
Ürünü Kullanma ve Tasima 

Ürününüzde, ürün etiketinde ve web sitesinde verilen Product Safety ve diger 
Düzenleyici bilgilere uyun. Ayrica ürünün zarar görmemesi için asagidaki kullanim 
ve tasima ile ilgili yönergelere de uyun: 

 DIKKAT: Ürünün düsük sicakliktan sicak ortama veya sicak ortamdan soguk 
ortama geçilmesi gibi isi farklarinin oldugu ortamlardan geçirilmesi sirasinda 
ürünün zarar görmemesi için açmadan önce ortam sicakligina alismasini ve 
olusabilecek yogunlugun buharlasmasini saglayin. 

• Kir, toz, yiyecek, sivi, sicaklik farki ve günese asiri maruz kalma gibi çevredeki 
zarar verici durumlara karsi ürününüzü koruyun. 

• Tasinabilir ve Kisisel Elektronik Cihazin (PED) ekranini, monitörü, LCD veya 
televizyon ekranini yumusak, temiz bez ve su ile temizleyin.Bezi suyla islatin ve 
bezi ekrana tek bir yönde sürterek, ekranin üstünden baslayip alta dogru 
ilerleyerek silin. Tasinabilir cihaz ve PED'in ekranindan ya da monitörden nemi 
silin ve ekran veya monitörün kuru kalmasini saglayin. Yagmur, sivi siçramasi 
gibi neme maruz kalma ürüne zarar verebilir. Cihazinizi temizlemek için ticari 
pencere temizlik malzemeleri kullanmayin. 

• Dogru havalandirma için gereken hava akisinin saglanmasi için ürünün hava alan 
taraflarinda yeterli boslugun birakildigindan emin olun. 

• Havalandirma veya hava deliklerini kapatarak ürünün içine hava akisi olmasini 
engellemeyin. 

• Ön ve arkadaki havalandirma ile ürünün yanlarindaki havalandirmalari 
temizleyin. Tüy, toz ve diger yabanci maddeler havayi engelleyip hava akisini 
kisitlayabilir. 

• Duvarda yeterli hava giris çikisi saglanmadikça ürünü duvarda çalistirmayin. 
Hava akisinin engellenmesi asiri isinmaya neden olarak ürününüzün 
performansini engelleyebilir. 

• Dogru havalandirma için gereken hava akisina izin vermesi için ürünün 
havalandirilan taraflarinda en az 10,2 cm (4 inç) bosluk birakin. 

• Duvarda kapaklar varsa, duvardan en az %30 hava akisina (ön ve arkadan) izin 
verecek türde olmalidir. 

• Ürününüzde görünüsleri ayni olan RJ-11 modem konektörü ve RJ-45 ag 
konektörü varsa, telefon kablosunu RJ-45 konektörü yerine RJ-11 konektörüne 
takin. 

• Ürünün elektrik aldigi AC sebekesinde ani, geçici artis ve düsüslere karsi ürünü 
korumak için asiri gerilim koruyucu, akim düzeltici ya da kesintisiz güç kaynagi 
(UPS) kullanin. 


