
VAARA: Yleiset turvallisuusohjeet  
Seuraavia turvallisuusohjeita noudattamalla voit suojata laitteesi 
ja työympäristösi vaurioilta sekä varmistaa oman turvallisuutesi. 

 HUOMAUTUS: Muita tietokoneeseen, näyttöön ja 
yksittäisiin osiin (kuten tallennusasemiin, PC-kortteihin ja 
muihin oheislaitteisiin) liittyviä käyttötietoja voi olla 
support.dell.com-sivuston oppaita käsittelevässä osassa. 

 HUOMAUTUS: Tässä osassa laitteella tarkoitetaan kaikkia 
kannettavia laitteita (tietokoneita, porttitoistimia, 
liitäntäyksiköitä, telakointilaitteita ja vastaavia laitteita), 
kannettavia tietokoneita ja näyttöjä. Kun olet lukenut tämän 
luvun, lue kaikki laitettasi erityisesti koskevat 
turvallisuusohjeet. 

TÄRKEÄ HUOMAUTUS 
TERVEYDENHOITOYMPÄRISTÖJÄ VARTEN: Dell-
tuotteet eivät ole lääketieteellisiä laitteita eikä niitä ole merkitty 
sellaisiksi Yhdysvaltojen turvallisuusstandardin UL tai IEC 
60601 (tai vastaavan) mukaisesti. Siksi niitä ei saa käyttää 
kahta metriä lähempänä potilasta tai tavalla, joka on suorasti 
tai epäsuorasti yhteydessä potilaaseen. 

TURVALLISUUS: Yleinen turvallisuus 
 

   
VAROITUS: Estä tulipalon leviäminen: älä 
koskaan polta kynttilää tai pidä muuten 
avotulta tuotteen lähellä. 

Kun laitetta ollaan ottamassa käyttöön: 

• Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle. Jätä ainakin 10,2 
cm:n tyhjä tila tuuletusaukkoja sisältävien tietokoneen 
pintojen ympärille, jotta tietokoneen tuuletus toimisi 



kunnolla. Jos ilman vaihtuminen estetään, tietokone voi 
vahingoittua tai voi syttyä tulipalo. 

• Älä pinoa laitteita päällekkäin tai laita niitä niin lähelle 
toisiaan, että ne joutuvat alttiiksi laitteesta toiseen kiertävälle 
tai kuumentuneelle ilmalle. 

 HUOMAUTUS: Katso tietokoneen ohjeissa mainitut 
painorajoitukset, ennen kuin laitat näytön tai muita laitteita 
tietokoneen päälle. 

• Varmista, ettei laitteen kaapeleiden päällä ole mitään ja että 
kaapelit kulkevat niin, ettei niiden päälle voi astua eikä niihin 
voi kompastua. 

• Varmista, että kaikki kaapelit on kytketty oikeisiin liittimiin. 
Jotkin liittimistä ovat ulkonäöltään samanlaisia ja ne voivat 
mennä helposti sekaisin (älä esimerkiksi kytke puhelimen 
johtoa verkkoliittimeen). 

• Älä sijoita laitetta suljettuun kaappiin tai vuoteelle, sohvalle 
tai matolle. 

• Pidä laite poissa lämpöpattereiden ja muiden 
lämmönlähteiden läheltä. 

• Pidä laite kaukana erittäin kuumasta ja kylmästä. Näin 
varmistat, että sen käyttöympäristön lämpötila on määritysten 
mukainen. 

• Älä työnnä esineitä laitteen tuuletusaukkoihin tai muihin 
reikiin. Jos teet niin, oikosulku sisäisissä osissa voi aiheuttaa 
tulipalon tai sähköiskun. 

• Älä aseta irtopapereita laitteen alle. Älä sijoita laitetta 
suljettuun seinäkaappiin tai vuoteelle, sohvalle, matolle, 
kokolattiamatolle tai muulle vastaavalle kangaspinnalle. 

  



Laitteen käytön aikana: 

• Älä käytä laitetta kosteassa ympäristössä, esimerkiksi 
kylpyammeen, pesu- tai uima-altaan lähellä tai kosteassa 
kellarikerroksessa. 

• Älä käytä verkkovirtakäyttöisiä laitteita ukkosmyrskyn 
aikana. Paristokäyttöisiä laitteita voi käyttää, jos kaikki 
kaapelit on irrotettu. 

• Jos laitteessasi on sisäinen modeemi tai valinnainen PC-
korttimodeemi, irrota modeemin kaapeli ukonilman 
lähestyessä, jotta tietokone olisi turvassa puhelinlinjan kautta 
tulevilta sähköpurkauksilta. 

• Jos laitteessa on modeemi, modeemin kanssa käytettävän 
kaapelin paksuuden on oltava vähintään 26 AWG (American 
wire gauge) ja siinä on käytettävä FCC-standardin mukaista 
RJ11-pistoketta. 

• Tämä laite voi sisältää optisia levyasemia (ODD), 
esimerkiksi CD-ROM-, CDR/W- tai DVD-asemia, joissa on 
sisäisiä laserlaitteita. Lasersäteilyvaaran estämiseksi älä 
mistään syystä poista käytöstä tai avaa optista levyasemaa. 
Nämä optiset levyasemat täyttävät turvallisuusvaatimukset, ja 
ne on luokiteltu luokan 1 laser-tuotteiksi US DHHS -standardin 
ja IEC/EN60825-1-laserturvallisuusstandardin mukaisesti. 
Näissä optisissa levyasemissa ei ole käyttäjän säädettävissä, 
huollettavissa tai korjattavissa olevia osia. 

 HUOMAUTUS: Lisätietoja optisista tallennuslaitteista 
voi olla support.dell.com-sivuston oppaita käsittelevässä 
osassa. 

• Vältä ruuan tai nesteiden kaatumista laitteen päälle. 

• Irrota laite pistorasiasta ennen sen puhdistusta. Puhdista laite 
vedellä kostutetulla pehmeällä kankaalla. Älä käytä 
nestemäisiä tai aerosolipuhdistusaineita, joissa saattaa olla 
helposti syttyviä aineosia. 

  



• Puhdista kannettava tietokone tai näyttö pehmeällä, puhtaalla 
liinalla ja vedellä. Kostuta liina vedellä ja pyyhi sillä näyttöä 
yhdensuuntaisesti ylhäältä alaspäin. Poista kosteus näytöstä 
välittömästi ja pidä näyttö aina kuivana. Pitkällinen altistus 
kosteudelle saattaa vahingoittaa näyttöä. Älä puhdista näyttöä 
ikkunanpuhdistusaineella. 

 VAARA: Älä käytä laitetta mikään kansi (mukaan 
luettuna esimerkiksi tietokoneen kannet, reunakehikot, 
läpivientipitimet ja etupaneelin upotusosat) irrotettuna.  

• Jos laite ei toimi normaalisti - erityisesti jos siitä kuuluu 
epätavallisia ääniä tai siitä tulee hajua - irrota näytön 
pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun 
jälleenmyyjään tai palvelukeskukseen. 

TURVALLISUUS: Laitteen komponenttien 
käsittely 
Älä yritä huoltaa laitetta itse muutoin kuin Dell-ohjeissa 
kuvatuilla tai muuten Dellin ilmoittamilla tavoilla. 

Noudata aina tarkasti asennus- ja huolto-ohjeita. 

• Jottei syntyisi sähköiskun vaaraa, älä liitä tai irrota mitään 
kaapeleita tai huolla laitteistoa tai muuta sen kokoonpanoa 
ukonilmalla. 

• PC-kortit voivat lämmetä voimakkaasti normaalikäytössä. Ole 
varovainen, kun poistat PC-kortin, joka on ollut jatkuvassa 
käytössä pitkän aikaa. 

 
Suojautuminen sähköstaattiselta purkaukselta 
 

  VAROITUS: Irrota laite pistorasiasta tämän Web-
sivuston kohdassa Turvallisuustiedot olevien 
tuotekohtaisten turvallisuustietojen mukaan. 

  

http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/corp/environment/en/safety_information?c=us&l=en&s=corp&%7Eck=anavml


  

 
Sähköstaattiset purkaukset (ESD, electrostatic discharge) voivat 
vahingoittaa tietokoneen elektronisia osia. Tietyissä oloissa 
sähköstaattista varausta voi kerääntyä kehoon tai esineeseen, 
kuten lisälaitteeseen, ja purkautua toiseen esineeseen, esimerkiksi 
tietokoneeseen. Kehon sähköstaattinen varaus on purettava ennen 
tietokoneen sisäisten elektronisten osien, esimerkiksi 
muistimoduulien, käsittelyä, jotta sähköstaattinen purkaus ei 
aiheuttaisi vahinkoa.  

Voit suojautua sähköstaattiselta purkaukselta ja purkaa kehon 
sähköstaattisen varauksen koskettamalla metallista maadoitettua 
pintaa (esimerkiksi tietokoneen I/O-paneelin maalaamatonta 
metallipintaa) ennen kuin kosket mihinkään elektronisiin osiin. 
Kun liität lisälaitetta (kuten kämmenmikroja) tietokoneeseen, 
maadoita aina sekä itsesi että lisälaite, ennen kuin liität sen 
tietokoneeseen. Kun käsittelet tietokoneen sisäosia, poista aina 
välillä kehoosi mahdollisesti kertynyt jännite koskettamalla 
metallipintaa. 

Voit välttää staattisen sähkön purkauksista aiheutuvat vauriot 
myös noudattamalla seuraavia varotoimia: 

• Kun purat komponentin pakkauslaatikosta, älä poista sitä 
antistaattisesta pakkauksesta, ennen kuin olet valmis 
asentamaan sen. Pura kehon staattinen sähkö juuri ennen 
antistaattisen pakkauksen avaamista. 

• Kun kuljetat herkkää osaa, pane se ensin antistaattiseen 
rasiaan tai pakkaukseen. 

• Käsittele kaikkia sähköstaattisesti herkkiä osia staattiselta 
sähköltä suojatulla alueella. Mikäli mahdollista, käytä 
antistaattisia lattia-alustoja ja työistuinalustoja. 

 



TURVALLISUUS: Yleinen sähköturvallisuus 
Noudata seuraavia ohjeita, kun kytket laitteen virtalähteeseen: 

• Ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan, varmista, että jännite 
ja taajuus vastaavat käytettävissä olevaa verkkovirtaa. 

• Laitteessa on joko sisäinen virtalähde tai ulkoinen sovitin. Jos 
laitteessa on ulkoinen virtalähde, se on jokin seuraavista: 

– Automaattinen jännitteentunnistin - Laitteissa, joissa on 
automaattinen jännitteentunnistin, ei ole 
jännitteenvalintakytkintä takapaneelissa, ja ne tunnistavat 
automaattisesti oikean käyttöjännitteen. 

 TAI 

– Jännitteenvalintakytkin - Laitteissa, joissa on 
jännitteenvalintakytkin takapaneelissa, oikea 
käyttöjännite täytyy asettaa käsin. Valitse kytkimellä se 
jännite, joka parhaiten vastaa olinpaikkasi jännitettä. 

 HUOMAUTUS: Laitteessa voi olla erilainen kytkin kuin 
kuvassa näkyvä kytkin. 

 

 VAROITUS: Laitevaurioiden välttämiseksi käännä 
jännitteenvalintakytkin asentoon, joka vastaa eniten 
paikallista verkkojännitettä. 

Japanissa jännitteenvalintakytkin on käännettävä asentoon 115-
V, vaikka verkkojännite maassa on 100 V. Varmista myös, että 
näytön ja oheislaitteiden käyttöjännite vastaa paikallista 
verkkojännitettä. 

• Älä kytke laitteen virtajohtoja pistorasiaan, jos virtajohto on 
vahingoittunut. 

  



  

• Jottei syntyisi sähköiskun vaaraa, kytke laitteen virtakaapelit 
oikein maadoitettuihin pistorasioihin. Jos laitteessa on 
kolmipistokkeinen virtajohto, älä käytä 
maadoitusominaisuuden ohittavia sovitinpistokkeita tai irrota 
maadoituspiikkiä pistokkeesta tai sovittimesta. 

• Norja ja Ruotsi: Jos tuotteen mukana toimitetaan 
kolmipistokkeinen virtajohto, kytke virtajohto vain 
maadoitettuun pistorasiaan. 

• Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että jatkojohtoon kytkettyjen 
tuotteiden kokonaisampeeriluku ei ylitä jatkojohdon 
ampeerilukua. 

• Jos joudut käyttämään jatkojohtoa tai monipistorasiaa, 
varmista, että jatkojohto tai monipistorasia on liitetty 
pistorasiaan eikä toiseen jatkojohtoon tai monipistorasiaan. 
Jatkojohdon tai monipistorasian on oltava tarkoitettu 
käytettäväksi maadoitettujen pistokkeiden kanssa, ja se on 
liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. 

• Jos käytät monipistorasiaa, ole varovainen kytkiessäsi 
virtajohtoa monipistorasiaan. Joissakin johdoissa liitin on 
mahdollista kytkeä väärin. Jos virtajohdon liitin kytketään 
väärin, laitteelle saattaa aiheutua pysyviä vahinkoja. Lisäksi 
aiheutuu sähköiskun tai tulipalon vaara. Varmista, että 
virtakaapelin liittimen maadoitusliitin on laitettu jatkojohdon 
maadoituskontaktiin. 

• Kun irrotat laitteen pistorasiasta, tartu kiinni kaapelin 
pistokkeesta, älä johdosta. 

Jos laitteessa on verkkolaite: 

• Käytä vain Dellin toimittamaa verkkolaitetta, joka on 
hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Muiden 
verkkolaitteiden käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai 
räjähdyksen. 



 HUOMAUTUS: Katso järjestelmän arvokilvestä tietoja 
laitteen kanssa käytettäväksi hyväksytystä oikeasta 
verkkolaitemallista. 

• Aseta verkkolaite avoimeen paikkaan (esimerkiksi pöydälle 
tai lattialle) silloin, kun se on käytössä tai kun akkua 
ladataan. Älä peitä verkkolaitetta papereilla tai muilla 
esineillä, jotka estävät jäähtymistä; älä myöskään käytä 
verkkolaitetta kantokassin sisällä. 

• Verkkolaite saattaa kuumentua tietokoneen normaalin käytön 
aikana. Ole varovainen, kun käsittelet sitä käytön aikana tai 
heti sen jälkeen. 

• On suositeltavaa asettaa verkkolaite lattialle tai pöydälle 
siten, että vihreä valo on näkyvissä. Näin näet heti, jos 
verkkolaitteen virta katkeaa jonkin ulkoisen syyn takia. Jos 
vihreä valo jostain syystä sammuu, irrota verkkojohto 
seinäpistorasiasta kymmenen sekunnin ajaksi, ja kytke se 
sitten uudelleen. 

• Vain Japani: Käytä vain Dellin toimittamaa verkkokaapelia ja 
verkkolaitetta. Muiden verkkokaapelien käyttäminen voi 
vahingoittaa verkkolaitetta tai aiheuttaa tulipalon tai 
sähköiskun. 

 VAARA: Kun valmistelet verkkolaitetta kuljetusta 
varten, kierrä molemmat johdot samansuuntaisesti 
laitteen ympäri kuvan mukaisesti. Jos johdot kierretään 
vääränsuuntaisesti, ne voivat vahingoittua, eikä laitteen 
takuu ehkä kata vahinkoja. Älä koskaan käytä 
verkkolaitetta, joka on vahingoittunut tai joka on 
merkittävästi kulunut. 

  



 

Verkkolaitteen kytkeminen (koskee vain Japania) 
 VAARA: Kun käytät verkkolaitetta, varmista, että vihreä 
maadoitusliitin ja virtaliittimet eivät kosketa toisiaan, 
sähköiskuvaaran, palovaaran ja tietokoneen 
vahingoittumisen välttämiseksi. 

 HUOMAUTUS: Joissakin Japanissa myytävissä laitteissa ei 
ole verkkolaitetta. 

 

1 Liitä metallinen maadoitusliitin pistorasian 
maadoituslähteeseen: 

 

a Löysää maadoituslähdettä. 

b Liu'uta metallinen maadoitusliitin maadoituslähteen taakse 
ja kiristä sitten maadoituslähde. 

  



 

2 Liitä virtajohto pistorasiaan. 

 

TURVALLISUUS: Jos laite kastuu 
 VAARA: Ennen kuin teet tässä osiossa kuvattuja toimia, 
katso tämän asiakirjan kohtaa TURVALLISUUS: 
Yleinen turvallisuus. 

 VAARA: Tee seuraavat toimet vasta, kun olet varma, että 
turvallisuus ei siitä vaarannu. Jos tietokone on kytketty 
pistorasiaan, katkaise virta pääkatkaisijasta ennen 
virtakaapeleiden irrotusta pistorasiasta, jos se on 
mahdollista. Ole erittäin varovainen irrottaessasi märkiä 
kaapeleita virtalähteestä, jonka virta on kytketty. 

1 Irrota ensin verkkolaite pistorasiasta ja sitten verkkolaite 
laitteesta, jos se on mahdollista. 

2 Katkaise ensin mahdollisten ulkoisten lisälaitteiden virta ja 
irrota sitten laitteet ensin virtalähteistään ja sitten tietokoneesta. 

3 Kannettavat tietokoneet: Ota akku pois akkupaikasta ja 
tarvittaessa vara-akku tietovälinepaikasta. 
Pyyhi akut puhtaaksi ja laita ne turvalliseen paikkaan 
kuivumaan. 

4 Ota yhteys Dellin tukeen (yhteystiedot ovat Käyttöoppaassa tai 
Omistajan oppaassa). 

 HUOMAUTUS: Katso tämän asiakirjan kohdasta Rajoitetut 
takuut ja palautusmenettely tai näytön tai tietokoneen mukana 

  



toimitetusta erillisestä takuupaperiasiakirjasta, mitä takuu 
kattaa. 

TURVALLISUUS: Jos tietokone tai näyttö 
putoaa tai vahingoittuu 

 VAARA: Ennen kuin teet tässä osiossa kuvattuja toimia, 
katso tämän asiakirjan kohta TURVALLISUUS: Yleiset 
turvallisuusohjeet ja TURVALLISUUS: Yleinen 
sähköturvallisuus. 

 VAARA: Jos vahingoittuneista osista näkyy läpi laitteen 
sisäisiä komponentteja tai jos laitteesta tulee savua tai 
epätavallista hajua, irrota laite pistorasiasta ja ota yhteys 
Dellin tukeen. Katso yhteystiedot Käyttöoppaasta tai 
Omistajan oppaasta. 

1 Tallenna ja sulje mahdolliset avoimet tiedostot, lopeta avoimet 
sovellukset ja katkaise tietokoneen virta. 

2 Irrota tietokoneen tai näytön verkkolaite pistorasiasta ja sitten, 
mikäli mahdollista, irrota verkkolaite tietokoneesta tai näytöstä. 

3 Katkaise mahdollisten ulkoisten lisälaitteiden virta ja irrota 
laitteet ensin virtalähteistään ja sitten tietokoneesta. 

4 Jos laitteessa on akku tai paristo, ota se pois ja laita takaisin. 
Jos laitteessa ei ole akkua tai paristoa, kytke laite pistorasiaan. 

5 Kytke virta laitteeseen. 

Jos laite ei käynnisty tai siitä tulee savua tai epätavallista hajua tai 
et tunnista vahingoittuneita komponentteja, ota yhteys Delliin. 
(Yhteystiedot ovat Käyttöoppaassa tai Omistajan oppaassa). 

 HUOMAUTUS: Katso tämän asiakirjan kohdasta Rajoitetut 
takuut ja palautusmenettely tai näytön tai tietokoneen mukana 
toimitetusta erillisestä takuupaperiasiakirjasta, mitä takuu 
kattaa. 

  



VAARA: TV-virittimen turvallisuusohjeet 
 VAARA: Muiden kuin tässä oppaassa määritettyjen 

Seu esi 

 

kaikkia tuotteessa ja 

salaman tai sähkölinjassa 

ja tulipaloilta tulee varmistaa 

tä virittimelle 

linjojen tai 
muiden virtapiirien läheisyyteen tai siten, että se voi kaatua 
tai pudota niiden päälle. 

ohjainten, säätöjen, menettelytapojen, kytkentöjen tai 
signaalityyppien käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun, 
sähköön liittyviä vaaroja ja/tai mekaanisia rasituksia. 

raavia turvallisuusohjeita noudattamalla voit suojata laitte
ja työympäristösi vaurioilta sekä varmistaa oman turvallisuutesi: 

• Lue ja säilytä ohjeet – Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja
käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. 

• Huomioi varoitukset – Noudata 
tuoteoppaissa olevia varoituksia. 

• Estä ukonilmalla tapahtuvat (
ilmenevän syöksyaallon aiheuttamat) vauriot tai vauriot, jotka 
aiheutuvat siitä, että laitetta ei ole huollettu tai käytetty 
pitkään aikaan, irrottamalla tietokoneen tai ulkoisen TV-
virittimen sähköjohto pistorasiasta, ja kytke antenni tai 
kaapelijärjestelmä pois päältä. 

• Jatkuva suojaus sähköiskuilta 
asentamalla/kytkemällä tämä lisälaite ainoastaan sellaisiin 
tuotteisiin, kuten tietokoneeseen, joissa on kolmijohtiminen 
maadoitusliitin eli liitin, jossa on kolmas (maadoitus-) piikki. 
Jos laitteessa on kolmipistokkeinen virtajohto, älä käytä 
maadoitusominaisuuden ohittavia sovitinpistokkeita tai irrota 
maadoituspiikkiä pistokkeesta tai sovittimesta. Jos liitintä ei 
voi asettaa pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan, joka 
voi vaihtaa vanhanmallisen pistorasian uuteen. 

• Vältä sähköiskun vaara huolehtimalla siitä, et
tai tietokoneelle ei kaadu vettä tai muuta nestettä. 

• Ulkoista antennijärjestelmää ei pidä sijoittaa sähkö

  



  

llinen. 

rauksilta. Ota selvää 

 antennijärjestelmän 

än 

• Ulkoista antennijärjestelmää asennettaessa tulee erityisesti 
varoa koskettamasta sähkölinjoja tai virtapiirejä, koska 
kosketus voi olla hengenvaara

• Jos tuotteeseen liitetään ulkoinen antenni, varmista, että 
antennijärjestelmä on maadoitettu tuotteen suojaamiseksi 
jännitepiikeiltä ja staattisilta va
antennimaston ja tukirakenteen asianmukaisesta 
maadoituksesta, antennin purkausyksikön johtimen 
maadoituksesta, maadoitusjohtimien koosta, antennin 
purkausyksikön sijainnista, maadoituselektrodien liitännästä 
ja maadoituselektrodien vaatimuksista. 

– Käyttäjät/asentajat Yhdysvalloissa – Yhdysvaltain 
National Electric Code, ANSI/NFPA No.70:n osassa 
810.21 on suosituksia ulkoisen
maston ja tukirakenteen asianmukaisesta maadoituksesta, 
antennin purkausyksikön sisääntulojohdon 
maadoituksesta, maadoitusjohdintinten koosta, antennin 
purkausyksikön sijainnista, maadoituselektrodien 
liittämisestä sekä maadoituselektrodien vaatimuksista. 

– Käyttäjät/asentajat EU:n jäsenvaltioissa – EN60728-11: 
2005:ssa on tietoja antennin erottamisesta 
virranjakeluverkosta, suojauksesta ilmakeh
ylijännitteeltä, antennijärjestelmän suojauksesta, 
antennijärjestelmien maadoituksesta ja vahvistuksesta 
sekä ulkoantennien mekaanisesta stabiiliudesta, mukaan 
lukien maadoitusliitinten koosta, antennin purkausyksikön 
sijainnista, maadoituselektrodien liitännästä ja 
maadoituselektrodien vaatimuksista. 

 VAARA: Käyttäjät/asentajat Norjassa – Norjassa tulee 
ottaa huomioon vaaratilanteen mahdollisuus, joka johtuu 
kaapeliverkon koaksiaalikaapelin suojavaipan ja paikallisen 
laitteen maadoituksen (tyypillisesti tietokonejärjestelmän 
maadoitetun alustan) välisistä jännite-eroista. Vaaran voi 
välttää varmistamalla, että TV-viritinkortin ja 
kaapeliverkon välisessä antenni-/kaapelilähtöliitännässä on 



galvaaninen eristin (jota ei ehkä toimiteta tuotteen 
mukana). 

 

 tai Omistajan oppaasta. 

VAARA: Käyttäjät/asentajat Ruotsissa, Suomessa ja 
Tanskassa – Jos tietokoneessa on galvaaninen eristin, sitä 
on käytettävä sarjassa koaksiaaliantennikytkimen kanssa. 
Katso ohjeita Käyttöoppaasta

 HUOMAUTUS: CATV-järjestelmän asennus – CATV-
järjestelmän asentajia muistutetaan standardin ANSI/NFPA 
70:2005 osasta 820.93 (USA ja Kanada) ja/tai standardista 
EN60728-11:2005 (Euroopan unioni), joissa on suosituksia 
asianmukaisesta maadoituksesta ja erityisesti tarkennus siitä, 
että koaksiaalikaapelin suojavaippa tulee liittää rakennuksen 
maadoitusjärjestelmään niin lähelle kaapelin sisäänvientiä 
kuin käytännössä on mahdollista. 

  



Esimerkki antennin maadoituksesta 
 

 
 

1 antennin sisäänvientijohto 2 antennin purkausyksikkö  
(NEC, osa 810-20) 

3 maadoitusliittimet  
(NEC, osa 810-21) 

4 maadoituspinteet 

5 virtahuollon 
maadoituselektrodijärjestelm
ä (NEC-artikkeli 250.52) 

6 sähköhuoltolaitteisto 

7 maadoituspinne   
 

 

 HUOMAUTUS: NEC on viittaa Yhdysvaltojen kansalliseen 
sähkökoodiin (NEC=National Electric Code), ANSI/NFPA 
70:2005. Katso tietoja sähkölaitteiden asennusvaatimuksista 
omaa aluetta koskevista säädöksistä. 

  



  

TURVALLISUUS: TV-virittimen 
asetuskortin turvallisuus 
• TV-virittimen asetuskorttia voi käyttää vain yhteensopivassa, 

luettelossa mainitussa UL-tietokoneessa (tai vastaavassa), jonka 
asennusohjeessa on tietoja kortin kehyksen lisälaitteiden 
asennuksesta. 

• Vähennä sähköiskun vaaraa äläkä koskaan pura tietokoneen 
sisäosia tai kosketa niitä silloin, kun tietokone on kytketty 
pistorasiaan. 

• Kaikki korttien kiinnitysnastat pitää kiristää kokonaan, jotta 
asetuskortin ja tietokoneen kotelon välinen yhteys on täysin 
maadoitettu. 

• Vähennä sähköiskun vaaraa äläkä altista korttia tai 
tietokonetta vedelle tai muulle nesteelle. 

TURVALLISUUS: Ulkoisen TV-virittimen 
turvallisuusohjeet 
• Vähennä sähköiskun vaaraa äläkä työnnä metalliesineitä TV-

virittimen aukkoihin. 

• TV-virittimen kotelossa olevien aukkojen tarkoitus on 
edesauttaa ilmanvaihtoa. Näitä aukkoja ei saa tukkia tai 
peittää, sillä näyttö voi tällöin ylikuumeta. Vältä TV-
virittimen käyttöä sängyssä, sohvalla, matolla tai muulla 
pehmeällä alustalla, joka voi tukkia kotelon tuuletusaukot. 
Jos asetat TV-virittimen kirjahyllyyn tai suljettuun tilaan, 
huolehdi riittävästä tuuletuksesta ja siitä, että laitteen ympäri 
pääsee virtaamaan ilmaa. 

• Huolto- tai korjaustöitä saa tehdä vain pätevä henkilö. Väärin 
uudelleen koottu laite voi aiheuttaa sähköiskun.  

• Vältä sähköiskun vaara huolehtimalla siitä, että virittimelle 
tai tietokoneelle ei kaadu vettä tai muuta nestettä. 



VAARA: Kannettavan laitteen 
turvallisuusohjeet 
Katso tämän asiakirjan kohtia Yleiset turvallisuusohjeet ja 
Yleinen sähköturvallisuu. 

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka auttavat takaamaan 
oman turvallisuutesi ja suojaamaan laitettasi (tietokonetta, 
porttitoistinta, liitäntäyksikköä, telakointilaitetta ja vastaavia 
laitteita) sekä työympäristöäsi mahdollisilta vahingoilta. 

TURVALLISUUS: Yleinen kannettavan 
laitteen turvallisuus 
• Älä säilytä käynnissä olevaa tietokonetta ilmatiiviissä tilassa, 

kuten kuljetuskotelossa tai suljetussa salkussa. Jos ilman 
vaihtuminen estetään, tietokone voi vahingoittua tai voi syttyä 
tulipalo.  

• Älä pidä tietokonetta tai verkkolaitetta pitkiä aikoja suoraan 
paljasta ihoa vasten. Pohjan pintalämpötila nousee normaalin 
käytön aikana, varsinkin verkkovirtaa käytettäessä. 
Pitkäaikainen ihokosketus voi tuntua epämukavalta tai johtaa 
palovammaan. 

• Irrota kaikki kaapelit, mukaan lukien puhelinkaapeli, ennen 
kuin avaat muisti- tai modeemiluukun. 

TURVALLISUUS: Kannettavan laitteen 
sähköturvallisuus 
• Käytä vain Dellin toimittamaa verkkolaitetta, joka on 

hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Muiden 
verkkolaitteiden käyttäminen voi olla vaarallista. 
Verkkolaitteen sähkötiedot löytyvät Käyttöoppaasta tai 
Omistajan oppaasta.  

  



• Katkaise kannettavan tietokoneen sähkövirta sammuttamalla 
tietokone, irrottamalla verkkolaite pistorasiasta ja poistamalla 
akut akkupaikasta ja moduulipaikasta. 

Automaattisen sovittimen sähköturvallisuus 
• Dellin automaattisen sovittimen avulla voit käyttää ja ladata 

kannettavaa tietokonetta autossa, veneessä tai lentokoneessa. 
Sovitin liittää tietokoneen virtalähteeseen tasavirtakaapelilla. 
Tasavirtakaapeli kytketään joko auton savukkeensytyttimeen 
tai muuhun liittimeen, josta virtaa voi ladata. Tutustu 
Käyttöoppaassa oleviin automaattisen sovittimen käyttöön 
liittyviin ohjeisiin, ennen kuin kytket automaattisen 
sovittimen ja käytät sitä. 

• Älä käytä laitetta ajoneuvoissa, joiden jännite on suuri (24 
VDC), kuten kaupallisissa kuljetusajoneuvoissa. 

• Kytke automaattinen sovitin tietokoneeseen; ja sitten auton 
moottorin tai muun tasavirtalähteen ollessa sammutettuna, 
kytke sovitin savukkeensytyttimeen tai muuhun 
tasavirtalähteeseen. 

TURVALLISUUS: Kannettavan laitteen 
akkuturvallisuus 

 VAARA: Yhteensopimattoman akun käyttö voi lisätä 
tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Vaihda akku vain 
Delliltä hankittuun yhteensopivaan akkuun, joka on 
suunniteltu toimimaan Dell-tietokoneen kanssa. Älä käytä 
toisen tietokoneen akkua omassa tietokoneessasi. 

• Vahingoittunut akku voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. 
Vahinkoja voivat olla akun lommouttava tai puhkaiseva isku 
tai kolhu, altistuminen tulelle tai muu muodonmuutos. Älä 
pura akkua. Käsittele vahingoittunutta tai vuotavaa akkua 
erittäin huolellisesti. Jos akku on vahingoittunut, kennoista 

  



voi valua elektrolyyttia tai seurauksena voi olla tulipalo, joka 
voi aiheuttaa henkilövahinkoja. 

• Pidä akku poissa lasten ulottuvilta. 

• Älä pidä (säilytä tai käytä) tietokonetta tai akkua lähellä 
lämmönlähdettä, kuten lämpöpatteria, uunia, takkaa tai 
lämmityslaitetta. Älä altista akkua yli 65 ºC:n lämpötiloille. 
Jos akun lämpötila nousee liikaa, akun kennot voivat vuotaa 
tai räjähtää, mikä saattaa aiheuttaa palovaaran. 

• Älä kanna akkuja taskussa, käsilaukussa tai muussa 
sellaisessa paikassa, jossa metalliesineet (esimerkiksi 
avaimet) voivat aiheuttaa oikosulun akun napojen välille. 
Oikosulun aiheuttama jännitevirta voi aiheuttaa erittäin suuria 
lämpötiloja ja vahingoittaa akkua tai sitä ympäröiviä 
materiaaleja. Jännitevirta voi aiheuttaa käyttäjälle myös muita 
vahinkoja, kuten palovammoja. 

• Hävitä käytetyt akut asianmukaisesti. Katso tämän asiakirjan 
kohtaa Akun hävittäminen. 

VAARA: Pöytätietokoneen 
turvallisuusohjeet  
Katso tämän asiakirjan kohtia Yleiset turvallisuusohjeet ja 
Yleinen sähköturvallisuus. 

Lue seuraavat ohjeet ja noudata niitä kytkiessäsi ja käyttäessäsi 
tietokonetta: 

Kun laitetta ollaan ottamassa käyttöön: 

• Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle. 

• Jätä ainakin 10,2 cm:n tyhjä tila tuuletusaukkoja sisältävien 
tietokoneen pintojen ympärille, jotta tietokoneen tuuletus 
toimisi kunnolla.  Jos ilman vaihtuminen estetään, tietokone 
voi vahingoittua tai voi syttyä tulipalo. 

  



  

TURVALLISUUS: Pöytätietokoneen 
sähköturvallisuus 
Noudata seuraavia ohjeita, kun kytket laitteen virtalähteeseen: 

• Ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan, varmista, että jännite 
ja taajuus vastaavat käytettävissä olevaa verkkovirtaa. 

• Laitteessa on joko sisäinen virtalähde tai ulkoinen sovitin. Jos 
laitteessa on sisäinen virtalähde, siinä on automaattinen 
jännitteentunnistin TAI jännitteenvalintakytkin. 

• Katso tiedot jännitteenvalintakytkimen oikeasta asetuksesta 
luvusta Yleinen sähköturvallisuus. 

TURVALLISUUS: Pöytätietokoneen 
jäähdytysnesteen turvallisuus 
Seuraavat tiedot koskevat pöytätietokoneita, joissa on nesteellä 
toimiva jäähdytys: 

• Nesteellä toimivaa jäähdytystä ei voi huoltaa eikä parantaa. 
Vain pätevä huoltohenkilö saa suorittaa tarvittavat 
huoltotoimet.  

• Järjestelmäsi nesteellä toimiva jäähdytys sisältää 
jäähdytysnestettä, jota ei voi lisätä. Jos jäähdytysnestettä 
pääsee valumaan ulos, sulje järjestelmä välittömästi, irrota 
järjestelmä virtalähteestä ja ota sitten yhteys Dellin tekniseen 
tukeen. 

• Mikäli jäähdytysnestettä joutuu iholle, pese iho heti vedellä ja 
saippualla. Ota yhteyttä lääkäriin, jos iho ärtyy.  

• Mikäli jäähdytysnestettä joutuu silmiin, huuhtele silmät heti 
vedellä (silmät auki) vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteyttä 
lääkäriin, jos kirvely jatkuu. 



VAARA: Näytön turvallisuusohjeet 
Katso tämän asiakirjan kohtia Yleiset turvallisuusohjeet ja 
Sähköturvallisuus. 

Lue nämä ohjeet ja toimi niiden mukaan, kun kytket ja käytät 
tietokoneen näyttöä: 

 VAARA: Muiden kuin tässä oppaassa määritettyjen 
ohjainten, säätöjen tai menettelytapojen käyttäminen voi 
aiheuttaa sähköiskun, sähköön liittyviä vaaroja ja/tai 
mekaanisia rasituksia. 

• Varmista myös, että näytön sähköluokitus vastaa käyttömaan 
verkkovirran jännitettä. 

 HUOMAUTUS: Näytössä ei ole verkkovirran 
jännitteenvalintakytkintä, eikä sitä tarvita. Näyttö hyväksyy 
automaattisesti verkkovirtajännitteen niissä rajoissa, jotka on 
määritetty Käyttöoppaan sähköön liittyviä tietoja 
käsittelevässä kohdassa. 

• Aseta näyttö tukevalle alustalle ja käsittele sitä varoen. 
Näyttö on lasia ja se voi vahingoittua, jos näyttö pudotetaan 
tai siihen osuu terävä esine. 

• Säilytä litteää näyttöä huoneenlämmössä. Äärimmäisen 
kylmät tai kuumat olot voivat vahingoittaa nestekidenäyttöä. 

• Älä altista näyttöä voimakkaalle tärinälle tai kolhuille. Älä 
esimerkiksi aseta näyttöä auton matkatavaratilaan. 

• Irrota näyttö seinästä, kun et käytä sitä pitkään aikaan. 

• Jotta välttäisit sähköiskun, älä yritä irrottaa kansia tai koskea 
näytön sisälle. Vain pätevä huoltoteknikko voi avata näytön 
kotelon. 

  


