
   استخدام المنتج والتعامل معه

أمان المنتج و  والمعلومات التنظيمية المقدمة مع المنتج، أو على ملصقات المنتج، أعليك بمراعاة معلومات 
وفضًال عن ذلك، عليك بمراعاة اإلرشادات التالية لالستخدام والتعامل مع األجهزة  .المقدمة على هذا الموقع

  :للمساعدة على منع حدوث الضرر في جهازك

عار عند نقل المنتج عبر درجات حرارة متطرفة، من ظروف تنخفض فيها درجة الحرارة إلى وسط  :إش
فيها درجة الحرارة إلى وسط أآثر برودة، اترك المنتج حتى يتكيف مع أآثر دفئًا، أو من ظروف ترتفع 

درجة حرارة الغرفة، وحتى يتبخر أي تكاثف يكون قد تكّون، وذلك قبل تشغيل المنتج تجنبًا لتعرضه إلى 
  .التلف

 قم بحماية المنتج من المخاطر البيئية مثل االتساخ والغبار والطعام والسوائل وتطرف درجات الحرارة •
 .والتعرض الزائد إلى ضوء الشمس

قم بتنظيف وحدة عرض الجهاز المحمول أو الجهاز اإللكتروني الشخصي، أو شاشته، أو شاشة التلفزيون،  •
ضع الماء على قطعة القماش، ثم امسح بعرض الشاشة  .باستخدام قطعة من القماش الناعم أو النظيف والماء

قم بإزالة الرطوبة من وحدة عرض أو شاشة الجهاز  .ى أسفلهافي اتجاه واحد، وتحرك من أعلى الشاشة إل
حيث يمكن للتعرض إلى  .المحمول أو الجهاز اإللكتروني الشخصي بسرعة، وحافظ عليها في حالة جافة

 .ال تستخدم منظف تجاري للنوافذ لتنظيف الجهاز .الرطوبة مثل األمطار أو انسكاب السوائل أن يتلف المنتج
 .ية على جميع جوانب التهوية للمنتج إلتاحة تدفق الهواء المطلوب للتهوية السليمةاترك مسافة آاف •
 .ال تقيد حرآة الهواء الداخل إلى المنتج بسد أية فتحات أو مداخل للهواء •
قم بتنظيف أية فتحات للهواء على الجانب األمامي أو الخلفي أو فتحات التهوية الجانبية، وذلك من أية نسالة  •

 .و غبار، أو غيرها من المواد الغربية التي يمكنها أن تسد الفتحات وتعوق تدفق الهواءللمنتج، أ
ال تقم بتشغيل الجهاز في خزانة مغلقة ال تسمح بتدفق الهواء، ما لم يتم توفير تهوية آافية لدخول الهواء  •

منتج، مما قد يؤدي إلى فإعاقة تدفق الهواء من شأنه التأثير على أداء ال وخروج العادم على هذه الخزانة،
 .ارتفاع درجة حرارته بشكل مفرط

على جميع جوانب التهوية للمنتج إلتاحة تدفق الهواء )  بوصات4( سم 10.2اترك مسافة فاصلة ال تقل عن  •
 .المطلوب للتهوية السليمة

على األقل % 30إذا آانت الخزانة مزودة بأبواب، فال بد أن تكون من نوع يتيح تدفق الهواء خاللها بنسبة  •
 ).في األمام والخلف(

   وفتحة توصيل شبكة RJ-11إذا آان يوجد في المنتج فتحة توصيل مودم  •
RJ-45 وهما متشابهان في الشكل، فتأآد من إدخال آابل التليفون في فتحة توصيل ،RJ-11 وليس فتحة ،
 .RJ-45توصيل 

أساسي من الزيادات واالنخفاضات المفاجئة للمساعدة على حماية المنتج عند تشغيله بتيار متردد من مقبس  •
والتدريجية في التيار الكهربي، استخدم جهازًا واقيًا من الزيادات، أو وحدة لضبط استقرار خط التيار، أو 

 ).UPS(مصدرًا للتيار غير المنقطع 

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

