
Използване на продукта  

Спазвайте Безопасност на продукта и останалата нормативна информация, 
предоставена с продукта, върху етикета на продукта и на този уеб сайт. Освен 
това, спазвайте следните указания по използването и боравенето с продукта, за 
да го предпазите от повреда: 

 ЗАБЕЛЕЖКА: При пренасяне на продукта през екстремни температурни 
състояния - от среда с ниска температура в топла среда или обратното - 
оставете продукта да се аклиматизира до околната температура и 
изчакайте евентуално образувалият се по уреда конденз да се изпари, 
преди да включите захранването, за да избегнете повреждане на продукта. 

• Предпазете вашия продукт от въздействието на околната среда, като 
например прах, замърсяване, храни, течности, температурни аномалии и 
прекомерно излагане на слънчева светлина. 

• Почиствайте екрана, монитора, LCD дисплея или телевизионния екран на 
преносимите или персоналните електронни устройства (PED) с мека кърпа и 
вода. Навлажнете кърпата, след това избършете дисплея в една посока, като 
се движите отгоре надолу. Бързо избършете влагата от дисплея на 
преносимото или персоналното електронно устройство и го поддържайте 
сух. Излагането на влага от дъжд или разливане на течност може да повреди 
продукта. Не използвайте препарат за почистване на прозорци, за да 
почистите вашето устройство. 

• Оставете достатъчно разстояние от всички вентилационни страни на 
продукта, за да се осигури необходимият за вентилацията въздушен поток. 

• Не ограничавайте въздушния поток към продукта чрез покриване на 
вентилационните отвори. 

• Почистете всички вентилационни отвори отпред, отзад и от вентилираните 
страни на продукта. Мъх, прах и други чужди тела могат да запушат 
отворите и да попречат на въздушния поток. 

• Не използвайте продукта в затворено пространство, което не позволява 
свободното движение на въздуха, освен ако в това пространство не са 
предвидени достатъчно вентилационни отвори. Ограничаването на 
въздушния поток ще повлияе негативно на работата на продукта, като може 
да доведе до прегряване. 

• Оставете минимум 10.2 см разстояние от всички вентилирани страни на 
продукта, за да се осигури достатъчна циркулация на въздуха за добра 
вентилация. 

• Ако затвореното пространство има врати, те трябва да са от тип, позволяващ 
поне 30% въздушен поток през вътрешността (отпред и отзад). 

• Ако вашият продукт има RJ-11 модемен конектор и  
RJ-45 мрежов конектор, които изглеждат сходно, уверете се, че включвате 
телефонния кабел в конектора RJ-11, а не в конектора RJ-45. 



 
• За да предпазите включения в електрическата мрежа продукт от внезапно, 

скокообразно увеличение или намаление на мрежовото напрежение, 
използвайте защита от пренапрежение, стабилизатор за напрежение или 
непрекъсваемо захранващо устройство (UPS). 


