Používání a manipulace s výrobkem
Dodržujte Bezpečnost zařízení a další regulatorní informace dodané s výrobkem,
uvedené na štítcích na výrobku a uvedené na těchto webových stránkách. Kromě toho
dodržujte následující zásady používání a manipulace, které pomáhají zabránit
poškození výrobku:
UPOZORNĚNÍ: Jestliže přenášíte zařízení mezi extrémními teplotami (ze
studeného do teplého prostředí nebo naopak), před zapnutím počkejte, až se
přizpůsobí okolní provozní teplotě nebo až se odpaří veškerá vlhkost, která se
může vytvořit, aby se zabránilo poškození zařízení.
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Chraňte zařízení před nebezpečnými vlivy prostředí, jako jsou nečistoty, prach,
potraviny, tekutiny, extrémní teploty a nadměrné vystavení slunečnímu záření.
Displej, monitor, LCD panel nebo televizní obrazovku tohoto mobilního
elektronického zařízení (PED) čistěte měkkým čistým hadříkem a vodou. Naneste
vodu na hadřík a přejeďte hadříkem jedním směrem po displeji shora dolů.
Jakoukoli vlhkost z displeje nebo monitoru PED rychle odstraňte a udržujte
displej nebo monitor suchý. V případě vystavení vlhkosti, jako například dešti
nebo potřísnění tekutinami, může dojít k poškození zařízení. K čištění zařízení
nepoužívejte běžně dostupné čističe na okna.
Zachovejte odpovídají prostor na všech stranách zařízení s větracími otvory pro
zajištění dostatečného větrání.
Neomezujte proudění vzduchu do zařízení blokováním větracích nebo sacích
otvorů.
Čistěte veškeré větrací otvory na přední a zadní straně zařízení a na
odvětrávaných stranách zařízení. Vlákna, prach a jiné cizí materiály mhou
zablokovat větrací otvory a omezit proudění vzduchu.
Zařízení nepoužívejte v uzavřeném prostoru bez proudění vzduchu, není-li prostor
vybaven odpovídající vstupní a výstupní ventilací. Omezení proudění vzduchu
negativně ovlivňuje výkon zařízení a může způsobovat přehřívání.
Zachovejte minimální vzdálenost 10,2 cm (4 palce) na stranách zařízení s
větracími otvory pro zajištění dostatečného větrání.
Je-li uzavřený prostor vybaven dvířky, musí se jednat o typ, který umožňuje
alespoň 30 % průtoku vzduchu uzavřeným prostorem (vpředu a vzadu).
Pokud je zařízení vybaveno konektorem modemu RJ-11 a síťovým konektorem
RJ-45 (které vypadají stejně), připojte telefonní kabel do konektoru RJ-11, nikoli
do konektoru RJ-45.
Aby bylo zařízení napájení síťovým zdrojem chráněno před náhlým a rychlým
zvýšením nebo snížením napájení, použijte bleskojistku, vyrovnávací linkový
prvek nebo nepřerušitelný zdroj napájení (UPS).

