Brug og håndtering af produktet
Overhold Produktsikkerhed og anden regulativ information, som leveres med dit
produkt, på produktetiketter og som anført på dette websted. Desuden kan
beskadigelse af produktet blive forhindret, hvis du overholder følgende retningslinjer
til brug og håndtering:
BEMÆRK: Når produktet er udsat for ekstreme temperaturer, fra tilstande med
lav temperatur ind til et varmere klima, eller fra tilstande med høje temperaturer
ind til et køligere klimes, skal du lade produktet bliver klimatiseret til den
omkringliggende brugstemperatur og lade evt. kondensering fordampe, før der
tændes for produktet for at undgå skade af det.
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Beskyt produktet mod miljøskader, som f.eks. snavs, støv, madvarer, væsker,
ekstern temperatur og overeksponering for sollys.
Rengør den bærbare eller personlige elektroniske enhed (PED) display, skærm,
LCD- eller fjernsynsskærm med en blød, ren klud og vand. Kom vand på kluden,
og tør skærmen af på tværs i en retning, med en bevægelse fra toppen af skærmen
til bunden. Fjern hurtigt fugt fra det bærbare display eller PED-skærmen, og hold
displayet eller skærmen tør. Hvis produktet bliver udsat for fugt, såsom regn eller
væskespild, kan det beskadige produktet. Brug ikke et rengøringsmiddel til
vinduer til at rengøre enheden med.
Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand til alle sider med udluftning på produktet,
for at sikre den nødvendige korrekte ventilation.
Begræns ikke ventilationen til produktet ved at blokere lufthuller eller luftindtag.
Rengør alle lufthuller foran, bagpå og på produktets sider med udluftning. Fnug,
støv og andre materialer kan blokere lufthullerne og begrænse luftstrømningen.
Produktet må ikke anvendes i et indelukket uden mulighed for luftstrømning,
medmindre der er tilstrækkelig tilgangsventilation og udgangsventilation.
Begrænset luftstrømning kan påvirke produktets ydeevne og kan også forårsage,
at den bliver overophedet.
Sørg for, at der er min. 10,2 cm afstand til alle sider med udluftning på produktet,
for at sikre, at der kan ske den korrekte ventilation.
Hvis indelukket har døre, skal de være af den slags, som giver mulighed for
mindst 30% luftstrømning gennem indelukket (foran og bagpå).
Hvis
dit
produkt
både
har
et
RJ-11-stik
og
et
netværks
RJ-45-stik, som ligner hinanden, skal det sikres, at telefonkablet sættes i RJ-11stikket og ikke RJ-45-stikket.
For at beskytte produktet fra pludselige, transiente stigninger eller fald i den
elektriske strømforsyning, bør du bruge en overspændingsbeskytter, en
liniekorrektionsanordning eller en nødstrømsforsyning.

