Χρήση και χειρισμός του προϊόντος
Τηρείτε τις πληροφορίες του Product Safety και τυχόν άλλες κανονιστικές
πληροφορίες στο συνοδευτικό υλικό του προϊόντος σας, στις ετικέτες του, και σε
αυτήν την τοποθεσία στο web. Επιπλέον, τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης και
χειρισμού για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στο προϊόν σας:
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν μεταφέρετε το προϊόν από συνθήκες χαμηλής
θερμοκρασίας σε πιο θερμό περιβάλλον ή από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας
σε πιο ψυχρό περιβάλλον, αφήστε το προϊόν να προσαρμοστεί στη
θερμοκρασία δωματίου και προσέξτε τυχόν υγρασία που μπορεί να
δημιουργηθεί πριν το ενεργοποιήσετε, προκειμένου να αποφύγετε βλάβες στο
προϊόν.
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Προστατεύετε το προϊόν σας από τους κινδύνους του περιβάλλοντος χώρου όπως
σκόνη, φαγητό, υγρά, ακραίες θερμοκρασίες και εκτεταμένη έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία.
Καθαρίστε την οθόνη της συσκευής PED, το μόνιτορ, την οθόνη LCD ή
τηλεόρασης με ένα μαλακό, καθαρό πανί και νερό. Βρέξτε το πανί με νερό και
καθαρίστε την οθόνη με κινήσεις προς μία κατεύθυνση, από το πάνω μέρος προς
τα κάτω. Απομακρύνετε γρήγορα την υγρασία από την οθόνη της συσκευής PED
ή το μόνιτορ, ώστε να διατηρούνται πάντα στεγνά. Η έκθεση σε υγρασία, όπως
βροχή ή χυμένα υγρά, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν. Μην
χρησιμοποιείτε καθαριστικό τζαμιών του εμπορίου για να καθαρίσετε τη συσκευή
σας.
Αφήστε αρκετή απόσταση σε όλες τις αεριζόμενες πλευρές του προϊόντος, ώστε
να επιτρέπετε την απαιτούμενη ροή αέρα για σωστό αερισμό.
Μην περιορίζετε τη ροή του αέρα στο προϊόν φράσσοντας διόδους ή εισόδους
αέρα.
Καθαρίζετε τις διόδους αέρα στο μπροστινό, πίσω και πλαϊνό τμήμα του
προϊόντος. Κλωστές, σκόνες και άλλα ξένα υλικά μπορούν να μπλοκάρουν τις
διόδους και να περιορίσουν τη ροή αέρα.
Μην λειτουργείτε το προϊόν σε περίβλημα που δεν επιτρέπει την κυκλοφορία
αέρα εκτός κι αν εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός εισόδου και εξόδου. Ο
περιορισμός της ροής αέρα θα επηρεάσει τις επιδόσεις του προϊόντος σας,
οδηγώντας ενδεχομένως στην υπερθέρμανσή του.
Αφήστε ελάχιστη απόσταση 10,2 cm (4 in) σε όλες τις αεριζόμενες πλευρές του
προϊόντος, ώστε να επιτρέπετε την απαιτούμενη ροή αέρα για σωστό αερισμό.
Εάν το περίβλημά σας έχει θύρες, ο τύπος τους θα πρέπει να είναι τέτοιος που να
επιτρέπει τη ροή του αέρα από τη θήκη, σε ποσοστό τουλάχιστον 30% (μπροστά
και πίσω).
Εάν η συσκευή σας έχει υποδοχή μόντεμ RJ-11 και υποδοχή δικτύου RJ-45, που
μοιάζουν μεταξύ τους, βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το καλώδιο του τηλεφώνου στην
υποδοχή RJ-11, όχι στην RJ-45.
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Για να προστατέψετε το προϊόν σας από απότομες, παροδικές αυξομειώσεις
ηλεκτρικής ισχύος, χρησιμοποιήστε μια συσκευή προστασίας από υπέρταση, ένα
σταθεροποιητή τάσης ή ένα σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS).

