
  שימוש וטיפול במוצר

מודבקים על המוצר , פעל בהתאם להנחיות בטיחות המוצר ומידע תקינה אחר המצורפים למוצר
פעל בהתאם , כדי לסייע במניעת פגיעה במוצר, נוסף על כך. והמסופקים באתר אינטרנט זה
  :להנחיות הבאות לשימוש וטיפול

תנאי טמפרטורה נמוכה מ, בעת העברת המוצר בין טמפרטורות קיצוניות :הודעה
לפני , לסביבה חמה יותר או מתנאי טמפרטורה גבוהה לסביבה קרירה יותר

הפעלתו יש לאפשר לו להסתגל לטמפרטורת סביבת השימוש וללחות 
  .כדי למנוע נזק למוצר, שהצטברה להתאדות

ניות ת קיצוטמפרטורו, נוזלים, מזון, אבק, הגן על המוצר מפני סכנות סביבתיות כגון לכלוך
.וחשיפת יתר לאור השמש

• 
 

LCD -ה, הצג, נקה את המסך  או מסך הטלוויזיה של ההתקן הנייד או ההתקן האלקטרוני  •
הרטב את המטלית ולאחר מכן העבר . באמצעות מטלית רכה ונקייה ומים) PED(האישי 

הסר לחות . מחלקו העליון של הצג לכיוון חלקו התחתון, אותה על פני הצג בכיוון אחד
סך או מהצג של ההתקן הנייד או ההתקן האלקטרוני האישי במהירות ודאג לכך שיישאר מהמ
אין להשתמש . חשיפה ללחות כגון גשם או נוזל שנשפך עלולה לגרום נזק למוצר. יבש

 .לניקוי ההתקן, בחומר לניקוי חלונות או בחומר דומה אחר
.כדי לאפשר זרימת אוויר הדרושה לאוורור נאות, השאר מרווח הולם מכל צד של המוצר  • 

.ידי חסימת פתחי אוורור או כניסות אוויר-על, אל תגביל את זרימת האוויר לתוך המוצר  • 

אבק וחומרים זרים אחרים עלולים , מוך. מאחור ובצדי המוצר, נקה פתחי אוורור מלפנים •
 .להגביל את זרימת האווירלחסום את פתחי האוורור ו

אלא אם כן הזיווד מצויד , אין להפעיל את המוצר בתוך זיווד שאינו מאפשר זרימת אוויר •
הגבלת זרימת האוויר משפיעה על ביצועי . באוורור מתאים לכניסה וליציאה של אוויר

 .תוך אפשרות לגרימת התחממות יתר, המוצר
כדי לאפשר זרימת אוויר הדרושה ,  המוצרמ מכל צד של" ס10.2השאר מרווח מינימלי של 

.לאוורור נאות
• 

 
 לפחות דרך 30%עליהן להיות מסוג שמאפשר זרימת אוויר של , אם הזיווד כולל דלתות •

 ).לפנים לאחור(הזיווד 
RJ-11אם במוצר מותקנים מחבר מודם    וגם מחבר רשת  • 

למחבר  ולא  RJ-45 ,הקפד לחבר את כבל הטלפון למחבר , שנראים דומיםRJ-11
 RJ-45 .

כדי לסייע בהגנה על מוצר המופעל במתח מרשת החשמל מפני עליות או ירידות פתאומיות  •
). UPS (פסק -במייצב מתח או באל, השתמש במגן מנחשולים, רגעיות במתח החשמל


