
A termék használata és kezelése  

Olvassa át a termékre vonatkozó Termékbiztonsági és egyéb szabályozó 
információkat a termék címkéjén és ezen a webhelyen. Ezen kívül a termék 
károsodásának elkerülése érdekében olvassa át a következő használatra és kezelésre 
vonatkozó alapelveket: 

 FIGYELMEZTETÉS: Ha a termék nagy hőmérsékletkülönbségnek van 
kitéve, hidegről melegebb környezetbe vagy melegből hidegebb környezetbe 
kerül, akkor a termék bekapcsolása előtt hagyjon némi időt, hogy a berendezés 
átvehesse a környezet hőmérsékletét, és elpárologhasson az esetleg lecsapódott 
pára, különben károsodhatnak egyes alkatrészei. 

• Óvja a terméket a környezeti ártalmaktól, szennyeződéstől, portól, ételektől, 
folyadékoktól, szélsőséges hőmérsékletektől és hosszantartó napfénytől. 

• A hordozható vagy személyi elektronikus eszköz kijelzőjének, monitorának, LCD 
vagy televízió-képernyőjének tisztítását puha, tiszta törlőkendővel és vízzel 
végezze. Vízzel nedvesítse be a kendőt, ezután simítsa végig a kendővel a 
képernyőt egy irányban, a tetejétől az aljáig. Gyorsan távolítsa el a nedvességet a 
kijelzőről vagy monitorról, és tartsa azt szárazon. Ha a terméket nedvesség (eső 
vagy más folyadék) éri, az a termék károsodását okozhatja. Ne használjon 
kereskedelmi forgalomban lévő ablaktisztító szereket az eszköz tisztításához. 

• Hagyjon elegendő szabad helyet a termék minden, szellőzőnyílással ellátott oldala 
mellett, hogy biztosítható legyen a megfelelő légmozgás. 

• Ne zárja el a levegő útját a szellőzőnyílásoknál és levegő bemeneteknél. 
• Tisztítsa meg a termék elején, hátulján és oldalain elhelyezkedő 

szellőzőnyílásokat. A bolyhok, a por és más idiegen anyagok eltömíthetik a 
szellőzőket, és korlátozhatják a légáramlást. 

• Ne működtesse a terméket olyan zárt helyen, ahol nem biztosított a megfelelő 
légmozgás, kivéve, ha biztosítható a fenti irányelveknek megfelelő szellőzés. A 
légáramlás korlátozása hatással van a termék teljesítményére, és akár annak 
túlmelegedését is okozhatja. 

• Hagyjon minimum 10,2 cm szabad helyet a termék minden, szellőzőnyílással 
ellátott oldala mellett, hogy biztosítható legyen a megfelelő szellőzés. 

• Amennyiben az elzárt helynek ajtajai vannak, akkor azoknak olyan típusúnak kell 
lenniük,  amelyek legalább 30 % légáramlást átengednek (elöl és hátul). 

• Ha a terméken RJ-11 modemaljzat és RJ-45 hálózati csatlakozó is található 
(melyek hasonlóan néznek ki), akkor ügyeljen arra, hogy a telefonkábelt az RJ-
11-es aljzatba, ne pedig az RJ-45-ös aljzatba csatlakoztassa.  

• Az elektromos hálózatba csatlakozó terméknek az áramellátásban fellépő hirtelen, 
átmeneti feszültségnövekedések és csökkenések hatásaival szembeni védelmére 
használjon túlfeszültség-levezetőt, vonaljavítót vagy szünetmentes tápegységet 
(UPS). 

http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/corp/environment/en/safety_information?c=us&l=en&s=corp&%7Eck=anavml

