Izstrādājuma lietošana un apiešanās ar to
Ievērojiet Izstrādājuma drošības noteikumus un citu reglamentējošo informāciju, kas
ir iekļauta izstrādājuma komplektācijā, norādīta uz izstrādājuma iepakojuma uzlīmes
un sniegta šajā vietnē. Lai novērstu izstrādājuma sabojāšanu, papildus ievērojiet tālāk
sniegtos norādījumus par izstrādājuma lietošanu un apiešanos ar to.
PIEZĪME. Pārvietojot izstrādājumu no vietas ar augstāku temperatūru uz vietu
ar zemāku temperatūru vai pretēji, nogaidiet, līdz izstrādājums sasilst vai
atdziest līdz apkārtējā gaisa temperatūrai, ļaujot iztvaikot mitrumam, kas varētu
būt kondensējies, un šādi novēršot iespējamos ierīces bojājumus.
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Sargājiet izstrādājumu no nelabvēlīgas vides ietekmes, piemēram, no netīrumiem,
putekļiem, pārtikas produktiem, šķidrumiem, augstas vai zemas temperatūras, vai
ilgstošas atrašanās tiešos saules staros.
Portatīvās vai personālās elektroniskās ierīces (PED) displeja, monitora un šķidro
kristālu vai televizora ekrāna tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru drānu un ūdeni.
Samitriniet drānu ūdenī un pēc tam slaukiet displeju, virzot drānu vienā virzienā
no ekrāna augšas uz leju. Ātri noslaukiet mitrumu no portatīvās elektroniskās
ierīces vai PED displeja vai monitora un uzturiet displeju vai monitoru sausu.
Atrašanās mitrumā, piemēram, lietū vai apšļakstīšana ar šķidrumu, var sabojāt
izstrādājumu. Izstrādājuma tīrīšanai nelietojiet parastos logu mazgāšanas
līdzekļus.
Atstājiet pietiekami brīvu attālumu katrā izstrādājuma ventilējamā pusē,
nodrošinot ventilācijai nepieciešamo gaisa plūsmu.
Neierobežojiet gaisa plūsmu caur izstrādājumu, nosprostojot ventilācijas
atvērumus un gaisa ievadatveres.
Iztīriet visas ventilācijas atveres izstrādājuma priekšpusē, mugurpusē un
ventilējamajās sānu malās. Šķiedru materiāli, putekļi, un citi sveši materiāli var
nosprostot ventilācijas atveres un ierobežot gaisa plūsmu.
Nedarbiniet izstrādājumu norobežotā telpā, kur nepastāv dabiskā ventilācija, ja
vien šajā vietā netiek nodrošināta piespiedu ventilācija. Gaisa plūsmas
ierobežošana nelabvēlīgi ietekmē izstrādājuma ekspluatācijas parametrus un var
izraisīt tā pārkaršanu.
Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, atstājiet vismaz 10,2 cm (4 collas)
attālumu katrā izstrādājuma ventilējamajā pusē.
Ja norobežotajā telpā ir durvis, tām jānodrošina vismaz 30% nepieciešamās gaisa
plūsmas caur šo telpu (virzienā no vienas malas līdz otrai).
Ja izstrādājumam ir modema savienotājs RJ-11 un datortīkla savienotājs RJ-45,
kas vizuāli šķiet līdzīgi, pārbaudiet, vai tālruņa kabelis ir pievienots savienotājam
RJ-11, nevis savienotājam RJ-45.
Lai no maiņstrāvas elektrotīkla darbināmo izstrādājumu pasargātu no strāvas
avota sprieguma pēkšņa lēciena vai krituma, lietojiet sprieguma stabilizatoru,
ierīci aizsardzībai pret strāvas traucējumiem vai nepārtrauktās barošanas avotu
(UPS).

