
Produkto naudojimas ir darbas su juo  

Laikykitės su jūsų produktu, ant produkto etikečių, šiame tinklalapyje pateiktų 
Produkto saugos ir kitų privalomų instrukcijų. Be to, būtina laikytis toliau pateikiamų 
naudojimo ir darbo su produktu nuostatų, kad būtų galima apsaugoti jį nuo 
pažeidimų. 

 PERSPĖJIMAS. Kai staigiai keičiasi aplinkos, kurioje yra produktas, 
temperatūra iš žemos į aukštą arba atvirkščiai, leiskite produktui prisitaikyti prie 
aplinkos temperatūros ir išgaruoti visam kondensatui, kuris galėjo susidaryti, 
kad apsaugotumėte produktą nuo pažeidimų. 

• Saugokite savo produktą nuo aplinkos keliamų pavojų, tokių kaip purvas, dulkės, 
maistas, skysčiai, ypatingos temperatūros ir per ilgas laikymas tiesioginiuose 
saulės spinduliuose. 

• Nešiojamojo arba asmeninio elektroninio prietaiso ekraną, monitorių, skystųjų 
kristalų ekraną arba televizoriaus ekraną valykite minkšta švaria šluoste, 
sudrėkinta vandeniu. Sudrėkinkite šluostę vandeniu, tada ja braukite ekraną viena 
kryptimi - nuo ekrano viršaus į apačią. Greitai nuvalykite drėgmę nuo 
nešiojamojo ar asmeninio elektroninio prietaiso ekrano ir leiskite monitoriui ar 
ekranui išdžiūti. Drėgmė, pvz., lietus ar užpiltas skystis, gali produktą sugadinti. 
Ekranui valyti nenaudokite komercinio langų valiklio. 

• Palikite atitinkamą tarpą iš visų kompiuterio vėdinamų pusių, kad į kompiuterį 
patektų pakankamai oro tinkamai ventiliacijai užtikrinti. 

• Neužblokuokite pro ventiliacijos ir oro angas patenkančios oro srovės. 
• Nuvalykite oro angas produkto priekinėje ir galinėje dalyje bei šonuose. Dulkės ir 

kitos pašalinės medžiagos gali blokuoti angas ir taip užblokuoti oro srovę. 
• Nenaudokite produkto tokiame dėkle, kuris neužtikrina reikalingos oro srovės, 

jeigu pačiame dėkle nėra reikalingos oro ventiliacijos. Oro srovės užblokavimas 
gali turėti įtakos jūsų produkto veikimui - jis gali perkaisti. 

• Palikite mažiausiai 10,2 cm (4 colių) tarpą iš visų kompiuterio vėdinamų pusių, 
kad į kompiuterį patektų pakankamai oro tinkamai ventiliacijai užtikrinti. 

• Jeigu jūsų dėkle yra durelės, jos turi būti tokio tipo, kad per dėklą (iš priekio ir iš 
galo) galėtų patekti mažiausiai 30 proc. oro srovės. 

• Jeigu jūsų produkte yra modemo jungtis RJ-11 ir tinklo jungtis RJ-45, kurios 
išoriškai atrodo panašiai, įsitikinkite, kad telefono laidą įkišote į jungtį RJ-11, o ne 
į jungtį RJ-45. 

• Kad apsaugotumėte savo kintamąja srove maitinama produktą nuo staigių elektros 
srovės svyravimų, naudokite srovės slopintuvą, linijos kondicionierių arba 
nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS). 

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

