L-Użu u l-Immaniġġjar tal-Prodott
Osserva l-informazzjoni dwar is-Sigurtà tal-Prodott u informazzjoni Regulatorja oħra
ipprovduta mal-prodott tiegħek, fuq it-tikketta tal-prodott, u dik ipprovduta fuq is-sit
ta’ l-Internet. Flimkien ma’ dan, osserva l-linji gwida li ġejjin dwar l-użu u limmaniġġjar, biex tgħin ħalli tevita ħsara lill-prodott tiegħek:
AVVIŻ: Meta tieħu l-prodott f’żoni ta’ estremi ta’ temperatura, minn
kundizzjonijiet ta’ temperatura baxxa għal ambjent iktar sħun, jew minn
kundizzjonijiet ta’ temperatura għolja għal ambjent iktar kiesaħ, ħalli l-prodott
jaġġusta għat-temperatura ta’ l-użu ta’ l-ambjent fejn ikun, u biex kwalunkwe
kondensazzjoni li setgħet iffurmat biex tevapora, qabel ma tixegħlu, biex tevita
ħsara lill-prodott.
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Ipproteġi l-prodott tiegħek minn perikli ambjentali, bħal ħmieġ, trab, ikel, likwidi,
estremi ta’ temperatura, u espożizzjoni żejda għad-dawl tax-xemx.
Naddaf il-Kompjuter Portabbli jew id-displej tat-Tagħmir Elettroniku Personali
(PED), tal-monitor, LCD jew skrin tat-TV, b’biċċa drapp ratba u nadifa, u blilma. Xarrab id-drapp bl-ilma, imbagħad naddaf id-displej bid-drapp f’direzzjoni
waħda, min-naħa ta’ fuq tad-displej għan-naħa t’isfel. Neħħi l-ilma malajr minn
fuq id-displej tal-Kompjuter Portabbli jew tal-PED jew il-monitor, u żomm iddisplej jew il-monitor xotti. L-espożizzjoni għall-ilma, bħal xita jew tixrid ta’
likwidu, jista’ jagħmel ħsara lill-prodott. Tużax sustanza kummerċjali għat-tindif
tat-twieqi biex tnaddaf it-tagħmir tiegħek.
Ħalli spazju biżżejjed madwar in-naħiet kollha tal-prodott li jkun fihom ilventilazzjoni, biex tħalli l-fluss ta’ l-arja meħtieġ għal ventilazzjoni kif suppost.
Tirrestrinġix il-fluss ta’ l-arja ġol-prodott billi timblokka xi vents jew intakes ta’ larja.
Naddaf il-vents ta’ l-arja fuq quddiem, fuq wara u fuq il-ġenb tal-prodott. Ittentux, trab u materjali oħrajn jistgħu jimblukkaw il-vents u jnaqqsu l-fluss ta’ larja.
Tħaddimx il-prodott f’għeluq, ħlief jekk intake u ventilazzjoni adegwati ta’ legżost ikunu pprovduti fuq l-għeluq. Jekk ma tħallix il-fluss ta’ l-arja jgħaddi, dan
ser ikollu impatt fuq il-prestazzjoni tal-prodott tiegħek, u possibbilment ser
jikkawża li jsir jaħraq ħafna.
Ħalli spazju minimu ta’ 10.2 ċm (4 pulzieri) madwar in-naħiet kollha tal-prodott li
jkun fihom il-ventilazzjoni, biex tħalli l-fluss ta’ l-arja meħtieġ għal ventilazzjoni
kif suppost.
Jekk l-għeluq tiegħek ikun fih xi bibien, dawn għandhom ikunu tat-tip li jħallu
mill-inqas 30% fluss ta’ l-arja jgħaddi minn ġo l-għeluq (quddiem u wara).
Jekk il-prodott tiegħek għandu konnettur RJ-11 tal-modem u konnettur RJ-45 tannetwerk, li jidhru simili meta tħares lejhom, aċċerta ruħek li ddaħħal il-kejbil tattelefon fil-konnettur RJ-11, u mhux il-konnettur RJ-45.
Biex tgħin ħalli tipproteġi lill-prodott tiegħek li jaħdem bid-dawl minn żidiet u
tnaqqis għal għarrieda u temporanju fil-provvista tad-dawl, uża surge suppressor,
line conditioner, jew uninterruptible power supply (UPS).

