
Produktbruk og håndtering  

Observer Produktsikkerhets og andre regelsatt informasjon forsynt med ditt produkt, 
på produktetiketten, og forsynt på denne websiden. I tillegg, observer de følgende 
retningslinjene for bruk og håndtering, for å hjelpe til med å forhindre skade av ditt 
produkt: 

 MERKNAD: Når du tar produktet gjennom ekstreme temperaturer, fra lave 
temperaturtilstander inn i varmere miljø eller fra høye temperaturtilstander til et 
kjøligere miljø, la produktet akklimatisere seg til romtemperatur og 
kondensering som kan ha dannet seg, før du slår på strømmen for å unngå skade 
til produktet. 

• Beskytt enheten fra miljøfarer, f.eks. smuss, støv, mat, væske, ekstreme 
temperaturer og for mye sollys. 

• Rengjør det bærbar eller personlige elektroniske utstyrets (PED) display, monitor, 
LCD eller fjernsynsskjerm med en myk, ren klut og vann. Fukt kluten med vann 
og stryk kluten over skjermen i én retning, ovenfra og ned. Fjern fuktighet fra den 
bærbare eller PED displayet eller monitoren hurtig og hld displayet eller 
monitoren tørr. Eksponering til fuktighet slik som regn eller væskesøl kan skade 
produktet Rengjør ikke skjermen med et kommersielt vinduspussemiddel. 

• Pass på at det er klaring på alle sidene av produktet, slik at det er god 
luftsirkulasjon for tilstrekkelig ventilasjon. 

• Blokker ikke luftehull eller åpninger i datamaskinen. 
• Rengjør alle ventilasjonsåpninger på forsiden, baksiden og ventilasjonen på 

sidene av produktet; lo, støv og andre fremmedmaterialer kan blokkere 
ventilasjonsåpningene og forhindre luftstrøm. 

• Bruk ikke datamaskinen i et eget avlukke, med mindre det er sørget for 
tilstrekkelige luftinntak og -uttak for avlukket. Begrenset luftsirkulasjon vil 
påvirke datamaskinens ytelse og utsette den for mulig overoppheting. 

• Pass på at det er minst 10,2 cm (4 tommer) klaring på alle sidene med 
lufteåpninger på datamaskinen, slik at det er god luftsirkulasjon for tilstrekkelig 
ventilasjon. 

• Hvis avlukket har dører, må de være av en type som tillater minst 30 prosent 
luftsirkulasjon gjennom avlukket (forfra og bakover). 

• IHvis enheten har både en RJ-11-kontakt for modem og en RJ-45-kontakt, som 
ser like ut, må du passe på å sette telefonledningen i RJ-11-kontakten, og ikke i 
RJ-45-kontakten. 

• Bruk en overspenningsbeskyttelse, nettutjevningsenhet eller avbruddssikker 
strømforsyning (UPS) til å beskytte produktet mot plutselig, forbigående økning 
og reduksjon i strømtilførselen. 

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

