
Uporabljanje in ravnanje z izdelkom  

Upoštevajte Product Safety in ostale s predpisi določene podatke, ki ste jih dobili z 
vašim izdelkom, ki so na etiketi proizvoda in dosegljivi na tej internetni strani. Poleg 
tega upoštevajte naslednje smernice o uporabi in ravnanju, da svoj izdelek zvarujete 
pred poškodbami: 

OBVESTILO: Kadar izdelek izpostavljate temperaturnim skrajnostim, ga iz 
nizke temperature prenesete v toplejše okolje ali iz visoke temperature v 
hladnejše okolje, pred vklopom počakajte, da se izdelek prilagodi okoliški 
temperaturi, da vsa morebitna kondenzacija izhlapi in da se tako izdelek ne bo 
poškodoval. 

• Svoj izdelekzavarujte pred okoljskimi nevarnostmi kot so blato, prah, hrana, 
tekočine, temperaturne skrajnosti in prekomerno izpostavljenostjo soncu. 

• Zaslon, monitor, LCD ali televizijski zaslon prenosne ali osebne elektronske 
naprave (PED) čistite z mehko, čisto krpo in vodo. Na krpo nanesite vodo, nato pa 
z njo obrišite zaslon v eni smeri, tako da brišete od zgornjega proti spodnjemu 
delu zaslona. Z zaslona ali monitorja prenosne ali osebne elektronske naprave 
(PED) hitro obrišite mokroto, zaslon ali monitor naj bo suh. Izdelek lahko 
poškodujete, če ga izpostavite mokroti, npr. dežju, ali če ga polijete. Za čiščenje 
naprave ne uporabljajte okenskih čistil. 

• Stranske prezračevalne odprtine na izdelku morajo biti proste, saj so potrebne za 
pretok zraka za pravilno prezračevanje izdelka. 

• Ne omejujte pretoka zraka v izdelek s prekrivanjem izpušnih ali dovodnih zračnih 
odprtin. 

• Očistite vse stranske, prednje in zadnje zračne odprtine na izdelku. Kosmi, prah in 
ostali tujki lahko zamašijo zračnike in preprečijo pretok zraka. 

• Izdelka ne uporabljajte v ohišju, ki ne omogočajo pretoka zraka, razen če je ohišje 
opremljeno z vhodnimi in izpušnimi zračnimi odprtinami. Omejevanje pretoka 
zraka vpliva na delovanje vašega izdelka in lahko povzroči pregrevanje. 

• Pustite najmanj 10,2 cm (4 in) odprtino na vsaki prezračevani strani, da 
omogočite tolikšen pretok zraka, kakršen je potreben za pravilno prezračevanje. 
Če so na vašem ohišju vrata, morajo omogočati vsaj 30 % pretok zraka skozi 
ohišje (prednja in zadnja stran). 

• Če ima vaš izdelek priključek RJ-11 za modem in priključek RJ-45 za omrežje, ki 
sta si na videz podobna, se prepričajte, da ste telefonski kabel priključili v 
priključek RJ-11, ne v priključek RJ-45. 

• Da zaščitite vaš izdelek z AC napajanjem pred nenadnimi, kratkimi porasti in 
upadi napetosti električne energije, uporabite prenapetostno zaščito, stabilizator 
napetosti ali brezprekinitveno napajanje (UPS). 

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

