Bruk och hantering av produkten
Observera informationen om produktsäkerhet och andra föreskrifter som medföljer
produkten, som står på etiketter på produkten och som finns på den här webbplatsen.
Observera dessutom följande riktlinjer för bruk och hantering av din produkt för att
förhindra att den skadas:
ANMÄRKNING: Om du tar produkten från kallt till ett varmt ställe eller vice
versa måste du låta den anpassas till temperaturen och låta eventuell kondens
dunsta bort innan du sätter på den. På så sätt undviker du att skada produkten.
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Skydda produkten från miljöer som kan vara skadliga, till exempel smuts, damm,
mat, vätskor, extrema temperaturer och för stark sol.
Rengör bildskärmen, monitorn, LCD-skärmen eller teveskärmen på din PEA med
en mjuk, ren trasa och vatten. Fukta trasan med vattnet och torka sedan skärmen i
en och samma riktning. Börja uppifrån och fortsätt nedåt. Ta snabbt bort fukten
från bildskärmen eller monitorn på din PEA och hålla bildskärmen eller monitorn
torr. Produkten kan skadas om den utsätts för fukt, till exempel regn eller vätskor
som spills. Använd inte fönsterputsmedel när du rengör enheten.
Lämna utrymme vid luftventilerna, så att luften kan cirkulera och kyla produkten.
Stryp inte luftflödet till produkten genom att sätta för några luftventiler.
Rengör alla ventiler på alla sidor av produkten. Bomullsfiber, damm och annat
kan blockera ventilerna och begränsa luftflödet.
Använd inte produkten i ett slutet rum, såvida du inte kan tillse fullgod ventilering
enligt riktlinjerna här ovan. Begränsat luftflöde kan leda till försämrade
produktprestanda och överhettning.
Ställ inget på ett avstånd av 10,2 centimeter från de ventilerade sidorna av
produkten, så att luften kan cirkulera och kyla den.
Om det finns luckor på skåpet, måste de kunna släppa igenom minst 30 % luftlöde
(fram- och baksida).
Om produkten har både en RJ-11-modemkontakt och en RJ-45-nätverkskontakt
(de ser nästan identiska ut) ska du kontrollera att du sätter in telefonkabeln i RJ11-kontakten och inte i RJ-45-kontakten.
För att skydda produkten mot plötsliga, tillfälliga strömökningar och minskningar när den är nätansluten ska du använda en spänningsutjämnare,
spänningsstabilisator, eller avbrottsfri elkälla (UPS).

