DELL монитори



Информационно ръководство за
продукта
Информация за безопасност,
опазване на околната среда и
регулаторни разпоредби

Ако вашето оборудване се използва с
променливотоков адаптер:


ВНИМАНИЕ: Общи инструкции за
безопасност

адаптер, одобрен за ползване с това устройство, може да
откриете върху информационния етикет на устройството.

Внимание: Ако е нарушена целостта на някой от
панелите на устройството и през него може да видите
компонентите вътре в него, както и ако усетите
необичайна миризма, незабавно изключете устройството
от електрическия контакт. Свържете се с центъра за
поддръжка на Dell. Информация за контакти с Dell, може
да намерите в User’s Guide от диска.

Бележка: Допълнителна информация за
потребителя относно вашия продукт можете да намерите
на support.dell.com в раздел "Manuals".

ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ
За да се предпазите от токов удар, не опитвайте да
премахвате каквито и да било капаци на монитора или
да го разглобявате, както и да докосвате частите вътре
в него. Само технически квалифициран персонал, може
да разглобява и отваря монитора.

Може да намерите допълнителна информация за
безопасност на сайта на Dell в този раздел:
http://www.dell.com/regulatory_compliance.

Внимание: Гледането в екрана на монитора за
дълъг период от време може да доведе до преумора и
напрежение в очите.

Внимание: Не използвайте вашето оборудване в
влажна среда. Пазете техниката от заливане с течности.

Инсталиране и работа с оборудването:


Поставете монитора на твърда и равна повърхност.



Не слагайте устройството близо до радиатори или
други източници на топлина.

Използвайте само адаптери на Dell, одобрени за
ползване с това устройство. Използването на други AC
адаптери може да доведе до пожар или експлозия.

Бележка: Информация относно правилния модел

Следвайте тези указания, за да осигурите личната си
безопасност и да предпазите оборудването и работната
си среда от потенциални щети.



Не използвайте повредено оборудване, включително
повредени захранващи кабели, кабели с оголени или
обгорели проводници. Ако устройството не работи
нормално, например, ако се чува от него необикновен
шум или усетите необичайна миризма, изключете го
незабавно от кабела и се свържете с оторизиран
търговски представител или сервизен център.

Може да намерите допълнителна информация относно
ергономичността на сайта на Dell в този раздел:
http://www.dell.com/regulatory_compliance.
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Dell също така, предоставя и инсталационен диск със
своите продукти, който съдържа допълнителна
информация относно вашия монитор, инсталация,
настройки и др. Dell препоръчва да прочетете тази
информация.

Информация за рециклиране
Dell препоръчва да изхвърляте стар компютърен хардуер,
монитори, принтери и други периферни устройства по
безопасен за околната среда начин. Потенциалните
методи включват повторна употреба на части или цели
продукти, рециклиране на продукти, компоненти и/или
материали. Специфична информация за световни
програми за рециклиране на Dell продукти може да
откриете тук www.dell.com/recyclingworldwide.

Директива за отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (WEEE)
В Европейския съюз този етикет показва, че
продуктът не трябва да се изхвърля заедно с
другите домакински отпадъци. Той трябва да
бъде отнесен в пункт за рециклиране. За
повече информация относно рециклирането
посетете: www.euro.dell.com/recycling.

Регистрация, оценка, разрешаване и
ограничаването на химични вещества (REACH)
REACH е Европейския регулаторна рамка за химичните
вещества. Информация за веществата с концентрация над
0.1% (w/w) в Dell продукти можете да намерите на адрес:
http://www.dell.com/REACH.

Регулаторни бележки
За да получите копие на Декларацията за съответствие за
този продукт, посетете:
http://www.dell.com/regulatory_compliance.

Допълнителна информация
Dell предоставя със своите продукти, кратко ръководство с
илюстрации, което ви показва как да свържете и
подготвите монитора за работа. Dell препоръчва да
следвате тези инструкции.
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