معلومات ھامة

اللوحة المسطحة التفاعلية SMART
®Board
تحذير


إن الفشل في اتباع إرشادات التثبيت المرفقة بمنتج  SMARTقد يؤدي إلى حدوث إصابة شخصية وإتالف المنتج والذي
لن يتم تغطيته في الضمان الخاص بك.



تجنب القيام بفتح أو فك المنتج  .SMARTفقد تتعرض لخطورة حدوث صدمة كھربائية من الفولتية العالية داخل الحاوية.
كما يؤدي فتح الحاوية أيضًا إلى إبطال الضمان الخاص بك.



تجنب الوقوف )أو السماح لألطفال بالوقوف( على الكرسي للمس سطح منتج  .SMARTبل قم بتثبيت المنتج حسب
االرتفاع المناسب.



للحد من مخاطر الحريق أو الصدمة الكھربائية ،تجنب تعرض المنتج  SMARTلألمطار أو الرطوبة.



إذا كانت المنتج  SMARTيتطلب استبدال بعض األجزاء ،تأكد من قيام فني الصيانة باستخدام األجزاء المحددة من قبل
 SMART Technologiesأو األجزاء التي تحمل نفس مواصفات األجزاء األصلية.



تأكد من أن الكابالت الممتدة عبر األرضية لمنتج  SMARTقد تم تجميعھا بعناية مع وضع عالمات عليھا لتجنب مخاطر
التعثر بھا.



تجنب القيام بإدخال الكائنات في فتحات التھوية الخاصة بالحجيرة ،فقد تتالمس مع بعض النقاط ذات الفولتية الخطرة مما
يتسبب في حدوث صدمة كھربائية أو حريق أو إتالف المنتج والذي قد ال يتم تغطيته في الضمان الخاص بك.



تجنب القيام بوضع أي كائنات ثقيلة على كابل الطاقة .فقد يؤدي إتالف الكابل إلى حدوث صدمة كھربائية أو حريق أو
إتالف للمنتج والذي قد ال يتم تغطيته في الضمان الخاص بك.



احرص على استخدام كابالت المد والمخارج التي يمكن إدخالھا في المقبس المستقطب الخاص بھذا المنتج.



استخدم كابل الطاقة المرفق مع ھذا المنتج .برجاء االتصال بالموزع الذي تتبعه إذا كان كابل الطاقة غير مرفق مع ھذا
المنتج .احرص على استخدام كابالت الطاقة المتطابقة مع فولطية التيار المتردد لخرج الطاقة والتي تتوافق مع معايير
األمان المطبقة في بلدك.



في حالة انكسار الزجاج ،تجنب لمس الكرستال السائل .ولمنع حدوث أية إصابة ،تعامل مع الشظايا الزجاجية بعناية عند
التخلص منھا.



تجنب القيام بتحريك أو تثبيت اللوحة المسطحة التفاعلية عن طريق ربط حبل أو سلك بالمقابض الخاصة بھا .وألن اللوحة
المسطحة التفاعلية ثقيلة ،فقد يؤدي الحبل أو السلك أو التعامل معھا بشكل خاطىء إلى التسبب في حدوث إصابة شخصية.



احرص على استخدام أجھزة التثبيت ® VESAالمصرح بھا.



افصل جميع كابالت الطاقة الخاصة باللوحة المسطحة التفاعلية من مخرج الحائط واطلب المساعدة من فريق الخدمة
المؤھل لذلك عند حدوث أي مما يلي:
o

تلف كابل الطاقة أو المقبس

o

سكب السوائل داخل اللوحة المسطحة التفاعلية

o

سقوط الكائنات على اللوحة المسطحة التفاعلية
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o

سقوط اللوحة المسطحة التفاعلية

o

حدوث تلف في الھيكل مثل الصدوع عمل اللوحة المسطحة التفاعلية بشكل غير متوقع أثناء اتباعك
إلرشادات التشغيل

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
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