Vigtige oplysninger

SMART Board® interaktiv
fladskærm
ADVARSEL
l

Hvis ikke de monteringsanvisninger, der leveres med SMART-produktet, følges, kan det
medføre person- og produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien.

l

SMART-produktet må ikke åbnes eller skilles ad. Du risikerer at få elektrisk stød på
grund af den høje spænding i kabinettet. Åbning af kabinettet gør desuden garantien
ugyldig.

l

Det er ikke tilladt at stå (eller lade børn stå) på en stol for at røre ved SMART-produktets
overflade. Monter i stedet produktet i en passende højde.

l

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må SMART-produktet ikke
udsættes for regn eller fugt.

l

Hvis du har brug for at få dele i SMART-produktet udskiftet, skal du sørge for, at
serviceteknikeren bruger udskiftningsdele, som er specificeret af SMART Technologies,
eller dele med de samme karakteristika som de originale.

l

Kontrollér, at eventuelle ledninger, der strækker sig hen over gulvet til SMARTproduktet, er ordentligt bundtet og markeret for at forhindre, at nogen snubler over dem.

l

Indsæt ikke genstande i ventilationshullerne i kabinettet, da de kan komme i kontakt
med farlige spændingspunkter og medføre elektrisk stød, brand eller produktskade, som
muligvis ikke er dækket af garantien.

l

Anbring ikke tunge genstande på strømkablet. Beskadigelse af kablet kan medføre stød,
brand eller produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien.

l

Brug kun forlængerledninger og stikkontakter, hvor produktets polariserede stik kan
indsættes helt.

l

Brug det strømkabel, der leveres med dette produkt. Kontakt forhandleren, hvis
strømkablet ikke leveres med produktet. Brug kun strømkabler, der passer til
vekselstrømsspændingen i stikkontakten, og som er i overensstemmelse med de
sikkerhedsstandarder, der gælder i dit land.

l

Rør ikke ved de flydende krystaller, hvis glasset går i stykker. Håndter glasstykker med
forsigtighed ved bortskaffelse for at undgå skade.

VIGT IGE OPL YSN IN GER
SMART Board interaktiv fladskærm

l

Flyt eller monter ikke den interaktive fladskærm ved at binde reb eller wire til
håndtagene. Da den interaktive fladskærm er tung, kan der ske personskade, hvis rebet,
wiren eller håndtagene svigter.

l

Brug kun VESA®-godkendt monteringshardware.

l

Frakobl alle strømkabler til den interaktive fladskærm fra vægkontakten, og kontakt
kvalificeret servicepersonale for hjælp i følgende tilfælde:
o Strømkablet eller -stikket er beskadiget
o

Der spildes væske på den interaktive fladskærm

o

Genstande falder ned i den interaktive fladskærm

o

Den interaktive fladskærm tabes

o

Der opstår strukturel skade, f.eks. revner

o

Den interaktive fladskærm fungerer uventet, når du følger
betjeningsinstruktionerne
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