Belangrijke informatie

SMART Board® interactief
flatpanel
WAARSCHUWING
l

Het niet opvolgen van de installatie-instructies die bij uw SMART-product worden
geleverd, kan persoonlijk letsel en beschadiging van het product tot gevolg hebben die
niet gedekt zijn onder de garantie.

l

U mag het SMART-product niet openen of demonteren. Door het hoge voltage in de kast
loopt u risico op een elektrische schok. Ook vervalt de garantie als u de behuizing opent.

l

Ga nooit (of laat kinderen nooit) op een stoel staan om het oppervlak van uw SMARTboard aan te raken. Bevestig in plaats daarvan het product op een geschikte hoogte.

l

Zorg ervoor dat het SMART-product niet in aanraking komt met regen of vocht om het
risico op brand of elektrische schokken te verlagen.

l

Als er onderdelen vervangen moeten worden in het SMART-product, controleer dan of de
reparatiemonteur de vervangingsonderdelen die door SMART Technologies zijn
voorgeschreven of onderdelen met dezelfde kenmerken als het origineel gebruikt.

l

Zorg ervoor dat kabels die over de grond lopen naar het SMART-product goed zijn
gebundeld en gemarkeerd om struikelen te voorkomen.

l

Steek geen voorwerpen in de ventilatiegaten van de kast, omdat deze in aanraking
kunnen komen met gevaarlijke spanningspunten en zo een elektrische schok, vuur of
productschade kunnen veroorzaken, wat niet onder de garantie valt.

l

Plaats geen zware voorwerpen op de stroomkabel. Schade aan de kabel kan elektrische
schokken, vuur of productschade veroorzaken, wat niet onder de garantie valt.

l

Gebruik alleen verlengsnoeren en stopcontacten waar u de gepolariseerde stekker van
het product volledig in kunt voeren.

l

Gebruik de stroomkabel die met het product is meegeleverd. Neem als er geen
stroomkabel met het product is meegeleverd contact op met uw leverancier. Gebruik
alleen stroomkabels met hetzelfde wisselstroomvoltage als het stopcontact die in
overeenstemming zijn met de veiligheidsstandaarden van het land waar u zich in
bevindt.

Uw aansluiting op het bijzondere

B EL A N GR IJK E IN F OR MA T IE
SMART Board interactief flatpanel

l

Raak als het glas is gebroken het vloeibare kristal niet aan. Wees voorzichtig met het
verwijderen van glazen onderdelen om letsel te voorkomen.

l

Bevestig geen touw of draad aan de handvatten om het interactieve flatpanel te
verplaatsen of bevestigen. Omdat het interactieve flatpanel zwaar is, kunt u door het
breken van het touw of draad letsel oplopen.

l

Gebruik alleen VESA®-goedgekeurde apparatuur.

l

Haal alle stroomkabels van het interactieve flatpanel uit het stopcontact en vraag om
assistentie van gediplomeerd servicepersoneel als een van de volgende dingen gebeurt:
o De stroomkabel of stekker is beschadigd
o

Er is vocht op het interactieve flatpanel gekomen

o

Er is een voorwerp op het interactieve flatpanel gevallen

o

Het interactieve flatpanel is gevallen

o

Het interactieve flatpanel is structureel beschadigd (bijvoorbeeld door scheuren)

o

Het interactieve flatpanel toont onverwacht gedrag terwijl u de
bedieningsinstructies opvolgt

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
© 2012 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. SMART Board, het SMART-logo, smarttech eb akke SMART-taglines zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de V.S. en/of andere landen. Alle producten en bedrijfsnamen van derden kunnen handelsmerken
zijn van hun respectieve eigenaars. Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 04/2012.

2

