Viktig informasjon

Interaktivt SMART Board®
flatpanel
ADVARSEL
l

Manglende etterfølgelse av installasjonsanvisningene vedlagt SMART-produktet kan
medføre person- og produktskader som muligens ikke dekkes av garantien.

l

SMART-produktet må ikke åpnes eller demonteres. Du kan bli utsatt for elektrisk sjokk
fra høyspenningen inni innkapslingen. Åpning av innkapslingen vil også annullere
garantien.

l

Du må ikke stå (eller la barn stå) på en stol for å berøre overflaten til SMART-produktet.
Monter heller produktet i egnet høyde.

l

For å redusere risikoen for brann og elektrisk støt, må ikke SMART-produktet utsettes
for regn eller fuktighet.

l

Hvis SMART-produktet har deler som må skiftes ut, må du påse at serviceteknikeren
bruker reservedeler som er spesifisert av SMART Technologies eller deler med samme
egenskaper som de originale.

l

Påse at eventuelle kabler som blir strukket over gulvet til SMART-produktet er ordentlig
buntet sammen og merket for å unngå snublefare.

l

Stikk ikke gjenstander inn i kabinettventilasjonshullene, da de kan berøre farlige
spenningspunkter og medføre elektrisk sjokk, brann eller produktskader som muligens
ikke dekkes av garantien.

l

Sett ikke tunge gjenstander på strømkabelen. Skader på strømkabelen kan medføre
elektrisk sjokk, brann eller produktskader som muligens ikke dekkes av garantien

l

Bruk kun skjøteledninger og stikkontakter som dette produktets polariserte plugg kan
settes helt inn i.

l

Bruk strømkabelen vedlagt dette produktet. Hvis ikke en strømkabel er vedlagt dette
produktet, må du kontakte forhandleren. Bruk kun strømkabler som samsvarer med
uttakets velsekstrømspenning, og som overholder landets sikkerhetsstandarder.

l

Hvis glasset er knuset, må du ikke røre den flytende krystallen. Glasskår må behandles
varsomt når de kastes for å unngå skader.
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l

Du må ikke flytte eller montere det interaktive flatpanelet ved å feste et tau eller en vaier i
håndtakene. Fordi det interaktive flatpanelet er tungt, kan svikt i tauet, vaieren eller
håndtaket føre til personskader.

l

Bruk kun VESA®-godkjent monteringsutstyr.

l

Koble alle det interaktive flatpanelets strømkabler fra vegguttaket og få hjep fra
kvalifiserte fagpersoner når følgende skjer.
o Strømkabelen eller pluggen er skadet
o

Væske har rent inn i det interaktive flatpanelet

o

En gjenstand har falt inn i det interaktive flatpanelet

o

Det interaktive flatpanelet ble sluppet ned

o

Strukturelle skader, f.eks. sprekkdannelser, har oppstått

o

Det interaktive flatpanelet er uberegnelig når du følger bruksanvisningene
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