
Извадка 
от Наръчника на потребителя на монитора ProLite E483S, 

в частта му относно изискванията за безопасност и други данни, 
свързани с нормативни изисквания 

 
 

.........................................................................................................................................................  
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, СВЪРЗАНА С МАРКИРОВКАТА СЕ 

(CE MARKING DECLARATION OF CONFORMITY) 
 

Този LCD монитор съответства на изискванията на директивите на ЕС 
89/336/ЕЕС “Директива за ЕМС” и 73/23/ЕЕС “Директива за ниско напрежение”, 
изменени с Директива 89/68/ЕЕС. 

Възприемчивостта на електромагнитни влияния е избрана на такова ниво, че 
да позволява добра работа в жилищни и работни помещения, леки промишлени 
условия и малки предприятия, вътре и вън от сградите. Всички места за работа 
трябва да имат връзка с обществената нисковолтова система за 
електрозахранване. 
............................................................................................................................................  

 
 
 
ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА 
 
ВНИМАНИЕ 
 
ПРЕКРАТЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МОНИТОРА, КОГАТО ПОЧУВСТВАТЕ  

  ЗАТРУДНЕНИЕ  
Когато забележите някакви ненормални явления като пушек, странни звуци или 

изпарения, изключете монитора и веднага се свържете с вашия доставчик или със 
сервизен център на Iiyama. По-нататъшното му използване може да бъде опасно 
и да причини пожар или удар от електрически ток. 

 
НИКОГА НЕ ОТВАРЯЙТЕ КУТИЯТА 
Вътре в монитора има вериги с високо напрежение. Отварянето на кутията 

може да ви изложи на опасност от пожар или удар от електрически ток. 
 
НЕ ПЪХАЙТЕ НИКАКВИ ПРЕДМЕТИ В МОНИТОРА 
Не пъхайте никакви твърди предмети или течни вещества, например вода, в 

монитора. Ако това стане случайно, изключете незабавно монитора си и се 
свържете с вашия доставчик или със сервизен център на Iiyama. Използването на 
монитора с какъвто и да е пъхнат в него обект може да причини пожар, удар от 
електрически ток или повреда. 

 
ИНСТАЛИРАЙТЕ МОНИТОРА НА РАВНА И СТАБИЛНА ПОВЪРХНОСТ 
Мониторът може да причини щета, ако падне или бъде изпуснат. 
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НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МОНИТОРА БЛИЗО ДО ВОДА 
Не използвайте монитора на места, където вода може да изпръска монитора 

или да се излее върху него, тъй като това може да причини пожар или удар от 
електрически ток. 

 
РАБОТЕТЕ САМО С ПОДХОДЯЩО ЗАХРАНВАЩО ЕЛЕКТРИЧЕСКО  

  НАПРЕЖЕНИЕ  
Уверете се, че мониторът работи с подходящото захранващо електрическо 

напрежение. Използването на друго напрежение може да причини неизправност, 
пожар или удар от електрически ток. 

 
ЗАЩИТЕТЕ КАБЕЛИТЕ 
Не дърпайте и оплитайте захранващия кабел и сигналния кабел. Не 

поставяйте монитора или други тежки предмети върху кабелите. Ако се повредят, 
кабелите могат да причинят пожар или удар от електрически ток. 

 
НЕПОДХОДЯЩИ ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ 
Не ви съветваме да използвате монитора по време на силна гръмотевична 

буря, тъй като често повтарящи се прекъсвания на електрозахранването могат да 
причинят повреда. Съветваме ви също да не докосвате контакта при такива 
обстоятелства, тъй като това може да причини удар от електрически ток. 

 
 
ВНИМАНИЕ 
 
МЯСТО НА ИНСТАЛИРАНЕ 
Не инсталирайте монитора на места, където може да има резки промени на 

температурата или влажността, в прашни и задимени пространства, тъй като това 
може да причини пожар, удар от електрически ток или повреда. Избягвайте също 
места, където слънчевите лъчи падат пряко върху монитора. 

 
НЕ ПОСТАВЯЙТЕ МОНИТОРА В НЕСТАБИЛНО ПОЛОЖЕНИЕ 
Мониторът може да се прекатури и да причини щета, ако не е подходящо 

разположен. Моля, уверете се също, че не сте поставили някакви тежки предмети 
върху монитора и че всички кабели са разположени така, че децата да не могат да 
ги дърпат и да причинят щета. 

 
ПОДДЪРЖАЙТЕ ДОБРА ВЕНТИЛАЦИЯ 
Вентилационните отвори са предвидени да предпазват монитора от 

прегряване. Закриването на отворите може да причини пожар. За да е възможна 
съответната въздушна циркулация, поставете монитора най-малко на 10 cm 
разстояние от стените. Не махайте наклоняващата подложка, когато работите с 
монитора. Долните вентилационни отвори на монитора ще се блокират и 
мониторът може да прегрее, ако стойката се махне. Това може да причини пожар 
или повреда. Ако мониторът работи поставен на гръб, на една от страните му, 
обърнат обратно, върху килим или някаква друга мека материя, това също може 
да причини повреда. 

 
ОТКАЧВАЙТЕ КАБЕЛИТЕ, КОГАТО МЕСТИТЕ МОНИТОРА 
Когато местите монитора, изключете захранващия превключвател, извадете 

захранващия кабел от електрическия контакт и се уверете, че сте откачили 
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сигналния кабел. Ако не ги откачите, това може да причини пожар или удар от 
електрически ток.  

 
ОТКАЧВАЙТЕ МОНИТОРА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА 
Ако мониторът не се използва за продължителен период от време, се 

препоръчва захранващият кабел да се откачи, за да се избегнат нещастни случаи. 
 
ХВАЩАЙТЕ КАБЕЛА ЗА ЩЕПСЕЛА, КОГАТО ГО ОТКАЧВАТЕ 
За да откачите захранващия или сигналния кабел, винаги го издърпвайте за 

щепсела. Никога не теглете самия кабел, тъй като това може да причини пожар 
или удар от електрически ток. 

 
НЕ ПИПАЙТЕ ЩЕПСЕЛА С МОКРИ РЪЦЕ 
Издърпването или вкарването на щепсела с мокри ръце може да причини удар 

от електрически ток. 
 
КОГАТО ИНСТАЛИРАТЕ МОНИТОРА ВЪРХУ ВАШИЯ КОМПЮТЪР 
Уверете се, че компютърът може да издържи теглото на монитора, в противен 

случай може да повредите компютъра си. 
 
НЕ СЛАГАЙТЕ ФЛОПИДИСКОВЕ БЛИЗО ДО ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ 
Магнитно записани данни, например на дискета, може да се повредят от 

магнитното поле, излъчвано от високоговорителите, ако дискетите се разположат 
върху или близо до високоговорителите. 

 
ДРУГИ  
 
ЕРГОНОМИЧНИ ПРЕПОРЪКИ 
За да избегнете преумора на очите, не използвайте монитора срещу ярък 

заден фон или в тъмна стая. За оптимален зрителен комфорт, мониторът трябва 
да се разположи точно под нивото на очите и на разстояние 40-60 cm от тях. След 
продължително използване на монитора се препоръчва почивка по 10 минути на 
всеки час, тъй като продължителното взиране в екрана може да причини очна 
преумора. 
............................................................................................................................................ 

 
 

 
 
ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 

• Флуорисцентния осветител, използван в LCD мониторите, може да 
изисква периодична подмяна. За гаранционното покритие на този 
елемент проверете в местния сервизен център на Iiyama. 

• Ако трябва да върнете своя уред за сервизно обслужване и 
оригиналната опаковка е била захвърлена, обърнете се към вашия 
доставчик или сервизен център на Iiyama за съвет или замяна на 
опаковката. 
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ПОЧИСТВАНЕ 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

• Ако сте вкарали някакъв предмет или течност в монитора по време на 
почистването му, извадете незабавно захранващия кабел и се свържете 
със своя доставчик или със сервизния център на Iiyama. 

 
ВНИМАНИЕ  

• За да се осигури безопасността, изключете превключвателя за 
захранването и извадете захранващия кабел на монитора от 
електрическата мрежа преди да го почистите. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА  

• За да предпазите панела, не драскайте и не трийте по екрана с твърд 
предмет. 

• Никога не използвайте силни разтворители. Кутията и екрана ще се 
повредят от бензин, абразивен почистващ материал, почистващ спрей, 
вакса, киселинен или алкален разтворител. 

• Допирането за продължителен период от време на кутията до продукти, 
изработени от каучук или пластмаса, може да предизвика нарушаване 
или изтриване на покритието на кутията. 

 
КУТИЯ  Петна могат да бъдат почистени с кърпа, леко навлажнена с мек 

почистващ разтворител. След това избършете кутията с мека 
суха кърпа. 

 
LCD екран  Препоръчва се периодично почистване с мека суха кърпа. 

Не използвайте книжни носни кърпи и др., тъй като това ще 
повреди LCD екрана. 


