Chăm sóc Chromebook

Học sinh chịu trách nhiệm chăm sóc tổng quát cho Chromebook đã được Sở Học Chánh Portland cho mượn. Học
sinh có Chromebook bị hư hoặc không hoạt động đúng, hoặc bị mất cắp phải báo cáo với giáo viên hoặc gửi email
tới support@pps.net càng sớm càng tốt để vấn đề có thể được giải quyết đúng cách.
Chromebook thuộc sở hữu của sở học chánh không bao giờ được đưa đến tiệm sửa máy tính bên ngoài cho bất kỳ
loại sửa chữa hoặc bảo trì nào. Học sinh nên coi Chromebook như một vật có giá trị và luôn lưu trữ Chromebook ở
nơi an toàn khi không sử dụng.

Thận Trọng Tồng Quát

• Không để thức ăn hoặc đồ uống gần Chromebook.
• Dây cắm điện, dây cáp và thiết bị lưu trữ có thể tháo rời
nên được cắm cẩn thận vào chỗ cắm thích hợp.
• Làm rơi Chromebook có thể làm hư hại bên trong và bên
ngoài.
• Không nên sử dụng hoặc lưu trữ Chromebook gần thú vật.
• Chromebook không được có bất kỳ chữ viết, hình vẽ,
nhãn dán và nhãn hiệu.
• Không nên đặt vật nặng lên trên Chromebook.
• Không cho một học sinh hoặc cá nhân khác mượn
chromebook.
• Không để chromebook ở nhiệt độ trên 100 độ hoặc dưới
32 độ.
• Không để Chromebook dưới một tấm chăn, trên bảng điều
khiển của xe.
• Không chặn luồng không khí khi bật Chromebook.

Mang Theo Chromebook

• Luôn luôn cẩn thận khi mang theo Chromebook để
tránh hư hại.
• Cầm Chromebook (đóng lại) bằng hai tay khi mang nó.
• Không bao giờ nhấc Chromebook bằng màn hình
hoặc mang Chromebook khi màn hình đang mở.

Chăm Sóc Màn Hình

• Màn hình Chromebook có thể bị hư nếu bị vật nặng
đè lên, hoặc vì một số chất dung môi làm sạch và các
chất lỏng khác.
• Chỉ lau màn hình bằng vải microfiber mềm, khô hoặc
vải chống tĩnh điện. Không bao giờ sử dụng bất kỳ
sản phẩm nào có chứa chất cồn, amoniac, windex/các
chất hoặc nước tẩy rửa hoặc các chất dung môi mạnh
khác hoặc khăn lau/giấy lau để làm sạch Chromebook.
• Không dựa vào hoặc đặt áp lực lên trên Chromebook
khi đóng.
• Không chọc vào màn hình bằng bất cứ thứ gì sẽ đánh
dấu hoặc làm trầy xước bề mặt màn hình.

Mở Chromebook

• Mở Chromebook trên một mặt phẳng như trên bàn.
• Để mở Chromebook, sử dụng một tay để giữ bàn
phím dựa vào bàn. Sử dụng tay khác để mở màn hình
bằng cách nắm lấy cạnh màn hình (ở giữa) và nhẹ
nhàng di chuyển màn hình đến vị trí mở.
• Không cố mở màn hình ngoài điểm dừng này vì màn
hình sẽ bị gãy nếu bị ép mạnh.

Đóng Chromebook

• Chắc chắn không có gì trên bàn phím trước khi đóng.
Các vật trên bàn phím có thể khiến màn hình bị hư
hoặc bản lề bị hư.
• Chỉ đóng màn hình khi Chromebook nằm trên một mặt
phẳng như trên bàn.
• Đóng Chromebook nhẹ nhàng bằng hai tay- một tay ở
một góc của màn hình.

Dây điện A/C

• Cẩn thận gắn và tháo dây cắm điện.
• Đừng di chuyền Chromebook với dây điện còn được
cắm trong máy.
• Không nên sử dụng Chromebook với dây điện được
cắm khi dây có thể gây nguy hiểm khi vấp ngã.

Thẻ sở hữu

• Tất cả các Chromebook sẽ được gắn thẻ sở hữu của
Sở Học Chánh Portland.
• Thẻ sở hữu không được sửa đổi hoặc giả mạo dưới
bất kỳ hình thức nào.
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