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Käyttöopas

Philips Presenter
SNP3000
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LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486
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Tärkeää

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä
voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.Ota selvää paikallisista
akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen
asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja
ihmisille koituvia haittavaikutuksia.
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Tuotteen yleiskuvaus (Kuva 1)
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Kaukosäätimen käynnistäminen (Kuva 2)

1. LED-merkkivalo;
3.
(tyhjä ruutu);
5.
Laserosoitinpainike;
7. Paristolokero;

2.
Toisto/pysäytys;
4. (Siirtyminen edelliseen diaan);
6. (Siirtyminen seuraavaan diaan);
8. USB-vastaanotin (sovitin)

1 Avaa paristolokero.
2 Aseta 1 AAA-paristo kuvan mukaisesti siten, että pariston navat
ovat oikein päin (+/-).
3 Aseta liukuvalitsin asentoon ON.
4 Sulje paristolokero.

Kun paristo on paikallaan:
• Kytke kaukosäätimeen virta painamalla USB-vastaanotin
kaukosäätimeen ja poistamalla USB-vastaanotin siitä.
• Katkaise kaukosäätimestä virta painamalla USB-vastaanotin
pohjaan asti.
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Automaattinen yhdistäminen

1 Varmista, että kannettava tietokone on käynnissä ja aktiivinen.
2 Varmista, että kaukosäädin on käynnissä.
• Jos USB-vastaanotin on asetettu kaukosäätimeen, irrota USBvastaanotin kaukosäätimestä (Kuva 3).
3 Liitä USB-vastaanotin kannettavan tietokoneen USB-liitäntään.
» Automaattinen yhdistäminen käynnistyy.
» Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, LED-merkkivalo
välähtää 1 kerran pitkään.
» Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, LED-merkkivalo
välähtää 2 kertaa pitkään.
» LED-merkkivalo vilkkuu aina, kun kaukosäätimen ja USBvastaanottimen välinen yhteys toimii.

E Vihje

• A s e t a U S B - v a s t a a n o t i n k äy t ö n j ä l k e e n s ä i l y t y k s e e n
kaukosäätimen liitäntään (Kuva 4).

• Mac-ensiasennuksen aikana Keyboard Set Assistant voi
käynnistyä ja ilmoittaa, ettei näppäimistöä tunnisteta. Valmistele
asennus valitsemalla Continue, ja kaukosäädin alkaa toimia.
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Vianmääritys

Signaalinsiirto ei onnistu. Varmista, että käytät kaukosäädintä sen
tehollisella alueella.
Kaukosäätimen valo
välähtää 3 kertaa.

Vaihda kaukosäätimen paristo.

Kaukosäätimen valo ei
välähdä.

Varmista, että kaukosäädin on käynnissä.
Vaihda kaukosäätimen paristo.
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