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Vartotojo vadovas

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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Svarbu
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Gaminio apžvalga (1 pav.)

Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės
medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti
pakartotinai.
Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą
prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos direktyva
2002/96/EB.
Sužinokite, kokia vietinė sistema taikoma atskiram elektros ir
elektroninių produktų surinkimui.
Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų produktų
su kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno produkto išmetimas
padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių
sveikatai.
Produkte yra elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/
EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram baterijų
surinkimui, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

1. LED indikatorius;
2.
Paleisti / sustabdyti;
3.
(Tuščias ekranas);
4. (Pereiti prie ankstesnės skaidrės);
5.
Lazerinės rodyklės
6. (Pereiti prie kitos skaidrės);
mygtukas;
7. Maitinimo elementų skyrius; 8.
USB kištukas („Dongle“)
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Pristatymų valdiklio įjungimas (2 pav.).

1 Atidarykite maitinimo elementų skyrių.
2 Tinkamai (pagal +/- kontaktus) įdėkite 1 AAA maitinimo elementą, kaip parodyta.

3 Pastumkite skaidrių pasirinkimo mygtuką į padėtį ON.
4 Uždarykite maitinimo elementų skyrių.
Jei maitinimo elementas įdėtas:
• norėdami įjungti pristatymų valdiklį, įspauskite USB kištuką į
pristatymų valdiklį ir išimkite USB kištuką.
• Norėdami išjungti pristatymų valdiklį, iki galo įspauskite USB kištuką.
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Automatinis prisijungimas

1 Įsitikinkite, kad jūsų nešiojamasis kompiuteris įjungtas ir aktyvus.
2 Įsitikinkite, kad jūsų pristatymų valdiklis įjungtas.
• Jei USB kištukas įstatytas į pristatymų valdiklį, išimkite USB kištuką
iš jo (3 pav.).
3 Įkiškite USB kištuką į nešiojamojo kompiuterio USB lizdą
» Pradėdamas automatinis prisijungimas..
» Jei prisijungimas sėkmingas, LED indikatorius 1 kar tą lėtai
sumirksi.
» Jei prisijungimas nesėkmingas, LED indikatorius 2 kartus lėtai
sumirksi.
» LED indikatorius mirksi po kiekvieno sėkmingo apsikeitimo
duomenimis tarp pristatymų valdiklio ir USB kištuko.

E Patarimas

• Po naudojimo įkiškite USB kištuką į pristatymų valdiklį ir
laikykite ten (4 pav.).

• Pirmą kartą įdiegus „Mac“ kompiuteryje gali pasirodyti

Keyboard Set Assistant (klaviatūros nustatymo vedlys) ir pranešti, kad nepavyko atpažinti klaviatūros. Tiesiog spustelėkite
Continue (tęsti), baikite diegimą ir pristatymų valdiklis veiks
tinkamai.
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Trikčių diagnostika ir šalinimas

Nėra ryšio.

Įsitikinkite, kad naudojate pristatymų
valdiklį jo veikimo nuotolio ribose.

Pristatymų valdiklio lem- Pakeiskite pristatymų valdiklio maitinimo
putė sumirksi 3 kartus.
elementą.
Pristatymų valdiklio
lemputė nemirksi.

Įsitikinkite, kad pristatymų valdiklis įjungtas.
Pakeiskite pristatymų valdiklio maitinimo
elementą.
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