Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

LV

Lietotāja rokasgrāmata

Presenter
SNP6000

1
a

b
c

d

e

2

3

4

Federal Communication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one of the
following measures:
to confirm successful numbering
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved
by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate this equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause
undesired operation.
IMPORTANT NOTE:
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be
co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

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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Produkta pārskats (Att. att.)

LED indikators
Vadības pogas;
Poga
Prezentētājs
Atskaņot/apturēt
Tukšs ekrāns
Iepriekšējais slaids
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Nākamais slaids
Lāzera rādītājs

Gaisa pele
Noklikšķiniet, lai atvērtu failu
Nav funkcijas
Noklikšķinot peles kreiso
taustiņu
Noklikšķinot peles labo
taustiņu
Lāzera rādītājs
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Režīmu slēdzis ( : Prezentētājs; : Gaisa pele)
Nanotehnoloģiju atslēgspraudnis
Bateriju nodalījums
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Uz izstrādājuma izvietots slēdzis

C Ievērībai

• Glabājiet nanotehnoloģiju atslēgspraudni bērniem nepieejamā vietā.
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Atveriet bateriju nodalījumu.
Ielieciet divas AAA baterijas atbilstoši polaritātei (+/-), kā parādīts (2.
att.).
Izņemiet nanotehnoloģiju atslēgspraudni (3. att.).
Aizveriet bateriju nodalījumu.
Lai lietotu izstrādājumu kā prezentētāju, pārslēdziet uz .
• Lai lietotu izstrādājumu kā gaisa peli, pārslēdziet uz .

Lietošanas sākšana
Pārliecinieties, ka jūsu piezīmjdators ir ieslēgts un darbojas.
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Pārliecinieties, ka jūsu peldošais prezentētājs ir ieslēgts.
Iespraudiet nanotehnoloģiju atslēgspraudni sava piezīmjdatora USB
portā.
» Sākas automātiskā pievienošana.
» LED mirgo katras veiksmīgas komunikācijas laikā starp peldošo
prezentētāju un nanotehnoloģiju atslēgspraudni.

E Padoms

• Pirmoreiz instalējot uz Mac, var parādīties Klaviatūras

•
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iestatīšanas asistents informējot, ka klaviatūru nav iespējams
identificēt. Noklikšķiniet uz Turpināt , lai pabeigtu instalāciju, un
pēc tam peldošais prezentētājs darbosies.
Pēc lietošanas uzglabājiet nanotehnoloģiju atslēgspraudni savā
peldošajā prezentētājā (4. att.).

Traucējummeklēšana

Problēma
Nav sakaru.

Atrisinājums
Pārliecinieties, ka izstrādājums atrodas
efektīvajā diapazonā.
Izstrādājuma gaismiņa Nomainiet izstrādājuma baterijas.
nomirgo 3 reizes.
Izstrādājuma gaismiņa 1. Pārliecinieties, ka izstrādājums ir ieslēgts.
nemirgo.
2. Nomainiet izstrādājuma baterijas.
Pele nedarbojas.
Pārliecinieties, ka izstrādājums ir ieslēgts peles
režīmā.
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Veco izstrādājumu utilizācija

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes
materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot
atkārtoti.
Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē,
ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.

Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo
savākšanas sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos
produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā
produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un
cilvēka veselību.
Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva
2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju
atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi
uz vidi un cilvēka veselību.
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