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Poznámka:
Toto zařízení odpovídá části 15 Pravidel FCC. Provoz je možný za následujících podmínek:
– Tento přístroj nezpůsobuje škodlivé rušení.
– Tento přístroj musí přijmout jakékoli rušení včetně takového, které může způsobit nechtěnou činnost.
Tento výrobek byl testován a shledán vyhovujícím ve smyslu části 15 pravidel FCC a splňuje limity pro 
digitální přístroje třídy B (EN550��, třída B).
Tyto normy jsou určeny k omezení rušivého vyzařování v obytných prostorech. Přístroj vytváří, 
využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, která může být při nedodržení pravidel používání 
a instalace příčinou rušení okolních přístrojů a rádiové komunikace.
V některých situacích se může rušení vyskytnout i při správném zacházení. Pokud přístroj způsobuje 
rušení rádiových a televizních přijímačů, ověřte to vypnutím a zapnutím přístroje a pokuste se rušení 
odstranit:
– Přesměrujte nebo přemístěte anténu rušeného přístroje.
– Zvětšete vzdálenost mezi přístroji.
– Napájejte každý přístroj z jiné síťové zásuvky (na jiném okruhu).
– Poraďte se s prodejcem či jiným odborníkem.
Pro dodržení omezení pro digitální zařízení podle části B Části 15 FCC Rules musí být použity pouze 
stíněné kabely a konektory.

Elektrické, magnetické a elektromagnetické pole (EMF)
1. Philips Royal Electronics vyrábí a prodává pro spotřebitele řadu výrobků, které jsou, stejně jako jiné 

elektronické přístroje, schopny vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
2. Jedním z hlavních obchodních principů Philips je věnování veškeré péče zabezpečení zdravotní 

a bezpečnostní nezávadnosti všech svých výrobků a jejich shodě se všemi platnými požadavky 
a EMF standardy, které jsou platné v době vzniku výrobku.

3. Philips se zavazuje vyvíjet, vyrábět a prodávat pouze takové výrobky, které nepůsobí negativně na 
zdraví.

4. Philips potvrzuje, že při správném užívání k svému účelu je použití jeho výrobků bezpečné podle 
současného stavu vědeckého poznání.

5. Philips hraje aktivní úlohu ve vývoji mezinárodních EMF a bezpečnostních norem, což mu dovoluje 
účastnit se dalšího vývoje standardizace a včas integrovat výsledky tohoto vývoje do výrobků.
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CZVítejte
Děkujeme Vám za zakoupení výrobků Active Crystals. Navrženy ženami pro ženy představují Active 
Crystals řemeslně dokonalý výrobek, provedený v nejjemnějším křišťálu Swarovski a obsahující 
poslední možnosti technologie Philips. Přejeme vám mnoho radosti při užívání.

Důležité informace
Poznámka:	 tento	podrobný	návod	si	uschovejte	k	dalšímu	použití.

VAROVÁNÍ
•	 Nevystavujte	výrobek	dešti	ani	vlhkosti,	zabráníte	poškození	a	úrazu	elektrickým	proudem.
•	 Neotevírejte	kryt	výrobku,	hrozí	úraz	elektrickým	proudem.	Opravy	přenechte	kvalifikovanému	servisu.
•	 Udržujte	mimo	dosah	dětí.	Pokud	dojde	k	polknutí	nebo	vdechnutí	výrobku,	vyhledejte	okamžitě	lékaře.

Poznámka:	 Data	jsou	v	bezpečí	i	v	následujících	podmínkách:	rentgenové	bezpečnostní	systémy	
na	letištích	a	magnetická	pole	nepřesahující	3500  Oe.
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CZDůležité informace
POZOR:
Jakékoli změny nebo úpravy výrobku, které nejsou výslovně uvedeny v tomto návodu, mohou vést ke 
zrušení vašeho oprávnění výrobek používat.

Pro zákazníky v Evropě
Tento výrobek odpovídá následujícím evropským směrnicím: 89/��6/EEC, �006/95/EEC (bezpečnostní 
směrnice) a 9�/68/ECC (Směrnice o označení EC). Tento výrobek odpovídá EN550�� Class B 
a EN550�� při použití v oblastech obytných, obchodních a s lehkým průmyslem.

Poznámky k použití
• USB paměť nemusí pracovat správně, je-li připojena k počítači v době jeho spouštění, restartu nebo 

probuzení z režimu spánku. Před provedením některé z uvedených operací vždy nejprve odpojte 
paměť z USB portu počítače.

• Nepoužívejte ani neodkládejte výrobek na následujících místech:
 – vystavených extremnímu horku nebo chladu;
 – vystavených otřesům;
 – s korozivními plyny;
 – vystavených prachu a nečistotě;
 – s vysokou vlhkostí;
 – vystavených přímému slunci.
• Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation ve Spojených 

státech a dalších zemích.
• Mac a Macintosh jsou ochranné známky Apple Computer, Inc., registrované ve Spojených státech 

a dalších zemích.
• Ostatní názvy systémů a výrobků, uvedené v tomto návodu, jsou registrované ochranné známky 

nebo ochranné známky svých vlastníků. V tomto návodu se nepoužívají značky ™ a ®.
• Odběr v režimu stand-by: < 100 mA.
• Lesk a krásu povrchu Active Crystals po dlouhou dobu zajistíte pečlivým leštěním výrobku měkkým 

hadříkem, který nezanechává vlákna. Nepoužívejte brusné prostředky.
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CZDůležité informace

• Společnost odmítá jakoukoli zodpovědnost za finanční škody, ušlý zisk, reklamace třetích stran 
apod., k nimž došlo v souvislosti s použitím programů, přiložených k tomuto výrobku.

• Vlastnosti programů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
• Podrobné informace o záruce naleznete v tištěném certifikátu.

Informace k ochraně životního prostředí

Likvidace	nepotřebného	výrobku
Tento výrobek byl navržen a proveden z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možno recyklovat 
a znovu použít.

Označení výrobku symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek vyhovuje evropské 
směrnici �00�/96/EC. Informujte se o místních předpisech a systému odděleného sběru elektrického 
a elektronického odpadu. Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů 
a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu. Správný způsob likvidace sníží negativní dopad na 
životní prostředí a lidské zdraví.

Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

Vytváření neautorizovaných kopií materiálů chráněných autorským právem, včetně počítačových 
programů, souborů, vysílání a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a zakládat 
podstatu trestného činu.
Tento výrobek nesmí být použit k těmto ani podobným účelům.
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CZInstalace
Microsoft® Windows® Vista, XP, 2000, ME nebo MacOs 9.0 a vyšší:
• Ovladač USB se nainstaluje automaticky po připojení paměti do USB portu počítače. Přesto může 

u některých karet či základních desek s USB �.0 nutné spustit instalaci ovladače ručně. V takovém 
případě postupujte při vyhledávání vhodného ovladače podle instrukcí na obrazovce. Pokud 
potřebujete pomoci, použijte systémový Help.

Poznámka:	 Neodpojujte	USB	paměť	z	portu	počítače,	běží-li	proces	stahování	dat.

Windows 98SE:
1 Stáhněte si ovladač z www.active-crystals.com.
2 USB zástrčku paměti zasuňte do portu USB počítače.
	 >	 Spustí	se	Průvodce přidáním nového hardwaru.
3 Klepněte na tlačítko Další.
4 Klepněte na Vyhledat nejvhodnější ovladač tohoto zařízení. Pak klepněte na tlačítko Další.
5 Klepněte na Jiné umístění. Pak klepněte na tlačítko Procházet.
6 Po zobrazení dialogu určete složku, v níž je uložen instalační program.
7 Klepnutím na tlačítko OK uzavřete dialog. Pak klepněte na tlačítko Další.
8 Pak klepněte na tlačítko Další.
9 Pak klepněte na tlačítko Dokončit.
	 >	Instalace	ovladače	se	spustí.
	 >	Po	ukončení	procesu	instalace	se	ikona	ovladače	USB	paměti	objeví	v	okně	Tento počítač.
10 Po potvrzení režimu stand-by paměti ji můžete vyjmout z USB portu počítače.
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CZPřipojení
Připojení USB paměti k počítači
Poznámka:	 Není-li	port	USB	počítače	snadno	dostupný,	můžete	k	připojení	paměti	k	počítači	

použít	prodlužovací	kabel	USB	nebo	přídavný	USB	rozbočovač.

1 Sejměte ochranný kryt ze zástrčky USB.

2 Zasuňte zástrčku USB paměti do jednoho z USB portů počítače.

Použití
Použití USB paměti
• Po zapojení USB paměti do USB portu počítače:

– je možné spustit balík programů, umožňujících spuštění různých aplikací. 
Více podrobností naleznete v souborech Help programů.

– ikona USB paměti se zobrazí. Nyní můžete kopírovat a ukládat data do paměti uchopením souborů 
či složek myší a jejich položením na ikonu paměti stejně, jako přenášíte data na pevném disku, 
CD-ROM, DVD nebo disketě.

Poznámky:
–	Nevyjímejte	USB	paměť	z	počítače	při	kopírování	a	ukládání	dat,	paměť	nebude	příště	rozpoznána	

systémem.
–	Při	použití	ve	Windows	se	písmenné	označení	paměti	(„USB	mechaniky“)	mění	podle	verze	Windows.
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CZPoužití
Odpojení USB paměti z počítače

Windows®	98SE
• Po ujištění, že je USB paměť v klidovém stavu, můžete vyjmout paměť z portu USB počítače.

Windows®	ME	a	Windows®	2000
1 Poklepejte na ikonu Odpojit nebo vysunout hardware v hlavním panelu v pravém dolním rohu 

obrazovky.
2 V zobrazeném okně zvolte název odnímaného zařízení a klepněte na tlačítko STOP.
3 Po zobrazení okna Zastavit hardwarové zařízení se ujistěte, že se zobrazuje správná informace 

a klepněte na tlačítko OK.
4 Po zobrazení zprávy o možnosti bezpečného odpojení USB zařízení odpojte USB paměť z portu 

USB počítače.

Windows	XP
1 Poklepejte na ikonu Bezpečně odebrat hardware v hlavním panelu v pravém dolním rohu 

obrazovky.
2 V zobrazeném okně zvolte název odnímaného zařízení a klepněte na tlačítko Ukončit.
3 Po zobrazení okna Ukončit činnost harwarového zařízení se ujistěte, že se zobrazuje správná 

informace a klepněte na tlačítko OK.
4 Po zobrazení zprávy Nyní lze hardware bezpečně odebrat odpojte USB paměť z portu USB 

počítače.

Mac	OS	9.0	a	vyšší
1 Přetáhněte ikonu paměti na ikonu Koše.
2 Po ujištění, že je USB paměť v klidovém stavu, můžete vyjmout paměť z portu USB počítače
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CZTechnické údaje
Rozhraní High-Speed USB �.0 (zpětně kompatibilní s USB 1.1)
Přenosová rychlost Čtení: 8MB za sekundu / Zápis: �MB za sekundu (Pro dosažení max. rychlosti 

se požaduje High-speed USB �.0 port)
Kompatibilní OS • Microsoft® Windows® Vista, XP, �000, ME a 98SE (vyžadují ovladač)
 • Mac OS 9.0 a novější
 • Linux �.�.0 a novější

Potřebujete pomoci?
Online help: www.active-crystals.com
Pro interaktivní pomoc, často kladené otázky, aktualizaci programu a podporu.
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