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USB Mälupulk
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Eestikeelne kasutusjuhend



Märkus:

Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad
( EMF“)

Seda seadeldist on testitud ja see vastab Klass B digitaalsete seadmete
nõuetele, vastavalt FCC reeglites olevale 15-ndale peatükile.

Need piirangud on määratud, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike
faktorite vastu seadeldist igapäevaelus kasutades. See seade loob,
kasutab ja võib kiirata raadiosageduse energiat ja, valesti paigaldades ja
kasutades, võib tekitada raadio sidekanalite segamist.

Siiski ei ole garantiid, et sekkumine ei toimu installatsiooni korral. Kui
see seade  põhjustab segamist raadio või televiisori vastuvõtjale, mida
saab järgi kontrollida pannes seadmeid kinni ja tööle, siis kasutaja võib
proovida vähendada vahelesegamist järgmiste meetoditega:

Kasutama peab isoleeritud kasutajaliidesest kaablit ja üleminekut, et olla
kooskõlas digitaalsete seadmete määrustega vastavalt FCC reeglite 15-
nda peatüki B osale.

Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud
tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad
võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.

Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta
kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik
rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal
kehtinud EMF standardid.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis
ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.

Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel,
siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele
tõestusmaterjalidele turvalised.

Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite
arendamisel, mis omakorda võimaldab Philipsil näha ette edasisi
arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult
oma toodetele.
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Muuta antenni suunda või asukohta

Suurendada vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel

Ühendada seade vastuvõtjast teise vooluringi.

Konsulteerida müüjaga või kogenud raadio/TV tehnikuga.
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MÄRKUSED
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TERE TULEMAST

Täname Active Crystals toote ostmise eest. Disainitud naise poolt
naisele, Teie Active Crystals toode on parima kutseoskuse siht,
täideviidud peeneimas Swarovski kristalle sisaldavas Philipsi
kunstitoodete tehnoloogia osakonnas. Me soovime Teile tõeliselt
nauditavat kogemust.

TÄHTIS INFORMATSIOON

Märkus:
0

0

Hoidke see detailne kasutusjuhend tulevaseks kasutamiseks alles.

Märkus:
Andmed on kaitstud järgmistes keskkondades: röntgeniga
turvaalades lennujaamades ja magnetväljas, mille tugevus ei ületa
3,500 Oe'd.

Hoiatus:

!

!

!

Elektrilöögi vältimiseks ärge laske seadmel sattuda vihma alla

või vedelikku.

Elektrilöögi vältimiseks ärge avage korpust. Las seda teeb

kvalifitseerunud personal.

Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Kui laps seadme alla

neelab, siis minge kiiresti arsti juurde.
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TÄHTIS INFORMATSIOON

Hoiatus:

Teid on hoiatatud, et igasugused muudatused, mis pole selgesõnaliselt
selles manuaalis toetatud, võivad muuta kehtetuks Teie mõjuvõimu
seadme üle.

Euroopa klientidele:

Märkused kasutamiseks

See seade on kooskõlas järgmiste Euroopa Direktiividega: 89/336/EEC,
2006/95/EEC (turvalisuse direktiiv) ja 93/68/ECC (EC Turustamise
direktiiv). See toode ühildub EN55022 Klass B ja EN55024-ga
kasutamiseks aladel: elu-, äri- ja kergetööstuse valdkonnas.
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USB mälupulk ei pruugi korralikult funtsioneerida, kui ta on

ühendatud arvutiga siis, kui arvutit tööle pannakse, taaskäivitatakse
või käivitatakse “sleep mode” (magamise) reþiimilt. Alati ühendage
USB mälupuk arvutist lahti enne, kui Te teete neid toiminguid.

Ärge asetage seadet kohta, mis on:

äärmiselt kuum või külm

vibreeriv

avatud söövitavatele gaasidele

tolmune või räpane

väga niiske

avatud otsesele päikesekiirgusele

Microsoft ja Windows on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad

Microsoft Corporation'ile USA's ja teistes riikides.

Mac ja Macintosh on kaubamärgid, mis kuuluvad Apple Computer,

Inc'le, registreeritud USA's ja teistes riikides.

Teised süsteemi- ja toote nimed, mis selles manuaalis ilmuvad, on

registreeritud kaubamärgid (või lihtsalt kaubamärgid), mis kuuluvad
nende omanikele. Märgake, et ™ ja ® sümboleid ei kasutata selles
juhendis.

Voolutarbimine valmisolekureþiimil on alla 100mA.

Active Crystals'I toote ilu ja läike säilitamiseks poleerige toodet

ettevaatlikult pehme, lõuendivaba riidetükiga. Vältide kokkupuudet
karedate puhastusvahenditega.
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TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID

Kasutajaliides: Kiire USB 2.0 (ühildub ka USB 1.1-ga)

Ülekande kiirus: Lugemine: 8mb sekundis / Kirjutamine:
3mb sekundis (vajalik on kiire USB 2.0 auk,
et saavutada maksimaalne kiirus).

Ühilduvad
operatsioonisüsteemid:

!

!

!

Microsoft® Windows® Vista, XP, 2000,

ME ja 98SE (koos draiveriga)

Mac OS 9.0 või uuem

Linux 2.4.0 või uuem

VAJAD ABI?

Interneti abi: www.active-crystals.com

Interaktiivseks abiks, sagedasti küsitud küsimused, tarkvara uuendused
ja abi.
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NAUTIMINE

USB mälupulga arvutist eemaldamine

Windows® 98SE

Windows® ME and Windows® 2000

Windows XP

Mac OS 9.0 ja uuem

! Peale kinnitamist, et USB mälupulk on valmisolekureþiimil, võite Te

eemaldada mälupulga arvuti .

Ilmuvas akanas vajutage seadme nimele, mis tuleb eemaldada  ja
siis vajutage (peata) nuppu.

Kui (peata riistvara seade) teavitus ilmub,
siis veenduge, et kuvatud on õige informatsioon. Seejärel vajutage

nuppu.

Kui ilmub teade, näitamaks et USB mälupulga saab ohutult
eemaldada, siis eemaldage USB mälupulk arvuti .

Ilmuvas aknas vajutage seadme nimele, mis tuleb eemaldada  ja siis
vajutage (peata) nuppu.

Kui (peata riistvara seade) teavitus ilmub,
siis veenduge, et kuvatud on õige informatsioon. Seejärel vajutage

nuppu.

Kui ilmub teade (riistvara eemaldamine
on turvaline), siis eemaldage USB mälupulk arvuti .

Vedage ketta ikoon 'i (prügi)

Peale kinnitamist, et USB mälupulk on valmisolekureþiimil,
eemaldage USB mälupulk arvuti .

USB august

2.
STOP

3. Stop a hardware device

OK

4.
USB august

1.

2.
STOP

3. Stop a hardware device

OK

4. Safe to Remove Hardware
USB august

1. Trash

2.
USB august

1. Unplug or eject hardware

Safely Remove Hardware

Vajutage kaks korda (ühenda lahti või
eemalda tarkvara) ikoonile ülesannete ribal (task bar) ekraani all
paremal olevas nurgas.

Vajutage kaks korda (eemalda ohutult
riistvara) ikoonile ülesannete ribal (task bar) ekraani all paremal
olevas nurgas.
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TÄHTIS INFORMATSIOON
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!

!

Firma ei võta omaks ühtegi vastutust finantskahjude, kaotatud

tulude, nõudmisi kolmandatelt osapooltelt  jne osas, mis
tulenevad seadmega kaasasoleva tarkvara kasutamisel.

Tarkvara spetsifikatsioonid võivad muutuda etteteatamata.

Spetsiifiliste garantiidetailide jaoks vaadake prinditud

sertifikaadi broðüüri.

Keskkonnainformatsioon

Vana toote ümbertöötlemineës.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvalikteedilistest materjalidest
ja osadest, mida on võimalik ümbertöödelda ja uuesti kasutada.

Kui see, ratastega prügikast, millel on rist peal, sümbol on tootele
paigaldatud, siis see tähendab, et toode on kooskõlas Euroopa
Direktiiviga 2002/96/EC.Palun tehke endale selgeks kohalikud
eraldiseisvad kogumissüsteemid elektriliste- ja elektrooniliste toodete
jaoks.Palun käituge vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake oma
vana toodet tavaliste jäätmete hulka. Õige käitumine vanade toodetega
aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid mõjusid keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Koopiavastaste kaitsetega materjalidest, kaasaarvatud arvutimängudest,
failidest, ülekannetest ja helilindistustest volitamata koopiate tegemine
võib olla kopeerimisõiguste rikkumine ja kaasa tuua kriminaalkaristuse.

Seda seadet ei tohi sellisteks toiminguteks kasutada.

Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid
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PAIGALDAMINE

Microsoft® Windows® Vista, XP, 2000, ME või
MACOS 9.0 või kõrgem:

Windows 98SE:

! USB mälupulga draiver installitakse automaatselt ära, kui mälupulk

ühendatakse arvuti USB auku. Siiski, mõningate USB 2.0 kaartide
või plaatide korral, peab installatsiooni manuaalselt käivitama.
Sellisel juhul järgige ekraani juhiseid sobiva draiveri leidmiseks.
Pöörduge operatsioonisüsteemi (abi fail) poole, kui Te
vajate abi.

Sisestage mälupulga mõnda arvuti .

Vajutage (järgmine) nuppu.

Vajutage (otsi parim
draiver oma seadmele). Siis vajutage nuppu.

Vajutage (täpsusta asukoht). Siis vajutage
(avasta) nuppu.

Kui ilmub, siis täpsustage kaust, kuhu installatsiooni
programm on talletatud.

Vajutage nuppu ja sulgege . Siis vajutage
(järgmine)nuppu.

Vajutage (järgmine) nuppu.

Vajutage (lõpeta) nuppu.

Peale kinnitamist, et mälupulk on valmisolekureþiimil, võite Te pulga
arvuti eemaldada.

Help file

2. USB ühendaja USB auku

3. Next

4. Search for the best driver for your device
Next

5. Specify a location
Browse

6. dialoogi kast

7. OK dialoogi kast Next

8. Next

9. Finish

10.
USB august

Märkus:

(uue tarkavara võlur) hakkab tööle.

Algab draiveri paigaldamine
Kui paigaldamine on lõppenud, siis draiveri ikoon USB
mälupulgale ilmub (Minu Arvuti) aknas.

0 Ärge eemaldage USB mälupulka arvuti USB august niikaua kuni
allalaadimine kestab.

1. www.active-crystals.comLaadige seadme draiver alla 'st.

�

�

�

New Hardware wizard

My Computer

7

ÜHENDAMINE

USB mälupulga arvutiga ühendamine

Märkus: Kui arvuti USB auk ei ole kergesti kättesaadav, siis võite Te
kasutada USB pikenduskaablit või valikulist USB jaoturit, et ühendada
USB mälupulka arvutiga.

1.

2. USB ühendusosa USB auku

Eemaldage kaitsev kaas USB mälupulgalt

Sisestage mälupulga mõnda arvuti .

NAUTIMINE

USB mälupulgaga ümberkäimine
! Kui USB mälupulk on arvuti USB auku ühendatud:

Võimalik on alustada tarkavara pakiga, mis võimaldab Teil
aktiveerida mitmeid rakendusi. Vaadake tarkvara abifaili
edasisteks juhisteks.

Ilmub USB mälupulga draiveri ikoon. Te saate nüüd kopeerida ja
talletada andmeid kettale, vedades faile ja kaustu draiveri ikoonile,
just nagu siis, kui kopeerite andmeid kõvakettale, CD-ROM'ile,
DVD'le või flopi disketile.
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Märkused:
0

0

Ärge eemaldage USB mälupulka arvuti USB august siis, kui kopeerite
ja salvestate andmeid, sest sel juhul ei tunta mälupulka enam
süsteemi poolt ära.
Windowsi all tegutsedes võib ketta nimi muutuda, vastavalt Windowsi
versioonile.


