NB-3500p Mobile Laptop Alarm
Ürün bilgileri
Verici
Alıcı
A: Pil bölmesi
E: Gösterge
B: Erim
F: Açık/Kapalı
C: Gösterge
G: Pil bölmesi
D: Açık/Kapalı
Piller
1 Verici ve alıcı kapalı olmalıdır. Pilleri yerleştirin.
Kullanım
2 Önce alıcıyı açın. Gösterge yanıp söner. Uzun bir “bip” sesinden sonra sürekli kısa “bip” sesleri duyulur.
İkinci olarak vericiyi açın. Gösterge yanıp söner. Alıcı: Uzun bir “bip” sesinden sonra kısa bir “bip” sesi
3
duyulur.
Erimi ayarlayın ve vericiyi istediğiniz şekilde yerleştirin.
4
Uzak: erim 8 ~ 15 metre. Yakın: erim 2 ~ 5 metre.
5 Alıcıyı üzerinizde muhafaza edin.
6 Erim aşılınca alarm kapanır.
Not
•
•

Kablosuz performans
Aygıtların uzağa yerleştirilmesi durumunda, iletim önemli ölçüde etkilenir. Aygıtların
giysi ve çantada bulundurulması halinde erim azalır.
Aşağıdaki durumlarda kablosuz performansta düşüş yaşanabilir:
- Alıcı ve verici arasında ya da yakınında metal nesneler var.
- Beton duvarlar ve döşemeler.
- Aygıtın yakınında başka kablosuz aygıtlar var.
- Piller boşalmış.

Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü ve talimat kılavuzları için, bkz: www.trust.com/14609.
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•
•
•
•
•

Enerji
Bu aygıt, göreceli olarak yüksek miktarda enerji tüketir. Kullanmadığınız zaman aygıtları kapatın.
Alıcı, vericiden daha fazla enerji tüketir. Alıcı pilinin kısa sürede değiştirilmesi gerekir.
Ses zayıfladığında ya da erim azaldığında pilleri değiştirin. Sadece CR2032 tür pil kullanın.
Ürünle birlikte verilen pilleri kesinlikle şarj etmeyin ve ateşe atmayın.
Pilleri elden çıkarırken yerel yönetmeliklere göre hareket edin.

•

Güvenlik tâlimatları
Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.

•

Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına
uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14609/ce Internet adresinde
bulabilirsiniz.

Kablosuz
Bu sınıf 1 kablosuz aygıt, 433 MHz frekansında çalışmaktadır. R&TTE 1999/5/EC Yönergesi’nin
temel gerekliliklerini ve diğer koşullarını karşılamakta olup, aşağıdaki ülkelerde kullanılabilmektedir:
Tüm Avrupa ülkeleri (Polonya hariç), ABD, Kanada ve Tayvan.
•
Bu aygıtın diğer ülkelerde kullanımı konusunda kısıtlamalar bulunabilir. Aygıtın yerel yönetmeliklere
uygun olup olmadığını denetleyin. Frekans: 433.82 ~ 435.8 MHz. Güç: 0.01 ~ 0.25 mW.
•
Kalp pili kullanıyorsanız veya diğer yaşamsal ve hassas elektronik aygıtlara bağlı olarak yaşıyorsanız,
kablosuz aygıtları kullanırken dikkatli olun; bu aygıt radyo sinyalleri iletmektedir.
•
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•

Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken
her zamanki çöp kutularına atmayın.

Garanti ve telif hakkı
Bu aygıt, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, bkz:
www.trust.com/warranty.
•
Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamâmen
çoğaltılamaz.
•
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