FC-250

SHC250/FC-250 Kezelési kézikönyv

1.

Részegységek

A Wireless LED zölden villog ha Bluetooth, pirosan villog ha Wireless LAN kommunikáció folyik.

2.

Előkészületek a használatra

Töltse fel az akkumulátort használatbavétel előtt.
Ne csatlakoztassa az SH250-t az asztali számítógéphez az USB kábellel addig amíg az ActiveSync
vagy a Windows Device Center programot fel nem telepítette.
A Windows Device Center a Vista operációs rendszerre telepítendő, az Active Sync pedig a korábbi
Windows rendszerekre. A programok telepítője a www.microsoft.com –ról letölthető.

3.

Az akkumulátor kezelése

Az akku behelyezése
1. Távolítsa el a kézpántot.
2. Tolja a zárat jobbra.
3. Emelje fel a fedelet. Az SHC250 automatikusan
„pihenés” üzemmódba kapcsol.
4. Helyezze be az akkumulátort ahogy az ábrán
látszik.
5. Zárja le az akkufedelet.
Az akku töltése
1. Csatlakoztassa az AD-11B/11C töltő dugaszát
az SHC250 aljzatához.
2. Csatlakoztassa az AD-11B/11C töltőt a 230Vos hálózathoz, vagy inverterhez. A LED
világítani fog.
A töltés időszükséglete kb. 5.5 óra
LED vörös:

Töltés folyamatban

LED zöld:

Töltés befejezve

Nem világít:

Hiba.(túlmelegedés, vagy hibás akku,
vagy csatlakozási hiba.

• Az akkumulátor „alvó” üzemmódba kapcsolt
SHC250-ben is lemerülhet 8 nap alatt. MINDIG
töltse fel az akkumulátort használat előtt !
• Legalább 8 naponta egyszer töltse az akkut.
• Ne tárolja lemerülten az akkumulátort, mert
élettartama rövidülhet.

Energiatakarékosság
Kapcsolja ki a háttérvilágítást ha nincs rá
szükség.
Állítsa megfelelő szintre a világítás erősségét.
Kapcsolja ki a Bluetooth-t és a Wireless LAN-t ha nem használja.
Vegye ki a CF és az SD kártyát illetve a pendrájvot ha nem használja.

4.

Csatlakoztatás PC-hez

5. Újraindítások
Melegindítás
Hatására leállnak az éppen futó programok, az éppen módosítás alatt lévő adatok elvesznek.
A telepített programok és a mentett adatok nem vesznek el.
1. Távolítson el minden kábelt és memóriakártyát.
2. A Névjegy gomb lenyomva tartása mellett tartsa lenyomva a kurzorgombot 2 másodpercig
fel-jobb irányban.
Hidegindítás
Hatására leállnak az éppen futó programok, az éppen módosítás alatt lévő adatok elvesznek.
A telepített programok és a mentett adatok nem vesznek el. A hardverinformációk (pl.
eszköznév) gyári alapértékre állnak.
1. Távolítson el minden kábelt és memóriakártyát.
2. Nyomja meg a pálcával az SD egység mellett lévő RESET gombot legalább 2 mp-ig.
3. Nyomja meg a Be/Ki kapcsolót.
Teljes újraindítás
Minden gyári alaphelyzetre áll be. Az alkalmazásokat (pl. SSF vagy TopSurv) újra kell
telepíteni. A mentett adatok azonban nem tűnnek el.
1. Távolítson el minden kábelt és memóriakártyát.
2. Nyomja meg a pálcával az SD egység mellett lévő RESET gombot legalább 2 mp-ig.
3. Tartsa lenyomva a Naptár, Enter és Be gombokat amíg az SHC250 újra nem indul.

