
 
 POZOR!: za izpolnitev fcc-mejnih vrednosti in v izogib vplivu  
 motenj na radijski ali televizijski sprejem v bližnji okolici, je  
 potrebno zaščiteno jedro.

V sledečih primerih so za popravila pred-
pisane pristijbine tudi v času garancije:

 (1) Funkcijske motnje ali poškodbe kot posledica 
  neprimerne uporabe, sprememb ali popravil.
 (2) Funkcijske motnje ali poškodbe po nakupu kot 
  posledica premikov ali padca med instalacijo.
 (3) Funkcijske motnje ali poškodbe kot posledica 
  vpliva ognja, soli, potresa, udara strele, vetra, 
  vode ali drugih narvnih sil ali neobičajno visoke 
  napetosti.
 (4) Navedbe v priročniku niso bile upoštevane.
 

Sistemske zahteve

 IBM ali kopatibilni PC
 operacijski sistem Windows
 Pentium ali enakovreden ali hitrejši procesor
 1 prost USB vhod

Podprte sistemske verzije

 Windows 98 SE/ME
 Windows 2000/NT
 Windows XP
 Windows Vista

Uvod

Čestitamo vam k nakupu vaše nove multimedijske 
tipkovnice Blueshine TX. Za nemoteno delo in vašo 
varnost vam priporočamo, da ta priročnik pred uporabo 
temeljito preberete in za primer potrebe hranite na 
priročnem mestu.

Vsebina embalaže

Sledeči artikli so del obsega dobave. Takoj se prepričajte 
glede popolnosti vsebine. V kolikor posamezni artikli 
manjkajo ali so poškodovani, vprašajte za nasvet trgovca, 
pri katerem ste proizvod kupili, ali našo servisno službo.

 Multimedijska tipkovnica Blueshine TX
 Uporabniški priročnik

Tehnični podatki 

 izmere:  397.1 x 163 x 25.3 mm
 teža:   700+/- 20G
 dolžina vodnika: 1.5 metra
 vmesnik:  USB only
 število tipk:  103 Keys 
      (lahko variira glede na jezik)

 (5) Datum nakupa, ime kupca ali naziv trgovine ni bil 
  v garancijskem listu vnešen ali je bil naknadno  
  spremenjen.
 (6) Funkcijske motnje ali poškodbe vsled drugih 
  naprav, na katere je proizvod bil priklopljen.

V kolikor je napravo potrebno popraviti jo pravilno ločite 
od drugih naprav na katere je priključena.

MULTIMEDIJSKA-TIPKOVNICA
BLUESHINE TX

Datum

Pristojni sodelavec
Pristojni sodelavec

Servisne storitve 

WWW:   zagon spletnega brskalnika
E-pošta:  zagon uporabe E-pošte
Search:   funkcija iskanja brskalnika
My favorite: meni priljubljenih
Media:   odpre prednastavljeno medijsko programsko 
     opremo

EL=zagon ali zaustavitev fukcije

Pritisnjeno, za preklop zaključne funkcije

Pritisnjeno, za preklop funkcije slika-dol

Pritisnjeno, za preklop funkcije vnos

Nekateri strokovnjaki so prepričani, da lahko obsežno 
delo s tipkovnico ali miško resno škoduje rokam, 
zapestjem, tilniku ali hrbtu. V kolikor v teh območjih 
začutite bolečino, utrujenost, odrvenelost in/ali 
slabotnost, obiščite zdravnika.  V izogib tveganju tovrst-
nih poškodb, svetujemo
 pri delu na osebnem računalniku ali podobnih z njim  
 povezanimi nalogami, imejte pogosteje krajše 
 izogibajte se obsežnejšim delovnim časom na  
 računalniku, t.j. dlje kot eno uro
 Povprašajte osebnega zdravnika glede pravilne drže  
 med tipkanjem.Tega proizvoda ne uporabljajte v  
 prašnih, vlažnih ali umazanih okoljih. V nasprotnem
 primeru  

Pozor!

Hot Key funkcije

Posebne funkcijske tipke
(tipkovnica)

USB Plug

Ta proizvod hranite na varni razdalji pred mesti, kjer 
lahko pride do nastanka motenj vsled radijskih valov. Ta 
naprava ni namenjena uporabi na prostem. Izpostavljen-
ost proizvoda vremenskim vplivom lahko ima za 
posledico materialno škodo na proizvodu in poškodbe 
uporabnika. Za čiščenje proizvoda ne uporabljajte 
alkohola, bencina in topil na osnovi redčil. Priporočamo, 
da proizvod obrišete z vlažno krpo.

FCC-izjava za razred B
Ta naprava ustreza 15. delu FCC-določb. Uporaba se 
izvaja s pridržkom dveh sledečih pogojev:
 
      ta naprava ne sme povzročati nobenih motečih  
 vplivov in 
 ta naprava mora prenesti sleherno motnjo, vključno z 
 motnjami, ki imajo morebiten neželjen učinek na 
 delovanje. 
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UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Za nadaljnje informacije vprašajte vašega trgovca ali 
obiščite našo spletno stran:

www.digitus.info

Digitus – kompletna ponudba visokokakovostne 
računalniške opreme

just easy …

Naši Digitus-proizvodi se dobavljajo z izčrpno 
uporabniško dokumentacijo, da pri instalaciji ne osta-
nete sami. Nadalje je Digitus-proizvodom priložena 
uporabniku posebej prijazna instalacijska programska 
oprema, da bo tudi vam uspel zagon naših proizvodov 
brez težav.   Dodatno najdete obilico informacij o 
proizvodih in njihovih možnostih uporabe na  
www.digitus.info.

Priklop tipkovnice 


