
BSM4 Mini ventilaator USB programmeeritav tekst punaste valgusdioodidega.

Sissejuhatus:
Ärge visake seadet ega patareisid sorteerimata prügikonteinerisse vaid viige spetsiaalsesse elektroonikajäätmete ja patareide konteinerisse 
või kogumispunkti.

Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest.

Seade ei ole mõeldud lastele alla 12 eluaasta.
Omadused.

• Käsiventilaator programmeeritava tekstiga.
• USB ühendus
• Võimaldab programmeerida kuni 16 tähemärki ja kuni 32 sõnumit.
• 128 tähemärgi mälu.
• Erinevad esitusmeetodid

• fikseeritud
• vilkuv (3x igas tsüklis)
• Vasakult-paremale (reguleeritav kiirus)
• Alt-üles
• kordus

• Süsteeminõuded: Windows 2000, XP, Vista
• Patareitoide 3x 1.5V AAA (ei kuulu komplekti)

Komplekti kuulub:
• CD vajaliku tarkvaraga (inglise keelne)
• USB adapter
• Andmekaabel
• Kasutusjuhend

Kasutamine:
1. USB pistik.
2. Indikaatortuli
3. 5 kontaktiga pesa andmekaablile
4. Ühenduse märge
5. 5 kontaktiga pesa andmekaablile
6. Ühenduse märge
7. Sisse/välja nupp

Et muuta eelprogrammeeritud teksti installeerige kaasasolev programm oma arvutisse. (instruktsioon plaadil: 
BSM4_SW_GB-NL-FR-ES-D.pdf)
Installifailid asuvad plaadil kataloogis „Setup System(I)-V1.3“
Installeeriga tarkvara plaadil ja sisestage USB adapter arvuti vabasse USB pessa. Oodake kuni arvuti tunneb seadme ära ja 
installeerib vajalikud draiverid. 
Ühendage admekaabli ots adapteriga nagu näidatud joonisel nõnda, et ühenduse märked jääksid kohakuti.
Eemaldage ettevaatlikult väikese terava esemega ventilaatori 5 kontaktiga pesa kate.
Ühendage kaabli teine ots ventilaatori 5 kontaktiga pessa nõnda, et ühenduse märked jääksid kohakuti.

Käivitage eelnevalt installeeritud programm failist: UsbLedI.exe

„Message“ väljadele tippige soovitud sõnumid, „Patterns“ rippmenüüst valige soovitud efekt ja „Speed“ rippmenüüst 
soovitud tekstiliikumise kiirus.
„Burn“ nupp salvestab programmi ventilaatorisse.
Paremal all asuvast väljast saate valida erinevaid sümboleid.
„Preview“ nupuga näete eelesitust, 
„Demo all“ käib läbi kõik võimalikud effektid ja kuvab nad eelvaate väljas.
„Save“ nupp salvestab loodud programmi failina teie arvutisse.
„Open“ avab eelnevalt salvestatud faili.
„Exit“ sulgeb programmmi.

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.
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