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Tämän oppaan avulla voit saattaa 
C-Series-laitteen käyttökuntoon ja 
aloittaa sen käytön.

C-Series-laitteen mukana toimitetaan 
jalusta. Jalusta voidaan avata, jolloin 
C-Series-laite on pystyasennossa. Jalusta 
voidaan myös taittaa kokoon, kun laitetta 
käytetään vaaka-asennossa pöydällä. 
Jalusta tulee taittaa kokoon, kun 
C-Series-laitetta käytetään olkahihnassa.

Lisäksi C-Series-laite voidaan asentaa 
useisiin eri telineisiin. Laitteeseen 
kiinnitetty jalusta on poistettava, jotta 
laite voitaisiin kiinnittää haluamaasi 
asennustelineeseen. Saat lisätietoja 
asennustelineen käyttöoppaasta.

Akkujen asettaminen 
paikoilleen

Kun haluat tarkastaa akun latauksen, 
paina akun takaosassa olevaa painiketta. 
(Katso kuvaa A.) Akussa jäljellä oleva 
lataus ilmaistaan prosentteina vihrein 
valoin.

Huomaa: Akkujen paikkaa voidaan 
vaihtaa ja ne voidaan korvata 
C-Series-laitteen lisäakkusarjalla myös 
käytön aikana. Huomaa, että akut 
toimitetaan puolilleen ladattuina.

Aseta C-Series-laite etupuoli alaspäin 
naarmuttamattomalle pinnalle. Liu’uta 
akku paikalleen laitteen takaosaan. Akun 
kumijalat liukuvat paikoilleen viimeisenä, 
ja ne jäävät laitteen alaosaan. Kuulet 
loksahduksen, kun akku asettuu 
paikalleen. (Katso kuvia B, C ja D.)

Kun haluat irrottaa akut, aseta 
C-Series-laite etupuoli alaspäin tukevalle 
pinnalle. Käytä kumpaakin kättä ja liu’uta 
akun kumijalat erilleen. Niiden 
vapautuessa kuuluu loksahdus. Nosta 
akku ylös ja irti laitteesta.

C-Series-laitteen 
alkutoimet
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C-Series-laitteen mukana toimitetaan kokoon taitettava jalusta.

        Kokoon taitettavaa jalustaa ei voi käyttää C15:n kanssa tai CEye-moduulin  
 ollessa liitettynä.

Akkujen asettaminen paikoilleen ja lataustason tarkastaminen

Asetukset vaiheittain



Virran kytkeminen  
C-Series-laitteeseen

1. Asenna virtalähde kytkemällä 
verkkolaite verkkovirtaan.  
(Katso kuvaa E.) 

2. Kytke virtakaapeli C-Series-laitteen 
takaosaan. (Katso kuvaa F.)

Huomaa: Uudet akut toimitetaan 
puolilleen ladattuina. 

3. Käynnistä C-Series-laite painamalla 
laitteen oikeassa yläreunassa olevaa 
painiketta. Näytön kummallakin puolella 
välkähtää kaksi vihreää valoa. Tämä 
kertoo, että laite on käynnistymässä. 
Kun laite käynnistetään ensi kertaa, 
näkyviin tulee turvallista käyttöä koskevia 
tietoja. Lue tiedot ja noudata ohjeita. 
 Esimerkki: Kun laite käynnistetään 
ensi kertaa, kaiuttimet ovat poissa 
käytöstä, sillä ne ovat tehokkaat ja niitä 
voidaan käyttää suurella 
äänenvoimakkuudella. Kaiuttimet 
voidaan ottaa käyttöön vasta, kun 
vastuuvapautuslauseke on luettu ja 
hyväksytty.  

Käyttötapa-asetukset
C-Series-laitetta voidaan käyttää useilla 
eri tavoilla: koskettamalla, näppäimistön 
suojalevyä koskettamalla, kytkintä 
käyttämällä tai katseenseurannan avulla. 
Näppäimistön suojalevyä ja 
katseenseurantaa voidaan käyttää vasta, 
kun tarvittavat erilliset lisälaitteet on 

Jos haluat ohjelmoida kytkimen 
emuloimaan näppäimen painallusta, avaa 
C-Series Hardware Options > 
Kytkimet ja valitse ruudun oikeasta 
reunasta Aseta toiminto.

Huomaa: Jos kytkin on asetettu 
emuloimaan näppäimen painallusta, 
näppäinsyöttöasetusten on oltava samat 
kuin yhteysohjelman skannausasetukset, 
jos syöttötapana on skannaus. 

Asetusten määrittäminen

Äänenvoimakkuutta, taustavaloa, 
lisenssejä, langatonta yhteyttä ja muita 
laitteen toimintoja hallitaan valitsemalla 
Windowsin Käynnistä-valikko > 
Ohjauspaneeli (perinteinen 
näkymä) > C-Series Hardware 
Options tai kaksoisnapsauttamalla 
työpöydän C-Series Hardware Options 
-kuvaketta. 
(Katso kuvaa G.)

Valitse valikkokohta C-Series Hardware 
Options -ruudun vasemmasta reunasta ja 
tee laitteen toimintoihin haluamasi 
muutokset. Toimintokuvaukset näkyvät 
valintaikkunassa. (Katso seuraavan sivun 
kuvaa H.)

Pikapainikeasetukset

C-Series-laitteen sivulla oleviin kolmeen 
painikkeeseen voidaan ohjelmoida useita 
toimintoja. Valitse C-Series Hardware 
Options > Painikkeet ja valitse Painike 
A -kohdasta Aseta toiminto.

hankittu. Näiden laitteiden asennusta 
koskevia lisätietoja on käyttöoppaassa.

Kosketuskäytön asetukset

Kalibroi kosketusnäyttö, jotta 
C-Series-laitetta voitaisiin käyttää näytön 
välityksellä mahdollisimman tehokkaasti. 
Kosketusnäyttö kalibroidaan näin:
Avaa C-Series Hardware Options 
-valikko työpöydän kuvaketta 
napsauttamalla. (Katso kuvaa G.) 
Valitse Kosketusnäyttö.
Napsauta Kalibroi. 
Noudata seuraavaksi näytöllä annettavia 
ohjeita.

Katseenseurannan asetukset

Jos C-Series-laitetta on tarkoitus käyttää 
katseenseurannan avulla, sitä varten on 
hankittava CEye-moduuli. CEye 
toimitetaan yhdessä CEye-moduulin ja 
C-Series-laitteen yhteiskäyttöä koskevan 
aloitusoppaan kanssa.

Kytkinskannauksen asetukset

C-Series-laitteessa on kaksi 
kytkinliitäntää kytkinskannauksen 
käyttöä varten. Liitä kytkin 
asianmukaiseen kytkinliitäntään. Jos 
käytössä on yksi kytkin, liitä kytkin 
liitäntään 1. (Katso kuvaa F.)

Jos haluat kytkeä C-Series-laitteeseen 
virran kytkintä käyttämällä, avaa 
C-Series Hardware Options > 
Kytkimet ja valitse tarvittavat kohdat. 
(Katso seuraavan sivun kuvaa H.)
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Virran kytkeminen 
C-Series-laitteeseen



HHuomautus: Tässä valikossa painikkeen voi poistaa 
myös käytöstä valitsemalla Ei valittua toimintoa. 
Voit myös tarkastella muiden toimintojen 
mahdollisia vaikutuksia valitsemalla toimintoja. 
Kaikkien toimintojen kuvaukset ovat 
C-Series-laitteen käyttöoppaassa.

Yhteysohjelma

Mikäli hankittu, C-Series-laitteeseen on 
esiasennettu yhteysohjelma.

Jos yhteysohjelma ei käynnisty heti, 
kaksoisnapsauta ohjelman kuvaketta, joka on 
Windowsin työpöydällä. Voit käynnistää ohjelman 
myös valitsemalla Käynnistä-valikosta Ohjelmat.

Yhteysohjelma asetetaan käynnistymään yhdessä 
C-Series-laitteen kanssa näin: 

1. Avaa Windowsin työpöydältä 
Käynnistä-valikko. 

2. Valitse Kaikki ohjelmat. 

3. Napsauta kohtaa Käynnistys 
kakkospainikkeella  

4. Valitse Avaa. 

5. Vedä yhteysohjelman kuvake työpöydältä 
Käynnistys-kansioon. 

(Katso kuvaa I.)
 
Sammuttaminen

Kun haluat sammuttaa C-Series-laitteen, sulje 
kaikki ohjelmat. Avaa Windowsin työpöydällä 
Käynnistä-valikko ja napsauta alhaalla oikealla 
olevaa nuolta. Valitse Sammuttaminen.  
(Katso kuvaa J.)

Huomautus: Myös jonkin sivupainikkeista tai 
kytkimen voi ohjelmoida sammutusta varten. 
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Kytkinasetusten määrittäminen C-Series-laitteen Hardware Options -asetuksista
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