DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Digitizer stylus
VGP-STD1

Após o uso, as pilhas e/ou baterias poderão ser entregues ao
estabelecimento commercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Manual de Instruções

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito
a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em
caráter primário.
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AVISO
Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha
esse produto à chuva ou umidade.
Para evitar choque elétrico, não abra o gabinete. Encaminhe a
manutenção somente para pessoal qualificado.
Registro do proprietário
O número do modelo e o número de série estão localizados na embalagem.
Registre o número de série no espaço fornecido abaixo. Consulte esse número
sempre que você ligar para o revendedor Sony em relação a este produto.
Modelo nº VGP-STD1
Nº de série ___________________

Informações de segurança
 Nas seguintes circunstâncias, desligue esse produto e faça com que ele seja verificado
por pessoal técnico qualificado antes de continuar a usá-lo.
– Água ou um objeto estranho tiverem entrado nesse produto.
– Estiver saindo fumaça desse produto.
– Houver um barulho ou um cheiro incomuns.
– Esse produto sofrer uma queda ou a parte exterior desse produto estiver quebrada.
 Não coloque esse produto em locais sujeitos às seguintes condições:
– Em uma superfície instável
– Em áreas muito úmidas ou onde não haja ventilação
– Onde haja muita poeira
– Onde haja luz do sol direta ou calor extremo
– Onde haja vibração mecânica ou choque
– Onde haja fumaças gordurosas
 Se esse produto for levado diretamente de um local frio para um local quente, ou se for
colocado em uma sala muito úmida, a umidade pode condensar-se dentro desse
produto. Se isso ocorrer, esse produto pode não funcionar adequadamente.
 Mantenha esse produto e a pilha longe do alcance de crianças.

Bateria Primária
Atenção:

 Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e
(-) estão no sentido indicado.
 As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao
fogo, desmontadas ou recarregadas.
 Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou
armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.
 Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos
na eventualidade de ocorrer vazamento.
 As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.
 No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do
corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.
 Não remova o invólucro da pilha.
 Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão procure auxílio médico
imediatamente.
 Certifique-se de utilizar apenas pilhas especificadas nos “Requisitos de alimentação”
das “Especificações”.

Antes de Usar
Este produto é um stylus digitalizador (caneta), projetado para utilização com
computadores pessoais.
Dependendo de seu modelo, nem todas as funções descritas neste manual
estarão disponíveis.
Antes de usar este produto, verifique seu modelo.
O uso da caneta pode diferir dependendo do aplicativo. Consulte os manuais
fornecidos junto com o seu computador

Nomes de Peças

 Tampa traseira
Não remova a tampa traseira exceto para substituir a pilha.

 Botões
Pressione o botão inferior para exibir os diversos menus pop-ups,
dependendo da posição do cursor. (Similar ao clique com o botão direito
do mouse).

 Tampa da caneta
Remova antes de usar e recoloque-a quando a caneta não estiver em uso
ou para transportá-la (para proteger a ponta).
Observação

Esta caneta não tem um interruptor de alimentação. Insira uma pilha na caneta para
operar.

Preparações

Especificações

Inserindo uma pilha

Botões
Método de comunicação
Requisitos de alimentação
Duração da pilha
Dimensões

Ao inserir uma pilha, você pode operar a caneta.
Substitua a pilha quando a caneta começar a funcionar incorretamente.

1

Remova a tampa traseira da corpo da caneta.

2

Insira a pilha na caneta com o lado + direcionado para a ponta.

3

Recoloque a tampa traseira.

Observações

 A caneta não deve ser usada com uma pilha recarregável disponível no mercado. Usar
uma pilha recarregável pode resultar no mau funcionamento ou no vazamento da
pilha.
 Quando a energia da pilha estiver no fim, substitua-a imediatamente por uma nova
pilha. Manter um pilha descarregada na caneta pode ocasionar o vazamento da pilha.

Substituindo a ponta (ponta da caneta)

2 botões
Transmissão digital sem fio
Pilhas alcalinas LR8D425* (tamanho AAAA) (1)
Aprox. 18 meses (pilha alcalina) **
Aprox. 117,0 × 9,5 mm
(comprimento × diâmetro) (incluindo projeções)
Massa
Aprox. 15 g (incluindo pilha)
Temperatura de operação 5 °C a 35 °C
(gradiente de temperatura inferior a 10 °C/hora)
Umidade operacional
20% a 80% (não condensada), contanto que a
umidade seja inferior a 65% a 35 °C
(leitura de higrômetro inferior a 29 °C)
Temperatura de armazenamento
–20 °C a +60 °C (gradiente de temperatura inferior a
10 °C/hora)
Umidade de armazenamento
10% a 90% (não condensada), contanto que a
umidade seja inferior a 20% a 60 °C (leitura do
higrômetro inferior a 35 °C)
Acessório fornecido
Pilhas alcalinas LR8D425* (tamanho AAAA)
(1 ou 2) ***
Ponta da caneta (1 ou 3) ***
Tampa da caneta (1) (A tampa da caneta é enviada
presa à caneta).
Manual de instruções (este documento) (1)

*	Chamada também de LR61
**	Esta estimativa é baseada em quatro horas de uso por dia, sete dias
por semana. A estimativa pode diferir dependendo do ambiente de
uso.
***	No caso de um modelo fornecido com computadores pessoais, são
fornecidas uma pilha alcalina (1) e uma ponta de caneta (1).
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso.

Substitua por uma nova ponta (fornecida) se a escritura não estiver macia ou se
desejar experimentar uma ponta com outro formato.

1

Segure a ponta da caneta e depois puxe a reto para fora.

2

Verifique a direção da nova ponta e insira-a no corpo da
caneta.

Observação

Se a ponta da caneta quebrar ou se perder, entre em contato com o centro de
suporte/serviço da Sony.

A impressão foi feita em papel reciclado a 70% ou mais utilizando tinta à base
de óleo vegetal isenta de COV (composto orgânico volátil).
http://www.sony.net/

