
 
 

 
 

 
 

 

 

 
1. Gaminio kodas 

 

 

20063 

 
2. Spalva 

 

 

Netaikoma 

 
3. Trumpas aprašymas 

 

 

Neįtikėtina daugialypė vaizdo sistema  projektuoja nuostabius interaktyvius specialiuosius 
efektus ir veiklas tiesiogiai ant „interaktyvių grindų“. Naudotojai valdo dinamiškus 
interaktyvius vaizdus paprastais gestais ir kūno judesiais. Judesius palydi įdomios patirtys ir 
gražūs vaizdai. 



 

4. Komplektą sudaro: 
 

 

1 AK su klaviatūra 1 Projektorius su nuotolinio valdymo pultu 1 IR kamera ir judesio detektoriai 1 Vinilo grindys (jos gali būti 
pritvirtintos prie grindų arba laisvai padėtos) 

 

Dalių sąrašas 
 
A: Vaizdo keitiklis (įrašo IR kameros vaizdo signalą į AK) 
B: USB Programinės įrangos licencijavimo raktas 
C: Garso laidas -  3.5mm į 3.5mm stereo arba 3.5mm į RCA (kaip parodyta) 
D: VGA laidas (perduoda vaizdą iš AK į projektorių) 
E: IEC laidas (AK maitinimo laidas) 
F1: BNC laidas su RCA kompozitine jungtimi (perduoda IR kameros vaizdo 
signalą į AK, ji jungiama su geltona „A: Vaizdo keitiklio“ jungtimi) 
F2: 2.1 mm DC (nuolatinės srovės) kištukinė jungtis (IR kameros maitinimas) 
F3: 12V DC (nuolatinės srovės) maitinimo adapteris (IR kameros maitinimas) 
G: AK 
H: Bevielė klaviatūra 
H1: Bevielės klaviatūros imtuvas 
I: Projektorius 
J: IR kamera 
K: Veidrodis 
L: IEC laidas (projektoriaus maitinimo laidas) 
 
 
 
Pastaba 
Dalių, pavaizduotų spausdinimo metu, modelis gali skirtis nuo tuo metu 
esamos techninės įrangos. Tačiau net esant keliems netikslumams,  tokios 
dalys veikia tokiu pačiu būdu. 



5. „Snoezelen®“ stimuliacijos 
 

 

 Vizualinė 
 

6. Geriausia naudoti 
 

 

Naudokite pritemdytoje aplinkoje. Naudokite su papildomomis priemonėmis, kad 
sustiprintumėte savo mėgstamų temų įspūdį, pvz. naudokite šepečius lapams šluoti ir pan. 

 

7. Suderinami „ROMPA®“ gaminiai 
 

 

Netaikoma 

 
8. Naudojimo pradžia 

 

 

Šią sistemą reikia montuoti rūpestingai ir deramai. 

 
9. Išsamus aprašymas 

 

 

Matydamas tikrai tiki... ir tai tikrai džiugina! Interaktyvumas perkeltas į naują lygį! 

Virtuali stebuklų šalis!  Patirtys, kurias galima tik įsivaizduoti, paverčiamos tikrove... 

Koja nubraukite virtualius lapus sau nuo kelio... Ženkite į vandenį sukurdami tolyn nubėgančius 
ratilus ir nuplaukiančias tolyn žuvis... Susprogdinkite fejerverkus vienu žingsniu! 

 
Neįtikėtina daugialypė vaizdo sistema projektuoja nuostabius interaktyvius specialiuosius 
efektus ir veiklas tiesiogiai ant „interaktyvių grindų“. Naudotojai valdo dinamiškus 
interaktyvius vaizdus paprastais gestais ir kūno judesiais ant vinilinio grindų kilimėlio. 
Judesius palydi įdomios patirtys ir gražūs vaizdai. 

 
Pažangiausios įtraukiančios technologijos leidžia klientams, nepriklausomai nuo jų 
gebėjimų, valdyti aplinką ir savarankiškai sąveikauti su judančiais vaizdais bei tyrinėti 
savo kūrybingumą ir vaizduotę. 

 
Sistema, neturinti realiai liečiamų dalių, yra saugi, jos nereikia valyti ir ji puikiai tinka 
naudoti vietose, kuriose reikia valdyti infekcijų plitimą. Sistema yra nekontaktinė, todėl ji 
puikiai tinka sudėtingo elgesio žmonėms.  

 
Pridedamas komplektas lengvai pritaikomų temų šablonų, kuriems pridėjus efektus galima 
susikurti savo biblioteką. „ROMPA®“ gali stacionariai sumontuoti „ROMPA®“ interaktyvią 
projekciją jūsų „Snoezelen®“ kambaryje. 



VEIKIMAS 
1. Paspauskite AK įjungimo mygtuką. 

 

2. Naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu, įjunkite projektorių. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Įjunkite klaviatūrą.  Kad ilgiau tarnautų baterijos, nepamirškite baigę naudotis 

išjungti klaviatūros. 



4. Kai sistema pradeda veikti, jūs pamatysite „Magic Carpet“ (Stebuklingo kilimo) valdymo 
skydelį: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeigu jūsų sistema automatiškai nepaleidžia „Magic Carpet“ (Stebuklingo kilimo) programos 
ir jūs matote tik darbalaukį, suraskite programos piktogramą ir dukart ją spustelėkite: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastaba: priklausomai nuo jūsų sistemos konfigūracijos, ji gali iš karto paleisti temą.  
Tokiu atveju, paspauskite klavišą „Esc“ vieną kartą, kad sugrįžtumėte į valdymo skydelį.  
Jeigu nuorodos piktograma iš darbalaukio buvo ištrinta / dingo, galima sukurti naują 
nuorodą einant į: C:\Program Files\Magic Carpet\ 
Spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ant failo „Magic Carpet.exe“ ir pasirinkite „Send To> 
Desktop (Create Shortcut)“ (Siųsti į > Darbalaukį (Sukurti nuorodą)). 

Jeigu jūs matote tik mėlyną ekraną su užrašu „CHECK THE INPUT TERMINAL” (Patikrinkite 
įvesties jungtį), paimkite projektoriaus nuotolinio valdymo pultą. 



Suraskite dalį, kur užrašyta „Computer“ (Kompiuteris). Paspauskite “1” vieną 
kartą ir palaukite kelias sekundes.  

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu tai nepadeda, bandykite paspausdami “2” ir palaukdami kelias sekundes. 

 
5. Sistemai valdyti naudokitės klaviatūra.  Jutiklinis kilimėlis klaviatūros dešinėje veikia taip 

pat, kaip ir nešiojamojo kompiuterio, o po juo yra pelės kairysis ir dešinysis klavišai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Norėdami paleisti temą, eikite į „Menu“ (Meniu) valdymo skydelio dešinėje: 

 



vieną kartą spustelėdami ant temos kairiuoju pelės klavišu, pasirinkite temą. 
Eikite į dešinę ir VIENĄ KARTĄ spustelėkite „Start“ (Pradėti) mygtuką ir pasirinkta 
tema bus paleista. Visas temų sąrašas pateiktas šiose instrukcijose žemiau. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norėdami išeiti iš temos, VIENĄ KARTĄ paspauskite „Esc“ klavišą, kad sugrįžtumėte į 
valdymo skydelį: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastaba: Paspaudus „Esc“ klavišą daugiau nei vieną kartą išeinant iš temos, programa 
užsidarys.  Tokiu atveju, dar kartą paleiskite programą darbalaukyje spustelėdami nuorodą. 

 
Sistemos išjungimas 
Sistemai reikalinga standartinė „Windows“ operacinė sistema. Senesnės sistemos versijos 
veikia su „Windows XP“.  Naujesnės sistemos veikia su „Windows XP“, o pačioms 
naujausioms reikia „Windows 7 / Windows 8". 

 
Norėdami išjungti, paspauskite „Exit“ (Išeiti) valdymo skydelyje: 



Eikite prie „Start“ (Pradžia) mygtuko ekrano apačioje kairėje: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spustelėkite „Shut Down“ (Išjungti): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įsitikinkite, kad kompiuteris išsijungė. 

 
Naudodamiesi projektoriaus nuotolinio valdymo pultu, paspauskite „OFF“ (Išjungti) - 
VIENĄ KARTĄ: 

 

Paspauskite vieną kartą, kad įeitumėte į išjungimo režimą ir paspauskite dar kartą, kad 
patvirtintumėte išjungimą. Jūs taip pat galite paspausti „Enter“ (Įeiti), kaip nurodyta, - bet 
kuris būdas yra tinkamas. 
Prieš atjungdami iš maitinimo tinklo, įsitikinkite, kad AK išsijungė, o projektoriaus 
aušinimo ciklas pasibaigė. Projektoriaus maitinimo indikatoriaus lemputė išsijungimo 
metu bus oranžinės spalvos ir mirksės, o kai iki galo išsijungs - bus oranžinės spalvos ir 
degs pastoviai. 



 

 

 

„MAGIC CARPET“ (Stebuklingo kilimo) programa  
 

Valdymo skydelis  
A: Temų meniu 
B: „Menu / Play options“ (Meniu / Paleidimo parinktys) 
(nustatytasis režimas „Paleisti rankiniu būdu“ ) 
C: Paleisti automatiškai paleidžiant „Windows“  
D: „Start“ (Pradėti) - paleisti temą. 
E: „Video Analysis“ (Videoanalizė) - atidaromas videoanalizės 
langas 
F: „Hide“ (Paslėpti) - nuleisti į užduočių juostą 
G: „Help documentation“ (Pagalbos dokumentacija) - atidaromas 
šis vadovas! 
H: „Exit“ (Išeiti) - uždaro programą 
 

Videoanalizė 
I: „Source video“ (Šaltinio vaizdas) - tai, ką mato IR kamera. 
J: „Rectified Image“ (Pataisytas vaizdas) - mėlynų kalibravimo 
linijų viduje esantis plotas 
K: „Interaction Detected“ (Aptikta sąveika) - rodomi vartotojo 
judesiai 
L: „Image Distortion Correction“ (Vaizdo iškraipymo koregavimas) 
- retai naudojama 
M: „Sensitivity“ (Jautrumas) - optimali reikšmė tarp 5 ir 10  



11. Sauga 
 

 Visuomet prižiūrėkite, kaip naudojamas gaminys. 
 

12. Techniniai duomenys 
 

 

Projektorius: lempos veikimo laikas - 5000 val. 

 
Kilimėlis: kilimėlio dydį nulemia lubų aukštis ir projektoriaus lęšio sklaidos koeficientas. 

Standartinis projektoriaus sklaidos koeficientas 1.3:1 - tai reiškia, kad jūs galite 
nustatyti vaizdo dydį padalindami lubų aukštį iš 1.3. 
Pavyzdžiui, jeigu lubų aukštis yra 2.4 m, jūs paprasčiausiai savo skaičiuotuve 
įvestumėte 2.4/1.3  ir jūsų gautas rezultatas būtų 1.846 mm - tai ir yra vaizdo plotis. 
Kad gautumėte vaizdo aukštį, reikia padauginti gautą rezultatą iš 0.75, ir šio pavyzdžio 
atveju gautumėte, kad vaizdo aukštis yra 1.384 mm. 

 
Temos: 

1 „Poppies“ (Aguonos) 29 „Ice“ (Ledas) 
2 „Real Water“ (Tikras vanduo) 30 „Lava“ (Lava) 
3 „Move Image“ (Judinti vaizdą) 31 „Flower Power“ (Gėlės galia) 
4 „Bubbles“ (Burbulai) 32 „Glowing Circles“ (Šviečiantys apskritimai) 
S „Football“ (Futbolas) 33 „Smoke“ (Dūmai) 
6 „Leaves“ (Lapai) 34 „Circle“ (Apskritimas) 
7 „Fog“ (Rūkas) 35 „Star“ (Žvaigždės) 
8 „Space Flame“ (Kosmoso liepsna) 36 „Square“ (Kvadratas) 
9 „Rocket“ (Raketa) 37 „Rectangle“ (Stačiakampis) 
10 „Earth“ (Žemė) 30 „Tropical“ (Tropikai) 
11 „Asteroid“ (Asteroidas) 39 „Magic Stars“ (Stebuklingos žvaigždės) 
12 „Smiley Faces“ (Besišypsantys veidai) 40 „Sad/Happy“ (Liūdnas/linksmas) 

13 „Sensory Circles“ (Jutikliniai apskritimai) 41 „Animals“ (Gyvūnai) 

14 „Spooky Eyes“ (Baisios akys) 42 „Sweets“ (Saldumynai) 
I5 „Particle Explosion“ (Dalelės sprogimas) 43 „Rotate Animals“ (Pasukti gyvūnus) 
16 „Piano“ (Fortepijonas) 44 „Flower Paint“ (Gėlių dažai) 
17 „Penalty Shootout“ (Baudos smūgiai) 45 „Earth Spin“ (Žemės sukimasis) 

18 „Mr Frosty“ (Sniego senis) 46 „Window Wipe“ (Lango šluostė) 
19 „Magic Bubbles“ (Stebuklingi burbulai) 47 „Monet“ (Monė) 
20 „Magic Mist“ (Stebuklingas rūkas) 40 „Autumn“ (Ruduo) 
21 „Fish Pond“ (Tvenkinys su žuvimis) 49 „Volcano“ (Vulkanas) 
22 „Graffiti“ (Grafiti) 50 „Farm“ (Ūkis) 
23 „Star Wall“ (Žvaigždėta siena) 51 „Redneck“ (Nevykėlis) 
24 „Star Scatter“ (Žvaigždžių išsklaidymas) 52 „Witch“ (Ragana) 
25 „Video Flip“ (Vaizdo apvertimas) 53 „Snow Window“ (Apšalęs langas) 
26 „Sunflower“ (Saulėgrąža) 54 „Chameleon Wipe“ (Spalvą keičianti šluostė) 
27 „Toadstools“ (Musmirės) 55 „Water Petals“ (Žiedlapiai ant vandens) 
28 „little Green Men“ (Maži žali žmogeliukai) 56 „Spring Flower“ (Pavasario gėlė) 

 



13. Montavimas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pridedamas komplektas skirtas užtikrinti saugų projekcijos sistemos montavimą 

ant daugelio tipo lubų, įskaitant ir pakabinamas ant „T“ profilio sijų lubas su 600 x 
600 plyelėmis. 

2. Pakabinamos lubos: M8 x 100 varžtas yra tvirtinamas plytelės kampe ir apkaboje, 
kuri sujungiama su įsriegtu strypu, tvirtinamu konstrukcijos viršuje. 

 

3. M8 įsriegtas strypas yra įsukamas į atramą su veržle, o ši pritvirtinama prie konstrukcijos 
30mm x 8s sraigtais.  Žemiau dešinėje esančiame paveikslėlyje pavaizduotas bendras 
išdėstymas kabinant ant lubų su metaline plytele, tvirtinama keturiuose kampuose.  



4. Valcuoto plieno sija arba plieno profilis: alternatyvus būdas pakabinti plytelę ant 
valcuoto plieno sijos arba plieno profilio yra naudojant 250 mm ilgio kampuočius, 
kurie būtų prispaudžiami prie viršutinio ir apatinio konstrukcijos elemento paviršiaus.  

 

5. Gipso tinko lubos: kabinant plytelę ant gipso tinko lubų, pirmiausia reikia pritvirtinti 650 mm 
ilgio „Z“ formos atramas ant plytelės M8 x 16 varžtais su suapvalinta galvute. Taip bus 
užtikrintas projektoriaus lygiagretumas ir statmenumas pritvirtinus jį prie lubų (žr. paveikslėlį 
žemiau per vidurį). Pritvirtinus atramas prie lubų konstrukcijos elementų, plytelę galima 
atsukti ir nuimti nuo atramų, kurios lieka ant lubų (žr. paveikslėlį apačioje dešinėje). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prisukite veidrodį prie veidrodžio pakreipimo laikiklio, jo centre, naudodami trumpus sraigtus, 
pridedamus prie veidrodžio, užtikrindami, kad jie nepasiektų veidrodžio (žr. paveikslėlį žemiau 
kairėje).  Dirbdami, būkite atsargūs, kad nepaliktumėte pirštų antspaudų ant veidrodžio 
priekinės pusės. 
Pritvirtinkite „Z“ formos juostas prie projektoriaus naudodami M4 tvirtinimo 
sraigtus (žr. paveisklėlį žemiau dešinėje). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pridėkite projektorių prie lubų plytelės ir pritvirtinkite 
naudodami M5 tvirtinimo sraigtus. Veidrodį nustatykite 
taip, kad jis būtų tiesiai prieš projektoriaus lęšį, ir 
pritvirtinkite jį lubų plytelės lizduose.  IR kamerą 
pritvirtinkite tinkamoje padėtyje projektoriaus priekyje, 
nukreiptą žemyn. 

 
Taip paruoštą plytelę galima montuoti ant pakabinamų lubų 
konstrukcijos, vienu iš anksčiau aprašytų būdų. 



14. Priežiūra 
 

1. Baigę naudoti, išjunkite sistemos dalis. 
 

15. Trikčių diagnostika 
 

 

Problema: sunku ĮJUNGTI sistemą 

 Užtikrinkite, kad kiekvienos sistemos dalies maitinimas yra įjungtas 

 Patikrinkite projektoriaus nuotolinio valdymo pulto ir klaviatūros baterijas 
 Atsargiai patikrinkite maitinimo jungtį AK galinėje pusėje, užtikrindami, kad 

neišjudinate kitų laidų ar jungčių tikrinimo metu. 

 
Problema: tema nepasileidžia arba pasileidžia kita, nei pasirinktoji 

 Patikrinkite, ar tikrai yra pasirinktas režimas „Manual Play“ (Paleidimas rankiniu būdu) ir 

bandykite iš naujo 

 Jeigu problema išlieka, susisiekite su „ROMPA“ 
 
Problema: nepasileidžia AK 

 Patikrinkite, ar AK yra prijungtas ir tiekiamas maitinimas 

 Pabandykite naudoti kitą IEC laidą, siekdami patikrinti, ar nėra perdegęs saugiklis 

 Patikrinkite pagrindinę schemą - gali būti suveikęs grandinės pertraukiklis ir jį reikia 

nustatyti iš naujo 

 Jeigu problema išlieka, susisiekite su „ROMPA“ 



 

 

 

Trikčių šalinimo instrukcija 
 
Programinė įranga nepasileidžia arba rodomas klaidos 
pranešimas „Magic Carpet cannot find the camera. Please 
ensure that the video capture device is correctly installed." 
(„Stebuklingas kilimas“ neranda IR kameros. Patikrinkite, ar 
vaizdo keitiklis yra įdiegtas teisingai." (16 pav.) 
 
Jums įjungus sistemą, programa „Magic Carpet“ (Stebuklingas 
kilimas) nepasileidžia - tikriausiai iškilo problema su IR kamera. 
IR kamera ir judesio jutikliai turi būti aktyvūs, kad programa 
atsidarytų. Jeigu vaizdo keitiklis buvo atjungtas arba išjungtas 
jo maitinimas, jis nebus randamas. Kad problema būtų 
išspręsta, įjungus sistemą, atlikite tokius veiksmus: 
 

 patikrinkite IR kameros būseną žiūrėdami į LED matricą 
(17 pav.). Jeigu ji dega raudonai, tai rodo, kad 
maitinimas IR kamerai yra tiekiamas. Jeigu ne, 
patikrinkite, ar IR kameros maitinimas yra tinkamai 
pajungtas (18 pav.): IR kamera prijungta prie maitinimo 
tinklo ir įjungta. Patikrinus jungtis, bandykite iš naujo 
paleisti programinę įrangą. 

 Jeigu IR kamerai maitinimas yra tiekiamas, patikrinkite, 
ar vaizdo keitiklis yra teisingai įjungtas į AK USB lizdą. 
Patikrinkite, ar RCA jungtis gerai sujungta su vaizdo 
keitikliu (19 pav.). 

 Patikrinkite, ar programinės įrangos licencijavimo 
raktas yra įkištas į AK USB lizdą. Jeigu kyla problemų dėl 
rakto, jūs pamatysite klaidos pranešimą „System 
cannot find USB Dongle“ (Sistema neranda USB rakto) 

16 pav.  17 pav.  

18 pav.  19 pav.  



 

 

 

Nutrūko klaviatūros ryšys 
 
Bevielė klaviatūra, tiekiama kartu su „Magic Carpet“ 
(Stebuklingo kilimo) sistema ir yra prijungiama per 
„Bluetooth“ technologiją. Kartu su klaviatūra yra 
suporuotas USB įtaisas, jungiamas į AK. Ryšio tarp AK ir 
klaviatūros (suporuotos) sukūrimo veiksmai priklauso nuo 
jūsų turimo modelio. Prieš bandydami suporuoti 
klaviatūrą, patikrinkite baterijas. 
 
A modelyje (20 pav.)- , kaip parodyta, yra ’'(Fn+) ID"  
 

 Paspauskite mygtuką ant imtuvo (23 pav.), jeigu 
ant jo yra žalia indikatoriaus lemputė, ji pradės 
mirksėti. 

 Savo kaire ranka nuspauskite ir laikykite „Fn“ 
klavišą (klaviatūros apačioje kairėje). 

 Laikydami nuspaustą „Fn“ klavišą, dešine ranka 
nuspauskite klavišą „ID“ (klaviatūros viršuje 
kairėje) ir palaikykite nuspaustą 2 s. 

B modelyje (21 pav.) -, kaip parodyta, yra tik „ID“  

 Paspauskite mygtuką ant imtuvo (23 pav.), jeigu 
ant jo yra žalia indikatoriaus lemputė, ji pradės 
mirksėti. 

 nuspauskite klavišą „ID“ ir palaikykite 2 s. 
 

C modelyje (22 pav.) - naudojamas jutiklinis kilimėlis 
vietoje rutulinės pelės 

 Prijunkite USB imtuvą prie AK 

 Įjunkite klaviatūrą naudodamiesi jungikliu, esančiu 
jai iš galo. (22 pav.) 

 Šiai klaviatūrai nereiki atlikti suporavimo - jis 
atliekamas automatiškai! 

20 pav.  21 pav.  

22 pav.  23 pav.  



 

 

 

„Magic Carpet“ (Stebuklingas kilimas) 
nesąveikauja, nereaguoja arba reaguoja 
neteisingai... 
Labai retais atvejais sistema gali pradėti nebereaguoti arba reaguoti 
neteisingai. Tai gali įvykti dėl tokių priežasčių: per stiprios aplinkos 
šviesos, IR kameros jungties problemos arba neteisingų jautrumo 
nustatymų. 

 Pirmiausia,  patikrinkite, ar ant projekcijos nekrenta tiesioginė 
saulės šviesa ir ar bendras patalpos apšvietimo lygis yra žemas.  

 Atidarykite „Videoanalysis“ (Videoanalizę) ir patikrinkite 
kameros būseną. 
Jeigu nematote IR kameros vaizdo „Source video“ (Šaltinio 
vaizdas) lange, tuomet tai tikriausiai yra kameros jungties 
problema (IR kameros vaizdas turėtų pasirodyti taip, kaip 
parodyta 24 pav.). Tokiu atveju vadovaukitės žingsniais, 
aprašytais dalyje „Programa nepasileidžia“ 10 psl. 

 Jeigu IR kameros vaizdas aptinkamas „Video Analysis“ 
(Videoanalizės) lange, atkreipkite dėmesį į „Source Video“ 
(Šaltinio vaizdo) langą viršuje kairėje. 

 Patikrinkite, ar taškai 0-3 yra teisingai ir eilės tvarka išdėlioti 
aplink projekcijos vietą  (24 pav.). Pavyzdžiui, taškas „0“ turi 
būti padėtas projekcijos apatiniame kairiame kampe. Taškas 
”1” - viršutiniame dešiniame kampe, “2” - viršutiniame 
dešiniame kampe, o "3” - apatiniame dešiniame kampe. 

 Patikrinkite, ar jautrumo reikšmė nustatyta tarp 5 ir 10. Ši 
reikšmė yra teisinga beveik visoms sensorinio kambario 
situacijoms. 
Pakoreguokite nustatymus tiek, kad būtų gaunama tiksli 
reakcija į jūsų judesius lange „Interaction Detected“ (Nustatyta 
sąveika) (25 pav.) 

 Patikrinkite, kad „Image Distortion Correction“ (Vaizdo 
iškraipymo koregavimo) reikšmė būtų nustatyta „0“ 

 Jeigu matote, kad IR kameros vaizdas trūkinėja arba IR 
kameros vaizdas rodomas iškreiptas, arba su „triukšmu“, 
patikrinkite RCA jungtį su vaizdo keitikliu. Ypač, jei jūsų 
sistemoje RCA jungtis jungiama tiesiogiai vaizdo keitiklio 
priekinėje pusėje (PCI - tik tose sistemose, kurios buvo 
tiekiamos iki 2012 m.); pabandykite ištraukti ir įkišti RCA jungtį 
arba švelniai pasukite, kol pagerėja vaizdas. (26 pav. 
pavaizduota PCI vaizdo keitiklio priekinė pusė). 

24 pav.  25 pav.  

26 pav.  



 
 
 

 

Daugiau šių instrukcijų kopijų galite atsisiųsti iš www.rompa.com 

Tikimės, kad instrukcijose rasite naudingos informacijos. Jei turite pasiūlymų dėl 
gaminio tobulinimo, mielai laukiame jūsų komentarų. Rašykite mums el. paštu 
producthelp@rompa.com 
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Pardavėjas: UAB “Slaugivita”                       GARANTINIS TALONAS 
 
 
Įrengimo pavadinimas:  Interaktyvi projekcija 
 
Modelis:  20063 
 
Serijos Nr._________________________________________________________________ 
 
 
Pardavimo data: _______2014 11 ____       PVM Sąskaitos-faktūros SLS Nr.:____________ 
 
Pardavėjo pavardė_____________________________ Parašas _____________________ 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                         A.V. 
Šiam parduodamam gaminiui suteikiama   12   mėnesių  garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus 
nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku. 
Garantija netaikoma:  
Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio(įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei 
gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos. 
Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys(įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, 
naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju. 
Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį(įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo 
naudoti netinkami ar nekokybiški priedai. 
Kitais atvejais: jei gaminys(įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo(potvynio), žemės drebėjimo ir  
kt. stichinių nelaimių atvejais. 
Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB “Slaugivita” neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar 
asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją. 
Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius  paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį  gaminį 
supakuoti  (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui . Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta 
atgal. 
Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku: 
 
Pirkėjo parašas___________________________ 
 
Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394 
 

1. Gedimas_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________ 

  
Data: ____________________ 
Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

 
Servisas________________________________________ 
                        (Pareigos,vardas; pavardė; parašas) 
 

2. Gedimas_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________ 

  
Data: ____________________ 

Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

 
Servisas________________________________________ 
                        (Pareigos,vardas; pavardė; parašas 


