■ Computer System Requirements
Computer system requirements are different for each of the applications. Be sure to check the
requirements for the particular application you are trying to use. Note that the values provided here
are minimum requirements for running each application. Actual requirements are greater, depending
on the number of images and the sizes of the images being handled.
■ Datorsystemkrav
Datorsystemkraven skiljer sig för olika programvaror. Kontrollera noga kraven för den programvara
du vill använda. Tänk på att dessa angivna värden utgör minimikrav för att köra respektive program.
De faktiska kraven kan vara högre, beroende på antalet bilder och storleken på bilderna som
behandlas.
USB driver Type B
• Installation is not required in the case of Windows XP, 2000, and Me.
• Correct operation is not guaranteed on a computer that has been upgraded from Windows 95 or
3.1.
USB driver Type B
• Installation krävs inte för Windows XP, 2000 och Me.
• Vi kan inte garantera en korrekt drift på en dator som uppgraderats från Windows 95 eller 3.1.
IMPORTANT!
For details about the minimum system requirements for each software application, see the “Read
me” files on the CD-ROM that comes bundled with the camera.
VIKTIGT!
Läs filerna “Read me” på CD-ROM-skivan som medföljer kameran för detaljer om minimala
systemkrav för varje programvara

In order to comply with European CE regulations the coin door frame and coin door on this machine should
be grounded.
(Due to fact that there are no dedicated earth points on the frame or door, I suggest that a black wire rather
than an Earth coloured wire are used for this purpose so as not to conflict with LVD regulations.)
För att uppnå överensstämmelse med europeiska CE-bestämmelser skall myntluckans ram och myntluckan
på maskinen jordas.
(På grund av att det inte finns några särskilda jordningspunkter på ramen eller luckan, föreslår jag att man
använder en svart kabel i stället för en kabel med jordningsfärg så att det inte uppstår en konflikt med
LVD-bestämmelser.)

