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Karstā un aukstā restartēšana. 
 

 

 

Dolphin 6000: 

Karstā restartēšana:  Priekš karstās restartēšanas taustiņu kombinācijas nav. Ejiet uz  'Start' > 'Power Tools' 
> 'Reboot' > 'Reboot'. 

  

Aukstā restartēšana: 

1. Nospiediet ieslēgšanas pogu un paturiet to 3 sekundes. Tad parādīsies sekojošs uzraksts:"Warning. 

This may cause some information loss, do you really want to shutdown?" 
2. Spiediet „OK” pogu lai izslēgtu ierīci. 
3. Atkal spiediet un paturiet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Kad ierīce ir gatava darbam, aukstās 

restartēšanas process ir pabeigts. 

Dolphin 6100: 

  

Karstā restartēšana: nospiediet reset* pogu ar irbuli. 

Aukstā restartēšana: nospiediet un paturiet reset* pogu ar irbuli, vienlaicīgi spiežot ieslēgšanas pogu, 
tad atlaidiet abas pogas. 

* Reset poga atrodas blakus ieslēgšanas pogai. 

  

Dolphin 6500: 

  

Karstā restartēšana: nospiediet reset* pogu ar irbuli. 

Aukstā restartēšana: nospiediet un paturiet reset* pogu ar irbuli, vienlaicīgi spiežot ieslēgšanas pogu, 
tad atlaidiet abas pogas. 

* Reset poga atrodas blakus bultu pogam uz 28 taustiņu ierīces vai blakus skenēšanas pogai uz 52 
taustiņu ierīces. 

  

Dolphin 7600: 

  

Karstā restartēšana: nospiediet Red + ESC un paturiet aptuveni 5 sekundes. 

Aukstā restartēšana: nospiediet Red + TAB un paturiet aptuveni 5 sekundes. 

  

Dolphin 7850: 

  

Karstā restartēšana: nospiediet Red + ESC un paturiet aptuveni 5 sekundes. 

Aukstā restartēšana: nospiediet Red + TAB un paturiet aptuveni 5 sekundes. 

  

Dolphin 7900: 

  

Karstā restartēšana: nospiediet Red + ESC un paturiet aptuveni 5 sekundes. 

Aukstā restartēšana: nospiediet Red + TAB un paturiet aptuveni 5 sekundes. 

  

Dolphin 9500/9550/9551: 

  

Karstā restartēšana: nospiediet CTRL + SFT un paturiet aptuveni 5 sekundes. 

Aukstā restartēšana: nospiediet CTRL + ESC un paturiet aptuveni 5 sekundes. 
* Baterijas nodalījumā ir arī reset poga, kuru var nospiest ar irbuli 

  

Dolphin 9700: 

  

Karstā restartēšana: nospiediet Red + TAB un paturiet aptuveni 5 sekundes. 

Aukstā restartēšana: nospiediet Red + ENT un paturiet aptuveni 5 sekundes. 
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Dolphin 9900, 9950, 9951: 

  

Karstā restartēšana: 

Uz 35- vai 56 taustiņu ierīces: nospiediet CTRL + SFT un paturiet aptuveni 5 sekundess. 

Uz 43 taustiņu ierīces: nospiediet CTRL + NUM un paturiet aptuveni 5 sekundes. 

Aukstā restartēšana: nospiediet CTRL + ESC un paturiet aptuveni 5 sekundes. 

  

Dolphin 7800: 

 

Karstā restartēšana: Nospiediet Zilo un End taustiņus un paturiet 5 sekundes. 

Aukstā restartēšana: Nospiediet Zilo un Send taustiņus un paturiet 5 sekundes. 

* Baterijas nodalījumā ir arī reset poga, kuru var nospiest ar irbuli. 

 

Dolphin 99EX, 99GX: 

 

Karstā restartēšana: Nospiediet CTRL un ENTER taustiņus un paturiet 5 sekundes. 

Aukstā restartēšana: Nospiediet CTRL un ESC taustiņus un paturiet 5 sekundes. 

* Baterijas nodalījumā ir arī reset poga, kuru var nospiest ar irbuli. 

 

OptimusPDA / 5700: 

  

Karstā restartēšana: nospiediet Reset pogu (*). 

Aukstā restartēšana: nospiediet Reset pogu* vienlaicīgi spiežot ieslēgšanas pogu, tad atlaidiet abas 
pogas. 

(*)Reset poga atrodas ierīces aizmugurē labā pusē virs baterijas vāciņa. 

 

 


