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BG Ръководство за потребителя
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LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486
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Важно

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени
материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и
използвани повторно.
Когато символът на зачеркнатата кръгла кофа за боклук
е прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е
обхванат от Директива 2002/96/ЕО:
Информирайте се за местната система за разделно събиране на
отпадъци за електрически и електронни продукти.
Действайте съобразно местните правила и не изхвърляйте
старите си продукти заедно с норманите битови отпадъци.
Правилното изхвърляне на стария продукт помага за
предотвратяването на потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве.
Продуктът съдържа батерии, обхванати от Директива
2006/66/ЕО. Тези батерии не могат да се изхвърлят заедно с
обикновените битови отпадъци.Информирайте се за местните
правила за разделно събиране на батерии, тъй кто правилното
им изхвърляне помага за предотвратяването на потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
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Общ преглед на продукта (фиг. 1)
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Включване на уреда Presenter (фиг. 2)

1. Светодиоден индикатор; 2.
3.
(Двоен екран);
4.

Пускане/спиране;
(Премини към предишния
слайд);
5.
Бутон на лазерната
6. (Премини към следващия
показалка;
слайд);
7. Отделение за батерията; 8. USB приемник (приставка)

1 Отворете отделението за батерията.

2 Поставете 1 батерия AAA с правилен поляритет (+/-), както
е посочено.
3 Натиснете селекторния плъзгач в положение ON.
4 Затворете отделението за батерията.
Когато батерията е поставена:
• За да включите Presenter, натиснете USB приемника в
Presenter и след това извадете от него USB приемника.
• За да изключите Presenter, натиснете USB приемника до
упор.
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Автоматично свързване

1 Погрижете се вашият лаптоп да е включен и активен.
2 Погрижете се вашият Presenter да е включен.
• Ако USB приемникът се постави във вашия Presenter,
освободете USB приемника от Presenter (фиг. 3).
3 Вкарайте в USB приемника в USB гнездо на лаптопа.
» Автоматичното свързване започва.
» Ако свързването е успешно, светодиодният индикатор
извършва 1 дълго мигане.
» Ако свързването е неуспешно, светодиодният индикатор
извършва 2 дълги мигания.
» Светодиодът мига при всяка успешна комуникация между
Presenter и USB приемника.

E Съвет

• След употреба вкарайте USB приемника в Presenter за
съхранение (фиг. 4).

• След първото инсталиране на Mac, може да се появи

Помощникът за настройка на клавиатура и да съобщи, че
клавиатурата не може да бъде идентифицирана. Просто
натиснете Продължи, за да завършите инсталирането, а
след това Presenter ще работи правилно.
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Отстраняване на неизправности

Няма предаване

Погрижете се Presenter да е в диапазона на действие.

Светлината на
Presenter мига 3
пъти.

Сменете батерията на Presenter.

Светлината на
Presenter не мига.

Уверете се, че Presenter е включен.
Сменете батерията на Presenter.
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