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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

RO
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Important
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Prezentare generală a produsului (Fig. 1)

Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale şi
componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate.
Când această pubelă cu un X peste ea însoţeşte un produs,
înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE
2002/96/EC:
Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul separat de colectare
pentru produse electrice şi electronice.
Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile dumneavoastră
locale şi nu evacuaţi produsele vechi împreună cu deşeurile
menajere obişnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră
vechi ajută la prevenirea consecinţelor potenţial negative asupra
mediului şi sănătăţii omului.
Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra cărora se aplică
Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună
cu gunoiul menajer.Vă rugăm să vă informaţi cu privire la regulile
locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea
corectă ajută la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului
înconjurător şi a sănătăţii omului.
1. LED indicator;
3.
(ecran gol);
anterior);
5.
Buton cu indicator
laser;
7. Compartiment pentru
baterie;
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2.
4.

Start/Stop;
(Deplasare la diapozitivul

6.

(Deplasare la diapozitivul următor);

8. Receiver USB (cheie hardware)

Pornirea prezentatorului (Fig. 2)

1 Deschideţi compartimentul pentru baterie.

2 Introduceţi o baterie AAA cu polaritatea corectă (+/-), după
cum este indicat.
3 Împingeţi selectorul pentru diapozitive în poziţia ON.
4 Închideţi compartimentul pentru baterie.
Când este instalată bateria:
• Pentru a porni prezentatorul, împingeţi receiverul USB în prezentator şi apoi îndepărtaţi receiverul USB din acesta.
• Pentru a opri prezentatorul, împingeţi receiverul USB la maximum.
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Conectarea automată

1 Asiguraţi-vă că notebook-ul este pornit şi activ.
2 Asiguraţi-vă că prezentatorul este pornit.
• Dacă receiverul USB este introdus în prezentator, decuplaţi-l de
la prezentator (Fig. 3).
3 Conectaţi receiverul USB la un port USB de pe notebook-ul dvs.
» Începe conectarea automată.
» Dacă conectarea reuşeşte, LED-ul indicator luminează lung o
dată.
» Dacă conectarea eşuează, LED-ul indicator luminează lung de
două ori.
» LED-ul luminează intermitent la fiecare comunicaţie reuşită
între prezentator şi receiverul USB.

E Sugestie

• După utilizare, introduceţi receiverul USB în prezentator
pentru depozitare (Fig. 4

• La prima instalare pe Mac, Asistentul de configurare a

tastaturii poate apărea şi indica faptul că tastatura nu poate fi
identificată. Faceţi clic pe Continuarepentru a finaliza instalarea şi apoi prezentatorul va funcţiona corespunzător.
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Depanare

Fără transmisie.

Asiguraţi-vă că utilizaţi prezentatorul în raza de acţiune efectivă.

Indicatorul luminos de pe pre- Înlocuiţi bateria din prezentator.
zentator luminează de 3 ori.
Indicatorul luminos de pe
prezentator nu luminează.

Asiguraţi-vă că prezentatorul este
pornit.
Înlocuiţi bateria din prezentator.
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