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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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Önemli

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen,
yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket
yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili
bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi,
normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı
üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.
Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında
düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller
kullanılmaktadır.Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi,
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını
önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması
hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.
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Ürüne genel bakış (Şekil 1)

1. LED göstergesi;
3.
(Boş ekran);
5.
Lazer işaretçi düğmesi;
7. Pil bölmesi;
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2.
Oynat/Durdur;
4. (Önceki slayta geçin);
6. (Sonraki slayta geçin);
8. USB alıcısı (Dongle)

Sunum Kumandasını açın (Şekil 2)
Pil bölmesini açın.
Kutupları (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 1 AAA pil takın.
Kaydırma çubuğunu ON konumuna getirin.
Pil bölmesini kapatın.

Pili taktıktan sonra:

•
•
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Sunum Kumandasını açmak için USB alıcısını Sunum Kumandasına
takın ve sonra çıkarın.
Sunum Kumandasını kapatmak için USB alıcısını sonuna kadar
bastırın.

Otomatik bağlantı

1 Dizüstü bilgisayarınızın açık ve aktif olduğundan emin olun.
2 Sunum Kumandasının açık olduğundan emin olun.
• Sunum Kumandanıza USB alıcısı takılıysa, USB alıcısını Sunum
Kumandasından çıkarın (Şekil 3).
3 USB alıcıyı dizüstü bilgisayarınızdaki bir USB portuna takın.
» Otomatik bağlantı başlar.
» Bağlantı başarıyla kurulursa, LED göstergesi 1 kez uzun süreli
yanıp söner.
» Bağlantı kurulamazsa, LED göstergesi 2 kez uzun süreli yanıp
söner.
» Sunum Kumandası ve USB alıcısı arasında her başarılı bağlantı
kurulduğunda LED yanıp söner.

E İpucu

• K u l l a n d ı k t a n s o n r a , s a k l a m a k i çi n U S B a l ı c ı y ı S u n u m
Kumandasına takın (Şekil 4).

• Mac’te ilk kurulumdan sonra, Klavye Ayarlama Asistanı
gör üntülenebilir ve klav yenin tanınmadığını belir tebilir.
Kurulumu tamamlamak için Devam seçeneğini tıklatın; Sunum
kumandası uygun şekilde çalışır.
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Sorun Giderme

İletim yok.

Sunum Kumandasını kapsama alanı
içinde kullandığınızdan emin olun.

Sunum Kumandası üzerinde- Sunum Kumandasının pilini değiştirin.
ki ışık 3 kez yanıp söner.
Sunum Kumandası üzerinde- Sunum Kumandasının açık olduğunki ışık yanıp sönmüyor.
dan emin olun.
Sunum Kumandasının pilini değiştirin.
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