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Εγχειρίδιο χρήσης
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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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Σημαντικό
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Επισκόπηση προϊόντος (Εικ. 1)

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην
απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας
προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού
σας.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία
για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος
απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
1. Ένδειξη LED,
3.
(Κενή οθόνη),
5.

Κουμπί δείκτη λέιζερ,

7. Θήκη μπαταρίας,

2.
4.

Αναπαραγωγή/Διακοπή,
(Μετάβαση στην
προηγούμενη διαφάνεια),
6. (Μετάβαση στην επόμενη
διαφάνεια);
8. Δέκτης USB (Κλειδί
προστασίας)
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Ενεργοποιήστε τη συσκευή παρουσιάσεων
(Εικ. 2)

1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
2 Τοποθετήστε 1 μπαταρία AAA με σωστή πολικότητα (+/-),
όπως υποδεικνύεται.
3 Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής στη θέση ON.
4 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.
Όταν τοποθετήσετε τη μπαταρία:
• Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή παρουσιάσεων, συνδέστε
το δέκτη USB με τη συσκευή παρουσιάσεων και στη συνέχεια
αφαιρέστε το δέκτη USB από αυτή.
• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή παρουσιάσεων, πιέστε
το δέκτη USB μέχρι το τέλος.
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Αυτόματη σύνδεση

1 Βεβαιωθείτε ότι το notebook είναι ενεργοποιημένο.
2 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παρουσιάσεων είναι
ενεργοποιημένη.
• Εάν έχετε εισάγει το δέκτη USB στη συσκευή παρουσιάσεων,
αφαιρέστε το δέκτη USB από τη συσκευή παρουσιάσεων (Εικ. 3).
3 Συνδέστε ένα δέκτη USB με ένα host USB στο notebook σας.
» Ξεκινά η αυτόματη σύνδεση.
» Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, η ένδειξη LED αναβοσβήνει
1 φορά με διάρκεια.
» Εάν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής, η ένδειξη LED
αναβοσβήνει 2 φορές με διάρκεια.
» Η ένδειξη LED αναβοσβήνει έπειτα από κάθε επιτυχή
επικοινωνία ανάμεσα στη συσκευή παρουσιάσεων και το
δέκτη USB.

E Συμβουλή

• Μετά τη χρήση, τοποθετήστε το δέκτη USB στη συσκευή
παρουσιάσεων για αποθήκευση (Εικ. 4).

• Κατά τ ην πρώτ η ε γκατάσ τασ η σε Mac, ε νδέχεται να

εμφανιστεί ο Keyboard Set Assistant (Βοηθός σύνδεσης
πληκτρολογίου) και να αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η
αναγνώριση του πληκτρολογίου. Απλά κάντε κλικ στην
επιλογή Continue (Συνέχεια) για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση και στη συνέχεια η συσκευή παρουσιάσεων
θα λειτουργεί ανάλογα.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν υπάρχει μετάδοση.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη
συσκευή παρουσιάσεων σε αποτελεσματική εμβέλεια.

Η φωτεινή ένδειξη της
Αντικαταστήστε την μπαταρία της
συσκευής παρουσιάσεων συσκευής παρουσιάσεων.
αναβοσβήνει 3 φορές.
Η φωτεινή ένδειξη της
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παρουσισυσκευής παρουσιάσεων άσεων είναι ενεργοποιημένη.
δεν αναβοσβήνει.
Αντικαταστήστε την μπαταρία της
συσκευής παρουσιάσεων.
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