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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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Tähtis!
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Toote kirjeldus (joon 1)

3

Kaugjuhtimispuldi sisselülitamine (joon 2)

Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest
ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada.
Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis
kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ.
Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi
kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelge vanu
tooteid koos muu olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste
tervisele.
Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa
direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos muu olmeprügiga.
Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist
reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste
tervisele.
1. LED-märgutuli;
3.
(Tühi ekraan);
5.
Laserosuti nupp;
7. Patareipesa;

2.
Mängi/peata;
4. (Liikuge eelmisele slaidile);
6. (Liikuge järgmisele slaidile);
8. USB-vastuvõtja (kaitsetõkesti)

1 Avage patareipesa.
2 Sisestage üks AAA-patarei, järgides polaarsuse (+/-) märgistust.
3 Lükake liugselektor asendisse ON.
4 Sulgege patareipesa.
Pärast patarei paigaldamist:
• Kaugjuhtimispuldi sisselülitamiseks lükake USB-vastuvõtja kaugjuh-

•
4

timispulti ja seejärel eemaldage USB-vastuvõtja selle küljest.
Kaugjuhtimispuldi väljalülitamiseks vajutage USB-vastuvõtja lõpuni sisse.

Automaatne ühendamistoiming

1 Kontrollige, kas sülearvuti on sisse lülitatud ja aktiivne.
2 Kontrollige, kas kaugjuhtimispult on sisse lülitatud.
• Kui USB-vastuvõtja on sisestatud kaugjuhtimispulti, eemaldage
USB-vastuvõtja kaugjuhtimispuldi küljest (joon 3).
3 Sisestage USB-vastuvõtja oma sülearvuti USB-liidese külge.
» Käivitatakse automaatne ühendamistoiming.
» Kui ühendamistoiming oli edukas, vilgub LED-märgutuli üks
kord pikalt.
» Kui ühendamistoiming ebaõnnestus, vilgub LED-märgutuli kaks
korda pikalt.
» LED-märgutuli vilgub pärast igat kaugjuhtimispuldi ja USBvastuvõtja vahelist edukat edastamisseanssi.

E Tip

• Pärast kasutamist sisestage USB-vastuvõtja hoiustamiseks
kaugjuhtimispuldi külge (joon 4).

• Võib juhtuda, et pärast esmakordset installimist Macile kuvatakse ekraanile Keyboard Set Assistant (klaviatuuri spikker)
ja teatatakse, et klaviatuur pole tuvastatud. Installimise lõpetamiseks klõpsake nuppu Continue (jätka) ja seejärel jätkab
kaugjuhtimispult toimimist.

5

Veaotsing

Edastamist ei toimu.

Kontrollige, kas kasutate kaugjuhtimispulti kehtivas toimimispiirkonnas.

Kaugjuhtimispuldi märgutuli Asendage kaugjuhtimispuldi patarei.
vilgub kolm korda.
Kaugjuhtimispuldi märgutuli Kontrollige, kas kaugjuhtimispult on
ei vilgu üldse.
sisse lülitatud.
Asendage kaugjuhtimispuldi patarei.
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