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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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Fontos!

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával
készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt
jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív
hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett
készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé
vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai
irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási
hulladékként.Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének
helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul
a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzéséhez.
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A termék áttekintése (1. ábra)

1. LED-jelzőfény;
3.
(Üres képernyő);
5.
Lézermutató gomb;
7. Elemtartó rekesz;
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2.
Lejátszás/Leállítás;
4. (Vissza az előző oldalra);
6. (Tovább a következő oldalra);
8. USB-vevő (Dongle)

Kapcsolja be a prezentációs távirányítót (2.
ábra)

1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
2 Helyezzen be 1 AAA típusú elemet; ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).

3 Állítsa a forrásválasztót a ON helyzetbe.
4 Zárja be az elemtartó rekeszt.
Az elem behelyezését követően:
• A prezentációs távirányitó bekapcsolásához helyezze bele USBvevőt, majd távolítsa el azt.
• A prezentációs távirányító kikapcsolásához, nyomja az USB-vevőt
a végéhez.
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Automatikus csatlakozás

1 Győződjön meg róla, hogy a notebook be van kapcsolva és aktív.
2 Ellenőrizze, hogy a prezentációs távirányító be van-e kapcsolva.
• Ha az USB-vevő be van helyezve a prezentációs távirányítóba,
engedje fel az USB-vevőt a prezentációs távirányítóról (3. ábra).
3 Illessze az USB-vevőt az USB-gazdaportba notebookján.
» Az automatikus kapcsolódás megkezdőik.
» Ha a kapcsolat sikeresen létrejött, a LED-jelzőfény 1 hosszú
villanással jelez.
» Ha a kapcsolódás siker telen, a LED-jelzőfény 2 hosszú
villanással jelez.
» A LED felvillan a prezentációs távirányító és az USB-vevő
közötti minden sikeres kommunikáció létrejöttekor.

E Tanács

• Használat után helyezze az USB-vevőt a prezentációs távirányítóba tárolás céljából (4. ábra).

• A Mac-en történő első telepítés alkalmával a Keyboard

Set Assistant (Billentyűzetkiosztási segéd) megjelenhet, és
figyelmeztetheti Önt, hogy a billentyűzet azonosítása nem
lehetséges. Kattintson a Continue (Folytatás) gombra a
telepítés befejezéséhez, majd a prezentációs távirányító ennek
megfelelően fog működni.
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Hibakeresés

Nincsen átvitel.

Győződjön meg róla, hogy a prezentációs távirányítót a megfelelő tartományon
belül használja.

A prezentációs távirányítón található fény
felvillan háromszor.

Cserélje ki az elemet a prezentációs
távirányítóban.

A prezentációs távirányí- Győződjön meg róla, hogy a prezentácitón található fény nem
ós távirányító be van kapcsolva.
villan fel.
Cserélje ki az elemet a prezentációs
távirányítóban.
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