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Lietotāja rokasgrāmata
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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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Svarīgi
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Produkta pārskats (Att. 1)
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Ieslēdziet savu prezentētāju (Att. 2)

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes
materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un
izmantot atkārtoti.
Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas
nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.
Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo
atsevišķo savākšanas sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet
vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza
jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo
ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.
Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva
2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju
atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo
ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.
1. LED indikators;
3.
(Tukšs ekrāns);
5.
Lāzera bultiņas poga;
7. Bateriju nodalījums;

2.
Atskaņot/apturēt;
4. (Pāriet uz iepriekšējo slaidu);
6. (Pāriet uz nākošo slaidu);
8. USB uztvērējs (Sargspraudnis)

1 Atveriet bateriju nodalījumu.
2 Ievietojiet 1 AAA bateriju ar pareizu polaritāti (+/-), kā norādīts.
3 Nospiediet slaida atlasītāju pozīcijā ON.
4 Aizveriet bateriju nodalījumu.
Kad baterija ir ievietota:
• Lai ieslēgtu prezentētāju, ievietojiet USB uztvērēju prezentētājā

•
4

un tad izņemiet USB uztvērēju ārā no tā.
Lai izslēgtu prezentētāju, nospiediet USB uztvērēju līdz galam.

Automātiska pievienošana

1 Pārliecinieties, ka jūsu piezīmjdators ir ieslēgts un darbojas.
2 Pārliecinieties, ka jūsu prezentētājs ir ieslēgts.
• Ja USB uztvērējs ir ievietots prezentētāja, izņemiet USB uztvērēju
no tā (Att. 3).
3 Iespraudiet USB uztvērēju piezīmjdatora USB pieslēgvietā.
» Sākas automātiskā pievienošana.
» Ja pievienošana ir veiksmīga, LED indikators vienreiz ilgstoši
nomirgo.
» Ja pievienošana nav izdevusies, LED indikators divreiz ilgstoši
nomirgo.
» LED mirgo katras veiksmīgas pievienošanas un komunikācijas
laikā starp prezentētāju un USB uztvērēju.

E Padoms

• Pēc izmantošanas, ievietojiet USB uztvērēju savā prezentētājā,
lai to uzglabātu (Att. 4).

• Pirmoreiz instalējot uz Mac, var parādīties Klaviatūras

iestatīšanas asistents informējot, ka klaviatūru nav iespējams
identificēt. Vienkārši uzklikšķiniet uz Turpināt , lai pabeigtu
instalāciju, un pēc tam prezentētājs darbosies pareizi.
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Traucējummeklēšana

Nav sakaru.

Pārliecinieties, ka jūsu prezentētājs ir
efektīvajā diapazonā.

Prezentētāja gaismiņa
nomirgo 3 reizes.

Nomainiet prezentētāja bateriju.

Prezentētāja gaismiņa
nemirgo.

Pārliecinieties, ka jūsu prezentētājs ir ieslēgts.
Nomainiet prezentētāja bateriju.
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