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CS Příručka pro uživatele
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Federal Communication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one of the
following measures:
to confirm successful numbering
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved
by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate this equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause
undesired operation.
IMPORTANT NOTE:
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be
co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

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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Přehled výrobku (obr. 1)

Kontrolka LED
Tlačítka ovládání
Tlačítko
Presentér
Přehrát/Zastavit;
Prázdná obrazovka
Předchozí snímek
Následující snímek
Laserové ukazovátko
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Air mouse
Kliknutím otevřete soubor
Žádná funkce
Kliknutí levým tlačítkem myši
Kliknutí pravým tlačítkem myši
Laserové ukazovátko

Přepnutí režimu ( : Presentér; : Air mouse)
Nano Dongle
Přihrádka na baterie

Zapnutí výrobku

C Výstraha

• Nano dongle uchovávejte mimo dosah dětí.
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Otevřete přihrádku na baterie.
Vložte 2 baterie typu AAA se správnou polaritou (+/–) podle
označení (obr. 2).
Vytáhněte nano dongle (obr. 3).
Uzavřete přihrádku na baterie.
Chcete-li výrobek používat jako presentér, přepněte do režimu .
• Chcete-li výrobek používat jako air mouse, přepněte do režimu .

Začínáme
Ujistěte se, že je váš notebook zapnutý a aktivní.
Ujistěte se, že je pohyblivý presentér zapnutý.
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Zasuňte nano dongle do hostitelského konektoru rozhraní USB
v notebooku.
» Je zahájeno automatické připojení.
» Kontrolka LED po každé úspěšné komunikaci mezi pohyblivým
presentérem a nano donglem blikne.

E Tip

• Při první instalaci na počítači Mac, se může objevit Keyboard

•
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Set Assistant a zobrazit výzvu, že nelze identifikovat klávesnici.
Kliknutím na možnost Pokračovat dokončete instalaci; poté bude
pohyblivý presentér řádně fungovat.
Po použití nano dongle uskladněte zasunutím do pohyblivého
presentéru (obr. 4).

Řešení problémů

Problém

Žádný přenos

Řešení

Zkontrolujte, zda používáte výrobek v okruhu
účinného dosahu.
Vyměňte baterie výrobku.

Kontrolka na
výrobku třikrát
blikne.
Kontrolka na
1. Ujistěte se, že je výrobek zapnutý.
výrobku nebliká. 2. Vyměňte baterie výrobku.
Myš nefunguje. Ujistěte se, že jste výrobek přepnuli do režimu myši.
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Likvidace starého výrobku

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí,
které je možné recyklovat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru,
znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu
elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu
s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku

pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a
zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC,
které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.Informujte se
o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá
předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.
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