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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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Επισκόπηση προϊόντος (Εικ. 1)

Ένδειξη LED
Κουμπιά ελέγχου
Πλήκτρο Συσκευή παρουσίασης
Αναπαραγωγή/Διακοπή
Κενή οθόνη
Προηγούμενη διαφάνεια
Επόμενη διαφάνεια
Δείκτης λέιζερ

a
b

c
d
e

2

Ασύρματο ποντίκι
Κάντε κλικ για άνοιγμα του αρχείου
Καμία λειτουργία
Αριστερό κλικ ποντικιού
Δεξί κλικ ποντικιού
Δείκτης λέιζερ

Διακόπτης λειτουργίας
( : Συσκευή παρουσίασης, : Ασύρματο ποντίκι)
Κλειδί υλικού Nano
Θήκη μπαταριών

Ενεργοποίηση του προϊόντος

C Προσοχή

• Διατηρείτε το κλειδί υλικού Nano μακριά από τα παιδιά.
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Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με τη σωστή πολικότητα (+/-),
όπως υποδεικνύεται (Εικ. 2).
Αφαιρέστε το κλειδί υλικού Nano (Εικ. 3).
Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.
Για χρήση του προϊόντος ως συσκευής παρουσίασης,
πραγματοποιήστε μετάβαση σε .
• Για χρήση του προϊόντος ως ασύρματου ποντικιού,
πραγματοποιήστε μετάβαση σε .
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Ξεκινήστε
Βεβαιωθείτε ότι το notebook είναι ενεργοποιημένο.
Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή παρουσιάσεων είναι
ενεργοποιημένη.
Συνδέστε το κλειδί υλικού Nano με ένα host USB στο notebook σας.
» Ξεκινά η αυτόματη σύνδεση.
» Η ένδειξη LED αναβοσβήνει έπειτα από κάθε επιτυχή
επικοινωνία ανάμεσα στην κινητή συσκευή παρουσιάσεων και
το κλειδί υλικού Nano.

E Συμβουλή

• Κατά την πρώτη εγκατάσταση σε Mac, ενδέχεται να εμφανιστεί

•
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ο Keyboard Set Assistant (Βοηθός σύνδεσης πληκτρολογίου)
και να αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του
πληκτρολογίου. Κάντε κλικ στο Continue (Συνέχεια) για
ολοκλήρωση της εγκατάστασης και τότε η κινητή συσκευή
παρουσιάσεων θα λειτουργεί ανάλογα.
Μετά τη χρήση, τοποθετήστε το κλειδί υλικού Nano στην
κινητή συσκευή παρουσιάσεων για αποθήκευση (Εικ. 4).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα
Δεν υπάρχει
μετάδοση.
Η φωτεινή ένδειξη
του προϊόντος
αναβοσβήνει 3 φορές.
Η φωτεινή ένδειξη
του προϊόντος δεν
αναβοσβήνει.
Το ποντίκι δεν
λειτουργεί.

Λύση
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν
σε αποτελεσματική εμβέλεια.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο προϊόν.
1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι
ενεργοποιημένο.
2. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη
λειτουργία ποντικιού.
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Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας

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.
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