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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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Tuotteen yleiskuvaus (Kuva 1)

LED-merkkivalo
Ohjauspainikkeet
Painike
Kaukosäädin
Toisto/pysäytys
Tyhjä näyttö
Edellinen dia
Seuraava dia
Laserosoitin
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Ilmahiiri
Avaa tiedosto napsauttamalla
Ei toimintoa
Hiiren vasen painike
Hiiren oikea painike
Laserosoitin

Tilakytkin ( : kaukosäädin; : ilmahiiri)
Nanosovitin
Paristolokero

Tuotteen käynnistäminen

C Varoitus

• Pidä Nanosovitin poissa lasten ulottuvilta.
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Avaa paristolokero.
Aseta 2 AAA-paristoa kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat
oikein päin (+/-) (kuva 2).
Irrota Nanosovitin (kuva 3).
Sulje paristolokero.
Kun haluat käyttää tuotetta kaukosäätimenä, valitse .
• Kun haluat käyttää tuotetta ilmahiirenä, valitse .

Aloittaminen
Varmista, että kannettava tietokone on käynnissä ja aktiivinen.
Varmista, että kaukosäädin on käynnissä.
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Liitä Nanosovitin kannettavan tietokoneen USB-liitäntään.
» Automaattinen yhdistäminen käynnistyy.
» LED-merkkivalo vilkkuu aina, kun kaukosäätimen ja
Nanosovittimen välinen yhteys toimii.

E Vihje

• Mac-ensiasennuksen aikana Keyboard Set Assistant voi
•
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käynnistyä ja ilmoittaa, ettei näppäimistöä tunnisteta. Päätä
asennus valitsemalla Jatka , ja kaukosäädin alkaa toimia.
Aseta Nanosovitin käytön jälkeen säilytykseen kaukosäätimen
sisään (kuva 4).

Vianmääritys

Ongelma
Signaalinsiirto ei
onnistu.
Tuotteen valo
välähtää 3 kertaa.
Tuotteen valo ei vilku.
Hiiri ei toimi.
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Ratkaisu
Varmista, että käytät tuotetta sen tehollisella
alueella.
Vaihda tuotteen paristot.
1. Varmista, että tuote on käynnissä.
2. Vaihda tuotteen paristot.
Varmista, että olet valinnut käyttötilaksi hiiren.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote
kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.

Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä
voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.Ota selvää paikallisista
akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen
asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille
koituvia haittavaikutuksia.
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