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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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Gaminio apžvalga (pav. 1)

LED indikatorius
Valdymo mygtukai;
Mygtukas Pristatymų valdiklis
Paleisti / sustabdyti
Tuščias ekranas
Ankstesnė skaidrė
Kita skaidrė
Lazerinė rodyklė
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Ore valdoma pelė
Paspauskite ir atidarykite failą
Nėra funkcijos
Kairysis pelės paspaudimas
Dešinysis pelės paspaudimas
Lazerinė rodyklė

Režimų perjungimas ( : Pristatymų valdiklis; : Ore valdoma pelė)
Nano kištukas
Maitinimo elementų skyrius

Įjungti produktą

C Atsargiai

• Laikykite Nano kištuką vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1
2
3
4
5
3
1
2

Atidarykite maitinimo elementų skyrių.
Tinkamai (pagal +/- kontaktus) įdėkite 2 AAA maitinimo elementus,
kaip parodyta (Pav. 2).
Išimkite Nano kištuką (Pav. 3).
Uždarykite maitinimo elementų skyrių.
Norėdami naudoti produktą kaip pristatymų valdiklį, įjunkite .
• Norėdami naudoti produktą kaip ore valdomą pelę, įjunkite .

Pradžia
Įsitikinkite, kad jūsų nešiojamasis kompiuteris įjungtas ir aktyvus.
Įsitikinkite, kad jūsų slankusis pristatymų valdiklis įjungtas.
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Įkiškite Nano kištuką į nešiojamojo kompiuterio USB lizdą.
» Pradėdamas automatinis prisijungimas..
» LED indikatorius mirksi po kiekvieno sėkmingo apsikeitimo
duomenimis tarp slankiojo pristatymų valdiklio ir Nano kištuko.

E Patarimas

• Pirmą kartą įdiegus „Mac“ kompiuteryje gali pasirodyti Keyboard

•
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Set Assistant (klaviatūros nustatymo vedlys) ir pranešti, kad
nepavyko atpažinti klaviatūros. Spustelėkite Continue (tęsti),
baikite diegimą ir slankusis pristatymų valdiklis veiks tinkamai.
Po naudojimo įkiškite Nano kištuką į slankųjį pristatymų valdiklį ir
laikykite ten (pav. 4).

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problema
Nėra ryšio.

Sprendimas
Įsitikinkite, kad naudojate produktą jo veikimo
nuotolio ribose.
Produkto lemputė Pakeiskite produkto baterijas.
sumirksi 3 kartus.
Jūsų produkto
1. Įsitikinkite, kad produktas įjungtas.
lemputė nemirksi. 2. Pakeiskite produkto baterijas.
Pelė neveikia.
Patikrinkite, ar įjungėte pelės režimą.
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Seno produkto šalinimas

Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas
ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.
Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie
produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos direktyva 2002/96/EB.
Sužinokite, kokia vietinė sistema taikoma atskiram elektros ir elektroninių
produktų surinkimui.
Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų produktų su
kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno produkto išmetimas padeda
išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Produkte yra elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/
EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.Sužinokite,
kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram baterijų surinkimui, nes
tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir
žmonių sveikatai.
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