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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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Overzicht van het product (afb. 1)

LED-indicator
Bedieningsknoppen
Knop
Presenter
Afspelen/Stoppen
Leeg scherm
Vorige dia
Volgende dia
Laseraanwijzer
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Luchtmuis
Open het bestand door te klikken
Geen functie
Linkermuisklik
Rechtermuisklik
Laseraanwijzer

Modusschakelaar ( : Presenter; : luchtmuis)
Nano-dongle
Batterijvak

Het product inschakelen

C Let op

• Houd de Nano-dongle buiten het bereik van kinderen.
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Open het klepje van het batterijcompartiment.
Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals
aangegeven (afb. 2).
Verwijder de Nano-dongle (afb. 3).
Sluit het klepje van het batterijcompartiment.
Schakel naar om het product als Presenter te gebruiken.
• Schakel naar om het product als luchtmuis te gebruiken.

Aan de slag
Controleer of uw notebook is ingeschakeld en actief is.
Controleer of uw draadloze Presenter is ingeschakeld.
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Sluit de Nano-dongle aan op een USB-host op uw notebook.
» Het automatisch verbinding maken wordt gestart.
» De LED knippert bij een goede communicatie tussen de
draadloze Presenter en de Nano-dongle.

E Tip

• Als u het apparaat voor de eerste keer op een MAC-computer

•
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installeert, wordt mogelijk de Toetsenbordconfiguratie-assistent
weergegeven met de melding dat het toetsenbord niet wordt
herkend. Klik op Ga door om de installatie te voltooien. De
draadloze Presenter werkt volgens de geselecteerde instellingen.
Sluit na gebruik de Nano-dongle aan op uw draadloze Presenter
om deze op te bergen (afb. 4).

Problemen oplossen

Probleem
Geen overdracht.

Oplossing
Controleer of u het product gebruikt binnen
het effectieve bereik.
Vervang de batterijen van het product.

Het lampje op uw
product knippert
3 keer.
Het lampje op uw
1. Controleer of het product is ingeschakeld.
product knippert niet. 2. Vervang de batterijen van het product.
De muis werkt niet. Controleer of u de muismodus hebt
ingeschakeld.
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Uw oude product weggooien

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en
onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.
Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet,
betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling
van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet
samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Als u oude producten
correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn
2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden
weggegooid.Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de
gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de
batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid.
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