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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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Opis produktu (rys. 1)

Wskaźnik LED
Przyciski sterowania;
Przycisk
Pilot do prezentacji
Odtwarzanie/
wstrzymywanie
Pusty ekran
Poprzedni slajd
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Następny slajd
Wskaźnik laserowy
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Mysz bezprzewodowa
Kliknij, aby otworzyć plik.
Brak funkcji
Kliknięcie lewego przycisku
myszy
Kliknięcie lewego przycisku
myszy
Wskaźnik laserowy

Przełącznik trybu ( : pilot do prezentacji; : mysz
bezprzewodowa)
Adapter Nano Dongle
Komora baterii

Włączanie urządzenia

C Przestroga

• Adapter Nano Dongle przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
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Otwórz komorę baterii.
Włóż 2 baterie AAA z zachowaniem wskazanej prawidłowej
biegunowości (+/-) (rys. 2).
Wyjmij adapter Nano Dongle (rys. 3).
Zamknij komorę baterii.
Aby używać urządzenia jako pilota, przełącz na .
• Aby używać urządzenia jako myszy bezprzewodowej, przełącz na .
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Przygotowywanie do pracy
Sprawdź, czy notebook jest włączony i aktywny.
Sprawdź, czy pilot do prezentacji jest włączony.
Podłącz adapter Nano Dongle do wejścia USB w notebooku.
» Rozpocznie się automatyczne podłączanie.
» W momencie pomyślnego skomunikowania pilota do prezentacji
z adapterem Nano Dongle błyśnie wskaźnik LED.

E Wskazówka

• Podczas pierwszej instalacji na komputerze Macintosh może

•
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pojawić się Keyboard Set Assistant (Asystent konfiguracji
klawiatury) z komunikatem o niemożności identyfikacji klawiatury.
Kliknij opcję Continue (Kontynuuj), aby zakończyć instalację, a
pilot będzie działał.
Po zakończeniu korzystania włóż adapter Nano Dongle do pilota
w celu przechowania (rys. 4).

Rozwiązywanie problemów

Problem
Brak transmisji.

Rozwiązanie
Sprawdź, czy korzystasz z urządzenia w
zasięgu jego działania.
Wskaźnik na urządzeniu Wymień baterie w urządzeniu.
miga trzykrotnie.
Wskaźnik urządzenia
1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
nie miga.
2. Wymień baterie w urządzeniu.
Mysz nie działa.
Upewnij się, że włączono tryb myszy.
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Utylizacja zużytych urządzeń

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów,
które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego
wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika
na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy
Europejskiej 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych
produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu
zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie
wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym
zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/
WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami
domowymi.Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi
selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja
przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i
zdrowia ludzkiego.
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