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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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Prezentare generală a produsului (Fig. 1)

LED indicator
Butoane de control;
Buton
Prezentator
Start/Stop
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Mouse aerian
Faceţi clic pentru a deschide
fişierul
Ecran gol
Nicio funcţie
Diapozitivul anterior Clic stânga
Diapozitivul următor Clic dreapta
Indicator laser
Indicator laser
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Comutator mod ( : Prezentator; : Mouse aerian)
Cheie hardware Nano
Compartiment baterie

Porniţi produsul

C Precauţie

• Nu lăsaţi cheia hardware Nano la îndemâna copiilor.
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Deschideţi compartimentul pentru baterie.
Introduceţi 2 baterii AAA cu polaritatea corectă (+/-) după cum este
indicat (fig. 2).
Scoateţi cheia hardware Nano (fig. 3).
Închideţi compartimentul pentru baterie.
Pentru a utiliza produsul ca prezentator, comutaţi la .
• Pentru a utiliza produsul ca mouse aerian, comutaţi la .

Primii paşi
Asiguraţi-vă că notebook-ul este pornit şi activ.

2
3

Asiguraţi-vă că prezentatorul mobil este pornit.
Introduceţi cheia hardware Nano într-un port USB din notebook.
» Începe conectarea automată.
» LED-ul luminează intermitent la fiecare comunicaţie reuşită între
prezentatorul mobil şi cheia hardware Nano.

E Sugestie

• La prima instalare pe Mac, Asistentul de configurare a tastaturii

•
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poate apărea şi indica faptul că tastatura nu poate fi identificată.
Faceţi clic pe Continuare pentru a finaliza instalarea şi apoi
prezentatorul mobil funcţionează corect.
După utilizare, introduceţi cheia hardware Nano în prezentatorul
mobil pentru depozitare (fig. 4)

Depanare

Problemă
Fără transmisie.
Indicatorul luminos de pe
produs luminează de 3 ori.
Indicatorul luminos de pe
produs nu luminează.
Mouse-ul nu funcţionează.
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Soluţie
Asiguraţi-vă că utilizaţi produsul în raza
de acţiune efectivă.
Înlocuiţi bateriile produsului.
1. Asiguraţi-vă că produsul este pornit.
2. Înlocuiţi bateriile produsului.
Asiguraţi-vă că aţi activat modul mouse.

Scoaterea din uz a produselor vechi

Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale şi
componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate.
Când această pubelă cu un X peste ea însoţeşte un produs, înseamnă că
produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC:
Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul separat de colectare pentru
produse electrice şi electronice.
Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile dumneavoastră locale şi
nu evacuaţi produsele vechi împreună cu deşeurile menajere obişnuite.

Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea
consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii omului.
Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra cărora se aplică
Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu
gunoiul menajer.Vă rugăm să vă informaţi cu privire la regulile locale
de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută
la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi a
sănătăţii omului.
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