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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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Огляд пристрою (мал. 1)
Світлодіодний індикатор
Кнопки керування;

Кнопка

Презентер
Відтворення/зупинка

“Повітряна” миша
Клацніть, щоб відкрити файл

Порожній екран

Без функції

Попередній слайд

Натиснення лівої кнопки миші

Наступний слайд

Натиснення правої кнопки
миші
Лазерна указка

Лазерна указка
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Перемикач режиму ( : презентер; : “повітряна” миша)
Nano Dongle
Батарейний відсік

Увімкнення пристрою

C Увага!

• Зберігайте апаратний ключ Nano Dongle подалі від дітей.
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Відкрийте батарейний відсік.
Вставте 2 батареї типу AAA, враховуючи відповідні значення
полярності (+/-) (мал. 2).
Вийміть апаратний ключ Nano Dongle (мал. 3).
Закрийте батарейний відсік.
Щоб використовувати пристрій як презентер, виберіть
положення .
• Щоб використовувати пристрій як “повітряну” мишу, виберіть
положення .
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Початок роботи
Перевірте, чи Ваш ноутбук увімкнено і систему запущено.
Перевірте, чи поворотний презентер увімкнено.
Вставте апаратний ключ Nano Dongle у USB-порт на ноутбуку.
» Після цього почнеться виконання автоматичного підключення.
» Світлодіодний індикатор блимає щоразу після успішного
встановлення зв’язку між поворотний презентером та
апаратним ключем Nano Dongle.

E Порада

• Після першого встановлення на комп’ютері Mac може

•
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відобразитися Keyboard Set Assistant (Помічник із
налаштування клавіатури) із повідомленням, що клавіатуру
неможливо розпізнати. Натисніть Продовжити , щоб
завершити встановлення, після чого поворотний презентер
запрацює належним чином.
Після використання вставте апаратний ключ Nano Dongle у
поворотний презентер для зберігання (мал. 4).

Усунення несправностей

Проблема
Передача сигналу
відсутня.
Світловий індикатор на
пристрої блимає 3 рази.
Світловий індикатор на
пристрої не блимає.
Миша не працює.
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Вирішення
Перевірте, чи пристрій розташовано в
межах робочого діапазону.
Замініть батарею пристрою.
1. Перевірте, чи пристрій увімкнено.
2. Замініть батарею пристрою.
Перевірте, чи увімкнено режим миші.

Утилізація старого виробу

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які
можна переробити і використовувати повторно.

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на
виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради
Європи 2002/96/EC.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і
електронних пристроїв.
Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої
зі звичайним побутовим сміттям. Належна утилізація старого
пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.
Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам
2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими
відходами.Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору
батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.
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