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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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A termék áttekintése (1. ábra)
LED-jelzőfény
Kezelőgombok;

Gomb
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Prezentációs
távirányító
Lejátszás/Leállítás
Üres képernyő
Előző dia
Következő dia
Lézermutató

Távirányító egér
A fájl megnyitása kattintással
Nincs funkció
Kattintás bal egérgombbal
Kattintás jobb egérgombbal
Lézermutató

Módkapcsoló ( : Prezentációs távirányító; : Távirányító egér)
Nano Dongle
Elemtartó rekesz

Kapcsoló a készüléken

C Vigyázat

• Tartsa a Nano Dongle hardverkulcsot biztonságos távolságban
gyermekektől.
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Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
Helyezzen be 2 AAA típusú elemet; ügyeljen a megfelelő polaritásra
(+/-) (2. ábra)
Vegye ki a Nano Dongle hardverkulcsot (3. ábra).
Zárja be az elemtartó rekeszt.
Ha prezentációs távirányítóként kívánja használni a terméket, válassza
a lehetőséget.
• Ha távirányító egérként kívánja használni a terméket, válassza a
lehetőséget.
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Üzembe helyezés
Győződjön meg róla, hogy a notebook be van kapcsolva és aktív.
Ellenőrizze, hogy a lebegő prezentációs távirányító be van kapcsolva.
Csatlakoztassa a Nano Dongle hardverkulcsot a notebook egy USBgazdaportjához.
» Az automatikus kapcsolódás megkezdőik.
» A LED a lebegő prezentációs távirányító és a Nano Dongle
hardverkulcs közötti minden sikeres kommunikáció alkalmával
felvillan.

E Tanács

• A Mac-en történő első telepítés alkalmával a Keyboard

•
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Set Assistant (Billentyűzetkiosztási segéd) megjelenhet, és
figyelmeztetheti Önt, hogy a billentyűzet azonosítása nem
lehetséges. A telepítés befejezéséhez kattintson a Folytatás
gombra. A lebegő prezentációs távirányító ennek megfelelően fog
működni.
Használat után helyezze be a Nano Dongle hardverkulcsot a
lebegő prezentációs távirányítóba tárolás céljából (4. ábra).

Hibakeresés

Probléma
Nincsen átvitel.

Megoldás
Győződjön meg róla, hogy a terméket a
megfelelő tartományon belül használja.
Cserélje ki a készülék elemeit.

A terméken
található fény felvillan
háromszor.
A terméken található 1. Győződjön meg róla, hogy a termék be van
fény nem villog.
kapcsolva.
2. Cserélje ki a készülék elemeit.
Az egér nem
Győződjön meg róla, hogy az egér üzemmód be
működik.
van kapcsolva.
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A kiselejtezett termékek ártalmatlanítása

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával
készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti,
hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív
hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett
készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé
vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv
követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.Kérjük,
tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről,
mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi
egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.
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