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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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Översikt över produkten (bild 1)

Indikatorlampa
Kontrollknappar;
Knapp
Presentatör
Spela upp/stopp
Tom skärm
Föregående bild
Nästa bild
Laserpekare
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Luftmus
Klicka om du vill öppna filen
Ingen funktion
Vänster musklick
Höger musklick
Laserpekare

Lägesväxlare ( : Presentatör; : Luftmus)
Nanodongel
Batterifack

Slå på produkten

C Var försiktig

• Håll nanodongeln utom räckhåll för barn.
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Öppna batterifacket.
Sätt i 2 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt
markeringen (bild 2).
Ta ut nanodongeln (bild 3).
Stäng batterifacket.
Om du vill använda produkten som en presentatör växlar du till .
• Om du vill använda produkten som en luftmus växlar du till .

Komma igång
Se till att din bärbara dator är påslagen och aktiv.
Se till att den flytande presentatören är påslagen.
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Sätt i nanodongeln i en USB-värd på din bärbara dator.
» Den automatiska anslutningen startar.
» Lysdioden blinkar vid kommunikation mellan den flytande
presentatören och nanodongeln.

E Tips

• Vid den första installationen på Mac är det möjligt att Keyboard

•
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Set Assistant (Tangentbordsassistent) visas och meddelar att
tangentbordet inte kan identifieras. Klicka på Continue (Fortsätt)
om du vill slutföra installationen. Den fl ytande presentatören
kommer då att fungera som den ska.
Efter användning sätter du in nanodongeln i den fl ytande
presentatören för förvarning (bild 4).

Felsökning

Problem
Ingen överföring.

Lösning
Se till att du använder produkten inom den
effektiva räckvidden.
Lampan på produkten Byt ut produktens batterier.
blinkar tre gånger.
Lampan på produkten 1. Se till att produkten är påslagen.
blinkar inte.
2. Byt ut produktens batterier.
Musen fungerar inte. Se till att du aktiverar musläget.
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Kassering av din gamla produkt

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och
komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på
produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska
direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och
hälsa.
Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/
EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.Ta reda på vilka lokala
regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt
kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
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