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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

BG
1

Общ преглед на продукта (фиг. 1)

Светодиоден (LED) индикатор
Бутони за управление;
Бутон Показалка за
Въздушна мишка
презентации
Пускане/Спиране Щракнете, за да отворите файла
Бял екран
Няма функция
Предишен слайд Щракване с левия бутон на мишката
Следващ слайд
Щракване с десния бутон на мишката
Лазерна показалка Лазерна показалка
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Превключвател на режима ( : показалка; : въздушна мишка)
Приставка Nano
Отделение за батерията

Включване на продукта

C Внимание

• Съхранявайте приставката Nano извън достъпа на деца.
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Отворете отделението за батерията.
Поставете 2 батерии тип AAA, като ги ориентирате правилно
(+/-), както е показано (фиг. 2).
Извадете приставката Nano (фиг. 3).
Затворете отделението за батерията.
За да използвате продукта като показалка за презентации,
превключете на .
• За да използвате продукта като въздушна мишка, превключете на .
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Начални стъпки
Уверете се, че вашият преносим компютър е включен и активен.
Уверете се, че показалката е включена.
Поставете приставката Nano в USB порт на компютъра.
» Автоматичното свързване започва.
» Светодиодът мига при всяка успешна комуникация между
показалката и приставката Nano.

E Съвет

• След първото инсталиране на Mac, може да се появи

•
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Помощникът за настройка на клавиатура и да съобщи, че
клавиатурата не може да бъде идентифицирана. Щракнете
върху Продължи , за да завършите инсталацията, и
показалката ще работи както трябва.
След употреба приберете приставката Nano в показалката
за съхранение (фиг. 4).

Отстраняване на неизправности

Проблем
Няма връзка.

Решение
Уверете се, че използвате продукта в
рамките на обхвата му на действие.
Сменете батериите.

Индикаторът на
продукта мига 3 пъти.
Индикаторът на
1. Уверете се, че продуктът е включен.
продукта не мига.
2. Сменете батериите.
Мишката не работи. Уверете се, че сте превключили в режим
за мишка.
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Изхвърляне на стар продукт

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени
материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и
използвани повторно.

Когато символът на зачеркнатата кръгла кофа за боклук е прикрепен
към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива
2002/96/ЕО:
Информирайте се за местната система за разделно събиране на
отпадъци за електрически и електронни продукти.
Действайте съобразно местните правила и не изхвърляйте старите
си продукти заедно с норманите битови отпадъци. Правилното
изхвърляне на стария продукт помага за предотвратяването на
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото
здраве.
Продуктът съдържа батерии, обхванати от Директива 2006/66/
ЕО. Тези батерии не могат да се изхвърлят заедно с обикновените
битови отпадъци.Информирайте се за местните правила за разделно
събиране на батерии, тъй кто правилното им изхвърляне помага
за предотвратяването на потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве.
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