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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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Visão geral do produto (Fig. 1)

Indicador LED
Botões de controlo;
Botão
Presenter
Reproduzir/parar;
Ecrã em branco
Diapositivo anterior
Diapositivo seguinte
Ponteiro laser
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Air mouse
Clicar para abrir o ficheiro
Sem função
Botão esquerdo do rato
Botão direito do rato
Ponteiro laser

Comutador de modo ( : Presenter; : Air mouse)
Dongle nano
Compartimento das pilhas

Ligar o produto

C Atenção

• Manter o dongle nano fora do alcance das crianças.

1
2
3
4
5
3
1
2

Abra o compartimento da pilha.
Insira 2 pilhas AAA com a polaridade correcta (+/-), como indicado
(Fig. 2).
Retire o dongle nano (Fig. 3).
Feche o compartimento da pilha.
Para usar o produto como Presenter, mude para .
• Para usar o produto como Air Mouse, mude para .

Introdução
Certifique-se de que o seu computador portátil está ligado e activo.
Assegure-se de que o seu Presenter flutuante está ligado.
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Ligue o dongle nano a uma porta USB do seu notebook.
» A ligação automática inicia.
» O LED fica intermitente a cada comunicação com êxito entre o
Presenter flutuante e o dongle nano.

E Dica

• Durante a primeira instalação em Mac, o Assistente do teclado

•
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pode surgir e indicar que o teclado não pode ser identificado.
Clique em Continue (Continuar) para concluir a instalação, em
seguida, o presenter flutuante funciona de forma correspondente.
Depois de utilizar, insira o dongle nano no seu Presenter flutuante
para armazenamento (Fig. 4).

Resolução de problemas

Problema
Sem transmissão.

Solução
Assegure-se de que utiliza o produto dentro de
um alcance eficiente
Substitua as pilhas do produto.

A luz no seu produto
apresenta 3 intermitências.
A luz no seu produto 1. Assegure-se de que o produto está ligado.
não fica intermitente. 2. Substitua as pilhas do produto.
O rato não funciona. Certifique-se de que activou o modo do rato.
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Eliminação do seu antigo produto

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de
alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima
constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela
Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos
eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação

correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/
EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos
domésticos.Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha
separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar
consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.
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