Övrigt

POWER PRESENTER RF

För övrig information gällande myndighetskrav samt begränsningar vad gäller tillverkarens
garantiåtagande – se bifogad engelsk bruksanvisning ”Instruction Manual”.

Fjärrkontroll

Mottagare

Framåt
Bakåt
Laserpekare

Bruksanvisning
Power Presenter RF fjärrkontroll är ett praktiskt och kompakt presentationsverktyg,
med vilken Du enkelt kontrollerar bilderna i alla typer av bildvisningsprogram. Den är
även utrustad med en inbyggd laserpekare.
Innehåll: Fjärrkontroll med inbyggd laserpekare, batteri, mottagare, USB-kabel, PS/2-kabel,
bruksanvisning samt förvaringspåse av nylon.
Power Presenter RF använder radiofrekvensteknologi, vilket innebär att Du inte nödvändigtvis behöver rikta fjärrkontrollen mot mottagaren för att bläddra bland Dina bilder.
Max avstånd mellan fjärrkontroll och mottagare är ca 25 m.

Systemkrav
De enda systemkraven för dator är kompabilitet med USB eller PS/2. Power Presenter RF
är ”Plug and Play”-kompatibel med MAC OS 8 eller högre samt Windows 95 (endast PS/2),
98, NT, 2000 och XP.

Anslutning av mottagare till dator
För maximal räckvidd måste mottagaren placeras så långt som möjligt från annan
elektronisk utrustning. Kontrollera först om Du kan använda USB eller PS/2-anslutning.
Försök inte ansluta båda kablarna samtidigt. Undvik samtidig användning av fler USBanslutna utrustningar, då det kan påverka Power Presenter RF:s funktion.
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USB-anslutning (MAC OS8 eller högre och Windows 98, NT, 2000, XP)
1)
2)
3)
4)

Slå på Din dator och låt den starta upp.
Anslut ena änden på USB-kabeln i USB-porten på mottagaren.
Anslut den andra änden på USB-kabeln i datorns USB-port.
Datorn ska automatiskt känna av mottagaren som en ny hårdvara efter ca 5-15 sek
beroende på datortyp.
Programknapp
PS/2-port

Följ instruktionerna för att installera ny hårdvara (Du kan
behöva ladda ner nödvändiga USB-drivrutiner från aktuellt
operativsystems installations-CD).
När datorn en gång har installerat mottagaren som ny
Lysdiod
Bild 1 USB-port
hårdvara, behöver man ej utföra samma procedur igen.
Nästa gång Du ansluter mottagaren till samma dator, tar
det ca 5-10 sek att känna igen den. Under detta tidsintervall indikeras ev. ingen
kommunikation mellan dator och mottagare.

Anslutning av mottagare till dator forts.

Produktspecifikation
Sändare (Fjärrkontroll):

PS/2-anslutning (Windows 95, 98, NT, 2000, XP)
1) Slå på Din dator och låt den starta upp.
2) Anslut ena änden på PS/2-kabeln i PS/2-porten på mottagaren.
3) Anslut den andra änden på PS/2-kabeln i datorns PS/2-port (Det kan ev. bli nödvändigt att
koppla ur tangentbordet först på bordsdatorer).

• Räckvidd:
• Storlek:
• Vikt:
• Radiofrekvens:
• Laser:
• Batteri:

Datorn ska känna av mottagaren efter ca 5 till 15 sekunder. Eventuellt, beroende på datorsystem,
kan det behövas en omstart för att mottagaren ska registeras som ansluten.

Mottagare:

Inlärning av fjärrkontroll till mottagare
Fjärrkontrollen levereras inlärd mot sin mottagare från fabrik. Mottagaren kan hantera upp till sju
fjärrkontroller samtidigt.
Att lära in ytterligare fjärrkontroll, eller lära om en befintlig fjärrkontroll till mottagaren:
1) Tryck och släpp programmknappen på mottagaren. Lysdioden lyser med fast sken. Se Bild 1.
2) Tryck på framåtknappen (den största) på fjärrkontrollen 3 gånger. Vid den 3:e tryckningen,
släcks lysdioden, vilket indikerar att fjärrkontrolle nu är inlärd till sin mottagare.
Att ta bort samtliga inlärda fjärrkontroller från mottagaren:
1) Tryck och håll in programmknappen på mottagaren. Lysdioden lyser i 3 sekunder för att sedan
slockna.
2) Släpp programknappen.

Användning av fjärrkontroll
Efter att ha anslutit mottagaren till datorn, starta Din presentation eller bildvisningsprogram, sätt det
i visningsläge och tryck på den större framåt-knappen för att stega framåt och vice versa på den
mindre bakåt-knappen för att stega bakåt bland Dina bilder. Framåt-knappen emulerar Page Downknappen på tangentbordet och bakåt-knappen emulerar Page Up-knappen. Tryck på den minsta
knappen för att aktivera laserpekaren.

Byte av batteri i fjärrkontrollen
1) Det finns två markeringspunkter på baksidan av fjärrkontrollen och en markeringspunkt på
batterilocket. Sätt ett mynt i spåret på batterilocket och vrid moturs tills lockets markeringspunkt möter
den vänstra markeringen på baksidan. Nu kan locket lyftas av.
2) Ta ut batteriet ur hållaren. Lägg det i insamlingskärl för förbrukade batterier.
3) Sätt i det nya 3.0 V lithiumbatteriet (CR2032) med den positiva (+) sidan uppåt, dvs riktad mot Dig.
4) Se till att markeringspunkten på batterilocket ligger i linje med den vänstra punkten på fjärrkontrollens bakstycke. Vrid locket medurs tills lockets markering möter bakstycktes högra markering.

Ca 25 m
L=66 B=38 H=13 mm
24 g inkl batteri
433 MHz
Diodlaser, 5mW max uteffekt vid 650 nm, Klass IIIa
CR2032, räcker ca 1 år vid normal användning

• Anslutning:
USB eller PS/2-port
• Storlek:
L=66 B=86 H=31 mm
• Vikt:
59 g exkl kabel
• Supportar upp till 7 fjärrkontroller samtidigt

Laserstrålning.
Undvik att se direkt in mot linsen

Kablage:
• 90 cm USB-kabel
• 90 cm PS/2 kabel (hane/hane)

Övrigt:
• Garanti:
1 år
• Uppfyller krav enligt FCC part 15, Class B för USA,
Industry Canada RSS-210, FDA 21, CFR 1040

Laserpekare

Information laserpekare
Med hänvisning till den potentiella risk som finns för laserkällor,
är det ett myndighetskrav (FDA=Food and Drug Aministration USA)
att alla användare av denna produkt rapporterar samt returnerar
defekta produkter till leverantören.
Rikta aldrig laserpekaren direkt mot ögonen samt plocka aldrig isär
den. Demontering kan innebära fara. För öppnad/demonterad
produkt gäller ej längre tillverkarens garanti.
Denna produkt uppfyller krav enligt FDA 21 CFR 1040.10 samt 1040.11.

Felsökning
”Jag trycker på FRAMÅT-knappen, men bilderna bläddrar ej framåt”
1) Kontrollera kabelanslutningar.
2) Kontrollera att lysdioden på fjärrkontrollen lyser med ett fast sken när FRAMÅT- eller BAKÅTknappen trycks in samt att laserpekaren lyser med full ljusstyrka. Om ej – byt batteri.
3) Kontrollera att fjärrkontrollen lärts in till mottagaren. Se ”Inlärning av fjärrkontroll till mottagare”.
4) Vid USB – kontrollera att operativsystemet har rätt drivrutin installerad. Försök annars att ominstallera drivrutinen alternativt koppla ur mottagren, vänta 10 sek, anslut igen.
5) Vid PS/2 – Prova att starta om datorn med mottagaren ansluten till PS/2-porten.

Det rekommenderas att alltid ha ett reservbatteri till hands!
”Lysdioden blinkar eller lyser inte alls när knapp för FRAMÅT eller BAKÅT trycks in. Laserpekaren lyser svagt eller inte alls”
1) Batteriet är slut. Byt batteri.

