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Безжична лазерна показалка 

 

  



Описание 
1. Бутон за вкл./изкл.  Използвайте бутона, за да включите или 

изключите устройството. 

2. Бутон за страница 
надолу/на цял екран 

 Натиснете бутона, за да преминете към 
предишната страница. 

 Натиснете и задръжте бутона, за да 
започнете презентацията 

3. Бутон за страница 
нагоре/черен екран 

 Натиснете бутона, за да преминете към 
следващата страница. 

 Натиснете и задръжте бутона, за да влезете 
или излезете от черен екран 

4. Бутон за лазер 
5. Лазерна показалка 

 Натиснете бутона, за да използвате 
лазерната показалка. 

 Използвайте червения лазерен лъч, за да 
посочите екрана за презентация. 

6. Бутон Tab 
7. Бутон Enter 

 За да въведете нова хипервръзка, 
едновременно натиснете бутона за страница 
нагоре и бутона надолу за 3 секунди. 

 Използвайте бутона за раздели, за да 
изберете хипервръзка. 

 Използвайте бутона за въвеждане, за да 
отворите хипервръзката. 

8. Приемник  Поставете Nano USB приемника в USB порт, 
за да стартирате. 

9. LED индикатор  Светлината свети за 3 секунди: Захранването 
е включено. 

 Светлината е включена: Лазерът е включен. 

 Индикаторът мига: Батерията е изтощена. 

 Светлината мига бавно за 3 секунди: 
Устройството влиза в работен режим на 
Windows. 

 Светлината мига бързо за 3 секунди: 
Устройството влиза в работен режим на Mac. 

10. Отделение за батерии  Използвайте ААА батерия. 

 

  



Безопасност 

Обща безопасност 
 Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете 

ръководството за бъдещи справки. 

 Производителят не носи отговорност за последващи имуществени щети или  

наранявания на хора, причинени от неспазване на инструкциите за 

безопасност и неправилна употреба на устройството. 

 Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте 

устройството за други цели, освен описаните в ръководството. 

 Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако 

устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете. 

 Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте 

устройството на открито. 

 Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте 

устройството за търговски цели 

 Не използвайте устройството на места с висока влажност, като бани и 

басейни. 

 Не използвайте устройството в близост до вани, душове, мивки или други 

съдове, съдържащи вода. 

 Не използвайте таймер или отделна система за дистанционно управление, 

която автоматично включва устройството. 

 Не покривайте устройството. 

 Дръжте устройството далеч от запалими предмети 

Безопасност на батерията 
 Използвайте само батериите, посочени в ръководството. 

 Не използвайте стари и нови батерии заедно. 

 Не използвайте батерии от различни типове или марки. 

 Не поставяйте батерии с обратен полярност. 

 Не окъсявайте и не разглобявайте батериите. 

 Не излагайте батериите на вода. 

 Не излагайте батериите на огън или прекомерна топлина. 

 Батериите са склонни към изтичане, когато са напълно разредени. За да 

избегнете повреда на продукта, извадете батериите, когато оставяте 

продукта без надзор за по -дълги периоди от време. 

 Ако течността от батериите влезе в контакт с кожата или облеклото, 

незабавно изплакнете с прясна вода. 



Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

 

  

 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 

 

https://vikiwat.com/

