
MODELO: MANL-WP6000/BK



1 x Apresentador Laser Wireless
1 x Receptor Wireless USB
2 x Pilhas AAA
1 x Case
1 x Guia de Uso

Conteúdo da Embalagem



> A radiação laser é prejudicial aos olhos.
> Nunca olhe diretamente para o laser.
> Produto contém Laser Classe 3.
> Produto com Laser Classe 3 Mymax, em conformidade com IEC/EN 60825-1 ED 2-2007. Em conformidade com 21 CFR 1040.10 e  1040.11, 
exceto por desvios de conformidade com o Aviso sobre laser nº 50, datado de 24 de junho de 2007. 
> Energia de irradiação máxima <1mWatt.  
> Comprimento de onde emitido 640-660 nm. 
*Esta abertura de ponta pode produzir energia de laser CLASSE 3.

> O uso de controles, ajustes ou a adoção de procedimentos aqui não especificados podem resultar na exposição perigosa a radiação. 
> Não coloque o produto em qualquer tipo de líquido nem o exponha a calor ou umidade. >Neste dispositivo óptico não existem peças que 
precisem de manutenção. 
> Este produto é classificado como um produto comercial para funcionar em temperaturas de 0°C a 40°C. 
> Para uso somente com o modelo de receptor C-U0005. 

Advertência e Cuidados





 Descrições e Características

1- Para utilizar o Apresentador Laser Wireless não é necessário a instalação de nenhum 
programa, basta conectar o Receptor a entrada USB de seu computador.
2- Através do Apresentador Laser Wireless é possível controlar os slides da apresentação com 
os botões Avançar / Recuar e sinalizar a tela com a mira laser.

1- Instalação Plug & Play.
2- Compatível com Desktop e Notebooks que possua Porta USB.
3- Alcance de até 15 metros com baixo consumo de energia.
4- Identidade de transmissão para evitar interferências.



 Especificações Técnicas e Uso

1 - Ponteiro a laser
2 - Avançar e recuar
3 - Tela Preta (em alguns aplicativos)
4 - Iniciar apresentação de slides
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1- As pilhas e as polaridades estão corretas?
2- A força está ligada?
3- O receptor está conectado?
4- O alcance está correto (até 15 metros)?
5- Tente reiniciar o computador.




