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Wireless Presenter for Computer

Télécommande de présentation pour Ordinateur

Kabelloser Presenter für Computer

Telecomando di Presentazioni per Computer

Mando inalámbrico para presentaciones

Bezprzewodowy prezenterPL
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Instrukcja obsługi

1. Wstęp
Nasz bezprzewodowy prezenter współpracuje z 
dowolną prezentacją Power Point. Dzięki niemu nie 
jesteś zmuszony do korzystania z pomocy asystenta 
lub siedzenia przed komputerem w trakcie całej 
prezentacji. Jest niezwykle prosty w obsłudze – jest 
urządzeniem typu Plug and Play i nie wymaga 
sterowników.

Nasze urządzenie pozwala na sterowanie 
prezentacją z odległości do 15 metrów, dzięki 
zastosowaniu technologii fal radiowych, które 
przechodzą również przez ściany.

Prezenter łączy funkcjonalność wskaźnika 
laserowego z pilotem zdalego sterowania. Jest 
zaprojektowany jako wygodne narzędzie 
wykorzystywane podczas prezentacji, treningów, 
lekcji czy przemówień.

2. System operacyjny

Urządzenie jest kompatybilne z Windows 98 / ME / 

2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux oraz Mac OS.

3. Nazwy części i funkcje
3.1 Przód
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3.2 Tył

4. Instalacja baterii

Prezenter jest zasilany pojedynczą bateria AAA
Zdejmij pokrywę komory baterii
Umieść baterię w komorze
Umieść ponownie pokrywę komory baterii

Take out the USB receiver

Connect

Po podłączeniu odbiornika USB do komputera, powinien on 
automatycznie zacząć odbierać sygnał z prezentera. Jeśli tak 
się nie stanie z powodu zakłóceń pochodzących od innych 
urządzeń, naciśnij przycisk CONNECT w celu nawiązania 
połączenia.

Kolejna strona

Laser

Ekran prezentacji (włączenie
wyłączenie)

Poprzednia strona

Rozpocznij/zakończ 
pokaz slajdów
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Prezenter:

Częstotliwość

Zasięg działania

Zasięg lasera

Bateria

Napięcie zasilające

Długość fali lasera

Moc lasera

Wymiary

Waga

1x bateria AAA

Odbiornik USB:

System operacyjny

Wersja USB

Napięcie zasilające

Wymiary

Waga

USB 1.1 kompatybilny z USB 2.0

4.5-5.5V

Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 
7/ 8 /10,  Linux and Mac OS

2.4GHz

29 x 16 x 5 mm (L x W x H)

Częstotliwość radiowaTechnologia

106 x 39 x 26 mm (L x W x H)

29g (bez baterii)

Do 15m

2g

Do 300m
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Uwaga:
1) Umieść baterię w urządzeniu w prawidłowym 
     kierunku.
2) Nie pozostawiaj uszkodzonej lub wyczerpanej 
     baterii w prezenterze.
3) Jeśli nie używasz prezentera przez dłuższy czas, 
     wyciągnij baterię, aby uniknąć możliwości 
     uszkodzenia spowodowanego przez korozję baterii.
4) Jeśli prezenter nie działa prawidłowo lub zasięg 
     jego działania zmniejszył się, sróbuj wymienić baterię 
     na nową.

5. Parametry techniczne

Naciśnij i wysuń pokrywę komory baterii

Ostrzeżenie:

Promieniowanie laserowe
Produkt laserowy klasy 2
Nie patrz bezpośrednio na źródło lasera 
Nie kieruj światła lasera w stronę ludzi i zwierząt
Trzymaj poza zasięgiem dzieci

Uwaga:
Należy pamiętać, że ta instrukcja jest przeznaczona 
wyłącznie do celów informacyjnych. August 
International Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany 
specyfikacji produktu, jego funkcji i projektu bez 
uprzedniego powiadomienia.

<1mW

650nm

1.5V
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Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami i innymi odpowiednimi 
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację 
zgodności można znaleźć w Internecie pod adresem 
http://www.augustint.com/en/declaration. P
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