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Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup bezprzewodowego prezentera 
August LP210. Niniejsza instrukcja obsługi została 
opracowana w celu zapoznania się ze wszystkimi 
funkcjami tego urządzenia. Prosimy o dokładne 
zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeśli już 
korzystałeś z podobnych produktów.

Bezpieczeństwo
Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, zapoznaj się 
z instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem tego 
urządzenia. Prosimy nie demontować produktu, może to 
być niebezpieczne i spowoduje utratę gwarancji 
producenta.

Utylizacja
Należy upewnić się, że produkt i jego akcesoria są 
utylizowane zgodnie z dyrektywą WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) i innymi obowiązującymi 
przepisami. Należy zawsze skontaktować się z agencją 
ochrony środowiska i innymi odpowiednimi organami w 
celu uzyskania aktualnych przepisów dotyczących 
utylizacji odpadów.

Deklaracja zgodności
Deklarację zgodności można znaleźć na naszej stronie 
internetowej pod adresem: 
http://augustint.com/en/declaration/

Obsługa klienta
Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod 
numerem +44 845 250 0586 lub mailowo na adres: 
service@augustint.com, jeśli potrzebujesz dodatkowej 
pomocy technicznej lub wsparcia pozakupowego.

1. Instrukcja bezpieczeństwa

 Utrzymanie

Przed czyszczeniem tego urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody.

 Przechowywanie i używanie

Nie wystawiaj 
tego 
urządzenia na 
działanie kurzu, 
oleju lub dymu.

Podczas 
transportu 
należy 
bezpiecznie 
umieścić 
urządzenie, aby 
uniknąć 
uszkodzenia.

Nie drap i nie 
przekłuwaj tego 
urządzenia 
ostrymi 
przedmiotami.

Nie wystawiaj 
tego urządzenia 
na działanie 
ekstremalnych 
temperatur.
Zakres 
temperatur pracy 
urządzenia: 
0°C ⁓ 50°C.
Zakres 
temperatur 
przechowywania: 
-10°C ⁓ 60°C.

Nie przechowuj 
ani nie używaj 
tego 
urządzenia w 
wilgotnym lub 
mokrym 
otoczeniu.

Nie upuszczaj 
ani nie rzucaj 
tym 
urządzeniem.

Używaj miękkiej 
ściereczki do 
czyszczenia 
przycisków i 
obudowy.

Nigdy nie wolno 
czyścić tego 
urządzenia 
tkaniną ścierną, 
detergentem, 
spirytusem lub 
jakimkolwiek 
innym 
chemicznym 
środkiem 
czyszczącym.

Alcohol

    Ostrzeżenie
1. Promieniowanie laserowe
2. Produkt laserowy klasy 2
3. Nie patrz bezpośrednio na źródło lasera 
4. Nie kieruj światła lasera w stronę ludzi i zwierząt
5. Trzymaj poza zasięgiem dzieci
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2.Główne cechy
    Urządzenie typu Plug and Play obsługujące  
    prezentacje komputerowe Power Point
    Zdalne sterowanie zmianą slajdów oraz wbudowany 
    wskaźnik laserowy
    Wbudowany schowek dla odbiornika USB
    Zasięg działania do 30m
    Kompatybilny z Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista /     
    7 / 8 / 10, Mac OS
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1. Przełącznik on/off
2. Gniazdo ładowania micro USB
3. Dioda powiadomień
4. Przycisk lasera
5. Kolejna strona – Naciśnij i 
    przytrzymaj aby wyświetlić pusty 
    ekran
6. Poprzednia strona – Naciśnij i 
    przytrzymaj aby 
    rozpocząć/zakończyć pokaz slajdów
7. Przycisk Tab – naciśnij i przytrzymaj 
    aby użyć funkcję CTRL + Tab
8. Przycisk Enter
9. Odbiornik USB
10. Wskaźnik laserowy

5. Obsługa
5.1 Instalacja w systemie Windows
Umieść odbiornik w wolnym porcie USB komputera. 
System automatycznie wyszuka nowe urządzenie i 
przeprowadzi instalację.

Po zakończeniu instalacji prezenter jest gotowy do 
użycia.

Uwaga: 
W przypadku gdy system nie dokona pomyśnej instalacji 
sterowników, wyłącz firewall. Po wyłączeniu firewalla 
uruchom automatyczną aktualizację sterowników w 
Menedżerze urządzeń.

5.2 Instalacja w systemie Mac OS
Umieść odbiornik w wolnym porcie USB komputera. 
System automatycznie wyszuka nowe urządzenie.
Przy pierwszej instalacji może pojawić się asystent 
konfiguracji klawiatury i monit o niemożności 
identyfikacji klawiatury.

Klinknij Kontynuuj aby zakończyć instalację. Prezenter 
powinien być gotów do użycia.

5.3 Tryb oszczędzania energii
Jeśli LP210 jest włączony, ale nie jest używany przez 1 
godzinę, zostanie automatycznie przełączony w tryb 
oszczędzania energii. Po naciśnięciu dowolnego 
przycisku LP210 powróci do trybu pracy i będzie można 
kontynuować jego używanie.

Bezprzewodowy 
prezenter

Kabel zasilający USB Instrukcja obsługi
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3. Zawartość zestawu

4. Nazwy części i funkcje
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Częstotliwość

Zasięg działania

Zasięg lasera

Bateria

Natężenie prądu w trybie 
oszczędnym

Długość fali lasera

Moc lasera

Wymiary

Waga

Bateria litowa 3.7 V / 100mAh

Odbiornik USB:

System operacyjny

Wersja USB

Zasilanie

Wymiary

Waga

USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 i USB 3.0

4.5 – 5 V / 500mA

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

2.4GHz

Częstotliwość radiowaTechnologia

Do 30m

Do 200m

<1mW

6 μA

650nm

125 x 23 x 11mm

32 x 15 x 7mm

25g (bez odbiornika)

3g

6. Ładowanie
Urządzenie posiada wbudowaną baterię litową 
wielokrotnego użytku. Kiedy poziom baterii jest niski, 
dioda LED będzie migać szybko przy naciśnięciu 
dowolnego przycisku.
Aby naładować LP210, podłącz przewód micro USB do 
gniazda zasilania urządzenia, a drugi koniec kabla do 
zasilanego portu USB.
Podczas ładowania dioda LED miga powoli. Po 
całkowitym naładowaniu emituje ciągłe światło.
Do całkowitego naładowania potrzeba około 1 godziny.

Prezenter:

Prezenter nie włącza się

Komputer nie może 
zainstalować 
sterowników

Zasięg działania jest 
obniżony

Urządzenie nie 
współpracuje z moim 
oprogramowaniem

   Zakłócenia pochodzące od innych 
urządzeń elektronicznych mogą 
spowodować zmniejszenie zasięgu 
działania.
   Niski poziom baterii może spowodować 
zmniejszenie zasięgu działania. Proszę 
naładować LP210.

Naładuj prezenter

RozwiązanieProblem

-  W systemie Windows, sprawdź czy 
firewall zezwala na automatyczną 
aktualizację sterownika. Wyłącz 
tymczasowo firewall, jeśli jest to 
konieczne.
   W systemie Mac OS, kliknij Kontynuuj, 
gdy błąd asystenta konfiguracji klawiatury 
pojawi się na ekranie.

Nie możemy zagwarantować 
kompatybilności LP210 z 
oprogramowaniem innym niż Power Point

8. Rozwiązywanie problemów

7. Specyfikacja
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9. Gwarancja
Gwarancja na produkt wynosi dwanaście miesięcy od daty 
zakupu. W ciągu tego okresu w mało prawdopodobnym 
przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady wynikającej z 
wadliwych materiałów lub wykonania, urządzenie zostanie 
wymienione lub naprawione bezpłatnie (jeśli to możliwe). 
Produkt alternatywny będzie oferowany w przypadku, gdy 
produkt nie jest już dostępny lub możliwy do naprawy.
Niniejsza gwarancja podlega następującym warunkom:
    Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym produkt 
został zakupiony.
    Produkt musi być prawidłowo zainstalowany i 
obsługiwany zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej 
instrukcji obsługi.
    Produkt musi być używany wyłącznie do celów 
domowych. Gwarancja obejmuje jedynie urządzenia 
główne i nie obejmuje akcesoriów.
    Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez 
niewłaściwe użycie, zaniedbanie, wypadek i klęskę 
żywiołową.
    Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli produkt zostanie 
odsprzedany lub uszkodzony wskutek nieprofesjonalnych 
napraw. Producenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 
za przypadkowe lub wtórne szkody.
    Przed zwróceniem produktu skonsultuj się z naszym 
doradcą klienta; nie ponosimy odpowiedzialności za 
jakiekolwiek nieuzgodnione zwroty produktu.
    Każdy wadliwy produkt musi zostać zapakowany i 
zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi 
akcesoriami i oryginalną kopią dowodu zakupu.

Gwarancja jest uzupełnieniem i nie zmniejsza Twoich 
ustawowych lub prawnych uprawnień.
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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.

Obsługa klienta:
Telefon: +44 845 250 0586
Email: service@augustint.com
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