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Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup bezprzewodowego prezentera 
August LP315. 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.
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Urządzenie typu Plug and Play obsługujące prezentacje 
komputerowe Power Point
Zdalne sterowanie zmianą slajdów oraz wbudowany wskaźnik 
laserowy
Funkcja myszy żyroskopowej oraz wbudowany alarm wibracyjny
Wbudowany schowek dla odbiornika USB
Zasięg działania do 10m
Kompatybilny z Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, 
Mac OS

2. Główne cechy
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4. Nazwy części i funkcje
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Wireless Presenter
for Computer

Please do not point at 
people and animals.

Model:LP315

Warning:

Bezprzewodowy prezenter Kabel zasilający USB
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3. Zawartość zestawu

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
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5.  Instalacja 
Umieść odbiornik w wolnym porcie USB komputera. System 
automatycznie wyszuka nowe urządzenie i przeprowadzi instalację.
Po zakończeniu instalacji prezenter jest gotowy do użycia.

6. Obsługa 

LP315 pozwala na ustawienie zegara i czasu włączenia alarmu.
6.1. Ustawienia 

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „R", aby 

    rozpocząć wybieranie czasu włączenia alarmu.

    Na ekranie pojawi się ikona „    " I „00:00".

2. Naciśnij przycisk „Kolejna strona" lub „Poprzednia strona", aby 

    wybrać którą z liczb chcesz zmienić. Naciśnij przycisk „Notatka" 

    lub „Mysz żyroskopowa", aby dopasować migającą liczbę.

3. Naciśnij przycisk lasera aby zapisać czas włączenia alarmu lub 

    przycisk „R" aby anulować.

4. Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk „R", aby wejść do 

    ostawień zegara. Na ekranie pojawi się ikona „    ".

5. Naciśnij przycisk „Kolejna strona" lub „Poprzednia strona", aby 

    wybrać którą z liczb chcesz zmienić. Naciśnij przycisk „Notatka" 

    lub „Mysz żyroskopowa", aby dopasować migającą liczbę.

6. Naciśnij przycisk lasera aby zapisać czas lub przycisk „R" aby 

    anulować.

Po ustawieniu czasu włączenia alarmu, urządzenie będzie 
przypominać użytkownikowi o zbliżającym się włączeniu alarmu. 
Bedzie to następować poprzez wibrowanie urządzenia na 10, 5 i 0 
minut przed włączeniem alarmu. Po upłynięciu czasu alarmu ikona 
„     " przestanie być wyświetlana.

6.2. Alarm 
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3). Przycisk lasera

Naciśnij i przytrzymaj aby emitować światło lasera.

4). Poprzednia strona / Rozpocznij pokaz slajdów

Naciśnij aby przejść do poprzedniej strony.
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby rozpocząć lub 
zakończyć pokaz slajdów.

5). Kolejna strona / Pusty ekran

Naciśnij aby przejść do kolejnej strony.
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć 
pusty ekran.

6). Przycisk „Notatka"

Podczas pokazu slajdów, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby 
stworzyć notatkę na ekranie. Naciśnij 2 razy aby usunąć notatkę.

Tryb ustawień Alarm

7). Przycisk myszy żyroskopowej

Naciśnij 2 razy aby włączyć/wyłączyć mysz żyroskopową. 
Podczas używania trybu myszy żyroskopowej, ikona myszki 
pojawia się na wyświetlaczu.
W trybie myszy żyroskopowej, naciśnij i przytrzymaj przycisk, 
aby kontrolować kursor ruchami ręki.

8). Lewy przycisk myszki

Naciśnij aby użyć funkcji lewego przycisku myszki.

9). Prawy przycisk myszki

Naciśnij aby użyć funkcji prawego przycisku myszki.
Naciśnij i przytrzymaj, aby wejść do/wyjść z trybu ustawień.

10). Gniazdo ładowania micro USB

11). Odbiornik USB

12). Reset

1). Wskaźnik laserowy

2). Wyświetlacz LCD

Sygnał

Mysz żyroskopowa

Czas

Bateria

Poziom baterii

Niski stan baterii

Ładowanie
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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.
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8. Specyfikacja 

<1mW

Zasięg lasera

Do 10mZasięg działania

Częstotliwość

Bateria

Do 100m

Bateria litowo-jonowa 3.7 V / 360mAh

Prezenter

Długość fali lasera

Moc lasera

Wymiary

650nm

123 x 31 x 17mm

2.4 GHz

Technologia Częstotliwość radiowa

Waga 41g

Waga

Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8
/ 10 and Mac OS

4.5 - 5.5V

22 x 12 x 5mmWymiary

Zasilanie

System operacyjny

Wersja USB
USB 1.1 kompatybilny z USB 2.0 i 
USB 3.0

2g

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.

7. Ładowanie 

Uwaga:

Urządzenie posiada wbudowaną baterię litową wielokrotnego 
użytku. Poziom naładowania baterii wyświetlany jest na ekranie 
LCD. Kiedy poziom baterii jest niski, podłącz przewód micro USB 
do gniazda zasilania urządzenia, a drugi koniec kabla do 
zasilanego portu USB.
Podczas ładowania ikona baterii na ekranie miga. Ładowanie trwa 
około 2-3 godziny. Po całkowitym naładowaniu ikona baterii 
przestaje migać.

Jeśli wyświetlacz pokazuje niski stan baterii, zasięg działania 
urządzenia zmniejsza się. Proszę naładować baterię.
Używaj jedynie ładowarek USB z certyfikatem bezpieczeństwa.

Odbiornik USB
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