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VÝROBNÍ ČÍSLO 

Multimediální bezdrátový prezentér USB s 
laserovým paprskem 

 1. POPIS 
 

Představení produktu 

Děkujeme za zakoupení našeho 

bezdrátového prezentéru. Tento produkt 

využívá atraktivní design a několik nových 

patentovaných technologií. Zajistí 

uživatelům jedinečný zážitek. 

Funkce produktu: 

1. 2,4G RF technologie, bezdrátový 

dosah až 100m, ovládání 360 

stupňů, bez směrového 

omezení. Automatická metoda  

frekvenčního skákání, zabraňuje rušení dalšími radiofrekvenčními zařízeními. 

2. Automatický pohotovostní režim, režim spánku a vypínací tlačítko – tři režimy pro 

šetření energie učiní výrobek odolnější a energeticky účinnější. 

3. Integrovaný design přijímače zabraňuje jeho ztrátě. Mini USB přijímač pevně přichytí 

k magnetu na spodku prezentéru.  

 

Požadavky na systém: 

Mezi podporované systém patří všechny verze Windows, Mac OS, Linux a Android. U některých 

verzí Android, Mac OS a Linux může být podporován pouze laserový paprsek a tlačítka pro 

přepínání stránek. 

Hardware: Vyžadován 1 USB port kompatibilní s USB 1.1/2.0/3.0 
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Popis tlačítek: 
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 2. SPECIFIKACE 
 

Vysílač: 

Technologie  Rádiová frekvence Třída laseru IIIb 

Frekvence 2.4GHz Max výkon <5mW 

Dosah Až 100m Hmotnost 18g 

Baterie 160mA polymer-

lithiová 

Proud v režimu 

spánku 

<10uA 

Pracovní napětí 3,7 – 4,2V Vlnová délka 650nm 

Rozměry 125 x 18 x 10   

 

Přijímač: 

Operační 

systém 

Windows XP/7/8, 

Mac OS, Linux, 

Android 

Verze USB USB 1.1/2.0/3.0 

Pracovní napětí 4,5 – 5,5V DC Rozměry 21 x 12 x 4,5 

Hmotnost 2g   

 

 
 3. POUŽITÍ, INSTALACE, DOBÍJENÍ BATERIE A SPÁROVÁNÍ 

 

Funkce tlačítek: 

1. Vypínač: nachází se na zadní straně prezentéru. Posuňte nahoru, abyste prezentér 

zapnuli, posuňte dolů pro vypnutí. 

2. Laserové ukazovátko: Stisknutím laserového tlačítka dojde k zapnutí laserového 

paprsku, opětovným stisknutím tlačítka bude laserový paprsek vypnut. 

3. Page up a Page down: Stisknutím tlačítka dojde k přepnutí stránky. 

4. Celá obrazovka: Po otevření PPT prezentace, dlouhým stisknutím tlačítka Page up 

dojde k přechodu do režimu celé obrazovky a zpět. 

5. Černá obrazovka: Dlouhým stisknutím tlačítka Page down dojde k přepnutí do režimu 

černé obrazovky 



 

     4 

 

 ECLIPSERA s.r.o. Distributor pro ČR. 

6. Internetové odkazy: Když je PPT prezentace v režimu celé obrazovky, stisknutím 

tlačítka TAB dojde k přeskakování mezi internetovými odkazy vloženými na stránce. 

Stisknutím tlačítka Enter se zvýrazněný odkaz otevře v internetovém prohlížeči. Pro 

přeskakování mezi otevřenými okny dlouze stiskněte ALT+TAB a poté vyberte 

požadované okno a stisknutím TAB se okno přepne. Dlouhým stisknutím tlačítka 

ALT+F4 se aktuální okno zavře.  

7. Signalizace slabé baterie: Blikající červený LED indikátor signalizuje slabou baterii, 

připojte USB nabíjecí kabel a nabijte ji. Červený LED indikátor svítí po celý čas 

nabíjení. Po plném nabití se rozsvítí LED indikátor modře. 

8. Spárování: Dlouze stiskněte Page up a page down na prezentéru po dobu 3-5 vteřin 

pokud je potřeba odpovídající kód. Poté, co se rozsvítí LED indikátor, zapojte 

přijímač do USB počítače. Potom, co LED indikátor zhasne, dojde ke spárování. 

 

Používání bezdrátového prezentéru: 

1. Vysunutí USB přijímače 

Vysuňte USB přijímač na spodku prezentéru a zapojte ho do USB portu počítače. Na 

počítači se zobrazí “Nalezeno nové zařízení” a systém ho automaticky nainstaluje. Poté, co 

počítač zobrazí “Zařízení bylo nainstalováno a může být použito” dojde k dokončení 

instalace USB přijímače a prezentér může být použit. 

2. Obsluha bezdrátového prezentéru 

Použitím tlačítek na prezentéru můžete dálkově ovládat PPT prezentaci a laserové 

ukazovátko. 

3. Vypnutí bezdrátového prezentéru 

Po použití, prosím vraťte USB přijímač zpátky do prezentéru a stiskněte vypínač na zadní 

straně prezentéru pro úsporu energie 

4. Nabíjení bezdrátového prezentéru 

Pro nabití prezentéru připojte nabíjecí kabel do micro USB portu na boku prezentéru a 

druhý konec do USB portu počítače nebo telefonní nabíječky. Když LED indikátor svítí 

červeně, zařízení se nabíjí. Když se LED indikátor rozsvítí modře, je nabíjení dokončeno. 

Doba nabíjení záleží na napájení různých USB portů. Obvykle nabíjení trvá 2 hodiny. 
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 4. BEZPOČNOSTNÍ POKYNY A ČASTO KLADENÉ DOTAZY 
 

Pozor: 

Tento produkt obsahuje laserový paprsek. Nedívejte se přímo do paprsku, ani s ním 

nesviťte do očí dalším osobám. Nedávejte tento produkt dětem, jako hračku. 

Tento prezentér má zabudovanou lithiovou baterii. Nevhazujte ho do ohně, baterie by 

mohla explodovat. Neponořujte prezentér do vody ani dalších kapalin, baterie by 

mohla zkratovat a způsobit explozi. 

 

Odstranění problémů 

Laserový paprsek nefunguje 

Pokud laserový paprsek nefunguje, je to obvykle způsobeno následujícími příčinami: 

1) Vypínač na zadní straně prezentéru je v poloze “OFF” 

2) Vybitá baterie 

Pokud další funkce prezentéru fungují a pouze laserový paprsek ne, jedná se pravděpodobně o 

selhání laserového modulu. V tomto případě nás co nejdříve kontaktujte. 

 

Přijímač není systémem nalezen: 

Prosím zkontrolujte, zda USB port počítače funguje bez problémů. Zkuste použít jiný USB port. 

Pokud je to nezbytné, zkuste použít jiný počítač. Jestli USB port funguje bez problému, ověříte 

tak, že zapojíte jiné USB zařízení do portu. Pokud USB port funguje normálně a přijímač 

funguje na jiném počítači, problém je v ovladači počítače. Prosím přeinstalujte ovladač nebo 

operační systém. 

 

Prezentér neovládá počítač: 

Pokud laserový paprsek funguje a přijímač byl systémem nalezen, ale přesto nelze použít další 

funkce prezentéru a ovládat počítač, důvod je obvykle takový, že přijímač neuložil adresní kód 

správně a nedokáže se spojit se signálem prezentéru. V tomto případě je nutný odpovídající 

kód. Prosím stiskněte dlouze Page up a Page down na prezentéru po dobu 3-5 vteřin. Poté když 

LED indikátor zabliká, vložte přijímač do USB portu počítače a zařízení bude spárováno ve chvíli, 

kdy LED indikátor zhasne. 

 


