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VÝROBNÍ ČÍSLO 

Bezdrátový laserový prezentér s tlačítky pro 
myš pro PC 504 

 1. POPIS 
 

Představení produktu 

Tento produkt se skládá z bezdrátového prezentéru a USB 

přijímače. Obě části jsou lehké, skladné a pohodlné.  

USB přijímač je plug-and-play – není třeba instalovat ovladač, 

stačí zapojit do USB portu a zařízení se samo nainstaluje. 

 

Prezentér má zabudováno laserové ukazovátko s červeným 

laserový paprskem a tlačítkem pro jeho ovládání.  

Dále je prezentér vybaven tlačítkem page up, page down, černá 

obrazovka, tlačítko play, pauza, tlačítko escape.  

 

Může být použit pro počítače a notebooky  současně s projektory 

pro audio-visuální vyučování. Ideální multimediální zařízení pro 

konference. 

 

Laserové ukazovátko používá RF technologii, funkční dosah až 

10m, žádné směrové omezení, signál pronikne i některými 

překážkami. Můžete se flexibilně pohybovat po místnosti a 

dálkově ovládat elektronické dokumenty. (Poznámka: efektivní 

ovládací vzdálenost se může měnit na základě Vašeho okolí.) 

 

 

Operační systém 

Windows 98, Se, Me, 2000, XP, Vista, Win 7, Mac OS, Linux 

(Poznámka: U operačních systémů Windows 98 a Se bude systém vyžadovat nainstalování 

ovladače) 
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 2. SPECIFIKACE 
 

Vysílač: 

Technologie  Rádiová frekvence Třída laseru IIIb 

Frekvence 2.4GHz Max výkon <5mW 

Dosah Až 10m Hmotnost 68g 

Baterie 2x AAA Proud v režimu 

spánku 

<10uA 

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

Rozměry 137 x 38,5 x 29   

 

 
 3. POUŽITÍ, INSTALACE, DOBÍJENÍ BATERIE A SPÁROVÁNÍ 

 

Struktura produktu 
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Funkce 

 

Přijímač a baterie 
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 4. BEZPOČNOSTNÍ POKYNY A ČASTO KLADENÉ DOTAZY 
 

Prezentér a přijímač ze stejného balení by měli být používány společně. Pokud vyměníte 

prezentér nebo přijímač, musíte zařízení znovu spárovat. To docílíte tak, že zapojíte USB 

přijímač do USB portu počítače a na prezentéru současně stisknete levé a pravé tlačítko myši 

po dobu 3-4 vteřiny. 

Při dlouhodobé nečinnosti prosím přepněte vypínač na boku prezentéru do pozice “OFF” kvůli 

šetření energie. 

Funkční vzdálenost přijímače může být ovlivněna dalšími elektronickými zařízeními. Snažte se 

zůstat co nejdále od dalších zařízení, aby se funkční vzdálenost nezkrátila. 

Laserový paprsek škodí zraku, nedívejte se přímo do paprsku, ani s ním nemiřte do očí dalším 

osobám. 

Tento produkt obsahuje laser II. třídy. Nerozebírejte ho, ani se nesnažte ho opravit. Můžou 

s ním manipulovat pouze profesionálové. 

Nepoužívejte lupu a podobné předměty pro pozorování laserového paprsku 

Tento produkt není hračka, držte z dosahu dětí. 

 

Často kladené dotazy 

Když má laserové ukazovátko kratší funkční vzdálenost nebo svítí přerušovaně: 

1. V blízkosti USB přijímače je další elektronické zařízení a může 

docházet k rušení 

2. Použijte USB prodlužovací kabel pro zvětšení vzdálenosti přijímače 

od dalších zařízení. 

3. Ověřte, zda vzdálenost mezi prezentérem a přijímačem je 

maximálně 10m 

4. Vyměňte baterie 

Co dělat v případě, že prezentér nefunguje: 

1. Ověřte, zda je baterie vložena správně a zda je nabitá 

2. Ověřte, zda je přijímač správně zapojen do USB portu počítače 

3. Ověřte, zda je vypínač na boku prezentéru v pozici “ON” 

 

 


