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Bezdrátový prezentér do USB s laserovým
paprskem 2.4GHz DSIT007
1. POPIS
I.
Tento

Popis produktu
prezentér

je

vynikající

nástroj pro PPT prezentace. S ním
můžete interagovat s publikem a
stále

si

udržet

kontrolu

nad

počítačem nebo notebookem. Nyní
už nemusíte stát vedle počítače
nebo tabule. S tímto prezentérem
máte kompletní kontrolu.
Nyní můžete bez námahy představit Vaše nejlepší PPT prezentace. Zvýraznit detaily laserovým
ukazovátkem a ovládat prezentaci ze vzdálenosti až 100 metrů.

II.

Funkce
1. Umožňuje uživateli provádět změny na stránkách pomocí čtyř směrových
senzorů a tlačítek Page Down/Up na prezentéru. Plně podporuje PowerPoint,
Keynote a Prezi
2. 2.4G RF frekvence, pracuje v nelicencovaném ISM frekvenčním pásmu,
prezentér může být použit celosvětově. Dosah až 100 metrů s 360 stupňovou
kontrolou. Podporuje automatické frekvenční skoky, čímž se efektivně brání
rušení od dalších RF signálů.
3. Podporuje page up, page down, celá obrazovka, černá obrazovka:
Stiskněte tlačítko page up pro návrat na předchozí stranu. Stiskněte a držte
tlačítko page up pro přechod do režimu celé obrazovky a zpět. Stiskněte
tlačítko page down pro přechod na následující stránku. Stiskněte a držte
tlačítko page down pro přepnutí do režimu černé obrazovky a zpět.
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4. Navíc k ukazovátku, page up, page down, režimu celá obrazovka a režimu
černé obrazovky, které se často využívají u Powerpointových prezentací, tento
prezentér podporuje ovládání internetových odkazů. Stiskněte tlačítko Tab pro
přepínání mezi odkazy na stránce, poté stiskněte tlačítko Enter pro otevření
odkazu. Stiskněte a držte tlačítko Tab (neboli ALT-Tab) pro přepínání mezi
otevřenými okny. Stiskněte a držte tlačítko Enter (neboli Alt-F4) pro ukončení
aktuálního okna.
5. Tento prezentér využívá poniklovaný přijímač a silikonovou klávesnici pro
dosažení největšího pohodlí uživatele.
6. Tento prezentér se automaticky přepne do pohotovostního režimu, když není
používán. Na boku prezentéru se nachází vypínač.
7. Podporuje plug-and-play – stačí zapojit přijímač do USB portu a systém
prezentér automaticky nainstaluje. Snadná přeprava. Dodávaný mini USB
přijímač může být vložen do prezentéru.
8. Zabudovaná 300mA dobíjecí polymer-lithiová baterie. Může být dobíjena i
telefonní nabíječkou.
9. Kompatibilní s USB 1.1/2.0/3.0
III.

Pro koho je toto zařízení vhodné

Toto zařízení je vhodné pro všechny, který používají prezentace PowerPoint a projektor, jako
jsou učitelé, trenéři, podnikatelé a podobně.
IV.

Požadavky na systém

Tento prezentér podporuje všechny verze operačního systému Windows (7, 8, 10 a další), Mac
OS, Linux, Android. U některým verzí systému Mac OS, Linux a Android může být podporováno
pouze přepínání stránek tlačítky page up/down a laserové ukazovátko. Dále by Váš počítač měl
mít alespoň jeden USB port kompatibilní s USB 1.1/2.0/3.0
V.

Operační systém

Windows 2003, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, Linux, Android.
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2. SPECIFIKACE
Vysílač:
Technologie

Rádiová frekvence

Třída laseru

IIIb

Frekvence

2.4GHz

Max výkon

<1mW

Dosah

Až 100m

Dosah laseru

Až 200m (ve tmě)

Baterie

300mA polymer-

Proud v režimu

<10uA

lithiová

spánku

Pracovní napětí

3,6 – 4,2V

Vlnová délka

650nm

Rozměry

125 x 30 x 15

Hmotnost

32g

Windows 7/8/10,

Verze USB

USB 1.1/2.0/3.0

Rozměry

18,5 x 14,5 x 6

Přijímač:
Operační
systém

Mac OS, Linux,
Android

Pracovní napětí

4,5 – 5,5V DC

Hmotnost

2g
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3. POUŽITÍ, INSTALACE, DOBÍJENÍ BATERIE A SPÁROVÁNÍ
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I.

Popis funkcí
1. Ukazovátko: Stiskněte a držte tlačítko laserového ukazovátko pro spuštění
laserového paprsku.
2. Spusťte Microsoft PowerPoint a otevřete soubor PowerPoint.
3. Stiskněte a držte tlačítko Page Up po dobu 2 vteřin pro zobrazení aktuální stránky
v režimu celé obrazovky. Znovu stiskněte a držte tlačítko Page Up po dobu 2
vteřin pro ukončení režimu celé obrazovky. V režimu celé obrazovky můžete
stisknout a držet tlačítko Page Down pro přechod do režimu černé obrazovky a
znovu stiskněte a držte tlačítko Page Down pro ukončení režimu černé obrazovky.
4. Page Up/Down: Stiskněte Page Up nebo Page Down pro posun na předchozí nebo
další stránku.

ECLIPSERA s.r.o. Distributor pro ČR.

5

5. Internetové odkazy: Stiskněte tlačítko Tab pro přepínání mezi odkazy na stránce,
poté stiskněte tlačítko Enter pro otevření odkazu. Stiskněte a držte tlačítko Tab
(neboli ALT-Tab) pro přepínání mezi otevřenými okny. Stiskněte a držte tlačítko
Enter (neboli Alt-F4) pro ukončení aktuálního okna.

II.

Instalace
1. Vyjměte

USB

přijímač

z bezdrátového

projektoru.

Posuňte

tlačítko

zapnutí/vypnutí do polohy “ON”, můžete stisknout některé z tlačítek pro kontrolu,
zda je prezentér zapnutý. Pokud LED indikátor bliká při stisknutí tlačítka,
znamená to, že je bezdrátový prezentér zapnutý.

2. Použití přijímače
Zapojte prosím přijímač do USB portu počítače nebo notebooku. Systém automaticky
nalezne nové zařízení a nainstaluje ho.
3. Používejte bezdrátový prezentér
4. Vypněte bezdrátový prezentér
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Po použití, prosím vraťte USB přijímač zpátky do prezentéru a posuňte tlačítko
zapnutí/vypnutí do pozice “OFF”.

III.

Dobíjení bezdrátového prezentéru

Zapojte kabel USB do bezdrátového prezentéru a druhý konec do USB portu počítače nebo
notebooku nebo do telefonní nabíječky. Červený LED indikátor bude svítit po celou dobu
nabíjení. Poté, co indikátor zhasne, nabíjení bylo dokončeno. Doba nabíjení je cca 2 hodiny.
IV.

Spárování

Tento prezentér byl úspěšně spárován s přijímačem v továrně. V normálních případech už
uživatel nemusí zařízení spárovat, kromě situací popsaných níže:


Laserové ukazovátko funguje a přijímač byl počítačem nalezen, ale prezentér
nemůže ovládat Váš počítač

V tomto případě je možné, že přijímač nesprávně uložil kódovou adresu a nemůže přijmout
signál z prezentéru. V tomto případě je nutné zařízení spárovat ručně:
Stiskněte a držte tlačítko Page Down a zapněte prezentér tlačítkem na boku prezentéru, LED
indikátor se rozsvítí. Poté zapojte USB přijímač do počítače. Počkejte, dokud LED indikátor
nezhasne, poté bude zařízení úspěšně spárováno.
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4. BEZPOČNOSTNÍ POKYNY A ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Bezpečnostní pokyny:
Laserový paprsek může způsobit permanentní poškození zraku. Nedívejte se do laserového
paprsku, ani s ním nemiřte do očí dalším osobám nebo zvířatům. Toto není hračka, uchovávejte
z dosahu dětí. Produkt by měl být používán pouze dospělými osobami.
Tento produkt obsahuje zabudovanou dobíjecí lithiovou baterii. Nevystavujte prezentér ohni,
ani vodě. Přehřátí nebo zkrat můžou způsobit, že baterie exploduje.

Často kladené dotazy:
1) Jak poznám, že je baterie vybitá?
Pokud začne LED indikátor blikat zeleně při stisknutí tlačítka, znamená to, že je baterie slabá a
potřebuje nabít. Pokud se neobjeví laserový paprsek při stisknutí laserového tlačítka, baterie je
vybitá, prosím nabijte ji co nejdříve. Nadměrné vybíjení ovlivní životnost lithiové baterie.
2) Jak poznám, že nabíjení bylo dokončeno?
Pokud nabíjíte bezdrátový prezentér přes počítač, ujistěte se, že je počítač zapnutý. Pokud svítí
LED indikátor červeně, baterie se nabíjí. Když LED indikátor zhasne, bylo nabíjení dokončeno.
3) Laserové ukazovátko nefunguje, proč?
Nejdříve

ověřte,

že

je

bezdrátový

prezentér

zapnutý

tlačítkem

na

boku

prezentéru.

Zkontrolujte, zda není prezentér vybitý. Ověřte, zda fungují další funkce prezentéru. Pokud
ostatní tlačítka prezentéru funguje, pouze laserové ukazovátko ne, je možné, že laserová dioda
potřebuje výměnu.
4) Když zapojím USB přijímač do počítače nebo notebooku, systém ho
nenalezne, proč?
Prosím vyzkoušejte jiný USB port počítače nebo jiný počítač.
5) Laserový paprsek zeslabuje, co mám dělat?
Slabý laserový paprsek je obvykle způsoben slabou baterií. Prosím dobijte baterii. Pokud po
dobytí je laserový paprsek stále slabý, znamená to, že laserový modul stárne. Můžete nás
kontaktovat v záruční době produktu.
6) Klávesové zkratky nefungují nebo nefungují správně, co mám dělat?
Toto

může

být

způsobeno

změnami

klávesových

zkratek

v operačním

systému

nebo

programech (PowerPoint). Prosím zkontrolujte nastavení klávesových zkratek v operačním
systému nebo programech nebo si udělejte zálohu dat a přeinstalujte operační systém nebo
programy.
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