
PREZENTER S ČASOVAČEM 
2.4GHz bezdrátový prezenter kombinuje výhody ovladače PowerPointové prezentace, laserového 

ukazovátka a časovače v jednom elegantním nástroji. Nabízí plug-and-play bez nutnosti instalace 

přídavných ovladačů. Umožňuje ovládání Vaší prezentace až na vzdálenost 10 metrů od PC. 

NASTAVENÍ UKAZOVÁTKA 

1. Zasuňte přijímač do USB portu vašeho počítače 

2. V dialogovém okně zvolte automatickou instalaci.  

3. Otevřete prezentační program (MS Powerpoint, Adobe Reader apod.) a tisknutím tlačítek  „nahoru“ 

nebo „dolů“ ověřte, že ukazovátko funguje. 

VÝMĚNA BATERIÍ 

Odsuňte zadní kryt ukazovátka. Vyjměte použité baterie a vyměňte je za nové. Při vkládání baterií vždy 

dbejte na správnou polaritu. Opatrně kryt nasuňte zpět na místo. 

OBSAH BALENÍ 

2.4GHz bezdrátový prezenter, USB přijímač 

2ks AAA baterií, cestovní pouzdro 

SPECIFIKACE 

Dosah ukazovátka k PC: až 10 m 

Třída laseru: 2 

OS: Windows XP+, Linux, MacOS 10.6+ 

POUŽÍVÁNÍ 

Přepínačem Power On/Off ukazovátko zapneme. 

Opakovaným stiskem tlačítka Timer nastavíme potřebný čas 

k odpočítávání (násobek 5 minut). Dlouhý stisk tlačítka nastaví 

0 min. Ukazovátko při odpočtu každou minutu slabě vibruje, 

poslední vibrace je výraznější.  

Během prezentace jsou k dispozici tlačítka PgUp/PgDn 

k posunu mezi stránkami dopředu a zpět, tlačítko F5/Esc ke 

spuštění/ukončení prezentace (funguje v MS Powerpoint) a 

tlačítko blank pro ztmavení prezentace. 

Laserový paprsek může svítit kontinuálně, bez nutnosti držet stisknuté tlačítko. Stačí na 1 vteřinu podržet 

spínač laseru na těle prezenteru. 

VAROVÁNÍ 

Provozní teploty: 15° až 35°. 

Nikdy nemiřte laserovým paprskem přímo do očí! Tento výrobek není určený dětem. 

Pád nebo jiný náraz může způsobit nefunkčnost laseru. Výkon laseru v ukazovátku může být mírně 

ovlivněn okolní teplotou. 

Jiné než zde popsané zacházení s ukazovátkem může vést k radiačnímu ozáření a může mít neblahé 

zdravotní následky. Tento výrobek není určený pro použití ve vodě ani v místech 

s vysokou vlhkostí. 

Pro optimální výkon zeleného laseru je velmi vhodné použít alkalické baterie. 

Vyjměte baterie v případě, že zařízení dlouhodobě nepoužíváte. 

Rozebráním výrobku ztrácíte záruku. 


