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UK Посібник користувача

Philips Presenter
SNP3000

1
a
b
c
d

g

e
f

h

2

3

4

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

UK
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Важливо
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Огляд пристрою (мал. 1)

3

увімкнення презентера (мал. 2)

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які
можна переробити і використовувати повторно.
Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття
на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви
Ради Європи 2002/96/EC.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних
і електронних пристроїв.
Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі
пристрої зі звичайним побутовим сміттям. Належна утилізація
старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на
навколишнє середовище та здоров’я людей.
Виріб містить батареї, які відповідають Європейським
Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі
звичайними побутовими відходами.Дізнайтеся про місцеву
систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація
допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.
1. світлодіодний індикатор; 2.
відтворення/зупинка;
3.
(порожній екран);
4. (перехід до попереднього
слайда);
5. кнопка лазерної указки; 6. (перехід до наступного слайда);
7. батарейний відсік;
8. USB-приймач (захисна заглушка)
1 Відкрийте батарейний відсік.
2 Вставте 1 батарею типу AAA, враховуючи відповідні
значення полярності (+/-).
3 Встановіть селектор слайдів у положення ON.

4 Закрийте батарейний відсік.
Коли батарею встановлено:
• Щоб увімкнути презентер, вставте в нього USB-приймач, а
потім витягніть його.
• Щоб вимкнути презентер, вставте USB-приймач до кінця.
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Автоматичне підключення

1 Перевірте, чи Ваш ноутбук увімкнено і систему запущено.
2 Перевірте, чи презентер увімкнено.
• Якщо у презентер вставлено USB-приймач, витягніть його
(мал. 3).
3 Підключіть USB-приймач до USB-порту на комп’ютері.
» Після цього почнеться виконання автоматичного
підключення.
» Якщо підключення виконано успішно, світлодіодний
індикатор блимне 1 раз.
» У разі збою підключення світлодіодний індикатор блимне
2 рази.
» Світлодіодний індикатор блимає щоразу після успішного
встановлення зв’язку між презентером і USB-приймачем.

E Порада

• Після використання вставте USB-приймач у презентер
задля безпечного зберігання (мал. 4).

• Після першого встановлення на комп’ютері Mac може

відобразитися Keyboard Set Assistant (Помічник
із налаштування клавіатури) із повідомленням, що
клавіатуру неможливо розпізнати. У такому разі натисніть
Продовжити, щоб завершити встановлення, після чого
проектор запрацює належним чином
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Усунення несправностей

Передача сигналу
відсутня.

Переконайтеся, що презентер
розташовано в межах робочого
діапазону.

Світловий індикатор на
Замініть батарею презентера.
презентері блимає 3 рази.
Світловий індикатор на
презентері не блимає.

Перевірте, чи презентер
увімкнено.
Замініть батарею презентера.
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