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CS Příručka pro uživatele

Philips Presenter
SNP3000
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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

CS
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Důležité informace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a
součástí, které je možné recyklovat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru,
znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu
elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu
s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku
pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC,
které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.Informujte se
o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá
předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.
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Přehled výrobku (obr. 1)

1. Kontrolka LED;
2.
Přehrát/Zastavit;
3.
(Prázdná obrazovka);
4. (Přechod na předchozí snímek);
5. Tlačítko laserového ukazovátka; 6. (Přechod na další snímek);
7. Přihrádka na baterie;
8. USB přijímač (Dongle)
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Zapnutí prezentačního zařízení (obr. 2)
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Otevřete přihrádku na baterie.
Vložte baterii se správnou polaritou (+/–) podle označení.
Posuňte posuvný volič do polohy ON.
Uzavřete přihrádku na baterie.

Je-li nainstalována baterie:
• Presenter zapnete tak, že do něj zasunete USB přijímač a poté
USB přijímač vyjmete.

•
4

Presenter vypnete tak, že do jeho konce zasunete USB přijímač.

Automatické připojení

1 Ujistěte se, že je váš notebook zapnutý a aktivní.
2 Ujistěte se, že je prezentační zařízení zapnuté.
• Je-li USB přijímač vložen do prezentačního zařízení, vyjměte jej
(obr. 3).
3 Vložte USB přijímač do hostitelského konektoru USB v notebooku.
» Je zahájeno automatické připojení.
» Je-li připojení úspěšné, kontrolka LED jednou dlouze blikne.
» Selže-li připojení, kontrolka LED dvakrát dlouze blikne.
» Kontrolka LED po každé úspěšné komunikaci mezi
Presenterem a USB přijímačem blikne.

E Tip

• Po použití uskladněte USB tak, že jej vložíte do prezentačního
zařízení (obr. 4).

• Při první instalaci na počítači Mac, se může objevit Keyboard

Set Assistant a zobrazit výzvu, že nelze identifikovat klávesnici. Stačí dokončit instalaci kliknutím na možnost Pokračovat a
Presenter bude řádně fungovat.
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Řešení problémů

Žádný přenos

Zkontrolujte, zda používáte prezentační
zařízení v okruhu účinného dosahu.

Kontrolka na prezentač- Vyměňte v prezentačním zařízení
ním zařízení třikrát blikne. baterie.
Kontrolka na prezentačním zařízení nebliká.

Ujistěte se, že je prezentační zařízení
zapnuté.
Vyměňte v prezentačním zařízení baterie.
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