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Príručka užívateľa

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
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Dôležité upozornenie
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Prehľad vlastností produktu (obr. 1)

Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných
materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s
kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska
smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre
elektrické a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do
bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu
pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné
prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/
EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií,
pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym
následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
1. Indikátor LED;
3.
(prázdna obrazovka);
snímku);
5.
Tlačidlo laserového
ukazovadla;
7. Priečinok na batériu;
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2.
4.

Prehrávať/Zastaviť prehrávanie;
(Prejsť na predchádzajúcu

6.

(Prejsť na nasledujúcu snímku);

8. Prijímač USB (adaptér)

Zapnutie ovládača na prezentáciu (obr. 2)

1 Otvorte priečinok na batériu.
2 Vložte jeden kus batérie typu AAA so správnou polaritou (+/-)
podľa vyznačenia.
3 Prepínač posuňte do polohy ON.

4 Zatvorte priečinok na batériu.
Keď je nainštalovaná batéria:
• Ak chcete ovládač na prezentáciu zapnúť, zatlačte prijímač
USB do ovládača na prezentáciu a potom z neho prijímač USB
vyberte.
• Ak chcete ovládač na prezentáciu vypnúť, zatlačte prijímač USB
až na doraz.
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Automatické pripojenie

1 Uistite sa, že je váš notebook zapnutý a aktívny.
2 Uistite sa, že je ovládač na prezentáciu zapnutý.
• Ak je prijímač USB zasunutý do ovládača na prezentáciu, vysuňte
prijímač USB von z ovládača (obr. 3).
3 Prijímač USB zasuňte do portu USB vo vašom notebooku.
» Spustí sa automatické pripájanie.
» Ak je pripojenie úspešné, indikátor LED zabliká 1-krát.
» Ak pripojenie nie je úspešné, indikátor LED zabliká 2-krát.
» Dióda LED zabliká po každom úspešnom komunikačnom
kroku medzi ovládačom na prezentáciu a prijímačom USB.

E Tip

• Po použití zasuňte prijímač USB späť do ovládača na prezentáciu (obr. 4).

• Pri prvej inštalácii v systéme Mac sa môže zobraziť nástroj

Keyboard Set Assistant , ktorý zobrazí hlásenie, že nie je
možné rozpoznať klávesnicu. Inštaláciu dokončíte kliknutím
na položku Continue (Pokračovať), a ovládač na prezentáciu
bude fungovať správne.
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Riešenie problémov

Spojenie nefunguje

Uistite sa, že ovládač na prezentáciu
používate v oblasti účinného dosahu.

Svetlo na ovládači na prezen- Vymeňte batériu v ovládači na
táciu bliká 3-krát po sebe.
prezentáciu.
Svetlo na ovládači na prezen- Uistite sa, že je ovládač na prezentáciu vôbec nebliká.
táciu zapnutý.
Vymeňte batériu v ovládači na
prezentáciu.
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