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Sweex Wireless Media Presenter

Inleiding

Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Media Presenter. Met deze eenvoudig aan te sluiten en te gebruiken draadloze
presenter heb je alle bewegingsvrijheid bij het geven van presentaties, demo's etc. Daarnaast kun je met behulp van de wireless presenter bepaalde
elementen van je presentatie of demo benadrukken door deze aan te wijzen. Voor een juiste werking van dit product raden wij aan deze handleiding
eerst aandachtig door te lezen. Mochten er ondanks deze handleiding toch problemen ontstaan bij de installatie of werking van het product, 
kijk dan voor meer informatie op www.sweex.com onder het kopje service & support.

Inhoud van de verpakking

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn:
• Sweex Wireless Media Presenter
• USB-dongle
• 1 x AAA batterij
• Deze handleiding

Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de leverancier.

Specificaties:

• Frequentiegebied: 2.4 GHz
• 4 kanalen, 256 ID's per kanaal
• Bereik: maximaal 6-8 meter
• Ingebouwde rode lase
• Voeding: 1,5V AAA batterij
• Modi: Presenter en Advanced Media

Belangrijk

De Sweex Wireless Media Presenter bevat een laagvermogen laser lamp. Richt het laserlicht nooit direct of indirect
op de ogen van mensen. Houdt het apparaat om die reden ook uit de buurt van kinderen om te voorkomen dat ze er
mee gaan spelen. 
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Installatie

De eerste keer dat de Sweex Presenter gebruikt gaat worden dienen de USB adapter en de Presenter met elkaar gelinkt te worden. Dit linken of
koppelen hoeft slechts eenmalig te gebeuren.

1. Plaat de meegeleverde AAA batterij in de
presenter. Let hierbij op de positie van de plus en
de min-pool van de batterij.

2. Schakel de presenter aan met de schakelaar (8)
aan de zijkant van het apparaat. 

3. Plaats de USB dongle in een vrije USB poort van
de computer. Na enige seconden zal Windows
een melding geven dat er nieuwe hardware
gedetecteerd is en dat deze hardware gereed is
voor gebruik.

4. Druk het Link knopje op de USB dongle in. Er
begint een lampje te knipperen op de dongle. U
heeft 15 seconden de tijd om de dongle met de
presenter te linken.

5. Druk de Connect-knop achter op de presenter in.
Het lampje op de USB dongle zal ophouden met
knipperen om aan te geven dat beide apparaten
gekoppeld zijn. De Sweex Wireless Media
Presenter is nu gereed voor gebruik.

1. Start
2. Vorige pagina
3. Volgende pagina
4. Scherm donker/licht
5-6 Scroll button
7 Presenter / Laser mode
8 Aan/uit schakelaar
9 Link knop
10 Laser knop

Smart link

Dit apparaat is voorzien van een zogenaamde Smart Link mogelijkheid die werkt in de 2.4GHz band. Er zijn vier verschillende kanalen beschikbaar
waarbij ieder kanaal over 256 unieke ID's beschikt. Indien een gekozen kanaal storing veroorzaakt met andere apparaten dan kan het apparaat
nogmaals gelinkt worden waarbij een ander kanaal en ID gekozen zal worden.
Bij het verwisselen van de batterij of het uitschakelen van de computer blijven de instellingen behouden en hoeft het link proces dus niet herhaald
te worden.
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Laser pointer

Om de laser pointer te kunnen gebruiken dient schakelaar 7 in laser pointer positie te staan (omhoog). U kunt de laser nu bedienen door op knop
10 te drukken.

Geavanceerde Media Modus

Plaats schakelaar 7 in de presenter stand (naar beneden). De Sweex Wireless Presenter kan nu gebruikt worden om b.v. de Windows Media Player
te bedienen. De knoppen hebben hierbij de volgende functies:

1. Afspelen, Pauze of Stoppen
2. Vorige track
3. Volgende track
4. Geen functie
5. Scroll volume harder of zachter
6. Mute
7. Presenter mode

Garantie 

Voor alle artikelen die gevoerd worden onder de naam Sweex geldt een garantietermijn van drie jaar. Alleen voor de Sweex Digitale fotocamera's
geldt een garantietermijn van twee jaar. Op meegeleverde software, oplaadbare batterijen en accu's geven wij geen support of garantie.

Afhandeling van garantie vindt alleen plaats via de dealer waar het betreffende artikel is aangekocht.
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