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Przewodnik szybkiej instalacji 

DN -70300 



Dziękujemy za zakup bezprzewodowego serwera projektora! 
Przed rozpoczęciem użytkowania proszę sprawdzić czy niczego w 
opakowaniu nie brakuje. 
 
 
 
 

Lista pakowania 

 
Nazwa pozycji Ilość 
Bezprzewodowy serwer projektora 1 
Zasilacz AC 1 
Kabel sieciowy  1 
Pilot 1 
Podkładka gumowa 4 
Antena 2 
Bateria litowa CR-2302 
(Instalowana w pilocie) 

1 

CD (Podręcznik) 1 
 



Ustawienia bezprzewodowego serwera projektora 
Proszę stosować się do poniższych kroków ustawiania serwera projektora 

 
Przykleić podkładki nóżek w 4-rech 

miejscach pokazanych na rysunku, jeśli 

zamierza się ustawić serwer projektora na 

biurku lub poziomym miejscu. Można 

ominąć ten krok jeśli zamierza się go 

umieścić na ścianie. 

 

 

Umieścić dostarczone anteny na 

gniazdach antenowych i zakręcić je 

palcami (trzymając podstawę anteny i 

obracając w kierunku wskazówek zegara, 

by ją przymocować do serwera 

projektora). 

 

Do serwera projektora należy 

przymocować 2 anteny. 

 

Wsunąć wtyk kabla sieci internetu 

umieszczonego z tyłu serwera projektora. 

Można pominąć ten krok, jeśli będzie się 

korzystać tylko z sieci bezprzewodowej. 

 

Wsunąć złącze przedłużacza IR do złącza 

IR. 



Wsunąć kabel audio do złącza 

wyjściowego audio a drugi koniec kabla 

podłączyć do wejścia audio w projektorze 

lub wzmacniaczu audio. 

 

Można pominąć ten krok jeśli projektor nie 

ma wejścia audio lub nie zamierza się 

używać audio.  

Wsunąć kabel audio do złącza 

wyjściowego wideo a drugi koniec kabla 

podłączyć do wejścia VGA w projektorze 

lub monitorze. 

 

Wetknąć wtyk zasilania AC do gniazdka 

zasilania a wyjście DC  do złącza 

serwera projektora.  

Podłączyć zasilacz AC do gniazdka 

zasilania. 

 

 

 



Nacisnąć przycisk ‘POWER’ a zaświeci 

się wskaźnik LED ‘POWER’ w serwerze 

projektora, po kilku sekundach, wskazując 

włączenie serwera projektora. 

 

Serwer projektora otrzyma automatycznie 

adres IP z serwera DHCP sieci LAN i 

adres IP będzie wyświetlany w dolnym 

lewym rogu ekranu załączonego 

projektora lub monitora. 

 

Jeśli nie w posiadanej sieci LAN nie ma 

serwera DHCP, serwer projektora będzie 

używał domyślnego adresu IP 

‘169.254.0.200’. 

Uruchomić Internet Explorer, Firefox, lub 

inną przeglądarkę i wprowadzić adres IP 

serwera projektora do paska adresu.  

 

Kliknąć przycisk ‘Start’, by załadować 

narzędzie prezentacji. 



Kliknąć ‘Run’, jeśli widać ten komunikat. 

Kliknąć ‘Run’, by rozpocząć procedurę 

instalacji narzędzia. 

 

Jeśli widać ten komunikat, to kliknąć 

‘Unblock’.  

 

(Trzeba kliknąć ‘Unblock’, bo w 

przeciwnym razie narzędzie klienta 

będzie bezużyteczne). 



Narzędzie klienta będzie wyszukiwać w 

posiadanej sieci dostępnych serwerów 

projektora. Jeśli posiada się więcej niż 

jeden serwer projektora, to wybrać jeden 

‘Server IP’ z rozwijanego menu, a 

następnie: 

 

1) Wprowadzić nazwę użytkownika do 

pola ‘Login Name’, dla jednoznacznej 

identyfikacji wśród innych. Domyślnie 

będzie użyta nazwa komputera. 

 

2) Wprowadzić 4-ro cyfrowy kod 

logowania do pola ‘Login Code’, 

wyświetlanego w prawym dolnym rogu 

ekranu projektora lub monitora. 

 

3) Kliknąć przycisk , by 

zalogować się w serwerze projektora. 

 

 

 

 

 
 

Jeśli rozdzielczość ekranu posiadanego 

komputera nie jest 1024 x 768, to 

ustawiona w PC rozdzielczość zostanie 

zmieniona.  

 



Kliknąć , by rozpocząć prezentację. 

Komputerowa treść ekranu zostanie 

wyświetlona przez projektor / monitor.  

 

Kliknąć ‘1’, ‘2’, ‘3’,lub ‘4’,by wyświetlić w 

podanej strefie (szczegółowe instrukcje, 

patrz podręcznik użytkownika). 

 

Kliknąć , by prezentację wstrzymać. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


