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1. Obsah balenia   

                                  

WPP20 Bezdrôtový prezentačný dongle                  Krátky inštalačný manuál 

2. Pred začatím používania 

Ak si kúpite videosystému VC200 spoločne s WPP20, sú už spárované. Stačí pripojiť WPP20 do počítača 
a začať zariadenie používať na zdieľanie obsahu. 

Ak máte jeden z nasledujúcich videokonferenčných systému: VC500 / VC800 / VC880 je potrebné pre 
správnu funkciu mať WF50 Wi-Fi Dongle pripojený k počítaču, aby sa nadviazalo Wi-Fi pripojenie medzi 

videokonferenčným systémom a WPP20. 

V tomto prípade je potrebné nastaviť Wi-Fi profil manuálne: 

1. Pripojte WPP20 do USB portu na videokonferenčným zariadení 

2. Odpojte WPP20, keď sa na obrazovke objaví "Wi-Fi profil bol aktualizovaný" 

Pozn .: Neodpájajte WF50 Wi-Fi Dongle pri aktualizácii profilu 

3. Spustenie a zastavenie zdieľania obsahu 

1. Po pripojení WPP20 do USB portu vášho počítača dôjde automaticky sa spárovanie 
s videokonferenčným systémom a následne sa spustí softvér na zdieľanie obsahu 
"Yealink Wireless Presentation Dongle" 

2. Na spustenie zdieľaného obsahu urobte jeden z nasledujúcich krokov: 

• Na WPP20 stlačte prezentačné tlačidlo na zdieľanie celej obrazovky 

• Podržte prezentačné tlačidlo po dobu 3 sekúnd, potom ho uvoľnite. Následne 
vyberte obrazovku, ktorú chcete zdieľať a stlačte tlačidlo "Share now" 

• V softvéri "Yealink Wireless Presentation Dongle" stlačte tlačidlo "Share now" 

3. K zastaveniu zdieľanie obrazovky urobte jeden z nasledujúcich krokov: 

• Na WPP20 stlačte prezentačné tlačidlo 

• V softvéri "Yealink Wireless Presentation Dongle" stlačte tlačidlo "Stop Sharing" 
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4.  Bezpečnosť a legislatíva 

Zariadenie je určené k používaniu v týchto podmienkach: 
• Musí byť umiestnený na stabilnej pracovnej doske v miestnosti s teplotou od 5 do 40 °C. Vlhkost: 

10% – 95%. 
• Nesmie byť vystavený priamemu či nadmernému slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť 

zakrývaný.  
• Nie je určený na používanie v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej 

pivnici alebo pri bazéne. 
• Nesmie byť inštalovaný v mieste, kde sa hromadí teplo, v prašnom prostredí a nesmi prísť do styku 

s vodou ani vodnými parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja. 

Rozmery: 

• modul: 183,2x26x9 mm, váha 25 g 
Čistenie 

• Pred čistením prístroj odpojte od napájania.  
• Na čistenie použite vlhkú handričku.  
• Nepoužívajte tekuté, rozprašovacie ani práškovací čistiace prostriedky.  
Bezpečnostné pokyny 
Ak nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, odpojte prístroj od napájania a obráťte prosím sa 
na kvalifikovaného servisného pracovníka: 
• Do prístroja napršalo alebo sa doňho dostala voda alebo iná tekutina.  
• Spozorovali ste výraznú zmenu vo fungovaní prístroja alebo prístroj nefunguje, ako by mal .  
• Prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený . 
Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu súčasť zariadenia. Pri otvorení alebo 
odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zmontovaní výrobku sa rovnako 
vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom, ako náhle výrobok znovu zapojíte. V prípade nutného 
servisného zásahu alebo opravy sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov. 
Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru pripájajte jedine 
do zodpovedajúcich elektrických zásuviek. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a 
musí byť ľahko prístupná. Prívodnú elektrickú šnúru nezaťažujte žiadnymi predmetmi a neumiestňujte ju 
na miesto, kde by po nej mohol niekto šliapať alebo by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Zvláštnu 
pozornosť venujte zástrčke elektrickej šnúry. Ak je zástrčka poškodená, zariadenie nesmiete používať. 
Uvedený symbol na výrobku, jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité 
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za 
účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté 
zdarma. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené 
pokuty.Za škody vzniknuté nedodržaním tech. návodov a pokynov na inštaláciu a obsluhu neručíme. 

U tohto zariadenia odporúčame pravidelne aktualizovať firmware na najaktuálnejšie verzie a to nielen 
vzhľadom na ich technickým vylepšeniam, ale aj pokročilejším bezpečnostným funkciám. Aktuálny 
firmwary sú k dispozícii na webových stránkach: www.joyce.cz  
Súčasne odporúčame, po prvotnom prihlásení, zmeniť defaultné heslá pre všetkých používateľov 
nachádzajúce sa vo webovej administrácii (napr. admin, user, atď). Nové heslá by mala spĺňať základné 
požiadavky na zložitosť tzn. minimálna dĺžka 10 znakov. Heslo by malo obsahovať súčasne číslice, malé 
aj veľké písmená a špeciálne znaky. 
Účel použitia zariadenie je prenos signálu z vysielacieho zariadenia do prijímacieho zariadenia v ČR a 
krajinách EU, použitá frekvencia v pásme 1880MHz ~ 1900MHz (24dB), výrobok možno prevádzkovať 
na základe všeobecného povolenia VO-R / 10 / 11.2016-13 na využívanie rádiových frekvencií a na 
prevádzkovanie zariadenia krátkeho dosahu vydaným ČTÚ s účinnosťou od 15.12.2016. Softvérové 
nastavenie technických parametrov inej krajiny ako je krajina prevádzkovanie zariadení môže znamenať 
porušenie zákonom daných požiadaviek pre voľný prevádzku zariadenia. 
Odporúčame používať príslušenstvo vyrobené, alebo schválené výrobcom Yealink. Použitie 
neschváleného príslušenstva výrobcov tretích strán môže mať za následok zníženie výkonu 
a poškodenie produktu. 
IP telefón musí byť používaný iba s originálnym adaptérom Yealink. Použitie adaptérov od 
výrobcov tretích strán môže spôsobiť poškodenie telefónu. 
Za škody vzniknuté nedodržaním tech. návodov a pokynov na inštaláciu a obsluhu neručíme. 
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