
Przygotowanie rzutnika LG do prezentacji 

1. Przymocuj rzutnik do białego statywu Manfrotto;


2. Mimo tego, iż rzutnik posiada wbudowany akumulator podłącz KONIECZNIE rzutnik 
do prądu w celu uniknięcia jego przejścia w stan oszczędności baterii podczas Twojej 
prezentacji, a co zatem idzie pogorszeniu jasności i widoczności prezentowanej przez 
Ciebie treści;


3. Podłącz rzutnik za pomocą kabla HDMI do laptopa (gniazdo numer 2 na poniższej 
grafice);


4. Włącz rzutnik na pozycję ON (przycisk numer 3 na poniższej grafice);


5. Włącz rzutnik za pomocą joystica poprzez jednorazowe dłuższe naciśnięcie - 
widoczny na poniższej grafice


6. Ustaw rzutnik idealnie na wprost ekranu, tak aby wyświetlany obraz pokrywał cały 
ekran. W przypadku niewyrazistego obrazu ustaw jego ostrość za pomocom 
„pierścienia ostrości” (oznaczony na powyższej grafice);




7. Przed prezentacją upewnij się, że są ustawione 2 parametry w ustawieniach rzutnika:


I. Sprawdź w ustawieniach, czy rzutnik ustawiony jest na minimalny poziom 
oszczędności baterii. W tym celu za pomocą joysticka wejdź w ustawienia (naciśnij 
joystick jeden raz, przesuń joystick w lewo najeżdżając na symbol ustawień, a 
następnie naciśnij ponownie jeden raz joystick), a następnie w zakładce OBRAZ 
ustaw pole „Oszczędzanie energii” na „Minimalne” (całość nawigacji odbywa się za 
pomocą joysticka);


II. Sprawdź czy zapamiętany rozmiar ekranu wybrany jest zgodnie z Twoimi 
preferencjami. W tym celu ponownie wjedź w ustawienia, a następnie w zakładkę 
OBRAZ. Na samym dole (nawigacja joystickiem w dół) znajdziesz pole „Rozmiar 
ekranu” w którym wybierz optymalny dla Ciebie rozmiar. Zalecane to Oryginalny, 
bądź 4:3.


8. Podłącz pilot do przerzucania prezentacji do laptopa i za pomocą przycisku na pilocie 
„wygaś” rzutnik do czasu Twojej prezentacji. Powinien pojawić się czarny ekran, a po 
ponownym wciśnięciu przycisku powinna pojawić się Twoja prezentacja. Pamiętaj też, 
aby przed spotkaniem przetestować czy prezentacja poprawnie się przewija, tzn. czy 
slajdy odpowiednio się zmieniają po naciśnięciu przycisku na pilocie.


9. Powodzenia w prezentacji i mam gorącą prośbę, abyś po spotkaniu nie zapomniał 
spakować sprzętu z powrotem do etui i walizki.



