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   Parabéns, você acaba de receber um tele prompter Intense-
Prompter
   Leia atentamente as instruções abaixo, para que possa ter uma 
ótima experiência na utilização, e que esteja operando 
perfeitamente o mais rápido possível.

O IntensePrompter é um equipamento muito fácil de montar e 
utilizar, e em poucos passos, conseguirá ajustá-lo.
O primeiro passo, é escolher o tipo de fixação.
Você pode simplesmente posicioná-lo sobre uma mesa, ou 
instalá-lo em um tripé (rosca 3/8" ou 1/4" indicados no item 1.1) 
conforme a foto 01.
O segundo passo é posicionar a bandeja do vidro, conforme a 
foto 2  e fixá-la girando os manípulos laterais, conforme o ítem 
2.1.
O terceiro passo é a instalação do vidro. Para isso, escolha o 
vidro de sua preferência:
Vidro natural - Mais indicado para internas, ou ambientes que não 
tenham muito reflexo externo.
Vidro refletivo - Mais indicado para externas, ou ambientes com 
muita luz e reflexo.
Para instalá-lo, basta deslizar no seu suporte, indicado na foto 
02, e fixá-lo com o manípulo indicado no ítem 2.2.
O quarto passo é instalar a coifa, e laterais. Para instalar a coifa, e 
se necessário as laterais, basta fixar com o velcro, conforme a 
foto 03.
O quinto passo é a instalação do suporte da câmera. Para fixá-lo, 
basta escolher a altura desejada, e fixar os dois manipulos, 
conforme a foto 04.
O sexto passo, é fixar a câmera. Para isso, você retira a porca do 
manípulo indicado no item 4.1, e instala ali a câmera, 
prosseguindo com a colocação da coifa na lente, conforme o ítem 
5.1.
E por ultimo, basta instalar o tablet, monitor, ou o que desejar 
transmitir, conforme a foto 06..
Para isso, posicione ele na base indicada no item 6.1, e fixe com 
as borrachar laterais, indicadas no item 6.2.

E basta configurar o programa desejado, com o texto que deseja 
reproduzir, e utilizar.

Programas indicados:
Existem inúmeros softwares de reprodução de TP, abaixo 
listamos alguns que testamos, e acreditamos ter uma boa 

utilização. E o melhor, são grátis ou de baixo custo...

PC/IOS/Android - www.freetelepromptersoftware.com
IOS - Prompterous

Android - A promter for android, Tele Prompter Pro Lite

 Para maiores detalhes, manutenção corretiva e 
preventiva detalhada, e outras informações, estamos sempre 
disponíveis no falecom@gazequipamentos.com.br

Bom uso, e qualquer dúvida, não deixe de nos contactar.
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