
I FONTOS BIZTONSÁGI SZEMPONTOK

Az alábbi biztonsági utasítások biztosítják a kivetítő hosszú élettartamát és 
megakadályozzák
tűz vagy áramütés. Kérjük, feltétlenül olvassa el az utasításokat és figyeljen a 
következő figyelmeztetésekre.

1. Ne telepítse a kivetítőt olyan helyekre, ahol nincs 2. Ne helyezze a kivetítőt forró és nedves 
megfelelő szellőzésbe.             helyeken.

3. Ne telepítse a kivetítőt poros vagy füstös helyre. 4. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat 

S. Ne helyezze a kivetítőt a 
hőmérséklet- és füstérzékelők 
közelébe.
Ez érzékelő meghibásodást okozhat.

6. Ne telepítse a kivetítőt olyan helyre, ahol 
meleg és hűvös levegő fúj közvetlenül a 
projektorra. Ellenkező esetben a projektor 
meghibásodását okozhatja a nedvesség 
kondenzációja vagy a nagy hőmérsékleti 
változások miatt.
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PROJECTOR MANUAL 

I FONTOS BIZTONSÁGI SZEMPONTOK

Telepítés 

-- A legjobb eredmény elérése érdekében a kivetítőt sötét szobában használja.
-- Kérjük, használja a kivetítőt zárószerkezettel, hogy elkerülje a leesését .
-- Nem támogatja a Dolbyt. Kérjük, kapcsolja ki a Dolby digital készülékét.
-- Nol PPT, Word, Excel vagy üzleti prezentációkhoz ajánlott.
-- A projektor tablethez vagy okostelefonhoz történő csatlakoztatásához vezeték nélküli 
HDMI adaptert kell használnia. Az MHL-t támogató távoli androidos telefonokhoz MHL 
lo HDMI-kábelre van szükség; távoli iPhone-okhoz és iPad-ekhez szüksége van egy 
Lighting to HDMI kábeladapterre.
Tápegység

-Óvatosan használja a tápkábelt, elkerülve annak indokolatlan hajlítását. A szennyezett 
tápkábelek áramütést vagy tüzet okozhatnak.
-- A projektor használatát követően húzza ki a hálózati kábelt.
Tisztítás

-- Nedves ruhával tisztítsa meg a burkolatot rendszeresen. A semleges mosószert 
nagyon súlyos foltokra használhatják. Ne használjon erős mosószert vagy oldószert, 
például alkoholt vagy hígítószert.
-- Használjon légkefét vagy lencsepapírt a lencse tisztításához, és óvatosan ne karcolja 
meg vagy kaparja el.
-- Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a nyílást és a hangszórót. A kivetítő túlmelegszik, ha 
a blokkolás meghibásodást okoz.
-- Tisztítsa meg a kivetítőt puha kefével. Ne használjon merev kiegészítőket, például 
réstisztító szerszámot a projektor károsodásának elkerülése érdekében.
Megjegyzések a tűzről és az áramütésről

-- Kérjük, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről és arról, hogy a légkimenet ne legyen 
elzárva, hogy elkerülje a hő felhalmozódását a projektorban.
-- Megakadályozza, hogy leeső tárgyak, például gemkapcsok és papírdarabok, 
lehulljanak a projektorba. Ne mindegyik kérjen ilyen objektumot. Ne helyezzen 
bármilyen fém tárgyat, például melálhuzalt vagy csavarhúzót a projektorba. Győződjön 
meg róla, hogy azonnal kapcsolja ki a tápfeszültséget, és kérje meg a képzett 
szakembereket, hogy távolítsák el az esetleges tárgyakat a projektorból.
-- Ne tegyen folyadékot a projektorra.
Mozgatás 

-Használjon puha csomagolóanyagokat, és helyezze vissza a lencsevédőt a lencse 
védelmére a projektor mozgatásakor. Ne tegyen erõs mechanikai rezgést a projektorba. 
Figyeljen a magas hőmérsékletre

-Használat után a hőmérséklet megemelkedik. Ezért az il megérintése égési 
sérüléseket okozhat. Ne nézzen a lencsére, mert súlyos szemsérülést okozhat.
Telepítse a falaktól távol

-- Kérjük, hagyjon egy 30 cm-es rést , megfelelő szellőzéssel, a projektor 
teljesítményének és megbízhatóságának biztosítása érdekében.
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30cm 

30 cm 30 cm 

30cm 

1 HASZNÁLAT ELŐTT ellenőrizze
A PROJEKTOR ALKOTÓELEMEIT ÉS FUNKCIÓIT 

IR távirányító vételi ablak 

Lencsevédő sapka 

Tápport Fókuszáló gyűrű 

Trapézkorrekció 

Biztosíték 

Be- / kikapcsolás 

AV Input Port 

IR Remete Control 
USB Port HDMI Port ReceivingWindow VGA 

D 

[�□] 

Kezelőpanel:



PROJECTOR MANUAL 

1 HASZNÁLAT ELŐTT ellenőrizze
A PROJEKTOR ALKOTÓINAK NEVE ÉS FUNKCIÓJA

Lencse pormegelőző fedél 

Csúszásálló lábak Beállító gomb 

G 

��[]� 

1 [] 

1 Return gomb 

Menu gomb 

@] 
> 

0 
1 

lndicator 

IR Távirányító 

Fogadó ablak 

Főkapcsoló 

Fel Le Bal Bal Jobb gomb 

Bemeneti forrás 

OKKey 

A termék dizájnjának fejlesztése miatt az itt megjelenő megjelenés messze nem 
más, mint a referencia, és a tényleges termék érvényesül.
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1 HASZNÁLAT ELŐTT ellenőrizze
BERENDEZÉSEK ÉS CSATLAKOZÁSOK

Headsets 

leJ �I 

� : Jel áramlási iránya 

1 � � □□== 
USB USII HD 

leJ �I 
1,, aaaaaa ia □nnn 

"' 9 

7 

Blue Ray Players and 

Egyéb HD eszközök 

OOO 
VGA 

OOO 
VGA 

HHHI 
// 

"'UI 
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PROJECTOR MANUAL 

1 HASZNÁLAT ELŐTT ellenőrizze
BERENDEZÉS CSATLAKOZÁSOK ÉS ANYAGOK

A külső kimeneti jelek kimeneti módjai különfélék, számítógép-gyártótól függően A 
részleteket lásd a következő táblázatban.

Dell Fn + F8 

Fujitsu Fn + FlO 

IBM Fn + F7 

Fn + FlO 

NEC Fn + F3 

Sharp Fn + FS 

Zotac Fn + F3 /F5 



1 HASZNÁLAT ELŐTT ellenőrizze
Ismerje meg a távirányítót 

IR adó 

@ ------ <!) Hálózati kapcsoló 

® ®- ioJBemeneti forrás � Menu 

---- . OK "' 

@-
' 

.. - - ... ◄ Move Left ► Move Right .. Move Up T Move Down 

r - -• ,, Return 
' 
' -• �- Volume Down �- Volume Up 
' '

' ,t1 Némít 

e � )-

® @- --- ' 
@ - ----' 

Távirányító 

!  Figyelem:

Kérjük, legyen óvatos, amikor a távirányítót használja.
Ne ejtse le vagy tapossa a távirányítót, és ne öntsön 
semmilyen folyadékot a távirányítóra. Ne helyezze a 
távirányítót hőforrás közelébe, hőforrás közelében lévő 
ütembe, közvetlen napfénynek kitett helyre, közvetlen 
napfénynek kitéve, vagy nedvességnek



PROJECTOR MANUAL 

1 A PROJEKTOR TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA GYORSAN 

TELEPÍTÉS ÉS HITELESÍTÉS

a Telepítse a kivetítőt 

Vízszintes elhelyezés 

-��--� 

�-----

"�
�D 

·-

Függesztő konzol telepítése

El Állítsa be a távolságot 

Fókuszáló gyűrű 

Keystone korrekciós gyűrű 

A kielégítő kép eléréséhez állítsa be a projektor 
trapézkorrekciós gyűrűjét és a fókuszgyűrűt. A 
trapézkorrekció gyűrűjének beállítása a kép 
trapéztorzulása esetén ajánlott, vagy nyomja meg a 
távirányítón a the menügombot, majd válassza a 
trapézkorrekciót a kép beállításához. (1. ábra a jobb 
oldalon). Ha a képernyő képe elmosódott (2. ábra a jobb 
oldalon), akkor ajánlott a fókuszgyűrű beállítása a 
képminőség javítása érdekében. Kérjük, mozgassa a 
kivetítőt arányosan előre vagy hátra, ha a beállítás nem 
képes kielégítő definíciót elérni.
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! Figyelem: 

A függesztőkonzol nem 
tartozék.

Torzítás lmage diagram 

/ ABCD \ 

Keystone torzítás 

Blurred lmage 



1 A PROJEKTOR TELEPÍTÉSE ÉS HIBAKERESÉSE 

GYORSAN TELEPÍTÉS 

11 Állítsa be a képernyőn kivetített képet. 

Ellenőrizze a vízszintes és a függőleges képernyő 
beállításait.

2 

□ 
$ iJijJ;,:H/:'I � 

1 ! Figyelem: 

Kérjük, változtassa 
meg a vetítési módot 
abban az esetben, ha a 
kivetítőt a 
mennyezetről vagy a 
hátsó vetítő rendszerről 
függesztik fel.

(1) Kérjük, mozgassa a kivetítőt az egyik oldalra bal vagy jobb képernyő eltolás esetén. 
(Igazítsa a képernyő közepét a projektor lencséjének középpontjához)
(2) Kérjük, állítsa be az elülső állítótávolság függőleges eltolásával.
(3) Kérjük, helyezze a kivetítőt vízszintes pia ne távoli szögeltolásra.
(4) Az ábrán látható vetítővászon azt jelzi, hogy a kivetítő nincs a képernyőhöz igazítva. 
Kérjük, állítsa be a kivetítő helyét a képernyőhöz igazításhoz.

11 



PROJECTOR MANUAL 

11 Biztonságos leállítás 

(1) @) A távvezérlő gombjával állítsa le a kivetítőt.

(2) Tartsa nyomva a gombot@) a vezérlőpulton a projektor leállításához.

(3) Nyomja meg a programbillentyűt @) a porton, és állítsa le a kivetítőt az 
utasítások szerint (csak intelligens Android verzió esetén érvényes).

(4) (4) Az energiatakarékosság érdekében húzza ki a tápkábelt a kivetítő kikapcsolása 
után. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kezelőpanel gombját a projektor 
kikapcsolásához
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1 A PROJEKTOR TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA GYORSAN

BEMENETI FORRÁS KAPCSOLÁSA
 bemeneti forrás a következő módon kapcsolható: 

1. Nyomja meg az "s" gombot az r kezelőpaneljén

_
P

_
ut

_
s
_
o u

_
rc
_
•
_
5•

_
1 •

_
ct
_
io

_
n 

_
sc

_
r •

_
•"� 

 és válassza ki a megfelelő bemeneti részt 1
a menü (az ábra szerint)jobbra).

2. 2. A megfelelő bemeneti forrás kiválasztásához 
nyomja meg a távirányító "input" gombját.
3. 3. A főképernyőn nyomja meg a programgombot 
./ a jobb oldali lebegő ablakból (az alábbi ábra 
szerint) válassza ki a megfelelő bemeneti forrást 
(ON a multimédiás verzióhoz), az i ikon világít, 
jelezve, hogy az USB lemezt behelyezték.

BB 
BB 

[![a] �

Picture 

[!][!]� USB 2 Source 
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1 Kezdje el használni 
JÁTSZON LE EGY VIDEÓT 

PROJECTOR MANUAL 

A memóriakészüléken lévő videofájlokat a következő lépésekkel lehet lejátszani.
1. Egy hasonló videó lejátszásához először válassza a "VIDEO" lehetőséget a 
főképernyőn, majd nyomja meg az "OK" gombot a kezelőpanelen.

2. Nyomja meg a "<" és ">" gombot a kezelőpanelen, hogy kiválassza a videotárolót. 
Nyomja meg az "OK" gombot a következő lépéshez.

@]0000 
Return USB USB 

3. Nyomja meg a "<" és ">" gombot a kezelőpanelen a kívánt videó (vagy mappa 
kiválasztásához az almappához) kiválasztásához. A lejátszáshoz nyomja meg az 
"OK" gombot.

Return Up Folder File Folder Video 1 

Video 2 
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1 Kezdje el használni 
JÁTSZD LE A ZENÉT 

A memóriaeszközön található zenefájlok a következő lépésekkel játszhatók le.
1. Egy olyan zene lejátszásához, amely először a főképernyőn válassza a "Zene" 
lehetőséget, majd nyomja meg az "OK" gombot a kezelőpanelen.

[!� �
Picture 

[!] [!] � USB 2 Source 

� 

@ 
Setting 

2. A kezelőpanel "<" és ">" gombjaival válassza ki azt az eszközt, amelyből zenét 
szeretne lejátszani, majd nyomja meg az "OK" gombot a következő lépéshez.

@] 00 [!] 
Return USB USB 

3. A kezelőpanel "<" és ">" gombjaival válassza ki a megfelelő videót (vagy mappát az 
almappába való belépéshez), majd nyomja meg az "OK" gombot a lejátszáshoz.

@J�§[m 
Return Up Folder File Folder Music 1 

Music 2 
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1 Kezdje el használni 
KÉPEK LEJÁTSZÁSA

PROJECTOR MANUAL 

A memóriaeszköz képfájljait a következő lépésekkel lehet lejátszani. 
l Képfájl lejátszásához először válassza a "kép" lehetőséget a főképernyőn, majd 
nyomja meg az "OK" gombot a kezelőpanelen.

[!� �
Picture 

�[!][:J USB 2 Source 

� 

Setting 

2. Nyomja meg a "<" és ">" gombot a kezelőpanelen, hogy kiválassza azt az eszközt, 
amelyről a megtekintett képet lejátszani szeretné.

Return USB USB 

3. A kezelőpanel "<" és ">" gombjaival válassza ki a kívánt képet (vagy mappát az 
almappába való belépéshez), majd nyomja meg az "OK" gombot a lejátszáshoz.

Return Up Folder File Folder lmage 1 

lmage 2 
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1 Kezdje el használni 
SZÖVEG MEGTEKINTÉSE

A memóriaeszközön található szövegfájlok a következő lépésekben tekinthetők meg.
1. Szöveges fájl lejátszásához először válassza a "Text" lehetőséget a főképernyőn, majd 
nyomja meg az "OK" gombot a kezelőpanelen.

[!� �
Picture 

�[!]� USB 2 Source 

� 

Setting 

2. A kezelőpanel "<" és ">" gombjaival válassza ki azt az eszközt, amelyen tárolt szöveg található. 

Return USB USB 

3. A kezelőpanel "<" és ">" gombjaival válassza ki a megfelelő szöveget (vagy 
mappát az almappába való belépéshez), majd nyomja meg az "OK" gombot a 
lejátszáshoz.

Return Up Folder File Folder Text 1 

Text 2 
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PROJECTOR MANUAL 

1 Kezdje el használni 
PROJEKCIÓ BEÁLLÍTÁSAI

Szerezzen jobb megtekintési élményt a megfelelő beállítások használatával. A 
vetítés fő tartalma a következő lépésekkel állítható be:
1. Először válassza a "Settings" lehetőséget a főképernyőn, majd nyomja meg az "OK" 
gombot a kezelőpanelen.

2. "lmage", "Sound", "Time", "Settings" beállítható. A kívánt beállítás kiválasztásához 
nyomja meg a kezelőpanel "<" és ">" gombját.

lmage Audio Time Settings 
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! Figyelem: 

A projektor különböző telepítési 

módjai a következők:

Arány: A kép hossz-szélesség arányának 

beállítása A vetítés zajcsökkentési erősségének 

beállítása A számítógép beviteli képernyőjének 

beállítása

Állítsa be a kép színtartományát

Normál telepítés Függesztett telepítés 

4. A "Hang" beállításai ebben a képernyőn vannak 
beállítva. 

•OlSound 

EQ 

Surround Sound 
Állítsa be a bal és a jobb hangcsatorna erősítési különbségét.
 Állítsa be a hang térhatású effektusát.

S. Az "Idő" beállításai ezen a képernyőn vannak beállítva. 

, .....• Állítsa be a rendszeridőt, amely a referencia az egyéb használatához 
i, idővel kapcsolatos funkciók. 

Time 

(9 

�-----� i r···• Állítsa be az automatikus kikapcsolási időt 
Óra 

Szabadidő 

Idő be 

Ébresztő óra 

Automatikus alvás 

• ; ! autoatically shut down after. 
• ···' r··• Állítsa be a rendszer automatikus indítási idejét 
.. .... J automatically start up afte, 

• ···1. ...• Állítsa be a rendszer alvási idejét. Akkor a rendszer megteszi 
• 1

, automatikusan alszik az energiatakarékosság érdekében. 

�-----�:.. ..Az automatikus alvás engedélyezése / letiltása function. A rendszer 
automatikusan alszik, hogy energiát takarítson meg, ha egy 
ideig nem történik változás a képernyőn.
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PROJECTOR MANUAL 

6. A "Beállítások" opciókat ezen a képernyőn adhatja meg. 

•·····• Állítsa be a nyelvet a rendszerben

�--s_e_11_in_g __ � i  
05D Nyelv 

05D Időtartam 

•· J r···• Enable/disable  remdszeridő 

•· ···· ;··• Frissítse a rendszer szoftver verzióját (USB-tárolóeszköz 
Szoftver frissítés(USB) .. ..... .' a megfelelő szoftverfrissítési csomagot be kell illeszteni). 
Gyári beállítások     • ________ .. Állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokat. 
Szoftver verzió • --------.. Az aktuális szoftververzió megtekintése. 
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PROJECTOR MANUAL 

1 BIZTONSÁGOS KIKAPCSOLÁS

Helyes leállítás és tárolás 

A projektor a következő lépésekkel biztonságosan kikapcsolható és tárolható. 
l Megnyomni a C) gombot a kezelőpanelen vagy a projektor távirányítóján, és a 
rendszer utasításainak megfelelően állítsa le a kivetítőt.

2. Csavarja be az élességállító gyűrűt, hogy biztosítsa az objektív teljes tárolását a projektoron 

belül. 

3. Helyezze a porvédő fedelet az objektívre, és tárolja a készüléket száraz és hűvös helyen. 

rn El 

[I]lli2J(DC!::J[2J 

"' ca 

= 
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1 KARBANTARTÁSI 

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt feltétlenül húzza ki a tápfeszültséget a konnektorból.
Ne használjon rovarölő szereket vagy más illékony vegyszereket a projektoron vagy a 
lencsén.
Ne hagyja, hogy a projektor hosszú ideig érintkezzen a gumi- vagy viniltermékekkel. Ez 
sérült vagy hámló bevonatot eredményez.
Tisztítsa meg a kivetítőt
Törölje le a kivetítőt puha és száraz pamut ruhával. Törölje puha ruhával hígított 
semleges tisztítószerrel, és törölje száraz ruhával nagyon súlyos foltok keletkezéséhez. 
Kérjük, vegye figyelembe a vegyi szálas törlőkendővel történő törlésre vonatkozó 
tanácsokat.
Ne használjon hígítót, benzolt vagy más oldószert, hogy elkerülje a bevonat lehámlását

A kivetítő elején egy ecset helyezhető el a szellőzőnyílás tisztításához.

Ne vakarja meg a projektor fő részét szegekkel vagy más merev tárgyakkal a karcolások 
elkerülése érdekében.

Lencse elkenődik
Tisztítsa meg a gép lencséjével megegyező módszerrel: használjon tisztítóhálót vagy 
professzionális légfúvókat. Vigyázzon, ne karcolja meg a lencsét.
A be- és kimenet tisztítása
A be- és kilépő por megakadályozza a levegő szellőztetését, ami hőmérséklet-
emelkedést és meghibásodást okoz. Tisztítási irányelv: legalább 10 000 használati 
óránként tisztítsa meg. Kapcsolja ki a tápfeszültséget, és húzza ki a tápkábelt.
Tisztítsa meg a külsőt elektromos porgyűjtővel. telepítse a kefefej átalakítót a 
tisztítószerre.
Felhívjuk figyelmét, hogy a tisztítószert ne használja átalakító vagy adapter nélkül kefefej 
nélkül.
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