Projektor LED YOGA
Instalacja · Obsługa · Użytkowanie

Wprowadzenie
1. Informacje i ostrzeżenia
Dziękujemy za zakup projektora !
Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak
prawidłowo użytkować projektor wraz z wszystkimi
jego funkcjami.
Wszelkie obrazki w instrukcji mogą nieco odbiegać od
aktualnego oprogramowania na projektorze.
UWAGA: Myszka bezprzewodowa jest zalecana do
obsługi menu.
Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania.
Zalecamy aby uważnie i dokładnie przeczytać
poniższą treść przed włączeniem urządzenia.
Prosimy nie otwierać obudowy projektora. Naprawa na
własną rękę będzie skutkowała utratą gwarancji i jest
niezwykle trudna i wymagająca.
Nie patrz bezpośrednio w obiektyw podczas projekcji
obrazu.
Nie kładź urządzenia na poduszce i innych miękkich
powierzchniach mogących zatkać wloty i wyloty
powietrza.
Nie włączaj urządzenia w otoczeniu kurzu lub pyłu
który może uszkodzić projektor.
Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na
projektorze.
Prosimy o używanie zasilacza odpowiedniego do
Twojego kraju.
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2 Informacje
przed pierwszym
uruchomieniem
YOGA
1. Zgodnie z obrazkiem obok podłącz
zasilacz do urządzenia.

2. Po prawidłowym podłączeniu
zasilacza dioda na górnym panelu
powinna zacząć się świecić.
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Włączanie i wyłączanie
YOGA

Wciśnij przycisk
urządzenie.
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na obudowie projektora lub na pilocie aby uruchomić
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Pilot zdalnego sterowania
YOGA
On/OFF
Przewiń do tyłu
Góra
Prawo
OK

Play/Pauza
Wyciszenie
Przewiń do
przodu
Prawo
Dół

Wstecz
Ściszenie

Wybór źródła
Zgłośnienie

Menu

Miejsce instalacji 2
baterii AAA
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Interfejs urządzenia
YOGA

Po uruchomieniu urządzenia oczom
użytkownika pokaże się następujący obraz
po około 2-5 sekundach.
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Ostrość obrazu
YOGA

Umieść projektor na wprost wyświetlanego
obrazu, a następnie za pomocą pokrętła z
boku obudowy dostosuj korekcję trapezową
aby uzyskać idealny kształt.
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Złącza na obudowie
YOGA
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Podłączanie multimediów
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Wybór źródła

YOGA

YOGA

Projektor wspiera wiele rodzajów urządzeń.
Wybierz odpowiednie źródło sygnału za pomocą pilota lub myszy.
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Podłączenie sygnału z przewodu

3w1
YOGA
Użyj przewodu 3w1 aby połączyć
projektor ze źródłem obrazu.
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Dodatkowe uwagi
YOGA

•

Filtr powietrza w projektorze należy czyścić minimum raz w miesiącu, przy użyciu
np. sprężonego powietrza.

•

Reklamacja na projektor jest udzielana na okres roku czasu. Gwarancja na lampę
LED 6 miesięcy.

•

Projektora nie należy używać jako TV codziennie po kilkanaście godzin.
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