
1. Uwagi dotyczące użytkowania 
 

1.0 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed uruchomieniem urządzenia   
1.1 Prosimy o użytkowanie zasilacza dołączonego do zestawu 
1.2 Urządzenie powinno stać z dala od kurzu oraz wszelkich miękkich powierzchni aby 

nie zakłócić poboru powietrza przez wloty na projektorze. 
1.3 Prosimy nie demontować urządzenia na własną rękę ponieważ możesz stracić gwarancję 
1.4 Dla ochrono twoich oczu prosimy o nie patrzenie bezpośrednio w obiektyw podczas pracy 

urządzenia 
1.5 Urządzenie nie jest wodoodporne i powinno być umieszczone z dala od wszelkiego rodzaju 

mokrych powierzchni. 
1.6 Zalecamy aby urządzenie nie pracowało powyżej 6 godzin bez przerwy. 
1.7 Gdy urządzenie przestanie działać prosimy o skontaktowanie się z producentem 

 

INSTRUKCJA OBS£UGI RD-805 
2. Zawartość opakowania   
Przewód sygnałowy AV  
Pilot zdalnego sterowania 
Instrukcja obsługi 
Przewód zasilający 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Specyfikacja 4. Wsparcie dla multimediów 5. Opis zewnętrzny  
 

 
Port USB Dioda podczerwieni  

Port HDMI  
Port VGA 

 
Wejście AV 

 
800 lumen  

 
 
 
 
 

Urządzenie nie wspiera systemu Dolby 
 
 

Gniazdo zasilania Wyjście słuchawkowe 

 Wylot gorącego powietrza 

 Korekcja Keystone 



6. Opis przycisków 7. Pilot zdalnego sterowania 

 1. Włącznik 
 2. Wyciszenie 
 3. Wstecz 
 4. Na przód 
 5. Poprzedni 
 6. Kolejny 
 7. Play 

Dioda led 8. Stop 
 

 9. Wybór języka (niedostępne) 
 10. Nagrywanie (niedostępne) 
 11. Wybór Źródła 

Włącznik 12. Teletekst (niedostępne) 
 13. Zatwierdź 
 14. Góra/Dół/Lewo/Prawo 
 15. Menu 
 16. Wyjście 

 17. Klawisze numeryczne  
 
 
 
 
 
 

 
9. Ustawienia menu  
 

 
Wciśnij przycisk "Menu" aby przejść do  
ustawień a następnie 
aby przemieszczać się pomiędzy opcjami. 

 
Wciśnij aby wybrać odpowiednia opcję  
a następnie "OK" aby przejść do ustawień. 

 

 

Przegląd funkcji 
 
Image:  
Ustawienia obrazu takie jak: tryb, temperatura kolorów, proporcje, redukcja 
szumów, ustawienia komputera 
 
Sound:  
Ustawienia dźwięku takie jak: tryb, balans, automatyczna głośność, tryb 
surround, SPDIF, equalizer 
 
Time:  
Ustawienia czasu takie jak: zegar, czas auto. wyłączenia, sleeper 
 
Setting:  
Ustawienia systemu takie jak: język, przywracanie ustawień fabrycznych, mieszanie, 
OSD, funkcja flip, zoom 

 
8. Podstawowe funkcje 
 
Włączanie i wyłączanie  
Po podłączeniu zasilania projektor automatycznie przechodzi w tryb stand-by. 
Włączanie: Naciśnij przycisk zasilania na projektorze lub pilocie. 
Wyłączenia: Naciśnij przycisk zasilania na projektorze lub pilocie. 
 
Ostrość   
Umieść projektor na stabilnym podłożu w odpowiednim miejscu 
i odległości względem ekranu projekcyjnego, a następnie zacznij kręcić 

obiektywem w prawo lub lewo aż do uzyskania pełnej ostrości obrazu. 
 
Obsługa menu 
 
Wybór Źródła obrazu 
 
Wciśnij przycisk "Source" na pilocie aby dostać się do menu wyboru 

Źródła. Wciskaj przycisk "Source" aż do najechania na odpiwiednie 

Źródło a następnie naciśnij "OK" aby zatwierdzić wybór. 

 
 
 
 
 
 

 
10. Odtwarzanie multimediów 
 
Podłącz dysk USB lub kartę SD i wybierz Źródło o nazwie "Multimedia" aby wyświetlić menu  
jak na obrazku poniżej. Poprzez to menu możesz wybrać odpowiednie multimedia do 
wyświetlenia takie jak "Pictures: zdjęcia", "Music: muzyka", "Video: filmy", "Text: poliki tekstowe". 
 
Uwaga: Możesz podłączyć jednocześnie tylko jedno urządzenie USB lub kartę SD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Dodatkowe uwagi 
 

• 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. 

 
  


