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1. Instrukcja bezpieczeństwa

Prosimy, wpisz w okienku po prawej stronie

numer modelu i seryjny produktu.

Numer modelu:
Numer seryjny.

Przed użyciem produktu przeczytaj instrukcję obsługi.

Nie patrz bezpośrednio w światło obiektywu.
Grozi to uszkodzeniem wzroku i tyczy się w szczególności dzieci.

Ostrzeżenie: Nie ustawiaj projektora na mokrej powierzchni, w ten
sposób unikniesz porażenia prądem.
Oznacza, że instrukcja dotyczy
Wysokie napięcie, nie otwierać,

za wyjątkiem profesjonalistów!

UWAGA

ważnej operacji.

Oznacza niebezpiecznie

wysokie napięcie.

Ostrzeżenie:
Po włączeniu projektora, wentylacja będzie działać przez około 90 sekund. Przed
odłączeniem kabla zasilania upewnij się, że wentylacja przestała pracować. W
innym wypadku, może to spowodować uszkodzenie lampy procesora.

O bateriach pilota:
Baterie powinny być włożone poprawnie, w innym wypadku, pilot może
ulec uszkodzeniu. Upewnij się, że pilot jest po za zasięgiem dzieci.
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2. Środki bezpieczeństwa
Ostrzeżenie:
Przed użyciem projektora przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Każda Źle wykonana operacja
może spowodować porażenie prądem lub pożar. Wypełniaj wszystkie podane instrukcje
podczas używania lub naprawy projektora.
1. Czyszczenie

8. Chroń kabel zasilania

Czyszcząc projektor, odłącz kabel
zasilania i używaj mokrej szmatki bez
środków czyszczących.

Zawsze przed użyciem sprawdzaj, czy
kabel jest w idealnym stanie.

2. Akcesoria
Koniecznie używaj jedynie zalecanych
przez producenta akcesoriów, aby
zapobiec uszkodzeniu projektora.
3. Otoczenie
Nie ustawiaj projektora na
mokrych powierzchniach
4. Umiejscowienie
Upewnij się, że projektor ma stabilne oparcie.
5. Wentylacja
W celu uzyskania najlepszych efektów,
czyść filtr raz na miesiąc.
6. Zasilanie
Zanim podłączysz projektor do prądu,
upewnij się, że napięcie jest odpowiednie dla
tego projektora (220V lub 110V)
7. Przewód odgromowy
Wtyczka trzy-stykowa jest jednocześnie
przewodem odgromowym tego projektora.

9. Burza
Nie używaj projektora podczas burzy.
Odłącz kabel zasilania.
10, Naprawa
Z racji na wysokie napięcie, nie otwieraj i nie
próbuj reperować projektora na własną rękę.
Zwróć się z prośbą o pomoc do
profesjonalisty, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
11. Ciepło
Upewnij się, że w pobliżu projektora nie ma
żadnych urządzeń wytwarzających ciepło.
Mogą one znacząco skrócić okres
użytkowania projektora.
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3. Należy przestrzegać
Podczas instalacji:
- Nie ustawiać projektora na mokrej
powierzchni, może to skrócić czas
jego użytkowania.
- Nie wystawiać projektora na
działanie promieni słonecznych.
- Temperatura w trybie pracy
powinna wynosić: 32oF ~ 158oF
- Temperatura przechowywania
powinna wynosić: -20oF ~ 158oF
- Nie blokować szczelin wentylacyjnych
projektora. Jeśli temperatura we wnętrzu
projektora jest będzie zbyt wysoka,
nastąpi automatyczne wyłączenie.
Ochroni to projektor przed przegrzaniem
i uszkodzeniem. Koniecznie czyść
filtr raz w miesiącu.

O wyłączaniu i wyłączaniu
projektora
- Aby włączyć projektor, podłącz kabel
zasilający; następnie wciśnij przycisk zasilania
na panelu klawiszy. Może upłynąć kilka minut
nim lampa zacznie pracować normalnie.
- Aby wyłączyć projektor, ponownie naciśnij
przycisk zasilania. Lampa zgaśnie, ale
wentylacja będzie pracowała nadal.
Projektor automatycznie wyłączy się po
zakończeniu pracy wentylacji.
- Nie odłączaj kabla zasilania przed
automatycznym wyłączeniem chłodzenia.

Ostrzeżenie:
Wentylacja służy utrzymywaniu niskiej temperatury. Włączy się automatycznie po
uruchomieniu projektora. Szybkość pracy wentylatora zależy od temperatury
wewnątrz projektora. Nie odłączaj kabla zasilania jeśli projektor nie jest wyłączony, a
wentylacja wciąż działa. Jeśli wentylacja ulegnie uszkodzeniu, może ulec uszkodzeniu
również projektor z powodu przegrzania.
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4. Dołączone akcesoria

Pilot

Kabel VGA

Instrukcja obsługi

Kabel AV

Kabel zasilający

Podczas podłączania przewodu HDMI lub
USB zwróć uwagę na rozmiar wtyku. Nie
podłączaj zbyt dużych lub nieprawidłowych
wtyków do portów USB lub HDMI.

Karta gwarancyjna

Zasilacz
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5. Akcesoria dodatkowe

Aby dokonać zakupu dodatkowych akcesoriów odwiedŹ nasz sklep on-line lub
skontaktuj się ze sprzedawcą.

Ekran projekcyjny

Stojak

Kabel VIDEO

Kabel AUDIO

Kabel RGB na VGA

Kabel RGB

Kabel HDMI

Okulary 3D
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6. Budowa projektora
Projektor jest wytwarzany przy użyciu technologii z zastosowaniem wysokiej precyzji. Jednakże
możliwe jest występowanie niewielkich czarnych kropek na wyświetlanym obrazie. Jest to
normalne zjawisko powstałe podczas procesu produkcyjnego które nie jest uznawane za wadę.

Pierwsze uruchomienie projektora może trwać nawet 10 sekund. Naciśnij czerwony
przycisk na klawiszu zasilania aby włączyć zasilanie.
Tył

Panel górny

Głośnik

Głośnik
Obiektyw

Wejście
Micro SD
Wejście
Wentylator

Micro USB
Gniazdo zasilania

Przycisk

Opis
Włącznik zasilania
Wejście do menu
Przyciski nawigacyjne
Przycisk zatwierdzający
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7. Instalacja

Postaw projektor w dobrze wentylowanym
miejscu.
Nie kładź niczego obok projektora aby
zapobiec zablokowaniu wejścia powietrza
do wentylatora.
Jeżeli wejście powietrza jest zablokowane
temperatura projektora może niebezpiecznie
wzrosnąć

Nie kładź projektora na dywanie lub chodniku.

Upewnij się że żaden obiekt jak np. papier
nie zasłania obiektywu.

Zachowaj odpowiedni dystans (30 cm lub
więcej) wokół projektora
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8. Wielkość wyświetlanego obrazu

1. Umieść projektor na sztywnym podłożu, razem z komputerem lub Źródłem sygnału.
2. Umieść projektor w odpowiedniej odległości od ekranu używając tabelki poniżej.
3. W przypadku wyświetlania krzywego obrazu użyj korekcji zniekształcenia (KEYSTONE)

Wysokość ekranu

Wysokość ekranu

EKRAN
EKRAN

Odległość od projektora
Odległość od projektora

Rozmiar obrazu (mm)

Szerokość obrazu

Wysokość obrazu

Odległość od projektora

(Y) (mm)

(X) (mm)

(D) (mm)
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9. Obsługa pilota
Otwórz pokrywę z tyłu pilota aby wymienić baterię.

Czerwone
Zielone
żółte

Android
Przeglądarka
Moje aplikacje
Ustawienia

Edycja kanału
Skasuj
Zmień nazwę
Przenieś

Niebieskie

Wyszukiwarka plików

Pomiń

Zasilanie
Włącza/wyłącza zasilanie

Ręczne wyszukiwanie
Zapisz

Wyciszenie

Korekcja zniekształceń

Regulacja głośności

Menu

Wybór Źródła

Otwarcie lub zmiana parametrów

AV/PC/YPbPr/DMP

Przyciski kierunkowe
Właściwości
Wyświetlenie właściwości pliku
w trybie Android

Przycisk wyjścia

Główne menu
Tryb obsługi myszki
Wielkość obrazu
Przy podpięciu komputera,
wielkość ustawi się automatycznie

Tryb 3D
Lewo-prawo zmiana obrazu
Zmiana wielkości obrazu
Przewiń do tyłu

Kolejny

Odtwarzaj / Pauza

Pauza

Przewiń do przodu

Poprzedni
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10. Korekcja zniekształceń i wybór Źródła

Korekcja zniekształceń

Wybór Źródła sygnału

Aby zapobiec trapezoidalnego wyświetlania
obrazu, należy użyć funkcji KEYSTONE, aby
ustawić szerokość góry i dołu obrazu.

1. Wciśnij przycisk INPUT lub S aby

1. Wciśnij przycisk lub
dostosować obraz.

aby

- Zniekształcenia mogą być
zredukowane pomiędzy -40 a 40
2. Wciśnij przycisk MENU lub EXIT
po dokonaniu korekcji.

wejść do menu wyboru Źródła.

2. Wybierz Źródło sygnału
używając przycisku INPUT lub S
tylko wtedy gdy urządzenie zostało
uprzednio podłączone. Aby
zatwierdzić wybór wciśnij OK..
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11. Podłączanie urządzeń zewnętrznych

Podłączenie pamięci USB
Podłącz urządzenie USB tak jak na obrazku

Odłączanie pamięci USB

1. Wciśnij przycisk EXIT.
2. Odłącz urządzenie od
poniżej. Kiedy urządzenie zostanie podłączone, projektora
na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni
komunikat.
Nie można zapisywać ani kasować danych
z urządzenia poprzez projektor.

URZ¥DZENIE USB

Podłączanie karty Mikro SD
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12. Obsługiwane formaty VIDEO

Rodzaj

AUDIO

pliku

VIDEO
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13. Obsługiwane formaty AUDIO
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14. Obsługiwane formaty 3D
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15. Obsługiwane formaty 2D do 3D
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16. Ustawienia menu

Ustawienia Menu
1. Wciśnij przycisk “MENU”
2. Użyj lub aby wybrać opcję
3. Użyj lub aby najechać na odpowiednią funkcję i wciśnij “OK”
4. Użyj lub aby dostosować ustawienia.
5. Po skończeniu pracy wciśnij “EXIT”

Ustawienia jakości zdjęć

Ustawienia jakości i głośności dŹwięku
Ustawienia związane z czasem

Ustawienia dotyczące 3D

Ustawienia zaawansowane
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17. Połączenie z zewnętrznymi urządzeniami

KOMPUTER

DVD

VIDEO

KAMERA / APARAT
USB

S£UCHAWKI

KONSOLA DO GIER
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18. Parametry techniczne

Model:
Wymiary:
Rozdzielczość:
Proporcje:

MAXLED VIRA
163x114x445 mm
1280x800 px
16:9

Zasięg pilota:

do 3m

Wejścia Video:

NTSC M/PAL-B, D, G, H, I/PAL M/PAL N/PAL 60/SECAM

Zasilacz AC-DC

19V

Wyjście Audio:

1W + 1W

Port USB:
Warunki w trybie pracy:
Warunki przechowywania:

5V, 0.5 A (MAX)
temperatura 0oC~50oC wilgotność 10%~65%
temperatura -15oC~50oC wilgotność 10%~90%

19. 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.
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20. Karta gwarancyjna

.............................................................Nazwasprzętu/urządzenia
Nr. katalogowy ......................................................................................
Nr. fabryczny ..........................................................................................

Nr. dowodu zakupu

.............................................................................

Podpis i pieczęć sprzedawcy

Data sprzedaży .....................................................................................

Ewidencja napraw
Data przyjęcia

Data wykonania

Zakres wykonanych prac

Podpis i pieczęć serwisu

Kontakt do importera
Pomoc techniczna

+ 48 508 964 552

Reklamacje

Współpraca handlowa

+ 48 508 964 552

+ 48 508 964 552
+ 48 733 300 069

BIG 5 S.C.
ul. Św. Rocha 270
42-221 Częstochowa
NIP: 573-282-97-69

biuro@new-electric.pl

/

biuro@zillo.pl

REGON: 241957435

Produkt nie spełnił Twoich oczekiwań ?

Zadzwoń do nas w sprawie wymiany na lepszy model.

Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów:

www.new-electric

/

www.zillo.pl

