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1. Ostrzeżenie
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.

Instrukcja Projektora LED
PLATINIUM

4. Podłączanie projektora

Głośnik
lewy

Ekran

Subwoofer

Głośnik
Głośnik centralny

prawy

DVD

Projektor

Wzmacniacz
Siedzenia

Drzwi

Głośnik

Głośnik

lewy tylni

prawy tylni

W celu uzyskania najlepszej jakości obrazu, unikaj bezpośredniego dostępu promieni
słonecznych do pomieszczenia. Zasłoń okna, jeśli używasz projektora w czasie dnia.
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5. Instalacja projektora
Ustawienie standardowe (projekcja przednia)
W tabeli znajdziesz dane, które pozwolą dopasować
wielkość obrazu i odległość projektora od ekranu.

Odległość
60”

4:3
2.50m

16:9
2.16m

84”

3.43m

2.97m

100”

4.05m

3.50m

120”

4.77m

4.15m

Możliwe jest zmniejszenie lub zwiększenie rozmiarów o +/- 3%. Jeżeli odległość jest mniejsza
niż 2m lub większa niż 5m, obraz może być rozmazany.
Uwaga
Na poniższych grafikach sprawdź jak poprawnie wyregulować kształt obrazu.

Ekran

Oś
symetrii
ekranu

Złe ustawienie

Projektor

Prawidłowe ustawienie

Złe ustawienie
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6. Metody instalacji
Skontaktuj się z profesjonalnym monterem, aby zainstalować projektor na uchwycie
mocującym go do sufitu.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej, aby dobrze umiejscowić projektor.

Projektor

Ekran

Projektor

Ekran

Projekcja przednia

Projekcja tylna

umocowanie do sufitu

umocowanie do sufitu

Projektor
Ekran

Projektor

Ekran

Projekcja przednia

Projekcja tylna

umiejscowienie na stoliku

umiejscowienie na stoliku

Ostrzeżenie:
1. Projektor może zostać uszkodzony, jeśli nie jest poprawnie przymocowany do sufitu lub nie
jest poprawnie umiejscowiony na podłożu.
2. Ten projektor może być używany jedynie w warunkach, gdzie temperatura nie wykracza
poza przedział 32 -95oF. Jeśli temperatura wykracza poza ów przedział, projektor
może ulec uszkodzeniu.
2. Projektor może ulec uszkodzeniu, jeśli zostanie umiejscowiony w zakurzonym,
mokrym, wilgotnym lub zadymionym otoczeniu.
4. Zadbaj o wentylację. W innym wypadku, projektor może ulec uszkodzeniu lub
spowodować zagrażającą życiu sytuację w związku z przegrzaniem.
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7. Opis urządzenia

9

11

10

1

Obiektyw

2

Dioda IR

3

Regulacja nachylenia

4

Napływ chłodnego powietrza

5

Odpływ ciepłego powietrza

6

Włącznik zasilania

7

Regulacja zniekształceń KEYSTONE

8

Panel złączy sygnałowych

9

Slot kart SD (Tylko model z WiFi)

10

Prawy głośnik

11

Napływ chłodnego powietrza

12

Lewy głośnik

12
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8. Porty wejściowe
Y/Pb/Pr

Przesyłanie obrazu wg. standardu Component Video

Video

Wejście AV

L-Out, R-Out

Wyjście audio

L-In, R-In

Wejście audio

VGA IN

Wejście VGA

TV

Opcjonalne

HDMI 1/2

Wejście HDMI

USB 1/2

Wejście USB

Ethernet

Złącze internetowe

USB/SD obsługuje formaty:
1. Wideo: MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV, TS, TRP, MKV, MOV, WMV, RM, RMVB
2. Obrazy: JPEG, BMP
3. Audio: MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV, TS, TRP, MKV, MOV, WMV, RM, RMVB

Ostrzeżenie:
Pamiętaj, by poprawnie umieścić kabel sygnału w porcie,
a następnie uruchomić projektor. W innym wypadku możliwe jest
uszkodzenie projektora.

9. Pilot sterowania

Włącz / wyłącz

Do góry

Wycisz dźwięk

Na dół

Informacje

W lewo

info
Pic
.

Tryb obrazów

W prawo

Sound

Tryb dźwięków

Poprzedni

Sleep

Tryb uśpienia

Następny

Odwróć obraz w poziomie
Odwróć obraz w pionie

Przewijanie do tyłu
Przewijanie do przodu

DTV

Tryb telewizji cyfrowej

Odtwarzaj / Pauza

EPG

Tryb menu

Goto

Wybór miejsca odtwarzania

OK.

USB

Odczyt urządzania USB

Vol +/-

Głośność

S

Wybór Źródła

CH +/-

Wybór kanału

Stop
Zatwierdzanie

R

Proporcje ekranu

Rec

Nagrywanie

M.

Menu

FREEZE

Zamrożenie ekranu

Exit

Wyjście

1,2,3...9

Wybór kanału TV
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10. Panel górny

1. Wskaźnik świetlny

4. OK

Kolor czerwony: stan gotowości (stand-by)

Zatwierdzanie ustawień menu

Kolor zielony: tryb pracy
5. Menu
2. Przycisk zasilania
Włącza i wyłącza projektor. Spełnia tę samą
funkcję jak przycisk "Power" na pilocie

Wejście do menu ustawień.
6. źródła

zdalnego sterowania
Umożliwia wybór Źródła sygnału.
3. Przyciski kierunkowe
Umożliwia poruszanie się po menu
w górę/dół oraz na lewo/prawo
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11. Włączanie i wyłączanie projektora
Włączanie projektora
1. Przed użyciem pilota, włóż do niego dwie baterie.
2. Włącz zasilanie, naciskając przycisk na panel, tak
aby światełko zaczęło migać.
3. Naciśnij przycisk zasilania na pilocie lub na panelu klawiszy,
wskaźnik zacznie świecić na niebiesko.
4. Po kilku sekundach zacznie działać lampa.
5. Jeśli używasz projektora po raz pierwszy obraz może wydawać się nieco rozmazany lub jego
kształt może nie być prawidłowy. Poszukaj wskazówek w rozdziale "Ustawienia obrazu".

6. Możesz też w każdym momencie wrócić do ustawień fabrycznych. W tym celu
poszukaj wskazówek w rozdziale "Ustawienia menu".
Wyłączanie projektora
1. Podczas używania projektora włączenie przycisku zasilania spowoduje przejście
projektora w tryb stand-by.
2. Podczas trybu stand-by projektor pozostaje w gotowości. By włączyć go ponownie
wystarczy nacisnąć ponownie przycisk zasilania.
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12. Ustawienia obrazu
Kiedy używasz projektora po raz pierwszy obraz może być nieczytelny lub
trapezoidalny. Jest to spowodowane rozregulowaną ostrością obiektywu lub/i
Źle ustawionym kształtem obrazu. Przeczytaj poniższe wskazówki, aby
poprawić jakość obrazu.
Ustawienia ostrości
1. Przekręcaj obiektyw zgodnie z ruchem wskazówek zegara, następnie powoli spróbuj przekręcić
obiektyw w odwrotnym kierunku. W tym samym czasie obserwuj uważnie ekran. Kiedy obraz stanie się
wyraźny (w środkowym obszarze obrazu), będzie to oznaczało, iż soczewka znajduje się
w najlepszej pozycji.

UWAGA: Kiedy przenosisz projektor z zimnego pomieszczenia do ciepłego może
wystąpić zjawisko pary wodnej. Poczekaj aż para zniknie, nim włączysz projektor.
Nachylenie obrazu (KEYSTONE)
Jeśli nachylenie wyświetlanego obrazu odbiega od normy, popraw jakość obrazu regulując
nachylenie. Obraz nabiera kształtu trapezu, jeśli ekran lub projektor nie są wypoziomowane.
Zmień połączenie projektora, aby poprawić jego kąt nachylenia w stosunku do ekranu.

Ekran
Projektor

Projektor
Wysokość

KEYSTONE

Ekran

Regulacja nachylenia

Jeśli nie jest możliwa regulacja
nachylenia obrazu, aby
poprawić jego kształt obniż
projektor tak, aby celował w
środek ekranu pionowo.
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13. Menu ustawień
1. Kiedy używasz projektora naciśnij przycisk menu aby
zobaczyć obrazek po prawej.
2. Użyj strzałek aby wejść do opcji podrzędnych:
obraz / dźwięk / czas / kolejna opcja
3. Po potwierdzeniu opcji podrzędnej, użyj strzałek aby dojść do
opcji która Cię interesuje tak jak na drugim obrazku.

4. Użyj przycisku "OK" i strzałek, aby ustawić nowe parametry.
5. Po wyborze nowych ustawień naciśnij ponownie "menu"
i opuść ustawienia.
6. Powtórz kroki 2-5 aby ustawić wszystkie parametry
Parametry ustawień menu
1. Naciśnij klawisz "menu", aby wyświetlić obrazek po prawej.
2. Strzałkami jak na obrazu obok wybieraj opcje
które podświetlą się na żółto.
3. Naciśnij klawisz "OK' aby zatwierdzić zmianę.
4. Naciśnij ponownie klawisz "menu" aby opuścić
okno ustawień.
Ustawienia obrazu
Tryb obrazków
Temperatura kolorów

Standardowy / delikatny / użytkownika / dynamiczny
Standardowe / ciepłe / zimne

Proporcje obrazu

4:3 lub 16:9

Redukcja szumów

Wyłączone / słabe / średnie / mocne

Odwróć horyzontalnie

Włączone / Wyłączone

Odwróć wertykalnie

Włączone / Wyłączone
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Ustawienia dźwięku
Tryb dźwięku

Muzyka / Film / Sport / Użytkownika / Standardowy

Balans

-50~50

Automatyczna głośność

Tak / Nie

Dźwięk wielokanałowy

Tak / Nie

Equalizer

(120/500/1.5K/5K/10K)Hz 50

Ustawienia zegara
Zegar

Dzień / Miesiąc / Rok / Godzina / Minuta

Moment wyłączenia

Nie / Raz / Codziennie / Pon-Pt

Moment włączenia

Nie / Raz / Codziennie / Pon-Pt

Godzina uśpienia

Nie / 10 / 20 / 30 / 60 / 90min

Menu multimediów
Obrazki

Oglądanie zdjęć w galerii

Muzyka

Odtwarzanie muzyki z albumu

Filmy
Dokumenty tekstowe

Oglądanie filmu
Czytanie książek / dokumentów

Obsługiwane typy plików
Rodzaj

Wideo

Dźwięk

Obraz

UWAGA

Rozszerzenie

Kodek video

.avi

DivX,Xvid, MPEG-4

.mpg

MPEG-1, MPEG-2

Kodek audio

USB 2.0, w tym dysk twardy i pamięć flash.

.dat

MPEG-1

.rm/rmvb

RealMedia, video

.mov/mkv

H.264

.mp3

-----

Mp3

Mp3, WMA,AAC

WMA

.wma

-----

.m4a/aac

-----

AAC

.jpg/jpeg

JPEG

-----

.bmp

BMP

-----

.png

-----

-----

Ustawienia ogólne
Wybór języka
Przywróć ustawienia fab.
Przenikanie
Czas wyśw. menu
Aktualizacje

1. Do wejścia USB można wprowadzić USB 1.1 i

Język polski dostępny
Tak / Nie
Nie / Słabe / Średnie / Mocne
Nie / 5 / 10 / 15 sekund
Aktualizacja oprogramowania (poprzez USB)

2. Maksymalna dozwolona pojemność pamięci
to 500GB
3. Dopuszczalne systemy kodowania plików:
FAT16, FAT32, NTFS
4. Wejście USB obsługuje większość nośników, ale nie
jest uniwersalne. Wszystkie nie sklasyfikowane
problemy z urządzeniem są spowodowane
podłączeniem nieprawidłowego nośnika.

5. Całkowite napięcie wszystkich podłączonych
urządzeń USB nie powinno przekroczyć 1200 mAh,
usterki spowodowane niepoprawnym użytkowaniem
nie będą mogły być reklamowane.
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14. Postępowanie awaryjne

Problem

Możliwe przyczyny i rozwiązania

1. Kiedy naciskam przycisk zasilania

- Kabel zasilania jest Źle podłączony / lub został uszkodzony

projektor nie odpowiada.

- Bezpiecznik jest spalony

2. Nie mogę włączyć projektora
pilotem.

- Nie włączono zasilania odpowiednim przyciskiem
- Pilot nie ma baterii lub są zużyte
- Pilot nie został dobrze wycelowany w diodę IR

3. Brak obrazu

- Niewłaściwy wybór Źródła sygnału
- Brak Źródła sygnału
- Kabel wejścia nie jest prawidłowo podłączony
- Jeśli pracujesz z komputerem PC upewnij się że częstotliwość odświeżania została
ustawiona na 50-60Hz

4. Projektor sam się wyłącza

- Wentylacja projektora została zablokowana
- Napięcie prądu nie jest prawidłowe
- Projektor uległ przegrzaniu, odczekaj kilka minut i uruchom ponownie. Sprawdź czy
wentylacja działa poprawnie

15. Parametry techniczne

Model:
Wymiary:
Lampa:
¯ywotność lampy:

MAXLED PLATINIUM
350x275x140 mm
LED 140W
do 50 000 godzin ( około 5 lat ciągłej pracy )

Jasność lampy:

2700 lumenów

Rozdzielczość:

1280x800 Full HD (1080p)

Kontrast:

2000:1 / DYNAMIC 4000

Proporcje:

16:9 / 4:3

Wielkość wyświetlanego obrazu:

60-120 cali

Głośniki:
Zasilanie:
Warunki w trybie pracy:
Warunki przechowywania:
Zużycie energii:
Wejścia:
Obsługiwane formaty:

Wbudowane 2x 2W
AC110-240V/50-60 Hz
temperatura 0oC~50oC wilgotność 10%~65%
temperatura -15oC~50oC wilgotność 10%~90%
240W
2x HDMI / 2x USB / AV / VGA / YPbPr
MPEG1 (.dat, .mpg, .mpeg), MPEG2 (.mpg), MPEG4 (.avi, .mp4), RM, RMVB (.rm, .rmvb),
H264 (.mkv, .mov), MOV (.avi, .mp4), MJPEG (.avi), FLV (.flv), VC1 (.wmv, .asf), DIVX (.divx, .avi)

Obsługa 3D:

TAK
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16. Lista akcesoriów
Ostrzeżenie:
Koniecznie sprawdź zawartość opakowania zaraz po jego otwarciu.
Lista akcesoriów:
- Projektor .........................................................................1 szt
Pilot zdalnego sterowania ..........................................1 szt
Kabel zasilający .............................................................1 szt
Kabel AV .........................................................................1 szt
Instrukcja obsługi .........................................................1 szt
Zapasowy bezpiecznik ...............................................1 szt
Ściereczka do obiektywu ............................................1 szt

-

W sprzedaży dodatkowo:
- Ekran projekcyjny
- Zapasowa lampa LED
- Uchwyt do podwieszenia projektora do sufitu

17. 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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18. 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. Wysockiego 41/6
42-200 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.pl

/

www.zillo.pl

