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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. Interfejsy

Dźwięk cyfrowy
Slot kart

USB

Micro SD

Włącznik

Złącze ethernet

Mini Jack

Złącze zasilacza
AV

Dioda zasilania
VGA

HDMI

5. S/PDIF SONY/Philips Digital Interface Format
Podłącz projektor do wzmacniacza (obsługującego technologię SPDIF) poprzez
kabel optyczny aby odtwarzać dźwięk w technologii Dolby Digital 5.1

6. Opis zewnętrzny

Ustawienia ostrości

Głośnik
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7. Obsługa pilota

Włącznik

Wyciszanie

Strona główna

Klawiatura

Głośność -

Głośność +

Wstecz

Tryb 3D
Przycisk programowalny

Menu

Możesz ustawić konkretną opcję przypisaną do przycisku programowanego. Dzięki
temu po jego naciśnięciu możesz wejść od razu do wybranej wcześniej funkcji.

8. Strona główna

Strona główna składa się z 5 części:
Online Video, Local, System Settings,
u-Console i Other Apps. Możesz użyć
pilota lub myszki aby przerzucić
kolejną stronę.
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9. Odtwarzacz multimediów
Wybierz “Media player” w zakładce “Local” na stronie głównej aby przeglądać zapisane
zdjęcia, filmy i muzykę bezpośrednio z zewnętrznego urządzenia lub internetu.

Wciśnij przycisk góra/dół na pilocie
aby wybrać plik. Prawo/lewo aby
przerzucić stronę. Wciśnij “OK.”, aby
odtworzyć wybrany plik.

10. Ustawienia systemu
A: Zarządzanie aplikacjami
Wybierz “Application Management” w ustawieniach aby zarządzać aplikacjami.

Wybierz aplikację i wciśnij “OK.”, aby nią zarządzać.
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B: Ustawienia sieci internet
Ustawienia automatyczne: Projektor
powinien samodzielnie ustawić
adres serwera DNS i bramy.
Ustawienia ręczne: Możesz samodzielnie
ustawić adresy DNS i bramy internetowej.
Po zakończeniu pracy wciśnij przycisk
“Save” aby zachować nowe ustawienia.

C: Ustawienia sieci WiFi

WejdŹ w ustawienia sieci WiFi i wybierz odpowiednie połączenie oraz kliknij “OK.”, aby
ustanowić połączenie. Jeśli sieć posiada szyfrowanie pojawi się okienko do wpisania hasła.
Zapisz wpisane hasło i kliknij “OK.”, aby połączyć się z internetem. Jeśli połączenie nie jest
szyfrowane wystarczy kliknąć “OK.”, aby ustanowić połączenie.
Ustawienia ręczne: Jeżeli SSID nie jest rozgłaszane publicznie należy wpisać je ręcznie.
Wybierz “Add Wifi network” a następnie kliknij “OK.”. Podaj nazwę SSID i zatwierdź “OK”.
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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.
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12. 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.pl

/

www.zillo.pl

