
Domowy projektor

Instrukcja obsługi
Seria CL760

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, proszę
 uważnie zapoznać się z zawartością instrukcji.



Konstrukcja projektora pozwala na łatwą wymianę jego części.
Skontaktuj się z producentem w celu uzyskania informacji.

Po 6 godzinach nieustannej pracy projektora należy go wyłączyć
i zrobić przerwę przed kolejnym uruchomieniem.

Trzymaj projektor z dala od innych urządzeń mogących emitować
ciepło. Istnieje ryzyki skrócenia żywotności produktu. 

Nie rozkręcaj urządzenia i nie próbuj samodzielnie go naprawiać.
Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowany
serwis lub za zgodą dystrybutora. Próba samodzielnej naprawy
urządzenia może się skończyć utratą gwaranacji.

Moc urządzenia to 90 ~ 240V AC. Pamiętaj, by podłączać urządzenie
wyłącznie do gniazd z uziemieniem.

Trzymaj urządzenie z dala od wilgotnego środowiska.

Patrzenie bezpośrednio na światło projektora może spowodować
uszkodzenie wzroku, szczególnie w przypadku dzieci. 

Nie patrz w światło projektora podczas jego pracy.
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Te cztery otwory służą również do montażu sufitowego.
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Aby odpowiednio skorygować obraz, wykonaj poniższe czynności.

Mogą występować różnice wynikające w wersji modelu.

Jeśli podłączasz urządzenie do odtwarzacza DVD z HD1, wybierz źródło
sygnału z HDMI1.

Naciśnij przycisk “Source” na urządzeniu lub pilocie, by wybrać
źródło sygnału wejściowego.

Wybieranie źródła sygnału wejściowego:

Po uruchomieniu zobaczysz startowe menu.

Przed uruchomieniem projektora, podłącz kabel zasilający,
a następnie wciśnij przycisk “Power” znajdujący się na pokrywie.
Wskaźnik zmieni kolor na niebieski.



Format Obrazu

Format Wideo

Format Audio

Typ pliku Format Rozszerzenie

Nie wspiera formatu wideo:

Postępuj zgodnie z danymi przedstawionymi w poniższej tabeli,
by dostosować rozmiar obrazu i jego odległość (od ekranu).

Rozmiar obrazu zależy od odległości projektora od ekranu.
Mogą występować 3% różnice od podanych danych.

Podczas pierwszego użycia projektora, wyświetlany obraz może być
niewyraźny i rozmazany. Spowodowane jest to brakiem odpowiednich
ustawień ostrości i należy postępować według poniższych instrukcji:

Jeśli wyświetlany obraz ma kształt trapezu, należy skorygować
go za pomocą przyciski korygującego obraz.

Jeśli po korekcji, obraz nadal ma kształt trapezu, ustaw odpowiednią wysokość
projektora w stosunku do środka ekranu.

Przesuwaj w prawo lub lewo

Przesuwaj w prawo lub lewo

cvid, RV20 ; Nie wspiera formatu audio:



Projektor Kable AV Zasilacz

Pilot Instrukcja Ścierka do soczewki

2 x elementy podstawy

Po rozpakowaniu produktu upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie akcesoria.


