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  1. Nie należy blokować żadnych szczelin 
wentylacyjnych. Aby zapewnić 
niezawodne działanie projektora i 
zabezpieczyć go przed przegrzaniem, 
zaleca się instalację projektora w 
miejscu, gdzie nie będzie blokowana 
wentyalcja. Na przykład nie należy 
umieszczać projektora na zapełnionym 
stoliku do kawy, na sofie, łóżku, itd. 
Nie należy umieszczać projektora 
w zamkniętych miejscach, takich 
jak biblioteczka lub szafa, gdzie 
ograniczony jest przepływ powietrza.

  2. Nie należy używać projektora w pobliżu 
wody lub w wilgotnych miejscach. Aby 
zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru 
i/lub porażenia prądem elektrycznym 
nie należy narażać projektora na 
oddziaływanie deszczu lub wilgoci.

  3. Nie należy instalować w 
pobliżu źródeł ciepła, takich jak 
grzejniki, podgrzewacze, piece 
lub inne urządzenia, włącznie ze 
wzmacniaczami, które emitują ciepło.

  4. Nie należy używać projektora w 
bezpośrednim świetle słonecznym.

  5. Nie należy używać projektora w pobliżu 
jakichkolwiek urządzeń, które generują 
silne pole magnetyczne.

  6. Nie należy używać projektora w 
miejscach, w których może gromadzić 
się zbyt dużo kurzu i brudu.

  7. Produkt należy wyłączyć przed 
czyszczeniem.

  8. Należy odłączyć przewód zasilający, 
jeśli produkt długo nie będzie używany.

9. Należy sprawdzić, czy temperatura 
pomieszczenia mieści się w granicach 
5 - 35°C.

10. Wilgorność względna powinna się 
mieścić w granicach 5 - 35°C, 80% 
(Maks.), bez kondensacji.

11. Nie należy upuszczać, rzucać lub 
próbować wyginać produktu.

12. Wrzucenie do ognia może spowodować 
eksplozję.

13. Do czyszczenia można używać 
wyłącznie suchą szmatkę.

14. Należy używać wyłącznie dodatków/
akcesoriów określonych przez 
producenta.

15. Nie należy kontynuować używania 
urządzenia, jeśli zostało ono uszkodzone 
fizycznie lub było niewłaściwie 
używane. Jako uszkodzenie fizyczne/
niewłaściwe używanie, można 
zakwalifikować (ale nie tylko):
▀■ Upuszczenie urządzenia.
▀■ Uszkodzenie ładowarki lub wtyczki.
▀■ Wylanie na projektor płynu.
▀■ Narażenie projektora na 

oddziaływanie deszczu lub wilgoci.
▀■ Jeśli na projektor coś upadło lub 

poluzowało się coś w jego wnętrzu.
Nie należy próbować naprawiać 
urządzenia samodzielnie. Otwieranie 
lub usuwanie pokryw, naraża 
użytkownika na niebepieczne 
napięcia lub inne zgarożenia. Przed 
wysłaniem urządzenia do naprawy 
należy skontaktować się z lokalnym 
sprzedawcą lub z punktem serwisowym.

16. Nie należy dopuszczać do przedostania 
się do projektora obiektów lub płynów. 
Mogą one dotknąć do punktów 
pod niebezpiecznym napięciem 
i spowodować zwarcie części, a 
w rezultacie porażenie prądem 
elektrycznym.

17. Należy sprawdzić na obudowie 
oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa.

18. Urządzenie może być naprawiane 
wyłącznie przez odpowiedni personel 
serwisu.

19. Nie należy dłużej dotykać projektora, 
gdy jest używany.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństWa

ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństWa oczu
Należy unikać ciągłego patrzenia/zaglądania bezpośrednio w wiązkę projekcji 
projektora. O ile to możliwe należy ustawiać się tyłem do wiązki projektora.

Aby uniknąć przekraczania wiązki zaleca się, aby użytkownik używał wskaźnika 
laserowego.

Gdy projektor jest używany w klasie szkolnej należy odpowiednio nadzorować 
uczniów, gdy są pokazać coś na ekranie. 

Aby zminimalizować zużycie energii należy używać zasłon w celu zasłonięcia 
światła otoczenia.

CLASS 1 LED PRODUCT

Ten dodatek zawiera ogólne uwagi 
dotyczące projektora.

Uwaga FCC 
To urządzenie zostało poddane testom, 
które stwierdziły, że jest zgodne z 
ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów 
FCC. Te ograniczenia mają zapewnić 
odpowiednie zabezpieczenie przed 
szkodliwymi zakłóceniami w środowisku 
mieszkalnym. To urządzenie generuje, 
używa i może emitować energię o 
cześtotliwościach radiowych oraz, jeśli 
nie zostanie zainstalowane i nie będzie 
używane zgodnie z instrukcjami może 
powodować szkodliwe zakłócenia w 
komunikacji radiowej. 

Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie 
wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to 
urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia 
w odbiorze programów radiowych lub 
telewizyjnych, co można ustalić włączając 
i wyłączając urządzenie, użytkownik 
powinien spróbować usunąć zakłócenia, 
stosując jedną lub więcej następujących 
metod: 

• Zmiana kierunku lub miejsca anteny 
odbiorczej. 

• Zwiększenie odstępu pomiędzy 
urządzeniem a odbiornikiem. 

• Podłączenie urządzenia do gniazdka 
zasilanego z innego obwodu niż 
ten, do którego podłączony jest 
odbiornik. 

• Skonsultowanie się z dostawcą 
lub doświadczonym technikiem 
radiowo-telewizyjnym w celu 
uzyskania pomocy.

Uwaga: Kable ekranowane
Wszystkie połączenia z innymi 
urządzeniami przetwarzania 
komputerowago należy wykonać 
używając ekranowanych kabli w celu 
utrzymania zgodności zprzepisami 
FCC. 

Ostrzeżenie
Zgodnie z przepisami Federal 
Communications Commission 
(Federalna Komisja d/s 
Telekomunikacji), zmiany lub 
modyfikacje wykonane bez 
wyraźnego pozwolenia producenta, 
mogą pozbawić użytkownika prawa 
do używania tego urządzenia.

Warunki działania 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 
przepisów FCC. Jego działanie podlega 
następującym dwóm warunkom:

1.  to urządzenie nie może powodować 
szkodliwych zakłóceń i

2.  to urządzenie musi akceptować 
wszelkie odbierane zakłócenia, 
włącznie z tymi, które mogą 
powodować nieoczekiwane 
działanie.

Notice: Canadian users 
This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003.

Remarque à l’intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la 
norme NMB-003 du Canada. 
Deklaracja zgodności dla krajów 
europejskich 

• Dyrektywa EMC 2004/108/EC (włącznie z 
poprawkami) 

• Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC
• Dyrektywa R & TTE 1999/5/EC (jeśli produkt 

ma funkcję RF)

uWagi dotyczące przepisóW i bezpieczeństWa usuWanie starego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego

(Dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z oddzielnymi 
programami zbiórki)

Obecność na produkcie lub jego opakowaniu tego symbolu, wskazuje, że podczas 
usuwania tego produktu nie można traktować jak odpadów domowych. Zamiast tego, 
produkt ten należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu 
sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Należy upewnić się, że ten produkt zostanie 
usunięty w prawidłowy sposób, zapobiegnie to negatywnemu wpływowi na środowisko 
i zdrowie ludzi, co mogłoby spowodować nieprawidłowe usunięcie tego produktu. 
Recykling materiałów pomoże oszczędzać zasoby naturalne. 

Ten symbol jest ważny jedynie na terenie Unii Europejskiej. 
Aby usunąć ten produkt należy skontaktować się z lokalnymi władzami 
lub dostawcą i zapytać o prawidłową metodę usuwania.

Wymagania dotyczące odbić światła od obudowy, stosują się wyłącznie do 
urządzeń peryferyjnych używanych w miejscach pracy wizualnej, zgodnie 
z BildscharbV. Urządzenia peryferyjne przeznaczone do używania poza 
miejscem pracy wizualnej, mogą uzyskać znak GS-Mark i certyfikat, jeśli w 
podręczniku użytkownika zostanie zaznaczony zakres ich stosowania.

Oznacza to, że aby zapewnić brak wpływu na efekt wizualny, tam gdzie nie 
założono używania w polu widzenia i gdzie w podręczniku użytkownika 
znajdują się odpowiednie wskazówki, dotyczące unikania takich sytuacji, 
mogą pojawić się następujące wyrażenia.

Wyrażenia w certyfikacie: „To urządzenie nie jest przeznaczone do 
używania w bezpośrednim polu widzenia w miejscach pracy wizualnej. 
Aby uniknąć przeszkadzających odbić w miejscach pracy wizualnej, tego 
urządzenia nie należy umieszczać w bezpośrednim polu widzenia.”

A.2.9.31 odbicia śWiatła od obudoWy urządzeń 
peryferyjnych (15 / 22 zgodnie z ag1 
ek1):

znaki toWaroWe
• WOW HD, SRS i symbol , to znaki towarowe SRS Labs, Inc. 

Technologia WOW HD jest wykorzystywana na podstawie licencji 
SRS Labs, Inc.

• WOW HD™ znacząco poprawia jakość odtwarzania audio, 
zapewniając dynamiczne odczucia rozrywki 3D z głębokimi, 
bogatymi basami i wysokiej częstotliwości, wyraźnym 
odwzorowaniem szczegółów.
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przegląd produktu
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Pokrętło ostrości11 
Głośnik21 
Wentylacja (wylot)31 
Obiektyw41 
Odbiornik podczerwieni51 
Panel dotykowy61 
Przycisk Zasilanie (71 )
Blokada Kensington81 
Wejście prądu zmiennego91 
Gniazdo karty SD111 
Port USB type A (Memory 111 
Stick/WiFi/HDD)

Port micro USB121 
Złącze VGA131 
Złącze HDMI141 
Wejście video151 
Wejście audio/AV161 
Złącze słuchawek171 
Wentylacja (wlot)181 
Otwory do montażu sufitowego191 
Nóżka podnoszenia211 
Otwór na śrubę dla statywu211 

2

5

7

8

10

11

12

13

14

1

3

4

6

9

Pilot zdalnego 
sterowania

Przycisk Ukryj11 
Przycisk Zasilanie21 
Przycisk W górę31 
Przycisk OK41 
Przycisk W lewo51 
Przycisk W dół61 
Przycisk HDMI71 
Przycisk Media81 
Przycisk Video91 
Przycisk Tryb LED111 
Przycisk W prawo111 
Przycisk Zwiększenie 121 
głośności
Przycisk VGA131 
Przycisk Zmniejszenie 141 
głośności

Włączenie/Wyłączenie zasilania

1

1. Podłącz przewód zasilający do 
gniazda AC IN (Wejście prądu 
zmiennego) z tyłu projektora. ()

2. Podłącz wtyczkę na dugim końcu 
przewodu zasilającego do gniazda 
zasilania. ()
W trybie oczekiwania dioda LED 
świeci czerwonym światłem.

3. Naciśnij przycisk zasilania ( ) 
w celu włączenia lub wyłączenia 
projektora. ()
Po włączeniu projektora, dioda LED 
zmieni kolor na zielony.

3

2
Standardowe akcesoria

Przewód zasilający11 
Kabel VGA21 
Pilot zdalnego 31 
sterowania

<Uwaga>
Standardowe akcesoria mogą się różnić w posczegól-• 
nych regionach, ze względu na różne zastosowania.
Dostarczony przewód zasilający zależy od regionu.• 

przegląd zaWartości opakoWania

1

5 6

2

8

3

4

Akcesoria opcjonalne
Kabel micro USB do 41 
USB typ A
Torba do przenoszenia51 
Kabel video61 
Kabel VGA do Compo-71 
nent
Kabel HDMI81 

7
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2

1

2

1. Podłącz urządzenie VGA / HDMI odpowiednim kablem. (~)
2. Po włączeniu zasilania projektora, naciśnij na pilocie przycisk 

bezpośredniego źródła lub przesuń w lewo albo w prawo po panelu 
dotykowym.

1

2

TM

regulacja Wysokości obrazu projekcji regulacja obrazu projekcji

Projektor jest wyposażony w nóżkę podnoszenia, do regulacji wysokości 
obrazu.

Aby wyregulować wysokość:
Obróć nóżkę podnoszenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, aby wyregulować pozycję obrazu na wymaganą wysokość.

Odległość projekcji (A) Rozmiary ekranu - 
Szerokość (B)

Rozmiary ekranu - 
Wysokość (C)

Przekątna ekranu  
(D)

Metry stopy (mm) (cale) (mm) (cale) (mm) (cale)

0,50 1,64 360,0 14,2 220,0 8,7 422 16,6 

0,90 2,95 640,0 25,2 400,0 15,7 757 29,8 

1,50 4,92 1070,0 42,1 670,0 26,4 1262 49,7 

1,80 5,91 1290,0 50,8 800,0 31,5 1516 59,7 

2,40 7,87 1710,0 67,3 1070,0 42,1 2022 79,6 

3,00 9,84 2140,0 84,3 1340,0 52,8 2527 99,5 

3,60 11,81 2570,0 101,2 1610,0 63,4 3033 119,4 

4,50 14,76 3210,0 126,4 2010,0 79,1 3790 149,2

1

Wyreguluj ostrość (), aż do 
uzyskania czystego obrazu.

podłączenie źródła Wejścia - Vga / hdmi

<Uwaga>
Po kilku sekundach bez zmian, projektor automatycznie wyreguluje wyświetlany obraz poprzez 
funkcję Automatyczna korekcja Keystone. 

lub

HDMI VGA HDMI VGA

2

1

2

VGA HDMI

Cyfrowy adapter 
AV Apple

Cyfrowy adapter 
AV Apple

Adapter Apple 
Lightning

Adapter Apple 
Lightning

iPad iPad iPad 4 iPad 4

iPhone 4/4S iPhone 4/4S

iPhone 5 iPhone 5

lub
MacBookMacBook

Mini Displayport 
do HDMI

Mini Displayport 
do VGA

lub

lub lub lub
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montaż projektora

<Uwaga>
Statyw i zestaw do montażu sufitowego, to akcesoria opcjonalne. 

WstaW kartę sd

WstaW napęd flash usb

LOCK

Włóż kartę SD do gniazda, złotymi 
stykami skierowanymi w dół.

<Uwaga>
Aby wyjąć kartę SD, naciśnij kartę w • 
celu wysunięcia z gniazda.
Nie należy wyjmować karty SD, podczas • 
projekcji obrazu projektora z karty. 
Może to spowodować utratę danych lub 
uszkodzenie karty.
Obsługiwane są karty SD o pojemności • 
do 32GB1
W opakowaniu nie ma karty SD.• 

Podłącz napęd flash USB do portu 
USB typ A z tyłu projektora.

<Uwaga>
Obsługa napędu flash USB w formacie 
FAT32.

podłączenie komputera W celu WyśWietlenia podręcznika użytkoWnika

2

1

1. Podłącz komputer laptop lub PC 
dostarczonym kablem micro USB 
do USB typ-A.

2. Włącz projektor.
3. Na ekranie komputera laptop/PC 

pojawi się ikona CD-ROM.
4. Kliknij ikonę CD-ROM i otwórz 

podręcznik użytkownika.

1. Podłączenie źródła wejścia AV. 
(~)

2. Po włączeniu zasilania projektora, 
naciśnij na pilocie przycisk 
bezpośredniego źródła lub przesuń 
w lewo albo w prawo po panelu 
dotykowym.

<Uwaga>
1. Wszystkie inne nazwy marek i produktów, 

to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki 
towarowe ich odpowiednich firm. 

2. Kable do podłączenia urządzeń wyjścia 
video nie są dostarczane, należy 
skontaktować się ze sprzedawcą 
urządzenia lub firmą Optoma.

3. iPod nano/iPod touch/iPhone/iPod classic 
(wersja 5 i nowsze)

4. Przeznaczony dla urządzeń iPod/iPhone/
telefon komórkowy/PMP z funkcjami 
wyjścia TV. Nie zaleca się używania z 
urządzeniami, których napięcie sygnału 
audio > 0,3Vrms.

1

2

1

2

lub

Dla wejścia 
video i audio

Przykręć standardowy statyw do 
otworu na śrubę projektora.

Otwór na śrubę do 
statywu

*Standardowy statyw

1. Ustaw projektor górą w dół na płaskiej powierzchni. 
2. Dopasuj trzy otwory montażowe i zamocuj projektor trzema śrubami do 

montażu sufitowego.

Otwory na śruby do montażu sufitowego 
(M3x10)

*Montaż sufitowy

podłączenie źródła Wejścia - Wejście composite aV

TM

2

1

lub
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Elementy podmenu

jak korzystać z menu

RC: Użyj • / / /  do podświetlenia wymaganej opcji i naciśnij , aby 
potwierdzić wybór. 
TP: Przesuń w lewo/w prawo/w górę/w dół w celu podświetlenia wymaganej opcji i 
stuknij/kliknij pojedynczo w celu potwierdzenia wyboru.
Funkcje przycisków zależą od bieżącego trybu.• 

Przycisk W dół

Przycisk W prawo

 RC: Naciśnij / / / , aby wybrać pozycję menu, do której wymagany jest 
dostęp i naciśnij , aby przejść do ekranu menu.
TP: Przesuń w górę/w dół/w lewo/w prawo, aby wybrać pozycję menu, do której 
wymagany jest dostęp i stuknij/kliknij pojedynczo, aby przejść do ekranu menu.

Menu ZdjęciaMenu Video Menu Przeglądarka Office

Menu Ustawienia
(Tryby HDMI, VGA, Video)

Menu główne

Panel dotykowy (TP) Pilot (RC)
Przycisk W górę

Przycisk W lewo

Przycisk OK

Stuknij to

Przesuń w dół

Przesuń w 
lewo

Przesuń w 
prawo

Przesuń w 
górę

Menu Ustawienia

Instrukcja ćwiczenia obsługi touchpada
Te ekrany są wyświetlane przy pierwszym użyciu 
projektora lub po wyzerowaniu projektora.

Menu Karta SD/USB

Obraz WiFi HDMI

Karta SD VGA Auto wyszukiwanie

USB Video Ustawienia

Informacje Wyłącznik czasowy Projekcja

Trapez Język Włącz przy zasilaniu

Kanał WiFi Skasuj

Menu

Home

HDMI

VGA

Video

Volume

Advanced

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

W PRAWO

W PRAWO

W LEWO

W LEWO

ENTER

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

English Français Español Italiano

Português Deutsch Nederlands Polski

Русский Svenska Ελληνικά Türkçe

繁體中文 简体中文 한국어 日本語
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jak WyreguloWać głośność - źródło: karta sd/napęd flash usb

jak WyreguloWać głośność - źródło: Vga / Video / hdmi

Naciśnij •  /  na pilocie lub przesuń w górę/w dół po touchpadzie w celu regulacji głośności.
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Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Pokaż listę 
folderów

Odtwarzanie wideo z karty SD lub z napędu flash USB

jako odtWarzać Video - źródło: karta sd/napęd flash usb

<Uwaga>
Wyświetlany ekran zależy od źródła danych 
wybranego w poprzedniej czynności.

Tryb Odtwarzanie video (patrz strona 8)

Rozpoczęcie 
odtwarzania

Zmiana źródła 
danych

2. Wybierz menu wideo

4. Odtwórz plik

Ekran, ikona źródła w instrukcji przycisku oraz 
kolejność wyświetlania ekranów, zależą od 
dostępnego źródła danych.

1. Wybierz Źródło danych

Ikona Wstecz

RC: Naciśnij / , aby 
wybrać pozycję menu.
TP: Przesuń w lewo/w prawo, 
aby wybrać pozycję menu.

RC: Naciśnij / / / , 
aby wybrać listę plików.
TP: Przesuń w górę/w dół/
w lewo/w prawo, aby wybrać 
listę plików.

3. Wybierz plik video
Pasek menu

Elementy sterowania na pasku menu

 + 
Wstecz  + Menu Video

 + Do katalogu 
nadrzędnego  + Menu Dokument

 + Menu Zdjęcia

Zmiana źródła 
danych

Ikona Wstecz

Zmiana źródła 
danych

Ikona Wstecz

Obraz WiFi HDMI

Karta SD VGA Auto wyszukiwanie

USB Video Ustawienia

Obraz WiFi HDMI

Karta SD VGA Auto wyszukiwanie

USB Video Ustawienia
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jak odtWarzać Video - tryb odtWarzania Video
<Uwaga>
Instrukcja przycisku zniknie, gdy keypad nie będzie używany 
przez 5 sekundy.
Aby wyświetlić instrukcję przycisku, naciśnij przycisk Enter.

Sterowanie odtwarzaniem multimediów

 + Przewijanie do tyłu 2x, 4x, 8x, 16x i 32x

 + Odtwarzanie  Odtwarzanie  Pauza

 + 
Przewijanie do 
przodu 2x, 4x, 8x, 16x i 32x

 + Ustawienia Ustawienia zaawansowane

 + Powtarzaj   Powtarzaj 
wszystko

 Powtarzaj jeden   Powtarzanie 
wyłączone

 + 

SRS 

SRS

Treble

Bass

Off

Naciśnij przycisk /  w celu włączenia/wyłączenia SRS.
Po wyłączeniu SRS, naciśnij przycisk / , aby wybrać Treble wysokie i Bass. 
Naciśnij  w celu zmniejszenia wartości i naciśnij , aby zwiększyć wartość.

 + Tryb wyświetlania
 Tryb Jasny
 Tryb Zdjęcia

 Tryb PC
 Tryb Kino

 + Kontrast i jasność

 

Brightness: Naciśnij przycisk /  w celu zwiększenia/
zmniejszenia jasności.
Contrast: Naciśnij /  w celu zmniejszenia/zwiększenia 
kontrastu.

 + Wstecz Powrót do menu nadrzędnego

Menu Ustawienie
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Odtwarzanie zdjęć z karty SD lub z napędu flash USB

jak przeglądać zdjęcia - źródło: karta sd/napęd flash usb

<Uwaga>
Wyświetlany ekran zależy od źródła danych 
wybranego w poprzedniej czynności.

Tryb Przeglądanie zdjęć (patrz strona 10)

Rozpoczęcie 
odtwarzania

2. Wybierz menu Zdjęcia

4. Poprzedni plik

RC: Naciśnij / / / , 
aby wybrać listę plików.
TP: Przesuń w lewo/w prawo/
w górę/w dół/, aby wybrać listę 
plików.

3. Przeglądaj miniaturki
Pasek menu

Zmiana źródła 
danych

Ekran, ikona źródła w instrukcji przycisku oraz 
kolejność wyświetlania ekranów, zależą od dostęp-
nego źródła danych.

1. Wybierz Źródło danych

Zmiana źródła 
danych

Ikona Wstecz

Zmiana źródła 
danych

Ikona Wstecz

Pokaż listę 
folderów

Ikona Wstecz

RC: Naciśnij / , aby 
wybrać pozycję menu.
TP: Przesuń w lewo/w prawo, 
aby wybrać pozycję menu.

Elementy sterowania na pasku menu

 + 
Wstecz  + Menu Video

 + Do katalogu 
nadrzędnego  + Menu Dokument

 + Menu Zdjęcia

Obraz WiFi HDMI

Karta SD VGA Auto wyszukiwanie

USB Video Ustawienia

Obraz WiFi HDMI

Karta SD VGA Auto wyszukiwanie

USB Video Ustawienia
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jak przeglądać zdjęcia - tryb: tryb podgląd zdjęć
<Uwaga>
Instrukcja przycisku zniknie, gdy keypad nie będzie używany 
przez 5 sekundy.
Aby wyświetlić instrukcję przycisku, naciśnij przycisk Enter.

Sterowanie odtwarzaniem multimediów

 + Pokaz slajdów   Włączenie 
pokazu slajdów

  Wyłączenie 
pokazu slajdów

 + Obrót O 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara

 + Ustawienia Ustawienia zaawansowane

 + Tryb wyświetlania
 Tryb Jasny
 Tryb Zdjęcia

 Tryb PC
 Tryb Kino

 + Kontrast i jasność

 

Brightness: Naciśnij przycisk /  w celu zwiększenia/
zmniejszenia jasności.
Contrast: Naciśnij /  w celu zmniejszenia/zwiększenia 
kontrastu.

 + 
Czas trwania pokazu 
slajdów

Czas wyświetlania każdego zdjęcia w trybie pokazu slajdów

 2 sek.  5 sek.  10 sek.

 + Wstecz Powrót do menu nadrzędnego

Menu Ustawienie
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Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Ikona Wstecz

RC: Naciśnij / , aby 
wybrać pozycję menu.
TP: Przesuń w lewo/w prawo, 
aby wybrać pozycję menu.

Przeglądanie dokumentów z karty SD lub z napędu flash USB

jak przeglądać dokumenty - źródło: karta sd/napęd flash usb

Pokaż listę 
folderów

<Uwaga>
Wyświetlany ekran zależy od źródła danych 
wybranego w poprzedniej czynności.

Tryb Widok (patrz strona 12)

Otwórz 
dokument

2. Wybierz menu Dokument

4. Przeglądaj plik

Ekran, ikona źródła w instrukcji przycisku oraz 
kolejność wyświetlania ekranów, zależą od dostęp-
nego źródła danych.

1. Wybierz Źródło danych

RC: Naciśnij / / / , 
aby wybrać listę plików.
TP: Przesuń w lewo/w prawo/
w górę/w dół/, aby wybrać listę 
plików.

3. Wybierz plik dokumentu
Pasek menu

Zmiana źródła 
danych

Zmiana źródła 
danych

Ikona Wstecz

Zmiana źródła 
danych

Ikona Wstecz

Elementy sterowania na pasku menu

 + 
Wstecz  + Menu Video

 + Do katalogu 
nadrzędnego  + Menu Dokument

 + Menu Zdjęcia

Obraz WiFi HDMI

Karta SD VGA Auto wyszukiwanie

USB Video Ustawienia

Obraz WiFi HDMI

Karta SD VGA Auto wyszukiwanie

USB Video Ustawienia
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Elementy sterowania menu Zaawansowane (RC / TP)

Strona w górę Przesuń w lewo

Strona w dół Wstecz

Przesuń w prawo

13

jak przeglądać dokumenty - tryb Widok

<Uwaga>
Instrukcja przycisku zniknie, gdy keypad nie będzie używany 
przez 5 sekundy.
Aby wyświetlić instrukcję przycisku, naciśnij przycisk Enter.

Sterowanie odtwarzaniem multimediów

 + Pokaz slajdów   Włączenie 
pokazu slajdów

  Wyłączenie 
pokazu slajdów

 + Powiększenie Powiększenie na stronie

 + Zmniejszenie Zmniejszenie na stronie

 + Ustawienia Ustawienia zaawansowane

 + Tryb wyświetlania
 Tryb Jasny
 Tryb Zdjęcia

 Tryb PC
 Tryb Kino

 + Kontrast i jasność

 

Brightness: Naciśnij przycisk /  w celu zwiększenia/zmniej-
szenia jasności.
Contrast: Naciśnij /  w celu zmniejszenia/zwiększenia kontra-
stu.

 + 
Czas trwania pokazu 
slajdów

Czas wyświetlania każdego zdjęcia w trybie pokazu slajdów

 2 sek.  5 sek.  10 sek.

 + Wstecz Powrót do menu nadrzędnego

Menu Ustawienie
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jak WyreguloWać ustaWienia

1. Wybierz menu „Ustawienia” 2. Przejdź do menu „Ustawienia”

Elementy sterowania menu Ustawienia

Wyłącznik czasowy

 + 
Wyłącznik czasowy

Automatyczne wyłączenie projektora we wstępnie ustawionym czasie.

 
Wyłącznik czasowy

 On  
Wyłącznik czasowy

 Off

Projekcja

 + 
Projekcja

Przełączenie na projekcję przednią lub tylną.

Projekcja

Front Rear

Trapez

 + 
Trapez

Naciśnij „Enter” w celu przełączenia na Automatyczną/Ręczną funkcję korekcji 
zniekształceń trapezowych.

Automatyczna 
funkcja korekcji 
zniekształceń 
trapezowych

Ręczna 
funkcja korekcji 
zniekształceń 
trapezowych: 
W trybie Ręczna, 
naciśnij /  w celu 
regulacji zniekształceń 
trapezowych.

Język

 + 
Język

Ustawienia języka systemu. Naciśnij / / /  , aby przesunąć pasek podświetlenia, a 
następnie naciśnij „Enter”, aby wybrać język.

English Français Español Italiano

Português Deutsch Nederlands Polski

Русский Svenska Ελληνικά Türkçe

繁體中文 简体中文 한국어 日本語

Włącz przy zasilaniu

 + 
Włącz przy zasilaniu

Projektor automatycznie włączy zasilanie, po dostarczeniu zasilania prądem zmiennym, 
bez naciskania przycisku „ ” w panelu sterowania projektora lub na pilocie.
Włącz przy zasilaniu

 On
Włącz przy zasilaniu

 Off

Informacje Wyłącznik czasowy Projekcja

Trapez Język Włącz przy zasilaniu

Kanał WiFi Skasuj

Obraz WiFi HDMI

Karta SD VGA Auto wyszukiwanie

USB Video Ustawienia
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jak WyreguloWać ustaWienia

Elementy sterowania menu 
Ustawienia

Kanał WiFi

 + 
Kanał WiFi Naciśnij „Enter” w celu przełączenia kanału Wifi (z 1 na 11)

Skasuj

 + 
Skasuj

Naciśnij „Enter”, aby przywrócić parametry wyświetlania we wszystkich menu do domyśl-
nych ustawień fabrycznych.

 + 
Wstecz Powrót do menu nadrzędnego.
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tryb obraz Wifi

Tryb Obraz WiFi

Menu główne

2. Wybierz menu „WiFi” 3. Przeglądaj informacje 
Obraz WiFi.

1. Podłącz klucz WiFi

<Uwaga>
Przed pierwszym użyciem funkcji Obraz WiFi należy zainstalować w komputerze PC program „MirrorOp Lite”: 
1. Kliknij dwukrotnie na pulpicie Windows „setupMirrorOpSender.exe”. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia instalacji oprogramowania.
2. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika klucza WiFi.

<Uwaga> Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika klucza WiFi.

<Uwaga>  
Projektor jest zgodny jedynie z kluczem 
„Bezprzewodowy klucz Optoma”. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji należy się 
skontaktować z serwisem Optoma.

Połącz z komputerem laptop/PC, zgod-
nie ze skróconą instrukcją ekranową, 
po czym wyświetlony zostanie ekran 
synchronizacji z komputerem laptop/
PC1

Oczekiwanie na połączenie z 
klienta PC/Laptop

4. Wyświetl ekran.

RC: Naciśnij , aby otworzyć listę menu i 
naciśnij / , aby wybrać pozycję menu.
TP: Stuknij/kliknij pojedynczo, aby otworzyć listę 
menu i przesuń w lewo/w prawo, aby wybrać 
pozycję menu.

Sterowanie odtwarzaniem multimediów

 + 

SRS 

SRS

Treble

Bass

Off

Naciśnij przycisk /  w celu włączenia/wyłączenia SRS.
Po wyłączeniu SRS, naciśnij przycisk / , aby wybrać Treble wysokie i Bass. 
Naciśnij  w celu zmniejszenia wartości i naciśnij , aby zwiększyć wartość.

 + Tryb wyświetlania
 Tryb Jasny
 Tryb Zdjęcia

 Tryb PC
 Tryb Kino

 + Kontrast i jasność

 

Brightness: Naciśnij przycisk /  w celu zwiększenia/zmniej-
szenia jasności.
Contrast: Naciśnij /  w celu zmniejszenia/zwiększenia kontra-
stu.

 + Wstecz Powrót do menu nadrzędnego

Obraz WiFi HDMI

Karta SD VGA Auto wyszukiwanie

USB Video Ustawienia
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Obraz WiFi HDMI

Karta SD VGA Auto wyszukiwanie

USB Video Ustawienia

tryb Vga/tryb Wideo/tryb hdmi

1. Wybierz menu „VGA” / „HDMI” / 
„Wideo”

2. Wyświetl podmenu

Menu główne

3. Wybierz pozycję

Elementy sterowania podmenu

 + Home Przejdź do menu Strona główna.

 + HDMI Zmień źródło na HDMI.

 + VGA Zmień źródło na VGA.

 + Video Zmień źródło na Wideo.

 + Volume Naciśnij /  w celu zmniejszenia/zwiększenia głośności.

 + Advanced Ta opcja różni się w zależności od źródła.

Wybierz Źródło zewnętrzne

Element sterowania pozycji (Wyłącznie dla podmenu Zaawansowane)

 + 

SRS 

SRS

Treble

Bass

Off

Naciśnij przycisk /  w celu włączenia/wyłączenia SRS.
Po wyłączeniu SRS, naciśnij przycisk / , aby wybrać Treble wysokie i Bass. 
Naciśnij  w celu zmniejszenia wartości i naciśnij , aby zwiększyć wartość.

 + Tryb LED Tryb Jasny/tryb Zdjęcia/tryb PC/tryb Kino

 + Brightness Naciśnij przycisk /  w celu zwiększenia/zmniejszenia jasności.

 + Contrast Naciśnij /  w celu zmniejszenia/zwiększenia kontrastu.

 + 3D Mode On / Off

 + 3D Sync On / Off

 + Phase Naciśnij przycisk /  w celu zmniejszenia/zwiększenia wartości.

 + Clock Naciśnij przycisk /  w celu zmniejszenia/zwiększenia wartości.

 + Exit Opuszczenie tego menu i powrót do poprzedniego menu.

Pozycja podmenu VGA

Pozycja podmenu HDMI

Pozycja podmenu Wideo

Menu

Home

HDMI

VGA

Video

Volume

Advanced

Exit

Advanced

SRS On

Bright

Off

No

Tryb LED

Brightness

Contrast

3D Mode

Phase

3D Sync

Clock

Exit

SRS On

Bright

Off

No

Tryb LED

Brightness

Contrast

3D Mode

3D Sync

Exit

Advanced

SRS On

BrightTryb LED

Brightness

Contrast

Exit

Advanced
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aktualizacja firmWare

Aktualizacje oprogramowania można uzyskać z komputera.

1. Utwórz w komputerze folder o nazwie „upgrade”.
2. Pobierz najnowszy firmware pod adresem www.optoma.com i zapisz go w folderze „upgrade”.
3.  Skopiuj folder „upgrade” do głównego foldera karty SD.
4. Włóż kartę SD do gniazda karty SD projektora, a następnie naciśnij przycisk zasilania.
5.  Wykonaj wymienione poniżej czynności.

1. Zaczekaj na dokończenie 2. Zakończenie aktualizacji 
może trochę potrwać
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zgodny tryb Vga / Video
Tabela taktowania

Tryb Rozdzielczość Synchronizacja pionowa (Hz) Mac
VGA 640 x 480 60 / 72 / 75 / 85 (*1) 60 / 72 / 85

SVGA 800 x 600 56 / 60 / 72 / 75 / 85  / 120 (*3) 60 / 72 / 85
XGA 1024 x 768 60 / 70 / 75 / 85 / 120 (*3) 60 / 70 / 75 / 85

HDTV (720p) 1280 x 720 50 / 60 61
WXGA 1280 x 768 60 / 75 / 85 61 (*1)  / 75 / 85 (*1) 

WXGA 1280 x 800 61
WXGA 1366 x 768 61 61
SXGA+ 1400 x 1050 61 61

WSXGA+ 1680 x 1050 61 61

YPbPr,
HDMI

480i / 480P 61
576i / 576P 51

721P 50 / 60
1080i 50 / 60
1181P 24 / 50 / 60 61 (*2) 

<Uwaga>
(*1) Brak obsługi sygnału wejścia dla HDMI.
(*2) Brak obsługi sygnału wejścia dla analogowego RGB komputera.
(*3) Obsługa taktowania 3D.

zgodność: dokument

lista obsługiWanych plikóW multimedialnych: Video

Video

Format pliku Format wideo Format audio Maks. rozdzielczość dekodowania Profil Poziom
MPG,MPEG MPEG1 MPEG1 L1-3 1920 x 1080 30 klatek/s 19 Mb/s 

AVI,MOV,MP4 H.263 MPEG1 L1-3
HE-ACC v1 1920 x 1080 30 klatek/s 19 Mb/s P3 71

AVI,MOV,MP4,MKV H.264
MPEG1 L1-3
HE-ACC v1

AC3
1920 x 1080 30 klatek/s 19 Mb/s BP/MP/HP  L4,1

AVI,MOV,MP4,WMV MPEG4 HE-ACC v1 1920 x 1080 30 klatek/s 19 Mb/s SP/ASP  L5

AVI,MOV,MP4 Xivd MPEG1 L1-3
HE-ACC v1 1920 x 1080 30 klatek/s 19 Mb/s HD

AVI,MOV MJPEG MPEG1 L1-3
HE-ACC v1 1920 x 1080 30 klatek/s 19 Mb/s Linia bazowa  YUV444

WMV VC-1 WMA8/9 (v1/v2) 1920 x 1080 30 klatek/s 19 Mb/s SP/MP/AP L3

FLV Soreson Spark MPEG1 L1-3 1920 x 1080 30 klatek/s 19 Mb/s Spark

Projektor wykorzystuje przeglądarkę Picsel File Viewer do otwierania i przeglą-
dania plików Office Microsoft ® oraz plików PDF Adobe®1
Obsługiwane wersje

Wersja Office
Microsoft® Office 95
Microsoft® Office 97

Microsoft® Office 2000
Microsoft® Office 2003
Microsoft® Office 2007
Microsoft® Office 2010

Zgodne formaty dokumentów

Aplikacja Office Microsoft® Rozszerzenie 
pliku

Word .doc
.docx

Power Point .ppt
.pptx

Excel .xls
.xlsx

Adobe PDF .pdf

lista obsługiWanych plikóW multimedialnych: obraz

Obraz

Format pliku Rozszerzenie pliku Maks. rozdzielczość
BMP *.bmp 3000 x 3000 = 9 000 000

JPG, JPEG *.jpg, *jpeg
Progresywny: 2048 x 2048 = 4 194 304
Podstawowy: 3254 x 2448 = 7 965 792

Obsługa YUV420, YUV422

<Uwaga>
Format video nie obsługuje treści z funkcją B-Frame.
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dodatek

Copyright © Optoma Company Limited. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Firma Optoma zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian technicznych. 
Firma Optoma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstale bezpośrednio 
lub niebezpośrednio w wyniku błędów, uchybień lub rozbieżności pomiędzy 
urządzeniem, a tą dokumentacją.
Inne marki lub logo to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe 
odpowiednich firm.
To urządzenie nie jest przeznaczone do używania w bezpośrednim polu 
widzenia w miejscach pracy wizualnej. 

Klauzula dotycząca przeglądarki Office/przeglądarki dokumentów
Prawa autorskie należą do firmy Picsel, co ma na celu eliminowanie narusza-
nia praw przez użytkowników i inne firmy.
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym, ale bez ograniczenia do, 

prawa autorskie, dotyczące produktów firmy Picsel należą do firmy Picsel lub 
jej dostawcy.

2. Użytkownik nie może:
wykonywać kopii produktów Picsel lub udostępniać ich stronom trzecim.• 
wykonywać prac odwrotnej inżynierii, deasemblować, tłumaczyć w odwrotnym • 
kierunku lub w jakikolwiek sposób dekodować produktów Picsel lub ich kopii 
albo części w celu pozyskania kodu źródłowego. Zapisywać można jedynie w 
sposób dozwolony przez obowiązujące prawo.

3. Firma Picsel nie składa żadnych gwarancji, w sposób wyrażony ani domnie-
many (na podstawie statutu ani inaczej) dotyczących wydajności, jakości, 
przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu produktów 
firmy Picsel, a ponadto wszelkich tego rodzaju gwarancji firma się zrzeka i je 
wyklucza.

4. Firma Picsel zgadza się oraz potwierdza, że firma Picsel i produkty firmy 
Picsel nie będą wyraźnie wymieniane w umowie licencyjnej użytkownika 
oprogramowania.

praWa autorskie/znaki toWaroWe

Jeśli wystąpi problem związany z projektorem należy sprawdzić następujące 
informacje. Jeśli problem nadal pozostaje należy skontaktować się z lokalnym 
sprzedawcą lub z punktem serwisowym.

Problemy związane z obrazem
 Brak obrazu na ekranie 

• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo i pewnie podłączony.
• Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane szpilki złącza.
• Sprawdź, czy jest włączony projektor.

 Brak ostrości obrazu
• Wyreguluj pokrętło ostrości.
• Upewnij się, że ekran projekcji znajduje się w wymaganej odległości 19,69 do 

177,17 cali (0,5 do 4,5 metrów) od projektora. Patrz strona 4.
 Za mały lub za duży obraz 

• Przesuń projektor bliżej lub dalej od ekranu.

Problemy związane z audio
 Brak dźwięku

• Podczas odtwarzania muzyki, naciśnij  lub 1

rozWiązyWanie problemóW

<Uwaga>
Gdy temperatura projektora osiągnie poziom 85SDgrC, projektor automatycznie wyłączy się, 
w następstwie zadziałania wbudowanego zabezpieczenia przed nadmierną temperaturą. Nie 
oznacza to awarii. Przed ponownym włączeniem należy zaczekać na ochłodzenie projektora.
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W sprawach związanych z serwisem lub pomocą techniczną należy się kontak-
tować z lokalnym biurem.

USA
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA   511-897-8611
www.optomausa.com   services@optoma.com

Kanada
2420 Meadowpine Blvd., Suite #105  888-289-6786
Mississauga, ON, L5N 6S2, Canada  511-897-8611
www.optoma.ca   services@optoma.com

Ameryka Łacińska
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA   511-897-8611
www.optomausa.com   services@optoma.com

Europa
42 Caxton Way, The Watford Business  +44 (0) 1923 691 800
Park Watford, Hertfordshire,   +44 (0) 1923 691 888
WD18 8QZ, UK   service@tsc-europe.com
www.optoma.eu
Tel. serwisu: +44 (0)1923 691865

Benelux BV
Randstad 22-123   +31 (0) 36 820 0253
1316 BW Almere   +31 (0) 36 548 9052
The Netherlands
www.optoma.nl

Francja
Bâtiment E    +33 1 41 46 12 21
81-83 avenue Edouard Vaillant  +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt, France  savoptoma@optoma.fr

Hiszpania
C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522  +34 91 499 16 16
Rivas Vacia, Madrid,   +34 91 671 18 32
Hiszpania

Deutschland
Wiesenstrasse 21 W   +49 (0) 211 506 6670
D40549 Düsseldorf,   +49 (0) 211 506 66799
Germany    info@optoma.de

Skandynawia
Lerpeveien 25   +47 32 98 89 91
3040 Drammen   +47 32 98 89 99
Norway    info@optoma.no
PO1BOX 9515
3038 Drammen
Norway

Korea
WOOMI TECH.CO.,LTD.   +82+2+34431114
4F, Minu Bldg. 33-14, Kangnam-Ku,  +82+2+34431115
Seoul,135-815, KOREA

Japonia
東京都足立区綾瀬3-25-18  info@osscreen.com
株式会社オーエスエム        www.os-worldwide.com
ポートセンター: 0120-46-5040 

Tajwan
12F., No.215,Sec. 3, Beixin Rd.,  +886-2-8911-8611
Xindian Dist., New Taipei City 231,  +886-2-8911-6551
Taiwan, R.O.C.   services@optoma.com.tw
www.optoma.com.tw        asia.optoma.com

Hong Kong
Unit A, 27/F Dragon Centre   +852-2396-8968
79 Wing Hong Street,   +852-2371-1222
Cheung Sha Wan,        www.optoma.com.hk
Kowloon, Hong Kong

Chiny
5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,   +86-21-62947376
Changning District   +86-21-62947375
Shanghai, 200052, China        www.optoma.com.cn

globalne biura optoma


