מדריך למשתמש
אנא קראו מפרט זה בתשומת לב לפני השימוש במקרן .החברה שומרת
לעצמה את הזכות לשנות את ההסברים למפרט ,מראה המוצר וממשק
המשתמש ,טכנולוגיית המוצר או שדרוג התכנה ללא הודעה מוקדמת.

אזהרות
 .1אנא קראו את המדריך בתשומת לב לפני השימוש במקרן.
 .2אנא השתמשו בקווי חשמל רגילים ושקע מוארק ,על מנת להבטיח את יציבות אספקת
החשמל.
 .3אנא השתמשו בחשמל לפי הדירוג המצוין על גבי המקרן ובכבל המסופק.
 .4אנא אל תפתחו את המקרן בעצמכם ,אחרת לא תהיו זכאים לשירותים במסגרת האחריות
ללא תשלום.
 .5אנא אל תביטו לתוך עדשת המקרן ,סכנת פגיעה בעיניים.
 .6אנא אל תניחו את המקרן על משטחים העלולים לחסום מעבר אוויר ,כגון בד ,שמיכה וכולי.
 .7מקרן זה אינו עמיד במים ,לכן אל תחשפו את המקרן להתזות מים .אל תניחו אגרטל ,ספל
או מיכל אחר המכיל מים או נוזלים סביב המקרן.
 .8על מנת למנוע התחשמלות ,אנא אל תחשפו את המקרן לגשם או לחות.
 .9אנא כבו את המקרן ונתקו את כבל החשמל לאחר השימוש.
 .11אנא השתמשו בקלקר המסופק באריזה ובחומרים נוגדי זעזוע אחרים בעת האחסון.
 .11אל תתקנו את המקרן בעצמכם ,אנא פנו למפיצים אם חלה תקלה.

מפרט טכני
שיטת דימות
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LCD

תיקון בסיסי

ניגודיות 351:1

חשמל

רזולוציה 811 * 481

קילוואט מקרן

 ±15°ידני

 111-241וולט ~  51/61הרץ
 61וואט

ממשק כניסה USB / SD / HDMI / AV

מקור תאורה

LED

מרחק המקרן

 1.1-3.1מ'

ממשק יציאה

גודל הקרנה

 32-121אינץ'

גודל מקרן  78 * 168.3 * 218מ"מ

יחס מראה

16:9 / 4:3

משקל המקרן

אוזניה

 944.5גרם

סקירת המוצר
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16

מקור האות
תפריט
מתג OK
מקשי חצים
חזרה אחורה
הפעלה
כניסת SD
כניסת וידיאו HD
כניסצ וידיאו
יציאת אוזניה  3.5 /מ"מ
אור לחיבור רמקול חיצוני
יציאת  5וולט לטעינה
כניסת  USBלהקרנה ישירות מכרטיס
זיכרון
מיקוד עדשה
תיקון בסיסי
עדשה
כניסת חשמל ( 111-241וולט)

שלט רחוק
 .1מקש השתקה :הפעלת וכיבוי פלט צליל במקרן.
 .2מקשי זום :תצוגת המסך עוברת אל מצב  4:3 / 16:9או מצב זום
 .3מקש הפעלה :מעבר בין מצב המתנה ומצב הפעלה של המקרן.
 .4/5מקש הזזה והיפוך :הזזת  /היפוך תמונות ,וידיאו ,מולטימדיה.
 .6מצב חיסכון באנרגיה :האזנה בנפרד (במצב זה יופק צליל בלבד).
 .7/10מקשי עוצמת צליל :עוצמת צליל מוגברת  /עוצמת צליל מונמכת.
 .8/9/11/12מקש הקרנה :הקרנה מהירה קדימה  /הקרנה אחורה /
הרצועה הקודמת  /הרצועה הבאה.
 .13מקש הקרנה  /השהיה
 .14/16/18/20מקשי חצים :פרמטר מצב תפריט המשמש לכוונון
המקרן.
 .15מקש בחירת אות :מעבר בין מקורות כניסת האות של המקרן.
 .17מקש  OKלאישור.
 .19מקש תפריט :כניסה אל או יציאה מן התפריט הראשי של המקרן.
 .21מקשי פעולת יציאה
 .22העברת תמונות מהירה
 .23קיצורי דרך למצב מוזיקה
 .24הקפאה :בעת הקרנת וידיאו ,לחצו על מקש זה להקפאת המסך.
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הוראות הפעלה
 .1כיצד להתחיל
 חברו את המקרן לחשמל באמצעות כבל החשמל המסופק עם המקרן.
 לאחר החיבור לחשמל יידלק אור המחוון בראש המקרן .המקרן נמצא במצב המתנה.

נורת חיווי

שקע זינת חשמל

 .2הפעלה  /כיבוי
 לחצו על מקש  POWERבראש המקרן ,או על מקש  POWERבשלט הרחוק ,המקרן יחל לפעול.

מקש הפעלה

מקש הפעלה
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 .3הפעלת הממשק
 לאחר ההפעלה ,יופיע מסך האתחול ,כמוצג בתמונה.

ממשק מולטימדיה 4

מיקוד

 .4מיקוד  /תיקון בסיסי
 תיקון בסיסי
תיקון בסיסי

בזווית שונה בה תציבו את המקרן,
התמונה המוקרנת עלולה להתעוות
למצב טרפז .השתמשו בתיקון הבסיסי
לכוונון התיקון.
 מיקוד התמונה
הציבו את המקרן בניצב לקיר ,השתמשו
במקש המיקוד למיקוד התמונה .תוכלו
לשדר תכניות לסיוע במיקוד הסופי.
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הוראות
 .1חיבור

 .2חיבור רשת מולטימדיה
 הכניסו את התקן האחסון הנשלף ,כרטיסי  SDבממשק המתאים.
 בחרו ערוץ אות מדיה" :ערוץ"  channelאו כרטיסי .SD cards
 בהתאם לתכנית המשודרת ,בחרו" :תמונות" " ,photosמוזיקה" " ,musicסרט" ,movie
"טקסט" .text
 בחרו את הקובץ שברצונכם להקרין ,לחצו על מקש "הפעלה  /השהיה" play / pause
להקרנת או השהית הקובץ.
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 .3חיבור ציוד וידיאו AV
 השתמשו ביציאת קו וידיאו  3ב 1 -מן המקרן לחיבור אל .AV
 בחרו אות ערוץ מדיהAV :
 .4חיבור ציוד HDMI
 שימוש ב HDMI -מסוגל לחבר את המקרן
למחשב ולציוד אחר עם .HDMI
 בחרו אות ערוץ מדיה.HDMI :
 .5חיבור ציוד שמע  3.5מ"מ
תמיכה באוזניות  3.5מ"מ ובציוד כבל שמע אחר.
 .6חיבורים אחרים
ניתן להטעין את הטלפון הנייד ואת  iPadבאמצעות .USB

פורמטים של מולטימדיה
קובץ
תמונה

מוזיקה
סרט

פורמט תמיכה
JPEG
BMP
PNG
WMA
MP3
MP4
MPEG2
MPEG4
H264
MOV
FLV
Vc1
DivX

סיומת שם הקובץ
.jpg
.bmp
.png
.wma
.MP3
.MP4
.mpg
Mp4
Mov
Mp4
.flv
.wmv/.asf
.DIVX/.AVI

פורמט פענוח פנימי
----------.dat/.mpg/.mpeg
--DIVX.XVID
MPEG1.2.4
--H264
Vc1
MPEG.DIVX
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פעולות בתפריט הראשי
 .1תפריט תמונות
תפריט תמונות
מצב תמונה
טמפרטורת צבע
יחס
הפחתת רעש
היפוך אופקי
היפוך אנכי

סטנדרטי  / Standardחמים  / warmמשתמש  / userדינאמי
Dynamic
סטנדרטית  / Standardחמימה  / warmקרירה cool
אוטומטי 16:9 / 4:3 / Auto
כבוי  / OFFנמוך  / LOWבינוני  / MIDגבוה HIGH
כבוי  / OFFמופעל ON
כבוי  / OFFמופעל ON

 .2תפריט צליל
מצב צליל
איזון
עוצמת צליל אוטומטית
צליל סראונד
איזון
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מוזיקה  / musicסרט  / movieספורט  / Sportמשתמש
 / userסטנדרטי Standard
()-51 ~ 51
כבוי  / OFFמופעל ON
כבוי  / OFFסראונד Surround
( 51 )120 / 500 / 1.5K / 5K / 10Kהרץ

 .3אפשרויות
אפשרויות
שפה Language
חזרה להגדרות המפעל
Restore Factory Settings
ערבוב Blending
משך תצוגת OSD
שדרוג ()USB

אנגלית  /צרפתית  /דנית...
כן  / YESלא NO
כבוי  / OFFנמוך  / LOWבינוני  / MIDגבוה HIGH
כבוי  5 / OFFשניות  11 /שניות  15 /שניות
עדכון תכנה
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