Felhasználói kézikönyv

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Használat előtt, ajánlott
elolvasni lépésről lépésre ezt a kézikönyvet, annak érdekében, hogy a
legjobb eredményeket érje el a Pico vetítőgéppel. Kívánjuk, hogy
örömét lelje benne.

A termékről
Ez a legújabb generációs DLP technológiájú Pico vetítőgép. A DLP
technológia, amely ismert már a moziban használatos nagy
vetítőgépek óta, élénk színeket láttat és növeli a kép kontrasztját.
WI‐FI‐vel kiegészítve, a Pico vetítőgép vezeték nélküli kapcsolatot
biztosít az Ön laptopja, táblagépe vagy okostelefonja és a Pico
vetítőgép között videók, weboldalak és dokumentumok vezeték
nélküli továbbítására és képek kivetítésére 130 cm‐ig (120'').
Támogatja a különböző média fájlokat, Office és PDF
dokumentumokat és a sokoldalú csatlakozási lehetőségeket, mint a
HDMI, MHL, AV‐in, VGA, USB és SD kártya foglalat, a Pico vetítőgép a
legjobb megoldás az üzleti életben és a szórakozásban való mobil
használatra.

Biztonsági figyelmeztetés
1.

Tartsa távol a készüléket és a csomagoló anyagokat csecsemőktől
és gyermekektől.

2.

Tartsa távol az adaptert és más csatlakozási pontokat a csepegő
vagy fröcskölő víztől és szárítsa meg a kezét használat előtt. Ne
helyezzen folyadékkal töltött edényeket, például vázákat, stb. az
eszköz mellé.

3.

Győződjön meg róla, hogy a használt konnektor mindig könnyen
elérhető legyen és soha ne legyen elrejtve. Vészhelyzet esetén,
húzza ki az adaptert, és szakítsa meg a kapcsolatot az elektromos
hálózattal.
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4.

Tartsa távol az eszközét minden lángtól, mint például a gyertyák és
ezeket ne tegye az eszköz közelébe.

5.

Tartsa az egységet legalább 10 cm‐re más tárgyaktól. Győződjön
meg róla, hogy a szellőző nincs letakarva újságpapírral,
asztalterítővel, stb.

6.

Az Ön biztonsága érdekében ne használja a vetítőgépet vihar és
villámlás esetén.

7.

A relatív páratartalom 20%‐80% , amíg nem kondenzálódik.

8.

Az akkumulátor a készülék integrált része. Ne vegye ki és ne
cserélje. Az akkumulátort arra jogosult szervizelő központ
cserélheti.

9.

Győződjön meg róla, hogy a szoba hőmérséklete 5 ~ 35°C.

10. Ha hideg helyről meleg helyre helyezi a készüléket, akkor várjon a
működésbe helyezése előtt. Bármilyen páralecsapódás károsíthatja
az eszközt bizonyos körülmények között. Amint a készülék elérte a
szobahőmérsékletet, használható minden kockázat nélkül.
11. Kezelje a terméket óvatosan. Kerülje az éles tárgyakkal való
érintkezést. Tartsa távol a készüléket fémes tárgyaktól.
12. Helyezze a vetítőgépet egy sima felületre. Bármilyen ütközés vagy
a talajra való leesés károsíthatja a terméket.
13. Ne dobja ki vagy szerelje szét a terméket a garanciális
feltételeknek ellentmondóan. A fedőréteg felnyitásával vagy
eltávolításával Ön veszélyes feszültségnek vagy más kockázatnak
van kitéve. Minden javítást egy arra jogosult szervizelő központnak
kell jelenteni.
14. Csak a gyártó által rendelkezésre bocsájtott alkatrészeket
használjon.
15. Mindkettő, a termék és a felhasználói kézkönyv is továbbfejlesztés
vagy kiegészítés tárgya további megjegyzés nélkül.
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1. Ne nézzen a vetítőgép lencséjébe.
2.

Működés közben a termék enyhén
felmelegedhet, ami nomális.

3.

A készüléket ne használja nagyon
poros környezetben. A porszemcsék
és más idegen tárgyak károsíthatják az egységet.

4.

A készüléket ne tegye ki túl nagy rázkódásnak. Ez árthat a belső
alkatrészeknek.

5.

Használja a mellékelt adaptert (lásd a technikai adatokat):
Ellenőrizze le, hogy a tápegység hálózati feszültsége megegyezik‐e
az üzembehelyezés helyén elérhető hálózati feszültséggel. Ez a
berendezés eleget tesz az egységen megadott feszültségtípusnak.
Kerülje a halláskárosodást:
Hosszú ideig tartó magas hangerővel
való hallgatása árthat a füleinek.

Figyelmeztetés hosszú ideig tartó vetítés esetére
Hosszú ideig tartó vetítéshez ajánlott az AC adapter használata.
Folyamatos használat alatt a vetítőgép felmelegedése normálisnak
tekinthető és a magas teljesítménynek tulajdonítható. Ha a vetítőgép
hosszú ideje működik és túlmelegedett, a Magas Hőmérséklet ikon
( ) fog megjelenni a képernyőn. A rendszer automatikusan standby
módba lép.

3 oldal

HU

A Pico vetítőgépek kezelési és biztonsági tudnivalói

HU

Felhasználói kézikönyv

Ha elérkezett az idő, hogy kidobja a terméket, kérjük minden
lehetséges alkatrészt hasznosítson újra. Az akkumulátorok és az
újratölthető akkumulátorok nem dobhatók ki a háztartási
hulladékkal. Kérjük hasznosítsa újra az Ön helyi újrahasznosító
pontjánál.
Védjük együtt környezetünket!
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A készülék megismerése
A vetítőgép
A vetítő lencsék

Szellőzés

Fókuszáló gomb
Hangszóró

Billentyűzet
Szellőzés

Állvány foglalat

VGA port
HDMI / MHL csatlakozó
SD/ SDHC/ SDXC kártya foglalat
DC IN

USB csatlakozó

Infravörös vevő

Micro USB csatlakozó
AV jack / Hangszóró csatlakozó

Vezérlő pult
Fel
Menü

Kilépés

Bal / Előző

Jobb / Következő

Bemeneti forrás
Külső videó bemenet

OK / Szünet

Le

Bekapcsoló gomb

6 oldal

Felhasználói kézikönyv

HU

Távirányító

Bekapcsoló gomb
Fényerősség
Lens mód
Kilépés (egy menüpontot

Bemeneti forrás
A megjelenítés módja
Fel
Menü
Bal / Előző

Jobb / Következő
Le

OK

Hangerő le

Hangerő fel

A távirányító akkumulátora
1. Amikor először használja a távirányítót vegye ki az akkumulátort és
az akkumulátor csatlakozója közötti műanyag lapot.
2. Akkumulátor típusa: CR2025 gombelem.

A távirányító érzékelési tartománya

Max. 7 m
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I. Első lépések
A termék feltöltése
Kérjük töltse 8 órán át a vetítőgépet az
első használat előtt. Az újratöltés
körülbelül 4 órát fog tartani.
Figyelem: Az akkumulátor csak akkor töltődik, ha a vetítőgép nincs
működésben (Ki van kapcsolva).
Töltés alatt a bekapcsoló gomb ledje narancssárga. Zöldre vált, ha az
akkumulátor teljesen fel van töltve.

A vetítőgép be és kikapcsolása
Nyomja le 2 másodpercig a bekapcsoló gombot a vetítőgép be és
kikapcsolásához.

Standby mód
Nyomja meg a bekapcsoló gombot 1 másodpercig, hogy be vagy
kikapcsolja a vetítőgép lámpáját rövid időre, így kímélve az elemet és
csökkentve a rendszer újraindításainak számát. (A bekapcsoló gomb
ledje még mindig standby módban van.)

A fókusz beállítása a távolságnak megfelelően
A fókusz beállítása a fókuszáló gomb le vagy
felfele való forgatásával, hogy egy éles és
tiszta képet kapjunk:
Távolság: 50 cm ~ 425 cm (20 ” ~ 167 ”)
Képméret: 36 cm ~ 305 cm (14 ” ~ 120 ”)
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A projektor belső hangszóróval van ellátva.
Pótlólagosan csatlakoztathat a vetítőgép
AV jack csatlakozójához egy külső
hangszórót
vagy
vezeték
nélkül
Bluetoothon keresztül az ön mobil
készülékét.

A fő menü

Nyomja meg a navigáló gombot     hogy kiválassza a kívánt funkciót
és nyomja meg az OK‐t◎, hogy belépjen az almenübe; nyomja meg a
Kilépést , hogy visszatérjen a főmenübe.

A nyelv kiválasztása
Válassza ki a ‘Setting’ (Beállítás)‐t és nyomja meg az OK‐t◎, hogy
belépjen az almenübe. Válassza ki a ‘Language’‐et és nyomja meg az
OK‐t◎, hogy belépjen a nyelvek listájába. Válassza ki a nyelvet és
nyomja meg a Kilépést , hogy visszatérjen a főmenübe.
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II. Vetítés, ha a bemeneti forrás egy külső videó
Csatlakoztassa a külső videó bemeneti forrást kábellel a vetítőgéphez
kivetítés céljából.

HDMI
Használja a HDMI kábelt, hogy csatlakoztassa a vetítőgép HDMI portját
a kivetítendő bemeneti forráshoz. A képernyő automatikusan HDMI
bemenetre kapcsol.

VGA
Használja a VGA kábelt, hogy csatlakoztassa a vetítőgép VGA portját a
kivetítendő bemeneti forráshoz. Csatlakozás után nyomja meg a
‘Bemeneti forrás’ gombot, hogy kiválassza a ‘VGA’‐t, mint bemeneti
forrást.

Megjegyzés: A VGA kábel nincs benne az
alapcsomagban.
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Csatlakoztassa a külső AV eszközt a vetítőgép AV jackjéhez.
Miután csatlakoztatta nyomja meg a ‘Bemeneti forrás’ gombot,
hogy kiválassza az ‘AV‐IN’‐t, mint bemeneti forrást.

III. Vetítés okostelefonról vagy táblagépről
1. Csatlakoztassa az MHL (Mobile High‐Definition Link)
támogatott okostelefonját.
1) Csatlakoztassa a Samsung Galaxy
S2,Note; új HTC one, one X+, one X, one
S; vagy Sony Xperia Z okostelefonját a
vetítőgéphez MHL kábelen keresztül.
2) Csatlakoztassa Samsung Galaxy S4,
Note II okostelefonját a vetítőgéphez MHL kábelen keresztül, Samsung
5 to 11 okostelefonját MHL konverterrel (nincs benne az
alapcsomagban) a kivetítéshez.
Megjegyzés: Ha az okostelefonok és táblagépek MHL kábellel vannak
csatlakoztatva vetítés céljából, akkor normális, hogy a
vetítőgép automatikusan tölti azokat.
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2. Csatlakozás iPhonehoz és iPadhez
1) Csatlakoztassa iPhone 5, 5s, 6, 6
Plus, iPad 4th, iPad mini és iPod touch
5th készülékét a vetítőgéphez Apple
Lightning Digital AV adapteren és
HDMI kábelen keresztül.
th

2) iPhone 4S, 4, New iPad, iPad 2, és iPod touch (4 ) készülékek a
vetítőgéphez Apple 30‐pin digital AV adapteren és HDMI kábelen
csatlakoznak.

IV.

A külső mobil készülék feltöltése

A vetítőgép belső akkumulátora fel tudja tölteni az Ön mobil készülékét
is. Csatlakoztassa a mobil készülékét a vetítőgéphez USB kábelen
keresztül.
1. Amikor a vetítőgép ki van kapcsolva, kérjük
gombot,
nyomja meg a bemeneti forrás
hogy elkezdje vagy leállítsa a töltést.
2. Amikor a vetítőgép be van kapcsolva, a
készülék automatikusan töltődik.
Megjegyzés: Kimeneti teljesítmény: 5V/500 mA.

V.

Vetítés belső és külső memóriából

A fájlok előkészítése a belső memóriához
1. Csatlakoztassa a vetítőgépet a
számítógéphez vagy laptophoz micro USB
kábelen keresztül.
2. Kapcsolja be a vetítőgépet. A vetítőgép
átvált nagy háttértároló módra és a lámpa
kikapcsol.
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3. Egy eltávolítható lemez jelenik meg az Ön számítógépén. Másolja és
mentse a fájlokat az eltávolítható lemezre.

Vetítés külső memóriából
1. Külső SD/ SDHC/ SDXC kártya foglalat
Támogat SD, SDHC és SDXC kártyát 128 GB‐ig.
2. USB készülék
Támogat USB memóriakártyát vagy merevlemezt
saját tápegységgel.
A külső memóriaforrás lesz az
alapértelmezett memória a lejátszási
sorrendben. Ha mindkettő, az SD/SDHC
kártya és az USB memóriakártya is
használatban van, akkor az USB memóriakártya lesz az
alapértelmezett a lejátszási sorrendben.

Megjegyzés:

A memória forrás kiválasztása
1. Válassza ki a ‘Setting’ (Beállítás)‐t
és nyomja meg az OK‐t◎,
hogy belépjen az almenübe.
2. Válassza ki a ‘Memory’‐t és nyomja meg az OK‐t◎, hogy belépjen
az opciókhoz.
: Belső memória
: SD/ SDHC/ SDXC kártya
: USB Flash Drive
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Videók kivetítése
1. A főmenüben válassza ki a ‘Video’‐t
és nyomja meg az OK‐t, hogy
belépjen a listába.
2. Használja a navigáló gombot  vagy  válassza ki a mappát és a fájlt
és nyomja meg az OK‐t◎, hogy megerősítse és kezdje el a
kiválasztott videó lejátszását.
3. A lejátszás alatt nyomja meg  vagy  az előző vagy a következő
videó lejátszásához.
4. A lejátszás alatt nyomja meg vagy  hosszan a gyors vissza vagy előre
tekeréshez.
5. Nyomja meg az OK‐t◎ a megállításhoz vagy folytatáshoz.
6. A hang beállításához nyomja meg  vagy .

A videó vetítés beállítása
A ‘Video’ listában nyomja meg a Menüt
Beállításokhoz.

1.

, hogy belépjen a

Lejátszás::
Ismétlés Ki
Normál
Ismétlés egyet
Ismétlés
mindent
Véletlenszerűen

Lejátsza az aktuális videót vagy
számot egyszer
Lejátsza az aktuális mappát
Lejátsza az aktuális videót vagy
számot ismétlődően
Lejátsza az aktuális mappát
ismétlődően
Lejátsza az aktuális mappát
véletlenszerű sorrendben
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2.

Kedvencem: Jelölje meg ★ és csoportosítsa a kiválasztott fájlokat
a ’My Favorite’ (Kedvenceim) mappába a könnyebb
hozzáférhetőségért (mint egy könyvjelző).
Nyomja meg az OK‐t◎ két másodpercig, hogy megjelölje a fájlt
vagy a megjelölést visszavonja.

Támogatott videó formátumok:
Fájl kiterjesztés
*.avi

Videó dekódoló

*.mov
*.mp4

MJPEG
Xvid
H.264/AVC
MPEG4
MPEG4
H.264

*.mpg

MPEG1

Audió dekódoló
AAC (AAC‐LC and
HE‐AAC)
PCM
ADPCM
AAC
PCM
ADPCM
LPCM

Fénykép vetítés
1. A főmenüben válassza ki a ‘Photo’ (Fotó)‐t
és nyomja meg az
OK‐t◎, hogy belépjen a kisképek listájába.
2. Használja a navigáló gombot  vagy , hogy kiválassza a mappát vagy
,, hogy megnézze a fotót
a fájlt és nyomja meg az OK‐t◎
teljesképernyőn.
3. Nyomja meg  vagy  gombot, hogy kiválassza az előző vagy a
következő képet.
4. Forgassa el a képet :
a. Nyomja meg a Menüt , hogy belépjen a Forgató funkcióba.
b. Használja  vagy  gombot a forgatáshoz és nyomja meg az
OK‐t◎ a megerősítéshez.
c. Nyomja meg a Kilépést
a kisképes nézethez.

,

hogy visszatérjen a fotó mappába vagy
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5. A kép zoomolása vagy pásztázása (Pan):
a. Nyomja meg  gombot, hogy belépjen a Zoom
módba. Használja  vagy  gombot a nagyításhoz
vagy kicsinyítéshez (1X~4X)
b. Zoom módban, nyomja meg ◎OK‐t, hogy a
pásztázó (Pan) funkcióra váltson.
c. Használja a navigáló gombot     , hogy a
kívánt iránynak megfelelő nézetét lássa a képnek.
d. Pásztázó (Pan) módban, nyomja meg az ◎OK‐t,
hogy a Zoom funkcióra váltson.
e. Nyomja meg a Kilépést , hogy visszatérjen teljes képernyőre.

A kép vetítés beállítása:
, hogy belépjen a
A fotó listában nyomja meg a Menüt
beállításokhoz.
1) Slideshow (Diavetítés): Kapcsolja be/ki a diavetítést.
A diavetítés alatt nyomja meg az OK‐t◎, hogy megállítsa vagy
folytassa a diavetítést.
2) Music (Zene): Háttérzene engedélyezése a diavetítés alatt.
Megjegyzés: Kérjük mentse a zenét a fotókkal azonos mappába.
3) Speed (Sebesség): Állítsa be a diavetítés intervallumának
sebességét 5, 10, 30, 60 másodpercre vagy 10 percre.
4) My Favorite (Kedvencem): Jelölje meg ★ és csoportosítsa a
kiválasztott fájlokat a “Kedvenceim” mappába a könnyebb
hozzáférhetőségért (mint egy könyvjelző).
Nyomja meg az OK‐t◎ két másodpercig, hogy megjelölje a fájlt
vagy a megjelölést visszavonja.

Támogatott fotó formátumok:
Fájl formátum
JPEG

Max. felbontás
8000 x 6000

Fájl kiterjesztés
*.jpeg

JPG

8000 x 6000

*.jpg

BMP

8000 x 6000

*.bmp
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Válasszon kis és vetítsen Windows Office és PDF fájlokat.
és
1. A főmenüben válassza ki a ‘Document’ (Dokumentum)‐ot
nyomja meg az OK‐t◎.
2. Navigáljon a mappák és fájlok között és nyomja meg az OK‐t◎,
hogy megnyissa a kiválasztott dokumentumot.
3. Nyomja meg  vagy  gombot, hogy váltson az előző vagy
következő oldalra (munkalapra).
4. A dokumentum zoomolása vagy pásztázása (Pan):
a. Nyomja meg  gombot, hogy belépjen a Zoom módba. Használja
 vagy  gombot a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez (1X~8X)
b. Lásd a részleteket a ‘kép zoomolása vagy pásztázása’ ‐ nál az előző
oldalon.

A dokumentum vetítés beállítása:
A dokumentum listában válassza ki a dokumentumot és nyomja
meg a
menüt, hogy belépjen a Beállításokba. Lásd a ‘A kép
vetítés beállítása‘‐t:

Támogatott fotó formátumok:
Fájl
formátum
POWERPOINT

Fájl
kiterjesztés
*.ppt, *.pptx

PDF
WORD

*.pdf
*.doc , *.docx

EXCEL

*.xls, *.xlsx

Támogatott
verzió
PowerPoint
97 ~ 2010
PDF 1.0 ~ 1.4
WORD
97 ~ 2010
Excel
97 ~ 2010
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Figyelem:
1. Amikor megnyit, felnagyít vagy pásztáz egy fájlt, néhány
másodpercig tarthat, amíg kinyitja a nagy fájlméretek vagy
ugyanazon az oldalon található sok fotó miatt.
2. A vetítőgépnek korlátozott betűkészlet támogatása van. Nem
támogatott betűkészletet tartalmazó dokumentum megnyitásakor,
a dokumentum megjelenítő automatikusan helyettesíti a nem
támogatott betűtípusokat az alapértelmezett betűtípusokkal. Ez
okozhatja a szerkezet változását.
3. Ha a dokumentum szerkezete bonyolultabb, fotókat és több
oszlopot tartalmaz, ezek külön oldalakon jelenhetnek meg.

VI.

Vezeték nélküli vetítés PC‐ről vagy Mac‐ről

A. Driver telepítés PC‐re vagy Mac‐re
1. A főmenüben válassza
ki és kapcsolja be a
‘Wi‐Fi’‐t .
2. A Wi‐Fi kijelző mutatja
a wireless státust
(kapcsolódva
vagy
szétkapcsolva) és a
jelszó szükséges a
vetítőgéphez
való
kapcsolódáshoz.
3. Engedélyezze a Wi‐Fi‐t a laptopon vagy a
számítógépen. Válassza ki a kapcsolódási
pontot ‘WiFi_projector‐XX’, hogy a
vetítőgéphez tudjon kapcsolódni.
Figyelem:
Húzza ki a hálózati kábelt a számítógépből,
hogy az ne befolyásolja a vezetéknélküli
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hálózathoz való kapcsolódást.
4. Nyomja meg a ‘Menü’ ‐t és válassza ki a ‘Driver/App telepítést’.

5.

A képernyő mutatja az IP címet és QR kódot a Driver/App
letöltéséhez.

6.

Nyissa meg a számítógépen az internet böngészőt és gépelje be a
http://192.168.111.1 IP címet, hogy letöltse a drivert PC‐re vagy
Mac‐re.

7.

Telepítse az EZ_View drivert. Amikor a telepítés befejeződött egy
ikon jelenik meg a számítógép asztalán.
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Figyelem:
A vetítőgép hálózatának (SSID) névváltoztatásához meg kell nyitni a
‘Configuration’ (Konfiguráció) oldalt vagy megváltoztatni a vezeték
nélküli kapcsolat biztonsági beállítását (alapértelmezésben nincs
jelszó).

B. Csatlakozás elérhető Wi‐Fi hálózathoz (Otthoni Hálózat)
Ajánlott a vetítőgépet egy vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni,
hogy az Ön számítógépének, táblagépének és okostelefonjának
egyidőben legyen internet kapcsolata.
1.
2.

a főmenüben.
Válassza ki és kapcsolja be a ‘Wi‐Fi’‐t
A Wi‐Fi kijelzőn nyomja meg a Menüt , hogy a következő
opciókhoz lépjen. Válassza ki az ‘Internet Access’ (Internet
Hozzáférés)‐t és erősítse meg a választását OK‐kal◎.

3.

Válassza ki a vezeték nélküli hálózatot, amelyikhez csatlakozni
szeretne és erősítse meg OK ‐ kal◎.
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4.

Ha a biztonságos vezeték nélküli kapcsolat engedélyezve van,
nyomja meg az ◎OK‐t, hogy megjelenjen a billentyűzet és írja be
a jelszót (hálózati kulcs). Miután begépelte a jelszót, nyomja meg
, hogy kilépjen a billentyűzetből. Válassza ki az
a Kilépést
‘Connect’ (Csatlakozás)‐t és erősítse meg az OK‐val◎.

5.

, hogy visszatérjen a WiFi kijelzőhöz. Ha a
jel
Kilépés
megjelenik, akkor a Wi‐Fi kapcsolat létrejött. Most elindíthatja a
drivert vagy az EZ View alkalmazást, hogy elkezdje a vezeték
nélküli vetítést.

6. Ahhoz, hogy leállítsa a vezeték nélküli vetítést egyszerűen zárja be
a drivert vagy az alkalmazást és lépjen vissza a Főmenübe.
Figyelem:
Az internet hozzáférés teljesítménye sokféle tényezőtől függ, mint a
az Ön okostelefonjának/laptopjának a processzorának a
teljesítménye, a kapcsolódási pont és falak vagy akadályok közötti
távolság. A vezeték nélküli telefonok, bluetooth eszközök és bármi,
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ami RF interferenciát okozhat a 2.4 GHz‐es frekvencia tartományban
befolyásolhatja a Wi‐Fi teljesítményét.
Ha az internet sebessége lecsökken vagy az internet megszakad a
vetítés alatt, válasszon egy másik kapcsolódási pontot vagy használja
a peer‐to‐peer vezeték nélküli kapcsolatot, amely biztosítja a direkt
vezeték nélküli vetítést.

C. Peer‐to‐Peer vezeték nélküli kapcsolat
Peer‐to‐peer vezeték nélküli kapcsolat lehetővé teszi az Ön számára,
hogy gyorsan el tudjon indítani egy prezentációt vagy megnézni egy
filmet vezeték nélkül az Ön készülékéről anélkül, hogy csatlakozni
kellene egy Wi‐Fi hálózathoz (Internet hozzáférés nélkül).

Peer‐to‐Peer Vezeték nélküli vetítés PC‐ről vagy Mac‐ről
1. A főmenüben válassza ki és kapcsolja be a ‘Wi‐Fi’‐t
2. Találjon egy 4 karakterből álló jelszót ‘XXXX’.

3. Engedélyezze a Wi‐Fi‐t a
számítógépen. Válassza ki a
kapcsolódási pontot
‘WiFi_projector‐XX’, hogy a
vetítőgéphez tudjon kapcsolódni.
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4. Duplán kattintson az EZ View‐re
a számítógép asztalán, hogy
elindítsa az alkalmazást.
5. Gépelje be a jelszót és nyomja meg az Ok‐t◎ a megerősítéshez. A
Wi‐Fi kapcsolat létrejött.

VII. Vezeték nélküli vetítés okostelefonokról &
táblagépekről
A. Alkalmazás telepítés Apple vagy Android készülékre
Töltse le és telepítse az EZ View‐t a Google Play‐ről vagy az App
Store‐ról vagy keresse a QR kódot közvetlenül a telepítés oldalán.

EZ View

B. Csatlakozás elérhető Wi‐Fi hálózathoz (Otthoni Hálózat)
1.

2.

Kérjük kövesse a 20. oldalon található utasításokat, hogy be tudja
állítani a vetítőgép Wi‐Fi kapcsolatát az Ön
Wi‐Fi hálózatához elsőalkalommal.
Indítsa el az ‘EZ View’ alkalmazást. Az EZ
View kompatibilis eszközöket fog keresni.
Válassza ki a Wi‐Fi Projector‐t és írja be a
jelszót ‘XXXX’, ahogy a vetítőgép
képernyője mutatja.
Nyomja meg az
OK◎‐t.
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C. Peer‐to‐Peer vezeték nélküli kapcsolat Android vagy
Apple eszközről vetítőgépre
1.
2.
3.

D.

A főmenüben válassza ki és kapcsolja be a ‘Wi‐Fi’‐t .
Adjon meg egy 4 karakterből álló jelszót ‘XXXX’ a képernyőn.
Engedélyezze a Wi‐Fi‐t az okostelefonján. Válassza ki a
kapcsolódási pontot ‘WiFi_projector‐XX’ és írja be ‘XXXX’ jelszót,
hogy kapcsolódjon a vetítőgéphez.

App EZ View

APP funkció

Leírás
Az okostelefonján található fotók vetítése.
Az okostelefonján található Office
dokumentumok és PDF‐ek vetítése.
Web oldalak vetítése. (Csak Otthoni
Hálózat mód)
Felhő szerver közvetítése (Csak Otthoni
Hálózat mód)
Valós időben vetít képet iPhone vagy
Android telefon kamerájáról WiFi
kapcsolaton keresztül.
iOS vagy Android készüléken tárolt videót
közvetít a vetítőgépre.
Lehetővé teszi, hogy legfeljebb 4 eszközről
vetítsen egy vetítőgépen egyidőben.
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Csatlakoztassa az iPhone‐ját a számítógépéhez.
®
A számítógépen indítsa el az iTunes‐t , ha nem indult el
automatikusan, ahogy az iPhoneját a számítógéphez
csatlakoztatta.
Kattinson az iPhone‐ra vagy az iPad eszközre az oldalsávon.
Kattintson az Alkalmazások‐ra a Beállítások ablakban.
Kattintson az EZ View‐re, hogy lássa az összes Ez View‐ban
feltöltött fájlt.
Kattintson a “Hozzáad” gombra és válassza ki az Ez View‐ra
feltölteni kívánt fájlt. Feltölthet JPG fájlokat és dokumentum
fájlokat.
A bal alsó sarokban kattintson a Sync gombra, hogy áthelyezze a
fájlokat az iPhone‐jára.

Képvázlat az EZ View‐ről
Egy vázlatoló eszköz van
beépítve Fotó / Dokumentum /
Web módban, hogy lehetővé
tegye az előadó számára
jegyzetek készítését a vetített
oldalra. Rajzolhat, színessel
kiemelhet vagy könnyedén
törölhet egy érintéssel. Minden
vázlatolt kép menthető a
'filmtekercsre' (camera roll) egyszer.
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Adjon hozzá tartalmat az EZ View‐hez iTunes használatával
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Az EZ View összetett funkciói
Tétel

Leírások

A.
Képernyő
megosztása

B.
Tükör mód
C.
Kiterjesztett
mód
D. Kapcsolat
E. Kilépés
F. Mód

1~4 : Lehetővé teszi 4 különböző
eszközről a vetítést ugyanarra a
képernyőre.
L, R : Képernyő mozgatása balra vagy
jobbra
Minden: Visszatérés teljes képernyőre
A Tükör mód megjeleníti ugyanazt a
képet még egyszer a számítógép
képernyőjén.
A számítógép képernyőjét megjeleníti
a vetítőgépen.
Kapcsolódik a vetítőgép
Letöltés/Konfigurálás menedzselő
oldalához.
Az alkalmazás bezárása
Videó: ideális filmet nézni
Grafikus: ideális fotók diavetítésére

VIII. A beállítások megváltoztatása
1.

Ha külső videó bemeneti forrásról vetít HDMI, VGA, AV, vagy MHL
kábellel, nyomja meg a Menüt , hogy belépjen a beállításokba.
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Ha külső vagy belső memóriáról vetít válassza ki a ‘Setting’
(Beállítás)
‐t a Főmenüben, hogy belépjen a beállításokhoz.
HU

2.

A. Aspect ratio (A kép oldalarányai)
Csak külső videó bemeneti forrás esetén állítható. Ha a videófájl 4:3
megjelenítési arányban van, ez a funkció lehetővé teszi a kép
megjelenítését 16: 9 ‐ es képernyőn.
Nyomja meg az OK‐t◎, hogy megjelenjenek a választási lehetőségek.
Pan & Scan (Pásztázás & Szkennelés): a kép arányosan igazítható a
16:9 ‐ es képernyőhöz.
Letterbox: a kép az eredeti arányaiban jelenik meg.
Illusztráció a megjelenítési arány beállításához
Bemeneti
forrás
képernyője

Vetítőgép
képernyője

4:3 Aspect ratio(kép oldalarány)
Pan & Scan (16:9)
(Pásztázás & Szkennelés)

Letterbox (16:9)

B. Brightness (Fényerősség)
Enhanced (Erősített): Ideális, ha a külső tápegység képes maximalizálni
a teljesítményt.
Normál: Ideális a vetítési teljesítménynek és az akkumulátor
kapacitásának optimalizálásához.
Eco: Ajánlott, ha a vetítőgép akkumulátorról működik.

27 oldal

Felhasználói kézikönyv

HU

C. A vetítés módja (Lencse Mód)
Válassza ki a vetítés módját a vetítőgép felszerelésének függvényében.
Front (Előre): Ez a vetítőgép leggyakoribb elhelyezése.
Front Ceiling
(Első
mennyezeti):
Rear (Hátsó):

A kép fejjel lefelé van fordítva (vízszintes
tengely mentén) a mennyezetre szerelt
vetítőgépnél.
A kép meg van fordítva (függőleges
tengely mentén), a vetítés egy áttetsző
képernyő mögül történik.
Rear Ceiling A kép meg van fordítva függőleges és
(Hátsó
vízszintes tengely mentén, a vetítőgép a
mennyezeti): mennyezetre van szerelve és a vetítés egy
áttetsző képernyő mögül történik.

D. Scene Mode (A megjelenítés módja)
Válassza ki az ideális módot különböző forgatókönyvek szerint
megfelelő fényerősséggel, színnel és kontraszttal.
Cinema (Mozi): ideális film nézésre
Normál: ideális fotók diavetítésére
Text (Szöveg): ideális szöveget tartalmazó képek esetén

E. Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)
Ez a beállítás csak belső vagy külső memóriáról történő vetítés esetén
működik. Engedélyezze az automatikus kikapcsolás funkciót, hogy
energiát takarítson meg.
Opciók: 1, 3, 5, 10, 20, 30 perc vagy Ki.

F. System (Rendszer)
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Factory Setting (Gyári beállítások): Visszatérés a gyári beállításokhoz
FW Upgrade (frissítés): A teljesítmény növelése érdekében elvégzi a
Firmware frissítést, amikor elérhető.
Information (Tudnivalók): A firmware verzióját mutatja Axxxx /Txxxx
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Részletes leírások
Tétel

Leírás

Optikai technológia

DLP

Fényforrás

RGB LED

Megjelenítési arány

16:9

Felbontás

854 x 480 Pixel (WVGA)

Kontraszt arány

1000:1

Vetített kép mérete

36 cm ~ 300 cm (14” ~ 120”)

Vetítés távolsága

50 cm ~ 425 cm (20” ~ 167”)

Throw Ratio

1.6 (Vetítés távolsága/Kép szélessége)

Fényerősség

Legfeljebb 100 Lumen

Fókusz

Kézi

Offset

100%

Lejátszható
formátumok

Fotó: *.jpeg, *.jpg, *.bmp
Videó: *.avi, *.mov, *.mp4, *.mpg
Audió: *.mp3, *.wav, *.ogg
Dokument:*.ppt,*.pptx, *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx

WiFi

Modul: IEEE 11n (1T1R), Standard: 802.11b/g/n

Belső memória

2 GB (1.2 GB tárolásra)

Belső hangszóró

Mono

Kártya foglalat

SD / SDHC, / SDXC kártya (128 GB‐ig.)

Tápegység

Bemenet 100 ~ 240V AC, Kimenet 12V, 2A DC

Akkumulátor típusa
Akkumulátor
élettartama

Beépített 7.4V / 2000 mAh Li‐polymer akkumulátor
Enhanced (Erősített): 80 perc, Normál módban: 100 perc,
Eco módban: 120 perc

Energia fogyasztás

AC módban: 12 W, Akkumulátor módban: 8 W ~ 12 W

Méretek ( HxSzxM)

132 x 95 x 25 mm

Súly

285 g

Páratartalom

20 – 80%, 80% (Max.), nem kondenzálódó.

Működési TEMP

5°C – 35°C
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