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Sisukord Sissejuhatus

Hea klient
Täname projektori ostmise eest.

Loodame, et naudite seda toodet ja selle 
pakutavaid mitmeid funktsioone.

Kasutusjuhendist
See toode on varustatud lühijuhendiga, mis 
võimaldab teil kiiresti ja lihtsalt alustada selle 
toote kasutamist. Üksikasjaliku kirjelduse leiate 
selle kasutusjuhendi järgmistest jaotistest.

Lugege hoolikalt täielikku kasutusjuhendit. 
Selle toote asjakohase toimimise tagamiseks 
järgige kõiki põhilisi ohutuseeskirju  
(vt Põhiline ohutusteave, lk 4). Tootja ei 
võta endale vastutust, kui neid juhiseid pole 
järgitud.

Kasutatud sümbolid
Märkus

Veaotsing

Selle sümboliga tähistatakse nõuandeid, 
mis aitavad teil seda toodet tõhusamalt 
ja hõlpsamalt kasutada.

OHT!

Isikuvigastuste oht�

Selle sümboliga hoiatatakse 
isikuvigastuste ohu eest. 
Väärkäsitsemine võib põhjustada 
vigastusi või kahjustusi.

ETTEVAATUST!

Toote kahjustamine või andmete 
kadu�

See sümbol hoiatab toote 
kahjustamise ja andmete kao eest. 
Väärkäsitsemine võib põhjustada 
kahjustusi.

Mis kuulub komplekti
a Projektor GoPix 1 (GPX1100)

b Kaugjuhtimispult

c Kolmjalg

d Kaabel USB-C – USB-C (video/laadimine)

e Lühijuhend

f Kaabel Mini-HDMI – HDMI 

Guide
Quick Start 

a

b c d

e

f

Klienditeeninduskeskus
Tootetoe saidi, garantiikaardi ja kasutusjuhendi 
leiate siit:

Veeb: www.philips.com/support

Tootetoe kontaktid:

Rahvusvaheline telefon: +41 215 391 665 

Küsige teenusepakkujalt rahvusvahelise kõne 
hinda!

Meiliaadress: philips.projector.eu@screeneo.com

Külastage meie KKK veebisaite:

https://support.philipsprojection.com

https://community.philipsprojection.com
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1 Põhiline 
ohutusteave

Pöörake tähelepanu kõikidele toodud  
hoiatus- ja ohutusteatistele. Ärge tehke mingeid 
muudatusi ega sätteid, mida pole selles 
kasutusjuhendis kirjeldatud. Väärkasutus ja 
-käsitsemine võivad tekitada füüsilisi vigastusi, 
kahjustada seda toodet või andmete kadu.

Seadme häälestamine
See toode on ainult siseruumides kasutamiseks. 
Asetage toode kindlalt tasasele stabiilse 
pinnale. Abiks võimalikest isikuvigastustest 
või toote enda kahjustamisest hoidumiseks 
paigutage kõik kaablid sellisel viisil, et keegi ei 
saaks neil komistada.

Ärge kasutage toodet niisketes ruumides. 
Ärge kunagi puudutage elektrijuhet ega 
elektriühendusi märgade kätega.

Toode peab olema varustatud piisava 
ventilatsiooniga ja seda ei tohi millegagi katta. 
Ärge paigutage toodet kasutamise ajal suletud 
kappidesse, karpidesse või muudesse suletud 
kohtadesse. Ärge katke kasutamise ajal seadme 
objektiivi kinni.

Kaitske toodet otsese päikesevalguse, 
kuumuse, suurte temperatuurimuutuste 
ja niiskuse eest. Ärge paigutage toodet 
soojusallikate või õhukonditsioneeride 
lähedale. Järgige tehniliste andmete jaotises 
toodud temperatuuriteavet (vt Tehnilised 
andmed, lk 16).

Toote pikaajalise kasutamise ajal läheb selle 
pind kuumaks. Ülekuumenemisel lülitatakse 
toode automaatselt ooterežiimi.

Ärge laske vedelikel tootesse lekkida. Kui 
vedelikku või võõrkehad on sattunud tootesse, 
lülitage selle toide kohe välja ja katkestage 
ühendus toiteallikaga. Laske toodet volitatud 
hoolduskeskuses kontrollida.

Käsitsege toodet alati hoolikalt. Hoiduge 
objektiivi puudutamast. Ärge kunagi asetage 
raskeid või teravaid esemeid toote või 
elektrikaabli peale.

Kui toode läheb liiga kuumaks või hakkab suitsu 
eraldama, lülitage see kohe välja ja tõmmake 
toitekaabel välja. Laske toodet volitatud 
hoolduskeskuses kontrollida. Hoidke toodet 
lahtistest leekidest (nt küünaldest) kaugemal.

Toode on varustatud sisseehitatud akuga. 
Ärge võtke koost lahti ega modifitseerige. 
Sisseehitatud akut võivad asendada ainult 
väljaõppinud hooldustöötajad.

Ärge proovige seda ise asendada. Aku 
väärkäsitsemine või valet tüüpi aku kasutamine 
võib kahjustada toodet või põhjustada vigastuse.

OHT!

Väära patareitüübiga kaasneb 
plahvatuseoht�

Väära patareitüübi kasutamisega 
kaasneb plahvatuseoht.

Ärge jätke patareisid (akupakki või sissehitatud 
akut) suure kuumuse kätte, nagu päikesepaiste 
või avatud tuli.

Järgmistes tingimustes võib toote sisemusse 
ilmuda niiskusekord, mis võib tekitada 
talitlushäireid:

• kui toodet teisaldatakse külmalt alalt 
sooja alale;

• pärast külma ruumi kütmist;
• kui toode on paigaldatud niiskesse ruumi.

Mistahes niiskuse ladestumise vältimiseks 
toimige järgmiselt.

1 Ruumi tingimustega kohanemiseks sulgege 
toode enne selle teisaldamist teise ruumi 
plastist kotti.

2 Enne toote plastkotist väljavõtmist oodake 
üks kuni kaks tundi.

Toodet ei tohi kasutada väga tolmuses 
ümbruskonnas. Tolmuosakesed ja muud 
võõrkehad võivad toodet kahjustada.

Ärge jätke toodet äärmiselt tugeva vibratsiooni 
kätte. See võib sisemisi osi kahjustada.

Ärge laske lastel toodet ilma järelevalveta 
käsitseda. Pakkematerjale tuleb hoida lastele 
kättesaamatus kohas.

Teie isiklikuks ohutuseks ärge kasutage toodet 
välgu sähvimise või äikesetormi ajal.

Parandamine
Ärge püüdke toodet ise parandada. 
Väärhooldus võib põhjustada vigastusi või 
toodet kahjustada. Toodet peab parandama 
volitatud hoolduskeskuses.

Toote komplekti lisatud garantiikaardilt leiate 
volitatud hoolduskeskuste üksikasju.

Ärge eemaldage tüübisilti tootelt, sest see võib 
garantii kehtetuks muuta.

Toiteallikas
Kasutage ainult sellele toote jaoks serditud  
PD-laadijat (vt Tehnilised andmed, lk 16).
Kontrollige kas toiteallika toitepinge ühtib 
häälestamise kohas toimiva elektrivõrgu 
pingega. Selle toote pinge vastab toote 
spetsifikatsioonis toodud pinge tüübile.

Elektrivõrgu pistikupesa peaks asuma toote 
lähedal ja olema kergesti juurdepääsetav.

Sisseehitatud aku mahtuvus aja jooksul 
väheneb. Kui toode toimib ainult vahelduvvoolu 
toiteallikaga, võib sisseehitatud aku olla 
rikkis. Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse 
sisseehitatud aku asendamiseks.

ETTEVAATUST!

Kasutage projektori väljalülitamiseks 
alati nuppu .

Enne toote pinna puhastamist lülitage selle 
toide välja ja tõmmake pistik seinakontaktist 
välja (vt Puhastamine, lk 13). Kasutage 
pehmet, ebemevaba lappi. Kunagi ärge 
kasutage vedelaid, gaasilisi või kergestisüttivaid 
puhastusvahendeid (pihustuvaid, abrasiivseid, 
poleerivaid, alkoholi). Ärge kunagi lubage mingil 
niiskusel tungida toote sisemusse.

OHT!

Silma ärrituse oht�

See toode on varustatud suure 
võimsusega LED-iga (valgusdioodiga), 
mis kiirgab väga heledat valgust. Ärge 
vaadake kasutamise ajal otse projektori 
objektiivi. See võib põhjustada silmade 
ärritust või kahjustada nägemist.

2 Ülevaade
Eestvaade

a b

a Fookuse häälestamisnupp
Häälestage kujutise teravust.

b Projitseerimise objektiiv

Tagantvaade
USB-C  
Power

USB-C  
Video

Mini
HDMI

fedcba

a IP-sensor

b USB-C (TOIDE) port
Ühendage toiteallikaga PD-tüüpi 
(energiatarnerežiimiga) laadija USB-C kaudu.
Toiteallika pinge peab olema vähemalt 12 V.

c  port
• Kasutatakse taasesitava seadme 

(nt mobiiltelefoni, tahvelarvuti või 
sülearvuti) ühendamiseks USB-C 
videoväljundiga. Seade peab olema 
ühilduv USB-C videoväljundiga.

• Kasutatakse püsivara uuendamisel 
USB-mäluseadmete ühendamiseks. 

d  port
Ühendage taasesitava seadme  
HDMI-väljundiga.

e LED-näidik
• Kui projektor on lülitatud sisse, hakkab 

LED valgelt põlema.
• Kui projektor on ooterežiimis, hakkab 

LED punaselt põlema.

f 

• Projektori sisselülitamiseks vajutage ja 
hoidke 1 sekundit all.

• Projektori väljalülitamiseks vajutage 
kaks korda.
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Kaugjuhtimispult

f

g

e

a

b

d

c

a 

Sisendallika valimine.

b 
Juurdepääs seadistamismenüüsse.

c /

Helitugevuse suurendamine või 
vähendamine.

d Navigeerimise nupp
Menüüsuvandites navigeerimine.

e 
Kinnitage oma valikut või sisestamist.

f 
Naaske eelmisesse menüükuvasse.

g 

• Projektori sisselülitamiseks vajutage ja 
hoidke 1 sekundit all.

• Projektori väljalülitamiseks vajutage 
kaks korda.

3 Kasutamine
Märkus

Et projitseerimisekraanile kuvataks 
kujutisi, peate projektori ühendama kas 
HDMI või USB-C seadmega  
(vt Ühendamine, lk 9).

Projektori paigaldamine
Paigaldage projektor projitseerimisekraani ette 
siledale pinnale.

Projektori saate paigaldada erinevates 
konfiguratsioonides (vt Paigutamise valikud, 
lk 8).

Toiteallika ühendamine
Projektor võib toimida kas välise toiteallika või 
sisseehitatud aku toitel.

ETTEVAATUST!

Kasutage projektori sisse/
väljalülitamiseks alati nuppu .

Välise toiteallikaga toimimine
Projektori laadimiseks ja toitega varustamiseks 
peate kasutama USB-C PD-laadijat (ei kuulu 
komplekti).

1 Kiirlaadimiseks ühendage USB-C kaabel 
USB-C pordiga ja kaabli teine ots ühendage 
projektori   pistmikuga.

USB-C  
Power

USB-C  
Video

Mini
HDMI

2 Sisestage kiirlaadija pistik seinakontakti. 
Projektori LED hakkab punaselt põlema.

Sissehitatud akuga toimimine
Portatiivsuse tagamiseks saate projektorit 
kasutada ka sisseehitatud aku toitega.

Projektori laadimine
Laadige projektorit enne esmakasutust 1,5 tundi.

Laadige projektorit kui projitseerimisekraanile 
kuvatakse tühjeneva aku ikoon.

• Projektori laadimiseks ühendage projektor 
välise toiteallikaga, nagu kirjeldati jaotises 
“Välise toiteallikaga toimimine”.

• Pärast ühendamist toiteallikaga hakkab 
LED punaselt põlema.

• Sisselülitatud toite korral kasutatakse 
välist toiteenergiat esmalt projektori 
käitamiseks ja kasutamata toiteenergiat aku 
laadimiseks. 

• Kiiremaks laadimiseks lülitage projektor 
laadimise ajaks välja.

Märkus

Sisseehitatud aku mahtuvus aja jooksul 
väheneb. Kui projektor toimib ainult 
välise toiteallikaga, võib sisseehitatud 
aku olla rikkis. Pöörduge volitatud 
hoolduskeskusesse sisseehitatud aku 
asendamiseks.

Kaugjuhtimispuldi 
ettevalmistamine

ETTEVAATUST!

Patareide väärkasutamine võib 
põhjustada ülekuumenemise, 
plahvatuse, tuleohu ja vigastuse. 
Lekkivad patareid võivad kahjustada 
kaugjuhtimispulti.

Ärge jätke kaugjuhtimispulti otsese 
päikesevalguse kätte.

Ärge deformeerige, võtke lahti ega 
laadige patareisid.

Ärge jätke lahtise tule juurde või pange 
vette.

Asendage tühjad patareid viivitamatult.

Eemaldage patareid seadmest, kui te 
ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema aja 
jooksul.

1 Juurdepääsuks patareipessa vajutage ja 
hoidke patareipesa kaant all ja samaaegselt 
lükake seda.

2 Sisestage kaasasolevad (AAA) patareid 
õigesti pessa. Polaarsus (+/-) on näidatud.

3 Sulgege patareipesa.

Märkus

Kaugjuhtimispuldi kasutamiseks suunake 
see projektori tagaosas asuva IP-sensori 
poole ja veenduge, et kaugjuhtimispuldi ja 
IP-sensori vahele ei jääks mingeid takistusi.

Toite sisselülitamine ja 
häälestamine
Projektori sisselülitamiseks vajutage ja hoidke 
projektori nuppu  (või kaugjuhtimispuldi 
nuppu ) 1 sekund all. 

• Kui projektor on lülitatud sisse, hakkab LED 
valgelt põlema. 

Keele valimine
1 Seadistamismenüüsse juurdepääsuks 

vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ,  
seejärel navigeerige suvandi Menu 
Language (Menüü keel) valimiseks ja 
vajutage OK.

2 Keele valimiseks vajutage Navigeerimise 
nupp. 

Ekraani suuruse muutmine
Projitseerimiskuva (või kujutise) suurus 
määratakse kindlaks kaugusega projektori 
objektiivist projitseerimispinnani.

• Projitseerimise kaugus peab olema 
soovitud ekraanikuva laiusest 1,2 korda 
suurem. 

Kujutise teravuse häälestamine
Kujutise fookuse häälestamiseks keerake 
projektori küljel asuvat fookuse nuppu.
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Kujutise kuju korrigeerimine
Automaatne (vertikaalse trapetsmoonutuse) 
korrigeerimine
Projektori kallutamisel üles- või allapoole 
korrigeerib projektor ise automaatselt kujutise 
nelinurkseks.
Trapetsmoonutuste automaatse korrigeerimise 
lubamiseks vajutage seadistusmenüüsse 
juurdepääsuks kaugjuhtimispuldi nuppu , 
seejärel valige navigeerimisnuppudega suvand 
Auto Keystone - On (Trapetsmoonutuste 
automaatne korrigeerimine - Sees). 

Käsitsikorrigeerimine
Trapetsmoonutusi või moonutatud kujutisi 
saate käsitsi täisnurkseteks korrigeerida.

1 Selle funktsiooni lubamiseks veenduge, 
et olete valinud suvandi Auto Keystone -  
Off (Trapetsmoonutuste automaatne 
korrigeerimine - Väljas).

2 Seadistamismenüüsse juurdepääsuks 
vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ,  
seejärel valige navigeerimisnuppudega 
suvand Manual Keystone 
(Trapetsmoonutuste käsitsi korrigeerimine).

3 Kujutise kuju häälestamiseks vajutage 
Navigeerimise nupp�

Paigutamise valikud
Projektori saate paigaldada järgmistes 
konfiguratsioonides. Projektori erinevat viisi 
paigaldamiseks järgige alltoodud näpunäiteid.

Märkus
Peade kohale lakke paigaldamiseks 
ostke projektori paigaldamisspetsialistide 
soovitatud montaažikomplekt ja järgige 
komplekti lisatud juhiseid.
Enne lakke paigaldamist veenduge, 
et lagi toetab projektori ja 
montaažikomplekti raskust.
Lakke paigaldamise korral peate 
selle toote paigaldamisjuhiste 
kohaselt turvaliselt lakke kinnitama. 
Väärpaigaldamine lakke võib põhjustada 
õnnetuse, vigastuse või kahjustuse. 

Ekraani ette lauale

1 Paigaldage projektor projitseerimisekraani 
ette lauale. See on kõige tavalisem 
viis projektori lihtsaks ja portatiivseks 
paigaldamiseks.

2 Projitseeritud kuva õigesse 
positsiooni häälestamiseks vajutage 
seadistusmenüüsse juurdepääsuks 
kaugjuhtimispuldi nuppu , seejärel valige 
navigeerimisnuppudega Projection Mode - 
Rotate Front (Projitseerimisrežiim - Pöörake 
ees), seejärel vajutage OK.

Ekraani ette lakke

1 Paigaldage projektor ümberpööratult 
lakke projitseerimisekraani ette. 
Projektori paigaldamiseks lakke vajate 
montaažikomplekti.

2 Projitseeritud kuva õigesse 
positsiooni häälestamiseks vajutage 
seadistusmenüüsse juurdepääsuks 
kaugjuhtimispuldi nuppu , seejärel valige 
navigeerimisnuppudega Projection Mode 
- Rotate Ceiling (Projitseerimisrežiim - 
Pöörake laes), seejärel vajutage OK.

Ekraani taha lauale

1 Paigaldage projektor projitseerimisekraani 
taha lauale. Sel juhul vajate spetsiaalset 
tahaprojitseerimise ekraani.

2 Projitseeritud kuva õigesse 
positsiooni häälestamiseks vajutage 
seadistusmenüüsse juurdepääsuks 
kaugjuhtimispuldi nuppu , seejärel valige 
navigeerimisnuppudega Projection Mode - 
Rotate Rear (Projitseerimisrežiim - Pöörake 
taga), seejärel vajutage OK.

Ekraani taha lakke

1 Paigaldage projektor tagurpidi lakke 
projitseerimisekraani taha. Projektori 
paigaldamiseks ekraani taha lakke on vaja 
projektori montaažikomplekti ja spetsiaalset 
tahaprojitseerimise ekraani.

2 Projitseeritud kuva õigesse 
positsiooni häälestamiseks vajutage 
seadistusmenüüsse juurdepääsuks 
kaugjuhtimispuldi nuppu , seejärel valige 
navigeerimisnuppudega Projection Mode - 
Rotate Rear Ceiling (Projitseerimisrežiim - 
Pöörake laes taga), seejärel vajutage OK.

Kolmjala kasutamine

Projektor on varustatud kolmjalaga, mis 
laiendab projektori paigaldamisvõimalusi.

Leidke kolmjala pesa projektori põhjalt, seejärel 
keerake ja kinnitage projektor kolmjala külge.

4 Ühendamine
Märkus

Et projitseerimisekraanile kuvataks 
kujutisi, peate projektori ühendama kas 
HDMI või USB-C seadmega.

Enne mingi ühenduse loomist või 
muutmist veenduge, et kõikide seadmete 
elektriühendused on katkestatud.

Seadmete ühendamine 
HDMI kaudu
Ühendage taasesitav seade (nt Blu-ray 
pleier, mängukonsool, digikaamera või arvuti) 
projektoriga HDMI-pordi kaudu. Selle ühenduse 
kaudu kuvatakse kujutised projitseerimisekraanile 
ja heli esitatakse projektorist.

1 Ühendage HDMI-kaabli abil projektori 
 pistmik taasesitava seadme 

HDMI-väljundiga.

USB-C  
Power

USB-C  
Video

Mini
HDMI

Ka saate projektoriga ühendada iPhone’i. 
Ühendage HDMI-kaabli abil projektori 

 pistmik Apple Digital AV-
adapteri (ei kuulu komplekti) HDMI-pordiga. 
Seejärel ühendage adapteri Lightning-
pistmik oma iPhone’iga.

USB-C  
Power

USB-C  
Video

Mini
HDMI
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2 Kui olete teinud HDMI-ühenduse, 
lülitatakse projektor automaatselt  
HDMI-sisendile. Projitseerimisekraanile 
hakatakse kujutisi kuvama.

Kui projitseerimisekraanile ei kuvata 
kujutisi, valige HDMI-sisend käsitsi. 
Juurdepääsuks seadistamismenüüle 
vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  ja 
valige Input Source - HDMI (Sisendallikas - 
HDMI).

Seadmete ühendamine 
USB-C kaudu
Ühendage oma USB-C seade (nt mobiiltelefon, 
tahvelarvuti või sülearvuti) projektoriga USB-C 
ühenduse kaudu. Selle ühenduse kaudu 
kuvatakse kujutised projitseerimisekraanile ja 
heli esitatakse projektorist.

1 Ühendage USB-C kaabli abil projektori 
 pistmik taasesitava seadme 

USB-C pordiga. 

Märkus: Veenduge, et seade toetaks 
videoväljundit USB-C kaudu.

USB-C  
Power

USB-C  
Video

Mini
HDMI

2 Kui olete teinud USB-C ühenduse, 
lülitatakse projektor automaatselt USB-C 
sisendiga. Projitseerimisekraanile hakatakse 
kujutisi kuvama.

Kui projitseerimisekraanile ei kuvata 
kujutisi, valige USB-C sisend käsitsi. 
Juurdepääsuks seadistamismenüüle 
vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  ja 
valige Input Source - USB-C  
(Sisendallikas - USB-C).

Märkus

See projektor toetab ainult stereoheli 
vormingut. Kui te ei kuule projektorist 
mingi taasesitava seadme heli, kontrollige 
kas taasesitava seadme heliväljundi 
vorming on seadistatud stereoks.

Apple iPhone’id, mis on varustatud 
laadimiskaabliga USB-C – Lightning-
pistmik, ei toeta seda kaablit kasutades 
videoväljundit. Kasutage HDMI-sisendit, 
nagu kirjeldati eelmises jaotises.

EasyLinki kasutamine
See projektor toetab Philipsi EasyLinki, 
mis kasutab HDMI CEC (Tarbeelektroonika 
juhtimine) protokolli. Saate kasutada ühte 
kaugjuhtimispulti mitmete HDMI kaudu 
ühendatud EasyLink-ühilduvate seadmete 
sisse- või väljalülitamiseks. Tootja ei garanteeri 
kõikide HDMI CEC-seadme 100%-st 
koostalitusvõimet.

1 Kontrollige kas projektor on ühendatud 
HDMI-seadmega, mis toetab HDMI CEC-
funktsiooni (vt Seadmete ühendamine 
HDMI kaudu, lk 9).

2 Selle projektori EasyLink-funktsiooni 
aktiveerimiseks vajutage juurdepääsuks 
seadistamismenüüsse kaugjuhtimispuldi 
nuppu , seejärel valige HDMI CEC - On 
(HDMI CEC - Sees).

5 Sätete muutmine
See jaotis abistab teid projektori sätete 
muutmisel.

1 Kui projektor on sisse lülitatud, vajutage 
seadistamismenüüsse juurdepääsuks 
kaugjuhtimispuldi nuppu .

2 Kasutage Navigeerimise nupp ja OK 
järgmiste sätete valimiseks.

Keelesäte
Valige ekraanilekuvatud menüü jaoks soovitud 
keel.

• Navigeerige menüüs suvandini Menu 
Language (Menüü keel), ja vajutage 
nuppu OK, seejärel vajutage keele valikuks 
Navigeerimise nupp.

Sisendallika valimine
Järgmistele sätetele juurdepääsuks navigeerige 
menüüs Input Source (Sisendallikas).

• HDMI: valige see säte HDMI-seadme 
ühendamiseks.

• USB-C: Valige see suvand, kui USB-C seade 
on ühendatud.

• Auto (Automaatne): Lülitatakse 
automaatselt aktiivse signaaliga sisendiga.

Peate valima õige sisendallika, et 
projitseerimisekraanile kuvataks kujutisi.

Pildi sätted
Saate pääseda juurde järgmistele pildi sätetele.

• Keystone Correction (Trapetsmoonutuste 
korrektsioon): valige see suvand kujutiste 
trapetsmoonutuste või moonutatud 
kujutiste korrigeerimiseks nelinurkseks või 
ruudukujulisteks.

• Auto Keystone (Trapetsmoonutuste 
automaatne korrigeerimine): lubage 
või keelake kujutiste kuju automaatne 
korrigeerimine, kui kallutate 
projektorit alla- või ülespoole. Kui on 
aktiveeritud funktsioon Auto Keystone 
(Trapetsmoonutuste automaatne 
korrigeerimine), on trapetsmoonutuste 
käsitsi korrigeerimine inaktiveeritud.

• Manual Keystone (Trapetsmoonutuste 
käsitsi korrigeerimine): korrigeerige 
kujutiste trapetsmoonutusi 
või moonutatud kujutisi käsitsi 
horisontaalsuunas.

• Projection Mode (Projitseerimisrežiim): 
Häälestage projektsioon õigesse 
positsiooni arvestades projektori erinevat 
paigaldamisviisi.

• Picture Preset (Pildi eelsäte): valige pildi ja 
video kuvamiseks eelnevalt määratletud 
värvi heleduse sätted või valige suvand 
User (Kasutajaeelistus) värvi heleduse, 
kontrastsuse, küllastuse, tooni ja teravuse 
väärtuste kohandamiseks.

• Color Temperature (Värvitemperatuur): 
valige Warm (Soe) kui kasutate projektorit 
sooja valgustusega ümbruskonnas; 
valige Cool (Jahe) kasutamiseks tüüpilise 
büroovalgustusega või Standard 
(Standardne) tasakaalustatud pildi korral.

• Auto Rotate (Automaatne pööramine): 
pöörake automaatselt projitseerimisekraani, 
kui tuvastatakse projektori pööramine.

• Aspect Ratio (Kuvasuhe): valige 
asjakohane kuvasuhe kujutise sobitamiseks 
projitseerimisekraaniga.
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Helisätted
Valige eelseadistatud helirežiim või kohandage 
heli esitatava video või muusikaga sobitamiseks.

• Volume (Helitugevus): häälestage projektori 
helitugevust.

• Navigeerige suvandi Sound Presets (Heli 
eelsätted) ja vajutage Navigeerimise nupp 
helirežiimi valimiseks. Seejärel vajutage 
nuppu OK.

Toitehaldamise sätted
Energiatarbe haldamiseks minge järgmistesse 
menüüsuvanditesse.

• Brightness (Heledus): valige ekraani 
heleduse režiim.

• Display Duration (Ekraanikuva kestus): 
valige taimer, mis lülitab määratletud 
ajavahemiku tagant seadistusmenüü 
automaatselt välja, kui selle jooksul ei 
tuvastatud mingeid toiminguid. 

Vaikimisi sätete taastamine
Kui projektor ei toimi normaalselt, lähtestage 
projektori vaikesätted. Sel juhul kustutatakse 
kõik praegused sätted.

• Navigeerige suvandini Factory Restore 
(Tehase sätete taastamine) ja vajutage OK, 
seejärel järgige taastamise lõpetamiseks 
ekraanilekuvatavaid juhiseid.

Muud sätted
Ka saate pääseda juurde järgmistesse 
suvanditesse.

• HDMI ARC: aktiveerige või inaktiveerige 
HDMI ARC funktsioon.

• HDMI CEC: aktiveerige või inaktiveerige 
seadmetevaheline HDMI-ühenduse kaudu 
tehtud EasyLink (vt EasyLinki kasutamine, 
lk 10).

• Position (Positsioon): muutke 
projitseerimisekraanile kuvatud 
seadistusmenüü asendit.

• Software Version (Tarkvara versioon): 
kuvatakse selle projektori praeguse tarkvara 
versioon.

• Firmware Upgrade (Püsivara uuendus): 
uuendage süsteemi püsivara USB-seadme 
kaudu (vt Tarkvara värskendamine, lk 13).

6 Hooldamine

Sisseehitatud aku 
hooldamine
Sisseehitatud aku mahtuvus aja jooksul 
väheneb. Saate oma aku tööiga pikendada, kui 
arvestate järgmiste mõtetega.

• Ilma toiteallikata toimib projektor 
sisseehitatud akust. Kui akusse pole piisaval 
hulgal energiat jäänud, lülitatakse projektor 
välja. Sel juhul ühendage projektor 
toiteallikaga.

• Laadige akut korrapäraselt. Ärge hoiustage 
projektorit täiesti tühjaks saanud akuga.

• Kui projektorit pole mõne nädala jooksul 
kasutatud, siis lülitage see mõneks ajaks 
sisse, et akut enne projektori hoiustamist 
natuke tühjendada.

• Hoidke projektorit ja akut soojusallikatest 
kaugemal.

• Kui projektor pärast toiteallikaga 
ühendamist ei hakka akut laadima, siis 
vajutage lähtestamisklahvi (väike ava) 
projektori DC-pesa kõrval.

Märkus aku täieliku tühjenemise kohta

Kui sisseehitatud aku on täiesti tühjaks saanud, 
siis võib kuluda natuke rohkem aega, kuni 
tegelik laadimine käivitatakse. Sellisel juhul 
laadige projektorit vähemalt viis tundi enne, kui 
seda kasutama hakkate.

OHT!

Väära patareitüübiga kaasneb 
plahvatuseoht�

Ärge proovige seda ise asendada.

Puhastamine
OHT!

Juhised puhastamiseks�

Kasutage pehmet, ebemevaba lappi. 
Kunagi ärge kasutage vedelaid või 
kergestisüttivaid puhastusaineid 
(pihustuvaid, abrasiivseid, poleerivaid, 
alkoholi jms). Ärge kunagi lubage 
mistahes niiskusel tungida projektori 
sisemusse. Ärge pihustage projektorile 
mingeid puhastavaid vedelikke.

Pühkige selle pindasid õrnalt. Olge 
ettevaatlik ja ärge kriimustage pindasid.

Objektiivi puhastamine
Kasutage projektori objektiivi puhastamiseks 
pehmet harja või objektiivi puhastuspaberit.

OHT!

Ärge kasutage vedelaid 
puhastusaineid�

Läätse pinda kaitsva kile kahjustamise 
ärahoidmiseks ärge kasutage objektiivi 
puhastamiseks mingeid vedelaid 
puhastusaineid.

Tarkvara värskendamine
Projektori uusimat tarkvara võite leida saidilt 
www.philips.com/support. Sealt hangitav on 
parimate funktsioonide ja toega.

Enne projektori tarkvara värskendamist 
kontrollige praeguse tarkvara versiooni.

• Seadistamismenüüsse juurdepääsuks 
vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ,  
seejärel navigeerige suvandini Software 
Version (Tarkvara versioon).

ETTEVAATUST!

Ärge värskendamise ajal lülitage 
projektorit välja ega eemaldage  
USB-mäluseadet.
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Tarkvara värskendamine USB 
kaudu
1 Kontrollige uusima tarkvara versiooni saidilt 

www.philips.com/support. Leidke oma 
toode (mudeli number: GPX1100 ja valige 
„Software & drivers (Tarkvara ja draiverid)”.

2 Laadige alla värskenduspakett ja pakkige 
see vajaduse korral lahti. Kopeerige .BIN fail 
USB-mäluseadme juurkataloogi.

3 Ühendage USB-mäluseade (FAT32 
vormingus) USB adapteri (pole komplekti 
lisatud) USB-C pordiga. Seejärel sisestage 
adapteri USB-C ots projektori porti 

.

• Soovitame selle toimingu ajaks 
ühendada projektor välise toiteallika 
külge.

4 Seadistamismenüüsse juurdepääsuks 
vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  ja 
navigeerige suvandini Firmware Upgrade 
(Püsivara uuendus), seejärel vajutage 
nuppu OK.

5 Värskendamise lõpetamiseks järgige 
ekraanilekuvatavaid juhiseid.

Veaotsing

Toite ümberlülitamine
Kui juhtub mingi probleem, millele te ei leia 
selle kasutusjuhendi juhistest lahendust, siis 
järgige alltoodud samme.

1 Lülitage projektor välja.

2 Oodake vähemalt kümme sekundit.

3 Lülitage projektor uuesti sisse, hoides 1 s 
jooksul all nuppu .

4 Kui probleem jääb püsima, pöörduge meie 
tehnilise hoolduskeskuse või müügiesindaja 
poole.

Probleemid Lahendused

Projektor lülitab ennast ise välja. • Aku on tühjaks saamas.

• Kui projektor on toiminud pikema aja jooksul, 
muutub selle pind kuumaks. Ventileerige 
projektorit korralikult. Projektori kõikide külgede 
ümber peaks jääma vähemalt 30 cm vaba ruumi.

• Kontrollige kas toitekaabel on õigesti ühendatud.

Projektorit ei saa välja lülitada. • Vajutage ja hoidke nuppu  all pikemalt kui 
30 sekundit.

iPhone ei edasta mingeid pilte, kuigi on 
ühendatud USB-C sisendiga.

• See telefon ei toeta USB-C videoid, kasutage 
selle asemel projektori HDMI sisendit, nagu on 
kirjeldatud jaotises Seadmete ühendamine HDMI 
kaudu, lk 9.

Projektor ei loe USB-mälupulga andmeid. • Projektor ei toeta exFAT failisüsteemi.

• Vormindage USB-mälupulk enne kasutamist  
FAT-vormingusse.

Välisest HDMI-seadmest ei tule mingit 
kujutist.

• Kontrollige kas on valitud HDMI-sisend.
• Katkestage HDMI-kaabli ühendus või lülitage 

HDMI-seade välja.
• Oodake 3 sekundit.
• Ühendage HDMI-kaabel uuesti või lülitage  

HDMI-seade uuesti sisse.

Välisest ühendatud seadmest ei tule mingit 
heli.

• Kontrollige kaabliühendusi välisseadmega.

• Kontrollige kas välisseadme heli on aktiveeritud.

• Võimalik et ainult seadme tootja originaalkaablid 
võivad toimida.

Välisseadme HDMI-väljundis puudub 
igasugune heli.

• Seadistage HDMI-väljundiga välisseadme 
helisätted stereorežiimi (PCM).

Mingit heli pole, kui ühendate oma arvuti 
HDMI-kaabli kaudu.

• Kontrollige kas arvutis on heli aktiveeritud ja 
seadistage selle väljund projektorisse.

Projektor ei reageeri kaugjuhtimispuldi 
käskudele.

• Kontrollige kaugjuhtimispuldi patareisid.

Projektori pind on soe. • Selle projektori jaoks on toimimise ajal mõõduka 
soojuse eraldamine normaalne.

Mida teha kui projektor ei toimi 
külgeühendatud sülearvuti või 
lauaarvutiga?

• Kontrollige kas HDMI-kaabel on õigesti sisestatud.
• Kontrollige kas sülearvuti või lauaarvuti on 

lülitatud projektori ekraani kuvamise režiimi.

Probleemid Lahendused

Projektorit ega toidet ei saa sisse lülitada. • Katkestage toitejuhtme ühendus ja ühendage see 
uuesti, seejärel proovige projektor uuesti sisse 
lülitada.

• Aku on tühjaks saamas. Ühendage projektor välise 
toiteallikaga.

• Kasutage ainult sellele toote jaoks serditud  
PD-laadijat (vt Tehnilised andmed, lk 16).

Projitseerimisekraanile ei kuvata kujutisi. • Et projitseerimisekraanile kuvataks kujutisi, peate 
projektori ühendama kas HDMI seadme või 
USB-C seadmega (vt Ühendamine, lk 9).

• Valige õige sisendallikas. Sisendallika valikuks 
vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .

• Kontrollige kas välisseadme videoväljund on 
lülitatud sisse.

Projektorit laaditakse aeglaselt. • Sisselülitatud toite korral kasutatakse välist 
toiteenergiat esmalt projektori käitamiseks ja 
kasutamata toiteenergiat aku laadimiseks. 

• Kiiremaks laadimiseks lülitage projektor laadimise 
ajaks välja.
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7 Lisa

Tehnilised andmed
Tehnoloogia/optika

Ekraani tehnoloogia  ............................................DLP

Valgusallikas .......................................OSRAM-i LED

Eraldusvõime  ................................ 854 × 480 pikslit

Toetatud eraldusvõime  ......... 1920 × 1080 pikslit 

LED-i tööiga  ................... toimib üle 20 000 tunni 

Kontrastisuhe .......................................................600:1

Kuvasuhe  .................................................................16:9

Projitseerimistegur  ............................................... 1,2:1

Ekraani suurus (diagonaalis) .................... 10” - 75”

Ekraani kaugus .... 80 cm kuni 200 cm / 24” - 60”

Projitseerimisrežiimid ....ees, taga, ees/taga laes

Trapetsmoonutuste korrektsioon ....automaatne 
(vertikaalne), käsitsi 

Fookuse häälestamine ....................................käsitsi

Automaatne pööramine ........................................ jah

Heli

Stereofooniline sisekõlar ............................ 1 tk, 3 W

Ühendamine

Mini-HDMI ...............1 tk, (koos ARC-i ja CEC-iga) 

USB-C-port..................... 2 tk, (video ja laadimine) 

Toiteallikas

Laadimine ..................USB-C PD või QuickCharge 
ühilduv laadija (12 V, 1,67 A) (ei ole komplekti 

lisatud)

Sisseehitatud aku .....................................3600 mAh
 ..........................ökorežiimis toimib kuni 2 tundi

Toote üksikasjad

Mõõtmed (P × L × K) ................ 78,2 × 120 × 18 mm 
 .............................................3,08 × 4,72 × 0,71 tolli

Kaal  ............................................... 245 g / 0,54 naela

Töötemperatuur ............................................5 – 35 °C

Hoiustamistemperatuur ................................ < 60 °C

Pakendi sisu

GoPix 1 projektor (GPX1100), kaugjuhtimispult 
koos 2 tk AAA-suuruses patareiga, kolmjalg, 
USB-C – USB-C kaabel (video/laadimine), Mini 
HDMI – HDMI kaabel, lühijuhend

CE-avaldus
• Toodet saate ühendada ainult  

USB-liidesega, mille versioon on USB 2.0 
või suurem.

• Adapter tuleb paigaldada seadme lähedale 
ja see peab olema kergesti juurdepääsetav.

• Testitava seadme kasutustemperatuur ei 
tohi olla kõrgem kui 35 °C ja madalam kui 
5 °C.

• Pistikut tuleb pidada ka adapteri elektrilist 
ühendust katkestavat seadet.

Vastavusdeklaratsiooni saate lugeda saidilt 
www.philips.com.

FCC-avaldus
15�19 Märgistamisnõuded�

Seade vastab FCC-reeglite osa 15 nõuetele. 
Kasutada võite seadet järgmisel kahel 
tingimusel: (1) see seade ei tohiks põhjustada 
häireid ja (2) seade peab vastu võtma mistahes 
häireid, k a häireid, mis võivad põhjustada 
seadme ebasoovitavat toimimist.

15�21 Teavet kasutajale�

Mistahes muudatus või ümberehitus, mida 
ühilduvuse eest vastutav osapool pole selgelt 
kinnitanud, võib tühistada kasutaja õiguse 
seadet kasutada.

15�105 Teavet kasutajale�

Seda toodet on testitud ja leitud, et see 
seade vastab FCC-reeglite 15. osa klass B 
digiseadme piirnormidele. Need piirväärtused 
on kehtestatud eluruumidesse paigaldamisel 
mõistliku kaitse tagamiseks kahjulike häirete 
eest. See seade genereerib, kasutab ja võib 
kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui 
seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt 
juhistele, võib see põhjustada kahjulikke 
raadioside häireid. Siiski pole mingit garantiid, 
et ka asjakohasel paigaldamisel mingeid häireid 
ei tekiks. Kui seade põhjustab  
raadio- või televisioonisaate vastuvõtul 
kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha 
seadme sisse- ja väljalülitamise teel, siis 
soovitatakse kasutajal proovida häireid 
kõrvaldada ühte või mitut järgmist meedet 
kasutades:

• Suunake või paigutage vastuvõttev antenn 
ümber.

• Suurendage vahemaad seadme ja 
vastuvõtja vahel.

• Ühendage seade vastuvõtjast erineva 
vooluahela pistikupessa.

• Vajaduse korral pöörduge abi saamiseks 
müügiesindaja või kogenud raadio-/ 
TV-tehniku poole.

FCC ID: 2ASRT-GPX1100

Vastavus Kanada 
normatiividele
See seade vastab Kanada tööstusstandarditele 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

RSS-Gen ja RSS-247 avaldus: see seade 
vastab Kanada tööstusministeeriumi  
RSS-standardi(te) nõuetele.

Kasutada võite seadet järgmisel kahel 
tingimusel:

1 See seade ei peaks põhjustama häireid, ja

2 Seade peab vastu võtma mistahes häireid, 
k a häireid, mis võivad põhjustada seadme 
ebasoovitava toimimise.

Täiendav märkus
Keskkonna säilitamine säästva arengukava 
osana on ettevõtte Screeneo Innovation 
SA oluline murekoht. Ettevõtte Screeneo 
Innovation SA soov on käitada süsteeme 
keskkonda säästvalt ja seetõttu on ta 
otsustanud integreerida keskkonnatõhususe 
nende toodete toimimistsüklisse alates 
valmistamisest kuni kasutuselevõtu ja 
kasutusest kõrvaldamiseni.

Pakend: see logo (roheline ümmargune 
märk) näitab, et heakskiidetud riiklikule 
organisatsioonile makstakse pakendi 
taaskasutamise ja ringlussevõtu infrastruktuuri 
parandamiseks toetust. Arvestage kohalike 
omavalitsuste poolt seda liiki jäätmetele 
kehtestatud sorteerimisreeglitega.

Patareid: kui toode on varustatud patareidega, 
siis tuleb need kasutusest kõrvaldamiseks 
toimetada vastavatesse kogumispunktidesse.
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Toode: ristiga läbikriipsutatud prügikasti 
sümbol tähendab, et see toode kuulub elektri- 
ja elektroonikaseadmete kategooriasse. Sellega 
seoses soovitavad Euroopa määrused teil selle 
kasutusest kõrvaldada valikuliselt järgmistesse 
kohtadesse:

• samasuguse seadme ostmise korral 
selle müügikohta;

• kohalikku saadaolevasse kogumispunkti 
(jäätmekäitlusjaama, asjakohasesse 
kogumiskohta jms.).

Sellisel viisil osalete elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete 
taaskasutamise ja uuendamise programmis, 
mis kaitseb meie keskkonda ja inimese tervist.

Pakendis kasutatud paber ja kartong tuleks 
kõrvaldada kasutusest kui taaskasutuseks 
mõeldud paber. Sõltuvalt riigis kehtestatud 
reeglitest tuleks plastist ümbrised 
taaskasutusse anda või kasutusest kõrvaldada 
kui taaskasutamiseks kõlbmatud jäätmed.

Kaubamärgid: Selles kasutusjuhendis mainitud 
viited on vastavate ettevõtete kaubamärgid. 
Kaubamärkide ® ja ™ puudumine ei eelda, et 
need erilised terminid tähendaks sõltumatuid 
kaubamärke. Siin kasutatud muude toodete 
nimed on toodud ainult identimise eesmärgil 
ja need võivad olla vastavatele omanikele 
kuuluvad kaubamärgid. Screeneo Innovation SA 
ütleb lahti kõikidest ja mistahes liiki õigustest 
neile märkidele.

Ei ettevõte Screeneo Innovation SA ega selle 
sidusettevõtted ei vastuta selle toote ostjale 
ega kolmandatele isikute ees kahjustuste, 
kahjumi, kulude või kulutuste eest, mis on 
tekkinud selle toote kasutamise ajal ostja või 
kolmandate isikute poolt toimunud õnnetuse, 
väärkasutuse või kuritarvitamise tõttu või selle 
toote volitamata muutmise, parandamise või 
konstruktsioonimuutmise ega rikke eest, aga ka 
otse Screeneo Innovation SA toote kasutamis- 
ja hooldamisjuhiste eiramisest.

Ettevõte Screeneo Innovation SA ei vastuta 
kahjustuste või probleemide eest, mis tulenevad 
mistahes lisatarvikute või kulumaterjalide 
kasutamisest, mis erinevad Screeneo Innovation 
SA / PHILIPSi originaaltoodetest või Screeneo 
Innovation SA / PHILIPSi heakskiidetud 
toodetest.

Ettevõte Screeneo Innovation SA ei vastuta 
mistahes kahjustuste eest, mis tekivad 
elektromagnetilistest häiretest, mis on 
toimunud mistahes liidesekaablite kasutamise 
tõttu, ja mis erinevad ettevõtete Screeneo 
Innovation SA / PHILIPSi toodete jaoks ette 
nähtud kaablitest.

Kõik õigused kaitstud. Selle trükise ühtki osa ei 
tohi reprodutseerida, salvestada otsisüsteemi 
ega edastada mis tahes kujul ega mis tahes 
viisil, ei elektrooniliselt, mehhaaniliselt, 
fotograafiliselt, salvestatult või muul viisil ilma 
Screeneo Innovation SA eelneva kirjaliku loata. 
Selles juhendis sisalduv teave on mõeldud 
ainult selle toote kasutamiseks. Ettevõte 
Screeneo Innovation SA ei kanna mingit 
vastutust, kui rakendate seda teavet teistele 
seadmetele.

See kasutusjuhend on dokument, mis ei kujuta 
endast mingit juriidilist lepingut.

Trükis võib sisaldada vigu ja trükivigu, ning 
tootjal on õigus teha muudatusi.  
Autoriõigus © 2021 Screeneo Innovation SA.
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booklet was packaged.

2021 © Screeneo Innovation SA. All rights reserved.


	Sissejuhatus
	Hea klient
	Kasutusjuhendist
	Mis kuulub komplekti
	Klienditeeninduskeskus

	1	Põhiline ohutusteave
	Seadme häälestamine
	Parandamine
	Toiteallikas

	2	Ülevaade
	Eestvaade
	Tagantvaade
	Kaugjuhtimispult

	3	Kasutamine
	Projektori paigaldamine
	Toiteallika ühendamine
	Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine
	Toite sisselülitamine ja häälestamine
	Paigutamise valikud

	4	Ühendamine
	Seadmete ühendamine HDMI kaudu
	Seadmete ühendamine USB-C kaudu
	EasyLinki kasutamine

	5	Sätete muutmine
	Keelesäte
	Sisendallika valimine
	Pildi sätted
	Helisätted
	Toitehaldamise sätted
	Vaikimisi sätete taastamine
	Muud sätted

	6	Hooldamine
	Sisseehitatud aku hooldamine
	Puhastamine
	Tarkvara värskendamine
	Veaotsing

	7	Lisa
	Tehnilised andmed
	CE-avaldus
	FCC-avaldus
	Vastavus Kanada normatiividele
	Täiendav märkus


