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Satura rādītājs Ievads

Godātais klient!
Pateicamies, ka iegādājāties šo projektoru.

Ceram, ka jums patiks šis produkts un tā 
piedāvātās daudzās funkcijas!

Par šo lietotāja 
rokasgrāmatu
Šī produkta komplektā iekļautā īsā lietošanas 
pamācība ļauj jums šo produktu sākt lietot ātri 
un viegli. Detalizētus aprakstus var skatīt šīs 
lietotāja rokasgrāmatas sadaļās.

Rūpīgi izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu. 
Ievērojiet visus drošības norādījumus, lai 
nodrošinātu šī produkta pareizu darbību  
(sk� Vispārīgā drošības informācija, 4� lpp�).  
Šo norādījumu neievērošanas gadījumā ražotājs 
neuzņemas atbildību.

Izmantotie simboli
Ievērojiet

Problēmu novēršana

Ar šo simbolu apzīmē ieteikumus, kas 
palīdzēs šo produktu lietot efektīvāk un 
vieglāk.

BĪSTAMI!

Savainošanās risks!

Šis simbols norāda uz brīdinājumu, ka 
pastāv savainošanās risks. Neatbilstoša 
rīcība ar produktu var izraisīt fiziskas 
traumas vai kaitējumu.

UZMANĪBU!

Produkta bojājumi vai datu 
zaudēšana!

Šis simbols norāda uz brīdinājumu, ka 
produkts var tikt bojāts un ir iespējama 
datu zaudēšana. Neatbilstoša rīcība ar 
produktu var izraisīt bojājumus.

Kas ietilpst komplektā
a GoPix 1 projektors (GPX1100)

b Tālvadības pults

c Trijkājis

d USB-C uz USB-C kabelis (video/lādēšana)

e Īsā lietošanas pamācība

f Mini HDMI uz HDMI kabelis 

Guide
Quick Start 

a

b c d

e

f

Klientu apkalpošanas 
centrs
Atbalsta lapu, garantijas karti un lietotāja 
rokasgrāmatas var skatīt šeit:

Tīmeklis: www.philips.com/support

Atbalsta kontaktinformācija:

Starptautiskais tālruņa nr.: +41 215 391 665 

Par starptautiskā zvana izmaksām jautājiet 
savam pakalpojumu sniedzējam!

E-pasts: philips.projector.eu@screeneo.com

Piekļuve mūsu BUJ tīmekļa vietnēm:

https://support.philipsprojection.com

https://community.philipsprojection.com
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1 Vispārīgā 
drošības 
informācija

Ņemiet vērā visus norādītos brīdinājumus un 
drošības piezīmes. Neveiciet nekādas izmaiņas 
vai iestatījumus, kas nav aprakstīti šajā lietotāja 
rokasgrāmatā. Nepareiza darbība vai nepienācīga 
lietošana var izraisīt fiziskas traumas, produkta 
bojājumus vai datu zaudēšanu.

Produkta uzstādīšana
Šo produktu drīkst lietot tikai telpās. Novietojiet 
produktu droši uz stabilas, līdzenas virsmas. Lai 
palīdzētu izvairīties no iespējamām traumām 
vai produkta sabojāšanas, novietojiet visus 
kabeļus tā, lai neviens pār tiem nepakluptu.

Nedarbiniet produktu mitrās telpās. Nekad ar 
mitrām rokām nepieskarieties elektrokabelim 
vai elektrosavienojumam.

Produktam ir jābūt pietiekami ventilētam un 
neapsegtam. Kad produktu izmantojat, nelieciet 
to slēgtos skapjos, kastēs vai citās noslēgtās 
vietās. Darbības laikā neapsedziet lēcu.

Sargājiet produktu no tiešiem saules stariem, 
karstuma, intensīvām temperatūras svārstībām 
un mitruma. Nenovietojiet produktu sildītāju 
vai gaisa kondicionieru tuvumā. Ievērojiet 
tehniskajos datos norādīto informāciju par 
temperatūru (sk� Tehniskie dati, 16� lpp�).

Ilgstošas produkta darbības rezultātā virsma 
kļūst karsta. Pārkaršanas gadījumā produkts 
automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu.

Nepieļaujiet šķidrumu iekļūšanu produktā. Ja 
produktā iekļuvuši šķidrumi vai svešķermeņi, 
izslēdziet to un atvienojiet no elektropadeves. 
Nododiet produktu pilnvarotā servisa centrā 
pārbaudei.

Vienmēr izturieties saudzīgi pret produktu. 
Izvairieties no pieskaršanās lēcai. Nekad 
nenovietojiet smagus vai asus priekšmetus uz 
produkta vai elektrības kabeļa.

Ja produkts pārmērīgi sakarst vai dūmo, 
nekavējoties to izslēdziet un atvienojiet 
elektrības kabeli. Nododiet produktu pilnvarotā 
servisa centrā pārbaudei. Sargājiet produktu no 
atklātas liesmas (piemēram, svecēm).

Produktam ir iebūvēts akumulators. Neizjauciet 
un nepārveidojiet. Iebūvētā akumulatora nomaiņa 
jāveic tikai kvalificētam servisa personālam.

Nemēģiniet veikt iebūvētā akumulatora 
nomaiņu pats. Nepareiza rīcība ar akumulatoru 
vai nepareiza tipa akumulatora izmantošana 
var sabojāt produktu vai izraisīt traumas.

BĪSTAMI!

Nepareiza veida bateriju lietošana var 
radīt sprādziena risku!

Ja tiek izmantotas nepareiza veida 
baterijas, pastāv sprādziena risks.

Nepakļaujiet baterijas (bateriju komplektu 
vai iegultās baterijas) tādam pārmērīgam 
karstumam kā saules stari vai atklāta uguns.

Šādos gadījumos produktā var veidoties 
mitruma slānis, kas var radīt darbības 
traucējumus:

• ja produktu pārvieto no aukstas zonas 
siltā zonā;

• ja aukstu telpu sasilda;
• ja produktu novieto mitrā telpā.

Lai izvairītos no jebkādas mitruma uzkrāšanās, 
rīkojieties šādi:

1 Pirms produkta pārnešanas uz citu telpu, 
ievietojiet to noslēgtā plastmasas maisiņā, 
lai tas adaptētos istabas apstākļos.

2 Pirms produkta izņemšanas no plastmasas 
maisiņa pagaidiet vienu vai divas stundas.

Produktu nedrīkst izmantot ļoti putekļainā 
vidē. Putekļu daļiņas un citi svešķermeņi var 
produktu sabojāt.

Nepakļaujiet produktu pārmērīgām vibrācijām. 
Tādējādi var sabojāt iekšējās detaļas.

Neļaujiet bērniem rīkoties ar produktu bez 
uzraudzības. Glabājiet iepakojuma materiālus 
bērniem nepieejamā vietā.

Savas drošības dēļ nelietojiet produktu pērkona 
negaisa laikā, ja ir zibens.

Remonts
Nelabojiet produktu pats. Neatbilstoša remonta 
rezultātā var gūt traumas vai sabojāt produktu. 
Produkts jānodod remontā pilnvarotā servisa 
centrā.

Informāciju par pilnvarotiem servisa centriem 
skatiet šī produkta komplektā iekļautajā 
garantijas kartē.

Nenoņemiet no šī produkta tipa marķējumu, 
citādi garantija zaudē spēku.

Barošanas avots
Izmantojiet tikai šim produktam sertificētu PD 
lādētāju (sk� Tehniskie dati, 16� lpp�).
Pārbaudiet, vai barošanas avota strāvas 
spriegums atbilst uzstādīšanas vietā 
pieejamajam strāvas spriegumam. Šis produkts 
atbilst uz tā norādītajam sprieguma veidam.

Kontaktrozetei ir jābūt ierīkotai netālu no 
produkta un jābūt viegli pieejamai.

Iebūvētā akumulatora jauda ar laiku samazinās. 
Ja produkts strādā tikai ar maiņstrāvas 
barošanas avotu, iebūvētais akumulators ir 
bojāts. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, 
lai iebūvēto akumulatoru nomainītu.

UZMANĪBU!

Projektora izslēgšanai vienmēr 
izmantojiet  pogu.

Pirms virsmas tīrīšanas izslēdziet produktu 
un atvienojiet to no kontaktrozetes (sk� 
Tīrīšana, 13� lpp�). Lietojiet mīkstu drānu 
bez plūksnām. Nekad neizmantojiet šķidrus, 
gāzveida vai viegli uzliesmojošus tīrīšanas 
līdzekļus (aerosolus, abrazīvus, pulēšanas 
līdzekļus, spirtu). Neļaujiet mitrumam nokļūt 
produkta iekšienē.

BĪSTAMI!

Acu kairinājuma risks!

Šis produkts ir aprīkots ar lieljaudas 
LED (gaismas diodi), kas izstaro ļoti 
spožu gaismu. Projektora darbības 
laikā neskatieties tieši tā lēcā. Pastāv 
acu kairinājuma vai bojājuma risks.

2 Pārskats
Skats no priekšpuses

a b

a Fokusa regulēšanas slēdzis
Pielāgojiet attēla asumu.

b Projekcijas lēca

Skats no aizmugures
USB-C  
Power

USB-C  
Video

Mini
HDMI

fedcba

a IS sensors

b  pieslēgvieta
Savienojiet ar barošanas avotu, izmantojot 
USB-C PD (elektrības padeves) lādētāju.
Barošanas avotam ir jābūt vismaz 12 V.

c  pieslēgvieta
• Savienojiet ar USB-C video izvadi 

atskaņošanas ierīcē (piemēram, 
mobilajā tālrunī, planšetdatorā vai 
klēpjdatorā). Ierīcei ir jābūt saderīgai ar 
USB-C video izvadi.

• USB atmiņas ierīces 
programmaparatūras jaunināšanai. 

d  pieslēgvieta
Savienojiet ar atskaņošanas ierīces HDMI 
izvadi.

e LED indikators
• Kad projektors ir ieslēgts, LED iedegas 

baltā krāsā.
• Kad projektors ir gaidstāves režīmā, LED 

iedegas sarkanā krāsā.

f 

• Nospiediet un turiet 1 sekundi, lai 
ieslēgtu projektoru.

• Nospiediet divas reizes, lai izslēgtu 
projektoru.
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Tālvadības pults

f

g

e

a

b

d

c

a 

Atlasiet ievades avotu.

b 
Piekļūstiet iestatījumu izvēlnei.

c /

Palieliniet vai samaziniet skaļumu.

d Navigācijas pogas
Pārskatiet izvēlnes iespējas.

e 
Apstipriniet izvēli vai ierakstu.

f 
Atgriezieties uz iepriekšējo izvēlnes ekrānu.

g 

• Nospiediet un turiet 1 sekundi, lai 
ieslēgtu projektoru.

• Nospiediet divas reizes, lai izslēgtu 
projektoru.

3 Darbība
Ievērojiet

Lai uz projekcijas ekrāna varētu rādīt 
attēlus, projektors ir jāsavieno ar HDMI vai 
USB-C ierīci (sk� Savienošana, 9� lpp�).

Projektora novietošana
Novietojiet projektoru uz līdzenas virsmas 
projekcijas virsmas priekšā.

Projektoru varat uzstādīt arī citās konfigurācijās 
(sk� Novietojuma izvēles, 8� lpp�).

Barošanas avota 
pieslēgšana
Projektoru var darbināt ar ārējo elektropadevi 
vai iebūvēto akumulatoru.

UZMANĪBU!

Projektora ieslēgšanai vai izslēgšanai 
vienmēr izmantojiet  pogu.

Darbināšana ar ārējo 
elektropadevi
Lai projektoru uzlādētu un nodrošinātu 
elektropadevi, jāizmanto USB-C PD lādētājs 
(nav iekļauts komplektā).

1 Savienojiet USB-C kabeli ar ātrā lādētāja 
USB-C pieslēgvietu un otru kabeļa galu 
savienojiet ar   projektora 
savienotāju.

USB-C  
Power

USB-C  
Video

Mini
HDMI

2 Iespraudiet ātro lādētāju sienas 
kontaktligzdā. Projektora LED indikators 
iedegsies sarkanā krāsā.

Darbināšana ar iebūvēto 
akumulatoru
Projektora pārvietojamības nolūkos to var 
darbināt arī ar iebūvēto akumulatoru.

Projektora uzlāde
Uzlādējiet projektoru 1,5 stundas pirms pirmās 
lietošanas reizes.

Uzlādējiet projektoru, kad projekcijas ekrānā 
kļūst redzama zema akumulatora līmeņa ikona.

• Lai projektoru uzlādētu, pievienojiet 
projektoru ārējam barošanas avotam, kā 
aprakstīts sadaļā “Darbināšana ar ārējo 
elektropadevi”.

• Kad projektors ir pievienots barošanas 
avotam, projektora LED indikators iedegas 
sarkanā krāsā.

• Kad projektors ir ieslēgts, vispirms 
projektora darbināšanai tiks izmantota ārējā 
elektropadeve, un ar neizmantoto elektrību 
tiks uzlādēts akumulators. 

• Lai projektoru uzlādētu ātrāk, lādējiet to, 
kad tas ir izslēgts.

Ievērojiet

Iebūvētā akumulatora jauda ar laiku 
samazinās. Ja projektors strādā tikai 
ar ārējo barošanas avotu, iebūvētais 
akumulators ir bojāts. Sazinieties ar 
pilnvarotu servisa centru, lai iebūvēto 
akumulatoru nomainītu.

Tālvadības pults 
sagatavošana

UZMANĪBU!

Bateriju neatbilstoša lietošana var izraisīt 
pārkaršanu, sprādzienu, ugunsgrēka 
un traumu risku. Bateriju noplūde var 
sabojāt tālvadības pulti.

Nekad neatstājiet tālvadības pulti tiešos 
saules staros.

Nedeformējiet, neizjauciet un 
neuzlādējiet baterijas.

Neatstājiet pie atklātas uguns un ūdens.

Iztukšotas baterijas nekavējoties 
nomainiet.

Ja tālvadības pults ilgu laiku netiek 
lietota, izņemiet baterijas.

1 Nospiediet un pieturiet bateriju nodalījuma 
pārsegu un vienlaikus atbīdiet to vaļā, lai 
piekļūtu bateriju nodalījumam.

2 Ielieciet komplektā iekļautās baterijas  
(AAA tipa), pārliecinoties par pareizu 
polaritāti (+/-).

3 Aizveriet bateriju nodalījumu.

Ievērojiet

Izmantojot tālvadības pulti, pavērsiet 
tālvadības pulti IS sensora virzienā, 
kas atrodas projektora aizmugurē, un 
pārliecinieties, ka starp tālvadības pulti 
un IS sensoru nav šķēršļu.

Ieslēgšana un iestatīšana
Nospiediet un turiet  projektorā (vai  
tālvadības pultī) 1 sekundi, lai ieslēgtu 
projektoru. 

• Kad projektors ir ieslēgts, projektora LED 
indikators iedegas baltā krāsā. 

Valodas izvēle
1 Tālvadības pultī nospiediet , lai piekļūtu 

iestatījumu izvēlnei, pēc tam atlasiet Menu 
Language (Izvēlnes valoda) un nospiediet 
OK.

2 Nospiediet Navigācijas pogas, lai atlasītu 
valodu. 

Ekrāna izmēra maiņa
Projekcijas ekrāna izmēru (vai attēlu izmēru) 
nosaka attālums starp projektora lēcu un 
projekcijas virsmu.

• Projekcijas attālumam ir jābūt 1,2 reizes 
platākam par vēlamo ekrāna izmēru. 
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Attēla asuma korekcija
Lai pielāgotu attēla fokusu, pagrieziet fokusa 
korekcijas pogu projektora sānā.

Attēla formas korekcija
Automātiska korekcija (vertikāla trapece)
Projektors var automātiski koriģēt attēlu, 
pielāgojot taisnstūra veidam, ja pavēršat 
projektoru uz augšu vai uz leju.

Lai iespējotu automātiskas trapeces korekcijas, 
tālvadības pultī nospiediet , lai piekļūtu 
iestatījumu izvēlnei, tad atlasiet Auto Keystone 
- On (Automātiska trapeces korekcija - Ieslēgts). 

Manuāla korekcija
Trapeces vai kropļotu attēlu korekcijas 
pielāgošanu taisnstūrveida formai varat veikt 
manuāli.

1 Pārliecinieties, ka atlasījāt Auto Keystone 
- Off (Automātiska trapeces korekcija - 
Izslēgts), lai iespējotu šo funkciju.

2 Tālvadības pultī nospiediet , lai piekļūtu 
iestatījumu izvēlnei, tad atlasiet Manual 
Keystone (Manuāla trapeces korekcija).

3 Spiediet Navigācijas pogas, lai pielāgotu 
attēla formu.

Novietojuma izvēles
Projektoru var uzstādīt šādās konfigurācijās. 
Dažādiem projektora novietojumiem ievērojiet 
turpmāk dotās vadlīnijas.

Ievērojiet

Piestiprināšanai augšā pie griestiem 
iegādājieties uzstādīšanas speciālista 
ieteikto projektora stiprinājumu un 
ievērojiet stiprinājuma komplektā 
iekļautās instrukcijas.

Pirms piestiprināšanas pie griestiem 
pārliecinieties, ka griesti varēs noturēt 
projektora un stiprinājuma aprīkojuma 
svaru.

Uzstādīšanai pie griestiem šo produktu 
droši jāpiestiprina pie griestiem saskaņā 
ar uzstādīšanas norādījumiem. Ja 
produkts nav atbilstoši nostiprināts pie 
griestiem, pastāv negadījuma, traumu vai 
bojājumu risks. 

Uz priekšu no galda

1 Novietojiet projektoru uz galda projekcijas 
ekrāna priekšā. Šādi projektoru parasti 
novieto, lai to ātri uzstādītu un pārvietotu.

2 Lai pielāgotu projekciju pareizajai pozīcijai, 
tālvadības pultī nospiediet , lai piekļūtu 
iestatījumu izvēlnei, tad atlasiet Projection 
Mode - Rotate Front (Projekcijas režīms - 
Pagriezt uz priekšu), tad nospiediet OK.

Uz priekšu no griestiem

1 Piestipriniet projektoru pie griestiem ar 
augšpusi uz augšu projektora ekrāna 
priekšā. Projektora piestiprināšanai 
pie griestiem nepieciešams projektora 
stiprinājums.

2 Lai pielāgotu projekciju pareizajai pozīcijai, 
tālvadības pultī nospiediet , lai piekļūtu 
iestatījumu izvēlnei, tad atlasiet Projection 
Mode - Rotate Ceiling (Projekcijas režīms - 
Pagriezt uz griestiem), tad nospiediet OK.

Atpakaļ no galda

1 Novietojiet projektoru uz galda aiz 
projekcijas ekrāna. Nepieciešams īpašs 
aizmugures projekcijas ekrāns.

2 Lai pielāgotu projekciju pareizajai pozīcijai, 
tālvadības pultī nospiediet , lai piekļūtu 
iestatījumu izvēlnei, tad atlasiet Projection 
Mode - Rotate Rear (Projekcijas režīms - 
Pagriezt uz aizmuguri), tad nospiediet OK.

Atpakaļ no griestiem

1 Piestipriniet projektoru pie griestiem ar 
augšpusi uz augšu aiz projektora ekrāna. 
Projektora piestiprināšanai pie griestiem 
aiz ekrāna nepieciešams projektora 
stiprinājums un īpašs aizmugures projekcijas 
ekrāns.

2 Lai pielāgotu projekciju pareizajai pozīcijai, 
tālvadības pultī nospiediet , lai piekļūtu 
iestatījumu izvēlnei, tad atlasiet Projection 
Mode - Rotate Rear Ceiling (Projekcijas 
režīms - Pagriezt uz aizmuguri no 
griestiem), tad nospiediet OK.

Trijkāja lietošana

Projektora komplektā ir iekļauts trijkājis, 
kas nodrošina vairāk iespēju projektora 
novietošanai.

Atrodiet trijkāja ligzdu projektora apakšā, tad 
uzlieciet un nostipriniet projektoru uz trijkāja.

4 Savienošana
Ievērojiet

Lai uz projekcijas ekrāna varētu rādīt 
attēlus, projektors ir jāsavieno ar HDMI 
vai USB-C ierīci.

Pirms jebkuru savienojumu izveides vai 
maiņas pārliecinieties, ka visas ierīces ir 
atvienotas no elektrības rozetes.

Savienošana ar ierīcēm, 
izmantojot HDMI
Savienojiet atskaņošanas ierīci (piemēram, 
Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli, digitālo 
videokameru, digitālo fotokameru vai datoru) ar 
projektoru, izmantojot HDMI savienojumu. Ar šo 
savienojumu attēli ir redzami uz projekcijas 
ekrāna, un projektors atskaņo audio.

1 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet 
 savienotāju projektorā ar 

atskaņošanas ierīces HDMI izvadi.

USB-C  
Power

USB-C  
Video

Mini
HDMI

Projektoru varat savienot arī ar iPhone. 
Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet 

 savienotāju projektorā ar 
Apple digitālā AV adaptera (nav iekļauts 
komplektā) HDMI pieslēgvietu. Tad 
pievienojiet sava iPhone tālruņa adaptera 
zibens savienotāju.

USB-C  
Power

USB-C  
Video

Mini
HDMI
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2 Projektors automātiski pārslēdzas uz HDMI 
ievadi, kad ir izveidots HDMI savienojums. 
Projekcijas ekrānā ir redzami attēli.

Ja projekcijas ekrānā nav redzami attēli, 
atlasiet HDMI ievadi manuāli. Tālvadības 
pultī nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu 
izvēlnei, tad atlasiet Input Source - HDMI 
(Ievades avots - HDMI).

Savienošana ar ierīcēm, 
izmantojot USB-C
Pievienojiet USB-C ierīci (piemēram, mobilo 
tālruni, planšetdatoru vai klēpjdatoru) 
projektoram, izmantojot USB-C savienojumu.  
Ar šo savienojumu attēli ir redzami uz 
projekcijas ekrāna, un projektors atskaņo audio.

1 Izmantojot USB-C kabeli, savienojiet 
 savienotāju projektorā ar 

atskaņošanas ierīces USB-C pieslēgvietu. 

Piezīme: Pārliecinieties, ka jūsu ierīce 
atbalsta video izvadi, izmantojot USB-C.

USB-C  
Power

USB-C  
Video

Mini
HDMI

2 Projektors automātiski pārslēdzas uz USB-C 
ievadi, kad ir izveidots USB-C savienojums. 
Projekcijas ekrānā ir redzami attēli.

Ja projekcijas ekrānā nav redzami attēli, 
atlasiet USB-C ievadi manuāli. Tālvadības 
pultī nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu 
izvēlnei, tad atlasiet Input Source - USB-C 
(Ievades avots - USB-C).

Ievērojiet

Projektors atbalsta tikai stereo audio 
formātu. Ja projektorā nav dzirdams 
audio no atskaņošanas ierīces, 
pārbaudiet, vai atskaņošanas ierīces 
audio izvades formāts ir iestatīts uz 
stereo.

Apple iPhone tālruņi, kuriem ir USB-C 
zibens uzlādes kabelis, neatbalsta video 
izvadi, izmantojot šo kabeli. Lūdzu, 
izmantojiet HDMI ievadi, kā aprakstīts 
iepriekšējā sadaļā.

EasyLink lietošana
Šis projekts atbalsta Philips EasyLink, kas 
izmanto HDMI CEC (Klienta elektronikas 
vadības) protokolu. Varat izmantot vienu 
tālvadības pulti, lai ieslēgtu vai izslēgtu 
EasyLink atbilstošas ierīces, kas ir savienotas ar 
HDMI. Ražotājs negarantē 100% sadarbspēju ar 
visām HDMI CEC ierīcēm.

1 Pārliecinieties, ka projektors ir savienots ar 
HDMI ierīci, kas atbalsta HDMI CEC funkciju 
(sk� Savienošana ar ierīcēm, izmantojot 
HDMI, 9� lpp�).

2 Lai šajā projektorā aktivizētu EasyLink 
funkciju, tālvadības pultī nospiediet , lai 
piekļūtu iestatījumu izvēlnei, tad atlasiet 
HDMI CEC - On (HDMI-CEC - Ieslēgts).

5 Iestatījumu maiņa
Šajā sadaļā uzzināsiet, kā mainīt projektora 
iestatījumus.

1 Kad projektors ir ieslēgts, tālvadības pultī 
nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei.

2 Izmantojiet Navigācijas pogas un OK, lai 
atlasītu un mainītu iestatījumus.

Valodas iestatījumi
Atlasiet vēlamo valodu ekrāna izvēlnei.

• Ejiet uz Menu Language (Izvēlnes valoda) 
un nospiediet OK, pēc tam nospiediet 
Navigācijas pogas, lai atlasītu valodu.

Ievades avota atlase
Ejiet uz Input Source (Ievades avots), lai 
piekļūtu šādiem iestatījumiem.

• HDMI: Atlasiet, kad ir pievienota HDMI ierīce.
• USB-C: Atlasiet, kad ir pievienota USB-C ierīce.
• Auto (Automātiski): Notiek automātiska 

pārslēgšanās uz ievadi ar aktīvu signālu.

Jums jāatlasa pareizais ievades avots, lai 
projekcijas ekrāns var parādīt attēlus.

Attēla iestatījumi
Varat piekļūt šādiem attēla iestatījumiem.

• Keystone Correction (Trapeces korekcija): 
Atlasiet izvēli trapeces vai kropļotu attēlu 
korekcijas pielāgošanai taisnstūrveida vai 
kvadrāta formai.
• Auto Keystone (Automātiska trapeces 

korekcija): Iespējojiet vai atspējojiet 
attēla formas automātisku korekciju, 
pavēršot projektoru uz augšu vai uz 
leju. Kad Auto Keystone (Automātiska 
trapeces korekcija) ir aktivizēta, 
manuālas trapeces korekcijas iespējas 
tiks deaktivizētas.

• Manual Keystone (Manuāla trapeces 
korekcija): Manuāli koriģējiet trapeci vai 
kropļotus attēlus horizontālā orientācijā.

• Projection Mode (Projekcijas režīms): 
Pielāgojiet projekciju pareizajai pozīcijai 
atkarībā no projektora dažādiem 
uzstādīšanas veidiem.

• Picture Preset (Attēla priekšiestatījums): 
Atlasiet iepriekšdefinētu krāsu spilgtuma 
iestatījumu attēla vai video attēlošanai 
vai atlasiet User (Lietotājs), lai pielāgotu 
krāsu vērtības spilgtumam, kontrastam, 
piesātinājumam, tonim un asumam.

• Color Temperature (Krāsu temperatūra): 
Atlasiet Warm (Silts), izmantojot projektoru 
silta apgaismojuma vidē, atlasiet 
Cool (Vēss), lai lietotu parastā biroja 
apgaismojumā, vai Standard (Standarts) 
balansētam attēlam.

• Auto Rotate (Automātiska pagriešana): 
Projekcijas ekrāns tiek automātiski pagriezts, 
kad konstatēts, ka projektors tiek pagriezts.

• Aspect Ratio (Attēla formāts): Atlasiet 
proporcijas atbilstoši projekcijas ekrānam.

Skaņas iestatījumi
Atlasiet iepriekš iestatītu skaņas režīmu vai 
pielāgojiet skaņu atbilstoši video vai mūzikai.

• Volume (Skaļums): Pielāgojiet projektora 
skaļumu.

• Atlasiet Sound Presets (Skaņas 
priekšiestatījumi) un spiediet Navigācijas 
pogas, lai atlasītu skaņas režīmu. Pēc tam 
nospiediet OK.

Elektroenerģijas patēriņa 
iestatījumi
Ejiet uz šādām izvēlnes izvēlēm, lai kontrolētu 
elektroenerģijas patēriņu.

• Brightness (Spilgtums): Atlasiet ekrāna 
spilgtuma režīmu.
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• Display Duration (Displeja ilgums): 
Atlasiet taimeri iestatījumu izvēlnei, lai 
tā automātiski pazustu, ja konkrētā laika 
posmā netiek konstatēta darbība. 

Noklusējuma iestatījumu 
atjaunošana
Ja projektors nefunkcionē normāli, atiestatiet 
projektora noklusējuma iestatījumus. Tādējādi 
tiks dzēsti visi pašreizējie iestatījumi.

• Ejiet uz Factory Restore (Rūpnīcas 
iestatījumu atjaunošana) un nospiediet OK, 
pēc tam sekojiet norādījumiem ekrānā, lai 
atiestatīšanu pabeigtu.

Citi iestatījumi
Varat piekļūt arī šādām izvēlēm.

• HDMI ARC: Aktivizējiet vai deaktivizējiet 
HDMI ARC funkciju.

• HDMI CEC: Aktivizējiet vai deaktivizējiet 
EasyLink savienojumu starp ierīcēm, 
izmantojot HDMI savienojumu (sk� EasyLink 
lietošana, 10� lpp�).

• Position (Pozīcija): Pārvietojiet iestatījumu 
izvēlni projekcijas ekrānā, kad tā parādās.

• Software Version (Programmatūras 
versija): Parādiet projektora pašreizējās 
programmatūras versiju.

• Firmware Upgrade (Programmaparatūras 
jaunināšana): Jauniniet sistēmas 
programmatūru, izmantojot USB ierīci 
(sk� Programmatūras atjaunināšana, 
13� lpp�).

6 Apkope

Iebūvētā akumulatora 
apkope
Iebūvētā akumulatora jauda ar laiku samazinās. 
Akumulatora darbības laiku var paildzināt, ja 
ievērosiet šādus noteikumus:

• Bez barošanas avota projektors darbojas 
ar iebūvēto akumulatoru. Kad baterijai nav 
pietiekamas jaudas, projektors izslēdzas. 
Šajā gadījumā pievienojiet projektoru 
barošanas avotam.

• Regulāri uzlādējiet akumulatoru. 
Neuzglabājiet projektoru ar pilnībā izlādētu 
akumulatoru.

• Ja projektoru neizmantosiet vairākas 
nedēļas, mazliet izlādējiet akumulatoru, 
lietojot projektoru pirms tā uzglabāšanas.

• Uzglabājiet projektoru un akumulatoru 
vietā, kas nav pakļauta karstuma avotiem.

• Ja projektoru nevar uzlādēt pēc 
pievienošanas barošanas avotam, 
izmantojiet mazu saspraudi, lai nospiestu 
atiestatīšanas taustiņu (mazu caurumu), kas 
ir līdzās projektora DC ligzdai.

Piezīme par akumulatora dziļo izlādi

Kad iebūvētais akumulators ir dziļi izlādēts, 
faktiskā uzlādes procesa sākšanai var būt 
nepieciešams ilgāks laiks. Šādā gadījumā pirms 
lietošanas lādējiet projektoru vismaz piecas 
stundas.

BĪSTAMI!

Nepareiza veida bateriju lietošana var 
radīt sprādziena risku!

Nemēģiniet veikt iebūvētā akumulatora 
nomaiņu pats.

Tīrīšana
BĪSTAMI!

Norādījumi tīrīšanai!

Lietojiet mīkstu drānu bez plūksnām. 
Nekad neizmantojiet šķidrus vai viegli 
uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus 
(aerosolus, abrazīvus, pulēšanas 
līdzekļus, spirtu u.c.). Neļaujiet 
mitrumam nokļūt projektora iekšienē. 
Nesmidziniet uz projektora nekādus 
tīrīšanas šķidrumus.

Maigi noslaukiet virsmas. Uzmanieties, 
lai virsmas nesaskrāpētu.

Lēcas tīrīšana
Projektora lēcas tīrīšanai izmantojiet mīkstu 
birstīti vai lēcas tīrīšanas papīru.

BĪSTAMI!

Nelietojiet nekādus šķidros tīrīšanas 
līdzekļus!

Lēcas tīrīšanai nelietojiet nekādus 
šķidros tīrīšanas līdzekļus, lai 
izvairītos no lēcas pārklājuma plēvītes 
bojāšanas.

Programmatūras 
atjaunināšana
Projektora jaunākā programmatūra ir pieejama 
www.philips.com/support, lai no projektora 
saņemtu labākos elementus un atbalstu.

Pirms projektora programmatūras 
atjaunināšanas pārbaudiet pašreizējo 
programmatūras versiju:

• Tālvadības pultī nospiediet , lai piekļūtu 
iestatījumu izvēlnei, tad ejiet uz Software 
Version (Programmatūras versija).

UZMANĪBU!

Atjaunināšanas laikā neizslēdziet 
projektoru vai neizņemiet USB zibatmiņu.

Programmatūras atjaunināšana, 
izmantojot USB
1 Jaunāko programmatūras versiju skatiet 

www.philips.com/support. Sameklējiet savu 
produktu (modeļa numurs: GPX1100), un 
atrodiet ‘Software& drivers’ (Programmatūra 
un draiveri).

2 Lejupielādējiet atjauninājumu paketi 
un tilpatspiediet to, ja nepieciešams. 
Nokopējiet .BIN failu USB zibatmiņas 
saknes direktorijā.

3 Savienojiet USB zibatmiņu (FAT32 
formatētu) ar USB-C uz USB adapteri 
(nav iekļauts komplektā). Pēc tam 
iespraudiet adaptera USB-C galu projektora 

 pieslēgvietā.

• Šī procesa laikā iesakām savienot 
projektoru ar ārēju barošanas avotu.

4 Tālvadības pultī nospiediet , lai 
piekļūtu iestatījumu izvēlnei, un ejiet uz 
Firmware Upgrade (Programmaparatūras 
jaunināšana), pēc tam nospiediet OK.

5 Sekojiet norādījumiem ekrānā, lai pabeigtu 
atjaunināšanu.
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Problēmu novēršana

Jaudas ciklošana
Ja rodas problēma, ko nevar novērst, 
izmantojot šajā lietotāja rokasgrāmatā dotos 
norādījumus, veiciet šeit norādītos soļus.

1 Izslēdziet projektoru.

2 Pagaidiet vismaz desmit sekundes.

3 Atkal ieslēdziet projektoru, turot  
nospiestu 1 sekundi.

4 Ja problēma turpina pastāvēt, sazinieties 
ar mūsu tehniskā servisa centru vai savu 
izplatītāju.

Problēmas Risinājumi

Projektoru nevar ieslēgt vai tam nepienāk 
elektrība.

• Atvienojiet un no jauna pievienojiet elektrības 
kabeli, tad mēģiniet projektoru atkal ieslēgt.

• Zema akumulatora jauda. Pievienojiet projektoru 
ārējam barošanas avotam.

• Izmantojiet tikai šim produktam sertificētu PD 
lādētāju (sk� Tehniskie dati, 16� lpp�).

Projekcijas ekrānā nav redzami attēli. • Lai uz projekcijas ekrāna varētu rādīt attēlus, 
projektors ir jāsavieno ar HDMI ierīci vai USB-C 
ierīci (sk� Savienošana, 9� lpp�).

• Atlasiet pareizo ievades avotu. Tālvadības pultī 
nospiediet , lai atlasītu ievades avotu.

• Pārbaudiet, vai video izvade no ārējās ierīces ir 
ieslēgta.

Projektora uzlāde notiek lēni. • Kad projektors ir ieslēgts, vispirms projektora 
darbināšanai tiks izmantota ārējā elektropadeve, 
un ar neizmantoto elektrību tiks uzlādēts 
akumulators. 

• Lai projektoru uzlādētu ātrāk, lādējiet to, kad tas ir 
izslēgts.

Projektors pats izslēdzas. • Zema akumulatora jauda.

• Kad projektors ir darbojies ilgu laiku, virsma 
sakarst. Pienācīgi ventilējiet projektoru, nodrošinot 
vismaz 30 cm brīvas telpas no visām projektora 
malām.

• Pārbaudiet, vai elektrības kabelis ir pareizi 
pievienots.

Projektoru nevar izslēgt. • Nospiediet un turiet  ilgāk par 30 sekundēm.

Nav attēla no iPhone, kad tas ir savienots 
ar USB-C ievadi.

• Jūsu tālrunis neatbalsta USB-C video, lietojiet 
projektora HDMI ievadi, kā aprakstīts Savienošana 
ar ierīcēm, izmantojot HDMI, 9� lpp�.

Projektors nevar nolasīt USB zibatmiņu. • Projektors neatbalsta exFAT failu sistēmu.

• Formatējiet USB zibatmiņu FAT formātā, pēc tam 
to lietojiet.

Problēmas Risinājumi

Nav attēla no ārējās HDMI ierīces. • Pārbaudiet, vai ir atlasīta HDMI ievade.
• Atvienojiet HDMI kabeli vai izslēdziet HDMI ierīci.
• Pagaidiet 3 sekundes.
• No jauna pievienojiet HDMI kabeli vai ieslēdziet 

HDMI ierīci.

Nav skaņas no ārējās pievienotās ierīces. • Pārbaudiet ārējās ierīces kabeļus.

• Pārbaudiet, vai ārējā ierīcē ir aktivizēta skaņa.

• Var darboties tikai ierīces ražotāja oriģinālie 
kabeļi.

Nav skaņas no ārējās HDMI izvades ierīces. • HDMI izvades ierīcē iestatiet audio iestatījumu uz 
Stereo (PCM).

Pievienojot datoru ar HDMI kabeli, nav 
skaņas.

• Pārbaudiet, vai datorā ir aktivizēta skaņa, un 
iestatiet izvadi uz projektoru.

Projektors nereaģē uz tālvadības pults 
komandām.

• Pārbaudiet tālvadības pults baterijas.

Projektora virsma ir sasilusi. • Šis projektors darbības laikā parasti izstaro 
mērenu karstumu.

Ko darīt, ja projektors nestrādā, kad tas ir 
savienots ar piezīmjdatoru?

• Pārbaudiet, vai HDMI kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārliecinieties, ka piezīmjdators ir pārslēgts uz 

projektora displeju.
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7 Pielikums

Tehniskie dati
Tehnoloģija/optika

Displeja tehnoloģija .............................................DLP

Gaismas avots .......................................OSRAM LED

Izšķirtspēja  .................................... 854 × 480 pikseļi

Atbalstītā izšķirtspēja  ............ 1920 × 1080 pikseļi 

LED darbības laiks  .......ilgāk par 20 000 stundu 

Kontrasta koeficients ........................................600:1

Attēla formāts  ........................................................16:9

Metiena koeficients  ............................................. 1,2:1

Ekrāna izmērs (pa diagonāli) .................... 10” - 75”

Ekrāna attālums ......... 80 cm - 200 cm/24”- 60”

Projekcijas režīmi ............................no priekšpuses, 
no aizmugures, no priekšpuses/aizmugures 
pie griestiem

Trapeces korekcija ............. automātiski (vertikāli), 
manuāli 

Fokusa pielāgošana .....................................manuāli

Automātiska pagriešana ..........................................jā

Skaņa

Iekšējais stereo skaļrunis ...............................1 × 3 W

Savienojums

Mini HDMI ...................................×1 (ar ARC un CEC) 

USB-C ........................................×2 (video un uzlāde) 

Barošanas avots

Uzlāde..........................USB-C PD vai QuickCharge 
saderīgs lādētājs (12 V, 1,67 A) (nav iekļauts 

komplektā)

Iebūvēts akumulators .............................3600 mAh
 ...................................līdz 2 stundām eko režīmā

Produkta informācija

Izmēri (L × W × H) ...................... 78,2 × 120 × 18 mm 
 .........................................3,08 × 4,72 × 0,71 collas

Svars  ........................................................245 g/0,54 lb

Darba temperatūra ................................. 5 °C - 35 °C

Uzglabāšanas temperatūra ......................... < 60 °C

Iepakojuma saturs

GoPix 1 projektors (GPX1100), tālvadības pults 
ar 2 AAA baterijām, trijkājis, USB-C uz USB-C 
kabelis (video/uzlāde), Mini HDMI uz HDMI 
kabelis, īsā lietošanas pamācība

CE paziņojums
• Šo produktu savieno tikai ar USB 2.0 vai 

augstākas versijas USB saskarni.
• Adapterim ir jābūt ierīkotam netālu no 

iekārtas un jābūt viegli pieejamam.
• EUT darbības temperatūra nedrīkst 

pārsniegt 35°C un nedrīkst būt zemāka par 
5°C.

• Kontaktdakša tiek uzskatīta par adaptera 
atvienošanas ierīci.

Atbilstības deklarāciju var skatīt vietnē www.
philips.com.

FCC paziņojums
15�19 Marķējuma prasības�

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz 
darbību attiecas divi nosacījumi: (1) Šī ierīce 
neizraisa kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei 
ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp 
tādi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

15�21 Informācija lietotājam�

Jebkādas izmaiņas vai labojumi, ko par 
atbilstību atbildīgā persona neapstiprina, var 
padarīt spēkā neesošas lietotāja pilnvaras 
izmantot ierīci.

15�105 Informācija lietotājam�

Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst B klases 
digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar 
FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir 
paredzēti saprātīgai aizsardzībai pret kaitīgiem 
traucējumiem, veicot uzstādīšanu dzīvojamās 
zonās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot 
radiofrekvenču enerģiju un, ja tā netiek uzstādīta 
un lietota saskaņā ar norādījumiem, tā var radīt 
kaitīgus traucējumus radio sakariem. Tomēr nav 
garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētajā 
uzstādīšanas vietā. Ja šī iekārta izraisa kaitīgus 
traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko 
nosaka, izslēdzot vai ieslēdzot iekārtu, mudinām 
lietotāju mēģināt novērst traucējumus ar vienu 
vai vairākiem šādiem pasākumiem:

• Pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršanas 
antenu.

• Palieliniet atstatumu starp iekārtu un 
uztvērēju.

• Savienojiet iekārtu ar izvadu citā slēgumā, 
nevis tajā, kurā pievienots uztvērējs.

• Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu 
radio/TV tehniķi.

FCC ID: 2ASRT-GPX1100

Kanādas regulatīvā 
atbilstība
Šī ierīce atbilst Kanādas nozares  
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

RSS-Gen un RSS-247 apliecinājums: Šī ierīce 
atbilst Kanādas nozares RSS standartam(-iem).

Uz darbību attiecas divi nosacījumi:

1 Šī ierīce var neradīt kaitīgus traucējumus,

2 Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie 
traucējumi, tostarp tādi, kas var izraisīt 
nevēlamu ierīces darbību.

Cits paziņojums
Screeneo Innovation SA būtiski rūpējas par 
vides saglabāšanu, kas ir ilgtspējīgas attīstības 
plāna sastāvdaļa. Screeneo Innovation SA vēlas 
lietot sistēmas, kas saudzē vidi, tāpēc attiecīgi ir 
pieņēmis lēmumu integrēt vides ekspluatācijas 
īpašības šo produktu darbības ciklā, sākot 
no ražošanas līdz nodošanai lietošanā un to 
utilizācijai.

Iepakojums: Logotipa (zaļā punkta) esamība 
nozīmē, ka apstiprinātai valsts organizācijai ir 
samaksāta iemaksa, lai uzlabotu iepakojuma 
atgūšanas un pārstrādes infrastruktūru. Lūdzam 
ievērot šī veida atkritumiem vietēji noteiktos 
šķirošanas noteikumus.

Baterijas: Ja jūsu produktā ir baterijas, tās ir 
jānodod attiecīgajā savākšanas punktā.

Produkts: Pārsvītrotā atkritumu konteinera 
simbols uz produkta nozīmē, ka produkts pieder 
elektriskajām un elektroniskajām iekārtām. 
Eiropas regulās ir noteikts, ka to nepieciešams 
īpaši utilizēt:
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• Līdzīgas iekārtas iegādes gadījumā 
pārdošanas punktos.

• Savākšanas punktos, kas jūsu teritorijā 
ir pieejami (nodošanas centrs, atsevišķa 
šķirošanas vieta u.c.).

Tādējādi varat piedalīties elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu atkārtotā 
izmantošanā un uzlabošanā, ietekmējot vidi un 
cilvēku veselību.

Izlietoto papīra un kartona iepakojumu var 
nodot kā pārstrādājamu papīru. Plastmasas 
plēvi nododiet pārstrādei vai nepārstrādājamos 
atkritumos atbilstoši jūsu valstī noteiktajām 
prasībām.

Preču zīmes: Šajā rokasgrāmatā norādītās 
atsauces ir attiecīgo uzņēmumu preču zīmes. 
Ja nav ® un ™ preču zīmju, tas neattaisno 
pieņēmumu, ka šīs īpašās terminoloģijas ir 
bezmaksas preču zīmes. Šeit izmantotie citi 
produktu nosaukumi ir tikai identificēšanas 
nolūkos un var būt attiecīgo īpašnieku preču 
zīmes. Screeneo Innovation SA atsakās no 
jebkādām tiesībām uz šīm zīmēm.

Ne Screeneo Innovation SA, ne tā saistītie 
uzņēmumi neuzņemas atbildību šī produkta 
pircēja vai trešo personu priekšā par 
bojājumiem, zaudējumiem, izmaksām vai 
izdevumiem, kas radušies pircējam vai trešajām 
personām šī produkta negadījuma, nepareizas 
lietošanas vai ļaunprātīgas lietošanas, kā arī 
neatļautu labojumu, remonta vai šī produkta 
pārveides rezultātā, kā arī tad, ja netiek stingri 
ievēroti Screeneo Innovation SA norādījumi par 
darbību un apkopi.

Screeneo Innovation SA neuzņemas atbildību 
par jebkādiem zaudējumiem vai problēmām, 
kas izriet no jebkādu izvēļu vai patērējamu 
materiālu izmantošanas, kas nav paredzēti kā 
oriģinālie Screeneo Innovation SA/PHILIPS 
produkti vai Screeneo Innovation SA/PHILIPS 
apstiprināti produkti.

Screeneo Innovation SA neuzņemas atbildību 
par jebkādiem zaudējumiem, kas izriet no 
jebkādu saskarnes kabeļu izmantošanas, ja tie 
nav paredzēti Screeneo Innovation SA/PHILIPS 
produktiem.

Visas tiesības paturētas. Nevienu šīs 
publikācijas daļu nedrīkst pavairot, uzglabāt 
izguves sistēmā vai nodot jebkādā veidā vai 
ar jebkādiem elektroniskiem, mehāniskiem, 
kopēšanas, ierakstīšanas vai citiem līdzekļiem 
bez Screeneo Innovation SA iepriekšējas 
rakstiskas atļaujas. Šeit iekļautā informācija 
ir paredzēta lietošanai tikai ar šo produktu. 
Screeneo Innovation SA neuzņemas atbildību 
par jebkādu šīs informācijas lietošanu attiecībā 
uz citām ierīcēm.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir dokuments, kas nav 
uzskatāms par līgumu.

Paturētas tiesības uz kļūdām, drukas kļūdām 
un izmaiņām. Copyright © 2021 Screeneo 
Innovation SA.

GoPix 1 GPX1100
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Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used 
under license. Screeneo Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this 
booklet was packaged.

2021 © Screeneo Innovation SA. All rights reserved.


	Ievads
	Godātais klient!
	Par šo lietotāja rokasgrāmatu
	Kas ietilpst komplektā
	Klientu apkalpošanas centrs

	1	Vispārīgā drošības informācija
	Produkta uzstādīšana
	Remonts
	Barošanas avots

	2	Pārskats
	Skats no priekšpuses
	Skats no aizmugures
	Tālvadības pults

	3	Darbība
	Projektora novietošana
	Barošanas avota pieslēgšana
	Tālvadības pults sagatavošana
	Ieslēgšana un iestatīšana
	Novietojuma izvēles

	4	Savienošana
	Savienošana ar ierīcēm, izmantojot HDMI
	Savienošana ar ierīcēm, izmantojot USB-C
	EasyLink lietošana

	5	Iestatījumu maiņa
	Valodas iestatījumi
	Ievades avota atlase
	Attēla iestatījumi
	Skaņas iestatījumi
	Elektroenerģijas patēriņa iestatījumi
	Noklusējuma iestatījumu atjaunošana
	Citi iestatījumi

	6	Apkope
	Iebūvētā akumulatora apkope
	Tīrīšana
	Programmatūras atjaunināšana
	Problēmu novēršana

	7	Pielikums
	Tehniskie dati
	CE paziņojums
	FCC paziņojums
	Kanādas regulatīvā atbilstība
	Cits paziņojums


