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Inledning

Innehåll

Bästa kund

b USB-kabel

Tack för att du har köpt denna projektor.

d Kabel för HDMI till mini-HMDI

Vi hoppas att du gillar produkten och de många
funktioner den erbjuder!

a Projektor PicoPix Micro (PPX325)
c Snabbstartsguide
e Fjärrkontroll med två AAA-batterier

1

Om denna bruksanvisning
Snabbstartguiden som medföljer denna
produkt låter dig börja använda denna produkt
snabbt och enkelt. Detaljerade beskrivningar
finns i följande avsnitt i denna bruksanvisning.
Läs hela bruksanvisningen noggrant. Följ
alla säkerhetsanvisningar för att garantera
korrekt användning av denna produkt (se
Allmän säkerhets-information, sida 4).
Tillverkaren tar inget ansvar för dessa
instruktioner om de inte följs.

Symboler som används
Avisering

3
2
a

Quick Start
Guide

4
Quick Start
Guide

5

VARNING!

Webb: www.philips.com/support
E-post: philips.projector.eu@screeneo.com
Internationellt telefonnummer: +41 215 391 665
b

Fråga din leverantör om internationella
samtalskostnader!
c

Denna symbol varnar för skador på
produkten och eventuell förlust av
data. Skada kan bero på felaktig
hantering.

Du hittar telefonnumret till support i
garantikortet eller online:

d

Skada på produkten eller förlust av
data!

e

e

Denna symbol varnar gällande risk för
personskada. Fysisk skada eller skada
på egendom kan bero på felaktig
hantering.

Kundtjänstcenter

c

a

FARA!

f

Denna symbol anger tips som hjälper dig
att använda denna produkt mer effektivt
och enkelt.

Quick Start
Guide

f

Felsökning

Risk för personskada!

b

Den elektroniska bruksanvisningen finns på
https://support.screeneo.com
Ett gemensamt forum finns på
https://community.screeneo.com

Inledning3

1 Allmän
säkerhetsinformation
Observera alla angivna varnings- och
säkerhetsanvisningar. Gör inga ändringar
eller inställningar som inte beskrivs i denna
bruksanvisning. Felaktig användning och
hantering kan leda till personskada, skada på
produkten eller förlust av data.

Konfigurera produkten
Den här produkten är endast avsedd för
inomhusbruk. Placera produkten på en stabil
och plan yta. För att undvika eventuella
personskador eller skada på produkten ska du
placera alla kablar så att ingen snubblar över
dem.
Använd inte produkten i fuktiga rum. Rör aldrig
strömkabeln eller nätanslutningen med våta
händer.
Produkten måste ha tillräcklig ventilation och
får inte vara täckt. Placera inte produkten i
slutna skåp, lådor eller andra höljen när den
används.
Skydda produkten från direkt solljus,
värme, intensiva förändringar i temperatur
och fukt. Placera inte produkten
i närheten av värmeelement eller
luftkonditioneringsapparater. Observera
informationen om temperatur som anges i de
tekniska data (se Tekniska data, sida 16).
Långvarig användning av produkten innebär
att ytan blir varm. Vid överhettning växlar
produkten automatiskt till viloläge.
Se till att vätskor inte tar sig in i produkten.
Stäng av produkten och koppla bort den
från elnätet om vätskor eller främmande
ämnen tränger in i produkten. Låt produkten
kontrolleras av ett auktoriserat servicecenter.
Hantera alltid produkten försiktigt. Undvik att
röra vid linsen. Placera aldrig tunga eller vassa
föremål på produkten eller strömkabeln.
Om produkten blir för varm eller avger rök
ska du stänga av den omedelbart och dra ur
strömkabeln. Låt produkten kontrolleras av ett
auktoriserat servicecenter. Håll produkten borta
från öppen eld (som ljus).

4

Produkten har ett inbyggt litiumbatteri.
Demontera och modifiera inte. Det inbyggda
batteriet bör endast bytas ut av kvalificerad
servicepersonal.
Försök inte byta ut det inbyggda batteriet .
Felaktig hantering eller fel typ av batteri kan
skada produkten eller orsaka personskada.
FARA!
Risk för explosion med fel typ av
batterier!
Det finns risk för explosion om fel
batterityp används.
Utsätt inte batterierna (batteripaket eller
inbyggda batterier) för överdriven värme såsom
direkt solsken eller öppen eld.
Under följande förhållanden kan fukt
uppträda inuti produkten som kan leda till
funktionsstörningar:
•

om produkten flyttas från ett kallt till ett
varmt område,
• efter att ett kallt rum värms upp,
• när produkten placeras i ett fuktigt rum.
Gör följande för att undvika uppbyggnad av
fukt:
1

Förslut produkten i en plastpåse innan du
flyttar den till ett annat rum för att låta den
anpassas till rumsförhållandena.

2

Vänta en till två timmar innan du tar ut
produkten ur plastpåsen.

Produkten ska inte användas i en mycket
dammig miljö. Dammpartiklar och andra
främmande föremål kan skada produkten.
Utsätt inte produkten för extrema vibrationer.
Detta kan skada de inre komponenterna.
Låt inte barn hantera produkten utan
övervakning. Förpackningsmaterialet ska hållas
utom räckhåll för barn.
För din egen säkerhet ska du inte använda
produkten vid åskväder och blixtnedslag.

Reparationer
Reparera inte produkten själv. Felaktigt
underhåll kan leda till personskador eller
produktskada. Produkten måste repareras av
ett auktoriserat servicecenter.
Information om auktoriserade servicecenter
finns på garantikortet som medföljer produkten.
Ta inte bort typskylten från denna produkt då
detta upphäver garantin.
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Nätaggregat
Använd endast en certifierad strömadapter.
Kontrollera om nätspänningen på
strömförsörjningen matchar den nätspänning
som finns på installationsplatsen. Denna
produkt överensstämmer med den
spänningstyp som anges på produkten.

2 Översikt
Vy bakifrån
a b c

d

e

Eluttaget ska monteras nära produkten och
vara lättillgängligt.
USB

Kapaciteten hos det inbyggda batteriet minskar
med tiden. Om produkten enbart fungerar med
en extern strömförsörjning så är det inbyggda
batteriet trasigt. Kontakta ett auktoriserat
servicecenter för att byta ut det inbyggda
batteriet.
VARNING!
Använd alltid knappen
av projektorn.

h

HDMI

g

f

för att stänga

Stäng av produkten och dra ut kontakten ur
eluttaget innan du rengör ytan (se Rengöring,
sida 14). Använd en mjuk och luddfri
trasa. Använd aldrig flytande, gasformiga
eller lättantändliga rengöringsmedel (sprayer,
slipmedel, polermedel eller alkohol). Låt inte
fukt komma in i produkten.
FARA!
Risk för ögonirritation!
Denna produkt är utrustad med en
LED-lampa med hög effekt (Light
Emitting Diode) som avger mycket
starkt ljus. Titta inte direkt in i
projektorlinsen under användning.
Detta kan orsaka ögonirritation eller skada.

a Återställningsknapp

Återställer projektorn till
fabriksinställningarna (använd en liten nål
för att trycka på återställningsknappen).
b IR-sensor
c Micro USB-port
Anslut till nätaggregatet.
d

3,5 mm ljudutgång – anslut till externa
högtalare eller hörlurar.
e Mini HDMI-port
Anslut till HDMI-utgången på en
uppspelningsenhet.
f

•

Håll inne i tre sekunder för att slå på
eller stänga av projektorn.
Öppna inställningsmenyn.
Bekräfta ett val eller en post.
När projektorn är på lyser lysdioden
blått. När projektorn är avstängd
slocknar lysdioden.
När projektorn laddas lyser lysdioden
rött oavsett om projektorn slås på eller
av.

•
•
•

•

/

g

•
•

Navigera i menyalternativ.
Höja eller sänka volym.

h

Återgå till föregående menyskärm.

Översikt5

Vy från sidan

3 Anslut
Avisering
Du måste ansluta projektorn till en
HDMI-enhet, så att projiceringsskärmen
kan visa bilder.
Se till att alla enheter är bortkopplade
från eluttaget innan du upprättar eller
ändrar på några anslutningar.

a
a Justeringsvred för fokus
Justera bildens skärpa.

USB

HDMI

HDMI-anslutning för
bildprojektion
Anslut en uppspelningsenhet (t.ex. en Bluray-spelare, spelkonsol, videokamera,
digitalkamera eller dator) till projektorn via en
HDMI-anslutning. Med denna anslutning visas
bilder på projektionsskärmen och ljud spelas
upp från projektorn.
•

6

Använd en HDMI-kabel för att ansluta
projektorns HDMI-anslutning
(mini HDMI-port) till HDMI-utgången på
uppspelningsenheten.
Använd en adapter för mini-HDMI för
anslutningen om så krävs.
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Anslutning till din
smartphone

•

Alternativ 2: anslut en USB-C till mini
HDMI-kabel direkt till projektorn
•

Alternativ 3: anslut en USB-C-adapter till
din smartphone, sedan en HDMI till mini
HDMI-kabel till projektorn

•

Alternativ 4: anslut en USB-C-adapter till
din smartphone, sedan en HDMI-kabel
och använd HDMI till mini HDMI-adaptern
till projektorn

•

Alternativ 5: använd en dedicerad adapter
(som Apples digitala AV-adapter) från
enheten till projektorn

•

Alternativ 6: Google Chromecast-dongel
ansluten direkt till projektorn, din enhet
kommer då att skicka allt innehåll till
projektorn

iPhone eller iPad med Lightning-anslutning:
Använd den officiella digitala AV-adaptern för
Lightning
•

Alternativ 1: en HDMI till mini HDMI-kabel
från Apple-adaptern till projektorn.

•

Alternativ 2: en normal HDMI-kabel till
HDMI till mini HDMI-adaptern (medföljer i
förpackningen).

•

Alternativ 3: Google Chromecast-dongel
ansluten direkt till projektorn, din iPhone
kommer då att skicka allt innehåll till
projektorn.
1

Smartphones med MHL-anslutning:

2

3

Smartphones/iPad Pro/MacBook/Andra
bärbara datorer eller en surfplatta med USBC-anslutning:

Din smartphone kan ha en micro USBanslutning med MHL-teknik (gamla
smartphones)
Se till att din smartphone har stöd för MHL
via micro USB-porten då vissa billigare
smartphones bara har stöd för laddning via
micro USB.
Om din smartphone är kompatibel kan du
ansluta din smartphone direkt till projektorn
med hjälp av en MHL-adapter till en HDMIkabel.

Kontrollera om din enhet med USB-C har
stöd för HDMI (video) via USB-C då vissa
smartphones bara har stöd för laddning via
USB-C.
•

Alternativ 1: anslut en USB-C till HDMIkabel direkt till projektorn med HDMI
till mini HDMI-adaptern (medföljer i
förpackningen)

Anslut7

Fjärrkontroll
a
b

h
g

c
d

f

PROJEKTOR

ENHET

OK

e

a

Öppna inställningsmenyn.
b

Bekräfta ett val eller en post.
c

Öppna startsidan.

MHL-adapter

PROJEKTOR

ENHET

d
e

Tysta eller återställ volym.
/
Höja eller sänka volym.

f

Återgå till föregående menyskärm.
g Navigeringsknappar

Ström

•
•

Navigera i menyalternativ.
Tryck på / för att ändra ett val.

•

Tryck på och håll nedtryckt i en sekund
för att slå på eller stänga av projektorn.
När projektorn är på lyser lysdioden
blått. När projektorn är avstängd
slocknar lysdioden.
När projektorn laddas lyser lysdioden
rött oavsett om projektorn slås på eller
av.

h

•

•

8
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4 Använda enheten
Avisering
Du måste ansluta projektorn till en
HDMI-enhet, så att projiceringsskärmen
kan visa bilder (se Anslut, sida 6).

Använda med det inbyggda
batteriet
Projektorn kan också användas med ett inbyggt
batteri för mobilitet.

Ladda projektorn

Placera projektorn

Ladda projektorn under 1,5 timme före första
användning.

Placera projektorn på en plan yta framför
projektionsytan.

Ladda projektorn när symbolen för lågt batteri
visas i mitten av den projicerade bilden.

Du kan också montera projektorn i olika
konfigurationer
(se Placeringsalternativ, sida 11).

•

Ansluta strömförsörjning
Projektorn kan drivas av antingen extern ström
eller ett inbyggt batteri.

För att ladda projektorn ska du ansluta
den till ett extern nätaggregat enligt
beskrivningen i avsnittet ”Använda med
extern strömkälla”.
• Vid laddning lyser lysdioden på projektorn
rött. När den är fullt laddad släcks den röda
lysdioden.
Avisering

VARNING!

Kapaciteten hos det inbyggda batteriet
minskar med tiden. Om projektorn endast
fungerar med en extern strömförsörjning
är det inbyggda batteriet defekt.
Kontakta ett auktoriserat servicecenter
för att byta ut det inbyggda batteriet.

Använd alltid knappen
för att slå på
och stänga av projektorn.

Använda med extern strömkälla
1

Använd den medföljande USB-kabeln,
anslut projektorns
-port till USB-porten
på din dator eller strömadapter (medföljer
inte).

Slå på och konfigurera
1

a

Håll inne
på projektorn i tre sekunder för
att slå på eller stänga av projektorn.
•
•

b

När projektorn är på lyser projektorns
lysdiod blått, om projektorn inte laddas.
Vid laddning växlar projektorns lysdiod
färg till rött, oavsett om projektorn slås
av eller på.

Ställa in språket
1

Tryck på
på projektorn, när den är på,
för att öppna inställningsmenyn, navigera
sedan för att välja Language (Språk), och
tryck på OK.

2

Tryck på

/

för att välja språk.

Använda enheten9

Ändra bildens storlek
Projektionsskärmens storlek (eller bildstorleken)
bestäms av avståndet mellan projektorns lins
och projektionsytan.
•

Du kan också använda digital zoomför att
minska skärmstorleken med upp till 50 %.
Tryck på
på projektorn, när den är på,
för att öppna inställningsmenyn, navigera
sedan för att välja Digital Zoom, och tryck
på OK. Tryck sedan på / för att justera
bildstorleken.

Ansluta till externa
högtalare eller hörlurar
Anslut externa högtalare eller hörlurar till
projektorn. Med denna anslutning spelas ljud
från projektorn upp via de externa högtalarna
eller hörlurarna.
FARA!
Risk för hörselskador!
Innan du ansluter hörlurarna ska du
sänka volymen på projektorn.
Använd inte projektorn under längre
tid vid hög volym, särskilt inte om du
använder hörlurar. Detta kan leda till
hörselskador.
1

•
•

Projektorns bildstorlek är upp till 65’’.
Projektorns avstånd är 80 till 200 cm.

Använd en 3,5 mm ljudkabel och anslut
kontakten
på projektorn till den analoga
ljudingången (3,5 mm uttag eller röda och
vita uttag) på de externa högtalarna. Eller
anslut -kontakten till projektorn eller ett
par hörlurar.
•

Justering av bildens skärpa
Vrid på fokusvredet på sidan av projektorn för
att justera bildens fokus.

Projektorns högtalare inaktiveras
automatiskt när de externa högtalarna
eller hörlurarna ansluts till projektorn.
USB

2

10

HDMI

Tryck på / för att justera volymen till en
behaglig nivå när du ansluter till hörlurarna.
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Placeringsalternativ
Du kan montera projektorn i följande
konfigurationer. Följ riktlinjerna nedan för
projektorns olika placeringsalternativ.

I taket framför
1

Montera projektorn i taket med ovansidan
uppåt framför projektionsskärmen.
En projektorfäste krävs för att montera
projektorn i taket.

2

För att justera projiceringen till rätt position
trycker du på
på projektorn, när den
är på, för att öppna inställningsmenyn,
navigera sedan för att välja Proj. Direc. Rev front proj. (Proj. direk. - Rev. Proj.
fram), och tryck på OK.

Avisering
För montering i taket bör du köpa ett
projektorfäste som rekommenderas av
en installatör och följa instruktionerna
som medföljer.
Innan du monterar i taket ska du se till
att det kan bära vikten på projektorn och
monteringssatsen.
För takmontering måste denna produkt
fästas säkert i taket i enlighet med
monteringsanvisningarna. Felaktig
takmontering kan leda till olycka,
personskada eller skada på egendom.
På ett bord framför

1

2

Placera projektorn på ett bord framför
projektionsskärmen. Detta är det vanligaste
sättet att placera projektorn för snabb
installation och mobilitet.

För att justera projiceringen till rätt position
trycker du på
på projektorn, när den
är på, för att öppna inställningsmenyn,
navigera sedan för att välja Proj. Direc. Front proj. (Proj. direk. - Proj. fram), och
tryck på OK.

På ett bord bakom
1

Placera projektorn på ett bord bakom
projektionsskärmen. En specifik skärm för
bakre projektion krävs.

2

För att justera projiceringen till rätt position
trycker du på
på projektorn, när den
är på, för att öppna inställningsmenyn,
navigera sedan för att välja Proj. Direc. Rear proj. (Proj. direk. - Proj. bak), och tryck
på OK.

Använda enheten11

I taket bakom
1

2

Montera projektorn i taket med ovansidan
uppåt bakom projektionsskärmen. För att
montera projektorn i taket bakom skärmen
krävs ett projektorfäste och en specifik
skärm för bakre projektion.

5 Ändra
inställningar
Detta avsnitt hjälper dig att ändra projektorns
inställningar.
1

Tryck på
på projektorn, när den är på, för
att öppna inställningsmenyn.

2

Tryck på / för att navigera bland
menyalternativen, tryck sedan på
på
projektorn för att bekräfta inställningarna.

För att justera projiceringen till rätt position
trycker du på
på projektorn, när den
är på, för att öppna inställningsmenyn,
navigera sedan för att välja Proj. Direc. Rev. rear proj. (Proj. direk. - Rev. Proj. bak),
och tryck på OK.

Språkinställningar
Välj önskat språk för skärmmenyn.
•

Gå till Language (Språk) och tryck på OK
och sedan / för att välja språk.

Bildinställningar

12

•

Picture Preset (Förinställning av bild): Välj
en fördefinierad färgmättnad för bild- och
videovisning.

•

Picture Adj. (Bildjust.): Justera Brightness/
Contrast/Saturation/Toneburst/Sharpness
(Ljusstyrka/Kontrast/Mättnad/Toneburst/
Skärpa) med värdena från 0 till 100.

Philips · PicoPix Micro+

•

•

•

Color Temp. (Förgtemp.): Ställ in på Warm
(Varm) för att förstärka varmare färger
såsom rött. Ställ in på Cool (Kall) för att
göra bilden mer blåaktig. Ställ in på User
(Användaranpassad) för att anpassa
färgvärden i RGB-läge.
Proj. Direc. (Proj. direk. ): Justera
projektionen till rätt position baserat på
monteringen av projektorn.
Digital Zoom: Skala projektionsbilden inom
intervallet från 50 till 100 %.

Återställ
standardinställningar
Om projektorn inte fungerar normalt ska du
återställa projektorn till standardinställningarna.
Återställningen raderar alla aktuella
inställningar.
•

Gå till Full Reset (Full återst.) och tryck på
OK. Följ sedan instruktionerna på skärmen
för att slutföra återställningen.

Andra inställningar
•

Position: Ställ om inställningsmenyns
position på projektionsskärmen när den
visas.

•
•

Volume (Volym): Justera projektorns volym.
SW Version (PV-version): Visar den aktuella
programvaruversionen på projektorn.
HW Version (Hårdvaruversion): Visar
projektorns aktuella hårdvaruversion.
Soft. Update (PV.-uppdat.): Uppgradera
systemets programvara via en USB-enhet
(se Uppdatera programvaran, sida 14).

Inställningar för kontroll av
strömförbrukning
Gå till följande menyalternativ för att styra
strömförbrukningen.
•

Sleep Timer (Vilotimer): Välj ett tidsalternativ
som stänger av projektorn automatiskt efter
en viss tidsperiod.

•
•
•

•

ECO Mode (ECO-läge): Aktivera eller
inaktivera energisparläge. Om On (På) är
valt aktiveras energisparläge när batteriet
börjar bli urladdat.
Display Duration (Bildens varaktighet): Välj
en timer för att automatiskt slå av skärmen
när projektorn inte används.
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6 Service
Vård av inbyggt batteri

Rengöra linsen
Använd en mjuk borste eller linsrengöringsduk
för att rengöra projektorns lins.
FARA!

Kapaciteten hos det inbyggda batteriet minskar
med tiden. Du kan förlänga batteriets livslängd
genom att observera följande punkter:
•

•
•

•
•

Utan ett strömkälla drivs projektorn med
det inbyggda batteriet. När batteriet inte
har tillräckligt med ström stängs projektorn
av. Anslut i så fall projektorn till strömkällan.
Ladda batteriet regelbundet. Förvara inte
projektorn med ett helt urladdat batteri.
Om projektorn inte används på flera veckor
ska du använda projektorn för att ladda ur
batteriet något innan du förvarar den.
Håll projektorn och batteriet borta från
värmekällor.
Om det inte går att ladda projektorn efter
att strömförsörjningen anslutits kan du
använda en liten nål för att trycka på
återställningsknappen (ett litet hål) precis
bredvid projektorns USB-port.

Använd inte flytande
rengöringsmedel!
Använd inte flytande rengöringsmedel
för att rengöra linsen då detta kan
skada beläggningen på den.

Uppdatera programvaran
Projektorns senaste programvara finns på
www.philips.com/support. Den erbjuder de
bästa funktionerna och support för projektorn.
Kontrollera den aktuella programvaruversionen
innan du uppdaterar projektorns programvara:
• Tryck på
på projektorn, när den är
på, för att öppna inställningsmenyn,
navigera sedan för att välja SW Version
(PV-version).

VARNING!
Stäng inte av projektorn eller ta
bort USB-minnesenheten under
uppdateringen.

Observation om kraftig urladdning av batteriet
När det inbyggda batteriet är kraftigt
urladdat kan det ta längre tid innan själva
laddningsprocessen påbörjas. I detta fall ska du
ladda projektorn i minst fem timmar innan du
använder den.
FARA!

Uppdatera programvaran via
USB
1

Kontrollera den senaste
programvaruversionen på www.philips.
com/support. Leta reda på din produkt
(modellnummer: PPX325), och hitta
"Program och Drivrutiner".

2

Ladda ner programmet till USB-minnet.
Packa upp den nedladdade programfilen
och spara den i USB-minnets rotkatalog.
• När du har packat upp den kopierar du
filen till USB-minnet.
Anslut USB-minnesenheten till USB-porten
på projektorn.
• Det är rekommenderat att använda
extern strömförsörjning vid anslutning
av ett USB-minne.
Slå på projektorn och använd extern
strömförsörjning. Tryck på
för att öppna
inställningsmenyn, och navigera för att välja
Soft. Update (PV.-uppdat.), och tryck sedan
på
för att starta uppdateringsprocessen.

Risk för explosion med fel typ av
batterier!
Försök inte byta ut det inbyggda
batteriet .

Rengöring
FARA!
Instruktioner för rengöring!
Använd en mjuk och luddfri trasa.
Använd aldrig flytande eller
lättantändliga rengöringsmedel
(sprayer, slipmedel, polermedel,
alkohol, etc.). Låt inte fukt komma in i
projektorn. Spraya inte projektorn med
någon rengöringsvätska.
Torka försiktigt av ytorna. Var försiktig
så att du inte repar ytorna.
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5

Följ instruktionerna på skärmen för att
slutföra uppdateringen.
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Felsökning
Stänga av och slå på enheten
Om ett problem uppstår som inte kan åtgärdas med instruktionerna i denna bruksanvisning ska du
följa stegen som ges här.
1

Stäng av projektorn med

2

Vänta minst tio sekunder.

.

3

Slå på projektorn igen med

4

Kontakta vårt tekniska servicecenter eller din återförsäljare om problemet kvarstår.

.

Problem

Lösningar

Det går inte att slå på projektorn.

• Koppla bort och anslut sedan strömkabeln igen. Försök
sedan att slå på projektorn igen.
• Låg batterinivå. Anslut projektorn till en extern
strömkälla.

Projektionsskärmen visar inga bilder.

• Du måste ansluta projektorn till en HDMI- eller USBC-enhet så att projektionsskärmen kan visa bilder (se
Anslut, sida 6).
• Kontrollera om videoutgången på den externa enheten
är påslagen.

Projektorn laddas långsamt.

• När den slås på används först den externa strömkällan
för att driva projektorn och oanvänd ström laddar
batteriet.
• Ladda projektorn när den är avstängd för snabbare
laddning.

Det går inte att stänga av projektorn.

• Tryck på och håll intryckt i mer än tio sekunder.
Koppla ur strömsladden, om detta inte fungerar.

Ingen bild från den externa HDMI-enheten.

• Koppla bort HDMI-kabeln eller stäng av HDMI-enheten.
• Vänta i tre sekunder.
• Anslut HDMI-kabeln eller slå på HDMI-enheten igen.

Inget ljud från den externa anslutna enheten.

• Kontrollera kablarna till den externa enheten.
• Kontrollera att ljudet är aktiverat på den externa
enheten.
• Endast originalkablarna från enhetstillverkaren bör
användas.

Inget ljud från den externa HDMIutmatningsenheten.

• Ställ ljudinställningen på Multichannel (Raw data)
(multikanal, rådata) och Stereo (PCM) (stereo (PCM)).

Inget ljud när jag ansluter datorn via en HDMIkabel.

• Kontrollera att ljudet är aktiverat på datorn.

Projektorn stänger av sig själv.

• Låg batterinivå.
• När projektorn används under en längre tid blir ytan
varm.
• Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten.

Temperaturen på projektorns yta är varm.

• Denna projektor generera måttlig värme under normal
användning.

Vad ska jag göra om projektorn inte fungerar
när den ansluts till en bärbar dator?

• Kontrollera att HDMI-kabeln är korrekt ansluten.
• Se till att den bärbara datorn har konfigurerats till
projektorns skärm.
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7 Bilaga
Tekniska data

CE-meddelande
•
•

Teknik/optisk
Skärmteknik .............................................................DLP

•

Ljuskälla ...................................................OSRAM LED
Upplösning ......................................854 × 480 pixlar
Upplösning som stöds .............1920 × 1080 pixlar

•

Produkten får endast anslutas till ett USBgränssnitt med version USB 2.0 eller senare.
Adapter ska monteras nära utrustningen
och vara lättillgänglig.
Driftstemperaturen för din EUT får inte
överstiga 35 °C och bör inte vara lägre än
5 °C.
Kontakten anses vara en enhet som ej är
ansluten till adaptern.

LED-livslängd ....................mer än 20 000 timmar
Kontrastförhållande...........................................600:1
Bildformat ................................................................16:9
Kastförhållande ..................................................... 1,2:1
Läge för ljusstyrka................................... normal/eko

Försäkran om efterlevnad kan ses på
webbplatsen www.philips.com.

Bildstorlek (diagonalt) .............................10" till 70"
Bildens avstånd ...................................... 80-200 cm
Fokusjustering ................................................manuell
Digital zoom..................................................................ja
Projiceringslägen ..............framifrån, bakifrån, tak,
bakifrån tak
Ljud
Inbyggd högtalare...................................................3 W
Anslutning
USB (på projektorn).............................endast ström
USB (på den medföljande USB-kabeln).................
Endast för programuppdatering
Mini HDMI.................................................................... × 1
Analog ljudutgång (3,5 mm)................................. × 1
Strömkälla
Strömkälla.............. microUSB-port (DC 5 V, 2,4 A)
Inbyggt batteri.......................................... 3000 mAh
....................................... räcker upp till tre timmar
Produktinformation
Mått (B × D × H).............................. 76 × 74 × 34 mm
..............................................2,99 × 2,91 × 1,34 tum
Vikt .............................................................................215 g
Driftstemperatur:............................................. 5–35 °C
Förvaringstemperatur..................................... < 60 °C
Förpackningens innehåll
Projektor PicoPix Micro+, USB-kabel,
snabbstartsguide
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FCC-förklaring

Kanadas regelefterlevnad

15.19 Märkningskrav.

Denna enhet uppfyller kraven från Industry
Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Denna enhet överensstämmer med del 15 i
FCC-reglerna. Driften måste underkasta sig
följande två villkor: (1) Den här enheten får
inte orsaka skadliga störningar och (2) den här
enheten måste acceptera mottagna störningar
inklusive störningar som kan orsaka oönskad
drift.
15.21 Information till användaren.
Alla ändringar eller modifieringar som inte
uttryckligen har godkänts av den som ansvarar
för efterlevnaden kan upphäva användarens
behörighet att använda utrustningen.
15.105 Information till användaren.
Denna utrustning har testats och konstaterats
överensstämma med gränserna för en
digital klass B-enhet, enligt del 15 i FCCreglerna. Dessa gränser är utformade för att
ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en
bostadsmiljö. Denna utrustning genererar,
använder och kan utstråla radiofrekvensenergi
och kan om den inte installeras och används
i enlighet med anvisningarna orsaka skadliga
störningar i radiokommunikation. Det finns
dock ingen garanti för att störningar inte
kommer att uppstå i en viss installation. Om
utrustningen orsakar störningar på radio- eller
TV-mottagningen, vilket kan fastställas genom
att utrustningen stängs av och slås på, bör
användaren försöka häva störningen genom en
eller flera av följande åtgärder:
•
•
•

•

Rikta om eller flytta mottagarantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och
mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en
annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
Be återförsäljaren eller en erfaren radiooch TV-tekniker om hjälp.

FCC-ID: 2ASRT-PPX325

RSS-Gen & RSS-247-meddelandet: Denna
enhet uppfyller kraven från Industry Canada
RSS-standard(er).
Driften måste underkasta sig följande två
villkor:
1

Denna enhet får inte orsaka störningar och

2

Denna enhet måste acceptera alla
störningar, inklusive störningar som kan
orsaka oönskad funktion på enheten.

Annat meddelande
Att bevara miljön som en del av en hållbar
utvecklingsplan är viktigt för Screeneo
Innovation SA. Screeneo Innovation SA
arbetar för att driva system som respekterar
miljön och har därför beslutat att integrera en
miljöprestanda i dessa produkters livscykel,
från tillverkning till driftsättning och kassering.

Förpackning: Närvaron av logotypen
(grön prick) innebär att ett bidrag betalas
till en godkänd nationell organisation för
att förbättra förpackningsåtervinning och
-återvinningsinfrastrukturer. Respektera
sorteringsreglerna som har fastställts lokalt för
denna typ av avfall.
Batterier: Om produkten innehåller
batterier måste de kasseras på en lämplig
insamlingsplats.

Produkt: Den överkryssade papperskorgen
på produkten innebär att den tillhör familjen
elektrisk och elektronisk utrustning. I detta
avseende ber de europeiska föreskrifterna dig
att kassera den selektivt:
•
•

Vid försäljningsställen vid köp av
liknande utrustning.
På insamlingsställen som
görs tillgängliga för dig lokalt
(upphämtningscenter och selektiv
insamling etc.).
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På detta sätt kan du delta i återanvändning
och uppgradering av avfall från elektrisk och
elektronisk utrustning vilket kan påverka miljön
och människors hälsa.
Förpackningar i papper och kartong som
används kan kasseras som återvinningsbart
papper. Återvinn plastförpackningen eller
släng den i det icke-återvinningsbara avfallet,
beroende på kraven i ditt land.
Varumärken: De nämnda referenserna i denna
handbok är varumärken som tillhör respektive
företag. Bristen på varumärkessymbolerna ®
och ™ rättfärdigar inte antagandet att dessa
dedicerade terminologier är fria varumärken.
Andra produktnamn som används häri är
endast avsedda för identifiering och kan vara
varumärken som tillhör respektive ägare.
Screeneo Innovation SA frånsäger sig alla
rättigheter till dessa varumärken.
Varken Screeneo Innovation SA eller dess
dotterbolag ska hållas ansvariga gentemot
köparen av denna produkt eller tredje part
beträffande skador, förluster, kostnader
eller utgifter som uppstår för köparen eller
tredje part till följd av olycka eller missbruk
av denna produkt eller obehöriga ändringar,
reparationer eller ändringar av denna produkt,
eller underlåtenhet att strikt följa drift- och
underhållsinstruktionerna som tillhandahålls av
Screeneo Innovation SA.

Screeneo Innovation SA ska inte hållas
ansvariga för eventuella skador till följd av
elektromagnetisk störning som uppstår vid
användning av andra gränssnittskablar än de
som betecknas som produkter från Screeneo
Innovation SA/PHILIPS.
Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av
denna publikation får reproduceras, lagras i ett
hämtningssystem eller överföras i någon form
eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt,
via fotokopiering, inspelning eller på annat
sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från
Screeneo Innovation SA. Informationen häri
är endast avsedd för att användas med denna
produkt. Screeneo Innovation SA. ansvarar inte
för någon användning av denna information vid
tillämpning på andra enheter.
Denna bruksanvisning är ett dokument som
inte representerar ett kontrakt.
Vi reserverar oss för eventuella fel, tryckfel
och ändringar. Copyright © 2021 Screeneo
Innovation SA.

Screeneo Innovation SA ska inte hållas
ansvariga för eventuella skador eller problem
som uppstår vid användning av tillbehör
eller andra förbrukningsmaterial än de som
betecknas som originalprodukter från Screeneo
Innovation SA/PHILIPS eller produkter som är
godkända av Screeneo Innovation SA/PHILIPS.
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