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Velkommen
Kære kunde, tak for din glimrende beslutning 
om at købe denne PicoPix lommeprojektor. Vi 
håber, at du får lige så megen glæde af at bruge 
den, som vi havde, da vi lavede den!

Om denne betjeningsvejled-
ning
Med installationshjælpen, som du finder på de 
følgende sider, kan du hurtigt og enkelt tage 
apparatet i brug.

Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt. Følg 
først og fremmest sikkerhedsanvisningerne for 
at sikre, at dit apparat fungerer fejlfrit. Produ-
centen påtager sig ikke erstatningsansvaret, hvis 
du ikke følger anvisningerne.

Emballagens indhold
1 – PicoPix Projektor

2 – Strømforsyning med stik

3 – HDMI-kabel

4 – Kvikstart-guide

5 – Bæretaske
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1 Generelle sikkerhedsanvisninger
Udfør ikke indstillinger og ændringer, som ikke 
er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Der 
kan opstå kvæstelser eller skader, beskadigelser 
af apparatet eller datatab ved uhensigtsmæssig 
håndtering. Vær opmærksom på alle angivne 
advarsels- og sikkerhedshenvisninger.

Opstilling af apparatet
Apparatet er alene beregnet til indendørs brug. 
Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn 
overflade. Læg alle ledninger sådan, at ingen 
kan falde over dem og komme til skade, eller så 
apparat ikke bliver beskadiget.

Tilslut ikke apparatet i vådrum. Rør aldrig ved 
kablet på hovedforbindelsen med våde hæn-
der. Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt og 
må ikke tildækkes. Stil ikke apparatet i lukkede 
skabe eller kasser.

Stil det ikke på bløde underlag som f.eks. tæp-
per eller hynder, og tildæk ikke udluftningsåb-
ningerne. Ellers kan fax-maskinen blive 
overophedet og gå i brand.

Beskyt apparatet mod direkte sollys, varme, 
store temperaturudsving og fugt. Anbring ikke 
apparatet i nærheden af varmeapparater eller 
klimaanlæg. Overhold angivelserne om tempera-
tur og luftfugtighed i de tekniske specifikationer.

Når apparatet kører i en længere periode, vises 
der et advarselssymbol på projektionen for at 
advare inden overophedning. Apparatet slår 
automatisk over på standby-tilstand, når det 
bliver for varmt. Når apparatet er kølet af igen, 
kan du fortsætte visningen ved at trykke på en 
vilkårlig knap.

Der må ikke komme væske ind i apparatet! Sluk 
for apparatet og afbryd strømmen til det, hvis 
der kommer væske eller fremmedlegemer ind i 
apparatet, og lad et teknisk værksted under-
søge apparatet.

Du skal altid behandle apparatet varsomt. 
Undgå at berøre objektivlinsen. Stil aldrig tunge 
eller skarpe genstande på apparatet eller 
strømkablet.

Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kom-
mer røg ud af det, skal du straks slukke for 
apparatet og trække stikket ud af stikkontakten. 
Få dit apparat undersøgt af uddannede fagfolk 
på et teknisk serviceværksted. Dette apparat må 

ikke komme i nærheden af åben ild, således at 
der ikke opstår brand.

Under følgende omstændigheder kan der opstå 
fugtbeslag i apparatets indre, som kan føre til 
driftsfejl:

• når apparatet bringes fra et koldt til et varmt 
rum;

• efter opvarmning af et koldt rum;

• ved anbringelse i et fugtigt rum.

Gå frem som følger for at undgå fugtbelægnin-
ger:

1 Anbring apparatet i en lukket plastpose, før 
du bringer det ind i et andet rum, for dermed 
at tilpasse det til forholdene i rummet.

2 Vent en til to timer, før du tager apparatet ud 
af plastikposen.

Apparatet må ikke anvendes i meget støvfyldte 
omgivelser. Støvpartikler og andre fremmedle-
gemer kan beskadige apparatet.

Udsæt ikke apparatet for ekstreme vibrationer. 
Indvendige bestanddele kan blive beskadiget.

Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. 
Børn må ikke kunne få fat i emballagefolien.

Strømforsyning
Anvend altid kun den medleverede ledning (se 
kapitlet Bilag / Tekniske data). Kontrollér om 
strømforsyningens netspænding stemmer over-
ens med netspændingen på opstillingsstedet. 
Samtlige dele modsvarer den, på apparatet 
angivne, spændingsart.

Batteriets kapacitet falder med tiden. Hvis 
apparatet kun virker sammen med strømforsy-
ningen, er batteriet defekt. Kontakt et autorise-
ret servicecenter for at få udskiftet batteriet.

Forsøg ikke selv at udskifte batteriet. Ukorrekt 
håndtering af batteriet eller anvendelse af en 
forkert batteritype kan forårsage skader på 
apparatet eller personer.

Sluk enheden ved hjælp af afbryderen, inden 
du tager strømforsyningen ud af stikkontakten.

Eksplosionsfare ved forkert batteritype!
Forsøg ikke selv at udskifte batteriet.. 

Ved anvendelse af ukorrekt batteri er 
der fare for eksplosion.

FARE!
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Sluk for apparatet og træk stikket ud, før du ren-
gør dets overflade. Brug en blød og fnugfri klud. 
Der må aldrig anvendes flydende, gasformige 
eller letantændelige rengøringsmidler (spray, 
skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Der 
må under ingen omstændigheder trænge fugt 
ind i maskinen.

Højtydende LED
Dette apparat er udstyret med en høj-
tydende LED (lysdiode), som udsender 
et særdeles kraftigt lys. Kig aldrig 
direkte ind i projektorens objektiv. Det 
kan forårsage øjenirritation eller -ska-
der.

Risiko for høreskader!
Brug aldrig apparatet over længere 
perioder med høj lydstyrke – især ved 
anvendelse af høretelefoner. Det kan 
forårsage høreskader.

Reparationer
Udfør ikke reparationer på apparatet. Uforsvar-
lig vedligeholdelse kan medføre personskade 
eller skade på apparatet. Lad kun et autoriseret 
servicested reparere apparatet.

Fjern ikke typeskiltet fra apparatet, ellers bort-
falder garantien.

FARE!

FARE!
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2 Oversigt

Apparatets overside

1

2

3

1 – -knap

 – Gå et niveau tilbage i menuen og et 
niveau tilbage i mappen, annuller en funktion.

2 – OK-knap

à–Bekræft indtastning/start.

3 – Navigationstaster

¡/¢ – Navigering i menu/gå til bjælken for 
hurtigindstillinger.

À/Á – Navigering i menu/formindsk og 
forøg.

Set fra siden
1 – Indstillingshjulet til at justere

billedskarphed

Afstanden til projektionsoverfladen skal 
være mindst 0,5 meter og højst 5 meter. 
Hvis lommeprojektoren befinder sig uden 
for dette område, kan billedet ikke fokusere. 
Drej forsigtigt på indstillingshjulet for at 
undgå enhver skade.

2 – DC IN til strømforsyning

3 – HDMI-indgang

4 – USB-udgang til power-bank-funktion og
firmwareopdatering

5 – Ï – Audio-udgang

6 – Ã – Tænd/sluk-knap

1

6

2
3

4
5

DC
IN

HDM
IM

HL

USBOUT5V 1A

FORSIGTIG!
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Apparatets underside
1 – Stativgevind

1

Oversigt over menufunktio-
nerne
1 Efter at du har tændt for din projektor, tryk 

på à-knappen for at gå til menuen indstil-
linger.

2 Vælg den ønskede funktion ved at benytte 
navigationstasterne ¡/¢.

3 Bekræft med à-knappen for at gå til de til-
svarende undermenuer.

4 Tryk på -knappen for at gå et niveau til-
bage.

Settings 1/1

Image Settings

Sound Settings

Brightness mode

Language

Flashlight

SOS Light

Warning Light

Maintenance
  Oversigt 6



3 Første ibrugtagning

Opstilling af apparatet
Placér projektoren på en flad overflade foran 
projektionsoverfladen. Hvis du har brug for at 
vippe apparatet lidt opad (f.eks. når du bruger 
et stativ), kan du korrigere forvrængningen ved 
at benytte den indbyggede keystone-
korrektion.

Tilslutning af strømforsyning 
/ Oplad batteri
Strømmen leveres via strømforsyningen 
(inkluderet), den ene ende er forbundet til 
strømstikket på bagsiden af apparatet, den 

anden ende til 100V ~ 240V vægstikket.

Navigation i menuer 
Du kan navigere via navigationsknapperne (¡/

¢/À/Á/à og ).

Navigationstaster:

¡/¢ – Scroll gennem menuen indstillinger. 

à – Gå et niveau ned.

På sidste niveau bekræfter à en indstilling og 
går tilbage til seneste undermenu.

 – Gå et niveau op.

Knappen  annullerer en indstilling og går 
tilbage til seneste undermenu (eller forlader 
menuen afhængigt af hvilket niveau, man 
befinder sig på).

Første installation
1 Tryk på POWER -knappen i 3 sekunder 

indtil strømindikatoren skifter til grøn, for at 
tænde for apparatet.

2 Ret apparatet mod en passende projektions-
flade eller væg. Vær opmærksom på at 
afstanden til projektionsfladenskal være 
mindst 0,5 meter og maksimalt 5 meter. Sørg 
for at projektoren står stabilt.

3 Indstil billedskarpheden med indstillingshju-
let på højre side af apparatet for at justere bil-
ledskarpheden.

4 Første gang du tænder for apparatet, bør du 
afslutte de grundlæggende indstillinger.

Indstilling af sprog 
For at ændre menusproget, gå videre på 
følgende måde:

1 Efter at du har tændt for din projektor, tryk 
på à-knappen for at gå til menuen Indstil-
linger.

Settings 1/1

Image Settings

Sound Settings

Brightness mode

Language

Flashlight

SOS Light

Warning Light

Maintenance

2 Vælg Sprog med ¡/¢-knapperne.

3 Bekræft med à.

4 Vælg dit ønskede sprog med ¡/¢-knap-
perne.

5 Bekræft med à.

6 Tryk på  for at vende tilbage til menuen ét 
niveau op.
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Indstilling af billede

Keystone

Brug À/Á-knapperne for at korrigere et 
forvrænget billede

Projektion tilstand

Front: Normal projektion; apparatet befinder 
sig foran projektionsoverfladen/skærmen.

Bag: Bagsideprojektion; apparatet befinder sig 
bagved projektionsoverfladen, billedet er 
spejlvendt på den vandrette led.

Loft: Apparatet hænger ned fra loftet i omvendt 
position; billedet er drejet 180 grader.

Bagfra loft: Apparatet hænger ned fra loftet i 
omvendt position bagved 
projektionsoverfladen; billedet er drejet 180 
grader og spejlvendt på den vandrette led.

Vægfarvekorrektion

Farvekorrektion af det projicerede billede, så 
det passer til kulørte projektionsflader.

Smart settings

Vælg forudindstillede indstillinger for lysstyrke / 
kontrast / farvemætning / skarphed.

Lysstyrke: Justér lysstyrke

Kontrast: Justér kontrast

Farvemætning: Justér farvemætning

Skarphed: Justér billedskarphed

Indstilling af lyd

Lydstyrke: Justér lydstyrke

Bas: Justér basniveau (lave frekvenser)

Diskant: Justér diskantniveau (høje frekvenser).

Lysstyrke-tilstand

Justér lysstyrkeniveau for at spare strøm og 
forlænge batterispilletiden.

Præsentationstilstand: Leverer fuld lysstyrke 
også i batteritilstand.

Batteriets afspilningstid vil blive 
reduceret.

Balanceret tilstand: Dette er den perfekte 
balance mellem god lysstyrke og afspilningstid i 
batteritilstand.

Øko-tilstand: Forlænger driftstiden for det 
indbyggede batteri.

Lysstyrken vil være reduceret for at 
spare strøm!

Lommelygte

Brug din projektor som en lommelygte.

SOS-lys

Brug din projektor som SOS-lys.

Advarselslys

Brug din projektor som en advarselslys.

Vedligehold

Nulstil indstillinger: Nulstil indstillinger til 
standard fabriksindstillinger.

Firmwareopdatering: Brug denne funktion til at 
opdatere til den nyeste FW version, som kan 
downloades på www.philips.com

Oplysninger: Få vist oplysninger om enheden 
(firmwareversion/apparatnavn/model).

Henvisning!

Henvisning!
  Første ibrugtagning 8



4 Tilslut andre enheder
Ved tilslutning af projektoren må kun anvendes 
det medfølgende tilslutningskabel eller et 
tilslutningskabel, der kan fås som tilbehør.

Tilslutning til apparater med 
HDMI-udgang (HDMI-funk-
tion)
Brug kablet HDMI-til-mini-HDMI for at tilslutte 
projektoren til en computer eller bærbar.

DC
IN

HDM
IM

HL

USBOUT5V 1A

1 Slut det medfølgende kabel til mini-HDMI-
stikket på projektoren.

2 Slut kablet til HDMI-stikket på afspilningsap-
paratet.

Tilslutning til enheder med 
USB-kabel (power-bank-
funktion)

DC
IN

HDM
IM

HL

USBOUT5V 1A

1 Tilslut den ene ende af USB til micro-USB-
kablet til projektorens USB-sokkel.

2 Tilslut den anden ende af kablet til micro-
USB-soklen på mobiltelefonen eller andre 
enheder.

3 Mobiltelefonen eller andre enheder vil blive 
opladet.

Kun når projektoren er tændt (eller i 
power-bank-tilstand), kan din 
mobiltelefon eller andre enheder 
blive opladet.

Sørg for at projektoren har nok 
strøm til at oplade andre enheder.

Power-bank-tilstand – når appara-
tet er slukket, tryk på tænd/sluk-
knappen i ét sekund for at aktivere 
denne tilstand. LED'en ved tænd/
sluk-knappen lyser blåt for at indi-
kere denne driftsform.

Tilslutning af høretelefoner
1 Før høretelefoner tilsluttes, skal der skrues 

ned for apparatets lydstyrke.

2 Høretelefonerne tilsluttes i projektorens 
høretelefonstik. Apparatets højttaler deakti-
veres automatisk ved tilslutning af høretele-
foner.

DC
IN

HDM
IM

HL

USBOUT5V 1A

3 Efter tilslutning kan du skrue op for lydstyr-
ken, indtil den har nået et behageligt niveau.

Risiko for høreskader!
Brug aldrig apparatet over længere 
perioder med høj lydstyrke – især ved 
anvendelse af høretelefoner. Det kan 
forårsage høreskader. Før høretelefo-
ner tilsluttes, skal der skrues ned for 
apparatets lydstyrke. Efter tilslutning 
kan du skrue op for lydstyrken, indtil 
den har nået et behageligt niveau.

Henvisning!

Henvisning!

FARE!
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5 Funktioner
Din projektor kan også bruges som: 
lommelygte, SOS-lys eller en advarselslys.

Disse funktioner forbruger meget strøm, 
sørg for at batteriet er fuldt opladet inden 
brug. Apparatet og dens SOS-lys kan ikke 
anvendes som nødfyrtårn.

Lommelygte

Brug PicoPix som en lygte.

1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knap-
pen på siden.

2 Efter at du er kommet ind i det første skærm-
billede, tryk à.

3 Brug navigationstasterne for at vælge 
Lommelygte.

4 Tryk à for at bekræfte.

5 Lommelygte er aktiveret.

6 Tryk  for at afslutte.

Hurtigadgang til lygtefunktion når PicoPix 
allerede er tændt:

1 Tryk og hold -tasten nede i 2 sekunder 
for at aktivere lygten.

2 Hvis du slipper -tasten, slukkes lygten og 
apparatet vender tilbage til normal driftsform.

SOS-lys

Din lommeprojektor er udstyret 

med en SOS-lysfunktion, der 
anvender den officielle SOS-
morsekode: 3x korte blink, 3x 
lange blink, 3x korte blink.

1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knap-
pen på siden.

2 Efter at du er kommet ind i det første skærm-
billede, tryk à.

3 Brug navigationstasterne for at vælge 
SOS-lys.

4 Tryk à for at bekræfte.

5 SOS-lyset er aktiveret.

6 Tryk  for at afslutte.

Advarselslys
Din lommeprojektor kan 
udsende et rødt eller orange 
blinklys. Dette blinklys kan ses 
fra mere end 50 meters afstand.

1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knap-
pen på siden.

2 Efter at du er kommet ind i det første skærm-
billede, tryk à.

3 Brug navigationstasterne for at vælge 
Advarselslys.

4 Tryk à for at bekræfte.

5 Advarselslyset er aktiveret.

6 Tryk  for at afslutte.

FORSIGTIG!
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6 Vedligeholdelse

Batterivedligeholdelse
Batteriets kapacitet falder med tiden. Du kan 
imidlertid forlænge batteriets levetid ved at 
være opmærksom på følgende:

• Uden en strømforsyning fungerer apparatet 
ved hjælp af det indbyggede batteri. Når 
batteriet ikke mere har nok kapacitet, sluk-
ker apparatet.

• Når apparatets batteriniveau er lavt, lyser 
batteriikonet i statuslinjen rødt.

• Når apparatet bliver overophedet efter at 
have kørt i en længere periode, vil et advar-
selsikon vises på projektionen. Efter at 
apparatet er kølet ned, kan du fortsætte 
afspilningen.

• Brug apparatet mindst én gang om ugen.

• Oplad jævnligt batteriet. Læg ikke apparatet 
væk med fuldstændig afladet batteri.

• Hold apparatet og batteriet væk fra varme-

kilder.

Udskift aldrig batteriet selv
Forsøg ikke selv at udskifte batteriet. 
Ukorrekt håndtering af batteriet eller 
anvendelse af en forkert batteritype 
kan forårsage skader på apparatet eller 
personer.

Rengøring

Rengøringsanvisninger!
Brug en blød og fnugfri klud. Der må 
aldrig anvendes flydende eller letan-
tændelige rengøringsmidler (spray, 
skuremiddel, pudsemiddel, alkohol 
osv.). Der må under ingen omstændig-
heder trænge fugt ind i maskinen. 
Oversprøjt ikke apparatet med rengø-
ringsvæske.

Tør de beskrevne flader blidt. Vær 
meget forsigtig, så du ikke ridser over-
fladen.

Rengøring af objektiv
Brug en blød børste eller en linserenseserviet til 
at rengøre projektorens linse.

Brug ikke flydende rengøringsmidler
Brug aldrig rengøringsmidler til rengø-
ring af linsen, da det kan forårsage ska-
der på overfladebelægningen.

Apparat overophedet
Et overophedningsikon vises, hvis apparatet 
bliver for varmt. Apparatet opfører sig på 
følgende måde:

1 Blæserens hastighed når sit højeste niveau.

2 Når lysstyrken er sat til et maksimalt niveau, vil 
et overophedningsikon vises i statuslinjen, 
derefter indstilles lysstyrken automatisk til et 
lavere niveau.

3 Når lysstyrken er sat til et minimalt niveau, vil 
et overophedningsikon blive vist i tre sekun-
der i midten af skærmen. Derefter slukkes 
apparatet automatisk.

Efter at apparatet er kølet ned, kan det tændes 
og bruges igen.

FARE!

FARE!

FARE!
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Firmwareopdatering med 
USB-stik

Tilslut strømforsyningen når du foreta-
ger en firmwareopdatering.

1 Formatér en USB-nøgle som FAT16 eller 
FAT32 filsystem.

2 Kopiér den seneste firmwarefil til rodmappen 
på USB-nøglen.

3 Isæt USB-nøglen i USB-soklen på apparatet.

4 Gå til indstillinger menuen ved at trykke à.

5 Vælg Vedligehold – Firmwareopdatering og 
vælg Ja.

6 Efter cirka 3 minutter er firmwareopdaterin-
gen fuldført og apparatet genstarter.

Indsætte et USB-stick!
Træk aldrig USB-stick mens appara-
tet aflæser det. Dette kan medføre 
beskadigelse eller tab af data.

Strøm!

Frakobl ikke strømadapteren mens 
du opdaterer firmware.

Hvis der opstår en fejl under 
firmwareopdateringsprocessen, prøv 
igen eller kontakt vores kundeservice 
eller din forhandler.

Henvisning!

FARE!

Henvisning!
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Problemer / Løsninger

Hurtighjælp
Hvis der opstår et problem, som ikke kan løses 
vha. beskrivelserne i denne 
betjeningsvejledning (se også efterfølgende 
hjælp), skal du gøre følgende:

1 Der slukkes for apparatet med tænd/sluk-
knappen på siden.

2 Vent mindst ti sekunder.

3 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen 
på siden.

4 Hvis problemet ikke kan løses, kontakt vores 
kundeservice eller din forhandler.

 

Problemer Løsninger

Apparatet slukker. • Når apparatet kører i en længere periode, 
kan det bliver varmt, og der vises et 
advarselssymbol på skærmen. Apparatet 
slukker automatisk, når det bliver for varmt. 
Efter at apparatet er kølet ned, kan det 
tændes og bruges igen.

• Når batteriet ikke længere har tilstrækkelig 
kapacitet, slukker apparatet af sig selv. Tilslut 
apparatet til strømforsyningen.

Apparatet skifter fra maksimalt lysstyrkeniveau 
til et lavere lysstyrkeniveau under afspilning.

• Hvis den omgivende temperatur er for høj, 
skifter apparatet automatisk fra højeste 
lysstyrketrin til laveste lysstyrketrin for at 
beskytte den højtydende LED.

Ringe billed- eller farvekvalitet ved tilslutning 
med HDMI.

• Brug det medfølgende HDMI-kabel 
(PPA1290). Kabler fra andre producenter kan 
forårsage forvrængninger af signalet.

Lommeprojektoren kan ikke tændes. • Tilslut den medfølgende strømforsyning for 
at genoplade det interne batteri i mindst 
10 minutter.

Ingen lyd. • Kontroller lydniveau i menuen Indstillinger / 
IIndstilling af billede / Volume menu, indstil 
lyden med knapperne À/Á.

Ingen lyd fra eksternt tilsluttet apparat. • Tjek tilslutningskablet til det eksterne 
apparat.

• Indstil lydstyrken på det eksterne apparat.
• Kun de originale kabler fra apparatets 

producent kan fungere korrekt.

Dårlig lydkvalitet ved tilslutning til en computer. • Kontroller om audio-kablet er tilsluttet til 
computerens line-out-stik.

• Lydstyrken på computeren må ikke være 
indstillet for højt.
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Kun startskærmbilledet vises og ikke billedet fra 
det eksternt tilsluttede apparat.

• Tjek om tilslutningskablerne er sat til de 
rigtige stik.

• Tjek om der er tændt for det eksternt 
tilsluttede apparat.

Kun startskærmbilledet vises og ikke billedet fra 
den tilsluttede computer.

• Kontroller, at HDMI-kablet er sluttet korrekt 
til computerens HDMI-grænseflade.

• Tjek om computeren er indstillet til en 
opløsning på 1280 x 720.

• Kontroller om den korrekte 
præsentationstilstand er valgt på din 
computer. Prøv andre tilstande. (f.eks.: kun 
projektor).

Problemer Løsninger
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7 Bilag

Tekniske data
Dimensioner (B × H × D).............. 115 x 115 x 32 mm
Vægt ....................................................................... 342 g
Anbefalet omgivende temperatur ......... 5 – 35 °C
Relativ luftfugtighed

...................20 – 80 % (ikke kondenserende)
Videotilslutning....................Mini-HDMI/MHL-stik
Hovedtelefontilslutningstereo - jackstik: 3,5 mm
MHL udgangsspænding ............5V , 1A maks
USB udgangsspænding..............5V , 1A maks

Teknologi / Optik
Displayteknologi........................................ 720p DLP
Lyskilde ..........................................................RGB LED
Opløsning ........................................ 1280 x 720 pixel
Lysstyrke ....................................... Op til 350 lumen
Kontrastforhold ................................................ 1000:1
Projiceret billedstørrelse ............15 – 154 tommer
Afstand til projektionsflade .............. 0,5 m til 5 m

Strømforsyning
Modelnr........................................ HKA04519024-XA
Producent.. Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd

Indbygget batteri
Batteritype ..................................... Lithium Polymer
Kapacitet............................................5200 mAh 3,7V
Spilletid i batteritilstand ........................... op til 3 h

Tilbehør
Der fås følgende tilbehør til dit apparat:

PicoPix MHL kabel .......... PPA1340 / 253641800
Mini DisplayPort kabel .... PPA1270 / 253520069
PicoPix mini HDMI to micro HDMI kabel

........................................PPA1330 / 253664643

Alle data tjener alene som retningsgivende. 
X-GEM SAS forbeholder sig ret til alle 
ændringer uden forudgående varsel.
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CE-mærket garanterer, at dette produkt med 
hensyn til sikkerhed og brugerens helbred samt 
elektromagnetiske forstyrrelser opfylder ret-
ningslinjerne i 1999/5/EF, 2006/95/EF, 2004/
108/EF samt 2009/125/EF fra EU-parlamentet 
og Rådet for Telekommunikationsapparater.

Overensstemmelseserklæringen kan læses på 
hjemmesiden www.picopix.philips.com.

Beskyttelse af miljøet inden for rammerne af et 
koncept for bæredygtig udvikling ligger X-GEM 
SAS meget på sinde. X-GEM SAS bestræber sig 
på at anvende miljøvenlige systemer. Derfor har 
X-GEM SAS besluttet at lægge stor vægt på 
økologi i alle produktets faser fra fremstilling 
over ibrugtagning til bortskaffelse.

Føderal kommunikationskommission (FCC) 
udtalelse: Du advares om, at ændringer eller 
modifikationer, som ikke udtrykkeligt er god-
kendt af den ansvarlige for overholdelse, kan 
ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i over-
ensstemmelse med grænserne for en Klasse B 
digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reg-
lerne. Disse grænser er designet til at give rime-
lig beskyttelse mod skadelig interferens i 
boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bru-
ger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis 
det ikke installeres og bruges i overensstem-
melse med instruktionerne, kan forårsage ska-
delig interferens med radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke 
kan opstå i en bestemt installation. Hvis dette 
udstyr forårsager skadelig interferens i radio- 
eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved 
at slukke og tænde udstyret, opfordres bruge-
ren til at forsøge at udbedre forstyrrelserne ved 
hjælp en eller flere af følgende foranstaltninger:

• Drej eller flyt modtagerantennen.

• Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet 
kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-
/tv-tekniker for at få hjælp.

Overholdelse af canadiske regler: Denne enhed 
overholder Industry Canada CAN ICES-3 (B)/
NMB-3(B)

Emballage: Logoet (Grüner Punkt) udtrykker at 
en nationalt anerkendt organisation modtager 
et bidrag for at forbedre emballering og gen-
brugs-strukturen. Ved bortskaffelse bedes du 
ligeledes holde dig til de lokale regler og love 
om bortskaffelse af emballagen.

Batterier: Hvis deres produkt indeholder batte-
rier, skal de bortskaffes på dertil indrettede 
samlepladser.

Produkt: Den gennemstregede skraldespand på 
produktet betyder at det for dette produkt dre-
jer sig om et elektrisk eller elektronisk apparat. 
Den europæiske lovgivning foreskriver særlig 
bortskaffelse hos;

• På salgssteder, såfremt du køber et lig-
nende apparat.

• Den stedlige genbrugsplads (genbrugssta-
tion, specialaffald etc.).

På den måde kan også du yde dit bidrag til gen-
anvendelse og genbrug af elektroniske og elek-
triske apparater, hvilket har betydning for både 
mennesker og miljø.

De anvendte emballager af papir og karton kan 
bortskaffes som genbrugspapir. Plastfolieem-
ballagen skal bortskaffes eller genbruges i over-
ensstemmelse med lokale krav.

Varemærker: De referencer, som er angivet i 
den foreliggende vejledning, er varemærker til-
hørende de pågældende firmaer. Fraværet af 
symbolerne É og Ë kan ikke retfærdiggøre en 
antagelse om, at der for de pågældende begre-
bers vedkommende er tale om frit anvendelige 
varemærker. Andre anvendte produkter i det 
foreliggende dokument fungerer kun som vej-
ledning og kan være varemærker tilhørende 
den pågældende ejer. X-GEM SAS frasiger sig 
alle rettigheder til disse varemærker.
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Hverken X-GEM SAS eller associerede virksom-
heder er ansvarlige over for køberen af dette 
produkt eller tredjepart i forbindelse med 
erstatningskrav, tab, omkostninger eller udgif-
ter, som opstår for køberen eller tredjepart som 
følge af et uheld, forkert anvendelse eller mis-
brug af dette produkt eller uautoriserede modi-
fikationer, reparationer eller ændringer af pro-
duktet eller manglende overholdelse af betje-
nings- og vedligeholdelsesanvisningerne fra 
X-GEM SAS.

X-GEM SAS påtager sig intet ansvar for erstat-
ningskrav eller problemer som følge af anven-
delse af enhver form for ekstraudstyr eller for-
brugsmaterialer, der ikke er mærket som origi-
nale produkter fra X-GEM SAS eller PHILIPS 
eller som produkter, der er godkendt af X-GEM 
SAS eller PHILIPS.

X-GEM SAS påtager sig intet ansvar for erstat-
ningskrav som følge af elektromagnetiske inter-
ferenser, der skyldes anvendelse af forbindel-
seskabler, der ikke er mærket som produkter fra 
X-GEM SAS eller PHILIPS.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne 
publikation må uden forudgående skriftlig tilla-
delse fra X-GEM SAS mangfoldiggøres, gemmes 
i et arkivsystem eller overføres i en hvilken som 
helst form eller på anden måde – hverken elek-
tronisk, mekanisk, med fotokopi, optagelse eller 
ved hjælp af anden mulighed. De oplysninger, 
som findes i det foreliggende dokument, er kun 
beregnet til anvendelse sammen med dette 
produkt. X-GEM SAS påtager sig intet ansvar, 
hvis disse oplysninger anvendes i forbindelse 
med andre apparater.

Denne betjeningsvejledning er et dokument 
uden kontraktmæssig karakter.

Der tages forbehold for tekniske ændringer og 
fejl.

Copyright È 2015 X-GEM SAS
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PHILIPS and the PHILIPS’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke 
Philips N.V. used under license. 

This product was brought to the market by X-GEM SAS, further referred to in this 
document as X-GEM SAS, and is the manufacturer of the product.
2015 È X-GEM SAS.
All rights reserved.

Headquarters:
X-GEM SAS

9 rue de la Négresse 
64200 Biarritz – FRANCE
Tel: +33 (0)5 59 41 53 10
www.xgem.com
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