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Hoş geldiniz

Ambalaj içeriği

Değerli müşterimiz, PicoPix cep projektörü satın
alma kararı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü
kullanırken, bizim ürünü üretirken aldığımız gibi
keyif almanızı dileriz!

1 – PicoPix projektörü
2 – Fişli güç kaynağı
3 – HDMI kablosu
4 – Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu kullanma kılavuzu hakkında
Devamdaki kurulum yardımıyla cihazınızı hızlı ve
kolay bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.
Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Cihazın
sorunsuz çalışmasını sağlamak için özellikle
güvenlik bilgilerine dikkat edin. Bu bilgilere dikkat edilmemesi durumunda üretici hiçbir
sorumluluk üstlenmeyecektir.

5 – Taşıma Çantası

a
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e

Quick Start
Guide
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1 Genel güvenlik bilgileri
Bu kullanma kılavuzunda tarif edilenler dışında
hiçbir ayar veya değişiklik yapmayın. Cihazın
aslına uygun kullanılmaması halinde, yaralanmalar veya cihaz hasarları yada veri kayıpları
meydana gelebilmektedir. Lütfen verilen tüm
uyarı ve emniyet bilgilerini dikkate alınız.

Cihazın yerleştirilmesi
Bu cihaz sadece iç mekân kullanımı için öngörülmüştür. Cihaz, sabit ve güvenli bir şekilde,
düz bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir. Tüm
kabloları kimsenin takılmayacağı ve yaralanmayacağı ya da cihaza zarar veremeyeceği şekilde
döşeyin.
Cihazı nemli odalarda prize takmayın. Ana bağlantı kablosuna asla ıslak elle dokunmayın.
Cihaz, yeterli düzeyde havalandırılmalı ve cihazın üzeri örtülmemelidir. Cihazınızı kapalı
dolapların veya kutuların içine koymayın.
Cihazı halı veya yorgan gibi yumuşak zeminlerin
üzerine yerleştirmeyin ve havalandırma ızgaralarının üzerini örtmeyin. Aksi takdirde cihaz aşırı
ısınabilir ve yangına yol açabilir.
Cihazı direkt güneş ışınlarından, sıcaktan, büyük
ısı değişikliklerinden ve nemden koruyun. Cihazı
kalorifer veya klima tertibatlarının yakınına yerleştirmeyin. Teknik Veriler bölümündeki ısı ve
nem ile ilgili bilgilere dikkat edin.
Cihaz uzun bir süre çalıştırıldığı takdirde, aşırı
ısınma gerçekleşmeden önce projeksiyonun
üzerinde bir ısınma uyarısı sembolü gösterilir.
Çok sıcak olunca cihaz otomatik olarak bekleme
moduna geçer. Cihazın soğumasını bekledikten
sonra istediğiniz bir tuşa basarak oynatmaya
devam edebilirsiniz.
Cihaza herhangi bir sıvı girmemelidir! Cihaza
yabancı bir cisim veya herhangi bir sıvı girmiş
ise, cihazın fişini çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırınız bir teknik servis kuruluşu tarafından kontrol ettiriniz.
Cihazı her daim itinalı bir biçimde kullanınız.
Objektif merceğinin ellenmesini önleyiniz. Hiçbir zaman cihaz veya şebeke bağlantı kablosu
üzerine ağır veya keskin kenarlı nesneler bırakmayınız.

Yangının yayılmasını önlemek için açık ateşi
cihazdan uzak tutun.
Aşağıda sıralanan sebeplerden dolayı cihaz
içersinde nem oluşabilmekte olup, hatalı çalışmalara neden olabilmektedir:
• Cihazın soğuk bir mekândan sıcak bir
mekâna getirilmesi durumunda;
• Soğuk olan bir mekânın ısıtılması durumunda;
• Nemli bir mekânda bulundurulması halinde.
Cihazın nemlenmesini önlemek için aşağıda
tarif edildiği gibi hareket ediniz:
1 Cihazı diğer bir mekâna taşımadan önce, yeni
mekânın iklimsel şartlarına uyum sağlayabilmesi için bir plastik torbanın içine kapatınız.
2 Cihazı plastik torbadan çıkartmadan önce
takriben iki saat kadar bekleyiniz.
Bu cihaz ağır derecede tozlu bir ortama maruz
kalmamalıdır. Toz zerreleri veya diğer yabancı
maddeler cihaza zarar verebilmektedir.
Cihazı aşırı derecede titreşimlere maruz bırakmayınız. Bu durumdan dolayı dahili yapı parçaları hasar görebilmektedir.
Çocukların gözetimsiz olarak cihaza dokunmasına izin vermeyin. Ambalaj folyoları çocukların
eline geçmemelidir.

Elektrik girişi
Cihaz ile birlikte teslim edileni Kullanınız (bakınız Ek / Teknik veriler). Cihazınıza ait olan
şebeke aygıtının voltajının, kurulum yerindeki
şebeke voltajına uygun olmasına dikkat edin.
Tüm parçalar cihaz üzerinde beyan edilen gerilim türüne uygundur.
Pil donanımının kapasitesi zaman içerisinde
azalmaktadır. Cihazınızın artık sadece şebeke
aygıtı ile çalışması halinde, akü donanımı arızalıdır. Söz konusu akü donanımının değiştirilmesi
için bir yetkili servis kuruluşu ile irtibata geçiniz.
Kendiniz söz konusu akü donanımını değiştirmeyi denemeyiniz. Akü değişimi sırasında yanlış
bir uygulama veya yanlış akü-tipinin kullanımı
sonucu olarak cihaz hasarı veya yaralanmalar
meydana gelebilmektedir.

Cihazınız aşırı ısınmışsa veya cihazdan duman
çıkıyor ise, derhal elektrik fişini prizden çekiniz.
Cihazı teknik servisteki uzmanlara kontrol ettirin.
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Güç kaynağını prizden çekmeden önce, POWER
düğmesini kullanarak cihazı kapatın.
TEHLÝKE!

Yanlış pil türü kullanımında infilak tehlikesi meydana gelmektedir!
Kendiniz söz konusu akü donanımını
değiştirmeyi denemeyiniz.
Yanlış pil tipinin kullanılması halinde
patlama tehlikesi bulunmaktadır.
Yüzey temizleme işlemlerinden önce cihazı
kapatınız ve elektrik şebekesinden ayırınız. Tüy
bırakmayan, yumuşak bir bez kullanın. Asla sıvı,
gaz veya kolay alev alan nitelikte temizleme
maddeleri kullanmayın (sprey, aşındırıcı maddeler, cilalar, alkol) Cihazın iç kısımlarına nem
girmemelidir.
TEHLÝKE!

Yüksek verimli LED!
Bu cihaz bir yüksek verimli LED (Light
Emitting Diode) donanımına sahip
olup, bu donanım tarafından son
derece parlak bir ışık yansıtılmaktadır.
Projektörün objektifine doğrudan bakmayınız. Aksi takdirde gözlerde tahrişler ve bozukluklar meydana gelebilir.
TEHLÝKE!

İşitme bozuklukları tehlikesi!
Cihazı uzun süre yüksek ses şiddeti ile
kullanmayınız – özellikle de kulaklık
takarken. Aksi takdirde işitme bozuklukları meydana gelebilir.

Tamir
Cihaz üzerinde herhangi bir onarım yapmayın.
Kurallara uygun olmayan bakım çalışmalara
yaralanmalara veya cihazda maddi hasara yol
açabilir. Cihazın sadece teknik servis tarafından
tamir edilmesini sağlayın.
Cihazınızdaki tip levhasını çıkartmayın, aksi takdirde garanti hakkı kaybolacaktır.

Genel güvenlik bilgileri
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2 Genel bakış
Cihaz üst kısmı

Yandan görünüş
1 – Görüntü netliğini ayarlamak için odaklama
tekerleğ
DÝKKAT!

1

Projeksiyon yüzeyine olan uzaklık en az
0,5, en fazla 5 metre olmalıdır. Cep
Projektörü bu aralığın dışında bir
konuma yerleştirilirse görüntüye odaklanamaz. Odaklama tekerleğini, zarar
vermemeye dikkat ederek döndürün.

2
3

2 – Güç kaynağı için DC GİRİŞİ bağlantı
noktası
3 – HDMI girişi
1–

Tuşu

– Menüde bir seviye geri ve dizinde bir
seviye geri gidin, bir işlevi iptal edin.
2 – OK tuşu

4 – Yedek güç işlevi ve donanım yazılımı
yükseltme için USB çıkışı
5 – Ï – Ses çıkışı
6 – Ã – Güç düğmesi

à– Seçimi onaylar / başlatın
3 – Gezinme tuşları

6

¡/¢ – Menüde gezinme/hızlı ayar çubuğunu çağırma.
À/Á – Menüde gezinme/Azaltma ve
artırma.
1
USB
O
5V UT
1A

HD
M
MH I
L

DC
IN

5
4
3
2

Genel bakış
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Cihaz alt kısmı
1 – Tripod yuvası

1

Menü fonksiyonlarına genel
bakış
1 Projektörü çalıştırdıktan sonra, Ayarlar
menüsüne girmek için à düğmesine basın.
2 ¡/¢ gezinme tuşlarını kullanarak istediğiniz
seçeneği seçin.
3 İlgili alt menüye girmek için à düğmesiyle
onaylayın.
4 Bir seviye geri gitmek için
basın.

düğmesine

Settings
1/1
Image Settings
Sound Settings
Brightness mode
Language
Flashlight
SOS Light
Warning Light
Maintenance

Genel bakış
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3 İlk çalıştırma
Cihazın yerleştirilmesi

İlk kurulum

Projektörü, projeksiyon yüzeyinin önünde düz
bir yüzeye yerleştirin. Cihazı yukarı doğru
yatırmanız gerekirse (örneğin bir tripod
kullanırken), tümleşik yastık distorsiyonu
düzeltme işlevini kullanarak distorsiyonu
düzeltebilirsiniz.

1 Cihazı çalıştırmak için, güç göstergesi yeşile

Şebeke aygıtının bağlanması
/ Pil şarj etme
Güç, ürünle birlikte verilen güç kaynağı ile
sağlanır; bunun bir ucu cihazın arkasındaki güç
jakına, diğer ucu ise AC100~240V duvar prizine
bağlanır.

1Ayar menüsü navigasyonu
Navigasyon navigasyon tuşları ile yapılabilir (¡/
¢/À/Á/à ve

dönene kadar POWER
3 saniye boyunca basın.

düğmesine

2 Cihazı uygun bir projeksiyon yüzeyine veya
duvara yönlendiriniz. Projeksiyon alanına
mesafenin en az 0,5 metre ve en fazla 5 metre
olmasına dikkat ediniz. Projektörün sağlam
biçimde durmasına dikkat ediniz.
3 Görüntü netliğini ayarlamak için sağdaki
odaklama tekerleğini kullanın.
4 Cihazı ilk kez çalıştırıyorsanız ana ayarları
tamamlamanız gerekir.

Dilin Ayarlanması
Menü dilini değiştirmek için şunları yapın:
1 Projektörü çalıştırdıktan sonra, Ayarlar
menüsüne girmek için à düğmesine basın.

).
Settings
1/1
Image Settings
Sound Settings
Brightness mode
Language
Flashlight
SOS Light
Warning Light
Maintenance

Gezinme tuşları:
¡/¢ – Ayarlar menüsünde kaydırarak
ilerleyin.
à – Bir seviye aşağı gidin.
Son seviyede, à bir ayarı kabul eder ve son alt
menüye geri döner.
– Bir seviye yukarı gidin.
Tuşu bir ayarı iptal eder ve son alt menüye
geri döner (ya da hangi menüde olduğuna bağlı
olarak menüden çıkar).

2 ¡/¢ düğmeleriyle Dil seçeneğini seçin.
3 à ile onaylayın.
4 ¡/¢ düğmeleriyle istediğiniz dili seçin.
5 à ile onaylayın.
6 Bir üst menüye dönmek için R'ye basın.

İlk çalıştırma
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Görüntü ayarları
Keystone
Bozulmuş görüntüyü düzeltmek için À/Á
düğmelerini kullanın.

Optimal mode: Pil modundayken doğru
parlaklık ile oynatma süresi arasındaki ideal
dengedir.
Eco mode: Tümleşik pilin çalışma süresini uzatır.

Uyarý

Yansıtım modu

Güç tasarrufu yapılması için parlaklık
azaltılır!

Ön: Normal projeksiyon; cihaz, projeksiyon
yüzeyinin/ekranının önüne yerleştirilir.
Arka: Arkadan projeksiyon; cihaz projeksiyon
yüzeyinin arkasına yerleştirilir ve görüntü yatay
olarak yansıtılır.
Tavan: Cihaz tavandan yukarıdan aşağı olarak
sarkar, görüntü 180 derece döndürülür.

El Feneri
Projektörünüzü bir el feneri olarak kullanın.

SOS Işığı
Projektörünüzü bir SOS ışığı olarak kullanın.

Arka tavan: Cihaz, projeksiyon yüzeyinin
arkasında tavandan yukarıdan aşağı olarak
sarkar, görüntü 180 derece döndürülür ve yatay
olarak yansıtılır.

Uyarı Işığı

Duvar rengi düzeltmesi

Ayarların geri alınması: Ayarları fabrika
varsayılanlarına sıfırlar.

Renkli projeksiyon yüzeylerine uyumlu hale
getirilmesi için yansıtılan resmin renk
düzeltmesi.

Projektörünüzü bir uyarı ışığı olarak kullanın.

Bakım

Smart settings

Firmware-güncellemesi: Donanım yazılımını
www.philips.com adresinden indirebileceğiniz
en güncel sürüme güncellemek için bu işlevi
kullanın.

Tercih ettiğiniz ön tanımlı parlaklık, kontrast,
doygunluk ve netlik ayarlarını seçin.

Bilgilendirme: Cihaz hakkında bilgiler gösterir
(firmware sürümü, cihaz adı, modeli).

Parlaklık: Parlaklığı ayarlar.
Kontrast: Kontrastı ayarlar.
Doygunluk: Doygunluğu ayarlar.
Netlik: Netliği ayarla.

Ses ayarları
Ses şiddeti: Ses seviyesini ayarlar.
Bas ayarı: Bas seviyesini ayarlar (düşük
frekanslar).
Tiz ayarı: Tiz seviyesini ayarlar (yüksek
frekanslar).
Netlik: Resim keskinliğini ayarlar.

Parlaklık modu
Güçten tasarruf etmek ve pilin kullanım ömrünü
uzatmak için parlaklık seviyelerini gerektiği gibi
ayarlayın.
Presentation mode: Pil modunda da tam
parlaklık sunar.

Uyarý
Pil modunda oynatma süresi kısalır.

İlk çalıştırma
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4 Başka cihazlar bağlama
Projeksiyon cihazının bağlantı işlemleri için
sadece yanında teslim edilen bağlantı kablolarını veya size aksesuar olarak sunulan bağlantı
kablolarını kullanınız.

3 Cep telefonu veya diğer cihazlar şarj edilecektir.

Uyarý
Cep telefonunuz veya diğer cihazlar
sadece projektörünüz açıkken (veya
güç yedekleme modundayken) şarj
edilecektir.

HDMI Çıkışı ile cihazların
bağlantısı (HDMI işlevi)

Projektörün, diğer cihazları şarj
etmeye yetecek kadar gücü bulunduğunu teyit edin.

Projeksiyon cihazını bir bilgisayara veya diz üstü
bilgisayara bağlamak için Mini-HDMI Kablosu
üzerindeki HDMI'yi kullanınız.

Uyarý

US
OUB
5V T
1A

HD
MI
MH

L

DC
IN

Güç yedekleme modu – Ünite kapalıyken, bu modu etkinleştirmek için
POWER düğmesine bir saniye basın.
POWER düğmesinin LED'i mavi
yanarak bu modun etkinleştiğini
belirtir.

Kulaklık bağlantısı
1 Kabloyu, projeksiyon cihazının Mini-HDMI
yuvasına takınız.

1 Kulaklık bağlantısından önce cihazın ses şiddetini azaltınız.

2 Kabloyu, oynatma cihazının HDMI yuvasına
takınız.

2 Projeksiyon cihazının kulaklık yuvasına kulaklığı takınız. Kulaklık bağlantısı esnasında cihazın hoparlörü otomatik olarak etkisiz hale
gelir.

USB kablo aracılığıyla başka
cihazlara bağlanma (güç
yedekleme işlevi)

US
OUB
5V T
1A

HD
MI
MH
L

DC
IN

US
OUB
5V T
1A

HD
MI
MH

L

DC
IN

3 Bağlantıdan sonra ses şiddetini, istediğiniz
seviyeye gelinceye kadar artırınız.
TEHLÝKE!

1 USB - micro USB kablonun bir ucunu projektörün USB girişine bağlayın.
2 Kablonun diğer ucunu, cep telefonunun veya
başka bir cihazın micro USB girişine bağlayın.

Başka cihazlar bağlama

İşitme bozuklukları tehlikesi!
Cihazı uzun süre yüksek ses şiddeti ile
kullanmayınız – özellikle de kulaklık
takarken. Aksi takdirde işitme bozuklukları meydana gelebilir. Kulaklık bağlantısından önce cihazın ses şiddetini
azaltınız. Bağlantıdan sonra ses şiddetini, istediğiniz seviyeye gelinceye
kadar artırınız.
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5 İşlev
Projektörünüz aynı zamanda el feneri, SOS ışığı
veya uyarı ışığı olarak da kullanılabilir.
DÝKKAT!
Bu işlevler çok fazla güç sarf ettiğinden,
bunları kullanmadan önce pilin tam
dolu olduğunu teyit edin.
Cihaz ve SOS ışığı bir acil durum döner
ışığı olarak kullanılamaz.

SOS Işığı
Cep Projektörünüz, SOS için
resmi Mors alfabesini kullanan
bir SOS ışığı işleviyle
donatılmıştır: 3 x kısa yanıp
sönme, 3 x uzun yanıp sönme,
3 x kısa yanıp sönme.
1 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/
Kapatma şalteri ile açınız.

El Feneri
PicoPix'i bir el feneri olarak
kullanın.

2 Başlangıç ekranına girdikten sonra, à öğesine basın.
3 SOS Işığını (SOS lamba) seçmek için gezinme
tuşlarını kullanın.
4 Lütfen onaylamak için à öğesine basın.
5 SOS Işığı etkinleştirilir.

1 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/
Kapatma şalteri ile açınız.

6 Çıkmak için

2 Açılış ekranına girdikten sonra à'e basın.

Uyarı Işığı

3 Gezinme tuşlarını kullanarak El Feneri seçin.

Cep Projektörünüz beyaz bir flaş
yayabilir. Bu flaş 50 metreden
daha uzak bir mesafeden
görülebilir.

4 à'e basarak onaylayın.
5 El feneri etkinleştirilir.
6 Çıkmak için

'ye basın.

PicoPix açık durumdayken el feneri işlevine
hızlıca erişmek için:
1 El fenerini etkinleştirmek için
saniye basılı tutun.
2

tuşunu 2

tuşu bırakılınca el feneri söner ve ünite
normal çalışma moduna geri döner.

'ye basın.

1 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/
Kapatma şalteri ile açınız.
2 Açılış ekranına girdikten sonra à'e basın.
3 Gezinme tuşlarını kullanarak İkaz Işığı seçin.
4 à'e basarak onaylayın.
5 Uyarı ışığı etkinleştirilir.
6 Çıkmak için

İşlev

' ye basın.
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6 Bakım
Pil Bakımı

Temizleme

Akü donanımının kapasitesi zaman içerisinde
azalmaktadır. Aşağıda belirtilen noktalara dikkat
etmeniz durumunda, akünün kullanım ömrünü
uzatabilmektesiniz:
• Güç kaynağı olmadığında cihaz tümleşik pil
ile çalışır. Pil kapasitesi yetersiz olunca cihaz
kapanacaktır.
• Cihazdaki pilin kapasitesi yetersizse durum
çubuğundaki pil simgesi kırmızı olur.
• Cihaz uzun bir süre çalıştırıldığı takdirde,
aşırı ısınma konusunda kullanıcıyı uyarmak
amacıyla projeksiyonun üzerinde bir ısınma
uyarısı sembolü gösterilir. Cihaz soğuduktan
sonra normal şekilde kullanmaya devam
edebilirsiniz.
• Cihazı en az haftada bir kez kullanınız.
• Aküyü belirli aralıklarda şarj ediniz. Cihazı
tam olarak boşaltılmış olan akü ile saklamayınız.
• Cihazı ve pili ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

TEHLÝKE!

Temizlik işlemi bilgileri!
Tüy bırakmayan, yumuşak bir bez kullanın. Asla sıvı veya kolay alev alan
nitelikte temizleme maddeleri kullanmayın (sprey, aşındırıcı maddeler, cilalar, alkol v.s.). Cihazın iç kısımlarına nem
girmemelidir. Cihazın üzerine temizleme sıvısı püskürtmeyiniz.
Tarif edilen yüzeyleri dikkatli bir
biçimde siliniz. Yüzeylerin çizilmemeleri
için dikkatli davranınız.

Objektifin temizlenmesi
Projeksiyon cihazının mercek donanımının
temizlenmesi için objektiflerin temizlenmeleri
için öngörülen bir fırça veya mercek temizleme
kağıdı kullanınız.
TEHLÝKE!

Sıvı temizleme maddeleri kullanmayıTEHLÝKE!

Akü donanımını kendiniz değiştirmeyiniz.
Kendiniz söz konusu akü donanımını
değiştirmeyi denemeyiniz. Akü değişimi
sırasında yanlış bir uygulama veya yanlış akü-tipinin kullanımı sonucu olarak
cihaz hasarı veya yaralanmalar meydana gelebilmektedir.

nız.
Merceğin yüzey kaplama donanımının
zarar görmemesi için mercek temizleme işleminde kesinlikle sıvı temizleme maddeleri kullanmayınız.

Cihaz aşırı sıcaktır
Cihaz aşırı ısınırsa bir aşırı ısınma simgesi
görüntülenir. Cihazın davranışı şu şekildedir:
1 Fan hızı en yüksek seviyeye ulaşır.
2 Parlaklık maksimum seviyeye ayarlanınca
durum çubuğunda bir aşırı ısınma simgesi
görüntülenir ve parlaklık otomatik olarak daha
düşük bir seviyeye ayarlanır.
3 Parlaklık minimum seviyeye ayarlanınca,
ekranın ortasında üç saniye süreyle bir aşırı
ısınma simgesi gösterilir. Ardından da cihaz
otomatik olarak kapanır.
Cihaz soğuduktan sonra tekrar çalıştırılıp
kullanılabilir.

Bakım
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USB bellek çubuğu ile donanım yazılımı güncelleme
Uyarý
Donanım yazılımını güncelleyeceğiniz
zaman güç adaptörünü bağlayın.
1 USB bellek çubuğunu FAT16 veya FAT32
dosya sistemine biçimlendirin.
2 En güncel donanım yazılımı dosyasını USB
bellek çubuğunun kök dizinine kopyalayın.
3 USB bellek çubuğunu cihazdaki USB girişine
takın.
4 à'e basarak Ayarlar menüsüne girin.
5 Bakım - Firmware-güncellemesi ve EVET'i
seçin.
6 Yaklaşık 3 dakika içerisinde donanım yazılımı
güncellemesi tamamlanır ve aygıt yeniden
başlatılır.
TEHLÝKE!

USB bellek çubuğunu doğru yerleştirin!
Cihaz çubuğa erişiyorken asla USB
bellek çubuğunu çıkarmayın. Bu,
verilerin hasar görmesine veya kaybedilmesine yol açabilir.
Güç!
Donanım yazılımı güncellemesi sırasında güç adaptörünün fişini çekmeyin.
Uyarý
Donanım yazılımının güncellenmesi
sırasında bir hata meydana gelirse tekrar deneyin veya müşteri hizmetleri
birimimize ya da ürünü satın aldığınız
bayimize danışın.

Bakım
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Sorunlar/Çözümleri

1 Cihazı yan kısmında bulunan Açma/Kapatma
şalteri ile kapatınız.

Hızlı yardım

2 En az on saniye bekleyiniz.

Bu kullanma kılavuzunda yer alan açıklamalarla
çözemediğiniz bir sorun ortaya çıktığında
(bkz.ayrıca devamdaki yardım), şu şekilde hareket edin.

3 Cihazı yan kısmında bulunan Açma-/
Kapatma şalteri ile açınız.
4 Sorun giderilemiyorsa müşteri hizmetleri birimimize ya da ürünü satın aldığınız bayimize
danışın.

Sorunlar

Çözümler

Cihaz kapanıyor.

•

•

Cihaz uzun bir süre çalışırsa ısınabilir ve
ekranda bir uyarı simgesi görüntülenebilir.
Aşırı ısındığı takdirde cihaz otomatik olarak
kapanır. Cihaz soğuduktan sonra tekrar
çalıştırılıp kullanılabilir.
Eğer akünün kapasitesi yeterli değilse, cihaz
kapanır. Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.

Oynatma sırasında cihaz maksimum parlaklık
•
seviyesinden daha düşük bir parlaklık seviyesine
geçiyor.

Çevre sıcaklığı fazla yüksek ise, cihaz yüksek
randımanlı LED'i korumak için otomatik olarak maksimum parlaklık derecesinden en
düşük parlaklık derecesine geçer.

HDMI ile bağlantıda kötü resim ve renk kalitesi.

•

Teslimat içeriğinde bulunan HDMI kablosunu (PPA1290) kullanın. Diğer üreticilerin
sinyal kötüleşmesine neden olabilir.

Cep Projektörü açılamıyor.

•

Ürünle verilen güç kaynağını bağlayarak
dahili pili en az 10 dakika şarj edin.

Ses yok.

•

Ayarlar / Ses ayarları / Ses menüsünde ses
seviyesini kontrol edin, ses seviyesini À/Á
tuşuyla ayarlayın.

Harici olarak bağlanan cihazdan ses gelmemektedir.

•

Harici cihaza yönelik bağlantı kablolarını
kontrol ediniz.
Harici cihaz üzerinde gerekli olan ses şiddetini ayarlayınız.
Sadece cihaz üreticisinin ürettiği orijinal
kablolar sorunsuz çalışır.

•
•
Bir bilgisayara bağlanması durumunda kötü ses
kalitesi.

•
•

Bakım

Ses kablosunun, bilgisayarın hat çıkışı
soketine bağlandığını kontrol edin.
Bilgisayar üzerindeki ses şiddeti çok yüksek
ayarlanmamalıdır.
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Sorunlar

Çözümler

Sadece start görünümü görünmekte olup, harici
olarak bağlı olan cihazın görünümü görünmemektedir.

•

Sadece start görünümü görünmekte olup, bağlı
olan bilgisayarın görünümü görünmemektedir.

•

•

•

•

Bakım

Bağlantı kablolarının doğru soketlere bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol ediniz.
Harici olarak bağlanan cihazın açık olduğundan emin olunuz.
HDMI kablosunun, bilgisayarın HDMI arayüzüne doğru bağlandığını kontrol edin.
Bilgisayar çözünürlüğünün 1280 x 720değerinde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz.
Bilgisayarınızda doğru sunum modunun
seçildiğini teyit edin. Başka modlar deneyin
(örneğin sadece projektör).
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7 Ek
Teknik Veriler

Aksesuar

Ölçüler (E × Y × D)......................... 115 x 115 x 32 mm
Ağırlık ..................................................................... 342 g
Tavsiye edilen cihaz ortamı ..................... 5 – 35 °C
Bağıl nem .................20 – 80 % (yoğunlaşma yok)
Video bağlantısı ................ Mini-HDMI/MHL-Yuva
Kulaklık bağlantısı ........................................................
. .Stereo – Geçmeli yuva bağlantısı: 3,5 mm
MHL çıkış akımı ............................. 5V
, 1A max
USB çıkış akımı .............................. 5V
, 1A max

Sizin cihazınız için aşağıda belirtilen aksesuarlar
sunulmaktadır:

Teknoloji / Optik
Görüntüleme teknolojisi ......................... 720p DLP
Işık kaynağı ....................................................RGB LED
Çözünürlük.................................... 1280 x 720 Piksel
Işık şiddeti .................................. azami 350 Lümen
Kontrast oranı.................................................... 1000:1
Yansıtılan resim boyutu ....................... 15 – 154 İnç
Projeksiyon alanına uzaklık................0,5 m – 5 m

PicoPix MHL kablosu....... PPA1340 / 253641800
Mini DisplayPort kablosu PPA1270 / 253520069
PicoPix mini HDMI to micro HDMI kablosu
........................................PPA1330 / 253664643
Tüm veriler sadece vasati niteliktedir. 
X-GEM SAS kuruluşu tarafından önceden haber
verilmeksizin değişiklikler yapma hakkı saklı
tutulmaktadır.

Şebeke aygıtı
Model-No.................................... HKA04519024-XA
Üretici.......... Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd
Entegre akü donanımı
Pil tipi ............................................... Lithium Polymer
Kapasite .............................................5200 mAh 3,7V
Pil modunda çalma süresi............... 3 saate kadar

Ek
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• Alış anteninin yönünü veya yerini değiştirmek.
CE-işareti tarafından bu ürünün emniyet ve kullanıcı sağlığı açısından ve aynı zamanda elektromanyetik uyumluluk çerçevesinde olmak
üzere, Avrupa Parlamentosu Kurulu'nun 1999/
5/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG ve 2009/
125/EG sayılı yönetmelikleri hükümleri ve telekomünikasyon verici aygıtları onayına sahip
olduğu kanıtlanmaktadır.
Üretici taahhütnamesi www.picopix.philips.com
internet sayfasından okunabilmektedir.
Çevrenin kalıcı nitelikte geliştirmeler konsepti
doğrultusunda muhafaza edilmesi X-GEM SAS
kuruluşunun en önde gelen amaçları arasındadır. X-GEM SAS, çevre dostu sistemler çalıştırmak için çaba göstermektedir. Bu sebepten
dolayı X-GEM SAS kuruluşu tarafından tüm
ürünlerinin ekolojik verimlerinin tüm üretim
aşamaları üzerinden olmak kaydıyla, ilk olarak
çalıştırılmalarından, kullanımlarına ve son olarak
atık giderme işlemlerine tabi tutulmalarına dek
önemli bir biçimde değerlendirilmelerine karar
verilmiştir.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Beyanı:
Uygunluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı her tür modifikasyon veya değişikliğin, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz
kılabileceğini bilmelisiniz.
Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm
15 uyarınca Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun
bulunmuştur. Bu sınırlar, meskun yerlerdeki
kurulumlarda zararlı parazitlere karşı makul
düzeyde koruma sağlayacak biçimde tasarlanmışlardır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi
üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara aykırı
kurulduğu ve kullanıldığı takdirde, telsiz iletişimi
üzerinde zararlı parazite neden olabilir.
Bununla birlikte, belli bir kurulumda hiçbir parazit yaşanmayacağı hiçbir şekilde garanti edilemez. Bu ekipman radyo veya televizyon
sinyallerinin alınması üzerinde parazite neden
oluyorsa (bunu, ekipmanı kapatıp açarak anlayabilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden
bir veya birkaçını alarak paraziti gidermeye
çalışması önerilir:
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• Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı
bir devrede bulunan bir prize bağlamak.
• Destek için bayiye veya kalifiye bir radyo/TV
teknisyenine başvurmak.
Kanada Düzenleyici Ortam Uyumu: Bu cihaz,
Kanada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Endüstri
standardına uygundur.

Ambalaj: (Yeşil Nokta) işaretinin anlamı, onaylanmış olan ulusal bir organizasyona kendisinin
ambalaj malzemelerinin tespit edilmelerinde ve
atık giderme-geri dönüştürme alt yapılarının
geliştirilmelerinde kullanılmak üzere, kendisine
belirli ödeneklerin intikal ettirildiği manasındadır. Lütfen bu ürünün ambalajını atık giderme
işlemlerine tabi tutuğunuzda, kendi bölgenizde
geçerli olan atık ayırma yönetmeliği hükümlerini
dikkate alınız.
Piller: Sizin ürününüzde piller var ise, bunların
kendileri için öngörülmüş olan toplama yerlerinde, ilgili atık giderme işlemlerine tabi tutulmaları gerekmektedir.

Ürün: Ürün üzerinde bulunan çizgili çöp bidonu
işareti, bu ürünün bir elektrikli veya elektronik
aygıt olduğuna işaret etmektedir. Avrupa’da
geçerli olan yasal yükümlülükler uyarınca, bu
durumda özel atık giderme işleminin uygulanması şart koşulmaktadır:
• Benzer bir ürün satın almanız durumunda,
satış yerinde olmak üzere.
• Yerel toplama yerlerinde (Değerli madde
toplama alanı, özel atık giderme kuruluşları
ve saire).
Siz de böylelikle çevreye ve insanların sağlığına
faydalı ve aynı zamanda ömrünü yitirmiş olan
elektrikli veya elektronik aygıtların geri dönüşüm
işlemlerine tabi tutularak geri kazandırılmalarına
katkıda bulunabilmektesiniz.

Philips PPX 4835

Kullanılan kâğıt ve karton ambalajlar hurda kâğıt
kapsamında atık giderme işlemine tabi tutulabilmektedir. Plastik folyoyu, ülkenizdeki yasalar
doğrultusunda bir geri dönüşüm merkezine teslim edin ya da diğer artık çöplere ekleyin.
Tescilli marka: Bu el kitapçığında yer alan referanslar, ilgili firmaların tescilli ürünleridir. É ve
Ë sembollerinin kullanılmamış olması, ilgili
kavramların tescilli olmadığı varsayımına yol
açmamalıdır. Bu belgede kullanılan diğer ürün
isimleri sadece bilgilendirme amacıyla kullanılmıştır ve üçüncü şahıslara ait tescilli markalar
olabilir. X-GEM SAS, bu ürünler üzerinde hiçbir
hak iddia etmez.
Kaza, ürünün hatalı veya kötü niyetli kullanımı,
yetkili olmayan şahıslar tarafından modifiye
edilmesi, onarımı, değiştirilmesi, X-GEM SAS
tarafından verilen işletme ve bakım bilgilerine
uyulmaması gibi durumlar sonucunda alıcı veya
üçüncü şahısların karşı karşıya kalacağı kayıplar,
masraflar veya giderlerde ne X-GEM SAS, ne de
ona bağlı şirketler hiçbir sorumluluk üstlenmez.
X-GEM SAS ayrıca, X-GEM SAS'ın veya 
PHILIPS'in orijinal ürünleri veya X-GEM SAS
veya PHILIPS tarafından onaylı olarak işaretlenmemiş olan tüketim malzemelerinin veya opsiyonların kullanımı sonucunda doğabilecek
sorunlardan da sorumlu değildir.
X-GEM SAS veya PHILIPS ürünü olarak işaretlenmemiş bir bağlantı kablosunun kullanılması
sonucunda oluşan elektromanyetik parazitler
neticesinde oluşan hasar tazminatı başvuruları
için X-GEM SAS sorumluluk taşımamaktadır.
Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası,
önceden X-GEM SAS’ın yazılı onayı alınmadan
çoğaltılamaz, bir arşiv sistemine kaydedilemez,
herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla –
elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka
bir yöntem – aktarılamaz. Bu belgede yer alan
bilgiler, sadece bu ürünle kullanılmak üzere
hazırlanmıştır. Bu bilgilerin başka cihazlar üzerinde kullanılmasından X-GEM SAS sorumluluk
taşımamaktadır.
Bu kullanma kılavuzunun herhangi bir akdi
özelliği yoktur.
Yanılgı, baskı hatası veya değişiklik olabilir.
Copyright È 2015 X-GEM SAS
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