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Özet 

Hoş ge
Değerli müşte

kararı verdiği

bizim ürünü 

dileriz! 

Bu 

Hakkın
Bu kılavuz, 

aydalanabilm

kolayca ulaşa

Kılavuzu baş

projektörü ça

Genel Bakış

avsiye ederiz

Cihazın doğr

emniyet yöne

Bu yönerg

sorumluluğun

Kullanılan

 So

Ci

ya

Ci

Bu

ka

Şa

Bu

ha

uy

ve

ge

ldiniz 
erimiz, PicoP

niz için teşek

üretirken a

Kullan

nda 
cep proje

mek için ih

abileceğiniz b

ştan sona o

alıştırma ha

ş" ve "İlk Çalı

z 

ru bir şekild

ergelerine uy

gelere uyu

nu ortadan ka

n sembo

orun Giderm

hazı daha et

ardımcı olaca

DİK

haz hasarı v

u sembol cih

aybı hakkında

TEH

ahıslar için t

u sembol şa

akkında uya

ygun kullanılm

eya ciha

elebilmektedi

Pix cep proj

kkür ederiz. Ü

aldığımız gib

ma 

ktörünüzden

htiyaç duyd

biçimde hazı

okumanız g

akkında gen

ıştırma" bölü

de çalıştırıla

yun.  

ulmaması, 

aldırır. 

oller 

me 

tkin ve kolay

ak bazı ipuçla

KKAT! 

veya veri ka

haz hasarlar

a uyarmakta

HLÝKE! 

tehlike duru

ahıslar için 

armaktadır. 

maması halin

z hasar

r. 

ektörü satın 

Ürünü kullan

bi keyif alm

Kılavu

 en iyi şe

duğunuz bil

rlanmıştır. 

erekmez. A

nel bilgiler s

mlerini okum

abilmesi için

üreticinin 

y kullanabilm

arı. 

aybı durumu

rı veya olas

dır.  

umu! 

tehlike duru

Cihazın a

nde, yaralan

rları mey

alma 

ırken, 

manızı 

uzu 

ekilde 

lgilere 

Ancak, 

sunan 

manızı 

n tüm 

tüm 

menize 

u! 

sı veri 

umları 

aslına 

malar 

ydana 

A❶❷❸❹❺❻

 

Ambala❶—PicoPix ❷—HDMI ka❸—Adaptör❹—Uzaktan❺—Kılıf ❻—Hızlı Baş

aj içeriğ

projektörü 

ablosu 

kumanda 

şlangıç Kılav

   P

ği 

vuzu 

Philips  PPX44935 
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Genel Ürün Özellikleri 
 
Smart Engine LED Teknolojisi 

• HD çözünürlük (720p) 

• Göz alıcı 350 lümen parlaklık 

• Yastık distorsiyonu düzeltme 

• Görüntü parlaklığını akıllı bir şekilde 

geliştirerek daha canlı ve dinamik görseller 

sunan Texas Instruments DLP® IntelliBright™ 

teknolojisi.  

 

Tümleşik 3W Hoparlör 

• Derin bas performanslı canlı sesler 

• Mükemmel bir ses için 6 ekolayzır ayarı  

 

AptX®'li Bluetooth Ses Çıkışı 

• Düşük gecikme süreli AptX® ses kodu çözücü 

(codec), yüksek ses kalitesi ve kablosuz 

ses/video senkronizasyonu sağlar 

 

Kablolu Bağlantı 

• Her tür giriş cihazı için HDMI konnektör 

• Akıllı telefon veya tabletinizdeki içeriği 

paylaşmak için MHL desteği 

• Harici hoparlör veya kulaklıklar için kulaklık 

konektörü 

• Harici USB ve HDD sürücüler bağlamak için 

yüksek güçlü USB 

 

Kablosuz Bağlantı 

• Özel veya genel WIFI ağlarına kolayca 

bağlanmak için WIFI b/g/n 

• Ağ sürücülerinde bulunan ortam dosyalarına 

erişmek için DLNA desteği 

• Akıllı telefon veya tabletinizdeki içeriği 

kablosuz olarak paylaşmak için WiFiDisplay 

(Miracast uyumlu) 

• İnternet içeriklerini paylaşmak veya oynatmak 

için web tarayıcı 

 

 

 

 

Multimedya oynatıcı 

• Yaygın olarak kullanılan tüm resim, ses ve 

video biçimlerini destekler 

• Tüm ortam içeriğinizin her zaman hazır 

bulundurulabilmesi için Micro SD desteği  

 

Tümleşik dokunmatik fare 

• Kolay menü gezintisi için çoklu dokunma 

desteği 

• Resimler ve web siteleri için iki parmağı 

ekranda birbirine yaklaştırarak yakınlaştırma 

desteği 
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1 Gen

Bu kullanma 

ayar veya de

kullanılmama

hasarları yad

Lütfen verilen

alınız. 

Cihazın
Bu cihaz sade

Cihaz, sabit 

üzerine yer

akılmayacağ

veremeyeceğ

Cihazı nemli 

elektrik bağla

Cihaz, yeterli 

örtülmemelid

kutuların içine

Cihazı halı 

üzerine yerle

üzerini örtme

yangına yol a

Cihazı direkt

değişikliklerin

veya klima 

Teknik Verile

dikkat edin. 

Cihaza herha

bir cisim veya

çekerek cihaz

servis kuruluş

Cihazı her da

merceğinin e

veya şebeke 

kenarlı nesne

Cihazınız aşı

se, derhal e

eknik servis

Yangının yay

uzak tutun. 

Aşağıda sıra

nem oluşabi

nel gü

kılavuzunda

eğişiklik yap

ası halinde,

da veri kayıp

n tüm uyarı 

n yerleş
ece iç mekân

ve güvenli

leştirilmelidir

ğı ve yaralan

ği şekilde döş

odalarda pri

antısına ıslak

 düzeyde ha

ir. Cihazını

e koymayın. 

veya yorga

eştirmeyin ve

eyin. Aksi tak

açabilir. 

t güneş ışın

nden ve nem

tertibatların

er bölümünde

angi bir sıvı 

a herhangi b

zı elektrik şe

şu tarafından

aim itinalı b

ellenmesini ö

bağlantı kab

eler bırakmay

rı ısınmışsa 

elektrik fişini 

s tarafından 

yılmasını önle

lanan sebep

ilmekte olup

üvenl

a tarif edilen

mayın. Ciha

 yaralanma

ları meydan

ve emniyet 

ştirilm
n kullanımı iç

 bir şekilde

r. Tüm ka

nmayacağı ya

şeyin. 

ze takmayın

k elle dokunm

avalandırılma

ızı kapalı 

an gibi yum

e havalandı

kdirde cihaz 

larından, sıc

mden koruyun

nın yakınına

eki ısı ve nem

girmemelidir

bir sıvı girmiş

ebekesinden 

n kontrol ettir

ir biçimde k

önleyiniz. Hi

blosu üzerine

yınız. 

veya cihazd

prizden çe

kontrol ed

emek için aç

plerden dolay

p, hatalı ça

lik bil

nler dışında 

azın aslına u

alar veya 

a gelebilmek

bilgilerini di

esi 
çin öngörülm

e, düz bir y

abloları kim

a da cihaza 

. Elektrik fişi

mayın. 

alı ve cihazın

dolapların 

muşak zemi

rma ızgaral

aşırı ısınab

caktan, büyü

n. Cihazı ka

a yerleştirm

m ile ilgili bil

r! Cihaza ya

ş ise, cihazın

ayırınız bir t

riniz. 

kullanınız. Ob

çbir zaman 

e ağır veya k

dan duman ç

kiniz. Cihaz

ilmesini sağ

çık ateşi ciha

yı cihaz içer

alışmalara n

lgiler

hiçbir 

uygun 

cihaz 

ktedir. 

ikkate 

üştür. 

yüzey 

msenin 

zarar 

ine ve 

n üzeri 

veya 

inlerin 

arının 

bilir ve 

ük ısı 

alorifer 

meyin. 

lgilere 

abancı 

n fişini 

teknik 

bjektif 

cihaz 

keskin 

çıkıyor 

zın bir 

ğlayın. 

azdan 

rsinde 

neden 

ol
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5 

ek

D

dı

ri

labilmektedir

Cihazın s

getirilmes

Soğuk ola

Nemli bir 

ihazın nem

dildiği gibi ha

. Cihazı diğ

mekânın 

için bir pl

. Cihazı pla

iki saat ka

u cihaz ağ

almamalıdır. 

maddeler ciha

ç bileşenleri 

treşimlere ma

ocukların gö

ermeyin. A

eçmemelidir.

Otomat
u cihaz otom

caklık yüks

gürültü arta

rününüzün 

eçerli sembo

saniye boyu

kranı otomat

ış sıcaklığın

ışında bu tar

r: 

soğuk bir me

si durumunda

an bir mekân

mekânda bu

mlenmesini ö

areket ediniz

ğer bir mekâ

iklimsel şartl

astik torbanı

astik torbada

adar bekleyin

ğır derecede

Toz zerr

aza zarar ve

hasar göreb

aruz bırakma

özetimsiz ola

Ambalaj fo

. 

tik Sıca
matik termal y

selirse Fan 

ar); sıcaklık

parlaklığı az

ol görünür. 

nca bu mesa

ik olarak kap

n çok yüks

z bir davranı

   P

ekândan sıca

a; 

nın ısıtılması

ulundurulmas

önlemek içi

: 

âna taşımada

tlarına uyum 

n içine kapa

an çıkartmad

niz. 

e tozlu bir

releri veya 

erebilmekted

bileceğinden 

ayın. 

arak cihaza d

olyoları ço

aklık K
yönetim den

hızı otoma

k artmaya 

zalır ve en

ajı görüntüled

patır. 

sek olduğu 

ış gerçekleşm

Philips  PPX4

ak bir mekâna

 durumunda

sı halinde. 

in aşağıda 

an önce, yen

sağlayabilm

tınız. 

dan önce takr

r ortama m

diğer yab

ir.Do not ex

cihazı asla 

dokunmasına

ocukların 

Kontrolü
etleyicisi içe

atik olarak 

devam ed

n kötü duru

dikten sonra 

(>35°C) d

memelidir. 

4935 

a 

; 

tarif 

i 

esi 

riben 

maruz 

bancı 

xpose 

aşırı 

a izin 

eline 

ü 
rir. İç 

artar 

derse 

umda 

 
ürün 

urum 
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Tamir 
Cihaz üzeri

Kurallara u

yaralanmalar

Cihazın sad

edilmesini sa

Yetkili teknik 

kartına bakın

Cihazınızdak

garanti hakkı 

Kablosu
Güvenlik tes

cihaz düzen

dalgalar ned

yakınında 

kısıtlamaların

Bu cihazın 

dalgalarının y

korunmayan 

cihazları ve 

etkilenebilme

ıbbi cihazı

dalgalarına k

veya cihazın 

Dolby D
Dolby Labora

ve çift D 

markalarıdır.

nde herhan

uygun olm

ra veya cihaz

dece teknik

ğlayın. 

servisle ilgi

. 

i tip levhası

kaybolacakt

uz ağ y
sisatlarının, t

neklerinin ça

deniyle boz

olası kul

na) dikkat ed

kullanımı 

yayılmaları s

tıbbi cihazl

kalp ritm c

ektedir. Lütfe

n yeterli 

arşı korunm

üreticisine so

Digital 
atories'in lisa

sembolü 

ngi bir on

mayan bak

zda maddi h

k servis 

ili ayrıntılar 

ını çıkartmay

tır. 

yapısı (W
tıbbi cihazla

alışması, ci

zulabilir. Bu

llanım ku

in. 

sırasında 

sonucu olara

lar ile aynı 

cihazları da

en gerektiği 

derecede 

uş olup olma

orunuz. 

ansı altında 

Dolby La

 

narım yapm

kım çalışm

asara yol aç

tarafından 

için lütfen g

yın, aksi tak

WIFI)
arın veya ha

hazın gönd

u tür sistem

rallarına 

yüksek fre

k yeterli dere

zamanda i

a olumsuz y

durumlarda

yüksek fre

adığını bir do

üretilmiştir. 

aboratories 

mayın. 

malara 

çabilir. 

tamir 

aranti 

kdirde 

assas 

derdiği 

mlerin 

(veya 

ekans 

ecede 

işitme 

yönde 

a ilgili 

ekans 

oktora 

Dolby 

ticari 

E
C

Te

vo

ol

be

P

gü

ye

K

de

uy

ol

ge

 

C

ön

Y

ve

yu

al

aş

ne

 

 

 

Elektrik
ihaz ile birlik

eknik veriler

oltajının, kur

lmasına dikk

eyan edilen g

il kapasitesi 

üç kaynağıy

etkili servis m

endiniz söz

enemeyiniz. 

ygulama ve

larak cihaz 

elebilmekted

Ha

do

Ha

doğ

çal

ihazı her zam

nce Açma-/K

üzey temizle

e elektrik ş

umuşak bir b

lan nitelikte t

şındırıcı mad

em girmeme

Yü

Bu 

bir 

Bu 

rad

kay

gör

İşit

Cih

kul

tak

k girişi 
kte teslim ed

r). Cihazınız

rulum yerind

kat edin. Tü

gerilim türüne

zaman içer

la çalıştırılıy

merkezine ba

z konusu a

Akü deği

ya yanlış a

hasarı ve

ir. 

TEH

talı pil tipi 

ğar 

talı pil tipi 

ğabileceğind

ışmayın. 

man için şeb

Kapama şalte

eme işlemler

ebekesinden

bez kullanın. A

temizleme m

ddeler, cilalar

lidir. 

TEH

ksek Güçlü 

cihaz, çok p

LED (Işık Y

cihazdan,

dyasyon ya

ynağına doğr

rebilir. 

TEH

tme bozuklu

hazı uzun s

lanmayınız 

karken.  

 

dileni Kullanı

za ait olan 

deki şebeke

üm parçalar

e uygundur. 

risinde azal

yorsa, pilin d

aşvurun. 

akü donanım

işimi sırası

akü-tipinin k

eya yaralan

HLİKE! 

 kullanılırs

kullanıldığın

den pili kend

beke aygıtının

eri ile kapatın

rinden önce

n ayırınız. T

Asla sıvı, ga

maddeleri ku

r, alkol) Ciha

HLİKE! 

 LED 

parlak ışık ya

Yayan Diyot)

, zararlı o

ayılabilmekte

ru bakmayın

HLİKE! 

ukları tehlike

süre yüksek

– özellik

ınız (bakınız

şebeke ayg

voltajına u

r cihaz üze

ır. Cihaz sa

değiştirilmes

mını değiştir

ında yanlış

kullanımı so

nmalar mey

a patlama 

da patlama 

iniz değiştirm

n fişini çekm

nız. 

 cihazı kapa

Tüy bırakma

az veya kolay

llanmayın (s

azın iç kısımla

yan yüksek g

 ile donatılm

olabilecek 

edir. Aktif 

. Gözleriniz z

esi! 

k ses şidde

le de ku

4 

 Ek / 

ıtının 

ygun 

rinde 

adece 

i için 

rmeyi 

ş bir 

onucu 

ydana 

riski 

riski 

meye 

eden 

atınız 

ayan, 

y alev 

prey, 

arına 

güçlü 

mıştır. 

optik 

ışık 

zarar 

eti ile 

laklık 
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2 Gen

❶—GÜÇ dü

3 saniye bası❷—Micro SD❸—Bir bilgis

are/klavye gi

aracılığıyla ba❹—Ses çıkış

hoparlörler iç❺—Oynatma

noktası  ❻—USB dep

bağlantı nokta❼—DC-IN - ❽—Uzaktan❾—Görüntü

ekerleği ❿—PicoPix'

ve menülerind

 Uy

Pr

me

ed

me

gö

olm

üz

içi

çe

nel ba

ğmesi (Ciha

ılı tutun) 

D kart yuvas

sayara bağla

ibi harici ayg

ağlamak için

şı - Kulaklık 

in bağlantı 

a cihazları iç

polama ortam

ası 

Güç kaynağ

n kumanda si

 netliğini aya

i uzaktan kum

de gezinmek

yarı 

rojeksiyon a

etre ve en fa

diniz. Pocke

esafelerin d

örüntünün n

mamaktadır.

zerinde hasa

n netlik a

evirmeye çalı

akış 

zı açmak vey

ı 

nmak (veri a

gıtları bir OTG

n Micro USB 

bağlantısı ve

çin HDMI - H

mı, fare veya

ı bağlantı no

inyali alma p

arlamak için o

manda olma

k için  dokun

lanına mesa

azla 5 metre

et Projeksiy

dışında ku

netlik ayarı

 Bu sebepte

arların mey

ayarı tekerl

şmayınız.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ya kapatmak

alışverişi için)

G kablosu 

bağlantı nok

eya harici 

DMI bağlant

a klavye için 

oktası 

enceresi 

odaklama 

ksızın çalıştı

nmatik fare 

afenin en a

e olmasına d

on cihazını

rulması ha

 artık mü

en dolayı ob

ydana gelme

leğini zorla

k için 

) veya 

ktası 

ı 

USB 

ırmak 

az 0,5 

dikkat 

n bu 

alinde, 

ümkün 

bjektif 

emesi 

ayarak 

   P
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T
T

h

n

iç

d

 

iş

 

Touchp
Touchpad do

hareket etti

noktalarını se

çin bir veya 

dokunun. 

Tü

To

ka

ve

—Ana me

—Seçene

—Menüde

şlevleri iptal e

 Uy

Me

ve

mo

alı

kla

 

pad / ha
okunmaya ka

rmek, men

eçmek ya da

birden fazla

DÝ

ükenmez ka

ouchpad'i kul

alem veya ba

e sivri cisimle

enüyü çağırır

k menüsünü

e geriye gide

eder 

yarı 

etin girmek iç

eya faresi de 

odeller (USB

ıcılı kablosuz

avye/fare kom

areketl
arşı hassas b

nüde gezin

a başka bir 

a parmakla T

ÝKKAT! 

lem! 

llanmak için 

aşka cisimler 

er Touchpad'

r 

ü çağırır 

r, bir dizin se

çin standart b

kullanabilirs

B) kullanabile

z modeller de

mbinasyonu)

ler 
bir yüzeydir. İ

nmek ve 

etkinlik yürü

Touchpad üz

bir tükenmez

kullanmayın

e hasar vere

eviyesi geri g

bilgisayar kla

iniz. Kablolu

eceğiniz gibi 

e (veya kablo

) kullanabilirs

İmleci 

menü 

ütmek 

zerine 

z 

n. Sert 

ebilir. 

 

gider, 

avyesi 

 

USB 

osuz 

siniz. 

D

H
P

ku

na

ku

Destek

Hareke
icoPix Projek

ullanıcı harek

asıl gerçekle

ullanım örneğ

a. Dokun

kaldır

metin 

b. Çift do

kaldırd

yakınl
c. Çift do

parma

parma

bitince

ekranı
d. Parma

parma

uzakla

yakınl

e. Parma

basm

kaldır

f. İki par
sürükl
birlikt
veya w
fazla ö

lenen 

etleri 
ktörün dokun

ketleri aşağıd

ştirileceğine 

ği de verilmiş

nma (bir parm

ma) – menü 

yazmak için

okunma (bir 

dıktan sonra

aştırmak için 

okunup sürü

ağı kaldırdıkt

ağı kaldırmad

e kaldırma) –

ı yakınlaştırm
akları birbirin

akla basma, 

aştırma ve ka

laştırmak için

akları birbirin

a, parmaklar

ma) - ekranı 

rmakla aynı a
eme (iki parm
e hareket ett

web sitelerind
öğe seçmek iç

nmatik faresi

da listelenmi

 yönelik bir a

ştir. 

makla dokun

öğesi seçme

n 

parmakla do

a tekrar doku

 

kleme (bir pa

tan sonra tek

dan hareket 

– menüyü kay
mak/uzaklaştır
nden uzaklaş

parmakları b

aldırma) - ek

n 

ne yaklaştırm

rı birbirine ya

 uzaklaştırm

anda basma, k
makla basma
tirmek ve kald
de kaydırma y
çin 

 

Kullan

nin destekle

ştir. Hareket

açıklama ile b

nup parmağı 

ek veya klavy

okunup parm

nma) – 

armakla doku

krar dokunma

ettirme, işlem

ydırmak veya
rmak için 

ştırma (iki 

birbirinden 

kranı 

ma (iki parma

aklaştırma ve

ak için 

kaydırma ve 
, parmakları 

dırma) - listel
yapmak ve bi

6 

nıcı 

diği 

tin 

bir 

 

yeyle 

mağı 

unup 

a ve 

m 

a 

akla 

e 

erde 
irden 
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7  

Ekran Ü
Bir metin girm

kullanıyorken

projektör dok

aracılığıyla iş

. Dokunm

kumanda

2. Yazılım k

 

3. Yazılım k

fareyi, ha

kullanın.

Üstü Sa
meniz gerekti

n veya parola

unmatik fare

şletilebilen bir

atik fareyi, h

ayı kullanara

klavyesi görü

klavyesiyle m

arici fareyi ve

 

anal Kl
iğinde (örneğ

a girmeniz ge

e veya uzakta

r sanal klavy

arici fareyi v

ak metin girm

üntülenir. 

metin girmek

eya uzaktan 

 

lavye 
ğin web taray

erektiğinde) 

an kumanda 

ye görüntüler

eya uzaktan

me alanını tık

için dokunm

kumandayı 

yıcıyı 

r. 

 

klatın 

 

matik 
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Uzaktaan kummanda  

 

 ❶
ge

U❷
ay

m

se

vi❸
iş❹
❺❻
 

❶—Kısa süre

etirir veya be

zun süreli ba❷—Yön Düğ

: Seçimi on

/ , /

yarları değişt

/ : Ayarla

müzik çalma s

eçme 

/ : Video 

deoya geçm❸—Menüde 

levleri iptal e❹—Ses seviy

: Sesi azalt

: Sesi tama

: Sesi yükse❺—Seçenek❻—Ana men

eli basma: Pi

ekleme modu

asma: Projek

meleri 

aylar 

: Gezinti tuşl

tirme 

rı değiştirme

sırasında önc

oynatma sıra

e, geriye sar

geriye gitme

etme 

yesi tuşları 

ma 

amen kapatm

eltme 

menüsünü ç

nüyü çağırma

icoPix'i bekle

undan uyand

ktörü kapatır 

ları / menüle

e / hızlı ayarla

ceki veya so

asında önce

rma/ileriye sa

e, bir dizin se

ma 

çağırma 

a 

 

eme moduna

dırır 

erde gezinti / 

ara erişme / 

nraki parçay

ki/sonraki 

arma 

eviyesi geri g

8 

a 

yı 

itme, 
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Ana Me
. POWER

açın. 
2. PicoPix ç

görüntüle

bir kurulu

3. Uzaktan 

tuşlarını 

imleci ha

kullanın.

4. Uzaktan 

dokunma

onaylayı

5.  tuşun

6. Alt menü

tuşunu k

7. Önemli a

tuşunu k

8. Menülerd

kumanda

dokunma

hareketin

HDMI/MHL —

geçer. 

Medya Klasö

Micro SD kar

filmler, resim

WIFI/DLNA a

çeriğini görün

enüye G
R düğmesini 

çalışmaya ba

enir (PicoPix

um prosedür

kumandada

kullanarak is

areket ettirme

 

kumandada

atik fareye b

n. 

na bastığınız

ülerde bir adı

kullanın. 

ayarları hızlıc

kullanarak se

de aşağı/yuk

adaki /

atik farede 2

ni yapın. 

 

— HDMI vey

örü — Dahili 

rtın veya USB

mler, müzik ve

aracılığıyla ba

ntüleyin. 

Genel 
3 saniye bas

aşlayınca an

x'i ilk kez çalı

rüne yönlend

aki / , 

stediğiniz me

ek için dokun

aki OK tuşun

ir kez basara

zda ana men

ım geri gitme

ca değiştirme

eçenekler me

karı gitmek iç

 tuşlarını ku

 parmakla ha

ya MHL haric

belleğin ve c

B çubuğun iç

e klasör görü

ağlanmış ağ 

Bakış
sılı tutarak ci

na menü 

ştırıyorsanız

dirilirsiniz)  

/  gezinti

enüyü seçin v

nmatik fareyi

a basarak ve

ak seçiminizi

nüye geri dön

ek için   

ek için  

enüsüne girin

çin uzaktan 

llanın veya 

areket ettirm

ci video girişi

cihaza takıla

çeriğini görün

ünümü). 

sürücülerinin

hazı 

z, kısa 

 
i 

veya 

i 

eya 

 

nülür. 

 

n. 

e 

ine 

n 

ntüler 

n 

W

P

gö

W

A

si

A

 

S

B
Ö

er

S

bi

du

ay

 

 

 

WiFi Display

icoPix'te kab

örüntüler. 

WWW — İnt

APPs — Yüklü

stemi). 

Ayarlar — Cih

Seçene

Bakış 
Önemli ayarla

rişebileceğin

eçenekler m

ir slayt göste

urdurup Ayar

yarları değişt

— Akıllı tele

blosuz olarak

ternet tarayıc

ü uygulamala

haz ayarların

kler M

rı hızlıca değ

iz Seçenekle

enüsüne film

risi sırasında

rlar menüsün

tirebilirsiniz. 

   P

efon veya tab

k (Miracast u

cıyı açar. 

arı gösterir (A

nı yapılandır

enüsün

ğiştirmek için

er menüsünü

m oynatma ar

a da ulaşabil

ne girmeye g

Philips  PPX4

bletinizin içer

yumlu) 

Android işlet

ır. 

ne Gen

n,  tuşuy

ü kullanabilirs

racılığıyla ve

lir ve oynatm

gerek olmaks

4935 

riğini 

tim 

nel 

la 

siniz. 

eya 

mayı 

sızın 
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C
C

ü
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P

g
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P

g

Ş

A

 

1

2

3

4

 

 

 

3 İlk ç

Cihazın
Cihazı, proje

üzerinde 

konumlandırm

Projektörü yu

görüntüyü tüm

Seçenekler 

düzeltebilirsin

Projektör ile 

gerçek boyutu

Şebeke

Akünün

Ku

Ci

vo

vo

. Şebeke 

tarafında

takınız. 

2. Şebeke 

3. Söz kon

tarafında

yanmakt

durumun

4. Cihaz i

kullanım

sayesind

  

çalışt

n yerleş
eksiyon yüze

sabit ha

manız gereki

ukarı doğru ya

mleşik yastık

menüsünde

niz. 

ekran ara

unu belirler. 

e aygıtın

n şarj e

DÝ

urulum yeri 

hazınıza ait 

oltajının, kuru

oltajına uygun

aygıtının kü

an bulunan 

aygıtını prize

nusu şarj iş

aki kontrol 

tadır. Akünün

nda ise yeşil 

çersine tes

dan önce t

de akünün ku

tırma 

ştirilm
eyinin önünd

alde dur

ir. 

atırmanız ge

k distorsiyonu

en ulaşabilir

sındaki mes

nın bağ

edilmes

ÝKKAT! 

şebeke ger

olan şebeke

ulum yerinde

n olmasına d

üçük soketin

elektrik kab

e takınız. 

şlemi sırası

lambası 

n tamamen ş

yanmaktadır

sis edilmiş 

tamamen şa

ullanım ömrü

esi 
deki bir ma

racak biç

erekirse, yans

u düzeltme iş

rsiniz) kulla

safe, görün

ğlanma

si 

ilimi! 

 aygıtının 

ki şebeke 

dikkat edin. 

i cihazınızın

blosu bağlan

nda cihazın

kırmızı o

şarj edilmiş o

r. 

olan aküy

arj ediniz. B

ü uzamaktad

asanın 

çimde 

sıtılan 

şlevini 

anarak 

tünün 

ası / 

n arka 

ntısına 

n yan 

olarak 

olması 

yü ilk 

Bunun 

ır. 

 

U

p

d

 

1.

2.

Uzakta

pilinin y

değiştir

Ya

teh

Sa

. Pil yuva

uzaktan 

yuvasını 

. Yeni pili, 

gösterilen

n kuma

yerine t

rilmesi 

TEH

nlış pil türü 

hlikesi meyd

dece CR 202

sını, kilit m

kumanda c

dışarıya doğ

artı ucu uza

n artı uç işare

anda c

takılm

HLÝKE! 

 kullanımınd

dana gelmek

25 pil tipi kul

mekanizmas

cihazından 

ğru çekiniz (❷

aktan kuman

etine gelece

ihazını

ası vey

da infilak 

ktedir 

lanınız. 

ını açarak 

çıkartınız ve❷). 

 

ndanın arkas

k biçimde tak

 

10 

ın 

ya 

(❶) 

e pil 

sında 

kın.  



1

3

U
U

b

k

o

ç

k

s

 

 

1  

3. Bunun 

uzaktan 

 Uy

No

Uz

pil

 

Uzakta
Uzaktan kum

bulunan se

kumanda ciha

olması ve me

çalışmaktadır

kullanmanız 

sensor aralar

ardından p

kumandanın

yarı 

ormal şartlar

zaktan kuma

i değiştirin.  

an kum
manda cihaz

ensora doğ

azı sadece e

esafenin en 

r. Uzakta

durumunda,

rında başka n

pil yuvasını 

n içine itiniz. 

rda pil ömrü 

anda çalışm

manda k
ınızı cihazın

ğru yönlen

eğim açısının

fazla 5 met

an kuma

 uzaktan ku

nesneler bulu

kilitlenene 

 

yaklaşık bir 

mamaya baş

kullanın
nın arka kısm

diriniz. Uz

n 60 dereced

re olması ha

nda ciha

umanda ciha

unmamalıdır

 dek 

yıldır. 

şlarsa 

nız 
mında 

zaktan 

den az 

alinde 

azınızı 

azı ile 

r.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 















DİK

Pillerin uy

ısınmaya, 

tehlikesine

açabilir. Ak

zarar vereb

Uzaktan k

ışığına ma

Pili, defo

ayırmaktan

kaçınınız. 

Açık alev

kaçınınız. 

Boş piller

takınız. 

Cihaz uzun

pillerin s

kumanday

için pilleri ç

Kullanılmış

olan geri 

göre berta

   P

KKAT! 

ygunsuz ku

patlamaya

e ve yar

kan piller uza

bilir. 

kumandayı 

aruz bırakma

orme etme

n veya 

v veya su 

rin yerine 

n bir süre ku

sızıntı ya

ya zarar ve

çıkarın. 

ş piller, ülke

dönüşüm 

araf edilmelid

 

Philips  PPX4

ullanılması, 

a veya ya

ralanmalara 

aktan kuman

doğrudan g

ayınız. 

ekten, parç

şarj etme

kaynakları

derhal yeni

ullanılmayaca

parak uza

rmesini önle

enizde yürür

yönetmelikl

ir. 

4935 

aşırı 

angın 

yol 

ndaya 

güneş 

çalara 

ekten 

ndan 

ilerini 

aksa, 

aktan 

emek 

rlükte 

erine 
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P
P

v

d

B
H

P

P

İlk Kuru
. POWER

çalıştırın

2. Cihazı uy

doğru d

uzaklık 

Projektö

edin. 

3. Görüntü 

tekerleği

4. PicoPix'i

ayarları i

yönlendi

a) Dil s

b) Saa

c) Proj

işye

Ev (

İşye

proj

dah

sıra

d) WIF

Projekt
PicoPix proje

veya uzaktan

düğmesine 3 

Beklem
Hızlı bir şekild

PicoPix'i bekl

PicoPix'i bekl

 Uy

Kı

De

ve

ulum 
R düğmesin

n (güç göster

ygun bir proj

döndürün. 

en az 0,5 

rün güvenli 

netliğini aya

ini kullanın. 

 ilk kez çalış

içeren kısa b

rilirsiniz 

seçme. 

at dilimi ve sa

jektör kullan

eri). 

(Home): Evd

eri (Shop): Bu

jektör kısa ta

hili bellekte tu

ayla otomatik

FI bağlantısı 

törün K
ektörü tamam

n kumandanı

saniye basın

me Mod
de yeniden a

leme modun

leme modun

yarı 

sa tanıtım 

emo modu

eya devre dış

e 3 saniye

rgesi ışığı ya

eksiyon yüze

Projeksiyon 

en fazla 5 

bir konumd

arlamak için s

ştırdığınızda, 

bir kurulum p

aat ayarı. 

ım alanı seç

deki normal k

u seçeneği s

anıtım modun

utulan resim 

k olarak görü

yapma. 

Kapatıl
men kapatma

n üzerindeki 

n. 

du 
açmak istediğ

a alın. 

a almak için 

modunu A

u menüsünd

şı bırakabilirs

e basarak c

nar). 

eyine veya d

yüzeyine 

metre olm

da olduğunu

sağdaki odak

aşağıdaki 

prosedürüne 

me (ev veya 

kullanım için

seçerseniz 

nda başlar ve

veya videola

ntüler.  

ması 
ak için cihazın

POWER 

ğiniz takdirde

cihazın veya

Ayarlar / Ba

de etkinleşti

siniz. 

cihazı 

 

uvara 

olan 

alıdır. 

u teyit 

klama 

 

e 

arı 

n 

e 

a 

uz

sa

iç

 

Ç

r

1.

2.

3.

akım/ 

irebilir 

zaktan kuma

aniye basın. 

çin POWER d



Çeşitli P

renkler

. PicoPix'in

a) Işık y

dahi

b) Yeşi

c) Kırm

. PicoPix'in

a) Işık y

b) Yeşi

c) Kırm

. PicoPix b

a) Yeşi

b) Yeşi

kapa

 Uy

Pic

güc

sür

andanın üzer

PicoPix'i bek

düğmesine t

DİK

PicoPix'i 

koymadan

kapatın, z

süreli doku

çantanın 

veya hasa

POWE

rinin an

n gücü kapal

yok: AC güç 

li pilde sorun

l: Dahili pil ta

mızı: Dahili pi

n gücü açık 

yok: Dahili p

l: Dahili pil n

mızı: Dahili pi

bekleme duru

l yanıp sönm

l yanıp söne

asitesi düşük

arı 

coPix beklem

ce ihtiyaç du

re kalındığınd

rindeki POW

kleme modun

tekrar kısa sü

KKAT! 

taşımak ü

n önce mu

zira Power 

unulması bil

içindeki ciha

ar görebilir.  

ER düğm

nlamı 

lı 

adaptörü ba

n var. 

am dolu. 

l şarj oluyor.

pilde sorun va

normal çalışıy

lin kapasites

umunda 

me: Bekleme

en kırmızı ışık

k. 

 

me modund

uyar. Beklem

da pil bitebili

WER düğmes

ndan uyandı

üreyle basın.

üzere çanta

utlaka tama

düğmesine 

e cihazı aça

az çok ısın

 

mesi LE

ağlanmamış 

 

ar. 

yor. 

si düşük. 

durumu. 

k: Dahili pilin

da da bir m

me modunda 

ir. 

12 

ine 1 

rmak 

. 

 

anıza 

amen 

kısa 

ar ve 

nabilir 

ED 

veya 

n 

miktar 

uzun 



1

4

T

H

O

P

M

H

B
P

v

k

1

2

3

4
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4 Çeş

Tedarik E

HDMI kablosu

Opsiyone

PicoPix MHL 

Mini DisplayP

HDMI Ç

Bağlan
Projektörü diz

veya diğer cih

kullanın. 

. POWER

2. HDMI ka

mini-HD

3. HDMI ka

HDMI gir

4. Ana men

şitli O

Edilen Ka

u 

el sunula

kablosu .....

Port kablosu 

Çıkışıy

ma 
züstü bilgisay

hazlara bağla

R düğmesini 

ablosunun m

DMI girişine b

ablosunun HD

rişine bağlay

nüde HDMI/

Oynat

ablolar 

n kablola

....... (PPA13

........ (PPA1

la Ciha

yara, DVD/B

amak için HD

kullanarak c

ini-HDMI ucu

bağlayın. 

DMI ucunu, o

yın. 

/MHL'yi seçi

tma C

ar 

340 / 253641

270 / 253520

azlara 

BR oynatıcıla

DMI kablosun

ihazı çalıştır

unu projektö

oynatma ciha

n. 

 

Cihaz

800) 

0069) 

ara 

nu 

ın. 

rün 

azının 

iP
P

iP

bi

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

larına

Phone/
rojektörü bir 

Phone/iPad/iP

irlikte verilme

. POWER

. HDMI kab

mini-HD

. HDMI kab

HDMI ad

. iPhone/iP

oynatma 

. Ana men

a Bağ

/iPad/iP
iPhone/iPad

Pod HDMI ad

ez) ve HDMI 

düğmesini k

blosunun min

MI girişine b

blosunun HD

aptör kablos

Pad/iPod HD

cihazına bağ

üde HDMI/M

   P

ğlanm

Pod'a B
d/iPod'a bağl

daptör kablo

kablosunu k

kullanarak ci

ni-HDMI ucu

bağlayın. 

DMI ucunu, iP

sunun HDMI 

DMI adaptör k

ğlayın. 

MHL'yi seçin
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ma

Bağlanm
amak için 

sunu (ürünle

kullanın. 

hazı çalıştırın

unu projektör

Phone/iPad/i

girişine bağla

kablosunu 

n. 

4935 

ma 

e 

n. 

rün 

iPod 

ayın. 
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MHL K

Androi

Tablete
Projektörü An

bağlamak için

kullanın. 

Telefonunuzu

olduğundan e

. POWER

2. MHL kab

mini-HD

3. MHL kab

bağlayın

4. Ana men

 

 Uy

M
US

Kablosu

d Akıll

e Bağla
ndroid akıllı t

n HML kablo

un veya table

emin olun (w

R düğmesini 

blosunun min

DMI girişine b

blosunun MH

n. 

nüde HDMI/

yarı 

HL AC güç 
SB güç çıkışı k

u Aracıl

lı Telefo

anma 
telefonunuza

su (opsiyone

etinizin MHL 

www.mhlcons

kullanarak c

ni-HDMI ucu

bağlayın. 

HL ucunu oyn

/MHL'yi seçi

kaynağı olm
kapatılır. 

lığıyla 

ona vey

a veya tableti

el olarak sun

uyumlu 

sortium.org)

ihazı çalıştır

nu projektörü

natma cihazı

n. 

 

madan çalışıy

ya 

nize 

ulur) 

ın. 

ün 

ına 

E

K

iç

B
E

ek

ci

ol

 

1.

2.
yorken 

Ekran Y

Kablosu

çin Tele

Bağlam
kran yansıtm

kranını proje

hazınızdaki 

larak görebilm

 Not 

PicoP

bağla

 

Andr

Telefo

olduğ

web s

(www

Hızlı A

aşağı

etkinl

 

Wind

Dizüs

az W

gerek

 

iOS 

Kontr

ekran

ekran

kaydı

. POWER

. Ana men

 

Yansıtm

uz Olar

efon ve

ma 
ma işlevi, tele

ktörünüzün e

içeriği projek

menizi sağla

Pix ile cihazın

anmış olmalıd

roid 

onunuzun ve

ğundan emin 

sitesinde kon

w.wi-fi.org/pro

Ayarları açın

ya doğru kay

eştirin 

dows 

stü bilgisayar

in 8.1 olduğu

ksinimlerini k

rol Merkezi a

n yansıtmaya

nın alt kısm

rın) ve “EZC

düğmesini k

üde Screen 

ma - İçe

rak Pay

eya Tab

efonunuzun v

ekranına yan

ktör ekranınd

ar. 

nız aynı WiF

dır 

eya tabletiniz

 olun. Bunu, 

ntrol edebilirs

oduct-finder)

n (parmağınız

ydırın) ve Sc

rınızın işletim

undan ve Mir

karşıladığında

aracılığıyla 

a kolayca ula

mından üst 

Cast”i seçin 

kullanarak ci

Mirroring ö

erikleri

ylaşma

blet 

veya tabletin

nsıtarak mob

da kablosuz 

i ağına 

zin MHL uyum

Wi-Fi Allianc

siniz: 

zı yukarıdan 

creenMirrorin

m sisteminin e

racast donan

an emin olun

akıllı cihazın

aşın (parmağ

kısmına d

hazı çalıştırın

öğesini seçin.

14 

ini 

k 

izin 

bil 

mlu 

ce 

 

ng'i 

en 

nım 

n 

nızda 

ğınızı 

doğru 

n. 

. 
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3. Açılan ek

seçin. 

 

a) And

• P

c

u

• C

a

d

e

• P

s

b) iOS

• A

e

“

• C

M

k

s

kranda, mob

droid/Windo

Projektör bağ

cihazın WiFi 

uygulamasın

Cep telefonla

açın (parmağ

doğru kaydır

etkinleştirin. 

Projektörün a

seçerek bağ

S 

Akıllı cihazın

etkinleştirin v

“EZCast Scr

Cep telefonla

Merkezini aç

kısmından ü

sağ tarafta “E

bil cihazınızın

ows (Miracas

ğlantısı aram

Display (Mir

nı seçin. 

arı için bir ör

ğınızı yukarıd

rın) ve Scree

açılan menü

lantıyı kabul 

nızda ekran y

ve ekranınızı

een”i seçin. 

arı için bir ör

çın (parmağın

st kısmına d

EZCast Scre

n işletim siste

st uyumlu)

mak için haric

racast) 

nek: Hızlı Ay

dan aşağıya 

enMirroring'i 

sünde OK'i 

edin. 

yansıtmayı 

ı paylaşmak 

nek: Kontrol 

nızı ekranın 

oğru kaydırın

een”i seçin. 

 

emini 

 

ci 

yarları 

 

için 

alt 

n) ve 

K

H

b
1.

2.

 

 

3.

Kulaklık

Hoparlö

bağlant
. Kulaklık b

azaltınız.

. Projeksiy

takınız. 

hoparlörü

. Bağlantıd

seviyeye 

 

İşit

Cih

kul

tak

me

önc

Ba

sev

k veya 

ör Bağ

tısı) 
bağlantısında

yon cihazının

Kulaklık ba

ü otomatik ola

dan sonra se

gelinceye ka

TEH

tme bozuklu

hazı uzun s

lanmayınız 

karken. Aksi 

eydana geleb

ce cihazın 

ğlantıdan so

viyeye gelinc

   P

Harici 

lama (

an önce ciha

n kulaklık yu

ağlantısı es

arak etkisiz h

es şiddetini, is

adar artırınız

HLÝKE! 

ukları tehlike

süre yüksek

– özellik

takdirde işi

bilir. Kulaklı

ses şid

onra ses şid

ceye kadar a

Philips  PPX4

kablo 

azın ses şidd

uvasına kula

nasında cih

hale gelir. 

stediğiniz 

z. 

esi! 

k ses şidde

le de ku

itme bozuklu

k bağlantısı

detini azal

ddetini, isted

rtırınız. 

4935 

detini 

aklığı 

hazın 

 

eti ile 

laklık 

ukları 

ndan 

ltınız. 

iğiniz 
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5 Be

Hafıza 

yerleşti

. Cihazın 

noktaları

takın. 

2. Micro-SD

çıkarana

3. Bellek ka

Medya K

4. Bellek ka

çıkarana

yerinden

elleği

kartını

irilmes

yanındaki 

ı yukarı baka

D kartı yuvay

a kadar itin 

artının içeriğ

Klasörü'ı açı

artını yerinde

a kadar üzeri

n çıkacaktır 

i 

ın 

si 

micro-SD 

acak biçimde

ya takın ve b

ine erişmek 

ın 

en çıkarmak 

ne bastırın; k

  

yuvasına, t

e bir micro-SD

ir "klik" sesi 

için ana ekra

için bir "klik"

kendiliğinden

temas 

D kart 

anda 

 sesi 

n 

U

 
1.

2.

 

USB-Be

. USB dep

bağlantı n

. USB dep

ana ekran

Be

Cih

cih

ver

kay

Ön

em

elleğini

olama ortam

noktasına ba

olama ortam

nda Medya K

TEH

llek Cihazın

haz bellek ka

azını asla ye

rilerin hasar g

ybedilmesine

celikle, cihaz

min olmak için

in bağla

mını, cihazın a

ağlayın. 

mının içeriğin

Klasörü'ı aç

HLİKE! 

nı Doğru Tak

artına erişiyo

erinden çıkar

görmesine v

e yol açabilir

zın belleğe e

n cihazı kapa

anmas

 

arkasındaki 

e erişmek içi

çın 

kın! 

rken bellek 

rmayın. Bu, 

eya 

. 

erişmediğinde

atın. 
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USB 

in 
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Bilgisay

(USB) 
Kullanma K

belleğinde s

amacıyla pro

micro-USB ka

Bu sayede, 

bilgisayar ara

. POWER

2. Cihaz ça

3. Micro-US

ise bilgis

 Uy

Po

bil

oy

4. Şayet ci

diğer 

gösterilm

5. Bilgisaya

aralarınd

kopyalam

yara ba

ılavuzu ve 

saklanmakta

ojektörü bir

ablosu kullan

dahili bell

asında dosya

R düğmesini 

alıştırılınca a

SB ucunu C

sayara bağla

yarı 

ocket proje

gisayara ba

ynatamazsını

ihaza bir ha

bir harici 

mektedir. 

ar ve hafız

da ve dahili 

ma ve silme 

ağlanm

sürücüler, 

dır; bu do

r bilgisayara

nın. 

ek, takılan 

a kopyalayab

kullanarak c

na menü gör

Cep Projektö

yın. 

ektörü USB

ağlı ise me

ız. 

afıza kartı ta

disk d

za kartı (ş

bellek üzerin

işlemleri yap

 

ası 

PicoPix'in 

osyalara eri

a bağlamak

bellek kar

bilirsiniz.  

ihazı çalıştır

rüntülenir. 

rüne, USB u

B üzerinden

edyaları bell

kılı ise, bu 

onanımı o

şayet takılı 

nde, veri akta

pabilmektesin

dahili 

işmek 

k için 

rtı ve 

ın. 

ucunu 

n bir 

lekten 

unsur 

olarak 

ise) 

arımı, 

niz. 

   PPhilips  PPX44935 
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6 İnte

Projektör, kab

bağlanabilir. 

Kurmak isted

prosedürü uy

W

Gü

ha

cih

bo

ola

kıs

Bu

fre

ola

cih

ka

etk

du

de

ko

cih

Kablosu

fonksiy

kapatm
Kablosuz ağ 

konumda olm

. POWER

2. Cihaz ça

3. Ayarlar 

4. OK ile o

5. /  W
6. OK ile o

7. /  W
8. OK ile o

9. Ayarları 

0. OK ile o

 tuşu ile bi

ernet 

blosuz bağla

diğiniz bağla

ygulayın. 

TE

IFI kullanım

üvenlik tesis

assas cihaz

hazın gönd

ozulabilir. B

ası kulla

sıtlamalarına

u cihazın 

ekans dalga

arak yeterli 

hazlar ile ayn

alp ritm cih

kilenebilmek

urumlarda 

erecede yüks

orunmuş olup

hazın üreticis

uz ağ y

yonu aç

ma 
yapısı işletim

maktadır. Bu f

R düğmesini 

alıştırılınca a

navigasyon 

naylayınız. 

Wireless & N
naylayınız. 

WIFI ile seçin

naylayınız. 

/  ile de

naylayınız. 

ir menü adım

Bağl

ntı (WiFi) ara

antıya bağlı 

HLİKE! 

mı hakkında b

atlarının, tıb

z düzenekle

derdiği dal

u tür siste

anım kur

a) dikkat edin

kullanımı s

alarının yay

derecede k

nı zamanda 

hazları da 

ktedir. Lü

ilgili tıbbi 

sek frekans 

p olmadığını

sine sorunuz

yapısı (W

çma- ve

mi standart o

fonksiyonu a

kullanarak c

na menü gör

tuşları ile seç

Network'ler 

niz. 

eğiştiriniz. 

mı geri gidiniz

lantıs

acılığıyla inte

olarak aşağ

bilgiler! 

bi cihazların

erinin çalış

galar nede

mlerin yakı

allarına 

n. 

sırasında yü

yılmaları so

korunmayan 

işitme cihazl

olumsuz y

ütfen ger

cihazın y

dalgalarına 

 bir doktora 

z. 

WIFI) 

e 

larak kapalı 

açabilirsiniz.

ihazı çalıştır

rüntülenir. 

çiniz. 

ile seçiniz. 

z. 

sı, Ka

ernete 

ğıdaki 

 veya 

şması, 

eniyle 

nında 

(veya 

üksek 

onucu 

 tıbbi 

arı ve 

yönde 

rektiği 

yeterli 

karşı 

 veya 

ın. 

K

k
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

K

fo

o
W

bi

ve

da

ad

ed

gü

ablosu

Kablosu

kurulm
. POWER

. Cihaz çal

. Ayarlar n

. OK ile on

. /  W

. OK ile on

. /  W

. OK ile on

. /  ile

0. OK ile on

1. Kablosuz

penceres

navigasyo

ve OK tuş

2. Uzaktan 

kullanara

parolayı g

3. Bağlan s

 tuşu ile bir

Kablosu

onksiyo

oluşturm
Wi-Fi Protecte

ir kablosuz a

e kolay bir b

ahil etmeniz 

dı gibi (SSID

dilmekte olu

üvenli bir WP

uz Ağ

uz yere

ası (W
düğmesini k

lıştırılınca an

navigasyon tu

naylayınız. 

Wireless & N
naylayınız. 

WIFI Bağlant
naylayınız. 

e istenilen ka

naylayınız. 

z ağınız pa

si görünür

on tuşlarını 

şuna basın. 

kumandan

k sanal klav

girin. 

seçeneğini tık

r menü adım

uz ağ ya

onunu 

ma 
ed Setup – k

ağ yapısı tara

içimde, var o

mümkündür

) önemli aya

up, aynı zam

PA-kodlamas

ğ (WI

el ağını

WiFi) 
kullanarak ci

na menü görü

tuşları ile seç

Network'ler i

tısı ile seçiniz

ablosuz yerel

arola korum

r. Uzaktan

kullanarak g

nın naviga

vye ile ya da

klatın. 

mı geri gidiniz

yapısı (W

asistan

korumalı kuru

rama işlemi i

olan bir kabl

r. WPS ile m

arlar otomatik

manda söz 

sı ile korunm

 

FI) 

n 

hazı çalıştırın

üntülenir. 

çiniz. 

le seçiniz. 

z. 

 ağı seçiniz.

malıysa bir 

n kumand

giriş alanını s

asyon tuş

a harici klavy

z. 

WIFI) 

n ile 

ulum (WPS) 

le cihazınızı

osuz ağ yap

mesela ağ y

k olarak konf

konusu bağ

aktadır. 

18 

n. 

giriş 

danın 

seçin 

larını 

ye ile 

veya 

 hızlı 

pısına 

yapısı 

figüre 

ğlantı 
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Wi-Fi Pro

kurulum 

Wi-Fi Protect

cihazınızı iki 

biçimde, var 

etmeniz müm

kullanarak y

arafından d

Configuration

WPS ile 

(PBC) ku

. POWER

2. Cihaz ça

3. Ayarlar 

4. OK ile o

5. /  W
6. OK ile o

7. /  W
8. OK ile o

9. /  ile

0. OK ile o

1. WIFI-Eri

Configur

WIFI-Eri

bir birine

oluşturm

Wifi Et
 Uy

Ku

sa

bir

Wi-Fi aracılı

cihazlarla ağ 

Wi-Fi etkin no

 Uy

W

diğ

otected S

(WPS) u

ted Setup –

adet farklı yö

olan bir ka

mkündür. Sö

yapabilir ve

esteklenmes

n (PBC) yönte

Push But

ullanımı 

R düğmesini 

alıştırılınca a

navigasyon 

naylayınız. 

Wireless & N
naylayınız. 

WIFI Bağlant
naylayınız. 

e istenilen ka

naylayınız. 

şim nokt

ration unsur

şim noktası 

e bağlanarak

maktadır. 

tkin No
yarı 

ullanım yerin

adece bir 3G

r erişim nokta

ğıyla cihazı

bağlantısını

oktası kullan

yarı 

i-Fi etkin no

ğer bağlantıla

Setup – k

uygulayın

– korumalı k

öntem ile çok

ablosuz ağ 

öz konusu g

eya sizin 

si durumund

emi ile de gir

tton Con

kullanarak c

na menü gör

tuşları ile seç

Network'ler 

tısı ile seçini

ablosuz yere

tasından 

runu aktif k

ile cihazınız

k, bir WPA-

oktası 

nde erişim no

G kablosuz a

ası olarak ça

n bilgisayar

ı paylaşmak 

ın.. 

okta modu 

ara göre önc

korumal

nız 

urulum (WP

k hızlı ve kol

yapısına en

girişi bir pin 

erişim nok

da, Push B

riş yapabilirs

nfiguratio

ihazı çalıştır

rüntülenir. 

çiniz. 

ile seçiniz. 

iz. 

el ağı seçiniz

Push B

konuma get

z otomatik o

korumalı ba

oktası yoksa

ğ varsa, pro

alışabilir. 

rlar ya da 

için taşınab

etkinleştirildi

celikli hale ge

ı 

PS) ile 

lay bir 

ntegre 

kodu 

ktanız 

Button 

siniz. 

on 

ın. 

. 

Button 

tiriniz. 

olarak 

ağlantı 

a veya 

ojektör 

diğer 

bilir bir 

iğinde 

elir. 

W

e
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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gö

W

k
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gü
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Ö

S

Wi-Fi e

etkinleş
. POWER

. Cihaz çal

. Ayarlar n

. OK ile on

. /  W

. OK ile on

. /  W

. OK ile on

. /  Ta

0. OK ile on

1. /  Aç

2. OK ile on

rojeksiyon ci

örülebilir. 

Wi-Fi e

kurulum
Wi-Fi etkin 

üvenlik seviy

. POWER

. Cihaz çal

. Ayarlar n

. OK ile on

. /  W

. OK ile on

. /  W

. OK ile on

. /  W
0. OK ile on

1. Mevcut d

Öğe 

SID network

etkin no

ştirilme
düğmesini k

lıştırılınca an

navigasyon tu

naylayınız. 

Wireless & N
naylayınız. 

WIFI Hotspot
naylayınız. 

aşınabilir W

naylayınız. 

çık ile seçini

naylayınız. 

ihazı artık di

etkin no

mu 
noktasınının

yesini tanımla

düğmesini k

lıştırılınca an

navigasyon tu

naylayınız. 

Wireless & N
naylayınız. 

WIFI Hotspot
naylayınız. 

WiFi erişim n
naylayınız. 

uruma göre 

Açıkla

u Wi-Fi 

Bu, 

tarafın

projek

için ku

Adı de

tuşun

girin. 

   P

oktasın

esi 
kullanarak ci

na menü görü

tuşları ile seç

Network'ler i

t ile seçiniz. 

WiFi erişim no

z. 

ğer Wi-Fi cih

oktasın

n adının d

anması. 

kullanarak ci

na menü görü

tuşları ile seç

Network'ler i

t ile seçiniz. 

noktası ayar

ayarları değ

ama 

etkin noktas

başka bir

ndan 

ksiyon cihaz

ullanılan add

eğiştirmek iç

a basın. Kla

Philips  PPX4

nın 

hazı çalıştırın

üntülenir. 

çiniz. 

le seçiniz. 

oktası ile se

hazları tarafı

nın 

değiştirilmes

hazı çalıştırın

üntülenir. 

çiniz. 

le seçiniz. 

ı ile seçiniz.

iştirin. 

sının adı. 

r Wi-Fi c

algılandığ

zınızı tanımla

dır. 

çin alanı seçip

avye ile yen

4935 

n. 

çiniz. 

ndan 

i ve 

n. 

cihazı 

ğında 

amak 

p OK 

ni adı 
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1

Güvenlik 

Parola 

Parolayı göst

2. /  K
3. OK ile o

3 güv

seçin

•
•
•

Alanı

Klavy

ter Paro

işare

Kaydet ile se

naylayınız. 

venlik seviye

n. 

• Aç (güve

• WPA PS

• WPA2 PS

ı seçip OK tu

ye ile yeni pa

layı görüntül

etleyin. 

çiniz. 

esinden birisi

nlik olmadan

K 

SK 

uşuna basın.

arolayı girin.

emek için ku

ni 

n) 

. 

utuyu 

D

U
B

do

A

S

di

P

D
D

ol

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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M

o
D

A

ve

 

DLNA (

Uyuşma
u cihaz, bir e

osyaların kol

kışlı Ağ Uyuş

ahip olduğun

izüstü bilgisa

icoPix projek

DLNA a
LNA fonksi

lmaktadır. Bu

. POWER

. Cihaz çal

. Ayarlar n

. OK ile on

. /  W

. OK ile on

. /  D

. OK ile on

. Ayarları 

0. OK ile on

 tuşu ile bir

Medyala

oynatılm
LNA etkinleş

na Menüde M

eya ortam oy

(Sayısa

ası) 
ev ağı üzerin

ayca paylaş

şması) tekno

nuz DLNA uy

ayarınızdaki v

ktörünüze ak

açma v
iyonu stand

u fonksiyonu

düğmesini k

lıştırılınca an

navigasyon tu

naylayınız. 

Wireless & N
naylayınız. 

LNA. ile seç

naylayınız. 

/  ile de

naylayınız. 

r menü adım

arın DL

ması 
ştirilmiş ciha

Medya Klasö

ynatma işlevi

al Akışl

nden video ve

ılabilmesi içi

olojisini deste

yumlu cihazla

veya sunucu

kıtmak gibi iş

ve kapa
dart olarak 

u kapatabilirs

kullanarak ci

na menü görü

tuşları ile seç

Network'ler i

çiniz. 

eğiştiriniz. 

mı geri gidiniz

LNA ü

azlar bağlı ağ

örü'a erişere

iyle bunlara e

ı Ağ 

e fotoğraf gib

n DLNA (Say

ekler. 

ara bağlı ola

unuzdaki film

ler yapabilirs

atma 
açık konu

iniz. 

hazı çalıştırın

üntülenir. 

çiniz. 

le seçiniz. 

z. 

zerinde

ğda bulunuy

ek dosya yön

erişebilirsiniz
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7 Blu

PicoPix proj

kablosuz ses

gecikme süre

donatılmıştır. 

Harici hopar

ümleşik Blue

 Uy

Se

aya

(eş

Ba

ek

ku

Bluetoo
. POWER

2. Cihaz ça

3. Ayarlar 

4. OK ile o

5. /  W
6. OK ile o

7. /  B
8. OK ile o

9. /  A

0. OK ile o

uetoot

ojektörünüz, 

s/video senkr

eli AptX® se

rlörleri proje

etooth işlevin

yarı 

eçenek me

arlarıyla 

şleştirilmiş) c

aşka bir ci

randaki aya

rulumu yapm

oth'u E
R düğmesini 

alıştırılınca a

navigasyon 

naylayınız. 

Wireless & N
naylayınız. 

Bluetooth ile
naylayınız. 

Açık ile seçin

naylayınız. 

th

yüksek se

ronizasyonu 

es kodu çöz

ektörünüze 

ni etkinleştirm

enüsü sade

önceden 

cihazlara hız

haz eşleşti

arlara girme

manız gerekir

Etkinleş
kullanarak c

na menü gör

tuşları ile seç

Network'ler 

e seçiniz. 

niz. 

es kalitesi 

sağlayan dü

zücü (codec

bağlamak 

meniz yeterlid

ece Blueto

bağlan

zlı erişim sağ

rmek için 

eniz ve te

r. 

ştirme 
ihazı çalıştır

rüntülenir. 

çiniz. 

ile seçiniz. 

ve 

üşük 

) ile 

için 

dir. 

ooth 

nmış 

ğlar. 

ana 

emel 

  
ın. 

Blueto

Ayarla
1. POWE

2. Cihaz ç

3. Ayarlar

4. OK ile o

5. /  W
6. OK ile o

7. /  

8. Ayrıntılı

tuşuna 

9. Harici B

işlevini 

10. Harici h

“Aygıt A

11. Eşleştir

listesind

12. Bir Eşle

üreticisi

seçene

13. Harici h

gösteril

ooth Pa

ama 
R düğmesin

çalıştırılınca a

r navigasyon

onaylayınız. 

Wireless & 
onaylayınız. 

Bluetooth S
ı ayarlar men

basıp onayla

Bluetooth hop

etkinleştirin 

hoparlörünüz

Ara” seçeneğ

me işlemini b

de gösterilen

eştirme Kodu

inin verdiği k

klerini deney

hoparlör, ayg

ir.  

   P

aramet

i kullanarak c

ana menü gö

n tuşları ile se

Network'ler

Seçimi ile seç

nüsüne girme

ayın 

parlörünüzün

zü aramayı b

ğini tıklatın 

başlatmak iç

n hoparlörü tı

u girmeniz ist

kodu girin (00

yebilirsiniz) 

gıt listesinde 

Philips  PPX4

trelerin

cihazı çalıştı

örüntülenir. 

eçiniz. 

r ile seçiniz.

çiniz. 

ek için OK 

n “Eşleştirme

aşlatmak için

çin, aygıt 

ıklatın 

tenirse, hopa

000 veya 123

“Bağlandı” o
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8 Orta

Medya 
Medya Klasö

oynatılmak ü

seçmek için k

Medya Klasö

• girere

o

o

o

o

• kurul

tarafl

• dosya

kopya

Medya 
Medya Klas

kullanın: 

Tuşlar 

 veya  

 veya OK 

 veya  

 

am O

Klasör
örü genellikl

üzere film, r

kullanılır. 

örü'a  

ek  

o dahili bel

o bağlı USB

o micro-SD

o ağ konum

erişebilir 

abilir “APK

ara ait uygul

a işlemler

alama, taşım

Klasör
örü'da gezi

İşlem

Görün

dosya

Dizinl

Dosya

dosya

Dizin 

gider.

Ana e

Oynat

rü 
e tümleşik o

resim veya 

lekteki 

B bellek ciha

D karttaki 

mlarındaki (D

K” dosyaları

lamaları kura

ri yapabil

ma ve silme) 

rü'da G
nmek için a

m 

ntülenen liste

a seçmek için

lerde, bir sev

alarda, seçile

asını başlatır

yapısında b

. 

ekrana gider.

tma 

ortam oynatıc

müzik dosya

azlarındaki 

DLNA) dosya

nı seçerek 

abilir 

irsiniz (do

Gezinm
aşağıdaki tuş

ede klasör v

n. 

viye aşağı gid

en ortam 

r. 

ir seviye yuk

. 

cıda 

aları 

alara 

 3. 

osya 

 

me 
şları 

veya 

der. 

karı 

Gezintiyi op

seçebilirsiniz

• Klas

(foto

uygu

• Film

görü

• Res

görü

• Müz

görü

1. POWE

2. Cihaz ç

3. Medya 

kullanın

4. OK ile o

5. /  t

veya M

6. OK ile o

7. /

oynatıla

8. OK ile o

 

 U

S

gö

 

 

 

ptimize etme

z: 

sörler: tüm 

oğraf, ses

ulamalar). 

mler: sade

üntülemek içi

imler: sad

üntülemek içi

zik: sade

üntülemek içi

R düğmesin

çalıştırılınca a

Klasörü'ı se

n. 

onaylayın. 

tuşlarını kull

üzik klasörün

onaylayın. 

 tuşlarını k

acak dosyayı

onaylayın. 

yarı 

adece pro

örüntülenece

ek için listed

dosyaları g

s, video 

ece vide

in. 

dece fotoğ

in. 

ece müzi

in. 

i kullanarak c

ana menü gö

eçmek için g

lanarak Klas
nü seçin. 

kullanarak a

ı seçin. 

ojektörle u

ektir. 

en bir dosya

örüntülemek

ve kurul

eo dosya

ğraf dosya

k dosya

cihazı çalıştı

örüntülenir. 

gezinme tuş

sör, Film, R

alt klasörü 

yumlu vid
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Resim G

Göster

Tuşlar 

 

 

 

 

 

Görünt

risi 

İşlem

Resim

başla

Seçe

Slayt 

ayarla

görün

bakın

Arkap

göste

dosya

Resm

Ana e

tüleyic

m 

m slayt 

tır/durdurur 

enekler men

gösterisi seç

amak için Re

ntüleyici'ı se

n) 

plan müzikli b

erisi başlatma

aları seçin 

mi döndürün 

ekrana gider.

ci, Slayt

göster

nü'yü çağırır.

çeneklerini 

esim 

eçin (aşağıya

bir resim slay

ak için müzik

. 

t 

 

risini 

. 

a 

yt 

k 

 

Müzik 
Müzik dosya

veya uzak

projeksiyon 

bir tuşa bası

 

Bu davranış

Müzik çal

değiştirerek 

Media 

İşlemle

 veya 

 

 

 

 

Çalma
aları çalışıyor

ktan kuma

ekranı otoma

ldığı anda ek

şı, Ayarlar ve

ar kısmınd

değiştirebilir

Folder

eri 

 

Çift d

seçe

işare

Uzak

kulla

Tek d

işare

seçil

Dosy

taşım

Seçe

   P

a 
rsanız, hiçbir

anda giriş

atik olarak ka

kran hemen 

eya Seçenek

da Ekran 

rsiniz. 

r'da Do

dokunup tutm

er (yeşil bir o

etlenir) 

ktan kumand

anın 

dokunma: di

etler (sadece

lmişse çalışır

ya işlemleri (

ma veya silm

enekler menü
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r dokunmatik

i algılanm

apatılır. Herh

tekrar açılır.

kler menüsün

modu ay

osya 

ma: bir dosya

nay işaretiyle

da: sağ oku 

iğer dosyalar

e en az bir do

r) 

(kopyalama, 

me) için 

üsünü çağırı
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k fare 

mazsa 

hangi 

 

ndeki 

yarını 

a 

e 

rı 

osya 
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Desteklenen video dosyası biçimleri 

Kapsayıcı Video dosyası kod 

çözücü (codec) 

*.3gp MPEG-4, H.263 

*.asf WMV3 

*.avi MPEG-4, DivX, XviD, 

H.263, H.264, VC-1, 

WMV3 

*.flv H.263, H.264 

*.m2ts, .ts H.264, VC-1 

*.mkv H.264, WMV3 

*.mp4 MPEG-4, H.263, H.264 

*.mov MPEG-4, H.263, H.264 

*.mts H.264 

*.rm, *.rmvb RV 8/9/10 

*.wmv WMV3 

Desteklenen ses dosyası biçimleri 

Kapsayıcı Ses dosyası kod 

çözücü (codec) 

*.mp3 MPEG-1, MPEG-2, 

MPEG-2.5, Audio Layer 

1/2/3 

*.wma WMA 7/8/9 

*.wav PCM, ADPCM, U-Law 

*.ogg, *.oga Vorbis 

*.flac FLAC 

*.alac ALAC 

*.ape APE 

*.aac AAC, AAC+ 

Desteklenen fotoğraf dosyası 

biçimleri 

Kapsayıcı Görüntü dosyası kod 

çözücü (codec) 

*.jpg, *.jpeg JPEG, GIF 

*.bmp BMP 

*.png PNG 

*.tif TIF 
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9 We

PicoPix, ana

ıklayarak kol

donatılmıştır. 

 Uy

İnt

ba

pro

US

ön

b Tar

a menüde 

layca erişebi

yarı 

ernette kola

ğlantılar vey

ojektörün U

SB klavye v

eririz. 

rayıcı

dünya simg

ileceğiniz bir

ayca gezin

ya web adres

SB bağlant

veya USB fa

 

gesine (WW

r web tarayıc

mek ve çe

sleri girmek 

ı noktasına 

are bağlama

WW) 

cı ile 

 

eşitli 

için, 

bir 

anızı 

   PPhilips  PPX44935 



1

P

im

B

 

Y

U
1

2

3

4

5

A

A

A

Y

 

 

B

A

A

d

 

 

10 A

Projektörünüz

mkan tanıyan

Bu sayede cih

 Uy

Bir

bu

pro

ed

Yüklü A

Uygula
. POWER

2. Cihaz ça

3. APPs'ı s

4. OK ile o

5. Kullanma

onaylayı

Androi

Ana menüye 

Androi

Yüklem

Gü

Üç

ola

Sa

ku

Başka uygula

APK dosyasın

Aptoide Store

doğrudan cih

Andro

z, ek uygulam

n Android işl

hazınıza ek 

yarı 

rbirinden fa

lunduğundan

ojektörünüzd

emeyiz.  

Android

amaları
R düğmesini 

alıştırılınca a

seçmek için g

naylayın. 

ak istediğini

n. 

d'ten Ç

geri dönmek

d Uygu

me 

DİK

üvenilir Kay

çüncü tarafla

abilir. 

adece güve

rulum paketl

amalar kurma

nı manuel ol

e uygulamas

aza indirip k

oid / U

malar yükley

etim sistemin

işlevler kaza

rklı milyonl

n, bunların h

de çalışabile

d 

nı Başl
kullanarak c

na menü gör

gezinme tuşla

z uygulama

Çıkma 

k için  tuş

ulamala

KKAT! 

naklar Seçin

ara ait uygu

enilir kaynak

erini kullanın

ak için 2 seç

arak kurun v

ını kullanara

urun 

Uygul

yebilmenize 

ni kullanır. 

andırabilirsini

arca uygula

hepsinin Pico

eceğini gar

latma
ihazı çalıştır

rüntülenir. 

arını kullanın

yı seçip OK

şuna basın.

arı 

n! 

ulamalar za

kların sund

n. 

eneğiniz vard

veya önyüklü

ak uygulamal

lamal

z. 

ama 

oPix 

ranti 

ın. 

n. 

K ile 

ararlı 

duğu 

rdır: 

ü 

arı 

lar 

APK dosyala

1. APK do

USB be

2. Micro-S

cihaza t

3. POWE

4. Cihaz ç

5. Medya 

kullanın

6. OK ile o

7. Gezinm

APK do

8. Ekranda

 

Uygulamala

1. POWE

2. Cihaz ç

3. APPs'ı 

4. OK ile o

5. Aptoid

6. Aptoide

istediğin

 

arının manue

osyasını indir

ellek çubuğun

SD kartı ve

takın. 

R düğmesin

çalıştırılınca a

Klasörü'ı se

n. 

onaylayın. 

me tuşlarını k

osyasını bulu

a gösterilen 

rın Aptoide S

R düğmesin

çalıştırılınca a

seçmek için 

onaylayın. 

e APP'ı seçip

e Store'daki 

niz uygulama

el olarak kuru

rin ve bir Mic

na kaydedin

eya USB b

i kullanarak c

ana menü gö

eçmek için g

kullanarak, ö

up seçin ve O

kurulum yön

Store aracılığ

i kullanarak c

ana menü gö

gezinme tuş

p OK ile onay

 arama iş

ayı bulup kur

ulması: 
cro-SD karta 

. 

bellek çubu

cihazı çalıştı

örüntülenir. 

gezinme tuş

önceden indir

OK ile onayla

ergelerini izl

ğıyla kurulma

cihazı çalıştı

örüntülenir. 

şlarını kullanı

ylayın. 

levini kullan

rabilirsiniz. 
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11 A

 Uy

sun

çağ

ort

do

Menü İ

Bakış 

Wireless 

WiFi – kablos

WIFI Bağlantı

seçer. 

WiFi Hot Sp

bağlantısı ku

dışı bırakır. 

VPN ayarları 

Mobil ağlar –

DLNA – DLNA

Bluetooth – B

Bluetooth Seç

parametreleri

Görsel 

Keystone düz
çıktı görün

getirebilirsiniz

Uygun Ekran
uşlarını kulla

Yansıtım Mod

Ön – n

yüzeyinin

Arka – 

yüzeyinin

olarak ya

Ön-Tava

olarak sa

Arka-Tav

arkasınd

görüntü 

yansıtılır

Ayarla

yarı 

 tuşunu ku

nan Seç

ğırabilirsiniz.

tam dosyas

ğrudan yapm

şlevler

 & Netw

suz ağı (WiFi

ısı – cihazın

pot – başka

rmayı (tethe

– VPN param

– mobil ağ pa

A işlevini aç

Bluetooth bağ

çimi – 

ini ayarlar. 

zeltmesi – 

ntüsünü e

z. 

n – ekran m

anın. 

du 

normal proje

n/ekranının ö

arkadan pro

n arkasına y

ansıtılır. 

an – cihaz 

arkar, görünt

van – cih

dan yukarıd

180 derece 

r. 

ar 

llanarak, en 

çenekler 

. Seçenekl

sı oynatırke

mak için erişe

rine Ge

work'ler 

i) açar ve ka

n bağlanacağ

a bir cihaz 

ring) etkinleş

metrelerini a

arametrelerin

ıp kapatır. 

ğlantısını açı

Bluetooth 

/  tuşla

eğip dikdö

modunu seçm

eksiyon; cih

önüne yerleş

ojeksiyon; ci

yerleştirilir ve

tavandan y

tü 180 derec

haz projeks

dan aşağı 

döndürülür 

önemli aya

menü

ler menü

en de aya

ebilirsiniz.  

enel 

patır. 

ğı kablosuz 

üzerinden W

ştirir veya de

yarlar. 

ni ayarlar. 

ıp kapatır. 

bağlantıs

arını kullana

örtgen ha

mek için 

az, projeks

ştirilir. 

haz projeks

e görüntü ya

yukarıdan aş

e döndürülür

siyon yüzey
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Resim görüntüleyici 

Her resim için süre – slayt gösterisi sırasında görüntü 

gösterme süresi. 

Tekrarlama – slayt gösterisi resimlerinin tekrarlanma 

biçimini ayarlar: Tekrarlama kapalı (Kapalı), dizindeki 

tüm resimleri tekrarla (Dizin), kayıtlı tüm resimleri 

tekrarla (Tümü). 

Geçiş efekti – görüntü geçişi efektlerini ayarlar. 

Slayt gösterisi düzeni – slayt gösterisini sırayla veya 

rastgele oynatır. 

Sistem ayarları 

Tarih ve Zaman – tarihi ve saati ayarlar. 

Android ayarları – Android sistemini ayarlar. 

Duvar kağıdı – arkaplan görüntülerini seçebilirsiniz. 

Uyku modu – bu işlev kullanılırsa, önceden 

belirlenmiş bir süre dolunca veya bir film sona erince 

projektör otomatik olarak ECO moduna geçer. 

Parlaklık modu – farklı bir parlaklık modu 

seçebilirsiniz. 

Dil 

Menü için istediğiniz dili seçin. 

Bakım 

Ayarların geri alınması – ayarları fabrika 

varsayılanlarına geri yükler. 

Aygıt yazılımı güncellemesi - donanım yazılımını 

günceller. Donanım yazılımı paketi internetten indirilir. 

Demo modu – demo modunu açar/kapatır. 

Bilgilendirme – dahili bellekteki boş alanı ve cihaz 

hakkında bilgileri gösterir (donanım yazılımı sürümü, 

cihaz adı, modeli, MAC adresi, IP adresi, seri 

numarası). 
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Oynatma sırasında cihaz maksimum parlaklık 

seviyesinden daha düşük bir parlaklık seviyesine 

geçiyor. 

 Ortam sıcaklığı çok yüksek olduğunda cihaz yüksek 

güçlü LED'leri korumak amacıyla otomatik olarak 

maksimum parlaklık seviyesinden daha düşük bir 

parlaklık seviyesine geçer. 

HDMI ile bağlantıda kötü resim ve renk kalitesi  Teslimat içeriğinde bulunan HDMI kablosunu 

kullanın. Diğer üreticilerin sinyal kötüleşmesine 

neden olabilir. 

Cihaz bir micro-SD kartı veya USB bellek çubuğunu 

okuyamıyor. 

 Cihaz exFAT dosya sistemini desteklememektedir, 

bunun yerine FAT biçimi kullanın. 
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13 Ek 

Teknik Veriler 
Ölçüler (E × Y × D)........................115 × 32 × 115 mm 

Ağırlık.............................................................0,351 kg 

Tavsiye edilen cihaz ortamı...........................5 – 35 ºC 

Bağıl nem.........................%15 – 85 (yoğunlaşma yok) 

Dosya formatları........................*.3gp, *.asf, *.avi, *.flv, 

..............................*.m2ts, *.ts, *.mkv, *.mp4, 

...................*.mov, *.mts, *.rm, *.rmvb, *wmv 

Fotoğraf formatları............JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF 

Müzik formatları......................MP2, MP3, WAV, WMA, 

............................OGG, OGA, FLAC, ALAC, 

............................................APE, AAC, M4A 

Video bağlantısı................................ Mini-HDMI-Yuva 

Kulaklık bağlantısı 

...Stereo – Geçmeli yuva bağlantısı: 3,5 mm 

Dahili hoparlör..............................................mono 3 W 

Dahili bellek.........................................................4 GB 

Uyumlu hafıza kartları...........................Micro-SD (TF) 

USB bağlantısı maks. gücü.............................5 V, 1 A 

Micro-USB bağlantısı maks. gücü.................5 V, 0,5 A 

MHL bağlantısı maks. gücü.............................5 V, 1 A 

Teknoloji / Optik 

Görüntüleme teknolojisi.....................720P 0,3" DLP® 

Işık kaynağı..................................................RGB LED 

Çözünürlük............................1280 x 720 Piksel (16:9) 

Desteklenen çözünürlükler............VGA/SVGA/WVGA 

..................................XGA/WXGA/FULL HD 

Yansıtılan resim boyutu.............................15 - 150 İnç 

  ..................................................38 – 381 cm 

Projeksiyon alanına uzaklık............................0,5 - 5 m 

Ekran yenileme hızı.......................................60/50 Hz 

Şebeke aygıtı 

Model-No........................................HKA04519024-XA 

Giriş..........................100-240 V, 50/60 Hz, max. 1,2 A 

Çıkış.....................................................19 Vdc, 2,37 A 

Üretici.............................................................Huntkey 

Entegre akü donanımı 

Pil tipi................................................. Lithium-Polymer 

Kapasite.............................................2000 mAh 7.4 V 

Şarj süresi..........................................................3 saat 

İşletim süresi...................................................1,5 saat 

Üretici......................................................Fujian United 

Aksesuar 

Sizin cihazınız için aşağıda belirtilen aksesuarlar 

sunulmaktadır: 

PicoPix MHL kablosu ........... (PPA1340 / 253641800) 

Mini DisplayPort kablosu...... (PPA1270 / 253520069) 

PicoPix kapağı...................... (PPA4400 / 253641813) 

 

 

Tüm veriler sadece vasati niteliktedir. Sagemcom 

Documents SAS kuruluşu tarafından önceden haber 

verilmeksizin değişiklikler yapma hakkı saklı 

tutulmaktadır. 
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tazminatı başvuruları için Sagemcom Documents 

SAS sorumluluk taşımamaktadır. 

Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası, önceden 

Sagemcom Documents 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 

Sagemcom Documents SAS sorumluluk 

taşımamaktadır. 

Bu kullanma kılavuzunun herhangi bir akdi özelliği 

yoktur. 

Yanılgı, baskı hatası veya değişiklik olabilir. 
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