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Hoito- ja turvallisuusohjeet 
1. Pidä laite ja pakkausmateriaalit pikkulapsien ja lapsien ulottumattomissa. 
2. Suojaa tehosovitin ja muut kontaktit tippuvalta tai räiskyvältä vedeltä ja kuivaa 

kätesi ennen niiden käsittelemistä. Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä, kuten 
maljakoita jne., laitteen päälle tai lähelle. 

3. Varmista, että käytetty pistorasia on aina käytettävissä ja hyvin näkyvissä. Erota 
laite sähköverkosta hätätapauksessa tehosovitinta käyttäen. 

4. Pidä laite kaukana kaikista liekeistä, kuten kynttilöistä. Avotulia ei saa asettaa 
laitteen lähelle. 

5. Pidä laite vähintään 10 cm:n päässä muista esineistä. Varmista, ettei 
tuuletusaukkojen päällä ole sanomalehtia, pöytäliinoja, verhoja, jne. 

6. Turvallisuuden takaamiseksi projektoria ei saa käyttää ukkosmyrskyjen tai 
salamoinnin aikana. 

7. Suhteellinen kosteus on 5~35 °C, 80 % (Maks.), ei kondensoituva. 
8. Akku sisältyy laitteeseen. Älä pura tai muuta sitä. Akun saa vaihtaa vain pätevä 

huoltohenkilöstö. 
9. Varmista, että ympäristölämpötila on välillä -10~55 °C 
10. Käytön aikana tämä tuote voi hiukan kuumentua, se on normaalia. 
11. Jos tuote on siirretty kylmästä ympäristöstä lämpimään, odota ennen sen 

käyttämistä. Mahdollinen lauhdevesi voi joissakin tapauksissa vaurioittaa 
laitetta pysyvästi. Kun laite on saavuttanut ympäristölämpötilan, sitä voidaan 
käyttää vaaratta. 

12. Käsittele tuotetta huolellisesti. Älä anna sen koskettaa teräviin esineisiin. Pidä 
laite kaukana metallisista kohteista. 

13. Aseta projektori tasaiselle alustalle. Jos tuote törmää johonkin tai putoaa 
maahan, se todennäköisesti vaurioituu. 

14. Älä pudota tai pura tuotetta, muutoin takuu mitätöityy. Ulkokuorien avaaminen ja 
poistaminen voi altistaa käyttäjän vaaralliselle jännitteelle tai muille vaaroille. 
Jätä huolto pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi. 

15. Käytä vain laitteen valmistajan toimittamia tarvikkeita ja lisälaitteita. 
16. Tuotteeseen ja käyttöohjeisiin voidaan tehdä 

parannuksia tai lisäyksiä ilman erillistä ilmoitusta. 
17. Vältä katsomasta suoraan projektorin linsseihin. 
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Jos tuotteen hävitys on tarpeen, kierrätä 
kaikki mahdolliset tuotteen osat. 
Akkuja ja ladattavia akkuja ei saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana! Vie ne 
paikalliseen kierrätyskeskukseen. 
Voimme yhdessä auttaa suojelemaan 
ympäristöä. 
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Tuotteen yleiskuvaus 

 

 
 

iPhone/iPad-liitin

Projisointitilan painike 

Lataustilan painike 

LED-merkkival

Suoja/Pico-teline 

Mikro USB-latausportti 

Tarkkuuden säätöpyörä 

Projektorin linssit 

* Projektorin liittimen suoja 
“Pico-teline” voidaan asettaa 
projektorin alapuolelle kuvan 
mukaisesti, jotta projisoitu kuva pysyy 
samansuuntaisena iPadin liittämisen 
aikana. (iPad-teline ei kuulu 
pakkaukseen) 
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Laitteen lataaminen 

Liitä yhdistetyn USB-kaapelin yksi 
pää laitteen mikro-USB-porttiin ja 
toinen pää 
tietokoneeseen/kannettavaan tai 
iPhone/iPad-laitteen 
USB-virtalähteeseen latausta 
varten. 
* Laite voidaan ladata täyteen 

noin 5 tunnissa akun ollessa 
tyhjä. 

 
 
 

iPhonen lataaminen 

1. Liitä iPhone tuotteeseen. 
2. Paina iPhonen 

latauspainiketta iPhonen 
latauksen käynnistämiseksi 
tai pysäyttämiseksi. 

* iPad-laitteen  

lataaminen ei ole suositeltavaa. 
 
 

LED-merkkivalon tilat 

LED-valon tila Ohje 

3 valkoista LED-merkkivaloa palaa Akun virtataso on välillä 80 % - 100 % 

2 valkoista LED-merkkivaloa palaa Akun virtataso on välillä 45 % - 80 % 

1 valkoinen LED-merkkivalo palaa Akun virtataso on välillä 10 % - 45 % 

1 valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu Akun virtataso on alle 10 % 

LED Marquee Tuotteen lataus on käynnissä 

LED-merkkivalo vilkkuu iPhonen lataaminen 

1

2

tai 
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Projektorin kytkeminen päälle/pois päältä 

Paina projisointitilan painiketta  
3 sekunnin ajan projektorin 
kytkemiseksi PÄÄLLE tai POIS 
PÄÄLTÄ. 
* Laite kuumenee pitkäaikaisen 

käytön seurauksena sen 
suuren suorituskyvyn vuoksi. 

 

Tarkkuuden säätäminen 

Säädä tarkkuutta tarkkuuden 
säätöpyörällä terävän ja selkeän 
kuvan saavuttamiseksi. 

 

Valokuvien ja videoiden projisoiminen iPhone- tai 
iPad-laitteen ohjelmalla 

1. Valitse “Valokuvat”-kuvake iPhone- tai iPad-päävalikosta. 
2. Valitse valokuva tai video,  jonka haluat projisoida. 

* Valokuvat voidaan projisoida ainoastaan kuvaesityksenä. 
**Säädä äänenvoimakkuutta toiston aikana painamalla iPhone- tai 

iPad-laitteen äänenvoimakkuuden säätöpainiketta. 
 

 
 



Käyttöohje 

4 

F
I 

Tuotteen tekniset tiedot 

Kohta Kuvaus 

Optinen teknologia DLP 

Valonlähde RGB LED 

Resoluutio 640 x 480 pikseliä (VGA) 

Valovirta Jopa ANSI 35 lumenia 

Projisoidun kuvan koko 152 mm ~ 1524 mm  
(6” ~ 60” diagonaalinen) 

Käyttöjärjestelmä iOS4, iOS5 

Projisointilähde Uusi iPad, iPad 2, iPad, 
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, 
iPod touch 4. sukupolvi, iPod touch 3. 
sukupolvi 

Ottoteho  5V / 1A 

Lähtöteho 5 V / 2 A 

Akkutyyppi Sisäänrakennettu 1850 mAh 
litiumpolymeeriakku 

Akun tila Projisointitila: 120 min 
iPhonen lataustila: 80 % 
iPhone-akkukapasiteetti (iPhone 4) 

Virrankulutus Projisointitila: 4,5 W 
iPhonen lataustila: 5 W 

Käyttölämpötila 5 °C ~ 35 °C 

Mitat (P x L x K) 67 x 63 x 19.9 mm 

Paino 125 g 

Pakkauksen sisältö Pico-projektori, USB-kaapeli, pussi, 
ohjekirja 

* Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin. 
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Vianmääritys 

Ongelma Tarkistuskohta 

Projektori ei kytkeydy päälle. Varmista, että akku on ladattu 
täyteen. 

Projisoinnin kuva on liian 
tumma. 

* Käytä projektoria ympäristössä, 
jossa on vähemmän valoa. 

* Pienennä projisoidun kuvan 
kokoa. 

Projisoinnin kuva on liian 
epäselvä. 

Säädä tarkkuutta tarkkuuden 
säätöpyörällä. 

Projektori on kytketty päälle, 
mutta kuva ei projisoidu. 

Varmista, että laitteessa on 
TV-lähtöä käyttävä toiminto. 

Projektorin pinta on kuuma. Tämä projektori tuottaa jonkin 
verran lämpöä normaalin käytön 
aikana. 

Kun iPhone liitetään 
projektoriin, näkyviin tulee alla 
oleva iPhonen virheviesti. 

Virhe voi johtua iPhonen ja 
projektorin huonosta liitännästä. 
Liitä iPhone ja projektori uudelleen, 
kytke projektori sen jälkeen 
uudelleen päälle. 
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Ongelma Tarkistuskohta 

Projisoinnin kuvasuhde on 
vääristynyt. 

Siirry takaisin kotisivulle ja sulje 
näyttö kaksoisnapsauttamalla ensin 
iPhone/iPadin kotipainiketta, siirry 
sitten iPhone/iPad-laitteen 
asetustilaan  ja valitse TV-lähtö 
yleisistä asetuksista, kytke sitten 
"pois päältä" laajanäyttövalinta. Voit 
projisoida kuvan oikeassa 
kuvasuhteessa käynnistämällä 
näytön uudelleen. 

Videon projisointi päättyy 
yllättäen ja automaattisesti. 

Siirry takaisin iPhonen asetuksiin, 
valitse yleiset asetukset ja siirry 
Automaattinen lukitus -valintaan 
asettaaksesi valinnan “Ei koskaan”. 
Tämän jälkeen pitkäaikainen 
videon projisointi on mahdollista. 

Projisointinäytössä näkyy 
logoja ja numeroita. 

Tämä voi johtua virtapainikkeen 
liian pitkään painamisesta 
tekniseen tilaan siirtymiseksi. Kytke 
projektori pois päältä ja paina 
virtapainiketta 3 sekunnin ajan sen 
kytkemiseksi päälle. 

 




