
                                                                                   Návod k obsluze
V297 -  Mini LED projektor, domácí kino - HDMI,VGA,USB,SD

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje
důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na
to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Důležité bezpečnostní pokyny a varování 
· Všechny bezpečnostní pokyny a výstrahy musí byt dodrženy. Jsou
součástí příručky a musí byt s manuálem. 
· Jakékoliv záruční nároky jsou neplatné, pokud k poškození dojde v
důsledku nedodržení provozních pokynů. Neneseme žádnou
odpovědnost za jakékoli následné škody. 
· Neneseme žádnou odpovědnost za zranění nebo škodu na majetku způsobenou nesprávnou manipulací 
nebo nedodržením bezpečnostních pokynů. 
· Neoprávněné úpravy a / nebo modifikace zařízení nejsou povoleny z bezpečnostních a licenčních důvodů 
( CE ). 
· Přístroj je schválen pro operaci v suché, uzavřené místnosti. Je zakázáno provozovat zařízení v blízkosti 
vody: např. v koupelnách nebo v blízkosti bazénů. 
· Přístroj nesmí byt vystaven extrémním teplotám ( < 5 ° C / > +40 ° C) při provozu. 
· Přístroj nesmí byt vystaven silným vibracím nebo těžkému mechanickému namáhání. 
· Přístroj nesmí být vystaven nadměrné vlhkosti (např. kapající nebo stříkající vodě). 
· Nepokládejte žádné nádoby naplněné tekutinou (např. vázy) nad nebo vedle spotřebiče. Mohly by 
spadnout a voda natéci do přístroje. Nikdy nelijte tekutiny na zařízení. 
· Nepokládejte žádné malé předměty, jako jsou mince nebo sponky, na zařízení, protože by mohly padnout
dovnitř spotřebiče. 

Přístroj byl zkonstruován pro třídu ochrany II (Pouze pro dvojité izolované jednotky bez uzemnění). 
Jako zdroj energie pro toto zařízení může být použita pouze 220 ‐ 240 V/50Hz zásuvka. Nikdy se 
nepokoušejte provozovat spotřebič s jakýmkoliv jiným napětím. 
Vytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky pouze uchopením krajních plastových částí ‐ netahejte za kabel. 
Nikdy nezapojujte zástrčku ze zásuvky mokrýma rukama. 
Vždy odpojte zařízení ze sítě: 
· Před čištěním spotřebiče 
· Pokud je bouřka 
· Pokud neplánujete používat přístroj po delší dobu ( > 1 týden ) 

Elektrické spotřebiče musí být uchovávány mimo dosah dětí. Buďte zvláště opatrní, pokud jsou přítomny 
děti. Děti si nejsou vědomy nebezpečí při používání elektrických spotřebičů. Děti by se mohly pokusit 
vkládat cizí předměty do přístroje ‐ nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nenechávejte spotřebič bez 
dozoru. 

Nikdy nepokládejte přístroj na nestabilní nebo pohyblivé plochy. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo 
poškození zařízení. 
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Pokud používáte stojan, ujistěte se, že je ve stabilní poloze a je bezpečně umístěn. Na nerovné či šikmé 
ploše může dojít k náhlému pádu či převrácení a způsobit úraz. 
Po otevření nebo odstranění krytů (pokud to lze uskutečnit bez použití nářadí) nastává riziko kontaktu s 
komponenty pod proudem. 
Pokud přístroj má být otevřen pro účely kalibrace, servisu, opravy nebo výměny součástí, všechny jeho 
póly musí být nejprve odpojeny od všech zdrojů napětí. Když přístroj musí být otevřen pod napětím v 
rámci údržby nebo opravy, smí tyto opravy provádět pouze odborník, který je obeznámen s riziky a s 
příslušnými předpisy. 
Nikdy nepřipojujte spotřebič bezprostředně po převozu z chladného prostředí do teplé místnosti. 
Kondenzované výpary mohou zničit spotřebič nebo by mohli dojít k úrazu elektrickým proudem. Nechejte 
přístroj ohřát na pokojovou teplotu, než ho zapojíte. Počkejte, až se kondenzovaná voda odpaří. To může 
trvat i několik hodin. 
Nevystavujte otevřenému ohni: např. zapálené svíčky na nebo další spotřebiče. Nepokládejte přístroj na 
měkké povrchy: jako jsou koberce a postele. Nebraňte cirkulaci vzduchu cizími předměty: například 
časopisy, ručníky či záclonami. Tyto předměty mohou bránit odvodu tepla z přístroje a mohou mít za 
následek v přehřátí a poškození zařízení. 
Používejte přístroj pouze v normálním, nikoliv v tropickém prostředí. 
Všechny osoby podílející se na provozu, instalaci a údržbě spotřebiče a uvedení do provozu musí být 
vyškolené a kvalifikované v souladu s tímto návodem k obsluze. 
Poškozený síťový kabel mohou vyměnit pouze specialisté. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 
Pokud si nejste jisti správným připojením nebo pokud máte otázky, které nejsou zodpovězeny v návodu k 
obsluze, prosím, neváhejte se obrátit na technickou podporu či specialistu. 
Poraďte se s odborníkem, pokud jste na pochybách ohledně činnosti nebo bezpečnosti výrobku. 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Elektrické výrobky nepatří do domovního odpadu! Odevzdejte je, prosím, do sběrného dvoru či do 
recyklačního centra. 

Specifikace:
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Použití zařízení 
Po rozbalení nechejte přístroj minimálně 1 hodinu odpočinout při pokojové teplotě. Okamžité zapojení 
projektoru do elektrické sítě může kvůli kondenzaci par vlivem rozdílných teplot způsobit zkrat či poškození 
zařízení. 
Projektor je třeba umístit na pevnou stabilní podložku nebo připevnit k odpovídajícímu držáku. Všechny 
výdechy musí zůstat průchozí a nesmí být zakryty. 
1. Připojte požadované zařízení pomocí odpovídajících kabelů a konektorů. 
2. Zapojte zařízení do elektrické sítě. 
3. Zapněte zařízení pomocí hlavního vypínače (3). 
4. Obraz zaostříte otáčením hlavní čočky (1). 
5. Po vypnutí nechejte projektor zapojený v elektrické síti minimálně po dobu, kdy běží ventilátor. 

Upozornění: 
Předčasné či náhlé odpojení projektoru z elektrické sítě může způsobit poškození lampy. 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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