Skrócona instrukcja obs³ugi

Technologia Led&Laser
Modele:
XJ-A130/A135/A140/A145/A150/A155
XJ-A230/A235/A240/A245/A250/A255

Szczegó³owa instrukcja monta¿u, ustawienia oraz obs³ugi dla ka¿dego z wymienionych modeli projektorów dostêpna jest na stronie www.casio-led.pl
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1. Ogólne informacje o bezpieczeñstwie u¿ytkowania

PROSIMY KONIECZNIE PRZECZYTAÆ PRZED ROZPOCZÊCIEM
U¯YTKOWANIA
Zasady bezpieczeñstwa
•W trak cie pracy nie zas³aniaæ otworów wentylacyjnych! Projektor nale¿y tak
ustawiæ, aby zapewniæ wystarczaj¹c¹ cyrkulacjê powietrza, potrzebn¹ do
prawid³owego ch³odzenia urz¹dzenia.
•Gniazdo sieciowe, do którego do³¹czony jest projektor powinno posiadaæ
uziemienie!
•Podczas od³¹czania urz¹dzenia od sieci nie nale¿y ci¹gn¹æ za sznur sieciowy,
lecz przytrzymuj¹c gniazdo sieciowe ci¹gn¹æ za wtyczkê.
•W przypadku, gdy do urz¹dzenia dostanie siê wilgoæ, jakikolwiek p ³yn lub
przedmiot nale¿y bezwzglêdnie od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci energetycznej a
nastêpnie skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ urz¹dzenia.
•Nie dopuszcza siê dokonywania jakichkolwiek napraw przez osoby do tego
nieuprawnione, pozostawiaj¹c ewentualne naprawy wyspecjalizowanym
punktom serwisowym.
•Pr zed czyszczeniem projektora nale¿y bezwzglêdnie od³¹czyæ sznur zasilania z
sieci energetycznej.
•Projektora nie nale¿y myæ p³ynami oraz substancjami ¿r¹cymi
•Podczas pracy projektora nie wolno patrzyæ bezpoœrednio w obiektyw
• Aby zapobiec pora¿eniu napiêciem sieci oraz wyeliminowaæ mo¿liwoœci
uszkodzenia projektora, nale¿y chroniæ go przed wilgoci¹ i opadami
atmosferycznymi.
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Instalacja urz¹dzenia
•Projektor powinien staæ na solidnym i twardym pod³o¿u lub byæ zamocowanym
na przeznaczonym do tego uchwycie w odpowiedniej pozycji.
•Projektor wspó³pracuje ze Ÿród³ami sygna³u komputerowego (laptopy,
komputery stacjonarne) oraz sygna³u video (odtwarzacz VHS, DVD)
•Podczas pod³¹czania kabli sygna³owych projektor oraz urz¹dzenia Ÿród³owe
musz¹ byæ od³¹czone od pr¹du. Pod³¹czenie do pr¹du powinno nast¹piæ po
pod³¹czeniu kabli sygna³owych.
• Aby wy³¹czyæ projektor, nale¿y u ¿ y æ przycisku POWER i potwierdziæ chêæ
wy³¹czenia. Nastêpnie nale¿y odczekaæ do momentu sch³odzenia
projektora.
• Uwaga - dok³adne przeczytanie instrukcji obs³ugi i stosowanie siê do
zawartych w niej zaleceñ stanowi gwarancjê bezawaryjnej pracy urz¹dzenia
i zadowolenia u¿ytkownika z nabytego urz¹dzenia.
• Uwaga – materia³y eksploatacyjne projektora, takie jak filtr powietrza, nie
podlegaj¹ gwarancji.

Przenoszenie projektora
• Podczas przenoszenia projektora nale¿y zabezpieczyæ obiektyw
plastikow¹ os³on¹ oraz z ³o¿yæ stopki urz¹dzenia. Upuszczenie lub
uderzenie projektora mo¿e groziæ powa¿n¹ awari¹. Pokrowiec
dostarczany z projektorem lub materia³owa torba chroni urz¹dzenie
wy³¹cznie przed kurzem i zabrudzeniami, a nie chroni przed
uszkodzeniami mechanicznymi i nie nadaje siê do przesy³ania kurierem.
Projektor mo¿na przesy³aæ kurierem w oryginalnym opakowaniu (karton
+ zabezpieczenie) producenta – wiêcej informacji udzieli Pañstwu
dealer/sprzedawcy. Przed umieszczeniem projektora w torbie nale¿y
zaczekaæ do jego sch³odzenia.
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2. Zasady u¿ytkowania
Czyszczenie
Wy³¹czyæ projektor z zasilania. Nie u¿ywaæ œrod ków czyszcz¹cych w aerozolu.
U¿ywaæ wilgotnej szmatki.
Wilgoæ
Nie u¿ywaæ projektora w miejscach o podwy¿szonej wilgotnoœci.
Akcesoria
Nie umieszczaæ urz¹dzenia na niestabilnych powierzchniach. U ¿ywaæ tylko
podstaw do tego celu przeznaczonych lub dostarczonych przez producenta.
Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z instalacj¹ i monta¿em urz¹dzenia powinny byæ
wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.
Wentylacja
Projektor wyposa¿ony jest w uk³ad wentylacyjny zapobiegaj¹cy przegrzaniu
urz¹dzenia. W zwi¹zku z tym nie wolno zakrywaæ otworów wentylacyjnych.
Niewskazane jest równie¿ umieszczanie projektora w miejscach, gdzie
utrudniona jest swobodna cyrkulacja powietrza.
ród³a zasilania
Urz¹dzenie powinno byæ zasilane zgodnie z zaleceniem producenta. Informacja
o rodzaju Ÿród³a zasilania znajduje siê na etykietce umieszczonej na urz¹dzeniu.
Inne uwagi
Projektor nale¿y od³¹czyæ od sieci zasilaj¹cej w przypadku:
• d ymu wydostaj¹cego siê z urz¹dzenia,
• dziwnych dŸwiêków sugeruj¹cych nieprawid³ow¹ pracê urz¹dzenia,
• ulatnianie siê dziwnego zapachu,
Nie od³¹czenie urz¹dzenia od sieci zasilaj¹cej mo¿e spowodowaæ po¿ar
lub pora¿enie pr¹dem. W przypadku awarii natychmiast wy³¹czyæ
urz¹dzenie i skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹.
Nigdy nie otwieraæ obudowy:
Urz¹dzenie posiada obwody wysokiego napiêcia. Usuniêcie obudowy grozi
pora¿eniem. Wszystkie naprawy, przegl¹dy techniczne winne byæ wykonywane przez
wyspecjalizowany serwis.
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Soczewki:
Soczewki nie powinny byæ wystawione na bezpoœrednie dzia³anie s³oñca,
gdy¿ mo¿e to doprowadziæ do po¿aru. Nie wolno tak¿e patrzeæ w obiektyw
w czasie pracy projektora
Miejsce pracy:
• temperatura: +10oC ÷ +35oC
• wilgotnoœæ powietrza: miêdzy 20 a 80%
• pod projektorem nie mo¿e znajdowaæ siê Ÿród³o ciep³a
• projektor musi byæ ustawiony na stabilnej powierzchni oraz odizolowany
od urz¹dzeñ bêd¹cych Ÿród³em drgañ.
• umieszczanie projektora w pobli¿u urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych silne pole
magnetyczne
oraz
przewodów
wysokiego
napiêcia
jest
niedopuszczalne.
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3. Zawartoœæ zestawu
W ka¿dym zestawie powinny znaleŸæ siê nastêpuj¹ce elementy:

Dodatkowo w opakowaniu znajduje siê:
- torba na projektor i przewody
- p³yta z oprogramowanie
- instrukcja obs³ugi
- karta gwarancyjna
- w modelach ze z³¹czem USB znajduje siê adapter WLAN
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4. Budowa projektora
4.1 Panel sterowania

Funkcje przycisków:
[FOCUS] – sterowanie ostroœci¹ wyœwietlanego obrazu (za pomoc¹ klawiszy
strza³ek w lewo i prawo (< / >)
[ENTER] – zatwierdzenie wyboru
[MENU] – wyœwietlenie menu na ekranie
[Power] – w³¹czenie/wy³¹czenie projektora
[INPUT] – wybór Ÿród³a sygna³u
[AUTO] – automatyczne dopasowanie parametrów obrazu
[ZOOM] – sterowanie wielkoœci¹ obrazu (za pomoc¹ klawiszy strza³ek w lewo i
prawo)
[ESC] – wyjœcie z menu, anulowanie ustawieñ
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4.2 Panel przy³¹czeniowy
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5. WskaŸniki projektora

Na panelu projektora znajduj¹ siê trzy diody informuj¹ce o stanie projektora.
W poni¿szej tabeli znajduje siê opis poszczególnych sygnalizacji:
Dioda

Stan diody

Status projektora

POWER:
TEMP:
LAMP:
POWER:
POWER:
POWER:

zapalona na bursztynowo
zapalona na bursztynowo
zapalona na bursztynowo
zapalona na bursztynowo
miga na zielono
zapalona na zielono

Dopiero pod³¹czono zasilanie, projektor
jest w fazie rozruchu

POWER:
LAMP:

miga bursztynowo
zapalona na zielono

Standby – projektor w stanie czuwania
Projektor rozgrzewa siê po w³¹czeniu
Projektor jest w³¹czony i gotowy do
dzia³ania
Projektor jest w trakcie wy³¹czania
Tryb Eco Mode jest w³¹czony
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