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GÜVENLİK

Eşkenar üçgen içerisindeki oklu şimşek işareti, kullanıcıyı, kişilere 
elektrik çarpması oluşturmaya yetecek boyutta olabilecek, ürünün kutusu 
içerisinde yalıtılmamış "tehlikeli voltaj"ın varlığı hakkında uyarmak üzere 
tasarlanmıştır.

Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, kullanıcıyı, cihazın 
beraberindeki dokümanlardaki önemli çalıştırma ve bakım (tamir) 
talimatlarının varlığı hakkında uyarmak üzere tasarlanmıştır.

Lütfen bu kullanıcı kılavuzunda tavsiye edilen tüm uyarılar, önlemler ve bakımı izleyin.

Önemli Güvenlik Talimatı
 � RG1 IEC 62471-5:2015.

 � Havalandırma açıklıklarını engellemeyin. Projektörün güvenilir biçimde çalışmasını sağlamak ve 
aşırı ısınmadan korunmak için, projektörün havalandırmanın engellenmediği bir yere kurulması 
tavsiye edilir. Örnek olarak, projektörü kalabalık bir kafe masası, sofa, yatak, vb. Üzerine kurmayın. 
Projektörü, hava akımını kısıtlayan bir kitap çantası veya dolabı gibi kapalı yerlere koymayın.

 � Yangın ve/veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, projektörü yağmur veya neme maruz 
bırakmayın. Radyatörler, ısıtıcılar, fırınlar veya ısı yayan amplifikatörler gibi ısı kaynaklarının yanına 
kurmayın.

 � Projektörün içine nesne veya sıvıların girmesine izin vermeyin. Yangın veya elektrik çarpması ile 
sonuçlanabilecek şekilde tehlikeli voltajlara veya kısa devre yapan parçalara değebilirler.

 � Aşağıdaki koşullar altında kullanmayın:
 ± Aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlarda.

(i) Ortam oda sıcaklığının 5°C ~ 40°C aralığında olmasını sağlayın

(ii) Bağıl nem %10 ~ %85 olmalıdır

 ± Aşırı toz ve kire duyarlı alanlarda.

 ± Güçlü bir manyetik alan üreten herhangi bir cihaz yanında kullanmayın.

 ± Doğrudan güneş ışığında.

 � Fiziksel olarak hasar görmüşse veya kötü kullanılmışsa üniteyi kullanmayın. Fiziksel hasar/kötü 
kullanma şunlar olacaktır (fakat bunlarla sınırlı değildir): 

 ± Ünite düşürülmüştür.

 ± Güç kaynağı kablosu veya fişi hasar görmüştür.

 ± Projektörün üstüne sıvı dökülmüştür.

 ± Projektör yağmur veya neme maruz kalmıştır.

 ± Projektörün içine birşey düşmüştür veya içerisinde birşey gevşektir.

 � Projektörü sabit olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin. Projektör devrilip yaralanmaya neden olabilir veya 
projektör hasar görebilir.

 � Çalışırken, projektör merceğinden çıkan ışığı engellemeyin. Işık, yanıklara neden olacak veya bir 
yangın başlatacak şekilde nesneyi ısıtacak ve eritebilecektir.

 � Lütfen projektörü açmayın veya sökmeyin, çünkü bu elektrik çarpmasına yol açabilir.

 � Üniteyi kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Kapakları açmak veya çıkarmak, sizi tehlikeli voltajlar veya 
diğer tehlikelere maruz bırakabilir. Lütfen üniteyi tamir için göndermeden önce Optoma’yı arayın.

 � Güvenlikle ilgili işaretler için projektörün kutusuna bakın.

 � Ünite yalnızca uygun servis personeli tarafından tamir edilmelidir.

 � Yalnızca üretici tarafından belirtilen eklentiler/aksesuarları kullanın. 
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 � Çalışma sırasında projektör merceğine doğrudan bakmayın. Parlak ışık gözlerinize zarar verebilir.

 � Projektörü kapatırken, lütfen gücü kesmeden önce soğutma döngüsünün tamamlandığından emin 
olun. Projektörün soğuması için 90 saniye bekleyin.

 � Ürünü temizlemeden önce kapatın ve güç fişini AC prizinden çekin.

 � Ekran muhafazasını temizlemek için hafif deterjanlı yumuşak kuru bir bez kullanın. Üniteyi temizlemek 
için aşındırıcı temizleyiciler, cilalar veya çözücüler kullanmayın.

 � Ürün uzun süre boyunca kullanılmayacaksa güç fişini AC prizinden sökün.

 � Projektörü, titreşime veya darbeye maruz kalabilecek yerlere kurmayın.

 � Merceğe çıplak ellerle dokunmayın.

 � Depolamadan önce uzaktan kumandadan pili/pilleri çıkarın. Pil/Piller uzun süre uzaktan kumandada 
bırakılırsa sızıntı yapabilir.

 � Projektör performansının kalitesini olumsuz yönde etkileyebileceğinden, projektörü yağ veya sigara 
dumanının olduğu yerlerden kullanmayın veya depolamayın.

 � Standart dışı kurulum projektör performansını etkileyebileceğinden, lütfen doğru yönde projektör 
kurulumuna uyun.

 � Bir anahtarlı uzatma kablosu veya gerilim dalgalanması koruyucu kullanın. Güç kesintileri ve gerilim 
düşüşleri aygıtlara CİDDİ zarar verebilir.

Telif Hakkı
Tüm fotoğrafları, gösterimleri ve yazılımı da kapsayan bu yayım, her hakkı saklı olmak üzere uluslararası telif hakkı 
yasalarıyla korunmaktadır. Bu kılavuz veya içerdiği herhangi bir malzeme, yazarın yazılı izni olmadan yeniden 
üretilemez.

© Telif Hakkı 2018

Sorumluluk Reddi
Bu belgedeki bilgiler bildirim yapılmaksızın değiştirilmeye tabidir. Üretici, buradaki içeriklerle ilgili hiçbir sorumluluk 
veya garanti vermez ve ima edilen her türlü ticarete elverişlilik ya da herhangi bir özel amaca uygunluk garantisini 
özellikle reddeder. Üretici, herhangi bir kişiye bildirme yükümlülüğü olmadan bu yayımı gözden geçirme ve içeriğini 
zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

Ticari Marka Tanıma
Kensington, ACCO Brand Corporation şirketinin, dünya çapında diğer ülkelerde yayımlanmış kayıtlara ve bekleyen 
uygulamalara sahip ABD kayıtlı ticari markasıdır.

HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC. şirketinin Birleşik Devletler ve 
diğer ülkelerde ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

DLP®, DLP Link ve DLP logosu, Texas Instruments şirketinin kayıtlı ticari markaları ve BrilliantColorTM ticari 
markasıdır.

Bu kılavuzda kullanılan tüm diğer ürün adları kendi sahiplerinin mülkiyetidir ve o şekilde tanınır.
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FCC
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15.Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili kısıtlamalara uygun 
olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, evsel tesisatta zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere 
tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve üreticisinin talimatlarına uygun 
biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimine zararlı parazitlere neden olabilir.

Ancak, belirli tesisatlarda parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilmez. Bu aygıt radyo ve televizyon 
alıcılarında, cihazın kapatılması ve açılması ile anlaşılacak zararlı parazitlerin oluşmasına neden olursa, kullanıcı 
aşağıdaki önlemleri uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:

 � Alıcı anteni yeniden yönlendirmek veya yeniden konumlandırmak.

 � Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.

 � Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki çıkış noktasına bağlamak.

 � Yardım için bayi veya deneyimli bir radyo / televizyon teknisyenine danışmak.

Uyarı: Blendajlı kablolar
Diğer hesaplama cihazlarına giden tüm bağlantılar, FCC yönetmelikleriyle uyumluluk sağlamak üzere blendajlı 
kabloları kullanılarak yapılmalıdır.

Dikkat

Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının Federal İletişim Komisyonu 
tarafından verilen projektörü kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Çalıştırma Koşulları

Bu aygıt FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. İşletimi aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz ve

2. Bu cihaz, istenmeyen işletime neden olabilecek parazitler dahil, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Uyarı: Kanadalı kullanıcılar

Bu B Sınıfı dijital cihaz Canadian ICES-003 ile uyumludur.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

AB ülkeleri için Uyumluluk Beyanatı
 � EMC Direktifi 2014/30/EC (tadiller dahil)

 � Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EC

 � R & TTE Direktifi 1999/5/EC (ürün RF işlevine sahipse)

WEEE
İmha talimatları

Bu elektronik cihazı çöpe atarak elden çıkarmayın. Kirliliği en aza indirgemek ve global çevrenin 
korunmasını sağlamak için, lütfen bunu geri dönüştürün.
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GİRİŞ

Pakete Genel Bakış
Ambalajından dikkatlice çıkarıp, aşağıdaki standart aksesuarlar kısmında listelenen öğelerin bulunduğunu 
doğrulayın. İsteğe bağlı aksesuarlar kısmındaki öğelerin bazıları, modele, özelliklere ve satın aldığınız bölgeye 
bağlı olarak mevcut olmayabilir. Lütfen satın aldığınız yerle kontrol edin. Bazı aksesuarlar bölgeden bölgeye 
değişiklik gösterebilir. 

Garanti kartı yalnızca bazı belirli bölgelerde sağlanır. Ayrıntılı bilgiler için lütfen bayinize danışın.

Standart Aksesuarlar

Projektör Uzaktan kumanda AC güç kablosu

Dokümantasyon

	Garanti Kartı*

	Temel Kullanım Kılavuzu

Not: 
 � Piller uzaktan kumandayla birlikte sağlanır.
 � Avrupa garanti bilgisi için lütfen www.optoma.com adresini ziyaret edin.

Güç adaptörü

Taşıma Çantası

http://www.optoma.com
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GİRİŞ

Ürüne Genel Bakış
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Not: Giriş ve çıkış etiketleri arasında en az 20 cm mesafe bırakın.

Hayır. Öğe Hayır. Öğe
1. Mercek 6. Mercek Kapağı
2. IR Receiver 7. Fokus Halkası
3. Tuş takımı 8. Güç Düğmesi
4. Havalandırma (giriş) 9. Giriş / Çıkış
5. Dayanak 10. Havalandırma (çıkış)
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GİRİŞ

Bağlantılar

1 2 3 4 5 6

Hayır. Öğe Hayır. Öğe

1. AUDIO OUT Bağlayıcı 4. USB-A Bağlayıcı (Wi-Fi yardımcı 
cihazı)

2. HDMI 1 Bağlayıcı 5. USB-A Bağlayıcı (USB Display) / 
USB Güç Çıkışı (5V/1,5A)

3. HDMI 2 Bağlayıcı 6. DC IN Bağlayıcı
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GİRİŞ

Tuş takımı

1

2

6

345

7

Hayır. Öğe Hayır. Öğe
1. Dört Yönlü Seçme Tuşları 5. Giriş
2. Tamam 6. Görüntü Modu
3. Dönüş 7. Durum LED'i
4. Ayarlar
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GİRİŞ

Uzaktan kumanda

1
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Hayır. Öğe Hayır. Öğe
1. Açma/Kapama 7. Ses +
2. Ses - 8. Tamam
3. Dört Yönlü Seçme Tuşları 9. Ayarlar
4. Dönüş 10. Bluetooth
5. Görüntü Modu 11. Giriş
6. Dilsiz
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AYAR VE KURULUM

Projektörü tripoda takın
Projektörün üzerindeki vida deliğine standart bir tripod takın.

Somun 1/4” - 20 UNC 
takın
(Tripod için delik açın)

280mm
19

2m
m

Not: 
 � Lütfen, hatalı kurulumdan kaynaklanan hasarın garantiyi geçersiz kılacağına dikkat edin.

 � Belirli bir ekran boyutuna yönelik projektör konumunun nasıl belirleneceği konusunda lütfen 
sayfalarındaki 35 mesafe tablosuna başvurun.
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AYAR VE KURULUM

Projektöre kaynaklar bağlama

1

2

3 4

5

810

9

6 7

Hayır. Öğe Hayır. Öğe
1. Ses Çıkış Kablosu 6. USB Kablosu
2. HDMI Kablosu 7. Güç Kablosu
3. Bluetooth Bağlantısı 8. Güç Adaptörü
4. Kablosuz (Wi-Fi) Bağlantı 9. USB Kablosu
5. Wi-Fi Yardımcı Cihazı 10. Ses Çıkış Kablosu

Not: Kablosuz adaptör, isteğe bağlı bir aksesuardır.
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AYAR VE KURULUM

Yansıtılan Görüntüyü Ayarlama
Görüntü yüksekliği
Görüntü yüksekliğini ayarlamak için dayanağı açın.

Dayanak

Odak

Görüntü net olana dek odaklama halkasını yukarı veya aşağı yönde çevirin.

Fokus Halkası
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AYAR VE KURULUM

Kumanda kurulumu

Pilleri takma/değiştirme
Uzaktan Kumanda için iki adet AAA boy pil birlikte verilmiştir.

1. Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın.
2. AAA pilleri şekilde gösterildiği gibi pil bölmesine takın.
3. Arka kapağı uzaktan kumandaya geri takın.

Not: Yalnızca aynı veya eşdeğer türde pillerle değiştirin.

DİKKAT

Pillerin yanlış kullanımı, kimyasal akıntıya veya patlamaya neden olabilir. Aşağıdaki talimatları izlediğinizden emin 
olun.

 � Farklı türlerde pilleri karıştırmayın. Farklı türlerde piller, farklı niteliklere sahiptirr.

 � Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Eski ve yeni pilleri karıştırmak, yeni pilin ömrünün azalmasına ya da 
eski pilde kimyasal akıntı oluşmasına sebep olabilir. 

 � Bittiklerinde pilleri hemen çıkarın. Pillerden akan kimyasallar cilt ile temas ettiklerinde ciltte 
kızarıklıklara seep olabilir. Eğer herhangi bir kimyasal akıntı bulursanız, bir bez ile iyice silin.

 � Bu ürünle birlikte verilen piller, saklama koşulları nedeniyle daha az ömre sahip olabilir.

 � Uzaktan kumandayı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız pillerini çıkarın.

 � Pilleri atarken, ülkenizde ya da bölgenizdeki ilgili kanunlara uymalısınız. 
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AYAR VE KURULUM

Etkili mesafe
Kızılötesi uzaktan kumanda sensörü projektörün üst tarafında bulunur. Uzaktan kumandanın çalışma açısının, 
projektör üzerindeki IR (kızılötesi) alıcısına ±35° dahilinde olduğunu kontrol edin. Uzaktan kumanda ile sensör 
arasındaki mesafe, 45° çalışma açısında 6 metreyi ve 0° çalışma açısında 14 metreyi aşmamalıdır.

 � Uzaktan kumanda ve projektördeki kızılötesi sensörü arasında kızılötesi ışınını kesebilecek hiçbir 
engel olmadığından emin olun.

 � Uzaktan kumandanın kızılötesi ileticisine doğrudan güneş ışığı veya floresan lambası 
yansımadığından emin olun.

 � Lütfen uzaktan kumandayı floresan lambalarından 2 metreden uzak mesafede tutun; aksi halde 
uzaktan kumanda hatalı çalışabilir.

 � Uzaktan kumanda Çevirici Tip floresan lambalara yakın olursa zaman etkisiz olabilir.

 � Uzaktan kumanda ve projektör birbirlerine çok kısa mesafede olursa uzaktan kumanda etkisiz olabilir.

 � Ekrana yönelttiğinizde, uzaktan kumandadan ekrana olan etkin mesafe 5 metreden kısadır ve 
kızılötesi ışınları projektöre geri yansıtır. Ancak etkin mesafe ekranlara göre değişebilir.

Yaklaşık ± 35°
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PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Projektörün yerleşik pilini şarj etme

Projektörde yerleşik bir pil bulunur. Temel olarak bir elektrik prizi aramak zorunda kalmadan projektörü serbestçe 
kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİİ! Pil yalnızca projektör kapalıyken şarj olur.

Pili şarj etmek için aşağıdakileri yapın:

1. AC güç kablosunun bir ucunu güç adaptörüne takın. Ardından güç adaptörünü projektörün üzerindeki 
DC IN bağlayıcısına takın.

2. AC güç kablosunun diğer ucunu elektrik prizine takın. Takıldığında, durum LED'i kırmızı yanacaktır. 
Pilin tamamen şarj edilmesi yaklaşık 2,5 ila 3 saat sürer (%0'dan %100'e).

Not: 
 � Pil tamamen şarj olduğunda durum LED'i söner.
 � Yerleşik pil Parlak modda 1,5 saate, Ekonomik modda 2,5 saate kadar dayanır.
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PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Projektörü güç bankası olarak kullanma

Yerleşik pille, projektör mobil aygıtlarınız için bir güç bankası haline gelebilir.

Mobil aygıtınızı şarj etmek için aşağıdakileri yapın:

1. USB kablosunun bir ucunu projektördeki USB bağlayıcıya takın.
2. USB kablosunun diğer ucunu mobil aygıtınızdaki USB bağlantı noktasına takın.

Not:  Güç kablosu takılı değilse, USB bağlayıcı ancak USB 5V (Beklemede) ayarları On şeklinde yapılmışsa güç 
çıkışı yapacaktır. Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 33.
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PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Projektörü açma/kapatma

Güç açık
1. Sinyal/kaynak kablosunu takın.

2. Mercek kapak kolunu sağa kaydırın. Projektör otomatik olarak açılır.

Not: 
 � Mercek kapağı açıksa, projektörün üzerindeki Güç düğmesine veya uzaktan kumandadaki  

düğmesine basarak projektörü açabilirsiniz.
 � Projektörü, bir güç kaynağına takılıyken de kullanabilirsiniz. Ancak projektör açıkken pil şarj olmaz.

Güç Kapanma
Projektörü kapatmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 � Mercek kapağını sola kaydırın.

 � Projektörün arkasındaki Güç düğmesine basın.

 � Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

Durum LED'i kapandığında, bu, projektörün düzgün şekilde kapandığını gösterir.

Not: Projektörün bir güç kapatma prosedüründen hemen sonra açılması önerilmez.
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Giriş ekranı genel bakış
Giriş ekranı, projektörü her başlattığınızda görüntülenir.

Giriş ekranına gitmek için, uzaktan kumanda veya projektör tuş takımındaki düğmeleri kullanın. 
Hangi sayfada olursanız olun, uzaktan kumandadaki  düğmesine veya projektör tuş takımındaki  düğmesine 
basarak ana Giriş sayfasına dilediğiniz zaman dönebilirsiniz.

Bluetooth
(yalnız işlev etkinleştirildiğinde görüntülenir)

Giriş kaynağı

Pil durumu 
(yalnız güç 
adaptörü 
fişten çekiliyse 
görüntülenir)

Bluetooth
Dilsiz

Ayarlar

Giriş ekranında gezinme
Uzaktan kumandayı veya projektör tuş takımını kullanarak Giriş ekranında gezinebilirsiniz.

Çalıştırma Uzaktan Kumandayı Kullanma Projektör Tuş Takımını Kullanma

Öğe seçimi , ,  veya  düğmesine basın. , ,  veya  düğmesine basın.

Seçimi doğrulayın Tamam düğmesine basın. Tamam düğmesine basın.

Ayarlar menüsünü Açın/Gizleyin  düğmesine basın.  düğmesine basın.

Bluetooth menüsünü Açın/Gizleyin  düğmesine basın.  düğmesine basın.

Sesi Kapat/Aç  düğmesine basın. YOK

Ekran moduna geçin  düğmesine basın.  düğmesine basın.

Önceki sayfaya dönün  düğmesine basın.  düğmesine basın.

Giriş sayfasına dönün  düğmesine basın.  düğmesine basın.
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Bir giriş kaynağı seçme
Projektör, kablo bağlantıları, kablosuz ağ veya Bluetooth kullanarak çeşitli giriş kaynaklarına bağlanmanızı sağlar. 

Giriş kaynağını değiştirmek için:

1. Sinyal/kaynak kablosunu takın.

2. İstenen giriş kaynağını seçmek için  veya  düğmesine, seçimi doğrulamak için Tamam düğmesine 
basın.

HDMI 1 Wi-Fi Ekranı
USB DisplayHDMI 2

Not: 

 � Kaynakları projektöre bağlamak için bkz. sayfa sayfa 12.
 � Kablosuz bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için lütfen “Kablosuz ortam akışı” veya “Kablosuz 

hoparlöre bağlanma” bölümüne bakın.
 � USB ekran bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için lütfen “USB Display işlevini kullanma” bölümüne 

bakın.
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Kablosuz ortam akışı
Wi-Fi bağlantısı üzerinden mobil aygıt ekranınızı projektöre yansıtmak için Wi-Fi Ekranı seçeneğini belirleyin.

1. Wi-Fi Ekranı işlevini ilk kez kullanırken, EZCast Pro uygulamasını mobil aygıtınıza indirin ve kurun.
Not: QR kodunu ekrandan tarayabilir veya App Store veya Google Play'den indirebilirsiniz.

2. Projektörde Wi-Fi yardımcı cihazını takın ve Wi-Fi Ekran'ı seçin.

ÖNEMLİİ!  Kablosuz işlevinin düzgün çalışması için, Wi-Fi yardımcı cihazı sol USB bağlayıcısına 
takılmalıdır.

Kurulum yönergeleri ekranı görüntülenir.
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3. Mobil aygıtınızda Wi-Fi işlevini etkinleştirin. Ardından projektöre bağlanın  
(örn. EZCastPro_XXXXXXXX).

4. Bağlantıyı oluşturmak için şifreyi girin.

Not: 

 � Kablosuz bağlantı kurulumu için 'projektör adı' ve şifresini, kurulum yönergeleri ekranında 
bulabilirsiniz.

 � Kablosuz bağlantı işlemi aygıta göre değişiklik gösterebilir. Lütfen ilgili kullanım kılavuzuna 
bakın.

5. “EZCast Pro” uygulamasını başlatın ve projektöre bağlanmak için ekrana dokunun. 

Not:  Uygulamayı ilk kez başlatırken, ekranda bir açılan mesaj görüntülenir. Devam etmek için EVET'e 
dokunun.

6. Ana ekran görüldüğünde, mobil aygıtın ekranını ekrana yansıtmak için Ayna Kapalı > Şimdi başlat 
öğelerine dokunun.

         

7. Yansıtmak istediğiniz ortam dosyalarını seçin.
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USB Display işlevini kullanma
USB kablo bağlantısı üzerinden mobil aygıt ekranınızı projektöre yansıtmak için USB Display seçeneğini belirleyin.

1. USB Display işlevini ilk kez kullanırken, EZCast Pro uygulamasını mobil aygıtınıza indirin ve kurun.
2. USB kablosunu kullanarak, mobil aygıtınızı projektöre bağlama.

3. Projektör üzerinde USB Display'nı seçin.

Kurulum yönergeleri ekranı görüntülenir.
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4. Mobil aygıtınızda USB Bağlantısı işlevini etkinleştirin.
Örneğin Ayarlar > Diğer > Ağı Paylaş > USB bağlantısı öğelerini seçip ayarları Açık duruma getirin.

Not: USB Bağlantısı yapılandırması aygıta göre değişir. Lütfen ilgili kullanım kılavuzuna bakın.

5. “EZCast Pro” uygulamasını başlatın ve projektöre bağlanmak için ekrana dokunun.

6. Ana ekran görüldüğünde, mobil aygıtın ekranını ekrana yansıtmak için Ayna Kapalı > Şimdi başlat 
öğelerine dokunun.

         

7. Yansıtmak istediğiniz ortam dosyalarını seçin.
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Kablosuz hoparlöre bağlanma
Dahili Bluetooth modülüyle, projektörü Bluetooth özelliği etkin bir hoparlöre veya ses çubuğuna bağlayabilirsiniz.

1. Bluetooth menüsünü açın. Menüyü aşağıdaki yöntemlerin birini kullanarak açabilirsiniz:

 � Uzaktan kumandayı kullanarak:  düğmesine basarak.

 � Projektör tuş takımını kullanarak: Bluetooth'u seçmek için  veya  düğmesine, ardından Tamam 
düğmesine basın.

2. Bluetooth hoparlörünüzü açın ve Bluetooth işlevini etkinleştirin (gerekliyse).

Not:  Bluetooth hoparlörünüzü çalıştırma konusunda daha ayrıntılı bilgi için lütfen ürünün belgelerine 
bakın.

3. Projektör üzerinde, Bluetooth ayarını Açık duruma getirin. Ardından Bluetooth hoparlörünü arayın.

4. Eşleştirmeyi başlatmak için “Hoparlör”ü seçin. Eşleştirme başarılı olduktan ve aygıtlar bağlandıktan 
sonra, ses çıkışı için harici hoparlörü kullanabilirsiniz.

Not: 
 � Uzaktan kumanda üzerindeki  veya  düğmesine basarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. 
 � Sessiz işlevini etkinleştirmek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın veya Giriş ekranından 

Sessiz'i seçin.

 � Bluetooth hoparlörünüzle projektör arasındaki mesafenin 10 metreden az olmasını sağlayın.
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Projektör ayarlarını yapılandırma
Aygıt ayarları yapılandırma, sistem bilgilerini görüntüleme ve sistem ayarlarını geri yükleme de dahil çeşitli aygıt 
yapılandırmalarını yönetmek için Ayar'ı seçin.

Kullanılabilir ana menü aşağıdadır:

Renk menüsü Görüntü menüsü

Şebeke menüsü Ses menüsü

Düzenleme menüsü
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Ekran Menüsü ağacı
Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Değer

Renk

Görüntü Modu

Sinema
Oyun
Parlak
sRGB

Parlaklık 0 ~ 100
Kontrast 0 ~ 100
Doyma 0 ~ 100
Keskinlik 0 ~ 3

Renk sıcaklığı

Standart
Cool
Soğuk
Native

Gama

Standart
Film
Video
Graphics

Hue -50 ~ +50

Duvar Rengi

Beyaz
Açık sarı
Açık mavi
Pembe
Koyu Yeşil

Kazanç 

R Kazanç 0 ~ 100
G Kazanç 0 ~ 100
B Kazanç 0 ~ 100
R Ofset 0 ~ 100
G Ofset 0 ~ 100
B Ofset 0 ~ 100

Reset

Şekil

Projeksiyon Modu
Ön
Arka

Projeksiyon Yeri
Masaüstü
Tavan

Boy Oranı

Oto
4:3
16:9
L.Box

Auto V. Keystone
On
Off

V. Keystone -30 ~ +30
H. Keystone -20 ~ +20
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Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Değer

Şekil

4 Köşe Düzeltme

Top Left
Top Right
Bottom Left
Bottom Right

HDMI Renk Yelpazesi
Oto
Sınırlı Aralığı
Tam Aralık

Dijital yakınlaştırma

1.0
1.2
1.4
1.6
1.8

Reset

Şebeke
Kablosuz internet

On
Off

Wi-Fi IP
Reset

Audio (Ses)

Cilt 0 ~ 40

Audio Output
Oto
Bluetooth
Projector

Dilsiz
On
Off

Reset

Düzenleme Dil

English
Čeština
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Suomi
Svenska
Türkçe
Русский
ไทย
繁體中文

简体中文
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Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Değer

Düzenleme

Dil

日本語
한국어
Việt Nam
Farsi

Logo
Varsayılan
Nötr

Otomatik kapanma

Off
15
30
60
120

Tasarruf modu
On
Off

USB 5V (Beklemede)
On
Off

Yüksek yükselti
On
Off

AC Gücü Açık
On
Off

Aygıt Yazılımı Sürümü

Ürün Bilgisi Yükseltmesi
OTA
USB

LED Ampul Saatler
Reset
Ayarlamaları Sıfırla
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Renk menüsü

Görüntü Modu

Çeşitli görüntü tipleri için optimize edilen birçok fabrika önayarı vardır. 

 � Sinema: Film izlerken en iyi renkleri verir.

 � Oyun: Video oyunlarının keyfini çıkarmak amacıyla parlaklığı ve tepki süresi düzeyini artırmak için bu 
modu seçin.

 � Parlak: PC girişinden maksimum parlaklık.

 � sRGB: Standardize doğru renk.

Parlaklık

Görüntünün parlaklığını ayarlar.

Kontrast

Kontrast, resmin en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkın derecesini kontrol eder.

Doyma

Görüntünün doygunluğunu ayarlar.

Keskinlik

Görüntünün netliğini ayarlar.

Renk sıcaklığı

Standart, Cool, Soğuk veya Native arasından bir renk sıcaklığı seçin.

Gama

Gamma eğri türünü ayarlar. Başlangıç ayarı ve ince ayar tamamlandıktan sonra, görüntü çıkışını optimize etmek 
için Gama Ayar adımlarını kullanın.

 � Standart: Standartlaştırılmış ayar için. 

 � Film: Ev sineması için.

 � Video: Video veya televizyon kaynağı için.

 � Graphics: Bilgisayar / Fotoğraf kaynağı için.

Hue

Kırmızı ve yeşilin renk dengesini ayarlar.

Duvar Rengi

Duvar rengine göre en uygun duruma getirilmiş bir ekran görüntüsü elde etmek için bu işlevi kullanın. Beyaz, 
Açık sarı, Açık mavi, Pembe ve Koyu Yeşil arasında seçim yapın.

Kazanç

Kırmızı, yeşil veya mavi renk için kazanç ve sapma ayarını yapın.

Reset

Renk ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.
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Görüntü menüsü

Projeksiyon Modu

Ön veya Arka arasından tercih edilen yansıtma modunu seçin.

Projeksiyon Yeri

Masaüstü veya Tavan arasından tercih edilen yansıtma konumunu seçin.

Boy Oranı

Görüntülenen görüntünün en/boy oranını seçin.

 � Oto: Uygun ekran biçimini otomatik olarak seçer.

 � 4:3: Bu biçim, 4:3 giriş kaynakları içindir.

 � 16:9: Bu biçim HDTV gibi 16:9 giriş kaynakları ve DVD geliştirilmiş Geniş Ekran TV içindir.

 � L.Box: Bu biçim, 16x9 harici, harf kutusu kaynağı ve tam çözünürlük kullanılarak 2,35:1 en/boy oranını 
göstermek için harici 16x9 mercek kullanan kullanıcılar içindir.

Auto V. Keystone

Otomatik anahtar ayarını açın veya kapatın.

V. Keystone

Anahtar ayarını dikey olarak yapın ve daha kare şekilli bir görüntü elde edin. Dikey yamukluk, üst ve alt kısımların 
yanlardan birine doğru eğik olduğu yamuk bir görüntü şeklini düzeltmek için kullanılır.

H. Keystone

Anahtar ayarını yatay olarak yapın ve daha kare şekilli bir görüntü elde edin. Yatay yamukluk, görüntünün sol ve 
sağ kenarlarının uzunluk açısından eşit olmadığı yamuk bir görüntü şeklini düzeltmek için kullanılır.

4 Köşe Düzeltme

Görüntünün, dört köşenin her birinin x ve y konumları taşınarak tanımlanan bir alana sığdırmak amacıyla 
sıkıştırılmasına olanak tanır.

HDMI Renk Yelpazesi

Giriş sinyalinin uygun renk aralığını seçin.

 � Oto: Giriş sinyalinin renk aralığını otomatik olarak algılayın.

 � Sınırlı Aralığı: Giriş sinyalinin renk aralığı 16 ila 235 ise bu seçeneği belirleyin.

 � Tam Aralık: Giriş sinyalinin renk aralığı 0 ila 255 ise bu seçeneği belirleyin.

Not: Bu seçenek yalnız giriş kaynağı HDMI ise kullanılabilir.

Dijital yakınlaştırma

Yansıtma ekranındaki görüntüyü küçültmek veya büyütmek için kullanın.

Reset

Şekil ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına döndürün. 
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Şebeke menüsü
Not: Bu menü yalnız Wi-Fi yardımcı cihazı projektöre bağlı ise kullanılabilir.

Kablosuz internet

Wi-Fi işlevini açın veya kapatın.

Wi-Fi IP

Atanan IP adresini görüntüleyin.

Reset

Şebeke ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına döndürün. 

Ses menüsü

Cilt

Ses düzeyini ayarlayın.

Audio Output

Ses çıkış aygıtını seçin.

 � Oto: Ses çıkış aygıtını otomatik olarak seçin.

 � Bluetooth: Ses çıkış aygıtını harici Bluetooth hoparlör olarak belirleyin.

 � Projector: Ses çıkış aygıtını yerleşik hoparlör olarak belirleyin.

Dilsiz

Sesi geçici olarak kapatmak için bu seçeneği kullanın.

 � On: Sessiz'i açmak için “On” öğesini seçin.

 � Off: Sessiz'i kapatmak için "Off" öğesini seçin.

Not: “Dilsiz” işlevi hem dahili hem harici hoparlör ses düzeyini etkiler.

Reset

Audio (Ses) ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.

Düzenleme menüsü

Dil

Çok dilli OSD menüsünü seçin.

Logo

İstediğiniz başlangıç ekranını belirlemek için bu işlevi kullanın. Yapılan olası değişiklikler projektörün bir sonraki 
açılışında etkinleşecektir.

 � Varsayılan: Varsayılan başlangıç ekranıdır.

 � Nötr: Logo, başlangıç ekranında görüntülenmez.

Otomatik kapanma

Zamanlayıcı geri sayım aralığını ayarlar. Projektöre gönderilen bir sinyal olmadığında geri sayım zamanlayıcısı 
başlayacaktır. Geri sayım bittiğinde projektör otomatik olarak kapanacaktır (dakika olarak).
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Tasarruf modu

Ekonomik modu açın veya kapatın. 
Not: Etkinleştirildiğinde, projektör lambası karartılır ve güç tüketimi azalır.

USB 5V (Beklemede)

Güç kablosu çıkarılmış durumdayken USB güç kaynağını yapılandırın.
 � On: USB bağlantı noktası, sadece güç kablosu çıkarılmış durumdayken güç çıkışı yapar.

 � Off: Güç kablosu çıkarılmış durumdayken USB güç kaynağı kullanılamaz.
Not: 

 � Güç kablosu takılı ise, USB 5V ayarlarından bağımsız olarak USB bağlantı noktası güç çıkışı yapar ve 
projektör kapalıyken dahi güç çıkışı yapmayı sürdürür.

 � Takılı bir aygıt yokken dahi USB bağlantı noktası güç çıkışı yapmayı sürdürür. Projektörü kapatmadan 
önce USB 5V (Beklemede) ayarını Off durumuna getirdiğinizden emin olun. Aksi takdirde pil 
normalden daha kısa sürede tükenir.

Yüksek yükselti

"On" seçildiğinde, fanlar daha hızlı dönecektir. Bu özellik atmosferin ince olduğu yüksek rakımlı yerlerde 
kullanışlıdır.

AC Gücü Açık

Projektörün güç kaynağını yapılandırın.
 � On: Güç kablosu çıkarıldığında, projektör otomatik olarak kapanır. Kullanıcı güç kablosunu taktığında, 

projektör otomatik olarak açılır.

 � Off: Güç kablosu çıkarıldığında, projektör pil gücüyle çalışır.

Aygıt Yazılımı Sürümü

Geçerli aygıt yazılımı sürümünü görüntüleyin.

Ürün Bilgisi Yükseltmesi

Aygıt yazılımını güncelleme yöntemini seçin.

LED Ampul Saatler

Kullanılmış lazer diyotu için toplam saat sayısını görüntüler.

Reset

Düzenleme ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.

Ayarlamaları Sıfırla

Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.
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Uyumlu çözünürlükler

Dijital (HDMI 1.4)
Doğal çözünürlük: 1920 x 1080p @ 60Hz

Belirlenen 
Zamanlama

Standart 
Zamanlama

Tanımlayıcı 
Zamanlama Desteklenen Video Modu Detaylı Zamanlama

720 x 400 @ 70Hz 1280 x 720 @ 60Hz 1920 x 1080 @ 
60Hz (varsayılan) 640 x 480p @ 60Hz 4:3 1366 x 768 @ 60Hz

640 x 480 @ 60Hz 1280 x 960 @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 4:3 1360 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz 1440 x 810 @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 16:9 1920 x 540 @ 60Hz
800 x 600 @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 16:9 1280 x 768 @ 60Hz
1024 x 768 @ 60Hz 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9

720 x 480i @ 60Hz 4:3
720 x 480i @ 60Hz 16:9
1920 x 1080p @ 60Hz 16:9
720 x 576p @ 50Hz 4:3
720 x 576p @ 50Hz 16:9
1280 x 720p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080i @ 50Hz 16:9
720 x 576i @ 50Hz 4:3
720 x 576i @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p@ 50Hz 16:9
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Görüntü boyutu ve yansıtma mesafesi
İstenen Görüntü Boyutu Yansıtma Mesafesi

Köşeden köşeye Genişlik Yükseklik
m fit

m inç m inç m inç
0,76 30 0,66 26,14 0,37 14,71 0,80 2,61 
1,02 40 0,89 34,86 0,50 19,61 1,06 3,49 

1,27 50 1,11 43,57 0,62 24,51 1,33 4,36 

1,52 60 1,33 52,29 0,75 29,41 1,59 5,23 
1,78 70 1,55 61,00 0,87 34,31 1,86 6,10 
2,03 80 1,77 69,72 1,00 39,22 2,12 6,97 
2,29 90 1,99 78,43 1,12 44,12 2,39 7,84 
2,54 100 2,21 87,15 1,25 49,02 2,66 8,71 
3,05 120 2,66 104,58 1,49 58,82 3,19 10,46 
3,81 150 3,32 130,72 1,87 73,53 3,98 13,07

Uzaklık

Genişlik

Yükseklik

Köşeden köşeye
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Projektör boyutları ve tavana montaj kurulumu
 � 1/4-20 UNC dizisi (tripod vida deliği)

280,0

56,2

103,5

109,5102,1
140,0

19
2,5

45
,5

96
,0

59
,5

58
,5

60
,15

57
,15

54
,00

25
,0

Mercek

Birim: mm

Not: Lütfen, hatalı kurulumdan kaynaklanan hasarın garantiyi geçersiz kılacağına dikkat edin.

 Uyarı: 
 � Tavan ile projektörün altı arasında en az 10 cm boşluk bıraktığınızdan emin olun.
 � Projektörü bir ısı kaynağının yanına kurmaktan kaçının.
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Kızılötesi uzaktan kumanda kodları

Anahtar
Özel Kod Veri Kodu

Açıklama
Bayt 1 Bayt 2 Bayt 3

Açma/kapama 3B C4 00 18 sayfadaki “Projektörün Gücünü Açma/
Kapatma” bölümüne bakın.

Ses + 3B C4 0A Sesi artırmak için  öğesine basın.

Ses - 3B C4 08 Sesi azaltmak için  - öğelerine basın.

Dilsiz 3B C4 41 Projektörün yerleşik hoparlörünü kapatmak/
açmak için  öğesine basın.

Dönüş 3B C4 0E Önceki sayfaya dönmek için  öğesine 
basın.

Görüntü Modu 3B C4 02 Ekran modunu değiştirmek için  öğesine 
basın.

Giriş 3B C4 14 Giriş ekranına dönmek için  öğesine basın.

Bluetooth 3B C4 16 Bluetooth menüsünü açmak için  öğesine 
basın.

Ayarlar 3B C4 0C
Ayarlar menüsünü açmak için  öğesine 
basın. Menüden çıkmak için tekrar  öğesine 
basın.

Yukarı 3B C4 0D

Öğeleri seçmek ve seçiminizde ayarlamalar 
yapmak için     tuşlarını kullanın.

Aşağı 3B C4 15
Sol 3B C4 10
Sağ 3B C4 12
Tamam Tamam 3B C4 11 Öğe seçiminizi onaylar.
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Sorun Giderme
Projektörünüzle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen aşağıdaki bilgilere bakın. Sorun devam ederse, lütfen yerel 
satıcınız veya servis merkezi ile irtibat kurun.

Görüntü Sorunları

  Ekranda görüntü yok.

 � Tüm kablolar ve güç bağlantılarının, "Kurulum" bölümünde açıklandığı gibi doğru ve sağlam biçimde 
takıldığından emin olun.

 � Konnektörlerin pinlerinin bükülmüş veya kırılmış olmadığından emin olun.

  Görüntü odak dışında

 � Projektörün sol tarafındaki Odaklama Halkasını ayarlayın. Bkz. sayfa 13.

 � Projektör ekranının projektörden gerekli mesafede olduğundan emin olun. Bkz. sayfa 35.

  16:9 DVD başlığını gösterirken görüntü uzatılır

 � Anamorfik DVD veya 16:9 DVD oynatırken, projektör, en iyi görüntüyü projektörün yan tarafındaki 16:9 
biçiminde gösterecektir.

 � 4:3 biçimindeki DVD başlığını oynatırsanız, lütfen projektör OSD’sindeki biçimi 4:3 olarak değiştirin.

 � Lütfen görüntü biçimini DVD oynatıcınızdaki 16:9 (geniş) en/boy oranı tipi olarak ayarlayın.

  Görüntü çok küçük veya çok büyük.

 � Projektörü ekrana yaklaştırın veya uzaklaştırın.

 � Ayarlar menüsünden “Şekil  Boy Oranı” öğesini seçin ve farklı ayarları deneyin..

  Görüntü kenarları eğirdir:

 � Mümkünse, projektörü ekrana ortalanacak şekilde ve ekranın alt kısmının altına gelecek şekilde 
yeniden konumlandırın.

 � Projektörün manuel olarak eğilmesinden kaynaklanan görüntü bozulmasını düzeltmek için Ayarlar 
menüsünden “Şekil  V. Keystone” öğesini seçin.

  Görüntü ters çevrilmiştir

 � Ayarlar menüsünden “Şekil  Projeksiyon Modu” öğesini seçin ve projeksiyon yönünü ayarlayın.

Diğer Sorunlar

  Projektör, tüm kontrollere yanıt vermeyi durdurur

 � Mümkünse, projektörü kapatın, daha sonra güç kablosunu çıkarın ve gücü yeniden bağlamadan önce 
en az 20 saniye bekleyin.
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Uzaktan Kumanda Sorunları

  Uzaktan kumanda çalışmazsa

 � Uzaktan kumandanın çalışma açısının, projektör üzerindeki kızılötesi alıcısına ±35° içinde olduğunu 
kontrol edin.

 � Uzaktan kumanda ile projektör arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun. Uzaktan 
kumanda ile sensör arasındaki mesafe, 45° çalışma açısında 6 metreyi ve 0° çalışma açısında 
14 metreyi aşmamalıdır.

 � Pilin düzgün takıldığından emin olun ve bitmiş ise pilleri değiştirin. Bkz. sayfa 14.
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LED Işıklı Mesajlar

Mesaj
Durum LED'i

(Kırmızı) (Yeşil)
Pil şarj oluyor Sürekli yanma

Güç açık Sürekli Yanma

Güç açık ancak mercek kapağı  
açık değil Yanıp sönüyor

Teknik Özellikler
Öğe Açıklama

OE Modeli Anhua F10 ( .47 TRP)

İşlemci Actions Micro 8290

HDMI girişi 2x 1.4b, MHL desteklenmiyor

USB Bağlantı Noktası
 � USB Display için 1 x USB-A ve şarj işlevi 5V 1,5A

 � WI-FI Yardımcı aygıtı için 1 x USB 

Ses çıkışı
 � Mini Jak

 � Bluetooth Çıkışı

Anahtar Taşı 2D düzeltme (H: ±20°, V: ±30°)

Hoparlör 4W*2

Güç Adaptörü 19V/4,7A

Pil Kapasitesi 12000 mAh

Not: Tüm teknik özellikler, bildirim yapılmaksızın değiştirilmeye tabidir.
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ABD
47697 Westinghouse Drive,   888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

Kanada
47697 Westinghouse Drive,   888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

Latin Amerika
47697 Westinghouse Drive,   888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

Avrupa
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills,
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom  +44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu   +44 (0) 1923 691 888
Servis Tel : +44 (0)1923 691865  service@tsc-europe.
com

Benelux BV
Randstad 22-123  +31 (0) 36 820 0252
1316 BW Almere  +31 (0) 36 548 9052
The Netherlands 
www.optoma.nl  

Fransa
Bâtiment E  +33 1 41 46 12 20 
81-83 avenue Edouard Vaillant  +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt, France   savoptoma@optoma.fr

İspanya
C/ José Hierro,36 Of. 1C  +34 91 499 06 06 
28522 Rivas VaciaMadrid,  +34 91 670 08 32
Spain  

Almanya
Wiesenstrasse 21 W  +49 (0) 211 506 6670
D40549 Düsseldorf,  +49 (0) 211 506 66799
Germany  info@optoma.de

İskandinavya
Lerpeveien 25  +47 32 98 89 90
3040 Drammen  +47 32 98 89 99 
Norway  info@optoma.no 

PO.BOX 9515 
3038 Drammen
Norway

Kore
WOOMI TECH.CO.,LTD.  +82+2+34430004 
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,  +82+2+34430005
Seoul,135-815, KOREA 
korea.optoma.com  

Japonya
東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス  info@os-worldwide.com
コンタクトセンター: 0120-380-495 www.os-worldwide.com

Tayvan
12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,   +886-2-8911-8600
Xindian Dist., New Taipei City 231,  +886-2-8911-6550
Taiwan, R.O.C.  services@optoma.com.tw
www.optoma.com.tw asia.optoma.com

Hong Kong
Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,  +852-2396-8968
Cheung Sha Wan,   +852-2370-1222
Kowloon, Hong Kong  www.optoma.com.hk

Çin
5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,   +86-21-62947376
Changning District   +86-21-62947375
Shanghai, 200052, China www.optoma.com.cn

Optoma Global Ofisleri
Servis veya destek için lütfen yerel ofisiniz ile irtibat kurun.
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