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SIGURANŢĂ

Fulgerul cu cap de săgeată într-un triunghi echilateral este destinat să 
alerteze utilizatorul despre prezenţa „tensiunii periculoase” neizolate 
în interiorul produsului, care ar putea avea putere suficientă pentru a 
constitui un risc de electrocutare a persoanelor.

Semnul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze 
utilizatorul despre prezenţa instrucţiunilor importante de operare şi 
întreţinere (service) în literatura care însoţeşte aparatul.

Vă rugăm să respectaţi toate atenţionările, măsurile de precauţie şi de întreţinere conform recomandărilor din acest 
ghid al utilizatorului.

Instrucţiuni importante privind siguranţa
 � RG1 IEC 62471-5:2015.

 � Nu blocaţi orificiile de ventilaţie. Pentru a asigura funcţionarea fiabilă a proiectorului şi pentru a-l 
proteja de supraîncălzire, se recomandă să instalaţi proiectorul într-o locaţie care nu blochează 
ventilarea. De exemplu, nu plasaţi proiectorul pe o măsuţă de cafea aglomerată, canapea, pat etc. Nu 
puneţi proiectorul într-un spaţiu închis, cum ar fi un dulap pentru cărţi sau cutie care restricţionează 
fluxul de aer.

 � Pentru a reduce riscul de incendiu şi/sau şoc electric, nu expuneţi proiectorul la ploaie sau umezeală. 
Nu instalaţi lângă surse de căldură, cum ar fi calorifere, radiatoare, sobe sau orice alte aparate, cum 
ar fi amplificatoare care emit căldură.

 � Nu lăsaţi obiecte sau lichide să pătrundă în proiector. Acestea pot atinge puncte periculoase de 
tensiune şi provoca scurt circuit la anumite piese, fapt ce ar putea duce la incendii sau şoc electric.

 � Nu utilizaţi în următoarele condiţii:
 ± În medii extrem de calde, reci sau umede.

(i) Asiguraţi-vă că temperatura camerei este în limitele 5°C ~ 40°C

(ii) Umiditatea relativă este de 10 % ~ 80%

 ± În zonele susceptibile la praf şi murdărie excesivă.

 ± Aproape de orice aparat care generează un câmp magnetic puternic.

 ± În lumina directă a soarelui.

 � Nu folosiţi aparatul dacă acesta a fost deteriorat sau abuzat fizic. Exemple de daună/abuz fizic (nu se 
limitează la acestea): 

 ± Unitatea a fost scăpată pe jos.

 ± Cablul de alimentare a fost deteriorat sau priza a fost deteriorată.

 ± A fost vărsat lichid pe proiector.

 ± Proiectorul a fost expus la ploaie sau umezeală.

 ± Ceva a căzut în proiector sau ceva este slăbit în interiorul lui.

 � Nu aşezaţi proiectorul pe o suprafaţă instabilă. Este posibil ca proiectorul să se răstoarne, provocând 
vătămări sau deteriorarea sa.

 � Nu blocaţi lumina emisă de lentila proiectorului atunci când este în funcţiune. Lumina va încălzi 
obiectul, care poate să se topească şi să cauzeze arsuri sau să provoace un incendiu.

 � Vă rugăm să nu deschideţi sau dezasamblaţi proiectorul, deoarece acest lucru poate provoca şoc 
electric.

 � Nu încercaţi să reparaţi singuri aparatul. Deschiderea sau îndepărtarea carcasei vă poate expune la 
tensiuni periculoase sau alte pericole. Vă rugăm să sunaţi la Optoma înainte de a trimite aparatul la 
reparaţie.

 � Verificaţi cabina proiectorului pentru a găsi marcajele legate de siguranţă.
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 � Aparatul trebuie să fie reparat doar de către personalul de întreţinere corespunzător.

 � Folosiţi doar ataşamente/accesorii specificate de producător. 

 � Nu priviţi direct în lentila proiectorului în timpul utilizării. Lumina intensă vă poate afecta ochii.

 � Să opriţi şi să scoateţi ştecherul din priza de curent înainte de a curăţa produsul.

 � Să folosiţi o cârpă moale, uscată, cu detergent slab pentru a curăţa carcasa afişajului; Nu utilizaţi 
produse de curăţare abrazive, ceară sau solvenţi pentru a curăţa unitatea.

 � Scoateţi ştecherul din priza de curent alternativ dacă preconizaţi că produsul nu va fi utilizat o 
perioadă lungă de timp.

 � Nu amplasaţi proiectorul în locaţii în care ar putea fi supus vibraţiilor sau şocurilor.

 � Nu atingeţi obiectivul cu mâinile goale.

 � Nu utilizaţi şi nu depozitaţi proiectorul în locuri în care poate fi prezent fum emis de ulei sau ţigări, 
deoarece acesta poate afecta calitatea performanţelor proiectorului.

 � Respectaţi orientarea corectă la instalarea proiectorului, deoarece instalarea nestandard poate afecta 
performanţele proiectorului.

 � Utilizaţi un prelungitor multiplu şi/sau un dispozitiv de protecţie la supratensiune. Întrucât penele de 
curent şi căderile de tensiune pot defecta iremediabil dispozitivele.

Drepturi de autor
Această publicaţie, inclusiv toate fotografiile, ilustraţiile şi software-ul, este protejată în temeiul legilor internaţionale 
privind protecţia drepturilor de autor, cu toate drepturile rezervate. Nici acest manual, nici materialele conţinute în 
acesta nu pot fi reproduse fără consimţământul scris al autorului.

© Drept de autor 2018

Declaraţie de neasumare a răspunderii
Informaţiile din acest document pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă. Producătorul nu face nicio declaraţie şi 
nu oferă nicio garanţie cu privire la conţinutul acestui document şi nu îşi asumă garanţiile implicite de vandabilitate 
sau de adecvare pentru un anumit scop. Producătorul îşi rezervă dreptul de a revizui acest document şi de a face 
modificări periodice ale conţinutului, fără obligaţia de a notifica vreo persoană privind o astfel de revizie sau de 
modificări.

Declaraţie privind marca comercială
Kensington este o marcă comercială înregistrată în SUA a ACCO Brand Corporation, cu înregistrări emise şi cu 
cereri depuse în alte ţări ale lumii.

HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate 
ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi în alte ţări.

DLP®, DLP Link şi sigla DLP sunt mărci comerciale înregistrate ale Texas Instruments, iar BrilliantColorTM este o 
marcă comercială a Texas Instruments.

Toate celelalte denumiri de produse utilizate în acest manual sunt proprietatea deţinătorilor respectivi şi sunt 
recunoscute ca atare.
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FCC
Acest aparat a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, în conformitate 
cu Partea 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecţie rezonabilă împotriva 
interferenţelor dăunătoare în cazul unei instalări rezidenţiale. Acest aparat generează, utilizează şi poate radia 
energie de frecvenţă şi dacă nu este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor, poate cauza interferenţe dăunătoare 
comunicaţiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că nu vor apărea interferenţe la o anumită instalare. Dacă acest aparat 
cauzează interferenţe dăunătoare pentru recepţia radio sau de televiziune, care pot fi determinate prin pornirea 
sau oprirea aparatului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţa prin una sau mai multe dintre 
următoarele măsuri:

 � Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.

 � Creşterea distanţei dintre aparat şi receptor.

 � Conectaţi aparatul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

 � Consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă pentru ajutor.

Notă: Cabluri ecranate
Toate conexiunile cu alte dispozitive de calcul trebuie să fie efectuate utilizând cabluri ecranate pentru a menţine 
conformitatea cu reglementările FCC.

Atenţie

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate expres de către producător ar putea anula autoritatea 
utilizatorului, care se acordă de către Comisia Federală de Comunicaţii, pentru a opera acest proiector.

Condiţii de funcţionare

Acest aparat respectă Partea 15 a Regulilor FCC. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:

1. Acest aparat nu poate provoca interferenţe dăunătoare şi

2. Acest aparat trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţe care pot provoca funcţionare 
defectuoasă.

Notă: Utilizatori din Canada

Acest aparat digital de clasa B respectă normele Canadiene ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaraţia de conformitate pentru statele UE
 � Directiva CEM 2014/30/CE (inclusiv modificările)

 � Directiva privind tensiunea joasă 2014/35/CE

 � RED 2014/53/UE (dacă produsul are funcţie RF)

DEEE
 

Instrucţiuni de eliminare

Nu aruncaţi acest aparat electronic în coşul de gunoi când renunţaţi la el. Pentru a reduce poluarea şi a 
asigura protecţia maximă a mediului la nivel global, vă rugăm să-l reciclaţi.
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INTRODUCERE

Prezentare generală a pachetului
Dezambalaţi cu atenţie şi verificaţi dacă aveţi toate articolele prezentate mai jos drept accesorii standard. Este 
posibil ca unele dintre articolele menţionate drept accesorii opţionale să nu fie disponibile în funcţie de model, de 
specificaţii şi de regiunea de achiziţie. Verificaţi locul de achiziţie. Este posibil ca anumite accesorii să difere în 
funcţie de regiune. 

Certificatul de garanţie este oferit doar în anumite regiuni specifice. Consultaţi distribuitorul pentru informaţii 
detaliate.

Accesorii standard

Accesorii opţionale

Notă: Accesoriile opţionale diferă în funcţie de model, specificaţii şi regiune.

Proiector

Notă: *Pentru informaţii privind garanţia acordată în Europa, accesaţi www.optoma.com

Cablu HDMI Ştecher pentru Marea 
Britanie

Ştecher pentru SUA Ştecher pentru UE 
(exceptând Marea 

Britanie)

Documente

		Certificat de garanţie*

		Manual de utilizare de 
bază

Adaptor de alimentare
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INTRODUCERE

Prezentare generală a produsului

2 4

56

1 3

2

Notă: 
 � Nu blocaţi orificiile de admisie şi evacuare ale proiectorului.
 � Dacă utilizaţi proiectorul într-o incintă închisă, asiguraţi-vă că spaţiul din jurul orificiilor de admisie şi 

evacuare este de cel puţin 10 cm.

Nr. Element Nr. Element
1. Tastatură 4. Ventilare (ieşire)
2. Ventilare (intrare) 5. Rotiţă de focalizare
3. Intrare/Ieşire 6. Obiectiv
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INTRODUCERE

Conexiuni

2 3 41 5

Nr. Element Nr. Element
1. Conector căşti 4. Conector intrare c.c.
2. Conector HDMI / MHL 5. Resetare
3. Ieşire USB 5V (5V 1A)

Tastatură

5

3

2

1

4

Vedere de sus

Vedere din spate

Nr. Element Nr. Element
1. Meniu 4. Selectare mod*1

2. Indicator LED 5. Patru taste de selectare a direcţiei*2

3. Buton POWER

Notă: 

 � *1Apăsaţi  pentru a vizualiza meniul Mod afişare şi faceţi clic din nou pentru a închide meniul Mod 
afişare.

 � *2La apariţia meniului Mod afişare, folosiţi tasta tu pentru a selecta modul dorit.
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CONFIGURAREA ŞI INSTALAREA

Conectarea surselor la proiector

MOLEX

1

2

3

4

5

6

7

Nr. Element Nr. Element
1. Cablu ieşire audio 5. Adaptor de alimentare
2. Cablu HDMI 6. Alimentare electrică USB (5V 1A)
3. Cablu MHL 7. Cheie hardware HDMI
4. Cablu USB

Notă:  Dacă încărcaţi bateria folosind un cablu USB şi se afişaţi simultan o sursă HDMI cu o ieşire audio, este 
posibil ca viteza ventilatorului de răcire să crească.
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CONFIGURAREA ŞI INSTALAREA

Focalizare
Pentru a regla focalizarea, învârtiţi rotiţa în sens orar sau în sens invers acelor de ceasornic până când imaginea 
este clară şi lizibilă.

Rotiţă de focalizare

Notă: Proiectorul va focaliza la o distanţă de 0,6 m până la 1,9 m.
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UTILIZAREA PROIECTORULUI

Pornirea/oprirea proiectorului

Pornire
Notă: Înainte de a porni proiectorul pentru prima dată, trebuie să încărcaţi complet bateria.

1. Ataşaţi ştecherul corect de alimentare pentru regiunea dvs. la adaptorul de alimentare.
2. Conectaţi un capăt al adaptorului de alimentare la conectorul de intrare c.c. de pe proiector.
3. Conectaţi celălalt capăt al adaptorului de alimentare la priza de curent. După conectare, indicatorul 

LED indicator se aprinde în roşu şi începe încărcarea bateriei.
Aşteptaţi până când indicatorul LED devine albastru, ceea ce înseamnă că bateria este complet 
încărcată. Pentru mai multe informaţii referitoare la culorile LED-urilor, consultaţi page 20.

4. Conectaţi cablul de semnal/sursă.

5. Apăsaţi lung (> 1 sec.) butonul Power de  pe panoul din spate al proiectorului.

Buton POWER

Indicator LED

La prima pornire a proiectorului, vi se va solicita să selectaţi limba OSD pe care doriţi să o utilizaţi. Apăsaţi tastele 
pq pentru a selecta limba dorită.

Notă: 

 � Apăsaţi scurt (< 1 sec.) butonul Power pentru  a porni sau opri staţia de reîncărcare în timp ce 
proiectorul este alimentat de la baterie (adaptorul de alimentare este decuplat).

 � În modul activ (cu proiectorul pornit), nu este disponibilă alimentarea simultană prin conectorul MHL 
şi conectorul USB. Conectorul MHL are prioritate superioară, ceea ce înseamnă că alimentarea de la 
conectorul USB va fi întreruptă.
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UTILIZAREA PROIECTORULUI

Inchideti
1. Opriţi dispozitivul apăsând butonul Power de pe  panoul din spate. Se va afişa următorul mesaj:

P o w e r  o f f ?

P r e s s  p o w e r  k e y
a g a i n .

2. Apăsaţi butonul Power din  nou.
3. Deconectaţi adaptorul de alimentare de la proiector şi de la priza electrică.

Notă: Nu se recomandă pornirea proiectorului imediat după o procedură de oprire.

Caracteristici şi navigarea în meniu
Proiectorul are meniuri multilingve de afişaj pe ecran care vă permit să faceţi ajustări de imagine şi să schimbaţi o 
varietate de setări.

1. Pentru a accesa meniul OSD, apăsaţi tasta  de pe tastatura proiectorului.
2. După afişarea OSD, apăsaţi tastele tu pentru a selecta un articol din Meniul principal. În timp ce 

selectaţi un anumit articol dintr-o filă, apăsaţi tastele pq pentru a selecta articolele din submeniu.
3. Apăsaţi tastele tu pentru a selecta setarea sau a ajusta o valoare.

4. Pentru a ieşi, apăsaţi tasta  din nou. Meniul OSD se va închide şi proiectorul va salva automat 
setările noi.

L a n g u a g e
L a n g u a g e

E n g l i s h

Meniul principal

Submeniul

Setări
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UTILIZAREA PROIECTORULUI

Arborele meniului OSD

Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Valoarea implicită

Display (Afisare)

Display Mode (Mod de 
afisare)

Bright (Luminozitate)
StandardStandard

Eco (Economic)
Brightness (Luminozitate) 0~10 5
Contrast 0~10 5

Projection (Proiectie)

Front

Front
Rear (Proiectie din spate)
Front-Ceiling (Frontal-
Tavan)
Rear-Ceiling (Din spate-
Tavan)

Aspect Ratio
Auto

Auto4:3
16:9

Keystone (Trapezoid) V Keystone (Cor.Trapez.V) -40~40 0
Volume (Volum) 0~10 5

Information (Informatii)
FW Version (Versiune FW) Needitabil
Input Source (Sursa intrare) Needitabil
Resolution (Rezolutie) Needitabil

Language (Limba)

English English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Русский
日本語
中文(繁)

한국어

Setting (Setare)
Logo

Default (Predefinit)
Default (Predefinit)

Neutral (Neutru)

Reset
No (Nu)

No (Nu)
Yes (Da)
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UTILIZAREA PROIECTORULUI

Meniu Afişare

D i s p l a y
D i s p l a y  m o d e
B r i g h t n e s s

Display Mode (Mod de afisare)

Există mai multe presetări din fabrică optimizate pentru diferite tipuri de imagini. 

 � Bright (Luminozitate): Selectaţi acest mod pentru culori mai deschise şi mai saturate.

 � Standard: Selectaţi acest mod pentru culori naturale, cu un echilibru de tonuri calde şi reci.

 � Eco (Economic): Selectaţi acest mod pentru a estompa sursa de lumină a proiectorului, care va 
reduce consumul de putere şi va prelungi durata de viaţă a sursei de lumină.

Brightness (Luminozitate)

Ajustaţi luminozitatea imaginii.

Contrast

Ajustaţi contrastul imaginii.

Projection (Proiectie)

Specificaţi orientarea pe care doriţi să o utilizaţi pentru imagine.

Aspect Ratio

Selectaţi raportul de aspect al imaginii afişate.

 � Auto: Selectează automat formatul de afişare corespunzător.
 � 4:3: Acest format este dedicat surselor de intrare 4:3.

 � 16:9: acest format este pentru surse de intrare 16:9 , precum HDTV şi DVD îmbunătăţite pentru 
televizor cu ecran widescreen.

Notă: O imagine 16:9 este scalată automat la dimensiunea 1280x720.

Meniu trapezoidal

K e y s t o n e
V  K e y s t o n e

V Keystone (Cor.Trapez.V)

Reglaţi distorsiunea imaginii pe verticală şi creaţi o imagine mai apropiată de formatul pătrat. Funcţia de corectare 
a trapezului vertical se utilizează pentru corectarea unei imagini în formă de trapez, în care marginile de sus şi 
de jos sunt înclinate către una dintre părţi. Această funcţie este destinată utilizării în aplicaţii cu afişare pe axa 
verticală.
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UTILIZAREA PROIECTORULUI

Meniul Volum

V o l u m e
V o l u m e

Volume (Volum)

Ajustează nivelul volumului audio.

Meniul Informaţii

F W  V e r s i o n
I n p u t  S o u r c e
R e s o l u t i o n

Information (Informatii)

Consultaţi versiunea software, sursa de intrare a curentului şi tipul de semnal.

Meniul Limbă

L a n g u a g e
L a n g u a g e

Language (Limba)

Selectaţi meniul OSD în mai multe limbi, de unde puteţi selecta între engleză, germană, spaniolă, franceză, 
italiană, portugheză, rusă, japoneză, chineză tradiţională şi coreeană.
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UTILIZAREA PROIECTORULUI

Meniul Setări

S e t t i n g

R e s e t
L o g o

Logo

Selectaţi logo-ul care se va afişa dacă nu este disponibil niciun semnal.

Reset

Reveniţi la valorile implicite pentru toate setările.
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Rezoluţii compatibile

HDMI - Semnal PC
Mod Rezolutie Rată de refresh (Hz) Observaţii pentru Mac

VGA 640x480 60,0 31,5
SVGA 800x600 60,0 37,9
XGA 1024x768 60,0 48,4

1280x1024 60,0 64,0
SXGA+ 1400x1050 60,0 65,3
UXGA 1600x1200 60,0 75,0
PowerBook G4 640x480 60,0 31,4
PowerBook G4 800x600 60,0 37,9
PowerBook G4 1024x768 60,0 48,4

HDMI - Temporizare mod wide extins
Mod Rezolutie Rată de refresh (Hz) Observaţii pentru Mac

WSXGA+

1280x720 60,0 44,8
1280x800 60,0 49,6
1280x960 60,0 59,7
1680x1050 60,0 65,3
1920x1080 (1080P) 60,0 67,5
1366x768 60,0 47,7

HDMI - Semnal video
Mod Rezolutie Rată de refresh (Hz) Observaţii pentru Mac

480i 720(1440)x480 16:9 59,94(29,97) 15,7
576i 720x576 (1440x576) 16:9 50(25) 15,6
480p 720x480 16:9 59,9 31,5
576p 720x576 16:9 50,0 31,3
720p 1280x720 60,0 45,0
720p 1280x720 50,0 37,5
1080i 1920x1080 60(30) 33,8
1080i 1920x1080 50(25) 28,1
1080p 1920x1080 23,97/24 27,0
1080p 1920x1080 60,0 67,5
1080p 1920x1080 50,0 56,3
1080p 1920x1080 25,0 28,1
1080p 1920x1080 30,0 33,8

Notă: I-frame va prezenta modulaţii uşoare, din cauza limitărilor cipului.
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE

MHL Digital
Mod Rezolutie Rată de refresh (Hz) Observaţii pentru Mac

VGA 640x480 59,94/60 31,5
480i 720x480 (1440x480) 59,94/60 15,7
576i 720x576 (1440x576) 50(25) 15,6
480p 720x480 59,94/60 31,5
576p 720x576 50,0 31,3
720p 1280x720 59,94/60 45,0
720p 1280x720 50,0 37,5
1080i 1920x1080 60(30) 33,8
1080i 1920x1080 50(25) 28,1
1080p 1920x1080 23,97/24 27,0
1080p 1920x1080 25,0 28,1
1080p 1920x1080 29,97/30 33,8

Dimensiune imagine şi distanţă de proiecţie

 Dimensiunea pe 
diagonală a ecranului 

(16:9)

Dimensiunea ecranului W x H Distanţă de proiecţie (D)
Offset (Hd)

(m) (inch) (m) (picioare)
Lăţime Înălţime Lăţime Înălţime Wide Wide (m) (inch)

25 0,55 0,31 21,79 12,2 0,6 1,97 0,00 0,00 
30 0,66 0,37 26,15 14,7 0,7 2,30 0,00 0,00 
40 0,89 0,5 34,87 19,6 1,0 3,28 0,00 0,00 
60 1,33 0,75 52,30 29,4 1,5 4,92 0,00 0,00 
70 1,55 0,87 61,02 34,3 1,7 5,58 0,00 0,00 
80 1,77 1 69,74 39,2 1,9 6,23 0,00 0,00 
90 1,99 1,12 78,46 44,1 2,2 7,22 0,00 0,00 

100 2,21 1,24 87,17 49 2,4 7,87 0,00 0,00 

Notă: Raport zoom: 1,0 x

HH

2,065 cm

W

D  
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Depanare
Dacă aveţi o problemă cu proiectorul, vă rugăm să consultaţi următoarele informaţii. Dacă o problemă persistă, vă 
rugăm să contactaţi distribuitorul local sau centrul de service.

Probleme de imagine

  Nu se afiseaza nimic.

 � Asiguraţi-vă că toate cablurile şi conexiunile electrice sunt corect conectate după cum este descris în 
secţiunea „Instalare”.

 � Asiguraţi-vă că pinii conectorilor nu sunt îndoiţi sau rupţi.

 � Asiguraţi-vă că nu aţi setat volumul pe „0”.

  Imaginea este înafara focalizării

 � Ajustaţi focalizarea cu ajutorul rotiţei de focalizare. Consultaţi pagina 10.

 � Asiguraţi-vă că ecranul de proiecţie este la distanţa necesară faţă de proiector. Consultaţi pagina 
18.

  Imaginea este întinsă atunci când se afişează titlul DVD 16:9

 � Când redaţi DVD anamorfic sau DVD 16:9, proiectorul va afişa cea mai bună imagine în format 16: 9 
pe partea proiectorului.

 � Dacă redaţi titlul DVD în format 4:3, vă rugăm să modificaţi formatul la 4:3 în OSD-ul proiectorului.

 � Vă rugăm să setaţi formatul de afişare ca tip raport de aspect 16:9 (lat) în player-ul DVD.

  Imaginea este prea mica sau prea mare

 � Mutati proiectorul mai aproape sau mai departe de ecran.

 � Apăsaţi tasta  de pe panoul proiectorului, mergeţi la „Display (Afisare) > Aspect Ratio”. Încercaţi 
diferite setări.

  Imaginea are marginile inclinate:

 � Dacă este posibil, repoziţionaţi proiectorul astfel încât să fie centrat pe ecran şi sub limita de jos a 
acestuia.

 � Utilizaţi „Keystone (Trapezoid) > V Keystone (Cor.Trapez.V)” din OSD pentru a efectua o ajustare.

  Imaginea este inversată

 � Selectaţi „Display (Afisare) > Projection (Proiectie)” din OSD şi ajustaţi direcţia de proiecţie.

Alte probleme
Dacă sistemul nu poate fi pornit / oprit corect, apăsaţi tasta RESET pentru resetare.

  Proiectorul nu mai răspunde la niciun control

 � Dacă este posibil, opriţi proiectorul, apoi deconectaţi cablul de alimentare şi aşteptaţi cel puţin 20 de 
secunde înainte de a reconecta alimentarea.
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Mesaje de iluminare a indicatorului LED

Mesaj Indicator LED
Power Baterie

Culoare Albastru Rosu Verde Portocaliu Rosu
Baterie în curs de 
încărcare Pornit

Bateria s-a încărcat 
complet Pornit

Capacitate baterie 
70%~100% Pornit

Capacitate baterie 
40%~70% Pornit

Capacitate baterie 
5%~40% Pornit

Nivel baterie <5%*1

Se aprinde intermitent 
timp de 10 sec. 

(0,5 sec. aprins /  
0,5 sec. stins)

Defecţiune  
ventilator*2

Se aprinde intermitent 
timp de 30 sec. 
(1 sec. aprins /  
0,5 sec. stins)

Proiectorul s-a 
supraîncălzit*2

Se aprinde intermitent 
timp de 30 sec. 

(0,5 sec. aprins /  
1 sec. stins)

Bateria s-a 
supraîncălzit*3

Strălucire
(0,5 sec. aprins /  

0,5 sec. stins)

Notă: 

 � *1: Proiectorul se va închide automat după eveniment.
 � *2: Proiectorul se va închide automat înaintea evenimentului.
 � *3: Indicatorul LED se aprinde intermitent în continuare până când temperatura bateriei revine la valori 

normale.

Mesaje de avertizare
 � Power off:

P o w e r  o f f ?

P r e s s  p o w e r  k e y
a g a i n .

 � Avertizare lipsă semnal:

N o  S i g n a l  F o u n d
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Specificaţii
Optică Descriere

Rezoluţie nativă FWVGA 854x480 
Obiectiv Focalizare fixă
Dimensiune imagine 
(diagonală) 25”~80”, optimizare la 40”

Distanţă de proiecţie 0,6~1,9 m, optimizare la 0,97 m

Partea electrică Descriere
Intrări - HDMI v1.4b, MHL v2.2, HDCP v1.2

Ieşiri
- Mufă căşti
- Ieşire c.c. USB 5V la 1A

Frecvenţă scanare
- Frecvenţă de scanare orizontală: 15~75 KHz
- Frecvenţă de scanare verticală: 24~60 Hz

Difuzoare integrate Difuzoare mono de 1,5 W
Cerinţe de alimentare Adaptor c.a., intrare 100-240 V, c.a. 50/60 Hz, ieşire 19 V c.c. (către proiector)
Curent de intrare c.c. la 2,1 A

Partea mecanică Descriere
Orientarea instalării Faţă, Spate, Plafon faţă, Plafon spate
Dimensiuni (L x A x Î) 108 x 126,2 x 35,5 mm
Greutate 0,4 kg 

Condiţii de mediu Operare la 5~40°C , 10% până la 80% umiditate (fără condens)

Notă: Toate specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
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Birourile internaţionale Optoma
Pentru servicii sau asistenţă vă rugăm să contactaţi oficiul local.

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

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

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

Europa
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
Tel service: +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  

Franţa
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

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

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

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

PO.BOX 9515 
3038 Drammen
Norway

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

Japonia
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

Taiwan
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

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