
OBS!Brugermanual

1. Kontrolpanel og LED-indikator

Afspil/pause

Tænd/sluk

Spol tilbage

Spol frem

Retningstaster

Menu

Volume op

Volume ned

Multimedieafspilning

Lydløs

Afspil næste

Afspil forrige

Bekræft

Skift størrelsesforhold (4:3/16:9)
Kilde (AV eller medier)

Exit/retur

Vend billede

2. Indstilling af fokus 
3. Indgange
4. Ventilation, ind
5. Linse
6. Strøm indgang 
7. Infrarød modtager til fjernbetjening
8. Højtaler
9. Ventilation, ud
10. Gevind til tripod

Brugergrænseflade FjernbetjeningProduct overblik

Instruktioner:
1: HDMI-indgang: Her kan du 
tilslutte din enhed med et 
HDMI-kabel.

2: AV-indgang: Hvis din enhed ikke 
understøtter HDMI, kan du tilslutte 
det med det medfølgende AV-kabel.

3: Hovedtelefonudgang: 3.5 mm 
jack udgang for tilslutning af dine 
hovedtelefoner.

4: USB: Afspil indhold fra en 
USB-pind (medfølger ikke). USB 1.1 
og USB 2.0.  

Instruktioner:
5: LED-indikator: Rødt lys indikerer, at produktet er i 
standby mode. Grønt lys indikerer, at produktet er 
tændt. 

6: Tænd og sluk: Hold knappen nede i 3 sekunder for at 
tænde eller slukke produktet.

7: OK: Tryk for at bekræfte menupunkter eller for at 
afspille eller pause en video.

8: </>: Tryk for at navigere i menuen, eller for at vælge 
forrige eller næste afspilning.

9: Menu: Tryk for at tilgå menuen, hvor du kan justere 
instillinger for blandt andet billede og lyd.

10: Retur: Tryk for at gå ud af menupunkterne eller for 
at gå tilbage til forrige funktion.

OBS:
Bland ikke nye og brugte batterier. Hvis du ikke forventer at bruge din fjernbetjening i 
længere tid, anbefales det at du fjerne batterierne fra produktet. 
Du skal pege fjernbetjeningen mod projektorens infrarød modtager, for at få projektoren til 
at registrere de knapper du trykker på. 

Læs manualen igennem, før du tager produktet i brug. 

Sørg for, at bruge den medfølgende strømforsyning, for at sikre et stabilt strømniveau. 

Stil ikke projektoren på et stofunderlag, da det kan blokere ventilationen.

Hold produktet væk fra åben ild, varmeelementer og vand.

Forsøg ikke at skille produktet ad. Det kan medføre personskade.

Kig ikke direkte ind i linsen, for at undgå øjnskader.

Det anbefales at du slukker projektoren for at få den til at køle ned, hvis den har været tændt i 
mere end 6 timer. 

1 x Projektor

1 x Fjernbetjening

1 x Strømforsyning

1 x AV-kabel

1 x Brugermanual 

Æskens indhold



Billede 2

Billede 1

MUSIC

TEXT

MOVIE

PHOTO

Inden du starter afspilningen Indstillinger SpecifikationerMultimedie afspilning

Benyt den medfølgende strømforsyning. 
1) Indsæt den medfølgende strømforsyning i indgangen DC-IN (se billede 1) og tilslut den til et 
vægudtag.

2) Sikre dig at projektoren står frit og kan udnytte ventilation. Projektoren må ikke dækkes til. 

3) Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder. Tænd/sluk knappen findes oven på 
projektoren. 

4) Justér projektorens fokus ved at dreje på fokusringen oven på projektoren (se billede 2).
Justér projektoren til billedet står skarpt.

Når du har valgt multimedieafspilleren som din ønskede afspilningstype, vil dine filer blive afspillet 
via Film (“Movie”), Billeder (“Photo”), Musik (“Music”) eller Tekstdokumenter (“Text”). Brug 
fjernbetjeningen til at navigere til den ønskede funktion. 

Tryk på “Menu” tasten på fjernbetjeningen for at tilgå menuen på projektoren, og tryk “højre eller 
venstre” tasten for at tilgå de forskellige undermenuer. Tryk på “OK” tasten for at bekræfte.

Undermenuer:
Billedkvalitet (Picture): 
Billedindstillinger (Picture mode) / Kontrast (Contrast) / Lysstyrke (Brightness) / Farve (Color) / 
Farvetone (Tint) / Skarphed (Sharpness) / Fokus (Focus) / Farvetemperatur (Color temperature) / 
Støjreduktion (Noise reduction).
Lydkvalitet (Sound):
Lydindstillinger (Sound mode) / Treble og Bass.
Indstillinger (Option):
Sprog (OSD Language) / Billedformat (Aspect ration) / Projekteringsindstillinger (Projection mode) / 
Nulstil til fabriksindstillinger (Factory reset) / Software opgradering (Software upgrade) / Version.

Billedteknologi TFT LCD
Forbrug 15 W (max)
Oprindelig opløsning 320 x 240 px
Lampetype LED
Strøm-input DC 12 V - 2 A
Linsemateriale Glas
Afstand 90 - 260 cm
Format 16:9 / 4:3
Farver 16,7 millioner
Kontrast 1.000 : 1
Max. opløsning 1.920 x 1.080
Antal timers brug 20.000 timer
Fokus Manuelt
Projekteringsstørrelse Fra 25” til 80”
Vægt 270 g
Højtaler 1 W
Størrelse 123 x 86 x 56 mm
Medie-input AV, USB, HDMI
Output 3,5 mm jack stick
System Multimedie

Understøttede filformater

Projektoren understøtter ikke Dolby lyd dekoder.

Billedformater
Videoformater
Lydformater

Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortska�es særskilt fra 
husholdningsa�ald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted. 

Alle registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere og 
har intet med dette produkt at gøre. 

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til 
produktet, kontakt da venligst importøren på: 

info@nohro.dk eller +45 6913 2121. 
Nohro ApS

info@nohro.dk


