


WAŻNE

Nie zakrywaj 
obiektywu ani 
otworów 
wentylacyjnych

Umieść go w 
pozycji poziomej

Umieścić w 
wentylowanych 
miejscach

Odłączyć, gdy nie 
jest używany

Nie patrz bezpośrednio 
na światło

Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie operacje 
związane z funkcjami oraz rozwiązywanie 
problemów niezbędnych do zainstalowania i obsługi 
nowego przenośnego projektora

Projektor GP70

Nie otwieraj Nie umieszczać 
w pobliżu wody

Czyść miękką 
suchą szmatką

Nie czyścić 
chemikaliami



Przedni panel

Tylny panel

osłona obiektywu

obiektyw

regulacja 
kontrastu

czytnik kart SD

wejście 3,5mm

AV (RCA)

IR

HDMI 1

HDMI 2

USB

VGA

     TV 
(opcjonalnie)

zasilanie
Projektor kabel RCA przewód 

zasilający

Pilot instrukcja



prawo / głośność + źródło

góra

dół

lewo / głośność 
- enter / ok

Menu On / Off

1. On / off
2. Wyciszenie
3. Przewijanie
4. Przesuwanie
5. Menu
6. Wybór źródła
7. VGA
8. HDMI
9. USB
10. SD
11. Przycisk nawigacyjny
(góra/dół/prawo/lewo/głośność+/-)
12. OK / play / pause
13. Anulowanie
14. Wybór (_/__)
15. Panel numeryczny

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA

A) RCA (AV)

Użyj kabla RCA do podłączenia

B) HDMI

Kabel HDMI nie może przekraczać odległości 10m

Przed wykonaniem połączeń wyłącz wszystkie źródła sygnału (Blu Ray, 
PC, wideo, konsola do gier) i projektor



C) VGA (PC)

D) USB (SD)

Maxymalne podłączenie dysku/karty wynosi 500GB dla portu USB i 32GB dla 
czytnika kart

E) Audio

Instrukcja użytkowania

1. Jak włączyć urządzenie

Wciśnij

Po włączeniu pojawi sie menu startowe*

*To menu jest dostepne tylko dla podłączenia USB/SD. Odnieść się do 
instrukcji obsługi, aby poznać sposób użycia.



2. Wybór źródła sygnału wejściowego

Naciśnij przycisk SOURCE lub naciśnij INPUT na pilocie zdalnego sterowania, 
wybierz za pomocą przycisków nawigacyjnych żądane źródło sygnału

3. Umieść urządzenie na stabilnej powierzchni i skoryguj obraz. Obróć 
obiektyw, aż obraz będzie czysty i wyraźny.

4. Regulacja głośności

Na pilocie



Gwarancja
Ten prosty produkt jest gwarantowany w normalnym użytkowaniu przed wadami 
wykonania i materiałów oryginalnego nabywcy przez rok od daty zakupu

Warunki
1. Niniejsza karta gwarancyjna wraz z wszystkimi wymaganymi informacjami, 
dowodem zakupu, pudełkiem lub opakowaniem produktu oraz produktem musi 
być przedstawiona, jeśli wymagana jest gwarancja.
2. Jeśli produkt zepsuje się w czasie gwarancji, zostanie naprawiony bezpłatnie.
3. W przypadku bezzasadnej reklamacji, nabywca ponosi koszty związane z 
diagnostyką i wysyłka towaru
4. Uszkodzenia mechaniczne, jak i z winny klienta nie będą naprawiane w ramach 
gwarancji i moga skutkować utratą gwarancji

      Niniejsza gwarancja jest nieważna w następujących przypadkach:

Jeśli produkt został uszkodzony przez przypadek, ingerencję osób trzecich, 
wycieku baterii, niewłaściwą naprawą przez nieuprawnione osoby, niewłaściwym 
przechowywaniem.
A) Konsument może również zażądać serwisu gwarancyjnego u sprzedawcy.
B) Jeśli zgubisz kartę gwarancyjną, możesz okazać się czytelnym paragonem lub 
fakturą zakupu

Projektor GP70 (wersja podstawowa)
- różnica między innymi - soczewka szklana, lepszy obraz projekcji
- bardziej profesjonalny produkt,
- niewielka odległość projekcji, a bardzo duży obraz wyświetlany
- Cechy projektora: LCD + źródło światła LED,
- Dioda LED Jasność 1200 lumenów (nominalnie)
- Jasność około 90%
- współczynnik kontrastu 600: 1, współczynnik kontrastu dynamicznego do 
10000: 1
- rozdzielczość optyczna do pełnego poziomu FHD/1920x1080
- Odległość projekcji 0,8-4,2 m (18 - 150 cali)
- ±15° (pionowa) korekcja trapezowa
- Powłoka optyczna z szklaną soczewką - lepsza projekcja
- Współczynnik proporcji obrazu 16:9, kompatybilny z formatem 4:3,
- liczba kolorów 1,07 mld

Interfejs wejścia/wyjścia
- interfejs wejściowy: 2x port HDMI, 1x VGA / PC-RGB, 1x AV / Video, 1x USB, 
1x karta SD, 
- interfejs wyjściowy: 3,5 mm stereo / wyjście audio

Inne funkcje:
- wysokiej jakości głośnik stereo 4Ω, 3W
- Menu do wyboru w 24 językach
- Produkt certyfikowany CE/FCC/ROHS
- Max. pobór prądu 70W
- Wymiary projektora: 195x160x82mm
- Wymiary opakowania: 243x230x155mm
- Waga projektora: 0,88kg
- Waga kompletu: 1,42kg
- Gwarancja: 12 miesięcy

Zawartość zestawu:
- 1x Projektor GP70
- 1x Pilot
- 1x kabel RCA
- 1x zaślepka soczewki
- 1x Instrukcja obsługi

Produkt: Mini projektor
Model: GP70


