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Περίληψη

Αγαπητέ πελάτη
Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον προβολέα τσέπης
της εταιρίας μας.

Σας ευχόμαστε πολλές ευχάριστες εμπειρίες με τη
συσκευή και τις πάμπολλες λειτουργίες της!

Περιεχόμενα συσκευασίας
Προβολέας τσέπης
Τροφοδοτικό με εναλλάξιμα βύσματα τάσης

 Τροφοδοτικό με εναλλάξιμα βύσματα τάσης

Καλώδιο ήχου / εικόνας

Τρίποδο

Τσάντα

Σύντομες οδηγίες

Κάρτα εγγύησης
Απώλεια περιεχομένων συσκευασίας

Spaltenumbruch

Σχετικά με τις οδηγίες 
χρήσης
Με τη βοήθεια εγκατάστασης που περιγράφεται στις
ακόλουθες σελίδες θα μπορέσετε να λειτουργήσετε
γρήγορα και εύκολα τη συσκευή σας. Πιο
λεπτομερείς εξηγήσεις θα βρείτε στα επόμενα
κεφάλαια των οδηγιών χρήσης.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Δώστε
ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας για να
διασφαλίσετε την άψογη λειτουργία της συσκευής. Ο
κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αν δεν
συμμορφωθείτε με τις οδηγίες.

Σύμβολα  
Συμβουλές και κόλπα

Ζημιά στη συσκευή ή απώλεια δεδομένων!

Κίνδυνος για πρόσωπα!

Οδηγία
Απώλεια περιεχομένων συσκευασίας
Αν ένα από τα μέρη της συσκευής λείπει ή
παρουσιάζει ζημιές, απευθυνθείτε στον
εμπορικό αντιπρόσωπό σας ή στο σέρβις
πελατών μας.

Οδηγία
Συμβουλές και κόλπα
Τα σύμβολα αυτά αντιπροσωπεύουν
συμβουλές για την πιο αποτελεσματική και
εύκολη χρήση της συσκευής σας.

ΠΡΟΣΟΧΉ!

Ζημιά στη συσκευή ή απώλεια 
δεδομένων!
Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για ζημιές
στη συσκευή ή πιθανή απώλεια δεδομένων.
Ο μη σωστός χειρισμός μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος για πρόσωπα!
Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για
κινδύνους για πρόσωπα. Ο μη σωστός
χειρισμός μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμούς ή ζημιές.
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1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Εισαγωγή 2

Μην κάνετε ρυθμίσεις ή αλλαγές που δεν
περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο μη
σωστός χειρισμός μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμούς ή ζημιές, ζημιές στη συσκευή ή
απώλεια δεδομένων. Συμμορφωθείτε με όλες τις
προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας.

Εγκατάσταση της συσκευής
Συσκευή μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση
σε εσωτερικούς χώρους. Η συσκευή πρέπει να
τοποθετηθεί ασφαλώς σε μία επίπεδη επιφάνεια.
Εγκαταστείστε όλα τα καλώδια έτσι ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος σ' αυτά και
να τραυματιστεί ή να κάνει ζημιά στη συσκευή.
Μη συνδέσετε τη συσκευή σε υγρά δωμάτια.

Μη συνδέσετε τη συσκευή σε υγρά δωμάτια. Μην
αγγίζετε καλώδια ρεύματος ή την πρίζα παροχής με
βρεγμένα χέρια.
Φροντίστε να υπάρχει καλός εξαερισμός της συσκευής

Φροντίστε να υπάρχει καλός εξαερισμός της
συσκευής, και μην την καλύψετε. Μην τοποθετήσετε
τη συσκευή σε κλειστά ερμάρια ή κιβώτια.
Μη βάλετε τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες, όπως κουβέρτες ή χαλιά

Μη βάλετε τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες όπως
κουβέρτες ή χαλιά, και μην καλύψετε τις σχισμές
εξαερισμού της συσκευής. Αλλιώς μπορεί να
υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγία.
Προστατεύστε τη συσκεύη από το άμεσο φως του ήλιου

Προστατεύστε τη συσκεύη από το άμεσο φως του
ήλιου, τη ζέστη, από μεγάλες διακυμάνσεις
θερμοκρασίας και από την υγρασία. Μην
τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε θερμάνσεις ή
συσκευές κλιματισμού. Συμμορφωθείτε με τις
πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία και την
υγρασία στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
Μην αφήσετε να χυθούν υγρά μέσα στην συσκευή. (σβήσιμο)

Μην αφήσετε να χυθούν υγρά μέσα στην συσκευή.
Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το
δίκτυο παροχής αν διεισδύσουν σ' αυτή υγρά ή ξένα
αντικείμενα και φροντίστε να εξεταστεί από τεχνικό
συνεργείο σέρβις.
Φακός

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντοτε με προσοχή.
Μην αγγίζετε το φακό του προβολέα. Μην
τοποθετείτε ποτέ βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω
στη συσκευή ή στο καλώδιο παροχής τάσης.
Αν υπερθερμανθεί η συσκευή ή βγάζει καπνό (σβήσιμο)

Αν υπερθερμανθεί η συσκευή ή βγάζει καπνό, σβήστε
την αμέσως και βγάλτε το καλώδιο παροχής από την
πρίζα. Φροντίστε ώστε να εξεταστεί η συσκευή από
τεχνικό συνεργείο σέρβις. Για να αποφύγετε την
εξάπλωση φωτιάς, κρατήστε τη συσκευή μακριά από
ανοιχτές φλόγες.
Σχηματισμός δρόσου

Υπό τις ακόλουθες συνθήκες μπορεί να σχηματιστεί
δρόσος στο εσωτερικό της συσκευής και να
προκαλέσει δυσλειτουργίες:
· όταν η συσκευή μεταφερθεί από κρύο σε θερμό
χώρο·
· μετά την αναθέρμανση ενός κρύου χώρου·
· όταν τοποθετηθεί σε υγρό χώρο.

Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για να αποφύγετε τη
δημιουργία δρόσου:

1 Κλείστε τη συσκευή σε πλαστικό σακούλι πριν τη
μεταφέρετε σε άλλο χώρο για να την
προσαρμόσετε στις συνθήκες του χώρου.

2 Περιμένετε μια ως δυο ώρες πριν να βγάλετε τη
συσκευή από το πλαστικό σακούλι.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποείται σε περιβάλλον με πολλή σκόνη.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποείται σε
περιβάλλον με πολλή σκόνη. Σωματίδια σκόνης και
άλλα ξένα σώματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη
συσκευή.
Μην εκθέσετε τη συσκευή σε ακραίους κραδασμούς

Μην εκθέσετε τη συσκευή σε ακραίους κραδασμούς.
Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά σε κατασκευαστικά
στοιχεία στο εσωτερικό της συσκευής.
Μην αφήνετε μικρά παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς παρακολούθηση.

Μην αφήνετε μικρά παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή
χωρίς παρακολούθηση. Κρατήστε την πλαστική
συσκευασία μακριά από μικρά παιδιά.

Επισκευές
Επισκευές

Μην κάνετε επισκευές στη συσκευή. Η μη σωστή
συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή
βλάβη στη συσκευή. Η συσκευή να επιδιορθώνεται
μόνο από εγκεκριμένο συνεργείο σέρβις.

Μην αφαιρέσετε την πλακίδα τύπου της συσκευής,
αλλιώς ακυρώνεται η εγγύηση.

Παροχή ηλεκτρικού
Χρησιμοποιήστε μόνο τον αντάπτορα δικτύου που παρέχεται με τη συσκευή 

Χρησιμοποιήστε μόνο τον αντάπτορα δικτύου που
παρέχεται με τη συσκευή (βλέπτε Παράρτημα /
Τεχνικά χαρακτηριστικά). Ελέγξτε αν η τάση του
τροφοδοτικού σας ανταποκρίνεται στην τάση
δικτύου ρεύματος στον τόπο χρήσης. Όλα τα μέρη
της συσκευής λειτουργούν με την τάση που
αναγράφεται στην συσκευή.
Με το χρόνο η μπαταρία θα αδυνατίζει. (τροφοδοτικό)

Με το χρόνο η μπαταρία θα αδυνατίζει. Αν η συσκευή
λειτουργεί μόνο με το τροφοδοτικό, η μπαταρία είναι
ελαττωματική. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο
συνεργείο σέρβις για να αντικαταστήσετε την
μπαταρία.
Μην αλλάξετε μόνοι σας την μπαταρία

 Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε μόνοι σας
την μπαταρία. Η μη σωστή μεταχείριση της
μπαταρίας, ή η χρήση λάθος τύπου μπαταρίας μπορεί
να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή
τραυματισμούς.
Γενικός διακόπτης (τροφοδοτικό)

Σβήστε τη συσκευή με το γενικό διακόπτη πριν να
βγάλετε το καλώδιο του τροφοδοτικού από την
πρίζα.
Σβήστε τη συσκευή πριν να καθαρίσετε την επιφάνειά της.
4 Philips · PPX1230
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Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
τάση πριν καθαρίσετε την επιφάνεια της.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Μην
χρησιμοποιήσετε ποτέ υγρά ή εύφλεκτα
απορρυπαντικά (ψεκαστικά (σπρέϋ), γυαλιστικά κλπ).
Μην αφήσετε να διεισδύσει υγρό στο εσωτερικό της
συσκευής.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ!

LED υψηλής ισχύος
Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με
λυχνία LED (Light Emitting Diode) υψηλής
ισχύος που εκπέμπει μεγάλη φωτεινότητα.
Μην κοιτάξετε απευθείας στο φακό του
προβολέα για να αποφύγετε ερεθισμούς ή
βλάβες στα μάτια σας.
Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5
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2 Περίληψη

Πάνω μέρος της συσκευής
‚ À/Á, ¡/¢, à – Πλήκτρα πλοήγησης  /
Πλήκτρο OK – Πλοήγηση στο μενού, Αλλαγή
ρυθμίσεων / Επιβεβαίωση καταχωρήσεων

ƒ – Τροχός εστίασης εικόνας. Προσέξτε την
απόσταση από την επιφάνεια προβολής. Ελάχιστη
0,2m και μέγιστη  3m. Αν τοποθετήσετε τον Pocket
Projektor εκτός αυτών των αποστάσεων, δεν
μπορείτε πλέον να εστιάσετε την εικόνα. Γι' αυτό μη
γυρίσετε με βία τον τροχό εστίασης, για να
αποφύγετε ζημιές στο φακό.

„ ¿ – Ένα βήμα μενού προς τα πίσω / Διακοπή
λειτουργιών

… ON / OFF – Δίακόπτης

† – Ένδειξη στάθμης μπαταρίας: Κόκκινο: Άδεια
μπαταρία, Πράσινο: Φορτισμένη μπαταρία.
Ένδειξη φόρτισης με συνδεδεμένο τροφοδοτικό:
Κόκκινο: Άδεια μπαταρία, Πράσινο: Φορτισμένη
μπαταρία.

‡ DC IN – Υποδοχή αντάπτορα δικτύου

ˆ A/V– Υποδοχή εισόδου ήχου/εικόνας (Composite
/ CVBS) – Σύνδεση με συσκευή αναπαραγωγής που
διαθέτει έξοδο εικόνας/ήχου

‰ VGA / YPbPr – Είσοδος Component (YUV/
YPbPr) / είσοδος VGA – Σύνδεση με συσκευή
αναπαραγωγής που διαθέτει έξοδο Component
(YUV/YPbPr) ή με Η/Υ (VGA-ήχος) για την
αναπαραγωγή εικόνας

Š Ï – Έξοδος ήχου – Υποδοχή για ακουστικά ή για
εξωτερικά ηχεία
P2 oben

Κάτω μέρος της συσκευής
‚ Σπείρωμα για τρίποδο

ƒ Αναδιπλούμενο στήριγμα
PicoPix P3 unten



Πρώτη θέση σε λειτουργία 7

GR

3 Πρώτη θέση σε λειτουργία

Σύνδεση τροφοδοτικού / 
Φόρτιση μπαταρίας

1 Βάλτε το μικρό βύσμα του τροφοδοτικού στην
υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής. 

2 Συνδέστε τον αντάπτορα με την υποδοχή τάσης
στον τοίχο.

3 Κατά τη διάρκεια της φόρτισης ανάβει κόκκινο το
λαμπάκι στο πάνω μέρος της συσκευής. Όταν η
μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ανάβει
πράσινο.

4 Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία
τουλάχιστο 3 πριν να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά. Με τον τρόπο αυτό
επεκτείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πρώτη εγκατάσταση
1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο

πλάι.

2 Στρέψτε τη συσκευή σε μια σχετική επιφάνεια
προβολής ή σε τοίχο σε απόσταση όχι μικρότερη
των 0,2m και όχι μεγαλύτερη των 3m. Βεβαιωθείτε
πως ο προβολέας στηρίζεται καλά.

3 Εστιάστε την εικόνα με τον τροχό ρύθμισης στο
πάνω μέρος της συσκευής.

4 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα για το μενού με
¡/¢.

5 Επιβεβαιώστε με à.

ΠΡΟΣΟΧΉ!

Τάση δικτύου στον τόπο χρήσης!
Ελέγξτε αν η τάση του τροφοδοτικού σας
ανταποκρίνεται στην τάση δικτύου
ρεύματος στον τόπο χρήσης.

Οδηγία
Δεν εμφανίζεται η επιλογή γλώσσας
Η συσκευή έχει ήδη εγκατασταθεί. Για να
αλλάξετε τη γλώσσα των μενού, κάντε
το εξής:
1 Πατήστε  à.
2 Επιλέξτε με ¡/¢ Γλωσσα.
3 Επιβεβαιώστε με à.
4 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα με ¡/

¢.
5 Επιβεβαιώστε με à.
6 Ολοκληρώστε με ¿.
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4 Σύνδεση με τη συσκευή αναπαραγωγής
Χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια που παρέχονται
για τη σύνδεση του προβολέα, ή εκείνα που έχετε
αγοράσει ως αξεσουάρ.

Παρεχόμενα καλώδια σύνδεσης
Καλώδιο βίντεο (CVBS) 

Καλώδια σύνδεσης που διατίθενται ως 
αξεσουάρ
Καλώδιο βίντεο Component YUV /YPbPr 

................................................. (PPA 1110 / 253372492)
Καλώδιο VGA-ήχου (............... PPA 1150 / 253372489)
Καλώδιο σύνδεσης iPod / iPhone 

................................................. (PPA 1160 / 253372471)

Σύνδεση με καλώδιο βίντεο 
(CVBS) 
Χρησιμοποιείστε το καλώδιο ήχου/εικόνας (καλώδιο
AV) του προβολέα για να συνδέσετε βιντεοκάμερες,
DVD player, ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Οι
συσκευές αυτές διαθέτουν μια κίτρινη (βίντεο), μια
κόκκινη (ήχος δεξιά) και μια άσπρη (ήχος αριστερά)
υποδοχή.
Composite DVD Camcorder P2

1 Συνδέστε το καλώδιο AV που παρέχεται στην
υποδοχή A/V του προβολέα.

2 Συνδέστε τις υποδοχές ήχου/εικόνας της
συσκευής βίντεο με ένα συνηθισμένο καλώδιο
Cinch και αυτό με το καλώδιο AV του προβολέα.

Σύνδεση με φορητές συσκευές 
πολυμέσων
Σύνδεση με φορητές συσκευές πολυμέσων

Μερικές συσκευές βίντεο (π.χ.: Pocket Multimedia
Player,..) χρειάζονται ειδικά καλώδια για τη σύνδεση.
Αυτά ή παρέχονται με τη συσκευή ή μπορούν να
αγοραστούν από τον κατασκευαστή της συσκευής
πολυμέσων. Λάβετε υπόψη πως πιθανόν μόνο τα
γνήσια καλώδια του κατασκευαστή να λειτουργούν.
Composite Mobile Device P2

Έξοδος σήματος συσκευών πολυμέσων

Σύνδεση με καλώδιο βίντεο 
component (YPbPr/YUV) 
Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση αυτή για τη μέγιστη
ποιότητα εικόνας. Το καλώδιο αυτό διατίθεται ως
αξεσουάρ. Οι υποδοχές αυτών των συσκευών
διαθέτουν για το σήμα βίντεο τα χρώματα πράσινο
(Y), μπλε (U/Pb), κόκκινο (V/Pr), και για το σήμα ήχου
τα χρώματα κόκκινο (ήχος δεξιά) και άσπρο (ήχος
αριστερά).
Component DVD Camcorder P2

1 Συνδέστε το καλώδιο βίντεο component
(αξεσουάρ) στην υποδοχή VGA / YPbPr του
προβολέα.

Οδηγία
Αλλαγή εξόδου σήματος της συσκευής 
πολυμέσων
Διαβάστε το εγχειρίδιο της συσκευής
πολυμέσων για το πώς να περάσετε την
έξοδο σήματος σε αυτές τις υποδοχές.
8 Philips · PPX1230
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2 Συνδέστε τις ανάλογες χρωματιστές υποδοχές
της συσκευής βίντεο με ένα συνηθισμένο καλώδιο
Component-Cinch και αυτό με το καλώδιο βίντεο
Component του προβολέα.

Σύνδεση με φορητές συσκευές 
πολυμέσων
Σύνδεση με φορητές συσκευές πολυμέσων

Μερικές συσκευές βίντεο (π.χ.: Pocket Multimedia
Player,..) χρειάζονται ειδικά καλώδια για τη σύνδεση.
Αυτά ή παρέχονται με τη συσκευή ή μπορούν να
αγοραστούν από τον κατασκευαστή της συσκευής
πολυμέσων. Λάβετε υπόψη πως πιθανόν μόνο τα
γνήσια καλώδια του κατασκευαστή να λειτουργούν.
Component Mobile Device P2

Έξοδος σήματος συσκευών πολυμέσων

Σύνδεση με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή (VGA)
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο VGA-ήχου (έξτρα) για
να συνδέσετε τον προβολέα με ηλεκτρονικό
υπολογιστή, φορητό Η/Υ (laptop) ή μερικούς PDA. Ο
προβολέας υποστηρίζει τις ακόλουθες αναλύσεις:
VGA/SVGA/XGA. Για το καλύτερο αποτέλεσμα,
ρυθμίστε την ανάλυση του ηλεκτρονικού υπολογιστή
σε SVGA (800x600).
Laptop VGA P2

1 Συνδέστε το καλώδιο VGA-ήχου στην υποδοχή
VGA / YPbPr του προβολέα.

2 Συνδέστε το βύσμα VGA στην υποδοχή VGA του
ηλεκτρονικού υπολογιστή και το βύσμα
ακουστικών στην υποδοχή εξόδου ήχου του
υπολογιστή.

3 Ρυθμίστε την ανάλυση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή ανάλογα και ρυθμίστε το σήμα VGA
όπως αν χρησιμοποιούσατε εξωτερική οθόνη.

4 Υποστηρίζονται οι ακόλουθες αναλύσεις:
 

Οδηγία
Δύο κόκκινα βύσματα cinch
Λάβετε υπόψη όταν κάνετε σύνδεση πως
το καλώδιο διαθέτει δύο κόκκινα
βύσματα Cinch. Ένα βύσμα για το δεξί
σήμα ήχου και ένα βύσμα για το σήμα
βίντεο Component V/Pr. Αν αυτά τα
βύσματα συνδεθούν με τις λανθασμένες
υποδοχές, η εικόνα θα προβάλλεται
πράσινη και ο ήχος του δεξιού ηχείου θα
είναι ελαττωματικός.

Οδηγία
Αλλαγή εξόδου σήματος της συσκευής 
πολυμέσων
Διαβάστε το εγχειρίδιο της συσκευής
πολυμέσων για το πώς να περάσετε την
έξοδο σήματος σε αυτές τις υποδοχές.

Ανάλυση Συχνότητα 
ανανέωσης 
πλαισίων

VGA 640 x 480 60 Hz

SVGA 800 x 600 60 Hz

XGA 1024 x 768 60 Hz
Σύνδεση με τη συσκευή αναπαραγωγής 9
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5 Αναπαραγωγή βίντεο
1 Συνδέστε την έξοδο εικόνας/ήχου της εξωτερικής

συσκευής με την υποδοχή A/V ή VGA / YPbPr
του Pocket Projektor. Χρησιμοποιήστε τα σχετικά
καλώδια και τους αντάπτορες καλωδίων.

2 Διαβάστε το εγχειρίδιο της εξωτερικής συσκευής
για το πώς να ανάψετε την έξοδο εικόνας.
Συνήθως περιγράφεται στα ανάλογα μενού ως
"TV out".

3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική
συσκευή.

4 Αλλάξτε την ένταση ήχου με À / Á.

Αλλαγή ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής
1 Πατήστε το πλήκτρο ¡ ή ¢.

2 Επιλέξτε με τα πλήκτρα ¡/¢ μια από τις
ακόλουθες ρυθμίσεις: 
Φωτεινότητα: Ρύθμιση φωτεινότητας
Αντίθεση: Ρύθμιση αντίθεσης
Κορεσμός: Ρύθμιση έντασης χρώματος
Smart Settings: Κάλεσμα προκαθορισμένων
ρυθμίσεων για φωτεινότητα / αντίθεση / ένταση
χρώματος
Ένταση ήχου: Ρύθμιση έντασης ήχου

3 Αλλάξτε τη ρύθμιση με À/Á. 

Η αλλαγμένη ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα.

Οδηγία
Υποδοχές κατειλημμένες
Αν και οι δύο υποδοχές στον Pocket
Projektor είναι κατειλημμένες, γίνεται
μόνο αναπαραγωγή του σήματος στην
υποδοχή A/V. Για να κάνετε
αναπαραγωγή του σήματος στην
υποδοχή VGA / YPbPr, πρέπει να
βγάλετε το καλώδιο από την υποδοχή A/
V.
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6 Ρυθμίσεις
1 Πατήστε το πλήκτρο à.

2 Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις με ¡/
¢.

3 Επιβεβαιώστε με à.

4 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις με À/Á. Με το πλήκτρο
¿ κάνετε ένα βήμα πίσω στο μενού.

Γλωσσα
Επιλογή επιθυμητής γλώσσας για το μενού

Ρυθμίσεις εικόνας
Smart Settings - Κάλεσμα προκαθορισμένων
ρυθμίσεων για φωτεινότητα / αντίθεση / ένταση
χρώματος

Φωτεινότητα – Ρύθμιση φωτεινότητας

Αντίθεση – Ρύθμιση αντίθεσης

Κορεσμός – Ρύθμιση έντασης χρώματος

Ρυθμίσεις ήχου
Ένταση ήχου – Ρύθμιση έντασης ήχου

Μπάσα – Ρύθμιση αναπαραγωγής των χαμηλών
συχνοτήτων

Ψηλές συχνότητες – Ρύθμιση αναπαραγωγής των
ψηλών συχνοτήτων

Λειτουργία εξοικον.ενέργ.
Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας
μειώνεται η ένταση φωτός για να αυξηθεί η διάρκεια
λειτουργίας με την ενσωματωμένη μπαταρία. Όταν
είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό, το Λειτουργία
εξοικον.ενέργ. θα είναι πάντοτε σβηστό για να
εξασφαλίζεται ή βέλτιστη ποιότητα εικόνας.

Πληροφορίες
Προβολή πληροφοριών για τη συσκευή

Επαναφορά ρυθμίσεων
Επαναφορά της συσκευής στις ρυθμίσεις
εργοστασίου.
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7 Σέρβις

Οδηγίες για τη φροντίδα 
της μπαταρίας
Με το χρόνο η μπαταρία θα αδυνατίζει. Μπορείτε να
επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας αν
συμμορφωθείτε με τα ακόλουθα:
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή τουλάχιστο μια φορά
την εβδομάδα
Φορτίζετε τακτικά την μπαταρία. Μην αποθηκεύετε
τη συσκευή με εντελώς άδεια μπαταρία.
Όταν δε χρησιμοποιείται η συσκευή για μερικές
εβδομάδες, αδειάστε μερικώς την μπαταρία
χρησιμοποιώντας την πριν την αποθήκευσή της.
Αν η συσκευή λειτουργεί μόνο όταν είναι
συνδεδεμένη με την υποδοχή USB ή με το
τροφοδοτικό, τότε η μπαταρία είναι ελαττωματική.
Κρατήστε τη συσκευή και την μπαταρία μακριά από
πηγές θερμότητας.

Καθαρισμός

Καθαρισμός

Καθάρισμα του φακού
Χρησιμοποιήστε πινέλο ή χαρτί καθαρισμού φακών
για τον καθαρισμό του φακού του προβολέα.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ!

Μην αλλάξετε μόνοι σας την μπαταρία
Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε
μόνοι σας την μπαταρία. Η μη σωστή
μεταχείριση της μπαταρίας, ή η χρήση
λάθος τύπου μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή
τραυματισμούς.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ!

Σβήστε την συσκευή
Σβήστε τη συσκευή με το γενικό διακόπτη
πριν να βγάλετε το καλώδιο του
τροφοδοτικού από την πρίζα.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ!

Οδηγίες για τον καθαρισμό!
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί χωρίς
χνούδι. Μην χρησιμοποιήστε ποτέ υγρά ή
εύφλεκτα απορρυπαντικά (ψεκαστικά
(σπρέϋ), γυαλιστικά κλπ). Μην αφήσετε να
διεισδύσει υγρό στο εσωτερικό της
συσκευής. Μην ψεκάζετε τη συσκευή σας
με απορρυπαντικό υγρό.

Σκουπίστε ελαφρά τις επιφάνειες όπως
περιγράφεται. Προσέξτε  να μη
γρατσουνίσετε τις επιφάνειες.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ!

Μη χρησιμοποιείτε υγρά 
απορρυπαντικά
Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά για
τον καθαρισμό του φακού για να αποφύγετε
ζημιά της επικάλυψης του φακού.
12 Philips · PPX1230
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Προβλήματα/Λύσεις

Κύκλωση ρεύματος
Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα που δε μπορεί να
λυθεί με τις συμβουλές που παρέχονται στις οδηγίες
χρήσης (βλέπε και την ακόλουθη βοήθεια),
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1 Σβήστε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο
πλάι.

2 Περιμένετε τουλάχιστο δέκα δευτερόλεπτα.

3 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο
πλάι.

4 Εάν παρουσιαστεί το ίδιο πρόβλημα,
επικοινωνήστε με το τεχνικό σέρβις πελατών ή με
τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας.

 

Προβλήματα Λύσεις

Δεν ανάβει ο Pocket Projektor • Συνδέστε το τροφοδοτικό που παρέχεται για να 
φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία.

Δεν ακούγεται ήχος • Ρυθμίστε την ένταση ήχου με τα πλήκτρα À / Á.

Δεν ακούγεται ήχος από την εξωτερική συσκευή • Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης με την εξωτερική 
συσκευή

• Ρυθμίστε την ένταση ήχου στην εξωτερική 
συσκευή

• Πιθανόν να λειτουργεί μόνο το γνήσιο καλώδιο 
του κατασκευαστή της εξωτερικής συσκευής

Κακή ποιότητα ήχου όταν γίνεται σύνδεση με Η/Υ • Ελέγξτε αν το καλώδιο ήχου στον Η/Υ είναι 
συνδεδεμένο με την υποδοχή ακουστικών ή την 
υποδοχή Line-Out.

• Δεν πρέπει να είναι ρυθμισμένη πολύ ψηλά η 
ένταση ήχου στον Η/Υ.

Εμφανίζεται μόνο η οθόνη έναρξης και όχι η εικόνα 
από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή

• Ελέγξτε αν τα καλώδια σύνδεσης έχουν βαλθεί 
στις σωστές υποδοχές.

• Βεβαιωθείτε πως η εξωτερική συσκευή είναι 
αναμμένη

• Ελέγξτε αν η έξοδος βίντεο της εξωτερικής 
συσκευής είναι αναμμένη.

Εμφανίζεται μόνο η οθόνη έναρξης και όχι η εικόνα 
από τον συνδεδεμένο Η/Υ

• Βεβαιωθείτε πως η έξοδος VGA στον Η/Υ είναι 
αναμμένη.

• Ελέγξτε αν η ανάλυση του Η/Υ έχει ρυθμιστεί στα 
800x600.
Σέρβις 13
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8 Παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις Διαστάσεις (Π¦x¦Υ¦x¦Β) .........................100¦×¦32¦×¦100¦mm
ΒάροςΒάρος............................................................................0,28¦kg
Συνιστάμενες συνθήκες περιβάλλοντοςΣυνιστάμενες συνθήκες περιβάλλοντος .........5¦–¦40¦ºC
Σχετική υγρασίαΣχετική υγρασία.............20¦–¦80¦% (μη συμπυκνώσιμη)
Στάνταρ βίντεο (CVBS) ................. PAL, SECAM, NTSC
Στάνταρ βίντεο (YPbPr)...... 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
Υποδοχή ακουστικών.........................................Υποδοχή 

........................................ ακουστικών στέρεο: 3,5¦mm
Έξοδος ήχουΈξοδος ήχου ..........................................................2¦x¦0,3¦W

Τεχνολογία / Φακός
Τεχνολογία προβολής......................................0,37" LCoS
Πηγή φωτός ......................................................... RGB LED
Ανάλυση.........................................................800¦x¦600¦pixel 
Υποστηριζόμενες αναλύσεις .............VGA/SVGA/XGA
Ένταση φωτός (Bright Mode).........μέχρι και 30¦lumen
Αναλογία αντίθεσης ................................................... 400:1
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας.......... 5,2¦–¦81¦ίντζες
Απόσταση από την επιφάνεια προβολής0,2¦m ως 3¦m
Οριζόντια συχνότητα δειγματοληψίας
(sampling rate) ....................................................31¦–¦69¦kHz
Κάθετη συχνότητα δειγματοληψίας..............56¦–¦85¦Hz

Αντάπτορας δικτύου
Αντάπτορας δικτύου ΚατασκευαστήςΚατασκευαστής....................... Wanlida Group Co., Ltd.
Αντάπτορας δικτύου ΤύποςΜοντέλο ..................................................................MPA-630
ΕίσοδοςΕίσοδος......................................  100¦–¦240¦V¦~ / 50¦/¦60¦Hz
ΈξοδοςΈξοδος ............................................................. 12¦V¦† / 2¦A

Ενσωματωμένη μπαταρία
Τύπος μπαταρίαςΤύπος μπαταρίας ......................................................... LiPol
Χρόνος φόρτισης μπαταρίαςΔιάρκεια φόρτισης .......................................................... 3¦h
Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίαςΧρόνος λειτουργίας.....................................................2,5¦h
Χρόνος λειτουργίας 
(με αναμμένο το Λειτουργία εξοικον.ενέργ.) .......... 3¦h

Αξεσουάρ
Διατίθενται τα ακόλουθα αξεσουάρ για τη συσκευή
σας:
Καλώδιο αντάπτορα YUV /YPbPr ....................................

....................................................PPA 1110 / 253372492
Καλώδιο VGA-ήχου ...................PPA 1150 / 253372489
Καλώδιο σύνδεσης iPod / iPhone.....................................

....................................................PPA 1160 / 253372471

Όλα τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο ως αξίες
αναφοράς. Η Sagemcom επιφυλάσσεται του
δικαιώματος να προβεί σε αλλαγές του παρόντος
χωρίς προειδοποίηση.

Το σήμα CE εγγυάται πως η συσκευή αυτή
ανταποκρίνεται στην Οδηγία 1999/5/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
τερματικού εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών όσον

αφορά την ασφάλεια και την υγεία του χρήστη και τις
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Τη δήλωση συμμόρφωσης μπορείτε να τη διαβάσετε
στην ιστοσελίδα www.sagem-ca.at/doc.

Η Sagemcom δίνει μεγάλη σημασία στη διατήρηση
του περιβάλλοντος στα πλαίσια ενός σχεδίου
βιώσιμης ανάπτυξης. Η Sagemcom αποσκοπεί στη
λειτουργία συστημάτων που δε βλάπτουν το
περιβάλλον. Για το λόγο αυτό η Sagemcom προσδίδει
μεγάλη σημασία στην οικολογική απόδοση σε όλα τα
στάδια του προϊόντος, από την παραγωγή του ως τη
θέση του σε λειτουργία, τη χρήση και την απαλλαγή
του.

Συσκευασία: Το σήμα αυτό καταδεικνύει πως ένας
αναγνωρισμένος εθνικός οργανισμός εισπράττει
συνεισφορά για να βελτιώσει την συλλογή
συσκευασιών και τις υποδομές ανακύκλωσης.
Παρακαλούμε να συμμορφωθείτε με τις τοπικές
διατάξεις χωρισμού των σκυβάλων όταν θα κάνετε
απαλλαγή της συσκευασίας αυτής.

Μπαταρίες: Αν το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες,
πρέπει να γίνεται απαλλαγή τους στα ειδικά
πρατήρια.

Προϊόν: Το διαγραμμένο σκυβαλοδοχείο στο
προϊόν σημαίνει πως αυτό αποτελεί ηλεκτρική ή
ηλεκτρονική συσκευή. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία
προβλέπει ειδική απαλλαγή για τέτοιες συσκευές:

• Στα σημεία πώλησης, σε περίπτωση που θα
αγοράσετε μια παρόμοια συσκευή.

• Στα τοπικά πρατήρια συλλογής (μάντρες
ανακύκλωσης, ειδικές υπηρεσίες συλλογής, κλπ.).

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε και σεις να κάνετε τη
συνεισφορά σας στην επαναχρησιμοποίηση και την
ανακύκλωση παλιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών
συσκευών, με θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία.

Οι συσκευασίες από χαρτόνι και χαρτί μπορουν να
απαλλαχθούν ως χαρτί για ανακύκλωση. Οι
συσκευασίες από πλαστικό ή πολυστυρόλιο μπορούν
να παραδοθούν για ανακύκλωση ή να πεταχτούν με
τα κανονικά σκουπίδια, ανάλογα με τους
κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας.
14 Philips · PPX1230
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Σήματα κατατεθέν: Οι αναφορές που γίνονται σ’
αυτές τις οδηγίες χρήσης αποτελούν σήματα
κατατεθέν της κάθε εταιρείας. Η απώλεια των
συμβόλων É και Ë δε δικαιολογεί το συμπέρασμα
πως οι σχετικοί όροι αποτελούν ελεύθερα σήματα.
Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο
έγγραφο αυτό χρησιμεύουν απλώς για σκοπούς
ένδειξης και πιθανόν να είναι σήματα του κάθε
ιδιοκτήτη. Η Sagemcom αρνείται οποιαδήποτε
δικαιώματα σε αυτές τις μάρκες.

Ούτε η Sagemcom ούτε και οι συνδεδεμένες με αυτή
εταιρείες αναλαμβάνουν ευθύνη έναντι του αγοραστή
του προϊόντος αυτού ή τρίτων σχετικά με αξιώσεις
αποζημίωσης, απώλειες, κόστα ή έξοδα που
προκύπτουν για τον αγοραστή ή τρίτους ως
αποτέλεσμα ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης ή
κατάχρησης του προϊόντος αυτού ή μη
εξουσιοδοτημένες μετατροπές, επισκευές, αλλαγές
του προϊόντος ή τη μη τήρηση των οδηγιών
λειτουργίας και συντήρησης της Sagemcom.

Η Sagemcom δεν αναλαμβάνει ευθύνη για αξιώσεις
αποζημίωσης ή προβλήματα που προκύπτουν ως
αποτέλεσμα της χρήσης αξεσουάρ ή αναλωσίμων
που δε φέρουν σήμανση ως γνήσια προϊόντα της
Sagemcom / PHILIPS ως εγκεκριμένα από τη
Sagemcom / PHILIPS.

Sagemcom δεν αναλαμβάνει ευθύνη για αξιώσεις
αποζημίωσης ως αποτέλεσμα ηλεκτρομαγνητικών
παρεμβολών που προκλήθηκαν από την χρήση
καλωδίων σύνδεσης που δεν φέρουν σήμανση ως
προϊόντα της Sagemcom ή PHILIPS.

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Κανένα
μέρος της δημοσίευσης αυτής δεν επιτρέπεται να
πολυγραφηθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα
αρχειοθέτησης, ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε
μορφή ή με άλλο τρόπο – ηλεκτρονικά, μηχανικά, με
φωτοτυπία, φωτογραφία ή άλλη μέθοδο – χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sagemcom.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο αυτό
προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση με το
προϊόν αυτό. Η Sagemcom δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη αν οι πληροφορίες χρησιμοποιηθούν για
άλλες συσκευές.

Αυτές οι οδηγίες χρήσεως δεν έχουν χαρακτήρα
συμβολαίου.

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων, τυπογραφικών λαθών,
και τροποποιήσεων.

Copyright È  Sagemcom Austria GmbH
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