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Yleisk

Tervetu
Hyvä asiakka

ostaa tämä 

sen käyttö on

Tietoa 
Tämä käyttö

askuprojekto

helposti. 

Sinun ei ta

oppuun. Suo

Yleiskatsaus

kuvaavat sinu

Noudata kaik

käytät laitetta

Valmistaja ei 

ei noudateta. 

Käytetyt 

 Oh

Oh

kä

he

La

Tä

ma

He

Tä

As

lou

katsa

uloa 
aamme, kiitä

PicoPix-task

n yhtä hauska

tästä k
öopas on s

orin käyttäm

arvitse luke

osittelemme 

s" ja "Käy

ulle projektor

kkia turvallisu

asi oikein.  

hyväksy mit

 

symbolit

hjeita ja vink

hjeita ja vin

äyttämään 

elpommin. 

HU

aitteen vauri

ämä symboli 

ahdollisesta 

VA

enkilövahink

ämä symboli

siattomasta 

ukkaantumin

aus 

ämme loista

kuprojektori. 

aa kuin sen k

käyttöo
uunniteltu s

miseen tar

a tätä käy

kuitenkin, e

ytön aloittam

rin peruskäyt

uusohjeita va

tään vastuuta

t 

kkejä 

nkkejä, jotka

laitettasi te

UOMIO! 

iot ja datan 

varoittaa lai

datan häviäm

AARA! 

kojen vaara

 varoittaa h

käsittelystä

nen tai muu v

 

avasti valinna

Toivomme,

kehittäminen

oppaast
siten, että l

rvitsemasi 

yttöopasta a

ttä luet kapp

minen", sillä

tön. 

armistaakses

a, jos näitä o

a auttavat 

ehokkaammi

häviäminen

tteen vaurioi

misestä.  

! 

enkilövahing

ä voi se

vahingoittum

astasi 

, että 

n! 

ta 
löydät 

tiedot 

alusta 

paleet 

ä ne 

si, että 

ohjeita 

sinua 

n ja 

n! 

ista ja 

goista. 

eurata 

inen. 

P❶❷❸❹❺❻

 

Pakkau❶—PicoPix-❷—HDMI-ka❸—Verkko-o❹— Kaukosä❺—Laukku❻—Pikakäyn

ksen si

projektori 

aapeli 

osa 

äädin 

nnistysohje 

   P

isältö 

Philips  PPX44935 
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Tuotteen tärkeimmät 

ominaisuudet 
Smart Engine LED -teknologia 

• HD-resoluutio (720p) 

• Uskomaton 350 lumenin kirkkaus 

• Keystone-korjaus 

• Texas Instruments DLP® IntelliBright™ 

-teknologia, joka parantaa kuvien kirkkautta 

älykkäällä tavalla ja tekee niistä kirkkaampia ja 

dynaamisempia.  

 

Sisäänrakennettu 3 W kaiutin 

• Laadukas ääni syvällä bassolla 

• 6 taajuuskorjauksen asetusta täydelliselle 

äänelle  

 

Bluetooth audio-ulostulo aptX®-teknologialla 

• aptX® Low Latency -audio-codec takaa 

korkean äänenlaadun ja langattoman 

audion/videon synkronoinnin 

 

Langallinen yhteys 

• HDMI-liitin kaikenlaisille sisääntulo-laitteille 

• MHL-tuki, joten voit jakaa sisältöä 

älypuhelimeltasi tai tabletiltasi 

• Kuulokeliitin ulkoisille kaiuttimille tai 

kuulokkeille 

• Tehokas USB-liitin ulkoisille USB- ja 

HDD-asemille 

 

Langaton yhteys 

• WIFI b/g/n, jonka avulla on helppo muodostaa 

yhteys yksityisiin tai julkisiin WIFI-verkkoihin 

• DLNA-tuki verkkoasemilla säilytettyjä 

mediatiedostoja varten 

• WiFiDisplay (Miracast-yhteensopiva), jonka 

avulla voit jakaa langattomasti sisältöä 

älypuhelimeltasi tai tabletiltasi 

• Sisäänrakennettu verkkoselain 

Internet-sisällön jakamiseen tai toistamiseen 

 

 

 

 

 

Multimediasoitin 

• Tukee kaikkia suosituimpia kuva-, ääni- ja 

videoformaatteja 

• MikroSD-tuki, joten koko mediasisältösi on aina 

käytettävissäsi  

 

Sisäänrakennettu touchpad 

• Monia sormieleitä helppoon navigointiin 

• Nipistyszoomin tuki kuville ja verkkosivustoille 
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1 Ylei

Älä suorita m

kuvattu tässä

voi seurata 

ai datan häv

urvallisuusoh

Laittee
Laite on tar

ulee asenta

pinnalle. Sijo

kompastua n

aitetta. 

Älä kytke laite

verkkopistoke

Laitteen on p

saa peittää. 

aatikkoon. 

Älä aseta lait

ai matolle, äl

ylikuumeta ja

Suojaa laite s

voimakkailta 

aseta laitetta

ähelle. Nou

ämpötilaa ja 

Laitteeseen e

on päässyt 

rrota laite 

ammattilaisel

Käsittele laite

koskettamista

esineitä laitte

Jos laite kuu

katkaise virt

pistorasiasta.

ammattilaisel

aitetta avotul

Laitteeseen 

oimintahäiriö

 laite siirr

 kylmä tila

 laite sijoi

isiä tu

mitään asetuk

ä käyttöohjee

loukkaantum

viäminen. N

hjeita. 

en sijoit
rkoitettu yks

aa turvallise

oita kaikki jo

niihin ja vahi

etta kosteisii

etta tai verkk

päästävä tuu

Älä aseta la

etta pehmeil

läkä peitä tu

a syttyä palam

suoralta auri

lämpötilanva

a lämpöpatt

udata tekn

ilmankosteu

ei saa päästä

nestettä tai 

sähköverk

la. 

etta aina va

a. Älä aseta

een tai virtajo

mene liikaa 

ta välittömä

. Tässä ta

la. Jotta tuli 

len läheisyyt

saattaa tiiv

öihin, kun: 

retään kylmä

a lämmitetää

itetaan koste

urval

ksia tai muut

essa. Asiatto

minen, laittee

oudata kaik

ttamin
sinomaan sis

esti ja tuk

ohdot niin, 

ingoittaa itse

n tiloihin. Älä

koliitäntää mä

ulettumaan r

aitetta suljet

lle alustoille 

uletusrakoja

maan. 

ingonpaistee

aihteluilta ja

terien tai ilm

nisissä tied

tta koskevia 

ä nestettä. J

vieras esin

kosta ja 

arovasti. Väl

a raskaita ta

ohdon päälle.

tai jos laitte

ästi ja ved

apauksessa 

ei pääse levi

teen. 

vistyä kosteu

ästä tilasta lä

än; 

eaan tilaan. 

lisuu

toksia, joita 

masta käsitte

en vaurioitum

kkia varoituks

en 
säkäyttöön. 

kevasti tasa

ettei kukaa

eään tai joht

ä koskaan ko

ärillä käsillä.

riittävästi eik

ttuun kaapp

kuten pöytäl

. Muutoin lai

elta, kuumuu

 kosteudelta

mastointilaitt

doissa ann

ohjeita. 

os laitteen s

e, katkaise 

tarkistuta 

ltä linssin p

ai teräväreun

. 

eesta tulee s

dä verkkopi

tarkistuta 

iämään, älä s

utta, joka j

mpimään; 

usohje

ei ole 

elystä 

minen 

sia ja 

Laite 

aiselle 

an voi 

toa ja 

osketa 

kä sitä 

iin tai 

iinalle 

ite voi 

udelta, 

a. Älä 

teiden 

nettuja 

sisään 

virta, 

laite 

pinnan 

naisia 

savua, 

istoke 

laite 

sijoita 

ohtaa 

K

vä

1.

2.

La

P

va

Ä

os

Ä

le

A

lä
Tä

lä

on

au

vi

pa

ru

Tu

va

Tä

ko

eita

osteuden t

älttämiseksi:

. Sulje laite

toiseen ti

tilassa. 

. Odota tun

muovipus

aitetta ei saa

ölyhiukkaset

aurioittaa lait

lä altista lai

sat saattavat

lä anna laste

eikkiä pakkau

Automa

ämmön
ässä 

ämmönhallint

n liian k

utomaattises

eläkin korke

ahimmassa 

uutuun. 

uote kytkee 

aroitusviestin

ällaista tapa

orkea (>35 °C

tiivistymisest

e muovipuss

laan, jotta se

nti – kaksi en

ssista. 

a käyttää eritt

t ja muut 

tetta. 

tetta kovalle

t vaurioitua. 

en käyttää la

usmuoveilla. 

aattine

nhallin
laitteessa 

taohjain. Jos

korkea, tuu

sti (melu kas

eammaksi, t

tapauksessa

automaattise

n oltua ruudu

htuu vain, m

C).  

   P

tä aiheutuv

siin ennen ku

e mukautuisi

nnen kuin po

täin pölyises

vieraat k

e tärinälle, s

aitetta yksin.

en 

ta 
on 

s laitteen si

ulettimen n

svaa). Jos l

tuotteen kir

a alla oleva 

esti näytön p

ussa viiden s

mikäli ulkoläm

 

Philips  PPX4

vien ongel

in siirrät sen

 oloihin toise

oistat laitteen

ssä ympäristö

kappaleet v

sillä sen sis

. Älä anna la

automaat

isäinen lämp

nopeus ka

ämpötila no

kkaus laske

symboli ilme

pois päältä tä

ekunnin ajan

mpötila on e

4935 

lmien 

n 

essa 

n 

össä. 

voivat 

säiset 

asten 

ttinen 

pötila 

asvaa 

ousee 

ee ja 

estyy 

 
ämän 

n. 

eritäin 
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Ä
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h

T

Ä

P
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la

N

k

L

ri
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K
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D
V

d
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Korjauk
Älä yritä kor

ohtaa loukka

Anna lai

huoltohenkilö

Tiedot valtuut

Älä poista lait

Paikalli
Turvalaitteide

aitteiden toim

Noudata tälla

käytöstä anne

Laite lähettää

iittämättömä

sekä kuulokoj

Kysy lääkäri

suojattu riittäv

Dolby D
Valmistettu 

double-D-sym

avaramerkke

kset 
rjata laitetta 

aantumisiin 

itteen k

ökunnan hoid

tetuista huolt

tteen tyyppik

isverkk
en, lääketiete

minta voi häi

aisten laitteid

ettuja ohjeita

ä suurtaajuis

sti suojattuje

ojeiden tai syd

ltä tai laitte

västi suurtaa

Digital 
Dolby Labo

mboli ova

ejä.

itse. Virhee

tai laitteen 

korjaus v

dettavaksi. 

topaikoista s

kilpeä, muuto

ko (WIF
eellisten tai 

riintyä laittee

den läheisyy

a (tai rajoituk

sta säteilyä, 

en lääketiete

dämentahdis

een valmista

ajuiselta säte

oratoriesin l

at Dolby 

 

ellinen huolt

vaurioitumi

vain pä

saat takuukor

oin takuu rau

FI) 
muiden her

en lähetysteh

ydessä puhe

sia). 

joka voi vaik

eellisten laitt

stinten toimin

ajalta, onko 

eilyltä. 

uvalla. Dolb

Laborato

to voi 

iseen. 

ätevän 

rtista. 

keaa. 

rkkien 

hosta. 

elimen 

kuttaa 

teiden 

ntaan. 

 laite 

by ja 

oriesin 

V
K

/ 

ty

sa

va

A

to

va

Ä

vä

la

 

K

ve

K

en

nu

ka

(s

La

 

 

 

Virtaläh
äytä vain mu

tekniset 

yyppikilvessä

aatavilla o

astaavat laitt

kkujen kapa

oimii pelkäst

altuutettuun h

lä yritä vaih

äärän tyypp

aitetta tai joht

Räj

akk

Älä

vää

räjä

atkaise virt

erkkolaitteen

atkaise virta 

nnen pinna

ukkaamatont

aasumaisia 

sumutteita, h

aitteen sisäll

Ko

Täm

LE

sät

läh

sät

käy

silm

Ku

Älä

kor

erit

hde 
ukana toimite

tiedot). Ta

 ilmoitettu v

levaa verk

eeseen merk

asiteetti heik

tään verkko

huoltokeskuk

taa akkua it

pisen akun 

taa loukkaan

VA

jähdysvaara

kuja 

ä yritä va

äränlaisten a

ähdysvaara. 

ta virtakytk

 pistorasiast

laitteesta ja 

an puhdist

ta liinaa. Älä

tai helpost

ankausainei

e ei saa pää

VA

orkeatehoine

mä laite 

D-valodiodin

teilee erittäin

ettää mahd

teilyä. Älä ka

ytön aikana.

miä. 

VA

ulovaurioid

ä käytä la

rkeammalla 

tyisesti kuulo

 

ettua verkkol

arkista, va

verkkojännite

kkojännitettä

kittyä jännite

kkenee ajan 

ovirran avul

kseen vaihta

tse. Akun v

käyttäminen

ntumiseen. 

AARA! 

a käytettäes

aihtaa akk

akkujen käytt

kimellä enn

ta. 

a irrota virtajo

tamista. K

ä koskaan kä

sti syttyviä 

ita, kiillotusa

ästää kosteut

AARA! 

en LED 

sisältää 

n (Light Emit

n kirkasta v

dollisesti si

atso suoraan

. Tämä saa

AARA! 

den vaara! 

aitetta pide

äänenvoim

okkeiden käy

laitetta (katso

astaako lai

e sijoituspaik

. Kaikki 

että. 

myötä. Jos 

la, ota yht

aaksesi akun

äärä käsitte

n voi vaurio

ssä vääränl

kua itse, 

tämiseen sis

en kuin ir

ohto pistoras

äytä pehm

äytä nestemä

puhdistusai

ineita, alkoh

tta. 

korkeateho

tting Diode), 

aloa. Tämä 

ilmille haita

n valolähtee

ttaa vahingo

empään ai

makkuudella

ytön yhteydes

4 

o liite 

tteen 

kassa 

osat 

laite 

teyttä 

. 

ly tai 

oittaa 

aisia 

sillä 

sältyy 

rrotat 

siasta 

meää, 

äisiä, 

ineita 

holia). 

oisen 

joka 

laite 

allista 

eseen 

oittaa 

ikaan 

a – 

ssä. 
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2 Yle

❶ — Virtapa

käynnistääks❷ — MikroS❸ — Mikro-U

tiedonsiirtoa 

näppäimistö O❹ — Audio-u

kaiuttimille ❺ — HDMI–❻ — USB-po

näppäimistöll❼ — DC-IN -❽ — Kaukos❾ — Tarken❿ — Touchp

man kaukos

 Hu

Hu

tul

me

mu

ter

jot

iskat

ainike (pidä p

esi tai samm

SD-korttipaikk

USB-portti, jo

varten) tai u

OTG-kaapel

ulostulo - Liit

–HDMI-portti 

ortti USB-mu

e 

- Virtakaape

säätimen sig

nusrulla, jolla

pad PicoPixin

säädintä 

uomautus! 

uomaa, että

lee olla vähin

etriä. Jos 

uuhun etäisy

räväksi. Älä 

tta linssi ei va

saus

pohjassa 3 se

muttaaksesi) 

ka 

ohon liitetään

ulkoinen laite

illa 

tin kuulokkeil

toistolaitteel

uistiasemalle

lin portti 

naalin vastaa

a säädetään

n navigointiin

 etäisyyden

ntään 0,5 me

taskuproje

yyteen, kuva

käännä sää

aurioituisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ek 

n tietokone 

, kuten hiiri t

lle tai ulkoisil

le 

, hiirelle tai 

anotin 

 kuvan teräv

n ja käyttämis

 projektiopin

etriä ja enint

ektori sijoit

aa ei enää s

ätöpyörää vä

tai 

lle 

vyyttä 

seen 

nnalle 

tään 5 

tetaan 

saada 

äkisin, 

   P
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Touchp
Touchpad o

Touchpadia 

kohdistimen l

valikkokohtien

suorittamisek

Ku

Älä

To

es

 — Pääva

 — Asetu

 — Palaa 

hakemistotas

 Hu

Vo

nä

lan

ma

US

 

pad / Li
n kosketuks

yhdellä 

liikuttamiseks

n valitsemis

ksi. 

HU

uulakärkikyn

ä käytä kuula

ouchpadin kä

sineet voivat 

alikko 

svalikko 

takaisin vali

so taaksepäin

uomautus 

oit syöttää te

äppäimistöllä

ngallisia mal

alleja (langat

SB-vastaano

iikkeet 
sen tunteva

tai useam

si, valikossa 

seksi tai mu

UOMIO! 

nä! 

akärkikynää 

äyttämiseen. 

vaurioittaa T

kossa / siirry

n / peruuta to

kstiä myös ta

ä ja hiirellä. V

leja (USB) et

tonta näppäi

ottimen avulla

a pinta. Ko

mmalla sor

navigoidaks

uiden toimin

tai muita esi

Kovat ja terä

Touchpadia.

y yksi 

oiminto 

avallisella 

Voit käyttää s

ttä langattom

mistöä ja hiir

a.  

osketa 

rmella 

sesi ja 

ntojen 

ineitä 

ävät 

 

sekä 

mia 

rtä) 

T
A

to

su

Tuetut 
lla on luettelo

ouchpad tuke

uorittamisest

a. Koske

valitse

b. Kakso

sormi

c. Kakso

paina 

lähen

d. Avaav

poispä

e. Sulke

toisiaa

f. Kahde

kahde

luette

kohte

sormie
o sormieleist

ee. Näet lyhy

ta ja niiden k
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oistamisen ta

setuksia kes

ettings-valiko

vaa Internet-s

tää asennetu

töjärjestelmä

Laiteasetuks

s-valiko
uuttaa tärkeitä

s-valikon pain

koa voi käyttä

i diaesitykse

keyttämättä 

on. 

   P

selaimen. 

ut sovellukse

ä) 

set. 

on yleis
tä asetuksia 

namalla -

ää myös elok

en aikana, jot

toistoa ja av

Philips  PPX4

et 

skatsau
nopeasti, vo

-näppäintä. 

kuvan 

ten voit muut

vata 

4935 

us 
it 

ttaa 

 



3

L
S

p

J

k

k

P

k

L

 

1

2

3

4

 

 

 

3 Käy

Laittee
Sinun tulis
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erkon jännit

arkista, vasta

moitettu verkk

aatavilla oleva

verkkolaittee

liitäntään. 

kkolaite pisto

sivulla olev

en aikana. V

tautunut. 

sisäänasenn

äistä käytt

ään. 

notto

ttamin
laite tas
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Tuetut videotiedostojen formaatit 

Tiedostomuoto Video-codec 

*.3gp MPEG-4, H.263 

*.asf WMV3 

*.avi MPEG-4, DivX, XviD, 

H.263, H.264, VC-1, 

WMV3 

*.flv H.263, H.264 

*.m2ts, .ts H.264, VC-1 

*.mkv H.264, WMV3 

*.mp4 MPEG-4, H.263, H.264 

*.mov MPEG-4, H.263, H.264 

*.mts H.264 

*.rm, *.rmvb RV 8/9/10 

*.wmv WMV3 

Tuetut audiotiedostojen formaatit 

Tiedostomuoto Audio-codec 

*.mp3 MPEG-1, MPEG-2, 

MPEG-2.5, Audio Layer 

1/2/3 

*.wma WMA 7/8/9 

*.wav PCM, ADPCM, U-Law 

*.ogg, *.oga Vorbis 

*.flac FLAC 

*.alac ALAC 

*.ape APE 

*.aac AAC, AAC+ 

Tuetut kuvatiedostojen formaatit 

Tiedostomuoto Kuva-codec 

*.jpg, *.jpeg JPEG, GIF 

*.bmp BMP 

*.png PNG 

*.tif TIF 
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Satunnainen – Soittaa musiikkia satunnaisessa 

järjestyksessä. Muutoin toisto tapahtuu 

peräkkäisessä järjestyksessä. 

Kuvan katselu 

Aika per kuva – Kuinka kauan yhtä kuvaa näytetään 

diaesityksen aikana. 

Toista – Valitse diaesityksen kuvien toistotyyppi: Älä 

toista (Pois), toista kaikki hakemiston valokuvat 

(Hakemisto), toista kaikki tallennetut valokuvat 

(Kaikki). 

Siirtymätehoste – Valitse kuvien vaihtoefekti. 

Diaesityksen järjestys – Näytä diaesitys 

peräkkäisessä tai satunnaisessa järjestyksessä. 

Järjestelmäasetukset 

Päivämäärä ja aika – Aseta päivämäärä ja aika. 

Android-asetus – Määritä Android-järjestelmä. 

Taustakuva – Valitse taustakuvat. 

Lepotila – Tällä toiminnolla projektori siirtyy 

automaattisesti virransäästötilaan tietyn ajan kuluttua 

tai elokuvan päätteeksi. 

Kirkkauden tila – Valitse kirkkaustila. 

Kieli 

Valitse haluamasi valikkokieli. 

Huolto 

Asetuksen palauttaminen – Palauta oletusarvoiset 

tehdasasetukset. 

Laiteohjelmistopäivitys - Päivitä laiteohjelmisto. 

Laiteohjelmiston paketti ladataan Internetistä. 

Esittelytila – Ota demo-tila käyttöön ja pois käytöstä. 

Versiotiedot – Näytä sisäisen muistin vapaan tilan 

määrä ja laitetiedot (laiteohjelmistoversio / laitteen 

nimi/malli/MAC-osoite/IP-osoite/sarjanumero). 
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alhaisemmaksi toiston aikana. laskee kirkkausasetusta maksimitasolta 

alhaisemmaksi suojatakseen korkeatehoisia 

LED-lamppuja. 

Huono kuvan- tai Bild- värinlaatu liitännässä HDMI:n 

kanssa 

 •Käytä toimituslaajuuteen sisällytettyä 

HDMI-kaapelia. Muiden valmistajien kaapeli voi 

aiheujttaa signaalivääristymiä. 

Laite ei voi lukea mikroSD-korttia tai USB-muistitikkua.  Laite ei tue exFAT-tiedostojärjestelmää. Käytä 

FAT-formaattia sen sijaan. 
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13 Liitteet 

Tekniset tiedot 
Mitat (L×K×S)...............................115 × 32 × 115 mm 

Paino..............................................................0,351 kg 

Suositeltava laitteen ympäristö......................5 – 35 ºC 

Suhteellinen kosteus......15 – 85 % (ei kondensoituva) 

Tiedostoformaatit......................*.3gp, *.asf, *.avi, *.flv, 

..............................*.m2ts, *.ts, *.mkv, *.mp4, 

...................*.mov, *.mts, *.rm, *.rmvb, *wmv 

Kuvaformaatit....................JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF 

Musiikkiformaatit....................MP2, MP3, WAV, WMA, 

............................OGG, OGA, FLAC, ALAC, 

............................................APE, AAC, M4A 

Videoliitäntä.........................................mini-HDMI-liitin 

Kuulokeliitäntä................Stereo – monojakki: 3,5¦mm 

Sisäinen kaiutin...........................................mono 3 W 

Sisäinen muisti....................................................4 GB 

Yhteensopivat muistikortit.....................Micro-SD (TF) 

USB-liitäntä max. teho.....................................5 V, 1 A 

Micro-USB-liitäntä max. teho........................5 V, 0,5 A 

MHL-liitäntä max. teho.....................................5 V, 1 A 

Tekniikka / optiikka 

Näyttöteknologia...............................720P 0,3" DLP® 

Valolähde.....................................................RGB LED 

Tarkkuus.............................1280 x 720 pikseliä (16:9) 

Tuetut tarkkuudet..........................VGA/SVGA/WVGA 

..................................XGA/WXGA/FULL HD 

Projisoitu kuvakoko............................15 - 150 tuumaa 

 ..........................................................38 – 381 cm 

Etäisyys projektiopinnalle...............................0,5 - 5 m 

Näytön päivitystaajuus...................................60/50 Hz 

Verkkolaite 

Mallinro...........................................HKA04519024-XA 

Tulo.........................100-240 V, 50/60 Hz, max. 1.2 A 

Antoteho...............................................19 Vdc, 2,37 A 

Valmistaja.......................................................Huntkey 

Asennettu akku 

Akkutyyppi......................................... Lithium-Polymer 

Kapasiteetti.........................................2000 mAh 7,4 V 

Latausaika...............................................................3 h 

Käyttöaika............................................................1,5 h 

Valmistaja...............................................Fujian United 

Lisävarusteet 

Laitetta varten on saatavana seuraavat lisävarusteet: 

PicoPix MHL -kaapeli ........... (PPA1340 / 253641800) 

Mini DisplayPort -kaapeli...... (PPA1270 / 253520069) 

PicoPix-suojus...................... (PPA4400 / 253641813) 

 

Kaikki tiedot ovat vain ohjeellisia. Sagemcom 

Documents SAS pidättää oikeuden muutoksiin 

ennalta ilmoittamatta suorittamatta edellisiin 

muutoksia.. 
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tässä annettujen tietojen käytöstä muiden laitteiden 

kanssa. 

Käyttöohje ei ole sopimuksen kaltainen asiapaperi 

Pidätämme oikeuden erehdyksiin, painovirheisiin ja 

muutoksiin. 

Copyright © 2015 Sagemcom Documents SAS 
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