
MANUAL UTILIZARE LED PROJECTOR GX1

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a utiliza 
produsul 

 Pentru a asigura o sursă de alimentare stabilă, utilizați 
cablul de alimentare standard și cablul de alimentare cu 
împământare;

 Utilizați sursa de alimentare și cablul de alimentare 
indicat pe proiector sau în manual.

 Pentru a vă proteja ochii, vă rugăm să nu priviți lentil  
obiectivului în timp ce funcționează.

 În timpul lucrului, proiectorul trebuie să fie ținut departe 
de orice  material care ar putea bloca orificiile de ventilație. În jurul proiectorului nu trebuie amplasate 
materiale inflamabile .

 Pentru a preveni șocurile electrice, proiectorul și adaptorul de alimentare trebuie să fie ținute departe de 
apă, deoarece acesta nu are nici o funcție impermeabilă .

Vă rugăm să opriți proiectorul și să întrerupeți alimentarea cu energie electrică, dacă acesta nu va mai fi folosit 
mult timp.

Functiile butoanelor :

ENTER :butonul de confirmare a optiunii alese 

LEFT : mișcați stânga în sus și reduceți volumul

RIGHT :miscati dreapta , mariti volumul 

INPUT : alegeti sursa de intrare 

ESC : iesiti din meniul curent , sau inapoi 

POWER : inchideti sau deschideti aparatul

FUNCTIILE TELECOMENZII :

1. Power :butonul on/off

2. Zoom :mariti imaginea 

3. Input : selectati intrarea 

4. Mute: opriti sonorul



5. Meniul OSD

6. Butonul inapoi 

7. Butonul inainte

8. Butonul derularea inapoi

9. Butonul derulare inainte

10. OK , butonul de confirmare

11. Sus ,jos,stanga 

12. Nu are functii

13. Turn 

14. Exit : iesire 

15. Volum plus

16. Volum minus 

Power on/off: functia standby , după ce proiectorul este alimentat prin 
adaptor, acesta intră în starea stand-by,lumina intermitenta indica a 

ledului rosu va indica acest fapt

Pornire: apăsați o dată butonul de alimentare, indicatorul luminează intermitent, proiectorul începe să 
funcționeze;

Opriți alimentarea:  apăsați butonul de alimentare, proiectorul este oprit 

Puneți proiectorul într-un anumit loc pe scala distanței și apoi rotiți obiectivul pentru a face clar imaginea.

Observații: în timp ce utilizați proiectorul, conectați mai întâi adaptorul de alimentare cu proiectorul, apoi 
conectați adaptorul de alimentare la priza electrică.

Apăsați  butonul  "sursă"  de  pe
telecomandă  sau  "intrare"  de  pe
proiector pentru a obține meniul sursă,
apăsați  butonul  "OK"  de  pe
telecomandă pentru a confirma sursa de
intrare de care aveți nevoie.

 Apăsați "meniul OSD" 
pentru a intra în meniul principal și apăsați "← / →" 
pentru a naviga în fiecare submeniu.

Introduceți mai întâi cablul USB sau carsu;microSD, apoi alegeți media din meniul sursă,
alegeți pictograma pentru diferite fișiere și apăsați OK pentru a confirma. Prin acest meniu,
redați  video,  fotografii  și  muzică  în  mod  corespunzător  cu  afișarea  pictogramei.

Observatie:  puteți  introduce  doar  cablul  USB  sau  cardul  pe  rand  ,  nu  silmultan  . 


