Instrukcja obsługi aplikacji do projekcji

I.

Uruchom/zatrzymaj projekcję

Są trzy sposoby uruchamiania/zatrzymywania projekcji:
1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź.

Po potwierdzeniu, projekcja zostanie uruchomiona.
Jeśli chcesz zatrzymać projekcję, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę na ekranie głównym, następnie
potwierdź.

2) Druga opcja uruchamiania/zatrzymywania projekcji.
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania i wybierz Włącz projekcję;

Aby zatrzymać projekcję, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania i wybierz pozycję Wyłącz
projekcję;

3) Trzecia opcja uruchamiania/zatrzymywania projekcji
Przeciągnij w dół górną część ekranu (pasek powiadomień). Uruchom/zatrzymaj projekcję dotykając
dedykowanej ikony. Gdy ikona jest szara – projekcja jest wyłączona. Gdy ikona jest niebieska – projekcja jest
włączona. Po naciśnięciu ikony odczekaj chwilę na włączenie projektora.

II.

Ustawienia

Po włączeniu projekcji, na ekranie pojawi się ikona „+”.

Kliknij ikonę, a pojawi się menu skrótów.

W menu skrótów masz dostęp do następujących opcji:
1) Wyłącz projektor
2) Tryb wyświetlania obrazu (Rotacja): Tryb orientacji (Autom.) / Poziomy / Pionowy

3) Ustawienia skrótów:

-

Jasność – możesz ustawić pożądaną jasność projekcji

-

Więcej: Jasność, przyciemnianie podczas projekcji, automatyczne wyłączanie, pomoc
(szczegóły funkcji w rozdziale IV.5. Ustawienia)

4) Funkcja nagrywania
Umożliwia jednoczesną rejestrację dźwięku i projekcji

5) Połączenie pilota
Możesz użyć innego smartfonu jako „Wirtualnej myszy”
Otwórz projektor i wybierz z menu podłączanie pilota.

Na ekranie pojawi się kod QR. Zeskanuj go za pomocą drugiego smartfonu.

Wybierz Kalibrowanie. Na ekranie pojawi się czerwona kropka.

Przewiń w lewo lub w prawo na obrazie, aby zmienić dokument.

Dłuższe naciśnięcie obrazu spowoduje wyświetlenie pożądanych szczegółów.

Czerwona kropka będzie podążać za ruchem telefonu.

6) Tryb Nie przeszkadzać (DND)
Po aktywacji tej opcji (gdy ikona jest czerwona), powiadomienia nie będą wyświetlane.

7) Ekran bezprzewodowy (Połączenie zdalne)
Interfejs drugiego smartfonu będzie wyświetlany przez projektor.
Uwaga! Jeśli projektor nie jest włączony, drugi smartfon nie będzie w stanie się z nim połączyć, więc nie
będziesz mógł projektować zawartości jego ekranu. Funkcja ta wymaga obsługi przez drugi telefon protokołu
Miracast. Połączenie z telefonem innej marki może być wykonywane w inny sposób. Otwórz projektor
i wybierz „Połączenie zdalne” z menu projektora.

Aby połączyć projektor z innym urządzeniem, wykonaj następujące kroki:
a) Włącz urządzenie, które posiada treść/interfejs, który chcesz projektować
b) Wyszukaj funkcję przesyłania ekranu lub Miracast (w zależności od typu telefonu
z treścią/interfejsem do projekcji).

c) Na ekranie projektora pojawi się następująca wiadomość. Aby połączyć, naciśnij AKCEPTUJ.

a) Następnie, pojawi się następująca wiadomość:

b) Podczas połączenia z projektorem, na urządzeniu pojawi się następujący obraz:

c) Następujący obraz pojawi się na ekranie:

d) Po połączeniu dwóch urządzeń, w przesyłaniu ekranu pojawi się informacja „Połączono”.

Jeśli chcesz zatrzymać projekcję za pomocą funkcji przesyłania ekranu, idź do urządzenia, którego obraz jest
projektowany, wybierz Ustawienia -> Wyświetlacz -> Prześlij ekran, i kliknij na okrągłą ikonę, następnie
naciśnij GOTOWE.

8) Tryb gotowości projekcji
Funkcja szybkiego zamykania obrazu pomoże chronić prywatność użytkownika.
Idź do menu ustawień projekcji i kliknij na ostatnią ikonę. Gdy ikona jest niebieska, oznacza to, że
funkcja jest aktywna, a projekcja zatrzymana. Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie kliknij na tryb
gotowości czuwania, a projekcja zostanie zresetowana.

III.

Używanie pilota z wyłączonym ekranem

a) Zmiana stanu ekranu:
Aby zmienić stan ekranu: Włączony/Wyłączony, naciśnij przycisk zasilania.
Ekran wyłączy się automatycznie po 15 sekundach bez dotknięcia.

b) Szybkie sterowanie. Ta funkcja może być użyta, gdy projekcja jest włączona, a ekran znajduje się
w trybie gotowości/wyłączonym.
Masz następujące opcje:
- Przesuwanie – poruszanie kursorem po ekranie
- Kliknięcie na ekran – pojawi się kursor, który można użyć do wyboru.

c) Sterowanie dwoma palcami:
Masz następujące opcje:
- Dwukrotne dotknięcie – Wstrzymanie/odtwarzanie wideo
- Przesunięcie w górę, dół, lewo prawo - zmienianie zawartości ekranu

d) Tryb oznaczania (dodawania notatek) na czarnym ekranie
Otwórz dokument, który chcesz oznaczyć, a będziesz miał następujące opcje:
-

IV.

Dwukrotne dotknięcie za pomocą jednego palca – włączenie/wyłączenie trybu oznaczania.
Przyciśnij i przytrzymaj palcem ekran, następnie przesuń, aby oznaczyć.

Menu projektora – interfejs podmenu
Krótko przyciśnij ikonę projektora, a pojawi się podmenu:

Opcje podmenu:
1) Biuro
Kliknij na sekcję Biuro, a pojawią się 3 preinstalowane aplikacje, za pomocą których możesz
wyświetlać/tworzyć dokumenty na Twoim telefonie, w formacie PowerPoint, Word lub Excel.

Jeśli chcesz użyć innych aplikacji do wyświetlania dokumentów, kliknij ikonę
. Po naciśnięciu tej
ikony zostaniesz przekierowany do strony, z której można pobierać inne aplikacje.

Aby zastąpić aplikacje z sekcji Biuro, dłużej przyciśnij ikony preinstalowanych aplikacji. Zostaniesz
przekierowany do listy aplikacji Twojego telefonu. Naciśnij na aplikację, którą chcesz dodać do sekcji
Biuro.
2) Film
Aby wyświetlać/projektować filmy, kliknij na sekcję Film.

Pojawi się preinstalowana aplikacja do wyświetlania/projektowania treści wideo.
Jeśli chcesz użyć innych aplikacji do wyświetlania dokumentów, kliknij ikonę
. Po naciśnięciu tej
ikony zostaniesz przekierowany do strony, z której można pobierać inne aplikacje.

Jeśli chcesz dodać inną aplikację do sekcji Film, kliknij ikonę
,a zostaniesz przekierowany do listy
aplikacji Twojego telefonu. Kliknij na aplikację, którą chcesz dodać do sekcji Film.
Aby zastąpić aplikacje z sekcji Film, dłużej przyciśnij ikonę preinstalowanych aplikacji. Zostaniesz
przekierowany do listy aplikacji Twojego telefonu. Naciśnij na aplikację, którą chcesz dodać do sekcji
Film.

3) Galeria
Kliknij ikonę Galeria, aby wyświetlać/projektować zdjęcia i filmy z pamięci telefonu.
Jeśli chcesz użyć innych aplikacji do wyświetlania dokumentów, kliknij ikonę
. Po naciśnięciu tej
ikony zostaniesz przekierowany do strony, z której można pobierać inne aplikacje.

Jeśli chcesz dodać inną aplikację do sekcji Galeria, kliknij ikonę
,a zostaniesz przekierowany do
listy aplikacji Twojego telefonu. Kliknij na aplikację, którą chcesz dodać do sekcji Galeria.
Aby zastąpić aplikacje z sekcji Galeria, dłużej przyciśnij ikonę preinstalowanych aplikacji. Zostaniesz
przekierowany do listy aplikacji Twojego telefonu. Naciśnij na aplikację, którą chcesz dodać do sekcji
Galeria.
4) Gra
Uwaga! Aby wyświetlić sugerowane gry, musisz być połączony z Internetem. Aby pobierać gry, musisz
mieć skonfigurowane konto GoogleTM .
Aby otworzyć sekcję Gry, kliknij na ikonę Gry z podmenu projektora.

Kliknij na gry wideo, a otworzy się centrum gier.

Ta opcja oferuje możliwość grania w grę przez kilka osób jednocześnie.
Aby włączyć grę musisz wykonać następujące kroki:
a) Skanuj kod QR za pomocą innego telefonu i połącz się z projektorem (w zależności od gry, możliwie
jest dodanie do 4 graczy – każdy łączy się za pomocą swojego telefonu z projektorem, skanując kod
QR).

Telefon zmieni się w pilot.

Naciśnij w górę, dół, lewo, prawo, aby wybrać.

Naciśnij A, aby uruchomić grę.

Jeśli chcesz pobrać inną grę, naciśnij sekcję Gry, następnie naciśnij ikonę
zostaniesz przekierowany do strony, gdzie będziesz mógł pobrać inne gry.

. Po naciśnięciu ikony

Jeśli chcesz dodać grę do sekcji Gry, kliknij na ikonę
,a zostaniesz przekierowany do listy aplikacji
Twojego telefonu. Kliknij na grę, którą chcesz dodać do sekcji Gry.
Aby zastąpić grę z sekcji Gry, dłużej przyciśnij ikonę preinstalowanej gry. Zostaniesz przekierowany
do listy aplikacji Twojego telefonu. Wybierz grę, którą chcesz dodać do sekcji Gry.
5) Ustawienia
Kliknij na ikonę aplikacji projektora, a następnie naciśnij podmenu ustawień.

Otworzy się menu ustawień, jak na poniższym obrazie:

W menu ustawień masz następujące opcje:
a) Ustawienia jasności – możesz ustawić jasność ekranu
b) Automatyczna regulacja trapezowa - gdy ta funkcja jest włączona, system automatycznie
poziomuje wyświetlany obraz
c) Przyciemnianie podczas projekcji: możesz ustawić czas po którym ekran zostanie
przyciemniony: 15 lub 30 sekund.
d) Automatyczne zamykanie: możesz ustawić czas po którym projekcja zostanie
automatycznie wyłączona: 30, 60, 120 lub 180 minut.
e) Pomoc – znajdziesz tam animacje, które pomogą Ci używać projektora: film
instruktażowy wyłączania projektora, film instruktażowy wirtualnej myszy, film
instruktażowy włączania/wyłączania projektora, film instruktażowy udostępniania
projekcji, film instruktażowy asystenta projektora oraz centrum gier.

Dziękujemy za zakup tego produktu.

