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CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
UPOZORNĚNÍ UŽIVATELI
Děkujeme za zakoupení projektoru Mi 4K Laser Projector 150“.
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí 
použití.
Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského rozhraní uvedené v tomto návodu jsou pouze 
ilustrativní. Aktuální výrobek a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.

Poznámka: Za běžných podmínek používání by toto zařízení mělo být umístěno ve vzdálenosti nejméně 
20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE LASERU

Výrobek splňuje normy IEC 60825-1:2014 Třída 1 a RG2 IEC 62471-5:2015. 
Podobně jako u jakéhokoli jiného jasného zdroje světla se nedívejte přímo do paprsku, 
RG2 IEC 62471-5:2015.

NEBEZPEČÍ:

Jedná se o laserový výrobek třídy 1 s odpovídající vlnovou délkou laseru 455 nm. Produkt také obsahuje 
interní laserovou jednotkou třídy 4, která je uživatelsky nedostupná a dobře chráněna. Následující text je 
varovným štítkem používaným pro popis nebezpečí laserového produktu třídy 4:
Existuje určitá míra rizika spojená se servisními zásahy do tohoto výrobku. Servisní technik může být 
vystaven laserovému záření třídy 1 během servisního zásahu. Projektor může být servisován pouze dobře 
vyškolenými a kvalifikovanými osobami.

POPIS BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTKŮ

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte následující důležité bezpečnostní informace a všechny 
štítky na výrobku.

Tento štítek upozorňuje uživatele, že tento výrobek obsahuje neizolované zdroje napětí, které mohou 
způsobit úraz elektrickým

Tento štítek upozorňuje uživatele na kritické informace týkající se manipulace a údržby. Ujistěte se, 
že tyto informace pečlivě přečtete, abyste se vyhnuli problémům.

Tento štítek upozorňuje na vysoké teploty produkované zařízení.

Tento štítek upozorňuje uživatele, aby se nedotýkali určitých částí zařízení.

Tento výrobek musí být při použití uzemněn.

Doporučuje se přepravovat tento výrobek v jeho původním obalu.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem a před vznikem požáru.

• Používání nevhodných elektrických kabelů může mít za následek snížení výkonu zařízení a dokonce i úraz 
elektrickým proudem nebo požár apod.

• Pokud používáte prodlužovací kabel, musíte se ujistit, že nemá nižší jmenovitý proud než původní 
kabel. Pokud tak neučiníte, může se kabel přehřát a způsobit nehodu, jako je například úraz elektrickým 
proudem, požár apod.

• Ujistěte se, že jste během bouřky odpojili kabel od elektrické zásuvky, abyste zabránili poškození bleskem 
nebo elektrickým proudem.

• Ujistěte se, že v blízkosti tohoto výrobku neumisťujete žádné zdroje ohně, abyste se chránili před 
nebezpečím požáru.

• Když je projektor zapnutý, neblokujte objektiv jinými předměty. Objekty umístěné do blízkosti objektivu 
se mohou velmi zahřát a/nebo zdeformovat, nebo dokonce způsobit požár.

• Dbejte na to, aby se v blízkosti větracích otvorů nenacházeli žádné předměty. Mohlo by dojít 
k nahromadění tepla uvnitř výrobku, což by mohlo vést ke vzniku požáru.
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ZÁKLANÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
- Nepokládejte toto zařízení na nestabilní plochu. Zabráníte tak vážnému poškození zařízení nebo zranění 

osob, které jsou v blízkosti, v případě pádu zařízení.
- Nikdy se nedívejte přímo na výstup laserového paprsku nebo do větracích otvorů, pokud je přístroj 

v provozu, aby nedošlo k poškození očí.
- Nepokoušejte se toto zařízení rozebírat. Zařízení obsahuje zdroje vysokého napětí, které by mohly 

způsobit zranění. Toto zařízení musí být servisováno odborně vyškolenými techniky.
- Nepoužívejte toto zařízení ve vertikální poloze, nebo by mohlo snadno spadnout a způsobit 

zranění nebo vážné poškození.
- Provozní vlhkost prostředí, ve kterém bude zařízení provozováno musí být mezi 20 až 80 % 

a nadmořská výška musí být max 5 000 m n. m.
- Neponořujte toto zařízení do vody a ani jej nevystavujte kontaktu s vodou ani žádnou jinou 

kapalinou. V případě, že se tak stane, okamžitě odpojte napájecí kabel a vyhledejte servisní 
středisko.

Nedovolte, aby bylo zařízení umístěno v následujících typech prostředí:
• V místě s nedostatečným větráním nebo v úzkém prostoru.
• V blízkosti zařízení se silným magnetickým polem.
• Kde je vystaven přímému slunečnímu záření.
• Do blízkosti požárního hlásiče
• Ve velmi horkém, chladném nebo vlhkém prostředí.

OBSAH BALENÍ
Při otevírání balíčku zkontrolujte obsah krabice podle níže uvedeného seznamu. Pokud jakákoli položka 
chybí, ihned kontaktujte prodejce.

VSTUPY A VÝSTUPY

Dálkový 
ovladač

Laser projector Napájecí kabel Záruční
list

Čistící ubrousek 

Poznámka:
Skutečný obsah se může v závislosti na zemi (nebo regionu) prodeje lišit, viz skutečný produkt.
Uchovejte originální obal pro případnou přepravu, například z důvodu reklamace.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Objektiv / optika projektoru
Detekce lidského těla

Kovová mřížka reproduktoru

Vstupy a výstupy

Napájecí konektor

Ventilační otvor

USB 2.0 konektor

Kolečko pro nastavení náklonu (pravé)

Ventilační otvor

Kolečko pro nastavení náklonu (levé)

Kontrolka napájení

Poznámka 
Neumisťujte žádné hořlavé objekty do blízkosti ventilátoru pro odvod tepla.
Nezakrývejte žádný z větracích otvorů, jelikož by uvnitř projektoru mohlo dojít k nárůstu teploty.
Nedívejte se přímo do objektivu, abyste předešli poškození zraku, jelikož projektor během výkonu 
vyzařuje silné světlo.

1. Napájecí konektor
2. HDMI vstup 1
3. HDMI vstup 2
4. HDMI vstup 3, Podpora ARC 

(Audio Return Channel)
5. USB 2.0 konektor 
6. Port zvukového výstupu 

(podporuje subwoofery)
7. Vstupní port AV 

(3,5mm kompozitní AV port)
8. Toslink konektor 

Optický audio výstup S/PDIF
9.LAN / Ethernet připojení do místní sítě

Uživatelský
manuál
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KONTROLKA NAPÁJENÍ (BÍLÉ SVĚTLO) SIGNALIZUJE STAV PROJEKTORU NÁSLEDOVNĚ:

- Po zapojení do elektrické zásuvky se projektor automaticky zapne.
- Kontrolka během zapínání projektoru bliká.
- Kontrolka po zapnutí projektoru zhasne.
- Kontrolka během vypínání projektoru bliká.
- Kontrolka po vypnutí projektoru zhasne.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

INSTALACE ZAVĚŠENÍM NA STROP
Instalace zavěšením na strop je jedna z metod instalace, kdy projektor díky stropnímu držáku zavěsíte 
například na vysoký strop. Projektor umožňující instalaci zavěšením na strop má na spodní straně otvory  
se závity, díky nimž můžete do otvorů připevnit šrouby a projektor nainstalovat na držák.

POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:

1. Nainstalujte držák.
Ujistěte se, že držák, na který chcete projektor nainstalovat, 
je schopen nést alespoň pětinásobnou Instalaci musí provést profesionál.
2.Při instalaci projektoru na stropní držák se ujistěte, 
že šrouby splňují následující specifikace: 
Typ: Samořezný šroub M4 × 10 (průměr: 4 mm, délka: 10 mm), 
4 ks. Rozměry sestavy: Viz obrázek vpravo.
3. Upravte držák podle vašich potřeb a po dokončení instalace 
pevně utáhněte šrouby.

Pozor:
Abyste mezi vstupy a výstupy vzduchu zabránili přenosu tepla konvekcí, ujistěte se, že se ve vzdálenost 
50 cm od vstupů vzduchu a ventilátorů pro odvod tepla nenachází žádné překážky.
Pokud je projektor zavěšený, je nutné, aby se jeho spodní část nacházela ve vzdálenost 10 cm od stropu. 
Poškození způsobené nesprávnou instalací zruší záruku.

Kontrolka napájení

KONTROLKA NAPÁJENÍ

Tlačítko napájení: Když je projektor 
vypnutý, stisknutím tlačítka jej 
zapnete. Když je projektor zapnutý, 
stiskem vyberete Vypnout, 
Restartovat, Režim Bluetooth 
reproduktoru nebo Screenshot

Směrová podložka 
(Nahoru): Pohyb nahoru

Směrová podložka (Vlevo): 
Pohyb doleva

App: Vstup do rozhraní 
aplikace

Hlasitost +: Zvýšit hlasitost

Google Assistant: 
Po stisknutí tlačítka Assistant 
na dálkovém ovládání můžete 
hovořit s Google Assistant

Směrová podložka 
(Vpravo): Pohyb doprava
Směrová podložka (Dolů): Pohyb dolů

Enter: Potvrdí aktuální volbu 
nebo nastavení 

Domů: Návrat 
na domovskou obrazovku
Krok zpět: Návrat 
na předchozí úroveň.
Hlasitost -: Snížit hlasitost

Kryt baterie: Stáhněte kryt 
baterie a vložte nebo vyměňte 
dvě nové AAA baterie.

Poznámka:
- Díky projektoru Mi 4K Laser Projector 150“ a Google Assistant můžete pomocí hlasových pokynů získat 

rychlý přístup k zábavě, ovládat chytrá zařízení, zobrazit odpovědi na obrazovce a mnohem více.
- Při vkládání baterií do dálkového ovládání dbejte na správné umístění kladných a záporných pólů.
- Pokud baterie začnou vytékat, neprodleně tekutinu otřete suchým hadříkem a baterie vyměňte za nové.
- Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu a předpisy země nebo oblasti, 

ve které žijete.

Velikost (úhlopříčka) promítaného obrazu závisí na vzdálenosti mezi zadní částí projektoru a stěny / 
projekčního plátna.

Úhlopříčka (SD)  Vzdálenost (D) Výška (H)

80“ 14 cm 29 cm

90“ 19 cm 32 cm

100“ 24 cm 35 cm

120“ 34 cm 41 cm

150“ 49 cm 50 cm

PROJEKČNÍ VZDÁLENOST A ÚHLOPŘÍČKA OBRAZU

Promítaný obraz

Úhlopříčka

SD

Úhlopříčka (SD): Velikost úhlopříčky promítané plochy (palce).
Vzdálenost (D): Vzdálenost mezi zadní částí projektoru a plátnem (cm).
Výška (H): Vzdálenost mezi spodní částí projektoru a spodní hranou promítaného obrazu (cm).
Poznámka: Rozměry ve výše uvedené tabulce jsou pouze orientační hodnoty a mohou se mírně lišit od 
skutečných hodnot.
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Vložte baterie do dálkového ovládání a spárujte ho s projektorem
Po vložení baterií do dálkového ovládání spusťte párování stisknutím tlačítka OK.
Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. Pokud mají baterie izolační fólii, odstraňte ji.
Umístěte dálkové ovládání do blízkosti pravého dolního rohu projektoru a současně stiskněte a podržte 
tlačítka Home a App. Jakmile uslyšíte pípnutí, uvolněte tlačítka. Dálkové ovládání se nyní páruje s 
projektorem. Dokud se párování nedokončí, zajistěte, aby se dálkové ovládání a projektor nacházely vedle 
sebe. Po úspěšném spárování můžete pohodlně ovládat laserový projektor z pohodlí vaší pohovky.
Poznámka: Během párování udržujte dálkový ovladač do 20 cm od projektoru.

ZAOSTŘOVÁNÍ  
Přejděte do Nastavení > Obraz > Zaostření a stisknutím levého a pravého tlačítka dálkového ovládání 
manuálně jemně dolaďte obraz.

LICHOBĚŽNÍKOVÉ ZKESLENÍ 
Chcete-li upravit lichoběžníkové zkreslení, přejděte do Nastavení > Obraz > Lichoběžníkové zkreslení. 
Pomocí levého a pravého tlačítka vyberte 8bodové lichoběžníkové zkreslení, Jemné doladění nebo 
Resetování. Stiskem tlačítka OK vyberte režim a následně pomocí směrové podložky upravte tvar 
promítaného obrazu.

SÍŤ A INTERNET
Přejděte do Nastavení > Síť a internet. Zvolte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit, zadejte heslo a 
vyčkejte na připojení projektoru.

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ TEPLOTY
Projektor automaticky monitoruje okolní teplotu (rozsah provozních teplot je 0 °C až 40 °C), teplotu 
projektoru a teplotu barevného kola. Otáčky ventilátoru projektoru se automaticky upravují na základě 
zjištěných hodnot teploty.
- Projektor disponuje třemi režimy jasu, ze kterých můžete během provozu za normální teploty vybírat. 
Chcete-li upravit úroveň jasu projektoru, přejděte do Nastavení> Režim jasu obrazu.
- Pokud se projektor příliš zahřeje, zobrazí se varování o přehřátí a projektor automaticky přepne do režimu 
nízkého jasu. Varování o teplotě a chybách se automaticky zobrazí vždy, když teplota překročí maximální 
rozsah, aby vás informovala, že projektor se automaticky vypne.

BEZPEČNOST A OCHRANA 
Tento přístroj je vybaven infračerveným snímačem, který dokáže detekovat přítomnost osoby a chránit 
lidské oko před poškozením vlivem laserového paprsku.
Po aktivaci senzoru projektor sníží jas na nejnižší možnou hodnotu a zobrazí následující upozornění: 
Nedívejte se přímo do zdroje světla. Pro ukončení stiskněte libovolné tlačítko dálkového ovládání.

RYCHLÝ PRŮVODCE PRVNÍM SPUŠTĚNÍM

8bodové 
lichoběžníkové zkreslení

ResetováníJemné doladění

Čelní úhel detekce: 
cca 55°

Levý a pravý boční úhel detekce: 
cca 70°

Infračervený sensor 
pro detekci přítomnosti osoby
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BLUETOOTH REPRODUKTORY
Projektor má čtyři vestavěné reproduktory vysoké kvality s celkovým výkonem 3 0 W. Projektor může být 
použit jako samostatný Bluetooth reproduktor.

Chcete-li reproduktory použít jako Bluetooth stereo, stiskněte tlačítko Home a na domovské obrazovce 
vyberte Nastavení > Dálkové ovládání a příslušenství > Režim reproduktoru Bluetooth. Povolte funkci 
Bluetooth ve vašem telefonu. V seznamu Bluetooth vyhledejte název projektoru a poté spárujte projektor 
s telefonem.
Poznámka:
Chcete-li zařízení spojit a spárovat s dalšími zařízeními Bluetooth, jako jsou reproduktory a sluchátka, 
vyberte Nastavení > Dálkové ovládání a příslušenství > Přidat příslušenství. Ujistěte se, že zařízení je v 
režimu čekání na připojení a má povolenou funkci Bluetooth.

DENNÍ ÚDRŽBA 

Poznámka: Aby nedošlo k přehřátí projektoru, neumísťujte ve vzdálenosti menší než 50 cm od 
ventilačních otvorů projektoru jakékoli předměty.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Poznámka:
Tento projektor není vodotěsný. Nedovolte, aby kapaliny pronikly do projektoru skrz konektory, 
ventilační otvory a další místa. V případe, že na čištění používáte jinou než dodávanou tkaninu, 
ujistěte se, že se jedná o profesionální čistící tkaninu určenou pro čištění optiky a objektivů. Před 
čištěním zařízení se ujistěte, že projektor je vypnutý a napájecí kabel je odpojen.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Výškový 

reproduktor
Výškový 

reproduktor
Reproduktor s plným 

rozsahem  
Reproduktor 

s plným rozsahem  

Poznámka: Nedotýkejte se ventilátorů pro odvod tepla 
ani větracích otvorů, teploty mohou dosáhnout až 65 °C.

Ujistěte se, že kryt projektoru a optika jsou pravidelně čištěné 
pomocí velice jemné čistící tkaniny dodané s přístrojem. 
Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani 
jiné chemikálie, aby nedošlo k poškrábání krytu nebo optiky.

Základní informace

Název: Mi 4K Laser Projector 150”
Model: XMJGTYDS01FM
Rozměry: 410 x 291 x 88 mm
Hmotnost: 7,0 Kg

Elektrické specifikace

Spotřeba energie: <300 W (režim vysokého jasu)

Napájecí napětí: 100–120/200–240 V ~ 
3/2.5 A, 50/60 Hz

Spotřeba v pohotovostním 
režimu: < 0.5 W  

Parametry optické soustavy
Projekční technologie: 0,47” DMD
Zdroj světla: ALPD 
Standardní rozlišení: 4K (3840 x 2160)

Parametry projekce

Projekční poměr (Throw Ratio): 0,233
Úhlopříčka obrazu: 80”–150”
Zaostření objektivu: Pomocí motoru
Korekce lichobě žník. zkreslení 8-bodová korekce

RAM
Operační paměť RAM: 2GB DDR3

Interní uložiště: 16GB eMMC vysokorychlostní flash 
paměť  

Software

Operační systém: Android TV

App Předinstalované aplikace třetích 
stran 

Režim jasu: Režim vysokého jasu, režim 
prohlížení

Bluetooth: Bluetooth 4.1 /BLE

Ozvučení
Zvukové efekty: Dolby Audio / DTS-HD

Reproduktory: 2x Full Range / 2x výškové 
reproduktory

Zdroj napájení Vestavěný zdroj napájení: Vestavěný AC-DC, DC-DC

Bezpečnostní prvky

Inteligentní tepelná ochrana: Automatický jas / inteligentní 
regulace otáček ventilátoru  

Tepelná ochrana: Automatické vypnutí v případě 
přehřátí

Ochrana očí: Sensor detekce lidského těla (lze 
deaktivovat) 

Ostatní

Úroveň hluku: ≤32 dB (při pokojové teplotě 25 °C)
Dálkový ovladač: Bezdrátový Bluetooth ovladač
Barva kontrolky: Bílé světlo
Skladovací teplota: -20°C až 55°C 
Provozní teplota: 0°C až 40°C
Provozní vlhkost: 20% až 80%

Výdech vzduchu Přívod vzduchu
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Kmitočtová pásma

Bezdrátové připojení Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac

Kmitočtové pásmo (2,4GHz Wi-Fi) 
2.4 GHz – 2.4385 GHz

- maximální radiofrekvenční výkon 
(EIRP) 20 dBm

Kmitočtové pásmo (5GHz Wi-Fi) 
5,15 GHz – 5,35 GHz a 5,47 – 5,725 GHz

- maximální radiofrekvenční výkon 
(EIRP) 23 dBm

Bezdrátové připojení Bluetooth v 4.1/BLE

Kmitočtové pásmo (Bluetooth)  2.4 GHz – 2.4835 GHz

- maximální radiofrekvenční výkon 
(EIRP) 13 dBm

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Problém  Řešení

Není vidět žádný obraz. Vypněte projektor a vyjměte napájecí kabel; znovu zasuňte 
napájecí kabel a projektor restartujte.

Android systém spadl. Vypněte projektor a odpojte jej od napájení, poté zapojte napájecí 
kabel a zapněte projektor.

Chyba displeje obrazovky. Vypněte projektor a odpojte jej od napájení, poté zapojte napájecí 
kabel a zapněte projektor.

Dálkové ovládání chybí nebo 
není spárované a projektor nelze 
dálkově zapnout. 

Vypněte projektor a odpojte jej od napájení. Počkejte 5 minut, 
zapojte napájecí kabel a zapněte projektor. Po restartování 
projektoru znovu spárujte dálkové ovládání.

Pokud se projektor přehřeje, 
automaticky se vypne.

Odstraňte všechny překážky ze vstupů a výstupů vzduchu, abyste 
zajistili plynulé proudění vzduchu projektorem. Postupujte podle 
pokynů a restartujte projektor.

Jiná interní chyba systému. Chcete-li zařízení opravit, kontaktujte kvalifikovaného technika 
nebo zaneste projektor do poprodejního oddělení

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
UPOZORNENÍ UŽÍVATEĽA
Ďakujeme za nákup projektora Mi 4K Laser Projector 150“.
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce 
použitie. Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského rozhrania uvedené v tomto návode sú iba 
ilustratívne. Aktuálny výrobok a jeho funkcie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.
Poznámka: Za bežných podmienok používania by toto zariadenie malo byť umiestnené vo vzdialenosti 
aspoň 20 cm medzi anténou a telom užívateľa.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA LASERA

Výrobok spĺňa normy IEC 60825-1:2014 Trieda 1 a RG2 IEC 62471-5:2015. Podobne ako pri 
akomkoľvek inom jasnom zdroji svetla sa nepozerajte priamo do lúčov, RG2 IEC 62471-5:2015.

NEBEZPEČENSTVO:

Ide o laserový výrobok triedy 1 s príslušnou vlnovou dĺžkou lasera 455 nm.  Výrobok obsahuje aj internú 
laserovú jednotkou triedy 4, ktorá je užívateľsky nedostupná a dobre chránená. Nasledujúci text je 
varovným štítkom používaným pre popis nebezpečenstva laserového výrobku triedy 4:
Existuje určitá miera rizika spojená so servisnými zásahmi do tohto výrobku. Servisný technik môže byť 
počas servisného zásahu vystavený laserovému žiareniu triedy 1. Servis projektora môžu robiť iba dobre 
vyškolené a kvalifikované osoby.

POPIS BEZPEČNOSTNÝCH ŠTÍTKOV

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte nasledujúce dôležité bezpečnostné informácie a všetky 
štítky na výrobku.

Tento štítok upozorňuje užívateľa, že tento výrobok obsahuje neizolované zdroje napätia, ktoré môžu 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Existuje teda nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, ak dôjde k akémukoľvek kontaktu s 
nejakým komponentom.

Tento štítok upozorňuje užívateľa na kritické informácie týkajúce sa manipulácie a údržby. Ubezpečte 
sa, že tieto informácie ste pozorne prečítali, aby ste sa vyhli problémom.

Tento štítok upozorňuje na vysokú teplotu produkovanú zariadením.

Tento štítok upozorňuje užívateľa, aby sa nedotýkal určitých častí zariadenia.

Tento výrobok musí byť pri použití uzemnený.

Tento výrobok sa odporúča prepravovať v pôvodnom obale.

• Používanie nevhodných elektrických káblov môže mať za následok zníženie výkonu zariadenia a dokonca 
aj úraz elektrickým prúdom alebo požiar a pod.

• Ubezpečte sa, že používate originálnu elektrickú kabeláž alebo kvalitný ekvivalent, aby sa zachoval výkon 
zariadenia a bezpečnosť počas používania.

• Ak používate predlžovací kábel, musíte sa ubezpečiť, že nemá nižší menovitý prúd než pôvodný kábel. 
Keď tak neurobíte, kábel sa môže prehriať a spôsobiť nehodu, napríklad úraz elektrickým prúdom, požiar 
a pod.

• Ubezpečte sa, že počas búrky je kábel odpojený od elektrickej zásuvky, aby sa zabránilo poškodeniu 
bleskom alebo elektrickým prúdom.

• Ubezpečte sa, že v blízkosti tohto výrobku sa nenachádzajú žiadne zdroje ohňa, aby ste boli chránený 
pred nebezpečenstvom požiaru.

• Keď je projektor zapnutý, objektív neblokujte inými predmetmi. Objekty umiestnené v blízkosti  objektívu 
sa môžu veľmi zahriať a deformovať, alebo dokonca spôsobiť požiar.
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ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
- Toto zariadenie nepokladajte na nestabilnú plochu. Zabránite tak vážnemu poškodeniu zariadenia alebo 

zraneniu osôb v jeho blízkosti v prípade pádu zariadenia.
- Nikdy sa nepozerajte priamo na výstup laserového lúča ani do vetracích otvorov, ak prístroj pracuje, aby 

ste si nepoškodili oči.
- Nepokúšajte sa toto zariadenie rozoberať. Zariadenie obsahuje zdroje vysokého napätia, ktoré by mohli 

spôsobiť zranenie. Servis tohto zariadenia môže robiť iba odborne vyškolený technik.
- Nepoužívajte toto zariadenie vo vertikálnej polohe, lebo by mohlo ľahko spadnúť a spôsobiť zranenie, 

alebo sa vážne poškodiť.
- Prevádzková vlhkosť prostredia, v ktorom sa bude zariadenie používať, musí byť medzi 20 až 80 % a 

nadmorská výška musí byť max. 5000 m n. m.
- Toto zariadenie neponárajte do vody, ani ho nevystavujte kontaktu s vodou ani so žiadnou inou 

kvapalinou. Ak sa tak stane, okamžite odpojte napájací kábel a vyhľadajte servisné stredisko.
Nedovoľte, aby zariadenie bolo umiestnené v nasledujúcom prostredí:

• Na mieste s nedostatočným vetraním alebo v úzkom priestore.
• V blízkosti zariadenia so silným magnetickým poľom.
• Kde je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Do blízkosti požiarneho hlásiča.
• Vo veľmi horúcom, chladnom alebo vlhkom prostredí.

OBSAH BALENIA 
Po otvorení balíčka skontrolujte obsah balenia podľa nižšie uvedeného zoznamu. Ak nejaká položka chýba, 
ihneď kontaktujte predajcu.

VSTUPY A VÝSTUPY
Poznámka:
Skutočný obsah sa môže v závislosti od krajiny (alebo regiónu) predaja líšiť, pozri skutočný 
výrobok. Originálny obal si odložte pre prípadnú prepravu, napríklad z dôvodu reklamácie.

POPIS ZARIADENIA

Objektív / optika projektora
Detekcia ľudského tela

Kovová mriežka reproduktora

Vstupy a výstupy

Napájací konektor

Ventilačný otvor

USB 2.0 konektor

Koliesko pre nastavenie náklonu (pravý)

Ventilačný otvor

Koliesko pre nastavenie náklonu (ľavý)

Kontrolka napájania

Poznámka 
Do blízkosti ventilátora na odvod tepla neumiestňujte žiadne horľavé objekty.
Nezakrývajte žiadny vetrací otvor, pretože vnútri projektora by mohlo dôjsť k nárastu teploty.
Nepozerajte sa priamo do objektívu, aby ste si nepoškodili zrak, pretože projektor pri výkone 
vyžaruje s

1. Napájací konektor
2. HDMI vstup 1
3. HDMI vstup 2
4. HDMI vstup 3, Podpora ARC 

(Audio Return Channel)
5. USB 2.0 konektor 
6. Port zvukového výstupu 

(podporuje subwoofery)
7. Vstupný port AV 

(3,5 mm kompozitný AV port)
8. Toslink konektor Optický audio 

výstup S/PDIF
9. LAN / Ethernet pripojenie 

do miestnej siete

Diaľkový 
ovládač

Laser projector Napájací kábel Záručný 
lis

Čistiaci obrúsok Uživatelský
manuál
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VSTUPY A VÝSTUPY

KONTROLKA NAPÁJANIA (BIELE SVETLO) SIGNALIZUJE STAV PROJEKTORA NASLEDOVNE:

- Po zapojení do elektrickej zásuvky sa projektor automaticky zapne.
- Kontrolka pri zapínaní projektora bliká.
- Kontrolka po zapnutí projektora zhasne.
- Kontrolka pri vypínaní projektora bliká.
- Kontrolka po vypnutí projektora zhasne.

INSTALACE ZAVĚŠENÍM NA STROP
Instalace zavěšením na strop je jedna z metod instalace, kdy projektor díky stropnímu držáku zavěsíte 
například na vysoký strop. Projektor umožňující instalaci zavěšením na strop má na spodní straně otvory  
se závity, díky nimž můžete do otvorů připevnit šrouby a projektor nainstalovat na držák.

POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:

1.Nainštalujte držiak. 
Ubezpečte sa, že držiak, na ktorý chcete projektor inštalovať, 
unesie aspoň päťnásobnú hmotnosť projektora. 
Inštaláciu musí robiť profesionál.
2. Pri inštalácii projektora na stropný držiak sa ubezpečte, 
že skrutky spĺňajú nasledovné špecifikácie:
Typ: Samorezná skrutka M4 × 10 (priemer: 
4 mm, dĺžka: 10 mm), 4 ks. Rozmery zostavy: 
Pozri obrázok vpravo.
3. Držiak upravte podľa vašich potrieb a po dokončení 
inštalácie pevne utiahnite skrutky.
Pozor: Aby ste medzi vstupmi a výstupmi vzduchu zabránili prenosu tepla konvekciou, ubezpečte sa, 
že vo vzdialenosti 50 cm od vstupov vzduchu a ventilátorov na odvádzanie tepla sa nenachádzajú žiadne 
prekážky.

Kontrolka napájania

KONTROLKA NAPÁJANIA

Tlačidlo napájania: Keď je projektor 
vypnutý, stlačením tlačidla ho 
zapnete. Keď je projektor zapnutý, 
stlačením vyberiete Vypnúť, 
Reštartovať, Režim Bluetooth 
reproduktora alebo Screenshot.

Smerová podložka (Nahor): 
Pohyb nahor

Smerová podložka (Vľavo): 
Pohyb doľava

App: Vstup do rozhrania 
aplikácie

Hlasitosť +: Zvýšiť hlasitosť

Google Assistant: Po stlačení 
tlačidla Assistant na diaľkovom 
ovládaní môžete hovoriť s Google 
Assistant.

Smerová podložka (Vpravo): 
Pohyb doprava
Směrová podložka (Dolů): Pohyb dolů

Enter: Potvrdí aktuálnu voľbu 
alebo nastavenie. 

Domov: Návrat na domovskú 
obrazovku  
Krok späť: Návrat na predošlú 
úroveň.
Hlasitosť -: Znížiť hlasitosť

Kryt batérie: Stiahnite kryt 
batérie a vložte alebo vymeňte 
dve nové AAA batérie.

Poznámka:
- Vďaka projektoru Mi 4K Laser Projector 150“ a Google Assistant môžete pomocou hlasových pokynov získať 

rýchly prístup k zábave, ovládať inteligentné zariadenia, zobraziť odpovede na obrazovke a oveľa viac.
- Pri vkladaní batérií do diaľkového ovládania dbajte na správne umiestnenie kladných a záporných pólov.- 

Keď batérie začnú vytekať, tekutinu ihneď utrite suchou handričkou a batérie nahraďte novými.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi na likvidáciu odpadu a predpismi krajiny alebo 

oblasti, v ktorej žijete.

Veľkosť (uhlopriečka) premietaného obrazu závisí od vzdialenosti medzi zadnou časťou projektora 
a steny / projekčného plátna.

Uhlopriečka (SD)  Vzdialenosť (D) Výška (H)

80“ 14 cm 29 cm

90“ 19 cm 32 cm

100“ 24 cm 35 cm

120“ 34 cm 41 cm

150“ 49 cm 50 cm

PROJEKČNÁ VZDIALENOSŤ A UHLOPRIEČKA OBRAZU

Premietaný obraz

Uhlopriečka

SD

Uhlopriečka (SD): Veľkosť (uhlopriečka) premietaného obrazu (palce)
Vzdialenosť (D): Vzdialenosť medzi zadnou časťou projektora a plátnom (cm).
Výška (H): Vzdialenosť medzi spodnou časťou projektora a spodnou hranou premietaného obrazu (cm).
Poznámka: Rozmery vo vyššie uvedenej tabuľke sú iba orientačné hodnoty a môžu sa mierne líšiť od 
skutočných hodnôt.
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Do diaľkového ovládania vložte batérie a spárujte ho s projektorom. Skontrolujte, či sú batérie správne 
vložené. Ak batérie majú izolačnú fóliu, odstráňte ju. Po vložení batérií do diaľkového ovládania spusťte 
párovanie stlačením tlačidla OK.
Diaľkové ovládanie umiestnite do blízkosti pravého dolného rohu projektora a zároveň stlačte a podržte 
tlačidlá Home a App. Keď sa ozve pípnutie, uvoľnite tlačidlá. Diaľkové ovládanie sa teraz páruje s 
projektorom. Dokým sa párovanie nedokončí, zaistite, aby sa diaľkové ovládanie a projektor nachádzali 
vedľa seba.
Poznámka: Pri párovaní udržujte diaľkový ovládač do 20 cm od projektora. Po úspešnom spárovaní môžete 
laserový projektor pohodlne ovládať z pohodlia pohovky.

ZAOSTRENIE OBRAZU 
Prejdite do Nastavenie > Obraz > Zaostrenie a stlačením ľavého a pravého tlačidla diaľkového ovládania 
jemne dolaďte obraz ručne.

LICHOBEŽNÍKOVÉ SKRESLENIE
Ak chcete upraviť lichobežníkové skreslenie, prejdite do Nastavenie > Obraz > Lichobežníkové skreslenie. 
Pomocou ľavého a pravého tlačidla vyberte 8-bodové lichobežníkové skreslenie, Jemné doladenie alebo 
Resetovanie. Stlačením tlačidla OK vyberte režim a potom pomocou smerovej podložky upravte tvar 
premietaného obrazu.

SIEŤ A INTERNET
Prejdite do Nastavenie > Sieť a internet. Zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, zadajte heslo a 
počkajte na pripojenie projektora.

INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE TEPLOTY
Projektor automaticky monitoruje okolitú teplotu (rozsah prevádzkovej teploty je 0 °C až 40 °C), teplotu 
projektora a teplotu farebného kolesa. Otáčky ventilátora projektora sa automaticky upravujú na základe 
zistených hodnôt teploty.
- Projektor disponuje tromi režimami jasu, z ktorých môžete počas chodu za normálnej teploty vyberať. Ak 
chcete upraviť úroveň jasu projektora, prejdite do Nastavenie> Režim jasu obrazu.
- Ak sa projektor príliš zahreje, zobrazí sa varovanie o prehriatí a projektor sa automaticky prepne do 
režimu nízkeho jasu. Varovanie o teplote a chybách sa automaticky zobrazí vždy, keď teplota prekročí 
maximálny rozsah, aby ste boli informovaní, že projektor sa automaticky vypne.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA 
Tento prístroj je vybavený infračerveným snímačom, ktorý dokáže detegovať prítomnosť osoby a chrániť 
ľudské oko pred poškodením laserovým lúčmi.
Po aktivácii senzora projektor zníži jas na najnižšiu možnú hodnotu a zobrazí toto upozornenie: 
Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla. Pre ukončenie stlačte ľubovoľné tlačidlo diaľkového ovládania.

RÝCHLY SPRIEVODCA PRI PRVOM SPUSTENÍ

8bodové 
lichoběžníkové zkreslení

ResetováníJemné doladění

Čelný uhol detekcie: 
cca 55°

Ľavý a pravý bočný uhol detekcie: 
cca 70°

Infračervený senzor na 
detekciu prítomnosti osoby
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BLUETOOTH REPRODUKTORY
Projektor má štyri vstavané reproduktory vysokej kvality s celkovým výkonom 30 W.  Projektor možno 
použiť ako samostatný Bluetooth reproduktor.

Ak chcete reproduktory použiť ako Bluetooth stereo, stlačte tlačidlo Home a na domovskej obrazovke 
vyberte Nastavenie > Diaľkové ovládanie a príslušenstvo > Režim reproduktora Bluetooth. Povoľte funkciu 
Bluetooth vo vašom telefóne. V zozname Bluetooth vyhľadajte názov projektora a potom spárujte 
projektor s telefónom.
Poznámka:
Ak chcete zariadenie spojiť a spárovať s ďalšími zariadeniami Bluetooth, ako sú reproduktory a slúchadlá, 
vyberte Nastavenie > Diaľkové ovládanie a príslušenstvo > Pridať príslušenstvo. Ubezpečte sa, že zariadenie 
je v režime čakania na pripojenie a že má povolenú funkciu Bluetooth.

DENNÁ ÚDRŽBA

Poznámka: Aby nedošlo k prehriatiu projektora, do vzdialenosti menšej ako 50 cm od ventilačných 
otvorov projektora neumiestňujte žiadne predmety.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Poznámka:
Tento projektor nie je vodotesný. Nedovoľte, aby kvapaliny prenikli do projektora cez konektory, 
ventilačné otvory alebo ďalšie miesta. 
Ak na čistenie používate inú než dodávanú tkaninu, ubezpečte sa, že ide o profesionálnu čistiacu 
tkaninu určenú na čistenie optiky a objektívov. 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Výškový 

reproduktor
Výškový 

reproduktor
Reprodukto 

s plným rozsahom
Reproduktor 

s plným rozsahom

Výstup vzduchu Prívod vzduchu

Poznámka: Nedotýkajte sa ventilátorov na odvádzanie tepla 
ani vetracích otvorov, teplota môže dosiahnuť až 65 °C.

Ubezpečte sa, že kryt projektora a optika sú pravidelne čistené 
veľmi jemnou čistiacou tkaninou dodanou s prístrojom. 
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani 
iné chemikálie, aby nedošlo k poškriabaniu krytu alebo optiky.

Základné informácie

Názov: Mi 4K Laser Projector 150”
Model: XMJGTYDS01FM
Rozmery: 410 x 291 x 88 mm
Hmotnosť: 7,0 Kg

Elektrická špecifikácia

Spotreba energie: <300 W (režim vysokého jasu)

Napájacie napätie: 100–120/200–240 V ~ 
3/2.5 A, 50/60 Hz

Spotreba v pohotovostnom režime: < 0.5 W  

Parametre optickej sústavy
Projekčná technológia: 0,47” DMD
Zdroj svetla: ALPD 
Štandardné rozlíšenie: 4K (3840 x 2160)

Parametre projekcie

Projekčný pomer (Throw Ratio):  0,233
Uhlopriečka obrazu: 80”–150”
Zaostrenie objektívu: Pomocou motora
Korekcia lichobežník. skreslenia: 8-bodová korekcia

RAM
Operačná pamäť RAM: 2GB DDR3

Interné úložisko: 16GB eMMC ysokorýchlostná flash 
pamäť

Softvér

Operačný systém: Android TV

App Predinštalované aplikácie tretích strán

Režim jasu: Režim vysokého jasu, režim prezerania

Bluetooth: Bluetooth 4.1 /BLE

Ozvučenie
Zvukové efekty: Dolby Audio / DTS-HD

Reproduktory: 2x Full Range / 2x výškové 
reproduktory

Zdroj napájania Vstavaný zdroj napájania: Vstavaný AC-DC, DC-DC

Bezpečnostné prvky

Inteligentná tepelná ochrana: Automatický jas / inteligentná regulácia 
otáčok ventilátora

Tepelná ochrana: Automatické vypnutie v prípade 
prehriatia 

Ochrana očí: Senzor detekcie ľudského tela (možno 
deaktivovať) 

Ostatné

Úroveň hluku: ≤32 dB (při pokojové teplotě 25°C )

Diaľkový ovládač: Bezdrôtový Bluetooth ovládač

Farba kontrolky: Biele svetlo

Skladovacia teplota: -20°C až 55°C 

Prevádzková teplota: 0°C až 40°C

Prevádzková vlhkosť: 20% až 80%

Lucie Šopfová
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Frekvenčné pásma

Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac

Frekvenčné pásmo (2,4GHz Wi-Fi) 
2.4 GHz – 2.4385 GHz

- maximálny rádiofrekvenčná 
výkon (EIRP) 20 dBm

Frekvenčné pásmo
(5GHz Wi-Fi) 
5,15 GHz – 5,35 GHz 
a 5,47 – 5,725 GHz

- maximálny rádiofrekvenčná 
výkon (EIRP) 23 dBm

Bezdrôtové pripojenie Bluetooth v 4.1/BLE

Frekvenčné pásmo (Bluetooth)  2.4 GHz – 2.4835 GHz

- maximálny rádiofrekvenčná 
výkon (EIRP) 13 dBm

Problém  Riešenie

Nevidno žiadny obraz. Vypnite projektor a odpojte ho od napájania, potom zapojte 
napájací kábel a zapnite projektor.

Android systém spadol. Vypnite projektor a odpojte ho od napájania, potom zapojte 
napájací kábel a zapnite projektor.

Chyba displeja obrazovky. Vypnite projektor a odpojte ho od napájania, potom zapojte 
napájací kábel a zapnite projektor.

Diaľkové ovládanie chýba alebo 
nie je spárované a projektor 
nemožno diaľkovo zapnúť. 

Vypnite projektor a odpojte ho od napájania. Počkajte 5 minút, 
zapojte napájací kábel a zapnite projektor. Po reštartovaní 
projektora znova spárujte diaľkové ovládanie.

Ak sa projektor prehreje, 
automaticky sa vypne.

Odstráňte všetky prekážky zo vstupov a výstupov vzduchu, aby ste 
zaistili plynulé prúdenie vzduchu cez projektor. Postupujte podľa 
pokynov a reštartujte projektor.

Iná interná chyba systému Ak chcete zariadenie opraviť, kontaktujte kvalifikovaného technika 
alebo projektor zaneste do servisného oddelenia.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním 
odpadem je nepřípustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi 
místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle 
místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní 
prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u 
místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd prohlašuje, že typ rádiového zařízení Mi 4K Laser Projector 150“ 
je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové 
adrese: www.wittytrade.cz/shoda

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických 
a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom  
e neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi 
a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa 
miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv 
na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom 
servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Mi 4K Laser Projector 
150“ je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto 
internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda

VÝROBCE/ VÝROBCA
Fengmi (Be ing) Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company) 
Adresa: 301, 3F, Building 3, No.10, Barracks South Street, Renhe Town, Shunyi District, Being, China
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