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SIKKERHED

Lynsymbolet med et pilehoved i en ligebenet trekant er beregnet til at 
advare brugeren om tilstedeværelse af u-isoleret "farlig spænding" indeni 
produktets kabinet, og som kan have tilstrækkelig størrelse til at udgøre 
en risiko for elektrisk stød på personer.

Udråbstegnet i en ligebenet trekant er beregnet til at oplyse brugeren om 
tilstedeværelse af vigtige anvisninger vedrørende drift og vedligeholdelse i 
den medfølgende brugervejledning.

Følg venligst alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelse som anbefalet i denne brugervejledning.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
 � RG1 IEC 62471-5:2015.

 � Bloker ikke ventilationsåbningerne. For at sikre pålidelig drift af projektoren og for at beskytte den mod 
overophedning, anbefales det at installere projektoren på et sted, hvor ventilationen ikke blokeres. 
Anbring den f.eks. ikke på et fyldt kaffebord, på en sofa eller på en seng. Anbring ikke projektoren i et 
indelukke, som f.eks. en boghylde eller i et skab, hvor luftcirkulationen er begrænset.

 � For at reducere risikoen for brand og/eller elektrisk stød, må projektoren ikke udsættes for regn eller 
fugt. Apparatet må ikke installeres i nærheden af varmelegemer, som f.eks. radiatorer, varmeapparater 
eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme.

 � Sørg for, at der ikke trænger væske ind i projektoren. Væsken kan berøre steder med farlig spænding 
og kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.

 � Må ikke bruges under følgende forhold:
 ± I meget varme, kolde eller fugtige omgivelser.

(i) Sørg for, at rumtemperaturen er mellem 5°C - 40°C

(ii) Den relative luftfugtighed skal være imellem 10% - 80%

 ± I områder med megen støv og urenheder.

 ± I nærheden af apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt.

 ± I direkte sollys.

 � Brug ikke apparatet, hvis det er fysisk skadet eller har været misbrugt. Fysisk beskadigelse/misbrug er 
(men ikke begrænset til): 

 ± Apparatet har været tabt.

 ± Strømledningen eller stikket er blevet beskadiget.

 ± Der er spildt væske på projektoren.

 ± Projektoren har været udsat for regn eller fugt.

 ± Der er trængt noget ind i projektoren, eller der er noget løst indeni.

 � Anbring ikke projektoren på usikre overflader. Projektoren kan vælte, hvilket kan medføre 
personskader eller beskadigelse af projektoren.

 � Lad ikke noget blokere for lyset, der kommer ud af projektorens objektiv. Lyset vil opvarme den 
blokerende genstand, som kan smelte og medføre forbrændinger eller antændes.

 � Åbn venligst ikke eller skil ikke projektoren ad, da dette kan forårsage elektrisk stød.

 � Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Hvis du åbner eller skiller projektoren ad, kan du blive udsat 
for farlige spændinger eller andre farer. Kontakt Optoma, inden du sender apparatet til reparation.

 � Sikkerhedsangivelserne findes på projektorens kabinet.

 � Apparatet må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

 � Brug kun tilslutninger/tilbehør, som er godkendt af producenten. 
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 � Se ikke direkte ind i objektivet, når projektoren er tændt. Det stærke lys kan skade dine øjne.

 � Tage strømledningen ud af stikkontakten, inden du rengør produktet.

 � Rengøre skærmkabinettet med en blød, tør klud med et mildt rengøringsmiddel. Rengøre ikke 
apparatet med slibende rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler.

 � Tag stikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.

 � Opstil ikke projektoren på steder, hvor den kan udsættes for rystelser eller stød.

 � Rør ikke ved objektivet med ubeskyttede hænder.

 � Brug eller opbevar ikke projektoren på steder med røg fra olie eller tobak, da dette kan forringe 
kvaliteten af projektorens billeder.

 � Følg omhyggeligt vejledningen i opstilling af projektoren, da en forkert opstilling kan medføre dårlig 
ydeevne.

 � Brug en strømskinne eller en overspændingsbeskyttelse. Strømudfald og strømvariationer kan 
ØDELÆGGE apparater.

Ophavsret
Denne publikation, herunder alle fotografier, illustrationer og software, er beskyttet i henhold til internationale 
love om ophavsret, med alle rettigheder forbeholdt. Hverken denne vejledning, eller noget af materialet heri, må 
gengives uden skriftlig tilladelse fra forfatteren.

© Copyright 2018

Ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Producenten giver ingen erklæringer eller garantier 
med hensyn til indholdet heri, og fraskriver sig ethvert ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. 
Producenten forbeholder sig retten til, at revidere denne publikation og fra tid til anden foretage ændringer 
i indholdet, uden forpligtelse for producenten til, at underrette nogen personer om sådanne revisioner eller 
ændringer.

Anerkendelse af varemærker
Kensington er et U.S.A. registreret varemærke for ACCO Brand Corporation med udgivne registrering og 
igangværende ansøgninger i andre lande over hele verden.

HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface er alle varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende HDMI Licensing LLC i USA samt i andre lande.

DLP®, DLP Link og DLP logoet er registrerede varemærker tilhørende Texas Instruments, og BrilliantColorTM er et 
varemærke tilhørende Texas Instruments.

Alle andre produktnavne, som er brugt i denne vejledning, tilhører deres respektive ejere og er anerkendt.
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FCC
Dette apparat er blevet testet og opfylder grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC-bestemmelserne 
afsnit 15. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i 
hjemmet. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke bruges i 
overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens på radiokommunikation.

Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis apparatet forårsager 
skadelig interferens på radio eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for apparatet, 
kan brugeren prøve at korrigere interferensen på en eller flere af følgende måder:

 � Drej eller flyt antennemodtageren.

 � Øg afstanden mellem apparatet og modtageren.

 � Forbind apparatet til en kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.

 � Søg hjælp hos din forhandler eller hos en erfaren radio/tv teknikker.

Bemærk: Afskærmede kabler
Alle tilslutninger til andre computerenheder skal gøres med beskyttede kabler for at opfylde FCC-bestemmelserne.

Forsigtig

Ændringer og modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten, kan annullere brugerens rettigheder, 
som er givet af FCC, til at betjene denne projektor.

Driftsbetingelser

Dette apparat er i overensstemmelse med stk. 15 i FCC-bestemmelserne. Betjening skal ske under følgende to 
betingelser:

1. Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens, og

2.  Apparatet skal acceptere enhver forstyrrelse som den modtager, inklusive forstyrrelser, som kan forårsage 
uønsket drift.

Bemærk: Canadiske brugere

Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de canadiske ICES-003 bestemmelser.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Overensstemmelseserklæring for EU-lande
 � EMC-direktiv 2014/30/EU (inklusive ændringer)

 � Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU

 � RED 2014/53/EU (hvis produktet har en RF-funktion)

WEEE
 

Anvisninger vedrørende bortskaffelse

Du må ikke bortskaffe denne elektroniske enhed sammen med dit almindelige husholdningsaffald. For 
at minimere forurening og sikre maksimal beskyttelse af det globale miljø, bedes du genbruge produktet.
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INDLEDNING

Oversigt over pakkens indhold
Tag forsigtigt apparatet ud af emballagen og kontrollér, at alle nedenstående standarddele er med. Nogle af delene 
under valgfrit tilbehør er muligvis ikke tilgængelige alt efter apparatets model, specifikationer og købssted. Spørg 
evt. på dit købssted. Noget tilbehør vil variere fra sted til sted. 

Garantibeviset følger kun med nogle steder. Bed eventuelt din forhandler om yderligere oplysninger.

Standardtilbehør

Ekstra tilbehør

Bemærk: Ekstratilbehør varierer afhængig af model, specifikationer og region.

Projektor

Bemærk: *Du kan finde flere oplysninger om garantier i Europa på www.optoma.com

HDMI-kabel El-stik til UK El-stik til USA El-stik til EU (bortset 
fra Storbritannien)

Dokumenter

		Garantibevis*

		Grundlæggende  
vejledning

Strøm-adapter
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INDLEDNING

Produktoversigt

2 4

56

1 3

2

Bemærk: 
 � Bloker ikke for projekteren ind- og udluftningsventiler.
 � Hvis projektoren er placeret på et lille areal, skal der være mindst 10 cm. fra plads rundt om ved ind- 

og udsugningsventilerne.

Nr. Emne Nr. Emne
1. Tastatur 4. Ventilation (udtag)
2. Ventilation (indtag) 5. Fokus-hjul
3. Indgangs-/udgangs 6. Objektiv
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INDLEDNING

Tilslutninger

2 3 41 5

Nr. Emne Nr. Emne
1. Hovedtelefonstik 4. DC IN-stik
2. HDMI/MHL-stik 5. Strømnulstilling 
3. USB 5 V udgang (5V 1A)

Tastatur

5

3

2

1

4

Set oppefra

Set bagfra

Nr. Emne Nr. Emne
1. Meny 4. Funktionsvalg*1

2. LED-indikator 5. Fire-vejs vælgertaster*2

3. Tænd/sluk-knap

Bemærk: 

 � *1Tryk på  for at åbne menuen Visningsfunktion, og klik igen for at lukke menuen.
 � *2Når menuen Visningsfunktion er åben, kan du bruge knapperne tutil, at vælge en funktion.
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OPSÆTNING OG INSTALLATION

Tilslutning af kilder til projektoren

MOLEX

1

2

3

4

5

6

7

Nr. Emne Nr. Emne
1. Lydudgangskabel 5. Strømadapter
2. HDMI Kabel 6. USB strømforsyning (5V 1A)
3. MHL Kabel 7. HDMI-dongle
4. USB-kabel

Bemærk:  His du oplader batteriet med et USB-kabel og samtidig viser en HDMI-kilde med lyd, kan blæserens 
hastighed stige.
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OPSÆTNING OG INSTALLATION

Fokus
Du kan justere fokus ved at dreje fokuseringsringen med eller mod uret, indtil billedet er skarpt og læseligt.

Fokus-hjul

Bemærk: Projektoren kan fokusere på en afstand mellem 0,6m og 1,9 m.



Dansk 11

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Sådan tændes og slukkes projektoren

Tændt
Bemærk: Før du tænder for projektoren første gang, skal du oplade batteriet helt.

1. Sæt det korrekte strømstik i strømadapteren.
2. Sæt strømadapteren til DC IN-stikket på projektoren.
3. Sæt strømadapteren i stikkontakten. Når strømmen er tilsluttet, vil lysindikatoren lyse rødt, og batteriet 

begynder at oplades.
Vent til lysindikatoren lyser blåt, hvilket betyder, at batteriet er ladet helt op. For yderligere oplysninger 
om lysindikatorens farver henvises til page 20.

4. Tilslut signal/kilde-kablet.

5. Hold Power-knappen  på projektorens bagpanel nede (> 1 sek).

Power-knappen

LED-indikator

Første gang du tænder for projektoren, bliver du bedt om at vælge det foretrukne sprog til skærmmenuen. Tryk på 
pq-tasterne for at vælge det ønskede sprog.

Bemærk: 

 � Tryk kortvarigt (< 1 sek.) på Power-knappen  for at tænde eller slukke for powerbanken, når 
projektoren er i batteritilstand (strømadapteren er taget ud).

 � I aktiv tilstand (projektoren er tændt) understøttes strømforsyning via MHL-stikket og USB-stikket 
samtidigt ikke. MHL-stikket har højere prioritet, hvilket betyder, at strømforsyningen fra USB-stikket 
afbrydes.
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SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Slå av
1. Sluk for projektoren ved at trykke på Power-knappen  på bagpanelet. Følgende meddelelse vises:

P o w e r  o f f ?

P r e s s  p o w e r  k e y
a g a i n .

2. Tryk på Power-knappen  igen.
3. Tag strømadapteren ud af stikkontakten og projektoren.

Bemærk: Projektoren må ikke tændes igen straks efter, den er blevet slukket.

Navigation i menuen og dens funktioner
Projektoren har flersprogede skærmmenuer til justering og ændring af en lang række indstillinger.

1. For at åbne skærmmenuen skal du trykke på  på projektorens tastatur.
2. Når skærmmenuen er åben, kan du trykke på tu-tasterne for at vælge et af menupunkterne. Når du 

har valgt et punkt på en given fane, trykker du på pq for at vælge punkter i undermenuen.
3. Tryk på tu for at vælge indstilling eller justere en værdi.

4. Tryk på  igen for at forlade. Skærmmenuen lukker, og projektoren gemmer automatisk de nye 
indstillinger.

L a n g u a g e
L a n g u a g e

E n g l i s h

Hovedmenu

Undermenu

Indstillinger
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SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Menutræet i skærmmenuen

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Standardværdi

Display (Skjerm)

Display Mode 
(Skjermmodus)

Bright (Lys)
StandardStandard

Eco
Brightness (Lysstyrke) 0~10 5
Contrast (Kontrast) 0~10 5

Projection (Projeksjon)

Front

Front
Rear
Front-Ceiling (Forfra-loft)
Rear-Ceiling (Bagfra-loft)

Aspect Ratio
Auto

Auto4:3
16:9

Keystone V. Keystone -40~40 0
Volume (Volum) 0~10 5

Information (Informasjon)

FW Version 
(Firmwareversion) Skrivebeskyttet

Input Source (Inngangskilde) Skrivebeskyttet
Resolution (Opløsning) Skrivebeskyttet

Language (Språk)

English English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Русский
日本語
中文(繁)

한국어

Setting (Indstillinger)
Logo

Default (Standard)
Default (Standard)

Neutral (Nøytral)

Reset
No (Nei)

No (Nei)
Yes (Ja)
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SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Skærmmenuen

D i s p l a y
D i s p l a y  m o d e
B r i g h t n e s s

Display Mode (Skjermmodus)

Der er mange optimerede forvalg fra fabrikken for forskellige billedtyper. 

 � Bright (Lys): Vælg denne tilstand for at vise lysere og mere mættede farver.

 � Standard: Vælg denne tilstand for at vise naturlige farver med afbalancerede varme og kolde 
farvetoner.

 � Eco: Vælg denne tilstand for at dæmpe projektorlampen, hvilket sænker strømforbruget og forlænger 
lampens levetid.

Brightness (Lysstyrke)

Juster billedets lysstyrke.

Contrast (Kontrast)

Juster billedets kontrast.

Projection (Projeksjon)

Angiv den orientering, der skal bruges for billedet.

Aspect Ratio

Vælg billedforholdet på det viste billede.

 � Auto: Vælger automatisk det bedste skærmformat.
 � 4:3: Dette format er til 4:3 indgangskilder.

 � 16:9: Dette format er til 16:9 indgangskilder, såsom HDTV og DVD med forbedring til tv i bredformat.

Bemærk: Et 16:9-billede skaleres automatisk ned til størrelsen 1280x720.

Keystone-menu

K e y s t o n e
V  K e y s t o n e

V. Keystone

Justerer billedforvrængning vertikalt og gør billedet mere firkantet. Vertikal keystone bruges til at korrigere et 
trapezformet billede, hvor billedets top og bund hælder til en side. Dette er beregnet til brug ved vertikal på-akse.
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SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Lydstyrke

V o l u m e
V o l u m e

Volume (Volum)

Juster lydstyrken.

Informationsmenu

F W  V e r s i o n
I n p u t  S o u r c e
R e s o l u t i o n

Information (Informasjon)

Se softwareversion, aktuel indgangskilde samt signaltype.

Sprogmenu

L a n g u a g e
L a n g u a g e

Language (Språk)

Vælg imellem flg. sprog til skærmmenuen: Engelsk, Tysk, Spansk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Japansk, 
Kinesisk og Koreansk.
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SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Indstillinger

S e t t i n g

R e s e t
L o g o

Logo

Vælg det billede der skal vises, når der ikke er noget signal.

Reset

Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
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YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kompatible opløsninger

HDMI – pc signal
Modus Resolution Opdateringsrate (Hz) Bemærkninger til Mac

VGA 640x480 60,0 31,5
SVGA 800x600 60,0 37,9
XGA 1024x768 60,0 48,4

1280x1024 60,0 64,0
SXGA+ 1400x1050 60,0 65,3
UXGA 1600x1200 60,0 75,0
PowerBook G4 640x480 60,0 31,4
PowerBook G4 800x600 60,0 37,9
PowerBook G4 1024x768 60,0 48,4

HDMI – Forøget timing
Modus Resolution Opdateringsrate (Hz) Bemærkninger til Mac

WSXGA+

1280x720 60,0 44,8
1280x800 60,0 49,6
1280x960 60,0 59,7
1680x1050 60,0 65,3
1920x1080 (1080P) 60,0 67,5
1366x768 60,0 47,7

HDMI – videosignal
Modus Resolution Opdateringsrate (Hz) Bemærkninger til Mac

480i 720(1440)x480 16:9 59,94(29,97) 15,7
576i 720x576 (1440x576) 16:9 50(25) 15,6
480p 720x480 16:9 59,9 31,5
576p 720x576 16:9 50,0 31,3
720p 1280x720 60,0 45,0
720p 1280x720 50,0 37,5
1080i 1920x1080 60(30) 33,8
1080i 1920x1080 50(25) 28,1
1080p 1920x1080 23,97/24 27,0
1080p 1920x1080 60,0 67,5
1080p 1920x1080 50,0 56,3
1080p 1920x1080 25,0 28,1
1080p 1920x1080 30,0 33,8

Bemærk: I-frame vil ryste let pga. begrænsninger i chippen.
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YDERLIGERE OPLYSNINGER

MHL Digital
Modus Resolution Opdateringsrate (Hz) Bemærkninger til Mac

VGA 640x480 59,94/60 31,5
480i 720x480 (1440x480) 59,94/60 15,7
576i 720x576 (1440x576) 50(25) 15,6
480p 720x480 59,94/60 31,5
576p 720x576 50,0 31,3
720p 1280x720 59,94/60 45,0
720p 1280x720 50,0 37,5
1080i 1920x1080 60(30) 33,8
1080i 1920x1080 50(25) 28,1
1080p 1920x1080 23,97/24 27,0
1080p 1920x1080 25,0 28,1
1080p 1920x1080 29,97/30 33,8

Billedstørrelse og projiceringsafstand

 Diagonal længde på 
(16:9) skærm

Skærmstørrelse B x H Projektionsafstand (D)
Forskydning (Hd)

(m) (tommer) (m) (fod)
Bredde Højde Bredde Højde Vidvinkel Vidvinkel (m) (tommer)

25 0,55 0,31 21,79 12,2 0,6 1,97 0,00 0,00 
30 0,66 0,37 26,15 14,7 0,7 2,30 0,00 0,00 
40 0,89 0,5 34,87 19,6 1,0 3,28 0,00 0,00 
60 1,33 0,75 52,30 29,4 1,5 4,92 0,00 0,00 
70 1,55 0,87 61,02 34,3 1,7 5,58 0,00 0,00 
80 1,77 1 69,74 39,2 1,9 6,23 0,00 0,00 
90 1,99 1,12 78,46 44,1 2,2 7,22 0,00 0,00 

100 2,21 1,24 87,17 49 2,4 7,87 0,00 0,00 

Bemærk: Zoomforhold: 1,0 x

HH

2,065 cm

W

D  
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YDERLIGERE OPLYSNINGER

Fejlsøgning
Hvis du oplever et problem med din projektor, bør du læse følgende information. Hvis problemet vedvarer skal du 
kontakte din lokale forhandler eller vores servicecenter.

Billedproblemer

  Ingen bilder vises på skjermen

 � Sørg for, at alle kabler og strømstik er korrekt og sikkert forbundet, som beskrevet i afsnittet 
"Installation".

 � Kontroller, at forbindelsesstikkenes ben ikke er bøjede eller brækkede.

 � Kontroller at lydniveauet ikke står på "0".

  Billedet er ude af fokus

 � Tilpas fokus vha. fokuseringsringen. Se side 10.

 � Kontroller, at projiceringsskærmen befinder sig indenfor den nødvendige afstand fra projektoren. Se 
side 18.

  Billedet udstrækkes, når der afspilles en dvd i 16:9

 � Når du spiller anamorforisk dvd eller 16:9 dvd, viser projektoren det bedste billede i 16: 9-format på 
projektorens side.

 � Hvis du afspiller dvd i formatet 4:3, ændres formatet til 4:3 i projektorens skærmmenu.

 � Sæt billedformatet på din dvd-afspiller til 16:9 (bred).

  Bildet er for lite eller for stort

 � Flytt projektoren nærmere eller lengre fra skjermen.

 � Tryk på  på projektorens panel, gå til "Display (Skjerm) > Aspect Ratio". Prøv med forskellige 
indstillinger.

  Billedet har skæve sider:

 � Hvis det er muligt, skal du omplacere projektoren således, at den er centreret på skærmen og under 
undersiden af skærmen.

 � Tryk på "Keystone > V. Keystone" i skærmmenuen for at foretage en justering.

  Billedet er spejlvendt

 � Vælg "Display (Skjerm) >Projection (Projeksjon)" fra skærmmenuen og juster projektionsretningen.

Andre problemer
Hvis du ikke kan tænde/slukke korrekt for systemet, kan du trykke på “NULSTIL” for at nulstille.

  Projektoren reagerer ikke på nogle af knapperne

 � Hvis det er muligt, skal du slukke for projektoren, og derefter fjerne strømledningen og vente i mindst 
20 sekunder, inden du tilslutter den igen.
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LED-meddelelser

Meddelelsen LED-indikator
Power Batteri

Farve Blå Rød Grønn Orange Rød
Batteriopladning På
Batteriopladning er 
færdig På

Batterikapacitet 
70%~100% På

Batterikapacitet 
40%~70% På

Batterikapacitet 
5%~40% På

Batteriniveau <5%*1
Blinker i 10 sekunder 

(0,5 sek. til /  
0,5 sek. fra)

Ventilatorfejl*2
Blinker i 30 sekunder 

(1 sek. til /  
0,5 sek. fra)

Projektoren er 
overophedet*2

Blinker i 30 sekunder 
(0,5 sek. til /  
1 sek. fra)

Batteriet er 
overophedet*3

Blinker
(0,5 sek. til /  
0,5 sek. fra)

Bemærk: 

 � *1: Projektoren lukker automatisk ned efter hændelsen.
 � *2: Projektoren lukker automatisk ned før hændelsen.
 � *3: Lysindikatoren bliver ved med at blinke, indtil batteriets temperatur er normal.

Advarselsmeddelelser
 � Power off:

P o w e r  o f f ?

P r e s s  p o w e r  k e y
a g a i n .

 � Advarsel om manglende signal

N o  S i g n a l  F o u n d
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Specifikationer
Optisk Beskrivelse

Original opløsning FWVGA 854x480 
Objektiv Fast fokus
Billedstørrelse (diagonal) 25"~80", optimalt ved 40"
Projiceringsafstand 0,6~1,9m, optimalt ved 0,97m

Elektrisk Beskrivelse
Indgangsstik - HDMI v1.4b, MHL v2.2, HDCP v1.2

Udgange
- Hovedtelefonstik
- USB DC 5V udgangsspænding @ 1A

Scanningshastighed
- Horisontal scanningshastighed: 15~75 KHz
- Vertikal scanningshastighed: 24~60 Hz

Indbyggede højttalere 1,5W mono-højttalere
Strømkrav AC-adapter, indgang 100-240V, AC 50/60Hz, udgang 19V DC (til projektor)
Indgangsstrøm DC in 2,1A

Mekaniske forhold Beskrivelse
Installationsretning Foran, Bagved, Foran-loft, Bagved-loft
Apparatets mål  
(B x D x H) 108 x 126,2 x 35,5 mm

Vægt 0,4 kg 

Miljøforhold Brug ved 5~40°C , 10% til 80% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)

Bemærk: Alle specifikationer kan ændres uden varsel.
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Optomas globale kontorer
For service og support, kontakt venligst dit lokale kontor.

USA
47697 Westinghouse Drive,  888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

Canada
47697 Westinghouse Drive,   888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

Latin America
47697 Westinghouse Drive,   888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

Europa
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills,
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom  +44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu   +44 (0) 1923 691 888
Service Tel: +44 (0)1923 691865  service@tsc-europe.com

Benelux BV
Randstad 22-123  +31 (0) 36 820 0252
1316 BW  Almere  +31 (0) 36 548 9052
The Netherlands 
www.optoma.nl  

Frankrig
Bâtiment E    +33 1 41 46 12 20 
81-83 avenue Edouard Vaillant    +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt, France   savoptoma@optoma.fr

Spain
C/ José Hierro,36 Of. 1C    +34 91 499 06 06 
28522 Rivas VaciaMadrid,  +34 91 670 08 32
Spain  

Tyskland
Wiesenstrasse 21 W    +49 (0) 211 506 6670
D40549 Düsseldorf,    +49 (0) 211 506 66799
Germany    info@optoma.de

Scandinavien
Lerpeveien 25    +47 32 98 89 90
3040 Drammen    +47 32 98 89 99 
Norway    info@optoma.no 

PO.BOX 9515 
3038 Drammen
Norway

Korea
WOOMI TECH.CO.,LTD.                 +82+2+34430004   
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,  +82+2+34430005
Seoul,135-815, KOREA 
korea.optoma.com  
 

Japan
東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス  info@os-worldwide.com
コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

Taiwan
12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,   +886-2-8911-8600
Xindian Dist., New Taipei City 231,    +886-2-8911-6550
Taiwan, R.O.C.  services@optoma.com.tw
www.optoma.com.tw asia.optoma.com

Hong Kong
Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,  +852-2396-8968
Cheung Sha Wan,   +852-2370-1222
Kowloon, Hong Kong  www.optoma.com.hk

Kina
5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,   +86-21-62947376
Changning District   +86-21-62947375
Shanghai, 200052, China www.optoma.com.cn
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