
 
 

Manual de utilizare nr.  1 – Videoproiector  ML205 
 1.Pornire rapida  

1.Pornirea proiectorului: Apasa pe butonul ‘’pornit/oprit’’  

2.Focalizarea: roteste inelul de focalizare.

                    
3.Selecteaza modul de intrare: Apasa ‘’S’’ pe telecomanda, 

vei vedea ‘’HDMI USB AV…s.a.’’ pe ecran, schimbati 

pe “AV”, “HDMI” sau “USB”, apoi apasati “OK”  

pentru a confirma optiunea. 

4.Conecteaza-te cu laptopul sau notebook-ul prin cablul VGA: 

1. Scade rezolutia notebook-ului la 800x600 sau 1024x768; 

Apasa Fn+F?(F?=F1 sau F2 … sau F12) de pe tastatura. 
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2. Precizare         
     3.Fisiere in format suportat 
Sistem de  
imagistica 

TFT LCD 
Corectie 
trapez 

±15° 

  Culoare 16.7k 
Alimentare 
electronica 

12V-2.5A/5V-2V 

Rezolutie 
naturala 

640*480 
Consum 
energie 

30W 

Rezolutie 
suportata 

1920*1080 Intrare 
USB/SD/VGA/HDMI/ 

AV/ Micro USB 

Lampa LED Iesire 3.5mm casca 

Durata 
lampa 

20k hours Boxa 2*（8Ω2W） 

Lentila F=125 Sistem Multi-media 

Mod de 
operare 

Manual 
Limba de 

sprijin 
Romana, engleza etc 

Distanta 
proiectiei 

1.07-
3.31m 

Marimea 
produsului 

170mm*136mm*70mm 

Marimea 
proiectiei 

30-103” N.W. 0.8kg 

Raport 
aspect 

4:3/16:9 Altele 
Telecomanda/ Micro 

USB 
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4. Detalii produs 

 

Mod Fisiere in format suportat 

Multime
dia 

Aud
io 

MP3/WMA 
/ASF/OGG/AAC/FLAC/APE/WA

V 

Poz
a 

JPEG/BMP /PNG 

Vid
eo 

MPEG1/MPEG2/MPEG4/RM/R
MVB 

DIVX/VC1/FLV/MJPEG/MOV/H
264 

Txt TXT 
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5. Telecomanda 
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6. Setarea din meniu 

Apasa tasta"MENIU" pentru a intra in meniul principal, 
apoi apasa tastele cu sageti, la fiecare sub-meniu. 
 Apasa tastele cu sageti “sus/jos”, la fiecare sub-meniu, 
apoi ajusteaza parametrii dupa cum ai nevoie si apasa 
tasta “ok” pentru a confirma. 
 

Functii ale sub-meniului: 
Imagine Sub-meniu: Ajustari disponibile: Mod imagine , 
temperatura de culoare , raportul de aspect, de 
reducere a zgomotului , setările computerului . 

Sunet Sub-meniu: Ajustari disponibile: modul de sunet, echilibru, volum auto, sunetul din jur, modul 
SPDIF, EQ.  
Timp Sub-meniu Ajustari disponibile: ceas, off time, on time, timp de inchidere automata, oprire 
automata(Sleep).  
Setari  Sub-menu Ajustari disponibile: Limba OSD, restabileste setarile din fabrica, amestecare, durata 
OSD. 
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7. Operatia functiei 
Pornit/Inchis 
Dupa ce proiectorul isi ia bateria prin adaptor, acesta intra in starea de stand-by. 
Pornirea: Apasati butonul de alimentare de pe proiector sau telecomanda o data, apoi proiectorul incepe sa 
functioneze. 
Oprirea: Apasati butonul de  alimentare de pe proiector sau telecomanda o data, apoi proiectorul se opreste. 
 

Focalizaea:  Puneti proiectorul la distanta corespunzatoare, unde obiectivul proiectorului este 

perpendicular cu proiectia ecranului, apoi roteste obiectivul pentru a ajusta pana cand imaginea este 
clara. Pe parcursul acestei etape , 

puteți difuza un program sau imaginea de meniu pentru a sprijini focalizarea. 

 
În timp ce utilizați proiectorul , vă rugăm să conectați adaptorul de alimentare cu 

primul proiector, apoi conectați adaptorul de alimentare cu  sursa de alimentare. 

  
Pentru mai multe funcții ale produsului și de aplicare , vă rugăm să consultați cu 

retailerul . 

  
Funcționare meniu 

Selectarea sursei de semnal 

Apăsați pe butonul " SURSA " (source) de pe  telecomanda pentru a obține meniul sursă , repetați 
apăsând pe butonul „sursa”pentru a muta cursorul la sursa de semnal de intrare de care aveți nevoie , 

apoi apăsați pe butonul " OK" pentru a confirma sau apăsați butonul " SOURCE " de pe proiector 

pentru a obține meniul sursă , apoi apăsați pe " OK " . 
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8. Player multimedia 
 Conectati prima data USB-ul sau SD-ul si selectati “multimedia” din meniul sursa, apoi 

interfata principal arata ca imaginea de mai jos. 
Prin aceasta interfata puteti alege “imaginile” corespunzatoare, “muzica”, “video”, pictograma “text” 
pentru a reda fisierele. 

Observații : Aveți posibilitatea să inserați numai USB sau SD o data, sau proiectorul nu 

poate recunoaște nici una dintre ele . 

 


