
 
 

Manual de utilizare nr.  1 - Mini Proiector TECHSTAR T210                                                                    

1. Caracteristici ale produsului 

1.0 Este foarte impresionant prin constructia lui multicolora: rosu,alb,albastru,verde,galben etc. 

1.1 Aspectul professional aduce o aerisire perfecta si utilizare mai ferma. 

1.2 Durata de viata a lampii cu LED-uri poate fi de pana la 50.000 de ore., de asemenea, afiseaza 

culori frumoase. 

1.3 Interfata multi-functie: HDMI / SD / USB / VGA / AV / AUDIO OUT / TV 

1.4 Reglarea manuala, imaginea  de vizualizare este 

58-254 cm. 

.1.5 Masuri de remediere a problemelor si 

protectectie personala 

1.6 Multumita dimensiunii mici si usoare, acesta este 

usor de transportat 

1.7 Dimensiune intre 16:9 cu 4:3 

1.8 Consum redus de energie, izolare ultra silentioasa 

1.9 Incarcare perceputa de alimentarea vehiculului 
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4. Precizare                         5. Fisiere multimedia suportate                                                          

Model Mini proiector Sistem de 
imagine 

LCD 

Rezolutie 
naturala 

480*320 Rezolutie 
suportata 

Max 1920*1080 

Lampa LED Tensiune de 
intrare 

DC 12V/2A 

Limba Engleza, Franceza, Spaliola, Rusa, Japoneza, Italiana, Portugheza, 
Germana, 23 de limbi 

Contrast 1,000:1 Lentila de 
focalizare 

F=90 

Marimea 
Imaginii 

50-254 cm Distanta 
proiectiei 

f. 2-3,6 m 

Energie 
risipita 

25W Boxa 2.0W*1 

Greutate 0,27Kg Marime 170*115*70mm 

Modul de 
operare 

Manual/Telecoma
nda 

Temperatura 
de lucru 

-10-38°C 

Culoare 18000K Mod de 
proiectie 

Proiectie frontala 

Iesire Casti Intrare HDMI/USB/SD/VGA/AV/TV 
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2. Observatii 
2.0 Va rog sa cititi manualul cu atentie inainte sa porniti proiectorul 
2.1 Pentru a asigura alimentarea cu energie stabile. Va rugam sa folositi cablul de 
alimentare standard 
2.2 Va rugam sa folositi sursa de alimentare si cablul indicat pe proiector sau in manual 
2.3 Proiectorul trebuie sa fie ținut departe de panza, canapea sau orice lucru care ar 
putea bloca lingura de ventilatie si tineti departe de materiale inflamabile și explozive 
2.4 Va rugam sa nu demontați de unul singur, în caz contrar, nu vom oferi servicii de 
garanție gratuita 
2.5 Pentru a va proteja ochiul, nu va uitati direct la obiectiv atunci cand proiectorul este 
pornit 
2.6 Proiectorul trebuie tinut departe de apa sau alte tipuri de lichid 
2.7 Pentru a preveni socul electric, va rog sa nu puneti proiectorul sub ploaie 
2.8 Va sugeram sa opriti proiectorul daca a functionat de 6 ore 
2.9 Va rugam sa folositi spuma speciala atunci cand transportati proiectorul 
2.10 Daca proiectoru nu merge, va rugam sa contactati vanzatorul 

3. Lista accesorilor 
Cablu AV 1pc 
Telecomanda 1pc 
Adaptor 1pc 
Manual 1pc 
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6. Diagrama functionari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fisier 
Format 
suport 

Extensie nume 
de fisier Decodare 

Audio 

WMA .wma ---- 

MP3 .MP3 ---- 

M4A .m4a ---- 

Imagine 
 

JPEG .jpg ---- 

BMP .bmp ---- 

PNG .png ---- 

Video 

MPEG1 .dat/.mpg/.mpeg ---- 

MPEG2 .mpg ---- 

MPEG4 av.mp4 DIVX,XVID 

RM.RMVB .rm.rmvb RV8.9/10 

MOV .av.mp4 ---- 

MJPEG .avi ---- 

FLV .flv II264 

DivX .DIVX/.AVI MPEG,DIVX 

II264 .mkv/mov MPEG1.2.4 
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5. Functia butoanelor    6. Functia de operare  

1. Buton pornire 
2. Mut 
3. Buton inapoi 
4. Buton inainte 
5. Buton redare anterior 
6. Urmatorul 
7. Play 
8. Stop 
9. Limba audio (se aplica numai 
pentru DVB-T European) 
10.Inregistreaza canal TV digital 
audio (se aplica numai pentru DVB-T 
European) 
 

11. Sursa 
12. Meniu electronic audio (se 
aplica numai pentru DVB-T 
European) 
13.Confirma 

14. Sus/jos/stanga/dreapta 
15. Meniu 
16. Iesire  
17. Numere 

Stanga: muta la stanga sau volum scazut; 
  confirma sursa de semnal de intrare 
  Dreapta: muta dreapta sau volum scazut 
  Sus: Muta in sus 
  Jos: muta in jos 
  Meniu: opereaza functii multiple 
  Sursa: alege sursa de semnal 
  Butonul de alimentare: pornire sau oprire 
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10. 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, intoarce 
imaginea, apropie (zoom). 
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9. 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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11. 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 . 

 

 

 

 

 OFERIM UN AN GARANTIE 

PENTRU PRODUS. 

 

 

 

 



 
 

 

MANUAL DE UTILIZARE 
Periculos-pentru a reduce pericolul de soc electric 
Opriti curentul dupa folosire sau inainte de a il curata; 
Daca proiectorul este stropit de apa, nu il atingeti si opriti curentul; 
Nu folositi proiectorul cand sunteti in dus; 
Nu folositi proiectorul cand sunteti pe langa apa; 
Nu scapati proiectorul in apa sau alt lichid; 
Pastrati proiectorul uscat si nu il folositi in conditii umede. 

Avertizare-pentru a reduce focul, electrocutarea sau ranirea 
Scoateti cablul din priza cand nu folositi proiectorul sau il reparati; 
Folositi accesorile noastre (oferite in pachet); 
Contactati distribuitorul daca se strica proiectorul, sa nu incercati niciodata sa il reparati singur; 
Nu inserati alte obiecte in proiector; 
Nu folositi lichid de pulverizare cand proiectorul este pornit; 
Nu folositi proiectorul in pat deoarece caldura va cauza un soc electric sau foc; 
Nu mutati proiectorul, doar cablul; 
Proiectorul trebuie folosit pentru divertisment  personal, nu pentru proiectii profesionale; 
Nu folositi proiectorul afara; 
Nu stati in fata lentilei in timpul proiectiei, poate cauza daune ochiului, in special copiilor. 

Precizare                             Lista accesorilor: 

Proiector-1 
Telecomanda-1 

Incarcator-1  
Cablu av-1 

Accesoriu optional:Cablu VGA-1 

Rezolutie naturala 320*240 

Sursa de lumina LED 

Raport aspect 16:9/4:3 

Contrast 800:1 

Marimea proiectiei 45-177cm 

Greutate 0,48kg 

Marimea proiectorului 127mmx126mmx69mm 

Cablu de intrare 12V, AV, VGA, USB, SD 

Cablu de iesire Boxa(1WX2), casca 

Player multimedia Imagine,audio,video 

Redare video AV Sistem PAL&NTSC 

Modul de salvat energie Asculta sparat (Doar audio in acest mod) 

Sistemul proiectorului LCD 

Luminozitate 100 lumeni 

Culoare  16770K 

Metoda de operare Telecomanda manuala 

Distanta proiectiei 1-3,8m 

Consumul bateriei 20W 

Memorie externa maxima 400G 

Incarcator 12V-2A 

Instructiuni 

 
Instructiuni pentru butoanele functionale 

Ok: Confirma 
Esc: Iesire 
Right(dreapta):Muta in dreapta sau 
mareste sonorul 
Menu: Functia meniu pentru ajustari 
Left(stanga): Ajustarea functiilor din 
meniu  
Source:Folosit pentru a selecta sursa 
semnalului 
Power: Buton de comutare 
 
 
 
 

 Functiile telecomenzii 
 
1. Butonul “mut”: Opreste si porneste sonorul proiectorului 
2. Taste “zoom”: Ecranul se va schimba la 16:9/4:3 sau modul zoom 
3. Buton pornire: Schimba statusul de lucru al proiectorului 
4/5. Taste navigare (flip): Imaginile si videoclipurile se schimba 
6. Modul “salvare energie”: asculta separate  (doar sunet in acest mod) 
7/10. Taste pentru volum: Volumul creste/scade 
8/9/11/12. Butoane de redare: deruleaza/urmatorul 
13. Buton play/pauza 
14/16/18/20. Taste cu sageti (navigare): Folosit pentru a ajusta proiectorul 
15.Tasta de selectare a semnalului: Schimba sursa de semnal a proiectorului 
17. Buton pentru confirmare “OK” 
19. Tasta MENIU: Intra sau iesi din meniul principal al proiectorului 

21.Taste pentru iesire 
22. Mod imagine rapida 
23. Comenzi rapide In modul muzica 
24. Ingheata (Freeze) : apasati acest buton pentru a bloca imaginea intr-un videoclip 



 
 

Porneste sau opreste 
 
Pregatirea:Proiectorul este conectat la sursa de putere sau la indicatorul verde care se face albastru 
la capatul adaptoruli, proiectorul intra in modul standby. 
Pronirea proiectorului: Apasa butonul de langa indicatori, luminile se transforma din rosu in verde, 
proiectorul este in stare normal de functionare. 
Oprirea proiectorului: Apasa butonul de pornire/oprire, proiectorul se opreste. 
 

Ajustari de focalizare 
 
Dup ace proiectorul este pornit, acesta va reflecta proiectia, apoi  intoarce inelul de focalizare, pana 
cand imaginea este clara bazandu-va pe distanta proiector-perete. 

 
Setarile meniului 
1.Selectarea sursei de semnal 

Apăsați pe butonul " S " (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 " . 

 
2.Setarile meniului 
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. 

 

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, apasa tasta ENTER pentru a confirma. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fisier 
Format 
suport 

Extensie nume de 
fisier Decodare 

Imagine 

JPEG .jpg ---- 

BMP .bmp ---- 

PNG .png ---- 

Muzica 
 

WMA .wma ---- 

MP3 .MP3 ---- 

MP4 .M4A .dat/.mpg/.mpeg 

Video 

MPEG1 .dat/.mpg/.mpeg ---- 

MPEG2 .mpg ---- 

MPEG4 .avi/.mp4 DIVX,XVID 

RM.RMVB .rm/.rmvb RV8.9/10 

H264 .mkv/.mov MPEG1,2,4 

MOV .avi/.mp4 ---- 

M JPEG ..avi ---- 

FLV ..flv H264 

Vc1 .wmy/.asf Vc1 

      DivX         .DIVX/,AVI    MPEG.DIVX 


