M1
Cinema Portátil
Guia do usuário

Modelo nº VS17337

Informação de Conformidade
Declaração FCC
Este dispositivo móvel está de acordo com o sector 15 das Normas da FCC. A
operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode
causar qualquer interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer
interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação
indesejada.
Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com o sector 15 das Regras da FCC. Estes limites são criados para fornecer uma protecção razoável contra qualquer interferência
prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar
energia de rádio frequência, e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto,
não há garantia da não ocorrência de interferência numa instalação particular. Se
este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão,
o que poderá ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é
encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes
medidas:
y
Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
y
Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
y
Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o
receptor está ligado.
y
Consultar o revendedor ou um técnico de rádio / TV para obter ajuda.
Aviso: Ações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pelas conformidades podem anular a autoridade do utilizador para operar o
equipamento.
Para o Canadá
y
Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com o ICES-003.
y
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Conformidade CE para Países Europeus
Este dispositivo está em conformidade com a Norma EMC 2014/30/EU e
Norma de Baixa Voltagem 2014/35/EU.
A informação seguinte se aplica somente a estados membros da UE:
A marca cumpre com a Directriz para a Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 2012/19/EU (REEE).
A marca indica o requisito de NÃO depositar o equipamento como resíduo
urbano ou baterias descartadas ou acumuladores, devendo utilizar os sistemas de recolha e devolução disponíveis.
Se as baterias, acumuladores ou baterias celulares fornecidas com este
equipamento, exibirem símbolos químicos Hg, Cd ou Pb, significa que a bateria tem um teor de metais pesados superior a 0,0005% de Mercúrio, mais
de 0,002% de Cádmio ou superior a 0,004% de Chumbo.
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Instruções de Segurança Importantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

Leia estas instruções.
Guarde estas instruções.
Preste atenção a todos os avisos.
Siga todas as instruções.
Não utilize este aparelho próximo da água.
Limpe com um pano macio, seco.
Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale o aparelho de acordo
com as instruções do fabricante.
Não instale próximo a nenhuma fonte de calor tal como radiadores, registradores de calor, fogões, ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
Não negligencie o propósito de segurança da tomada polarizada ou do tipo terra. Uma tomada polarizada tem dois dentes sendo um mais largo que o outro.
A tomada do tipo terra tem dois dentes e um terceiro dente tipo pino. O dente
largo e o terceiro pino é provisto para a sua segurança. Se a tomada provista
não se encaixa na sua saída da rede eléctrica, consulte um electricista para a
substituição da saída de energia obsoleta.
Proteja o cabo de energia contra pisadas ou enroscamentos especialmente nas
tomadas. Receptáculos convenientes e o ponto onde eles saem do aparelho.
Certifique-se de que a saída de energia esteja localizada próximo à unidade de
modo que ela seja facilmente acessível.
Utilize somente anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
Utilize somente com o carrinho, suporte, tripé, console, ou mesa especificada pelo fabricante, ou vendido com o aparelho. Quando um
carrinho é utilizado, tome cuidado ao mover o conjunto de carrinho/
aparelho para evitar danos causados por tropeçamento.
Desligue este aparelho quando não for utilizado por longos períodos
de tempo.
Consulte o pessoal de serviço qualificado para todos os serviços. O serviço é
necessário quando o aparelho tiver sido danificado de algum modo, tal como
cabo de alimentação ou tomada danificada, líquido derramado ou objetos caídos dentro do aparelho, exposição do aparelho à chuva ou humidade, funcionamento anormal, ou queda do aparelho.
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Declaração de Conformidade RoHS2
Este produto foi criado e fabricado de acordo com a diretiva européia 2011/65/
EU e do conselho sobre restrição de uso de certos tipos de substância perigosas
em equipamento elétrico e eletrônico (diretiva RoHS2) bem como com os valores
máximos de concentração estabelecidos pelo Comitê de Adaptação Técnica
Européia (TAC), conforme mostrado a seguir:
Substância
Chumbo (Pb)

Concentração Máxima
Proposta

Concentração Atual

0,1%

< 0,1%

Mercúrio (Hg)

0,1%

< 0,1%

Cádmio (Cd)

0,01%

< 0,01%

Cromo hexavalente (Cr6+)

0,1%

< 0,1%

Bifenil polibrominato (PBB)

0,1%

< 0,1%

Éter difenil polibrominato (PBDE)

0,1%

< 0,1%

Certos componentes dos produtos em referência estão isentos sob o anexo III das
diretivas RoHS2, conforme as informações abaixo:
Exemplos de componentes isentos são:
1. Chumbo em vidro tubos de raios catódicos.
2. Chumbo em vidro tubos de raios catódicos.
3. Chumbo em vidro de tubos fluorescentes que não excede 0,2% do peso.
4. Chumbo como elemento de liga em alumínio contendo até 0,4% do peso.
5. Liga de cobre com um teor de chumbo até 4% do peso.
6. Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas à base de
chumbo com um teor de chumbo igual ao superior a 85% do peso).
7. Componentes eléctricos e electrónicos que contêm chumbo num vidro ou
cerâmica não dieléctrica em condensadores, por exemplo, dispositivos
piezoeléctricos ou fixados numa matriz de vidro ou cerâmica.
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Informação do copyright
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2018. Todos os direitos reservados.
Macintosh e Power Macintosh são marcas registradas da Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradas da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
ViewSonic, o logotipo dos três pássaros, OnView, ViewMatch e ViewMeter são marcas registradas da ViewSonic Corporation.
VESA é uma marca registrada da Video Electronics Standards Association. DPMS e
DDC são marcas comerciais da VESA.
PS/2, VGA e XGA são marcas comerciais registradas da International Business Machines Corporation.
Isenção de responsabilidades: A ViewSonic Corporation não se responsabiliza por
omissões ou erros técnicos ou editoriais aqui contidos ou por danos incidentais ou
conseqüentes
resultantes do fornecimento deste material, do desempenho ou da utilização deste
produto.
Objetivando um contínuo aprimoramento do produto, a ViewSonic Corporation reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem notificação prévia. As
informações deste documento podem mudar sem notificação prévia.
Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou transmitida
por qualquer meio ou para qualquer finalidade sem permissão prévia por escrito da
ViewSonic Corporation.

Registo do Produto
Para satisfazer possíveis necessidades futuras relativas a produtos e para receber
informações adicionais à medida que estiverem disponíveis, registe o seu produto
online no website da ViewSonic na secção da sua região.
Imprima este guia do utilizador e preencha a informação na secção “Para seu arquivo”.
Para informações adicionais, consulte a secção “Apoio ao cliente” deste guia.
Nome do Produto:

Para Seus Registos

M1
ViewSonic LED Projector
Número do Modelo:
VS17337
Número do Documento: M1_UG_PTG Rev. 1D 12-11-19
Número Serial:
___________________________________________
Data da Compra:
___________________________________________
Eliminação do produto no fim da sua vida útil
A ViewSonic respeita o ambiente e está empenhada em desenvolver práticas ecológicas. Obrigado por uma computação mais inteligente e mais amiga do ambiente.
Visite o web site da ViewSonic para mais informações.
E.U.A. e Canadá: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw
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Introdução
Características do projetor
O projetor Cinema Portátil possui disponibiliza aos utilizadores uma projeção LED de
alto desempenho e um design simples para oferecer alta fiabilidade e facilidade de
utilização.
Algumas características poderão não estar disponíveis no seu projetor. O desempenho
real poderá variar de acordo com as especificações de cada modelo.
• O suporte inteligente de 360 graus permite ligar/desligar instantaneamente o projetor
(com a função de Tampa da lente).
• Correção automática da distorção para corrigir automaticamente as imagens
distorcidas.
• Função de Proteção de visão evita que objetos se aproximem da luz direta do motor
ótico (30 cm de distância/30 graus).
• USB-C para transmissão de vídeo e fornecimento de energia.
• Bateria incorporada para facilitar a projeção no exterior (até 6 horas).
• Possibilidade de mudança do modo de luz para prolongar a autonomia da bateria.
• 16 GB de armazenamento interno (Máx. de 12 GB disponíveis para o utilizador).
• Interface intuitiva para facilitar a navegação.
• O modo de música permite que o utilizador ouça música sem projetar imagens.
• Lente de projeção a curta distância para permitir projetar um ecrã de 60" a uma
distância de 1,6 m.
• Luz LED com excelente tempo de vida útil (30 000 horas).
• Suporta exibição em 3D.
• Os modos de cor oferecem escolhas para diferentes tipos de projeção.
• Menus apresentados no ecrã (OSD) multilingues.
 brilho aparente da imagem projetada varia de acordo com as condições de luz ambiente, as
O
definições de contraste/brilho da fonte de entrada selecionada, e é diretamente proporcional à
distância de projeção.
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Conteúdo da embalagem
Descrição do conteúdo da embalagem
Abra cuidadosamente a embalagem e verifique se esta contém todos os itens indicados
abaixo. Se faltar algum dos itens, contacte o local onde adquiriu o equipamento.

Projetor

Cabo de alimentação

Transformador AC

Quick Start Guide

Quick Start Guide
Quick Start Guide

Quick Start Guide

Cabo USB-C (1 M)

Controlo remoto (com pilhas)

Bolsa de transporte
Quick Start Guide

Guia de consulta rápida
Quick Start Guide

Outros

• Certificado de garantia (APENAS para regiões específicas)

NOTAS
Quick Start Guide

• Devido à diferença nas aplicações em cada país, algumas regiões podem ter acessórios diferentes.
• Elimine as pilhas usadas de acordo com a legislação local.
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Descrição geral do produto
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1.

Altifalante

8.

Volume -/Baixo

15. USB-C

2.

Ventilação

9.

Volume +/Cima

16. Porta HDMI

3.

Anel de focagem

10. Voltar

17. Auscultadores

4.

Orifício para tripé

11.

5.

Recetor de
infravermelhos

12. Altifalante PR

18. Leitor USB (saída de
5V1A)

Indicador da bateria

13. Micro SD

6.

Sensor de Proteção de 14. Entrada DC
visão

7.

Botão Enter/Energia

19. Botão de reposição**
20. Suporte inteligente de
360 graus

** Insira um clip de papel no botão de reposição para reiniciar o projetor em caso de falha
do sistema.
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Controlos e funções
Projetor

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

Energia/Enter
- Pressione durante 3 segundos para ligar/desligar o projetor
- Confirma a seleção do item do menu apresentado no ecrã
(OSD).
Diminuir o volume
- Diminuir o nível do volume.
- Baixo
Aumentar o volume
- Aumentar o nível do volume.
- Cima
Voltar
- Voltar ao nível anterior do menu
Luz indicadora da bateria
- Indica o estado da bateria incorporada.
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Controlo remoto
1

2
4
5

3
6
9

7
10

11

8
12
13

15

14

1.

Botão de energia

9.

ESQUERDA/RECUAR

2.

Definições

10. DIREITA/AVANÇAR

3.

Início

11.

4.

Definições Harman Kardon

12. REPRODUZIR/PAUSA

5.

Modo MÚSICA*

13. RETURN(Voltar)

6.

CIMA/DISTORÇÃO

14. Aumentar o volume

7.

OK

15. Diminuir o volume

8.

BAIXO/DISTORÇÃO

MUTE (Sem som)

*Interrompe a imagem projetada e permite desfrutar apenas da música.

Alcance do controlo remoto
Consulte a ilustração para conhecer a localização do(s) sensor(es) de infravermelhos (IV)
do controlo remoto. Para funcionar corretamente, o controlo remoto deverá ser utilizado
a um ângulo máximo de 30 graus, perpendicular ao(s) sensor(es) de infravermelhos do
projetor. A distância entre o controlo remoto e o(s) sensor(es) não deverá ser superior a 8
metros.
Certifique-se de que não existem obstáculos entre o controlo remoto e o(s) sensor(es) de
infravermelhos do projetor que possam obstruir a transmissão de infravermelhos.
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Substituição das pilhas do controlo remoto
1.

Para abrir a tampa das pilhas, vire o controlo remoto o contrário para ver a traseira
do mesmo, abra a tampa na direção da seta, como ilustrado.

2.

Remova as pilhas existentes (se necessário) e coloque duas pilhas AAA, tendo em
atenção a indicação das polaridades, tal como indicado na base do compartimento
das pilhas. O polo positivo (+) deve coincidir com o polo positivo da pilha e o polo
negativo (-) deve coincidir com o polo negativo da pilha.

3.

Volte a colocar a tampa alinhando-a com a base e deslizando-a para a posição
correta. Pare de empurrar a tampa quando esta emitir um estalido.

Aviso
• Evite deixar o controlo remoto e as pilhas num local com excesso de calor ou humidade como, por exemplo,
na cozinha, casa de banho, sauna, solário ou num veículo fechado.
• Substitua-as apenas pelo mesmo tipo, ou equivalente, recomendado pelo fabricante.
• Elimine as pilhas usada de acordo com as instruções do fabricante e a legislação da sua região.
• Nunca atire as pilhas para o fogo. Poderá existir risco de explosão.
• Se as pilhas estiverem sem carga ou se não pretende utilizar o controlo remoto durante um longo período,
retire as pilhas para evitar danos no controlo remoto devido à fuga de ácido das pilhas.
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Instalação
Utilizar o projetor
Este projetor portátil permite-lhe ligar os seus dispositivos para que possa abrir facilmente
ficheiros multimédia e ouvir o som a partir dos altifalantes Harman Kardon incorporados.
Para sua segurança e para manter a qualidade deste produto, consulte os passos
seguintes para utilizar o projetor.

7

Ligar/Desligar
Com o cabo de alimentação
1.

Ligue o cabo de alimentação ao transformador.

2.

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica

3.

Ligue o conector de alimentação DC ao projetor.

Carregue o projetor durante 4.5 horas antes de o utilizar pela primeira vez no modo de bateria.
IMPORTANTE!
• Utilize apenas o transformador fornecido para carregar a bateria e alimentar o projetor LED.
• Certifique-se de que o projetor LED está ligado ao transformador antes de o ligar pela primeira vez.
Recomendamos vivamente que utilize uma tomada elétrica com ligação à terra quando utilizar o projetor LED
com o transformador.
• A tomada elétrica deverá estar facilmente acessível e próxima do projetor LED.
• Para desligar o projetor LED da fonte de alimentação, desligue o cabo de alimentação do projetor LED da
tomada elétrica.

Aviso
Leia as seguintes precauções sobre a bateria do seu projetor LED.
• A bateria usada neste dispositivo poderá apresentar risco de incêndio ou queimaduras químicas caso seja
removida ou desmontada.
• Para sua segurança, cumpra as indicações das etiquetas de aviso.
• Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorreto.
• Não elimine a bateria no fogo.
• Nunca tente provocar curto-circuito na bateria do projetor LED.
• Nunca tente desmontar e voltar a montar a bateria.
• Em caso de fuga de líquido, deixe de usar a bateria.
• A bateria e os seus componentes devem ser reciclados ou eliminados corretamente.
• Mantenha a bateria e outros pequenos componentes afastados de crianças.
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Com a bateria
Será exibida uma mensagem de aviso quando a bateria estiver fraca.
O projetor irá desligar um minuto após a exibição da mensagem de bateria fraca.
Carregue a bateria quando a mensagem de bateria fraca for exibida no ecrã.

Informações sobre o tempo de utilização da bateria
Estado

Tempo e exibição

A carregar

Cerca de 4.5 horas

Horas de utilização

Até 6 horas de autonomia (com modo de poupança de
bateria e sem fornecimento de energia através de USB)

Indicador do nível da
bateria (A carregar)

• Durante o carregamento: Botão de energia com LED
vermelho aceso
• Carga total: Botão de energia com LED branco aceso

 o modo de suspensão, existirá um consumo de energia muito reduzido. Sugerimos que
N
carregue a bateria totalmente antes de cada utilização.
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Montar o projetor
Enrosque um tripé comum no orifício para tripé do projetor.

O tripé não está incluído.

Parte inferior do
projetor

Parafuso
utilizado
para fixar o
projetor

+
Peça para fixar o projetor

Tripé
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Abra o suporte inteligente e ajuste o anel de focagem
• Abra o suporte inteligente deslocando a tampa da lente para baixo
• Ajuste a focagem da imagem projetada rodando o anel de focagem para cima e para
baixo.
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Ajustar a imagem projetada
O projetor está equipado com um suporte inteligente para ajustar a imagem projetada

Utilizar a Correção automática de distorção para ajustar a imagem (ver detalhes na Página 29)
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Posicionar o projetor
Tabela de tamanho do ecrã e distância de projeção
Ajuste a distância do projetor LED para o ecrã utilizando a tabela seguinte:
(a) Tamanho do ecrã
polegadas
24
30
40
50
60
70
80
90
100

mm
610
762
1016
1270
1524
1778
2032
2286
2540

Imagem 16:9 num ecrã 16:9
(b) Largura da imagem
(c) Altura da imagem
(d) Distância de projeção
polegadas
mm
polegadas
mm
polegadas
mm
21
531
12
299
25
637
26
664
15
373
31
796
35
885
20
498
42
1062
44
1106
25
622
52
1327
52
1327
29
747
63
1593
61
1549
34
871
73
1858
70
1770
39
996
84
2124
78
1991
44
1120
94
2389
87
2212
49
1245
105
2655
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Utilizar os menus
O projetor está equipado com menus apresentados no ecrã (OSD) para a realização de
diversos ajustes e definições.
As capturas de ecrã abaixo do menu OSD servem apenas como referência e podem ser
diferentes do design real.
Em seguida, apresenta-se uma visão geral do menu OSD.
Indicador
da bateria
Seleção
de fonte
de
entrada

Definições
Imagem de fundo
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Informações

Abra o menu apresentado no ecrã abrindo o suporte inteligente do seu projetor
Os menus OSD serão apresentados após o ecrã de arranque da ViewSonic.
Para utilizar os menus OSD, selecione previamente o seu idioma.
1.

Prima o botão de Settings (Definições) no controlo remoto para aceder à página de
configuração do menu OSD

2.

Utilize < / > para realçar o menu Settings (Definições).

3.

Prima ▼ para realçar Language (Idioma) e prima para selecionar o idioma preferido.

4.

Prima OK para guardar as definições

5.

Prima o botão Return / Home (Voltar/Início) para sair ou voltar à página inicial.

15

8
12
13

11

Ajustar as definições
do projetor
15

14

Consulte os passos seguintes para aceder às opções do menu apresentado no ecrã para
ajustar as definições do projetor:
1.

Aceda ao menu apresentado no ecrã

2.

Prima < / > para selecionar a opção do menu à qual deseja aceder

3.

Prima < / > para ajustar as definições de acordo com as suas preferências.

4.

Prima OK para guardar as novas definições.

5.

Prima o botão de Settings (Definições) para voltar à página de definições

6.

Prima o botão Home (Início) para voltar à página inicial
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Ligar o projetor ao seu dispositivo
1

2

4

3

5

1.

Utilize o cabo USB-C fornecido para garantir a compatibilidade.

2.

Certifique-se de que o seu dispositivo USB-C suporta a transmissão de vídeo

1

Micro SD

- FAT32/NTFS
- SDHC (até 32GB)

USB-C
2

- USB-C com fornecimento de energia
suportado apenas quando ligado através
de alimentação DC.

HDMI
3

4

5

- Para iPhone/iPad precisará de adquirir
um adaptador adicional, para evitar
problemas de compatibilidade, utilize
acessórios autorizados pela Apple

Leitor USB

- FAT32/NTFS
- Suporta discos rígidos de até 1TB

Fornecimento de energia através
de USB (5V1A)
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Opções do menu diferentes
Mudar de sinal de entrada
É possível utilizar diferentes sinais de entrada para ligar ao projetor.
1.

As diferentes fontes de entrada são apresentadas na página inicial do menu OSD.

2.

Prima < / > até selecionar o sinal desejado e, em seguida, prima OK.

Quando detetada, a informação da fonte selecionada será apresentada durante alguns
segundos no ecrã.
Frequências e resoluções suportadas por HDMI 1.4/HDCP 1.4:
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/24P
1080/25P
1080/30P
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
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USB Reader (Leitor USB)
• Suporta unidades flash de até 128GB
• Formato: FAT32/NTFS
• Suporta discos rígidos de até 1TB
• Atualização de FW
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Atualização de FW do M1

1.

Copie o FW “MstarUpgrade.bin” a partir do website da ViewSonic

2.

Ligue o projetor

3.

Ligue a unidade USB com o novo FW (Formato USB: FAT32)

4.

O ficheiro será automaticamente detetado e será apresentada uma mensagem de
confirmação da atualização do FW

5.

Clique em "Confirm (Confirmar)"

6.

Será apresentada uma página com uma barra de carregamento

7.

Quando atingir 100%, será apresentado o ecrã de arranque da ViewSonic para
carregar novamente

8.

O processo completo de atualização demorará cerca de 5 minutos

9.

Quando o processo terminar, irá voltar à página inicial
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Wallpaper (Imagem de fundo)
Selecione esta opção para alterar a imagem de fundo do menu OSD.
Pode selecionar a sua imagem preferida a partir da coleção de imagens de fundo préinstaladas.
Aceda a Wallpaper (Imagem de fundo) > escolha a imagem de fundo selecionada e
prima OK
Exemplo de imagem de fundo:

Image Settings (Definições de imagem)
Aspect Ratio (Proporção)
Aceda a Settings (Definições) > Image Settings (Definições de imagem) > Aspect
Ratio (Proporção)
Prima < / > para selecionar uma proporção adequada ao formato do sinal de vídeo e aos
requisitos do seu ecrã e prima OK.

21

Sobre a proporção da imagem
 a imagem apresentada abaixo, as áreas pretas representam áreas inativas e as áreas brancas
N
representam áreas ativas. Os menus OSD podem ser apresentados nessas áreas pretas não
utilizadas.

1.

2.

3.

Auto: Dimensiona proporcionalmente a imagem
para se adaptar à resolução nativa do projetor
na respetiva largura horizontal. Este formato é o
adequado para uma fonte de imagem que não
tenha uma proporção de 4:3 ou 16:9 e se pretender utilizar o máximo do ecrã sem alterar a
proporção da imagem.

4:3: Redimensiona a imagem de forma a que
esta seja exibida no centro do ecrã com uma
proporção de 4:3. É o formato mais adequado
para imagens 4:3, como é o caso de monitores
de computador, televisores de definição
convencional e filmes em DVD no formato 4:3,
uma vez que as apresenta sem alteração da
proporção.
16:9: Redimensiona a imagem de forma a
que esta seja exibida no centro do ecrã com
uma proporção de 16:9. Este formato é o mais
adequado para imagens que já se encontram
na proporção de 16:9, como é o caso dos
televisores de alta definição, uma vez que as
apresenta sem alteração da proporção.
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Image 16:10

Image 16:9

Image 4:3

Image 16:9

Aspect Ratio (Correção automática de distorção)
A correção automática de distorção proporciona uma imagem retangular no ecrã
ajustando automaticamente o número de distorção quando o ecrã apresentar uma
imagem trapezoidal provocada pela inclinação do projetor.
Aceda a Settings (Definições) > Image Settings (Definições de imagem) > Aspect
Ratio (Correção automática de distorção)
Prima < / > para selecionar:
• Ativado: Ajusta automaticamente o número de distorção.
• Desativado: Ajusta manualmente o número de distorção.

V Keystone (Ajuste de distorção V)
Para impedir que a imagem apresentada no ecrã se torne trapezoidal, a correção da
distorção ajusta a largura superior e inferior da imagem se o projetor não estiver colocado
a um ângulo reto em relação ao ecrã.

Aceda a Settings (Definições) > Image Settings (Definições de imagem) > V
Keystone (Ajuste de distorção V)
Prima < / > para ajustar a distorção. A distorção pode ser ajustada de -40 até 40.
Prima OK quando terminar.
Se disponível, pode premir os botões de correção de distorção no controlo remoto para
ajustar a distorção do projetor.

Brightness (Brilho)
Quanto mais elevado for o valor, mais clara será a imagem.
Quanto mais baixo for o valor, mais escura será a imagem.
Ajuste este controlo de forma a que as áreas pretas da
imagem apareçam apenas a preto e que os detalhes nas
áreas escuras sejam visíveis.
Aceda a Settings (Definições) > Image Settings (Definições de imagem) > Brightness
(Brilho)
Prima < / > para ajustar o brilho. O brilho pode ser ajustado de 0 até 100.
Prima OK quando terminar.

Contrast (Contraste)
Quanto mais elevado for o valor, maior será o contraste.
Utilize esta função para definir os níveis de branco depois de
ter ajustado previamente a definição de brilho de acordo com
o ambiente de visualização e a entrada selecionada.
Aceda a Settings (Definições) > Image Settings (Definições de imagem) > Contrast
(Contraste)
Prima < / > para ajustar o contraste. O contraste pode ser ajustado de -50 até 50.
Prima OK quando terminar.
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Otimizar a imagem
Selecionar o modo de exibição
O projetor está configurado com vários modos de imagem predefinidos, para que possa
escolher um que se adapte ao seu ambiente de funcionamento e tipo de imagem do sinal
de entrada.
Para selecionar um modo de funcionamento apropriado às suas necessidades, siga um
dos seguintes passos.
Aceda a Settings (Definições) > Display Mode (Modo de exibição)
Prima Cima/Baixo para selecionar o modo desejado.
Prima OK quando terminar.

Modo de exibição

Modo
Maximiza o brilho da imagem projetada. Este modo
é adequado para ambientes em que é necessária
uma luminosidade muito elevada como, por
exemplo, quando utilizar o projetor em espaços
bem iluminados.
Exibe imagens com os níveis padrão de contraste,
brilho e nitidez.
Otimiza a imagem para visualização de filmes.

Brilhante

Normal
Teatro

Harman Kardon - Ajustar as definições de áudio
Os ajustes do som efetuados da forma descrita abaixo terão efeito no altifalante do
projetor.

Interromper o som
Aceda a Settings (Definições) > Harman Kardon > MUTE (SEM SOM)
Prima < / > para Ativar/Desativar.
Prima OK quando terminar.
Se disponível, pode premir

no controlo remoto para ativar e desativar o áudio do projetor.

Ajustar o nível do som
Aceda a Settings (Definições) > Harman Kardon > Audio Volume (Volume de áudio)
Prima < / > para ajustar o volume. O volume pode ser ajustado de 0 até 20.
Prima OK quando terminar.
Se disponível, pode premir

ou

no controlo remoto para ajustar o som do projetor.
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Ajustar o modo de áudio
Aceda a Settings (Definições) > Harman Kardon > Audio Mode (Modo de áudio)
Prima Cima/Baixo para selecionar o modo desejado.
Prima OK quando terminar.
Filme
Aumento de
graves
Instrumental

Modo de som

Modo
Define o áudio otimizado para um género
específico.

Se disponível, pode premir o botão Harman Kardon no controlo remoto para ajustar o
modo de som do projetor.

Ajustar as definições da luz
Aceda a Settings (Definições) > Light Source Mode (Modo da luz)
Prima Cima/Baixo para selecionar o modo desejado.
Prima OK quando terminar.
Para manter o tempo de projeção o mais longo possível, execute as seguintes
configurações no menu OSD.
Modo

Modo da luz

Playtime para bateria

Total

•M
 odo predefinido ao
utilizar o transformador

2,5 horas

Eco

• Modo predefinido
ao utilizar a bateria
incorporada.

3 horas

Eco expandido

4 horas

Poupança de bateria

6 horas

A utilização do modo de poupança de bateria reduz o ruído do sistema e o consumo de
energia. Se selecionar o modo de poupança de bateria, a emissão de luz será reduzida e
serão projetadas imagens mais escuras.
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Repor todas as definições
Repõe os valores predefinidos de todas as definições.
As definições seguintes não são repostas: Idioma, Distorção
Aceda a Settings (Definições) > Reset Settings (Repor definições) > All Settings
(Todas as definições)
Prima < / > para selecionar Repor/Cancelar.
Prima OK quando terminar.

Eye Protection (Proteção de visão)
Para proteger a visão das crianças contra danos provocados pela exposição direta à luz,
quando um objeto se aproximar da lente, a imagem será automaticamente interrompida
Distância: 30 cm/30 graus entre a lente e o objeto

30 cm/30 graus

Objeto
Aceda a Settings (Definições) > Eye Protection (Proteção de visão)
Prima < / > para Ativar/Desativar o sensor.
Prima OK quando terminar.

Ver um ficheiro diferente
Aceda a Homepage (Página inicial) > fonte de entrada selecionada
Ligar um dispositivo:
• Leitor USB
• Armazenamento local
• Micro SD
Utilize o botão para cima e para baixo, </> para selecionar o ficheiro que deseja e prima o
botão OK
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Para um único ficheiro: Prima OK quando terminar.
Para vários ficheiros: Clique em "Select (Selecionar)" e serão apresentadas caixas antes
do nome de cada ficheiro. Prima OK e cima/baixo para selecionar vários ficheiros. Em
seguida, selecione Copiar/Colar/Cortar/Eliminar abaixo do botão "Select (Selecionar)".
Aceda à página Inicial e selecione as suas fontes novamente. Cole os ficheiros
selecionados na localização desejada.

- Fotografia: Suporta apresentação de diapositivos
- Vídeo: Suporta repetição
- Música: Suporta repetição/reprodução aleatória
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Prima OK no controlo remoto ou Enter nos botões do projetor para mostrar a barra de
controlo quando reproduzir vídeos/músicas/fotografias.
Controle a reprodução utilizando os botões apresentados em seguida.
Imagem

Vídeo
Recuar

Recuar

Reproduzir

Recuar rapidamente

Seguinte

Reproduzir

Ampliar

Pausa

Reduzir

Avançar rapidamente

Rodar (esquerda)

Seguinte

Rodar (direita)

Controlo de volune

Outros
(incluindo definições de 3D)

Outros
(incluindo definições de 3D)
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Formatos de documentos suportados
Itens
I.

II.

Função de
visualização de
documentos

Idiomas de
interface
suportados

Indicadores

1

doc/docx

Permite abrir e ler documentos no formato doc/docx

2

xls/xlsx

Permite abrir e ler documentos no formato xls/xlsx

3

ppt/pptx

Permite abrir e ler documentos no formato ppt/pptx

4

Pdf

Permite abrir e ler documentos no formato pdf

1

Inglês, Chinês simplificado, Chinês (TW), Chinês
(HK), Espanhol(LA), Francês (UE), PT (UE), PT
(BR), Alemão, Russo, Italiano, Sueco, Espanhol
(UE), Coreano, Árabe, Persa, Sérvio, Bósnio,
44 idiomas de
Macedónio, Búlgaro, Ucraniano, Grego, Norueguês,
interface suportados Dinamarquês, Checo, Húngaro, Eslovaco, Polaco,
Romeno, Finlandês, Estónio, Letão, Lituano, Inglês
britânico, Esloveno, Croata, Turco, Vietnamita, Bahasa
Indonésia, Neerlandês, Malaio, Tailandês, Hindu,
Hebraico, Birmanês, Catalão.


Sugestões para utilização do leitor USB:
- Alguns dispositivos de armazenamento USB poderão não funcionar ou funcionar incorretamente.
- Se utilizar um cabo de extensão USB, o dispositivo USB poderá não ser reconhecido ou não funcionar
corretamente.
- Utilize apenas dispositivos de armazenamento USB formatados com o sistema de ficheiros Windows
FAT32 ou NTFS.
- O carregamento do ficheiro demorará algum tempo se o tamanho do ficheiro for demasiado grande ou o
utilizador mudar demasiadamente rápido para a página seguinte.
- Poderão ocorrer danos nos dados do dispositivo de armazenamento USB, por isso, deverá efetuar a cópia
de segurança de ficheiros importantes. A manutenção dos dados é responsabilidade do utilizador e o
fabricante não é responsável por perdas de dados.
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Formatos multimédia suportados
Extensão

Codec

.xvid

Vídeo

Xvid, H.264

.avi

Áudio

MP3

.mp4

Vídeo

H.264/MPEG 4

.mov

Áudio

AAC

.mkv

Vídeo

H.264

.ts

Vídeo

H.264, MPEG2

Áudio

MP3/AAC

Vídeo

MPEG1, MPEG2

Áudio

DVD-LPCM

Vídeo

MPEG1

.m4v

.trp
.tp
.mts
.m2ts
.vob
.mpg
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Utilizar a função 3D
Este projetor de cinema portátil oferece uma função de 3D que permite visualizar filmes,
vídeos e eventos desportivos em 3D de forma mais realista apresentando a profundidade
das imagens. Para ver imagens 3D é necessário utilizar um par de óculos 3D.
Se o sinal 3D for transmitido por um dispositivo compatível com HDMI 1.4a, o projetor
de cinema portátil detetará o sinal das informações de sincronização de 3D e projetará
automaticamente as imagens no formato 3D.
Para ativar as funções de 3D:
1.

Prima OK, para exibir a barra de controlo de vídeo durante a reprodução de vídeos

2.

Selecione o ícone das definições de 3D. Será apresentado o menu de Definições de
3D no canto inferior direito.

3.

Realce a opção de deteção de 3D e altere para Auto.

Quando a função de sincronização 3D estiver ativada:
• O nível de brilho da imagem projetada irá diminuir.
• O modo de cor não pode ser ajustado.
Se detetar a inversão da profundidade da imagem 3D, ative a função de inversão de
sincronização 3D para corrigir o problema.
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Menu de controlo de vídeo

Menu OSD de 3D
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Sistema de menus OSD
Sistema de menus
Tenha em atenção que os menus apresentados no ecrã (OSD) variam de acordo com o
tipo de sinal selecionado.
Os itens dos menus estarão disponíveis quando o projetor detetar pelo menos um sinal
válido. Se não existir qualquer equipamento ligado ao projetor ou não for detetado
nenhum sinal, apenas estará acessível um número limitado de itens no menu.
Fonte

Menu principal

HDMI

USB-C

Reproduzir
Leitor USB

Selecionar

Armazenamento
local

Reproduzir

Selecionar

Submenu

Opções

Auto deteção 3D

Manual / Auto

Conversão 3D

Nenhum / Lado a Lado / Superior
e Inferior / Empacotamento
de fotogramas / Fotograma
sequencial / Linha alternativa

Inverter Sinc. 3D

ATIVADO/DESATIVADO

Tonalidade

Intervalo: 0 ~ 100

Nitidez

Intervalo: 0 ~ 100

Saturação

Intervalo: 0 ~ 100

Auto deteção 3D

Manual / Auto

Conversão 3D

Nenhum / Lado a Lado / Superior
e Inferior / Empacotamento
de fotogramas / Fotograma
sequencial / Linha alternativa

Inverter Sinc. 3D

ATIVADO/DESATIVADO

Tonalidade

Intervalo: 0 ~ 100

Nitidez

Intervalo: 0 ~ 100

Saturação

Intervalo: 0 ~ 100

Barra de controlo de vídeo
(exibe ícones)

Recuar / Avançar / Recuar
rapidamente / Avançar
rapidamente / Reproduzir / Pausa
/ Volume / Definições

Barra de controlo de
fotografia
(exibe ícones)

Recuar / Reproduzir / Avançar
/ Aumentar o zoom / Diminuir o
zoom / Rodar / Definições

Barra de controlo de música
(exibe ícones)

Recuar / Reproduzir / Avançar /
Repetir / Aleatório

Copiar / Colar / Cortar /
Eliminar
Barra de controlo de vídeo
(exibe ícones)

Recuar / Avançar / Recuar
rapidamente / Avançar
rapidamente / Reproduzir / Pausa
/ Volume / Definições

Barra de controlo de
fotografia
(exibe ícones)

Recuar / Reproduzir / Avançar
/ Aumentar o zoom / Diminuir o
zoom / Rodar / Definições

Barra de controlo de música
(exibe ícones)

Recuar / Reproduzir / Avançar /
Repetir / Aleatório

Copiar / Colar / Cortar /
Eliminar
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Fonte

Menu principal

Reproduzir
Micro SD

Selecionar

Definições de
imagem

Definições

Submenu
Barra de controlo de vídeo
(exibe ícones)

Recuar / Avançar / Recuar
rapidamente / Avançar
rapidamente / Reproduzir / Pausa
/ Volume / Definições

Barra de controlo de
fotografia
(exibe ícones)

Recuar / Reproduzir / Avançar
/ Aumentar o zoom / Diminuir o
zoom / Rodar / Definições

Barra de controlo de música
(exibe ícones)

Recuar / Reproduzir / Avançar /
Repetir / Aleatório

Copiar / Colar / Cortar /
Eliminar
Aspect Ratio (Proporção)

Auto / 4:3 / 16:9

Correção automática de
distorção

ATIVADO/DESATIVADO

Ajuste de distorção V

Intervalo V: +40 a -40 (0)

Brilho

Intervalo: 0 ~ 100

Contraste

Intervalo: -50 ~ 50

Modo de exibição

Brilhante / Normal / Teatro /
Música

Idioma

Inglês/ Francês / Alemão /
Italiano / Espanhol / Russo
/ 繁體中文 / 简体中文 / 日
本語 / 한국어 / Sueco /
Neerlandês / Turco / Checo
/ Português / Tailandês
/ Polaco / Finlandês /
Árabe / Indonésio / Hindu /
Vietnamita

Harman Kardon

Mute (Sem som)

ATIVADO/DESATIVADO

Volume de áudio

Intervalo: 0 a 20 (10)

Modo de áudio

Filme / Aumento de graves /
Instrumental

Modo da luz

Total / Eco / Eco expandido /
Poupança de bateria

Repor definições

Repor tudo

Proteção de visão

ATIVADO/DESATIVADO

Imagem de fundo
Modo de exibição
Modo da luz
Informações

Opções

Capacidade do
armazenamento
local
Versão de firmware
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Repor/Cancel.

Folha de especificações
Especificações
Sistema de projeção

DLPTM 0,2” WVGA

Resolução nativa

854x480

Brilho

250lm

Taxa de contraste

120000:1

Cores exibidas

1,07 mil milhões de cores

Fonte de luz

LED

Duração da fonte de luz
(Nor/SuperEco)

30 000 horas

Watts da lâmpada

LED RGB 10W

Lente

F=1,7, f=5,5 mm

Desvio de projeção

100%+/-5%

Distância do ecrã

1,2

Tamanho da imagem

24"-100"

Distância de projeção

38” a 1 m

Distorção

+/- 40° (Vertical)

Zoom ótico

Fixo

Ruído audível (Eco)

25dB

Armazenamento local

Total 16 GB
(12 GB de espaço disponível)

Resolução suportada

VGA (640 x 480) até FullHD (1920 x 1080)

Compatibilidade com
HDTV

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Frequência horizontal

15h a 135kHz

Intervalo de varrimento na
vertical

23 a 120Hz

Entrada
HDMI / HDCP
Cartão SD

1 (HDMI 1.4 / HDCP 1.4)
Micro SD (Suporta até 32 GB, SDHC)

USB-C

1 (5V/ 2A)

Saída
Saída de áudio (3,5mm)

1

Altifalante

Cubo 3W x 2

USB tipo A (Alimentação)

1 (5V/ 1A)

Outros
Tensão de alimentação

19V
3,42A
(Entrada do transformador 100-240V a 50/60 Hz)
45W a 100VAC
Suspensão: <0,5W

Consumo de energia
Temperatura de
funcionamento

0 a 40°C
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Cartão

Cor

Peso líquido

0,75kg

Dimensões (LxPxA) c/ pé
de ajuste
Language (Idioma)

146x126x40mm
Inglês, Francês, Espanhol, Tailandês, Coreano, Alemão, Italiano, Russo,
Sueco, Neerlandês, Polaco, Checo, Chinês tradicional, Chinês simplificado,
Japonês, Turco, Português, Finlandês, Indonésio, Hindu, Árabe, Vietnamita

Acessórios padrão
Cabo de alimentação

1

Controlo remoto

1

QSG

1

Cabo USB-C

1 (1 m)

Acessórios opcionais
Certificado de garantia

Sim (apenas para regiões específicas)

Bolsa de transporte

1

Mapa de funções
SuperColor

●

3D Blu-ray

●

Preparado para 3D

●

SonicExpert

●

SonicMode

●

Projeção com ângulo de
inclinação de 360°

●

Modo vertical

●

Distorção automática V.

●

Leitor USB

●

Ligar rapidamente

●

Desligar rapidamente

●

Proteção de visão

●
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Temporizações de vídeo suportadas por HDMI
Temporização

Resolução

Frequência
horizontal (kHz)

Frequência
vertical (Hz)

Frequência de
relógio de pixéis
(MHz)

480i

720 (1440) x 480

15,73

59,94

27

480p

720 x 480

31,47

59,94

27

576i

720(1440) x 576

15,63

50

27

576p

720 x 576

31,25

50

27

720/50p

1280 x 720

37,5

50

74,25

720/60p

1280 x 720

45,00

60

74,25

1080/24P

1920 x 1080

27

24

74,25

1080/25P

1920 x 1080

28,13

25

74,25

1080/30P

1920 x 1080

33,75

30

74,25

1080/50i

1920 x 1080

28,13

50

74,25

1080/60i

1920 x 1080

33,75

60

74,25

1080/50P

1920 x 1080

56,25

50

148,5

1080/60P

1920 x 1080

67,5

60

148,5
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Temporizações de PC suportadas por HDMI
Modo

Frequência de
atualização (Hz)

Frequência
horizontal (KHz)

Relógio (MHz)

VGA_60

59,940

31,469

25,175

VGA_72

72,809

37,861

31,500

VGA_75

75,000

37,500

31,500

VGA_85

85,008

43,269

36,000

VGA_120

119,518

61,910

52,500

720x400_70

70,087

31,469

28,3221

SVGA_56

56,250

35,156

36,000

SVGA_60

60,317

37,879

40,000

SVGA_72

72,188

48,077

50,000

SVGA_75

75,000

46,875

49,500

SVGA_85

85,061

53,674

56,250

SVGA_120

119,854

77,425

83,000

XGA_60

60,004

65,000

65,000

XGA_70

70,069

75,000

75,000

XGA_75

75,029

78,750

78,750

XGA_85

84,997

94,500

94,500

XGA_120

119,804

137,750

137,750

1152 x 864_75

75,00

67,500

108,000

1280 x 768_60

60

47,396

68,25

1280 x 768_60

59,870

47,776

79,5

1280 x 768_75

74,893

60,289

102,25

1280 x 768_85

84,837

68,633

117,50

WXGA_60

59,810

49,702

83,500

WXGA_75

74,934

62,795

106,500

WXGA_85

84,880

71,554

122,500

SXGA_60

60,020

63,981

108,000

SXGA_75

75,025

79,976

135,000

SXGA_85

85,024

91,146

157,500

1280 x 960_60

60,000

60,000

108

1280 x 960_85

85,002

85,938

148,500

1360 x 768

1360 x 768_60

60,015

47,712

85,500

1366 x 768

1366 x 768_60
WXGA+_60

60

55,469

88,75

WXGA+_60

59,887

55,935

106,500

WXGA+_75

74,984

70,635

136,75

WXGA+_85

84,842

80,430

157,000

1400X1050

SXGA+_60

59,978

65,317

121,750

1600x1200

UXGA

60,000

75,000

162,000

Resolução

640 x 480

720 x 400

800 x 600

1024 x 768

1152 x 864

1280 x 768

1280 x 800

1280 x 1024

1280 x 960

1440 x 900
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Frequência de
atualização (Hz)

Frequência
horizontal (KHz)

Relógio (MHz)

59,883

64,674

119,000

59,954

65,290

146,250

1920x1200_60

59,950

74,038

154,000

640 x 480 a 67Hz

MAC13

66,667

35,000

30,240

832x624@75Hz

MAC16

74,546

49,722

57,280

1024x768@75Hz

MAC19

75,020

60,241

80,000

1152x870@75Hz

MAC21

75,06

68,68

100,00

Resolução

Modo

1680 x 1050

1680x1050_60

1920 x 1200

Temporizações suportadas para 3D
HDMI/DP 3D (BlueRay3D com fotograma info)
Sinal

Resolução
(pontos)

Proporção

Frequência de
atualização (Hz)

Suporte

Empacotamento de fotogramas
1080p

1920 x 1080

16:9

23,98/24

Sim

720p

1280 x 720

16:9

50/59,94/60

Sim

50/59,94/60

Sim

Lado a lado
1080i

1920 x 1080

16:9
Superior e Inferior

1080p

1920 x 1080

16:9

23,98/24

Sim

720p

1280 x 720

16:9

50/59,94/60

Sim

Configuração manual de 3D (HDMI/USB C)
Sinal

Resolução
(pontos)

Proporção

Frequência de
atualização (Hz)

Suporte

SVGA

800 x 600

4:3

60* / 120**

Yes

XGA

1024 x 768

4:3

60* / 120**

Yes

HD

1280 x 720

16:9

60* / 120**

Yes

WXGA

1280 x 800

16:9

60* / 120**

Yes

HDTV (1080p)

1920 x 1080

16:9

60

Yes

60

Não

Para sinal de vídeo
SDTV (480i)***

720 x 480

4:3 / 16:9

Nota:
* Os sinais de 60 Hz são suportados para os formatos lado a lado, superior e inferior e fotograma
sequencial
** Os sinais de 120 Hz são suportados apenas para o formato de fotograma sequencial
*** O sinal de vídeo (SDTV 480i) é suportado apenas para o formato de fotograma sequencial
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Temporizações suportadas por USB-C
Temporização

Resolução

Frequência
horizontal (kHz)

Frequência
vertical (Hz)

Frequência de
relógio de pixéis
(MHz)

480i

720 (1440) x 480

15,73

59,94

27

480p

720 x 480

31,47

59,94

27

576i

720 (1440) x 576

15,63

50

27

576p

720 x 576

31,25

50

27

720/50p

1280 x 720

37,5

50

74,25

720/60p

1280 x 720

45,00

60

74,25

1080/24P

1920 x 1080

27

24

74,25

1080/25P

1920 x 1080

28,13

25

74,25

1080/30P

1920 x 1080

33,75

30

74,25

1080/50i

1920 x 1080

28,13

50

74,25

1080/60i

1920 x 1080

33,75

60

74,25

1080/50P

1920 x 1080

56,25

50

148,5

1080/60P

1920 x 1080

67,5

60

148,5
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Suporte ao Cliente
Para suporte técnico ou manutenção de productos, consulte o quadro abaixo ou
entre em contacto com seu revendedor.
Nota : Você precisará do número de série do producto.
País/região

Site na Web

Portugal

www.viewsoniceurope.com

Telefone
www.viewsoniceurope.com/uk/
support/call-desk/
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E-mail
service_pt@viewsoniceurope.com

Garantia Limitada
ViewSonic® Projector

O que a garantia cobre:
A ViewSonic garante que seus productos estejam isentos de defeitos de material e de fabricação, sob uso normal, durante o período de garantia. Se um producto apresentar defeito
de material ou fabricação durante o período de garantia, a ViewSonic, a seu critério exclusivo, irá reparar ou substituir o producto. Productos para reposição ou peças podem incluir
peças ou componentes re-manufaturados ou recondicionados.
Garantia geral limitada de três (3) anos
Sujeita à garantia mais limitada de um (1) ano estipulada em seguida, na América do Norte
e do Sul: Três (3) anos de garantia para todos os componentes, excluindo a lâmpada, três
(3) anos para defeitos de fabrico e um (1) ano para a lâmpada original a partir da data da
primeira compra.
Outras regiões ou países: Consulte o seu revendedor local ou entre em contato com o escritório da ViewSonic para as informações de garantia.
Garantia geral limitada de um (1) ano para utilização intensiva:
Situações de utilização intensiva, em que o projector é utilizado, em média, durante catorze (14) horas diárias, na América do Norte e do Sul: Um (1) ano de garantia para todos os
componentes, excluindo a lâmpada, um (1) ano para defeitos de fabrico e noventa (90) dias
para a lâmpada original a partir da data da primeira compra; Europa: Um (1) ano de garantia para todos os componentes, excluindo a lâmpada, um (1) ano para defeitos de fabrico e
noventa (90) dias para a lâmpada original a partir da data da primeira compra.
Outras regiões ou países: Consulte o seu revendedor local ou entre em contato com o escritório da ViewSonic para as informações de garantia.
A garantia da lâmpada está sujeita aos termos e condições, verificação e aprovação. Aplicase apenas à lâmpada instalada pelo fabricante. Todas as lâmpadas de reposição adquiridas
separadamente são garantidas por 90 dias.
Quem a garantia protege:
Esta garantia é válida somente para o primeiro comprador consumidor.
O que a garantia não cobre:
1. 	Qualquer producto no qual o número de série tenha sido apagado, modificado ou removido.
2. 	Danos, deterioração ou mau funcionamento resultante de:
a.	Acidente, uso impróprio, negligência, fogo, água, raios ou outros actos da natureza,
modificação não autorizada do producto, ou falha no cumprimento das instruções
fornecidas junto com producto.
b. Utilização fora das especificações do produto.
c. A utilização do produto para fins diferentes dos previstos ou em condições anormais.
d.	Reparo ou tentativas de reparo por pessoa não autorizada pela ViewSonic.
e. Quaisquer danos ao producto originados no transporte.
f.	Remoção ou instalação do producto.
g. 	Causas externas ao producto, como oscilações ou falhas na corrente eléctrica.
h.	Uso de suprimentos ou peças que não atendam as especificações da ViewSonic.
i. Desgaste normal pelo uso.
j.	Quaisquer outras causas que não estejam relacionadas à defeito do producto.
3. Taxas de serviço de remoção, instalação e ajuste.
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Como obter os serviços:
1. 	Para informações sobre obtenção dos serviços sob garantia, entre em contacto com o
Serviço de Atendimento ao Cliente da ViewSonic (por favor, consulte a página “Atendimento ao Cliente”). Você precisará informar o número de série do producto.
2. 	Para obter serviços de garantia você será solicitado a fornecer (a) o recibo de compra
original datado, (b) seu nome, (c) seu endereço, (d) uma descrição do problema (e) o
número de série do producto.
3. 	Leve ou remeta o producto na embalagem original, com frete de devolução pago, a um
centro de serviços autorizado ViewSonic ou a ViewSonic.
4. 	Para informações adicionais ou o nome do centro de serviços ViewSonic mais próximo,
entre em contacto com a ViewSonic.
Limitação das garantias implícitas:
Não existem garantias, expressas ou implícitas, que se estendam além da descrição aqui
contida, incluindo a garantia implícita de comerciabilidade e adequação para uma finalidade
em particular.
Exclusão de danos:
A responsabilidade da ViewSonic está limitada ao custo do reparo ou substituição do producto. A ViewSonic não deverá ser responsável por:
1. 	Danos a outras propriedades causados por quaisquer defeitos no producto, danos baseados em inconvenientes, privação do uso do producto, perda de tempo, perda de lucros,
perda de oportunidade de negócios, perda de reputação, interferências com relacionamentos comerciais ou outras perdas comerciais, mesmo quando avisada da possibilidade
de tais danos.
2. Quaisquer outros danos, sejam incidentais, consequenciais ou de outra forma.
3. Qualquer reclamação contra o cliente por parte de terceiros.
Efeito da legislação local:
Esta garantia concede ao cliente direitos legais específicos, podendo existir outros direitos
que podem variar de acordo com a legislação local. Algumas jurisdições não permitem limitações a garantias implícitas e/ou não permitem a exclusão de danos acidentais ou consequentes, por isso, as limitações e exclusões mencionadas acima poderão não se aplicar no
seu caso.
Vendas fora dos EUA. e Canadá:
Para informações sobre garantia e serviços dos productos ViewSonic vendidos fora dos
EUA. e Canadá, entre em contacto com a ViewSonic ou com seu revendedor ViewSonic
local.
O período de garantia para este producto na China continental (excluindo Hong Kong, Macau e Taiwan) está sujeito aos termos e condições do Cartão de Garantia de Manutenção.
Os utilizadores da Europa e Russia podem encontrar mais informações sobre a garantia no
web site www.viewsoniceurope.com na secção Support/Warranty.

Projector Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2005
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