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thông tin
FCC câu lệnh
Thiết bị này tuân thủ phần 15 của Quy tắc FCC. Việc vận hành tuân theo hai điều 
kiện sau: (1) thiết bị này có thể không gây nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp 
nhận mọi nhiễu nhận được, bao gồm nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong 
muốn.
Thiết bị này đã được kiểm tra và phát hiện tuân thủ các giới hạn cho thiết bị kỹ thuật 
số Loại B, theo phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung 
cấp sự bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu có hại trong lắp đặt khu dân cư. Thiết bị này 
tạo, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được lắp 
đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho truyền thông vô tuyến. 
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ 
thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc truyền hình, 
có thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng được khuyến khích 
cố gắng khắc phục sự can thiệp bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

 y Xoay hoặc di chuyển các ăng ten thu.
 y Tăng khoảng cách giữa các thiết bị và máy thu.
 y Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên mạch khác với thiết bị mà đầu thu được kết nối.
 y Tham khảo ý kiến của đại lý hoặc kỹ thuật viên radio / TV có kinh nghiệm để 

được trợ giúp.

Cảnh báo: Bạn được cảnh báo rằng những thay đổi hoặc sửa đổi không được chấp 
thuận rõ ràng bởi bên chịu trách nhiệm tuân thủ có thể làm mất quyền hạn của bạn 
để vận hành thiết bị.

Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE phù hợp cho các nước châu Âu
Thiết bị tuân thủ Chỉ thị EMC 2014/30 / EU và Chỉ thị điện áp thấp  
2014/35 / EU.

Thông tin sau chỉ dành cho các quốc gia thành viên EU:
Nhãn hiệu phù hợp với chất thải điện và điện tử
Chỉ thị thiết bị 2012/19 / EU (WEEE).
Dấu hiệu cho biết yêu cầu KHÔNG vứt bỏ thiết bị
bao gồm bất kỳ pin hoặc ắc quy đã bỏ hoặc bỏ đi nào được phân loại
rác thải đô thị, nhưng sử dụng hệ thống thu gom và thu gom sẵn có.
Nếu pin, ắc quy và các tế bào nút đi kèm với thiết bị này, hiển thị biểu tượng 
hóa học Hg, Cd hoặc Pb, thì điều đó có nghĩa là pin có hàm lượng kim 
loại nặng trên 0,0005% Thủy ngân hoặc hơn 0,002% Cadmium hoặc hơn 
0,004% Chì.
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Hướng dẫn an toàn quan trọng
1. Đọc các hướng dẫn này.
2. Giữ các hướng dẫn này.
3. Chú ý tất cả các cảnh báo.
4. Làm theo tất cả các hướng dẫn.
5. Không sử dụng thiết bị này gần nước.
6. Lau bằng vải mềm, khô.
7. Không chặn bất kỳ lỗ thông gió nào. Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn của nhà 

sản xuất.
8. Không lắp đặt gần bất kỳ nguồn nhiệt nào như bộ tản nhiệt, thanh nhiệt, bếp, 

hoặc các thiết bị khác (bao gồm cả bộ khuếch đại) tạo ra nhiệt.
9. Không đánh bại mục đích an toàn của phích cắm phân cực hoặc nối đất. A 

phích cắm phân cực có hai lưỡi với một cái rộng hơn cái kia. Phích cắm nối đất 
có hai lưỡi dao và một ngạnh nối tiếp thứ ba. Lưỡi dao rộng và ngạnh thứ ba 
được cung cấp cho sự an toàn của bạn. Nếu phích cắm được cung cấp không 
vừa với đầu ra, tham khảo ý kiến   thợ điện để thay thế ổ cắm cũ.

10. Bảo vệ dây điện không bị dẫm lên hoặc bị chèn ép đặc biệt là ở phích cắm. Các 
ổ cắm tiện lợi và điểm mà chúng thoát ra từ thiết bị. Đảm bảo rằng ổ cắm điện 
nằm gần thiết bị để có thể dễ dàng tiếp cận.

11. Chỉ sử dụng các phụ kiện / phụ kiện do nhà sản xuất chỉ định.
12. Chỉ sử dụng với giỏ hàng, giá đỡ, giá ba chân, khung hoặc bảng do 

nhà sản xuất chỉ định hoặc được bán kèm theo thiết bị. Khi sử dụng 
giỏ hàng, hãy thận trọng khi di chuyển kết hợp giỏ hàng / thiết bị để 
tránh chấn thương do bị lật.

13. Rút phích cắm thiết bị này khi không sử dụng trong thời gian dài.
14. Tham khảo tất cả các dịch vụ cho nhân viên dịch vụ đủ tiêu chuẩn. Cần phải 

bảo dưỡng khi thiết bị bị hư hỏng theo bất kỳ cách nào, chẳng hạn như: nếu 
dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, nếu chất lỏng tràn vào hoặc vật rơi vào 
thiết bị, nếu thiết bị tiếp xúc với mưa hoặc hơi ẩm, hoặc nếu thiết bị không hoạt 
động bình thường hoặc đã bị rơi.
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Tuyên bố tuân thủ RoHS2
Sản phẩm này được thiết kế và sản xuất theo Chỉ thị 2011/65 / EU của Nghị viện 
châu Âu và Hội đồng về việc hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện 
và điện tử (RoHS2) và được coi là tuân thủ nồng độ tối đa các giá trị do Ủy ban thích 
ứng kỹ thuật châu Âu (TAC) ban hành như sau:

Vật chất Nồng độ tối đa đề xuất Tập trung thực tế
Chì (Pb) 0.1% < 0.1%

Thủy ngân (Hg) 0.1% < 0.1%

Cadmium (Cd) 0.01% < 0.01%

Hexavalent Chromium (Cr6+) 0.1% < 0.1%

Polybrominated biphenyls (PBB) 0.1% < 0.1%

Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 0.1% < 0.1%

Một số thành phần của sản phẩm như đã nêu ở trên được miễn theo Phụ lục III của 
Chỉ thị RoHS2 như được nêu dưới đây:
Ví dụ về các thành phần được miễn là:
1. Dẫn đầu trong các ống tia cathode.
2. Chì trong các ống huỳnh quang không quá 0,2% trọng lượng.
3. Chì như một nguyên tố hợp kim trong nhôm có chứa tới 0,4% trọng lượng chì.
4. Hợp kim đồng chứa tới 4% trọng lượng chì.
5. Chì trong các loại máy hàn nhiệt độ nóng chảy cao (ví dụ: các hợp kim chì có 

chứa 85% trọng lượng hoặc chì nhiều hơn).
6. Các linh kiện điện và điện tử có chứa chì trong thủy tinh hoặc gốm khác với gốm 

điện môi trong các tụ điện, ví dụ: thiết bị áp điện, hoặc trong một hợp chất ma trận 
thủy tinh hoặc gốm.
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Thông tin bản quyền
Bản quyền © Công ty Cổ phần ViewSonic®, 2018. Mọi quyền được bảo lưu.
Macintosh và Power Macintosh là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT và logo Windows là các nhãn hiệu đã đăng ký của 
Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
ViewSonic, ba biểu tượng chim, OnView, ViewMatch và ViewMeter là các thương 
hiệu đã đăng ký của ViewSonic Corporation.
VESA là thương hiệu đã đăng ký của Hiệp hội Tiêu chuẩn Điện tử Video. DPMS và 
DDC là thương hiệu của VESA.
PS / 2, VGA và XGA là các thương hiệu đã đăng ký của International Business Ma-
chines Corporation.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tổng công ty ViewSonic sẽ không chịu trách nhiệm 
về các lỗi hoặc thiếu sót kỹ thuật hoặc biên tập có trong tài liệu này; cũng không cho 
các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả do việc trang trí vật liệu này, hoặc hiệu 
suất hoặc việc sử dụng sản phẩm này.
Vì lợi ích của việc tiếp tục cải tiến sản phẩm, ViewSonic Corporation bảo lưu quyền 
thay đổi thông số kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo. Thông tin trong 
tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Không một phần nào của tài liệu này có thể được sao chép, sao chép, hoặc truyền 
đi bằng bất kỳ phương tiện nào, cho bất kỳ mục đích gì mà không có sự cho phép 
trước bằng văn bản của ViewSonic Corporation.

Đăng ký sản phẩm
Để đáp ứng nhu cầu sản phẩm trong tương lai có thể và để nhận thêm thông tin 
sản phẩm khi có sẵn, vui lòng truy cập phần khu vực của bạn trên trang web của 
ViewSonic để đăng ký sản phẩm của bạn trực tuyến.
Đăng ký sản phẩm của bạn sẽ chuẩn bị tốt nhất cho bạn những nhu cầu dịch vụ 
khách hàng trong tương lai.
Vui lòng in hướng dẫn sử dụng này và điền thông tin vào phần “Dành cho hồ sơ của 
bạn”. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần "Hỗ trợ khách hàng" trong hướng 
dẫn này.

Dành cho hồ sơ của bạn
Tên sản phẩm: M1

ViewSonic Projector
Số mô hình: VS17337
Số văn bản: M1_UG_VNM Rev. 1D 12-11-19
Số sê-ri: ________________________________________
Ngày mua hàng: ________________________________________

Xử lý sản phẩm khi hết tuổi thọ sản phẩm
ViewSonic tôn trọng môi trường và cam kết làm việc và sống xanh. Cảm ơn bạn đã 
tham gia Smarter, Greener Computing. Vui lòng truy cập trang web ViewSonic để 
tìm hiểu thêm.
USA & Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europe: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx



v

Bảng mục lục
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Giới thiệu

Các tính năng máy chiếu
Portable Cinema (Rạp chiếu phim di động) cung cấp cho người dùng khả năng chiếu 
LED hiệu suất cao và thiết kế thân thiện với người dùng nhằm mang lại độ tin cậy cao 
và khả năng tiện dụng.
Một số tính năng có thể không có sẵn trên máy chiếu của bạn. Hiệu suất thực tế có thể 
khác nhau tùy vào thông số kỹ thuật của từng mẫu máy chiếu.
• Giá đỡ thông minh 360 độ cho phép BẬT/TẮT nguồn ngay tức thì (bằng chức năng 

Nắp ống kính).
• Tự chỉnh vuông hình giúp tự động hiệu chỉnh hình chiếu bị méo.
• Chức năng Bảo vệ mắt tránh các đối tượng đến gần với ánh sáng trực tiếp từ dụng cụ 

quang học (khoảng cách 30cm/30 độ).
• USB-C dùng để truyền video và cung cấp điện.
• Pin nhúng dùng để chiếu ngoài trời dễ dàng (tối đa 6 tiếng). 
• Chế độ nguồn sáng có thể chuyển đổi giúp kéo dài số giờ sử dụng pin của bạn.
• Bộ nhớ trong 16 GB (Bộ nhớ khả dụng tối đa 12 GB dành cho người dùng).
• Thiết kế giao diện người dùng (UI) thân thiện cho phép điều hướng dễ dàng.
• Chế độ nhạc cho phép người dùng thưởng thức nhạc mà không cần hình hình chiếu.
• Thiết kế ống kính lệch tâm ngắn cho phép chiếu trên màn hình kích thước 60” ở 

khoảng cách 1,6 mét.
• Nguồn ánh sáng đèn LED có tuổi thọ vượt trội (30.000 tiếng).
• Hỗ trợ hiển thị 3D.
• Các chế độ màu cung cấp lựa chọn cho những mục đích chiếu khác nhau.
• Các menu hiển thị trên màn hình (OSD) đa ngôn ngữ.

 Độ sáng rõ của hình chiếu sẽ khác nhau tùy vào các điều kiện ánh sáng xung quanh, cài đặt độ 
tương phản/độ sáng tín hiệu đầu vào đã chọn, và có tỷ lệ thuận trực tiếp với khoảng cách 
chiếu. 
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Phụ kiện vận chuyển

Tổng quan gói hàng
Cẩn thận mở hộp đựng và xác nhận rằng bạn đã nhận đủ tất cả các món hàng như trình 
bày dưới đây. Nếu thiếu bất kỳ món hàng nào trong số này, vui lòng liên hệ với nơi mua 
hàng của bạn.

Quick Start Guide

Quick Start Guide

Quick Start Guide

Máy chiếu Dây nguồn AC Adapter nguồn AC

Quick Start Guide

Quick Start GuideQuick Start GuideQuick Start Guide

Cáp USB-C (1 mét) Điều khiển từ xa (kèm theo pin) Túi xách mềm Hướng dẫn khởi động nhanh

Khác
• Thẻ bảo hành (CHỈ áp dụng cho các khu vực cụ thể) 

GHI CHÚ

• Do các ứng dụng khác nhau ở từng quốc gia, một số khu vực có thể có các phụ kiện khác nhau.

• Đảm bảo thải bỏ đúng cách pin đã qua sử dụng theo quy định tại địa phương.
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Tổng quan về sản phẩm
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1. Loa 
2. Thông gió
3. Vòng điều tiêu
4. Lỗ giá ba chân
5. Thiết bị thu hồng ngoại 

(IR)
6. Cảm biến bảo vệ mắt
7. Nút Enter/Nguồn

8. Giảm âm lượng
9. Tăng âm lượng
10. Trở về
11. Chỉ báo pin
12. Loa PR
13. Khe cắm thẻ Micro SD
14. Đầu vào điện DC

15. Cổng USB-C
16. Cổng HDMI
17. Cổng cắm tai nghe
18. Cổng đọc USB(Đầu ra 

5V1A)
19. Nút khởi động lại**
20. Giá đỡ thông minh 360 

độ

**  Chèn kẹp giấy vào nút reset (khởi động lại) để khởi động lại máy chiếu nếu hệ thống bị 
treo. 
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Các nút điều khiển và chức năng 
Máy chiếu

ENTER

ENTER

Nguồn/Enter
- Bấm 3 giây để bật/tắt nguồn máy chiếu
- Hiển thị mục menu hiển thị trên màn hình (OSD) đã chọn.

ENTER

Giảm âm lượng
- Giảm mức âm lượng.
- Giảm

ENTER

Tăng âm lượng
- Tăng mức âm lượng.
- Tăng

ENTER

Trở về
- Trở về bước/mức trước

ENTER

Đèn báo pin
- Cho biết trạng thái của pin tích hợp.
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Điều khiển từ xa

1

3

6

9

11

15

2
4
5

7
10

8
12

14

13

1. Nút nguồn
2. Cài đặt
3. Trang chủ
4. Cài đặt Harman Kardon
5. Chế độ NHẠC*
6. LÊN/CHỈNH VUÔNG HÌNH
7. OK
8. XUỐNG/CHỈNH VUÔNG HÌNH

9. TRÁI/LÙI VỀ
10. Phải/CHUYỂN TIẾP
11. MUTE(Tắt âm)
12. PHÁT/TẠM DỪNG
13. Return (Trôû veà) 
14. Tăng âm lượng 
15. Giảm âm lượng

*Để trống hình chiếu và tập trung vào việc thưởng thức nhạc. 

Phạm vi hoạt động của điều khiển từ xa
Tham khảo hình minh họa về vị trí của (các) cảm biến điều khiển từ xa hồng ngoại (IR). 
Điều khiển từ xa phải được giữ ở một góc trong vòng 30 độ vuông góc với (các) cảm biến 
điều khiển từ xa IR trên máy chiếu để hoạt động chính xác. Khoảng cách giữa điều khiển 
từ xa và (các) cảm biến không được vượt quá 8 mét (~ 26 foot). 
Đảm bảo không có vật cản giữa điều khiển từ xa và (các) cảm biến III trên máy chiếu vốn 
có thể cản trở chùm tia hồng ngoại. 
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Thay thế pin điều khiển từ xa
1. Để mở nắp pin, hãy lật điều khiển từ xa để xem mặt sau của nó, mở nắp theo hướng 

mũi tên như minh họa.
2. Tháo mọi viên pin hiện tại (nếu cần) và lắp hai viên pin AAA theo đúng các cực như 

được chỉ rõ trong đế ngăn chứa pin. Đầu dương (+) đi đến cực dương và đầu âm (-) 
đi với cực âm.

3. Đậy nắp lại bằng cách căn nó thẳng với đế và đẩy nó xuống trở lại vị trí. Dừng lại khi 
nó lắp khít vào.

Cảnh báo

• Tránh để điều khiển từ xa và pin trong trường quá nóng hoặc ẩm ướt như nhà bếp, phòng tắm, phòng xông 
hơi, phòng tắm nắng hoặc trong xe hơi kín.

• Chỉ thay thế bằng loại pin giống nhau hoặc tương đương được nhà sản xuất pin khuyên dùng.

• Thải bỏ pin đã qua sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các quy định về môi trường tại địa phương 
cho khu vực của bạn.

• Đừng bao giờ ném pin vào lửa. Điều này có thể gây ra nguy cơ nổ.

• Nếu pin bị cạn kiệt hoặc nếu bạn không sử dụng điều khiển từ xa trong một thời gian dài, hãy tháo pin ra để 
tránh làm hỏng điều khiển từ xa do rò rỉ pin có thể xảy ra.
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Thiết lập 
Vận hành máy chiếu
Máy chiếu di động này cho phép bạn cắm và phát các thiết bị của mình để bạn có thể dễ 
dàng mở các file đa phương tiện và nghe âm thanh trực tiếp từ loa Harman Kardon tích 
hợp sẵn.
Vì sự an toàn của bạn và để duy trì chất lượng của thiết bị này, hãy tham khảo các bước 
sau khi vận hành máy chiếu của bạn.
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Bật/tắt nguồn
Sử dụng dây nguồn
1. Kết nối dây nguồn với adapter nguồn.
2. Cắm dây nguồn AC vào nguồn điện
3. Cắm đầu nối nguồn DC vào máy chiếu của bạn.

 Sạc máy chiếu trong 4.5 tiếng trước khi sử dụng máy ở chế độ dùng pin lần đầu.

QUAN TRỌNG! 

• Chỉ sử dụng adapter nguồn kèm theo để sạc pin và cấp nguồn cho máy chiếu LED của bạn.

• Đảm bảo máy chiếu LED của bạn được kết nối với adapter nguồn trước khi bật máy lần đầu. Chúng tôi 
khuyến nghị bạn phải sử dụng ổ cắm điện trên tường được nối đất trong khi sử dụng máy chiếu LED ở chế 
độ adapter nguồn. 

• Ổ cắm điện phải dễ dàng tiếp cận và đặt gần máy chiếu LED của bạn. 

• Để ngắt kết nối máy chiếu LED của bạn khỏi nguồn điện chính, hãy rút phích cắm của máy chiếu LED khỏi ổ 
cắm điện.

Cảnh báo

Đọc các lưu ý phòng ngừa sau đây cho pin máy chiếu LED của bạn. 

• Pin sử dụng trong thiết bị này có thể có nguy cơ gây cháy hoặc bỏng hóa chất nếu được tháo hoặc tháo rời. 

• Tuân thủ các nhãn cảnh báo để đảm bảo an toàn cá nhân cho bạn. 

• Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu pin được thay thế bằng loại pin khác không phù hợp. 

• Không thải bỏ pin vào lửa. 

• Đừng bao giờ thử làm chập mạch pin trên máy chiếu LED của bạn. 

• Đừng bao giờ thử tháo rời và lắp ráp lại pin.

• Ngưng sử dụng nếu phát hiện pin rò rỉ. 

• Pin và các linh kiện liên quan phải được tái sử dụng hoặc thải bỏ thích hợp. 

• Giữ pin và các linh kiện nhỏ khác xa tầm tay trẻ em,
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Sử dụng pin
Tin cảnh báo sẽ hiển thị khi máy chiếu hết pin.
Khi pin yếu, máy chiếu sẽ bị tắt trong một phút.
Nếu màn hình hiển thị thông báo pin yếu, bạn phải sạc lại pin.

Pin sử dụng thông tin thời gian
Trạng thái Thời gian và hiển thị

Sạc pin Khoảng 4.5 tiếng

Số giờ sử dụng Thời gian sử dụng pin tối đa 6 tiếng (bằng chế độ tiết kiệm 
pin và không dùng nguồn điện USB)

Đèn báo mức pin 
(Đang sạc)

• Trong khi sạc: Nút nguồn có đèn LED đỏ sáng lên
• Sạc đầy: Nút nguồn có đèn LED trắng sáng lên

 Sẽ có mức tiêu thụ pin rất thấp ở chế độ chờ, vì vậy bạn nên sạc đầy pin trước mỗi lần sử 
dụng máy chiếu.
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Lắp đặt máy chiếu
Vặn vít giá ba chân chuẩn vào lỗ vít trên máy chiếu.

 Giá ba chân không được bán kèm.

+

Mặt dưới máy 
chiếu

Bulông dùng 
để gắn máy 
chiếu

Máy chiếu được kết nối 
với bộ phận này

Giá ba chân
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Mở giá đỡ thông minh và chỉnh vòng điều tiêu.
• Mở giá đỡ thông minh bằng cách dịch chuyển nắp ống kính xuống.
• Chỉnh tiêu điểm hình chiếu trên màn hình bằng cách di chuyển vòng điều tiêu lên và 

xuống.
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Điều chỉnh hình chiếu
Máy chiếu được trang bị một giá thông minh để điều chỉnh hình chiếu

 Sử dụng chức năng Auto Keystone (Tự chỉnh vuông hình) để điều chỉnh hình ảnh (tham khảo 
chi tiết ở Trang 29)
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Bố trí máy chiếu

Bảng kích thước màn hình và khoảng cách chiếu
Điều chỉnh khoảng cách máy chiếu LED từ màn hình bằng bảng dưới đây:

(a) Kích thước màn hình
Hình 16:9 trên màn hình 16:9

(b) Chiều rộng hình (c) Chiều cao hình (d) Khoảng cách chiếu
inch mm inch mm inch mm inch mm
24 610 21 531 12 299 25 637
30 762 26 664 15 373 31 796
40 1016 35 885 20 498 42 1062
50 1270 44 1106 25 622 52 1327
60 1524 52 1327 29 747 63 1593
70 1778 61 1549 34 871 73 1858
80 2032 70 1770 39 996 84 2124
90 2286 78 1991 44 1120 94 2389

100 2540 87 2212 49 1245 105 2655



14

Sử dụng menu
Máy chiếu được trang bị các menu Hiển thị Trên Màn hình (OSD) để thực hiện nhiều điều 
chỉnh và cài đặt khác nhau.
Các ảnh chụp màn hình OSD bên dưới chỉ để tham khảo và có thể khác với thiết kế thực 
tế.
Dưới đây là tổng quan về menu OSD.

Hình nền
Cài đặt

Thông tin

Chỉ báo 
pin

Lựa chọn 
nguồn tín 
hiệu đầu
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Bật menu hiển thị trên màn hình bằng cách mở giá đỡ thông minh của máy chiếu
Các menu OSD sẽ hiển thị sau màn hình khởi động ViewSonic. 

Để sử dụng các menu OSD, trước tiên hãy chọn ngôn ngữ của bạn.
1. Nhấn nút Setting (Cài đặt) trên điều khiển từ xa để bật trang cài đặt OSD
2. Sử dụng < / > để tô sáng menu Settings (Cài đặt).

3. Nhấn ▼ để tô sáng ngôn ngữ và nhấn để chọn ngôn ngữ ưa thích.
4. Nhấn OK để lưu lại các cài đặt
5. Nhấn nút Return (Trở về) / Home (Trang chủ) để thoát hoặc trở về trang chủ.
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Điều chỉnh cài đặt máy chiếu
Tham khảo các bước sau đây khi truy cập các tùy chọn menu hiển thị trên màn hình để 
điều chỉnh cài đặt máy chiếu của bạn:
1. Bật menu hiển thị trên màn hình
2. Nhấn < / > để chọn tùy chọn menu bạn muốn truy cập
3. Nhấn < / > để điều chỉnh cài đặt theo sở thích của bạn.
4. Nhấn OK để lưu lại các cài đặt mới.
5. Nhấn cài đặt để trở về trang cài đặt
6. Nhấn Home để trở về trang chủ

1

3

6

9

11

15

2
4
5

7
10

8
12

14

13
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Kết nối máy chiếu với thiết bị của bạn
1 32 4

5

1. Vui lòng sử dụng cáp USB-C kèm theo để đảm bảo khả năng tương thích.
2. Hãy đảm bảo thiết bị USB-C của bạn có thể hỗ trợ truyền video

1
Micro SD
- FAT32 / NTFS 
- SDHC (lên đến 32GB)

2
USB-C
 -  USB-C tích hợp nguồn điện chỉ được hỗ 

trợ trong trường hợp có đầu vào DC.

3
HDMI
-  iPhone / iPad cần mua thêm bộ chuyển 

đổi để tránh sự cố tương thích; vui lòng 
sử dụng phụ kiện chính hãng Apple

4
Đầu đọc USB
- FAT32 / NTFS 
- Hỗ trợ đĩa cứng lên đến 1TB 

5 Cấp nguồn qua USB (5V1A)
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Các tùy chọn menu khác nhau
Chuyển đổi tín hiệu đầu vào
Bạn có thể sử dụng các tính hiệu đầu vào khác nhau để kết nối với máy chiếu.
1. Nguồn khác nhau sẽ hiển thị trên trang chủ OSD.
2. Nhấn < / > cho đến khi tín hiệu mong muốn của bạn được chọn và nhấn OK. 
Sau khi được phát hiện, thông tin nguồn vừa chọn sẽ hiển thị trên màn hình trong vài giây.

Định giờ hỗ trợ 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 (Đầu đọc USB)
• Hỗ trợ ổ đĩa flash lên đến 128 GB
• Định dạng: FAT32/NTFS
• Hỗ trợ đĩa cứng lên đến 1TB
• Cập nhật firmware



20

Nâng cấp firmware M1

1. Sao chép firmware “MstarUpgrade.bin” từ trang web ViewSonic 
2. Bật nguồn máy chiếu
3. Cắm USB bằng firmware mới (Định dạng USB: FAT32)
4. Tự phát hiện và bật lên thông báo xác nhận nâng cấp firmware

5. Nhấp vào “Confirm (Xác nhận)”
6. Trang có thanh tải sẽ xuất hiện
7. Sau khi đạt 100%, máy chiếu sẽ trở về màn hình khởi động ViewSonic để tải lại
8. Toàn bộ quá trình nâng cấp sẽ mất khoảng 5 phút
9. Sau khi hoàn tất quy trình, máy chiếu sẽ trở về Trang chủ   
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Wallpaper (Hình nền)
Chọn tùy chọn menu này để thay đổi hình nền OSD.
Bạn có thể chọn hình ảnh ưa thích từ bộ sưu tập hình nền cài đặt sẵn.

Vào Wallpaper (Hình nền) > chọn hình nền đã chọn và nhấn OK

Ví dụ về hình nền:

Image Settings (Cài đặt hình ảnh)
Aspect Ratio (Tỷ lệ khung hình)
Vào Settings (Cài đặt) > Image Settings (Cài đặt hình ảnh) > Aspect Ratio (Tỷ lệ 
khung hình)
Nhấn < / > để chọn tỷ lệ khung hình cho phù hợp với định dạng của tín hiệu video và các 
yêu cầu hiển thị của bạn rồi nhấn OK.
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Giới thiệu về tỷ lệ khung hình
 Trong hình bên dưới, các phần màu đen là vùng không hoạt động và các phần màu trắng là 
vùng hoạt động. Menu OSD có thể hiển thị trên những vùng đen chưa sử dụng.

1.  Tự động: Tỷ lệ hình cân xứng để khớp với độ 
phân giải tự nhiên của máy chiếu theo chiều 
ngang. Điều này phù hợp khi hình ảnh gửi vào 
không thuộc tỷ lệ khung hình 4:3 hoặc 16:9 
nhưng bạn muốn tận dụng tối đa màn hình mà 
không làm thay đổi tỷ lệ khung hình của hình 
ảnh.

Image 16:10

Image 16:9

2.  4:3: Chỉnh tỷ lệ hình ảnh để nó hiển thị ở giữa 
màn hình với tỷ lệ khung hình 4:3. Điều này phù 
hợp nhất với hình ảnh 4:3 như hình ảnh dùng 
cho màn hình máy tính, TV độ nét chuẩn và phim 
DVD có tỷ lệ khung hình 4:3 vì chúng có thể hiển 
thị mà không cần thay đổi tỷ lệ khung hình.

Image 4:3

3. 16:9: Chỉnh tỷ lệ hình ảnh để nó hiển thị ở giữa 
màn hình với tỷ lệ khung hình 16:9. Điều này phù 
hợp nhất với các hình ảnh đã thuộc tỷ lệ khung 
hình 16:9 như TV độ nét cao vì chúng có thể hiển 
thị mà không cần thay đổi tỷ lệ khung hình. Image 16:9
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Auto Keystone (Tự chỉnh vuông hình)
Tự chỉnh vuông hình cung cấp hình ảnh màn hình chữ nhật bằng cách tự động điều chỉnh 
số Hình thang khi có hình ảnh màn hình hình thang do nghiêng máy chiếu.
Vào Settings (Cài đặt) > Image Settings (Cài đặt hình ảnh) > Auto Keystone (Tự 
chỉnh vuông hình)
Nhấn < / > để chọn:

• ON (BẬT): Điều chỉnh số Hình thang tự động.
• OFF (Taét): Điều chỉnh số Hình thang thủ công.

V Keystone (Chỉnh vuông hình dọc)
Để ngăn hình ảnh màn hình trở thành hình thang, Chỉnh vuông hình giúp điều chỉnh chiều 
rộng trên và dưới của hình ảnh nếu máy chiếu không được đặt ở góc phải màn hình.

Vào Settings (Cài đặt) > Image Settings (Cài đặt hình ảnh) > V Keystone (Chỉnh 
vuông hình dọc)
Nhấn < / > để điều chỉnh hình thang - bạn có thể điều chỉnh hình thang từ -40 đến 40.
Nhấn OK khi hoàn tất.
Nếu có sẵn, bạn có thể nhấn các nút chỉnh vuông hình trên điều khiển từ xa để chỉnh hình 
thang trên máy chiếu.

Brightness (Độ sáng)
Giá trị càng cao, hình ảnh càng sáng. Và cài đặt này càng 
thấp, hình ảnh càng tối. Chỉnh nút điều khiển này để các 
vùng màu đen của hình ảnh xuất hiện giống như màu đen và 
chi tiết đó trong các vùng tối có thể nhìn thấy được.
Vào Settings (Cài đặt)> Image Settings (Cài đặt hình ảnh) > Brightness(Độ sáng)
Nhấn < / > để điều chỉnh độ sáng - bạn có thể điều chỉnh độ sáng từ 0 đến 100.
Nhấn OK khi hoàn tất.

Contrast (Độ tương phản)
Giá trị càng cao, độ tương phản càng lớn. Sử dụng tính năng 
này để cài mức trắng tối đa sau khi bạn đã điều chỉnh cài 
đặt Độ sáng cho phù hợp với đầu vào và môi trường xem đã 
chọn.
Vào Settings (Cài đặt) > Image Settings (Cài đặt hình)> Contrast (Độ tương phản)
Nhấn < / > để điều chỉnh độ tương phản - bạn có thể điều chỉnh độ tương phản từ -50 đến 
50.
Nhấn OK khi hoàn tất.
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Tối ưu hóa hình ảnh
Chọn chế độ hiển thị
Máy chiếu được cài sẵn một số chế độ hình ảnh được xác định trước để bạn có thể chọn 
một chế độ phù hợp với môi trường hoạt động và loại hình tín hiệu đầu vào.
Để chọn chế độ hoạt động phù hợp với nhu cầu, bạn có thể thực hiện theo một trong các 
bước sau.
Vào Settings (Cài đặt) > Display Mode (Chế độ hiển thị)
Nhấn lên/xuống để chọn chế độ mong muốn.
Nhấn OK khi hoàn tất.

Chế độ hiển thị

Chế độ

Sáng nhất

Tối đa hóa độ sáng của hình chiếu. Chế độ này 
phù hợp với môi trường cần độ sáng cao, chẳng 
hạn như sử dụng máy chiếu trong các phòng được 
chiếu sáng tốt.

Chuẩn Hiển thị hình ảnh ở các mức độ tương phản, độ 
sáng và độ sắc nét chuẩn.

Nhà hát Tối ưu hóa hình ảnh cho phim.

Harman Kardon - Điều chỉnh cài đặt âm thanh
Các điều chỉnh âm thanh được thực hiện như dưới đây sẽ có tác dụng đối với loa máy 
chiếu.

Tắt âm
Vào Settings (Cài đặt) > Harman Kardon > MUTE (TẮT ÂM)
Nhấn < / > để điều chỉnh BẬT/TẮT.
Nhấn OK khi hoàn tất.

 Nếu có sẵn, bạn có thể nhấn  trên điều khiển từ xa để chuyển đổi âm thanh máy chiếu giữa 
bật và tắt.

Điều chỉnh mức âm thanh
Vào Settings (Cài đặt) > Harman Kardon > Audio Volume (Âm lượng)
Nhấn < / > để điều chỉnh âm lượng - bạn có thể điều chỉnh mức âm lượng từ 0 đến 20.
Nhấn OK khi hoàn tất.

 Nếu có sẵn, bạn có thể nhấn  hoặc  trên điều khiển từ xa để chỉnh mức âm thanh trên máy 
chiếu. 
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Điều chỉnh chế độ âm thanh
Vào Settings (Cài đặt) > Harman Kardon > Audio Mode (Chế độ âm thanh)
Nhấn lên/xuống để chọn chế độ mong muốn.
Nhấn OK khi hoàn tất.

Chế độ âm thanh

Chế độ
Phim

Thiết lập âm thanh tối ưu cho một thể loại cụ 
thể.

Tăng cường âm 
bass

Nhạc cụ

Nếu có sẵn, bạn có thể nhấn  Harman Kardon trên điều khiển từ xa để chỉnh chế độ âm 
thanh trên máy chiếu.

Điều chỉnh cài đặt nguồn sáng
Vào Settings (Cài đặt) > Light Source Mode (Chế độ nguồn sáng)
Nhấn lên/xuống để chọn chế độ mong muốn.
Nhấn OK khi hoàn tất.

Để duy trì thời gian phát hình chiếu càng lâu càng tốt, bạn có thể thực hiện các cài đặt sau 
đây qua menu OSD.

Chế độ nguồn 
sáng

Chế độ Thời gian phát cho pin

Đầy đủ
•  Chế độ mặc định khi 

kết nối với adapter 
nguồn

2,5 giờ

T.kiệm
• Chế độ mặc định khi 

sử dụng với pin tích 
hợp. 

3 giờ

Tiết kiệm lâu hơn 4 giờ
Tiết kiệm pin 6 giờ

Sử dụng chế độ Tiết kiệm pin giúp giảm tiếng ồn và mức tiêu thụ pin của hệ thống. Nếu 
chọn chế độ tiết kiệm pin, công suất ánh sáng sẽ bị giảm và khiến cho hình chiếu tối hơn.
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Cài lại mọi cài đặt
Chuyển mọi cài đặt về giá trị mặc định gốc.
Các cài đặt sau sẽ vẫn còn duy trì: Ngôn ngữ, Hình thang, Cài đặt bảo mật, Cài đặt 3D 
Vào Settings (Cài đặt) > Reset Settings (Cài lại các cài đặt) > All Settings (Mọi cài 
đặt)
Nhấn < / > để chọn Cài lại/Hủy.
Nhấn OK khi hoàn tất.

Eye Protection (Bảo vệ mắt)
Để bảo vệ mắt trẻ em khỏi thiệt hại từ ánh sáng trực tiếp, khi một đối tượng đến gần hơn 
với ống kính và sẽ tự động chuyển sang hình ảnh trống 

Khoảng cách: 30cm/30 độ giữa ống kính và đối tượng

30cm/30 độ

Đối tượng

Vào Settings (Cài đặt) > Eye Protection (Bảo vệ mắt)
Nhấn < / > để chọn BẬT/TẮT cảm biến.
Nhấn OK khi hoàn tất.

Xem file khác nhau
Vào Homepage (Trang chủ) > selected input source (Nguồn vào đã chọn)
Kết nối với thiết bị:

• Đầu đọc USB
• Bộ nhớ trong
• Khe cắm thẻ Micro SD

Sử dụng nút lên và xuống, </> để chọn file mong muốn và nhấn nút OK
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Đối với một file: Nhấn OK khi hoàn tất.
Đối với nhiều file: Nhấp vào “Select (Chọn)”, các ô sẽ xuất hiện trước mỗi file, nhấn OK 
và lên/xuống để chọn nhiều file. Sau đó chọn Sao chép/Dán/Cắt/Xóa dưới nút “Select 
(Chọn)”. Truy cập Trang chủ và chọn lại các nguồn tín hiệu của bạn, dán các file vừa chọn 
vào vị trí mong muốn.

- Ảnh chụp: Có hỗ trợ trình chiếu
- Video: Có hỗ trợ phát lại
- Nhạc: Có hỗ trợ phát lại/phát ngẫu nhiên
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Nhấn OK trên điều khiển từ xa hoặc Enter trên bàn phím để hiển thị thanh điều khiển khi 
phát video/nhạc/ảnh chụp.
Điều khiển phát lại bằng các nút sau .

Hình ảnh Video

Hình ảnh Hình ảnh

Phát Chuyển về nhanh

Tiếp theo Phát

Phóng to Tạm dừng

Thu nhỏ Chuyển tiếp nhanh

Xoay (trái) Tiếp theo

Xoay (phải) Điều chỉnh âm lượng

Cài đặt khác (kể cả cài đặt 3D) Cài đặt khác (kể cả cài đặt 3D)

Định dạng hỗ trợ văn phòng

I. Chức năng xem 
tài liệu

Mục Chỉ báo

1 doc/docx Có thể mở và đọc tài liệu ở định dạng doc/docx

2 xls/xlsx Có thể mở và đọc tài liệu ở định dạng xls/xlsx

3 ppt/pptx Có thể mở và đọc tài liệu ở định dạng ppt/pptx

4 Pdf Có thể mở và đọc tài liệu ở định dạng pdf 

II. Hỗ trợ ngôn 
ngữ giao diện 1 Hỗ trợ 44 ngôn ngữ 

giao diện

Anh, Trung Giản thể, Trung (Đài Loan), Trung (Hồng 
Kông), Tây Ban Nha (Los Angeles), Pháp (EU), Bồ Đào 
Nha (EU), Bồ Đào Nha (Braxin), Đức, Nga, Ý, Thụy 
Điển, Tây Ban Nha (EU), Hàn, Ả Rập, Farsi, Serbia, 
Bosnia, Macedonia, Bungari, Ukraina, Hy Lạp, Na Uy, 
Đan Mạch, Séc, Hungary, Slovak, Ba Lan, Rumani, 
Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuania, Anh Anh, 
Slovenia, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt, Bahasa Indonesia, 
Hà Lan, Malaysia, Thái, Hindi, Do Thái, Myanmar, 
Catalan.

 Mẹo sử dụng đầu đọc USB:
- Một số thiết bị lưu trữ USB có thể không hoạt động hoặc có thể hoạt động không chính xác.
-  Nếu bạn sử dụng cáp nối dài USB, thiết bị USB có thể không được nhận dạng hoặc có thể không hoạt 

động bình thường.
- Chỉ sử dụng các thiết bị lưu trữ USB được định dạng bằng hệ thống file FAT32 hoặc NTFS của Windows.
-  Nếu kích thước file quá lớn hoặc người dùng di chuyển quá nhanh qua trang tiếp theo, đầu đọc sẽ cần một 

ít thời gian để tải file.
-  Dữ liệu trong thiết bị lưu trữ USB có thể bị hỏng nên hãy nhớ sao lưu các file quan trọng. Bảo trì dữ liệu là 

trách nhiệm của người dùng và nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu.
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Định dạng hỗ trợ đa phương tiện

Đuôi mở rộng Bộ mã hóa - giải mã

.divx

.avi

Video Xvid, H.264

Âm thanh MP3

.mp4

.m4v

.mov

Video H.264/MPEG 4

Âm thanh AAC

.mkv Video H.264

.ts

.trp

.tp

.mts

.m2ts

Video H.264, MPEG2

Âm thanh MP3/AAC

.vob
Video MPEG1, MPEG2

Âm thanh DVD-LPCM

.mpg Video MPEG1
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Sử dụng chức năng 3D
Rạp chiếu phim di động này tích hợp chức năng 3D cho phép bạn thưởng thức phim 3D, 
video và các sự kiện thể thao theo cách thực tế hơn bằng cách trình chiếu độ sâu của các 
hình ảnh. Bạn cần đeo kính 3D để xem hình ảnh 3D.
Nếu tín hiệu 3D được nhập từ thiết bị tương thích HDMI 1.4a, rạp chiếu phim di động sẽ 
phát hiện tín hiệu cho thông tin 3D Sync (Đồng bộ 3D), và sau khi được phát hiện, nó sẽ 
tự động chiếu hình ảnh ở định dạng 3D. 
Để kích hoạt chức năng 3D:
1. Nhấn OK, thanh điều khiển video sẽ bật lên khi phát video
2. Chọn biểu tượng cài đặt 3D, menu 3D Settings (Cài đặt 3D) sẽ hiển thị ở góc phải 

phía dưới. 
3. Tự phát hiện chọn 3D và đổi sang Tự động.
Khi chức năng đồng bộ 3D bật:

• Mức độ sáng hình chiếu sẽ bị giảm.
• Không thể điều chỉnh chế độ màu.

Nếu bạn phát hiện sự đảo ngược độ sâu hình ảnh 3D, hãy cài chức năng 3D Sync Invert 
(Đảo ngược đồng bộ 3D) sang ON (BẬT) để khắc phục sự cố.
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Menu điều khiển video

Menu OSD 3D
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Hệ thống menu OSD
Hệ thống menu
Xin lưu ý các menu hiển thị trên màn hình (OSD) sẽ khác nhau tùy theo loại tín hiệu đã 
chọn.
Các mục menu có sẵn khi máy chiếu phát hiện ít nhất một tín hiệu hợp lệ. Nếu không có 
thiết bị nào được kết nối với máy chiếu hoặc không phát hiện thấy tín hiệu, bạn có thể truy 
cập được các mục menu bị giới hạn.

Nguồn tín hiệu Menu chính Menu phụ Tùy chọn

HDMI

Tự phát hiện 3D Thủ công/Tự động

Chuyển đổi 3D
Không có/Cạnh nhau/Đỉnh & Đáy/ 
Gói khung/Khung tuần tự/Dòng 
thay thế

Đảo ngược đồng bộ 3D BẬT/TẮT

Độ màu Phạm vi: 0 ~ 100  

Độ sắc nét Phạm vi: 0 ~ 100  

Độ bão hòa Phạm vi: 0 ~ 100  

USB-C

Tự phát hiện 3D Thủ công/Tự động

Chuyển đổi 3D
Không có/Cạnh nhau/Đỉnh & Đáy/ 
Gói khung/Khung tuần tự/Dòng 
thay thế

Đảo ngược đồng bộ 3D BẬT/TẮT

Độ màu Phạm vi: 0 ~ 100  

Độ sắc nét Phạm vi: 0 ~ 100  

Độ bão hòa Phạm vi: 0 ~ 100  

Đầu đọc USB
Phát

Thanh điều khiển video 
(xuất hiện cùng biểu tượng)

Lùi về/Chuyển tiếp/Lùi về nhanh/
Chuyển tiếp nhanh/Phát/Tạm 
dừng/Âm lượng/Cài đặt

Thanh điều khiển ảnh chụp 
(xuất hiện cùng biểu tượng)

Lùi về/Phát/Chuyển tiếp/Phóng to/
Thu nhỏ/Xoay/Cài đặt

Thanh điều khiển nhạc 
(xuất hiện cùng biểu tượng)

Lùi về/Phát/Chuyển tiếp/Phát lại/
Phát ngẫu nhiên

Chọn Sao chép/Dán/Cắt/Xóa

Bộ nhớ trong
Phát

Thanh điều khiển video 
(xuất hiện cùng biểu tượng)

Lùi về/Chuyển tiếp/Lùi về nhanh/
Chuyển tiếp nhanh/Phát/Tạm 
dừng/Âm lượng/Cài đặt

Thanh điều khiển ảnh chụp 
(xuất hiện cùng biểu tượng)

Lùi về/Phát/Chuyển tiếp/Phóng to/
Thu nhỏ/Xoay/Cài đặt

Thanh điều khiển nhạc 
(xuất hiện cùng biểu tượng)

Lùi về/Phát/Chuyển tiếp/Phát lại/
Phát ngẫu nhiên

Chọn Sao chép/Dán/Cắt/Xóa
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Nguồn tín hiệu Menu chính Menu phụ Tùy chọn

Khe cắm thẻ 
Micro SD

Phát

Thanh điều khiển video 
(xuất hiện cùng biểu tượng)

Lùi về/Chuyển tiếp/Lùi về nhanh/
Chuyển tiếp nhanh/Phát/Tạm 
dừng/Âm lượng/Cài đặt

Thanh điều khiển ảnh chụp 
(xuất hiện cùng biểu tượng)

Lùi về/Phát/Chuyển tiếp/Phóng to/
Thu nhỏ/Xoay/Cài đặt

Thanh điều khiển nhạc 
(xuất hiện cùng biểu tượng)

Lùi về/Phát/Chuyển tiếp/Phát lại/
Phát ngẫu nhiên

Chọn Sao chép/Dán/Cắt/Xóa

Cài đặt

Cài đặt hình ảnh

Tỷ lệ khung hình Tự động/4:3/16:9

Tự chỉnh vuông hình BẬT/TẮT

Chỉnh vuông hình dọc Phạm vi dọc: +40 ~ -40 (0)

Độ sáng Phạm vi: 0 ~ 100  

Độ tương phản Phạm vi: -50 ~ 50  

Chế độ hiển thị Độ sáng/Chuẩn/Nhà hát/
Nhạc

Ngôn ngữ

Anh/ Pháp/Đức /Ý /Tây Ban 
Nha /Nga / 繁體中文/ 简体
中文/ 日本語/ 한국어/ Thụy 
Điển/ Hà Lan/ Thổ Nhĩ Kỳ/ 
Séc/ Bồ Đào Nha/ Thái/ 
Ba Lan/ Phần Lan/ Ả Rập/ 
Indonesia/ Hindi/ Việt

Harman Kardon

Tắt âm BẬT/TẮT

Âm lượng Phạm vi: 0 ~ 20 (10)

Chế độ âm thanh Phim/Tăng cường âm bass/Nhạc 
cụ

Chế độ nguồn sáng Đầy đủ/T.kiệm/Tiết kiệm lâu 
hơn/Tiết kiệm pin

Cài lại các cài đặt Cài lại tất cả Cài lại/Hủy

Bảo vệ mắt BẬT/TẮT

Hình nền

Thông tin

Chế độ hiển thị

Chế độ nguồn đèn

Dung lượng bộ 
nhớ trong

P.bản firmware
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Bảng thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật

Hệ thống chiếu DLPTM  0,2” WVGA

Độ phân giải gốc 854x480

Độ sáng 250lm

Tỷ lệ tương phản 120000:1

Màu hiển thị 1,07 tỷ màu

Nguồn sáng LED

Tuổi thọ nguồn sáng 
(Không/siêu tiết kiệm) 30000 giờ

Số watt đèn Đèn LED RGB 10W

Ống kính F = 1,7, f = 5,5mm

Độ lệch chiếu 100%+/-5% 

Tỷ lệ lệch tâm 1.2

Kích thước hình 24"-100" 

Khoảng cách lệch tâm 38”@1m

Chỉnh vuông hình +/- 40° (Chiều dọc)

Zoom quang học Cố định

Độ ồn âm thanh (Tiết kiệm) 25dB

Bộ nhớ trong Tổng cộng 16 GB 
(Bộ nhớ khả dụng 12 GB)

Hộ trợ độ phân giải VGA (640 x 480) đến FullHD (1920 x 1080)

Tương thích HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Tần số quét ngang 15h ~ 135kHz

Tốc độ quét dọc 23~120Hz

Đầu vào

HDMI/HDCP 1 (HDMI 1.4/HDCP 1.4)

Thẻ SD Thẻ Micro SD (Hỗ trợ lên đến 32GB, SDHC)

USB-C 1 (5V/2A)

Đầu ra

Đầu ra âm thanh(3,5mm) 1

Loa 2 hình khối 3W

USB loại A (Nguồn) 1 (5V/ 1A)

Khác

Điện áp nguồn điện 19V  3,42A
(Đầu vào adapter 100-240V @ 50/60 Hz)

Mức tiêu thụ điện 45W@100VAC
 Chế độ chờ: <0,5W

Nhiệt độ hoạt động 0~40°C

Thùng chứa Màu sắc

Khối lượng tịnh 0,75kg 
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Kích thước (Rộng x Dày x 
Cao) với chân điều chỉnh 146x126x40mm 

Ngôn ngữ
Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thái, Hàn, Đức, Ý, Nga, Thụy Điển, Hà Lan, Ba 
Lan, Séc, Trung Phồn thể, Trung Giản thể, Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, 

Phần Lan, Indonesia, Ấn Độ, Ả Rập, Việt

Phụ kiện chuẩn 

Dây nguồn 1

Điều khiển từ xa 1

QSG 1

Cáp USB-C 1 (1m)

Phụ kiện tùy chọn 

Thẻ bảo hành Có (chỉ dành cho các khu vực cụ thể)

Túi xách 1

Bản đồ tính năng

SuperColor ●

3D Blu-ray ●

Sẵn sàng dùng 3D     ●

SonicExpert ●

SonicMode ●

Chiếu góc nghiêng 360° ●

Chế độ dọc ●

Tự chỉnh vuông hình dọc ●

Đầu đọc USB ●

Bật nguồn nhanh ●

Tắt nguồn nhanh ●

Bảo vệ mắt ●
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Định giờ video hỗ trợ HDMI

Định giờ Độ phân giải Tần số quét 
ngang (KHz)

Tần số quét dọc 
(Hz)

Tần số xung nhịp 
(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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Định giờ PC hỗ trợ HDMI

Độ phân giải Chế độ Tốc độ làm mới 
(Hz)

Tần số quét 
ngang (kHz) Đồng hồ (MHz)

640 x 480

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

720 x 400 720x400_70 70,087 31,469 28,3221

800 x 600

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

1024 x 768

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 1152 x 864_75 75,00 67,500 108,000

1280 x 768

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

1280 x 800

WXGA_60 59,810 49,702 83,500

WXGA_75 74,934 62,795 106,500

WXGA_85 84,880 71,554 122,500

1280 x 1024

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
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 x768 1366 x 768_60

1440 x 900

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
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Độ phân giải Chế độ Tốc độ làm mới 
(Hz)

Tần số quét 
ngang (kHz) Đồng hồ (MHz)

1680 x 1050 1680x1050_60
59,883 64,674 119,000

59,954 65,290 146,250

1920 x 1200 1920x1200_60 59,950 74,038 154,000

640x480@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

Định giờ hỗ trợ 3D
HDMI/DP 3D (BlueRay3D với khung thông tin)

Tín hiệu  Độ phân giải 
(chấm)  Tỷ lệ khung hình Tốc độ làm mới 

(Hz) Hỗ trợ

Gói khung
1080p 1920 x 1080 16:9 23,98/24 Có

720p 1280 x 720 16:9 50/59,94/60 Có

Cạnh nhau
1080i 1920 x 1080 16:9 50/59,94/60 Có

Đỉnh & Đáy
1080p 1920 x 1080 16:9 23,98/24 Có

720p 1280 x 720 16:9 50/59,94/60 Có

Cài đặt thủ công 3D (HDMI/USB C)

Tín hiệu  Độ phân giải 
(chấm)  Tỷ lệ khung hình Tốc độ làm mới 

(Hz) Hỗ trợ

SVGA 800 x 600 4:3 60* / 120** Có

XGA 1024 x 768 4:3 60* / 120** Có

HD 1280 x 720 16:9 60* / 120** Có

WXGA 1280 x 800 16:9 60* / 120** Có

HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:9 60 Có

cho tín hiệu video
SDTV (480i)*** 720 x 480 4:3 / 16:9 60 Không

Lưu ý:

* Tín hiệu 60Hz được hỗ trợ cho cạnh nhau, đỉnh và đáy, khung tuần tự

** Tín hiệu 120 Hz chỉ hỗ trợ cho khung tuần tự

*** Tín hiệu video (SDTV 480i) chỉ hỗ trợ cho khung tuần tự 
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Định giờ hỗ trợ USB-C

Định giờ Độ phân giải Tần số quét 
ngang (KHz)

VerticalTần số 
quét dọc (Hz)

Tần số xung nhịp 
(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



Hỗ trợ khách hàng
Để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc dịch vụ sản phẩm, hãy xem bảng bên dưới hoặc liên 
hệ với người bán lại của bạn.
chú thích: Bạn sẽ cần số sê-ri sản phẩm

Quốc gia / khu vực Trang mạng Điện thoại Email

Việt Nam www.viewsonic.com/vn/ Liên hệ với người bán lại 
của bạn service@ap.viewsonic.com
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Bảo hành có giới hạn
ViewSonic® Projector

Những gì bảo hành bao gồm: 
ViewSonic đảm bảo sản phẩm của mình không bị lỗi do vật liệu và tay nghề, sử dụng bình 
thường, trong thời gian bảo hành. Nếu một sản phẩm chứng minh có khiếm khuyết về vật 
chất hoặc tay nghề trong thời gian bảo hành, ViewSonic sẽ, tùy chọn duy nhất, sửa chữa 
hoặc thay thế sản phẩm bằng một sản phẩm tương tự. Sản phẩm hoặc bộ phận thay thế có 
thể bao gồm các bộ phận hoặc linh kiện đã được tái chế hoặc tân trang lại. 

Giới hạn một (1) năm Bảo hành chung
Thời hạn bảo hành tiêu chuẩn của ViewSonic là một (1) năm đối với bất kỳ mô hình sản 
phẩm nào ở bất kỳ quốc gia nào, trừ khi thời hạn bảo hành được quy định và cung cấp bởi 
ViewSonic. Vui lòng tham khảo trang web ViewSonic ở quốc gia của bạn để kiểm tra các 
cụm từ địa phương và các biến thể mô hình và xem liệu mô hình sản phẩm ở quốc gia của 
bạn có đủ điều kiện cho thời hạn bảo hành dài hơn hay không.

Giới hạn Một (1) năm
Trong cài đặt sử dụng nhiều, nơi sử dụng máy chiếu bao gồm hơn mười bốn (14) giờ sử 
dụng trung bình hàng ngày, Bắc và Nam Mỹ: Một (1) năm bảo hành cho tất cả các bộ phận 
không bao gồm Nguồn sáng, một (1) năm lao động và chín mươi (90) ngày đối với Nguồn 
sáng ban đầu kể từ ngày mua hàng tiêu dùng đầu tiên; Châu Âu: Một (1) năm bảo hành cho 
tất cả các bộ phận không bao gồm Nguồn sáng, một (1) năm cho lao động và chín mươi 
(90) ngày đối với Nguồn sáng ban đầu kể từ ngày mua hàng tiêu dùng đầu tiên.
Các khu vực hoặc quốc gia khác: Vui lòng kiểm tra với đại lý địa phương hoặc văn phòng 
ViewSonic địa phương để biết thông tin bảo hành.
Bảo hành nguồn sáng tùy theo điều khoản và điều kiện, xác minh và phê duyệt. Chỉ áp 
dụng cho Nguồn sáng được cài đặt của nhà sản xuất. Tất cả các nguồn ánh sáng mua riêng 
được bảo hành trong 90 ngày.

Ai bảo hành bảo vệ:
Bảo hành này chỉ có hiệu lực đối với người mua hàng đầu tiên.

Những gì bảo hành không bao gồm:
1. Bất kỳ sản phẩm nào trên đó số sê-ri đã bị xóa, sửa đổi hoặc xóa.
2. Thiệt hại, hư hỏng, hỏng hóc, hoặc trục trặc do:

a.  Tai nạn, lạm dụng, lạm dụng, bỏ bê, hỏa hoạn, nước, sét hoặc các hành vi khác của 
tự nhiên, bảo dưỡng không đúng cách, sửa đổi sản phẩm trái phép hoặc không tuân 
thủ các hướng dẫn được cung cấp cùng với sản phẩm.

b. Hoạt động bên ngoài thông số kỹ thuật của sản phẩm.
c.  Hoạt động của sản phẩm ngoài mục đích sử dụng bình thường hoặc không trong điều 

kiện bình thường.
d.  Sửa chữa hoặc cố gắng sửa chữa bởi bất kỳ ai không được ViewSonic ủy quyền.
e. Bất kỳ thiệt hại nào của sản phẩm do lô hàng.
f. Loại bỏ hoặc cài đặt sản phẩm.
g. Gây ra bên ngoài sản phẩm, chẳng hạn như dao động điện hoặc thất bại.
h.  Sử dụng vật tư hoặc bộ phận không đáp ứng các thông số kỹ thuật của ViewSonic.
i. Bình thường hao mòn.
j. Bất kỳ nguyên nhân nào khác không liên quan đến lỗi sản phẩm.

3. Phí dịch vụ xóa, cài đặt và thiết lập.

41



Cách nhận dịch vụ: 
1.  Để biết thông tin về việc nhận dịch vụ theo chế độ bảo hành, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ 

trợ khách hàng của ViewSonic (vui lòng tham khảo trang “Hỗ trợ khách hàng”). Bạn sẽ 
cần phải cung cấp số sê-ri của sản phẩm.

2.  Để nhận được dịch vụ được bảo hành, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp (a) phiếu mua 
hàng ban đầu, (b) tên của bạn, (c) địa chỉ của bạn, (d) mô tả vấn đề, và (e) số sê-ri của 
sản phẩm.

3.  Lấy hoặc vận chuyển hàng hóa trả trước của sản phẩm trong thùng chứa ban đầu đến 
một trung tâm dịch vụ ViewSonic hoặc ViewSonic được ủy quyền. 

4.  Để biết thêm thông tin hoặc tên của trung tâm dịch vụ ViewSonic gần nhất, hãy liên hệ với 
ViewSonic.

Giới hạn bảo hành ngụ ý: 
Không có bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, mà mở rộng vượt ra ngoài mô tả ở đây bao gồm bảo 
hành ngụ ý về khả năng bán hàng và tập thể dục cho một mục đích cụ thể. 

Loại trừ thiệt hại: 
Trách nhiệm của ViewSonic được giới hạn trong chi phí sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm. 
ViewSonic sẽ không chịu trách nhiệm về: 
1.   Thiệt hại cho tài sản khác gây ra bởi bất kỳ khuyết tật nào trong sản phẩm, thiệt hại dựa 

trên sự bất tiện, mất mát sử dụng sản phẩm, mất thời gian, mất lợi nhuận, mất cơ hội kinh 
doanh, mất thiện chí, can thiệp vào mối quan hệ kinh doanh hoặc mất mát thương mại 
khác , ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy. 

2.  Bất kỳ thiệt hại nào khác, dù là ngẫu nhiên, do hậu quả hay cách khác. 
3.  Bất kỳ khiếu nại nào đối với khách hàng của bất kỳ bên nào khác. 

Ảnh hưởng của luật địa phương:
Bảo hành này cung cấp cho bạn các quyền pháp lý cụ thể và bạn cũng có thể có các quyền 
khác thay đổi từ chính quyền địa phương. Một số chính quyền địa phương không cho phép 
giới hạn về bảo đảm ngụ ý và / hoặc không cho phép loại trừ thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do 
hậu quả, do đó các giới hạn và loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. 

Bán hàng bên ngoài Hoa Kỳ và Canada: 
Để biết thông tin và dịch vụ bảo hành trên các sản phẩm ViewSonic được bán bên ngoài 
Hoa Kỳ và Canada, hãy liên hệ với ViewSonic hoặc đại lý ViewSonic tại địa phương của bạn.
Thời hạn bảo hành cho sản phẩm này ở Trung Quốc đại lục (Hồng Kông, Ma Cao và Đài 
Loan bị loại trừ) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thẻ bảo hành bảo trì.
Đối với người dùng ở Châu Âu và Nga, có thể tìm thấy chi tiết đầy đủ về bảo hành được 
cung cấp trong www.viewsoniceurope.com under Support/Warranty Information.

Projector Warranty Term Template In UG 
VSC_TEMP_2005
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