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Інформація щодо дотримання вимог
Декларація відповідності вимогам Федеральної комісії зв’язку США (FCC)
Цей пристрій сумісний із вимогами частини 15 Правил FCC. Використання 
пристрою може здійснюватися за таких умов: (1) цей пристрій не спричиняє 
шкідливих завад і (2) цей пристрій має приймати всі отримані завади, зокрема й 
завади, що спричиняють неналежну роботу.
Обладнання пройшло випробування на сумісність з обмеженнями для цифро-
вих пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC і відповідає їм. Ці 
межі визначено для надання належного захисту від шкідливих завад за встанов-
лення в житлових зонах. Обладнання генерує, використовує й може випромі-
нювати радіочастотну енергію. У разі недотримання відповідних вказівок щодо 
його встановлення й використання воно може спричинити шкідливі завади для 
засобів радіозв’язку. Однак немає гарантій, що завади не виникнуть у кожному 
конкретному випадку. Якщо це обладнання не спричиняє шкідливих завад для 
прийому радіо- чи ТБ-сигналу (визначити це можна вимкнувши й ввімкнувши 
пристрій), користувач може спробувати усунути завади, вдавшись до наведених 
нижче заходів.

 y Змініть орієнтацію чи розташування антени прийому.
 y Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
 y Під’єднайте обладнання до розетки, що належить до іншого електричного 

контура ніж та, до якої під’єднано приймач.
 y Зверніться по допомогу до дистриб’ютора обладнання або досвідченого 

радіо- чи ТБ-техніка. 

Обережно! Вас попереджено, що змінення чи модифікації пристрою, які одно-
значно не дозволив орган, відповідальний за дотримання норм, можуть позба-
вити вас права використовувати це обладнання.

Для Канади
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Відповідність стандартам якості та безпеки Європейського Союзу
Цей пристрій відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електро-
магнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного 
електричного обладнання. та Директива про радіообладнання 
2014/53/ЄС

Нижчеподана інформація стосується лише країн ЄС.
Позначка свідчить про відповідність вимогам Директиви 2012/19/ЄС 
про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).
Позначка вказує на вимоги НЕ УТИЛІЗУВАТИ обладнання, включаючи 
будь-які використані або викинуті батареї або акумулятори, разом із 
несортованими побутовими відходами. Натомість слід здавати його у 
пункти прийому вторинної сировини. 
Якщо батареї, акумулятори та дискові елементи, що входять до цьо-
го обладнання, позначені символами хімічних елементів  Hg, Cd або 
Pb, значить, батарея містить важкі метали: 0,0005% або більше ртуті, 
0,002% кадмію, 0,004% або більше свинцю.
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Важливі правила безпеки
1. Прочитайте ці інструкції.
2. Збережіть ці інструкції.
3. Зверніть увагу на всі застереження.
4. Виконуйте всі інструкції.
5. Не використовуйте пристрій поблизу води.
6. Очищуйте сухою ганчіркою з м’якої тканини.
7. Не затуляйте жодних вентиляційних отворів. Встановлюйте пристрій згідно 

інструкцій виробника.
8. Не встановлюйте пристрій поблизу джерел тепла, зокрема радіаторів, обі-

грівачів, грубок чи інших пристроїв (зокрема й підсилювачів), що виділяють 
тепло.

9. Не нехтуйте засобами захисту, як-от поляризований чи заземлений штекер. 
Поляризований штекер оснащено двома контактами різної ширини. Зазем-
лений штекер має два контакти й один заземлювальний штир. Контакти 
різної ширини й заземлювальний штир установлюються для захисту корис-
тувача. Якщо наданий штекер не підходить до розетки, зверніться до елек-
трика щодо заміни застарілої розетки.

10.  Захищайте шнур живлення, щоб по ньому не ходили і не смикали за нього 
поруч зі штекером. Гнізда живлення і місця, де вони виходять з пристрою. 
Переконайтеся, що розетку мережі живлення розташовано поблизу при-
строю, і до неї легко дістатися.

11. Використовуйте лише додаткове оснащення й аксесуари, які 
рекомендує виробник.

12. Використовуйте лише з тими візком, підставкою, триногою, кро-
нштейном або столом, що вказані виробником або продаються 
з цим виробом. Якщо використовуватиметься візок, переміщуйте конструк-
цію візок/ пристрій дуже обережно, щоб вони не перекинулися і нікого не 
травмували.

13. Вимикайте з розетки пристрій, що довго не використовується.
14. Усі процедури технічного обслуговування мають виконувати кваліфіковані 

фахівці з обслуговування. Обслуговування необхідно, коли пристрій пошко-
джено будь-яким чином, до прикладу: пошкоджено шнур живлення чи ште-
кер; на пристрій розлилася вода або впали предмети; пристрій потрапив під 
дощ чи дію вологи; пристрій неправильно працює або падав.
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Декларація відповідності директиві RoHS2
Цей виріб розроблено й виготовлено у відповідності до вимог Директиви 
2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради про обмеження використання 
деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні 
(Директива RoHS2) й очікується, що він відповідає максимальним значенням 
концентрації, які видав Європейський комітет із технічної адаптації (European 
Technical Adaptation Committee, TAC), указаним нижче. 

Речовина Запропонована максимальна 
концентрація Фактична концентрація

Свинець (Pb) 0.1% < 0.1%

Ртуть (Hg) 0.1% < 0.1%

Кадмій (Cd) 0.01% < 0.01%

Шестивалентний хром (Cr6+) 0.1% < 0.1%

Полібромований біфеніл (ПББ) 0.1% < 0.1%

Полібромовані дивенілофі ефіри (ПБДЕ) 0.1% < 0.1%

Певні компоненти вказаних вище виробів є виключеннями з Додатку III до 
Директиви RoHS2 як вказано нижче.
Зразки компонентів, що є виключеннями:
1. Свинець у склі електронно-променевих трубок.
2. Свинець у склі флуоресцентних трубок, масова частка свинцю — до 0,2 %.
3. Свинець як легувальний компонент для алюмінію, масова частка свинцю — 

до 0,4 %.
4. Мідний сплав із масовою часткою свинцю до 4 %.
5. Свинець у спайках із високою температурою плавлення (тобто сплави на 

сонові свинцю з масовою часткою свинцю 85 % і більше).
6. Електричні й електронні компоненти, що містять свинець у скляних і 

керамічних компонентах, окрім діелектричних керамічних компонентів 
конденсаторів, як-от п’єзоелектричні пристрої чи скло- або керамоматричні 
матеріали.
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Інформація щодо авторського права
Авторські права © ViewSonic® Corporation, 2019. Усі права захищено.
Macintosh і Power Macintosh є зареєстрованими торговельними марками компа-
нії Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT і логотип Windows є зареєстрованими торго-
вельними марками Корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах Америки та 
інших кранах.
ViewSonic, логотип з трьома пташками, OnView, ViewMatch і ViewMeter є зареє-
строваними торговельними марками ViewSonic Corporation.
VESA є зареєстрованою торговельною маркою Асоціації відеоелектронних стан-
дартів. DPMS і DDC є торговельними марками VESA.
PS/2, VGA і XGA є зареєстрованими торговельними марками International 
Business Machines Corporation.
Відмова від відповідальності ViewSonic Corporation не відповідатиме за жодні 
технічні чи редакторські помилки, що містяться в цьому документі, а також ви-
падкові чим наслідкові збитки, спричинені викладенням цього матеріалу, робо-
тою чи використанням цього виробу.
ViewSonic Corporation зацікавлена в постійному удосконаленні своїх виробів і 
тому залишає за собою право змінювати технічні характеристики виробу без по-
передження. Інформацію в цьому документі може бути змінено без попередньо-
го сповіщення.
Жодну частину цього документа не можна копіювати, відтворювати чи пере-
давати за допомогою будь-яких засобів без попереднього письмово дозволу 
ViewSonic Corporation.

Реєстрація виробу
Щоб подбати про всі подальші потреби виробу і отримувати додаткову 
інформацію про виріб, коли вона стане доступною, зареєструйте виріб онлайн у 
своєму регіональному розділі веб-сайту ViewSonic.
ViewSonic також надає можливість роздрукувати реєстраційну анкету виробу. 
Заповнивши її, надішліть її поштою або факсом у відповідний офіс ViewSonic. 
Реєстраційну анкету можна знайти у директорії “:\CD\Registration”. Реєстрація 
виробу забезпечить найкращі умови для обслуговування, яке знадобиться в 
майбутньому.
Роздрукуйте цю інструкцію з використання і заповніть інформацію в розділі «Для 
записів».  По додаткову інформацію зверніться до розділу «Підтримка клієнтів» 
у цьому посібнику.

Для нотаток
Назва виробу: M1+

Світлодіодний проектор ViewSonic
Номер моделі: VS17337
Номер документа: M1+_UG_UKR Rev. 1A 03-26-19
Серійний номер: ________________________________________
Дата придбання: ________________________________________

Утилізація та завершення терміну служби продукту
ViewSonic поважає довкілля й зобов’язується сповідувати екологічні принципи у 
своїй діяльності й побуті. Дякуємо, що вибрали нашу компанію й наші розумні та 
екологічні технології. Дізнайтеся більше на веб-сайті ViewSonic.
США та Канада:http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Європа:http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Тайвань:http://recycle.epa.gov.tw
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Вступ

Особливі характеристики проектора
Пересувний Кінотеатр надає користувачам високоякісну світлодіодну проекцію і 
дружній до користувачів дизайн, щоб забезпечити високу надійність та легкість 
застосування.
Деякі характеристики можуть бути недоступними на цьому проекторі. Справжні 
робочі характеристики можуть відрізнятися від вказаних залежно від технічних 
характеристик моделі.
• Розумна підставка 360 градусів надає миттєве УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ 

живлення (з фукнцією кришки об'єктива).
• Автоматична призма автоматично виправляє спотворення зображення.
• Функція Захист Очей не допускає наближення до прямого променю світла з 

оптичного пристрою (відстань 30 см / 30 градусів).
• USB-C для передачі відео і постачання живлення.
• Вбудований акумулятор для захисту від погодних умов просто неба (тривалість 

роботи до 6 годин). 
• Режим перемикання джерела світла для подовження робочого строку 

акумулятора.
• Внутрішня пам'ять 16 ГБ (користувачам доступно максимум 12 ГБ).
• Дружній до користувачів інтерфейс для легкої навігації.
• Режим Музика надає можливість прослуховувати музику без проекції 

зображення. 
• Короткофокусний об'єктив надає можливість робити проекцію з відстані 1,6 м на 

60-дюймовий екран.
• Світлодіодне джерело світла з чудовим робочим строком (30 000 годин). 
• Підтримує 3D-показ.
• Режими Кольору відповідають потребам різних видів проекції.
• Багатомовні екранні меню.

 Дійсна яскравість проекції зображення відрізнятиметься залежно від умов освітлення, 
вибраних налаштувань контрасту/яскравості вхідного сигналу і прямо пропорційна 
проекційній відстані. 
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До комплекту входять

Огляд комплекту
Обережно розпакуйте і перевірте наявність всіх показаних нижче частин. Якщо будь-
якої частини бракує, зверніться за місцем покупки.

Quick Start Guide

Quick Start Guide

Quick Start Guide

Проектор Шнур живлення змінного 
струму

Адаптер живлення змінного 
струму

Quick Start Guide

Quick Start GuideQuick Start GuideQuick Start Guide

Кабель USB-С (1М) Пульт дистанційного керування 
(з батарейками) М'яка переносна сумка Коротка інструкція із 

встановлення

Інше
• Гарантійний талон (ЛИШЕ для окремих регіонів) 

ПРИМІТКИ

• Через різні застосування в кожній країні для деяких країн призначені різні аксесуари.

• Обов'язково правильно, згідно місцевих правил, утилізуйте вживані батарейки. 
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Огляд виробу
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1. Динамік 
2. Вентиляція
3. Фокусне кільце
4. Отвір триноги
5. Інфрачервоний 

приймач
6. Сенсор захисту очей
7. Кнопка Введення / 

Живлення

8. Гучність - / Нижче
9. Гучність + / Вище
10. Повернутися
11. Індикатор акумулятора
12. Динамік
13. Micro SD
14. Вхід постійного струму

15. USB-C
16. HDMI-порт
17. Гарнітура
18. Пристрій читання USB 

(вихід 5 В, 1 А)
19. Кнопка скидання**
20. Розумна підставка 360 

градусів

**  Вставте скріпку для паперу до кнопки скидання, щоб перезапустити проектор, якщо 
система завмерла. 
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Засоби контролю і функції 
Проектор

ENTER

ENTER

Живлення / Введення
- Натискайте 3 секунди, щоб увімкнути/вимкнути 

живлення проектора
- Активує вибраний елемент екранного меню (ЕМ).

ENTER

Зменшити гучність
- Зменшити рівень звуку.
- Зменшити

ENTER

Збільшити гучність
- Збільшити рівень звуку.
- Збільшити

ENTER

Повернутися
- Повернутися на попередній етап/рівень

ENTER

Лампочка-індикатор акумулятора
- Позначає статус вбудованого акумулятора.
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Пульт дистанційного керування

1

3

6

9

11

15

2
4
5

7
10

8
12

14

13

1. Кнопка живлення
2. Налаштування
3. Головна
4. Налаштування Harman Kardon
5. Режим Bluetooth
6. ВИЩЕ / ПРИЗМА
7. ОК
8. ВНИЗ / ПРИЗМА

9. ВЛІВО / НАЗАД
10. ВПРАВО / ВПЕРЕД
11. БЕЗ ЗВУКУ
12. ПРОГРАТИ / ПАУЗА
13. ПОВЕРНУТИСЯ
14. Збільшити гучність 
15. Зменшити гучність

Ефективний діапазон пульту дистанційного керування
Розташування інфрачервоних сенсорів пульта дистанційного керування показано 
на ілюстрації.  Пульт дистанційного керування слід тримати так, щоб відхилятися 
не більше ніж на 30 градусів від прямого кута по відношенню до інфрачервоного 
сенсора пульта дистанційного керування. Тоді пульт працюватиме правильно. 
Відстань між пультом дистанційного керування і сенсорами мусить не перевищувати 
8 метрів (приблизно 26 футів). 
Переконайтеся, що між пультом і ІІІ сенсорами нема завад на шляху інфрачервоного 
променя. 
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Заміна батарейки пульта дистанційного керування
1. Щоб відкрити кришку батарейного відсіку, оберніть пульт до себе зворотним бо-

ком і відкрийте кришку в напрямку, вказаному стрілкою.
2. Вийміть батареї (якщо треба) і вставте батареї ААА, дотримуючись полярності, 

як вказано біля основи батарейного відсіку. Позитивний (+) іде до позначки 
позитивного, а негативний (-) - до позначки негативного.

3. Поставте кришку на місце: зрівняйте її з основою і проштовхніть вниз на місце. 
Зупиніться, коли вона з клацанням стане на місці.

Обережно

• Не залишайте пульт і батарейки у місцях з надмірно високими температурою і вологістю, як-от кухня, 
ванна кімната, лазня, засклена веранда або закрита машина.

• Замінюйте лише такими самими або аналоічними батареями, рекомендованими виробником.

• Викидайте використані батареї згідно інструкцій виробника і місцевих правил для вашого регіону.

• Ніколи не кидайте батареї у вогонь. Існує ризик вибуху.

• Якщо батареї виснажилися, або ви не користуєтеся пультом протягом тривалого часу, вийміть батареї, 
щоб уникнути пошкоджень пульту дистанційного керування від імовірного протікання батарей.
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Налаштування 
Робота з проектором
Цей портативний проектор надає можливість підключати пристрої, що працюють за 
принципом «вмикай і працюй», і прослуховувати аудіо прямо з вбудованих динаміків 
Harman Kardon.
Заради вашої безпеки та підтримання якості цього проектора, під час роботи з ним 
виконуйте наступні кроки.
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Увімкнення/Вимкнення живлення
Користування шнуром живлення
1. Під’єднайте шнур живлення до адаптера живлення.
2. Під’єднайте шнур живлення змінного струму до джерела живлення
3. Підключіть сполучувач постійного струму до проектора.

 Перед першим користуванням у режимі від акумулятора заряджуйте проектор 4 з 
половиною години.

ВАЖЛИВО! 

• Заряджуйте акумулятор і постачайте живлення світлодіодному проектору лише адаптером живлення з 
комплекту.

• Переконайтеся, що світлодіодний проектор підключено до адаптера живлення, перш ніж вмикати його 
вперше. Наполегливо радимо користуватися заземленою розеткою, коли користуєтеся світлодіодним 
проектором у режимі адаптера живлення. 

• Розетка мусить бути легко доступною і розташовуватися поруч зі світлодіодним проектором. 

• Щоб відключити світлодіодний проектор від джерела живлення, вийміть штекер джерела живлення з 
розетки електромережі.

Обережно

Прочитайте наступні застереження щодо акумулятора світлодіодного проектора. 

• Якщо вийняти або розібрати акумулятор цього пристрою, це загрожує пожежею або хімічним опіком. 

• Заради власної безпеки виконуйте вказівки на ярлику. • Ризик вибуху, якщо замінити акумулятор 
неправильним типом акумулятора. 

• Не викидайте у вогонь. • Ніколи не намагайтеся створити коротке замикання з акумулятором 
світлодіодного проектора. 

• Ніколи не намагайтеся розібрати і знову зібрати батарею.

• Припиніть користування, якщо помітили витік. • Акумулятор та його компоненти слід правильно 
переробляти або утилізувати. 

• Бережіть від дітей акумулятор та дрібні компоненти.
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Користування акумулятором
Коли заряд акумулятора вичерпується, з'являється застереження.
Через низький заряд акумулятора проектор вимкнеться за хвилину.
Якщо на екрані з'явилося повідомлення про низький заряд акумулятора, обов'язково 
зарядіть його.

Інформація про час користування акумулятором
Статус Час і показ

Зарядження Близько 4 з половиною годин

Години користування До 6 годин роботи акумулятора (у режимі Заощадження 
акумулятора  і без енергопостачання USB)

Індикатор рівня 
акумулятора 
(Зарядження)

• Під час зарядження: Вмикається кнопка живлення з 
червоним світлодіодом

• Повністю заряджено: Вмикається кнопка живлення з 
білим світлодіодом

 У режимі очікування енергоспоживання дуже низьке. Радимо повністю заряджувати 
акумулятор перед кожним користуванням.
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Монтаж проектора
Гвинтом прикріпіть триногу до отвору на проекторі.

 Тринога не входить до комплекту.

+

Тринога

Низ проектора Гвинт для 
прикріплення 
проектора

Проектор підключено 
до цієї частини
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Відкрийте розумну підставку і відрегулюйте фокусне 
кільце

• Відкрийте розумну підставку, обернувши вниз кришку об'єктива.

• Відрегулюйте фокус проекції на екрані, піднімаючи та опускаючи фокусне кільце.
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Відрегулюйте проекцію зображення
Проектор оснащено розумною підставкою для регулювання проекції зображення.

 Користування Автоматичною Призмою для регулювання зображення (подробиці див. на 
стор. 29)
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Розташування проектора

Таблиця розміру екрану та відстані для проекції
Відрегулюйте відстань від проектора до екрану за допомогою нижчеподаної таблиці:

(а) Розмір екрану
Зображення 16:9 на екрані 16:9

(b) Ширина зображення (с) Висота зображення (d) Відстань проекції
дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм

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
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Користування меню
Проектор оснащено екранним меню (ЕМ) для внесення різноманітних налаштувань і 
корекцій.
Знімки екранів з екранними меню подано лише для довідки. Вони можуть 
відрізнятися від справжніх.
Нижче подано загальний вигляд ЕМ.

Шпалери Налаштування

Інформація

Динамік 
Bluetooth

AppsCenter

Індикатор 
акумулятора

джерела
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Запустіть екранне меню, відкривши розумну підставку проектора
ЕМ буде показано на стартовому екрані ViewSonic. 

Для користування ЕМ спочатку виберіть мову.
1. Натисніть кнопку Налаштування на пульті, щоб увімкнути сторінку налаштувань 

ЕМ.
2. За допомогою підсвічуйте < / > меню Налаштування.

3. Натисніть ▼ , щоб виділити мову, і натисніть, щоб вибрати потрібну Мову.
4. Натисніть ОК, щоб зберегти налаштування
5. Натисніть кнопку Повернутися/Головний, щоб вийти або повернутися на Головну 

сторінку.
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Регулювання налаштувань проектора
Виконуючи наступні кроки, увійдіть до пунктів ЕМ, щоб регулювати налаштування 
проектора.
1. Запустіть екранне меню
2. Натискайте  < / > , щоб вибрати пункт меню, до якого бажаєте увійти
3. Натискайте  < / > , щоб відрегулювати налаштування згідно своїх потреб.
4. Натискайте ОК, щоб зберігати нові налаштування.
5. Натискайте налаштування, щоб повертатися на сторінку налаштувань
6. Натисніть Головний, щоб повернутися на Головну сторінку

1

3

6

9

11

15

2
4
5

7
10

8
12

14

13



17

Підключіть проектор до пристрою
1 32 4

5

1. Щоб забезпечити сумісність, користуйтеся кабелем USB-C з комплекту.
2. Переконайтеся, що пристрій USB-C здатний до передачі відео

1
Micro SD
- SDHC (до 32 ГБ)
- FAT32 / NTFS 

2 USB-C

3

HDMI
-  Для iPhone/iPad слід купити 

додатковий адаптер. Щоб уникнути 
проблем сумісності, користуйтеся 
авторизованими аксесуарами Apple

4
Пристрій читання USB
- FAT32 / NTFS 
- Жорсткий диск підтримує до 1 ТБ 

5 Енергопостачання USB (5 В, 1 A)
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Різні пункти меню
Перемикання вхідного сигналу
Для підключення до проектора можуть використовуватися різні сигнали входу.
1. Різні джерела показано на головній сторінці ЕМ.
2. Натискайте < / > , доки не виберете бажаний сигнал, і натисніть OK. 
Коли буде визначено вибране джерело, інформацію про нього буде показано на 
екрані протягом декількох секунд.

Хронометраж підтримки 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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Умови USB C:
• Користування адаптером живлення: Передача відео і даних / Енергопостачання
• Користування вбудованим акумулятором: Передача відео і даних

Пристрій читання USB
• Флеш-пам'ять підтримує до 128 ГБ
• Формат: FAT32 / NTFS
• Жорсткий диск підтримує до 1 ТБ
• Поновлення мікропрограми
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Поновлення М1 + мікропрограми

1. Копіюйте мікропрограму “MstarUpgrade.bin and M1+.bin)” на FAT32 USB з 
веб-сайту ViewSonic

2. Увімкніть живлення проектора
3. Увімкніть USB з новою мікропрограмою (формат USB: FAT32) 
4. Автовизначення і спливне підтвердження поновлення мікропрограми

5. Клацніть Confirm (Підтвердити)
6. З'явиться сторінка з панеллю завантаження
7. Досягнувши 100 %, повернеться на стартовий екран ViewSonic, щоб знову 

завантажуватися
8. Весь процес поновлення триватиме близько 5-10 хвилин
9. По закінченню процесу повернеться Головна сторінка
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Шпалери
Виберіть цей пункт меню, щоб змінити шпалери ЕМ.
Можна вибрати зображення, яке вам подобається, з попередньо встановленої колекції 
шпалер.

Перейдіть Wallpaper (Шпалери) > виберіть шпалери і натисніть OK
Приклад шпалер:

Приклад шпалер:

Налаштування зображення
Aspect Ratio (Коефіцієнт пропорційності)
Перейдіть до Settings (Налаштування) > Image Settings (Налаштування зображення) 
> Aspect Ratio (Пропорція)
Натисніть < / >, щоб вибрати пропорцію, що відповідатиме формату відеосигналу і
вимогам дисплею, і натисніть ОК.
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Про пропорцію
 На зображенні нижче чорні частини - це неактивні ділянки, а білі частини - активні. ЕМ 
можна показати на цих невикористовуваних чорних ділянках.

1.  Auto (Авто). Пропорційне масштабування 
зображення, щоб сумістити роздільну здат-
ність проектора із  шириною (горизонталлю) 
зображення. Це підходить, коли вхідне зобра-
ження не має пропорції ні 4:3, ні 16:9, але при 
цьому ви бажаєте використати найбільше пло-
щі екрану, не змінюючи пропорції зображення.

Image 16:10

Image 16:9

2.  4:3: Пропорційне масштабування зображення, 
щоб розмістити його по центру екрану з 
пропорцією 4:3. Найкраще підходить для 
показу зображень 4:3 без зміни пропорції, як-
от для моніторів комп'ютерів, телебачення зі 
стандартною роздільною здатністю, фільмів на 
DVD.

Image 4:3

3. 16:9: Пропорційне масштабування 
зображення, щоб розмістити його по центру 
екрану з пропорцією 16:9. Найкраще підходить 
зображенням, що вже мають пропорцію 16:9, 
як-от телебачення з високою роздільною 
здатністю, оскільки не змінює їхню пропорцію 
для показу.

Image 16:9
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Автоматична Призма
Автоматична Призма надає прямокутне зображення на екран, автоматично 
регулюючи число Призми, коли нахил проектора виводить на екран зображення у 
формі трапеції.
Перейдіть до Settings (Налаштування) > Image Settings (Налаштування 
зображення) > Auto Keystone (Автоматична Призма)
Натисніть < / >, щоб вибрати:

• ON (Увімкнути): Автоматично змінює число Призми.
• OFF (Вимкнути): Змінити число Призми вручну.

Призма V
Щоб зображення на екрані не набрало форми трапеції, Призма регулює ширину 
зображення вгорі та внизу, якщо проектор встановлено під неправильним кутом до 
екрану.

Перейдіть до Settings (Налаштування) > Image Settings > V Keystone (Призма V)
Перейдіть до < / > , щоб регулювати призму. Призму можна регулювати від -40 до 40.
Завершивши, натисніть ОК (ОК).
Якщо на пульті дистанційного керування є кнопки призми, ними можна регулювати 
призму проектора.

Яскравість
Що вище значення, тим яскравіше зображення. Чим нижче налаштування, тим 
темніше зображення. Це регулювання залишить чорні елементи зображення 
чорними, а деталі темних ділянок зробить видимими.
Перейдіть до Settings (Налаштування)> Image Settings (Налаштування 
зображення) > Brightness (Яскравість)
Натискайте < / > , щоб регулювати яскравість. Яскравість можна відрегулювати від 0 
до 100.
Завершивши, натисніть ОК (ОК).

Контраст
Що вище значення, то сильніший контраст. З цим 
налаштуванням встановіть рівень піку білого після того, як налаштуєте Яскравість 
згідно вибраному входу і умов перегляду.
Перейдіть до Settings (Налаштування) > Image Settings (Налаштування 
зображення)> Contrast (Контраст)
Натисніть < / > , щоб регулювати контраст. Контраст можна регулювати від -50 до 50.
Завершивши, натисніть ОК (ОК).
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Розташування проекції
При виборі місця для інсталяції головну роль відіграють особисті вподобання і план 
кімнати. 
Перейдіть до Settings (Налаштування) > Image Settings (Налаштування 
зображення) > Projector Position (Розташування проектора)
Натисніть < / > , щоб регулювати розташування.
Завершивши, натисніть ОК (ОК).
Проектор призначено для встановлення в одному з наступних місць:

1. Спереду на столі
Проектор розташовано близько до підлоги 
перед екраном.

2. Спереду на стелі
Проектор підвішено «сторч головою» зі 
стелі перед екраном.

3. Ззаду на стелі
Проектор підвішено «стор головою» зі стелі 
за екраном.
ПРИМІТКА.  Потрібен спеціальний екран 

для проекції ззаду.

4. Ззаду на столі
Проектор розташовано близько до підлоги 
за екраном. 
ПРИМІТКА.  Потрібен спеціальний екран 

для проекції ззаду.
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Організація зображення
Виберіть Display Mode (Режим показу)
Проектор має декілька попередньо налаштованих режимів зображення, з яких можна 
вибрати потрібне згідно робочого оточення та вхідного сигналу зображення.
Щоб вибрати режим роботи згідно ваших потреб, можна виконати наступі кроки.
Перейдіть до Settings (Налаштування) > Display Mode (Режим показу)
Натискайте вгору / вниз, щоб вибрати бажаний режим.
Завершивши, натисніть ОК (ОК).

Режим показу

Режим

Brightest 
(Найяскравіший)

Робить максимальною яскравість проекції 
зображення. Режим підходить середовищам, 
що вимагають найбільшої яскравості, як-от 
яскраво освітлені кімнати.

Standard 
(Стандартний)

Показує зображення зі стандартними 
рівнями контрасту, яскравості та різкості.

Theater 
(Кінотеатр)

Оптимізує зображення для фільму.

Harman Kardon - Регулювання налаштувань аудіо
Регулювання звуку, виконані, як показано нижче, вплинуть на динамік проектора.

Вимкнути звук
Перейдіть до Settings (Налаштування) > Harman Kardon > MUTE (БЕЗ ЗВУКУ)
Натискайте < / > , щоб регулювати УВІМК. / ВИМК..
Завершивши, натисніть ОК (ОК).

 Якщо це доступно, можна натискати  на пульті дистанційного керування, щоб вмикати і 
вимикати аудіо проектора.

Налаштування рівня звуку
Перейдіть до Settings (Налаштування) > Harman Kardon > Audio Volume (Гучність 
аудіо)
Натискайте < / > , щоб регулювати гучність. Гучність можна регулювати від 0 до 20.
Завершивши, натисніть ОК (ОК).

 Якщо це доступно, можна натиснути  або  на пульті дистанційного керування, щоб 
відрегулювати рівень звуку проектора. 



26

Регулювання Режиму Аудіо
Перейдіть до Settings (Налаштування) > Harman Kardon > Audio Mode (Режим 
Аудіо)
Натискайте вгору / вниз, щоб вибрати бажаний режим.
Завершивши, натисніть ОК (ОК).

Режим звуку

Режим
Movie (Фільм)

Встановлює аудіо, оптимізоване для певного 
жанру.

Bass Booster 
(Підсилювач 

басів)
Instrumental 

(Інструментальна)

Якщо це доступно, можна натиснути Harman Kardon на пульті дистанційного 
керування, щоб відрегулювати режим звуку проектора.

Регулювання налаштувань джерела Світла
Перейдіть до Settings (Налаштування) > Light Source Mode (Режим джерела світла)
Натискайте вгору / вниз, щоб вибрати бажаний режим.
Завершивши, натисніть ОК (ОК).

Щоб підтримувати час проекції якомога довше, можна виконувати налаштування з 
ЕМ.

Режим джерела 
світла

Режим Час роботи 
акумулятора

Повний

•  Режим за 
замовчуванням 
при підключенні з 
адаптером живлення

2,5 години

Eco (Еко)

• Режим за 
замовчуванням 
при користуванні 
вбудованим 
акумулятором. 

3 години

Extended Eco 
(Поширений Еко) 4 години

Battery Saving 
(Заощадження 
Акумулятора)

6 годин

Користування режимом Заощадження Акумулятора зменшить шум системи та 
енергоспоживання. Якщо вибрано Заощадження Акумулятора, вихід світла буде 
зменшено, і проекція зображення через це потемніє.
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Скинути всі налаштування
Повертає всі налаштування на фабричні за замовчуванням.
Залишаться наступні налаштування: Language (Мова), Keystone (Призма). Перейдіть 
до Settings (Налаштування) > Reset Settings (Скинути налаштування) > All 
Settings (Всі налаштування)
Натисніть < / >, щоб вибрати Reset / Cancel (Скинути / Скасувати).
Завершивши, натисніть ОК (ОК).

Захист очей
Щоб захистити дитячі очі від шкідливої дії прямого променю світла, об'єктив буде 
вимикатися, щойно до нього наблизиться предмет 

Відстань: 30 см / 30 градусів між об'єктивом і предметом

30 см /30 градусів

Предмет

Перейдіть до Settings (Налаштування) > Eye Protection (Захист очей)
Натисніть < / > , щоб вибрати УВІМК. / ВИМк. сенсора.
Завершивши, натисніть ОК (ОК).

Перегляд іншого файлу
Перейдіть на Homepage (Головна сторінка) > selected input source (Вибране 
джерело входу)
Підключення пристрою:

• Пристрій читання USB
• Місцева пам'ять
• Micro SD

Кнопками вниз і вгору, </> виберіть потрібний файл і натисніть кнопку ОК (ОК).
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Для одного файлу: Завершивши, натисніть ОК (ОК).
Для багатьох файлів: Клацніть Select (Вибрати), і перед кожним файлом виникне 
віконце. Натискайте ОК (ОК) і вгору/вниз, щоб вибирати багато файлів. Потім 
виберіть Copy (Копіювати) / Paste (Вставити)/ Cut (Вирізати)/ Delete (Видалити) під 
кнопкою Select (Вибрати). Перейдіть на Головну сторінку і знову виберіть джерела. 
Вставляйте файли у бажаному місці.

- Photo (Фото) Підтримується показ слайдів
- Відео Підтримується повтор
- Музика Підтримується повтор / відтворення у вільному порядку
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Натисніть ОК (ОК) на пульті дистанційного керування або Enter на клавіатурі, щоб 
показати контрольну панель при програванні відео / музики / фото.
Контролюйте відтворення наступними кнопками.

Зображення Відео

Назад Назад

Програти Швидко назад

Далі Програти

Наближення Пауза

Віддалення Швидко вперед

Обертати (вліво) Далі

Обертати (вправо) Контроль гучності

Інші (включаючи налаштування 
3D)

Інші (включаючи налаштування 
3D)

Формат підтримки офісу

I.
Функція 
перегляду 
документу

Компоненти Індикатори

1 doc/docx Можливо відкрити і прочитати документи в doc/docx

2 xls/xlsx Можливо відкрити і прочитати документи в xls/xlsx

3 ppt/pptx Можливо відкрити і прочитати документи в ppt/pptx

4 Pdf Можливо відкрити і прочитати документи в pdf 

II.
Підтримка 
мови 
інтерфейсу

1 Підтримка 44 мов 
інтерфейсу

Англійська, спрощене китайське письмо, китайська 
(Тайвань), китайська (Сянган), іспанська (Латинська 
Америка), французька (європейська), португальська 
(європейська), португальська (бразильська), 
німецька, російська, італійська, шведська, іспанська 
(європейська), корейська, арабська, фарсі, 
сербська, боснійська, македонська, болгарська, 
українська, грецька, норвезька, данська, чеська, 
угорська, словацька, польська, румунська, фінська, 
естонська, латиська, литовська, британська 
англійська, словенська, хорватська, турецька, 
в'єтнамська, індонезійська бахаса, нідерландська, 
малайська, тайська, гінді, іврит, м’янманська, 
каталонська.
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 Підказки для користування пристроєм читання USB:
- Деякі пристрої пам'яті USB можуть працювати неправильно або не працювати.
- Якщо ви користуєтеся подовжувачем USB, пристрій USB може бути не розпізнаний або неправильно 
працювати.
- Користуйтеся лише пристроями пам'яті USB, форматованими системою файлів Windows FAT32 або 
NTFS.
-  Якщо розмір файла завеликий, або користувачі переміщаються на наступну сторінку надто швидко, 

знадобиться певний час для завантаження файла.
-  Можуть пошкодитися дані на пристрої пам'яті USB, тож зробіть резервну копію важливих файлів. 

Керування даними - відповідальність користувача, і виробник не несе відповідальності за втрату 
даних.
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Формат підтримки мультимедіа

Розширення Кодек

.xvid

.avi

Video Xvid, H.264

Audio MP3

.mp4

.m4v

.mov

Video H.264/MPEG 4

Audio AAC

.mkv Video H.264

.ts

.trp

.tp

.mts

.m2ts

Video H.264, MPEG2

Audio MP3/AAC

.vob
Video MPEG1, MPEG2

Audio DVD-LPCM

.mpg Video MPEG1
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Користування функцією 3D
Цей пересувний кінотеатр має функцію 3D, що надає можливість переглядати 
фільми, відео, спортивні події у 3D, показані більш реалістично, з обсягом. Для 
перегляду 3D-зображень потрібні 3D-окуляри.
Якщо вхід сигналу 3D з HDMI 1.4a-сумісного пристрою, пересувний кінотеатр 
визначає інформацію для синхронізації 3D-сигналу і автоматично робить проекцію 
зображень у форматі 3D. 
Для активації функцій 3D:
1. Натисніть ОК, і з'явиться контрольна панель відео при перегляді відео
2. Виберіть піктограму налаштувань 3D, і в правому нижньому кутку буде показано 

меню Налаштувань 3D. 
3. Виділіть самовизначення 3D і змініть на Авто.
Коли увімкнено функцію 3D Sync (Синхронізація 3D):

• Зменшиться рівень яскравості проекції зображення.
• Неможливо регулювати Color Mode (Режим кольору).

Якщо ви виявите інверсію глибини 3D-зображення, встановіть функцію 3D Sync 
(Синхронізація 3D) на УВІМК., щоб усунути проблему.
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Меню Контролю Відео

Екранне меню 3D OSD
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Бездротове підключення
Бездротове віддзеркалення екрану 
Віддзеркалення екрану надає бездротове підключення для відображення екранів 
їхніх смарт-пристроїв iOS або Android. 

Щоб користуватися віддзеркаленням екрану:

1. Відкрийте налаштування М1+ і перейдіть до: Network Settings 
(Налаштування мережі) > Wi-Fi > On (Увімк.).

2. Підключіть М1+ до бездротового маршрутизатора.
ПРИМІТКА.  Переконайтеся, що пристрій підключено до тієї ж 

мережі, що й проектор.
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3. На Головному екрані виберіть Screen Mirroring (Віддзеркалення 
екрану).
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4. У меню Screen Mirroring (Віддзеркалення екрану) виконуйте 
наступні інструкції:

Для iOS:

1. Увійдіть до випадного контрольного меню.
2. Виберіть піктограму Віддзеркалення екрану.
3. Виберіть ViewSonic PJ-XXXX.

Для Android:

1. Завантажте і встановіть програму Google Home і відкрийте її.
2. Виберіть піктограму Облікового запису в правому нижньому кутку 

екрану і виберіть Mirror Device (Віддзеркалювати пристрій).
3. Виберіть ViewSonic PJ-XXXX, щоб почати Віддзеркалювати Екран.

ПРИМІТКА.  
• Переконайтеся, що мережа працює в звичайному режимі.
• Якість бездротової мережі вплине на робочі характеристики 

показу.
• Краще віддати перевагу підключенню Wi-Fi 5 ГГц, аніж 2,4 ГГц.
• Не підтримується програма NetFlix.
• Назву пристрою можна знайти в правому верхньому куті 

інтерфейсу.
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Користування динаміком Bluetooth 
Проектор оснащено динаміком Bluetooth, що надає можливість бездротового 
підключення пристрою для відтворення аудіо.

Щоб підключити і поєднати в пару пристрій:

1. На Головному екрані виберіть Bluetooth Speaker (Динамік 
Bluetooth).

2. Коли буде підказано, виберіть Confirm (Підтвердити).
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3. Динамік Bluetooth також можна увімкнути пультом дистанційного 
керування.
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Центр програм
Переглядайте, запускайте та деінсталюйте програми.

4. Щоб переглянути програми, виберіть: Home (Головний) > Apps 
Center (Центр програм).

5. Кнопками напрямків вибирайте бажану програму. Потім натисніть 
на пульті OK (ОК), щоб запустити програму.

ПРИМІТКА.  Будь-коли можна натиснути Home (Головний) на 
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пульті, щоб повернутися на Home Screen (Головний 
екран).
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Щоб деінсталювати програми
1. Відкрийте Apps Center (Центр програм), вибравши: Home 

(Головний) > Apps Center (Центр програм).
2. Кнопками напрямків вибирайте бажану програму.
3. На пульті дистанційного керування натисніть і утримуйте OK (ОК) 

протягом трьох (3) секунд. З'явиться діалогове вікно:

4. Виберіть OK (ОК), щоб деінсталювати програму.
ПРИМІТКА.  Будь-коли можна натиснути Home (Головний) на 

пульті, щоб повернутися на Home Screen (Головний 
екран).
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Aptoide 
У проектор попередньо завантажено крамницю Aptoide, щоб можна було 
завантажувати і встановлювати різні програми.

5. Виберіть: Home (Головний) > Apps Center (Центр програм)> 
Aptoide.

6. Кнопками напрямків переходьте по пунктах меню. Знайшовши 
потрібну програму, натисніть OK (ОК), щоб встановити програму.

ПРИМІТКА.  
• Можна встановлювати програми третіх сторін файлом .apk 

по USB. Проте деякі програми третіх сторін можуть мати 
проблеми сумісності.

• Рекомендовано мати обсяг програм і місцевої пам'яті не 
менше 1 ГБ, щоб забезпечити безперебійну роботу.

• Надано 4 ГБ системної пам'яті для збереження програм.
• Програми, які не було попередньо завантажено компанією 

ViewSonic, можуть бути несумісними або працювати 
неналежним чином.  

• Для деяких програм потрібні клавіатура або миша.
• Деякі програми можуть працювати лише в конкретних 

регіонах. 
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Система екранного меню (ЕМ)
Система меню
Зверніть увагу, щоб екранні меню відрізняються між собою залежно від вибраного 
типу сигналу. 
Пункти меню доступні, коли проектор визначає хоча б один дійсний сигнал. Якщо до 
проектора не підключено обладнання або не визначено сигналу, є доступ лише до 
обмеженої кількості пунктів меню.

Джерело Main Menu 
(Головне меню) Підменю Параметри

HDMI

Самовизначення3D Вручну / Авто

Перетворення 3D

Жодного / Поруч / Вгорі та 
внизу / Пакування кадрів 
/ Послідовність кадрів / 
Альтернатива лінії

Інверсія синхронізації 3D On (Увімк.)/Off (Вимк.)

Hue (Відтінок) Діапазон: 0 ~ 100  

Sharpness (Чіткість) Діапазон: 0 ~ 100  

Saturation (Насиченість) Діапазон: 0 ~ 100  

USB-C

Самовизначення3D Вручну / Авто

Перетворення 3D

Жодного / Поруч / Вгорі та 
внизу / Пакування кадрів 
/ Послідовність кадрів / 
Альтернатива лінії

Інверсія синхронізації 3D On (Увімк.)/Off (Вимк.)

Hue (Відтінок) Діапазон: 0 ~ 100  

Sharpness (Чіткість) Діапазон: 0 ~ 100  

Saturation (Насиченість) Діапазон: 0 ~ 100  

Пристрій 
читання USB

Програти

Панель Контролю Відео 
(З'являється з піктограмою)

Backwards (Назад) / Forward 
(Вперед) / Fast backwards 
(Швидко назад) / Fast Forward 
(Швидко вперед)/ Play 
(Програти) / Pause (Пауза) 
/ Volume (Гучність) / settings 
(налаштування)

Панель Контролю Фото 
(З'являється з піктограмою)

Backwards (Назад) / Play 
(Програти) / Forward (Вперед) 
/ Zoom in (Наближення) / 
Zoom out (Віддалення) / 
Rotate (Обертання) / settings 
(налаштування)

Панель Контролю Музики 
(з'являється з піктограмою)

Backwards (Назад) / Play 
(Програти) / Forward (Вперед) / 
Repeat (Повторити) / Shuffle (У 
довільному порядку)

Виберіть
Copy (Копіювати) / Paste 
(Вставити) / Cut (Вирізати) / 
Delete (Видалити)
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Джерело Main Menu 
(Головне меню) Підменю Параметри

Місцева пам'ять

Програти

Панель Контролю Відео 
(з'являється з піктограмою)

Backwards (Назад) / Forward 
(Вперед) / Fast backwards 
(Швидко назад) / Fast Forward 
(Швидко вперед)/ Play 
(Програти) / Pause (Пауза) 
/ Volume (Гучність) / settings 
(налаштування)

Панель Контролю Фото 
(з'являється з піктограмою)

Backwards (Назад) / Play 
(Програти) / Forward (Вперед) 
/ Zoom in (Наближення) / 
Zoom out (Віддалення) / 
Rotate (Обертання) / settings 
(налаштування)

Панель Контролю Музики 
(з'являється з піктограмою)

Backwards (Назад) / Play 
(Програти) / Forward (Вперед) / 
Repeat (Повторити) / Shuffle (У 
довільному порядку)

Виберіть
Copy (Копіювати) / Paste 
(Вставити) / Cut (Вирізати) / 
Delete (Видалити)

Micro SD
Програти

Панель Контролю Відео 
(з'являється з піктограмою)

Backwards (Назад) / Forward 
(Вперед) / Fast backwards 
(Швидко назад) / Fast Forward 
(Швидко вперед)/ Play 
(Програти) / Pause (Пауза) 
/ Volume (Гучність) / settings 
(налаштування)

Панель Контролю Фото 
(з'являється з піктограмою)

Backwards (Назад) / Play 
(Програти) / Forward (Вперед) 
/ Zoom in (Наближення) / 
Zoom out (Віддалення) / 
Rotate (Обертання) / settings 
(налаштування)

Панель Контролю Музики 
(з'являється з піктограмою)

Backwards (Назад) / Play 
(Програти) / Forward (Вперед) / 
Repeat (Повторити) / Shuffle (У 
довільному порядку)

Виберіть
Copy (Копіювати) / Paste 
(Вставити) / Cut (Вирізати) / 
Delete (Видалити)

Віддзеркалення 
екрану
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Джерело Main Menu 
(Головне меню) Підменю Параметри

Налаштування

Налаштування 
зображення

Aspect Ratio (Коефіцієнт 
пропорційності) Auto (Авто) / 4:3 / 16:9

Автоматична Призма On (Увімк.)/Off (Вимк.)

Призма V V-діапазон: +40 ~ -40 (0)

Brightness (Яскравість) Діапазон: 0 ~ 100

Contrast (Контраст) Діапазон: -50 ~ 50

Розташування проектора

Front Table (Спереду на столі) 
/ Rear Table (Ззаду на столі) / 
Front Ceiling (Спереду на стелі) / 
Rear Ceiling (Ззаду на стелі)

Режим показу
Brightest (Найяскравіший) 
/ Standard (Стандартний) / 
Theater (Кінотеатр)

Harman Kardon

Mute (Вимкнути звук) On (Увімк.)/Off (Вимк.)

Гучність аудіо Діапазон; 0 ~ 20 (10)

Режим аудіо
Movie (Фільм) / Bass Booster 
(Підсилювач басів) / Instrumental 
(Інструментальна)

Режим джерела 
світла

Full (Повний) / Eco 
(Еко) / Extended Eco 
(Поширений Еко) / Battery 
Saving (Заощадження 
Акумулятора)

Захист очей On (Увімк.)/Off (Вимк.)

Налаштування 
мережі Wi-Fi On (Увімк.)/Off (Вимк.)

Скинути 
налаштування Скинути всі Reset (Скинути) / Cancel 

(Скасувати)

Language (Мова)

English/ France / Germany/ 
Italian/ Spanish/ Russian/ 
繁體中文/ 简体中文/ 日本
語/ 한국어/ Swedish/ Dutch/ 
Turkish/ Czech/ Portuguese/ 
Thai/ Polish/ Finnish/Arabic/ 
Indonesi/ Hindi/ Vietnam

AppsCenter

Динамік 
Bluetooth

Шпалери
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Джерело Main Menu 
(Головне меню) Підменю Параметри

Information 
(Інформація)

Color Mode 
(Режим кольору)

Режим джерела 
світла

Обсяг місцевої 
пам'яті

Місцева пам'ять з 
програмами

Bluetooth

Версія 
мікропрограми

ПРИМІТКА. Інформацію про Wi-Fi/IP/MAC може бути подано на сторінці інформації.
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Аркуш технічних характеристик
Технічна характеристика

Система проекції DLPTM  0.2” WVGA

Первинна роздільна 
здатність 854x480

Brightness (Яскравість) 300 світлодіодних люменів

Пропорція контрасту 120000:1

Колір показу 1,07 млрд кольорів

Джерело світла Світлодіод

Тривалість роботи 
джерела світла 
(Звич./СуперЕко)

30000 години

Ватт лампи 10 Вт світлодіод RGB

Об'єктив F=1,7, f=5,5 мм

Зсув проекції 100%+/-5% 

Пропорція відстані 
проекції 1.2

Розмір зображення 24"-100" 

Відстань проекції 38”@1m

Призма +/- 40° (по вертикалі)

Оптичне масштабування Фіксоване

Чутний звук (Еко) 25dB

Місцева пам'ять Всього 16 ГБ 
(12 ГБ доступної пам'яті)

Підтримка роздільної 
здатності VGA(640 x 480) у повну HD(1920 x 1080)

Сумісність HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Горизонтальна частота 15 г ~ 135 кГц

Частота вертикального 
сканування 23~120 Гц

Вхід

HDMI / HDCP 1 (HDMI 1.4 / HDCP 1.4)

Карта SD Micro SD (Підтримує до 32 ГБ, SDHC)

USB-C 1 (5 В/ 2 A)

Wi-Fi 1

Bluetooth 1

Вихід

Вихід аудіо (3,5 мм) 1

Динамік Куб 3 Вт x 2

USB типу A (живлення) 1 (5 В/ 1 A)
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Інші

Напруга живлення 19 В  3,42 A
Вхід адаптера 100-240 В на частоті 50/60 Гц)

Енергоспоживання 45 Вт, 100 В змінного струму
 Очікування: < 0,5 Вт

Температура експлуатації 0~40°C

Упаковка Колір

Маса нетто 0,75kg 

Габарити 
(ширинаxдовжинаxвисота) з 
регульованою ніжкою

146 х 126 x 40 мм 

Language (Мова)

Англійська, французька, іспанська, тайська, корейська, німецька, 
італійська, російська, шведська, нідерландська, польська, чеська, 

китайська (традиційне письмо), китайська (спрощене письмо), 
японська, турецька, португальська, фінська, індонезійська, гінді, 

арабська, в'єтнамська, грецька

Стандартний аксесуар 

Шнур живлення 1

Пульт дистанційного 
керування 1

QSG 1

Кабель USB-C 1 (1 м)

Додатковий аксесуар 

Гарантійний талон Так (лише для певних регіонів)

Переносна сумка 1

Карта особливих 
характеристик
SuperColor ●

3D Blu-ray ●

3D Ready     ●

SonicExpert ●

SonicMode ●

Проекція під нахилом на всі 
360° ●

Портретний (вертикальний) 
режим ●

Автоматична Призма V ●

Пристрій читання USB ●

Швидке увімкнення живлення ●

Швидке вимкнення живлення ●

Захист очей ●

Бездротове віддзеркалення 
екрану ●
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Хронометраж відео підтримки HDMI

Хронометраж Роздільна здатність Горизонтальна 
частота (кГц)

Вертикальна 
частота (Гц)

Частота 
синхросигналу 

(МГц)
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



50

Хронометраж підтримки HDMI на комп'ютері
Роздільна 
здатність Режим Частота 

поновлення (Гц)
Горизонтальна 
частота (кГц) Годинник (МГц)

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
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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

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

Хронометраж підтримки 3D
HDMI/DP 3D (BlueRay3D з інформаційним кадром)

Сигнал
 Роздільна 
здатність (у 

точках)

 Aspect Ratio 
(Коефіцієнт 

пропорційності) 

Частота 
поновлення (Гц) Підтримка

Упаковка кадрів
1080p 1920 x 1080 16:9 23.98/24 Так

720p 1280 x 720 16:9 50/59.94/60 Так

Поруч
1080i 1920 x 1080 16:9 50/59.94/60 Так

Згори вниз
1080p 1920 x 1080 16:9 23.98/24 Так

720p 1280 x 720 16:9 50/59.94/60 Так

Налаштування вручну 3D (HDMI/USB C)

Сигнал
 Роздільна 
здатність (у 

точках)

 Aspect Ratio 
(Коефіцієнт 

пропорційності) 

Частота 
поновлення (Гц) Підтримка

SVGA 800 x 600 4:3 60* / 120** Так

XGA 1024 x 768 4:3 60* / 120** Так

HD 1280 x 720 16:9 60* / 120** Так

WXGA 1280 x 800 16:9 60* / 120** Так

HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:9 60 Так

Для відеосигналу
SDTV (480i)*** 720 x 480 4:3 / 16:9 60 Ні

Примітка.

*  Сигнали 60 Гц підтримуються для «поруч», «згори вниз» і «послідовність кадрів»

** Сигнали 120 Гц підтримуються лише для послідовності кадрів 

*** Відеосигнал (SDTV 480i) підтримується лише для послідовності кадрів 
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Хронометраж підтримки USB-C

Хронометраж Роздільна здатність Горизонтальна 
частота (кГц)

Вертикальна 
частота (Гц)

Частота 
синхросигналу 

(МГц)
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



Обслуговування клієнтів
Щоб отримати технічну підтримку чи обслуговування виробу, скористайтеся 
інформацією в таблиці нижче або зверніться до дистриб’ютора у своєму регіоні.
Примітка. Потрібно вказати серійний номер виробу.

Країна/регіон Веб-сайт T= Телефон
С= Онлайн-чат Електронна пошта

Австралія 
 
Нова Зеландія

www.viewsonic.com.au AUS= 1800 880 818
NZ= 0800 008 822 service@au.viewsonic.com

Канада www.viewsonic.com T= 1-866-463-4775 service.ca@viewsonic.com
Європа www.viewsoniceurope.com http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Тайвань www.viewsonic.com/tw/ T= 0800-899-880 service@tw.viewsonic.com
Сянган (Гонконг) www.hk.viewsonic.com T= 852 3102 2900 service@hk.viewsonic.com
Індія www.in.viewsonic.com T= 1800 419 0959 service@in.viewsonic.com
Корея ap.viewsonic.com/kr/ T= 080 333 2131 service@kr.viewsonic.com
Японія www.viewsonic.com/jp/ service@ap.viewsonic.com

Філіппіни www.viewsonic.com/ph/ Зверніться до 
розповсюджувача service@ap.viewsonic.com

В'єтнам www.viewsonic.com/vn/ Зверніться до 
розповсюджувача service@ap.viewsonic.com

Латинська 
Америка www.viewsonic.com/la/ C=  http://www.viewsonic.com/

la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.com

Nexus Hightech Solutions, Cincinnati #40 Desp. 1 Col. De los Deportes Mexico D.F.  
Тел.: 55) 6547-6454    55)6547-6484
Інші місця див.: http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico#mexico
Макао www.hk.viewsonic.com T= (853) 2833-8407 service@hk.viewsonic.com

Близький Схід ap.viewsonic.com/me/ Зверніться до 
розповсюджувача service@ap.viewsonic.com

Пуерто-Ріко 
та Віргінські 
острови

www.viewsonic.com

T= 1-800-688-6688 
(англійська)
C=   http://www.viewsonic.com/

la/soporte/servicio-tecnico

service.us@viewsonic.com
soporte@viewsonic.com

Сингапур www.viewsonic.com/sg/ T= 65 6461 6044 service@sg.viewsonic.com
Малайзія www.viewsonic.com/my/ Т= 1800- 88 - 8997 service@ap.viewsonic.com
Таїланд www.viewsonic.com/th/ T = 02-7214091-3 service@ap.viewsonic.com

Південна Африка ap.viewsonic.com/za/ Зверніться до 
розповсюджувача service@ap.viewsonic.com

США www.viewsonic.com T= 1-800-688-6688 service.us@viewsonic.com
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Обмежена гарантія
Проектор ViewSonic®

Область застосування цієї гарантії. 
ViewSonic® гарантує, що її продукція не міститиме дефектів матеріалу 
чи виробничих дефектів упродовж гарантійного періоду за звичайного 
використання. Якщо під час гарантійного періоду виявиться, що певний виріб 
містить дефекти матеріалу чи виробничі дефекти, компанія ViewSonic на 
власний розсуд відремонтує виріб або замінить його на аналогічний. Замінні 
вироби чи компоненти можуть містити відремонтовані чи перероблені деталі чи 
компоненти. 

Щодо гарантії у Північній та Південній Америці дізнайтеся на веб-сайті https://
www.viewsonic.com/us/support/limited-warranties/standard-warranty

Для інших регіонів:
Обмежена Загальна Гарантія на Один (1) рік 
Стандартний гарантійний період ViewSonic - це один (1) рік на всі моделі 
виробів у будь-якій країні, окрім випадків, коли ViewSonic надає і вказує довший 
гарантійний період. На сайті ViewSonic своєї країни перевірте місцеві умови для 
різних моделей, і чи має ваша модель виробу довший гарантійний строк у вашій 
країні.

Обмежена Гарантія на Один (1) рік для Інтенсивного Користування:
За інтенсивної експлуатації, коли проектор зазвичай працює понад 
чотирнадцять (14) годин на добу, у Північній і Південній Америці: Один (1) рік 
гарантії для всіх деталей, включаючи Джерело світла, один (1) рік роботи, 
дев'яносто (90) днів оригінального Джерела Світла від дати першого придбання. 
Європа: Один (1) рік гарантії для всіх деталей, включаючи Джерело світла, 
один (1) рік роботи, дев'яносто (90) днів оригінального Джерела Світла від дати 
першого придбання. 
Інші регіони або країни: Перевірте інформацію про гарантію в місцевого 
розповсюджувача або в місцевому офісі ViewSonic office.
Гарантія на Джерело Світла підлягає різним умовам і положенням, перевірці і 
схваленню. Стосується лише Джерела Світла, встановленого виробником. Всі 
аксесуари до Джерела Світла купуються окремо і мають гарантію 90 днів.
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Суб’єкт гарантії
Гарантія надається лише особі, що першою придбала виріб.
Виключення з гарантії:
1. Гарантія не поширюється на жоден пристрій, на якому було видалено, стерто 

чи іншим чином змінено серійний номер.
2. Гарантія не надається в разі пошкодження, погіршення роботи чи 

несправності через:
а.   Випадковість, неналежне використання, недбальство, пожежа, потоп, 

удар блискавки чи інші стихійні лиха, змінення виробу без дозволу чи 
недотримання вказівок, що надавалися з виробом;

b. Робота з перевищенням технічних характеристик виробу.
c.  Експлуатація виробу для інших, окрім призначених, цілей, або за 

неприйнятних умов.
d. Ремонт чи спроба ремонту, які здійснює будь-яка особа, що не має   

відповідного дозволу від компанії ViewSonic e. зовнішні чинники, як-от 
коливання напруги чи збій у мережі живлення; 

f. Використання деталей і витратних матеріалів, що не відповідають вказівкам 
ViewSonic.

h. Нормальне зношування;
g. Iнші причини, не пов’язані з дефектом виробу;

3. Тарифи на обслуговування зняття, встановлення та налаштування виробу.

Як отримати обслуговування 
1.  Щоб отримати докладнішу інформацію про обслуговування, що надається 

за умовами гарантії, зверніться в службу підтримки клієнтів ViewSonic (див. 
сторінку «Обслуговування клієнтів»). Потрібно вказати серійний номер виробу.

2.  Щоб отримати гарантійне обслуговування, потрібно:(a) надати оригінальний 
товарний чек із датою придбання; (b) вказати ім’я; (c) указати адресу; (d) 
надати опис проблеми та (e) указати серійний номер виробу.

3.  Привезіть виріб або надішліть його, сплативши транспортування, в 
оригінальній упаковці в авторизований сервісний центр ViewSonic або в 
компаніюViewSonic. 

4.  Щоб отримати докладніші відомості та дізнатися назву найближчого 
сервісного центру ViewSonic, зверніться в компанію ViewSonic. 

Обмежені або непрямі гарантії 
Вам не надаються жодні гарантії, прямі чи непрямі, що поширюються за межі 
наведеного в цьому документі опису, зокрема непрямі гарантії продаваності чи 
використання з певною метою. 
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Виключення збитків 
Відповідальність компанії ViewSonic обмежено вартістю ремонту або заміни виробу. ViewSonic 
не відповідатиме за: 
1.   пошкодження майна, спричинене дефектами виробу, збитки внаслідок незручностей, втрати 

можливості використовувати виріб, втрати часу, втрати вигоди, втрати бізнес-можливості, 
втрати ґудвілу, створення перешкод діловим взаєминам чи інших комерційних втрат навіть 
якщо про можливість таких збитків було відомо заздалегідь; 

2.  будь-які інші збитки, зокрема випадкові, наслідкові чи інші; 
3.  претензії, які висуває до клієнта третя сторона; 

Застосування державного законодавства:
Ця гарантія надає вам певні юридичні права, однак ви можете мати інші права залежно місця 
проживання. Деякі місцеві органи влади не дозволяють застосовувати обмеження непрямих 
гарантій чи виключати випадкові чи наслідкові збитки, тому наведені вище обмеження чи 
виключення можуть не застосовуватися до вас. 

Продаж за межами США та Канади 
Щоб отримати докладнішу інформацію щодо гарантії та обслуговування продукції ViewSonic, 
що продається за межами США і Канади, зверніться в компанію ViewSonic або до місцевого 
дистриб’ютора ViewSonic. 
На гарантійний період для цього виробу в материковому Китаї (за винятком Гонконгу, Макао та 
Тайваню) поширюється дія умов і положень Картки гарантійного обслуговування (Maintenance 
Guarantee Card).
Докладнішу інформацію щодо гарантії, надаваної в Європі та Росії, можна переглянути на веб-
сайті www.viewsoniceurope.com у розділі Support/Warranty (Гарантія/Підтримка).

Шаблон умов гарантії в UG 
VSC_TEMP_2005
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