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Kiitos, kun valitsit ViewSonic®-näytön
Maailman johtavana visuaalisten ratkaisujen toimittajana ViewSonic® on 
omistautunut ylittämään maailman odotukset teknisestä evoluutiosta, innovaatiosta 
ja yksinkertaisuudesta. Me ViewSonic®issa uskomme, että tuotteillamme on 
potentiaalia tehdä positiivinen vaikutus maailmaan ja luotamme siihen, että 
valitsemasi tuote soveltuu käyttötarkoitukseesi hyvin. 

Vielä kerran, kiitos, kun valitsit ViewSonic®in!
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Turvallisuusvarotoimet
Lue seuraavat Turvallisuusvarotoimet ennen kuin aloitat projektorin käytön.
• Säilytä tämä käyttöopas turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.
• Lue kaikki varoitukset ja toimi ohjeiden mukaisesti.
• Jätä projektorin ympärille vähintään 50 cm:n väli kunnollisen tuuletuksen 

varmistamiseksi.
• Aseta projektori hyvin tuuletetulle alueelle. Älä laita projektorin päälle mitään, 

mikä ehkäisee lämmön hajaantumista.
• Älä aseta projektoria epätasaiselle tai epävakaalle alustalle. Projektori voi kaatua 

ja aiheuttaa henkilövamman tai projektorin toimintahäiriön.
• Älä käytä, jos projektori on kallistunut yli 10° kulmaan vasemmalle tai oikealle tai 

yli 15° kulmaan eteenpäin tai taaksepäin.
• Älä katso suoraan projektorin linssiin käytön aikana. Voimakas valonsäde voi 

vahingoittaa silmiäsi.
• Avaa aina linssin sulkija tai pois linssinsuojus, kun projektorin lamppu on päällä.
• Älä estä projektorin linssiä millään esineellä, kun projektori on käytössä. Se voi 

aiheuttaa esineen kuumenemisen ja vääntymisen tai jopa tulipalon.
• Lampusta tulee erittäin kuuma käytön aikana. Anna lampun jäähtyä noin 45 

minuuttia ennen lamppukokoonpanon irrottamista vaihtoa varten.
• Älä käytä lamppua lampun nimelliskäyttöiän vanhentumisen jälkeen. Lamppujen 

jatkunut käyttö nimelliskäyttöiän vanhenemisen jälkeen voi harvinaisissa 
tilanteissa johtaa niiden rikkoutumiseen.

• Älä koskaan vaihda lamppukokoonpanoa tai mitään elektronista osaa ennen kuin 
projektori on irrotettu pistorasiasta.

• Älä yritä purkaa projektoria. Projektorin sisällä on vaarallisen korkeita jännitteitä, 
jotka voivat aiheuttaa kuoleman, jos jännitteisten osien kanssa joutuu kosketuksiin.

• Kun siirrät projektoria, varo pudottamasta tai törmäyttämästä sitä mihinkään.
• Älä aseta mitään painavia esineitä projektorin tai liitäntäkaapelien päälle.
• Älä aseta projektoria pystyasentoon. Se voi johtaa projektorin kaatumiseen ja 

aiheuttaa henkilövamman tai projektorin toimintahäiriön.
• Vältä altistamasta projektoria suoralle auringonpaisteelle ja muille jatkuville 

lämmönlähteille. Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, 
lämmityssäleikköjä, liesiä tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien 
vahvistimet), jotka voivat nostaa projektorin lämpötilan vaaralliselle tasolle.

• Älä aseta nesteitä projektorin lähelle tai päälle. Projektorin sisään kaatuneet 
nesteen voivat johtaa sen vahingoittumiseen. Jos projektori kastuu, irrota se 
virtalähteestä ja soita paikalliseen huoltokeskukseen järjestääksesi projektorin 
huollon.
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• Projektoria käytettäessä voit havaita kuumaa ilmaa ja hajua sen tuuletusritilästä. 
Tämä on normaalia, ei vika tuotteessa.

• Älä yritä kiertää polarisoidun tai maadoitustyyppisen pistokkeen 
turvaominaisuuksia. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi terää, joista toinen 
on leveämpi. Maadoitustyyppisessä pistokkeessa on kaksi terää ja kolmas, 
maadoituspiikki. Leveä ja kolmas terä ovat käytössä turvallisuutesi vuoksi. 
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, hanki sovitin. Älä yritä pakottaa pistoketta 
pistorasiaan.

• Kun liität pistokkeen pistorasiaan, ÄLÄ irrota maadoituspiikkiä. Varmista, ettei 
maadoituspiikkejä POISTETA KOSKAAN.

• Suojaa virtajohto niin, ettei sen päälle voi astua, tai ettei se joudu puristuksiin, 
erityisesti pistokkeen kohdalla tai kohdassa, jossa se tulee ulos projektorista. 

• Joissakin maissa jännite EI ole vakaa. Tämä projektori on suunniteltu toimimaan 
turvallisesti 100–240 voltin vaihtovirta-verkkojännitteellä, mutta se voi mennä 
epäkuntoon, mikäli ilmenee virtakatkos tai yli ±10 voltin virtapiikki. Alueilla, joilla 
verkon jännite voi vaihdella, tai joilla voi ilmetä virtakatkoksia, on suositeltavaa 
liittää projektori virran stabiloijaan, ylijännitesuojaan tai keskeytymättömään 
virransyöttöön (UPS).

• Jos projektorista tukee savua, kuuluu epänormaalia ääntä, tai tuntuu outoa 
tuoksua, sammuta projektori välittömästi ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai 
ViewSoniciin. Projektorin käytön jatkaminen on vaarallista.

• Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita/lisävarusteita.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan.
• Jätä kaikki huolto pätevälle huoltohenkilöstölle.
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Johdanto
Tämä luotettava, muotoilultaan käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen Lamp 
Free Pocket Cinema -projektori tarjoaa käyttäjälle korkean suorituskyvyn LED-
projisoinnin.

HUOMAUTUS:  Jotkut ominaisuuksista eivät ehkä ole käytettävissä 
projektorissasi. Todellinen suorituskyky voi vaihdella ja se on 
mallin teknisten tietojen mukainen.

Ominaisuudet
• Short throw -linssimuotoilu mahdollistaa 39” projisoidun näyttökoon vain 1 

metrin etäisyydeltä.
• Automaattinen pystytrapetsikorjaus korjaa vääristyneen kuvan automaattisesti.
• Erinomaisen audiosuorituskyvyn takaa JBL.
• Välitön käynnistys/sammutus ja upeat värit.
• Vaihdettavat väriylälevyt ja joustava kulmansäätö.
• Monikieliset kuvaruutunäyttö (OSD) -valikot.
• Sisäinen akku helpottamaan ulkona projisointia.
• Helppo navigointi käyttäjäystävällisellä käyttöliittymämuotoilulla.
• LED-valolähteellä todella pitkä käyttöikä (30 000 tuntia).
• Väritilat kaikkiin tilanteisiin.

HUOMAUTUS:  Projisoidun kuvan näennäinen kirkkaus vaihtelee ympäristön 
valaistuksen ja valitun tulosignaalin kontrasti-/kirkkausasetuksen 
ja projisointietäisyyden mukaan.
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Pakkauksen sisältö

Quick Start Guide

クイックスタートガイド

Mini

+
CR2032

1

2

3

6 4
5

7

Nimike Kuvaus
[1] M1 mini -projektori

[2] Vaihdettava ylälevy

[3] Pikakäynnistysopas
[4] Kantohihna
[5] CR2032-akku
[6] Kaukosäädin
[7] Micro-USB-kaapeli
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Tuotteen yleiskatsaus

Projektori

HDMI

1. Järjestelmän kaatuessa, käynnistä projektori uudelleen käyttämällä Reset Button (Nollauspainiketta).

Tarkennusrengas

Virtakytkin
Infrapunavastaanotin

LED-merkkivalo

Infrapunavastaanotin

USB Type A 
-portti

DC (Micro-USB-portti)

HDMI-portti

Virtakytkin

Nollauspainike¹

Älykäs 
teline

Tuuletusaukko

Linssi

Ylälevy

Kantohihnan 
kiinnityskohta

Kaiutin
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Kaukosäädin

Painike Kuvake Kuvaus

Virta Kytkee projektorin Päälle tai Pois

Aloitussivu Siirtää Home (Koti) -valikkoon

Ylös/Alas/Vasemmalle/
Oikealle

Navigointiin ja haluttujen valikkokohteiden 
valintaan ja säätöjen tekemiseen

OK Vahvistaa valinnan

Asetukset Näyttää Settings (Asetukset) -valikon

Palaa Palauttaa edelliseen valikkoon

Äänenvoimakkuus ylös Lisää äänenvoimakkuuden tasoa

Mute (Mykistys) Mykistä ääni

Äänenvoimakkuus alas Vähentää äänenvoimakkuuden tasoa
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Kaukosäädin - toiminta-alue
Varmistaaksesi kaukosäätimen oikean toiminnan, 
toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Kaukosäädintä on pidettävä 30° kulmassa 

kohtisuoraan projektorin kaukosäätimen 
infrapuna-antureita kohti.

2. Etäisyys kaukosäätimen ja anturin välillä ei saa 
olla yli 8 metriä.

HUOMAUTUS:  Paikanna kuvasta 
kaukosäätimen infrapuna (IR) 
-anturien sijainti.

IR Receiver

IR Receiver

Kaukosäädin - paristojen vaihto
1. Aseta kaukosäädin ylösalaisin ja poista paristokelkka kaukosäätimen alaosasta 

painamalla sivuliuskaa ja vetämällä se ulos.
2. Poista vanha paristo (jos on tarpeen) ja asenna uusi CR2032-paristo.

HUOMAUTUS:  Huomioi pariston napaisuusmerkinnät.
3. Aseta paristokelkka takaisin paikalleen kohdistamalla se alustan kanssa ja 

painamalla takaisin paikalleen.

CR2032

OPEN

PUSH

RELEASE

            CR2032
OPENPUSH

RELEASE

HUOMAUTUS:  
• Älä jätä kaukosäädintä ja paristoja liian kuumaan tai kosteaan ympäristöön.
• Vaihda paristot ainoastaan saman tai vastaavan tyyppisiin paristoihin, jotka 

ovat paristonvalmistajan suosittelemia.
• Jos paristo on lopussa, tai jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista 

paristo välttääksesi kaukosäätimen vahingoittumisen.
• Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden tai alueesi paikallisten 

ympäristösäädösten mukaisesti.
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Ensimmäinen asetus
Tässä osassa annetaan projektorin ensimmäisen asetuksen yksityiskohtaiset ohjeet.

Sijainnin valitseminen - Projisointisuunta
Oma tarve ja huoneen asettelu ratkaisevat asennussijainnin. Ota huomioon 
seuraavaa:
• Näytön koko ja sijainti.
• Sopivan pistorasian sijainti.
• Projektorin ja muiden laitteiden sijainti ja etäisyys.

Projektori on suunniteltu asennettavaksi johonkin seuraavista sijainneista:

Sijainti

Eteen pöytä
Projektori on sijoitettu lähelle 
lattiaa valkokankaan eteen.

Eteen katto
Projektori on ripustettu 
ylösalaisin katosta 
valkokankaan eteen.

Taakse pöytä¹
Projektori on sijoitettu lähelle 
lattiaa valkokankaan taakse.

Taakse katto¹
Projektori on ripustettu 
ylösalaisin katosta 
valkokankaan taakse.

 1. Takaprojisointivalkokangas vaaditaan.



1414

Projisointimitat
• 16:9-kuva16:9-valkokankaalla

HUOMAUTUS:  (e) = Valkokangas / (f) = Linssin keskikohta

16:9-kuva16:9-valkokankaalla
(a) 

Valkokankaan 
koko

(b) 
Projisointietäisyys

(c) Kuvan 
korkeus Kuvan leveys

in. cm in. m in. cm in. mm

30 76,2 32,16 0,82 14,7 37,36 26,15 664

40 101,6 42,88 1,09 19,6 49,81 34,86 886

50 127 53,6 1,36 24,5 62,26 43,58 1107

60 152,4 64,32 1,63 29,4 74,72 52,29 1328

70 177,8 75,04 1,91 34,3 87,17 61,01 1550

80 203,2 85,76 2,18 39,2 99,62 69,73 1771

90 228,6 96,48 2,45 44,1 112,07 78,44 1992

100 254 107,2 2,72 49 124,53 87,16 2214

HUOMAUTUS:  Näillä numeroilla on 3 % toleranssi johtuen optisten osien 
variaatioista. On suositeltavaa testata fyysisesti projisointikoko ja 
etäisyys ennen projektorin pysyvää asennusta.
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Ylälevyn poistaminen/asentaminen
M1 minin toimitus sisältää erivärisiä ylälevyjä. 

1 2

Ylälevyn vaihtaminen:
1. Poista ylälevy vääntämällä varovasti ylös yhtä kulmaa ja nostamalla ylälevy pois 

(kuten kuvassa yllä).
2. Asentaaksesi ylälevyn, kohdista ylälevyn pyöreä reikä ja piikit projektorin tilaan ja 

reikiin. Paina ylälevy varovasti paikalleen.
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Liitäntöjen tekeminen
Tässä osassa opastetaan, kuinka projektori liitetään toiseen laitteeseen.

Verkkovirtaan liittäminen
1. Liitä USB-johto projektorin sivulla olevaan Micro-USB-porttiin.
2. Liitä USB-johdon toinen pää virtapankkiin, älypuhelinsovittimeen tai 

tietokoneeseen (5 V / 2 A).

HUOMAUTUS:  Lataa projektoria 2 tuntia (5 V / 2 A) ennen sen käyttämistä 
akkutilassa ensimmäistä kertaa.

.
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Akun käyttö
Akun varaustason kuvake näkyy ylhäällä oikealla Aloitusnäytössä Kun 
akunvaraustaso laskee matalaksi, näyttöön tulee näkyviin ”varaus vähissä -viesti”.

Akun käyttöaikatiedot
Lataaminen Noin 2 tuntia (5 V / 2 A)1 

Käyttötunnit 2,1 tuntia (Normaali) / 2,4 tuntia (ECO)

Akun tason ilmaisin (Lataus) Latauksen aikana: Punainen LED-valo PÄÄLLÄ
Täysi lataus: Punainen LED-valo POIS

HUOMAUTUS:  
• Kun projektori on käytössä, 5 V / 2 A:n verkkolaite vaaditaan projektorin 

lataamiseksi täyteen.
• Kun projektori on käytössä, USB A -portin käyttö muiden laitteiden 

virtalähteenä, esim. langaton käyttöavain, voi estää projektorin akun 
latautumisen täyteen.

1 Latausaika voi olla pidempi kuin kaksi tuntia, jos käytetään alle 5 V / 2 A -jännitettä.
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Liittäminen ulkoisiin laitteisiin
HDMI-liitäntä
Liitä HDMI-kaapelin toinen pää videolaitteen HDMI-porttiin. Liitä sitten kaapelin 
toinen pää projektorin HDMI-porttiin (tuki HDCP 1.4 / HDMI 1.4).

USB-liitäntä
Nauttiaksesi valokuvista, musiikista ja elokuvista, liitä USB-flash-asema USB Type A 
-porttiin. Katso tuetut tiedostomuodot kohdasta sivu 30.

 

HDMI

USB A

HDMI
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Projektorin käyttö
Projektorin käynnistys
1. Varmista, että projektorin on liitetty virtalähteeseen, tai että akun varaus on 

riittävä.
2. Paina Virtakytkintä kytkeäksesi projektorin päälle. Voit painaa vaihtoehtoisesti 

kaukosäätimen Power (Virtapainiketta).

                      
3. Aseta Älykäs jalusta haluamaasi katselukulmaan. 

HUOMAUTUS:  Kun projektoria ei käytetä, paina Virtakytkin Off (Pois) 
-asentoon. Jos käytät virran sammuttamiseen vain kaukosäätinen 
Virtapainiketta, projektori siirtyy valmiustilaan ja sisäinen akku 
kuluttaa edelleen hieman virtaa.

tai
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Projisoidun kuvan säätäminen
Projektorin korkeuden ja projisointikulman säätäminen
Projektorin varusteisiin kuuluu yksi (1) Älykäs jalusta. Jalustan säätäminen 
muuttaa projektorin korkeutta ja pystyprojisointikulmaa. Säädä jalusta huolellisesti 
hienosäätääksesi projisoidun kuvan sijaintia.

HUOMAUTUS:  
• Jos projektoria ei ole sijoitettu tasaiselle pinnalle ja jos valkokangas 

ja projektori eivät ole kohtisuorassa toisiinsa nähden, projisoidusta 
kuvasta voi tulla muodoltaan puolisuunnikas. ”Automaattinen 
pystytrapetsikorjaus”-toiminto kuitenkin korjaa ongelman automaattisesti.

• Ei ole suositeltavaa käyttää Älykästä jalustaa 90° kulmassa.
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Tarkennuksen säätö
Valkokankaalla olevan kuvan tarkennuksen säätämiseksi, siirrä tarkennusrengasta 
hitaasti eteenpäin ja taaksepäin.



2222

Projektorin sammuttaminen
1. Paina projektorin Virtakytkintä tai kaukosäätimen Power (Virtapainiketta), 

seuraava vahvistusviesti tulee näkyviin:

Photo Music Movie HDMI Setting Press the Power Button Again to Power Off

2. Paina Virtakytkintä tai paina kaukosäätimen Power (Virtapainiketta) 
uudelleen sammuttaaksesi projektorin. Peruaksesi, paina mitä tahansa muuta 
kaukosäätimen painiketta.
HUOMAUTUS:  Kun projektoria ei käytetä, paina Virtakytkin Off (Pois) -asentoon. 

Jos käytät virran sammuttamiseen vain kaukosäätimen 
Virtapainiketta, projektori siirtyy valmiustilaan ja sisäinen akku 
kuluttaa edelleen hieman virtaa.
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Projektorin käyttö
Tässä luvussa esitellään Aloitusnäyttö ja sen valikot.

Aloitusnäyttö
Aloitusnäyttö tulee näkyviin joka kerta, kun käynnistät projektorin. Siirtyäksesi 
Aloitusnäyttöön, käytä kaukosäätimen suuntapainikkeita. Voit palata pää-
aloitusnäyttöön milloin tahansa painamalla kaukosäätimen Home (Koti)-painiketta.

Photo Music Movie HDMI Setting

Menu (Valikko) Kuvaus
Photo (Valokuva)1 Valokuvatiedostojen tarkasteluun.

Music (Musiikki)1 Musiikkitiedostojen tarkasteluun ja toistamiseen.

Video1 Videotiedostojen tarkasteluun ja toistamiseen.
HDMI Liitettyyn HDMI-lähteeseen vaihtamiseen.

Setting (Asetus) Useiden luokkien hallintaan, kuten: Kuva-asetukset, 
Perusasetukset ja Järjestelmätiedot.

HUOMAUTUS:  Kuvatilaa ja Kuvasuhdetta ei voi säätää Aloitusnäytöllä.

1      Toiminnon käyttämiseksi projektoriin on liitettävä USB-flash-asema, jossa on asiaankuuluva tietoväline.
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Valikkotoiminnat
Photo (Valokuva)
Tarkastele ja näytä USB-flash-aseman valokuvatiedostoja.
1. Valitse kaukosäätimen suuntapainikkeita käyttämällä Photo (Valokuva) ja paina 

OK.

Photo

Music Movie HDMI Setting

2. Navigoi kansioissa/tiedostoissa suuntapainikkeita käyttämällä. Kun löydä 
haluamasi kuvatiedoston, paina OK-painiketta avataksesi ja näyttääksesi sen.

Return

Resolution:
Size:             
Date:             
Time:         

1920 x 1080
338 KB
2019/01/01
11:03:01
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Music (Musiikki)
Näytä ja toista USB-flash-asemasi musiikkia.
1. Valitse kaukosäätimen suuntapainikkeita käyttämällä Music (Musiikki) ja paina 

OK.

Photo

Music

Movie HDMI Setting

2. Navigoi kansioissa/tiedostoissa suuntapainikkeita käyttämällä. Kun löydät 
haluamasi musiikkitiedoston, paina OK-painiketta.

Return

Album:
Title:             
Bit Rate:             
Artist:
Sampling:
Year:         

Album Name
Title Name
112K
Artist Name
44K
2018
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3. Mediasoitin avautuu ja ja toistaa musiikkitiedoston.

01.music.mp3 

00:00:04 00:00:30

HUOMAUTUS:  Audiotiedosto sisältä albuminen kannen, joka näytetään näytän 
oikealla puolella.
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Movies (Elokuvat)
Näytä ja toista USB-flash-asemasi videoita.
1. Valitse kaukosäätimen suuntapainikkeita käyttämällä Movies (Elokuvat) ja paina 

OK.

Photo

Movie

HDMI SettingMusic

2. Navigoi kansioissa/tiedostoissa suuntapainikkeita käyttämällä. Kun löydät 
haluamasi videotiedoston, paina OK-painiketta.

Return

Resolution:
Audio Track:             
Subtitle:             
Program:
Size:         

1920 x 1080
1/1
OFF
--/0
3870KB

File name.mp4
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3. Mediasoitin avautuu ja toistaa videotiedoston.

Return

File name.mp4

File name.mp4 

00:00:04 00:00:15

HUOMAUTUS:  
• Paina toiston aikana OK-painiketta käyttääksesi tietovälineen ohjauspalkkia.
• Ääniraidat ja tekstitykset eivät ole tuettuja.



29

Tietovälineen ohjauspalkin painikkeiden käyttö
Tietovälineen ohjauspalkin painikkeet tulevat näkyviin, jos video-, musiikki- tai 
valokuvatiedosto on valittu avattavaksi.

Kuva Video Musiikki

Takaisin Takaisin Takaisin

Toista Takaisinkelaus Takaisinkelaus

Seuraava Toista Toista

Tauko Tauko Tauko

Lähennä Eteenpäinkelaus Eteenpäinkelaus

Loitonna Seuraava Seuraava

Pysäytä Pysäytä Pysäytä

HUOMAUTUS:  
Vinkkejä USB:n käyttöön

Kun käytät USB:tä lukemiseen ja/tai tallentamiseen, pidä mielessä seuraava:
1. Jotkut USB-tallennuslaitteet eivät ehkä ole yhteensopivia.
2. Jos käytät USB-jatkokaapelia, USB-laite ei ehkä tunnista USB:tä.
3. Käytä ainoastaan USB-tallennuslaitteita, jotka on alustettu Windows FAT32 - 

tai NTFS-tiedostojärjestelmällä.
4. Suurempien tiedostoje lataaminen vaatii enemmän aikaa.
5. USB-tallennuslaitteilla olevat tiedot voivat vahingoittua tai ne voidaan 

menettää. Varmuuskopioi tärkeät tiedostot. 
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Tuetut tiedostomuodot
Multimedia Muoto Video Audio Kommentti
Elokuva .avi Xvid, MPEG-2, MPEG-4, 

Divx, H.264
MP3, WMA, 
AAC, MP2, 

PCM Maksimiresoluutio: 
1920 x 1080 @30 FPS

.mp4 MPEG-2, MPEG-4, Divx, 
H.264

.ts/.trp MPEG-4, H.264
.mkv/.mov MPEG-4, H.264

.mpg MPEG-1, MPEG-2
.dat MPEG-1 MP2.vob MPEG-2

.rm/.rmvb RV8, RV9, RV10 COOK Maksimiresoluutio: 
1280 x 720 @ 30 FPS

Musiikki

.mp3 MP3

Näytteenottonopeus: 
32 K - 48 KHz

Bittinopeus  
32 K - 320 Kbps

.wma WMA

Näytteenottonopeus: 
8K - 48 KHz

Bittinopeus  
128K - 320 Kbps

.m4a/.aac AAC

Näytteenottonopeus: 
8K - 48 KHz

Bittinopeus  
128K - 442 Kbps

Valokuva

.jpg/.jpeg
Progressiivinen JPEG Maksimiresoluutio: 

1024 x 768

Perusviiva-JPEG Maksimiresoluutio: 
15360 x 8640

.bmp Maksimiresoluutio: 
9600 x 6400

.png
Lomittumaton Maksimiresoluutio: 

9600 x 6400

Lomitettu Maksimiresoluutio: 
1200 x 800
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HDMI
Projisoi sisältöä mediasoittimesta, tietokoneesta tai muusta HDMI-yhteensopivasta 
laitteesta.

Photo Movie

HDMI

SettingMusic

1. Liitä mediasoitin, tietokone tai muu HDMI-yhteensopiva laite projektoriin HDMI-
kaapelilla.

2. Valitse kaukosäätimen suuntapainikkeita käyttämällä HDMI ja paina OK.

3. HDMI-tilassa Kuva- ja Perusasetuksia voi säätää painamalla kaukosäätimen 
Settings (Asetukset) [  ] -painiketta.

HUOMAUTUS:  Jos HDMI-tulossa ei ole signaalia 20 minuuttiin, järjestelmä 
sammuu automaattisesti.
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Setting (Asetus)
Setting (Asetus) -kohdassa voit säätää Kuvaa ja Perusasetuksia, päivittää 
laiteohjelmiston ja tarkastella tietoja.

1. Valitse kaukosäätimen suuntapainikkeita käyttämällä Setting (Asetus) ja paina 
OK.

Photo Movie HDMI

Setting

Music

2. Valitse Ylös- ja Alas-painikkeilla haluttu asetus ja paina OK. Käytä sitten Vasen- ja 
Oikea-painikkeita tai OK-painiketta tehdäksesi säätöjä tai valintoja.

Picture Mode
Brightness
Contrast
Sharpness
Saturation
Tint
Color Temperature
Aspect Ratio

Movie
    0
    0
    0
   10
    0
Medium
  Auto
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Asetukset - On-screen Display (OSD) -puu
Päävalikko Alavalikko Valikkovalinta
Image Setting 
(Kuva-asetus)

Picture Mode (Kuvatila) Brightest (Kirkkain)
TV
Movie (Elokuva)
User (Käyttäjä)

Brightness (Kirkkaus) (-/+, 0-100)
Contrast (Kontrasti) (-/+, 0-100)
Sharpness (Terävyys) (-/+, 0-100)
Saturation 
(Värikylläisyys)

(-/+, 0-100)

Tint (Sävy) (-/+, 0-100)
Color Temperature 
(Värilämpötila)

6500K
7500K
9300K

Aspect Ration 
(Kuvasuhde)

Auto 
(Automaattinen)
4:3
16:9
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Päävalikko Alavalikko Valikkovalinta
Basic Settings 
(Perusasetukset)

Language (Kieli)1 English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Norsk
Português
Russian

繁體中文

简体中文

日本語

韓語
Swedish
Dutch
Turkish
Czech
Thai
Polish
Finnish
Arabic
Indonesian
Hindi
Vietnamese

Projector Projection 
(Projektori Projisointi)

Front Table  
(Eteen pöytä)
Front Ceiling  
(Eteen katto)
Rear Table 
(Taakse pöytä)
Rear Ceiling 
(Taakse katto)

Keystone (-/+, -40-40)

Auto Keystone 
(Automaattinen 
trapetsikorjaus)

On (Päällä)
Off (Pois päältä)

Light Source Level 
(Valolähteen taso)

Full (Täysi)
Eco

Reset to Factory 
Default (Nollaa tehtaan 
oletukseen)

Yes (Kyllä)
No (Nro)

1     Kielituki vaihtelee alueittain. Jos jotakin kieltä ei näy kieliluettelossa, kyseisen kielen fontti ei näy oikein. 
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Päävalikko Alavalikko Valikkovalinta
Information 
(Tiedot)

Light Source Hours 
(Valolähdetunnit)
System Version 
(Järjestelmäversio)
Resolution (Resoluutio)
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Kuva-asetusvalikko
Valikkovalinta Kuvaus
Color Mode 
(Väritila)

Projektorissa on useita esiasetettuja kuvatiloja niin, että 
voit valita käyttöympäristöösi ja tulosignaaliisi sopivan.

Brightest (Kirkkain)
Maksimoi heijastetun kuvan kirkkauden. Tämä tila on 
sopiva ympäristöissä, joissa vaaditaan hyvin korkeaa 
kirkkautta, esim. kirkkaasti valaistut huoneet.

TV
Optimoitu urheiluohjelmien katseliin hyvin valaistuissa 
ympäristöissä.

Movie (Elokuva)
Sopiva värikkäille elokuville, digikameran videoleikkeille 
tai DVD-levyille PC-tulon kautta. Paras hämärissä 
ympätistöissä.

User (Käyttäjä)
Hakee mukautetut käyttäjäasetukset.

Brightness 
(Kirkkaus)

Mitä korkeampi arvo, sitä kirkkaampi kuva. Matalammat 
arvot johtavat tummempaan kuvaan.

1

Contrast 
(Kontrasti)

Käytä tätä asettaaksesi huippuvalkoisen tason, kun olet 
säätänyt Brightness (Kirkkaus)-asetuksen sopivaksi 
valitulle tulolle ja katseluympäristölle.

1

Sharpness 
(Terävyys)

Korkea arvo johtaa terävämpään kuvaan; matala arvo 
pehmentää kuvaa.
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Valikkovalinta Kuvaus
Saturation 
(Värikylläisyys)

Viittaa kyseisen värin määrään videokuvassa. Matalammat 
asetukset tuottavat vähemmän värikylläisiä värejä, 
”0”-asetus poistaa värin kuvasta kokonaan. Jos 
värikylläisyys on liian korkea, väri näkyy liian voimakkaana 
ja epärealistisena.

Tint (Sävy) Mitä korkeampi arvo, sen vihertävämpi kuvasta tulee. Mitä 
matalampi arvo, sen punertavampi kuvasta tulee.

Color Temp 
(Värilämpötila)

Valitse värilämpötila-asetus.
• 6500K: Ylläpitää normaalin valkoisen värityksen.
• 7500K: Korkeampi, viileämpi lämpötila kuin 6500K.
• 9300K: Korkein värilämpötila; saa kuvan näyttämään 

sinisimmän valkoiselta.
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Valikkovalinta Kuvaus
Aspect Ration 
(Kuvasuhde)

Aspect Ratio (Kuvasuhde) on kuvan leveyden ja korkeuden 
suhde. Digitaalisen signaalinkäsittelyn kehittyessä 
digitaaliset näyttölaitteen, kuten tämä projektori, voivat 
venyttää ja skaalata dynaamisesti kuvanlähtöä eri 
kuvasuhteisiin kuin kuvan tulosignaali.

Kuvasuhdeasetus Kun projektorin nattivikuvasuhde on 16:9

Auto 
(Automaattinen)

4:3

16:9

 

Auto (Automaattinen)
Skaalaa kuvan suhteellisesti sen sovittamiseksi projektorin 
natiiviresoluution vaakasuunnassa. Tätä voi käyttää 
saapuvalle kuvalle, jonka kuvasuhde ei ole 4:3 eikä 16:9, 
mutta haluat käyttää näytön alasta niin paljon kuin 
mahdollista muuttamatta kuvan kuvasuhdetta.

4:3
Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä 
4:3-kuvasuhteessa. Tämä sopii parhaiten 4:3-kuville, 
kuten kuvat tietokonenäytöissä, vakiotarkkuus-TV-
vastaanottimissa ja 4:3-kuvasuhteen DVD-elokuvissa, 
koska niitä voi näyttää ilman kuvasuhteen muutosta.
16:9
Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä 
16:9-kuvasuhteessa. Tämä sopii parhaiten kuville, joilla on 
valmiiksi 16:9-kuvasuhde, kuten teräväpiirto-TV.
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Perusasetukset-valikko
Valikkovalinta Kuvaus
Language (Kieli) Valitse OSD-valikolle käytettävissä oleva kieli.
Projector Projection 
(Projektori Projisointi)

Valitse haluttu projisointiasento.

Keystone Säädä manuaalisesti välillä -40–40.
Auto Keystone 
(Automaattinen 
trapetsikorjaus)

Tarjoaa suorakulmaisen näytö säätämällä 
automaattisesti trapetsikorjausnumeron, kun ilmenee 
projektorin kallistuksesta johtuva puolisuunnikas 
näyttökuva.
• On (Päällä): Säädä trapetsikojausnumero 

automaattisesti.
• Off (Pois päältä): Säädä trapetsikorjausnumero 

automaattisesti.
HUOMAUTUS:  Jos Keystone (Trapetsikorjaus) 

on valittu, Auto Keystone 
(Automaattinen trapetsikorjaus) 
vaihtuu Off (Pois) -tilaan 
automaattisesti.

Light Source Level 
(Valolähteen taso)

Valitse LED-valon sopiva virrankulutus.
Full (Täysi)
100 %
Eco
70 %

Reset to Factory 
Default (Nollaa 
tehtaan oletukseen)

Nollaa kaikki asetukset niiden oletusarvoihin.
HUOMAUTUS:  Valolähdetunnit, Projektori 

Projektio ja Kieli pysyvät 
muuttumattomina.

Tiedot
Valikkovalinta Kuvaus
Light Source Hours 
(Valolähdetunnit)

NÄyttää kokonaiskäyttöajan.

System Version 
(Järjestelmäversio)

Näyttää nykyisen järjestelmäversion.

Resolution 
(Resoluutio)

Tällä hetkellä näytetty resoluutio.
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Laiteohjelmistopäivitys.
Käyttäjä voi päivittää laiteohjelmiston USB:llä.

HUOMAUTUS:  Älä irrtoa virtajohtoa pistorasiasta tai USB:tä päivitysprosessin 
aikana.

Laiteohjelmiston päivitys USB:llä
1. Lataa uusin versio ViewSonicin verkkosivustolta ja kopioi tiedosto USB-

laitteeseen. 
HUOMAUTUS:  USB-muoto: FAT32

2. Käynnistä projektori ja liitä USB, jossa on uusi laiteohjelmisto.

Photo Music Movie HDMI Setting

Yes Cancel

Do you want to update the current firmware?

3. Järjestelmä näyttää ylläolevan valintaruutuviestin.
4. Kun olet valinnut Yes (Kyllä), näkyviin tulee edistymispalkki ja päivitysprosessi 

alkaa. 

5. Kun 100 % saavutetaan, projektori käynnistyy uudelleen. Koko prosessi kestää 
noin (5) minuuttia.

6. Kun laiteohjelmisto on päivitettyu, projektorin uudelleenkäynnistyminen kestää 
muutaman minuutin.
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Virtapankkitoiminto
Projektori toimii myös mobiililaitteesi virtapankkina.

Mobiilaitteen lataaminen:
1. Kytke projektori pois päältä painamalla Virtakytkintä.
2. Käytä mobiililaitteen liittämiseen projektorin USB Type A -porttia.
3. Mobiilaitetta ladataan 5 V / 1 A:n jännitteellä.

HUOMAUTUS:  Virtapankkitoiminto toimii vain, kun projektori on kytketty pois 
päältä.
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Liite
Tekniset tiedot

Nimike Luokka Tekniset tiedot
Projektori Tyyppi 0,2” WVGA, LED

Näyttökoko 24”-100”
Kirkkaus 120 LED-lumenia
Heijastusetäisyys 0,64–2,66 m (39” @1 m)
Linssi F=1,7, f=7,5 mm
Optinen zoomi Kiinteä
Valolähdetyyppi RGB LED
Valolähteen 
käyttöikä (Normaali)

jopa 30 000 tuntia

Näyttöväri 1,07 miljardia väriä
Keystone -/+ 40 (Pysty)
Akkukapasiteetti 5 000 mAh, 3,7 V

Tulosignaali HDMI fh: 15h - 135 KHz, fv:23 - 120 Hz,

Resoluutio Native (Natiivi) 854 x 480
Tuki VGA (640 x 480) - FullHD (1920 x 1080)

Tulo HDMI 1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
USB TYPE-A 1 (USB 2.0 -lukija; virran jakaminen)
Micro USB 1 (Virtatulo)

Lähtö Kaiutin 2 W Cube x 1
USB Type A (Virta) 1 (USB 2.0, 5 V / 1 A; jaa USB-lukijalla)

Voimanlähde Ottojännite 5V/2A

Käyttöolosuhteet Lämpötila 0–40°C
Kosteus 0–90 % (kondensoitumaton)

Mitat Fyysinen 
(L x K x S)

110 x 104 x 27 mm 
(4,3” x 4,1” x 1,06”)

Paino Fyysinen 0,3 kg

Virtatila On (Päällä) 8 W (tyypillinen)
Off (Pois päältä) < 0,5 W (Valmiustila)

< 0,006 W (Virta pois)
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Projektorin mitat
110 (L) x 104 (K) x 27 mm (S)

109,98 mm

103
,98

 mm

            

27,2 mm

Ajoituskaavio
HDMI-videoajoitus

Ajoitus Resoluutio Vaakataajuus 
(kHz)

Pystytaajuus 
(Hz)

Pistekellotaajuus 
(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 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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HDMI tukee PC-ajoitusta

Resoluutio Virkistystaajuus 
(Hz)

Vaakataajuus 
(kHz)

Pistekellotaajuus 
(MHz)

640 x 480
59,94 31,469 25,175

72,809 37,861 31,5
75 37,5 31,5

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

800 x 600

56,250 35,156 36
60,317 37,879 40
72,188 48,077 50

75 46,875 49,5

1024 x 768
60,004 48,363 65
70,069 56,476 75
75,029 60,023 78,75

1152 x 864 75 67,5 108

1280 x 768
59,87 47,776 79,5

74,893 60,289 102,25

1280 x 800
59,81 49,702 83,5

74,934 62,795 106,5

1280 x 960 60 60 108

1280 x 1024
60,02 63,981 108

75,025 79,976 135

1360 x 768 60,015 47,712 85,5

1400 x 1050 59,978 65,317 121,75

1440 x 900
59,887 55,935 106,5

60 55,469 88,75
74,984 70,635 136,75

1600 x 1200 60 75 162

1680 x 1050
59,883 64,674 119,000
59,954 65,29 146,25
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LED-merkkivalo
valo Kuvaus

Sininen Virta Päälle

Punainen Valmiustila

Punainen Projektorin lataaminen

Punainen - Pois Akku on täyteen ladattu
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Sanasto
Tässä osassa kuvataan kaikissa projektorimalleissa käytettyjen termien 
vakiosanasto. Kaikki termit on lueteltu aakkosjärjestyksessä.

HUOMAUTUS:   Jotkut termit eivät ehkä sovellu projektoriisi.

A Aspect Ration (Kuvasuhde)
Viittaa kuvan leveyden ja korkeuden suhteeseen.

B Brightest Mode (Kirkkain-tila)
Maksimoi heijastetun kuvan kirkkauden. Tämä tila on ihanteellinen 
ympäristöissä, joissa vaaditaan suurta kirkkautta, kuten käytettäessä 
projektoria hyvin valaistuissa huoneissa.
Brightness (Kirkkaus)
Säätää näyttökuvan kirkkaudentasoja.

C Color (Väri)
Säätää värikylläisyyttä
Color Temp (Värilämpötila)
Antaa käyttäjien valita määrätyt värilämpötila-asetukset 
katsomiskokemuksensa lisämukauttamiseen.
Contrast (Kontrasti)
Säätää eron kuvan taustan (mustan taso) ja etualan (valkoinen taso) välillä.

F Focus (Tarkennus)
Parantaa manuaalisesti projisoidun kuvan selkeyttä.

H HDMI
Audio/Video-liittymä, jota käytetään videon ja audion lähettämiseen yhdellä 
kaapelilla.

I Information (Tiedot)
Näyttää ajoitustilan (videosignaalitulo), projektorin mallinumeron, 
sarjanumeron ja ViewSonic®in verkkosivuston URL-osoitteen.



47

K Keystone
Kuvan vääristymä, joka aiheutuu projisoinnista kulmassa olevalle pinnalle.

L Light Source Level (Valolähteen taso)
Käytä Normaali- tai Eco-tilaa säätääksesi kirkkaustasoa ja virrankulutusta.

M Movie Mode (Elokuvatila)
Kuvatila, joka sopii värikkäille elokuville, digikameran videoleikkeille tai DVD-
levyille PC-tulon kautta. Paras hämärissä ympäristöissä.

S Sharpness (Terävyys)
Säätää kuvan laatua.
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Vianmääritys
Tässä osassa kuvataan joitakin yleisiä ongelmia, joita voi esiintyä projektoria 
käytettäessä.

Ongelma Mahdolliset ratkaisut
Projektori ei käynnisty • Varmista, että virtajohto on liitetty oikein 

projektoriin ja pistorasiaan.
• Jos jäähdytysprosessi ei ole lopussa, odota, kunnes 

se päättyy ja yritä sitten käynnistää projektori 
uudelleen.

• Jos yllä esitetty ei toimi, kokeile toista pistorasiaa 
tai toista sähkölaitetta samalla pistorasialla.

• Tarkista onko akussa varausta jäljellä1 vai 
tarvitaanko ulkoista virtaa (5 V / 2 A).

Kuvaa ei ole • Varmista, että videokaapeli on liitetty oikein, ja että 
videolähde on kytketty päälle.

• Jos tulolähdettä ei ole valittu automaattisesti 
valitse oikea lähde projektorin tai kaukosäätimen 
Lähde-näppäimellä.

Kuva on sumea • Tarkennusrenkaan säätämisellä voi korjata 
projisointilinssin tarkennusta.

• Varmista, että projektori ja valkokangas on 
kohdistettu oikein. Jos on tarpeen, säädä 
projektorin korkeutta, projisointikulmaa ja suuntaa.

Kaukosäädin ei toimi • Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin välissä 
ole esteitä; ja että ne ovat 8 m sisällä toisistaan.

• Paristo voivat olla lopussa, tarkista ja vaihda, jos on 
tarpeen.

Projektori/järjestelmä 
on pysähtynyt eikä 
vastaa

• Nollaa laite painamalla varovasti paperiliittimellä 
Reset (Nollaa) -painiketta projektorin takana. 

1 Akkua on ehkä ladattava ensin kaksi (2) tuntia (5 V / 2 A), jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.
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Kunnossapito
Yleiset varotoimet
• Varmista, että projektori on kytketty pois päältä, ja että virtakaapeli on irrotettu 

pistorasiasta.
• Älä koskaan irrota mitään osia projektorista. Ota yhteyttä ViewSonic®iin tai 

jälleenmyyjään, jos jokin projektorin osa on vaihdettava.
• Älä koskaan suihkuta tai kaada mitään nestettä suoraan kotelolle.
• Käsittele projektoria varoen, kuten tummemman väristä projektoria, jos se 

naarmuuntuu, naarmut näkyvät selvemmin kuin vaaleammassa projektorissa.

Linssin puhdistaminen
• Käytä pölyn poistamiseen paineilmaa.
• Jos linssi ei edelleenkään ole puhdas, käytä linssinpuhdistuspaperia tai kostuta 

pehmeä liina linssipuhdistusaineella ja pyyhi pinta varovasti.

HUOMIO:   Älä koskaan hiero linssiä hiovilla materiaaleilla.

Kotelon puhdistaminen
• Käytä pehmeää, nukkaamatonta kuivaa liinaa lian tai pölyn poistamiseen.
• Jos kotelo ei vielä puhdistunut, levitä pieni määrä ei ammoniakki-, ei 

alkoholi -pohjaista mietoa, hiomatonta pesuainetta puhtaalle, pehmeälle, 
nukkaamattomalle liinalle ja pyyhi sitten pinta.

HUOMIO:   Älä koskaan käytä vahaa, alkoholia, bentseeniä, ohenninta tai muita 
kemiallisia puhdistusaineita.

Projektorin säilytys
Jos haluat varastoida projektorin pitkäksi ajaksi:
• Varmista, että säilytysalueen lämpötila ja kosteus ovat suositellun alueen sisällä.
• Vedä säätöjalkaa kokonaan sisään. 
• Poista paristot kaukosäätimestä.
• Pakkaa projektori alkuperäiseen pakkaukseensa tai vastaavaan.

Vastuuvapausilmoitus
• ViewSonic® ei suosittele käyttämään mitään ammoniakki- tai alkoholipohjaisia 

puhdistusaineita linssille tai kotelolle. Joidenkin kemiallisten puhdistusaineiden 
on raportoitu vahingoittavan projektorin linssiä ja/tai koteloa.

• ViewSonic® ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat ammoniakki- tai 
alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käytöstä.
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Säädös- ja palvelutiedot
Yhteensopivuustiedot
Tässä osassa käsitellään kaikkia asiaankuuluvia vaatimuksia ja säädöksiin liittyviä 
lausuntoja. Vahvistettuihin vastaaviin sovelluksin viitataan nimikilpitarroilla ja 
laitteen asiaankuuluvilla merkinnöillä.

FCC-yhdenmukaisuusilmoitus
Laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat 
kaksi ehtoa: (1) tämä laite saattaa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) tämän 
laitteen tulee vastaanottaa siihen tuleva häiriö, mukaan lukien häiriöt, joka voivat 
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja. Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan 
digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen osassa 15.

Näiden rajoitusten tarkoitus on tarjota kohtuullinen suoja haitallista häiriötä 
vastaan, kun laitetta käytetään asuintiloissa. Tämä laitteisto synnyttää, käyttää ja 
voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, 
se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radiotietoliikenteeseen. Laitteen häiriötöntä 
käyttöä ei voida kuitenkaan taata. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- 
tai televisiovastaanottimissa, jonka voi päätellä sammuttamalla ja käynnistämällä 
laitetta, on suositeltavaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai useammalla seuraavista 
keinoista:

• Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
• Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
• Liitä laite toiseen pistorasiaan niin, etteivät laite ja vastaanotin ole samassa 

virtapiirissä.
• Kysy neuvoa laitteen myyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Varoitus: Sinua varoitetaan, että muutokset tai mukautukset, joita 
yhdenmukaisuudesta vastuullinen osapuoli ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi 
mitätöidä valtuutesi käyttää tätä laitetta.
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CE-yhdenmukaisuus Euroopan maissa
Tämä laite on EMC-direktiivin 2014/30/EU ja matalajännitedirektiivin 
2014/35/EU vaatimusten mukainen.

Seuraavat tiedot ovat vain EU:n jäsenvaltioita varten:
Oikealla näkyvä merkki tarkoittaa, että laite on sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) 
mukainen. Merkki ilmaisee vaatimuksen, että laitetta EI saa hävittää 
lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava 
erityiseen keräyspisteeseen paikallisten säädösten mukaisesti.
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Vakuutus RoHS2-yhteensopivuudesta
Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
annetun direktiivindirektiivin 2011/65/EU mukaisesti (RoHS2-direktiivi) ja sen 
tunnustetaan olevan Euroopan teknisen mukautuksen komitean (TAC) julkaisemien 
enimmäispitoisuuksien mukainen, kuten alla on näytetty:

Aine Ehdotettu 
enimmäispitoisuus

Todellinen pitoisuus

Lyijy (Pb) 0,1 % < 0,1 %
Elohopea (Hg) 0,1 % < 0,1 %
Kadmium (Cd) 0,01 % < 0,01 %
Kuudenarvoinen kromi (Cr6⁺) 0,1 % < 0,1 %
Polybromatut bifenyylit (PBB) 0,1 % < 0,1 %
Polybromidifenyylieetterit (PBDE) 0,1 % < 0,1 %
Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 0,1 % < 0,1 %
Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP) 0,1 % < 0,1 %
Dibutyyliftalaatti (DBP) 0,1 % < 0,1 %
Di-isobutyyliftalaatti (DIBP) 0,1 % < 0,1 %

Tietyt tuotteiden komponentit, kuten yllä on mainittu, on vapautettu RoHS2-
direktiivien lisäyksessä III, kuten alla on ilmoitettu. Esimerkkejä vapautetuista 
osista ovat:
• Elohopea kylmäkatodiputkissa ja ulkoelektrodiloisteputkissa (CCFL ja EEFL) 

erikoistarkoituksia varten ei ylitä (lamppua kohti): 
 » Lyhyt (500 mm):enimmäismäärä 3,5 mg lamppua kohti. 
 » Keskipitkä (> 500 mm ja 1 500 mm):enimmäismäärä 5 mg lamppua kohti. 
 » Pitkä (> 1 500 mm):enimmäismäärä 13 mg lamppua kohti.

• Lyijy katodisädeputkien lasissa.
• Lyijy loisteputkien lasissa ei ylitä 0,2 % painossa mitattuna.
• Lyijy alumiinin seosaineena, joka sisältää enintään 0,4 % lyijyä painossa 

mitattuna.
• Kupariseos, joka sisältää enintään 4 % lyijyä painossa mitattuna.
• Lyijy korkean sulamislämpötilatyypin juotteissa (eli lyijypohjaiset seokset, jotka 

sisältävät lyijyä 85 % tai enemmän painon mukaan mitattuna).
• Sähkö- ja elektroniikkakomponentit, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa, 

muussa kuin keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, esim. 
pietsosähköisissä laitteissa tai lasi- tai keraamisessa matriisiyhdisteessä. 
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Intian vaarallisten aineiden rajoitus
Vaarallisten aineiden rajoitusilmoitus (Intia) Tämä tuote noudattaa "India E-waste 
Rule 2011"-sääntöä, joka kieltää lyijyn, elohopean, heksavalentin kromin, 
polybrominoitujen bifenyylien tai polybrominoitujen difenyylieetterien käytön 
pitoisuuksina, jotka ylittävät 0,1 paino-%:ia ja 0,01 paino-%:ia kadmiumia, paitsi 
poikkeuksia, jotka on asetettu säännön aikataulussa 2.

Kaukosäädin:
Suojatoimenpiteiden ohjeiden elementtien tulee olla seuraavat:
• elementti 1a: ei käytettävissä
• elementti 2: “Älä niele paristoa, kemiallisen palovamman vaara” tai vastaava 

ilmaus
• elementti 3: 

 » seuraava tai vastaava teksti
 » [Toimitukseen kuuluva kaukosäädin] Tämä tuote sisältää kolikko-/

nappipariston. 
 » Jos kolikko-/nappiparisto on nielty, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä 

palovammoja jopa 2 tunnissa ja voi johtaa kuolemaan.
• elementti 4: 

 » seuraava tai vastaava teksti
 » Pidä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. 
 » Jos paristolokero ei sulkeudu tiukasti, lopeta tuotteen käyttö ja säilytä sitä 

lasten ulottumattomissa. 
 » Jos luulet, että paristoja on nielty tai niitä on laitettu minkä tahansa kehon 

osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin vastaanotolle.
Paristo:
• Äärimmäisen korkeat tai matalat lämpötilat, joille paristo voi altistua käytön, 

varastoinnin tai kuljetuksen aikana; ja matala ilmanpaine suurissa korkeuksissa.
• Pariston vaihto väärän tyyppiseen, joka voi ohittaa suojausominaisuuden (esim. 

joidenkin litium-paristojen tapauksissa);
• Pariston hävittäminen tulessa tai kuumassa uunissa, mekaanisesti murskaamalla 

tai leikkaamalla voi johtaa räjähdykseen;
• Pariston jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan ja/tai erittäin matalaan 

ilmanpaineeseen voivat johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun 
vuotoon;

• Pariston altistuminen erittäin korkeaan lämpötilaan ja/tai erittäin matalaan 
ilmanpaineeseen voivat johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun 
vuotoon.
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Tuotteen hävittäminen sen elinkaaren lopussa
ViewSonic® kunnioittaa ympäristöä ja on sitoutunut työskentelemään ja elämään 
vihreästi. Kiitos, kun osallistut älykkäämpään, vihreämpään tietojenkäsittelyyn. 
Aiirry ViewSonic®-web-sivustolle saadaksesi lisätietoja.

Yhdysvallat ja Kanada:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Eurooppa:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan: 
https://recycle.epa.gov.tw/

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
https://recycle.epa.gov.tw/


55

Tekijänoikeustiedot
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2020. Kaikki oikeudet pidätetään.

Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Inc:in rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä 
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

ViewSonic®, kolme lintua -logo, OnView, ViewMatc ja ViewMeter ovat ViewSonic® 
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki.  
DPMS, DisplayPort ja DDC ovat VESA:n tavaramerkkejä.

ENERGY STAR® on U.S. Environmental Protection Agency (EPA):n rekisteröity 
tavaramerkki.

ENERGY STAR®-kumppanina ViewSonic® Corporation on määrittänyt, että tämä 
tuote on energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR® -ohjeiden mukainen.

Vastuuvapauslauseke: ViewSonic® Corporation ei ole vastuussa tähän tekstiin 
sisältyvistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä satunnaisista tai 
seurauksellisista vahingoista, jotka johtuvat tämän materiaalin toimittamisesta tai 
tämän tuotteen suorituskyvystä tai käytöstä.

Tuotteen parantamisen jatkamista silmällä pitäen ViewSonic® Corporation pidättää 
oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ilmoitusta. Tämän asiakirjan 
tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, jäljentää tai siirtää millään keinolla, 
mihinkään tarkoitukseen ilman ViewSonic® Corporationilta edeltä käsin saatua 
kirjallista lupaa.

M1_Mini_UG_FIN_1b_20200721
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Asiakaspalvelu
Saadaksesi teknistä tukea tai tuotepalvelua, katso tiedot alla olevasta taulukosta tai 
ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

POZNÁMKA:  Tarvitset tuotteen sarjanumeron.

Maa/Alue Web-sivusto Maa/Alue Web-sivusto

Aasian ja Tyynenmeren alue ja Afrikka 

Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/

中国 (Kiina) www.viewsonic.com.cn 香港 (繁體中文) www.viewsonic.com/hk/

Hong Kong (Englanti) www.viewsonic.com/hk-en/ Intia www.viewsonic.com/in/ 

Indonesia www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/ 

日本 (Japani) www.viewsonic.com/jp/ Korea www.viewsonic.com/kr/ 

Malaysia www.viewsonic.com/my/ Lähi-itä www.viewsonic.com/me/

Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/ 

Uusi-Seelanti www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/ 

Filippiinit www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/ 

臺灣 (Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ ประเทศไทย www.viewsonic.com/th/ 

Việt Nam www.viewsonic.com/vn/ Etelä-Afrikka ja Mauritius www.viewsonic.com/za/ 

Amerikat

Yhdysvallat www.viewsonic.com/us Kanada www.viewsonic.com/us 

Latinalainen Amerikka www.viewsonic.com/la

Eurooppa 

Eurooppa www.viewsonic.com/eu/ Ranska www.viewsonic.com/fr/ 

Deutschland www.viewsonic.com/de/ Қазақстан www.viewsonic.com/kz/

Россия www.viewsonic.com/ru/ España www.viewsonic.com/es/

Türkiye www.viewsonic.com/tr/ Україна www.viewsonic.com/ua/ 

Yhdistynyt kuningaskunta www.viewsonic.com/uk/
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Rajoitettu takuu
ViewSonic®-projektori

Takuu kattaa:
ViewSonic® takaa, ettei tuotteissa ole takuuaikana normaalikäytössä materiaali- tai 
valmistusvikoja. Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana materiaali- tai valmistusvikoja, 
ViewSonic® oman harkintansa mukaan joko korjaa tuotteen tai vaihtaa sen 
vastaavaan tuotteeseen. Vaihtotuote tai -osat voivat sisältää uusia tai kunnostettuja 
osia tai komponentteja.

Rajoitettu kolmen (3) vuoden yleinen takuu:
Mahdollisuus alla esitettyyn rajoitetumpaan yhden (1) vuoden takuuseen, 
Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Kolmen (3) vuoden takuu kaikille osille lamppua lukuun 
ottamatta, kolmen (3) vuoden työlle ja yhden (1) vuoden alkuperäiselle lampulle 
ensimmäisestä kuluttajan ostopäivämäärästä alkaen.
Muut alueet ja maat: Tarkista takuutiedot paikalliselta jälleenmyyjältä tai 
paikallisesta ViewSonic®-toimistosta.

Rajoitettu yhden (1) vuoden raskaan käytön takuu:
Raskaassa käyttöympäristössä, jossa projektoria käytetään päivittäin keskimäärin yli 
neljätoista (14) tuntia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Yhden (1) vuoden takuu kaikille 
osille lamppua lukuun ottamatta, yhden (1) vuoden työlle ja yhdeksänkymmenen 
(90) päivän alkuperäiselle lampulle ensimmäisestä kuluttajan ostopäivämäärästä 
alkaen; Eurooppa: Yhden (1) vuoden takuu kaikille osille lamppua lukuun ottamatta, 
yhden (1) vuoden työlle ja yhdeksänkymmenen (90) päivän alkuperäiselle lampulle 
ensimmäisestä kuluttajan ostopäivämäärästä alkaen. Muut alueet ja maat: Tarkista 
takuutiedot paikalliselta jälleenmyyjältä tai paikallisesta ViewSonic®-toimistosta. 
Lampun takuu on käyttöehtojen, tarkistuksen ja hyväksymisen alainen. Koskee 
vain valmistajan asentamaa lamppua. Kaikkien erikseen lisävarusteina ostettujen 
lamppujen takuu on 90 päivää.

Ketä takuu suojaa:
Tämä takuu on voimassa vain ensimmäiselle kuluttajaostajalle.

Mitä takuu ei kata:
1. Tuotteet, joiden sarjanumero on tehty lukukelvottomaksi, muokattu tai poistettu. 
2. Vahingot, huonontuminen tai toimintahäiriö, joka johtuu:

 » Vahingosta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, tulesta, vedestä, salamasta tai 
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muista luonnonilmiöistä, tuotteen valtuuttamattomasta mukauttamisesta tai 
tuotteen toimitukseen kuuluvien ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

 » Tuote-eritelmän ulkopuolella tapahtuva käyttö.
 » Tuotteen käyttö muuhun kuin normaaliin käyttötarkoitukseen tai muissa 
kuin normaaliolosuhteissa.

 » Jonkun muun kuin ViewSonic®in valtuuttaman tahon korjauksesta tai 
korjausyrityksestä.

 » Vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteelle kuljetuksen aikana.
 » Tuotteen irrottamisesta tai asennuksesta.
 » Tuotteelle ulkoisista syistä, kuten sähkövirran vaihtelut tai katkokset.
 » ViewSonicin määrityksiä vastaamattomien lisälaitteiden tai osien käytöstä.
 » Normaalista kulumisesta.
 » Kaikista muista syistä, jotka eivät liity puutteeseen itse tuotteessa.

3. Irrotus-, asennus- ja asetuspalveluveloitukset.

Palvelun saaminen:
1. Saadaksesi tietoja takuunalaisesta huollosta, ota yhteyttä ViewSonic®-

asiakastukeen (Katso lisätietoja "Asiakastuki"-sivulta). Sinun on esitettävä 
tuotteen sarjanumero.

2. Takuuhuollon saamiseksi sinun on esitettävä: (a) alkuperäinen, päivämäärällä 
varustettu myyntikuitti, (b) nimesi, (c) osoitteesi, (d) ongelman kuvaus ja (e) 
tuotteen sarjanumero.

3. Toimita tai lähetä tuote, rahti etukäteen maksettuna, alkuperäisessä 
pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic®-huoltokeskukseen tai ViewSonic®ille.

4. Ota yhteyttä ViewSonic®iin saadaksesi lisätietoja tai lähimmän ViewSonic®-
huoltokeskuksen nimen.

Epäsuorien takuiden rajoitus:
Takuita, ilmaistuja tai epäsuoria, jotka ulottuvat tähän kuvaukseen sisältyviä 
pitemmälle, mukaan lukien epäsuora takuu myytävyydestä ja sopivuudesta tiettyyn 
tarkoituksiin, ei ole.
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Vahinkojen pois sulkeminen:
ViewSonicin vastuu rajoittuu tuotteen korjauksen tai vaihdon kustannuksiin. 
ViewSonic® ei ole vastuussa:
1. Vahingosta muulle omaisuudelle, joka aiheutuu mistä tahansa tuotteen 

viasta, vahingoista, jotka perustuvat vaivaan, tuotteen käytön menetykseen, 
ajan menetykseen, voittojen menetykseen, liiketoimintamahdollisuuksien 
menetykseen, goodwillin menetykseen, liiketoimintasuhteiden häiriöihin tai 
muihin kaupallisiin menetyksiin, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta 
oltaisiin ilmoitettu.

2. Mitkä tahansa muut vahingot, joko satunnaiset, seuraukselliset tai muut.
3. Kaikki muun osapuolen vaateet asiakasta kohtaan.

Osavaltion lain vaikutus:
Tämä takuu antaa sinulle erityisiä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla muita 
oikeuksia, jotka vaihtelevat alueittain. Jotkut paikalliset lainsäädännöt eivät salli 
oletettujen takuiden rajoituksia ja/tai ei sallita satunnaisten tai seurauksellisten 
vahinkojen pois sulkemista, joten yllä olevat rajoitukset ja pois sulkemiset eivät ehkä 
koske sinua.

Myynti Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella:
Ota yhteyttä ViewSonic®iin tai paikalliseen ViewSonic®-jälleenmyyjään saadaksesi 
takuutietoja ja palvelua ViewSonic®-tuotteille, jotka on myyty Yhdysvaltain ja 
Kanadan ulkopuolella. 

Tämän tuotteen takuuaika Manner-Kiinassa (paitsi Hongkong, Macao ja Taiwan) on 
Kunnossapitotakuukortin käyttöehtojen mukainen. 

Takuun täydet tiedot käyttäjille Euroopassa ja Venäjällä, löytyvät osoitteesta:  
http://www.viewsonic.com/eu/ kohdassa "Tuki/Takuutiedot".

Projektorin takuuehtomalli UG:ssä
VSC_TEMP_2005 

http://www.viewsonic.com/eu/
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