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Wielofunkcyjny projektor multimedialny DLP LED z systemem Android – to nowoczesne, niewielkie 
urządzenie projekcyjne zapewniające doskonałą jakośd prezentowanego obrazu niezależnie od źródła 
czy przeznaczenia, a także dostęp do wielu funkcji zewnętrznych oferowanych przez system Android,  
w tym przede wszystkim dostęp do Internetu przy użyciu sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Doskonale 
sprawdzi się w domu jako element kina domowego, jak i w biurze przy prezentowaniu firmowej oferty.  
Najnowsze technologie oszczędzania energii pozwalają na długotrwałą i stabilną pracę projektora. 
Modny design sprawia, że urządzenie doskonale komponuje się z otoczeniem.  
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Wprowadzenie 
Wielofunkcyjny, multimedialny projektor DLP LED z systemem Android oraz obsługą sieci Wi-Fi i dostępem do Internetu - 
dziękujemy za wybór naszego produktu. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, nie mniej, przed rozpoczęciem 
użytkowania proszę dokładnie przeczytad niniejszy podręcznik, aby w pełni zrozumied zasady jego użytkowania, a także 
poznad wszystkie funkcje. Niniejszy produkt oferuje szereg funkcji tak by spełnid oczekiwania najbardziej wymagających 
użytkowników.  
Producent oraz Importer zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszej instrukcji obsługi bez uprzedniego zawiadomienia. 
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytad poniższe uwagi, aby zapewnid bezpieczne i prawidłowe działanie 
naszego produktu. 

Ostrzeżenia i Uwagi 

1. Uwagi   

 Nie należy umieszczad urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni / płaszczyźnie w celu zapobieganiu awarii 
lub uszkodzenia w wyniku upadku. 

 Nie należy używad zamienników zasilacza. Tylko załączony zasilacz może byd używany z tym urządzeniem; stosowanie 
innych typów zasilaczy może prowadzid uszkodzeo, przegrzania czy w skrajnym przypadku pożaru urządzenia. 

 Nie należy rzucad, uderzad, wstrząsad lub wykonywad gwałtownych ruchów urządzeniem, celem zapobiegania awarii. 

 Nie umieszczaj urządzenia, zasilacza ani żadnego z akcesoriów w pobliżu źródła ognia, źródła ciepła, w kuchence 
mikrofalowej lub w urządzeniach wysokociśnieniowych, w przeciwnym wypadku może dojśd do uszkodzenia 
urządzenia. 

 Nie należy używad tego produktu w miejscach z materiałami, cieczami i gazami palnym i wybuchowymi - może 
wystąpid ryzyko zapłonu / wybuchu. 

 Nie należy umieszczad tego produktu w miejscu o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub dużym zapyleniu - 
praca w takim środowisku może spowodowad uszkodzenie urządzenia. 

2. Uwagi przy użytkowaniu urządzenia 

 NIE NALEŻY KIEROWAD WZROKU NA OBIEKTYW URZĄDZENIA, KIEDY URZĄDZENIE JEST WŁĄCZONE – PROJEKTOR 
EMITUJE BARDZO SILNY, SKUPIONY STRUMIEO ŚWIATŁA, MOŻE DOPROWADZID DO TRWAŁEGO USZKODZENIA 
WZROKU. 

 Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia - istnieje ryzyko uszkodzenia układu elektronicznego - urządzenie zasilane 
jest energią elektryczną – istnieje ryzyko zwarcia, co może doprowadzid do uszkodzeo a nawet zapalenia się 
urządzenia. 

 Do obsługi używaj wyłącznie rąk - nie naciskaj przycisków na urządzeniu / na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą 
ostrych narzędzi, długopisu / ołówka i innych przedmiotów o ostrych krawędziach - istnieje ryzyko uszkodzenia 
urządzenia. 

 Nie odkładaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu drobnych elementów metalowych (takich jak śrubki, opiłki, 
etc.) - głośnik wbudowany w urządzenie ma właściwości magnetyczne i może przyciągnąd takie elementy, co może 
doprowadzid do obrażeo ciała użytkownika bądź uszkodzenia głośnika. 

 Nie należy naciskad elementów urządzenia z dużą siłą - może to uszkodzid urządzenie i spowodowad obrażenia ciała. 

3. Uwagi przy użytkowaniu zasilacza 

 Zasilacz przystosowany jest do zasilania napięciem 100 ~ 240V prądu zmiennego (sprawdź parametry na zasilaczu), 
stosowanie innego napięcia może spowodowad uszkodzenie urządzenia, przegrzanie, pożar.  

 Zabronione jest doprowadzanie zasilacza do zwarcia - w takim przypadku może dojśd do porażenia prądem 
elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

 Zabronione jest używanie uszkodzonego zasilacza lub zasilacza z uszkodzonym przewodem elektrycznym - w takim 
przypadku może dojśd do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

 Zabronione jest użytkowanie zasilacza w środowisku wilgotnym bądź w kontakcie z wodą, takich jak łazienki,  
w takim przypadku może dojśd do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

 Nie używaj w pobliżu zasilacza naczyo z napojami bądź innymi płynami. 

 Jeśli jednak zasilacz miał kontakt z wodą lub innymi płynami, natychmiast należy odłączyd zasilanie, aby nie dopuścid 
do przegrzania, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia ładowarki. 

 Nie dotykad zasilacza, przewodu elektrycznego oraz gniazdka sieciowego mokrymi rękoma - ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym. 
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 Nie umieszczaj przedmiotów na przewodzie elektrycznym, nie zasłaniaj zasilacza innymi przedmiotami - w takim 
przypadku może dojśd do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

 Wyjmując przewód elektryczny zasilacza z gniazdka trzymaj za wtyczkę / obudowę zasilacza (w zależności od wersji). 
Zabrania się ciągnąd za przewód elektryczny. 

 Utrzymuj zasilacz w czystości, zakurzony może również prowadzid do uszkodzeo. 

 Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji, wpierw należy wyjąd wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego. 

4. Eksploatacja i konserwacja. 

 Urządzenie należy przechowywad i użytkowad w warunkach suchych, bez narażania na wilgod, opady atmosferyczne, 
kontakt z cieczami, etc.  

 Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na oddziaływanie wysokich temperatur  
(np. urządzenia kuchenne, miejsca nasłonecznione, etc.). Wysoka temperatura może skrócid żywotnośd urządzeo 
elektronicznych, doprowadzid do uszkodzeo baterii i spowodowad deformację lub nadtopienia części / komponentów 
wykonanych z tworzyw sztucznych. 

 Jeżeli urządzenie jest mokre na skutek kontaktu z wodą (np. przez pomyłkę), urządzenie należy niezwłocznie wyłączyd 
i suszyd przez 24 godziny przed ponownym uruchomieniem. 

 Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w warunkach, w których występują niskie temperatury. W przypadku,  
gdy urządzenie było narażone na oddziaływanie niskich temperatur (np. w trakcie przenoszenia czy transportu), 
urządzenia nie należy uruchamiad, należy je odłożyd do uzyskania temperatury otoczenia (min 3 godz.).  
W przeciwnym wypadku może dojśd do uszkodzenia obwodów elektrycznych na skutek kondensacji wilgoci.  

 Nie należy próbowad demontowania urządzenia. Niewłaściwe obchodzenie się z urządzenie przez niewykwalifikowany 
personel może spowodowad uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.  

 Nie należy urządzeniem rzucad, wstrząsad, narażad na wibrację. Jest to produkt, elektroniczny, tego typu gwałtowne 
ruchy mogą doprowadzid do uszkodzenia układów elektronicznych wewnątrz urządzenia. 

 Do czyszczenia używaj czystej i suchej ściereczki. Zachowaj szczególną ostrożnośd podczas czyszczenia obiektywu, 
lampy na podczerwieo i czujnika światła.  

 NIE DOTYKAD OBIEKTYWU PALCAMI ANI ŻADNYMI INNYMI PRZEDMIOTAMI. SZKŁO POWLECZONE JEST WARSTWAMI 
REFLEKSYJNYMI, KTÓRE MOŻNA USZKODZID UŻYWAJĄC TŁUSZCZY. 

UWAGA: niewłaściwa obsługa urządzenia, niezgodnie z niniejszą instrukcją, może powodowad utratę gwarancji !!! 

 

 Informacje o produkcie - Model: Q Shot 3  

1. Charakterystyka i zastosowanie: 

 Modny wygląd – urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem europejskich wymogów, łącząc  
w pełni nowoczesny design nadający się do domów i miejsc o różnych stylach dekoracyjnych. Wyśmienite połączenie 
nauki i technologii z niebanalnym wyglądem. 

 Wysokiej rozdzielczości matryca obrazowa oraz jasny obiektyw zapewniają wyświetlanie znakomitego obrazu  
o standardowej rozdzielczości. 

 Nowoczesna i ekonomiczna lampa wykonana w technologii LED - Osram LED o żywotności przekraczającej 20.000 
godzin pracy lampy. 

 Niewielki pobór mocy energii elektrycznej. 

 Obsługa kart pamięci w standardzie TF (micro SD) o pojemności do 64 GB. 

 Obsługa zewnętrznych nośników pamięci w standardzie USB o pojemności nawet do 2 TB (w zależności od typu 
podłączanego urządzenia). 

 Multiport – obsługa wielu wejśd –HDMI, VGA, 2xUSB, USB OTG, AV, microSD,  

 Zainstalowany system Android 4.2 

 Funkcjonalnośd tabletu – procesor Quad Core RK3188 

 Obsługa Internetu – Wi-Fi 

 Konwersja obrazu 2D na 3D. 
 

Wielofunkcyjny przenośny 
multimedialny 

Projektor DLP LED z systemem Android 
i obsługą sieci Wi-Fi (Internet) 
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2.  Parametry pracy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przeznaczenie 

Projektor został zaprojektowany do zastosowao: 

 domowych  – jako centrum rozrywki – podłączyd można DVD, konsolę do gier, komputer, etc. 

 biurowych  – jako przenośne urządzenie prezentacyjne, do prezentacji materiałów biznesowych,   

 edukacyjnych – jako przenośne urządzenie prezentacyjne, do prezentacji materiałów edukacyjnych, 

4. Opis produktu 

 

 

L.p. Specyfikacja: Parametry techniczne: 

1 Zasilanie  Zasilacz sieciowy 100-240V 50/60 Hz 1,2A --- DC 19 V 2.5 A  

2 Zużycie energii tryb STANDARD <40 W, tryb ECO <30W, STAND-BY <0,5W 

3 Wymiary zewnętrzne 153*120*31mm 

4 Waga 500 g 

5 Temperatura pracy  ok. 20
0
-30

0
 C 

6 Miejsce montażu  Stołowy / Sufitowy / Statywowy 

7 Materiał Tworzywo ABS 

8 Rozdzielczośd matrycy 1280 x800 (WXGA), obsługiwana również 1080P 

9 Odległośd projekcyjna / Przekątna ekranu 0.5m-3m (20”-118”) / 0.49m-2.9m (19”-114”) 

10 Typ lampy Osram LED lamp / o wydłużonej żywotności – ok. 20.000 godz. 

11 Wejścia sygnału AV; VGA; HDMI; 2 x USB 2.0; USB OTG, micro SD 

12 Wyjścia sygnału SPDIF, 3.5mm Jack (typ słuchawkowy) 

13 Jasnośd  600 ANSI lumenów 

14 Kontrast 1000:1 

15 Głośniki Wbudowane, 2 x 2 W 

16 Ustawienie ostrości Manualne 

17 Ustawienie zniekształceo trapezowych Programowe, +/- 40
0 

18 Tryby projekcji Przednia, tylna, przednia sufitowa, tylna sufitowa 

19 Proporcje obrazu 16:9 / 16:10 / 4:3 

20 Format plików zdjęciowych JPEG, PNG, BMP, MPTG format 

21 Format plików wideo MPEG2 / 4, AVI, H.264, RMVB 

22 Internet Wi-Fi 

23 System operacyjny Android 4.2 

24 Funkcja tabletu Komputer z procesorem Quad Core RK3188 
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5. Sterowanie funkcjami projektora za pomocą urządzenia wskazującego USB (opcjonalne) 

Urządzenie jest przystosowane do współpracy ze standardowym urządzeniem wskazującym (myszka komputerowa) 
podłączanym do projektora przy użyciu interfejsu USB (urządzenie wskazujące nie jest zawarte w zestawie). 
 
Instalacja urządzenia wskazującego: 

 podłącz przewód USB urządzenia wskazującego do dowolnego portu USB w projektorze. 

 uruchom urządzenie. 

 urządzenie wskazujące jest gotowe do pracy. 

Uwaga: Urządzenie wskazujące powinno byd podłączane do projektora przed włączeniem zasilania. 
Producent nie gwarantuje poprawności działania z każdym rodzajem urządzenia wskazującego. 

6. Pilot zdalnego sterowania 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Zewnętrzna klawiatura USB (opcjonalne) 

 
Urządzenie jest przystosowane do współpracy ze standardową klawiaturą komputerową podłączaną do projektora przy  
użyciu interfejsu USB (klawiatura USB nie jest zawarta w zestawie). 
 
Instalacja urządzenia wskazującego: 

 podłącz przewód USB klawiatury do dowolnego portu USB w projektorze. 

 uruchom urządzenie. 

 Klawiatura jest gotowa do pracy. 

Uwaga: Klawiatura powinna byd podłączana do projektora przed włączeniem zasilania. 
Producent nie gwarantuje poprawności działania z każdym rodzajem klawiatury. 

Pilot zdalnego sterowania umożliwia komfortowy sposób sterowania parametrami pracy i funkcjami projektora. 
Do zasilania należy używad baterii alkalicznych typ AAA / LR03 (2 szt.) 
 
Montaż baterii: 

 
 
Opis przycisków funkcyjnych pilota zdalnego sterowania: 
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8. Podłączenia urządzeo zewnętrznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
UWAGA:  
Przewód HDMI znajduje się w zestawie 
Przewód AV jest opcjonalny (nie należy do zestawu), w zestawie znajduje się adapter przewodu AV 
Przewód audio jest opcjonalny (nie należy do zestawu), w zestawie znajduje się adapter przewodu audio 
Przewód VGA jest opcjonalny (nie należy do zestawu) 
Urządzenie obsługuje pamięd masową USB (np. pendrive, USB HDD) o pojemności do 2 TB.  
Pamięd masowa jest opcjonalna (nie należy do zestawu) 
 
Urządzenie obsługuje karty pamięci TF (micro SD) o pojemności do 64 GB.  
Karta pamięci powinna byd montowana stykami elektrycznymi w kierunku dolnym. 
Karta pamięci jest opcjonalna (nie należy do zestawu) 
 
Nieprawidłowe włożenie karty pamięci może spowodowad awarię zarówno karty pamięci jak i urządzenia. Należy zwrócid uwagę 
na właściwy kierunek włożenia karty pamięci do gniazda. 
Wyjęcie karty pamięci - należy delikatnie nacisnąd kartę pamięci, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia, a następnie karta pamięci 
wysunie się samoczynnie z gniazda 
 
Podłączenia anteny, kabli oraz karty pamięci należy wykonad przy wyłączonym urządzeniu. 



 

Strona 8 z 14 rev. 1.0.1 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Q SHOT 3   WIELOFUNKCYJNY PRZENOŚNY MULTIMEDIALNY PROJEKTOR DLP LED  
Z SYSTEMEM ANDROID I OBSŁUGĄ SIECI WI-FI (INTERNET) 

  

 

www.elmic.pl, elmic@elmic.pl  

9. Zawartośd zestawu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Podstawowe funkcje: 

1. Uruchomienie / ustawienie / wyłączenie urządzenia 

Aby uruchomid urządzenie, należy je podłączyd do niego urządzenia źródłowe (np. odtwarzacz DVD, komputer, karta 
pamięci), następnie podłączyd przewód zewnętrznego źródła zasilania.  
Urządzenie można uruchomid przy użyciu przycisku zasilania (boczna ścianka urządzenia lub na pilocie zdalnego 
sterowania). 

 
PRZYCISK ZASILANIA 

 
Po ok. 10 sekundach wyświetlony zostanie ekran startowy a przyciski na górnej części obudowy zostaną podświetlone. 
 
W pierwszej kolejności należy ustawid ostrośd wyświetlanego obrazu używając dźwigni FOCUS. 
Dźwignia ostrości poruszad można w kierunku GÓRA – DÓŁ. 
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W drugiej kolejności należy ustawid korektę zniekształceo trapezowych (przyciski KEYSTONE na pilocie zdalnego 
sterowania) – ustawienie polega na takim ustawieniu parametru, by obraz na ekranie miał kształt najbardziej zbliżony do 
prostokąta. 

 
OBRAZ USTAWIONY POPRAWNIE     OBRAZ ZNIEKSZTAŁCONY 

 
Urządzenie jest gotowe do pracy. 
 
W każdej chwili urządzenie można wyłączyd przy użyciu przycisku zasilania (boczna ścianka urządzenia lub na pilocie 
zdalnego sterowania). 

2. Sterowanie urządzeniem 

Wszystkie główne funkcje projektora dostępne są z poziomu menu, którego obsługa sprowadza się do używania 
przycisków: 

 Kursora (4 przyciski – GÓRA / DÓŁ / LEWO / PRAWO)  

 OK / Zatwierdź 

 Powrót 

 Źródło sygnału wideo 
Wyżej wymienione przyciski dostępne są zarówno na obudowie, jak i na pilocie zdalnego sterowania. 
 
Przyciski kursora służą do wyboru kolejnych pozycji menu. 
Przycisk OK / Zatwierdź służy do zatwierdzenia wybranej pozycji w menu. 
Przycisk Powrót służy do cofnięcia się o jeden poziom w menu. 
Przycisk Źródło Sygnału Wideo służy do wywołania menu z dostępnymi źródłami zewnętrznymi sygnału wideo (np. DVD 
lub komputer). 

3. Pulpit systemu Android 

Po uruchomieniu projektora automatycznie wyświetlany jest główny ekran systemu Android zainstalowanego  
w urządzeniu.  
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W tym trybie urządzenie pełni funkcje przenośnego komputera (typu tablet) z zainstalowanym systemem Android. 
Obsługa zgodnie z funkcjonalnością zainstalowanego systemu Android (fabrycznie wersja 4.2)  
 
Górna częśd wyświetlanego ekranu (ekran główny) zawiera ikony służące do zainstalowanych programów.  
Różne ikony pojawiają się w zależności od zainstalowanego oprogramowania. 
Wygląd ekranu może się zmieniad w zależności od wybranych ustawieo urządzenia. 
 
Dolna częśd wyświetlanego ekranu (czarny pasek) zawiera piktogramy służące do obsługi urządzenia (patrz rysunek) 
 
Do wyboru użytkownik ma polecenia (od lewej): 

 RETURN    – powrót  

 HOME PAGE    – strona główna 

 PROGRAM HAND OFF OR CLOSE  – wybór ręczny programów lub zamknięcie 

 VOLUME LEVEL + / -   – poziom dźwięku + / - (wyświetla się suwak z poziomem głośności) 

 PROJECTION SETTING  - ustawienia wyświetlania 
o BRIGHTNESS  - jasnośd (suwak od 0 do 100) 
o CONTRAST  - kontrast (suwak od 0 do 100) 
o KEYSTONE  - zniekształcenia trapezowe (suwak od – 40 do + 40) 
o ASPECT RATIO  - proporcje obrazu (ustawienia: auto / 4:3 / 16:9 / 16:10 / zoom) 
o BRIGHTNESS MODE - tryb jasności 

 Standard   - standardowy (pełna jasnośd wyświetlania) 
 Eco    - ekonomiczny (obniżona jasnośd wyświetlania) 

o PROJECTION  - typ projekcji 
 Front    - przednia 
 Front Ceiling   - przednia sufitowa 
 Rear    - tylna 
 Rear Ceiling   - tylna sufitowa 

o POWER ON MUSIC - włączenie / wyłączenie muzyki (ustawienia: on / off) 

 INPUT SOURCE   - źródło sygnału wideo 
o VGA   - wejście VGA (dla komputerów klasy PC) 
o HDMI   - wejście HDMI (dla wysokiej jakości sprzętu Audio – Video i komputerów) 
o AV   - wejście AV (dla sprzętu Audio – Video) 

 
 
Jeżeli do wejścia VGA / HDMI / AV nie jest podłączone żadne urządzenie – projektor wyświetli komunikat – NO SIGNAL 
(BRAK SYGNAŁU).  
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4. Menu ustawieo i parametrów 
W trybie wybranego źródła sygnału VGA, HDMI, AV - wybór przycisku MENU (pilot zdalnego sterowania) spowoduje wejście do pełnego 
menu urządzenia. 
Sterowanie poszczególnymi funkcjami odbywa się za pomocą przycisków kursora i oraz OK / Zatwierdź i Powrót. Sterowanie dostępne 
jest z poziomu przycisków umieszczonych na obudowie urządzenia oraz przy użyciu pilota. 
 
 
Wyświetlane są następujące pozycje: 

 PICTURE 
o Picture Mode User   - ustawienia trybu obrazu 

 User    - ustawienia użytkownika (manualne) 
 Dynamic    - dynamiczne (ustawienie urządzenia) 
 Standard    - standardowe (ustawienie urządzenia) 
 Mild    - delikatne (ustawienie urządzenia) 

o Color temperature   - temperatura barwowa 
 User    - ustawienia użytkownika (manualne) 
 Cool    - zimne (ustawienie urządzenia) 
 Standard    - standardowe (ustawienie urządzenia) 
 Warm    - ciepłe (ustawienie urządzenia) 

o Aspect Ratio    - proporcje obrazu (ustawienia: auto / 4:3 / 16:9 / 16:10 / zoom) 
o Noise Reduction   - redukcja szumów (ustawienia: off / Low / Middle / High) 
o PC Setup    - ustawienia PC 
o Keystone    - korekcja zniekształceo trapezowych obrazu (+/- 40

0
) 

o Projection   - typ projekcji 
 Front    - przednia 
 Front Ceiling   - przednia sufitowa 
 Rear    - tylna 
 Rear Ceiling   - tylna sufitowa 

 SOUND 
o Sound Mode   - tryb dźwięku 

 Standard    - standardowe (ustawienie urządzenia) 
 Music    - muzyka (ustawienie urządzenia) 
 Movie    - filmy (ustawienie urządzenia) 
 Sports    - sport (ustawienie urządzenia) 
 User    - ustawienia użytkownika (manualne) 

o Balance    - balans kanałów dźwiękowych (lewo / prawo + / - 50) 
o Auto Volume   - automatyczna regulacja głośności ON / OFF – WŁĄCZ / WYŁĄCZ 
o Surround Sound   - dźwięk przestrzenny (ustawienia: Off / Surround) 
o SPDIF MODE   - Auto / Off / PCM 

 3D SETTING 
o 3D Format Standard  - format obrazu 

  2D    - płaski 2D 
 2D 3D    - konwertowany przestrzenny 3D z płaskiego 2D 
 SBSH    - Side-by-Side - tryb „obok siebie” 
 TNB    - Top-and-Bottom - tryb „góra i dół” 

o 3D Depth Mode   - głębokośd przestrzeni 3D (dostępne 5 poziomów 1-5) 
o L/R Swap L-R / R-L  - ustawienie L-R (lewy – prawy) / R – L (prawy – lewy) 

 OPTION 
o OSD Language    - języki obsługi urządzenia (dostępny angielski, niemiecki, inne) 
o Brightness Mode   - tryb jasności 

 Standard   - standardowy (pełna jasnośd wyświetlania) 
 Eco    - ekonomiczny (obniżona jasnośd wyświetlania) 

o Startup Sound   - dźwięk przy uruchomieniu (ustawienia: Off / On) 
o Restore Factory   - przywrócenie ustawieo fabrycznych (YES – tak / NO – nie) 
o Version    - numer wersji oprogramowania i data aktualizacji 
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5. Ustawienia sieci bezprzewodowej Wi-Fi 

 
Z ekranu głównego Android lub z menu aplikacji wybieramy pozycję Settings (Ustawienia), a następnie Wi-Fi. 
Ustawienie Wi-Fi powinno zostad włączone (pozycja ON suwaka). 
Po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną dostępne sieci bezprzewodowe. 
Należy wybrad sied, z której będziemy korzystad, wprowadzid hasło (jeśli wymagane). 
Urządzenie powinno połączyd się automatycznie z wybraną siecią. 
 
Uwaga: 
Przed rozpoczęciem pracy z Internetem, należy zamontowad antenę Wi-Fi. 
 

6. Współdzielenie zasobów multimedialnych – DLNA 

Materiały multimedialne takie jak nagrania wideo, zdjęcia czy muzyka mogą byd przesyłane pomiędzy urządzeniami 
pracującymi pod kontrolą systemu Android wykorzystując standard DLNA.  
Przed uruchomieniem udostępniania multimediów odpowiednia aplikacja DLNA powinna zostad zainstalowana w 
urządzeniach (np. telefon), które będą przesyład dane do projektora.  
 
Uwaga: 
1. Wszystkie urządzenia wykorzystujące standard DLNA powinny byd połączone w jednej sieci Wi-Fi. 
2. Funkcjonalnośd oprogramowania, instalacja oraz ustawienia znajdują się w materiałach udostępnianych przez 
producenta oprogramowania. 

7. Używanie projektora jako tabletu  
Wykorzystując system Android projektor można wykorzystywad jak tablet. 
Możliwe zastosowania ograniczone są do funkcjonalności oprogramowania zainstalowanego przez użytkownika. 
 
Przykłady zastosowania: 

 Internet 

 Gry 

 Aplikacje 

 Multimedia 

 Prezentacja plików 
 

8. Praca w trybie przestrzennym 3D 
Praca w trybie 3D dostępna jest tylko z dedykowanymi okularami. 
 
Dostępne są trzy rodzaje pracy w trybie przestrzennym 

 2D / 3D  - konwersja obrazu 2D na 3D 

 Side-by-Side  - tryb „obok siebie” 

 Top-and-Bottom - tryb „góra i dół” 
 
Użycie opcjonalnych okularów 3D (nie załączonych w zestawie): 
Uruchomienie okularów 3D: 

 Użyj przycisku POWER na okularach, wskaźnik błyśnie jeden raz, a następnie okulary 3D są gotowe do użycia. 
 
Wyłączenie okularów 3D: 

 Użyj przycisku POWER na okularach, przez 2 sekundy, aby je wyłączyd. po wyłączeniu wskaźnik błyśnie 3 razy. Niezależnie, okulary 
wyłączą się automatycznie, jeśli nie otrzymują żadnego sygnału 3D w ciągu 5 minut. 

 
 
Uruchomienie trybu 3D: 
Przy użyciu przeglądarki plików (Explorer) odnajdź swoje materiały wideo w formacie 3D.  
Następnie użyj przycisk 3D na pilocie zdalnego sterowania aby wybrad odpowiednie ustawienia: 

 jeżeli odtwarzane mają byd materiały w trybie Side-by-Side (tryb „obok siebie”) – z menu wybierz pozycję 3D (Left Right) 

 jeżeli odtwarzane mają byd materiały w trybie Top-and-Bottom (tryb „góra i dół”) – z menu wybierz pozycję 3D (Up Bottom) 
 



 

Strona 13 z 14 rev. 1.0.1 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Q SHOT 3   WIELOFUNKCYJNY PRZENOŚNY MULTIMEDIALNY PROJEKTOR DLP LED  
Z SYSTEMEM ANDROID I OBSŁUGĄ SIECI WI-FI (INTERNET) 

  

 

www.elmic.pl, elmic@elmic.pl  

Problemy i rozwiązania  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja 
Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Autor instrukcji      ELMIC / PHU FENIKS POLAND 
 

 

Problem Przyczyny Możliwe rozwiązania 

Urządzenie nie może się 
uruchomid 

Nie nacisnąłeś włącznika Naciśnij włącznik 

Brak połączenia z zasilaniem zewnętrznym Podłącz zasilacz 

Brak obrazu z wybranego 
źródła 

Brak połączenia z urządzeniem wideo Podłącz urządzenie 

Brak karty pamięci lub niepodłączona pamięd 
masowa USB 

Włóż kartę pamięci lub podłącz pamięd 
masową USB 

Pilot zdalnego sterowania 
nie działa 

Rozładowane baterie Wymieo baterie w pilocie 

Brak połączenia Wi-Fi 

Nie podłączona antena Wi-Fi Podłącz antenę Wi-Fi 

Nie znaleziono sieci Wi-Fi 

Sprawdź czy w rejonie użytkowania 
projektora dostępna jest sied Wi-Fi, jeśli 
tak sprawdź czy włączone są urządzenia 
dostępowe 
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Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeo elektrycznych  
i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych.  
 
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich Dokumentacji informuje,  
że nie można wyrzucad niesprawnych urządzeo elektrycznych lub elektronicznych razem z odpadami  
gospodarczymi.  
 
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005r określa zasady  
postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę  
środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  
 
Należy zbierad zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ponieważ zawiera składniki niebezpieczne, a niewłaściwe z nimi postępowanie 
jest szkodliwe dla środowiska. Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania tj. zapewnienie powstania 
finansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i odzysku wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz zwiększenie 
świadomości społecznej o ich szkodliwości dla środowiska naturalnego. Są to nowe obowiązki o odpowiedzialności ekologicznej za 
produkt wprowadzające zasadę „zanieczyszczający płaci”.  
 
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega  
na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Prawidłowa utylizacja urządzenia 
umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może byd zagrożone przez 
nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami 
przewidzianymi w odpowiednich przepisach. 
W razie konieczności pozbycia się urządzeo elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowad się z najbliższym punktem 
sprzedaży, dostawcą lub gminną jednostką organizacyjną prowadzącą działalnośd w zakresie odbierania odpadów komunalnych bądź 
przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Szczegółowe 
informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskad u władz lokalnych.  
 
Na konsumentach, czyli Użytkownikach sprzętu dla gospodarstw domowych ciąży obowiązek dostarczenia na własny koszt zużytego 
sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt tj. gminnego punktu zbiórki lub do punktu zbiórki w punkcie sprzedaży.  
 
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty 
sprzęt jest tego samego rodzaju. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu przez Konsumenta do sklepu na swój koszt. 
  
Konsument może oddad jakikolwiek sprzęt tego samego rodzaju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym, bez względu na markę.  
 
Jeśli posiadasz zużyty, niepotrzebny sprzęt: 

 Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia 
starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do 
sklepu na swój koszt. 

 Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Paostwo na gminnej stronie 
internetowej lub tablicy ogłoszeo urzędu gminy. 

 Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, 
serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. 

 Oddaj zużyty sprzętu nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Paostwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do 
punktu zbiórki, można skorzystad z usług specjalistycznych firm. 

 
Zabrania się pod karą grzywny:  

 umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,  

 przeprowadzania demontażu lub usuwania składników niebezpiecznych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
poza zakładem przetwarzania.  

Podstawa prawna:  
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 180 poz. 1495) 
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