
Domácí projektor YG300 – návod k použití 

ČIŠTĚNÍ POVRCHU A ÚDRŽBA 

Projektor čistěte jemným suchým hadříkem. Nečistěte výrobek hořlavými látkami, jako jsou benzen nebo ředidlo. 

Dbejte na to, abyste nepoškrábali objektiv nehty nebo ostrým předmětem. Mohlo by dojít k poškrábání nebo 

poškození výrobku. Nečistěte výrobek vlhkou látkou ani přímým nastříkáním vody na výrobek. Pokud by do výrobku 

vnikla voda, mohlo by dojít k požáru, k úrazu elektrickým proudem anebo k potížím s výrobkem. Pokud se na povrch 

projektoru dostane voda, může se na něm objevit bílá skvrna. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Při odpojování napájecí zástrčky ze síťové zásuvky vždy držte napájecí zástrčku, nikoli kabel. V opačném případě 

může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Výrobek nezapínejte ani nevypínejte připojením nebo 

odpojením zástrčky napájecího kabelu. (Nepoužívejte zástrčku napájecího kabelu jako vypínač.) Před čištěním 

výrobku odpojte zástrčku napájecího kabelu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Udržujte 

napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Připojte napájecí zástrčku do snadno přístupné síťové 

zásuvky. Pokud by došlo k potížím s výrobkem, musíte zcela odpojit napájení odpojením napájecí zástrčky. Napájení 

nelze zcela odpojit pomocí tlačítka napájení umístěného na výrobku. 

 

VAROVÁNÍ 

Neinstalujte výrobek na místo, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření. Neinstalujte výrobek v blízkosti 

tepelného zdroje, například u krbu nebo topného tělesa. Mohla by se zkrátit životnost výrobku nebo by mohlo dojít k 

požáru. Neinstalujte výrobek na místo s nedostatečným větráním, například uvnitř knihovny nebo skříně. V opačném 

případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku. Při instalaci výrobku do skříně nebo na polici 

dbejte na to, aby přední strana výrobku byla zcela podepřena skříní nebo policí. Pokud tak neučiníte, výrobek může 

spadnout a poškodit se nebo způsobit zranění. Výrobek vždy instalujte na skříň nebo na polici, jejíž velikost odpovídá 

velikosti výrobku. Při instalaci výrobku na skříňku nebo polici se ujistěte, zda přední strana výrobku nepřečnívá. V 

opačném případě může dojít k pádu výrobku, k jeho poškození nebo ke zranění osob. Udržujte napájecí kabel v 

dostatečné vzdálenosti od topných těles. Povrchová vrstva napájecího kabelu se může roztavit a mohlo by dojít k 

úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Za bouřky odpojte napájecí kabel. V opačném případě může dojít k úrazu 

elektrickým proudem nebo k požáru. Neinstalujte výrobek na místo vystavené prachu, vlhkosti (např. v sauně), oleji, 

kouři nebo vodě (dešťovým kapkám) ani jej neinstalujte do automobilu. V opačném případě může dojít k úrazu 

elektrickým proudem nebo k požáru. Neinstalujte výrobek v oblastech s vysokou prašností. Dbejte na to, aby 

ventilační otvor nebyl zakrytý ubrusem nebo závěsem. V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního 

přehřátí výrobku. Při přesunování výrobku dbejte, aby neupadl. Jinak by mohlo dojít k potížím s výrobkem nebo ke 

zranění. Výrobek pokládejte opatrně. V opačném případě by mohlo dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění. 

Neinstalujte výrobek do výšky, ve které na něj mohou dosáhnout děti. Pokud se dítě výrobku dotkne, výrobek může 

spadnout a způsobit zranění. 

 

INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM 

Nevkládejte žádné kovové předměty, například jídelní hůlky, mince nebo sponky a svorky, ani hořlavé předměty do 

výrobku (jeho ventilačními otvory, vstupními a výstupními konektory apod.). Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí 

látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel.  V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu 

elektrickým proudem nebo k požáru. Nedovolte dětem pokládat na výrobek předměty, jako jsou hračky nebo 

sušenky. Pokud se dítě pokusí dosáhnout na některý z těchto předmětů, výrobek může spadnout a způsobit zranění. 

Výrobek nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit nebo upravit. Nedívejte se přímo do světla žárovky ani 

nepromítejte obraz do očí jiné osoby. To je nebezpečné zejména pro děti. Nepokládejte a nepoužívejte v blízkosti 

výrobku hořlavé spreje ani hořlavé předměty. V opačném případě může dojít k výbuchu nebo k požáru. Při vyjímání 

baterií z dálkového ovladače dávejte pozor, aby je děti nespolkly. Udržujte baterie mimo dosah dětí. Pokud je 

spolknou, okamžitě navštivte lékaře. Nepokládejte na výrobek žádné kovové předměty ani nádoby s kapalinami, 

například vázy, květináče, nápoje, kosmetiku nebo léky. Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte 

napájení, odpojte napájecí kabel.  V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem 

nebo k požáru. Neotevírejte žádné kryty na výrobku. Bylo by to nebezpečné, protože uvnitř výrobku se nachází proud 

vysokého napětí. K čištění výrobku nepoužívejte rozprašovač s vodou ani vlhký hadřík. Vyvarujte se použití jakýchkoli 



chemických látek, jako jsou čisticí prostředky, průmyslové leštěnky, leštěnky pro automobily, brusné materiály, vosk, 

benzen nebo líh, k čištění plastových částí výrobku, např. krytu projektoru, protože by mohlo dojít k jejich poškození. 

Kryt objektivu chrání objektiv, a pokud je projektor vypnutý, měli byste jej použít. 

 

INSTALACE A PŘIPOJENÍ 

Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny níže uvedené položky. Krabici, v níž byl výrobek 

zabalen, uschovejte pro případ, že budete později potřebovat výrobek přemístit. Projektor nainstalujte tak, aby 

svazek paprsků z projektoru dopadal kolmo na promítací plátno či zeď. Umístěte projektor tak, aby byl objektiv 

zaměřen na střed. Pokud se promítací podklad ve svislé poloze, obraz zobrazený nemusí být pravoúhlý. Pokud je 

okolí příliš jasné, obraz bude vybledlý a nebude zobrazen zřetelně. Při použití projektoru v jasných prostředích 

použijte závěsy, abyste zamezili přístupu světla. 

 

VELIKOST PROMÍTACÍHO PLÁTNA A PROMÍTACÍ VZDÁLENOST 

Chcete-li dosáhnout optimální kvality obrazu, umístěte projektor na vodorovný plochý povrch a vyrovnejte jeho 

polohu.  

 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

Power – zapnutí/vypnutí přístroje 

Mute – ztišení 

FR – zpět 

FF – dopředu  

Play/Pause – přehrátí / stopnutí 

UP – nahoru 

Left – vlevo 

Right – vpravo  

OK – potvrzení  

Down – dolů  

Return – zpět  

Signal Source – zdroj signálu  

Vol- - snížení hlasitosti  

Vol+ - zvýšení hlasitosti  

Menu / shortcut – hlavní panel  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

• Kontrast: 800:1 

• Nativní rozlišení: 320x240pixelů 

• Rozlišení podpory: 1920x1080pixelů 

• Světlo: LED  

• Životnost LED: 30.000hodin 

• Operativní mód: manuální 

• Vzdálenost projektoru: 1,5-2m 

• Velikost projektoru: 20-60palců 

• Poměr: 1.6:1, 4:3 

• Barva: 16.7M 

• Spotřeba: 10-24W 

• Podpora systému: multi-media (hudba, obrázky, videa, TXT) 

• Počet jazyků: 23 

• Rozměry: 126,4x85,8x47,7mm 

 

 

 

 



POKYNY K RECYKLACI A LIKVIDACI 

Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím směsným odpadem. V 

zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací 

odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit 

použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt 

zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.  

 

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES. 

 

 

 


