
Kullanım Kılavuzu

Lütfen ürünü kullanmadan önce kılavuzu detaylı okuyunuz.



Paket İçeriği

Not
Önerilir Önerilmez

Kumanda Kılavuz

HD KabloAdaptör
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Ürüne Genel Bakış
Adaptör Girişi

Açma/Kapama Kulaklık Girişi

Hava Çıkışı

Odak

Hafıza Kartı Yuvası

Hava Girişi

Açma / Kapama

Yukarı

Sola Sağa

Fare
Geri

Ses Yükselt

Aşağı

Anasayfa

Ses Kıs

HDMI

Reset
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Başlangıç

1. Açma Kapama

2. Şarj Etme

3. LED Gösterge

Adaptörü fişe takın ve soketi cihaza bağlayın.

Projektörü açmak için açma/kapama 
tuşuna 3 saniye basılı tutun.

Projektörü kapatmak için açma/kapama 
tuşuna 1 saniye basılı tutun.

GO300 hem adaptörle hemde bütünleşik batarya ile kullanılabilir. İlk kullanım öncesi bataryanızı 
2 saat şarj ederek tam doldurun.

Projektörü kapalıyken şarj edin.

Şarj Oluyor: KIRMIZI
Tam Dolu: MAVİ
Çalışıyor: MAVİ
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Odak ve Köşe Düzeltme

1. Odak

2. Köşe Düzeltme

* Batarya düşük seviyede adaptörle gullanın yada gecikmeden şarj edin.
* Adaptör ile bağlıyken hem Projektör hemde Powerbank olarak kullanmayın.
* Aşırı yüklenme nedeniyle kapanmayı önlemek için projektörün güç kaynağına bağlanması tavsiye edilir.

Odak anahtarını kullanarak yavaşça en iyi görüntüyü bulun.

Otomatik Köşe Düzeltme.
Ayarlar > Projektör Ayarları > Otomatik Köşe Düzeltme Seçin.
Ayarlandıktan sonra projektör otomatik olarak köşe düzeltecektir.

Manuel Köşe Düzeltme.
Ayarlar > Projektör Ayarları > Otomatik Köşe Düzeltme Seçerek kapatın.
Köşe Düzeltme seçerek manuel ayarlayın.

ÖNEMLİ:
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Fonksiyonlara Genel Bakış

Kumandanın Hava Faresi olarak Kullanımı

Projektör açıldıktan sonra aşağıdaki ekran yansıtılacaktır.

1. Kumandanın Bluetooth’unu aktif hale getirin. OK ve Ses Kıs tuşuna  yaklaşık 5 saniye basılı tutun, kırmızı 
gösterge bağlantı sağlandığında hızlı yanıp sönecektir.

2. Projektörün Bluetooth’unu aktif hale getirin. Ayarlar > Bluetooth ardından “SONG-1” seçerek bağlanın.

3. Kumanda üzerinde  “         ” tuşuna basın, ekranda fare imleci belirecektir.

* Hava faresi aktifken, kumanda ile imleci hareket ettirebilirsiniz.
* Hava faresini iptal etmek için kumanda üzerinde “                  ” tuşuna basın. 15 saniye içinde imleç 
kaybolacaktır.

Notlar:
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1. USB yada Hafıza Kartı Kullanımı

Wifi Bağlantısı

Multimedya Bağlantısı

Anasayfada Ayarlara girin, WiFi seçerek açın.

Yukarı Aşağı tuşları ile WiFi gelerek, OK Tuşuna basın.

Doğru şifreyi girerek ağınıza bağlanın.

USB yada hafıza kartınızı takın.

Anasayfada Explorer seçin, aşağıdaki arayüzü görüntüleyecektir.

USB yada SD kart tercihi yapın, yansıtmak istediğiniz dosyanın kategorisini seçin;

* Fotoğraf yansıtmak için “Photo” seçin. Daha sonra fotoğrafı bularak “OK” Tuşuna basın.

* Video oynatmak için “Movie” seçin. Daha sonra oynatmak istediğinizi bularak “OK” tuşuna basın.

Ekranda Bir Popup penceresi açılarak hangi oynatıcıda çalıştırmak istediğinizi soracaktır. Bir 

oynatıcı tercih edin, “Always” seçerek bu seçimin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.
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2. Youtube Üzerinden Oynatma

3. HDMI Kablo ile Yansıtma

* Ses dosyası oynatmak için “Music” seçin ve oynatmak istediğiniz dosyayı bularak “OK” tuşuna basın.

* Ekrana metin yansıtmak için “text” seçin, metin dosyanızı bulun ve “OK” tuşuna basın.

WiFi bağlantısından sonra Anasayfada YOUTUBE seçerek görüntüleyebilirsiniz. 

Projektöre HDMI kablo ile cihazınızı bağlayın.

Anasayfa üzerinden HDMI seçin, cihazınızdan gelen görüntü yansıtılacaktır.

Desteklenen Dosya Formatları:
Metin Dosyası: TXT

Fotoğraf: JPG/BMP/PNG/JPEG/GIF

Ses Dosyası: AAC/M4A/MP3/OGG/WMA/AMR/APE/FLAC/MIDI/ASX/AWB/AU/AIFF/MP2/WAV

Video: AVI/FLV/MPG/MP4/MKV/MOV/WMV/TP/DAT/TRP/TS/3GP/F4V

Metin görüntülemek istediğinizde ekranda bir pencere açılarak  WPS Projector ile açılacak 

görüntüleyecektir. “Always” seçerek bu seçimi sürekli yapabilirsiniz.

Eğer Oynatıcı tercihini değiştirmek isterseniz, aşağıdaki adımları takip edin:
* Ayarlar > Genel > App seçtikten sonra oynatıcıyı seçin,
* Varsayılan olarak aç seçeneğini kapatın.
Pop-up pencere tekrar açılacaktır, seçiminizi değiştirin.

Eğer Metin Görüntüleyici tercihini değiştirmek isterseniz, aşağıdaki adımları takip edin:
* Ayarlar > Genel > App seçtikten sonra WPS Projector seçin,
* Varsayılan olarak aç seçeneğini kapatın.
Pop-up pencere tekrar açılacaktır, seçiminizi değiştirin.

info@oyuncakhobi.com



Uygulama Yönetimi

Arkaplan Uygulamalarını Durdurma

(1) “       ” tuşuna 5 saniye basılı tutun. Arkaplan uygulamaları ekranda görüntülenecektir.

(2) Kumanda üzerinde sağ sol tuşları ile seçim yapın.

(3) Aşağı Tuşuna basın ve ardından OK ile uygulamayı durdurun.

Yüklü Uygulamaları Görün

* Anasayfada “Apps” Seçerek önceden yüklenmiş uygulamaları görüntüleyin.

Uygulama Yükleme:
(1): WiFi Bağlantısı kurun.

(2): Anasayfa üzerinde “Aptoide TV” seçerek uygulama yükleyin.

Uygulama Kaldırma:
İlk Seçenek: 
Anasayfada ayarlar > genel > Apps seçin kaldırmak istediğiniz uygulamayı bulun ve “disable” seçerek “OK” 

tuşuna basın.

İkinci seçenek:
(1) Anasayfa üzerinde Apps seçin. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin.

(2) OK tuşuna 6 saniye basılı tutun, açılır pencerede uygulamayı kaldırmak isteyip istemediğinizi soracaktır.

(3) Kumandada sağa gite basarak OK seçin.
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Kablosuz Bağlantı Üzerinden Ekran Aynalama

Projektör ve mobil cihazınızda aynı WiFi ağına bağlanın.

Anasayfa üzerinde EShare seçin ve OK basın.

Mobil cihazınıza QR kodunu okutarak EShare uygulamasını yükleyin.

iOS cihazınızda EShare App çalıştırınve Eshare-XXXX bağlantısı kurun.

Ekran paylaşa (Share Screen) tıklayarak paylaşmaya başlayın. TV Mirror seçerek Projektördeki görüntüyü 

iOS cihazınıza yansıtabilirsiniz. 

Canlı görüntü paylaşırken uygulama üzerinde “      ” tıklayarak telefonunuzu kullanmaya devam edebilir-

siniz. Paylantı kapatılmadığı sürece yayın devam edecektir.

iOS için:
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Projektör ve mobil cihazınızda aynı WiFi ağına bağlanın.

Anasayfa üzerinde EShare seçin ve OK basın.

Mobil cihazınıza QR kodunu okutarak EShare uygulamasını yükleyin.

Android cihazınızda EShare App çalıştırınve Eshare-XXXX bağlantısı kurun.

Ekran paylaşa (Share Screen) tıklayarak paylaşmaya başlayın. TV Mirror seçerek Projektördeki 

görüntüyü iOS cihazınıza yansıtabilirsiniz. 

Canlı görüntü paylaşırken uygulama üzerinde “      ” tıklayarak telefonunuzu kullanmaya devam edebilir-

siniz. Paylantı kapatılmadığı sürece yayın devam edecektir.

Android için:
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Projektör ve Windows cihazınızda aynı WiFi ağına bağlanın.

Anasayfa üzerinde EShare seçin ve OK basın.

Windows cihazınıza QR kodunu okutarak EShare uygulamasını yükleyin.

Windows cihazınızda EShare uygulamasını çalıştırın, Bağlantı kurarak yayına başlayın.

QR kodunu okutarak indirdiğiniz uygulama Ekran paylaşımı ve TV paylaşımını destekler.

Projektör ve Mac’te aynı WiFi ağına bağlanın.

Mac üzerinde         tıklayarak EShare-XXXX seçin.

Mac’inizdeki görüntü projektör tarafından yansıtılacaktır.

Mac için:

Windows Laptop için:
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Ekran paylaşa (Share Screen) tıklayarak paylaşmaya başlayın. TV Mirror seçerek Projektördeki 

görüntüyü iOS cihazınıza yansıtabilirsiniz. 

Bu fonksiyon doğrudan ekranınızı projektör üzerinden duvar yada perdeye yansıtmayı amaçlar.

iOS cihazınızı ve Projektörü aynı WiFi ağına bağlayın.

Projektör üzerinde anasayfada İOS Mirror seçin OK tuşuna basın.

iOS cihazınızda kaydırarak “Screen Mirroring/Airplay Mirroring seçerek Projektörü aratın.
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Kablolu Bağlantı Üzerinden Ekran Paylaşımı

Arama listesinde EShare-xxxx seçin.

iOS cihazınızın ekranı yansıtılacaktır.

iOS cihazını Projektöre USB’den Lightning’e kablo ile bağlayın.

Güvenlik sorusunu onaylayın.

iOS cihazınızın ekranı Projektör üzerinden perde yada duvara yansıtılacaktır.

Android cihazlar için kablolu ekran yansıtma desteklenmez.

iOS için:
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AYARLAR
Anasayfa üzerinde Ayarları seçin ve ayarları görebilmek için OK tuşuna basın.

Projeksiyon Ayarları:
Projeksiyon Modunu, Parlaklık seviyesini, köşe düzeltme vb. seçenekleri ayarlayın.

WiFi
Projektörünüzü mevcut bir ağa bağlamak için gerekli ayarları yapın.

Bluetooth
Bluetooth açıp kapatın. Bluetooth açıkken diğer cihazlarla iletişim kurabilir.

Genel
Tarih & saat, Dil seçimi, Uygulama bilgileri, ses ayarı vb. ayarları yapın.

Güncelleme
Fabrika ayarlarına geri dönmek, yada yazılım güncelleme mevcutsa yapın.

Cihaz
Ürün modeli, yazılım versiyonu vb. bilgileri görüntüleyin.
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Özellikler

Adaptör Girişi

Adaptör Çıkışı

Bağlantılar

İşletim Sistemi

WiFi

RAM/ROM

CPU

Batarya Kapasitesi

Görüntü

Işık Kaynağı

Çözünürlük

Aspect Ratio

Köşe Düzeltme

Odak

Mesafe / Ekran
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DİKKAT

Bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) için seçici ayırma sembolüne sahiptir. Bu, bu ürünün çevre üzerindeki 
etkisini en aza indirgemek için geri dönüştürülebilmesi veya sökülmesi için 2012/19/EU sayılı Avrupa direktifine uygun olarak 
kullanılması gerektiği anlamına gelir. Kullanıcı, yeni bir elektrikli veya elektronik ekipman satın aldığında, ürününü yetkili bir geri 
dönüşüm kuruluşuna veya perakendeciye verme seçeneğine sahiptir.
Bu ürün AB üye ülkelerinde kullanılabilir.
AB Uyumluluk Beyanı: Shenzen VanTop Technology&Innovation Co., Ltd. işbu belgeyle, bu cihazın 2014/53/EU Yönergesinin 
temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
AB Onay Beyanının bir kopyası çevrimiçi olarak https://doc.vantop.com adresinde mevcuttur.

BATARYA YANLIŞ TİP İLE DEĞİŞİRSE PATLAMA RİSKİ BULUNUR
KULLANILMIŞ PİLLERİN TALİMATLARA GÖRE İMHA EDİLMESİ GEREKİR

Sembol AC voltajını gösterir

Geri Dönüşüm

Müşteri Hizmetleri
0850 500 55 15
info@oyuncakhobi.com
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