
Kullanım Kılavuzu
Lütfen ürünü kullanmadan önce kılavuzu detaylı okuyunuz.



Paket İçeriği

Projektör Uzaktan Kumanda Kılavuz (ing.)

HDMI Kablo

Önerilir Önerilmez

Güç Kablosu
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Genel Bakış

LED Sinyal

Kızılötesi alıcı

Köşe Düzeletme Yüzüğü

Ses ÇıkışıOdak Halkası

Ayrılabilir Toz Filtresi
Güç Bağlantısı

Hava Çıkışı

Hoparlör

Ok/Dön
Sol/Aşağı/Sağ

Açma/Kapama
Kızılötesi Alıcı

HDMI Girişi
USB 1
USB 2

AV gişiri

Açma / Kapama

Menü

Yukarı

Sola

OK

Geri

Giriş Kaynağı

Sessiz

Oynat / Beklet

Sağ

Aşağı

Ses +

Ses -
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Horizontal Yerleşim

Cihazı prize bağlayın. Lens kapağını Çıkartın. Açma tuşuna basarak
Açın.

Kapatmak için Açma 
tuşuna 2 defa basın.

Tavan Montajı

Hızlı Başlangıç

1. Projektör Kurulumu

2. Açma / Kapama

Kurulum tercihiniz ne olursa 
olsun, aşağıdakilere dikkat 
edin:
1. Projektörü Duvar yada 
Perdeye ortalanmış, dik açıyla 
ve eğimsiz konumlandırın.
2. Köşe düzeltme ve odak 
ayarları en iyi görüntüyü 
alabilmeniz için önemlidir.
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3. İmaj Ayarları

Köşe düzeltme yüzüğünü kullanarak, doğru dikey açıya getirin, dikdörtgen oluşturun.

Odak halkasını çevirerek netlik ayarı yapın, doğru odak net bir görüntü sağlar.

Anasayfa Ayarlar > İmaj Ölçekleme seçerek imaj ebatını ayarlayın. (Opsiyonel)

Projektör çalıştırıldıktan sonra gösterilen ekran aşağıdaki gibidir:

4. Anasayfa Görünümü
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USB Flash Bellek

Anasayfa arayüzünde, altçizgi Ana Menü Barındaysa, sağ sol basarak, Multimedya, Giriş Kaynağı, 
Ayarlar seçimi yapın, Aşağı Ok tuşuna basarak ikincil menüleri görün. Ana Menü Barına geri 
dönmek için Geri tuşuna basın.

(1) Projektörü açın ve USB cihazınızı USB1/USB2 yuvalarından birine takın.

* Multimedya menüsü multimedya girişi için kategoriler barındırır, Film, foto, Müzik ve Metin.

* Giriş kaynağı menüsü 3 farklı giriş seçeneğini görüntüler, Multiscreen, HDMI ve AV.

* Ayarlar Menüsü cihazın bütün ayarlarının bulunduğu kategorileri görüntüler.

* Bluetooth ikonu başarılı bir bluetooth Ses cihazı bağlantısı varsa yanacaktır.

* WiFi ikonunda başarılı kablosuz bir ağ balantısı sağlanmışsa “x” işreti yok olur.

* USB flash bellek ikonunda eğer bir bağlandı varsa “x” işareti yok olur.

Ana Menü Barı USB Göstergesi

WiFi Durumu

Bluetooth Durumu
İkincil Menüler

Multimedya Bağlantısı
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(2) Anasayfada Multimedia seçin, görüntülemek istediğiniz kategoriyi seçin: Film,Foto,Müzik,Metin.

(4) Projektör yada kumanda üzerinde GERİ tuşuna basarak Anasayfaya dönebilirsiniz.

Aynı yöntemle fotoğraf görüntüleyebilir, müzik çalabilir, metin görüntüleyebilirsiniz. Multimedya 
başlığı alt kategorlerde doğru seçimi yapmanız yeterli.

(3) Video dosyası oynatmak için aşağıdaki adımları takip edin:

           Multimedya arayüzünde Movie seçin,

           Projektör yada kumandada OK oynat basarak viedo oynakmaya başlayın.

           Video kontrolü için OK/Menu tuşlarına basabilirsiniz.

Desteklenen Format Desteklenen Format
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(1) Projektörü açın ve HDMI kablo ile cihazınızı bağlayın.

(2) Anasayfa > Giriş Kaynağı ve ardından HDMI seçin. Prede yada duvara yansıtma başlayacaktır.

Windows 7 ve daha yeni sürümlerde, Windows Logosu + P tuşuna 

basarak aşağıdaki görüntüleme modlarına ulaşabilirsiniz.

          Sadece PC Ekranı, içerik sadece bilgisayarda görüntülenir.

          Çoğalt seçeneği aynı içeriği iki ekrandada görüntüler.

          Genişlet seçeneği, içeriği ekranlar arasında bölecektir.

          Sadece ikinci ekran seçeneği, içerik sadece yansıtma ekranında 

görüntülenir.

(1) Projektörü açın ve AV kablo ile cihazınızı bağlayın.

HDMI Bağlantı

AV Bağlantı
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iOS için

WiFi ağı Üzerinden Ekran Yansıtma

(2) Anasayfa > Giriş Kaynağı ve ardından AV seçin. Cihazınızdaki içerik duvar/perde yansıyacaktır.

Router üzerinden Wifi ile bağlantı için Anasayfa > Giriş Kaynağı  > Multiscreen ve ardından CAST 
seçiyoruz.

Ekran Yansıtma
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CAST Setings > WiFi Setting seçerek ağ ayarlarımızı yapıyoruz ve bağlanıyoruz.

iOS cihazınızdada yine Wifi ayarlarında aynı ağa bağlanıyoruz.

CAST arayüzüne geri dönerek iOS Cast seçerek aşağıdaki ekrana ulaşıyoruz.

iOS cihazınızda Ekran Aynalama/AirPlay Mirroring seçerek Projektörünüzü aratın.

Listeden LEISURE-495W-XXXX-(icast) seçerek bağlanın. 

info@oyuncakhobi.com



Başarılı bir bağlantı sonrası iOS cihazınızın ekranı duvar yada perdeye yansıyacaktır.

Anasayfa > Giriş Kaynağı > MULTISCREEN > CAST seçin.

iOS Cable Cast seçerek ilgili arayüzü takip edin.

MacBook cihazınızda ekran yansıtmayı aktive etmek için:

           Kontrol Merkezi ikonuna tıklayın

           Ekran yansıtma seçin.

           Listeden LEISURE-495W-XXXX-(icast) seçerek bağlanın.

Lightning Kablosu ile Ekran Yansıtma
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iOS cihazınızı USB 2 yuvası üzerinden orjinal Lightning kablonuzla bağlayınız.

Açılan ekranda güvenlik sorusunu onaylayın.

Başarılı bir bağlantı sonrası iOS cihazınızın ekranı perde yada duvara yansıtılacaktır.

Android cihazınızda WiFi açın.

Android cihazınızda WiFi’ın açık olması önemlidir, bir bağlantı olması şart değildir.

Bu fonksiyonu aktive edebilmek için Android cihazınızın Multi-screen/Wireless display izin veriyor 

olması gerekir. Fonksiyon ismi cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Android için
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Windows cihazınızda WiFi’ın açık olması önemlidir, bir bağlantı olması şart değildir.

Windows için

Anasayfa > Giriş Kaynağı > Multiscreen > CAST seçin.

Miracast seçerek arayüzü takip edin.

Android cihazınızda ekran paylaşımı/ çoklu ekran özelliğini açın.

Bağlantı için LEISURE-495W-XXXX seçin.

Başarılı bağlantı ile cihazınızın ekranı perde / duvara yansıtılacaktır.

Bu fonksiyonun çalışabilmesi için Windows cihazınızın Miracast desteği bulunmalıdır.

Windows cihazınızda WiFi açın.

Anasayfa > Giriş Kaynağı > Multiscreen > CAST seçin.

Windows Cast seçin ve arayüzü takip edin.
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Bağlantı için LEISURE-495W-XXXX seçin.

Başarılı bağlantı ile cihazınızın ekranı perde / duvara yansıtılacaktır.

Klavyenizden Windows logosu + P basarak ekran paylaşımı seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.

Bu arayüzde en altta Kablosuz Cihaza Bağlan seçin.
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Ekran Paylaşma (DLNA)
Cihazınızı ve Projektörünüzü aynı ağa bağlayın.

Anasayfa > Giriş Kaynağı > MULTISCREEN > CAST seçin.

DLNA seçerek aşağıdaki arayüzü takip edin.

Ekran paylaşımının akıcılığı network altyapısına bağlıdır, internet gerektirmez. 100Mbit veya 
üzeri bandwidth önerilir.
Kablosuz aktarımlarda cihazların birbirlerinden uzak olmamaları ve aralarında engel 
bulunmaması önerilir.
Bazı cihazlar uyumluluk nedeniyle ekran paylaşımını desteklemeyebilir.
Telif kısıtlamaları nedeniyle Hulu, Netflix ve benzeri servislerin CAST üzerinden paylaşılması 
mümkün değildir.
Eğer ekran paylaşımı sırasında donma yaşanırsa projektörü kapatıp açın ve CAST ayarlarında 
fabrika ayarlarına geri dönün.
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Bluetooth Bağlantısı

Cihazınızda video görüntüleme uygulaması çalıştırın,

           Tıklayarak projektörü aratın.

LEISURE-495W-XXXX-(dlna) seçerek bağlanın.

Cihaz içeriğiniz perde yada duvara yansıyacaktır.

Mobil cihazınızdan video yayınladığınızda video sadece projektör tarafından yansıtılacaktır, Mobil 

cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz,

Bluetooth açın ve Cihazınızı aratın.

Başarılı bağlantı sonrası projektör anasayfada bluetooth ikonu yanacaktır.

Bu ürün Bluetooth ses cihazlarına bağlantıyı destekler. Daha iyi kalite ses kalitesi ve kablosuz kullanım 

için ideal bağlantıyı sağlar.

Bluetooth ses cihazınızın eşleşmeye hazır olduğundan emin olun.

Anasayfa > Ayarlar > Bağlantı ayarları > Bluetooth seçerek aşağıdaki arayüzü açın.
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* Bluetooth bir ses cihazına bağlanıldığında projekterün yerleşik ses sistemi ve Ses çıkışı girişleri 

kapatılır.

* Bluetooth bağlantısını kesmek için Anasayfa > Ayarlar > Bağlantı ayarları > Bluetooth Seçerek kapalı 

konuma getirin. 

AYARLAR
Ekran Yansıtma Modülü Ayarları

Anasayfa > Giriş Kaynağı > MultiScreen > CAST > Cast ayarları seçerek ekran yansıtma ayarlarını 

görüntüleyerek değişiklik yapabilirsiniz.

WiFi Ayarları:

Bir kablosuz ağa bağlanmak için ayarlar.

Online Güncelleme:

Ekran yansıtma modülü için yeni bir güncelleme çıktığından Online olarak güncelleyin.
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Fabrika Ayarlarına Geri Dön:

Ekran yansıtma yazılımını kurulum ayarlarına geri döndürür.

Yazılım Versiyonu:

Sistem versiyonunu gösterir.

Projektör Sistemi Ayarları
Nasıl Ulaşılır

Seçenek 1:

Anasayfa > Ayarlar girilerek ihtiyaç duyulan tercih seçilir. Aşağı tuşuyla seçimlerin tümünü görebilirsiniz.

Seçenek 2:

Uzaktan kumanda üzerinde bulunan          ayarlar tuşuna basarak herhangi bir menüde hızla, İmaj Ayarları, 

Sistem Ayarları ve Bağlantı ayarlarına ulaşabilirsiniz.
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       Yansıtma Modu:

Projektörü konumlandırmanıza bağlı olarak, yansıtma modlarında değişiklik yapmanız gerekebilir. 

Yansıtma ayarlarını Normal ön (Mevcut), Normal arka, Ters Ön, Ters Arka olarak değiştirebilirsiniz.

       İmaj Ölçekleme:

Yansıtılan görüntüyü %100 ila %75 ebatlarında ölçeklendirmenizi sağlar.

       En Boy Oranı:

Auto (Mevcut), 4:3 ve 16:9 oranlarına değişiklik yapmanızı sağlar.

1. İmaj Ayarları

Auto seçin, Projektör otomatik olarak Giriş Kaynağına uygun en Boy oranını seçecektir.

       İmaj Modu:

Seçenekler; Standart, Yumuşak, Kullanıcı Tanımlı ve dinamiktir. Sağ Sol tuşlarını kullanarak seçim 

yapabilirsiniz.

2. Sistem Ayarları
       OSD Dili:

Projektörün Dil seçimini değiştirir.

       Yazılım Güncelleme (USB):

USB kaynağı kullanarak yazılım güncelleme yapabilirsiniz.

       Fabrika Ayarlarına Geri Dön:

Sistem ayarlarını kurulum ayarlarına sıfırlamak için kullanılır.
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       Zamanlayıcı:

Otomatik olarak kapanması için süre ayarlamak için kullanılır. Seçenekler Asla, 4 saat, 6 saat ve 8 

saattir.

3. Bağlantı Ayarları
       WiFi Ayarları:

Projektörü bir kablosuz ağa bağlamak için kullanılır.

       Bluetooth:

Bluetooth ses cihazına bağlantı kurmak için kullanılır, cihaz aratarak eşleşmeye hazır ses cihazı ile 

bağlantı kurabilirsiniz.

PROJEKSİYON MESAFESİ ve EBATI

Önerilen ebat görüntülenen içeriğe göre değişiklik gösterecektir.
Ortam ışığının düşük olması, görsel kalitesini yükseltecektir.
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ÖZELLİKLERİ

Görüntü Teknolojisi Işık Kaynağı

Giriş Sinyali

En Boy Oranı

Güç Girişi

Ağırlık

Oto. Köşe Düzeltme

Çözünürlük

Kurulum

Odak

Hoparlör

Ebatlar

Bağlantı Yuvası Bağlantı Vidası Dahil Değil

Girişler

Desteklenen
Formatlar (Foto)

Desteklenen
Formatlar (Video)

Desteklenen
Formatlar (Audio)
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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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