
Guia d’utilització del Videoprojector Acer X1210K

Característiques generals:
 Model: Acer X1210K. 
 Lluminositat: 2300 lúmens ANSI. 
 Contrast: 2000:1. 
 Resolució: XGA (1024 x 768). 
 Relació d'aspecte: 4:3 / 16:9 suportada. 
 Zoom digital: 2X
 Dimensions: 23 x 28 x 8,4 cm
 Pes: 2,6 kg.
 Cables: VGA, de Corrent Altern i cable mini jack (so)
 Porta un comandament a distància
 Transport: Maleta de roba.

Funcionament:
1. Primer de tot, amb el projector apagat, s'ha de connectar el
dispositiu que envia la senyal (pc, tv,...); això es fa connectant el
cable de VGA que  subministrem del  pc/tele  a  l'entrada del
videoprojector (hi ha una enganxina que posa 'PC'). Si també es
vol que es reprodueixi so, s'ha de connectar el cable mini jack a
l'entrada de so (hi ha una enganxina que posa 'SO').
2.  Després  connectarem  el  videoprojector  a  la  corrent



mitjançant el cable CA. Veureu que el  led del videoprojector (LAMP) parpellejarà de color
vermell. Seguidament retirarem la tapa de l'objectiu i  encendrem el videoprojector polsant el
botó d' 'ON-OFF'.

Ara el led estarà de color blau.

3. Després s'ha d'encendre el dispositiu que envia la senyal i el videoprojector ho detectarà
automàticament. IMPORTANT!! Connectar  SEMPRE el dispositiu apagat al videoprojector,
així no hi hauran problemes de detecció.

4. Per pujar la imatge polsarem l'elevador.

5.  Un cop tinguem l'alçada apropiada de la  projecció li  donarem el  ZOOM que necessitem i
després ho ajustarem amb l'anella d'enfocament.

Apagar el videoprojector:
1. Per tancar el projector s'ha de polsar el botó 'ON-OFF' i a la projecció sortirà el següent
missatge: 'Si us plau, polsi de nou el botó per completar el procés de tancament' , llavors, s'ha de
tornar a polsar.

2. L'indicador led (LAMP) es tornarà de color vermell i parpellejarà de nou i els ventiladors
continuaran funcionant durant un parell de minuts per assegurar-se de que el sistema es refreda
correctament.  ATENCIÓ!!  No  heu  de  desconnectar  el  videoprojector  de  la  corrent
mentre els ventiladors estan encesos ja que es podria trencar la bombeta!!

3. Quan el videoprojector s'hagi refredat completament, el led (LAMP) deixarà de parpellejar i
es quedarà de color vermell fix. Ara serà el moment de desconnectar-ho de la corrent.

4. Posarem la tapa a l'objectiu i guardarem el projector, els cables i el comandament als seus
respectius compartiments de la bossa.

Per consultar característiques més tècniques podeu mirar el manual oficial aquí.

Tots els desperfectes ocasionats  durant l'ús del material seran
responsabilitat de l'entitat que l'ha llogat.

http://www.amazon.es/Acer-X1210K-Proyector-L%C3%BAmenes-1024x768/dp/B0046W0RJM

