


User Notice

Thank you for choosing the Mi Smart Compact Projector.

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and 

WEEE
Wszystkie produkty opatrzone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą
2012/19 / UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie
i środowisko, przekazując zużyty sprzęt wyznaczonemu punktowi zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
wyznaczonemu przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowe usuwanie i recykling pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Skontaktuj się z instalatorem lub lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji
na temat lokalizacji, a także warunków takich punktów zbiórki.

Informacje dla użytkownika

Dziękujemy za wybranie Mi Smart Compact Projector.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w podręczniku użytkownika służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić w zależności od ulepszeń produktu.

Zgodność z przepisami
WEEE



Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa i opisy etykiet bezpieczeństwa.

Zapobieganie porażeniom prądem i zagrożeniom pożarowym:
- Używaj wyłącznie dostarczonego oryginalnego zasilacza.
- Odłącz projektor od gniazdka elektrycznego podczas burzy lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzeń
spowodowanych skokami napięcia lub uderzeniem pioruna.
- Nie umieszczaj żadnych łatwopalnych przedmiotów w pobliżu projektora, aby uniknąć pożaru.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych, ponieważ może to spowodować gromadzenie się ciepła wewnątrz projektora
i doprowadzić do pożaru.
- Nie blokuj obiektywu, gdy projektor jest włączony. Każdy przedmiot umieszczony blisko obiektywu może się bardzo rozgrzać
i / lub zdeformować, a nawet spowodować pożar.

 Nie stawiaj projektora na niestabilnej platformie, stojaku lub stole, aby zapobiec jego upadkowi i spowodowaniu poważnych
szkód lub obrażeń ciała.
- Nie patrz bezpośrednio w obiektyw, aby uniknąć uszkodzenia oczu, ponieważ projektor emituje silne światło podczas pracy.
- Nie próbuj rozmontowywać tego projektora, ponieważ wewnątrz znajdują się niebezpieczne elementy pod wysokim napięciem,
które mogą spowodować obrażenia ciała. Projektor może być konserwowany lub naprawiany wyłącznie przez wysoce doświadczony
lub wykwali�kowany technik.
- Nie wystawiaj projektora na działanie deszczu lub wilgoci (jego wilgotność robocza wynosi 20–80%).
- Nie zanurzaj projektora ani nie wystawiaj go na działanie wody lub innych płynów. Natychmiast odłącz projektor od sieci,
jeśli jakikolwiek płyn lub przedmiot dostanie się do jego obudowy, i sprawdź go przez wykwali�kowanego technika przed ponownym użyciem.



6

- Nie umieszczaj tego projektora w żadnym z następujących środowisk:

• W słabo wentylowanych lub wąskich przestrzeniach.
• W pobliżu urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne.
• W bezpośrednim świetle słonecznym.
• Blisko alarmu pożarowego.
• W ekstremalnie gorących, zimnych lub wilgotnych warunkach.

Opis etykiety bezpieczeństwa

Ten symbol ostrzegawczy informuje użytkownika, że ten produkt zawiera nieizolowane źródła napięcia, które mogą
spowodować porażenie prądem. Kontakt z dowolnym elementem wewnętrznym może spowodować porażenie prądem.

Ten symbol informuje użytkownika o ważnych informacjach dotyczących obsługi i konserwacji. Przeczytaj uważnie te informacje,
aby zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Ten symbol informuje użytkownika o wysokiej temperaturze.

Ten symbol informuje użytkownika, aby unikać dotykania tej części.

Instrukcje transportu: Zaleca się transport tego projektora w oryginalnym lub podobnym opakowaniu.
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Podczas otwierania opakowania sprawdź zawartość pudełka na liście poniżej. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą na czas.

Package Contents

Projektor Pilot Zasilacz Instrukcja

- Rzeczywista zawartość różni się w zależności od kraju (lub regionu) sprzedaży, zapoznaj się z rzeczywistym produktem.
- Zachowaj oryginalne opakowanie do przyszłego przechowywania lub transportu.

Mi Smart Com pact P rojec tor User Manual         3

Manuale dell 'utente di Mi Smart Com pact P rojec tor          63

ب مدختسم ليلد ور Mi         108 نم مجحلا ريغص يكذ روتكج

Manual de usuario de M i Smar t C ompact P rojector          48

Bedienun gsanlei tung für Mi Smart kompakter P rojektor          18

Руководство пользов ателя Портативн ого проектора Mi Smart          78

Mi 프로젝터 청춘판 사용 설명서          93





Porty

- Port zasilania - Port słuchawek - Port HDMI- Obsługuje protokół USB 2.0
- Obsługuje adaptery USB na Ethernet

1 2 3 4

1 Zasilanie 3 USB2.0 4 HDMI2



Dioda zasilania

Dioda zasilania

Wskaźnik zasilania (białe światło) wskazuje stan projektora w następujący sposób:

- Po podłączeniu zasilacza wskaźnik zacznie migać, a następnie
wyłączy się. Naciśnij przycisk wł. / Wył., Aby włączyć projektor.

- Podczas włączania projektora kontrolka miga.

- Po załadowaniu systemu lampka kontrolna zgaśnie.

- Po wyłączeniu ekranu zaświeci się kontrolka.

- Podczas wyłączania projektora kontrolka miga.

- Po wyłączeniu systemu lampka kontrolna zgaśnie.



Przycisk Wł/wył.
Naciśnij: tryb uśpienia
Naciśnij i przytrzymaj: Wyłącz/restart

Pad kierunkowy (w górę):
Rusz do góry

Pad kierunkowy (w lewo):
Rusz w lewo

OK: Con�rm the selected option or setting

Pad kierunkowy (w prawo): Rusz w prawo

Pad kierunkowy (w dół): Rusz w dół

Kontrola głosu: 
Press and hold the voice control button, then 
speak commands out loud into the remote.

Pokrywka baterii:
Instalowanie i wymiana baterii

- Pilot wykorzystuje dwie baterie AAA.
- Podczas instalowania baterii w pilocie zwróć uwagę na bieguny dodatni i ujemny.
- W przypadku wycieku baterii natychmiast zetrzyj płyn suchą szmatką i wymień baterie na nowe.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów
i przepisami kraju lub obszaru zamieszkania.

Strona główna: Powrót do ekranu głównego

Wróć: 
Wróć do poprzedniego menu

Głośność - : Zmniejsz głośność
Głośność + : Zwiększ głośność

Aplikacja: dostęp do interfejsu aplikacji

Pilot



Odległość projekcji i rozmiar ekranu

Określ odległość między projektorem a ścianą lub ekranem zgodnie z żądanym rozmiarem ekranu.

Wymiary ekranu (SD): 
Rozmiar przekątnej ekranu projekcji (w calach).

Odległość projekcji (D): 
Odległość między projektorem a ścianą lub ekranem (w cm).

Wysokość względna (H): 
Odległość od spodu projektora
do dolna krawędź wyświetlanego obrazu (w cm).

Wymiary w powyższej tabeli mają jedynie charakter poglądowy, są przybliżone i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych wartości.

Ekran projekcyjny

Ekran projekcyjny

SD

Wymiary ekranu (SD) Odległość projekcji(D) Wysokość względna (H)

60" 159.8 cm 11.1 cm

80" 213.5 cm 11.1 cm

100" 267.3 cm 11.1 cm

120" 321 cm 11.1 cm



Parowanie pilota

Po zainstalowaniu baterii
w pilocie naciśnij przycisk OK,
aby rozpocząć parowanie.

Podczas parowania trzymaj pilota w odległości 20 cm od projektora.

Skieruj pilota w prawy dolny róg projektora,
a następnie jednocześnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk powrotu i przycisk aplikacji. Gdy usłyszysz
sygnał dźwiękowy, oznacza to, że proces parowania
został rozpoczęty. Zwolnij przyciski i poczekaj
na zakończenie procesu.

Na ekranie projekcyjnym pojawi się
„Zdalne sparowanie z powodzeniem”,
co oznacza, że pilot został pomyślnie
sparowany z projektorem.

Poradnik szybkiego startu



Auto Focus Korekcja trapezowa

Przejdź do Ustawienia> Obraz> Ostrość. Automatyczne ustawianie
ostrości zakończy się automatycznie po około 10 sekundach.
Następnie naciśnij lewy i prawy przycisk na pilocie, aby ręcznie
dostroić.
Gdy projektor nie ustawia ostrości po zmianie pozycji,
są dwiemożliwe przyczyny:
1. Autofokus nie jest włączony. Przejdź do Ustawienia>
Projektor> Auto Focus, aby go włączyć.
2. Wewnętrzny czujnik projektora nie został wyzwolony
podczas przenoszenia projektora. Po prostu poruszaj projektorem,
aby uruchomić czujnik lub ręcznie ustaw ostrość.

Przejdź do Ustawienia> Obraz> Korekcja trapezowa.
Użyj lewego i prawego przycisku, aby wybrać Zgrubne
Dostrajanie, Dostrajanie lub Resetuj. Użyj przycisków góra
i dół, aby dostosować kształt ekranu.
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Projektor ma dwa wbudowane głośniki wysokiej jakości o łącznej mocy ≈10 W.
Głośniki te mogą być używane jako samodzielne głośniki Bluetooth.

Uwaga: Projektor można także podłączyć do innych urządzeń Bluetooth, takich jak zestawy słuchawkowe, głośniki, kontrolery gier i klawiatury.
Podczas podłączania głośnika lub zestawu słuchawkowego Bluetooth dźwięk Bluetooth musi być ustawiony na odtwarzanie.

Źródło światła LED i temperatura płyty głównej są monitorowane przez system projektora, a prędkość wentylatora jest automatycznie
dostosowywana na podstawie temperatury wykrytej przez czujnik.

Gdy temperatura projektora będzie zbyt wysoka, pojawi się ostrzeżenie na ekranie.

Gdy temperatura projektora przekroczy limit, zostanie wyświetlone ostrzeżenie na ekranie, a projektor wyłączy się automatycznie.

Głośnik pełnozakresowy Głośnik pełnozakresowyWentylacja Wentylacja

Głośniki Bluetooth

Inteligentna kontrola temperatury
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Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w odległości 20 cm od projektora
otwory wentylacyjne, ponieważ wpłynie to na efekt rozpraszania ciepła.

Uwaga: Unikaj dotykania odprowadzania ciepła
odpowietrznik z tyłu, ponieważ może być
bardzo gorący.

Wyłącz i odłącz projektor przed czyszczeniem.
Okresowo delikatnie wycieraj obudowę i obiektyw projektora odpowiednią ściereczką do czyszczenia.
Nie używaj szorstkich środków czyszczących, rozpuszczalników, chemikaliów ani innych szorstkich
przedmiotów, aby uniknąć zarysowań lub korozji.

- Ten projektor nie jest wodoodporny. Nie dopuść, aby jakikolwiek płyn dostał się
do wskaźnika zasilania projektora, otworów wentylacyjnych, portów połączeń i kratek
głośników.

- Używać wyłącznie ściereczki czyszczącej odpowiedniej do czyszczenia soczewek.

Rutynowa konserwacja

Wymagania dotyczące rozpraszania ciepła

Czyszczenie i konserwacja

Outlet

Inlet Inlet
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Certy�katy

Terminy HDMI, HDMI High-De�nition Multimedia
Interfejs i logo HDMI są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi �rmy HDMI
Licensing Administrator, Inc.

Patenty DTS można znaleźć na stronie http://patents.dts.com. Wyprodukowano
na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i symbol razem, DTS-HD i logo
DTS-HD są zastrzeżonymi znakami towarowymi i / lub znakami towarowymi �rmy
DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. © DTS, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego
D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

Model: M055MGN                Kolor: Biały                Wejście: 19 V    3.42 A      
Waga: 1.3 kg                 Wymiary: 115 × 150 × 150 mm

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Wyprodukowano przez: Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd.


