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Za uporabnike:

FCC Izjava

Hvala, ker ste izbrali Mi laserski projektor 150 ". Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo.

Ta oprema je preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, v skladu s 15. delom
predpisov FCC. Te omejitve so namenjene primerni zaščiti pred škodljivimi motnjami pri stanovanjskih
namestitvah. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radijsko frekvenčno energijo. Če ta
oprema ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko proizvaja motnje v radijskih zvezah.
Kljub temu ni nobenega jamstva, da v določeni namestitvi teh motenj ne bo. Če ta oprema povzroča
motnje radijskega in televizijskega sprejema, kar lahko ugotovimo z izklopom in vklopom opreme, naj
uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več izmed naslednjih ukrepov:

● Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.

● Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

● Povežite opremo z vtičnico, ki je na drugem tokokrogu kot sprejemnik.

● Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV-tehnikom.

WEEE
Informacije o odstranjevanju in recikliranju WEEE Pravilno odlaganje tega izdelka. Ta oznaka označuje, da ta izdelek ne sme biti 
odvržen z drugimi gospodinjskimi odpadki v EU.
Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jo reciklirajte odgovorno, za 
spodbujanje trajnostne ponovne uporabe materialnih virov. Za vrnitev uporabljene naprave uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali 
se obrnite na prodajalca, kjer je bil izdelek kupljen. Ta izdelek lahko vzamejo in varno reciklirajo.MiSho
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FDA

CE

IC

Skladno z 21 CFR1040.10 in 1040.11 za odstopanja v skladu z Laserjevim obvestilom št. 50 z dne 24. junija 2007.

Podjetje Fengmi (Beijing) Technology Co. Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotna 
izjava o skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi:

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi

Za MJJGYY02FM
Frekvenčno območje Bluetooth: 2400MHz-2483,5 MHz
Največja izhodna moč:
Wi-Fi 2.4G Frekvenčno območje: 2400MHz-2483,5 MHz
Največja izhodna moč:
Wi-Fi 5G Frekvenčno območje: 5150MHz-5350MHz
Največja izhodna moč:
Frekvenčno območje: 5470MHz-5725MHz
Največja izhodna moč:
Funkcija WLAN za to napravo je omejena na notranjo uporabo samo, če deluje v frekvenčnem območju od 5150 do 5350 MHz.

Ta naprava je v skladu s standardom RSS za Kanado, izvzetim iz licence.
Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, 
vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.
Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est 
autorisee aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et. (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter 
tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Opomba:
- Med osebo in projektorjem je potrebna razdalja≥20cm.MiSho
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Informacije o varnosti

CLASS 1 
LASER PRODUCT

Mi Laser Projector 150"

Dimensions: 410x291x88mm

Address: 301,3F,Building3,No.10,Shunyi District Renhe 
Town Barracks South Stree,China

Manufactured by: Fengmi(Beijing)Technology Co., Ltd

Model: MJJGYY02FM Rated Voltage: 100-240V~
Product Name: Mi Ultra-Short Range Laser Projector

Rated Frequency: 50/60Hz
Product Weight: 6.9kg
Rated Current: 2A

FCC ID:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ICID:

Complies with 21 CFR1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser 
Notice  No. 50, dated June 24, 2007

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

Made in China

RG1 Nalepka
RG1 IEC 62471-5:2015

Mi Laser Projector 150" Napisna ploščica

Informacijska nalepka razreda 1
Informacije o izhodu in standardih sevanja 
Največji izhod laserskega sevanja:
Trajanje impulza:
Emitirana valovna dolžina (-e):
Ime in datum objave standarda:

CLASS 1 
LASER PRODUCT

Mi Laser Projector 150"

Dimensions: 410x291x88mm

Address: 301,3F,Building3,No.10,Shunyi District Renhe 
Town Barracks South Stree,China

Manufactured by: Fengmi(Beijing)Technology Co., Ltd

Model: MJJGYY02FM Rated Voltage: 100-240V~
Product Name: Mi Ultra-Short Range Laser Projector

Rated Frequency: 50/60Hz
Product Weight: 6.9kg
Rated Current: 2A

FCC ID:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ICID:

Complies with 21 CFR1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser 
Notice  No. 50, dated June 24, 2007

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

Made in China

Opozorilo:
Neupoštevanje naslednjih varnostnih navodil lahko povzroči poškodbe oči in kože.
Nikoli ne smete neposredno gledati leče ali izhoda laserskega projektorja. Njegova izjemna 
svetlost lahko povzroči nepopravljivo poškodbo oči.
Poskrbite, da ohišje projektorja ostane nedotaknjeno, medtem ko je projektor v uporabi, da se 
prepreči ultravijolično sevanje. Priporočamo uporabo zaščitne in varnostne opreme.
Nosite zaščitna očala, ko se lotite popravil ali vzdrževanja.
V nobenem primeru ne smete odpreti zaščitnega ohišja laserja, ko deluje. 
Ne smete dovoliti, da bi se odsevni predmeti približali poti laserskega žarka.MiSho
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Opozorilo ozemljitve
Ta izdelek mora med uporabo biti ozemljen.

Navodila za prevažanje
Priporočamo vam, da izdelek transportirate v originalni embalaži ali enakovredni enaki embalaži.

Pomembne varnostne informacije
Pred uporabo izdelka natančno preberite naslednje pomembne varnostne informacije in vse nalepke izdelka.

Ta oznaka opozarja uporabnike, da ta izdelek vsebuje neizolirane napetostne vire, ki lahko povzročijo električni udar. 
Zato obstaja nevarnost električnega udara.

Ta oznaka vas opozarja na visoke temperature izdelka.

Ta oznaka opozarja uporabnike na pomembne informacije, povezane z ravnanjem in vzdrževanjem. Poskrbite, da boste te 
informacije pozorno prebrali, da se izognete napakam.

Ne dotikajte se z rokami ali drugimi deli telesa.

Varnostne nalepke

MiSho
p.s
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- Uporaba neustreznih električnih kablov lahko povzroči zmanjšanje učinkovitosti izdelka in celo električni udar, požar itd. Preverite ali uporabljate
  originalni električni kabli izdelka ali enakega ekvivalenta pri uporabi tega izdelka za ohranjanje učinkovitosti in varnosti.
- V kolikor uporabljate podaljšek kabla, morate paziti, da nima nižjega toka od originalnega kabla izdelka. V kolikor ima podaljšek nižji tok,
  lahko pride do pregrevanja in povzročitve električnega udara, požara itd.
- Pazite, da boste med nevihto oz. daljšo neuporabo izdelka, izklopili kabel, da se izognete morebitnim poškodbam .
- Pazite, da v bližini tega izdelka ne postavljate nobenih vnetljivih predmetov.
- Ne dovolite, da pride med delovanjem leča projektorja v stik z drugim predmetom.
- Da bi se izognili kopičenju toplote v izdelku, ne dovolite, da bi se predmeti namestili v bližini odprtin ali odzračevalne odprtine
  saj lahko povzroči požar.

- Ne dovolite, da se ta izdelek uporablja na nestabilni ploščadi, ogrodju ali mizi, da se zaščiti pred resnimi poškodbami naprave ali poškodbami
  v bližini, če izdelek pade.
- Nikoli ne glejte neposredno v objektiv ali reži za odvajanje toplote, ko naprava deluje, da se izognete poškodbam oči.
- Izdelka ne poskušajte ločiti, ker so v njem nevarne komponente visoke napetosti, ki lahko povzročijo poškodbe. Ta izdelek morajo 
  vzdrževati in popravljati izkušene osebe ali pooblaščeni serviserji, v kolikor so potrebna popravila.
- Izdelka ne postavljajte pokončno.
- Izdelek ne sme priti v stik z vodnimi kapljicami ali vlago (ta izdelek mora delovati v okolju z 20-80% vlažnosti)
- Tega izdelka ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino. Takoj izklopite napravo, če vstopi tekočina ali trdi predmeti
  v ohišje in takoj zaprosite strokovnjaka, da opravi pregled, preden nadaljuje z uporabo naprave. 
- Ne dovolite, da se naprava postavi v naslednja okolja:

● Na območju s slabim prezračevanjem ali ozkim prostorom.
● V bližini katere koli naprave z močnim magnetnim poljem.
● Direktna izpostavitev soncu.
● V bližini požarnega alarma.
● V zelo vročem, hladnem ali vlažnem okolju.

Navodila za varno delovanje

Varovanje pred električnimi sunki in požarnimi nevarnostmi

MiSho
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Seznam predmetov
Pri odpiranju paketa preverite elemente v embalaži izdelka glede na spodnji seznam. Prosimo, da se takoj obrnete na svojega 
distributerja v primeru manjkajočih predmetov.

Mi Laser Projektor 150" AC Napajalni kabel Čistilna krpa

Uporabniški priročnik

Daljinski upravljalnik + 
baterije

Opomba:
Na seznamu izdelkov, ki so priloženi temu izdelku, lahko pride do manjših sprememb glede na določeno državo 
(ali regijo) prodaje. Prosimo, upoštevajte vaš dejanski priročnik in paket.
Originalno embalažo izdelka morate obdržati za prihodnjo uporabo in prevoz.MiSho
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Uvod v zunanjost izdelka

Leča projektorja 

Indikator vklop/izklop 

Zaščitno steklo leče

Zvočnik

Priključki
Napajalni vhod

Odvajanje toplote

Nastavitev višine 
(Levo)

Ventilator

Nastavitev višine
(Desno)

USB 2.0 Priključek

MiSho
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Priključki

②

①

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① Napajalni vhod

⑥ Audio izhod
- Podpira  S/PDIF, nizkotonce    

⑦ AV Input
-    Trojni 3.5mm kontektor

⑧ S/PDIF
- Optični digitalni avdio signal

⑨ Ethernet
- Povezava preko Ethernet kabla

② HDMI vhod 1
- HDMI vhodni signal 1

③ HDMI vhod 2
- HDMI vhodni signal 2

④ HDMI  3  ARC
- HDMI vhodni signal 3 -
Zvočni povratni priključek

⑤ USB2.0
- Podpira USB 2.0

Komunikacijski protokol

MiSho
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Indikator napajanja

Indikator napajanja: 
Stikalo za vklop in izklop

Stanje sistema se prikaže iz indikatorske lučke naprave (vir bele svetlobe): 
- Sistem se bo samodejno izklopil, ko vstavite napajalni kabel. 
- Med postopkom zaustavitve utripa indikator.
- Lučka po vklopu sistema ostane vklopljena.
- Lučka ugasne, ko sistem ugasnete.

Indikator vklop/izklop

MiSho
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Domet projekciranja in dimenzije zaslona

Določite potrebno razdaljo med projektorjem in zaslonom glede na željeno velikost.

Dimenzije zaslona (SD): velikost diagonalne projekcijske platne 
(palci). Razdalja projektorja (D): Razdalja med hrbtno stranjo 
projektorja in zaslonom (cm).
Relativna višina (H): razdalja med podnožjem projektorja in 
dnom slike (cm).

 Dimenzije slike 
projektorja(SD) Razdalja projektroja (D) Relativna višina (H)

80" 14cm 29cm

90" 19cm 32cm

100" 24cm 35cm

120" 34cm 41cm

150" 49cm 50cm

SD

DH

Slika projektorja

Slika projektorja

Opomba:
- Dimenzije v zgornji tabeli so približne vrednosti in se lahko nekoliko razlikujejo od dejanskih vrednosti. Uporabite samo kot referenco.MiSho
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Daljinski upravljalnik

Stikalo za vklop
Pritisnite enkrat: Vklopite
Ko se naprava vklopi, ponovno pritisnite 
gumb, da ga izklopite

Glasovni nadzor: Glasovno iskanje
Puščica (gor): Gumb za premikanje navzgor 

Puščica (desno): Premakni desno / izbirni gumb 

Puščica (Dol): Premakni dol / gumb za izbiro

Meni
Pritisnite: Standardni meni

Potrdi: Potrdite trenutno možnost ali nastavitev

Domov: Vrnitev na začetni zaslon

Vrnitev: Vrnite se na prejšnji meni

Zvok: Zmanjšajte glasnost Glasnost +: Povečanje glasnosti

Pokrov baterije
Nameščanje / zamenjava baterij

Opomba:

Puščica (levo): Premakni levo / gumb

Daljinski upravljalnik uporablja dve AAA 
bateriji.
Vedite, da so polaritete in smeri baterij 
pravilne, kadar jih zamenjate. 
Za čiščenje daljinskega upravljalnika uporabite 
suho krpo, če je tekočina iztekla iz baterij jih 
zamenjate z novimi baterijami.
Izrabljene baterije zavrzite v skladu z navodili 
za uporabo baterij ali glede na lokalne 
predpise ali smernice, ki veljajo za vašo 
lokacijo. MiSho
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Hitri začetek

1. Namestitev baterij in povezovanje daljinskega upravljalnika.

Prepričajte se, da so baterije pravilno nameščene. 
Če je v prostoru za baterije izolacijski trak, ga 
odstranite.

Daljinski upravljalnik je povezan.
Daljinski upravljalnik lahko zdaj 
uporabljate kjerkoli v bližini projektorja.

Združevanje Bluetooth daljinskega upravljalnika. 
Pritisnite in držite       in tipko        
Spustite, ko zaslišite pisk. Upravljalnik se združuje. 
Počakajte v bližini, dokler se postopek ne konča.

Pritisnite      gumb za začetek povezovanja

MiSho
p.s

i
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2. Ostrina

Mi Laser Projector 150" Mi Laser Projector 150"

Mi Laser Projector 150"Mi Laser Projector 150"

8-Point Keystone 
CorrectionResetFine-Tune OK

Mi Laser Projector 150"

Mi Laser Projector 150"

Mi Laser Projector 150"

Mi Laser Projector 150"

Mi Laser Projector 150" Mi Laser Projector 150"

rojector 150"Mi Laser Projecto

8-Point Keystone 
CorrectionResetFine-Tune OK

Mi Laser Projector 150"

Mi Laser Projector 150"

Mi Laser Projector 150"

Mi Laser Projector 150"

3. Keystone nastavitve

Opomba:
Območje korekcije za 4-točkovne in 8-točkovne popravne načine je prikazano zgoraj. Tudi W in 
H za različne velikosti projekcijskih zaslonov sta različni. Na primer, dimenzije za sliko 100 "16: 9 
bodo približno W = 2214mm, H = 1245mm (dejanske dimenzije se lahko razlikujejo. Upoštevajte 
dejanske dimenzije).

W

MAX=W/4

MAX=H/4

H

W

MAX=W/8

MAX=H/16

MAX=W/8

MAX=H/16

MAX=W/16

MAX=H/8

MAX=W/16

MAX=H/8

H

4- Korekcije točk 8- Korekcije točk

V sistemskih nastavitvah pojdite v meni za prilagoditev slike, da prilagodite ostrino.

MiSho
p.s
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Varnost in zaščita

Ta naprava je opremljena z infrardečim senzorjem, ki lahko inteligentno zazna in zaščiti človeško oko pred močnimi svetlobnimi 
poškodbami na območju projekcije.
Naprava bo zmanjšala svojo luminiscenco na najnižjo možno vrednost, ko se senzor sproži z opozorilom: "Do not look at the 
light source directly." Za izhod pritisnite kateri koli gumb na daljinskem upravljalniku.

Infrardeči senzor in 
Fresnelov optični objektiv

Razpon prednjega senzorja: približno 55 °

Razpon senzorjev levo in desno: približno 70 °

MiSho
p.s
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Avdio

Visoko frekvenčni zvočnik

Avdio Avdio

Projektor ima štiri vgrajene visokokakovostne zvočnike s skupno močjo približno 30 W. Uporablja se lahko kot samostojni Bluetooth 
stereo.

Zvočnik s polnim dosegom Zvočnik s polnim dosegom Visoko frekvenčni zvočnik

MiSho
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Nadgradnje matične plošče

Glavno ploščo je mogoče nadgraditi v skladu 
z zmogljivostjo procesorja. Glavno ploščo je 
treba nadgraditi na lokaciji za poprodajne 
storitve ali vrniti proizvajalcu. Uporabniki ne 
smejo poskušati sami razstaviti matične 
plošče.

Sistem matične plošče

Inteligentni nadzor temperature

Sistem nadzira »NTC« (laser, temperaturo okolice in temperaturo barvnega kolesa) in samodejno prilagodi hitrost ventilatorja. Območje 
temperature okolja je 0 ~ 40 ℃. Sistem nadzira temperaturo laserja in barvnega kolesa.

Temperaturni način:
- Ko je projektor v normalnem temperaturnem razponu, so na voljo tri nastavitve svetlosti.
- Ko projektor doseže temperaturo v opozorilnem območju, se samodejno prikaže opozorilo o pregrevanju. Samodejno preklopi na 
način varčevanja z energijo. Opozorila o temperaturi in opozorila o napakah se prikažejo samodejno, kadar temperatura preseže 
maksimalno območje in vas obvesti, da se bo naprava samodejno izklopila.

Temperaturno stikalo: Laser je opremljen s fizikalnim visokotemperaturnim senzorjem, ki bo samodejno izklopil vir napajanja, ko bo 
presežena maksimalna sprejemljiva temperatura.MiSho
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Dnevno vzdrževanje 

Vzdrževanje toplotne neučinkovitosti

50cm

DovodOdvod

50cm

Opomba: Ne dotikajte se, ko 
odvod toplote ali prezračevalna 
odprtina doseže približno 65°C

Čiščenje in vzdrževanje

Zagotovite, da je ohišje projektorja in leča redno očiščena z čisto  krpo za 
čiščenje, ki je priložena napravi, ali profesionalno čistilno krpo. Ne 
uporabljajte abrazivnih čistil, topil ali drugih grobih kemikalij, da se izognete 
praskam na površini ohišja ali steklenega pokrova.

Ne dovolite, da bi se kateri koli predmet 
postavil v razdalji 50 cm od odzračevalne 
toplotne odprtine projekta, da ne bi ovirali 
odvajanja toplote.

Opomba:

       Opomba:
- Ta projektor ni odporen na vodo. Ne pustite, da tekočina prodre skozi projektor,

     še posebej v indikator moči, stekleni pokrov, odvod toplote, odprtine in
   luknje za mikrofon in druga mesta.
- Zagotovite, da se čistilna krpa, ki je priložena izdelku, ali profesionalna krpa za

     čiščenje stekla lahko uporablja za čiščenje leč.
- Prepričajte se, da je projektor izklopljen in da je napajalni kabel prej odstranjen
  pred čiščenjem naprave.MiSho
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Tehnične specifikacije

Splošne informacije
Model      Mi Laser Projector 150"
Dimenzije      410mm×291mm×88mm
Teža      6.9kg

Osnovne funkcije Ostrenje      Motorni fokus
    Pokrov za prah      Stekleni pokrov za prah

Optični parametri
    Tehnologija zaslona      0.47"DMD
    Tehnologija svetlobe      ALPD
    Standardna resolucija      Full HD (1920×1080)

Parametri projekcije

    Hitrost sličic      60/120Hz (1920×1080@60Hz je priročljiv za najboljše rezultate)
    Lens focal length      18.08mm
    Goriščna razdalja objektiva      0.233
    Velikost slike      80"-150"
    Keystone korekcija      8-Točk Keystone Korekcija 4-Točk Keystone Korekcija

Sistemski parametri
    CPU      T962X Cortex-A53

     Four 1.8gHz cores/64 bit
    RAM      2G DDR4
    Vgrajen spomin      16GB eMMC hitri flash pomnilnik

Programska oprema 
sistema

    Operacijski sistem      Google Android TV
    Kompatibilnost      Google Android Predvajalnik
    Trgovina za aplikacije      Google Play Trgovina
    AV brezžični prenos      Chrome Cast
    Svetlobni način      Dinamični, filmski, standardni
    Dinamičnost slike      Podpira HDR

Avdio      Stereo zvočniki Celotni obseg × 2 + visokofrekvenčni × 2 (Skupaj ≈30w)MiSho
p.s
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Daljinski upravljalnik      Bluetooth      Mi Bluetooth Daljinski upravljalnik
Zaščita oči Zaščita laserskega televizorja      Senzor telesa (možnost izklopa)
Napajanje Vgrajeno napajanje      Vgrajen AC-DC, DC-DC

Napajalnik ohišja Indikator      Utripajoča bela luč

Električne specifikacije

Stopnja hrupa      <32dB@ standardni način / temperatura okolice 25 ℃ / razdalja 1m
Poraba energije      <250W(max)@ Dinamični način

 Vhodna moč      100-240V 50/60Hz
Poraba energije v pripravljenosti      <0.5W

Varnost in zaščita Inteligentno uravnavanje temperature           Samodejno prilagajanje svetlosti, pametna prilagoditev hitrosti ventilatorja
Temperaturno stikalo      Pregrevanje samodejnega izklopa 

Nadgradnja Zamenljiva zasnova glavnega procesorja      Nadgradite strojno opremo prek storitve za stranke

Ostalo
Temperatura skladiščenja

     Delovna temperatura
     Delovna vlažnost zraka      "0%~80%

-20°C~55°C
0°C~40°C

MiSho
p.s
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Certifikacije izdelka:

Proizvajalec Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem podjetje)
Naslov: 301, Level 3, Building 3, No. 301 Ren He Zhen Jun Ying Nan Street, Shun Yi District, Beijing

Mishop.si

MiSho
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https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi



