Gebruikershandleiding
Model:
60BFM4250

Deze handleiding is onderhevig aan

wijzigingen zonder kennisgeving vooraf.

OSD opties en afbeeldingen in deze

handleiding kunnen enigszins afwijken van het
geleverde product.

Lees deze handleiding zorgvuldig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken en
bewaar het voor toekomstige
raadpleging.

Voor FAQ’s en overige
informatie verwijzen wij u naar
de website van de fabrikant
Model:
60BFM4250

Belangrijke Veiligheid Instructies

Lees deze instructies zorgvuldig door zodat u deze goed begrijpt voordat
u dit apparaat gaat gebruiken. Verander niets aan de instellingen die
niet zijn beschreven in deze handleiding. Indien er zich lichamelijke
verwondingen, verlies van data of schade veroorzaakt door het niet
opvolgen van de hieronder beschrevene instructies, zal de garantie
komen te vervallen.

Setup

• Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht. Plaats geen objecten
gevuld met vloeistof op het apparaat, om het risico op brand en of een
elektrische schok te verminderen.
• Plaats dit apparaat niet in de buurt waar veel stof of vuil in de lucht zit
of bij apparaten die een sterk magnetisch veld genereren.
• Om oververhitting te voorkomen, dient u de ventilatieopeningen niet
te blokkeren of afdichten.
• Plaats dit apparaat nooit in een kleine afgesloten ruimte. Laat altijd
voldoende ruimte rondom het apparaat voor ventilatie.
• Bescherm het apparaat tegen de hitte van direct zonlicht, grote
temperatuursverschillen en vocht.
• Wanneer het apparaat gedurende lange tijd aan staat, zal het
oppervlak warm worden, zet het apparaat dan uit, haal de stekker uit
het stopcontact en laat het afkoelen. U kunt het apparaat weer
gebruiken wanneer deze is afgekoeld.
• Wees altijd voorzichtig met het apparaat. Vermijd contact met de
lens.
• Plaats nooit zware of scherpe objecten op het apparaat of het snoer.
• Haal het apparaat nooit uit elkaar om een elektrische schok te
voorkomen.
• Gebruik uitsluitend koppelstukken of accessoires die door de fabrikant
worden aanbevolen.
• Vermijd extreme trillingen. Deze zouden de interne componenten
kunnen beschadigen.

• Laat kinderen dit apparaat niet gebruiken zonder toezicht.
• Onder de volgende omstandigheden zou er zich een condenslaag in
het apparaat kunnen vormen, die een storing zou kunnen veroorzaken:
a) Indien het apparaat van een koude naar een warme ruimte
wordt verplaatst.
b) Nadat een koude ruimte wordt verwarmd.
c) Wanneer het apparaat in een vochtige ruimte wordt geplaatst.
Om condensvorming te voorkomen, verpakt u het apparaat in
plastic voordat u het naar een andere ruimte verplaatst, wacht 1-2
uur voordat u het plastic verwijdert,

Stroomvoorziening

• Zet het apparaat eerst uit voordat u de stekker uit het stopcontact
doet.
• Let op dat het snoer niet beschadigd of gebogen wordt, vooral bij de
stekker, bij het stopcontact en waar het snoer het apparaat verlaat.
• Haal de stekker uit het apparaat bij onweer of wanneer u het apparaat
langere tijd niet gebruikt.
• Wanneer de stekker of stekkerdoos wordt gebruikt om het apparaat
uit te schakelen, dient deze gemakkelijk toegankelijk te zijn. Voordat u
aansluiten verandert, controleer dan eerst of alle apparaten goed
aangesloten zijn op de stroomvoorziening.
• Raak het snoer of aansluiting nooit aan met natte of vochtige handen.

• Gebruik nooit reinigingsmiddelen die vloeistof bevatten voor het
schoonmaken van de lens, dit zou de beschermlaag kunnen
beschadigen.
• Veeg het opperlak voorzichtig schoon, let op dat u het oppervlak niet
beschadigt.
• Gebruik speciaal papier voor het reinigen van de lens van deze
beamer.

Reparaties

• Voer nooit zelf reparaties uit op het apparaat. Laat dit uitsluitend doen
door gekwalificeerd personeel.
• Onjuist onderhoud kan leiden tot verwondingen of schade aan het
apparaat.
• Laat alle reparaties uitvoeren door gekwalificeerd personeel, neem bij
twijfel contact op met ons service center.

Klasse II apparaten symbool
Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een dubbel isolatie systeem
heeft.
Risico Groep 2
__________________________________
LET OP: Mogelijk uitstoot van gevaarlijk
optische straling door dit apparaat.
Kijk niet in de lamp wanneer deze aan staat.
Dit kan schadelijk zijn voor de ogen.

Bescherm uw gehoor

• Luister nooit gedurende een langere periode naar een te hoog volume,
dit kan uw gehoor beschadigen. Stel het volume op een veilig niveau
in.

Reiniging

• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat
u het oppervlak gaat reinigen. Gebruik een zachte, stofvrije doek.
Gebruik nooit reinigingsmiddelen, die vloeistof, gas of licht
ontvlambare materialen bevatten (zoals sprays, schuurmiddelen, lak
en alcohol).

IEC 60825-1:2014 Voldoet aan IEC 62471:200 Risico Groep 2

LET OP

• Mogelijk uitstoot van gevaarlijk optische straling door dit apparaat.

• Kijk niet in de lamp wanneer deze aan staat. Dit kan schadelijk zijn voor de
ogen.
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Plaats de beamer op een vlakke, stabiele ondergrond recht tegenover
het projectieoppervlak. Voor een optimaal gebruik, dient het projectie
oppervlak wit en vlak te zijn. De afstand tussen de beamer en het
projectieoppervlak moet minimaal 1 meter (39.4 inch) en maximaal 3
meter (118 inch) zijn.

Voorbereiding Afstandsbediening

Installeer twee AAA batterijen (niet inbegrepen) in de

afstandsbediening voor gebruik.
a) Indien de batterijen vervangen moeten worden, schuift u het
klepje van het compartiment open, doet u de juiste batterijen in
het compartiment (Let op dat de +/- polen van de batterijen
overeenkomen met die van het compartiment) en schuift u het
klepje weer terug.

NOTE

U kunt de beamer op de
volgende manieren
installeren: vanaf de
achterkant, voor plafond,
achter plafond. Let op dat u
de juiste projectie modus
instelt in het projectie optie menu

Selecteer de projectie afstand

Instellingen

De afstand tussen de beamer en het projectie oppervlak bepaalt de
afmeting van de beeld. Gebruik onderstaand tabel om de afstand te
bepalen van de beamer tot het scherm, gebaseerd op de afmeting van
het geprojecteerde beeld.
Scherm afmeting (lengte x breedte)
64 inch
81 inch
100 inch
120 inch
134 inch

Doorloop de installatieprocedure wanneer u de beamer voor de eerste
keer aanzet.
Druk op “Menu” van de afstandsbediening om toegang te krijgen tot het
hoofdmenu, selecteer “Instellingen”.

Projectie afstand (m)
2.0 m
2.5 m
3.0 m
3.56 m
4.0 m

Power Aan

a) Sluit de beamer aan op het elektriciteitsnet door middel van het
meegeleverde netsnoer en adapter.

b) Verwijder het lenskapje.
c) Druk één keer op de Power knop van de beamer of de
afstandsbediening.
d) Draai de beamer richting een vlak, wit projectieoppervlak.
e) Om het beeld scherp te stellen, draait u aan de lens.

OSD Taal

Beeld modus
Kleurtemperatuur
Beeldverhouding
Weergave reductie
Geluid modus
Surround geluid
Rotatie
Fabrieksinstellingen
Software Update
(USB)

01. Tsjechisch/02. Deens/03. Duits/04.
Engels/05. Spaans/06. Grieks/07. Frans/08.
Kroatisch/ 09. Italiaans/10. Hongaars/11.
Nederlands/12. Noors/13. Pools/14.
Portugees/15. Russisch/16. Roemeens/17.
Sloveens/18. Servisch/19. Fins/20. Japans/21.
Koreaans/22. Traditioneel Chinees/23.
Gesimplificeerd Chinees
Standaard/Zacht/Gebruiker/Levendig
Medium/Warm/Gebruiker/Koud
Auto/4:3/16:9
Zoom schermafmeting van 75%-100%
Standaard/Muziek/Film/Sport/Gebruiker
Uit/SRS TruSurround XT/Surround
Voor/Achter/Voor plafond/Achter plafond
Terug naar de standaard fabrieksinstellingen
Upgrade Firmware

Gebruik van de beamer

Afspelen vanaf HDMI afspeel apparaten

Deze beamer kan worden aangesloten op verschillende HDMI afspeel
apparaten, zoals een TV bos, TV stick, DVD speler, set-top box (STB),
gaming console of andere apparaten.

Om af te spelen vanaf HDMI afspeel apparaten:

a) Sluit de beamer aan op een HDMI afspeel apparaat door middel
van een HDMI kabel (niet inbegrepen).
b) Zodra het HDMI apparaat voor de eerste keer is aangesloten zal
het afspelen automatisch beginnen.

Afspelen van een extern apparaat

Deze beamer kan ook aangesloten op een extern apparaat, zoals een
hoofdtelefoon of speakers.

Om af te spelen van een extern apparaat:

a) Gebruik een 3.5mm audio kabel of een adapter (beide niet
inbegrepen) om een hoofdtelefoon of speakers aan te sluiten.
b) Sluit het andere einde van de kabel aan op de AUDIO OUT poort
van deze beamer. U zult nu de audio kunnen beluisteren vanaf
uw externe apparaat.

Afspelen van een USB apparaat

Met deze beamer kunt u genieten van muziek, video en afbeeldingen
die opgeslagen zijn op een USB stick.
Om af te spelen vanaf een USB stick:
Doe de USB stick in de USB ingang.
a) Druk op “Input”om toegang te krijgen tot de USB bron.
b) Selecteer een bestand en druk op “Enter”. De beamer zal het
geselecteerde bestand afspelen.
c) Druk op “Back”om het afspelen te beëindigen.

NOTE

Zet het volume zo zacht mogelijk, voordat u de
hoofdtelefoon aansluit, om gehoorschade te voorkomen.

NOTE

Gebruik Screen Mirroring

Uitsluitend voor Mirroring model (Telefoon naar beamer)
Geachte klant:
Deze configuratie is optioneel, controleer of de beamer die u heeft
gekocht deze functie heeft.
Deze omschrijving en specificaties zijn afhankelijk van de verkoper. U
kunt het beeld van uw smartphone spiegelen op het projectie oppervlak

Bekabeld spiegelen

Voor iOS apparaten

a) Sluit uw
smartphone of uw
tablet aan op deze
beamer door
middel van een
USB kabel (niet
meegeleverd)
zodat u een USB
verbinding maakt
via de USB ②
interface.
b) Druk op “Input” om
toegang te krijgen
tot de ingang bron,
selecteer
“Mirroring Cast”en
druk op “Enter”.

c) Klik op “trust this computer” op uw apparaat.
De beamer zal het scherm van het verbonden apparaat
(smartphone of tablet) spiegelen.

Voor Android Apparaten

a) Druk op “OK” om over te schakelen naar de Android Mirroring
interface, verbind uw Android apparaat met de beamer door
middel van de USB kabel (niet meegeleverd) op de USB ②
poort.
b) Selecteer “Settings”(Instellingen)
c) Selecteer “System”.
d) Selecteer “About Phone”, druk 5-7 keer op “Build number” om
de Developer Opties modus te activeren.
e) Terug naar “System”, selecteer “Developer Options”.
f) Selecteer “USB Configuration”, selecteer “MIDI”.
g) Activeer “USB debugging”.
h) Start spiegelen.

Hoe stelt u draadloos spiegelen in op basis van een 4G signaal en

iOS systeem
a) Selecteer het signaal menu op toegang te krijgen tot hetzelfde
scherm interface , hetzelfde als het standaard interface van het
apparaat zodat deze overeen komt met het iOS systeem. Het is
mogelijk dat de omschrijving om de verbinding tot stand te
brengen, wordt omschreven op het scherm. Zoals hieronder
afgebeeld:

b) In de interface kunt u de
aanwijzingen volgen voor het tot
stand brengen van de SSID en het
bijbehorende wachtwoord. Daarna
voert u uw Apple iOS apparaat
(iPhoen of iPad) in om de
overeenkomende WiFi verbinding te
maken. Het systeem zal zoeken en
het apparaat verbinden ( Ieder
apparaat heeft een andere naam,
het standaard wachtwoord is
12345678).

Draadloos spiegelen

c) Ga nu terug naar uw Apple iOS
apparaat (iPhone, iPad) naar de
desktop interface, veeg het scherm
naar beneden, selecteer en gebruik
de Airplay (Screen Mirroring) functie,
zodat deze zichtbaar wordt op het
apparaat (zie afbeelding). Wanneer
de Mirror functie zichtbaar is, is de
verbinding tot stand gebracht en zal
de beeldweergave van uw iOS
apparaat weergegeven worden op
het scherm. Omdat uw smartphone
4G ondersteunt, kunt u gebruik
maken van het gehele netwerk.

Voor Android apparaten (LET OP: Android apparaten moeten een

ingebouwde draadloze Projectie/Multi scherm functie hebben)
a) Druk op “OK” om te schakelen naar de Android Mirroring Screen
functie interface.
b) Het uitklapmenu toont “Menu” , “Wireless Projection”
(“Draadloze Projectie”) (bij sommige apparaten wordt dit “MultiScreen” genoemd).
c) Zoek de naam van de beamer en maak een verbinding.
d) Start het spiegelen.

NOTE

Hoe stelt u een extern hotspot signaal in

Moet u een extern hotspot signaal verbinden, open dan
192.168.49.1 in de adresbalk van uw mobiele browser of scan de QR
code op het HDTV scherm om de achtergrond van het product te
openen. Selecteer de eerste WiFi instelling, zoek het Wi-Fi netwerk
waarmee u verbinding wilt maken, voer het wachtwoord in en
verbind.

 Upgraden van de firmware

a) Download de software voor de firmware upgrade met een
USB stick.
b) Doe de USB stick in de USB poort van de beamer.
c) Druk op “Menu”om de home pagina te openen, selecteer
“Settings”en “”Software Update”.
d) Druk op “Enter”, hij gaat nu automatisch updaten. Volg de
instructies op het scherm om het proces te voltooien.

Specificaties

NOTE

Specificaties en ontwerp zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving
vooraf

Stroomvoorziening: AC 90-240V
Stroomverbruik: < 150W
Scherm technologie: 5.8 inch LCD 1920 x 1080P
Lichtbron: RGB LED
Afmetingen beeld projectie: 40 – 120 inch
Resolutie: 1920 x 1080P
Beeldverhouding: 15000: 1 dynamisch
Projectie verhouding: 1:38
Projectie afstand: 1m tot 4m
Speaker drivers: 10W x 2
Batterijen afstandsbediening: 2 x AAA batterijen (niet inbegrepen)
Afmetingen: (B x H x D): 290 x 240 x 100mm
Gewicht: 2760g
Probleem Oplossen
a) Kan de beamer niet aanzetten met de afstandsbediening.
Controleer of de stekker van de beamer in het stopcontact zit.
b) De afstandsbediening werkt niet
Controleer of de batterijen in de afstandsbediening zitten.
Vervang de batterijen, indien deze leeg zijn.
c) Wazig beeld
Stel de keystone correctie ring bij.
d) De projectie staat ondersteboven
Druk op “Menu”, om het “Instellingen”menu te openen, Klik op
“Rotate/Flip”en stel de juiste instelling in.
e) Herhaaldelijke herstart
Ga naar de “Instellingen”, “Software Update”, om de firmware te
updaten en start de beamer opnieuw op.

NOTE

De CE markering geeft aan dat dit product voldoet aan de
wettelijke eisen van EU. Dit product kan binnen de gehele
EU gebruikt worden.
Dit product is gemaakt van hoogwaardig materiaal en
componenten, die kunnen worden gerecycled.
Dit symbool betekent dat dit product niet bij het
huishoudelijk afval kan worden weggegooid en moet
worden aangeboden bij het milieupark. Gescheiden afval
verzamelen ondersteunt de bescherming van de natuur,
gezondheid en omgeving. Voor meer informatie over het
weggooien en recyclen van dit product verwijzen wij u naar
uw gemeente of uw lokale milieupark.

Naleving mededeling van FCC:
Dit product is getest en bevonden te voldoen aan de grenzen voor een
klasse A digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC regels. Deze
grenzen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen
gevaarlijke interferentie wanneer het product opereert in een
commerciële omgeving
Deze apparatuur genereert,gebruikt en kan radiofrequentie-energie
uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming
met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in
radiocommunicatie. Dit garandeert echter niet dat er geen interferentie
zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur inderdaad
schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat
kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen,
raden wij u de interferentie proberen te corrigeren d.m.v. een van de
volgende maatregelen:
• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact opeen ander circuit dan
waarop de ontvanger is aangesloten.
• Vraag uw dealer of een ervaren TV/radiomonteur om advies.

LET OP: Afgeschermde kabels

Alle aansluitingen op externe apparaten dienen te worden gemaakt met
afgeschermde kabels om te kunnen voldoen aan de FCC regelgeving.

Handelsmerken

HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing
LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

