
Z6 Polar

Před použitím si přečtěte tuto 
Uživatelskou příručku.

Pokud nebude provoz výrobku v souladu 
s příručkou, mohou vzniknout škody nebo 
zranění, za která nenese zodpovědnost 
prodejce, distributor ani výrobce.

O Uživatelské příručce (dále jen Příručka)

Ochranné známky a obchodní názvy uvedené 
v Příručce patří jejich příslušným vlastníkům; 
pokud je příručka v rozporu se skutečným 
výrobkem, aktuální příručku si můžete stáhnout 
z    webových stránek. Pokud se vyskytnou nějaké 
problémy, obraťte se na prodejce. Používáním 
výrobku souhlasíte s pokyny uvedenými v této 
příručce. Pokud máte námitky, připomínky či 
dotazy, výrobek nepoužívejte a obraťte se na 
prodejce.

HDMI (ARC) Sluchátkový
Jack

ZAP/VYP

USB 2.0 Napájecí 
konektor

*) Pro HDMI konektor používejte kabel HDMI 2.0

1   Zapnutí

• Stiskněte tlačítko ZAP/ 
  VYP (    ) a zapnete 
  přístroj.

2   Vypnutí

• V režimu projekce 
   stiskněte tlačítko 
   ZAP/VYP (    ) a přístroj 
   se vypne.

3   Spárování dálkového ovládače

10 cm

• Dálkový ovládač umístěte do vzdálenosti méně než 10 
cm od projektoru. Stiskněte současně tlačítka Zpět "    "

   a Domů "    ". Když se kontrolka rozbliká, tak obě 
   tlačítka uvolněte, kontrolka bliká dál a vyslechnutím 
   zvukového znamení jste informování, že spojení bylo 

úspěšné.

• Jestliže spárování selže, ukončete na 30 sekund režim 
   spárování a pak jej opět proveďte podle výše uvedeného 
   návodu.
* Poznámka: Vlžte do dálkového ovládače 2 ks baterií typu AAA 
(mikrotužkové)

4   Funkce dálkového ovládače
• Funkce tlačítka Hlasitost

   Funkce zaostřování je aktivována po přesunutí 
   Funkčního přepínače na spodku dálkového ovladače 
   doprava (Focus); stisknutím tlačítka Hlasitost +/- pak 
   zostříte obraz. Pokud je Funkčního přepínač vlevo 
   (VOL) nastavíte hlasitost.
 
•  Funkce tlačítka Menu/Zkratka

   Krátkým stisknutím tlačítka Menu/Zkratka "    " vstoupíte 
   do menu. Dlouhým stisknutím tlačítka Menu/Zkratka "    " 
   aktivujete funkci klávesové zkratky.

5   Režim reproduktoru
Zapněte režim Bluetooth reproduktoru

• Pokud je projektor vypnutý:
   Zapněte jej a na 3 sekundy 
   stiskněte na projektoru 
   tlačítko "     ", zapne se 
   režim reproduktoru.

• V režimu projekce:
   1. možnost:
   Stiskněte tlačítko ZAP/VYP  
   "     " na dálkovém ovládači 
   a v menu si vyberte 
   "Bluetooth Speaker Mode".

2. možnost:
Stiskněte na 3 sekundy 
tlačítko "     " na 
projektoru a zapne se 
režim reproduktoru.
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Ukončení režimu reproduktoru

• Vypnutí přístroje:
   Na 3 sekundy stiskněte 
   tlačítko "     " na 
   projektoru a přístroj se 
   vypne.

• Vstup do režimu projekce
   1. možnost:
   Stiskněte tlačítko ZAP/VYP
   "    " na dálkovém ovládači.

2. možnost:
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP "     " 
na projektoru a přístroj přejde do 
režimu projekce.

• Zadejte pohotovostní režim (standby) reproduktoru 
Bluetooth, připojte své zařízení k projektoru Z6 Polar 
přes Bluetooth.

• Přehrávání/Pauza: Při přehrávání místní skladby 
   stiskněte tlačítko "     " na projektoru, nebo stiskněte 
   tlačítko "OK" na dálkovém ovládači.

•  Výběr skladby: Dvakrát stiskněte tlačítko "     " na 
   projektoru a vyberte následující skladbu. Nebo stiskněte 
   tlačítko "<" nebo ">" na dálkovém ovládači a vyberte si 
   skladbu.

•  Nastavení hlasitosti: Krátce/Dlouze stiskněte tlačítko "+" 
   nebo "–" na projektoru nebo na dálkovém ovládači 
   a nastavte si požadovanou hlasitost.

6   Podpora XGIMI
Stáhněte si aplikaci XGIMI Assistant z aplikačních stránek
vašeho chytrého telefonu.

• Telefon jako dálkový ovládač: 
   projektor může být snadno 
   ovládán z vašeho telefonu.

•  Telefon jako zdroj zábavy: 
   pošlete z telefonu do projektoru 
   fotografie nebo videa.

7   Více funkcí
Aktualizace systému

• Online aktualizace
   Online aktualizace se provádí systémovým nastavením.

• Místní aktualizace
   1) Nakopírujte soubor firmware na flash disk 
       formátovaný na FAT32.
   2) Připojte flash disk k USB portu projektoru a vyberte 
       upgrade z disku.

• Nucená aktualizace
   Zkopírujte aktualizovaný firmware do kořenového 
   adresáře disku připojeného k USB. Pokud je projektor 
   vypnutý, zapojte disk do USB 2.0 portu, na 7 sekund 
   stiskněte tlačítko ZAP/VYP "    " na projektoru, dokud 
   indikátor nebude rychle blikat. V ten okamžik začne 
   nahrávání. Kontrolka začne pomalu blikat po skončení 
   aktualizace a zařízení vstoupí do režimu projekce.

Funkce systému

Příručka obsahuje pokyny pouze pro základní funkce. 
Podrobné ovládání a další funkce naleznete v elektronické 
příručce na hlavní stránce: 
https://forum.xgimi.com/download-firmware.html.

* Poznámka: Vzhledem k průběžné aktualizaci funkcí 
                     systému se podívejte na aktuální funkce.

Upozornění

Rady, abyste správně používali projektor:

• Neotáčejte svítící objektiv směrem k lidským očím, 
   světlo je příliš silné a může trvale poškodit zrak.
 
• Nezakrývejte vstup a výstup vzduchu projektoru, aby
   nedošlo k poškození vnitřních elektronických součástí.
 
• Nepoužívejte papír, hadřík a jiné čisticí nástroje, abyste 
   otřeli přímo čočky objektivu, mohlo by dojít k jejich 
   poškození; použijte vyfukování čistého vzduchu pro 
   odstranění prachu z povrchu čočky.
 
• Nepoužívejte k čištění zařízení žádné chemikálie, čisticí 
   prostředky ani čistou vodu, stejně tak jej nevystavujte 
   dešti, vlhkosti a minerálním tekutinám, způsobují korozi 
   vnitřních částí.
 
• Vložte zařízení, jeho části a příslušenství do míst, kam 
   děti nemají přístup.
 
• Zajistěte, aby zařízení bylo používáno v suchém 
   a větraném prostředí.
 
• Neuchovávejte zařízení v horkém nebo studeném 
   prostředí, vysoká (nízká) teplota zkracuje životnost 
   elektronických zařízení. Povolená teplota pracovního 
   prostředí je 0–40 °C.
 
• Nedávejte zařízení do žádného topného zařízení (jako 
   je sušička, mikrovlnná trouba atd.).
 
• Nesvírejte zařízení silou ani neumisťujte na zařízení 
   těžké předměty, aby nedošlo k poškození zařízení.
 
• Neházejte, nemlaťte nebo násilně netřepte se 
   zařízením, mohlo by to poškodit vnitřní desku s obvody.
 
• Nepokoušejte se demontovat zařízení. Pokud máte 
   jakékoliv dotazy, obraťte se na svého prodejce.
 
• Neopravujte žádné produkty. Pokud zařízení nebo 
   jakékoliv jeho součásti nefungují normálně, měli byste 
   okamžitě konzultovat poprodejní servis nebo opravu 
   u svého prodejce.
 
• Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí 
   zdroj.

Prohlášení o expozici záření
Dálkový ovladač je v souladu s limity expozice 
vystavenými nekontrolovanému prostředí.
Tento vysílač nesmí být umístěn společně se žádnou 
jinou anténou nebo vysílačem.

LED projektor je v souladu s mezními hodnotami 
působení záření, které jsou stanoveny pro nekontrolované 
prostředí, toto zařízení by mělo být nainstalováno 
a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi 
zářičem a vaším tělem.
 
Poznámka: Pro pásmo 5,150-5,250 GHz je omezení 
pouze na vnitřní použití.
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Maximální výstupní výkon tohoto výrobku pro certifikaci 
CE je uveden níže:

Režim      Frekvenční rozsah        Max. výstupní výkon (dBm)
BLE          2,402-2,480 GHz          3,50
BT 3.0      2,402-2,480 GHz          5,22

2,412-2,472 GHz         19,32
WLAN      5,150-5,250 GHz          20,79

5,725-5,850 GHz         13,73
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Z6 Polar

Než použijete tento produkt, přečtěte si 
pečlivě tuto Uživatelskou příručku.

Přečtěte si pozorně tuto příručku před prvním 
použitím tohoto produktu. Pokud nebude provoz 
výrobku v souladu s příručkou nebo 
s upozorněními, které by vedly k osobním 
zraněním, škodám na majetku nebo jiným 
ztrátám, společnost XGIMI nenese odpovědnost.

O Uživatelské příručce (dále jen Příručka)

Ochranné známky a obchodní názvy uvedené 
v Příručce patří jejich příslušným vlastníkům; 
pokud je příručka v rozporu se skutečným 
výrobkem, aktuální příručku si můžete stáhnnout 
z webových stránek. Pokud se vyskytnou nějaké 
problémy, obraťte se na prodejce.
Pokud máte námitky k obsahu nebo podmínkám 
této Příručky, obraťte se na prodejce, jinak jste 
souhlasili s pochopením a přijetím veškerého 
obsahu Příručky.

HDMI (ARC) Sluchátkový
Jack

ZAP/VYP

USB 2.0 Napájecí 
konektor

*) Pro HDMI konektor používejte kabel HDMI 2.0

ZAP/VYP

Bezdrátová myš

Menu/
(při dlouhém stisku) Zkratka

Zpět              Domů

Hlasitost +
(Ohnisková vzdálenost +)

Hlasitost –
(Ohnisková vzdálenost –)

Funkční přepínač

* Posuňte Funkční přepínač doleva (VOL) a tlačítka "+" a "–" 
  nastavují hlasitost.
  Posuňte Funkční přepínač doprava (Focus) a tlačítka "+" a "–" 
  nastavují ohniskovou vzdálenost (zaostřují obraz).

Směr
(Nahoru, Dolů,

Doleva, Doprava)
a tlačítko OK

1   Zapnutí

• Stiskněte tlačítko ZAP/ 
  VYP (    ) a zapnete 
  přístroj.

2   Vypnutí

• V režimu projekce 
   stiskněte tlačítko 
   ZAP/VYP (    ) a přístroj 
   se vypne.

3   Spárování dálkového ovládače

10 cm

• Dálkový ovládač umístěte do vzdálenosti méně než 10 
cm od projektoru. Stiskněte současně tlačítka Zpět "    "

   a Domů "    ". Když se kontrolka rozbliká, tak obě 
   tlačítka uvolněte, kontrolka bliká dál a vyslechnutím 
   zvukového znamení jste informování, že spojení bylo 

úspěšné.

• Jestliže spárování selže, ukončete na 30 sekund režim 
   spárování a pak jej opět proveďte podle výše uvedeného 
   návodu.
* Poznámka: Vložte do dálkového ovládače 2 ks baterií typu AAA 
(mikrotužkové)

4   Funkce dálkového ovládače
• Funkce tlačítka Hlasitost

   Funkce zaostřování je aktivována po přesunutí 
   Funkčního přepínače na spodku dálkového ovladače 
   doprava (Focus); stisknutím tlačítka Hlasitost +/- pak 
   zostříte obraz. Pokud je Funkčního přepínač vlevo 
   (VOL) nastavíte hlasitost.
 
•  Funkce tlačítka Menu/Zkratka

   Krátkým stisknutím tlačítka Menu/Zkratka "    " vstoupíte 
   do menu. Dlouhým stisknutím tlačítka Menu/Zkratka "    " 
   aktivujete funkci klávesové zkratky.

5   Režim reproduktoru
Zapněte režim Bluetooth reproduktoru

• Pokud je projektor vypnutý:
   Zapněte jej a na 3 sekundy 
   stiskněte na projektoru 
   tlačítko "     ", zapne se 
   režim reproduktoru.

• V režimu projekce:
   1. možnost:
   Stiskněte tlačítko ZAP/VYP  
   "     " na dálkovém ovládači 
   a v menu si vyberte 
   "Bluetooth Speaker Mode".

2. možnost:
Stiskněte na 3 sekundy 
tlačítko "     " na 
projektoru a zapne se 
režim reproduktoru.
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Ukončení režimu reproduktoru

• Vypnutí přístroje:
   Na 3 sekundy stiskněte 
   tlačítko "     " na 
   projektoru a přístroj se 
   vypne.

• Vstup do režimu projekce
   1. možnost:
   Stiskněte tlačítko ZAP/VYP
   "    " na dálkovém ovládači.

2. možnost:
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP "     " 
na projektoru a přístroj přejde do 
režimu projekce.

• Zadejte pohotovostní režim (standby) reproduktoru 
Bluetooth, připojte své zařízení k projektoru Z6 Polar 
přes Bluetooth.

• Přehrávání/Pauza: Při přehrávání místní skladby 
   stiskněte tlačítko "     " na projektoru, nebo stiskněte 
   tlačítko "OK" na dálkovém ovládači.

•  Výběr skladby: Dvakrát stiskněte tlačítko "     " na 
   projektoru a vyberte následující skladbu. Nebo stiskněte 
   tlačítko "<" nebo ">" na dálkovém ovládači a vyberte si 
   skladbu.

•  Nastavení hlasitosti: Krátce/Dlouze stiskněte tlačítko "+" 
   nebo "–" na projektoru nebo na dálkovém ovládači 
   a nastavte si požadovanou hlasitost.

6   Podpora XGIMI
Stáhněte si aplikaci XGIMI Assistant z aplikačních stránek
vašeho chytrého telefonu.

• Telefon jako dálkový ovládač: 
   projektor může být snadno 
   ovládán z vašeho telefonu.

•  Telefon jako zdroj zábavy: 
   pošlete z telefonu do projektoru 
   fotografie nebo videa.

7   Více funkcí
Aktualizace systému

• Online aktualizace
   Online aktualizace se provádí systémovým nastavením.

• Místní aktualizace
   1) Nakopírujte soubor firmware na flash disk 
       formátovaný na FAT32.
   2) Připojte flash disk k USB portu projektoru a vyberte 
       upgrade z disku.

• Nucená aktualizace
   Zkopírujte aktualizovaný firmware do kořenového 
   adresáře disku připojeného k USB. Pokud je projektor 
   vypnutý, zapojte disk do USB 2.0 portu, na 7 sekund 
   stiskněte tlačítko ZAP/VYP "    " na projektoru, dokud 
   indikátor nebude rychle blikat. V ten okamžik začne 
   nahrávání. Kontrolka začne pomalu blikat po skončení 
   aktualizace a zařízení vstoupí do režimu projekce.

Funkce systému

Příručka obsahuje pokyny pouze pro základní funkce. 
Podrobné ovládání a další funkce naleznete v elektronické 
příručce na hlavní stránce: 
https://forum.xgimi.com/download-firmware.html.

* Poznámka: Vzhledem k průběžné aktualizaci funkcí 
                     systému se podívejte na aktuální funkce.

Upozornění

Rady, abyste správně používali projektor:

• Neotáčejte svítící objektiv směrem k lidským očím, 
   světlo je příliš silné a může trvale poškodit zrak.
 
• Nezakrývejte vstup a výstup vzduchu projektoru, aby
   nedošlo k poškození vnitřních elektronických součástí.
 
• Nepoužívejte papír, hadřík a jiné čisticí nástroje, abyste 
   otřeli přímo čočky objektivu, mohlo by dojít k jejich 
   poškození; použijte vyfukování čistého vzduchu pro 
   odstranění prachu z povrchu čočky.
 
• Nepoužívejte k čištění zařízení žádné chemikálie, čisticí 
   prostředky ani čistou vodu, stejně tak jej nevystavujte 
   dešti, vlhkosti a minerálním tekutinám, způsobují korozi 
   vnitřních částí.
 
• Vložte zařízení, jeho části a příslušenství do míst, kam 
   děti nemají přístup.
 
• Zajistěte, aby zařízení bylo používáno v suchém 
   a větraném prostředí.
 
• Neuchovávejte zařízení v horkém nebo studeném 
   prostředí, vysoká (nízká) teplota zkracuje životnost 
   elektronických zařízení. Povolená teplota pracovního 
   prostředí je 0–40 °C.
 
• Nedávejte zařízení do žádného topného zařízení (jako 
   je sušička, mikrovlnná trouba atd.).
 
• Nesvírejte zařízení silou ani neumisťujte na zařízení 
   těžké předměty, aby nedošlo k poškození zařízení.
 
• Neházejte, nemlaťte nebo násilně netřepte se 
   zařízením, mohlo by to poškodit vnitřní desku s obvody.
 
• Nepokoušejte se demontovat zařízení. Pokud máte 
   jakékoliv dotazy, obraťte se na svého prodejce.
 
• Neopravujte žádné produkty. Pokud zařízení nebo 
   jakékoliv jeho součásti nefungují normálně, měli byste 
   okamžitě konzultovat poprodejní servis nebo opravu 
   u svého prodejce.
 
• Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí 
   zdroj.

Prohlášení o expozici záření
Dálkový ovladač je v souladu s limity expozice 
vystavenými nekontrolovanému prostředí.
Tento vysílač nesmí být umístěn společně se žádnou 
jinou anténou nebo vysílačem.

LED projektor je v souladu s mezními hodnotami 
působení záření, které jsou stanoveny pro nekontrolované 
prostředí, toto zařízení by mělo být nainstalováno 
a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi 
zářičem a vaším tělem.
 
Poznámka: Pro pásmo 5,150-5,250 GHz je omezení 
pouze na vnitřní použití.
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Maximální výstupní výkon tohoto výrobku pro certifikaci 
CE je uveden níže:

Režim      Frekvenční rozsah        Max. výstupní výkon (dBm)
BLE          2,402-2,480 GHz          3,50
BT 3.0      2,402-2,480 GHz          5,22

2,412-2,472 GHz         19,32
WLAN      5,150-5,250 GHz          20,79

5,725-5,850 GHz         13,73
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Z6 Polar

Než použijete tento produkt, přečtěte si 
pečlivě tuto Uživatelskou příručku.

Přečtěte si pozorně tuto příručku před prvním 
použitím tohoto produktu. Pokud nebude provoz 
výrobku v souladu s příručkou nebo 
s upozorněními, které by vedly k osobním 
zraněním, škodám na majetku nebo jiným 
ztrátám, společnost XGIMI nenese odpovědnost.

O Uživatelské příručce (dále jen Příručka)

Ochranné známky a obchodní názvy uvedené 
v Příručce patří jejich příslušným vlastníkům; 
pokud je příručka v rozporu se skutečným 
výrobkem, aktuální příručku si můžete stáhnnout 
z webových stránek. Pokud se vyskytnou nějaké 
problémy, obraťte se na prodejce.
Pokud máte námitky k obsahu nebo podmínkám 
této Příručky, obraťte se na prodejce, jinak jste 
souhlasili s pochopením a přijetím veškerého 
obsahu Příručky.

HDMI (ARC) Sluchátkový
Jack

ZAP/VYP

USB 2.0 Napájecí 
konektor

*) Pro HDMI konektor používejte kabel HDMI 2.0

ZAP/VYP

Bezdrátová myš

Menu/
(při dlouhém stisku) Zkratka

Zpět              Domů

Hlasitost +
(Ohnisková vzdálenost +)

Hlasitost –
(Ohnisková vzdálenost –)

Funkční přepínač

* Posuňte Funkční přepínač doleva (VOL) a tlačítka "+" a "–" 
  nastavují hlasitost.
  Posuňte Funkční přepínač doprava (Focus) a tlačítka "+" a "–" 
  nastavují ohniskovou vzdálenost (zaostřují obraz).

Směr
(Nahoru, Dolů,

Doleva, Doprava)
a tlačítko OK

1   Zapnutí

• Stiskněte tlačítko ZAP/ 
  VYP (    ) a zapnete 
  přístroj.

2   Vypnutí

• V režimu projekce 
   stiskněte tlačítko 
   ZAP/VYP (    ) a přístroj 
   se vypne.

3   Spárování dálkového ovládače

10 cm

• Dálkový ovládač umístěte do vzdálenosti méně než 10 
cm od projektoru. Stiskněte současně tlačítka Zpět "    "

   a Domů "    ". Když se kontrolka rozbliká, tak obě 
   tlačítka uvolněte, kontrolka bliká dál a vyslechnutím 
   zvukového znamení jste informování, že spojení bylo 

úspěšné.

• Jestliže spárování selže, ukončete na 30 sekund režim 
   spárování a pak jej opět proveďte podle výše uvedeného 
   návodu.
* Poznámka: Vlžte do dálkového ovládače 2 ks baterií typu AAA 
(mikrotužkové)

4   Funkce dálkového ovládače
• Funkce tlačítka Hlasitost

   Funkce zaostřování je aktivována po přesunutí 
   Funkčního přepínače na spodku dálkového ovladače 
   doprava (Focus); stisknutím tlačítka Hlasitost +/- pak 
   zostříte obraz. Pokud je Funkčního přepínač vlevo 
   (VOL) nastavíte hlasitost.
 
•  Funkce tlačítka Menu/Zkratka

   Krátkým stisknutím tlačítka Menu/Zkratka "    " vstoupíte 
   do menu. Dlouhým stisknutím tlačítka Menu/Zkratka "    " 
   aktivujete funkci klávesové zkratky.

5   Režim reproduktoru
Zapněte režim Bluetooth reproduktoru

• Pokud je projektor vypnutý:
   Zapněte jej a na 3 sekundy 
   stiskněte na projektoru 
   tlačítko "     ", zapne se 
   režim reproduktoru.

• V režimu projekce:
   1. možnost:
   Stiskněte tlačítko ZAP/VYP  
   "     " na dálkovém ovládači 
   a v menu si vyberte 
   "Bluetooth Speaker Mode".

2. možnost:
Stiskněte na 3 sekundy 
tlačítko "     " na 
projektoru a zapne se 
režim reproduktoru.

Chengdu XGimi Technology Co., Ltd.
Building A4, Tianfu Software Park, High-tech zone, Chengdu, China

+86-28-67599891     www.xgimi.com     service@xgimi.com

Ukončení režimu reproduktoru

• Vypnutí přístroje:
   Na 3 sekundy stiskněte 
   tlačítko "     " na 
   projektoru a přístroj se 
   vypne.

• Vstup do režimu projekce
   1. možnost:
   Stiskněte tlačítko ZAP/VYP
   "    " na dálkovém ovládači.

2. možnost:
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP "     " 
na projektoru a přístroj přejde do 
režimu projekce.

• Zadejte pohotovostní režim (standby) reproduktoru 
Bluetooth, připojte své zařízení k projektoru Z6 Polar 
přes Bluetooth.

• Přehrávání/Pauza: Při přehrávání místní skladby 
   stiskněte tlačítko "     " na projektoru, nebo stiskněte 
   tlačítko "OK" na dálkovém ovládači.

•  Výběr skladby: Dvakrát stiskněte tlačítko "     " na 
   projektoru a vyberte následující skladbu. Nebo stiskněte 
   tlačítko "<" nebo ">" na dálkovém ovládači a vyberte si 
   skladbu.

•  Nastavení hlasitosti: Krátce/Dlouze stiskněte tlačítko "+" 
   nebo "–" na projektoru nebo na dálkovém ovládači 
   a nastavte si požadovanou hlasitost.

6   Podpora XGIMI
Stáhněte si aplikaci XGIMI Assistant z Obchodu Play 
nebo Apple Appstore.

• Telefon jako dálkový ovládač: 
   projektor může být snadno 
   ovládán z vašeho telefonu.
•  Telefon jako zdroj zábavy: 
   pošlete z telefonu do projektoru 
   fotografie nebo videa.

Upozornění

Rady, abyste správně používali projektor:

• Neotáčejte svítící objektiv směrem k lidským očím, 
   světlo je příliš silné a může trvale poškodit zrak.
 
• Nezakrývejte vstup a výstup vzduchu projektoru, aby
   nedošlo k poškození vnitřních elektronických součástí.
 
• Nepoužívejte papír, hadřík a jiné čisticí nástroje, abyste 
   otřeli přímo čočky objektivu, mohlo by dojít k jejich 
   poškození; použijte vyfukování čistého vzduchu pro 
   odstranění prachu z povrchu čočky.
 
• Nepoužívejte k čištění zařízení žádné chemikálie, čisticí 
   prostředky ani čistou vodu, stejně tak jej nevystavujte 
   dešti, vlhkosti a minerálním tekutinám, způsobují korozi 
   vnitřních částí.
 
• Vložte zařízení, jeho části a příslušenství do míst, kam 
   děti nemají přístup.
 
• Zajistěte, aby zařízení bylo používáno v suchém 
   a větraném prostředí.
 
• Neuchovávejte zařízení v horkém nebo studeném 
   prostředí, vysoká (nízká) teplota zkracuje životnost 
   elektronických zařízení. Povolená teplota pracovního 
   prostředí je 0–40 °C.
 
• Nedávejte zařízení do žádného topného zařízení (jako 
   je sušička, mikrovlnná trouba atd.).
 
• Nesvírejte zařízení silou ani neumisťujte na zařízení 
   těžké předměty, aby nedošlo k poškození zařízení.
 
• Neházejte, nemlaťte nebo násilně netřepte se 
   zařízením, mohlo by to poškodit vnitřní desku s obvody.
 
• Nepokoušejte se demontovat zařízení. Pokud máte 
   jakékoliv dotazy, obraťte se na svého prodejce.
 
• Neopravujte žádné produkty. Pokud zařízení nebo 
   jakékoliv jeho součásti nefungují normálně, měli byste 
   okamžitě konzultovat poprodejní servis nebo opravu 
   u svého prodejce.
 
• Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí 
   zdroj.

Prohlášení o expozici záření
Dálkový ovladač je v souladu s limity expozice 
vystavenými nekontrolovanému prostředí.
Tento vysílač nesmí být umístěn společně se žádnou 
jinou anténou nebo vysílačem.

LED projektor je v souladu s mezními hodnotami 
působení záření, které jsou stanoveny pro nekontrolované 
prostředí, toto zařízení by mělo být nainstalováno 
a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi 
zářičem a vaším tělem.
 
Poznámka: Pro pásmo 5,150-5,250 GHz je omezení 
pouze na vnitřní použití.
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Maximální výstupní výkon tohoto výrobku pro certifikaci 
CE je uveden níže:

Režim      Frekvenční rozsah        Max. výstupní výkon (dBm)
BLE          2,402-2,480 GHz          3,50
BT 3.0      2,402-2,480 GHz          5,22

2,412-2,472 GHz         19,32
WLAN      5,150-5,250 GHz          20,79

5,725-5,850 GHz         13,73

5   Režim reproduktoru
Zapněte režim Bluetooth reproduktoru

• Pokud je projektor vypnutý:
   Zapněte jej a na 3 sekundy 
   stiskněte na projektoru 
   tlačítko "     ", zapne se 
   režim reproduktoru.

• V režimu projekce:
   1. možnost:
   Stiskněte tlačítko ZAP/VYP  
   "     " na dálkovém ovládači 
   a v menu si vyberte 
   "Bluetooth Speaker Mode".

2. možnost:
Stiskněte na 3 sekundy 
tlačítko "     " na 
projektoru a zapne se 
režim reproduktoru.
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Z6 Polar

Než použijete tento produkt, přečtěte si 
pečlivě tuto Uživatelskou příručku.

Přečtěte si pozorně tuto příručku před prvním 
použitím tohoto produktu. Pokud nebude provoz 
výrobku v souladu s příručkou nebo 
s upozorněními, které by vedly k osobním 
zraněním, škodám na majetku nebo jiným 
ztrátám, společnost XGIMI nenese odpovědnost.

O Uživatelské příručce (dále jen Příručka)

Ochranné známky a obchodní názvy uvedené 
v Příručce patří jejich příslušným vlastníkům; 
pokud je příručka v rozporu se skutečným 
výrobkem, aktuální příručku si můžete stáhnnout 
z webových stránek. Pokud se vyskytnou nějaké 
problémy, obraťte se na prodejce.
Pokud máte námitky k obsahu nebo podmínkám 
této Příručky, obraťte se na prodejce, jinak jste 
souhlasili s pochopením a přijetím veškerého 
obsahu Příručky.

HDMI (ARC) Sluchátkový
Jack

ZAP/VYP

USB 2.0 Napájecí 
konektor

*) Pro HDMI konektor používejte kabel HDMI 2.0

ZAP/VYP

Bezdrátová myš

Menu/
(při dlouhém stisku) Zkratka

Zpět              Domů

Hlasitost +
(Ohnisková vzdálenost +)

Hlasitost –
(Ohnisková vzdálenost –)

Funkční přepínač

* Posuňte Funkční přepínač doleva (VOL) a tlačítka "+" a "–" 
  nastavují hlasitost.
  Posuňte Funkční přepínač doprava (Focus) a tlačítka "+" a "–" 
  nastavují ohniskovou vzdálenost (zaostřují obraz).

Směr
(Nahoru, Dolů,

Doleva, Doprava)
a tlačítko OK

1   Zapnutí

• Stiskněte tlačítko ZAP/ 
  VYP (    ) a zapnete 
  přístroj.

2   Vypnutí

• V režimu projekce 
   stiskněte tlačítko 
   ZAP/VYP (    ) a přístroj 
   se vypne.

3   Spárování dálkového ovládače

10 cm

• Dálkový ovládač umístěte do vzdálenosti méně než 10 
cm od projektoru. Stiskněte současně tlačítka Zpět "    "

   a Domů "    ". Když se kontrolka rozbliká, tak obě 
   tlačítka uvolněte, kontrolka bliká dál a vyslechnutím 
   zvukového znamení jste informování, že spojení bylo 

úspěšné.

• Jestliže spárování selže, ukončete na 30 sekund režim 
   spárování a pak jej opět proveďte podle výše uvedeného 
   návodu.
* Poznámka: Vlžte do dálkového ovládače 2 ks baterií typu AAA 
(mikrotužkové)

4   Funkce dálkového ovládače
• Funkce tlačítka Hlasitost

   Funkce zaostřování je aktivována po přesunutí 
   Funkčního přepínače na spodku dálkového ovladače 
   doprava (Focus); stisknutím tlačítka Hlasitost +/- pak 
   zostříte obraz. Pokud je Funkčního přepínač vlevo 
   (VOL) nastavíte hlasitost.
 
•  Funkce tlačítka Menu/Zkratka

   Krátkým stisknutím tlačítka Menu/Zkratka "    " vstoupíte 
   do menu. Dlouhým stisknutím tlačítka Menu/Zkratka "    " 
   aktivujete funkci klávesové zkratky.

5   Režim reproduktoru
Zapněte režim Bluetooth reproduktoru

• Pokud je projektor vypnutý:
   Zapněte jej a na 3 sekundy 
   stiskněte na projektoru 
   tlačítko "     ", zapne se 
   režim reproduktoru.

• V režimu projekce:
   1. možnost:
   Stiskněte tlačítko ZAP/VYP  
   "     " na dálkovém ovládači 
   a v menu si vyberte 
   "Bluetooth Speaker Mode".

2. možnost:
Stiskněte na 3 sekundy 
tlačítko "     " na 
projektoru a zapne se 
režim reproduktoru.

Chengdu XGimi Technology Co., Ltd.
Building A4, Tianfu Software Park, High-tech zone, Chengdu, China

+86-28-67599891     www.xgimi.com     service@xgimi.com

Ukončení režimu reproduktoru

• Vypnutí přístroje:
   Na 3 sekundy stiskněte 
   tlačítko "     " na 
   projektoru a přístroj se 
   vypne.

• Vstup do režimu projekce
   1. možnost:
   Stiskněte tlačítko ZAP/VYP
   "    " na dálkovém ovládači.

2. možnost:
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP "     " 
na projektoru a přístroj přejde do 
režimu projekce.

• Zadejte pohotovostní režim (standby) reproduktoru 
Bluetooth, připojte své zařízení k projektoru Z6 Polar 
přes Bluetooth.

• Přehrávání/Pauza: Při přehrávání místní skladby 
   stiskněte tlačítko "     " na projektoru, nebo stiskněte 
   tlačítko "OK" na dálkovém ovládači.

•  Výběr skladby: Dvakrát stiskněte tlačítko "     " na 
   projektoru a vyberte následující skladbu. Nebo stiskněte 
   tlačítko "<" nebo ">" na dálkovém ovládači a vyberte si 
   skladbu.

•  Nastavení hlasitosti: Krátce/Dlouze stiskněte tlačítko "+" 
   nebo "–" na projektoru nebo na dálkovém ovládači 
   a nastavte si požadovanou hlasitost.

6   Podpora XGIMI
Stáhněte si aplikaci XGIMI Assistant z aplikačních stránek
vašeho chytrého telefonu.

• Telefon jako dálkový ovládač: 
   projektor může být snadno 
   ovládán z vašeho telefonu.

•  Telefon jako zdroj zábavy: 
   pošlete z telefonu do projektoru 
   fotografie nebo videa.

7   Více funkcí
Aktualizace systému

• Online aktualizace
   Online aktualizace se provádí systémovým nastavením.

• Místní aktualizace
   1) Nakopírujte soubor firmware na flash disk 
       formátovaný na FAT32.
   2) Připojte flash disk k USB portu projektoru a vyberte 
       upgrade z disku.

• Nucená aktualizace
   Zkopírujte aktualizovaný firmware do kořenového 
   adresáře disku připojeného k USB. Pokud je projektor 
   vypnutý, zapojte disk do USB 2.0 portu, na 7 sekund 
   stiskněte tlačítko ZAP/VYP "    " na projektoru, dokud 
   indikátor nezačne rychle blikat. V ten okamžik začne
   nahrávání. Kontrolka začne pomalu blikat po skončení 
   aktualizace a zařízení vstoupí do režimu projekce.

Funkce systému

Příručka obsahuje pokyny pouze pro základní funkce. 
Podrobné ovládání a další funkce naleznete v elektronické 
příručce na hlavní stránce: 
https://forum.xgimi.com/download-firmware.html.

* Poznámka: Vzhledem k průběžné aktualizaci funkcí 
                     systému se podívejte na aktuální funkce.

Upozornění

Rady pro správné použití projektoru:

• Neotáčejte svítící objektiv směrem k očím, světlo je
   příliš silné a může trvale poškodit zrak.
 
• Nezakrývejte otvory pro cirkulaci vzduchu projektoru, aby
   nedošlo k poškození vnitřních elektronických součástí.
 

 
 

•  Pro čištění čočky objektivu používejte pouze stlačený 
   vzduch. Při použití hadříku, papíru či jiných čisticích 
   prostředků může dojít k poškození..

 
 

• Nepoužívejte k čištění projektoru a příslušenství žádné 
   chemikálie, čisticí prostředky, ani vodu a nevystavujte 
   projektor dešti, vlhkosti a minerálním tekutinám, které 
   způsobují korozi vnitřních částí.

 
 

• Projektor a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.

 
 

• Zajistěte, aby zařízení bylo používáno v suchém 
   a větraném prostředí.

 
 

 

 

• Neuchovávejte zařízení v horkém nebo studeném 
   prostředí, vysoká (nízká) teplota zkracuje životnost 
   elektronických zařízení. Povolená teplota pracovního 
   prostředí je 0–40 °C.

 
 

• Nedávejte zařízení do žádného topného zařízení (jako 
   je sušička, mikrovlnná trouba atd.).

 
 

• Nevyvíjejte na projektor ani příslušenství nadměrný 
   tlak a nepokládejte na něj předměty.

 
 
•  Chraňte projektor a příslušenství před nárazy, otřesy 
   a vibracemi, aby nedošlo k poškození vnitřních 
   součástí.
 

 • Projektor ani příslušenství nerozebírejte a nepokoušejte 
   se jej opravit svépomocí. V případě, že jakákoliv součást 
   nefunguje správně, kontaktujte prosím prodejce. 

 
 

• Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od 
   elektrické sítě.

Prohlášení o expozici záření
Dálkový ovladač je v souladu s limity expozice 
vystavenými nekontrolovanému prostředí.
Tento vysílač nesmí být umístěn společně se žádnou 
jinou anténou nebo vysílačem.

LED projektor je v souladu s mezními hodnotami 
působení záření, které jsou stanoveny pro nekontrolované 
prostředí, toto zařízení by mělo být nainstalováno 
a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi 
zářičem a vaším tělem.
 
Poznámka: Pro pásmo 5,150-5,250 GHz je omezení 
pouze na vnitřní použití.
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Maximální výstupní výkon tohoto výrobku pro certifikaci 
CE je uveden níže:

Max. výstupní výkon (dBm)Frekvenční rozsahRežim
BLE        3,502,402-2,480 GHz
BT 3.0    5,222,402-2,480 GHz

19,322,412-2,472 GHz
5,150-5,250 GHzWLAN          20,79
5,725-5,850 GHz         13,73

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz
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