
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβολικό/Projector UC46 
- με WIFI READY 

 
 

Οδηγίες Χρήσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εξαιτίας της συνεχούς μας βελτίωσης, το τελικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει από 

το απεικονιζόμενο. Το παρόν εγχειρίδιο ενδείκνυται μόνο ως σημείο αναφοράς. 
 



Παράμετροι Προϊόντος 
 
 
Τεχνολογία Προβολής 
(Image System) 

LCD Χρώμα (Color) 16,7Μ 

Φωτεινότητα 
(Brightness) 

1.200 Lumens Ρύθμιση 
Διαγωνίου 
(Keystone) 

Χειροκίνητη ±15⁰ 

Αντίθεση (Contrast) 800:1 Τροφοδοσία 
(Power Supply) 

100 – 240V 50/60Hz 

Φυσική Ανάλυση 
(Native Res.) 

800x480 Ισχύς (Power) 55W μέγιστη 

Μέγιστη Ανάλυση 
(Highest Res.) 

1080p Είσοδος (Input) USB/SD/AV/HDMI/VGA/IR 

Λάμπα (Lamp) LED Έξοδος(Output) 3,5mm ακουστικά 
Διάρκεια Ζωής Λάμπας 
(Lamp Life) 

20.000 ώρες Ηχείο (Speaker) 8Ω1W 

Φακός (Lens) f=125 Σύστημα (System) UNIC OS 
Χειρισμός (Operation) Χειροκίνητος Γλώσσες 

(Languages) 
23 

Απόσταση Προβολής 
(Projection Distance) 

1,07M - 3,8M Διαστάσεις 
(Dimensions) 

201mm * 153mm * 67.5mm 

Εύρος Προβολής 
(Projection Size) 

86cm – 3,30m Βάρος (Weight) 1kg 

Αναλογίες Οθόνης 
(Aspect Ratio) 

4:3 / 16:9 Ασύρματη 
Σύνδεση 
(Wireless) 

WiFi 2.4G 

 
 
 
 
 
 
 

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων 
 
Βίντεο: 3GP(H263,MPEG4) / AVI(XVID,DIVX,H264) / MKV(XVID,DIVX,H264) / 
FLV(FLV1) / MOV(H264) / MP4(MPEG4,AVC) / MPG(MPEG1) / VOB(MPEG2) / 
RMVB(RV40) 
Ήχος: MP3 / WMA / ASF / OGG / AAC / WAV 
Εικόνα: JPG / PNG / BMP 
Κείμενο: TXT 
 
 
 
 
 

 



Προειδοποίηση Ασφαλείας 

1. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση.
2. Προτείνεται η χρήση εθνικών προτύπων τροφοδοτικών καλωδίων και 

γείωσης για να έχετε σταθερή τροφοδοσία.
3. Μην κοιτάτε τον φακό ενώ το προβολικό/projector βρίσκεται σε λειτουργία.
4. Μην τοποθετείτε πάνω στο προβολικό/projector καμία πετσέτα, κουβέρτα ή 

οποιοδήποτε άλλο υλικό θα μπορούσε να εμποδίσει τον εξαερισμό ενόσω 
αυτός βρίσκεται σε λειτουργία.

5. Μην τοποθετείτε ποτήρια με νερό ή οτιδήποτε άλλο σχετικό πάνω στο 
προβολικό/projector, καθώς δεν είναι αδιάβροχος.

6. Το προβολικό/projector πρέπει να φυλάσσεται και να χρησιμοποιείται σε 
στεγνό και καθαρό μέρος.

7. Να απενεργοποιείτε το προβολικό/projector και να αφαιρείτε το 
τροφοδοτικό καλώδιο όταν δεν τον έχετε χρησιμοποιήσει για αρκετό καιρό.

8. Χρησιμοποιείτε τον συμπεριλαμβανόμενο φελιζόλ ή κάποιο άλλο 
προστατευτικό υλικό όταν μεταφέρετε το προβολικό/projector.

9. Αν ανακαλύψετε πως το προβολικό/projector έχει υποστεί βλάβη, μην 
επιχειρήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον διανομέα 
ή απευθείας με το εργοστάσιο.  



Λεπτομέρειες Προϊόντος 
 
 
 

1. Έξοδος 
2. Αναπαραγωγή/Παύση 
3. Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά 
4. ΟΝ 
5. Είσοδος 
6. Μενού 

 
 
 
 
 

 
 
 



1 . 3,5mm έξοδος ήχου 
2. Είσοδος 3in1AV 
3. Είσοδος HDMI 
4. Θύρα USB 

                  5. 5V1A έξοδος ρεύματος 
                  6. Κάρτα SD 
                  7. Είσοδος VGA 

  



1. Πηγή Εισόδου 13. Περιστροφή Οθόνης
2. Αναπαραγωγή/Παύση 14. Προβολή εικόνων
3. ΟΝ 15. Κάτω
4. Επόμενο 16. Αριστερά
5. Fast Forward 17. Πάνω
6. OK/WiFi 18. Fast Backward
7. Δεξιά 20. Προηγούμενο
8. Ζουμ 21. Μενού
9. Ένταση+ 22. Σίγαση
10. Ένταση-
11. Επανάληψη
12. Πληροφορίες

Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες. Αν το τηλεκοντρόλ δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
για πολύ καιρό, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν. Το τηλεκοντρόλ πρέπει να στοχεύει προς το 
δέκτη σήματος IR.  



Εστίαση 
Τοποθετήστε το προβολικό/projector με το 
φακό κάθετα προς τον τοίχο ή την οθόνη, 
ανάψτε τον και έπειτα ρυθμίστε την εστίαση 
γυρνώντας τη ροδέλα (όπως φαίνεται στο 2), 
μέχρι η εικόνα να είναι καθαρή. 

Διόρθωση Διαγωνίου 
Αν το προβολικό/projector δεν είναι 
τοποθετημένο κάθετα ή οριζόντια, η εικόνα 
θα είναι διαστρεβλωμένη σε τραπεζοειδές σχήμα. Η τεχνολογία ρύθμισης 
διαγωνίου έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τη διαστρεβλωμένη εικόνα με 
ψηφιακή ή οπτική τεχνολογία. 

Λύση        Λύση 
Περιστρέψτε τη ροδέλα του συστήματος     Δεν υπάρχει διαθέσιμη λύση σε 
ρύθμισης διαγωνίου όπως φαίνεται στο 1,   αυτού του είδους τη διαστρέ- 
μέχρι να διορθωθεί η διαστρέβλωση της      βλωση για αυτό το προβολικό/ 
εικόνας. Η γωνία ρύθμισης διαγωνίου         projector. 
είναι ±15⁰. 



Άλλες Πληροφορίες 

 
1. Προετοιμασία 
 
Συνδέστε το προβολικό/projector με το καλώδιο ρεύματος (εικόνα 1) και έπειτα 
βάλτε το καλώδιο στο συνδετήρα μετασχηματιστή ρεύματος. Όταν το ενδεικτικό 
φως σταματήσει να αναβοσβήνει (εικόνα 2), το προβολικό/projector βρίσκεται σε 
κατάσταση αδράνειας 
(stand-by). 

 
  



2. ΟN/OFF 
 
Πατήστε το  κουμπί το τηλεκοντρόλ ή το προβολικό/projector (εικόνα 3). 
 

 
 

3. Αρχική Οθόνη Πολυμέσων (Multimedia) 

 
Αν επιλέξατε είσοδο USB ή SD, αφού ανοίξετε την οθόνη, θα εμφανιστεί η αρχική 
οθόνη (εικόνα 4) για τα πολυμέσα (multimedia). 
 

 



Σύνδεση Προϊόντος

1. Κανάλι Πολυμέσων (Multimedia)

1. Συνδέστε το USB ή την κάρτα SD στην ανάλογη θέση όπως φαίνεται στην

παρακάτω εικόνα.

2. Επιλέξτε την ανάλογη πηγή εισόδου
(προεπιλεγμένο είναι το USB).

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων πολυμέσων (multimedia) 

Ήχος MP3 / WMA / ASF / OGG / AAC / WAV 

Εικόνα JPEG / BMP/ PNG 

Βίντεο 
3GP(H263,MPEG4) / AVI(XVID,DIVX,H264) / 
MKV(XVID,DIVX,H264) / FLV(FLV1) / 
MOV(H264) / MP4(MPEG4,AVC) / 
MPG(MPEG1) / VOB(MPEG2) / RMVB(RV40) 

Κείμενο ΤΧΤ 

Το παρόν προβολικό/projector δεν υποστηρίζει Dolby. 



3.Επιλέξτε το ανάλογο 

εικονίδιο και μπείτε στο 

υπομενού. «MOVIE» για 

αρχεία βίντεο, «MUSIC» για 

αρχεία ήχου, «PHOTO» για 

αρχεία εικόνων και «TEXT» 

για αρχεία κειμένου. 

 

 

 

4. Πατήστε «OK» για να 

επιλέξετε τα αρχεία που 

θέλετε να αναπαράγετε και 

πατήστε «►||» για να τα 

εμφανίσετε. Αν θέλετε να 

αναπαράγετε συγκεκριμένα 

αρχεία, πατήστε «ΟΚ» για 

επιβεβαίωση και μετά «►||» 

για να τα εμφανίσετε. 

 

 
  



2. Είσοδος VGA 
 
Επιλέξτε σύνδεση με PC-RGB και συνδέστε το προβολικό/projector με τη συσκευή 
VGA όπως φαίνεται παρακάτω. 
 

Για να προβάλετε την οθόνη 
του υπολογιστή σας στο 
προβολικό/projector: 
Σύστημα Windows 7: 
Πατήστε «Fn» + «P» 
Άλλο σύστημα: Πατήστε 
«Fn» + «F*» 
Κάνετε αναζήτηση στο 
Google για περισσότερες 
λεπτομέρειες. 
 
 
 
 

 
  



3. Είσοδος AV 
 
Επιλέξτε σύνδεση με AV και συνδέστε το προβολικό/projector, όπως φαίνεται 
παρακάτω. Υποστηρίζεται αναλογικό τηλεοπτικό κωδικοποιητικό σύστημα PAL και 
NTSC. 
 

 

 
 
  



4. Είσοδος HDMI 
 
1. Επιλέξτε σύνδεση HDMI και μετά συνδέστε το προβολικό/projector όπως 
φαίνεται παρακάτω. 

 
2. Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: 576p, 480p, 720p, 1080p, 640x480, 800x600, 
1024x768, 1280x720, 1280x800, 1366x768, 1440x900, 1440x960, 1600x1200, 
1680x1050, 1920x1080. Το παρόν προβολικό/projector υποστηρίζει καλώδιο MHL 
και σύνδεση ipush. Για πιο λεπτομερείς οδηγίες χρήσης, αναφερθείτε στους 
οδηγούς χρήσης του καλωδίου MHL και του ipush αντίστοιχα. 
 

5. Έξοδος Ήχου 
 
Μπορείτε να συνδέσετε 3,5mm ακουστικά ή παρόμοιες συσκευές ήχου. 
 

 



 

6. Άλλες Συνδέσεις 
 
Ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τροφοδοτικό καλώδιο 5V 
για τη φόρτιση κινητού ή τάμπλετ. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Λειτουργίες Μενού 

1. Στοιχεία Μενού

Μενού Εικόνων      
Στοιχεία διαθέσιμα προς ρύθμιση:      
προφίλ εικόνων, θερμοκρασία χρωμάτων, 
λόγος, μείωση θορύβου οθόνης      
και περιστροφή.      

 Μενού Ήχου 
 Στοιχεία διαθέσιμα προς ρύθμιση: 
 προφίλ ήχου, ισορροπία, αυτόματη  
  ένταση ON/OFF, ήχος surround    
ON/OFF και εξισορρόπηση 
επίπεδου ήχου. 

Μενού Ώρας        Μενού Ρυθμίσεων 
Στοιχεία διαθέσιμα προς ρύθμιση:   Στοιχεία διαθέσιμα προς ρύθμιση: 
ώρα, ώρα λειτουργίας, ώρα        γλώσσα, επαναφορά στις 
μη-λειτουργίας.       εργοστασιακές ρυθμίσεις,  

 Super Color, αναβάθμιση λογισμικού. 



2. Χειρισμός

Πατήστε το κουμπί «Menu» στο τηλεκοντρόλ ή «Ξ» στο προβολικό/projector για να 
εμφανιστεί στην οθόνη και μετά πατήστε «◄ / ► » ώσπου να βρεθείτε στο σωστό 
μενού. Έπειτα χρησιμοποιήστε «▲  / ▼» για να επιλέξετε το υπομενού που θέλετε 
να ρυθμίσετε. 

Ενώ αναπαράγετε βίντεο από USB ή SD, πατήστε το κουμπί «ΟΚ» για να μπείτε 
στο υπομενού. Με αυτό το υπομενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε 
λειτουργία αναπαραγωγής. 



Ασύρματη Προβολή 
 
Η ασύρματη λειτουργία υποστηρίζει το πρωτόκολλο MIRACAST και άλλα δημοφιλή 
πρωτόκολλα ασύρματης σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον 
διανομέα για να λάβετε λεπτομερές εγχειρίδιο. 

 

 
1. Πώς να χρησιμοποιήσετε προβολή WiFi 
 
1. Επιλέξτε «Ασύρματη Προβολή», πατήστε «ΟΚ» και μπείτε στη σελίδα UNi-Link. 
 

 
 

2. Αν δείτε μία εικόνα σαν την παρακάτω, χειριστείτε τη συσκευή σας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αν χρησιμοποιείτε Windows 8.1 ή νεότερα: 
 
1. Επιλέξτε «Σύνδεση». 

 
 

2. Κάντε κλικ πάνω στο όνομα της συσκευής για να ξεκινήσετε τη σύνδεση. 
 

 
3. Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, η οθόνη του υπολογιστή σας θα προβάλλεται στο 
προβολικό/projector. 
 

 
 
 
 
 

 
 



Αν χρησιμοποιείτε συσκευή Android, επιβεβαιώστε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει 
Προβολή WiFi. 

1. Βρείτε την επιλογή «Ασύρματη Προβολή».

2. Αφού την ενεργοποιήσετε, η φορητή σας συσκευή θα αρχίσει να αναζητεί
συσκευές UNi-Link. Πατήστε πάνω στο όνομα της συσκευής για να αρχίσετε τη
σύνδεση.

3. Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, η οθόνη της φορητής σας συσκευής θα 
προβάλεται στο προβολικό/projector.



2. Πώς να χρησιμοποιήσετε DLNA 
 
1. Πατήστε «ΟΚ» στο τηλεκοντρόλ ή το πληκτρολόγιο του προβολικού/projector για 
να κάνατε αλλαγή σε προφίλ DLNA. 
 

 
 

2. Συνδέστε τη φορητή σας συσκευή στο UNi-Link-XXXXXXX για να μπορέσετε να 
μεταφέρετε πολυμέσα (multimedia) από τη φορητή σας συσκευή στο 
προβολικό/projector. 
 

 




