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Kullanıcı Bildirimi 

Mi Smart Projector 2 Pro'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 

Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. 

Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. 
Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir. 

 

Mevzuata uygunluk 

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, sınıflandırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık 
elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19 / EU yönergesinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık 
ekipmanınızı hükümet veya yerel yetkililer tarafından atanan, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın 
geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi 
korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları 
önlemeye yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının yeri ve ayrıca hüküm ve koşulları hakkında 
daha fazla bilgi için lütfen kurucu veya yerel yetkililerle iletişime geçin. 

 

[Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd.], radyo ekipmanı tipinin [Mi Smart Projector 2 Pro / 
XMTYY02FM] 2014/53 / EU Direktifi ile uyumlu olduğunu burada beyan eder. AB uygunluk beyanının 
tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: 

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

Bu cihaz, 5150 ila 5350 MHz frekans aralığında çalışırken iç mekan kullanımı ile sınırlıdır. 

Çalışma Frekansı: 2,4 GHz – 2,4835 GHz (Bluetooth için) 

Maksimum RF Güç Çıkışı: <10 mW (Bluetooth için) 

Çalışma Frekansı: 2,4 GHz – 2,4835 GHz (Wi-Fi 2,4 GHz için) 

Maksimum RF Güç Çıkışı: <100 mW (Wi-Fi 2,4 GHz için) 

Çalışma Frekansı: 5,15 GHz – 5,35 GHz ve 5,47 GHz – 5,725 GHz (Wi-Fi 5 GHz için) 

Maksimum RF Güç Çıkışı: <200 mW (Wi-Fi 5 GHz için) 

Not: Normal kullanım koşullarında, bu ekipman anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm'lik 
bir mesafe bırakılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ 

Temel bilgiler 

İsim  Mi Smart Projector 2 Pro 

Model XMTYY02FM 

Öğe Boyutları 215 x 201 x 143 mm 

Net ağırlık 3.7 kg 

Elektriksel 
Özellikler 

Güç tüketimi < 220 W 

Nominal Giriş 100–240 V ~ 2.5 A 50/60 Hz 

Beklemede Güç 
Tüketimi < 0.5 W 

Optik 
Parametreler 

Görüntü Teknolojisi DLP 

Işık Kaynağı Teknolojisi LED 

Standart Çözünürlük 1920×1080p 

Projeksiyon 
Parametreler

i 

Projeksiyon oranı (TR) 1,1: 1 (* gerçek sonuç değişebilir) 

Ekran boyutu 60 "- 120" 

Lens Odağı Anında Odaklanma 

Keystone Düzeltme Çok yönlü otomatik kilit taşı düzeltmesi 

RAM 
RAM 2 GB DDR3 

Yerleşik Depolama 16 GB eMMC Yüksek Hızlı Flash Bellek 

Sistem 
yazılımı 

İşletim sistemi Android TV 

Uygulama Önceden Yüklenmiş Üçüncü Taraf Uygulamalar 

Parlaklık Modu Yüksek Parlaklık Modu, Görüntüleme Modu 

Bluetooth Bluetooth 4.1/BLE 

Hoparlör Sesi 
Ses Efektleri Dolby Audio + DTS-HD 

Hoparlör 2 x 10 W 

Güç kaynağı Dahili Güç Kaynağı Built-in AC-DC 

Güvenlik 
koruması 

Akıllı sıcaklık kontrolü Otomatik parlaklık ayarı, akıllı fan hızı ayarı 

Sıcaklık anahtarı Aşırı ısınma Otomatik Kapanma 

Diğerleri 

Gürültü seviyesi 25 ° C ortam sıcaklığında ≤ 28 dB (A) görüntüleme modu 

Gösterge Beyaz ışık 

Uzaktan kumanda Bluetooth Uzaktan Kumanda 

Depolama sıcaklığı  -20 ° C ile 55 ° C 

Çalışma sıcaklığı 0 ° C ile 40 ° C 

Çalışma Nemi % 20 ila% 80 

 

TAŞIMA VE NAKLİYE 
Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal 
ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen 
bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız 

 

 

 

 

 



İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARI 

Güvenlik talimatları 

Ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun. 

Bu uyarı sembolü, kullanıcıyı bu ürünün elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız voltaj 
kaynakları içerdiği konusunda bilgilendirir. Herhangi bir dahili bileşenle temas etmek elektrik 
çarpmasına neden olabilir. 

Bu sembol, kullanıcıyı kullanım ve bakımla ilgili önemli bilgiler hakkında bilgilendirir. Doğru 
kullanımı sağlamak için lütfen bu bilgileri dikkatlice okuyun. 

Bu sembol, kullanıcıyı yüksek sıcaklıkların farkında olması konusunda bilgilendirir. 

Bu sembol, kullanıcıyı bu kısma dokunmaması konusunda bilgilendirir. 

Topraklama Uyarısı: Bu ürün kullanılırken topraklanmalıdır 

Taşıma Talimatları: Bu projektörün orijinal veya benzer ambalajında taşınması önerilir. 

Elektrik Çarpmalarının ve Yangın Tehlikelerinin Önlenmesi: 

- Yanlış bir güç kablosunun kullanılması, ürün performansının düşmesine ve hatta elektrik çarpmasına 
veya yangına neden olabilir. Projektörün performansını ve güvenliğini sağlamak için, yalnızca orijinal 
güç kablosunu veya aynı yedeği kullanın. 

- Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, projektörün orijinal güç kablosundan daha düşük bir akım 
değerine sahip olmamalıdır. Bu uyarının dikkate alınmaması, uzatma kablosunun aşırı ısınmasına 
neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangın gibi tehlikelere yol açabilir. 

- Güç dalgalanması veya yıldırım düşmesinin neden olduğu hasarı önlemek için, gök gürültülü 
fırtınalar sırasında veya uzun süre kullanılmayacaksa projektörü elektrik prizinden çıkarın. 

- Yangını önlemek için bu projektörün yakınına yanıcı nesneler yerleştirmeyin. 

- Projektör açıldığında lensi herhangi bir nesneyle engellemeyin. Merceğin yakınına yerleştirilen 
herhangi bir nesne çok ısınabilir ve / veya deforme olabilir ve hatta yangına neden olabilir. 



- Ürün içinde ısı birikmesine ve yangına neden olabileceğinden, projektörün hiçbir havalandırma 
deliğini kapatmayın. 

Güvenlik önlemleri: 

- Düşmesini ve ciddi hasara veya kişisel yaralanmaya neden olmasını önlemek için bu projektörü 
dengesiz bir platform, sehpa veya masa üzerine yerleştirmeyin. 

- Gözün zarar görmesini önlemek için projektör açıldığında doğrudan lense bakmayın. 

- Tehlikeli yüksek gerilimli bileşenler içerebileceğinden bu projektörü sökmeye çalışmayın. Bu 
projektörün bakımı ve onarımı yalnızca kalifiye veya yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. 

- Düşüp yaralanmaya veya hasara neden olabileceği için bu projektörü dik bir konuma yerleştirmeyin. 

- Bu projektörü yağmura veya neme maruz bırakmayın (çalıştırma nemi% 20-% 80'dir). 

- Bu projektörü içine daldırmayın, suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayın. Muhafazasına herhangi 
bir sıvı veya nesne girerse hemen projektörü fişten çekin ve tekrar kullanmadan önce kalifiye bir 
teknisyene kontrol ettirin. 

- Bu projektörü aşağıdaki ortamlardan hiçbirine yerleştirmeyin: 

• Yetersiz havalandırılan veya dar alanlarda. 

• Güçlü bir manyetik alan oluşturan cihazların yakınında. 

• Doğrudan güneş ışığında. 

• Bir yangın alarmına yakın. 

• Aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlarda. 

Dikkat: 

- Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda patlama riski. 

- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya 
neden olabilir. 

- Pili, bir patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek son derece yüksek sıcaklıklı 
bir ortamda bırakmak. 

- Patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz 
kalan pil. 

Dikkat: 

Herhangi bir parlak ışık kaynağında olduğu gibi, ışına bakmayın, RG2 IEC 62471-5: 2015 



 

KURULUM 

Paket içeriği 

Ambalajı açarken, kutunun içindekileri aşağıdaki listeye göre kontrol edin. Eksik bir şey varsa, lütfen 
satıcıyla zamanında iletişime geçin. 

 

Not: 

Projektör Uzaktan Kumanda Güç Kablosu 

Kullanım Kılavuzu Garanti Bildirimi Temizleme Bezi 

- Gerçek içerik, satış yapılan ülkeye (veya bölgeye) göre değişebilir, lütfen gerçek ürüne bakın. 

- İleride depolama veya nakliye için orijinal ambalajı saklayın. 

 

 

 

 

 



Ürüne Genel Bakış 

Dış 

 

Not: 

Isı yayma menfezinin yakınına yanıcı nesneler koymayın. 

Projektörün içinde ısı artışına neden olabileceğinden havalandırma deliklerinin yakınına herhangi bir 
nesne yerleştirmeyin. 

Bu projektör kullanım sırasında güçlü ışık yaydığı için gözün zarar görmesini önlemek için doğrudan 
lense bakmayın. 

Askıya alınan kurulum notu: 

Lütfen belirtilen vidaları kullanın: M4 × 8 mm, 4 adet 

Dişli deliklere erişmek için alttaki ayaklardaki lastik tapaları çıkarın. 

Lütfen uygun bir askı braketi seçin. 

 



Bağlantı Portları 

 
1.Güç girişi 
2.HDMI girişi bağlantı noktası 2 
3.HDMI girişi bağlantı noktası 1 / Ses dönüş kanalı bağlantı noktası 
4.USB 2.0 iletişim protokolünü destekler 
5.USB 2.0 iletişim protokolünü destekler 
6.Ses çıkışı bağlantı noktası 
7.Optik dijital ses sinyali çıkış bağlantı noktası 
8.Ethernet bağlantı noktası 
 
Güç göstergesi 

 
Güç göstergesi (beyaz ışık) projektör durumunu aşağıdaki şekilde gösterir: 
- Projektörü açarken gösterge ışığı yanıp sönecektir. 
- Sistemi yükledikten sonra gösterge ışığı sönecektir. 
- Ekranı kapattıktan sonra gösterge ışığı yanacaktır. 
- Sistemi kapattıktan sonra gösterge ışığı sönecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzaktan kumanda 

 

 
Not: 
- Uzaktan kumandaya pilleri takarken artı ve eksi kutuplara dikkat edin. 
- Pil sızdığında, sıvıları hemen kuru bir bezle silin ve pilleri yenileriyle değiştirin. 
- Kullanılmış pilleri, yaşadığınız ülke veya bölgenin yerel atık imha kurallarına ve düzenlemelerine göre 
atın. 



 
Projeksiyon Mesafesi ve Ekran Boyutu 

 

 
İstenilen perde boyutuna göre projektör ile duvar veya perde arasındaki mesafeyi belirleyin. 

Ekran Boyutları 
(SD) 

Bağıl Mesafe 
(D) 

Bağıl Yükseklik 
(H) 

60" 146.1 cm 9.6 cm 

80" 194.8 cm 9.6 cm 

100" 243.5 cm 9.6 cm 

120" 292.3 cm 9.6 cm 

 
Ekran Boyutları (SD): 
Projeksiyon ekranının çapraz boyutu (inç cinsinden). 
Bağıl Mesafe (D): 
Projektör ile duvar veya ekran arasındaki mesafe (cm cinsinden). 
Bağıl Yükseklik (H): 
Projektörün altından yansıtılan görüntünün alt kenarı (cm cinsinden). 
 
Not: Yukarıdaki tablodaki boyutlar yalnızca referans içindir, yaklaşıktır ve gerçek değerlerden biraz 
farklı olabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nasıl kullanılır 
Uzaktan Kumandayı Eşleştirme 

 
Not: Eşleştirme işlemi sırasında uzaktan kumandayı projektörün 20 cm yakınında tutun. 
 
Görüntü Odağı 
Ayarlar> Projektör> Odak'a gidin ve Odağı Çalıştır'ı seçin, ekran odaklanır ve tamamlandığında daha 
fazla ince ayar yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki sol veya sağ düğmeye basabilirsiniz. 

 
 
Ayarlar> Projektör> Odak bölümüne gidin ve Otomatik Odaklama anahtarını seçin, 
etkinleştirildiğinde, projektörü hareket ettirmek ekranı otomatik olarak odaklamak için tetikleyecektir 
ve ayrıca Otomatik Odaklama Yöntemini Kamera Odağı ve Anında Odak arasında değiştirebilirsiniz. 
 
Anında Odaklanma ile ilgili herhangi bir sorun varsa, Anında Odak Kalibrasyonunu seçmek için 
Ayarlar> Projektör> Odak bölümüne gidebilir ve Anında Odak Kalibrasyonunu tamamlamak için 
talimatları takip edebilirsiniz. 
 
Keystone Düzeltme 
Ayarlar> Projektör> Yastık Düzeltme> Yastık Düzeltme'ye gidin ve Hızlı Ayar, İnce Ayar ve Sıfırlamayı 
seçmek için yukarı ve aşağı düğmelerini kullanın, ardından düzeltme moduna girmek için Tamam 
düğmesine basın. 

 



Projektör hareket ettirilirse, otomatik yastık düzeltmesini başlatacak ve yansıtılan görüntü otomatik 
olarak ayarlanacaktır. 
Not: Otomatik Keystone'u yapılandırmak için Ayarlar> Projektör> Yastık Düzeltme'ye gidin. Otomatik 
Keystone varsayılan olarak etkindir. 
 
Bluetooth Hoparlörler 
Projektörde toplam yaklaşık 20 W çıkışa sahip dört adet yüksek kaliteli yerleşik hoparlör bulunur. 
Hoparlörler ayrıca bağımsız bir Bluetooth stereo olarak da kullanılabilir. 
Hoparlörleri Bluetooth stereo olarak kullanmak için Ayarlar> Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar> 
Bluetooth hoparlör modu seçeneğini belirleyin. Telefonunuzdaki Bluetooth işlevini etkinleştirin. 
Bluetooth listesinde projektör adını arayın ve bulun, ardından projektörü telefonunuzla eşleştirin. 

 
Not: 
Hoparlör ve kulaklık gibi diğer Bluetooth cihazlarıyla bağlantı kurmak ve eşleştirmek için Ayarlar> 
Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar> Aksesuar ekle seçeneğini belirleyin. Cihazın Bluetooth işlevi 
etkinleştirilmiş bir bekleme bağlantı modunda olduğundan emin olun. 
 
Akıllı Sıcaklık Kontrolü 
Projektör, ortam sıcaklığını otomatik olarak izler (çalışma sıcaklığı aralığı 0 ° C ila 40 ° C'dir) ve 
projektörün fan hızı, algılanan sıcaklık değerlerine göre otomatik olarak ayarlanır. 
Projektör, normal bir sıcaklıkta çalışırken seçim yapabileceğiniz iki parlaklık moduna sahiptir. 
Projektörün parlaklık seviyesini ayarlamak için Ayarlar> Görüntü> Parlaklık Modu'na gidin. 
Projektör çok ısınırsa, bir aşırı ısınma uyarısı görünecek ve projektör otomatik olarak düşük parlaklık 
moduna geçecektir. 
Sıcaklık maksimum aralığını aştığında, projektörün otomatik olarak kapanacağını size bildirmek için 
sıcaklık ve hata uyarıları otomatik olarak görüntülenecektir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ 
 
Temizlik ve Bakım 

 
Temizlemeden önce projektörü kapatın ve fişini çekin 

 

Not: Projektörün havalandırma deliklerinin 20 cm yakınına herhangi bir nesne 
yerleştirmeyin, bu ısı yayma etkisini etkileyecektir. 
 
Projektörün camını temizlemek için yalnızca projektörle birlikte gelen temizleme bezini veya 
profesyonel sınıf bir temizleme bezini kullanın. Çizilmeleri veya korozyonu önlemek için aşındırıcı 
temizlik ürünleri, çözücüler, kimyasallar veya diğer sert nesneler kullanmayın. 

Not:  
 
- Projektör suya dayanıklı değildir. Projektörün özellikle güç göstergesi, lens, havalandırma delikleri, 
bağlantı noktaları ve hoparlör ızgaraları gibi alanlara sıvıların girmesine izin vermeyin. 
- Projektörün lensini temizlemek için yalnızca projektörle birlikte gelen temizleme bezini veya 
profesyonel sınıf bir temizleme bezini kullanın. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SORUN GİDERME 

 

Hata Çözüm 

Yansıtılan görüntü 
yok 

Projektörü kapatın ve güç bağlantısını kesin, ardından 
güç kablosunu prize takın ve projektörü açın. 

Android sistemi 
çöküyor 

Projektörü kapatın ve güç bağlantısını kesin, ardından 
güç kablosunu prize takın ve projektörü açın 

Ekran görüntüleme 
hatası 

Projektörü kapatın ve güç bağlantısını kesin, ardından 
güç kablosunu prize takın ve projektörü açın. 

Uzaktan kumanda 
eksik veya 
eşlenmemiş ve 
projektör uzaktan 
açılamıyor 

Projektörü kapatın ve güç bağlantısını kesin. Beş dakika 
bekleyin, ardından güç kablosunu prize takın ve 
projektörü açın. Projektör yeniden başlatıldıktan sonra, 
uzaktan kumandayı tekrar eşleştirin. 

Projektör aşırı 
ısınırsa, otomatik 
olarak kapanacaktır. 

Projektörden düzgün bir hava akışı sağlamak için lütfen 
hava giriş ve çıkışlarındaki tüm engelleri kaldırın. 
Projektörü yeniden başlatmak için yukarıdaki 
talimatları izleyin. 

Diğer Dahili Sistem 
Hataları 

Lütfen cihaza servis vermesi için kalifiye bir teknisyenle 
iletişime geçin veya projektörü satış sonrası 
departmanına iade edin. 

 
Bakanlığın belirlemiş olduğu kullanım ömrü 5 yıldır. 

YETKİLİ SERVİS 
MERKEZ YETKİLİ SERVİS 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 
444 21 18  
 
 

Servis Bilgi Sistemi 

https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz. 

 

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR 

 

 

 

 

 



TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme, 

b- Satış bedelinden indirim isteme, 

c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

İthalatçı Firma 

ELECTROCRAFT TELEFON VE AKSESUARLARI TEDARİK İTHALAT İHRACAT LİMİTET ŞİRKETİ 

ADRES: HOBYAR MH. MİMAR KEMALETTİN CD. NO:6 KAT:4 GENÇTEN TİC. MERKEZİ MO: 60 
FATİH/İSTANBUL  

TEL: 0212 890 27 22 

Üretici Firma 

FENGMİ (BEİJİNG) TECHNOLOGY CO. LTD. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


