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V této publikaci mohou být pravidelně prováděny změny informací bez povinnosti kohokoliv 
upozorňovat na provedení těchto úprav nebo změn. Takové změny budou zahrnuty v nových 
vydáních této příručky nebo doplňkových dokumentů a publikací. Naše firma nic netvrdí ani 
nezaručuje pro tento dokument, výslovně ani nepřímo, a konkrétně se zříká předpokládaných záruk 
prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

Zaznamenejte číslo modelu, sériové číslo, datum nákupu, a místo nákupu níže. Sériové číslo a 
číslo modelu je uvedeno na štítku připevněném k vašemu projektoru. Veškerá korespondence 
vztahující se k vaší jednotce by měla obsahovat sériové číslo, číslo modelu a informace o nákupu.

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve skladišti informací, ani přenesena 
jakoukoliv formou nebo prostředky elektronicky, mechanicky, reprograficky, záznamem ani jinak bez 
předchozího písemného svolení firmy Acer Incorporated.

Číslo modelu: _______________________________

Sériové číslo: ________________________________

Datum nákupu: ______________________________

Místo nákupu: _______________________________

Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky firmy Acer Incorporated. Názvy ostatních 
firem nebo ochranné známky jsou v tomto dokumentu použity pouze pro identifikační účely a jsou 
majetkem příslušných firem.

„HDMI™, logo HDMI a rozhraní High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.“



iii

Informace pro bezpečnost a pohodlí
Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Uschovejte tento dokument pro budoucí použití. 
Dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na tomto výrobku.

Vypnutí výrobku před čištěním
Před čištěním odpojte tento výrobek z elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani 
aerosolové čističe. K čištění použijte vlhký hadřík.

Upozornění pro zástrčku jako odpojovací prvek
Při připojování a odpojování přívodu externího zdroje napájení dodržujte následující 
pokyny:

• Zdroj napájení nainstalujte před připojením napájecího kabelu do elektrické 
zásuvky.

• Před odpojením zdroje napájení od projektoru odpojte napájecí kabel.
• Pokud má systém více zdrojů napájení, odpojte systém od proudu odpojením 

všech napájecích kabelů ode všech zdrojů napájení.

Upozornění na dostupnost
Elektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno dostupná a 
musí se nacházet co nejblíže u uživatele zařízení. Je-li třeba odpojit zařízení od 
napájení, určitě odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Varování!

• Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
• Neumísťujte tento výrobek na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Pokud 

výrobek spadne, může se vážně poškodit.
• Větrací štěrbiny a otvory zajišťují ventilaci pro spolehlivý provoz výrobku a 

chrání výrobek před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak 
omezeny. Výrobek nepokládejte nikdy na postel, pohovku, rohož nebo jiný 
měkký povrch, aby se nezablokovaly větrací otvory.

• Tento výrobek nesmí být v žádném případě umístěn poblíž radiátoru nebo 
jiného tepelného zdroje a ani nesmí být použito jako vestavěná aplikace, aniž 
by byla zajištěno dostatečné větrání.

• Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku, protože by se 
mohly dotknout součástek pod vysokým napětím nebo způsobit zkrat 
součástek, a to by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy 
nelijte žádnou tekutinu do výrobku.

• Aby se zabránilo poškození vnitřních součástí a úniku elektrolytu z baterie, 
neumísťujte výrobek na vibrující povrch.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


