
 

  

 

Кратка инструкция за употреба 

Преносим мини проектор MPP-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба преди да 

започнете да използвате устройството. 

 

 



Мерки за безопасност 

 

Не поглеждайте към лещата на проектора 
по време на работа на устройството. 

  

 

Не използвайте проектора в много гореща 
или много студена среда, както и на места с 
висока влажност.  

  

 

Не използвайте проектора в мръсна и 
прашна среда. 

  

 

Не покривайте и не блокирайте 
вентилационните отвори на проектора. 

  

 

Не опитвайте да отваряте устройството и 
да отстранявате възникнали проблеми 
сами. 
Това може да е причина за отпадане на 
търговската гаранция на устройството. 

  

 

Винаги изключвайте проектора от 
захранването, когато не го използвате. 

 

 



 

Комплектът включва 

   
Проектор Дистанционно 

управление 
Презареждаща се 

батерия 
   

   
Адаптер RCA AV Кабел Преходник от Mini HDMI 

към HDMI 
   

  

 

Вакуумна поставка за 
трипод 

Кратка инструкция за 
употреба 

 

 

 

Общ изглед на устройството 

Изглед отгоре 

 



 

 

1. Плъзгач за регулиране на фокуса 

2. LED Индикатор 

3. Бутон за включване/изключване 

4. Бутон Menu(Меню) / Return (Връщане назад) 

5. Бутон Source (Източник на сигнал) - избор от различните 

източници на сигнал 

6. Бутон Enter: Потвърждаване / Play(Възпроизвеждане) 

7. Бутони за придвижване в посока 

 

(а) Придвижва курсора нагоре 
(б) Пускане на предходния запис, когато проекторът е в 
режим видео 

 

(а) Придвижва курсора надолу 
(б) Пускане на следващия запис, когато проекторът е в 
режим видео 

 
(а) Придвижва курсора наляво 
(б) Бързо превъртане назад в режим видео 

 
(а) Придвижва курсора надясно 
(б) Бързо превъртане напред в режим видео 

 

  

  

 

 

 

8 - Лещи; 9 - Високоговорител; 10 - DC Вход за зарядно; 11 - HDMI 

Вход; 12 - USB Вход; 13 - Слот за MicroSD/TF карти памет; 14 - 

3.5мм Жак за слушалки; 15 - AV Вход; 16 - IR сензор; 17 - Бутон 

Reset (Рестартиране) 

 



 

Дистанционно управление 

 

 

 

 



 

 Бутон Функция 

1. Power Off Изключване на проектора 

2. Menu Вход в меню настройки 

3. 
Source 

Избор на източник на сигнал (Video, HDMI, USB, 
SD/TF и т.н.) 

4. 
Return 

Изход от текущ режим на работа и връщане към 
предходен 

5. OK Потвърждаване / Възпроизвеждане (Play) 

6. 
 

(а) Придвижване на курсора нагоре (б) Пускане на 
предходен видеоклип или снимка 

7. 
 

(а) Придвижване на курсора надолу (б) Пускане на 
следващ видеоклип или снимка 

8.  Придвижване на курсора наляво 

9.  Придвижване на курсора надясно 

10. VOL - Намаляване на звука 

11. VOL + Увеличаване на звука 

12. MUTE Изключване/Включване на звука 

 

Работен обхват 

За да управлявате ефективно 

проектора, с помощта на 

дистанционното управление, моля 

насочвайте дистанционното прецизно 

към IR сензора, разположен на една 

от страните на устройството. 

Максималният работен обхват на 

дистанционното управление е посочен на схемата вдясно. 

Поставяне на батерия в дистанционното управление 

Отвийте винтчето в долната част на дистанционното с подходяща 

отвертка (стъпки 1 и 2). 

Поставете батерия модел CR2025 3V с положителния полюс (+) 

нагоре (стъпка 3). 

Плъзнете батерията в дистанционното и затегнете винтчето с 

отвертка. (стъпка 4). 

Ако не използвате дистанционното за продължителен период от 

време, моля извадете батерията. 

 

 

 



 

 

  
  

 

 

 

Свързване на външни източници към проектора 

Свързване на USB Flash памет 

Поставете USB Flash памет в USB входа на проектора. Натиснете 

няколко пъти бутон Source или съответстващия бутон на 

дистанционното управление , за да зададете като източник на 

сигнал USB канала. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Свързване на MicroSD/TF карта памет 

Поставете MicroSD/TF карта памет в слота за карта памет на 

проектора. Натиснете няколко пъти бутон Source или 

съответстващия бутон на дистанционното управление , за да 

зададете като източник на сигнал SD/TF канала. 

 

Свързване на компютър, мобилен телефон или таблет 

Използвайте HDMI кабел за свързване на проектора към компютър, 

мобилен телефон или мултимедиен таблет. Натиснете няколко пъти 

бутон Source или съответстващия бутон на дистанционното 

управление , за да зададете като източник на сигнал HDMI 

канала. 

 

Свързване на други източници на аудио-видео сигнал, чрез 

композитен RCA кабел 

Използвайте AV входа и включения в комплекта RCA композитен 

кабел, за да включите различни външни източници (мултимедийни 

плеъри, игрови конзоли и др.) Натиснете няколко пъти бутон Source 

или съответстващия бутон на дистанционното управление , за 

да зададете като източник на сигнал AV канала. 

 

 

 



 

 

 

Забележка 

Когатo използвате като източник на сигнал AV канала, силата на 

звука се контролира от външния източник, а не от проектора. 

Зареждане на батерията 

Свържете захранващия кабел към DC входа на батерията и 

включете адаптора към технически изправен контакт. 

Докато зареждате батерията, LED индикаторът ще премигва в 

червено и зелено. Когато батерията е напълно заредена LED 

индикаторът свети постоянно в зелено. 

 

 

 

 



 

 

Как да използвате проектора? 

1. Свържете към проектора външен източник на сигнал USB Flash 

памет, MicroSD карта памет или друг източник, чрез HDMI кабел или 

RCA кабел. Уверете се, че батерията на проектора е заредена или 

включете устройството към електрическата мрежа. 

 

 

 

2. Включете проектора 

 

 



 

 

3. Нагласете лещите на проектора спрямо повърхността, върху 

която искате да прожектирате. 

 

 

 

4. Настройте фокуса 

Плъзнете бутона за фокус докато получите ясно, чисто 

изображение. 

 

 

 



 

Разглеждане на снимки, записани на USB Flash памет 

или MicroSD карта памет 

1. Натиснете бутон , за да изберете като източник на 

сигнал Micro SD или USB канала. Потвърдете избора с натискане на 

бутон . 

2. Използвайте бутони , за да изберете икона PHOTO 

(Снимки), натиснете бутон  и изберете диск C. Натиснете  

отново, за да влезете в подменюто. 

 

3. Използвайте бутони  , за да изберете предпочитанa 

от Вас снимкa. 

 

 

 



 

4. Натиснете , за да потвърдите избора, след което натиснете 

, за да започнете да разглеждате снимките. 

 

Докато разглеждате снимки, натиснете бутон , за да отворите 

менюто с функции. Използвайте бутони , за да изберете 

предпочитана функция и бутон , за да я използвате. 

Функциите на менюто са описани в следващата графика 

 

5. Натиснете бутон , за да излезете от текущия режим 

на работа. 

Възпроизвеждане на музика, записана на USB Flash 

памет или MicroSD карта памет 

1. Натиснете бутон , за да изберете като източник на 

сигнал Micro SD или USB канала. Потвърдете избора с натискане на 

бутон . 

2. Използвайте бутони , за да изберете икона MUSIC 

(Музика), натиснете бутон  и изберете диск C. Натиснете  

отново, за да влезете в подменюто. 

 



 

 

 

 

3. Използвайте бутони  , за да изберете 

предпочитания от Вас музикален файл. 

 

 

 

4. Натиснете , за да потвърдите избора, след което натиснете 

, за да започнете да слушате избраната музика. 

 

 

 



 

 

Докато слушате музика натиснете бутон , за да отворите 

менюто с функции. Използвайте бутони , за да изберете 

предпочитана функция и бутон , за да я използвате. 

Функциите на менюто са описани в следващата графика 

 

5. Натиснете бутон , за да излезете от текущия режим 

на работа. 

Възпроизвеждане на видео файлове, записани на USB 

Flash памет или MicroSD карта памет 

1. Натиснете бутон , за да изберете като източник на 

сигнал Micro SD или USB канала. Потвърдете избора с натискане на 

бутон . 

2. Използвайте бутони , за да изберете икона VIDEO (Видео), 

натиснете бутон  и изберете диск C. Натиснете  отново, 

за да влезете в подменюто. 

 



 

 

 

 

 

3. Използвайте бутони  , за да изберете 

предпочитания от Вас видео файл. 

 

 

 

4. Натиснете , за да потвърдите избора, след което натиснете 

, за да започнете да гледате избрания клип. 

 

 

 



 

 

 

Докато гледате видео натиснете бутон , за да отворите менюто 

с функции. Използвайте бутони , за да изберете 

предпочитана функция и бутон , за да я използвате. 

Функциите на менюто са описани в следващата графика 

 

5. Натиснете бутон , за да излезете от текущия режим 

на работа. 

 

 

 

 



 

Възпроизвеждане текстови файлове, записани на USB 

Flash памет или MicroSD карта памет 

1. Натиснете бутон , за да изберете като източник на 

сигнал Micro SD или USB канала. Потвърдете избора с натискане на 

бутон . 

2. Използвайте бутони , за да изберете икона E-BOOK 

(Електронни книги и текстови файлове), натиснете бутон  и 

изберете диск C. Натиснете  отново, за да влезете в 

подменюто. 

 

3. Използвайте бутони  , за да изберете 

предпочитания от Вас текстов файл. 

 

4. Натиснете , за да потвърдите избора, след което натиснете 

, за да започнете да преглеждате текстовия файл. 

 



 

 

Докато преглеждате избрания текстов файл натиснете бутон , 

за да отворите менюто с функции. Използвайте бутони , за 

да изберете предпочитана функция и бутон , за да я 

използвате. 

Функциите на менюто са описани в следващата графика 

 

5. Натиснете бутон , за да излезете от текущия режим 

на работа. 

Настройки 

1. Натиснете бутон , за да отворите менюто с настройки. 

Използвайте бутони , за да достъпите подменюта – PICTURE 

(Настройки на картината), SOUND (Настройки на звука), OPTIONS 

(Опции). 

2. За придвижване между отделните параметри използвайте бутони 

. 

3. За да промените стойността на избран параметър, използвайте 

бутони  и . 

4. Натиснете бутон , за да се върнете към предходния 

режим на работа. 



 

Меню PICTURE (Настройки на картината) 

 

 

Функция Описание Стойности 

Picture Mode (Режим на 
картината) 

Избор на режим на 
картината 

Стандартен режим / 
Режим меки цветове / 
Потребителски режим/ 
Динамичен режим 

Color Temperature 
(Цветна температура) 

Избор на цветна 
температура 

Режим усреднени 
стойности / Режим топли 
цветове / Потребителски 
режим / Режим студени 
цветове 

Аспект на картината 
Промяна на аспекта на 
картината 

Автоматичен / 4:3 / 16:9  

Noise Reduction 
(Намаляване на шума) 

Избор на режим за 
намаляване на шума 

Изключено / Ниско / 
Средно / Високо / По 
подразбиране 

 

Меню SOUND (Настройки на звука) 

 

 



 

Функция Описание Стойности 

Sound Mode 
(Режим на звука) 

Избор на режим на звука 
Стандартен / Музика / 
Филм / Спорт / 
Потребителки 

Balance 
(Баланс) 

Задаване на 
съотношение за Л/Д 
аудио баланс 

Стойностите се задават 
ръчно от потребителя 

Auto Volume 
(Автоматично ниво на 
звука) 

Автоматична настройка 
на нивото на звука 

ON/OFF (Вкл./Изкл.) 

Surround Sound 
(Ефект Surround) 

Активиране на звуков 
ефект Surround 

Surround / Изкл. / SRS 
TruSurround XT 

EQ (Еквълайзер) 
Възможност за промяна 
на стойностите на 
ниските и високи честоти 

Стойностите се задават 
ръчно от потребителя. 
Честотите, за които 
можете да задавате 
стойности са: 120 KHz / 
500 KHz / 1.2 KHz / 7.5 
KHz / 12 KHz 

 

Меню OPTIONS (Опции) 

 

Функция Описание Стойности 

OSD Language 
(Език на менюто) 

Избор на език за менюто 
Английски / Френски / 
Испански / Португалски / 
Други 

Software Update 
(Обновяване на 
софтуера) 

Обновяване на 
софтуера, чрез USB 
Flash памет 

- 

Restore Factory Default 
(Възстановяване на 
фабрични настройки) 

Възстановяване на 
фабричните настройки 
на проектора 

YES/NO (Да/Не) 

OSD Timeout 
(Скриване на меню) 

Задаване на интервал от 
време, след който 
менюто ще се скрива 

Стойностите се задават 
ръчно от потребителя 
0~60 

OSD Blend 
(Прозрачност на менюто) 

Задаване на ниво на 
прозрачност за менюто 

Стойностите се задават 
ръчно от потребителя 
0~100 

 



 

 

Отстраняване на неизправности  

Неизправност Предложения за отстраняване на неизправността 

Проекторът е забил Използвайте кламер или друг остър предмет, за да 
натиснете бутон RESET и да рестартирате 
устройството. 

LED индикаторът не 
свети 

1. Проверете дали батерията е заредена или 
устройството е свързано към изправен контакт. 
2. Уверете се, че сте включили устройството. 

Няма картина 1. Уверете се, че сте включили към проектора източник 
на сигнал като USB Flash памет, Micro SD карта и др. 
2. Проверете дали сте задали правилния канал, като 
източник на сигнал. 
3. Проверете дали входящия сигнал от компютъра Ви е 
правилно конфигуриран (В повечето случаи 
резолюцията трябва да бъде 1024x768 px, а честотата 
на опресняване 60Hz) 

Няма звук 1. Проверете дали аудио кабелът е правилно свързан. 
2. Настройте източника на аудио сигнал. 
3. Настройте звука на проектора. 
4. Проверете дали не сте натиснали бутон Mute. 

Записаните на USB 
Flash памет или 
MicroSD карта памет 
файлове не се 
визуализират 

1. Проверете дали сте поставили правилно USB Flash 
паметта или Micro SD картата памет. 
2. Извадете паметта от съответния слот и я включете 
отново. 
3. Уверете се, че сте избрали от менюто на проектора 
правилният канал. 
4. Проверете дали файловете, които искате да 
възпроизвеждате се поддържат от устройството. 

Дистанционното 
управление не 
работи 

1. Поставете нова батерия. 
2. Уверете се, че между дистанционното управление и 
проектора няма никакви препядствия, които да пречат 
на предаването на сигнала. 
3. Уверете се, че използвате дистанционното в рамките 
допустимия обхват. 

Екранът на 
проектора внезапно 
се сменя със стартов 
екран 

Батерията е изтощена. Включете захранващия кабел 
или заредете батерията. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Техническа спецификация 

Тип проектор LCoS 

Яркост 40 лумена 

Резолюция 640 x 480 px 

Живот на LED лампата (в часове) 20.000 

Размер на екран до 50” (при разстояние 2.1 м.) 

Поддържани файлови формати AVI, MP4, MPG, RMVB/RM, MJPEG, 
MKV, MP3, WMA, W4A, WAV, AAC, 
JPG, BMP, PNG, TXT 

Интерфейси MicroSD/TF, USB Host, CVBS (RCA), 
HDMI, Audio Out 

Високоговорител 1W 

Захранване DC 12V/2A 

Батерия Литиева 7.4V, 2200 mAh 

Размери 73 x 58 x 41 мм 

Тегло 125 гр. 

 

Копие от декларацията за съответствие на производителя може 

да откриете на: 

http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/player/MPP-40.pdf 

 

  

http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/player/MPP-40.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


