
Bedieningsgids



Lees voor gebruik de Gebruiksaanwijzing 
zorgvuldig door.

Dank voor uw aankoop en gebruik van de producten van Chengdu XGIMI 
Technology Co., Ltd. (hierna: 'XGIMI Technology' of 'XGIMI'). Lees voor uw eigen 
veiligheid en begrip voor gebruik de Gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

XGIMI Technology is in geen geval aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade 
aan eigendommen of ander verlies dat ontstaat als gevolg van onjuist of 
onveilig gebruik van dit product.

Zie h�p://patents.dts.com voor patenten van DTS. Geproduceerd onder licentie 
van DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound en het logo van 
DTS-HD zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in 
de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN 
VOORBEHOUDEN.

Dolby, Dolby Audio, Pro Logic en het double-D-symbool zijn handelsmerken van 
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) en het HDMI-logo zijn 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing 
Administrator, Inc.

Google, Android, Android TV, Chromecast en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken 
van Google LLC.

Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen. De beschikbaarheid van services 
verschilt per land en taal.

* Model: XL03A

* XGIMI Technology behoudt zich het recht voor de Gebruiksaanwijzing te interpreteren en te wijzigen.
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Over de gebruiksinstructies 
(hierna: de 'Gebruiksaanwijzing')

Het auteursrecht op de Gebruiksaanwijzing is eigendom van XGIMI 
Technology.Handelsmerken en -namen die in de Gebruiksaanwijzing worden 
genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
In het geval dat de inhoud van de Gebruiksaanwijzing tegenstrijdigheden 
vertoont ten opzichte van het product, prevaleert het product.

Eventuele bezwaren tegen de inhoud of bepalingen in de Gebruiksaanwijzing 
moeten binnen zeven dagen na de aankoop schriftelijk aan XGIMI Technology 
worden gemeld. Anders wordt aangenomen dat u instemt met de inhoud van 
de Gebruiksaanwijzing, deze begrijpt en accepteert.
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Auto Focus (Automatisch scherpstellen), 
ToF-onderdeel

Auto keystone
(Automatische keystone)

Opmerking:voorkom dat de 
automatische keystone-correctie 
mislukt door ervoor te zorgen dat 
de sensor niet is geblokkeerd.

Voorkant

Overzicht
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Onderkant

Statiefaansluiting

Knoppen en invoerweergave

USB 2.0 DC IN

AUDIOHDMI

POWER
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Afstandsbediening

Aan-uitknop

Menuknop

Google Assistant

Invoerbronknop Instellingenknop

Pijlknop

Terugknop Thuisknop

VOL+ (*Scherpstelling 
aanpassen +)

VOL- (*Scherpstelling 
aanpassen -)

* Om het volume aan te passen, schakelt u eerst naar 'VOL' (Volume), zoals hierboven te 
    zien is. Gebruik vervolgens de knop VOL +/- om het aan te passen.
* Om de scherpstelling aan te passen, schakelt u eerst naar 'Focus' (Scherpstellen), 
    zoals hierboven te zien is. Gebruik vervolgens de knop VOL +/- om het aan te passen.

Functieschakelaar
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Aan de slag

Apparaat in-/uitschakelen

Sluit aan op de stroombron en druk op 
de knop "       " .
om het apparaat in te schakelen.
Als het apparaat is ingeschakeld, 
drukt u op de knop "       " om
het apparaat uit te schakelen.

Functiebeschrijving van de afstandsbedieningsfuncties

Afstandsbediening koppelen

Plaats de afstandsbediening binnen tien cm 
van het apparaat en druk tegelijkertijd op "       " 
en "       ". Er begint een indicatorlampje te 
knipperen zodra de koppelingsmodus van de 
afstandsbediening is ingeschakeld. Laat de 
knoppen los wanneer het knipperen begint. 
Zodra u een geluidssignaal hoort, is de 
koppeling tot stand gebracht.

Als het koppelen mislukt, wacht dan 30 
seconden en herhaal de bovenstaande stappen.

Scherpstellen
Wanneer de functieschakelaar onderaan de afstandsbediening naar 
rechts (Focus (Scherpstellen)) wordt bewogen, wordt de functie Auto 
Focus (Automatisch scherpstellen) ingeschakeld. U kunt scherpstellen 
met de knop 'VOL+/-'. Wanneer u de functieschakelaar naar links (VOL) 
verplaatst, wordt het scherpstellen uitgeschakeld. U kunt de knop 
'VOL+/-' gebruiken om het volume van het apparaat te regelen.

Snelkoppeling
Voor toegang tot het snelkoppelingenmenu drukt u kort op de 
instellingenknop "       ".
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Automatisch scherpstellen
/Scherpstellen op afstand

Als de functie Automatisch scherpstellen is ingeschakeld, zal het 
beeld zich automatisch aanpassen als u het apparaat aanzet of het 
op een andere plek neerzet.

U kunt de automatische scherpstelling inschakelen met de 
schakelaar onderaan de afstandsbediening. Verplaats de schakelaar 
naar rechts (Focus (Scherpstellen)), zodat de knop 'VOL+/-' kan 
worden gebruikt om het kader aan te passen.

Extra ruimte tussen keystone en correctie

Als de automatische keystone-correctie is ingeschakeld, wordt 
het frame automatisch aangepast als u het apparaat naar een 
andere locatie verplaatst.



Als de functie waarmee een 
obstakel automatisch wordt 
vermeden is ingeschakeld, zal 
het kader obstakels in het 
projectie-oppervlak 
automatisch vermijden. Als de 
functie waarmee het scherm 
automatisch wordt uitgelijnd is 
ingeschakeld, zal het kader 
automatisch worden 
aangepast aan het scherm bij 
aanwezigheid van een 16:9- of 
16:10-scherm in het 
projectiegebied.

Druk op de afstandsbediening 
op de knop        om naar de 
pagina 'Keystone Correction' 
(Keystone-correctie) te gaan. 
Selecteer 'Auto Keystone 
Correction' (Automatische 
keystone-correctie) om de 
gelijknamige functie in te 
schakelen. Selecteer 'Manual 
Keystone Correction' 
(Handmatige keystone-cor-
rectie) om de vier hoeken en 
de afmeting van het kader af 
te stellen.

Schakel Bluetooth in op uw smartphone en zoek naar 'XGIMI Elfin'. 
Na het koppelen van beide apparaten kunt u nummers afspelen via 
de luidsprekers van de projector.

Bluetooth-speaker
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Google Assistant

Druk op uw afstandsbediening op de Google Assistant-knop en 
gebruik uw stem om films en programma's te zoeken, antwoorden 
op te vragen, aanbevelingen te ontvangen die bij uw stemming 
passen, uw smarthome-apparaten te bedienen en nog veel meer.
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Chromecast Built-inTM

Projecteer eenvoudig uw favoriete films, muziek en 
meer naar uw tv met de Chromecast built-in.

Tik simpelweg op de knop Cast (Projecteren) van 
apps die u al kent en waar u van houdt om 
entertainment van uw telefoon, tablet of laptop 
naar de tv te streamen. Terwijl u streamt, kunt u uw 
telefoon voor andere dingen blijven gebruiken, zoals 
voor het bladeren door sociale media, het versturen 
van een sms en zelfs het aannemen van oproepen.

Meer instellingen

Stel uw apparaat en beeld in op elke interface met behulp van de instellingen-
knop"       "op de afstandsbediening.

De verschillende instellingen worden als volgt beschreven.

Kalibreer de autofocusfunctie na langdurig gebruik 
opnieuw als de kwaliteit ervan afneemt door 'Focus 
Calibration' (Focus kalibreren) te selecteren. 
Opmerking: volg de instructies op het scherm.

Als u niet tevreden bent met het resultaat van de functie 
Automatische keystone-correctie, kunt u deze bijstellen 
via 'Keystone Calibration' (Keystone bijstellen). 
Opmerking: volg de instructies op het scherm.

Als de functie Automatische keystone-correctie als
gevolg van veelvuldig gebruik niet meer werkt als vanouds,
kunt u de gyroscoop bijstellen via 'Gyro Calibration' 
(Gyroscoop bijstellen) om het e�ect van de automatische 
keystone-correctie te optimaliseren. Volg de instructies 
op het scherm.

Selecteer verschillende beeldmodi voor verschillende
 situaties (zoals films, voetbal, presentaties of games) om 
de beeldinstellingen van de video- of signaalbron aan te 
passen. De optie voor lage latentie is beschikbaar in de 
game-modus.

Past de beeldverhouding van een signaalbron aan.

Selecteer een helderheidsmodus en pas 
de parameters aan. 

Beeldmodus

Brightness & Color 
(Helderheid en kleur)

Geluidse�ecten

Focus kalibreren

Keystone bijstellen

Kalibreren gyroscoop
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 Instructie stroom inschakelen

Om het apparaat in te schakelen, sluit u het aan op een stroombron 
met de meegeleverde stroomkabel.

Systeemupgrade

Het systeem kan alleen worden bijgewerkt als het apparaat via de 
meegeleverde stroomkabel op een stroombron is aangesloten en is 
ingeschakeld.
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Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Correct gebruik van het apparaat:

Kijk niet rechtstreeks in de lens van de projector en houd deze niet naar u 
gericht, aangezien het licht schadelijk kan zijn voor uw ogen.
Blokkeer de luchtinlaat/-uitlaat van het apparaat niet om te voorkomen dat 
de warmteafvoer hapert en de interne elektronische onderdelen worden 
beschadigd.
Veeg de lens niet rechtstreeks af met keukenpapier, een doek, etc. om 
beschadiging van de lens te voorkomen. Gebruik een lenzen-/luchtblazer 
om het stof goed van de lens te verwijderen.
Was het apparaat niet met chemische reinigingsmiddelen, afwasmiddelen 
of andere vloeisto�en om te voorkomen dat corrosie van de printplaat 
optreedt. Stel het apparaat niet bloot aan regenwater, vocht en 
mineraalhoudende vloeisto�en.
Houd het apparaat, de onderdelen en accessoires buiten het bereik van 
kinderen.
Gebruik het apparaat in een droge en geventileerde ruimte.
Bewaar het niet op te warme of te koude plekken, omdat extreme 
temperaturen de levensduur van elektronische apparatuur aantasten. 
Bewaar en gebruik het apparaat op een temperatuur tussen 0 ℃ en 40 ℃.
Droog het niet in verwarmende apparaten (zoals een droger of magnetron).
Duw, om schade aan het apparaat te voorkomen, er niet te hard tegenaan 
en zet er geen objecten op.
Voorkom schade aan de interne printplaat door niet met het apparaat te 
gooien of te slaan en door het niet heftig te laten trillen.
Probeer het apparaat niet zelf uit elkaar te halen en weer in elkaar te ze�en. 
Als er iets mee aan de hand is, neem dan contact op met de klantenservice 
van XGIMI.
Repareer het product niet zelf. Als het apparaat of een onderdeel ervan niet 
goed werkt, raadpleeg dan tijdig de klantenservice van XGIMI of stuur het 
voor reparatie terug naar de fabriek.
Wees voorzichtig met de oortelefoon; een te hoge geluidsdruk van 
oortelefoons en koptelefoons kan tot gehoorverlies leiden.
Zoals bij elke heldere bron, mag u niet rechtstreeks in de lichtbundel staren, 
RG2 IEC 62471-5:2015.
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FCC-waarschuwing
Het apparaat voldoet aan de bepalingen van paragraaf 15 van de FCC-reguler-
ing. De werking voldoet aan de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat 
mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet 
alle interferentie die het ontvangt accepteren, waaronder interferentie die 
kan leiden tot onbedoelde werking. De Gebruikershandleiding of Gebruik-
saanwijzing moet gebruikers eraan herinneren dat bedoelde of onbedoelde 
wijziging en vervanging van straling veroorzakende apparatuur, zonder dat de 
verantwoordelijke nalevingspartij daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft 
gegeven, ertoe kan leiden dat de gebruiker het apparaat niet meer kan 
gebruiken. Als de handleiding anders dan in papieren vorm gepresenteerd 
wordt, bijvoorbeeld online, dan kan de informatie die vereist is in de 
betre�ende paragraaf op de alternatieve manier worden opgenomen in de 
handleiding, mits gebruikers toegang hebben tot deze informatie.

- Antenne een andere kant op laten wijzen.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan het circuit waarop 
   de ontvanger is aangesloten.
- De hulp van de distributeur of een ervaren radio-/televisietechnicus inroepen.
- Dit apparaat werkt als slaaf en werkt in de 2,4 GHz- (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) of de 
   5 GHz-band (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 
   5,500 GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz-5,825 GHz).

Gebruiksaanwijzingen van digitale of randapparatuur van klasse B moeten de 
onderstaande of soortgelijke vermeldingen beva�en, en deze moeten 
bovendien voldoende opvallen:

het apparaat is getest op en voldoet aan de beperkingen van paragraaf 15 van de 

FCC-regulering op het gebied van digitale apparaten van klasse B. Deze beperkingen zijn 

gericht op het e�ectief voorkomen van schadelijke interferentie met apparaten in huis. Als 

het apparaat niet volgens de Gebruiksaanwijzing wordt geïnstalleerd en gebruikt, zal het 

radiofrequentie-energie genereren en uitstralen en kan het schadelijke interferentie 

veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie 

ontstaat bij een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijke interferentie met radio- of 

televisieontvangst veroorzaakt (vastgesteld door het uit- en weer aanze�en van het 

apparaat), wordt aangeraden dat gebruikers de interferentie proberen te corrigeren op één 

van de onderstaande manieren:

Opmerkingen: 

FCC-nummer: 2AFENXL03A



12

IC-waarschuwing

Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en

Dit apparaat moet interferentie accepteren, inclusief 

interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan 

veroorzaken.

(2) 
(   ) 1

WAARSCHUWING: raadpleeg de elektrische en veiligheidsinformatie 
aan de buitenkant van de behuizing voordat u het apparaat 
installeert of bedient.
Waarschuwing alleen voor afstandsbediening of portaalapparaat

WAARSCHUWING:

Explosiegevaar als de ba�erij wordt vervangen door een onjuist 
type;
Het dumpen van een ba�erij in vuur of een hete oven, of het 
mechanisch breken of snijden van een ba�erij, wat tot een 
explosie kan leiden;
Het achterlaten van een ba�erij in een omgeving met een extreem 
hoge temperatuur, wat tot een explosie of het lekken van 
brandbare vloeistof of gas kan leiden;
Een ba�erij die onder extreem lage luchtdruk staat, wat tot een 
explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas kan leiden.

1. 

2. 

3. 

4. 

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm(en) van Industry 
Canada.
De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

IC: 27045-XL03A



13

CE Onderhoud 

De stekker wordt beschouwd als het onderdeel waarmee 

de adapter wordt uitgeschakeld 

Stroomvoorziening en ADP (vermogen): 

Invoer: AC 100 V-240V, 50/60 Hz, 1,5A

Uitvoer: DC 19,0 V, 4,74A

1.  Als u het product via USB op een interface wilt 
     aansluiten, mag dat alleen via USB2.0. 
2. De adapter moet in de buurt van het apparaat 
     worden geplaatst en u moet er gemakkelijk bij 
     kunnen.  
3. Temperatuurbereik voor gebruik van elektronische 
     apparaten: -10℃ - 40℃ . 
4. Adapter：

5. Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties als 
     het wordt gebruikt op minimaal twintig 
     centimeter van het lichaam. 

6.  Luister om gehoorschade te voorkomen niet 
     langere tijd op hoog volume.

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd verklaart hierbij 
dat dit product voldoet aan de minimumvereisten 
en andere relevante bepalingen van de Europese 
richtlijn 2014/53/EU. 

Dit product mag gebruikt worden in bepaalde 
lidstaten van de Europese Unie. Het apparaat kan 
bijvoorbeeld in de volgende lidstaten worden 
gebruikt:

Gebruik op de 5,15-5,25 GHz-band mag alleen 
binnenshuis plaatsvinden.
Deze frequentie geldt voor de volgende lidstaten 
of geografische regio's binnen een lidstaat
waar gebruiksbeperkingen of autorisatievereisten 
van toepassing zijn.
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Conformiteitsverklaring



Verklaring inzake blootstelling 
aan straling
Voor afstandsbediening voldoet dit apparaat aan 
de FCC- en IC-stralingslimieten die zijn 
vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.
De zender mag niet geplaatst of gebruikt worden 
in combinatie met een andere antenne of zender.

Wat betreft de led-projector voldoet het apparaat 
aan de beperkingen van de FCC op het gebied van 
blootstelling aan straling voor ongecontroleerde 
omgevingen. Wanneer u het apparaat installeert of 
gebruikt, moet de zender zich op minimaal twintig 
centimeter van het lichaam bevinden.

Het product is ontworpen en geproduceerd met 
kwaliteitsmaterialen en -onderdelen die recyclebaar zijn.

Instructies voor afvoer voor gebruikte producten:

Dit symbool op het product geeft aan dat het is 
beschermd onder de Europese richtlijn 2012/19/EU.

*  Gebruik alleen toevoegingen/accessoires die door de 
    producent zijn goedgekeurd (zoals bijvoorbeeld een 
    bepaald soort adapter).
*  Houd er rekening mee dat dit product mogelijk schadelijk 
    licht uitstraalt.

Opmerkingen: 

het frequentiebereik van 5150 tot 5250 MHz is alleen voor 

gebruik binnenshuis.

Deze frequentie geldt voor de volgende lidstaten of 

geografische regio's binnen een lidstaat waar gebruiksbep-

erkingen of autorisatievereisten van toepassing zijn.
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www.xgimi.com400 002 8960

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.

Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech 
zones,Chengdu City China 


