
Projektor och förstärkare PRO-huset. 

Projektor Philips Picopix Max One PPX520 

Kort instruktion 

 

 

1. Starta anläggningen genom att slå på 

huvudströmbrytaren under förstärkaren. Då 

får både projektorn och förstärkaren ström. 

 

2. Anslut HDMI-kabeln till din lap-top. Du kan förlänga HDMI-kabeln med 

det skarvdon hona/hona som finns i boxen i skåpet närmast öppna spisen. 

 

3. I boxen finns också fjärrkontrollen för projektorn.  

 

4. Beskrivning av fjärrkontrollen. Nr 8 = 

on/off. Nr 7 används vid navigering 

vänster, höger, upp och ned. Bekräfta med 

nr 2 OK. Med nr 6 kan du backa ett steg i 

menyn. Med nr 3 kan man justera skärpan.  

Med nr 5 kan du justera ljudet och även 

stänga av ljudet (mittenläget) 

 

 

 

 

 

5. Inställningar.  

Nr 4 kugghjulet på fjärrkontrollen leder till inställningar.  

 

  

  



Du behöver kanske ändra bildstorlek. 

Du kan använda den digitala zoomen för att reducera skärmstorleken upp 

till 50%. Tryck på kugghjulet på fjärrkontroll för att komma åt 

inställningsmenyn, navigera sedan för att välja Digital Zoom, och tryck 

OK. Tryck sedan på vänster eller högerpilen för att justera bilden. När du är 

nöjd så ska du bara låta inställningsbilden slockna. 

 
 

Vill du justera ljusstyrkan navigerar du till och väljer Brightness Mode, 

ändra till ”presentation” om du behöver mer ljus. Annars ska den stå i 

normal, för att ge lampan längre livslängd. 

 
 

6. Angående förstärkaren. Av och på knappen finns på baksidan men ska 

normalt inte röras. Förstärkaren av eller på ska skötas via vägguttagets 

brytare. Man kan använda mikrofon samtidigt som projektorns ljud hörs. 

Reglera mikrofonen med on off knappen på mikrofonen. Volymen regleras 

på förstärkaren 

 

7. När du är klar. Stäng av projektorn med knappen 8 på fjärrkontrollen. 

Plocka ihop det du tagit fram och lägg det i boxen i skåpet. 

 

8. Stäng av huvudströmmen.  

 

Lycka till.  

Vid problem kontakta Mikael Wingren 070-521 45 30 

För Stigtomta Hembygdsförening 

https://www.hembygd.se/stigtomta

