
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Manual de utilizare  
Nebula Mars II Pro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Instructiuni de siguranta 
 
Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest dispozitiv. Nu efectuați 
modificări sau setări care nu sunt descrise în acest manual. Dacă vătămarea fizică, pierderea 
datelor sau deteriorarea este cauzată de nerespectarea instrucțiunilor, garanția nu se aplică. 
 
Înființat 
• Pentru a reduce riscul de incendiu și/sau șoc electric, nu expuneți dispozitivul la ploaie sau 
umezeală, iar obiectele pline cu lichide, cum ar fi vaze, nu trebuie așezate pe dispozitiv. 
• Nu așezați dispozitivul pe suprafețe moi, cum ar fi fețe de masă sau 
covoarele, deoarece acest lucru ar putea fi un pericol de incendiu. 
• Nu așezați dispozitivul în zone susceptibile de praf și murdărie excesive sau în apropierea 
niciunui aparat care generează un câmp magnetic puternic. 
• Pentru a preveni supraîncălzirea, nu blocați sau înfundați orificiile de ventilație. 
• Nu așezați niciodată dispozitivul într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna suficient 
spațiu în jurul dispozitivului pentru ventilație. 
• Protejați dispozitivul împotriva razelor directe ale soarelui, căldurii, fluctuațiilor mari de 
temperatură și umezelii. 
• Când dispozitivul funcționează pentru o perioadă lungă de timp și suprafața devine 
fierbinte, opriți-l și deconectați cablul de alimentare. Reluați funcționarea numai după ce 
dispozitivul s-a răcit. 
• Manipulați întotdeauna dispozitivul cu grijă. Evitați atingerea lentilei. 
• Nu așezați niciodată obiecte grele sau ascuțite pe dispozitiv sau pe cablul de alimentare. 
• Pentru a evita șocurile electrice, nu dezasamblați. 
• Utilizați numai atașamente sau accesorii specificate de producător. 
• Evitați vibrațiile extreme. Poate deteriora componentele interne. 
• Nu permiteți copiilor să manipuleze dispozitivul fără supraveghere. 
• În următoarele condiţii, în interiorul aparatului poate apărea un strat de umiditate care 
poate duce la disfuncţionalităţi: a) dacă aparatul este mutat dintr-o zonă rece în cea caldă; 
b) după ce o cameră frigorifică este încălzită; c) când aparatul este amplasat într-o încăpere 
umedă. Pentru a evita orice umiditate, sigilați dispozitivul într-o pungă de plastic înainte de 
a-l muta în altă cameră și așteptați una sau două ore înainte de a-l scoate din pungă. 
 
 
Alimentare electrică 
• Utilizaţi numai adaptorul de alimentare furnizat. 
• Opriți dispozitivul înainte de a scoate sursa de alimentare din priză. 
• Protejaţi cablul de alimentare împotriva călcării sau ciupitului, în special la prize, la prize 
convenabile şi la punctul în care iese din acest dispozitiv. 
• Deconectați acest dispozitiv dacă sunt furtuni cu fulgere sau când nu este utilizat pentru o 
perioadă lungă de timp. 
• În cazul în care ștecherul de alimentare sau un cuplaj al aparatului este utilizat ca 
dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat. 
• Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt 
deconectate de la priză. 
• Nu atingeţi niciodată cablul de alimentare sau conectorul de alimentare cu mâinile ude. 



Siguranța auzului 
• Pentru a evita deteriorarea auzului, nu ascultați perioade lungi de timp la înalte 
volum. Setați volumul la un nivel sigur. 
 
Baterie 
• Nu înlocuiţi singur bateria încorporată. Contactați un autorizat 
centru de service pentru a-l înlocui. 
• Telecomanda conţine baterii tip monedă care pot fi înghiţite. Nu lăsați bateriile la 
îndemâna copiilor. 
• Pericol de explozie! Țineți bateriile departe de căldură, lumina directă a soarelui sau foc. 
Nu aruncați niciodată bateriile în foc. 
• Când telecomanda nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile. 
• Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți numai cu același tip 
sau echivalent. 
• Bateriile conțin substanțe chimice, acestea trebuie aruncate în mod corespunzător. 
• Încărcați regulat dispozitivul. Nu depozitați dispozitivul cu a 
baterie complet descărcată. 
 
Curatenie 
• Opriți dispozitivul și scoateți-l de la sursa de alimentare înainte de curățarea suprafeței. 
• Folosiţi o cârpă moale, fără scame. Nu utilizați niciodată lichide, gazoase sau ușor 
produse de curățare inflamabile (cum ar fi spray-uri, abrazivi, produse de lustruire și alcool). 
• Nu utilizați agenți de curățare lichidi pentru a curăța lentilele, deoarece acestea pot fi 
deteriorați stratul protector de pe lentilă. 
• Ștergeți ușor suprafețele. Aveți grijă să nu zgâriați suprafețele. 
• Utilizaţi hârtie de curăţare a lentilelor pentru a curăţa lentila proiectorului. 
Reparatii 
• Nu efectuați singur reparații la dispozitiv. Aveți doar dispozitivul dvs 
reparate de un centru de service autorizat. 
• Întreţinerea necorespunzătoare poate duce la răniri sau deteriorarea dispozitivului. 
• Adresaţi-vă personalului de service calificat pentru toate lucrările de service. 
 
Prudență: 
• Radiații optice posibil periculoase emise de acest dispozitiv. 
• Nu vă uitați la fasciculul de operare. Lumina puternică vă poate răni ochii. 
 
 

Ce este inclus 
 



 
 
Prezentare generală 

1. Partea frontală 
 

 
 

2. Partea din spate 
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1. DC IN 

• Conectați la sursa de alimentare 
2. HDMI 

• Conectați-vă la un dispozitiv de redare cu ieșire HDMI 
3. USB 

• Conectați-vă la un dispozitiv de stocare USB 
4. Încărcați un dispozitiv USB ca power bank AUDIO OUT 

• Conectați-vă la o căști sau un difuzor extern 
5. Receptor cu infraroșu 
6. Ventilație aer (ieșire)  
7. Ventilație aer (admisie) 
8. RESET 

• Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a reseta 
 
 
3.Partea de sus 
 

 
 
 
Indicatoare LED 
• Nivelul de putere 
 

  Butoane de navigare 
  
Telecomanda 
  
• Navigați prin meniuri sau ajustați conținutul selectat 
 
• Apăsaţi pentru a confirma o selecţie sau o intrare 
• Întrerupeți / reluați redarea 
 
• Creștere / reducere a volumului 
 

 

 
 

 

6   5 



• Reveniți la meniul anterior 
 
• Apăsaţi pentru a intra/ieşi din modul Bluetooth 
• În modul de aşteptare, apăsaţi pentru a activa proiectorul 
 
Partea de jos 
 

 Priză trepied 
 
 
 
Telecomandă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Pornire / oprire / comutare în standby 
2. Apăsaţi pentru a intra/ieşi din modul taste mouse. 
3. • Apăsaţi pentru a confirma o selecţie sau o intrare 

 Întrerupeți / reluați în timpul redării 
4. Apăsați pentru a accesa meniul de pornire 
5. • Accesați mai multe opțiuni în timpul jocului (disponibilitatea opțiunilor 

suntdepinde de intrarea sursei). 
• Țineți apăsat pentru a regla focalizarea 

6. Navigați prin meniuri sau ajustați conținutul selectat 
7. • Reveniți la un meniu anterior 
8. • Reducere/creștere volum 
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Noțiuni de bază 
 
1. Plasarea 
Așezați Mars II Pro pe o fundație stabilă și plată în fața suprafeței de proiecție. Pentru cele 
mai bune rezultate, suprafața de proiecție trebuie să fie albă și plană. Distanța dintre 
proiector și suprafața de proiecție trebuie să fie de minim 1 metru (39,4 inchi) și maxim 3 
metri (118 inchi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pregătiți telecomanda 
① Pentru prima utilizare, scoateți urechea de izolație din plastic a bateriei 
activați bateriile telecomenzii. 
② Pentru a înlocui bateria, glisați de pe placa din spate a compartimentului bateriei pentru 
a deschide compartimentul bateriei, introduceți baterii noi (se potrivesc cu 
polaritatea (+/-) indicată) și închideți compartimentul bateriei. 
 
3. Începeți 
① Încărcați complet bateria încorporată înainte de prima utilizare. 
② Conectați proiectorul la priză folosind adaptorul de alimentare și cablul de alimentare 
furnizate, bateria încorporată va fi încărcată și indicatoarele LED se vor aprinde. 
 
 
③ Glisați în jos capacul obiectivului, iar proiectorul se va porni automat. Când proiectorul 
este în modul de așteptare, puteți apăsa și pe telecomandă pentru a o porni. 
④ Înclinați proiectorul spre o suprafață de proiecție sau un perete adecvat. 
⑤ Pentru a focaliza imaginea, mișcați ușor proiectorul pentru a activa focalizarea automată 
sau țineți apăsată tasta de pe telecomandă pentru a regla manual. 
Pentru prima utilizare, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea de 
bază. 



 
Aplicația Nebula 
Pentru a controla cu ușurință proiectorul, vă recomandăm să descărcați aplicația dedicată 
Nebula, Nebula Connect. Folosind această aplicație, puteți folosi tastatura smartphone-ului 
pentru a introduce text și a controla proiectorul acționând un mouse pe ecran. 
① Descărcați aplicația Nebula Connect din App Store (dispozitive iOS) sau Google Play 
(dispozitive Android). 
② Activați Bluetooth pe smartphone-ul dvs. și selectați [Nebula] ca dispozitiv de conectat. 
③ Deschideți aplicația Nebula Connect și urmați instrucțiunile de pe ecran 
pentru a finaliza configurarea conexiunii. 
 
Setări 
 
Parcurgeți procesul de configurare când porniți proiectorul pentru prima dată 
timp. 
1. Rețea 
Acest proiector poate fi conectat la Internet printr-o conexiune wireless (Wi-Fi) 
conexiune. 
① În meniul de pornire, selectați [Setări] > [Rețea] și apăsați . 
② Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza rețeaua 
conexiune. 
 
2. Bluetooth 
Modul difuzor Bluetooth 
Puteți utiliza acest proiector ca difuzor Bluetooth autonom. 
① Apăsați pe proiector pentru a comuta la modul difuzor Bluetooth. 
② Activați Bluetooth pe smartphone-ul dvs. și selectați [Nebula] ca dispozitiv de conectat. 
 
Modul proiector 
Puteți conecta căști Bluetooth sau un difuzor la Mars II Pro în timp ce acesta este în modul 
proiector. 
① În meniul de pornire, selectați [Setări] > [Bluetooth] și apăsați OK 
② Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza Bluetooth 
conexiune. 
 
3. Manager de aplicații 
① În meniul de pornire, selectați [Setări] > [Manager aplicație] și apăsați OK. 
② Selectați o aplicație și verificați versiunea curentă, deschideți sau forțați oprirea, verificați 
stocarea utilizată, ștergeți datele sau memoria cache sau dezinstalați-o. 
 
Când sunt instalate mai mult de 3 aplicații, puteți selecta [Toate] în linia de jos a paginii de 
pornire pentru a intra în pagina [Aplicații]. Selectați o aplicație și apăsați pe telecomandă, 
apoi puteți selecta [Mutați la domiciliu] sau [Dezinstalare]. 
 
 



Utilizarea Nebula Mars II Pro 
 
1. Conectați-vă la dispozitivele de redare HDMI 
Acest proiector acceptă conexiuni cu diverse dispozitive de redare HDMI, cum ar fi TV stick, 
TV box, DVD player, set-top box (STB), consolă de jocuri sau alte dispozitive. 
① Conectați acest proiector la un dispozitiv de redare HDMI cu un HDMI 
cablu (nu este furnizat). 
② În meniul de pornire, selectați [HDMI] și apăsați OK (*Va porni automat redarea HDMI 
atunci când este conectat la un dispozitiv de redare HDMI pentru prima dată.) 
 

 
 
3. Selectați o aplicație 
Odată conectat la o rețea fără fir, puteți accesa servicii online, vă puteți bucura de filme, 
muzică și imagini și puteți naviga online. În afară de aplicațiile preinstalate, puteți instala și 
aplicații suplimentare din Magazinul Nebula sau de pe o unitate flash USB. 
• În meniul de pornire, selectați un serviciu de Internet din „Aplicații” sau „Magazin 
Nebula”. 
• Apăsaţi pentru a confirma. 
 
4. Conectați-vă la un dispozitiv de stocare USB 
Cu acest proiector, vă puteți bucura de muzică, videoclipuri și imagini sau puteți instala 
aplicații care sunt stocate pe un dispozitiv de stocare USB 2.0 utilizând cablul OTG (nu este 
furnizat). 
① În meniul principal, selectați [File Manager] și apăsați OK 
② Selectați un fișier și apoi apăsați OK. 
 

 
 

USB 



Specificații 
 
 
Alimentare: DC 19V 3A 
Consum de energie: < 57W 
Consum de energie în standby: < 0,5 W 
Tehnologie de afișare: 0,3 inchi 1280 × 720p DLP  
Sursă de lumină: LED RGB 
Dimensiunea imaginii de proiectie: 30 - 150 inchi  
Rezolutie: 1280 × 720 pixeli  
Luminozitate: 500 ANSI Lumeni  
Raport de contrast: 1000:1 
Raport de proiecție: 1,2 
Drivere pentru difuzoare: 10 w × 2  
Bluetooth: V4.2 
Tip baterie încorporată: Li-polimer  
Capacitate: 3350 mAh 14,52 V  
Durată redare video: 3 ore Durată redare muzicală: 30 ore 
Baterii telecomenzii: CR2032 × 2 
Temperatura de funcționare: 0°C până la 35°C / 32°F până la 95°F  
Umiditate de funcționare: 15% ~ 85% (fără condensare) 
Temperatura și umiditatea de depozitare: < 65°C / 149°F, < 90% umiditate Dimensiune (L × 
H × D): 122 × 138 × 178 mm / 4,8 × 5,4 × 7 in 
Greutate: 1.483 g / 52,3 oz 
 
Depanare 
 
① Nu se pornește de la telecomandă? 
• Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la sursa de alimentare. 
• Glisaţi în jos capacul obiectivului. 
② Nu se pornește prin glisarea în jos a capacului obiectivului? 
• Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la sursa de alimentare. 
• Glisați în sus capacul obiectivului și așteptați 10 secunde, apoi încercați din nou. 
③ Telecomanda nu funcționează? 
• Scoateți clapeta de izolație a bateriei pentru a activa bateriile telecomenzii. 
• Înlocuiţi bateriile noi. 
④ Imagine încețoșată? 
• Puteți fie să mișcați ușor proiectorul, fie să apăsați butoanele de navigare pentru a focaliza 
imaginea. 
⑤ Imagine de proiecție inversată? 
• În meniul principal, selectați [Setări] > [Mod proiector] și comutați la starea corectă. 
 
 

 



Înștiințare 
 
Declaratie de conformitate 
Acest produs respectă cerințele privind interferențele radio ale Comunității Europene. 
Prin prezenta, Anker Innovations Limited. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu 
cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Pentru 
Declarația de conformitate, vizitați site-ul web www.seenebula.com. 
BT Putere maximă de ieșire: 8 dBm; Banda de frecventa BT: 2402~2480 MHz; 
Putere maximă de ieșire Wi-Fi: 19 dBm (2,4G); 15 dBm (5G); 
Banda de frecvență Wi-Fi: 2412~2472 MHz (2.4G); 5150~5250 MHz, 5725~5850 MHz (5G). 
5150~5250 MHz poate fi utilizat numai în interior. 
 
Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu o calitate înaltă materiale și 
componente, care pot fi reciclate și reutilizate. 
 

Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu menajer și trebuie 
livrat la o unitate de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea 
corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. 
Pentru mai multe informații despre eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați 
municipalitatea locală, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest 
produs. 
Următorul importator este partea responsabilă (contact numai pentru probleme legate de 
UE). 
Importator: Anker Technology (UK) Ltd 
Adresa importatorului: Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 
2AA, Regatul Unit 
 
 
Mărci comerciale 
 

 

HDMI și logo-ul HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale 
sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI licensing LLC în Statele Unite și alte țări. 

 
Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth 
SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Anker Innovations Limited este sub licență. 
Alte mărci comerciale și nume comerciale aparțin deținătorilor respectivi. 
 
 

 



Servicu clienți  
Garanție 24 luni 
Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro  

Telefon: 0376.448.990 
Mail: contact@eastcom.ro, 
East Com Trading 
Soseaua Bucuresti-Targoviste nr 12A, parc logistic Terranova, Mogoșoaia, de luni până vineri, 9:00- 
16:00  

Facebook: eastcom.ro Instagram: eastcom_ro  

 


