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πνευματική ιδιοκτησία  

Η έκδοση αυτή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φωτογραφιών, των εικόνων και του λογισμικού, 
προστατεύεται από τους διεθνούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, με επιφύλαξη κάθε 
δικαιώματος. ∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του εγχειριδίου, ή μέρους του υλικού που περιλαμβάνεται 
σε αυτό, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του συγγραφέα. 

© Copyright 2015 

Αποποίηση ευθύνης 

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ο 
κατασκευαστής δεν αντιπροσωπεύει ούτε εγγυάται τα περιεχόμενά του και αποποιείται κάθε υπονοούμενη 
εγγύηση εμπορικότητας ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Ο κατασκευαστής 
διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει την έκδοση αυτή και να αλλάζει από καιρού εις καιρό το περιεχόμενο 
της χωρίς καμιά υποχρέωση από μέρους του να ενημερώσει κάποιον σχετικά με τις αναθεωρήσεις ή τις 
αλλαγές αυτές. 

Αναγνώριση Εμπορικού Σήματος 

Η ονομασία Kensington είναι σήμα κατατεθέν στις ΗΠΑ της ACCO Brand Corporation με 
εγκεκριμένες καταχωρήσεις και αιτήσεις σε εκκρεμότητα σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο.  

HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά 
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
άλλες χώρες. 

Όλες οι υπόλοιπες ονομασίες που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο βρίσκονται στην ιδιοκτησία των 
αντίστοιχων ιδιοκτητών τους και είναι αναγνωρισμένες. 

Έκδ.:04 
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Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας 

 Σημαντικό: 
Συνιστάται ιδιαίτερα να διαβάσετε αυτή την παράγραφο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τον 
προτζέκτορα. Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας και χρήσης θα εξασφαλίσουν για εσάς πολλά χρόνια 
ασφαλούς χρήσης του προτζέκτορα. ∆ιατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. 

Σύμβολα 

Τα σύμβολα προειδοποίησης χρησιμοποιούνται στη μονάδα και στο παρόν εγχειρίδιο για να σας 
προειδοποιήσουν σχετικά με επικίνδυνες καταστάσεις.  

Τα στυλ που ακολουθούν χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό για να σας ειδοποιήσουν σχετικά με 
σημαντικές πληροφορίες. 

Σημείωση: 
Παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα που εξετάζεται. 

 

 Σημαντικό: 
Παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες που δεν θα πρέπει να παραβλέπονται. 

 

 Προσοχή: 
Σας ειδοποιεί για καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημία στη μονάδα.  

 

 Προειδοποίηση: 
Σας ειδοποιεί για καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημία στη μονάδα, επικίνδυνη 
ατμόσφαιρα ή τραυματισμό.  

Σε όλο το εγχειρίδιο, τα στοιχεία και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα μενού OSD (εμφάνισης στην 
οθόνη) υποδηλώνονται με έντονους χαρακτήρες όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:  
“Πατήστε το πλήκτρο Μενού στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το (Αρχικό) μενού Main.” 

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλείας 

 Μην ανοίγετε το κάλυμμα της μονάδας. Πέρα από τη λάμπα προβολής, δεν υπάρχουν στοιχεία 
επιδιορθώσιμα από το χρήστη μέσα στη μονάδα. Για σέρβις, επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο 
τεχνικό προσωπικό. 

 Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο 
και στη θήκη της μονάδας. 

 Η λάμπα προσβολής είναι σχεδιασμένη να είναι εξαιρετικά φωτεινή. Για να αποφύγετε τραυματισμό, 
των ματιών, μην κοιτάζετε στο φακό όταν λειτουργεί η λάμπα.  

 Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε ασταθείς επιφάνειες, τροχήλατα έπιπλα ή βάσεις. 

 Αποφύγετε τη χρήση του συστήματος κοντά σε νερό, σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμαντικό 
σώμα. 

 Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα όπως βιβλία ή τσάντες επάνω στη μονάδα. 
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Οδηγίες Εγκατάστασης του Προτζέκτορα 

Τοποθετήστε τον προτζέκτορα σε οριζόντια θέση. 
Η γωνία κλίσης του προβολέα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 μοίρες και ο προβολέας 
δεν πρέπει να εγκαθίσταται με κανέναν άλλο τρόπο εκτός από σε επιφάνεια εργασίας και με 
στερέωση σε οροφή. ∆ιαφορετικά, η διάρκεια ζωής της λάμπας μπορεί να μειωθεί δραματικά 
και ενδέχεται να προκαλέσει άλλες απρόβλεπτες ζημίες. 

   

  

 Αφήστε τουλάχιστον 50 cm ελεύθερο χώρο γύρω από την οπή εξαγωγής αέρα. 

  
 

  
 

 
 Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εισαγωγής αέρα δεν ανακυκλώνουν ζεστό αέρα από την οπή εξαγωγής αέρα. 
 Όταν λειτουργείτε τον προτζέκτορα σε κλειστό χώρο, βεβαιωθείτε ότι η περιβάλλουσα θερμοκρασία 

αέρα εντός του περιβλήματος δεν ξεπερνά τη θερμοκρασία λειτουργίας ενώ ο προτζέκτορας 
βρίσκεται σε λειτουργία και δεν υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο αέρα και τις οπές εξαερισμού. 

 Όλα τα περιβλήματα θα πρέπει να περνούν μία πιστοποιημένη θερμική αξιολόγηση για να 
εξασφαλιστεί ότι ο προτζέκτορας δεν ανακυκλώνει εξατμίσεις, καθώς μπορεί να προκληθεί το 
σβήσιμο της συσκευής ακόμα και η θερμοκρασία είναι εντός του αποδεκτού εύρους της 
θερμοκρασίας λειτουργίας. 

15° 
-15° 

Ελάχιστο 500mm 
(19,69 ίντσες) 

Ελάχιστο 500mm
(19,69 ίντσες) 

Ελάχιστο 500mm
(19,69 ίντσες)

Ελάχιστο 500mm 
(19,69 ίντσες) 

Ελάχιστο 100 mm 
(3,94 ίντσες) 

Ελάχιστο 300mm
(11,81 ίντσες) 
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Επαλήθευση θέσης εγκατάστασης 

 Για την παροχή ρεύματος, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η υποδοχή 3 λεπίδων (με γείωση) για να 
εξασφαλίζεται η κατάλληλη γείωση και αντιστάθμιση δυναμικού γείωσης για όλον τον εξοπλισμό 
του συστήματος προβολέα. 

 Θα πρέπει να χρησιμοποιείται το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται μαζί με τον προβολέα. Σε 
περίπτωση που λείπει κάποιο εξάρτημα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο κάποιο άλλο 
κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας 3 λεπίδων (με γείωση), αλλά όχι καλώδιο τροφοδοσίας 2 λεπίδων. 

 Επαληθεύστε αν η τάση είναι σταθερή, γειωμένη σωστά και δεν υπάρχει διαρροή ρεύματος. 

 Μετρήστε τη συνολική κατανάλωση ρεύματος η οποία δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερη από τη 
χωρητικότητα ασφαλείας και αποφύγετε ζητήματα ασφαλείας και βραχυκύκλωμα. 

 Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία Υψομέτρου όταν τοποθετείται σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο 

 Ο προβολέας μπορεί να εγκατασταθεί μόνον κάθετα ή αντεστραμμένος.  

 Κατά την εγκατάσταση του βραχίονα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνεται το όριο βάρος και ότι είναι 
ασφαλισμένο σταθερά. 

 Αποφύγετε να εγκαθιστάτε κοντά σε αγωγό κλιματιστικού ή υπογούφερ. 

 Αποφύγετε να εγκαθιστάτε σε υψηλή θερμοκρασία, ανεπαρκή ψύξη και θέσεις με έντονη σκόνη. 

 Κρατήστε το προϊόν σας μακριά από λάμπες φθορίου (> 1 μέτρο) για να αποφευχθεί δυσλειτουργία 
λόγω απόρριψης παρεμβολών 

 Ο σύνδεσμος εισόδου VGA IN θα πρέπει να συνδεθεί με τη θύρα εισόδου VGA IN. Σημειώστε ότι 
πρέπει να τοποθετηθεί σφιχτά, με καλά βιδωμένες τις βίδες και στις δύο πλευρές, ώστε να 
εξασφαλιστεί η σωστή σύνδεση του καλωδίου σήματος για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης 
εμφάνισης. 

 Ο σύνδεσμος εισόδου AUDIO IN θα πρέπει να συνδεθεί με τη θύρα AUDIO IN και ∆ΕΝ είναι 
δυνατή η σύνδεση με τη θύρα εξόδου AUDIO OUT ή άλλες θύρες όπως οι BNC, RCA. Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα έχει ως αποτέλεσμα την έξοδο με σίγαση και την πρόκληση ΒΛΑΒΗΣ 
στη θύρα. 

 Εγκαθιστάτε τον προβολέα πάνω από 200cm για να αποτραπεί ζημία. 

 Το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος πρέπει να συνδεθούν πριν από την 
ενεργοποίηση του προβολέα. Κατά τη διάρκεια της διεργασίας εκκίνηση και λειτουργίας του 
προβολέα, ΜΗΝ εισαγάγετε ή αφαιρείτε το καλώδιο σήματος ή το καλώδιο τροφοδοσίας για να 
αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στον προβολέα. 

Σημειώσεις Ψύξης 

Έξοδος αέρα 
 Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος αέρα απέχει 50cm από οποιοδήποτε εμπόδιο για να διασφαλιστεί 

κατάλληλη ψύξη. 

 Η θέση της εξόδου αέρα δεν θα πρέπει να είναι μπροστά από τον φακό του προβολέα για να 
αποτραπεί η πρόκληση παραισθήσεων. 

 ∆ιατηρείτε την έξοδο τουλάχιστον 100cm από τις εισόδους άλλων προβολέων 

 Ο προβολέας παράγει μεγάλη ποσότητα θερμότητας κατά τη χρήση. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας 
διασκορπίζει τη θερμότητα του προβολέα κατά τον τερματισμό λειτουργίας και αυτή η διεργασία 
ενδέχεται να συνεχιστεί για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αφού ο προβολέας εισέλθει στο 
καθεστώς ΑΝΑΜΟΝΗ, πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας AC για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα 
και να αφαιρέσετε το καλώδιο. ΜΗΝ αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διεργασία 
τερματισμού λειτουργίας, επειδή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον προβολέα. Στο μεταξύ, η 
ακτινοβολία της καθυστερημένης θερμότητας θα επηρεάσει και τη διάρκεια ζωής της τεχνικής 
εξυπηρέτησης του προβολέα. Η διεργασία τερματισμού λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα 
με το μοντέλο που χρησιμοποιείται. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας έχει 
εισέλθει στο καθεστώς ΑΝΑΜΟΝΗ πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. 

Είσοδος αέρα 
 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο να φράζει την είσοδο αέρα εντός 30 cm. 

 ∆ιατηρείτε την είσοδο μακριά από άλλες πηγές θερμότητας 

 Περιοχή με πολλή σκόνη πρέπει να αποφεύγονται 
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Ασφάλεια Ρεύματος 

 Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 

 Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε 
σημεία από τα οποία δεν περνάει κόσμος. 

 Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο όταν το αποθηκεύετε ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε 
για εκτεταμένη περίοδο. 

Αντικατάσταση της Λάμπας 

Η αντικατάσταση της λάμπας μπορεί να καταστεί επικίνδυνη, εάν δεν γίνει σωστά. ∆είτε Αντικατάσταση της 
Λάμπας Προβολής στη σελίδα 34 για σαφείς και ασφαλείς οδηγίες για τη διαδικασία αυτή. Πριν 
αντικαταστήσετε τη λάμπα: 

 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. 

 Αφήστε τη λάμπα να κρυώσει για περίπου μία ώρα. 

 Προσοχή: 
Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο γλόμπος μπορεί να καεί κατά τη διάρκεια της συνηθισμένης λειτουργίας 
και να προκληθεί η εξαγωγή υαλόσκονης ή θραυσμάτων μπισκουί προς τα έξω από την πίσω οπή 
εξαερισμού. 

Μην εισπνέετε ούτε να αγγίζετε την υαλόσκονη ή τα θραύσματα μπισκουί. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε τραυματισμό. 

Πάντα να κρατάτε το πρόσωπό σας μακριά από την εξάτμιση, ούτως ώστε να μην υποφέρετε από το 
αέριο και θραύσματα του λαμπτήρα. 

Καθαρισμός του Προτζέκτορα 

 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. ∆είτε Καθαρισμός του Προτζέκτορα Καθαρισμός του 
Προτζέκτορα στη σελίδα 37 για περαιτέρω πληροφορίες. 

 Αφήστε τη λάμπα να κρυώσει για περίπου μία ώρα. 

Προειδοποιήσεις Κανονισμών 

Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τον προτζέκτορα, διαβάστε τις προειδοποιήσεις κανονισμών 
στην παράγραφο Συμμόρφωση προς τους Κανονισμούς της σελίδας 49. 

Σημαντικές οδηγίες ανακύκλωσης: 

Η λάμπα (-ες) που χρησιμοποιείται (-ούνται) σε αυτό το προϊόν περιέχει (-ουν) υδράργυρο. Το 
προϊόν αυτό ενδέχεται να περιέχει και άλλα ηλεκτρονικά απόβλητα που μπορεί να καταστούν επικίνδυνα 
αν δεν απορριφθούν σωστά. Ανακυκλώστε ή απορρίπτετε σύμφωνα με τους τοπικούς, κρατικούς ή 
ομοσπονδιακούς νόμους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Electronic Industries 
Alliance στο WWW.EIAE.ORG. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των λαμπών, ανατρέξτε στο 
WWW.LAMPRECYCLE.ORG. 

Επεξήγηση συμβόλων 

 

ΑΠΟΘΕΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τις οικιακές ή κοινοτικές υπηρεσίες συλλογής 
απορριμάτων για την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι 
χώρες της ΕΕ απαιτούν τη χρήση ξεχωριστών υπηρεσιών συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών. 

http://www.eiae.org/
http://www.lamprecycle.org/
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Βασικά Χαρακτηριστικά 

• Ελαφριά μονάδα, εύκολη στη συσκευασία και τη μεταφορά της. 

• Συμβατός με όλα τα βασικά πρότυπα βίντεο συμπεριλαμβανομένων των NTSC, PAL και 
SECAM. 

• Η υψηλή κατάταξη φωτεινότητάς του επιτρέπει παρουσιάσεις στο φως της ημέρας ή σε 
δωμάτια με αναμμένα τα φώτα. 

• Υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι UXGA στα 16,7 εκατομμύρια χρώματα για να προσφέρει 
καθαρές εικόνες. 

• Με ευέλικτη ρύθμιση που επιτρέπει μπροστινές, οπίσθιες προβολές. 

• Οι αξονικές (Line-of-vision) προβολές παραμένουν τετράγωνες, με προχωρημένη 
διόρθωση Τραπεζοειδούς Παραμόρφωσης, για προβολές υπό γωνία. 

• Αυτόματα ανιχνεύσιμη πηγή εισόδου. 

Σχετικά με το παρόν Εγχειρίδιο 

Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται για τελικούς χρήστες και περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης και 
λειτουργίας του προτζέκτορα DLP. Σχετικές πληροφορίες -όπως σχεδιαγράμματα και η περιγραφή τους- 
φυλάσσονται σε μία σελίδα, όπου αυτό είναι εφικτό. Η φιλική προς τον εκτυπωτή μορφή του αποσκοπεί 
τόσο στην άνεσή σας όσο και στο να συμβάλλει στην εξοικονόμηση χαρτιού, προστατεύοντας κατ’ αυτό 
τον τρόπο το περιβάλλον. Προτείνεται να εκτυπώνετε μόνον τις παραγράφους που συνδέονται με τις 
ανάγκες σας. 
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

Κατάλογος Περιεχομένων Συσκευασίας 

Βγάλτε προσεκτικά τον προτζέκτορα από τη συσκευασία και ελέγξτε εάν συμπεριλαμβάνονται 
παρακάτω στοιχεία: 

 

ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ DLP ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΦΑΚΟΥ 
  

 

  

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
(ΜΕ ∆ΥΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AAA) 

ΚΑΛΩ∆ΙΟ RGB ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΟ HDMI 

 

 
   

ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CD-ROM  
(ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 

ΧΡΗΣΤΗ) 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 

Επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπό σας, εάν λείπουν κάποια αντικείμενα, φαίνεται ότι έχουν 
υποστεί ζημία, ή εάν η μονάδα δεν λειτουργεί. Προτείνεται να κρατάτε το υλικό της αρχικής συσκευασίας 
σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψετε τον εξοπλισμό για να επισκευαστεί εντός της εγγύησης. 

 Προσοχή: 
Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τον προτζέκτορα σε περιβάλλοντα με σκόνη. 
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Απόψεις των Στοιχείων του Προτζέκτορα 

Άποψη Μπροστά-δεξιά 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΕΙΤΕ ΤΗ 

ΣΕΛΙ∆Α: 

1.  
∆έκτης IR  
(υπέρυθρων 
ακτινών) 

∆έκτης σήματος IR από το τηλεχειριστήριο 

2.  Φακοί Φακοί προβολής 

3.  ∆ακτύλιος εστίασης Εστιάζει στην προβαλλόμενη εικόνα 
13 

4.  ∆ακτύλιος ζουμ Μεγεθύνει την προβαλλόμενη εικόνα 

5.  ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
ΦΑΚΟΥ 

Για ρύθμιση της κατακόρυφης μετατόπισης 
φακού. 13 

6.  Πλήκτρα 
λειτουργιών 

Κορυφή άποψη-Κουμπιά και LED της 
εμφάνισης στην Οθόνη (OSD) 3 

 Σημαντικό: 
Τα ανοίγματα αερισμού στον προτζέκτορα επιτρέπουν την καλή κυκλοφορία του αέρα, που διατηρεί 
τη λάμπα του προτζέκτορα κρύα. Μην εμποδίζετε κάποιο από τα ανοίγματα αερισμού. 
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Κορυφή άποψη-Κουμπιά και LED της εμφάνισης στην Οθόνη (OSD) 

31 2 64 5

1012 11 79 8  

ΑΝΤΙΚΕΙ
ΜΕΝΟ 

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΕΙΤΕ ΤΗ 

ΣΕΛΙ∆Α: 

1.  ΜΕΝΟΥ Άνοιγμα και έξοδος από τα μενού οθόνης (OSD) 

15 

2.   
Πλοήγηση και αλλαγή ρυθμίσεων στο μενού οθόνης (OSD) 
Γρήγορο μενού – Για ένταση 

3.   
Πλοήγηση στο μενού οθόνης (OSD) 
Γρήγορο μενού – Για τραπεζοειδή παραμόρφωση 

4.  ENTER 
Enter ή επιβεβαίωση του τονισμένου στοιχείου του μενού 
OSD 

5.  ΑΥΤΟΜΑΤΟ Βελτιστοποιεί το μέγεθος, τη θέση και την ανάλυση της εικόνας 

6.   
Πλοήγηση και αλλαγή ρυθμίσεων στο μενού οθόνης (OSD) 
Γρήγορο μενού – Για ένταση 

7.   Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του προβολέα 

8.  Ενδεικτική λυχνία 
LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πράσινο  
Έτοιμο για ενεργοποίηση (Αναμονή) 
Αναμμένη λάμπα, Σταθερό σύστημα 
Υψηλή θερμοκρασία 40 

Αναβόσβημα Κωδικός σφάλματος 

9.  
 

Πλοήγηση στο μενού οθόνης (OSD) 
Γρήγορο μενού – Για τραπεζοειδή παραμόρφωση 15 

10.  
Ενδεικτική λυχνία 
LED 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Κόκκινο Υψηλή θερμοκρασία 40 

11.  ΠΗΓΗ Εισαγωγή στο μενού πηγής 15 

12.  Λυχνία LED 
ΛΑΜΠΑΣ 

Κόκκινο Αστοχία λάμπας 
40 

Αναβόσβημα Κωδικός σφάλματος 
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Πίσω άποψη 
1 2 103 4 5 6 7 8 9

111215

OUT IN

1314  

ΑΝΤΙΚΕΙ
ΜΕΝΟ 

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΕΙΤΕ ΤΗ 

ΣΕΛΙ∆Α: 

1.  ΕΙΣΟ∆ΟΣ AC Σύνδεση του ΚΑΛΩ∆ΊΟΥ τροφοδοσίας. 10 

2.  3D SYNC 
Συνδέστε τον πομπό των τρισδιάστατων γυαλιών υπέρυθρων
(Σημείωση: Μόνο για τρισδιάστατα γυαλιά υπερύθρων Vivitek) 

3.  HDMI 2 Συνδέστε το καλώδιο HDMI   από μια συσκευή HDMI 

4.  HDMI 1 Συνδέστε το καλώδιο HDMI   από μια συσκευή HDMI 

5.   (USB) Συνδέστε το καλώδιο USB από έναν υπολογιστή  

6.  ΕΙΣΟ∆ΟΣ VGA Συνδέστε το καλώδιο RGB από έναν υπολογιστή 

7.  RS-232C Συνδέστε το καλώδιο σειριακής θύρας RS-232 για το τηλεχειριστήριο 

8.  ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ Συνδέστε το καλώδιο συνιστωσών από μία συσκευή συνιστωσών 

9.  ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ USB Για υποστήριξη φόρτισης USB DC 5V 

10.  Κλειδαριά 
Kensington 

Ασφαλίστε σε ένα μόνιμο αντικείμενο με ένα σύστημα 
Kensington® Lock 38 

11.  Είσοδος βίντεο Συνδέστε το ΣΥΝΘΕΤΟ καλώδιο από μια συσκευή βίντεο 

12.  ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΗΧΟΥ (Α 
και ∆) 

Συνδέστε το καλώδιο ΗΧΟΥ από μια συσκευή ήχου 

13.  Είσοδος ήχου Συνδέστε ένα καλώδιο ΗΧΟΥ  από τη συσκευή ήχου 

14.  ΕΞΟ∆ΟΣ ΗΧΟΥ Συνδέστε ένα καλώδιο ΗΧΟΥ στον ενισχυτή ήχου 

15.  ΠΥΡΟ∆ΟΤΗΣΗ DC 
12V 

Όταν η οθόνη συνδεθεί με ένα εμπορικά διαθέσιμο καλώδιο, η οθόνη 
εμφανίζεται αυτόματα κατά την εκκίνηση του προβολέα. Η οθόνη 
αναιρείται όταν ο προβολέας απενεργοποιείται (δείτε τις παρακάτω 
σημειώσεις). 

Σημείωση: 
 Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να συνδέσετε το σύνδεσμο πριν να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον προβολέα. 
 Οι ελεγκτές οθόνης παρέχονται και υποστηρίζονται από τους κατασκευαστές της οθόνης. 
 Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον ακροδέκτη για άλλη χρήση εκτός από αυτήν για την οποία 
προορίζεται. 

 

 Προειδοποίηση: 
Ως προληπτικό μέτρο ασφάλειας, αποσυνδέστε όλες τις πηγές ενέργειας του προτζέκτορα και τις 
συνδεδεμένες συσκευές πριν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση. 
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Κάτω άποψη 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΕΙΤΕ ΤΗ 

ΣΕΛΙ∆Α: 

1.  
Υποδοχές 
στήριξης 
οροφής 

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για πληροφορίες σχετικά με 
την ανάρτηση του προτζέκτορα σε οροφή 

2.  Ρυθμιστής 
κλίσης 

Περιστρέψτε τον μοχλό του ρυθμιστή για να 
προσαρμόσετε τη γωνία. 12 

 

Σημείωση: 
Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο πλαίσια στήριξης UL. 
Για εγκαταστάσεις οροφής, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο υλικό και βίδες M4 με μέγιστο βάθος οπής 
6 mm (0,24 ίντσες).  
Η κατασκευή του πλαισίου στήριξης πρέπει να είναι κατάλληλου σχήματος και αντοχής. Η 
ανυψωτική ικανότητα του πλαισίου στήριξης πρέπει να υπερβαίνει το βάρος του εγκατεστημένου 
εξοπλισμού. Για επιπλέον προφύλαξη, πρέπει να έχει τάση αντοχής τρεις φορές το βάρος του 
εξοπλισμού (όχι λιγότερο από 5,15 kg) για διάστημα 60 δευτερολέπτων. 

40,8

173,9

27,9
17

5,
0

 

75
,0

 

4,5 
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Στοιχεία Τηλεχειριστηρίου 

1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14

15

16

17

1820

19

21 22
23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

 

 Σημαντικό: 
1. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τον προτζέκτορα με αναμμένες τις φωτεινές λάμπες φθορισμού. 
Ορισμένες λάμπες φθορισμού υψηλής συχνότητας μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία του 
τηλεχειριστηρίου. 
2. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τη διαδρομή από το τηλεχειριστήριο στον προτζέκτορα. Εάν 
υπάρχουν εμπόδια στη διαδρομή από το τηλεχειριστήριο στον προτζέκτορα, μπορείτε να 
προκαλέσετε την αντανάκλαση του σήματος σε κάποιες αντανακλαστικές επιφάνειες, όπως οι 
οθόνες του προτζέκτορα. 
3. Τα κουμπιά και τα πλήκτρα στον προτζέκτορα έχουν τις ίδιες λειτουργίες με τα αντίστοιχα κουμπιά στο 
τηλεχειριστήριο. Σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιγράφονται οι λειτουργίες με βάση το τηλεχειριστήριο. 

Σημείωση: 
Συμβατό με τα πρότυπα απόδοσης FDA για προϊόντα λέιζερ εκτός από παρεκκλίσεις σύμφωνα με 
τη Γνωστοποίηση Λέιζερ Αρ. 50, της 24ης Ιουνίου 2007 

 

 Προσοχή: 
Η χρήση χειριστηρίων, ρυθμίσεων ή απόδοση διαδικασιών διαφορετική από αυτές που καθορίζονται 
στο παρόν ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία λέιζερ. 
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ΑΝΤΙΚΕΙ
ΜΕΝΟ 

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΕΙΤΕ ΤΗ 

ΣΕΛΙ∆Α: 

1.  ΑΝΕΝΕΡΓΟ Απενεργοποίηση του προβολέα 

2.  Η/Υ Εμφανίζει την επιλογή πηγής H/Y 

3.  Video / S-Video Εμφανίζει την επιλογή πηγής BINTEO 

4.  
 

Πλοήγηση και αλλαγή ρυθμίσεων στο μενού οθόνης 
(OSD). 
∆ιόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης. 

15 

5.  ΕΞΟ∆ΟΣ NA 

6.   
Για πλοήγηση και επιβεβαίωση ρυθμίσεων στο μενού 
οθόνης OSD. 15 

7.   Πλοήγηση και αλλαγή ρυθμίσεων στο μενού οθόνης (OSD). 

8.  
 

Πλοήγηση και αλλαγή ρυθμίσεων στο μενού οθόνης 
(OSD). 
∆ιόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης. 

15 

9.  MHL NA 

10.  Λέιζερ 
Πατήστε για να θέσετε σε λειτουργία το δείκτη οθόνης. ΜΗΝ ΤΟ ΣΤΡΕΦΕΤΕ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ. 

11.   NA 

12.   NA 

13.   NA 

14.   NA 

15.  Ένταση Εμφανίζει τη γραμμή ρύθμισης έντασης 14 

16.  Σίγαση 
Εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της έντασης των 
ηχείων. 

17.  Τρεις 
διαστάσεις (3D) 

Άνοιγμα της λειτουργίας 3D του μενού οθόνης (OSD) 

18.  Κατάσταση 
Ανοίγει το μενού κατάστασης OSD (το μενού ανοίγει μόνο 
αν ανιχνευθεί συσκευή εισόδου)  33 

19.  Κενό Εναλλαγή της οθόνης μεταξύ κενής και κανονικής οθόνης 

20.  Πάγωμα  Πάγωμα/ξεπάγωμα της εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη 

21.  Ζουμ Εμφανίζει τη γραμμή ρύθμισης για το ζούμ 

22.  Λάμπα Εμφάνιση της επιλογής για τη λειτουργία λυχνίας 

23.  Αντίθεση Εμφανίζει τη γραμμή ρύθμισης αντίθεσης  

24.  Φωτεινότητα Εμφανίζει τη γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας 
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ΑΝΤΙΚΕΙ
ΜΕΝΟ 

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΕΙΤΕ ΤΗ 

ΣΕΛΙ∆Α: 

25.  Αυτόματο Αυτόματη ρύθμιση της συχνότητας, φάσης και τοποθεσίας 
15 

26.  Πηγή Εμφανίζει τη γραμμή επιλογής πηγής 

27.   NA 

28.   NA 

29.  Τραπεζοειδής 
παραμόρφωση

Εμφανίζει τη γραμμή ρύθμισης τραπεζίου 13 

30.   Πλοήγηση και αλλαγή ρυθμίσεων στο μενού οθόνης (OSD). 

31.  Μενού Άνοιγμα του μενού οθόνης (OSD)  15 

32.  HDMI Εναλλαγή των πηγών εισόδου για προβολή μεταξύ πηγών HDMI 

33.  ΕΝΕΡΓΟ Ενεργοποίηση του προβολέα 

34.  Λέιζερ 
Χρησιμοποιήστε το ως δείκτη στην οθόνη. ΜΗΝ ΤΟ ΣΤΡΕΦΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ. 

 

Σημείωση: 

Χειρισμός της έξυπνης συσκευής σας με το τηλεχειριστήριο 
Όταν ο προβολέας προβάλλει τα περιεχόμενα από μια έξυπνη συσκευή συμβατή με MHL, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για το χειρισμό της έξυπνης συσκευής σας. 

Για εισαγωγή στη λειτουργία MHL, τα ακόλουθα πλήκτρα είναι διαθέσιμα για το χειρισμό της 
έξυπνης συσκευής. Πλήκτρα με βέλη (▲Πάνω, ▼Κάτω, ◄ Αριστερά, ► ∆εξιά), πλήκτρα 
χειρισμού ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟ∆ΟΣ, MHL .  

Όταν ο προβολέας βρίσκεται στη λειτουργία MHL, το πληκτρολόγιο στον προβολέα πρέπει να έχει 
τον ίδιο ορισμό πλήκτρων με το τηλεχειριστήριο. 

Εμβέλεια Λειτουργίας Τηλεχειριστηρίου 

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας για να ελέγξει τον προτζέκτορα. 
∆εν είναι απαραίτητο να στρέψετε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον προτζέκτορα. ∆εδομένου ότι 
δεν κρατάτε το τηλεχειριστήριο κάθετα στα πλαϊνά ή το πίσω τμήμα του προτζέκτορα, το 
τηλεχειριστήριο θα λειτουργεί καλά εντός μίας ακτίνας περίπου 7 μέτρων (23 πόδια) και 15 μοιρών 
πάνω ή κάτω από το επίπεδο του προτζέκτορα. Εάν ο προτζέκτορας δεν ανταποκρίνεται στο 
τηλεχειριστήριο, μετακινηθείτε λίγο πιο κοντά. 

Κουμπιά του Προτζέκτορα και του Τηλεχειριστηρίου 

Ο προτζέκτορας μπορεί να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά στο 
επάνω μέρος του προτζέκτορα. Όλες οι λειτουργίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από το 
τηλεχειριστήριο. Ωστόσο, τα κουμπιά στον προτζέκτορα έχουν περιορισμένες χρήσεις.  
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Εισαγωγή των Μπαταριών του Τηλεχειριστηρίου 

1.  Αφαιρέστε το κάλυμμα του 
διαμερίσματος της μπαταρίας 
σύροντάς το στην κατεύθυνση του 
βέλους. 

 

2.  Εισάγετε τη μπαταρία με τον θετικό 
πόλο να κοιτάζει προς τα πάνω. 

 

3.  Βάλτε στη θέση του το κάλυμμα. 

 

 

 Προσοχή: 
1. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες AAA (συνιστώνται οι αλκαλικές μπαταρίες). 
 
2. Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς 
απόρριψης.  
 
3. Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε τον προτζέκτορα για μεγάλες περιόδους. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Εκκίνηση και Σβήσιμο του Προτζέκτορα 

1.  Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
στον προτζέκτορα. Συνδέστε το 
άλλο άκρο σε μία επιτοίχια πρίζα. 

Το LED  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στον 
λαμπτήρα του προτζέκτορα. 

 2.  Ενεργοποιήστε τις συνδεδεμένες 
συσκευές. 

3.  Βεβαιωθείτε ότι το LED 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ δεν αναβοσβήνει. 

Κατόπιν πατήστε το κουμπί  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για να 
ενεργοποιήσετε τον προτζέκτορα. 
 
Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής του 
προτζέκτορα και εντοπίζονται οι 
συνδεδεμένες συσκευές. 
 

 

4.  Εάν είναι συνδεδεμένες 
περισσότερες από μία συσκευές 
εισόδου, πατήστε το κουμπί Πηγέή 
και χρησιμοποιήστε τα ▲▼ για να 
μετακινηθείτε ανάμεσα στις 
συσκευές. 
(Το στοιχείο υποστηρίζεται μέσω 
του RGB στον ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.) 
 

 

• ΗΥ: Αναλογικό RGB 

• HDMI 1 / HDMI 2: High-Definition Multimedia Interface 

• ΣΤΟΙΧΕΙΟ: YCbCr / YPbPr εισόδου DVD ή YPbPr εισόδου 
HDTV 

• ΒΙΝΤΕΟ: Παραδοσιακό βίντεο συνιστωσών 
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5.  Όταν εμφανιστεί το μήνυμα 
“Κλείσιμο? / Πατήστε ξανά το κουμπί 
λειτουργίας”, πατήστε το κουμπί 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Ο προτζέκτορας 
απενεργοποιείται. 

 Προσοχή: 
1. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το κάλυμμα φακού πριν ξεκινήσετε τον προτζέκτορα. 

2. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το LED 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ–υποδεικνύοντας ότι ο προτζέκτορας έχει κρυώσει. 
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Ρύθμιση του Επιπέδου του Προτζέκτορα 

Λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω, όταν εγκαθιστάτε τον προτζέκτορα: 

• Το τραπέζι ή η βάση του προτζέκτορα θα πρέπει να είναι επίπεδα και ασφαλές. 

• Τοποθετήστε τον προτζέκτορα κατά τρόπο ώστε να είναι κάθετα στην οθόνη. 

• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Μπορεί να σκοντάψετε σε αυτά. 

 

Για να προσαρμόσετε τη γωνία της εικόνας, γυρίστε τον ρυθμιστή κλίσης δεξιά ή 
αριστερά μέχρι να προκύψει η επιθυμητή γωνία. 
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Κατακόρυφη προσαρμογή θέσης της εικόνας 

 Η λειτουργία 
μετατόπισης φακού 
μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την 
προσαρμογή της θέσης 
κατακόρυφα. 

 

 Η θέση εμφάνισης μπορεί 
να μετατοπιστεί προς τα 
επάνω σε ανύψωση έως 
9% της οθόνης και προς 
τα κάτω έως 5%. 
 

Lens shift adjustable range  

9%
Shift to top  

9%V

1V

5%V 5%

Shift range

Lens shift center position

Shift range

Ρύθμιση του Ζουμ, της Εστίασης και του Κεντρικού κουμπιού 

1.  Χρησιμοποιήστε τον 
ελεγκτή Ζουμ εικόνας 
(μόνον στον 
προτζέκτορα) για να 
προσαρμόσετε την 
προβαλλόμενη εικόνα 
και το μέγεθος της 
οθόνης B . 

 

2.  Χρησιμοποιήστε τον 
ελεγκτή Εστίαση εικόνας 
(μόνον στον προτζέκτορα) 
για να εστιάσετε στην 
προβαλλόμενη εικόνα . 

3.  Χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά Κεντρικό 
κουμπί (στον 
προβολέα ή στο 
τηλεχειριστήριο) για να 
διορθώσετε το εφέ 
τραπεζοειδούς εικόνας 
(πλατύτερη πάνω ή 
κάτω πλευρά). 

 

4.  Ο ελεγκτής του 
κεντρικού κουμπιού 
εμφανίζεται στην οθόνη. 

Εύρος με δυνατότητα προσαρμογής μετατόπισης φακού

Μετατόπιση 
προς τα πάνω

Εύρος 
μετατόπισης

Εύρος μετατόπισης 

Κεντρική θέση μετατόπισης φακού 
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Ρύθμιση της Έντασης 

1.  Πατήστε τα κουμπιά 
Ένταση +/- στο 
τηλεχειριστήριο.  
Εμφανίζεται στην οθόνη 
ο λεγκτής έντασης. 

 

2.  Πιέστε το κουμπί Χωρίς 
ήχο για να 
απενεργοποιήσετε την 
ένταση. (Αυτή η 
δυνατότητα είναι 
διαθέσιμη μόνο στο 
τηλεχειριστήριο).  
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ (OSD) 

Ελεγκτές Μενού Οθόνης OSD 

Ο προτζέκτορας διαθέτει OSD που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε τις προσαρμογές της εικόνας 
και να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις.  

Πλοήγηση στο OSD 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους δρομείς του τηλεχειριστηρίου για να πλοηγηθείτε και να κάνετε 
αλλαγές στο OSD.  

1

2

3

4

5

6

2

2

24 1 16 5

3 2

 

1. Για να μπείτε στο OSD, 
πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΎ. 

2. Υπάρχουν έξι μενού. 
Πατήστε τα κουμπιά ◄► για 
να μετακινηθείτε στα μενού. 

3. Πατήστε τον δρομέα ▲▼ για 
να μετακινηθείτε προς τα 
πάνω και προς τα κάτω σε 
ένα μενού. 

4. Πατήστε ◄► για να 
αλλάξετε τις τιμές των 
ρυθμίσεων. 

5. Πατήστε ΜΕΝΟΥ για να 
κλείσετε το OSD ή να βγείτε 
από ένα υπομενού. 

Σημείωση: 
∆εν διατίθενται όλα τα στοιχεία στο OSD, ανάλογα με την πηγή βίντεο. Για παράδειγμα, τα στοιχεία 
Οριζόντια/Κάθετη Θέση στο μενού Υπολογιστής μπορούν να τροποποιηθούν μόνον όταν είναι 
συνδεδεμένος με ένα PC. ∆εν μπορεί να γίνει πρόσβαση στα στοιχεία που δεν διατίθενται και 
γίνονται γκρίζα.  
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Ρύθμιση της γλώσσας του μενού οθόνης (OSD) 

Πριν συνεχίσετε ρυθμίστε τη γλώσσα OSD σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. 

1. Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ. Πιέστε το κουμπί δρομέα ◄► για να περιηγηθείτε στο μενού 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ>>Βασικό. 

 

2. Πιέστε το κουμπί δρομέα ▲▼ μέχρι να επισημανθεί η επιλογή Γλώσσα.  

3. Πιέστε το κουμπί δρομέα ◄► μέχρι να επιλεγεί η γλώσσα που θέλετε.  

4. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να κλείσετε το μενού οθόνης.   
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Επισκόπηση του μενού οθόνης (OSD) 

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω εικόνα για να βρείτε γρήγορα μια ρύθμιση ή για να καθορίσετε το 
εύρος μιας ρύθμισης. 

Βασικό μενού Υπομενού  Ρυθμίσεις 

Φωτογραφία >>Βασικό Λειτουργία προβολής   Παρουσίαση, Έντονο, Φωτεινό, Παιχνίδι, 
Χρήστης1, Ταινία 

  Φωτεινότητα   0 ~ 100 

  Αντίθεση   -50 ~ 50 

  Χρώμα   -50 ~ 50 

  Απόχρωση   -50 ~ 50 

  Ευκρίνεια   0 ~ 15 

  
Επαναφορά 
ρυθμίσεων 
φωτογραφίας 

  Επαναφορά τιμής τρέχουσας λειτουργίας 
προβολής 

Φωτογραφία >>Για 
προχωρημένους 

Θερμοκρασία 
χρώματος   D65, D75, D83 

  Γάμμα   1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / Α&Μ / Γραμμικό  

  Προσαρμογή HSG Κύρια χρώματα R / G / B / C / M / Y 

    Χροιά -99 ~ 99 

    Κορεσμός 0 ~ 127 

    Ενίσχυση 5 ~ 127 

  VividSettings VividMotion Ανενεργό/ Χαμηλό / Μεσαίο / Υψηλό 

    VividPeaking 0 ~ 3 

    Τόνος φλας 0 ~ 5 

Προβολή Αναλογία εικόνας   Συμπλήρωση / 4:3 / 16:9, Letter Box / 
Εγγενής / Ζουμ θεάτρου 

  Τραπεζοειδής 
παραμόρφωση   -40 ~ 40 

  Υπερσάρωση   0 ~ 10 

  Προσαρμογή 
στοιχείων Η/Υ  

Αυτόματο εισαγωγή 

  Συχνότητα -15 ~ 15 

    Φάση 0 ~ 63 

    Οριζόντια θέση -50 ~ 50 

    Κατακόρυφη θέση -50 ~ 50 

  Ισορροπία λευκού Ένίσχυση R -50 ~ 50 

    Ένίσχυση G -50 ~ 50 

    Ένίσχυση B -50 ~ 50 

    Μετατόπιση R -50 ~ 50 

    Μετατόπιση G -50 ~ 50 

    Μετατόπιση B -50 ~ 50 

  Θερμοκρ. χρώμ. 
χρήστη 

Κόκκινη ενίσχυση 
λευκού 5 ~ 127 

    Πράσινη ενίσχυση 
λευκού 5 ~ 127 

    Μπλε ενίσχυση λευκού 5 ~ 127 

  Ρύθμιση 3∆ Λειτουργία 3D Αυτόματο / Σε παράθεση / Πάνω-Κάτω / 
Σειριακό καρέ / 2D σε 3D 

    Συγχρονισμός 3D DLP-Link / IR-Link / Ανενεργό 

    Αντεστραμμένη 3D 
Sync Ανενεργό / Ενεργό 

 Εμφάνιση οθόνης  16:9 Εγγενής / 2.35 Ana / 2.35 Fixed Ana / 
2.35 Εγγενής 
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Βασικό μενού Υπομενού  Ρυθμίσεις 

Εγκατάσταση >> 
Βασικό Γλώσσα   

English, Français, Deutsch, Español, 
Português, 簡体中文, 繁體中文, Italiano, 
Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, 
Polski, Suomi, Dansk, 한한한, 日本語, Việt 

  Προβολή   Μπροστά, τραπέζι / Πίσω, τραπέζι / 
Μπροστά, οροφή/ Πίσω, οροφή 

 
Αυτόματη 
ενεργοποίηση  Ανενεργό / Ενεργό 

  Αυτ. 
απενεργοποίηση 

  Απενεργοποίηση σε / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 
30 λεπ. 

  Χρονοδιακόπτης 
ύπνου   Απενεργοποίηση σε / 30 λεπ. / 1 ώρα / 2 

ώρες /3 ώρες / 4 ώρες / 8 ώρες / 12 ώρες 

  Χρώμα φόντου   Μαύρο / Μπλε / Μωβ 

  Ρύθμιση μενού Θέση μενού 
Κέντρο / Κάτω-Αριστερά / Κάτω-∆εξιά / 
Πάνω-Αριστερά / Πάνω-∆εξιά 

    Χρόνος εμφάνισης 
μενού 

5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 δευτ. 

  Πηγή Η/Υ Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση 

    HDMI1 Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση 

    HDMI2 Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση 

    Στοιχείο Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση 

    Βίντεο Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση 

    Γρήγορη αυτ. 
αναζήτηση Ενεργό / Ανενεργό 

Εγκατάσταση >> Για 
προχωρημένους 

Ήχος Ένταση 0~10 

  Σίγαση Ανενεργό / Ενεργό 

  Λάμπα Λειτουργία λάμπας Κανονική / ECO / ∆υναμική Eco 

    Χρονοδιακόπτης 
επαναφοράς λυχνίας  

  Ώρες Λάμπας  

  
Λειτουργία μεγάλου 
υψόμετρου   Ανενεργό / Ενεργό 

  ∆οκιμαστικό μοτίβο   Ανενεργό / Ενεργό 

  Κλειστή λεζάντα   Ανενεργό / Ενεργό 

  ΕΞΟ∆ΟΣ A 12V    Ενεργό / Ανενεργό 

  Επαναφορά όλων  Ναι / Όχι 

Κατάσταση Πηγή   

 Ανάλυση   

 
Ώρες λάμπας  
(ECO, Κανονικό)   

 Έκδοση υλισμικού   
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PICTURE>>Basic Menu (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ>>Βασικό μενού) 

Πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να ανοίξετε το μενού OSD. Πατήστε το κουμπί δρομέα ◄► για να 
μετακινηθείτε στο μενού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ>>Βασικό. Πιέστε το κουμπί δρομέα ▲▼ για να 
μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο μενού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ>>Βασικό. Πιέστε ◄► για 
να αλλάξετε τις τιμές των ρυθμίσεων. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Display Mode 
(Λειτουργία 
προβολής) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να ορίσετε τη Λειτουργία προβολής. 

Brightness 
(Φωτεινότητα) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα εικόνας. 

Contrast (Αντίθεση) Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να προσαρμόσετε την αντίθεση εικόνας. 

Color (Χρώμα) 
Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να προσαρμόσετε τον κορεσμό βίντεο. 

Σημειώσεις: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέξετε πηγή εισόδου 
Στοιχείο, Βίντεο. 

Tint (Απόχρωση) 
Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να προσαρμόσετε την χροιά/απόχρωση βίντεο.

Σημειώσεις: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέξετε πηγή εισόδου 
Στοιχείο, Βίντεο με πηγή εισόδου συστήματος NTSC. 

Sharpness 
(Ευκρίνεια) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να προσαρμόσετε την ευκρίνεια εικόνας. 

Σημειώσεις: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέξετε πηγή εισόδου 
Στοιχείο, Βίντεο. 

Reset Picture 
Settings (Επαναφορά 
ρυθμίσεων εικόνας) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις 
προεπιλεγμένες τιμές. 
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PICTURE>>Advanced Menu (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ>>Μενού για προχωρημένους) 

Πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να ανοίξετε το μενού OSD. Πατήστε το κουμπί δρομέα ◄► για να 
μετακινηθείτε στο μενού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ>>Μενού για προχωρημένους. Πιέστε το κουμπί δρομέα 
▲▼ για να μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο μενού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ>>Μενού για 
προχωρημένους. Πιέστε ◄► για να αλλάξετε τις τιμές των ρυθμίσεων. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Color Temperature 
(Θερμοκρασία 
χρώματος) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να ορίσετε τη Θερμοκρασία χρώματος. 

Gamma (Γάμμα) Πιέστε το κουμπί δρομέα ◄► για να προσαρμόσετε τη διόρθωση γάμμα της εικόνας.

HSG Adjustment 
(Προσαρμογή 
HSG) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Προσαρμογή HSG.  
Βλ. HSG Adjustment (Προσαρμογή HSG) στη σελίδα 21. 

VividSettings 
Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού VividSettings. Βλ. 
Vividsettings στη σελίδα 22. 
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HSG Adjustment (Προσαρμογή HSG) 

Πιέστε το  κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Προσαρμογή HSG.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Primary Color 
(Κύρια χρώματα) 

Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να ρυθμίσετε το Πρωτεύον χρώμα. 
Σημειώσεις: Υπάρχουν έξι σετ χρωμάτων (R/ G/ B/ C/ M/ Y) για προσαρμογή. 

Hue (Χροιά) Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να προσαρμόσετε τη Χροιά. 

Saturation 
(Κορεσμός) 

Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να προσαρμόσετε τον Κορεσμό. 

Gain (Ενίσχυση) Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να προσαρμόσετε την Απολαβή. 
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Vividsettings 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού VividSettings. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

VividMotion Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε διαφορετικό επίπεδο MEMC. 

VividPeaking 
Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να προσαρμόσετε την τιμή βελτίωσης ευκρίνειας 
προσαρμογής κίνησης (Κορύφωση 2D). 

Flesh Tone (Τόνος 
δέρματος) 

Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να προσαρμόσετε τον τόνο δέρματος. 
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DISPLAY Menu (Μενού ΟΘΟΝΗ) 

Πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να ανοίξετε το μενού OSD. Πιέστε το κουμπί δρομέα ◄► για να 
περιηγηθείτε στο μενού ΟΘΟΝΗ. Πιέστε το κουμπί δρομέα ▲▼ για να μετακινηθείτε προς τα επάνω 
ή προς τα κάτω στο μενού ΟΘΟΝΗ.  
Πιέστε ◄► για να αλλάξετε τις τιμές των ρυθμίσεων. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Aspect Ratio 
(Αναλογία εικόνας) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να ορίσετε την Αναλογία εικόνας. 

Keystone 
(Τραπεζοειδής 
παραμόρφωση) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να προσαρμόσετε την Τραπεζοειδή 
παραμόρφωση. 

Overscan 
(Υπερσάρωση) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να προσαρμόσετε την Υπερσάρωση. 

PC Detail Adjustment 
(Προσαρμογή 
στοιχείων Η/Υ) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Προσαρμογή στοιχείων 
H/Y.  
Βλ. PC Detail Adjustment (Προσαρμογή στοιχείων Η/Υ) στη σελίδα 24. 

White Balance 
(Ισορροπία λευκού) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Εξισορρόπηση λευκού. 
Βλ. White Balance (Ισορροπία λευκού) στη σελίδα 25 

User color teml 
(Θερμοκρ. χρώμ. 
χρήστη) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Θερμ. χρώματος 
χρήστη.  
Βλ. User Color Temp (Θερμοκρ. χρώμ. χρήστη) στη σελίδα 26 

3D Setting (Ρύθμιση 
3∆) 

ΠιέστεENTER για να εισέλθετε στο μενού 3D. Ανατρέξτε στη σελίδα 27 για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 3D Setting(Ρύθμιση 3∆). 

Screen Display 
(Εμφάνιση οθόνης) 

Πιέστε το κουμπί δρομέα ◄► για να ορίσετε την εμφάνιση οθόνης. 

Σημείωση:  
Για να απολαύσετε τη λειτουργία 3D, ενεργοποιήστε πρώτα τη ρύθμιση Αναπαραγωγή ταινίας σε 3D που 
θα βρείτε στη συσκευή αναπαραγωγής DVD στο Μενού δίσκου 3D. 

 



Προτζέκτορας DLP – Εγχειρίδιο Χρήστη 

— 24 — 

PC Detail Adjustment (Προσαρμογή στοιχείων Η/Υ) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Προσαρμογή στοιχείων H/Y. 

Σημείωση: 
Η προσαρμογή των ρυθμίσεων στο μενού Προσαρμογή στοιχείων Η/Υ είναι διαθέσιμη μόνο όταν 
έχει επιλεγεί η είσοδος Η/Υ (αναλογικό RGB). 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Auto (Αυτόματο) 
Πιέστε το κουμπί ENTER/AUTO στον πίνακα ελέγχου ή το κουμπί ENTER/AUTO στο 
τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε αυτόματα τη συχνότητα, τη φάση και τη θέση. 

Frequency 
(Συχνότητα) 

Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να προσαρμόσετε τον αριθμό δειγματοληψίας A/D. 

Phase (Φάση) Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να προσαρμόσετε το ρολόι δειγματοληψίας A/D. 

Horizontal Position 
(Οριζόντια θέση) 

Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να προσαρμόσετε τη θέση της οθόνης δεξιά ή αριστερά.  

Vertical Position 
(Κατακόρυφη θέση) 

Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να προσαρμόσετε τη θέση της οθόνης πάνω ή κάτω. 

 

Σημείωση:  
Μερικά σήματα μπορεί να κάνουν περισσότερη ώρα να εμφανιστούν ή μπορεί να μην 
εμφανιστούν σωστά. 
Αν η λειτουργία Αυτόματη προσαρμογή δεν μπορεί να βελτιστοποιήσει το σήμα Η/Υ, δοκιμάστε 
να προσαρμόσετε μη αυτόματα τη ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ και τη ΦΑΣΗ. 
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White Balance (Ισορροπία λευκού) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Εξισορρόπηση λευκού.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Red Gain 
(Ένίσχυση R) 

Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να ρυθμίσετε την ενίσχυση κόκκινου. 

Green Gain 
(Ένίσχυση G) 

Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να ρυθμίσετε την ενίσχυση πράσινου. 

Blue Gain 
(Ένίσχυση B) 

Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να ρυθμίσετε την ενίσχυση μπλε.  

Red Bias 
(Μετατόπιση R) 

Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να ρυθμίσετε την πόλωση κόκκινου. 

Green Bias 
(Μετατόπιση G) 

Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να ρυθμίσετε την πόλωση πράσινου. 

Blue Bias 
(Μετατόπιση B) 

Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να ρυθμίσετε την πόλωση μπλε. 
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User Color Temp (Θερμοκρ. χρώμ. χρήστη) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Θερμ. χρώματος χρήστη.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

White Gain Red 
(Κόκκινη ενίσχυση 
λευκού) 

Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να ρυθμίσετε την κόκκινη ενίσχυση λευκού. 

White Gain Green 
(Πράσινη ενίσχυση 
λευκού) 

Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να ρυθμίσετε την πράσινη ενίσχυση λευκού. 

White Gain Blue 
(Μπλε ενίσχυση 
λευκού) 

Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να ρυθμίσετε την μπλε ενίσχυση λευκού. 
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3D Setting(Ρύθμιση 3∆) 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3D Mode 
(Λειτουργία 3D) 

Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να εισέλθετε και να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία 3D. 

3D Sync 
(Συγχρονισμός 3D) 

Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να εισέλθετε και να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό 3D. 

3D Sync Invert 
(Αντεστραμμένη 3D 
Sync) 

Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να εισέλθετε και να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιστροφής συγχρονισμού 3D. 

 

Σημείωση: 

1. Το στοιχείο 3D στο μενού OSD είναι γκριζαρισμένο αν δεν υπάρχει κατάλληλη πηγή 3D. Αυτή είναι η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση. 

2. Όταν ο προβολέας είναι συνδεδεμένος σε κατάλληλη πηγή 3D, το στοιχείο 3D στο μενού OSD είναι 
ενεργοποιημένο για επιλογή. 

3. Χρησιμοποιήστε γυαλιά 3D για να δείτε εικόνα 3D. 

4. Απαιτείται περιεχόμενο 3D από 3D DVD ή από αρχείο μέσων 3D. 

5. Πρέπει να ενεργοποιήσετε την πηγή 3D (κάποια περιεχόμενα 3D DVD ενδέχεται να διαθέτουν 
λειτουργία επιλογής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 3D). 

6. Χρειάζονται γυαλιά DLP link 3D ή γυαλιά διαφράγματος IR 3D. Με γυαλιά διαφράγματος IR 3D, 
πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης για τον Η/Υ και να συνδέσετε ένα πομπό USB. 

7. Η λειτουργία 3D του μενού OSD πρέπει να ταιριάζει με τον τύπο των γυαλιών (DLP link ή IR 3D). 

8. Ενεργοποιήστε τα γυαλιά. Τα γυαλιά διαθέτουν συνήθως ένα διακόπτη ενεργοποίησης-
απενεργοποίησης.  
Κάθε τύπος γυαλιών διαθέτει τις δικές του οδηγίες διαμόρφωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες 
διαμόρφωσης που παρέχονται με τα γυαλιά σας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης. 

 

Σημείωση:   
Καθώς οι διαφορετικοί τύποι γυαλιών (DLP link ή γυαλιά διαφράγματος IR) διαθέτουν τις δικές τους 
οδηγίες ρύθμισης, ακολουθήστε τον οδηγό για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης. 
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SETUP>>Basic Menu (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ>>Βασικό μενού) 

Πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να ανοίξετε το μενού OSD. Πατήστε το κουμπί δρομέα ◄► για να 
μετακινηθείτε στο μενού ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ>>Βασικό. Πιέστε το κουμπί δρομέα ▲▼ για να 
μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο μενού ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ>>Βασικό. Πιέστε ◄► για 
να αλλάξετε τις τιμές των ρυθμίσεων. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Language 
(Γλώσσα) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να εισέλθετε και να επιλέξετε διαφορετικό μενού 
τοπικής προσαρμογής. 

Projection 
(Προβολή) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να επιλέξετε ανάμεσα σε τέσσερις μεθόδους 
προβολής. 

Auto Power On 
(Αυτόματη 
ενεργοποίηση) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να εισέλθετε και να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την αυτόματη ενεργοποίηση όταν παρέχεται εναλασσόμενο ρεύμα.

Auto Power Off 
(Αυτ. 
απενεργοποίηση) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να ορίσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης 
απενεργοποίησης. Ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν ανιχνευτεί καμία 
πηγή εισόδου μετά την προκαθορισμένη χρονική περίοδο. 

Sleep Timer 
(Χρονοδιακόπτης 
αναμονής) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να ορίσετε το Χρονοδιακόπτη ύπνου. Ο 
προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα μετά την προκαθορισμένη χρονική περίοδο.  

Background Color 
(Χρώμα φόντου) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να επιλέξετε το χρώμα φόντου όταν δεν 
ανιχνεύεται καμία πηγή εισόδου. 

Menu Settings 
(Ρυθμίσεις μενού) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Ρυθμίσεις μενού. Βλ. Menu 
Settings (Ρυθμίσεις μενού) στη σελίδα 29. 

Source (Πηγή) 
Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Πηγή. Βλ. Source (Πηγή) 
στη σελίδα  29. 
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Menu Settings (Ρυθμίσεις μενού) 

Πιέστε το κουμπί ENTER το κουμπί εισέλθετε στο υπομενού Ρυθμίσεις μενού. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Menu Position (Θέση μενού) 
Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε από πέντε τοποθεσίες του μενού 
OSD. 

Menu Display Time (Χρόνος 
εμφάνισης μενού) 

Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να ορίσετε το χρονοδιακόπτη Εμφάνιση μενού 
πριν ο χρόνος του μενού OSD λήξει. 

Source (Πηγή) 

Πιέστε το κουμπί ENTER το κουμπί εισέλθετε στο υπομενού Πηγή. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

PC (Η/Υ) Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πηγή Η/Υ. 

HDMI 1 Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πηγή HDMΙ. 

HDMI 2 Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πηγή HDMΙ. 

Component 
(Στοιχείο) 

Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πηγή Στοιχείο.

Video (Βίντεο) Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πηγή Βίντεο. 

Quick Auto 
Search 
(Γρήγορη αυτ. 
αναζήτηση) 

Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Γρήγορη 
αυτόματη αναζήτηση διαθέσιμης πηγής εισόδου. 
Σημειώσεις: Όταν είναι επιλεγμένη η επιθυμητή πηγή, η λειτουργία Γρήγορης Αυτόματης 
Αναζήτησης θα απενεργοποιηθεί. 

 



Προτζέκτορας DLP – Εγχειρίδιο Χρήστη 

— 30 — 

SETUP>>Advanced Menu (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ>>Μενού για προχωρημένους) 

Πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να ανοίξετε το μενού OSD. Πατήστε το κουμπί δρομέα ◄► για να 
μετακινηθείτε στο μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ>>Μενού για προχωρημένουσ. Πιέστε το κουμπί δρομέα 
▲▼ για να μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο μενο ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ>>Μενού για 
προχωρημένους.   

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Audio (Ήχος) 
Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Ήχος. Βλ. Audio (Ήχος) στη 
σελίδα 31. 

Lamp (Λάμπα) 
Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Λάμπα. Βλ. Lamp (Λάμπα) 
στη σελίδα 31. 

High Altitude Mode 
(Λειτουργία 
μεγάλου 
υψόμετρου) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία μεγάλου 
υψόμετρου.  
Συνιστάται να την ενεργοποιήσετε όταν το υψόμετρο του περιβάλλοντος είναι 
μεγαλύτερό από 1.500 μ. 

Test Pattern 
(∆οκιμαστικό 
μοτίβο) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να επιλέξετε ∆οκιμαστικό μοτίβο. 

Closed Caption 
(Κλειστή λεζάντα) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Κλειστή λεζάντα.  
Βλ. Closed Caption (Κλειστή λεζάντα) στη σελίδα 32. 

12V OUT A 
(ΕΞΟ∆ΟΣ A 12V) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να ρυθμίσετε την ΕΞΟ∆Ο 12V. 

Reset All 
(Επαναφορά όλων) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες 
τιμές. 
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Audio (Ήχος) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Ήχος. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Volume (Ένταση) Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να προσαρμόσετε την Ένταση ήχου. 

Mute (Σίγαση) Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο.  

 

Lamp (Λάμπα) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Λάμπα. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Lamp Mode 
(Λειτουργία 
λάμπας) 

Πιέστε τα κουμπιά δρομέα ◄► για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της λάμπας. 

Reset Lamp Timer 
(Χρονοδιακόπτης 
επαναφοράς 
λυχνίας) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να επαναφέρετε τις Ώρες λάμπας όταν αντικατασταθεί η 
λάμπα. 

Lamp Hour (Ώρες 
Λάμπας) 

Εμφανίζει τον αριθμό των ωρών που έχει χρησιμοποιηθεί η λυχνία. 
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Closed Caption (Κλειστή λεζάντα) 

Πιέστε το κουμπί ENTER για να εισέλθετε στο υπομενού Κλειστή λεζάντα. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Closed Caption 
Enable (Ενεργοποίηση 
κλειστής λεζάντας) 

Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Κλειστή 
λεζάντα. 

Caption Version 
(Έκδοση λεζάντας) 

Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την Έκδοση λεζάντας που επιθυμείτε. 
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STATUS Menu (Μενού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

Πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να ανοίξετε το μενού OSD. Πιέστε το κουμπί δρομέα ◄► για να 
περιηγηθείτε στο μενού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Source (Πηγή) Εμφανίζεται η ενεργοποιημένη πηγή εισόδου. 

Resolution 
(Ανάλυση) 

Εμφανίζεται η εγγενής ανάλυση της πηγής εισόδου. 

Lamp Hours 
(ECO, Normal) 
(Ώρες λάμπας 
( ECO, Κανονική)) 

Εμφανίζει τον αριθμό των ωρών που έχει χρησιμοποιηθεί η λυχνία. 

Firmware Version 
(Έκδοση υλισμικού) 

Εμφανίζει την έκδοση υλισμικού του προβολέα. 

Σημείωση:  
Η κατάσταση εμφανίζεται σε αυτό το μενού μόνο για προβολή και όχι για επεξεργασία. 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Αντικατάσταση της Λάμπας Προβολής 

Η λάμπα προβολής θα πρέπει να αντικαθίσταται όταν καίγεται. Θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνον 
με εγκεκριμένα ανταλλακτικά, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε από τον τοπικό αντιπρόσωπο.  

 Σημαντικό: 
a. Η λάμπα προβολής που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν περιέχει μία μικρή ποσότητα 
υδραργύρου. 

b. Μην απορρίπτετε αυτό προϊόν με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίματα. 

c. Η απόρριψη αυτού του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς. 

 Προειδοποίηση: 
Βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιήσατε και αποσυνδέσατε τον προτζέκτορα τουλάχιστον 30 λεπτά πριν 
αντικαταστήσετε τη λάμπα. Αποτυχία, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό έγκαυμα. 

 

 Προσοχή: 
Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο γλόμπος μπορεί να καεί κατά τη διάρκεια της συνηθισμένης λειτουργίας 
και να προκληθεί η εξαγωγή υαλόσκονης ή θραυσμάτων μπισκουί προς τα έξω από την πίσω οπή 
εξαερισμού. 

Μην εισπνέετε ούτε να αγγίζετε την υαλόσκονη ή τα θραύσματα μπισκουί. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε τραυματισμό. 

Πάντα να κρατάτε το πρόσωπό σας μακριά από την εξάτμιση, ούτως ώστε να μην υποφέρετε από το 
αέριο και θραύσματα του λαμπτήρα. 

Όταν αφαιρείτε τη λυχνία από έναν προβολέα στερεωμένο στην οροφή, βεβαιωθείτε ότι, δεν 
υπάρχει κανένας κάτω από τον προβολέα. Θα μπορούσαν να πέσουν θραύσματα γυαλιού, εάν η 
λυχνία καεί. 

 Εάν ΕΝΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΚΡΑΓΕΙ 

Εάν ένας λαμπτήρας εκραγεί, το αέριο και τα θραύσματα μπορεί να διασκορπιστούν στο εσωτερικό 
του προβολέα και ενδέχεται να βγουν από την οπή αερισμού. Το αέριο περιέχει τοξικό υδράργυρο. 

Ανοίξτε παράθυρα και πόρτες για αερισμό. 

Εάν εισπνεύσετε το αέριο ή θραύσματα του σπασμένου λαμπτήρα εισέλθουν στα μάτια ή το στόμα 
σας, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας.  

1.  Χαλαρώστε τις δύο βίδες 
από το κάλυμμα του 
διαμερίσματος της 
λάμπας. 
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2.  Αφαιρέστε το κάλυμμα της 
θήκης της λάμπας. 

 

3.  Αφαιρέστε τις τρεις βίδες 
από τη μονάδα λάμπας. 

 

4.  Σηκώστε το χερούλι της 
μονάδας προς τα πάνω. 

5.  Τραβήξτε σταθερά το 
χερούλι της μονάδας προς 
τα πάνω για να 
αφαιρέσετε τη μονάδα της 
λάμπας. 

6.  Εκτελέστε αντίστροφα τα 
βήματα 1 έως 5 για να 
εγκαταστήσετε τη νέα 
μονάδα λάμπας.  
Κατά την εγκατάσταση, 
ευθυγραμμίστε τη μονάδα 
λάμπας και βεβαιωθείτε 
ότι διαθέτει το σωστό 
επίπεδο ώστε να 
αποφύγετε τυχόν βλάβη. 

Σημείωση:  
Η μονάδα της λάμπας 
πρέπει να έχει "καθίσει" με 
ασφάλεια στη θέση της και 
ο σύνδεσμος της λάμπας 
να έχει συνδεθεί σωστά 
πριν να σφίξετε τις βίδες. 
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Επαναφορά της Λάμπας 

Αφού αντικαταστήσετε τη λάμπα, θα πρέπει να επαναφέρετε τον χρονομετρητή της λάμπας στο 
μηδέν. Ανατρέξτε στα παρακάτω: 

1.  Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΎ για 
να ανοίξει το μενού OSD. 

2.  Πιέστε το κουμπί δρομέα ◄► για 
να περιηγηθείτε στο μενού 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μενού για 
προχωρημένους. Πιέστε το 
κουμπί δρομέα για να 
μετακινηθείτε προς τα κάτω στο 
μενού Λάμπα και πιέστε enter. 

3.  Πιέστε το κουμπί δρομέα ▼▲ για 
να μετακινηθείτε προς τα κάτω 
στο μενού Επαναφορά 
χρονοδιακόπτη λάμπας. 

4.  Πιέστε τα κουμπιά ◄► για να 
προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. 

5.  Πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να 
επιστρέψετε στο μενού 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μενού για 
προχωρημένους. 
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Καθαρισμός του Προτζέκτορα 

Ο καθαρισμός του προτζέκτορα για να αφαιρεθούν η σκόνη και οι ρίποι θα σας βοηθήσει να 
εξασφαλίσετε μία λειτουργία χωρίς προβλήματα.  

 Προειδοποίηση: 
1. Βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιήσατε και αποσυνδέσατε τον προτζέκτορα τουλάχιστον 30 λεπτά 
πριν τον καθαρίσετε. Αποτυχία, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό έγκαυμα. 

2. Χρησιμοποιείτε μόνο μουσκεμένο πανί όταν τον καθαρίζετε. Μην αφήνετε το νερό να μπει στα 
ανοίγματα αερισμού του προτζέκτορα.  

3. Εάν μπει λίγο νερό στο εσωτερικό του προτζέκτορα όσο τον καθαρίζετε, μην βάλετε την πρίζα και 
αφήστε το να στεγνώσει σε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο για αρκετές ώρες πριν τον 
χρησιμοποιήσετε. 

4. Εάν μπει πολύ νερό στο εσωτερικό του προτζέκτορα όσο τον καθαρίζετε, επισκευάστε τον 
προτζέκτορα. 

Καθαρισμός των Φακών 

Μπορείτε να αγοράσετε καθαριστικά οπτικών φακών από τα περισσότερα φωτογραφεία. Ανατρέξτε 
στα παρακάτω για να καθαρίσετε τους φακούς του προτζέκτορα. 

1. Εφαρμόστε λίγο καθαριστικό οπτικών φακών και καθαρίστε με ένα καθαρό απαλό πανί. 
(Μην εφαρμόζετε το καθαριστικό απευθείας στους φακούς.) 

2. Σκουπίστε ελαφρώς τους φακούς με κυκλικές κινήσεις. 

 Προσοχή: 
1. Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά καθαριστικά ή διαλυτικά. 

2. Για να μην δημιουργηθούν δυσχρωμίες ή ξεθωριάσματα, αποφύγετε να βάλετε καθαριστικό 
επάνω στη θήκη του προτζέκτορα. 

Καθαρισμός της Θήκης 

Ανατρέξτε στα παρακάτω για να καθαρίσετε τη θήκη του προτζέκτορα. 

1. Σκουπίστε τη σκόνη με ένα καθαρό μουσκεμένο πανί. 

2. Ρίξτε στο πανί ζεστό νερό και ένα απαλό καθαριστικό διάλυμα (όπως αυτό που 
χρησιμοποιείτε για να πλύνετε τα πιάτα), και κατόπιν σκουπίστε τη θήκη. 

3. Ξεβγάλτε όλο το καθαριστικό από το πανί και σκουπίστε τον προτζέκτορα ξανά. 

 Προσοχή: 
Για να μην δημιουργηθούν δυσχρωμίες ή ξεθωριάσματα στη θήκη, μην χρησιμοποιήσετε αποξεστικά 
καθαριστικά βασισμένα σε αλκοόλη. 
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Χρήση του Kensington® Lock & Χρήση της Γραμμής Ασφαλείας 

Χρήση του Kensington® Lock 

Εάν σας απασχολεί η ασφάλεια, συνδέστε τον προτζέκτορα με ένα μόνιμο αντικείμενο μέσω της 
υποδοχής Kensington και ενός καλωδίου ασφαλείας.  

OUT IN

 

Σημείωση: 
Επικοινωνήστε με τον πωλητή σας για λεπτομέρειες σχετικά με την αγορά ενός κατάλληλου 
καλωδίου ασφαλείας Kensington.  

Το κλείδωμα ασφαλείας αντιστοιχεί στο Kensington’s MicroSaver Security System. Εάν θέλετε να 
κάνετε κάποιο σχόλιο, επικοινωνήστε με: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, 
Η.Π.Α. Τηλ:: 800-535-4242, http://www.Kensington.com. 

 

Χρήση της ράβδου ασφαλείας 

Εκτός από την προστασία με κωδικό πρόσβασης και την κλειδαριά Kensington, η ράβδος ασφαλείας 
σάς βοηθά να προστατεύσετε τον προβολέα από μη εξουσιοδοτημένη απομάκρυνση. ∆είτε την 
παρακάτω εικόνα. 

OUT IN

 

 

http://www.kensington.com/
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Κοινά προβλήματα και λύσεις 

Αυτές οι οδηγίες παρέχουν συμβουλές για το πως να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που μπορεί να 
συναντήσετε όσο χρησιμοποιείτε τον προτζέκτορα. Εάν το πρόβλημα επιμείνει, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο για βοήθεια. 

Συχνά μετά από καιρό που δαπανάται για την επίλυση του προβλήματος, το πρόβλημα εντοπίζεται 
σε κάτι τόσο απλό όσο μία χαλαρή σύνδεση. Ελέγξτε τα παρακάτω πριν προχωρήσετε σε 
συγκεκριμένες για το πρόβλημα λύσεις. 

• Χρησιμοποιήστε κάποια άλλη ηλεκτρική συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι δουλεύει η 
ηλεκτρική πρίζα. 

• Βεβαιωθείτε ότι ο προτζέκτορα είναι ενεργοποιημένος. 

• Βεβαιωθείτε ότι όλες συνδέσεις έχουν πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.  

• Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 

• Βεβαιωθείτε ότι το συνδεδεμένο PC δεν βρίσκεται σε αναμονή. 

• Βεβαιωθείτε ότι το συνδεδεμένο notebook έχει ρυθμιστεί για εξωτερική προβολή. (Αυτό 
γίνεται συνήθως πατώντας ένα συνδυασμό πλήκτρων Fn στο notebook.) 

Συμβουλές για την Επίλυση Προβλημάτων 

Σε κάθε συγκεκριμένη για το πρόβλημα παράγραφο, πραγματοποιείτε τα βήματα με τη σειρά που 
προτείνεται. Μπορεί να σας βοηθήσει να λύσετε το πρόβλημα πιο γρήγορα. 

Προσπαθήστε να ανακαλύψετε το πρόβλημα και επομένως αποφύγετε την αντικατάσταση μη 
ελαττωματικών εξαρτημάτων.  
Για παράδειγμα, εάν αντικαταστήσατε τις μπαταρίες και το πρόβλημα επιμένει, βάλτε πάλι στη θέση 
τους τις αρχικές μπαταρίες και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.  

Κρατάτε αρχείο για τα βήματα που πραγματοποιείτε όταν επιλύεται ένα πρόβλημα: Οι πληροφορίες 
αυτές μπορεί να σας φανούν χρήσιμες όταν ζητήσετε τεχνική υποστήριξη ή όταν το παραδώσετε στο 
τεχνικό προσωπικό. 
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Μηνύματα Σφάλματος LED 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
ΛΥΧΝΙΑ LED 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟ

ΛΥΧΝΙΑ LED 
ΛΑΜΠΑΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟ 

LED ΘΕΡΜ.
ΚΟΚΚΙΝΟ 

Εκκίνηση συστήματος Αναβόσβημα ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Ετοιμότητα ενεργοποίησης (Αναμονή) ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Ενεργοποίηση συστήματος Αναβόσβημα ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Αναμμένη λάμπα, σταθερό σύστημα ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Ψύξη Αναβόσβημα ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

1W MCU ανίχνευση αστοχίας τερματισμού 
κλιμάκωσης (αρχική αποτυχία) 

Αναβοσβήνει 2 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Υψηλή θερμοκρασία ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΟ 

Σφάλμα θερμικού αισθητήρα θραύσης Αναβοσβήνει 4 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Αστοχία λάμπας Αναβοσβήνει 5 φορές Αναβοσβήνει 0 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Τερματισμός λειτουργίας λόγω Αναβοσβήνει 5 φορές Αναβοσβήνει 1 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Έχει ανιχνευθεί βραχυκύκλωμα λάμπας σε 
έξοδο 

Αναβοσβήνει 5 φορές Αναβοσβήνει 2 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Έχει ανιχνευθεί το τέλος ζωής της λάμπας Αναβοσβήνει 5 φορές Αναβοσβήνει 3 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

∆εν έγινε ανάφλεξη της λάμπας Αναβοσβήνει 5 φορές Αναβοσβήνει 4 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Η λάμπα σβήνει κατά την κανονική Αναβοσβήνει 5 φορές Αναβοσβήνει 5 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Η λάμπα απενεργοποιήθηκε κατά τη φάση 
δοκιμασίας 

Αναβοσβήνει 5 φορές Αναβοσβήνει 6 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Σφάλμα τάσης λάμπας Αναβοσβήνει 5 φορές Αναβοσβήνει 7 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Σφάλμα έρματος λάμπας Αναβοσβήνει 5 φορές Αναβοσβήνει 8 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Σφάλμα επικοινωνίας έρματος λάμπας Αναβοσβήνει 5 φορές
Αναβοσβήνει 10 

φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Σφάλμα ανεμιστήρα -1 Αναβοσβήνει 6 φορές Αναβοσβήνει 1 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Σφάλμα ανεμιστήρα -2 Αναβοσβήνει 6 φορές Αναβοσβήνει 2 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Σφάλμα ανεμιστήρα -3 Αναβοσβήνει 6 φορές Αναβοσβήνει 3 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Ανοικτή θήκη Αναβοσβήνει 7 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Σφάλμα DAD1000 Αναβοσβήνει 8 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Σφάλμα χρωματικού τροχού Αναβοσβήνει 9 φορές ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Σε περίπτωση σφάλματος, αποσυνδέστε καλώδιο τροφοδοσίας AC ρεύματος και περιμένετε ένα (1) λεπτό 
πριν ξεκινήσετε ξανά τον προτζέκτορα. Εάν τα LED Λειτουργίας ή Λάμπας συνεχίζουν να αναβοσβήνουν ή 
ισχύει κάποια άλλη κατάσταση που δεν αναγράφεται στο παραπάνω διάγραμμα, επικοινωνήστε με κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών. 

Προβλήματα στην Εικόνα 

Πρόβλημα: ∆εν εμφανίζεται καμία εικόνα στην οθόνη 

1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο φορητό ή επιτραπέζιο PC σας. 

2. Απενεργοποιήστε όλο τον εξοπλισμό και ενεργοποιήστε τον ξανά με τη σωστή σειρά. 

Πρόβλημα: Η εικόνα είναι θολή  

1. Προσαρμόστε την Εστίαση στον προτζέκτορα. 

2. Πατήστε το κουμπί Αυτόματο στο τηλεχειριστήριο. 
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3. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση από τον προτζέκτορα στην οθόνη βρίσκεται εντός των 
καθορισμένων. 

4. Ελέγξτε εάν οι φακοί του προτζέκτορα είναι καθαροί. 

Πρόβλημα: Η εικόνα είναι πιο μεγάλη επάνω ή κάτω (φαινόμενο τραπεζοειδούς εικόνας)  

1. Τοποθετήστε τον προτζέκτορα κατά τρόπο ώστε να βρίσκεται όσο πιο κάθετα γίνεται στην οθόνη. 

2. Χρησιμοποιήστε το Κεντρικό κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή τον προτζέκτορα για να διορθώσετε 
το πρόβλημα. 

Πρόβλημα: Η εικόνα είναι ανάποδα  

Ελέγξτε τη ρύθμιση Προβολή στο μενού Εγκατάσταση >> Βασικό > Προβολή του μενού 
OSD. 

Πρόβλημα: Υπάρχουν λωρίδες στην εικόνα  

1. Ορίστε τις ρυθμίσεις Συχνότητα  και Φάση στο μενού Προσαρμογή στοιχείων Η/Υ του 
μενού OSD στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 

2. Για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν προκλήθηκε από την κάρτα βίντεο ενός 
συνδεδεμένου PC, συνδέστε τον σε έναν άλλο υπολογιστή.   

Πρόβλημα: Η εικόνα είναι επίπεδη και δεν παρουσιάζεται αντίθεση  

Προσαρμόστε τη ρύθμιση Αντίθεση στο μενού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ>>Βασικό του OSD. 

Πρόβλημα: Το χρώμα της προβαλλόμενης εικόνας δεν αντιστοιχεί στην εικόνα της πηγής 

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Θερμοκρασία χρώματος και Γάμμα στο μενού 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ>>Μενού για προχωρημένους του μενού OSD. 

Προβλήματα με τη λάμπα 

Πρόβλημα: ∆εν βγαίνει φως από τον προτζέκτορα  

1. Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο. 

2. Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ενέργειας είναι εντάξει δοκιμάζοντας μία άλλη ηλεκτρική συσκευή. 

3. Επανεκκινήστε τον προβολέα με τη σωστή σειρά και ελέγξτε αν είναι αναμμένη η λυχνία 
LED λειτουργίας. 

4. Εάν αντικαταστήσατε τη λάμπα πρόσφατα, δοκιμάστε να ρυθμίσετε ξανά τις συνδέσεις της 
λάμπας. 

5. Αντικαταστήσετε τη μονάδα της λάμπας. 

6. Τοποθετήστε την παλιά λάμπα στον προτζέκτορα και επισκευάστε τον προτζέκτορα. 

Πρόβλημα: Σβήνει η λάμπα 

1. Οι ξαφνικές μεταβολές της τάσης μπορεί να προκαλέσουν το σβήσιμο της λάμπας. 
Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας. Όταν είναι αναμμένο το LED Τροφοδοσίας, 
πατήστε το κουμπί λειτουργίας. 

2. Αντικαταστήσετε τη μονάδα της λάμπας. 

3. Τοποθετήστε την παλιά λάμπα στον προτζέκτορα και επισκευάστε τον προτζέκτορα. 

Προβλήματα με το Τηλεχειριστήριο 

Πρόβλημα: Ο προτζέκτορας δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο  

1. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον απομακρυσμένο αισθητήρα του προτζέκτορα. 

2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στη διαδρομή από το τηλεχειριστήριο στον 
αισθητήρα. 

3. Απενεργοποιήστε τυχόν λάμπες φθορισμού στο δωμάτιο. 

4. Ελέγξτε την πολικότητα της μπαταρίας. 

5. Αντικαταστήστε την μπαταρία. 
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6. Απενεργοποιήστε άλλες συσκευές που ενεργοποιούνται από τις υπεριώδεις ακτίνες και 
βρίσκονται κοντά. 

7. Επισκευάστε το τηλεχειριστήριο. 

Προβλήματα στον Ήχο 

Πρόβλημα: ∆εν υπάρχει ήχος 

1. Προσαρμόστε την ένταση στο τηλεχειριστήριο. 

2. Προσαρμόστε την ένταση της πηγής ήχου. 

3. Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου. 

4. ∆οκιμάστε την έξοδο του ήχου πηγής με άλλα ηχεία. 

5. Επισκευάστε τον προτζέκτορα. 

Πρόβλημα: Ο ήχος είναι παραμορφωμένος  

1. Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου. 

2. ∆οκιμάστε την έξοδο του ήχου πηγής με άλλα ηχεία. 

3. Επισκευάστε τον προτζέκτορα. 

Επισκευή του Προτζέκτορα 

Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα, θα πρέπει να επισκευάσετε τον προτζέκτορα. 
Συσκευάστε τον προτζέκτορα στο κουτί στο οποίο ήταν συσκευασμένος. Συμπεριλάβετε μία 
περιγραφή του προβλήματος και έναν κατάλογο με τα βήματα που πραγματοποιήσετε στην 
προσπάθειά σας να επιλύσετε το πρόβλημα: Οι πληροφορίες μπορεί να φανούν χρήσιμες στο 
τεχνικό προσωπικό. Για σέρβις, επιστρέψτε τον προτζέκτορα στο σημείο αγοράς του. 
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Ερωταπαντήσεις HDMI 

Ερ. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα “Κανονικό” καλώδιο HDMI και ένα καλώδιο 
HDMI “Υψηλής ταχύτητας”; 

Προσφάτως, η HDMI Licensing, LLC ανακοίνωσε ότι τα καλώδια θα μπορούσαν να 
δοκιμαστούν ως Κανονικά καλώδια ή καλώδια Υψηλής ταχύτητας.  

˙Τα Κανονικά καλώδια (ή “κατηγορίας 1”) HDMI έχουν δοκιμαστεί για εκτέλεση σε ταχύτητες 
75Mhz ή μέχρι 2,25Gbps, τα οποία είναι το αντίστοιχο ενός σήματος 720p/1080i.  

˙Τα Καλώδια Υψηλής ταχύτητας (ή “κατηγορίας 2”) HDMI έχουν δοκιμαστεί να λειτουργούν σε 
ταχύτητες 340Mhz ή μέχρι 10,2Gbps, που είναι το υψηλότερο εύρος ζώνης που διατίθεται 
τώρα σε ένα καλώδιο HDMI και μπορείτε να διαχειριστείτε με επιτυχία σήματα 1080p 
συμπεριλαμβανομένων αυτών σε αυξημένο βάθος χρώματος και/ή αυξημένοι ρυθμοί 
ανανέωσης από την Πηγή. Τα καλώδια υψηλής ταχύτητας διατίθενται επίσης για να 
φιλοξενήσουν οθόνες υψηλότερης ανάλυσης, όπως κινηματογραφικές οθόνες WQXGA 
(ανάλυση 2560 x 1600). 

 

Ερ. Πώς να λειτουργήσω καλώδια HDMI μεγαλύτερα από 10 μέτρα; 

Υπάρχουν πολλοί Προσαρμογείς HDMI που λειτουργούν σε λύσεις HDMI που εκτείνουν μία 
αποδοτική απόσταση του καλωδίου από το συνηθισμένο εύρος 10 μέτρων σε πολύ 
μεγαλύτερα μήκη. Αυτές οι εταιρείες κατασκευάζουν μία ποικιλία από λύσεις που 
περιλαμβάνουν ενεργά καλώδια (ενεργά ηλεκτρονικά ενσωματωμένα σε καλώδια που 
τονώνουν και επεκτείνουν το σήμα του καλωδίου), επαναλήπτες, ενισχυτές καθώς και CAT5/6 
και λύσεις ίνας. 

 

Ερ. Πως μπορώ να καταλάβω εάν ένα καλώδιο είναι πιστοποιημένο καλώδιο HDMI; 

Είναι απαραίτητο όλα τα προϊόντα HDMI να είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή τους 
ως μέρος των Προδιαγραφών ∆οκιμής Συμμόρφωσης HDMI. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν 
περιπτώσεις στις οποίες καλώδια να φέρουν το λογότυπο HDMI αλλά να μην έχουν 
δοκιμαστεί σωστά. Η HDMI Licensing, LLC ερευνά ενεργά αυτές τις περιπτώσεις για να 
εξασφαλιστεί ότι το εμπορικό σήμα HDMI χρησιμοποιείται σωστά στην αγορά. Συνιστούμε οι 
καταναλωτές να αγοράζουν τα καλώδιά τους από μία γνωστή πηγή και μία αξιόπιστη εταιρεία. 

 

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα 
http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49 

 

http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Προδιαγραφές 
Μοντέλο Σειρά H1188 

Τύπος προβολής TI DMD 0,65" 1080p 

Ανάλυση 1080p 1920x1080 

Απόσταση προβολής 1,2 ~ 10 μ. 

Μέγεθος οθόνης 
προβολής 

25,9" ~ 324,97" 

Φακός προβολής Χειροκίνητη εστίαση/Χειροκίνητο ζουμ 

Αναλογία ζουμ 1,5x με μετατόπιση φακού 

∆ιόρθωση κάθετης 
τραπεζοειδούς 
παραμόρφωσης 

+/- 40 βαθμοί 

Μέθοδοι προβολής Μπροστινή, Πίσω, Επιτραπέζια/Οροφής (Μπροστινή, Πίσω) 

Συμβατότητα 
δεδομένων 

VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA,  Mac 

Sdtv/Edtv/ Hdtv 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Συμβατότητα βίντεο NTSC, PAL, SECAM 

H-Sync 2D: 15, 30~91.4KHz /  3D: 101,6KHz 

V-Sync 24~30Hz, 47~120Hz 

Πιστοποιητικά 
ασφαλείας 

FCC-B, cUL, UL, CE, C-tick, CCC, KC, CU, NOM 

Θερμοκρασία 
λειτουργίας 

5° ~ 35°C 

∆ιαστάσεις 286,3 mm (Π) x 272,2 mm (Β) x 128,1 mm (Υ) 

Είσοδος AC Καθολικό AC 100-240V 

Κατανάλωση ισχύος 350 W (Κανονική), 290 W (ECO), <0,5 W (Αναμονή) 

Λάμπα 260 W (Κανονική) / 205 W (ECO) 

Ηχείο Μονοφωνικό ηχείο 10 W 

Τερματικά εισόδου 

VGA x 1 

Συνιστωσών (YPbPr RCAx3) x 1 

Σύνθετο x 1 

HDMI x 2 

Υποδοχή ήχου PC (3,5mm) x 1 

Στερεοφωνικός ήχος Α/∆ RCA x 1 

Τερματικά εξόδου Υποδοχή ήχου PC (3,5mm) x 1 

Τερματικά ελέγχου 

RS-232C 

3D sync 

Πυροδότηση οθόνης: Ακροδέκτης DC x 1 (λειτουργία εξόδου DC12 V 200 mA) 

USB (τύπου μίνι B) - μόνο για τεχνική εξυπηρέτηση 

USB (τύπος A) υποστήριξη DC 5V 

Ασφάλεια Κλειδαριά Kensington / Μπάρα ασφαλείας 

Σημείωση: Για ερωτήσεις σχετικά με τις προδιαγραφές του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα σας. 
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Απόσταση προβολής V.S. Μέγεθος Προβολής 

 

 Πίνακας απόστασης και μεγέθους προβολής 

H1188 

∆ΙΑΓΩΝΙΟΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΎΨΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΑΠΟ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣ 

ΜΕΤΑΤΟΠ

ΙΣΗ-A 

(ΙΝΤΣΕΣ) (ΙΝΤΣΕΣ) (ΕΚ.) (ΙΝΤΣΕΣ) (ΕΚ.) (ΙΝΤΣΕΣ) (ΕΚ.) (ΙΝΤΣΕΣ) (ΕΚ.) (MM) 

60 52,3  132,8  29,4  74,7 72,7  184,6 109,3  277,6  112,1  

70 61,0  155,0  34,3  87,2 84,8  215,4 127,5  323,9  130,8  

72 62,8  159,4  35,3  89,7 87,2  221,6 131,2  333,1  134,5  

80 69,7  177,1  39,2  99,6 96,9  246,2 145,7  370,1  149,4  

84 73,2  186,0  41,2  104,6 101,8 258,5 153,0  388,7  156,9  

90 78,4  199,2  44,1  112,1 109,0 276,9 163,9  416,4  168,1  

96 83,7  212,5  47,1  119,5 116,3 295,4 174,9  444,2  179,3  

100 87,2  221,4  49,0  124,5 121,1 307,7 182,2  462,7  186,8  

120 104,6  265,7  58,8  149,4 145,4 369,3 218,6  555,2  224,1  

135 117,7  298,9  66,2  168,1 163,6 415,4 245,9  624,6  252,2  

150 130,7  332,1  73,5  186,8 181,7 461,6 273,2  694,0  280,2  

200 174,3  442,8  98,1  249,1 242,3 615,4 364,3  925,4  373,6  

 

 

 

Απόσταση Προβολής 

Γωνία Διόρθωσης 
Τραπεζοειδούς 
Παραμόρφωσης 

Ύ
ψ
ος

 ε
ικ
όν
α
ς 
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Πίνακας Λειτουργίας Συγχρονισμού 

ΣΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 
H-SYNC  
(KHZ) 

V-SYNC

(HZ) 
ΣΥΝΘΕΤΟ/  
S-VIDEO 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
RGB 

(ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ) 
HDMI 

(ΨΗΦΙΑΚΟ)

NTSC － 15,734 60 ○ － － － 

PAL/SECAM － 15,625 50 ○ － － － 

VESA 

640 x 400 37,9 85,08 － － ○ ○ 

720 x 400 31,5 70,1 － － ○ ○ 

720 x 400 37,9 85,04 － － ○ ○ 

640 x 480 31,5 60 － － ○ ○ 

640 x 480 37,9 72,8 － － ○ ○ 

640 x 480 37,5 75 － － ○ ○ 

640 x 480 43,3 85 － － ○ ○ 

800 x 600 35,2 56,3 － － ○ ○ 

800 x 600 37,9 60,3 － － ○ ○ 

800 x 600 46,9 75 － － ○ ○ 

800 x 600 48,1 72,2 － － ○ ○ 

800 x 600 53,7 85,1 － － ○ ○ 

800 x 600 76,3 120 － － ○ ○ 

1024 x 576 35,8 60 － － ○ ○ 

1024 x 600 37,3 60 － － ○ ○ 

1024 x 600 41,5 65 － － ○ ○ 

1024 x 768 48,4 60 － － ○ ○ 

1024 x 768 56,5 70,1 － － ○ ○ 

1024 x 768 60 75 － － ○ ○ 

1024 x 768 68,7 85 － － ○ ○ 

1024 x 768 97,6 120 － － ○ ○ 

1024 x 768 99 120 － － ○ ○ 

1152 x 864 67,5 75 － － ○ ○ 

1280 x 720 45 60 － － ○ ○ 

1280 x 720 90 120 － － ○ ○ 

1280 x 768 47,4 60 － － ○ ○ 

1280 x 768 47,8 59,9 － － ○ ○ 

1280 x 800 49,7 59,8 － － ○ ○ 

1280 x 800 62,8 74,9 － － ○ ○ 

1280 x 800 71,6 84,9 － － ○ ○ 

1280 x 800 101,6 119,9 － － ○ ○ 

1280 x 1024 64 60 － － ○ ○ 

1280 x 1024 80 75 － － ○ ○ 
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ΣΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 
H-SYNC  
(KHZ) 

V-SYNC

(HZ) 
ΣΥΝΘΕΤΟ/  
S-VIDEO 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
RGB 

(ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ) 
HDMI 

(ΨΗΦΙΑΚΟ)

1280 x 1024 91,1 85 － － ○ ○ 

1280 x 960 60 60 － － ○ ○ 

1280 x 960 85,9 85 － － ○ ○ 

1360 x 768 47,7 60 － － ○ ○ 

1400 x 1050 65,3 60 － － ○ ○ 

1440 x 900 55,5 59,9 － － ○ ○ 

1440 x 900 55,9 59,9 － － ○ ○ 

1440 x 900 70,6 75 － － ○ ○ 

1600 x1200 75 60 － － ○ ○ 

1680 x 1050 64,7 59,9 － － ○ ○ 

1680 x 1050 65,3 60 － － ○ ○ 

1920 x 1200 74 60 － － ○ ○ 

1920 x 1080 67,5 60 － － ○ ○ 

Apple 
Macintosh 

640 x 480 35 66,7 － － ○ ○ 

832 x 624 49,7 74,5 － － ○ ○ 

1024 x 768 60,2 74,9 － － ○ ○ 

1152 x 870 68,7 75,1 － － ○ ○ 

SDTV 
480i 15,734 60 － ○ － ○ 

576i 15,625 50 － ○ － ○ 

EDTV 
576p 31,3 50 － ○ － ○ 

480p 31,5 60 － ○ － ○ 

HDTV 

720p 37,5 50 － ○ － ○ 

720p 45 60 － ○ － ○ 

1080i 33,8 60 － ○ － ○ 

1080i 28,1 50 － ○ － ○ 

1080p 27 24 － ○ － ○ 

1080p 28 25 － ○ － ○ 

1080p 33,7 30 － ○ － ○ 

1080p 56,3 50 － ○ － ○ 

1080p 67,5 60 － ○ － ○ 

O： Υποστηρίζεται η συχνότητα 

—： ∆εν υποστηρίζεται η συχνότητα 

 Η φυσική ανάλυση του πλαισίου είναι 1920x1080  

 Ανάλυση διαφορετική από τη φυσική μπορεί να εμφανιστεί με διαφορετικό μέγεθος κειμένου ή γραμμών. 

 Το      χρώμα σημαίνει μόνο με δυνατότητα εμφάνισης. (μόνο 4:3) 

 Το      χρώμα σημαίνει ότι είναι αποδεκτή η ύπαρξη κάποιου θορύβου 

 Το πρωτεύον εργαλείο ελέγχου χρονισμού HDTV είναι η συσκευή αναπαραγωγής DVD, το VG828 είναι 
δευτερεύον. 
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∆ιαστάσεις Προτζέκτορα 
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 

Προειδοποίηση FCC 
Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται προς τα όρια που ισχύουν για 
τις ψηφιακές συσκευές Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν 
σχεδιαστεί να προσφέρουν εύλογη προστασία από επικίνδυνες παρεμβολές όσο λειτουργεί ο 
εξοπλισμός σε ένα εμπορικό περιβάλλον. 

Αυτός ο εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, 
αν δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σε συμφωνία με αυτές τις οδηγίες, μπορεί να 
προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές σε συσκευές ραδιοεπικοινωνίας. Η λειτουργία του εξοπλισμού 
αυτού σε κατοικημένες περιοχές είναι πιθανόν να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές και στην 
περίπτωση αυτή ο χρήστης θα είναι υποχρεωμένος να διορθώσει τις παρεμβολές με δικά του/της 
έξοδα. 

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχει εγκρίνει ρητώς ο υπεύθυνος ανταλλακτικών ως συμβατά θα 
μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση που έχει δοθεί στον χρήστη να λειτουργεί τον 
εξοπλισμό. 

Καναδάς 

Αυτή η ψηφιακή συσκευή κλάσης Β συμμορφώνεται με τα ICES-003 του Καναδά. 

Πιστοποιητικά Ασφαλείας 

FCC-B, cUL, UL, CE, C-tick, CCC, KC, CU, NOM 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πρωτόκολλο RS-232C 

Ρύθμιση RS232 

Ρυθμός baud: 9600 
Έλεγχος ισοτιμίας: Καμία
∆υαδικά ψηφία δεδομένων: 8
∆υαδικά ψηφία τέλους: 1

Έλεγχος ροής  Καμία 

Ελάχιστη καθυστέρηση για την επόμενη εντολή: 1 ms 

Έλεγχος δομής εντολής        

                 Κωδικός 
κεφαλίδας 

Κωδικός εντολής Κωδικός 
δεδομένων

Κωδικός τέλους

HEX  Εντολή ∆εδομένα 0Dh 
ASCII ‘V’ Εντολή ∆εδομένα CR 

Εντολή λειτουργίας 

Σημείωση: 

"CR" σημαίνει Carriage Return (χαρακτήρας ελέγχου) 

XX=00-98, αναγνωριστικό (ID) προβολέα, XX=99 είναι για όλους τους προβολείς 

Αποτέλεσμα επιστροφής P=Επιτυχία / F=Σφάλμα 

n: 0:Απενεργοποίηση/1: Ενεργοποίηση/Τιμή(0~9999)  
  

Ομάδα εντολών 00 

ASCII HEX Λειτουργία Περιγραφή Τιμή επιστροφής

VXXS0001 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 31h 0Dh Power On   N/A 

VXXS0002 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 32h 0Dh Power Off   N/A 

VXXS0003 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 33h 0Dh Resync   N/A 

VXXG0004 56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 34h 0Dh Get Lamp Hours   Pn/F 

VXXS0006 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 36h 0Dh System Reset   N/A 

VXXG0007 56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 37h 0Dh Get System Status

0: Reset 
1:Standby 
2:Operation 
3:Cooling 

Pn/F 

VXXG0008 56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh Get F/W Version   Pn/F 

 

Ομάδα εντολών 01 

ASCII HEX Λειτουργία Περιγραφή Τιμή επιστροφής

VXXG0101 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh Get Brightness n=0~100 Pn/F 

VXXS0101n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 31h nh 0Dh Set Brightness n=0~100 P/F 

VXXG0102 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 32h 0Dh Get Contrast n=-50~50 Pn/F 

VXXS0102n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 32h nh 0Dh Set Contrast n=-50~50 P/F 

VXXG0103 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 33h 0Dh Get Color n=-50~50 Pn/F 

VXXS0103n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 33h nh 0Dh Set Color n=-50~50 P/F 

VXXG0104 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 34h 0Dh Get Tint n=-50~50 Pn/F 
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Ομάδα εντολών 01 

ASCII HEX Λειτουργία Περιγραφή Τιμή επιστροφής

VXXS0104n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh Set Tint n=-50~50 P/F 

VXXG0105 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh Get Sharpness 0~15 Pn/F 

VXXS0105n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh Set Sharpness 0~15 P/F 

VXXG0106 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh 
Get Color 
Temperature 

0:Warm(D65)  
1:Normal(D75) 
2:Cold(D83) 

Pn/F 

VXXS0106n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh
Set Color 
Temperature 

0:Warm(D65)  
1:Normal(D75) 
2:Cold(D83) 

P/F 

VXXG0107 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh Get Gamma 

0:1.8
1:2.0 
2:2.2 
3:2.4 
4:B&W 
5:Linear 

Pn/F 

VXXS0107n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh Set Gamma 

0:1.8
1:2.0 
2:2.2 
3:2.4 
4:B&W 
5:Linear 

P/F 

VXXG0108 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 38h 0Dh 
Adjust the Display 
mode 

SIM2 
n= 0~7 

P/F 

VXXS0108n 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 38h nh 0Dh
Adjust the Display 
mode 

0:Presentation 
1:Bright 
2:Game 
3:Movie 
4:Vivid 
5:Movie (P3) 
6:Movie (P3) 
7:User1 

Pn/F 

 

Ομάδα εντολών 02 

ASCII HEX Λειτουργία Περιγραφή 
Τιμή 

επιστροφής 
VXXS0201 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 31h 0Dh Select RGB   P/F 

VXXS0204 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh Select Video   P/F 

VXXS0206 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh Select HDMI   P/F 
VXXS0208 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 38h 0Dh Select Component  P/F 

VXXS0209 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 39h 0Dh 
Select HDMI 
2(MEDIA) 

 P/F 

VXXG0220 56h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh Get Current Source

Return
1:RGB 
2:N/A 
3:N/A 
4:Video 
5:N/A 
6:HDMI 
7:N/A 
8:Component 
9:HDMI 2 
10:N/A 

Pn/F 
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Ομάδα εντολών 03 

ASCII HEX Λειτουργία Περιγραφή 
Τιμή 

επιστροφής 

VXXG0301 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh Get Scaling 

0:Fill
1:4:3 
2:16:9 
3:Letter Box 
4:Native 
5:Theater Zoom 

Pn/F 

VXXS0301n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0Dh Set Scaling 

0:Fill
1:4:3 
2:16:9 
3:Letter Box 
4:Native 
5:Theater Zoom 

P/F 

VXXG0302 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh Get Blank Status 0:Off, 1:On Pn/F 

VXXS0302n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0Dh Set Blank On/Off 0:Off, 1:On P/F 

VXXG0304 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh Get Freeze Status 0:Off, 1:On Pn/F 

VXXS0304n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0Dh Set Freeze On/Off 0:Off, 1:On P/F 

VXXG0305 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 35h 0Dh Get Volume value n=0~10 Pn/F 

VXXS0305n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0Dh Set Volume n=0~10 P/F 

VXXG0308 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh Get Projection Mode

0:Front 
1:Rear 
2:Ceiling 
3:Rear+Ceiling 

Pn/F 

VXXS0308n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh Set Projection Mode

0:Front 
1:Ceiling 
2:Rear 
3:Rear+Ceiling 

P/F 

VXXG0309 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh 
Get vertical keystone 
value 

n=-40~+40 Pn/F 

VXXS0309n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh
Set vertical keystone 
value 

n=-40~+40 P/F 

VXXG0311 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 31h 0Dh Get zoom value n=0~+10 Pn/F 

VXXS0311n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 31h nh 0Dh Adjust the zoom n=0~+10 P/F  
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