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Brukerveiledning for DLP-projektor
Viktig sikkerhetsinformasjon
Viktig:
Det anbefales sterkt at du leser nøye gjennom denne delen før bruk av projektoren. Disse
sikkerhets- og bruksanvisningene vil forsikre at du trygt kan bruke projektoren i mange år.
Oppbevar denne veiledningen for fremtidig bruk.
Brukte symboler
Advarselssymboler brukes på enheten og i denne veiledningen for å varsle deg om farlige situasjoner.
Følgende stiler brukes i denne veiledningen for å varsle deg om viktig informasjon.

Merk:
Gir ekstra informasjon om det aktuelle emnet.

Viktig:
Gir ekstra informasjon som ikke burde overses.

Forsiktig:
Varsler deg om situasjoner som kan skade enheten.

Advarsel:
Varsler deg om situasjoner som kan skade enheten, utgjøre et farlig miljø eller forårsake
personskade.
Gjennom hele denne veiledningen, merkes komponentdeler og elementer på OSD-menyen med fet skrift
som i dette eksemplet:
"Trykk på Menu-knappen på fjernkontrollen for å åpne Hoved-menyen."

Generell sikkerhetsinformasjon







Ikke åpne kabinettet på enheten. Bortsett fra projektorlampen, er det ingen deler som brukeren selv
kan reparere. For service, kontakt kvalifisert servicepersonell.
Følg alle advarsler og forsiktighetsregler i denne veiledning og på enhetens kabinett.
Projektorlampen er designet til å være ekstremt lys. For å unngå skade på øyne, må du ikke se inn
i linsen mens lampen er på.
Ikke plasser enheten på en ustabil overflate, vogn eller stativ.
Unngå bruk av systemet i nærheten av vann, i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde.
Ikke plasser tunge gjenstander som bøker eller bager på enheten.
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Forord
Installasjonsmerknad for projektor
Plasser projektoren i en horisontal posisjon.
Vippevinkelen til projektoren bør ikke overstige 15 grader, og projektoren bør heller ikke
installeres på noen annen måte enn på et bord eller i taket, ellers kan lampelevetiden reduseres
dramatisk. Andre uforutsigbare skader kan også oppstå.

15°
-15°



La det være minst 50 cm klarering rundt utslippsventilen.
Minimum 500mm
Minimum 500mm
(19,69 tommer)
(19,69 tommer)

Minimum 500mm
(19,69 tommer)

Minimum 100mm
(3,94 tommer)

Minimum 500mm
(19,69 tommer)






Minimum 300mm
(11,81 tommer)

Påse at inntaksventilene ikke resirkulerer varm luft fra utslippsventilen.
Når projektoren brukes på et innelukket sted, må du sørge for at temperaturen i omgivelsesluften
innenfor innkapslingen ikke overstiger driftstemperaturen mens projektoren kjører, og at luftinntaksog utslippsventilene ikke er blokkert.
Alle innkapslinger bør bestå en sertifisert varmeevaluering for å sørge for at projektoren ikke
resirkulerer utslippsluft, da dette kan føre til at enheten slås av selv om innkapslingstemperaturen
er innenfor det godkjente driftstemperaturområdet.
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Kontroller monteringsplasseringen


For å forsyne strøm bør en stikkontakt med jordingskabel brukes for å sikre skikkelig jording og
utjevnet jordpotensiale for alt utstyret i projektorsystemet.



Strømkabelen som følger med projektoren bør brukes. I tilfelle noen elementer mangler, kan en
annen fungerende strømledning med jordingskabel brukes som erstatning, men ikke bruk
strømledning uten jordingskabel.




Kontroller at spenningen er stabil, riktig jordet, og at det ikke er noen elektrisk lekkasje.
Mål det totale strømforbruket, som ikke bør være høyere enn sikkerhetskapasiteten og unngå
sikkerhetsproblemet og kortslutning.
Aktiver høyde-modus når enheten brukes i høytliggende områder
Projektoren kan bare monteres stående eller invertert.
Når du monterer braketten, sørg for at vektgrensen ikke overskrides og at den er godt sikret.
Unngå å montere i nærheten av rør for klimaanlegg eller subwoofer.
Unngå å montere i plasseringer med høy temperatur, utilstrekkelig kjøling, eller mye støv.
Hold produktet unna lysrør (minst 1 meter) for å unngå feil forårsaket av IR-forstyrrelse









VGA-IN-kabelen bør kobles til VGA-IN-porten. Vær oppmerksom på at den bør settes godt inn,
med skruene på begge sider forsvarlig festet for å sikre riktig tilkobling av signalledningen for å
oppnå optimal visningseffekt.



AUDIO IN-kontakten skal kobles til AUDIO IN-porten og kan ikke kobles til AUDIO OUT eller andre
porter som BNC eller RCA; dette vil føre til at ingen lyd høres, og kan til og med skade porten.



Monter prosjektoren over 200cm for å unngå skade.



Strømledningen og signalkabelen skal være koblet til før projektoren slås på. Mens projektoren
starter opp og eller er i bruk, ikke sett inn eller ta ut signalkabelen eller strømledningen for å unngå
skade på projektoren.

Merknader om kjøling
Luftutløp
 Kontroller at luftutløpet har 50 cm klaring fra eventuelle hindringer for å sikre riktig kjøling.
 Plasseringen for luftutløpet bør ikke være foran linsen til andre projektorer for å unngå å forårsake
illusjoner.
 Hold utløpet minst 100cm unna inntaket til andre projektorer


Projektoren genererer en massiv mengde varme under bruk. Den interne viften avgir varmen av
projektoren når du slår, og denne prosessen kan vare i en viss stund. Etter at projektoren går over i
hvilemodus, trykker du på strømknappen for å slå av projektoren og trekk ut strømledningen. IKKE
trekk ut strømledningen under avslutningsprosessen, da det kan føre til skade på projektoren.
Dersom spredning av varmen blir forsinket vil dette også påvirke levetiden til projektoren.
Avslutningsprosessen kan variere avhengig av modellen. Uansett hva tilfellet kan være, må du
koble fra strømledningen før etter at projektoren går over i standby-modus.

Luftinntak
 Kontroller av det ikke er noen objekter innen 30 cm som blokkerer luftinntaket.
 Hold inntaket vekke fra andre varmekilder
 Unngå områder med mye støv
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Forord
Strømsikkerhet




Bruk bare den medfølgende strømledningen.
Ikke plasser noe på strømkabelen. Plasser strømledningen hvor den ikke vil være i veien for folk
som går.
Fjern batteriene fra fjernkontrollen når den oppbevares eller ikke skal brukes på lang tid.

Skifte lampen
Utskifting av lampen kan være farlig hvis dette gjøres feil. Se Skifte projeksjonslampen på side 34 for
tydelige og trygge instruksjoner for denne fremgangsmåten. Før lampen skiftes ut:



Koble fra strømledningen.
La lampen kjøle seg ned i omtrent én time.

Forsiktig:
Det forekommer sjeldent, men lampen kan brenne ut under normal bruk, noe som kan føre til at
glasstøv eller glasskår blir blåst ut gjennom den bakre avløpsventilen.
Du må ikke puste inn eller berøre glasstøv eller glasskår. Dette kan føre til personskade.
Hold alltid ansiktet vendt bort fra avløpsventilen slik at du ikke kan bli utsatt for gass eller glasskår
fra lampen.

Rengjøring av projektoren



Koble fra strømledningen før rengjøring. Se Rengjøring av projektoren side 37.
La lampen kjøle seg ned i omtrent én time.

Lovmessige advarsler
Før du installerer og bruker projektoren må du lese de forskriftsmessige merknadene i Påbud fra
myndighetene-delen på side 49.

Viktige resirkuleringsinstruksjoner:

Hg

Lampen(e) inni dette produktet inneholder kvikksølv. Dette produktet kan inneholde annet
elektronisk avfall som kan være farlig hvis det ikke deponeres på en korrekt måte. Resirkuler eller deponer
i henhold til lokale, statlige eller føderale lover. For mer informasjon, kontakt Electronic Industries Alliance
på www.eiae.org. For informasjon om deponering av lampen, sjekk WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Symbolforklaringer
DEPONERING: Ikke bruk husholdnings- eller fellesavfallstjenester for
deponering av elektrisk og elektronisk utstyr. EU-land krever bruk av separate
tjenester for resirkulering.
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Hovedfunksjoner
•
•
•
•
•
•
•

Lett enhet, enkel å pakke ned og transportere.
Kompatibel med alle store videostandarder inkludert NTSC, PAL og SECAM.
Høy lysstyrke gjør det mulig med presentasjoner i dagslys eller lyse rom.
Støtter oppløsninger opptil UXGA med 16,7 millioner farger for å levere skarpe, klare bilder.
Fleksibelt oppsett tillater front- og bakprojeksjon.
Synslinjeprojeksjon forblir firkantet, med avansert trapeskorrigering for vinklet projeksjon.
Inngangskilden oppdages automatisk.

Om denne bruksanvisningen
Denne veiledningen er ment for sluttbrukere og beskriver hvordan DLP-projektoren installeres og betjenes.
Hvorvidt mulig, har relevant informasjon, som en illustrasjon og dens beskrivelse, blitt holdt på én side.
Dette utskriftsvennlige formatet er både for å gjøre det enklere for deg og for å spare papir og dermed
bevare miljøet. Det foreslås at du kun skriver ut deler som er relevante for dine behov.
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Brukerveiledning for DLP-projektor

KOMME I GANG
Esken inneholder
Pakk projektoren forsiktig ut og kontroller at følgende elementer er inkludert.

DLP-PROJEKTOR MED LINSEHETTE

FJERNKONTROLL
(MED TO AAA-BATTERIER)

RGB-KABEL

STRØMKABEL

HDMI-KABEL

BÆREVESKE

CD-ROM
(DENNE

HURTIGGUIDE

GARANTIKORT

BRUKSANVISNINGEN)

Kontakt forhandleren øyeblikkelig dersom noen deler mangler, virker skadet, eller dersom enheten
ikke fungerer. Det anbefales at du tar vare på den originale emballasjen i tilfelle du må returnere
utstyret for garantitjenester.

Forsiktig:
Unngå bruk av projektoren på steder med mye støv.

–1–

Brukerveiledning for DLP-projektor

Visning av projektordeler

Visning foran fra høyre

ELEMENT

ETIKETT

BESKRIVELSE

1.

IR-mottaker

Motta IR-signal fra fjernkontrollen

2.

Linse

Projiseringslinse

3.

Fokusring

Fokuserer det prosjekterte bildet

4.

Zoomring

Forstørrer det projiserte bildet

5.

LINSEFORSKYV
NING

For justering av vertikal bildeforskyvning.

6.

Funksjonstaster

Se Topp-visning – OSD-knapper og LED-er.

SE SIDE

13
13
3

Viktig:
Ventilasjonsåpninger på projektoren tillater god luftsirkulasjon, som holder projektorlampen kjølig.
Ikke dekk til noen av ventilasjonsåpningene.
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Topp-visning – OSD-knapper og LED-er

4

5

6

12 11 10 9

8

7

1

ELEMENT
1.

2

3

ETIKETT
MENU

BESKRIVELSE
Åpner og avslutter OSD-menyer

2.

Navigerer og endrer innstillingene i OSD
Hurtigmeny – For å øke lydstyrke

3.

Naviger OSD
Hurtigmeny – For Keystone

4.

ENTER

Gå inn i eller bekreft uthevet OSD-menyelement

5.

AUTO

Optimerer bildestørrelse, posisjon og oppløsning

6.

Navigerer og endrer innstillingene i OSD
Hurtigmeny – For å øke lydstyrke

7.

Slår projektoren på eller av.
Grønn

8.

STRØM-LED
Feil
(Lampefeil)

9.

Klar for å slå på (Standby)
Lampe lyser, system stabilt
Over temperatur

40

Naviger OSD
Hurtigmeny – For Keystone

15
40

TEMP LED

Rød

11.

SOURCE

Gå inn i Kilde-menyen

LAMPE-LED

15

Feilkode

10.

12.

SE SIDE

Over temperatur

Rød

Lampe mislyktes

Feil
(Lampefeil)

Feilkode
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Bakfra

1

2

3

4 5 6 7

OUT

8

9 10

IN

15 14 13 12 11
ELEMENT

ETIKETT

BESKRIVELSE

1.

Strøm inn

Koble til STRØMKABELEN

2.

3D SYNC

Koble til sender for 3D-IR-briller
(Merk: Kun for 3D-IR-briller av merket Vivitek)

3.

HDMI 2

Koble til HDMI-kabelen fra en HDMI-enhet

4.

HDMI 1

Koble til HDMI-kabelen fra en HDMI-enhet

5.

(USB)

SE SIDE
10

Koble til USB-kabelen fra en datamaskin

6.

VGA-INNGANG

Koble RGB-kabelen fra en datamaskin

7.

RS-232C

Koble til en RS-232-seriell portkabel for fjernkontroll

8.

KOMPONENT

Koble til komponentkabelen fra en komponentenhet

9.

USB-STRØM

For USB-lading. Støtter 5 V likestrøm

10.

Kensington-lås

Sikre til en fast gjenstand med en Kensington®-lås.

11.

VIDEO IN

Koble til KOMPOSITTKABELEN fra en videoenhet

12.

LYD INN (V og H)

Koble til LYD-KABELEN fra en lydenhet

13.

AUDIO IN

Koble til en lydkabel fra en lydenhet

14.

AUDIO OUT

Koble en lydkabel til forsterkeren

15.

DC 12 V TRIGGER

Ved tilkobling til skjermen gjennom en kommersielt tilgjengelig kabel,
starter skjermen automatisk ved oppstart av projektoren. Skjermen slås
av når projektoren er slått av (se merknadene under).

38

Merk:
 For å bruke denne funksjonen må du koble til kontakten før du slår på/av projektoren.
 Skjermkontroller leveres og støttes av skjermprodusenter.
 Ikke bruk denne kontakten for noe annet enn tiltenkt bruk.

Advarsel:
Som en sikkerhetsforholdsregel, må du koble all strøm til projektoren fra og koble fra tilkoblede
enheter før du gjør tilkoblinger.
—4—
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Visning under

ELEMEN
T

ETIKETT

BESKRIVELSE

SE SIDE

1.

Støttehull i tak

Kontakt din forhandler for informasjon om å montere projektoren på et
tak

2.

Vippejustering

Roter justeringsspaken for å justere hellingen.

12

Merk:
Under installasjon må du sørge for at du bare bruker UL-oppførte takmonteringer.
For takinstallasjoner må du bruke godkjent monteringsverktøy og M4-skruer med en maksimal
skruedybde på 6 mm (0,24 tommer).
Takmonterings konstruksjonen må være av en passende fasong og styrke. Takmonterings
vektkapasitet må overstige vekten på det installerte utstyret, og må som en ekstra forholdsregel
kunne motstå tre ganger vekten til utstyret (ikke mindre enn 5,15 kg) over en periode på 60
sekunder.
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Fjernkontrolldeler
34
33

1

32

3

31

5

30

7

29

9

2

4
6
8

10

25
23
21

28

12

27
26

14
15

24

16

22

17

20
19

18

11
13

Viktig:
1. Unngå bruk av projektoren med sterkt fluorescerende lys slått på. Enkelte høyfrekvens
fluorescerende lys kan forstyrre betjening av fjernkontrollen.
2. Påse at det ikke er noen hindringer i banen mellom fjernkontrollen og projektoren. Hvis banen
mellom fjernkontrollen og projektoren er hindret, kan signalet reflekteres fra enkelte refleksive
overflater som projektorskjermer.
3. Knappene og tastene på projektoren har de samme funksjonene som de korresponderende
knappene på fjernkontrollen. Denne bruksanvisningen beskriver funksjonene basert på
fjernkontrollen.

Merk:
Samsvarer med FDA-ytelsestandarder for laserprodukter med unntak av avvik i henhold til
Lasermerknad Nr. 50, datert 24. juni, 2007.
Forsiktig:
Bruk av kontroller, justeringer eller utførelse av andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan
føre til farlig laserlyseksponering.
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ELEMENT

ETIKETT

BESKRIVELSE

1.

AV

Slå av projektoren

2.

PC

Viser PC-kildevalg

3.

Video/S-Video

Viser VIDEO-kildevalg
Naviger og endre innstillinger i OSD.
Keystone-korrigering.

4.
5.

SE SIDE

AVSLUTT

15

Ikke tilgjengelig

6.

Angi og bekreft innstillinger i OSD

7.

Naviger og endre innstillinger i OSD.

8.

Naviger og endre innstillinger i OSD.
Keystone-korrigering.

9.

MHL

Ikke tilgjengelig

10.

Laser

Trykk for å bruke pekeren på skjermen. IKKE PEK MOT ØYNE.

11.

Ikke tilgjengelig

12.

Ikke tilgjengelig

13.

Ikke tilgjengelig

14.

Ikke tilgjengelig

15.

Volum

Viser innstillingslinjen for lydstyrke

16.

Demp

Slår den innebygde høyttaleren på og av

17.

3D

Åpner OSD for 3D-funksjonen

18.

Status

Åpner OSD-statusmenyen (menyen åpnes bare når en
inngangsenhet er registrert)

19.

Blank

Slår skjermen mellom blank og normal

20.

Freeze

Fryser/avfryser bildet på skjermen

21.

Zoom

Viser innstillingslinjen for nyanse

22.

Lampe

Viser innstillingslinjen for valg av lampemodus

23.

Kontrast

Viser innstillingslinjen for kontrast

24.

Lysstyrke

Viser innstillinger for lysstyrke
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ELEMENT

ETIKETT

BESKRIVELSE

25.

Auto

Automatisk justering for frekvens, fase og posisjon

26.

Kilde

Viser innstillingslinjen for kildevalg

27.

Ikke tilgjengelig

28.

Ikke tilgjengelig

29.

Trapes

30.

Viser innstillingslinjen for keystone

SE SIDE
15

13

Naviger og endre innstillinger i OSD.

31.

Menu

Åpner OSD

15

32.

HDMI

Bytter mellom HDMI-inngangskildene

33.

PÅ

Slår projektoren på

34.

Laser

Bruk som peker på skjermen. IKKE PEK PÅ ØYNENE.

Merk:
Kontrollere en smartenhet med fjernkontrollen
Når projektoren projiserer innholdet fra en MHL-kompatibel smartenhet, kan du bruke
fjernkontrollen til å styre smartenheten.
I MHL-modus er følgende knapper tilgjengelige for å kontrollere smartenheten: piltastene (▲
Opp, ▼ Ned, ◄ Venstre, ► Høyre) og kontrollknappene MENU/EXIT og MHL .
Når projektoren er i MHL-modus, skal tastaturet på projektoren fungere på samme måte som
fjernkontrollen.

Rekkevidde for fjernkontroll
Fjernkontrollen bruker infrarød overføring for å styre projektoren. Det er ikke nødvendig å peke
fjernkontrollen direkte mot projektoren. Forutsatt at du ikke holder fjernkontrollen vinkelrett på sidene
eller bak projektoren, vil fjernkontrollen fungere godt innenfor en radius på ca 7 meter (23 fot) og 15
grader over eller under projektorens nivå. Dersom prosjektoren ikke reagerer på fjernkontrollen,
beveg deg litt nærmere.

Knapper på projektor og fjernkontroll
Projektoren kan betjenes ved hjelp av fjernkontrollen eller knappene på toppen av projektoren. Alle
operasjoner kan utføres med fjernkontrollen, men knappene på projektoren er begrenset.
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Sette batterier i fjernkontrollen

1.

2.

3.

Fjern dekslet på batterirommet ved å
skyve dekslet i retning av pilen.

Sett inn batteriet med den positive
siden opp.

Sett på dekslet igjen.

Forsiktig
1. Bruk kun AAA-batterier (alkaliske batterier anbefales).
2. Brukte batterier kasseres i henhold til lokale bestemmer.
3. Fjern batteriene når projektoren ikke skal brukes på lengre tid.
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INSTALLERING OG BRUK
Starte og slå av projektoren

1.

2.
3.

Koble strømledningen til
projektoren. Koble den andre enden
til en stikkontakt.
STRØM-LED-lampen på
projektorens lyser.

Slå på de tilkoblede enhetene.

Kontroller at STRØM-LED ikke
lyser. Trykk på STRØM-knappen
for å slå på projektoren.
Projektorens oppstartslogo vises, og
tilkoblede enheter oppdages.

4.

Hvis mer enn én inngangsenhet er
koblet til, trykker du på SOURCEknappen og bruker ▲▼ til å bla
gjennom enheter.
(Komponent er koblet til gjennom
RGB-til-KOMPONENT-ADAPTER.)

•

PC: Analog RGB

•

HDMI 1 / HDMI 2: High-Definition Multimedia
Interface

•

COMPONENT: DVD-inngang YCbCr/YPbPr eller
HDTV-inngang YPbPr

•

VIDEO: Tradisjonell komposittvideo
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5.

Når “Strøm av? /Trykk på Power
igjen”-meldingen vises, trykk på
POWER-knappen. Projektoren slås
av.

Forsiktig:
1. Fjern linsehetten før du starter projektoren.
2. Ikke koble fra strømledningen før STRØM-LED-en slutter å blinke, noe som indikerer at
projektoren har kjølt seg ned.
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Justere projektornivået
Ta hensyn til følgende når du plasserer projektoren:

•
•
•

Projektorbordet eller stativet bør stå plant og være solid.
Plasser projektoren slik at den er i rett vinkel mot skjermen.
Kontroller at kablene er sikkert plassert. Unngå at noen kan snuble i kablene.

Bildevinkelen justeres ved å dreie skråstilleren til høyre eller venstre til projektoren er i
ønsket vinkel.
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Justere den vertikale bildeposisjonen
Linseforskyvningsfunksj
onen kan brukes til å
justere posisjonen
vertikalt.

Skjermstillingen kan
forskyves inntil 9 % opp
og 5 % ned fra skjermen.

Justerbar
rekkevidde
for linseforskyvning
Lens shift
adjustable
range
9%V

Forskyvning
oppover
Shift to top

ForskyvningsShift range
rekkevidde

9%

1V

5%V

Forskyvningsrekkevidde
Shift range

Midtstilling
linseforskyvning
Lens shiftfor
center
position

Justere zoom, fokus og trapes

1.

2.
3.

4.

Bruk Zoomringen
(på projektoren) til å
endre størrelsen på det
projiserte bildet og
skjermstørrelsen .
Bruk Fokusringen
(på projektoren) til å
gjøre det projiserte
bildet skarpere .
Bruk
PERSPEKTIVKONTRO
LL-knappene (på
projektoren eller
fjernkontrollen) for å
korrigere bildetrapes
(bredere topp eller
bunn).

Perspektivkontrollkontrollen vises på
displayet.
– 13 –
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Justere volumet

1.

2.

Trykk på Volum +/-knappene på
fjernkontrollen.
Volumkontrollen vises
på displayet.

Trykk på MUTEknappen for å slå av
lyden. (Denne
funksjonen er kun
tilgjengelig på
fjernkontrollen).
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OSD-MENYINNSTILLINGER
OSD-menykontroller
Projektoren har en OSD som lar deg gjøre bildejusteringer og endre forskjellige innstillinger.

Navigere OSD-menyen
Du kan bruke markørknappene for å navigere og gjøre endringer i OSD-menyen.

4

2

3
5

4

2

1

2

6

5

1

6
2

1

3

2

1. For å gå inn i OSD-menyen,
trykk på MENU-knappen.
2. Det er seks menyer. Trykk
på pilknappen ◄► for å gå
gjennom menyene.
3. Trykk på pilknappen ▲▼ for
å gå opp og ned i en meny.
4. Trykk på ◄► for å endre
verdier for innstillinger.
5. Trykk på MENU for å lukke
OSD-menyen eller forlate en
undermeny.

Merk:
Avhengig av videokilden, er ikke alle elementer i OSD-menyen tilgjengelig. For eksempel, kan
Horisontal/vertikal posisjon-elementer i Datamaskin-menyen kun tilpasses ved tilkobling til en
PC. Elementer som ikke er tilgjengelige kan ikke brukes og er skyggelagt.
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Stille inn OSD-språket
Still inn OSD-språket du vil bruke før du fortsetter.

1. Trykk på MENU-knappen. Trykk på pilknappen ◄► for å navigere til
SYSTEMOPPSETT>>Basis.

2. Trykk på pilknappene ▲▼ til Språk er uthevet.
3. Trykk på pilknappen ◄► til språket du vil bruke er valgt.
4. Trykk på MENU-knappen for å lukke OSD-menyen.
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OSD-menyoversikt
Bruk følgende illustrasjon for å raskt finne en innstilling eller fastslå omfanget av en innstilling.

Hovedmeny

Undermeny

Bilde>>Basis

Visningsmodus

Bilde>>Avansert

Lysstyrke
Kontrast
Fargemetning
Fargetone
Skarphet
Tilbakestill
bildeinnstillinger
Fargetemperatur
Gamma
HSG-justering

VividSettings

Vis

Innstillinger
Presentasjon, Vivid, Lys, Spill, Bruker1,
Film
0 ~ 100
-50 ~ 50
-50 ~ 50
-50 ~ 50
0 ~ 15
Nullstiller gjeldende visningsmodus

Primærfarge
Nyanse
Metning
Gain
VividMotion
VividPeaking
Hudtone

Sideforhold
Plugg
Video overskanning
PC detalj-justering Automatisk
Frekvens
Fase
Horisontal posisjon
Vertikal posisjon
Hvitbalanse
R-økning
G-økning
B-økning
R-forskyvning
G-forskyvning
B-forskyvning
Bruker
Hvit gain rød
fargetemperatur
Hvit gain grønn
Hvit gain blå
3D-innstilling

3D-Modus
3D-synk
3D synk invert

Skjermvisning
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D65, D75, D83
1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,4 / B & W / Lineær
R/G/B/C/M/Y
-99 ~ 99
0 ~ 127
5 ~ 127
Av/ Lav / Medium / Høy
0~3
0~5
Fyll / 4:3 / 16:9 / Smal / Opprinnelig /
Kino-zoom
-40 ~ 40
0 ~ 10
enter
-15 ~ 15
0 ~ 63
-50 ~ 50
-50 ~ 50
-50 ~ 50
-50 ~ 50
-50 ~ 50
-50 ~ 50
-50 ~ 50
-50 ~ 50
5 ~ 127
5 ~ 127
5 ~ 127
Auto / Side om side / Topp/Bunn /
Delbilde-sekvens / 2D-til-3D
DLP-Link / IR-Link / Av
Av/På
16: 9 original / 2,35 Ana / 2,35 Fast ana
/ 2,35 Original

Brukerveiledning for DLP-projektor
Hovedmeny
Systenoppsett >>
Basis

Undermeny

Språk

Projeksjon
Automatisk på
Skru av automatisk
Dvaletimer
Bakgrunnsfarge
Menyinnstillinger
Kilde

Systemoppsett >>
Avansert

Audio
Lampeinnstillinger

Informasjon

Innstillinger
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
Bord foran / Bord bak / Tak foran / Tak
bak
Av/På
Deaktiver / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 min.
Deaktiver / 30 min / 1 t / 2 t /3 t / 4 t / 8 t
/ 12 t
Svart / Blå / Fiolett
Senter /Bunn-venstre / Bunn-høyre /
Meny plassering
Topp-venstre / Topp-høyre
Meny vis tid
5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 sek
PC
Deaktiver/Aktiver
HDMI1
Deaktiver/Aktiver
HDMI2
Deaktiver/Aktiver
Component
Deaktiver/Aktiver
Video
Deaktiver/Aktiver
Automatisk hurtigsøk På/Av
Volum

0~10

Lydløs
Lampemodus
Nullstill lampetimer
Lampetimer

Av/På
Normal / Øko / Dynamisk Øko

Høydemodus
Testmønster
Closed Caption
12 V UT A
Nullstill alle
innstillinger
Kilde
Oppløsning
Lampetimer
(Øko, normal)
Fastvareversjon

Av/På
Av/På
Av/På
På/Av
Ja/Nei
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BILDE>>Basis meny
Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen ◄►for å gå til
BILDE>>Basis-meny. Trykk på pilknappen ▲▼ for å gå opp og ned i BILDE>>Basis-menyen. Trykk
på ◄► for å endre verdier for innstillinger.

ELEMENT

BESKRIVELSE

Visningsmodus

Trykk på ◄►-knappene for å stille inn visningsmodus.

Lysstyrke

Trykk på pilknappene ◄► for å justere skjermlysstyrken.

Kontrast

Trykk på pilknappene ◄► for å justere skjermkontrasten.

Fargemetning

Trykk på ◄►-pilknappene for å justere videometningen.
Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når inngangskilden er satt til
Komponent eller Video.

Fargetone

Trykk på ◄►-pilknappene for å justere videonyansen/fargetonen.
Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Komponent eller Video med
NTSC-systeminngangskilde er valgt.

Skarphet

Trykk på pilknappene ◄► for å justere visningsskarpheten.
Merknader: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når inngangskilden er satt til
Komponent eller Video.

Tilbakestill
bildeinnstillinger

Trykk på ENTER-knappen for å nullstille alle innstillinger til standardverdier.
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BILDE>>Avansert meny
Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen ◄►for å gå til
BILDE>>Avansert-meny. Trykk på pilknappen ▲▼ for å gå opp og ned i
BILDE>>Avansert -menyen. Trykk på ◄► for å endre verdier for innstillinger.

ELEMENT

BESKRIVELSE

Fargetemperatur

Trykk på pilknappen ◄► for å stille inn fargetemperaturen.

Gamma

Trykk på pilknappen ◄► for å justere skjermens gammakorreksjon.

HSG-justering

Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen HSG-justering.
Se HSG-justering på side 21.

VividSettings

Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen VividSettings. Se
VividSettings på side 22.
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HSG-justering
Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen HSG Adjustment.

ELEMENT

BESKRIVELSE

Primærfarge

Trykk på ◄►-knappene for å stille inn Primærfarge.
Merknader: Det er seks fargesett (R/ G/ B/ C/ M/ Y) som kan tilpasses.

Nyanse

Trykk på ◄►-knappene for å justere nyansen.

Metning

Trykk på ◄►-knappene for å justere metningen.

Gain

Trykk på ◄►-knappene for å justere økningen.
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VividSettings
Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen VividSettings.

ELEMENT

BESKRIVELSE

VividMotion

Trykk på ◄►-knappene for å velge et annet MEMC-nivå.

VividPeaking

Trykk på ◄►-knappene for å justere verdien for bevegelsestilpasset
skarphetstilpasning (2D-peaking).

Hudtone

Trykk på ◄►-knappene for å justere visningshudtone.
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VIS-meny
Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen ◄►for å gå til VIS-menyen.
Trykk på pilknappen ▲▼ for å gå opp og ned i VIS-menyen.
Trykk på ◄► for å endre innstillingsverdier.

ELEMENT

BESKRIVELSE

Sideforhold

Trykk på ◄►-pilknappene for å stille inn sideforholdet.

Plugg

Trykk på ◄►-pilknappene for å justere keystone.

Video overskanning

Trykk på pilknappen ◄► for å justere overskann.

PC detalj-justering

Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen PC detaljjustering.
Se PC detalj-justering på side 24.

Hvitbalanse

Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen Hvitbalanse.
SeHvitbalanse på side 25

Bruker
fargetemperatur

Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen Bruker fargetemperatur.
SeBruker fargetemperatur på side 26

3D-innstilling

Trykk ENTER for å gå inn i 3D-menyen. Se side 27 for mer informasjon om 3Dinnstilling.

Skjermvisning

Trykk pilknappene ◄► for å stille inn skjermvisning.

Merk:
For å nyte 3D-funksjonen må du først aktivere innstillingen for å spille av i 3D. Du finner innstillingen i
DVD-enheten under 3D-diskmenyen.
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PC detalj-justering
Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen PC detaljjustering.

Merknad:
Tilpasning av innstillingene i PC detaljjustering-menyen er kun tilgjengelig når PC-inngangskilde
(analog RGB) er valgt.

ELEMENT

BESKRIVELSE

Automatisk

Trykk på ENTER/AUTO-kontrollpanelet eller ENTER/AUTO-knappen på
fjernkontrollen for å automatisk justere frekvens, fase og posisjon.

Frekvens

Trykk på pilknappene ◄► for å justere A/D-samplingnummeret.

Fase

Trykk på pilknappene ◄► for å justere A/D-samplingklokken.

Horisontal posisjon

Trykk på pilknappene ◄► for å justere visningsposisjonen fra venstre til høyre.

Vertikal posisjon

Trykk på pilknappene ◄► for å justere visningsposisjonen opp eller ned.

Merk:
Noen signaler kan ta tid å vise eller vil kanskje ikke vises korrekt.
Hvis operasjonen for automatisk justering ikke kan optimalisere PC-signalet, kan du prøve å
justere frekvens og fase manuelt.
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Hvitbalanse
Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen for Hvitbalanse.

ELEMENT

BESKRIVELSE

R-økning

Trykk på ◄►-knappene for å justere R-økning.

G-økning

Trykk på ◄►-knappene for å justere G-økning.

B-økning

Trykk på ◄►-knappene for å justere B-økning.

R-forskyvning

Trykk på ◄►-knappene for å justere R-forskyvning.

G-forskyvning

Trykk på ◄►-knappene for å justere G-forskyvning.

B-forskyvning

Trykk på ◄►-knappene for å justere B-forskyvning.
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Bruker fargetemperatur
Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen Bruker fargetemperatur.

ELEMENT

BESKRIVELSE

Hvit gain rød

Trykk på ◄►-knappene for å justere Hvit gain rød.

Hvit gain grønn

Trykk på ◄►-knappene for å justere Hvit gain grønn.

Hvit gain blå

Trykk på ◄►-knappene for å justere Hvit gain blå.
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3D-innstilling

ELEMENT

BESKRIVELSE

3D-Modus

Trykk på ◄►-knappene for å åpne og velge en annen 3D-modus.

3D-synk

Trykk på ◄►-knappene for å gå inn og aktivere eller deaktivere 3D Sync.

3D synk invert

Trykk på ◄►-knappene for å velge aktivere eller deaktivere 3D synk invert.

Merk:
1. 3D-OSD-menyen er grå hvis det ikke er en riktig 3D-kilde. Dette er standardinnstillingen.
2. Når projektoren er koblet til en passende 3D-kilde, kan du velge 3D fra OSD-menyen.
3. Du må ha 3D-briller for å se 3D-bilder.
4. Du trenger 3D-innhold fra en 3D-DVD- eller 3D-mediefil.
5. Du må aktivere 3D-kilde (noe 3D-DVD-innhold kan ha en funksjon for å aktivere eller deaktivere 3D).
6. Du trenger DLP Link 3D- eller IR 3D-briller. Hvis du bruker IR 3D-briller, må du installere en driver
på PC-en og koble til en USB-utstrålingsenhet.
7. 3D-modus på OSD må samsvare med den typen briller du bruekr (DLP Link eller IR 3D).
8. Slå på brillene. Brillene har normalt en strømbryter.
Hver type briller har sine egne konfigureringsinstruksjoner. Følg instruksjonene for konfigurering
som følger med brillene dine for å fullføre installasjonsprosessen.
Merk:
Siden ulike typer briller (DLP Link eller IR-shutter-briller) har sine egne instruksjoner for å
konfigurere dem, må du følge veiledningen for å fullføre installasjonsprosessen.
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SYSTENOPPSETT>>Basis-meny
Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen ◄►for å gå til
SYSTENOPPSETT >> Basis-menyen. Trykk på pilknappen ▲▼ for å gå opp og ned i
SYSTENOPPSETT >> Basis-menyen. Trykk på ◄► for å endre verdier for innstillinger.

ELEMENT

BESKRIVELSE

Språk

Trykk på ◄►-knappene for å velge en annen språkmeny.

Projeksjon

Trykk på ◄►-knappene for å velge blant fire projeksjonsmetoder.

Automatisk på

Trykk på pilknappene ◄► for å åpne og aktivere eller deaktivere at projektoren slås
automatisk på når strømmen er tilkoblet.

Skru av automatisk

Trykk på pilknappene ◄► for å stille inn Automatisk slå av-timeren. Projektoren slås
automatisk av hvis ingen inngangskilde er registrert etter den forhåndsinnstilte
tidsperioden.

Dvaletimer

Trykk på pilknappeen ◄► for å stille inn dvaletimeren. Projektoren slås automatisk av
etter den forhåndsinnstilte tidsperioden.

Bakgrunnsfarge

Trykk på pilknappene ◄► for å velge bakgrunnsfargen når ingen inngangskilde er
registrert.

Menyinnstillinger

Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen Menyinnstillinger. Se
Menyinnstillinger på side 29.

Kilde

Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen Kilde. Se Kilde på side 29.
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Menyinnstillinger
Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen Menyinnstillinger.

ELEMENT

BESKRIVELSE

Meny plassering

Trykk på ◄►-knappene for å velge fra fem OSD-plasseringer.

Meny vis tid

Trykk på ◄►-knappene for å stille inn Meny-visningstimeren før OSD-en tidsavbrytes.

Kilde
Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen Kilde.

ELEMENT

BESKRIVELSE

PC

Trykk på ◄►-knappene for å aktivere eller deaktivere PC-kilden.

HDMI 1

Trykk på ◄►-knappene for å aktivere eller deaktivere HDMI-kilden.

HDMI 2

Trykk på ◄►-knappene for å aktivere eller deaktivere HDMI-kilden.

Component

Trykk på ◄►-knappene for å aktivere eller deaktivere komponentkilden.

Video

Trykk på ◄►-knappene for å aktivere eller deaktivere videokilden.

Automatisk
hurtigsøk

Trykk på ◄►-knappene for å aktivere eller deaktivere Hurtig autosøk for tilgjengelig
inngangskilde.
Merknader: Når ønsket kilde er valgt, slås funksjonen Automatisk hurtigsøk av.
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SYSTEMOPPSETT>>Avansert meny
Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen ◄►for å gå til
SYSTEMOPPSETT>>Avansert-menyen. Trykk på pilknappen ▲▼ for å gå opp og ned i
SYSTEMOPPSETT>>Avansert-menyen.

ELEMENT

BESKRIVELSE

Audio

Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i Lyd-undermenyen. Se Audio på side 31.

Lampeinnstillinger

Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen Lampe. Se Lampeinnstillinger
på side 31.

Høydemodus

Trykk på pilknappene ◄► for å slå av og på Høydemodus.
Dette bør slås på i områder som er høyere enn 1500 m (4921 fot).

Testmønster

Trykk på ◄►-pilknappene for å velge Testmønster.

Closed Caption

Trykk på ENTER for å gå inn i undermenyen Teksting for hørselshemmede.
Se Lukket teksting på side 32.

12 V UT A

Trykk på ◄►-pilknappene for å justere 12 V UT.

Nullstill alle
innstillinger

Trykk på ENTER-knappen for nullstille alle innstillinger til standardverdier.
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Audio
Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i Lyd-undermenyen.

ELEMENT

BESKRIVELSE

Volum

Trykk på ◄►-knappene for å justere lydvolumet.

Lydløs

Trykk på ◄►-knappene for å slå høyttaleren av og på.

Lampeinnstillinger
Trykk på ENTER-knappen for å gå inn i undermenyen Lampeinnstillinger.

ELEMENT

BESKRIVELSE

Lampemodus

Trykk på knappene ◄► for å justere lampens lysstyrke.

Nullstill lampetimer

Trykk på ENTER-knappen for å nullstille Lampetimer etter at lampen er skiftet ut.

Lampetimer

Viser antall timer lampen har vært i bruk.
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Lukket teksting
Trykk på ENTER for å gå inn i undermenyen Teksting for hørselshemmede.

ELEMENT

BESKRIVELSE

Aktiver skjult tekst

Trykk på ◄►-knappene for å slå på eller av Teksting for hørselshemmede.

Bildetakingsversjon

Trykk på ◄►-knappene for å velge Versjon med teksting.
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INFORMASJON-meny
Trykk på MENU-knappen for å åpne OSD-menyen. Trykk på pilknappen ◄►for å gå til
INFORMASJON-menyen.

ELEMENT

BESKRIVELSE

Kilde

Viser den aktiverte inngangskilden.

Oppløsning

Viser den originale oppløsningen til inngangskilden.

Lampetimer
(Øko, normal)

Viser antall timer lampen har vært i bruk.

Fastvareversjon

Viser projektorens fastvareversjon.

Merk:
Status vist i denne menyen er kun for visning og kan ikke redigeres.
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VEDLIKEHOLD OG SIKKERHET
Skifte projeksjonslampen
Projektorpæren må skiftes når den har gått. Den må bare erstattes med en sertifisert reservedel, som
du kan bestille fra din lokale forhandler.

Viktig:
a. Projektorlampen i dette produktet inneholder en liten mengde merkur.
b.Ikke kast dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
c. Deponering av dette produktet skal utføres i samsvar med forskriftene til lokale
myndigheter.

Advarsel:
Vær sikker på at du har slått av og koblet fra projektoren i minst 30 minutter før du skifter pæren.
Ellers kan det oppstå alvorlige forbrenningsskader.
Forsiktig:
Det forekommer sjeldent, men lampen kan brenne ut under normal bruk, noe som kan føre til at
glasstøv eller glasskår blir blåst ut gjennom den bakre avløpsventilen.
Du må ikke puste inn eller berøre glasstøv eller glasskår. Dette kan føre til personskade.
Hold alltid ansiktet vendt bort fra avløpsventilen slik at du ikke kan bli utsatt for gass eller glasskår
fra lampen.
Når du fjerner lampen fra en takmontert projektor, må du påse at ingen befinner seg under
projektoren. Glassbiter kan falle ned hvis lampen har brent ut.
HVIS EN LAMPE EKSPLODERER
Hvis en lampe eksploderer, kan gass og glasskår spre seg inne i projektoren og komme ut av
avløpsventilen. Gassen inneholder giftig kvikksølv.
Åpne vinduer og dører for utlufting.
Hvis du puster inn gassen eller glasskår fra den ødelagte lampen kommer inn i øyne eller munn,
må du umiddelbart oppsøke lege.

1.

Løsne de to skruene på
lampedekslet.
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2.

3.

4.
5.
6.

Ta av lampedekselet.

Skru ut de tre skruene på
lampemodulen.

Løft modulhåndtaket opp.

Dra godt i modulhåndtaket
for å ta ut lampemodulen.

Følg trinn 1 til 5 i motsatt
rekkefølge for å sette inn
den nye lampemodulen.
Når du installerer, sett
lampemodulen på linje
med kontakten og sørg for
at den står på rett linje for
å unngå skade.
Merk:
Lampemodulen må sitte
riktig på plass, og
lampekontakten må være
riktig tilkoblet før du
strammer til skruene.
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Tilbakestille lampen
Når lampen har blitt skiftet, bør du nullstille lampetelleren til null. Se følgende:

1.
2.

3.

4.
5.

Trykk MENU-knappen for å åpne
OSD-menyen.

Trykk på ◄►-pilknappene for å
gå til menyen
SYSTEMOPPSETT : Avansert.
Trykk på pilknappene for å gå til
Lampeinnstillinger-menyen, og
trykk på enter.

Trykk på pilknappene ▼▲ for å
gå ned til Nullstill lampetimer.

Trykk på ◄►-knappene for å
justere innstillingene.

Trykk MENU-knappen for å gå
tilbake til SYSTEMOPPSETT :
Avansert.
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Rengjøring av projektoren
Fjerning av støv og skitt fra projektoren bidrar til feilfri drift.

Advarsel:
1. Vær sikker på at du har slått av og koblet fra projektoren i minst 30 minutter før du rengjør den.
Ellers kan det oppstå alvorlige forbrenningsskader.
2. Bruk kun en fuktig klut til rengjøringen. Ikke la vann komme inn i ventilasjonsåpningene på
projektoren.
3. Hvis det kommer litt vann inn projektorens indre under rengjøring, la den stå frakoblet i et godt
ventilert rom i flere timer før du bruker den.
4- Hvis mye vann har kommet inn i projektoren under rengjøringen, send projektoren på service.

Rengjøring av linsen
I de fleste fotobutikker kan det kjøpes rensemidler for optiske linser. Gjør som følger for å rengjøre
projektorlinsen:

1. Bruk litt brillerens på en ren og myk klut. (Ikke ha renseren direkte på linsen.)
2. Gni linsen lett med sirkelbevegelser.
Forsiktig
1. Ikke bruk skure- eller løsningsmidler.
2. For å forhindre misfarging eller bleking, unngå å få rengjøringsmiddel på projektorkassen.

Rengjøring av huset
Gjør som følger for å rengjøre projektorhuset:

1. Tørk av støv med en fuktig klut.
2. Fukt kluten med varmt vann og mildt vaskemiddel (slik som typen som brukes til oppvask),
og tørk deretter av huset.
3. Skyll alt rengjøringsmiddel fra kluten og tørk av projektoren igjen.
Forsiktig:
For å forhindre misfarging eller bleking må du ikke bruke skuremidler eller rengjøringsmidler som er
basert på alkohol.
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Bruke Kensington®-låsen og sikkerhetsstangen

Bruke Kensington®-låsen
Hvis du er bekymret for sikkerheten, fest projektoren til en fast gjenstand med Kensington-sporet og
en sikkerhetskabel.

OUT

IN

Merk:
Ta kontakt med forhandleren for informasjon om å kjøpe en passende Kensington sikkerhetskabel.
Sikkerhetslåsen korresponderer til Kensingtons MicroSaver Security System. Dersom du har
kommentarer, ta kontakt med: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tlf:
800-535-4242, http://www.Kensington.com.

Bruke sikkerhetsstangen
I tillegg til funksjonen for passordbeskyttelse og Kensington-låsen, bidrar sikkerhetsstangen til å
beskytte projektoren mot uautorisert fjerning. Se følgende bilde.

OUT
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FEILSØKING
Vanlige problemer og løsninger
Disse retningslinjene gir tips om hvordan du håndterer problemer du kan oppleve mens du bruker
projektoren. Dersom problemet forblir uløst, ta kontakt med forhandleren for bistand.
Ofte, etter tid har blitt brukt på feilsøk, kan problemet vise seg å være noe så enkelt som en løs
forbindelse. Kontroller følgende før du fortsetter med problemspesifikke løsninger.

•
•
•
•
•
•

Bruk en annen elektrisk enhet til å teste om kontakten virker.
Påse at projektoren er skrudd på.
Påse at alle tilkoblinger er sikkert koblet til.
Påse at den tilkoblede enheten er skrudd på.
Påse at en tilkoblet PC ikke er i standby-modus.
Påse at en tilkoblet bærbar PC er konfigurert for en ekstern skjerm.
(Dette gjøres vanligvis ved å trykke på en Fn-tastekombinasjon på PC-en.)

Tips for feilsøking
I hver problemspesifikke del, prøv trinnene i den foreslåtte rekkefølgen. Dette kan hjelpe deg med å
løse problemet raskere.
Prøv å finne problemet og unngå unødvendig utskiftning av deler.
For eksempel, hvis du skifter ut batteriene og problemet vedstår, setter du de originale batteriene
tilbake i enheten og går til neste trinn.
Skriv ned trinnene du tar når du feilsøker. Informasjonen kan være nyttig når du ringer etter teknisk
støtte eller til å dele med servicepersonell.
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LED-feilmeldinger
TEMPERATURLAM

PWR-LAMPE
GRØNN

LAMPE-LED
RØD

Feil (Lampefeil)
PÅ

AV
AV

AV

Feil (Lampefeil)

AV

AV

PÅ

AV

AV

Feil (Lampefeil)

AV

AV

AV

AV

AV

AV

PÅ

AV

AV

Lampe mislyktes

4 blinker
5 blinker

0 blinker

AV

Lampe over temperatur slått av

5 blinker

1 blinker

AV

Kortslutning i lampe oppdaget

5 blinker

2 blinker

AV

Slutt på lampens levetid oppdaget

5 blinker

3 blinker

AV

Lampe kom ikke på

5 blinker

4 blinker

AV

Lampen slukket under normal drift

5 blinker

5 blinker

AV

Lampen slukket under oppstartfase

5 blinker

6 blinker

AV

Feil med lampespenning

5 blinker

7 blinker

AV

Feil med lampebelastning

5 blinker

8 blinker

AV

Kommunikasjonsfeil med lampebelastning

5 blinker

10 blinker

AV

Vifte-1-feil

6 blinker

1 blinker

AV

Vifte-2-feil

6 blinker

2 blinker

AV

Vifte-3-feil

6 blinker

3 blinker

AV

Kabinett åpent

7 blinker

AV

AV

DAD1000-feil

8 blinker

AV

AV

Feil på fargehjulet

9 blinker

AV

AV

FEILKODEMELDINGER
Systeminitialisering
Klar til å slå på (standby)
Strøm på
Lampe på, system stabilt
Kjøling
1 W MCU oppdager når skalering slutter å
virke (feil med start)

2 blinker

Over temperatur
Feil temperaturbrytersensor

PE

RØD

Hvis det oppstår en feil, tar du strømledningen ut av stikkontakten og venter ett – 1 – minutt før du starter
projektoren igjen. Hvis lampene for strøm eller lampe fremdeles blinker, eller annen situasjon oppstår som
ikke er oppført i tabellen ovenfor, bør du ta kontakt med servicesenteret.

Bildeproblemer
Problem: Intet bilde vises på skjermen
1. Bekreft innstillingene på din bærbare eller stasjonære PC.
2. Slå av alt utstyr og slå på igjen i riktig rekkefølge.

Problem: Bildet er uklart
1. Still Fokus på projektoren.
2. Trykk Auto-knappen på fjernkontrollen.
3. Sørg for at avstanden mellom projektoren og lerretet er innenfor den angitte rekkevidden.
4. Kontroller at projektorlinsen er ren.
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Problem: Bildet er bredere på toppen eller bunnen (trapeseffekt)
1. Plasser projektoren slik at den er i en så rett vinkel mot skjermen som mulig.
2. Bruk Keystone-knappen på fjernkontrollen for å løse problemet.

Problem: Bildet er speilvendt
Kontroller Projeksjon-innstillingen på Systenoppsett >> Basis > Projeksjon-menyen i OSD.

Problem: Bildet har streker
1. Still inn Frekvens- og Fase-innstillingene på PC detalj-justering-menyen i OSD til
standardinnstillinger.
2. For å forsikre at problemet ikke er forårsaket av videokortet til en tilkoblet PC, koble til en annen
datamaskin.

Problem: Bildet er flatt uten noe kontrast
Juster Kontrast-innstillingen på Bilde >> Basis-menyen i OSD.

Problem: Fargen til det projiserte bildet samsvarer ikke med kildebildet.
Juster Fargetemperatur- og Gamma-innstillingene på Bilde >> Avansert-menyen i OSD.

Lampeproblemer
Problem: Det er ikke noe lys fra projektoren
1. Kontroller at strømkabelen er koblet til korrekt.
2. Sørg for at strømkilden er god ved å teste med en annen elektrisk enhet.
3. Start projektoren på nytt i riktig rekkefølge, og kontroller at PWR LED er på.
4. Hvis du har skiftet ut lampen nylig, prøv å nullstille lampetilkoblingene.
5. Bytt ut lampemodulen.
6. Plasser den gamle lampen i projektoren igjen og få utført service på projektoren.

Problem: Lampen slukkes
1. Strømsvingninger kan føre til at lampen slukkes. Sett strømkabelen inn på nytt. Når PWRlampen er på, trykk på strømknappen.
2. Bytt ut lampemodulen.
3. Plasser den gamle lampen i projektoren igjen og få utført service på projektoren.

Problemer med fjernkontrollen
Problem: Projektoren svarer på signal fra fjernkontrollen
1. Sikt fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på projektoren.
2. Sørg for at banen mellom fjernkontrollen og sensoren er uten hindringer.
3. Slå av alt fluorescerende lys i rommet.
4. Kontroller polariteten på batteriet.
5. Skift ut batteriet.
6. Slå av alle andre infrarøde enheter i nærheten som er slått på.
7. Få fjernkontrollen reparert.

Lydproblemer
Problem: Det er ingen lyd
1. Juster lydstyrken på fjernkontrollen.
2. Juster lydstyrken på lydkilden.
3. Sjekk tilkoblingen av lydkabelen.
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4. Test utgangen for lydkilden med andre høyttalere.
5. Send projektoren på service.

Problem: Lyden er forvrengt
1. Sjekk tilkoblingen av lydkabelen.
2. Test utgangen for lydkilden med andre høyttalere.
3. Send projektoren på service.

Få utført service på projektoren
Hvis du ikke er i stand til å løse problemet, bør du få projektoren reparert. Pakk projektoren inn i den
opprinnelige esken. Inkluder en beskrivelse av problemet og en sjekkliste med trinnene du tok da du
prøvde å løse problemet. Informasjonen kan være nyttig for servicepersonalet. For service, kan du
returnere projektoren til stedet der du kjøpte den.
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HDMI SPØRSMÅL OG SVAR
Sp. Hva er forskjellen mellom en «Standard» HDMI-kabel og en «High-Speed» HDMIkabel?
Nylig annonserte lisenshaveren til HDMI, LLC, at kabler ville bli testet og angitt som Standard eller
High-Speed kabler.
˙Standard (eller «kategori 1») HDMI-kabler er ytelsestestet for hastigheter fra 75 MHz opptil 2,25
Gbps, som tilsvarer et 720p/1080i-signal.
˙High Speed (eller «kategori 2») HDMI-kabler er ytelsestestet for hastigheter fra 340 MHz opptil
10,2 Gbps, som er den største båndbredden tilgjengelig over en HDMI-kabel i dag. Denne kan
med hell håndtere 1080p-signaler inkludert dem med økt fargedybde og/eller økt
oppfriskningshastighet fra kilden. High-Speed-kabler er også i stand til å betjene skjermer med
høyere oppløsning, som WQXGA kinomonitorer (oppløsning 2560 x 1600).

Sp. Hvordan kan jeg utvide lengden på HDMI-kabler til mer enn 10 meter?
Det er mange produsenter av HDMI-kabler som arbeider med løsninger som kan utvide en kabels
effektive distanse fra typisk 10 m til langt mer. Disse firmaene produserer en rekke løsninger som
omfatter aktive kabler (med innebygd elektronikk som forsterker signalet i kabelen), repeatere,
forsterkere og løsninger med nettverkskabel kategori 5/6 og fiber.

Sp. Hvordan kan jeg se om en kabel er en HDMI-sertifisert kabel?
Det stilles som krav at alle HDMI-produkter skal sertifiseres av produsenten som en del av
spesifikasjonene i HDMI-samsvarstesten. Imidlertid har det forekommet at kabler som bærer HDMIlogoen er å få, uten at de er riktig testet. Lisenshaveren til HDMI, LLC etterforsker aktivt disse
tilfellene for å sikre at varemerket HDMI er korrekt brukt i markedet. Vi anbefaler at forbrukerne
kjøper sine kabler fra en anerkjent kilde og en produsent de kan stole på.

For mer detaljert informasjon, gå til http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49
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SPESIFIKASJONER
Spesifikasjoner
H1188-serien

Modell
Skjermtype

TI DMD 0,65" 1080p

Oppløsning

1080p 1920x1080

Projeksjonsavstand
Størrelse på
projiseringsskjermen
Projiseringslinse
Zoomforhold
Vertikal korrigering av
keystone
Projiseringssmetoder

1,2 ~ 10 m
25,9" ~ 324,97"
Manuelt fokus/manuelt zoom
1,5 x med linseforskyvning
+/- 40 grader
Front, Bak, Skrivebord/Tak (Bak, Front)

Datakompatibilitet

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

SDTV/EDTV/HDTV

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Videokompatibilitet

NTSC, PAL, SECAM

H-synk

2D: 15, 30–91,4 KHz / 3D: 101,6 KHz

V-synk

24–30 Hz, 47–120 Hz

Sikkerhetssertifisering

FCC-B, cUL, UL, CE, C-tick, CCC, KC, CU, NOM
5–35 °C

Driftstemperatur
Mål
Vekselstrøminngang
Strømforbruk
Lampe
Høyttaler

Inndatakontakter

Utgangskontakter

Kontrollkontakter

Sikkerhet

286,3 mm (B) x 272,2 mm (D) x 128,1 mm (H)
Universal vekselstrøm 100–240 V

350 W (Normal), 290 W (Øko), <0,5 W (ventemodus)
260 W (Normal) / 205 W (Øko)
10 W monohøyttaler
VGA x 1
Komponent (YPbPr RCAx3) x 1
Kompositt x 1
HDMI x 2
PC-lydkontakt (3,5mm) x 1
RCA stereolyd HV x 1
PC-lydkontakt (3,5mm) x 1
RS-232C
3D sync
Skjermtrigger: DC-kontakt x 1 (DC 12 V 200 mA utgangsfunksjon)
USB (Type mini B) - kun for service
USB (type A) støtter 5 V likestrøm
Kensington-lås / Sikkerhetsstang

Merk: Ved spørsmål vedrørende produktspesifikasjoner kan du kontakte din lokale forhandler.
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Korreksjonsvinkel for
keystone

Bildehøyde

Projeksjonsavstand vs projeksjonsstørrelse

Projeksjonsavstand

Projeksjonsavstand og størrelsetabell
H1188

BILDEDIAGONAL

BILDEBREDDE

PROJEKSJONSAVSTAND PROJEKSJONSAVSTAND FORSKYVNINGFRA
TIL
A

BILDEHØYDE

(TOMMER)

(TOMMER)

(CM)

(TOMMER)

(CM)

(TOMMER)

(CM)

(TOMMER)

(CM)

(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
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Tabell over tidsmodus
OPPLØSNING

H-SYNK
(KHZ)

V-SYNK
(HZ)

NTSC

－

15,734

60

○

－

－

－

PAL/SECAM

－

15,625

50

○

－

－

－

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

－

－

○

○

1280 x 1024

91,1

85

－

－

○

○

SIGNAL

VESA

KOMPOSITT
RGB
HDMI
KOMPONENT
S-VIDEO
(ANALOG) (DIGITAL)
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SIGNAL

OPPLØSNING

H-SYNK
(KHZ)

V-SYNK
(HZ)

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

－

－

○

○

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

－

－

○

○

480i

15,734

60

－

○

－

○

576i

15,625

50

－

○

－

○

576p

31,3

50

－

○

－

○

480p

31,5

60

－

○

－

○

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

－

○

－

○

Apple
Macintosh

SDTV
EDTV

HDTV

KOMPOSITT
RGB
HDMI
KOMPONENT
S-VIDEO
(ANALOG) (DIGITAL)

O: Frekvens støttes
—: Frekvens støttes ikke
Den opprinnelige oppløsningen til panelet er 1920 x 1080
En annen oppløsning enn den originale oppløsningen kan vises med en ujevn størrelse på tekst eller
linjer.
Fargen

betyr Kan kun vise. (kun 4:3)

Fargen

betyr at litt støy godtas

Hovedsaklig verktøy for å sjekke HDTV-tidsmodus er DVD-spiller; VG828 er sekundært.
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PÅBUD FRA MYNDIGHETENE
FCC-advarsel
Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i
henhold til kapittel 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for å gi akseptabel
beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret brukes i et kommersielt miljø.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres
og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner. Bruk
av dette utstyret i et boligområde vil sannsynligvis skape skadelige forstyrrelser. I så fall må du få
fjernet forstyrrelsene for egen regning.
Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av partene som er ansvarlige for
samsvar kan annullere brukerens tillatelse til å håndtere utstyret.

Canada
Dette klasse B digitale apparatet samsvarer med kanadisk ICES-003.

Sikkerhetssertifikater
FCC-B, cUL, UL, CE, C-tick, CCC, KC, CU, NOM
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VEDLEGG I
RS-232C-Protokoll
RS232-innstillinger
Baud-tall:
Paritetskontroll:
Databit:
Stoppbit:

9600
Ingen
8
1

Strømningsregulering

Ingen

Minimumforsinkelse for neste kommando: 1 ms

Kontrollkommandostruktur

Hodekode
HEX
ASCII

‘V’

Kommandokode Datakode
Kommando
Data
Kommando
Data

Sluttkode
0Dh
CR

Operasjon Kommando
Merk:
"CR" betyr vognretur
XX=00-98, projektors ID, XX=99 er for alle projektorer
Resultat P=Lyktes / F=Mislyktes
n: 0:Deaktivert/1: Aktiver/Verdi (0–9999)

ASCII

HEX

Kommandogruppe 00
Funksjon

Beskrivelse

Resultatverdi

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
VXXG0008 56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh

ASCII

HEX

0: Reset
1:Standby
Get System Status
2:Operation
3:Cooling
Get F/W Version

Kommandogruppe 01
Funksjon

VXXG0101 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh

Beskrivelse

Pn/F
Pn/F

Resultatverdi

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

VXXS0104n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh Set Tint

n=-50~50

P/F
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ASCII

HEX

Kommandogruppe 01
Funksjon

VXXG0105 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh

Get Sharpness

Beskrivelse
0~15

VXXS0105n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh Set Sharpness

0~15
0:Warm(D65)
Get Color TemperVXXG0106 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh
1:Normal(D75)
ature
2:Cold(D83)
0:Warm(D65)
Set Color TemperVXXS0106n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh
1:Normal(D75)
ature
2:Cold(D83)
0:1.8
1:2.0
2:2.2
VXXG0107 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh
Get Gamma
3:2.4
4:B&W
5:Linear
0:1.8
1:2.0
2:2.2
VXXS0107n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh Set Gamma
3:2.4
4:B&W
5:Linear
VXXG0108 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 38h 0Dh

Adjust the Display SIM2
mode
n= 0~7

0:Presentation
1:Bright
2:Game
Adjust the Display 3:Movie
VXXS0108n 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 38h nh 0Dh
mode
4:Vivid
5:Movie (P3)
6:Movie (P3)
7:User1

ASCII

HEX

Kommandogruppe 02
Funksjon

Beskrivelse

Resultatverdi
Pn/F
P/F
Pn/F
P/F

Pn/F

P/F

P/F

Pn/F

Resultatverdi

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
Select
Component
Select HDMI
2(MEDIA)

P/F

VXXS0208 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 38h 0Dh
VXXS0209 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 39h 0Dh

VXXG0220 56h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh

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

– 51 –

P/F
P/F

Pn/F

Brukerveiledning for DLP-projektor
Kommandogruppe 03
ASCII

HEX

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

Funksjon

Get Scaling

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

VXXG0302 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh

Get Blank Status

Beskrivelse

Resultatverdi

0:Fill
1:4:3
2:16:9
Pn/F
3:Letter Box
4:Native
5:Theater Zoom
0:Fill
1:4:3
2:16:9
P/F
3:Letter Box
4:Native
5:Theater Zoom
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

n=0~10

Pn/F

Get Volume value

VXXS0305n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0Dh Set Volume

n=0~10
0:Front
1:Rear
VXXG0308 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh
Get Projection Mode
2:Ceiling
3:Rear+Ceiling
0:Front
1:Ceiling
VXXS0308n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh Set Projection Mode
2:Rear
3:Rear+Ceiling
Get vertical keystone
VXXG0309 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh
n=-40~+40
value
Set vertical keystone
VXXS0309n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh
n=-40~+40
value
VXXG0311 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 31h 0Dh
Get zoom value
n=0~+10

P/F

VXXS0311n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 31h nh 0Dh Adjust the zoom

P/F
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n=0~+10

Pn/F

P/F
Pn/F
P/F
Pn/F

