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Upphovsrätt  

Denna publikation, inklusive alla fotografier, illustrationer och programvara, skyddas enligt internationella 
upphovsrättslagar med ensamrätt. Varken denna handbok, eller något av materialet som finns i den, får 
mångfaldigas utan författarens skriftliga medgivande. 

© Copyright 2015 

Ansvarsfriskrivning 

Informationen i det här dokumentet är föremål för ändringar utan underrättelse. Tillverkaren lämnar inga 
utfästelser eller garantier beträffande dess innehåll och friskriver sig specifikt varje underförstådd 
försäkran om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Tillverkaren förbehåller sig rätten att då och 
då revidera denna publikation och genomföra ändringar av innehållet utan att tillverkaren förbinder sig att 
underrätta någon person om sådana revideringar eller ändringar. 

Information om varumärken 

 Kensington är ett varumärke som har registrerats i USA och tillhör ACCO Brand Corporation med 
utfärdade registreringar och inlämnade ansökningar i andra länder i hela världen. 

 HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA eller andra länder. 

Alla andra produktnamn som används i den här handboken tillhör sina respektive ägare och tillerkänns 
dem. 

Ver.:04 
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Viktig säkerhetsinformation 

 Viktigt: 
Vi rekommenderar starkt att du läser denna sektion noggrant innan du börjar använda projektorn. 
Dessa säkerhets- och bruksanvisningar ser till att du kan använda projektorn på ett säkert sätt i 
många år framöver. Behåll denna handbok som referens i framtiden. 

Symboler som används 

Varningssymboler används på apparaten och i denna handbok för att uppmärksamma dig på 
risksituationer.  

Följande stiler används i denna handbok för att ge dig viktig information. 

Obs: 
Ger ytterligare information om det aktuella ämnet. 

 

 Viktigt: 
Ger ytterligare information som inte får förbises. 

 

 Försiktighet: 
Varnar dig för situationer som kan skada apparaten.  

 

 Varning: 
Varnar dig för situationer som kan skada apparaten, skapa en farlig miljö eller ge upphov till 
personskador.  

Genom denna handbok indikeras komponentdelar och poster i projicerade menyer med fet stil som i detta 
exempel:  
”Tryck på fjärrkontrollens Menu-knapp för att öppna Huvudmeny.” 

Allmän säkerhetsinformation 

 Öppna enhetens hölje. Förutom projektionslampan finns det inga delar i apparaten som 
användaren kan reparera själv. Kontakta behörig servicepersonal för service. 

 Följ alla varningar och försiktighetsanvisningar i handboken och på enhetens hölje. 

 Projektionslampan är avsedd att vara extremt ljusstark. För att undvika skador på ögonen, se inte 
in i linsen när lampan är på.  

 Ställ inte enheten på ostadiga underlag, vagnar eller ställ. 

 Undvik att använda systemet nära vatten, i direkt solljus eller nära värmeelement. 

 Lägg inte tunga föremål såsom böcker eller väskor på enheten. 
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Meddelande om projektorinstallation 

Placera projektorn i horisontalläge. 
Lutningsvinkeln hos projektorn bör inte överstiga 15 grader, inte heller bör projektorn 
installeras på annat sätt än på ett bord eller monteras i taket, i annat fall kan lampans 
livslängd minskas dramatiskt, vilket kan leda till andra oförutsägbara skador. 

   

  
 Sörj för minst 50 cm fritt utrymme mellan utblåsventilen och andra objekt. 

  
 

  
 

 
 Se till att varmluften från utblåsventilen inte tas upp av insugningsventilerna och återgår i 

cirkulation. 

 När projektorn används i ett slutet utrymme se då till att den omgivande lufttemperaturen i det 
slutna utrymmet inte överstiger drifttemperaturen när projektorn körs och att inte till- och 
frånluftsventilerna är blockerade. 

 Alla slutna utrymmen bör klara av en garanterad värmevärdering för att garantera att projektorn 
inte återanvänder utblåsluft eftersom detta kan göra att enheten stängs av även om det slutna 
utrymmets temperatur ligger inom det acceptabla drifttemperaturområdet. 

15° 
-15° 

Minimum 500mm 
(19,69 tum) 

Minimum 500mm
(19,69 tum) 

Minimum 500mm
(19,69 tum)

Minimum 500mm 
(19,69 tum) 

Minimum 100mm 
(3,94 tum) 

Minimum 300 mm
(11,81 tum) 
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Bekräfta installationsplats 

 För strömtillförsel ska det 3-bladiga (med jordledning) uttaget användas för att säkerställa korrekt 
jordning och utjämningsjordpotential för all utrustning i projektorsystemet. 

 Använd strömsladden som medföljde projektorn. Om något skulle saknas, kan en annan likvärd 3-
bladig (med jordledning) strömsladd användas. Använd dock inte 2-bladiga strömsladdar. 

 Bekräfta att spänningen är stabil, korrekt jordad och det inte finns något elektriskt läckage. 

 Mät den totala strömförbrukningen som inte bör överstiga säkerhetskapaciteten för att undvika 
säkerhetsrisker och kortslutning. 

 Slå på Höjdläget när du befinner dig på höghöjdsområden 

 Projektorn kan endast installeras upprätt eller inverterat.  

 Vid montering av fästet, se till att det är säkert fastsatt och att viktgränsen inte överskrids. 

 Undvik att installera nära luftkonditionering eller subwoofer. 

 Undvik att installera på platser med hög temperatur, otillräcklig kylning eller områden med mycket 
damm. 

 Håll produkten borta från lysrör (> 1 meter) for att undvika fel som orsakas av IR-störningar 

 VGA IN-anslutningen ska anslutas till VGA IN-porten. Tänkt på att den ska sättas in ordentligt, och 
skruvarna på båda sidor ska vara ordentligt åtdragna för att säkerställa en korrekt anslutning av 
signalledningen för optimal visningseffekt. 

 AUDIO IN-anslutningen ska anslutas till AUDIO IN-porten och kan INTE anslutas till AUDIO OUT- 
eller andra portar som t.ex. BNC, RCA. I sådant fall tystas ljudet och porten kan t.o.m. ta SKADA. 

 Installera projektorn högre upp än 200 cm för att undvika skador. 

 Strömsladden och signalsladden ska anslutas innan projektorn slås på. Medan projektorn startar 
och är i drift, stoppa INTE in eller koppla bort signalsladden eller strömsladden för att undvika 
skada på projektorn. 

Anmärkningar för kylning 

Luftutsläpp 

 Se till att luftutsläppet har ett avstånd på 50 cm från hinder för att säkerställa korrekt kylning. 

 Luftutsläppets placering bör inte vara framför objektivet på en annan projektor för att undvika 
illusioner. 

 Håll luftutsläppet minst 100 cm från andra projektorers luftintag 

 Projektorn genererar mycket värme när den är i drift. Den interna fläkten upplöser spriden från 
projektorn vid avstängning, och denna process kan fortsätta en stund. När projektorn har försatts i 
STANDBY-läget, tryck på strömbrytaren för att stänga av projektorn och koppla bort strömsladden. 
Ta INTE ut strömsladden under avstängningsprocessen, eftersom det kan skada projektorn. 
Samtidigt påverkar även den fördröjda värmeutstrålningen projektorns livstid. 
Avstängningsprocessen kan variera beroende på vilken modell som används. Hur det än ligger till 
med den saken, koppla inte bort strömsladden förrän projektorn har försatts i STANDBY-läget. 

Luftintag 

 Se till att det inte finns något objekt inom 30 cm som blockerar luftintaget. 

 Håll luftintaget borta från andra värmekällor 

 Undvik områden med mycket damm 
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Elsäkerhet 

 Använd bara elsladden som medföljer. 

 Ställ inte något på elsladden. Lägg elsladden där den inte kommer att vara i vägen för gående. 

 Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen vid förvaring eller när den inte används under en längre tid. 

Byta lampan 

Att byta lampa kan vara farligt om det görs på fel sätt. Se Byta projektionslampa på sidan 34 för tydliga 
och säkra anvisningar för denna åtgärd. Före byte av lampan: 

 Dra ut elsladden. 

 Låt lampan svalna under cirka en timme. 

 Varning: 
I sällsynta fall kan glödlampan brinna ut under normal användning och orsaka att glasdamm eller 
skärvor kommer ut från den bakre ventilationsöppningen. 

Andas inte in och vidrör inte glasdamm eller skärvor. Det kan orsaka personskada. 

Håll alltid undan ansiktet från utloppet så att du inte drabbas av gas och splitter från glödlampan. 

Rengöra projektorn 

 Dra ut elsladden före rengöring. Se Rengöra projektorn på sidan 37. 

 Låt lampan svalna under cirka en timme. 

Lagstadgade varningar 

Före installation och användning av projektorn läser du den lagstadgade informationen i avsnittet 
Lagstadgad överensstämmelse på sidan 49. 

Viktiga återvinningsanvisningar: 

 Lampan/lamporna i den här produkten innehåller kvicksilver. Den här produkten kan innehålla annat 
elektroniskt avfall som kan vara farligt om det inte omhändertas på rätt sätt. Återvinn eller kassera i 
enlighet med gällande lag. För mer information, kontakta Electronic Industries Alliance hos 
WWW.EIAE.ORG. För specifik information om omhändertagande av lampor, se 
WWW.LAMPRECYCLE.ORG.   

Förklaring av symboler 

 

AVFALLSHANTERING: Kasta aldrig elektrisk och elektronisk utrustning i 
hushållssoporna och sätt inte ut dem för kommunal sophämtning. Samtliga 
EU-länder har lagstiftat om separat omhändertagande för återvinning. 

http://www.eiae.org/
http://www.lamprecycle.org/
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Huvudfunktioner 

• Lätt apparat, enkel att packa och transportera. 

• Kompatibel med alla viktiga videostandarder, bland annat NTSC, PAL och SECAM. 

• En hög ljusstyrka för presentationer i dagsljus eller i upplysta rum. 

• Stöder upplösningar upp till UXGA med 16,7 miljoner färger för att ge dig levande, klara 
bilder. 

• Flexibel uppställning möjliggör projicering framför eller bakom projektionsytan. 

• Projiceringen förblir rektangulär med avancerad keystone-korrigering för vinklad 
projicering. 

• Bildkällan hittas automatiskt. 

Om Handboken 

Den här handboken är avsedd för slutanvändare och beskriver hur man installerar och använder DLP-
projektorn. Då det är möjligt presenteras relevant information — såsom en illustration och dess 
beskrivning — på samma sida. Detta skrivarvänliga format är avsett både för att underlätta för dig och för 
att bidra till att spara på papper, och därmed skydda miljön. Vi föreslår att du bara skriver ut avsnitt som är 
relevanta för dina behov. 
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KOMMA IGÅNG 

Packlista 

Packa försiktigt upp projektorn och kontrollera att följande finns med:  

 

DLP PROJEKTOR MED OBJEKTIVSKYDD 
  

 

  

 

FJÄRRKONTROLL  
(MED TVÅ AAA-

BATTERIER) 

RGB-KABEL ELSLADD HDMI-KABEL 

 

 
   

BÄRVÄSKA CD-ROM  
(DEN HÄR HANDBOKEN) 

SNABBSTARTGUIDE GARANTIKORT 

 

Kontakta omedelbart din återförsäljare om något fattas eller verkar skadat, eller om enheten inte fungerar. 
Vi rekommenderar att du behåller originalförpackningen ifall du måste lämna in utrustningen för 
garantiservice. 

 Försiktighet: 
Undvik att använda projektorn i dammiga omgivningar.  
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Visning av projektorns delar 

Vy framifrån 

 

ALTERNATIV NAMN BESKRIVNING SE SIDA: 

1.  IR-mottagare Tar emot IR-signal från fjärrkontroll 

2.  Objektiv Projektionsobjektiv 

3.  Fokusring Fokuserar den projicerade bilden 
13 

4.  Zoomring Förstorar den projicerade bilden 

5.  OBJEKTIVFÖRSKJ
UTNING 

För justering av vertikal bildförskjutning 13 

6.  Funktionstangenter 
Se Vy ovanifrån—Strömknappar och 
indikatorlampor. 3 

 Viktigt: 
Ventilationsöppningarna på projektorn möjliggör god luftcirkulation, vilket håller projektorlampan 
sval. Täck inte för någon av ventilationsöppningarna 
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Vy ovanifrån—OSD/visning på skärmen knapparna och lysdioder. 

31 2 64 5

1012 11 79 8  

ALTERNATIV NAMN BESKRIVNING SE SIDA:

1.  MENU (Meny) Öppnar och avslutar OSD-menyer 

15 

2.   
Navigerar och ändrar installningar i OSD 
Snabbmeny – För volym 

3.  
 

Navigerar i OSD:ns 
Snabbmeny – För Keystone 

4.  ENTER Öppna eller bekräfta markerat OSD-menyalternativ 

5.  AUTO Optimerar bildstorlek, position och upplösning 

6.   
Navigerar och ändrar installningar i OSD 
Snabbmeny – För volym 

7.   Slår på/stänger av projektorn 

8.  STRÖMINDIK
ATOR 

Grön  
Klar att slås på (standby) 
Lampan lyser , Systemet stabilt 
Övertemperatur 40 

Blinkande Felkod 

9.  
 

Navigerar i OSD:ns 
Snabbmeny – För Keystone 15 

10.  TEMP LED Röd Övertemperatur 40 

11.  SOURCE 
(Källa) 

Öppnar källmenyn. 15 

12.  LAMP LED 
Röd Lampan fungerar inte 

40 
Blinkande Felkod 
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Vy bakifrån 
1 2 103 4 5 6 7 8 9

111215

OUT IN

1314  

ALTERNATIV NAMN BESKRIVNING SE SIDA: 

1.  AC IN Anslut STRÖMkabeln 10 

2.  3D SYNC 
Anslut 3D-glasögonens IR-sändare 
(Obs! Endast för IR-baserade 3D-glasögon av märket Vivitek) 

3.  HDMI 2 Anslut HDMI-kabeln från en HDMI-enhet 

4.  HDMI 1 Anslut HDMI-kabeln från en HDMI-enhet 

5.   (USB) Anslut USB-kabeln från en dator  

6.  VGA IN  Anslut RGB-kabeln från en dator 

7.  RS-232C Anslut RS-232 seriella portkabeln för fjärrkontrollen 

8.  KOMPONENT Anslut komponentkabeln från en komponentenhet 

9.  USB-STRÖM USB-laddning stöder 5V likström 

10.  Kensingtonlås 
Lås fast i ett fast föremål med ett Kensington® 
låssystem 38 

11.  VIDEO IN Anslut KOMPOSITkabeln från en videoenhet 

12.  LJUD IN  
(V och H) 

Anslut LJUDkabeln från en ljudenhet 

13.  LJUD IN Anslut en LJUD-kabel från ljudenheten 

14.  LJUD UT Anslut en LJUD-kabel från ljudförstärkaren 

15.  DC 12V 
AVTRYCKARE 

Vid anslutning till skärmen med en kabel som finns i butik kommer 
skärmen automatiskt att veckla ut sig vid start av projektorn. Skärmen 
dras tillbaka när projektorns stängs av (se noteringen nedan). 

Observera: 
 För att använda denna funktion måste du ansluta kontakten innan projektorn slås på/stängs av. 
 Skärmkontroller medföljer och stöds av skärmtillverkare. 
  Använd inte detta uttag för andra syften än vad som avsetts. 

 

 Varning: 
Som en säkerhetsåtgärd ska du koppla bort all ström till projektorn och anslutande enheter innan 
du gör några anslutningar. 
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Vy underifrån 

 

ALTERNATIV NAMN BESKRIVNING SE SIDA: 

1.  Takupphängningshål 
Fråga din återförsäljare om hur man gör för att montera 
projektorn i taket. 

2.  Lutningsjusteringsdon 
Rotera justeringsdonet för att justera 
vinkelpositionen. 12 

 

Obs: 
Kontrollera att du enbart använder UL-listade stativ för takmontering vid installationen. 
För takinstallation, använd godkända fästanordningar och M4-skruvar med ett maximalt skruvdjup 
på 6 mm (0,24 tum).  
Takfästet måste vara av passande form och starkt nog att bära upp vikten. Takfästet måste ha en 
bärförmåga som överskrider den monterade utrustningens vikt. För tillräcklig säkerhetsmarginal 
måste det dessutom kunna bära upp tre gånger utrustningens vikt (inte mindre än 5,15 kg) i 60 
sekunder. 

 

173,9mm

40,8mm

4,5mm 
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5,
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m
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m

 

27,9mm
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Fjärrkontrollens delar 
 

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

 

 Viktigt: 
1. Undvik att använda projektorn när ljusstarka lysrör är tillslagna. Vissa högfrekventa lysrör kan 
störa fjärrkontrollens funktioner. 
 
2. Se till att ingenting är i vägen mellan fjärrkontrollen och projektorn. Om det finns hinder som 
hindrar sikten mellan fjärrkontroll och projektor kan du låta signalen studsa på vissa speglande ytor, 
såsom projektorskärmar. 
 
3. Knapparna och tangenterna på projektorn har samma funktioner som motsvarande knappar på 
fjärrkontrollen. Den här användarhandboken beskriver funktionerna med fjärrkontrollen som 
utgångspunkt. 

Obs: 
Overensstammer med FDA-prestandastandarder for laserprodukter forutom avvikelser enligt 
Laser Notice No. 50, daterad den 24 juni 2007 

 

Forsiktighet: 
Anvandning av kontroller, justeringar eller utforande av procedurer andra an de har angivna kan 
resultera i att du utsatts for skadlig laserstralning. 
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ALTERNATIV NAMN BESKRIVNING SE SIDA: 

1.  AV Stanger av projektorn 

2.  Dator Visar dator-kallvalet 

3.  Video / S-Video Visar VIDEO-kallval 

4.  
 

Navigerar och ändrar inställningarna i OSD:n. 
Keystonekorrigering. 15 

5.  EXIT - 

6.   Gar in i och bekraftar installningar i OSD 15 

7.   Navigerar och ändrar inställningarna i OSD:n. 

8.  
 

Navigerar och ändrar inställningarna i OSD:n. 
Keystonekorrigering. 15 

9.  MHL - 

10.  Laser Tryck för att visa skärmpekaren. PEKA INTE MOT ÖGON. 

11.   - 

12.   - 

13.   - 

14.   - 

15.  Volym Visar ljudvolymens inställningsfält. 14 

16.  Mute (Ljud av) Växlar den inbyggda högtalare på/av 

17.  3D Öppnar 3D-funktionens OSD 

18.  Status 
Oppnar OSD-statusmenyn (menyn oppnas endast nar 
en ingangsenhet upptacks)  33 

19.  Tom Växlar skärmen mellan tom och normal 

20.  Freeze (Frys)  Fryser/återupptar skärmbilden 

21.  Zoom Visar zoomens inställningsfält 

22.  Lampa Visar lampval 

23.  Kontrast Visar kontrastens inställningsfält  

24.  Ljusstyrka Visar ljusstyrkans installningsfalt 
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ALTERNATIV NAMN BESKRIVNING SE SIDA: 

25.  Auto Autojustering for frekvens, fas och position 
15 

26.  Source (Källa) Visar fältet för val av källa 

27.   - 

28.   - 

29.  Keystone Visar keystonens inställningsfält 13 

30.   Navigerar och ändrar inställningarna i OSD:n. 

31.  Menu (Meny) Öppnar OSD:n  15 

32.  HDMI Växlar ingångskällor för visning mellan HDMI-källor 

33.  PÅ Slar pa projektorn 

34.  Laser Anvand som skarmpekare. PEKA INTE MOT OGON. 

 

Obs! 

Styr din smartenhet med fjärrkontrollen 
När projektorn projicerar innehåller från din MHL-kompatibla smartenhet kan du använda 
fjärrkontrollen för att kontrollera din smartenhet. 

För att öppna MHL-läget finns följande knappar tillgängliga för kontroll av din smartenhet, 
pilknappar (▲Upp, ▼Ned, ◄ Vänster, ► Höger) och kontrollknapparna MENU/EXIT, MHL.  

När projektorn är i MHL-läget ska knappsatsen på projektorn ha samma definition som 
knapparna på fjärrkontrollen. 

Fjärrkontrollens räckvidd 
Fjärrkontrollen använder infraröda signaler för att styra projektorn. Det är inte nödvändigt att rikta 
fjärrkontrollen rakt mot projektorn. Förutsatt att du inte håller den vinkelrätt mot projektorns sidor eller 
baksida fungerar fjärrkontrollen väl inom en radie på cirka 7 meter och 15 grader över eller under 
projektorns nivå. Flytta dig närmare projektorn om den inte reagerar på fjärrkontrollen.   

Projektorns och fjärrkontrollens knappar 

Projektorn kan styras antingen med fjärrkontrollen eller med knapparna på projektorns ovansida. Alla 
åtgärder kan utföras med fjärrkontrollen; projektorns knappar är emellertid begränsade.  
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Sätta in fjärrkontrollens batterier 

1.  Ta bort batterilocket genom att skjuta 
det i pilens riktning. 

 

2.  Sätt in batteriet med plussidan vänd 
uppåt. 

 

3.  Sätt tillbaka locket. 

 

 

 Försiktighet: 
1. Använd endast AAA-batterier (alkaliska batterier rekommenderas). 
 
2. Ta hand om använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter.  
 
3. Ta bort batterierna om projektorn inte används under längre perioder. 
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INSTÄLLNING OCH ANVÄNDNING 

Sätta igång och stänga av projektorn 

 

1.  Anslut elsladden till projektorn. 
Anslut den andra änden till ett 
vägguttag. 

 POWER LED på projektorn lyser.

 2.  Slå på strömmen till de anslutna 
enheterna. 

3.  Se till att POWER-lysdioden inte 
blinkar. Tryck sedan på  POWER 
knappen för att slå på projektorn.  
 
Projektorns startbild visas och 
anslutna enheter hittas. 
 

4.  Om mer än en ingångsenhet har 
anslutits trycker du på flera gånger 
på knappen Källa och använder 
▲▼ för att bläddra mellan 
enheterna. 
(Komponent stöds via RGB till 
komponentadapter.) 
 

  
• PC: Analog RGB 

• HDMI 1/HDMI 2: High Definition Multimedia Interface

• COMPONENT: DVD-ingång YCbCr/YpbPr eller 
HDTV-inmatning YPbPr 

• VIDEO: Traditionell kompositvideo 
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5.  När meddelandet ”Stäng av? /Tryck 
på strömbrytaren igen” visas, 
trycker du på POWER-knappen. 
Projektorn stängs av. 

 Försiktighet: 
1. Kontrollera att linsskyddet är av innan du startar projektorn. 

2. Koppla inte ur strömsladden innan POWER LED slutar blinka–indikerar att projektorn kylts ned. 
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Justera projektorns nivå 

Tänk på följande när du placerar projektorn: 

• Projektorbordet eller -stället bör vara vågrätt och stadigt. 

• Placera projektorn så att den är vinkelrät mot projektionsytan. 

• Kontrollera att kablarna är placerade på ett säkert ställe. Du kan snubbla över dem.   

 

Om du vill justera bildens vinkel vrider du lutningsjusterardonet åt höger eller åt 
vänster tills önskad vinkel har uppnåtts. 
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Justera den vertikala bildpositionen 

 Funktionen 
objektivförskjutning kan 
användas för att justera 
positionen vertikalt. 

 

 Skärmpositionen kan 
ändras upp till 9 % och 
ner till 5 % lutning. 
 

Lens shift adjustable range  

9%
Shift to top  

9%V

1V

5%V 5%

Shift range

Lens shift center position

Shift range

Justera zoom, skärpa och trapets-effekt 

1.  Använd bildreglaget 
Zoom (bara på projektorn) 
för att ändra den 
projicerade bildens och 

skärmens storlek B . 

 

2.  Använd kontrollen Image-
focus (bildfokus) (endast 
på projektorn) för att göra 
den projicerade bilden 
skarpare . 

3.  Använd KEYSTONE-
knapparna (på 
projektorn eller på 
fjärrkontrollen) för att 
korrigera bildens 
trapetsform (bredare 
överst eller nederst). 

 

4.  Reglaget för keystone-
kontroll visas.. 

Justerbart område för objektivförskjutning 

Förskjut till 
toppen 

Förskjutning-
sområde

Förskjutningsområde 

Mittenposition för objektivförskjutning 
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Justera volymen 

1.  Tryck på knappen  
Volym +/- på 
fjärrkontrollen.  
Reglaget för ljudvolym 
visas. 

 

2.  Tryck på LJUD AV-
knappen för att stänga 
av volymen. (Denna 
funktion är endast 
tillgänglig via 
fjärrkontrollen).   
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INSTÄLLNINGAR FÖR PROJICERADE MENYER 

Reglage för projicerade menyer 
Projektorn visar (projicerar) reglage med vilka du kan justera bilden och ändra olika inställningar.  

Navigera i de projicerade menyerna 
Du kan använda fjärrkontrollens markörknappar för att navigera och ändra OSD-menyn. 

1

2

3

4

5

6

2

2

24 1 16 5

3 2

 

1. Tryck på MENU-knappen för 
att öppna inställningarna. 

2. Det finns sex menyer. Tryck 
på pilknappen ◄► för att flyt-
ta i menyerna. 

3. Tryck på någon av 
markörknapparna ▲▼ för att 
gå upp och ner i en meny. 

4. Tryck på ◄► för att ändra de 
inställda värdena. 

5. Tryck på MENU för att stänga 
de projicerade menyerna eller 
för att lämna en undermeny. 

Obs: 
Alla alternativ i menyerna är kanske inte tillgängliga, beroende på bildkälla. Alternativen 
Horisontell/Vertikal pos. i menyn Dator kan till exempel endast ändras när en dator har anslutits. 
Alternativ som inte är tillgängliga är gråa. 
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Ställa in språket för de projicerade menyerna 

Ställ in önskat menyspråk innan du fortsätter. 

1. Tryck på MENY-knappen. Tryck på ◄►-knapparna för att navigera till  
SYSTMEINSTÄLLNING >> Enkel. 

 

2. Tryck på någon av markörknapparna ▲▼ tills Språk är markerat. 

3. Tryck på markörknappen ◄► tills det språk som du önskar är markerat.  

4. Tryck på MENY knappen för att stänga OSD.   
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Översikt av de projicerade menyerna 
Använd följande flödesschema om du snabbt vill hitta en inställning eller fastställa ett inställningsområde. 

Huvudmeny Undermeny  Inställningar 

Bildinställningar >> 
Enkel 

Visningsläge   
Presentation, livligt, ljust, spel, 
användare1, film 

  Ljusstyrka   0 ~ 100 

  Kontrast   -50 ~ 50 

  Färgmättnad   -50 ~ 50 

  Färgton   -50 ~ 50 

  Skärpa   0 ~ 15 

  
Återställ 
bildinställningar 

  Återställ värde för aktuellt visningsläge

Bildinställningar >> 
Avancerad 

Färgtemperatur   D65, D75, D83 

  Gamma   1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / B&W / Linjär  

  HSG-justering Primär färg R / G / B / C / M / Y 

    Nyans -99 ~ 99 

    Mättnad 0 ~ 127 

    Förstärkning 5 ~ 127 

  VividSettings VividMotion Av / Låg / Medium / Hög 

    VividPeaking 0 ~ 3 

    Hudton 0 ~ 5 

Visning Bildproportion   
Fyll / 4:3 /16:9 / Letter Box / Ursprunglig 
/ Teater Zoom 

  Keystone   -40 ~ 40 

  Videooverscan   0 ~ 10 

  PC detaljjustering Auto enter 

    Frekvens -15 ~ 15 
    Fas 0 ~ 63 
    Horisontell pos. -50 ~ 50 

    Vertikal pos. -50 ~ 50 

  Vitbalans R-förstärkning -50 ~ 50 

    G-förstärkning -50 ~ 50 

    B-förstärkning -50 ~ 50 

    R-förskjutning -50 ~ 50 

    G-förskjutning -50 ~ 50 

    B-förskjutning -50 ~ 50 

  
Användare 
färgtemp 

Vit forstarkning rod 5 ~ 127 

    Vit forstarkning gron 5 ~ 127 

    Vit forstarker bla 5 ~ 127 

  3D-inställning 3D-läge 
Auto / Sida vid sida / Övre / Nedre / 
Ramsekventiell / 2D till 3D 

    3D Synk DLP-Link / IR-Link / Av 

    3D Synk Inverterad Av / På 

 Bildskärm   
16:9 ursprunglig / 2.35 ana / 2.35 fast 
ana / 2.35 ursprunglig 
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Huvudmeny Undermeny  Inställningar 

Systeminställning >> 
Enkel 

Språk   

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

  Projicering   Front bord/ Bak bord/ Front tak/ Bak tak

 
Automatisk 
påslagning 

 Av / På 

  
Automatisk 
avstängning  

  
Inaktiverad / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 
min 

  Viloläge   
Avaktiverad/ 30min/ 1 tim/ 2 tim/ 3 tim/ 
4 tim/ 8 tim/ 12 tim 

  Bakgrundsfärg   Svart / Blå / Lila 

  Menyinställningar Menyplacering 
Mitten/Nederst vänster/Nederst 
höger/Överst vänster/Överst höger 

    Tid för menyvisning 5/10/15/20/25/30 sek 

  Källa PC Inaktivera, Aktivera 

    HDMI1 Inaktivera, Aktivera 

    HDMI2 Inaktivera, Aktivera 

    Component Inaktivera, Aktivera 

    Video Inaktivera, Aktivera 

    Snabb autosökning På/Av 
Systeminställning >> 
Avancerad 

Audio Volym 0~10 

    Tyst Av / På 

  Lampinställningar Lampläge Normal / ECO / Dynamisk ECO 

    Återställa lamptimer  

  Lamptimmar  

  Höghöjdsläge   Av / På 

  Testmönster   Av / På 

  Closed Caption   Av / På 

  12V UT A   På/Av 

  Återst. alla inst.  Ja/Nej 

Information Källa   

 Upplösning   

 
Lamptimmar  
(Eko, Normal) 

  

 
Fast 
programversion 
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BILDINSTÄLLNINGAR >> Enkel meny 

Tryck på MENY knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på markörknappen ◄► för att flytta till 
BILDINSTÄLLNINGAR >> Enkel. Tryck på markörknappen ▲▼ för att flytta upp och ned i 
BILDINSTÄLLNINGAR >> Enkel. Tryck på ◄► för att ändra inställningsvärden. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Visningsläge Tryck på pilknapparna ◄► för att ställa in visningsläget. 

Ljusstyrka Tryck på pilknapparna ◄► för att justera skärmens ljusstyrka.  

Kontrast Tryck på pilknapparna ◄► för att justera skärmens kontrast. 

Färgmättnad 
Tryck på pilknapparna◄► för att justera färgmättnaden. 
Notera: Denna funktion är endast tillgänglig när ingångskällan Komponent, Video 

har valts. 

Färgton 
Tryck på pilknapparna ◄► för att ställa in videons färgton/nyans. 
Notera: Denna funktion är endast tillgänglig när ingångskällan Komponent, Video 

med NTSC-system har valts. 

Skärpa 
Tryck på pilknapparna ◄► för att ställa in skärmens skärpa. 
Notera: Denna funktion är endast tillgänglig när ingångskällan Komponent, Video 

har valts. 

Återställ 
bildinställningar 

Tryck på knappen ENTER för att återställa alla till standardvärdena. 
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BILDINSTÄLLNINGAR >> Menyn Avancerad 

Tryck på MENY knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på markörknappen ◄► för att flytta till 
BILDINSTÄLLNINGAR >> Avancerad meny. Tryck på markörknappen ▲▼ för att flytta upp och 
ned i BILDINSTÄLLNINGAR >> Avancerad meny. Tryck på ◄► för att ändra inställningsvärden. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Färgtemperatur Tryck på pilknapparna ◄► för att ställa in färgtemperatur. 

Gamma Tryck på pilknapparna ◄► för att justera skärmens gammakorrigering. 

HSG-justering 
Tryck på knappen ENTER för att öppna undermenyn  HSG Adjustment (HSG-
inställning).  
Se HSG-justering på sidan 21. 

VividSettings 
Tryck på ENTER för att öppna undermenyn VividSettings. Se VividSettings på sidan 
22. 
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HSG-justering 
Tryck på ENTER knappen för att gå in i undermenyn HSG-justering.  

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Primär färg 
Tryck på markörknapparna ◄► för att ställa in den primära färgen. 
OBS: Det finns sex uppsättningar (R/ G/ B/ C/ M/ Y) med färger som kan anpassas. 

Nyans Tryck på ◄► knappen för att justera färgtonen. 

Mättnad Tryck på ◄► knappen för att justera färgmättnaden. 

Förstärkning Tryck på ◄► knappen för att justera förstärkningen. 

 



DLP-projektor – Användarhandbok 

— 22 — 

VividSettings 
Tryck på ENTER för att öppna undermenyn VividSettings. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

VividMotion Tryck på ◄► för att välja olika MEMC-nivåer. 

VividPeaking 
Tryck på ◄► för att justera förstärkning av adaptivt rörelsevärde för skärpan (2D 
Peaking). 

Hudton Tryck på ◄► för att justera skärmens hudton. 
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VISNING -meny  

Tryck på MENY-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på markörknappen ◄► för att flytta till 
VISNING -menyn: Tryck på markörknappen ◄► för att flytta upp och ned i VISNING -menyn:  
Tryck på ◄► för att ändra inställningsvärden. 

OBJEKT BESKRIVNING 

Bildproportion Tryck på pilknapparna ◄► för att ställa in bildförhållande. 

Keystone Tryck på pilknapparna ◄► för att justera Keystone. 

Videooverscan Tryck på pilknapparna ◄► för att justera överskanning. 

PC detaljjustering 
Tryck på knappen ENTER för att öppna undermenyn  PC Detail Adjustment 
(dator detaljinställning).  
Se PC detaljjustering på sidan 24. 

Vitbalans 
Tryck på knappen ENTER för att öppna undermenyn Vitbalans.  
Se Vitbalans på sidan 25. 

Användare färgtemp 
Tryck på knappen ENTER för att öppna undermenyn User Color Temp 
(användare färgtemp).  
Se Användare färgtemp på sidan 26. 

3D-inställning 
Tryck på ENTER för att öppna 3D-menyn. Se sidan 27 för mer information om 3D-
installning. 

Bildskärm Tryck på pilknappen ◄► för att ställa in skärmbild. 

Obs!  
För att uppleva 3D-funktion, aktivera först inställningen "Spela upp film i 3D" på DVD-enheten i 3D-
skivmenyn. 
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PC detaljjustering 
Tryck på ENTER knappen för att gå in i undermenyn PC detaljjustering. 

Obs: 
Anpassning av inställningarna i menyn PC detaljjustering är endast tillgänglig när PC input source 
(inmatningskälla dator) (analog RGB) valts. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Auto 
Tryck på ENTER/AUTO knappen på kontrollpanelen eller ENTER/AUTO knappen på 
fjärrkontrollen för att automatiskt justera frekvensen, fasen och positionen. 

Frekvens Tryck på ◄► knapparna för att justera A/D samplingsnumret. 

Fas Tryck på ◄► knapparna för att justera A/D samplingsklockan. 

Horisontell pos. Tryck på ◄► knapparna för att justera skärmpositionen åt höger eller vänster.  

Vertikal pos. Tryck på ◄► knapparna för att justera skärmpositionen upp eller ned. 

 

Obs: 
Vissa signaler kan ta tid att visa eller kanske inte visas korrekt. Om automatiska inställningen 
inte kan optimera datorsignalen försök att justera frekvensen och fasen manuellt. 
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Vitbalans 
Tryck på knappen ENTER för att öppna undermenyn Vitbalans.  

 

OBJEKT BESKRIVNING 

R- förstärkning Tryck på ◄► för att justera röd förstärkning. 

G-förstärkning Tryck på ◄► för att justera grön förstärkning. 

B- förstärkning Tryck på ◄► för att justera blå förstärkning.  

R-förskjutning Tryck på ◄► för att justera röd förskjutning. 

G-förskjutning Tryck på ◄► för att justera grön förskjutning. 

B-förskjutning Tryck på ◄► för att justera blå förskjutning. 
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Användare färgtemp 
Tryck på knappen ENTER för att öppna undermenyn användare färgtemp.  

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Vit forstarkning rod Tryck på ◄► för att justera vit förstärkning röd. 

Vit forstarkning 
gron 

Tryck på ◄► för att justera vit förstärkning grön. 

Vit forstarker bla Tryck på ◄► för att justera vit förstärkning blå. 
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3D-installning 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

3D-läge Tryck på ◄► för att öppna och välja ett annat 3D-läge. 

3D Synk Tryck på ◄► för att öppna och aktivera eller inaktivera 3D Synk. 

3D Synk Inverterad Tryck på ◄► för att öppna och aktivera eller inaktivera 3D Synk Inverterad. 

 

Obs! 

1. 3D OSD-menyalternativet är gråmarkerat om det inte finns någon lämplig 3D-källa. Detta är 
standardinställningen. 

2. När projektorn är ansluten till en passande 3D-källa aktiveras 3D OSD-menyalternativet för val. 

3. Använd 3D-glasögon för att visa en 3D-bild. 

4. Du behöver 3D-innehåll från en 3D DVD- eller 3D mediafil. 

5. Du måste aktivera 3D-källan (en del 3D DVD-innehåll kan ha en 3D på/av-funktion). 

6. Du behöver en DLP link 3D eller IR 3D-slutarglasögon. Med IR 3D-slutarglasögon måste du 
installera en drivrutin på datorn och ansluta en USB-sändare. 

7. 3D-läget i OSD:n måste matcha glasögonens typ (DLP link eller IR 3D). 

8. Slå på glasögonen. Glasögonen har normalt sett en strömbrytare.  
Varje typ av glasögon har egna konfigurationsanvisningar. Följ konfigurationsanvisningarna som 
medföljer glasögonen för att slutföra installationen. 

 

Obs:   
Eftersom olika glastyper (DLP link eller IR-slutarglas) har egna inställningsanvisningar, se följande 
guide för att sluta konfigurationen. 

 



DLP-projektor – Användarhandbok 

— 28 — 

SYSTEMINSTÄLLNING >> Enkel meny 

Tryck på MENY-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på ◄►-knapparna för att navigera till 
SYSTEMINSTÄLLNING >> Enkel. Tryck på ▲▼-knapparna för att flytta upp och ner i menyn  
SYSTEMINSTÄLLNING >> Enkel. Tryck på ◄► för att ändra inställningarnas värden. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Språk Tryck på pilknapparna ◄► för att välja en annan lokaliseringsmeny. 

Projicering Tryck på pilknapparna ◄► för att välja mellan fyra olika projektionsmetoder. 

Automatisk 
påslagning 

Tryck på pilknapparna ◄► för att öppna och aktivera eller inaktivera automatisk 
påslagning när nätström finns. 

Automatisk 
avstängning 

Tryck på pilknapparna ◄► för att ställa in den automatiska avstängningstimern. 
Projektorn stängs av automatiskt om ingen inmatningskalla hittas inom en förinställd 
tid. 

Viloläge 
Tryck på pilknapparna ◄► för att ställa in viloläget. Projektorns stangs automatiskt av 
efter en forinstalld tid.  

Bakgrundsfärg 
Tryck på pilknapparna ◄► för att välja bakgrundsfärg när ingen ingångskälla 
upptäcks. 

Menyinställningar 
Tryck på knappen ENTER/ för att öppna Menyinställningar. Se Menyinställningar 
på sidan 29. 

Källa Tryck på ENTER för att öppna undermenyn Källa. Se Källa på sidan 29. 
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Menyinställningar 
Tryck på ENTER knappen för att gå in i Menyinställningar undermeny. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Menyplacering Tryck på ◄► för att välja mellan fem olika OSD-platser. 

Tid för menyvisning Tryck på ◄► för att ställa in menyvisningens timer innan OSD:ns tidsgräns uppnås. 

Källa 
Tryck på ENTER knappen för att gå in i Källa undermeny. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

PC Tryck på ◄► för att aktivera eller inaktivera datorkälla. 

HDMI 1 Tryck på ◄► för att aktivera eller inaktivera HDMI-källa. 

HDMI 2 Tryck på ◄► för att aktivera eller inaktivera HDMI-källa 

Component Tryck på ◄► för att aktivera eller inaktivera Komponentkälla. 

Video Tryck på ◄► för att aktivera eller inaktivera videokälla. 

Snabb autosökning 
Tryck på ◄► för att aktivera eller inaktivera Snabb autosökning efter tillgängliga 
ingångskällor. 
Obs! När önskad källa har valts stängs funktionen Snabb autosökning av. 
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SYSTEMINSTÄLLNING>>Avancerad meny 

Tryck på MENY-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på ◄►-knapparna för att navigera till 
menyn SYSTEMINSTÄLLNING >> Avancerad. Tryck på ▲▼-knapparna för att flytta upp och ner i 
menyn SYSTEMINSTÄLLNING >> Avancerad. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Audio Tryck på ENTER för att öppna undermenyn Audio. Se Audio på sidan 31. 

Lampinställningar 
Tryck på ENTER för att öppna undermenyn Lampa. Se Lampinställningar på sidan 
31. 

Höghöjdsläge 
Tryck på pilknapparna ◄► för att aktivera eller inaktivera höghöjdsläge.  
Rekommenderas att slås på när altituden är högre än 1 500 m. 

Testmönster Tryck på pilknapparna ◄► för att välja testmönster. 

Closed Caption 
Tryck på ENTER för att öppna undermenyn Closed Caption.  
Se Dold textning på sidan 32. 

12V UT A Tryck på pilknapparna ◄► för att justera 12V UT. 

Återst. alla inst. Tryck på ENTER för att öppna återställning av alla inställningar till standardvärden. 
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Audio 
Tryck på ENTER knappen för att gå in i Audio undermenyn. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Volym Tryck på ◄► för att justera ljudvolymen. 

Tyst Tryck på ◄► för att slå högtalaren på/av.  

 

Lampinställningar 
Tryck på ENTER knappen för att gå in i undermenyn Lampinställningar. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Lampläge Tryck på ◄► knapparna för att ställa in lampljusstyrkan. 

Återställa 
lamptimer 

Tryck på ENTER knappen för att återställa lamptimmarna efter att lampan bytts ut. 

Lamptimmar Här visas hur många timmar lampan har använts. 
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Dold textning 
Tryck på ENTER knappen för att gå in i Closed Caption undermenyn. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Aktivera textning Tryck på ◄► knapparna för att slå på eller stänga av textning. 

Textningsversion Tryck på ◄► knapparna för att välja textningsversion. 
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INFORMATION-meny 

Tryck på MENY-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på ◄►-knapparna för att gå till menyn 
INFORMATION-meny. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Källa Visar den aktiverade inmatningskallan. 

Upplösning Visar den naturliga upplosningen for inmatningskallan. 

Lamptimmar  
(Eko, Normal) 

Har visas hur manga timmar lampan har anvants. 

Fast 
programversion 

Visar versionnummer for projektorns fasta programvara. 

Obs:  
Status som visas i denna meny är endast för visning och kan inte ändras. 
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UNDERHÅLL OCH SÄKERHET 

Byta projektionslampa 

Projektionslampan bör bytas ut när den är utbränd. Den bör endast bytas ut mot en certifierad 
reservdel, vilken du kan beställa från din lokala återförsäljare.  

 Viktigt: 
a. Projektionslampan i denna produkt innehåller en liten mängd kvicksilver. 

b. Kassera inte denna produkt ihop med vanligt hushållsavfall. 

c. Kassering av denna produkt måste utföras i enlighet med lokala föreskrifter. 

 Varning: 
Se till att stänga av projektorn och dra ur elsladden åtminstone en halvtimme innan du byter 
lampan. Gör du inte det kan det resultera i en svår brännskada. 

  

 Varning: 
I sällsynta fall kan glödlampan brinna ut under normal användning och orsaka att glasdamm eller 
skärvor kommer ut från den bakre ventilationsöppningen. 

Andas inte in och vidrör inte glasdamm eller skärvor. Det kan orsaka personskada." 

Håll alltid undan ansiktet från utloppet så att du inte drabbas av gas och splitter från glödlampan. 

När du tar bort lampan från en takmonterad projektor, se till att ingen befinner sig under projektorn. 
Glasfragment kan falla ner om lampan har brunnit ut. 

 OM EN LAMPA EXPLODERAR 

Om en lampa exploderar, kan gas och splitter frigöras inuti projektorn och komma ut från 
ventilationsutloppet. Gasen innehåller giftigt kvicksilver. 

Öppna fönster och dörrar och vädra ut. 

Om du andas in gasen eller får in splitter från den trasiga lampan i ögon eller mun, kontakta genast 
läkare. 

1.  Lossa två skruvarna som 
håller fast lampfackets 
lock. 
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2.  Avlägsna lamputrymmets 
lock. 

 

3.  Ta bort de tre skruvarna 
från lampmodulen. 

 

4.  Lyft upp modulhandtaget. 

5.  Dra med ett stadigt grepp 
om modulens handtag 
uppåt för att ta ut 
lampmodulen. 

6.  Gör steg 1 till 5 i omvänd 
ordning för att installera 
den nya lampmodulen.  
Under installationen, rikta 
in lampmodulen mot 
kontakten och se till att 
den sitter i plan för att 
undvika skador. 

Observera:  
Lampan måste sitta fast 
på plats och lampkontakter 
måste anslutas ordentligt 
innan skruvarna dras åt. 
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Återställa lampan 
Efter att du har bytt ut lampan bör du nollställa lamptimmeräknaren. Se följande: 

1.  Tryck på MENU-knappen för att 
öppna den projicerade menyn. 

2.  Tryck på pilknapparna ◄► för att 
gå till SYSTEMINSTÄLLNING : 
Avancerad meny. Tryck på 
pilknappen för att gå ner till 
Lampinställningar och tryck på 
enter. 

3.  Tryck på pilknapparna ▼▲ för att 
gå ner till Återställa lamptimer. 

4.  Tryck på ◄► för att justera 
inställningarna. 

5.  Tryck på MENU för att gå tillbaka till 
SYSTEMINSTÄLLNING : 
Avancerad. 
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Rengöra projektorn 

Rengöring av projektorn för att avlägsna damm och smuts säkerställer en felfri drift.  

 Varning: 
1. Se till att stänga av projektorn och dra ur elsladden åtminstone en halvtimme innan du byter 
lampan. Gör du inte det kan det resultera i en svår brännskada. 

2. Använd endast en fuktig duk för rengöringen. Låt inte vatten komma in i projektorn genom 
apparatens ventilationsöppningar.  

3. Om litet vatten kommer in i projektorn under rengöringen, drar du ur elsladden och låter 
apparaten stå i ett välventilerat rum i flera timmar innan du använder den. 

4. Kontakta servicepersonal om mycket vatten kommer in i projektorn under rengöringen. 

Rengöra linsen 
Du kan köpa rengöringsmedel för optiklinser från de flesta kamerabutiker. Se följande för att rengöra 
projektorns lins. 

1. Påför en aning rengöringsmedel på en ren och mjuk duk. (Lägg inte rengöringsmedel direkt 
på linsen.) 

2. Torka linsen lätt med cirkelrörelser. 

 Försiktighet: 
1. Använd inte repande rengöringsmedel eller lösningar. 

2. Låt inte rengöringsmedel komma på projektornväskan för att undvika missfärgningar eller 
blekningar. 

Rengöra väskan 
Se följande för att rengöra projektorväskan. 

1. Torka bort damm med en ren och fuktig duk. 

2. Fukta duken med varmt vatten och ett milt tvättmedel (t ex sådant som används som 
diskmedel) och torka sedan väskan. 

3. Skölj bort allt tvättmedel från duken och torka projektorn en gång till. 

 Försiktighet: 
Använd inte slipande alkoholbaserade rengöringsmedel för att förhindra att väskan missfärgas eller 
bleknar. 
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Använda Kensington®-låset & Använda säkerhetsfältet 

Använda Kensington®-låset 
Om du oroar dig för säkerheten fäster du projektorn vid ett fastbyggt föremål med Kensington-låset 
och en säkerhetskabel.  

OUT IN

 

Obs: 
Kontakta din återförsäljare för information om att köpa en lämplig Kensington-säkerhetskabel.  
Säkerhetslåset motsvarar Kensingtons MicroSaver-säkerhetssystem. Kontakta oss gärna med dina 
synpunkter: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA94403, USA. Tel.: 800-535-4242, 
http://www.Kensington.com. 
 

Använda säkerhetsfältet 
Förutom lösenordsskyddsfunktionen och Kensington-låset, hjälper säkerhetsfältet till att skydda 
projektorn från obehörig flyttning. Se följande bild. 

OUT IN

 

http://www.kensington.com/
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FELSÖKNING 

Vanliga problem och lösningar 

Dessa riktlinjer ger dig tips om hur du skall hantera de problem som kan uppstå när du använder 
projektorn. Kontakta din återförsäljare för hjälp om problemet inte går att lösa. 

Ofta kan problemet vid felsökning spåras till någonting så enkelt som en lös anslutning. Kontrollera 
följande saker innan du går vidare till de problemspecifika lösningarna. 

• Använd en annan elektrisk apparat för att säkerställa att eluttaget fungerar. 

• Se till att projektorn är på. 

• Se till att alla anslutningar är ordentligt fastsatta.  

• Se till att den anslutna enheten är påslagen. 

• Se till att en ansluten dator inte är i vänteläge. 

• Se till att en ansluten bärbar dator har konfigurerats för att använda en extern bildskärm. 
(Detta görs vanligen genom att du trycker på Fn-tangentkombinationen på den bärbara 
datorn.) 

Felsökningstips 

Följ stegen i varje problemspecifik sektion i den följd som rekommenderas. Detta kan bidra till att 
problemet löses snabbare. 

Försök att noggrant lokalisera problemet för att undvika att ersätta felfria delar.  
Om du till exempel byter ut batterierna och problemet kvarstår, sätter du tillbaka de ursprungliga 
batterierna och går till nästa steg.  

Bevara anteckningar om stegen som du prövar när du felsöker: Informationen kan bli användbar när 
du ringer efter tekniskt stöd eller skickar in den till servicepersonal. 
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LED-felmeddelanden 

FELKODSMEDDELANDE STRÖMLYSDIOD 
GRÖN 

LED-LAMPA 
RÖD 

TEMPERATURLAM
PA 

RÖD

Initialt system Blinkande AV AV 

Redo for Strom pa (standby) PÅ AV AV 

Systemstrom pa Blinkande AV AV 

Lampa tand, system stabilt PÅ AV AV 

Kylning Blinkande AV AV 

1W MCU upptäcker att delaren slutar att 
fungera (misslyckas initialt) 

2 blinkar AV AV 

Övertemperatur AV AV PÅ 

Fel på termisk sensorbrytare 4 blinkar AV AV 

Lampan fungerar inte 5 blinkar 0 blinkar AV 

Lampa - Temperatur avstangning 5 blinkar 1 blinkar AV 

Lampa - Kortslutning i utgang upptackt 5 blinkar 2 blinkar AV 

Lampa - Slut pa lampans livslangd upptackt 5 blinkar 3 blinkar AV 

Lampa - tandes inte 5 blinkar 4 blinkar AV 

Lampan slacktes under normal anvandning 5 blinkar 5 blinkar AV 

Lampan slacktes under uppvarmning 5 blinkar 6 blinkar AV 

Lampspanningsfel 5 blinkar 7 blinkar AV 

Lampballastfel 5 blinkar 8 blinkar AV 

Lampballast kommunikationsfel 5 blinkar 10 blinkar AV 

Flakt-1-fel 6 blinkar 1 blinkar AV 

Flakt-2-fel 6 blinkar 2 blinkar AV 

Flakt-3-fel 6 blinkar 3 blinkar AV 

Luckan oppen 7 blinkar AV AV 

DAD1000-fel 8 blinkar AV AV 

Färghjulsfel 9 blinkar AV AV 

Vid eventuellt fel, koppla ifrån strömsladden och vänta i en (1) minut innan projektorn startas om. Om 
ström- eller indikatorlamporna fortfarande blinkar eller vid någon annan situation som inte listas i 
diagrammet ovan, kontakta ditt servicecenter. 

Bildproblem 

Problem: Ingen bild projiceras 

1. Verifiera inställningarna på din bärbara dator eller bordsdator. 

2. Stäng av och slå på all utrustning i korrekt följd. 

Problem: Bilden är otydlig 

1. Justera Focus på projektorn. 

2. Tryck på knappen Auto på fjärrkontrollen. 

3. Se till att avståndet mellan projektorn eller skärmen är högst. 

4. Kontrollera att projektorlinsen är ren. 
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Problem: Bilden är bredare i ovan- eller nedankanten (trapets-effekt) 

1. Placera projektorn så att den är vinkelrät mot skärmen. 

2. Använd Keystone-knappen på fjärrkontrollen eller projektorn för att korrigera problemet. 

Problem: Bilden är spegelvänd 

Kontrollera Projektion-inställningen i Systeminställning >> Enkel > Projicering-menyn i OSD.. 

Problem: Bilden är randig 

1. Ställ in Frekvens och Fas i OSD-menyns PC detaljjustering-menyn till dess 
standardinställningar. 

2. Anslut till en annan dator för att kontrollera att problemet inte orsakas av en ansluten 
dators grafikkort. 

Problem: Bilden är avslagen, utan kontrast 

Justera inställningen för Kontrast i projicerad BILDINSTÄLLNINGAR >> Enkel-meny. 

Problem: Den projicerade bildens färg matchar inte källbilden 

Justera Färgtemperatur och Gamma-inställningar i OSD-menyn BILDINSTÄLLNINGAR >> 
Avancerad. 

Lampproblem 

Problem: Det kommer inte något ljus från projektorn 

1. Kontrollera att elsladden är ordentligt fastsatt. 

2. Se till att elkällan fungerar genom att testa med en annan elektrisk apparat. 

3. Starta om projektorn i korrekt ordning och kontrollera att Strömlampan lyser. 

4. Kontrollera att lampan är ordentligt fastsatt om du har ersatt den nyligen. 

5. Byt ut lampmodulen. 

6. Sätt tillbaka den gamla lampan i projektorn och ta projektorn till reparation. 

Problem: Lampan släcks 

1. Strömöverbelastning kan göra att lampan stängs av. Koppla in strömsladden igen. När  
Power LED är på tryck på strömknappen. 

2. Byt ut lampmodulen. 

3. Sätt tillbaka den gamla lampan i projektorn och ta projektorn till reparation. 

Problem med fjärrkontrollen 

Problem: Projektorn reagerar inte på fjärrkontrollen 

1. Rikta fjärrkontrollen mot projektorns sensor. 

2. Se till att utrymmet mellan fjärrkontrollen och sensorn inte är blockerat. 

3. Släck alla lysrör i rummet. 

4. Kontrollera batteripolariteten. 

5. Byt batteri. 

6. Stäng av alla andra apparater med infraröd sändning i närheten. 

7. Ta fjärrkontrollen till reparation. 

Ljudproblem 

Problem: Det hörs inget ljud 

1. Justera ljudvolymen med fjärrkontrollen.   

2. Justera ljudkällans ljudvolym. 
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3. Kontrollera ljudkabelanslutningen. 

4. Testa ljudkällan med andra högtalare. 

5. Ta projektorn till reparation. 

Problem: Ljudet är förvrängt 

1. Kontrollera ljudkabelanslutningen. 

2. Testa ljudkällan med andra högtalare. 

3. Ta projektorn till reparation. 

Underhålla projektorn 

Ta projektorn till reparation om du inte kan lösa problemet själv. Packa ner projektorn i sin 
originalkartong. Lägg med en beskrivning av problemet och en checklista över stegen som du gick 
igenom när du försökte lösa problemet: Informationen kan bli användbar för servicepersonalen. 
Lämna in projektorn till din återförsäljare för reparation. 



DLP-projektor – Användarhandbok 

– 43 – 

HDMI Frågor och svar 

F. Vad är skillnaden mellan en ”Standard” HDMI-kabel och en ”High-Speed” 
(höghastighets) HDMI-kabel? 

Nyligen meddelande HDMI Licensing, LLC att kablar ska testas som Standard eller 
Höghastighetskablar.  

˙Standard (eller ”kategori 1”) HDMI-kablar har testats klara av hastigheter på 75 Mhz eller 
upp till 2,25 Gbps, vilket är likvärdigt med en 720p/1080i signal.  

˙HDMI höghastighetkablar (eller ”kategori 2”) har testats att klara av hastigheter på 340 Mhz 
eller upp till 10,2 Gbps, vilket är den högsta bandbreden som för närvarande finns 
tillgänglig över en HDMI-kabel och kan lyckosamt hantera 1080p signaler inklusive dessa 
med utökat färgdjup och/eller ökad uppdateringshastighet från källan. Höghastighetskablar 
kan också ta emot högre upplösningsvisning såsom WQXGA biomonitorer (upplösning på 
2560 x 1600). 

 

F. Hur använder jag HDMI-kablar som är längre än 10 meter? 

Det finns många HDMI-adaptrar som arbetar med HDMI-lösningar som förlänger en kabels 
effektiva avstånd från den typiska 10-meterslängden till mycket längre längder. Dessa företag 
tillverkar en mängd olika lösningar som inkluderar aktiva kablar (aktiv elektronik inbyggd i 
kablarna som ökar och förlänger kabelns signal), repetrar, förstärkare samt CAT5/6 och 
fiberlösningar. 

 

F. Hur kan jag avgöra om en kabel är en HDMI certifierad kabel? 

Alla HDMI produkter erfordras vara certifierade av tillverkaren som en del i HDMI 
testspecifikation för kompatibilitet. Emellertid kan det förekomma att det finns kablar som bär 
HDMI logotypen men som inte har testats ordentligt. HDMI Licensing, LLC undersöker aktivt 
dessa fall för att garantera att HDMI varumärket används korrekt på marknaden. Vi 
rekommenderar att konsumenter köper sina kablar från en ansedd källa och från ett företag 
som är pålitligt. 

 

För mer detaljerad information se http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49 

 

 

http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49
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SPECIFIKATIONER 
Specifikationer 
Modell H1188-serien 

Skärmtyp TI DMD 0,65" 1080p 

Upplösning 1080p 1920x1080 

Projektionssavstånd 1,2 ~ 10 m 

Storlek 
projektionsskärm 

25,9" ~ 324,97" 

Projektionsobjektiv Manuell fokus/manuell zoom 

Zoomförhållande 1,5X med objektivförskjutning 

Vertikal 
keystonekorrigering 

+/- 40 grader 

Projektionsmetoder Front, bakre, bord/tak (bakre, 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, 30~91,4KHz/3D: 101,6KHz 

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

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

Drifttemperatur 5° ~ 35°C 

Mått 286,3 mm (B) x 272,2 mm (D) x 128,1 mm (H) 

Strömingång AC universell 100V-240V 

Strömförbrukning 350 W (Normal), 290 W (ECO), <0,5 W (Standby) 

Lampa 260 W (Normal)/205 W (ECO) 

Högtalare 10W monohogtalare 

Ingångskontakter 

VGA x 1 

Komponent (YPbPr RCAx3) x 1 

Komposit x 1 

HDMI x 2 

Ljudkontakt for dator (3,5 mm) x 1 

RCA stereoljud LR x 1 

Utgångskontakter Ljudkontakt for dator (3,5 mm) x 1 

Kontrollanslutningar 

RS-232C 

3D sync 

Skarmutlosare: Likstromsuttag x 1 (DC12V 200mA utmatningsfunktion) 

USB (mini B) - endast service 

USB (typ A) stöder DC 5V 

Säkerhet Kensington-las/Sakerhetsstang 

Notera: Om du har frågor som rör produktspecifikationer, kontakta din lokala distributör. 
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Projiceringsavstånd i förhållande till projicerad storlek 

 

Tabell över projektionsavstånd och storlek 

H1188 

BILDDIAG

ONAL 
BILDBREDD BILDHÖJD 

PROJEKTIONSSA

VSTÅND 
FRAN 

PROJEKTIONSSA

VSTÅND 
TILL 

OFFSET-A

(TUM) (TUM) (CM) (TUM) (CM) (TUM) (CM) (TUM) (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  

 

 

 

 

B
ild

hö
jd

 

Keystone 
korrigeringsvinkel 

Projektionsavstånd 
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Tabell över timingläge 

SIGNAL UPPLÖSNING 
H-SYNK 
(KHZ) 

V-SYNK 

(HZ) 
KOMPOSIT / S-

VIDEO 
KOMPONENT 

RGB 

(ANALOG) 
HDMI 

(DIGITAL)

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 － － ○ ○ 

1280 x 1024 91,1 85 － － ○ ○ 
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SIGNAL UPPLÖSNING 
H-SYNK 
(KHZ) 

V-SYNK 

(HZ) 
KOMPOSIT / S-

VIDEO 
KOMPONENT 

RGB 

(ANALOG) 
HDMI 

(DIGITAL)

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：Frekvensen stöds 

—：Frekvensen stöds inte. 

 Panelens optimala upplösning är 1920x1080  

Annan upplösning än den optimala upplösningen kan visa ojämn storlek på text eller linje 

Färgen för     betyder endast för visning. (endast 4:3) 

Färgen för     betyder att lite brus är acceptabelt. 

 HDTV-timingens primära kontrollverktyg är DVD-spelaren, VG828 är sekundär. 
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Projektorns mått 
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LAGSTADGAD ÖVERENSSTÄMMELSE 

FCC-varning (USA) 
Denna utrustning har testats och konstaterats överensstämma med gränserna för en Klass B digital 
apparat i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar har utformats för att erbjuda ett 
rimligt skydd mot interferens när utrustningen används i affärsmiljö. 

Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och, om den inte har 
installerats i enlighet med användarhandbokens anvisningar, kan ge upphov till skadlig interferens på 
radiokommunikationer. Att använda denna utrustning i ett bostadsområde kan förorsaka skadlig 
interferens i vilket fall användaren kan avkrävas att åtgärda interferensen på egen bekostnad. 

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkäns av de parter som är ansvariga för 
överensstämmelsen kan ogiltiggöra användarens rätt att använda utrustningen. 

Kanada 

Denna Klass B digitala apparat överensstämmer med den kanadensiska ICES-003. 

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

RS-232C-protokoll 

RS232-inställning 

Baudhastighet: 9600 
Paritetskontroll: Ingen
Databit: 8 
Stoppbit: 1 

Flödeskontroll Ingen 

Minsta fördröjning för nästa kommando: 1 ms 

Styrkommando        

 Header kod Kommandokod Datakod Slutkod
HEX  Kommando Data 0Dh 

ASCII ‘V’ Kommando Data CR 

Driftkommando 

Observera: 

"CR" betyder Radbrytning (Carriage Return) 

XX=00-98, projektor-ID, XX=99 är för alla projektorer 

Resultat P=Lyckades / F=Misslyckades 

n: 0:Avaktivera/1: Aktivera/Värde (0 -9 999) 
  

Kommandogrupp 00 

ASCII HEX Funktion Beskrivning Returvärde 

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 

 

Kommandogrupp 01 

ASCII HEX Funktion Beskrivning Returvärde 

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 

VXXS0104n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh Set Tint n=-50~50 P/F 
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Kommandogrupp 01 

ASCII HEX Funktion Beskrivning Returvärde 

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 Temper-
ature 

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

Pn/F 

VXXS0106n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh
Set Color Temper-
ature 

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 

 

Kommandogrupp 02 

ASCII HEX Funktion Beskrivning Returvärde 

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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Kommandogrupp 03 

ASCII HEX Funktion Beskrivning Returvärde 

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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