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Uwaga FCC

Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami 
dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 regulacji FCC. Ograniczenia te 
zostały opracowane w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed 
niepożądanymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Urządzenie to wytwarza, 
używa i może emitować energię częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie 
zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może zakłócać 
komunikację radiową. Jednakże nie jest gwarantowane, że zakłócenia te nie będą 
występować w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje zakłócenia w 
odbiorze radia lub telewizji, co można zidentyfikować poprzez jego wyłączenie i 
ponowne włączenie, użytkownik powinien podjąć próbę usunięcia zakłóceń przez 
jeden lub więcej następujących sposobów:

• Przesunięcie lub przemieszczenie anteny odbiorczej

• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem

• Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego w innym obwodzie niż ten do 
którego podłączony jest odbiornik

• Lub kontakt z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania 
pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega 
następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i 

2. To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, które mogą powodować 
niepożądane działanie.
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Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj wszystkie podane instrukcje przed rozpoczęciem używania projektora i 
zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

1. Przeczytaj instrukcje
Należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i działania przed 
rozpoczęciem używania urządzenia.

2. Uwagi i ostrzeżenia
Należy zastosować się do wszystkich uwag i ostrzeżeń w instrukcjach działania.

3. Czyszczenie
Przed czyszczeniem należy odłączyć projektor od gniazdka ściennego. Do 
czyszczenia projektora należy używać wilgotnej szmatki. Nie należy używać 
środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.

4. Akcesoria
Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. 
Produkt może upaść i ulec poważnemu uszkodzeniu.
Plastykowe materiały pakujące (z projektora, akcesoriów i części opcjonalnych) 
należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ ich połknięcie może 
spowodować śmierć przez zadławienie. Należy szczególnie uważać na małe 
dzieci.

5. Wentylacja
Projektor jest wyposażony w otwory wentylacyjne (wlot) i otwory wentylacyjne 
(wylot).
Nie należy blokować tych szczelin ani umieszczać niczego w ich pobliżu; w 
przeciwnym razie może dojść do nagromadzenia ciepła i pogorszenia jakości 
obrazu lub uszkodzenia projektora.

6. ?ródła zasilania
Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania urządzenia jest identyczne z napięciem 
dostępnym w lokalnej sieci.

7. Naprawa
Nie należy próbować naprawiać tego projektora samodzielnie. Tylko 
wykwalifikowani pracownicy serwisu upoważnieni są do wykonywania wszelkich 
napraw.

8. Części zamienne
Gdy potrzebne są części zamienne należy używać części określonych przez 
producenta. Używanie nieautoryzowanych zamienników może spowodować 
pożar, porażenie prądem elektrycznym lub innne niebezpieczeństwa.

9. Kondensacja wilgoci
Nigdy nie należy uruchamiać tego projektora natychmiast po przyniesieniu go z 
zimnego do ciepłego miejsca. Po narażeniu projektora na takie zmiany 
temperatury, na obiektywie i istotnych częściach może się utworzyć kondnsacja. 
Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu, nie należy używać projektora przez co 
najmniej 2 godziny po przeniesieniu go do miejsca o ekstremalnej temperaturze 
lub po nagłej zmianie temperatury.



Uwagi dotyczące przewodu zasilania prądem 
zmiennym

Przewód zasilajacy musi spełniać wymagania krajów, gdzie będzie używany 
projektor. Należy sprawdzić na pokazanych poniżej rysunkach zgodność typu wtyczki 
prądu zmiennego i upewnić się, że używany jest prawidłowy przewód zasilający prądu 
zmiennego. Jeśli dostarczony przewód prądu zmiennego nie pasuje do gniazdka 
prądu zmiennego należy skontaktować się ze sprzedawcą. Ten projektor jest 
wyposażony we wtyczkę zasilania prądu zmiennego z uziemieniem. Należy 
sprawdzić, czy gniazdko pasuje do wtyczki. Nie należy demontować kołka uziemienia 
wtyczki. Aby zapobiegać zakłóceniom sygnału spowodowanym wahaniami napięcia 
zaleca się używanie źródła video, także wyposażonego we wtyczkę sieci zasilania 
prądem zmiennym z uziemieniem.

Dla Australii i Chin 
kontynentalnych

Dla USA i Kanady

Dla Wielkiej Brytanii

Uziemien

Dla Europy kontynentalnej

Uziemieni

Uziemieni

Uziemienie
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Wprowadzenie

Zawartość opakowania
Należy ostrożnie rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy zostały dostarczone 
wszystkie wymienione poniżej elementy. Jeśli czegoś brakuje, należy skontaktować 
się ze sprzedawcą.

Standardowe akcesoria

Projektor Pilot 2 baterie AAA

Kabel HDMI Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna
Instrukcje dotyczące 

bezpieczeństwa
Moduł USB do projekcji 

bezprzewodowej
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Przegląd projektora

1. Osłona lampy 2. Panel sterowania
3. Przesuwanie obiektywu 4. Pokrętło ostrości
5. Pokrętło powiększenia 6. Przedni czujnik podczerwieni pilota 

zdalnego sterowania
7. Obiektyw projektora 8. Dźwignia szybkiego odblokowania
9. Nóżki regulacji 10. Otwory wentylacyjne (wylot powietrza) 
11. Listwa zabezpieczająca 12. Otwory wentylacyjne (wlot powietrza) 
13. Głośnik 14. Ukryty port na moduł USB do projekcji 

bezprzewodowej
15. Otwory do montażu sufitowego 16. Gniazdo wyjścia prądu stałego 12V

Służy do zasilania urządzeń 
zewnętrznych, takich jak ekran 
elektryczny lub regulator światła itp.

17. Złącze sterowania RS-232 18. Port USB typu mini-B (do aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego)

19. Gniazda wejścia HDMI 20. Gniazdo wyjścia SPDIF
21. Gniazdo wyjścia audio 22. Otwór zamka zabezpieczającego 

przed kradzieżą Kensington 
23. Port USB typu A (USB 2,0) 24. Port USB typu A (USB 3.0)
25. Gniazdo zasilania prądem 

zmiennym
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Elementy sterowania i funkcje

Projektor i pilot
1. Zasilanie

Włączanie i wyłączanie projektora.

 ON /  OFF
Włączanie i wyłączanie projektora.

2. Przyciski strzałek ( / / / )
Po uaktywnieniu menu ekranowego 
OSD, przyciski te służą jako strzałki 
kierunku, do wyboru wymaganych 
elementów menu i wykonywania 
regulacji.

3.  OK
Potwierdzanie wyboru w menu.

4. Source (?ródło)
Wyświetlanie paska wyboru źródła.

5.  Wstecz
Powrót do poprzedniej warstwy. 
Przechodzenie do poprzedniego menu 
OSD, zakończenie i zapis ustawień.

6. /  Menu
Włączanie menu ekranowego (OSD).

7. Kontrolka zasilania
(Patrz "Komunikaty wskaźników LED” 
na stronie 45.)

8. Kontrolka ostrzegawcza temperatury
(Patrz "Komunikaty wskaźników LED” 
na stronie 45.)

9. Kontrolka lampy
(Patrz "Komunikaty wskaźników LED” 
na stronie 45.)

10. HDMI1/HDMI2
Wybór źródła wejścia HDMI 1 lub HDMI 
2.

11. Przyciski cyfr
12. Korekcja trapezowa

Wyświetlanie menu korekcji trapezowej.
13. Jasność

Wyświetlanie paska ustawień do 
regulacji wartości jasności.

1

2

3

456

7 8 9
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10
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6 18
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15
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14. Pusty ekran
Umożliwia ukrywanie obrazu 
ekranowego.

15. Zatrz.
Zatrzymanie/wznowienie obrazu na 
ekranie.

16. HDMI 3
Brak funkcji

17. / /
 USB: Przełączanie na źródło w 

postaci odtwarzacza 
multimedialnego.

 Wi-Fi: Przełączanie na 
połączenie bezprzewodowe.

 Bluetooth: Brak funkcji

18.  Odtwarzacz multimedialny
Uzyskiwanie dostępu do strony 
Pulpit.

19.  ID
Brak funkcji

20. ECO
Wyświetlanie paska wyboru trybu lampy 
(Normalny/Eco/Dynamiczny Eco).

21. Głośność
Wyświetlanie paska regulacji głośności.

22. Wycisz
Służy do włączania i wyłączania 
dźwięku w projektorze.

23. Kontrast
Wyświetlanie paska ustawień do 
regulacji wartości kontrastu.

24. Automatyczny
Brak funkcji
9



Instalacja baterii
1. Naciśnij i otwórz pokrywę baterii, jak 

pokazano na ilustracji.

2. Wyjmij stare baterie (jeśli są stare) i 
zainstaluj dwie baterie AAA. Upewnij 
się, że końce plus i minus są 
prawidłowo ukierunkowane, jak na 
ilustracji.

3. Załóż pokrywę baterii, aż do 
zaskoczenia na miejsce.

Przestroga

• Jeżeli bateria zostanie wymieniona na baterię innego typu może to spowodować 
eksplozję baterii.

• Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami.

• Podczas wkładania baterii należy upewnić się, że złącza plus i minus są skierowane we 
właściwym kierunku.

Uwaga

• Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Przypadkowe połknięcie baterii, może 
spowodować śmierć.

• Baterie należy wyjąć z pilota, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas.

• Nie należy wyrzucać zużytych baterii ze śmieciami domowymi. Zużyte baterie należy 
usuwać w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

• Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować ich wybuch. Podczas wymiany, 
wszystkie baterie należy wymienić na nowe.

• Baterii nie wolno wrzucać lub umieszczać blisko ognia lub wody, należy je trzymać w 
ciemym, chłodnym i suchym miejscu.

• Jeśli podejrzewa się przeciek baterii należy wytrzeć wyciek, a następnie włożyć nową 
baterię.

• Jeśli miejsce wycieku dotknie ciała lub ubrania miejsce to należy jak najszybciej 
wytrzeć.
10



Działanie pilota zdalnego sterowania
Skieruj pilota zdalnego sterowania w sensor podczerwieni i naciśnij przycisk.

• Obsługa projektora z przodu

Uwaga

• Nie wolno kierować lasera bezpośrednio w oczy ludzi (szczególnie małych dzieci). Może 
to spowodować obrażenia oczu.

• Pilot zdalnego sterowania może nie działać w silnym świetle słonecznym lub w innym 
silnym świetle, takim jak lampa jarzeniowa świecąca w sensor podczerwieni.

• Pilot zdalnego sterowania należy używać z takiego miejsca, gdzie jest widoczny sensor 
pilota zdalnego sterowania.

• Nie należy upuszczać lub potrząsać pilotem zdalnego sterowania.

• Nie należy trzymać pilota zdalnego sterowania w miejscach o nadmiernej temperaturze 
lub wilgotności.

• Nie należy dopuszczać do przedostania się do pilota zdalnego sterowania wody lub do 
ustawiania na nim mokrych obiektów.

• Nie należy demontować pilota zdalnego sterowania.

7m

5m
15 15

8m
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Ustawianie projektora

Wybór miejsca
Przed wybraniem miejsca instalacji dla projektora, należy wziąć pod uwagę 
następujące czynniki:

• Wielkość i pozycja ekranu

• Miejsce gniazda zasilania prądem elektrycznym

• Miejsce i odległość pomiędzy projektorem i resztą sprzętu

Projektor można zainstalować w następujący sposób.

Po włączeniu projektora przejdź do menu USTAW. > Projekcja i naciśnij / , aby 
wybrać ustawienie.

1. Przód

Wybierz to ustawienie, gdy projektor 
znajduje się na stole z przodu ekranu. 
Jest to najbardziej powszechne 
ustawienie, umożliwiające szybką 
instalację i przenoszenie.

2. Tył

Wybierz to ustawienie, gdy projektor 
znajduje się na stole za ekranem. 
Potrzebny jest specjalny ekran do tylnej 
projekcji.

3. Przód+sufit

Wybierz to ustawienie, gdy projektor jest 
podwieszony do sufitu górą w dół z 
przodu ekranu. W celu zamocowania 
projektora do sufitu należy zakupić u 
sprzedawcy zestaw do montażu 
projektora pod sufitem/na ścianie. 

4. Tył + sufit

Wybierz to ustawienie, gdy projektor jest 
podwieszony do sufitu górą w dół za 
ekranem. Należy pamiętać, że w 
przypadku takiego sposobu montażu 
wymagane jest zastosowanie 
specjalnego ekranu do tylnej projekcji 
oraz zestawu do montażu projektora pod 
sufitem/na ścianie.
12



Uzyskanie odpowiedniej wielkości wyświetlanego 
obrazu
Odległość od obiektywu do ekranu, ustawienia powiększenia (jeśli są dostępne) i 
format wideo wpływają na wielkość wyświetlanego obrazu.

Wymiary projekcji

• Współczynnik proporcji ekranu to 16:9, a format wyświetlanego obrazu to 16:9.
Rozmiar ekranu Odległość od ekranu (mm)

Przekątna
W (mm) S (mm)

Min. długość
Średnia

Maks. długość

cal mm (maks. powiększenie) (min. powiększenie)

30 762 374 664 750 863 976

40 1016 498 886 1001 1151 1302

50 1270 623 1107 1251 1439 1627

60 1524 747 1328 1501 1727 1953

70 1778 872 1550 1751 2015 2278

80 2032 996 1771 2001 2302 2603

90 2286 1121 1992 2251 2590 2929

100 2540 1245 2214 2502 2878 3254

110 2794 1370 2435 2752 3166 3580

120 3048 1494 2657 3002 3454 3905

130 3302 1619 2878 3252 3741 4231

140 3556 1743 3099 3502 4029 4556

150 3810 1868 3321 3752 4317 4881

160 4064 1992 3542 4003 4605 5207

170 4318 2117 3763 4253 4893 5532

180 4572 2241 3985 4503 5180 5858

190 4826 2366 4206 4753 5468 6183

200 5080 2491 4428 5003 5756 6509

210 5334 2615 4649 5253 6044 6834

220 5588 2740 4870 5504 6331 7159

230 5842 2864 5092 5754 6619 7485

240 6096 2989 5313 6004 6907 7810

250 6350 3113 5535 6254 7195 8136

260 6604 3238 5756 6504 7483 8461

270 6858 3362 5977 6754 7770 8787

280 7112 3487 6199 7004 8058 9112

290 7366 3611 6420 7255 8346 9437

300 7620 3736 6641 7505 8634 9763

H

W
Odległość projekcji

Środek obiektywu

Ekran
Przekątna ekranu 16:9

Przesunięcie
pionowe
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Na przykład, jeśli używany jest ekran 120-cali, zalecana odległość projekcji wynosi 
3454 mm.
Jeśli zmierzona odległość projekcji wynosi 5000 mm, to najbliższa pasująca wartość 
w kolumnie "Odległość od ekranu (mm)" wynosi 4893 mm. Sprawdzenie wartości 
wzdłuż rzędu wskazuje, że wymagany jest ekran o przekątnej 170 " (około 4,3 m).

Uwaga
• Wszystkie pomiary są przybliżone i mogą się różnić od rozmiarów rzeczywistych. 

W przypadku montażu projektora na stałe zalecane jest fizyczne sprawdzenie wielkości i 
odległości projekcji przy użyciu rzeczywistego projektora in situ przed jego 
zamocowaniem na stałe w celu wzięcia pod uwagę właściwości optycznych tego 
projektora. Umożliwi to określenie dokładnej pozycji instalacji w celu optymalnego 
dopasowania do określonej lokalizacji.

• W celu optymalizacji jakości projekcji zalecane jest jej przygotowanie zgodnie z 
wartościami w komórkach, które nie są szare.

• Wartości w szarych komórkach mają tylko charakter poglądowy.

Przesuwanie obiektywu projekcji

Uwaga

• Należy zatrzymać obracanie pokrętła, po usłyszeniu dźwięku kliknięcia, oznaczającego 
osiągnięcie ogranicznika obrotu pokrętła. Nadmierne przekręcenie pokrętła może 
spowodować jego uszkodzenie.

1V

 min.      0 V         
 max.     0.1 V         

Projekcja na biurku z 
przodu

min.
maks.
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Regulacja wysokości projektora

Ten projektor jest wyposażony w jedną przednią nóżkę do regulacji i 2 tylne nóżki do 
regulacji.
Ten system regulacji służy do zmiany wysokości obrazu i kąta projekcji.
1. Pociągnij dźwignię szybkiego zwalniania i podnieś przód projektora. Po 

odpowiednim ustawieniu obrazu zwolnij dźwignię, aby zablokować nóżkę na 
określonej pozycji. W celu zmiany wysokości obrazu, można także obrócić 
przednią nóżkę regulacji.

2. Za pomocą tylnej nóżki do regulacji można precyzyjnie ustawić kąt poziomy.
Aby cofnąć nóżkę, obróć regulator nóżki w odwrtonym kierunku.

Uwaga

• Aby uniknąć uszkodzenia projektora, przed umieszczeniem projektora w torbie do 
przenoszenia należy sprawdzić, czy nóżki regulacji zostały całkowicie cofnięte.

Regulacja ostrości i powiększenia projektora

1. Ustaw ostrość obrazu za pomocą pierścienia ostrości. Do ustawienia ostrości zaleca się 
użycie nieruchomego obrazu.

2. Wyreguluj wielkość obrazu przesuwając pokrętło powiększenia.

Przednia stopka regulatora

Tylna stopka 
regulatora

Tylna stopka regulatora

Pokrętło ostrości

Pokrętło powiększenia
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Obsługa

Instalacja modułu USB do projekcji bezprzewodowej
Instalację modułu USB do projekcji bezprzewodowej należy wykonać zgodnie z 
poniższymi rysunkami. Po podłączeniu modułu USB do projekcji bezprzewodowej 
należy pamiętać o ponownym założeniu pokrywy. Po otwarciu pokrywy nie wolno 
włączać zasilania.

Włączanie projektora
1. Wykonaj podłączenie przewodu zasilającego prądu zmiennego i kablowe 

połączenia sygnałowe urządzeń peryferyjnych.

2. Naciśnij przycisk  na projektorze lub 
 ON na pilocie zdalnego sterowania, aby 

włączyć projektor.
Przez około minutę projektor będzie się 
rozgrzewał. 

3. Włącz źródło (komputer, notebook, DVD, itd.). 
Projektor automatycznie wykrywa źródło, po 
ustawieniu Auto źródło na Wł.

• Jeśli projektor nie wykryje prawidłowego 
sygnału, wyświetlony zostanie komunikat 
„Brak sygnału”.

Ostrzeżenie

• Nigdy nie należy zaglądać w obiektyw, gdy jest włączona lampa. Może to spowodować 
obrażenia oczu.

• W punkcie ogniskowej koncentruje się wysoka temperatura. Nie należy umieszczać w 
pobliżu żadnego obiektu, aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru.

Wyłączanie projektora
1. Naciśnij przycisk  na projektorze lub  OFF na pilocie zdalnego sterowania, 

aby wyłączyć lampę projektora. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „Aby 
wyłączyć, naciśnij ponownie przycisk zasilania”.

2. Ponownie naciśnij przycisk  na projektorze lub  OFF na pilocie zdalnego 
sterowania, aby potwierdzić.
• Aby z powrotem włączyć projektor należy zaczekać na zakończenie przez 

projektor cyklu chłodzenia i przejście do trybu wstrzymania. Po przejściu do 
trybu wstrzymania wystarczy nacisnąć przycisk  na projektorze lub  ON na 
pilocie zdalnego sterowania, aby ponownie uruchomić projektor.

3. Odłącz przewód zasilający prądu zmiennego od gniazdka elektrycznego i od 
projektora.

4. Nie należy włączać projektora zaraz po wyłączeniu zasilania.

1
2

3
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Pulpit
Pulpit to system operacyjny projektora, który umożliwia wybór źródła wejścia HDMI, 
odtwarzacza multimedialnego, AirReceiver, połączenia bezprzewodowego i ustawień 
językowych.

Gdy projektor nie wyświetla żadnego obrazu z podłączonego źródła, domyślnie 
wyświetlona zostanie strona Pulpit. W przypadku projekcji ze źródła na stronę Pulpit 
można wrócić, naciskając przycisk  lub .

Na stronie Pulpit dostępne są następujące funkcje:

• Source List (Lista źródeł) — wybór źródła wejścia Media Player (Odtwarzacz 
multimedialny), HDMI1 lub HDMI2.

• AirReceiver — umożliwia bezprzewodowe przesyłanie zawartości ze smartfonów, 
tabletów lub komputerów.

• Network (Sieć) — łączenie projektora z siecią bezprzewodową.

• Language (Język) — ustawianie języka menu ekranowego (OSD).
17



Podłączenie
Podczas podłączania źródła sygnału do projektora należy sprawdzić, czy:
1. Wszystkie podłączane urządzenia są wyłączone.

2. Użyte są prawidłowe kable sygnałowe dla danego źródła.

3. Kable są pewnie podłączone.

Ważne

• Kable użyte w niektórych pokazanych powyżej połączeniach mogą nie być dołączone 
do zestawu projektora. Są one ogólnie dostępne w sklepach z elektroniką.

• Pokazane powyżej ilustracje połączeń służą wyłącznie jako odniesienie. Tylne gniazda 
połączeń projektora zależą od modelu projektora.

• Należy sprawdzić, czy szybkość przesyłania komputera wynosi 9600, aby możliwe było 
podłączenie projektora przy użyciu odpowiedniego kabla RS-232.

1. Wyzwalacz 12V do sterowania 
ekranem

2. Kabel HDMI

3. Kabel USB (typu mini-B do A) 4. Kabel audio

5. Kabel SPDIF 6. Urządzenie pamięci USB do 
odtwarzacza multimedialnego, 
aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego

7. Kabel RS232

2 2

4

2

1

67

3

5

6
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Łączenie z siecią Wi-Fi
Funkcja projekcji bezprzewodowej jest dostępna dopiero po połączeniu projektora z 
siecią bezprzewodową.
1. Przed rozpoczęciem zainstaluj moduł USB do projekcji bezprzewodowej (patrz str. 16).

2. Włącz projektor. Zobacz część "Włączanie projektora” na stronie 16.

3. Na interfejsie strony ekranu głównego wybierz pozycję Sieć i naciśnij przycisk OK, 
aby uzyskać dostęp do ustawień sieci bezprzewodowej.

4. Włącz pozycję Wi-Fi, aby zobaczyć dostępne sieci.

5. Wybierz identyfikator SSID punktu dostępu do sieci bezprzewodowej, z którym 
chcesz nawiązać połączenie, a następnie naciśnij przycisk OK.
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Przesyłanie ekranu ze smartfona, tabletu lub 
komputera
Funkcja przesyłania ekranu umożliwia bezprzewodowe przesłanie zawartości ze 
smartfona, tabletu lub komputera (z systemem operacyjnym iOS, MacOS, Android lub 
Windows) połączonego z tą samą siecią co projektor.

Uwaga

• Firma Vivitek nie gwarantuje współdziałania ze wszystkimi dostępnymi na rynku 
markami i modelami wymienionych powyżej urządzeń.

• Niektóre aplikacje do strumieniowego przesyłania na żywo, takie jak Netflix, Amazon 
Video itp., nie obsługują funkcji przesyłania ekranu do projektora.

• Filmy z zabezpieczeniami DRM z iTunes nie obsługują funkcji przesyłania ekranu do 
projektora.
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Przesyłanie ekranu z urządzenia iOS

1. Włącz projektor. Zobacz część "Włączanie projektora” na stronie 16.

2. Połącz projektor z siecią Wi-Fi. Zobacz część "Łączenie z siecią Wi-Fi” na stronie 
19. 

3. Połącz urządzenie z tą samą siecią Wi-Fi co projektor.

4. Przesuń palcem w górę od dolnej części ekranu urządzenia, aby uzyskać dostęp 
do konsoli sterowania iOS.

5. Stuknij pozycję Screen Mirroring (Lustrzany obraz ekranu) w konsoli 
sterowania iOS.

6. W menu Screen Mirroring (Lustrzany obraz ekranu) wybierz nazwę urządzenia 
„Vivitek”.

7. Ekran urządzenia iOS zostanie wyświetlony za pomocą projektora.
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Przesyłanie ekranu z urządzenia MacOS

1. Włącz projektor. Zobacz część "Włączanie projektora” na stronie 16.

2. Połącz projektor z siecią Wi-Fi. Zobacz część "Łączenie z siecią Wi-Fi” na stronie 
19. 

3. Połącz urządzenie z tą samą siecią Wi-Fi co projektor.

4. Otwórz menu stanu na górze ekranu, a następnie kliknij przycisk Screen Mirroring 
(Lustrzany obraz ekranu). 

5. W menu Screen Mirroring (Lustrzany obraz ekranu) wybierz nazwę urządzenia 
„Vivitek”.

6. Ekran urządzenia MacOS zostanie wyświetlony za pomocą projektora.
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Przesyłanie ekranu z urządzenia Android

1. Włącz projektor. Zobacz część "Włączanie projektora” na stronie 16.

2. Połącz projektor z siecią Wi-Fi. Zobacz część "Łączenie z siecią Wi-Fi” na stronie 
19. 

3. Połącz urządzenie z tą samą siecią Wi-Fi co projektor.

4. Włącz w urządzeniu funkcję bezprzewodowego przesyłania ekranu.

Uwaga

• Funkcja bezprzewodowego przesyłania ekranu ma różne nazwy w zależności od 
producenta smartfona/tabletu Android. Aby ją poznać, należy zapoznać się z 
podręcznikiem użytkownika urządzenia lub zadzwonić na linię pomocy technicznej 
urządzenia.

5. W menu bezprzewodowego przesyłania ekranu wybierz nazwę urządzenia 
„Vivitek”.

6. Ekran urządzenia Android zostanie wyświetlony za pomocą projektora.

Przesyłanie ekranu z komputera z systemem Windows

1. Włącz projektor. Zobacz część "Włączanie projektora” na stronie 16.

2. Połącz projektor z siecią Wi-Fi. Zobacz część "Łączenie z siecią Wi-Fi” na stronie 
19. 

3. Połącz komputer z tą samą siecią Wi-Fi co projektor.

4. Uruchom na komputerze przeglądarkę internetową Chrome .

5. Kliknij przycisk menu  w prawym górnym rogu okna przeglądarki.
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6. Wybierz polecenie Cast... (Przesyłaj...) z menu przeglądarki Chrome. 

7. W menu Cast tab (Przesyłaj kartę) wybierz nazwę urządzenia „Vivitek”. 

8. Wybierz pozycję Cast tab (Przesyłaj kartę) w celu przesłania wyświetlonej karty 
przeglądarki lub pozycję Cast desktop (Przesyłaj pulpit) w celu przesłania 
całego pulpitu komputera. 

9. Ekran urządzenia komputera z systemem Windows zostanie wyświetlony za 
pomocą projektora.

Problemy z przesyłaniem ekranu
Problem: Nie można znaleźć projektora Vivitek na liście urządzeń funkcji 
przesyłania ekranu.
1. Upewnij się, że oba urządzenia są połączone z tą samą siecią i są ze sobą 

pomyślnie sparowane.
2. Uruchom ponownie kilka razy AirReceiver na projektorze [wybierz kolejno pozycje 

AirReceiver > Restart/Close (Uruchom ponownie/Zamknij) > RESTART 
(URUCHOM PONOWNIE)].

3. Zmień ustawienie wykrywania urządzenia i sprawdź ponownie [wybierz kolejno 
pozycje AirReceiver > Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) > Device 
Discovery Tweeks (Wykrywanie urządzenia) > Turn Off / On (Wyłącz/Włącz)]

Problem: Przesłanie ekranu zostało wykonane pomyślnie, ale ekran jest czarny.
4. Przejdź kolejno do pozycji AirReceiver > Advanced Settings (Ustawienia 

zaawansowane) > Use Hardware (HW) Codec [Użyj kodeka sprzętowego (HW)], 
wyłącz tę funkcję i sprawdź ponownie.
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Problem: Nie można znaleźć funkcji przesyłania ekranu smartfona/tabletu 
Android.
5. Funkcja przesyłania ekranu może znajdować się w sekcji Setting (Ustawienia) > 

Wireless and network (Sieci bezprzewodowe i zwykłe).  
6. Jeśli nadal nie można znaleźć funkcji przesyłania ekranu urządzenia, przejdź do 

aplikacji Google Play, aby pobrać i zainstalować aplikację do przesyłania ekranu 
(np.: Google Home). Po pomyślnym zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji Google 
Home wybierz pozycję Account (Konto) na pasku Menu > i wybierz pozycję Mirror 
device (Lustrzany obraz urządzenia), aby rozpocząć przesyłanie ekranu. 

Często zadawane pytania
Dlaczego bezprzewodowe (lub strumieniowe) przesyłanie zawartości ekranu z 
urządzenia przenośnego do projektora nie działa w przypadku niektórych 
aplikacji lub treści wideo?

Chociaż wiele protokołów i aplikacji zostało przetestowanych pod kątem płynnego 
bezprzewodowego (lub strumieniowego) przesyłania zawartości ekranu do 
projektora, czasem występują pewne ograniczenia regionalne lub problemy ze 
zgodnością w zakresie strumieniowego przesyłania wideo z urządzenia 
przenośnego do projektora. Zalecane jest skontaktowanie się z producentem 
urządzenia przenośnego, dostawcą usług telekomunikacyjnych lub programistą 
aplikacji w celu zapytania o zgodność i ograniczenia.

Prezentacja za pomocą funkcji Media Player 
(Odtwarzacz multimedialny)
Dzięki portowi USB za pomocą projektora można przejrzeć obrazy i pliki dokumentów 
zapisane na podłączonej do niego pamięci flash USB. Może to wyeliminować 
konieczność dostępu do źródła komputera.

Obsługiwane formaty plików

Wyświetlanie plików

1. Podłącz pamięć flash USB do portu USB z tyłu projektora.
2. Naciśnij przycisk  na projektorze i wybierz pozycję Media Player (Odtwarzacz 

multimedialny) lub naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. Za pomocą 
projektora wyświetlona zostanie strona główna wbudowanego czytnika 
multimediów.

3. Naciśnij przycisk / / / , aby wybrać, a następnie przycisk OK, aby przejść do 
podfolderu lub wyświetlić plik.

4. Po pojawieniu się pliku naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić pasek funkcji. Możesz 
nacisnąć przycisk / , aby wybrać funkcję, a następnie przycisk OK w celu 
włączenia wybranego elementu.

Format wideo Format audio Format zdjęć
• MPEG1

• MPEG4

• H.263

• Motion JPEG

• MPEG1/2 Layer1

• MPEG1/2 Layer2

• FLAC

• Podstawowy JPEG

• Progresywny JPEG

• PNG bez przeplotu

• PNG z przeplotem

• BMP
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Używanie menu
Projektor zawiera wielojęzyczne menu ekranowe (OSD), które umożliwia regulację 
obrazu i zmianę różnych ustawień.

1. Naciśnij przycisk  na projektorze lub  na pilocie zdalnego sterowania, aby 
wyświetlić menu OSD.

2. Po wyświetleniu OSD, użyj /  do wyboru dowolnej funkcji w menu głównym.

3. Po wybraniu wymaganego elementu menu głównego, naciśnij , aby przejść do 
podmenu w celu ustawienia funkcji.

4. Użyj / , aby wybrać wymagany element i wyregulwoać ustawienia przez / .

5. Aby przejść na następny poziom menu OSD, naciśnij przycisk OK.

6. Naciśnij dwukrotnie* przycisk Menu, aby wyjść i zapisać ustawienia.

*Pierwsze naciśnięcie przycisku przełącza na ekran menu głównego, następne 
wyłącza menu OSD.
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Zabezpieczanie projektora

Korzystanie z funkcji hasła

Ustawianie hasła

1. Przejdź do menu ZARZĄDZANIE > Hasło. Naciśnij przycisk OK. Wyświetlona 
zostanie strona ustawiania hasła.

2. Należy wybrać Zmień hasło i nacisnąć OK.

3. Cztery przyciski strzałek ( , , , ) 
odpowiadają odpowiednio 4 cyfrom (1, 
2, 3, 4). Naciśnij przyciski strzałek, aby 
wprowadzić wymagane sześciocyfrowe 
hasło.

4. Potwierdź nowe hasło, wprowadzając je 
ponownie. 
Po ustawieniu hasła, menu ekranowe 
OSD powróci na stronę Hasło.

5. Aby uaktywnić funkcję Blokada 
włączania, naciśnij / , aby 
podświetlić Blokada włączania i naciśnij /  w celu wyboru Wł.. Wprowadź 
ponownie hasło.

Uwaga

• Wprowadzane cyfry wyświetlane będą na ekranie w postaci gwiazdek. Zapisz wybrane 
hasło i umieść je w bezpiecznym miejscu, przed lub zaraz po wprowadzeniu hasła, aby 
był do niego dostęp na wypadek zapomnienia.

• Po ustawieniu hasła i uaktywnieniu blokady włączania zasilania, nie można będzie 
używać projektora, bez każdorazowego wprowadzenia prawidłowego hasła, przy 
każdym uruchomieniu projektora.

W przypadku zapomnienia hasła

Po wprowadzeniu nieprawidłowego hasła 
wyświetlony zostanie komunikat o błędzie 
hasła i komunikat WPROWAD STARE 
HASŁO. Jeśli hasło zostało zapomniane, 
można skorzystać z procedury przywracania 
hasła.
Wprowadzenie 5 razy z rzędu nieprawidłowego 
hasła powoduje automatyczne wyłączenie 
projektora.
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Procedura przypominania hasła

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy OK. 
Projektor wyświetli na ekranie zakodowany 
numer.

2. Zapisz numer i wyłącz projektor.

3. Zwróć się o pomoc w odkodowaniu numeru 
do lokalnego centrum serwisowego. Może 
być wymagane przedstawienie dowodu 
zakupu w celu potwierdzenia prawa do 
używania projektora.

Zmiana hasła

1. Przejdź do menu ZARZĄDZANIE > Hasło > Zmień hasło.

2. Naciśnij przycisk OK. Na ekranie pojawi się komunikat „WPROWAD STARE 
HASŁO”.

3. Wprowadź stare hasło.

• Jeśli hasło jest prawidłowe, pojawi się komunikat „Wprowadź Nowe Hasło”. 

• Jeśli hasło jest nieprawidłowe, pojawi się komunikat o błędzie hasła, a 
następnie komunikat „WPROWAD STARE HASŁO” w celu ponownego 
wprowadzenia. Aby anulować, naciśnij przycisk  Wstecz lub spróbuj 
wprowadzić inne hasło.

4. Wprowadź nowe hasło.

5. Potwierdź nowe hasło, wprowadzając je ponownie.

Wyłączanie funkcji hasła

Aby wyłączyć zabezpieczenie hasłem, przejdź do menu ZARZĄDZANIE > Hasło > 
Blokada włączania i naciśnij przycisk / , aby wybrać opcję Wył.. Na ekranie pojawi 
się komunikat „WPROWAD STARE HASŁO”. Wprowadź aktualne hasło. 

• Jeśli hasło jest prawidłowe, menu ekranowe OSD powróci do strony ustawiania 
hasła. Przy kolejnym włączaniu projektora nie będzie wymagane wprowadzenie 
hasła.

• Jeśli hasło jest nieprawidłowe, pojawi się komunikat o błędzie hasła, a 
następnie komunikat „WPROWAD STARE HASŁO” w celu ponownego 
wprowadzenia. Aby anulować, naciśnij przycisk  Wstecz lub spróbuj 
wprowadzić inne hasło.

Uwaga
• Pomimo wyłączenia funkcji hasła, stare hasło należy mieć pod ręką w każdym 

momencie, gdy konieczne będzie ponowne uaktywnienie funkcji hasła poprzez 
wprowadzenie tego hasła.
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Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
1. Przejdź do witryny firmy Vivitek, aby pobrać 

najnowszy plik oprogramowania sprzętowego.

2. Rozpakuj pobrany plik, znajdź plik o nazwie 
„update_signed.zip” i zapisz go w pamięci flash USB.
(Zalecane jest korzystanie z pamięci flash USB w 
formacie FAT32).

3. Podłącz pamięć flash USB do portu USB z tyłu projektora.

4. Przejdź do menu ZARZĄDZANIE > Aktualizacja oprogramowania 
sprzętowego i naciśnij przycisk OK.

5. Wybierz opcję Yes (Tak), aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Nie 
wyłączaj urządzenia do momentu ukończenia procesu aktualizacji.

6. Pojawienie się komunikatu „Zaktualizowano pomyślnie” oznacza, że aktualizacja 
oprogramowania sprzętowego została ukończona.
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Obsługa menu
Uwaga
• Menu ekranowe (OSD) może różnić się w zależności od wybranego typu sygnału 

wejściowego oraz od modelu projektora.

• Elementy menu są dostępne pod warunkiem wykrycia co najmniej jednego poprawnego 
sygnału przez projektor. Jeśli do projektora nie podłączono żadnego sprzętu lub nie 
wykrył on sygnału, dostępna jest ograniczona liczba elementów menu.

OBRAZ menu

Tryb 
Wyświetlacz

Ten projektor jest wyposażony w wiele wstępnie ustawionych trybów 
obrazu, dlatego też można wybrać jeden z nich w celu dopasowania do 
warunków roboczych i typu sygnału wejścia.

• Jasny: Maksymalna jasność wyświetlanego obrazu. Ten tryb jest 
odpowiedni dla miejsc, w których wymagana jest największa jasność, 
np. w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

• Żywy telewizor: Dzięki dobrze nasyconym kolorom, precyzyjnej 
ostrości oraz wysokiemu poziomowi jasności tryb Vivid TV nadaje się 
idealnie do oglądania filmów w salonie przy słabym oświetleniu 
otoczenia.

• Kino: Dzięki dokładnemu odwzorowaniu kolorów i najgłębszemu 
kontrastowi przy niskim poziomie jasności tryb Cinema (Kino) nadaje 
się do odtwarzania filmów przy niewielkim poziomie oświetlenia 
otoczenia, na przykład w salonie.

• Użytkownik: Umożliwia przywołanie ustawień dopasowanych do 
aktualnie dostępnych trybów wyświetlania. Zobacz część "Tryb 
Użytkownik” na stronie 30.

• ISF noc: Jest dostępny wyłącznie po włączeniu ISF.

• ISF dzień: Jest dostępny wyłącznie po włączeniu ISF.

• Płynny obraz: Domyślnie ukryty. Jest dostępny dopiero po włączeniu 
pozycji Płynny obraz w menu STER..

• 3D: Jest odpowiedni do odtwarzania obrazów 3D i wideoklipów 3D. 
Ten tryb jest dostępny wyłącznie po włączeniu funkcji 3D.

• HLG: Zapewnia efekty Hybrid Log Gamma, wprowadzając dla sygnału 
krzywą logarytmiczną o dodatkowej jasności. Ten tryb jest dostępny 
wyłącznie wtedy, gdy:

STER. > dla pozycji HDR ustawiona jest opcja Automatyczny i wykryta 
zostanie zawartość HLG.

Tryb 
Użytkownik

Po ustawieniu dla pozycji Tryb Wyświetlacz opcji Użytkownik można 
oddzielnie dostosować ustawienia Jasny, Żywy telewizor, Kino.

Jasność
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz. Należy dostosować ten 
element sterowania tak, aby czarne obszary obrazu były rzeczywiście 
czarne oraz, żeby były widoczne szczegóły na ciemnych obszarach.

Kontrast

Im wyższa wartość, tym większy kontrast. Należy użyć to ustawienie do 
dopasowania szczytowego poziomu bieli po tym, jak wcześniej 
dostosowane zostało ustawienie Jasność w celu dopasowania do 
wybranego wejścia i warunków projekcji.

Kolor
Niższe ustawienie daje kolory mniej nasycone. Zbyt wysokie ustawienie 
daje za mocne kolory, wyglądające nierealistycznie.
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Odcień Im wyższa wartość, tym bardziej zielony jest obraz. Im niższa wartość, 
tym bardziej czewony jest obraz.

Ostrość Im wyższa wartość tym ostrzejszy obraz.

Zaawansowana

Wybór gamma

Gamma odnosi się do związku między źródłem wejścia a jasnością 
obrazu. Wybierz preferowany tryb gamma spośród 1.8/2.0/2.1/2.2/2.3/
2.4/2.5/2.6/Użytkownik.

Jasność HDR

Projektor może automatycznie dostosowywać poziomy jasności obrazu w 
zależności od źródła wejścia. Poziom jasności można także wybrać 
ręcznie w celu wyświetlenia obrazu w wyższej jakości. Wyższa wartość 
przekłada się na jaśniejszy obraz; zmniejszenie wartości sprawia, że 
obraz staje się ciemniejszy.

Temper. kolorów

Dostępnych jest kilka wstępnych ustawień temperatury barwowej. 
Dostępne ustawienia zależą od typu wybranego sygnału.

• Ustawienie wstępne: Wybór temperatury barwowej spośród 
Normalny, Zimno, Lampa własna lub Ciepło.

Przez dostosowanie następujących opcji można także ustawić 
preferowaną temperaturę barwową.

• Wzmocnienie czerwonego/Wzmocnienie zielonego/
Wzmocnienie niebieskiego: Regulacja poziomów kontrastu 
koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego.

• Kompensacja czerwonego/Kompensacja zielonego/
Kompensacja niebieskiego: Regulacja poziomów jasności koloru 
czerwonego, zielonego i niebieskiego.
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Zaawansowana
(ciąg dalszy)

Zarządzanie kolorami

Ta funkcja udostępnia do regulacji sześć zestawów kolorów (RGBCMY). 
Po wybraniu jednego koloru, można niezależnie regulować jego zakres i 
nasycenie, zgodnie z preferencjami.

• Kolor podstawowy: Wybór koloru spośród R (Czerwony), G 
(Zielony), B (Niebieski), C (Cyjan), M (Magenta) lub Y (Żółty).

• Barwa: Zwiększenie zakresu 
powoduje uwzględnienie kolorów 
składających się w większych 
proporcjach z dwóch sąsiadujących 
kolorów. Aby uzyskać informacje na 
temat wzajemnej zależności kolorów, 
należy sprawdzić ilustrację.
Na przykład, jeśli wybrany zostanie 
kolor czerwony, a jego zakres 
ustawiony będzie na wartość 0, 
nastąpi wybranie tylko czystego 
koloru czerwonego dla wyświetlanego obrazu. Zwiększenie 
zakresu spowoduje objęcie czerwonego zbliżonego do żółtego i do 
magenta.

• Nasycenie: Regulacja wartości do własnych preferencji. Wszelkie 
dokonane regulacje są natychmiast aktywne. Na przykład po 
wyborze czerwonego i ustawieniu wartości na 0, zmienione 
zostanie nasycenie tylko czystej czerwieni.

Uwaga

• Nasycenie określa ilość koloru dla danego obrazu. Niższe 
ustawienia generują mniej nasycone kolory; ustawienie „0” 
całkowicie usuwa dany kolor z obrazu. Jeśli nasycenie jest 
zbyt wysokie, kolor będzie zbyt mocny i nierealistyczny.

• Wzmocnienie: Regulacja wartości do własnych preferencji. 
Poziom kontrastu wybranego podstawowego koloru zostanie 
zmieniony. Wszelkie dokonane regulacje są natychmiast aktywne.

Uwaga

• Po wybraniu opcji „Biały” funkcje „Barwa/Nasycenie/
Wzmocnienie” zostaną zmienione na „Wzmocnienie 
czerwonego/Wzmocnienie zielonego/Wzmocnienie 
niebieskiego”.

Czerwony

Niebieski

Zielony
Żółty

CyjanMagenta
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Zaawansowana
(ciąg dalszy)

Ustawienia Vivi

• Wzmocnienie koloru: Zapewnia większą elastyczność przy 
dokładnej regulacji nasycenia kolorów. Ustawienie to moduluje 
złożone algorytmy kolorów w celu bezbłędnego renderowania 
nasyconych kolorów, delikatnych gradientów, pośrednich odcieni i 
subtelnych pigmentów.

• Odcień skóry: Zapewnia inteligentną regulację wyłącznie 
odcienia w celu dostosowania koloru ludzkiej skóry bez 
uwzględnienia pozostałych kolorów obrazu. Zapobiega 
przebarwieniom odcieni skóry powodowanym przez światło wiązki 
projektora, przedstawiając każdy odcień w jego najładniejszych 
tonach.

• ViviPeaking: Jest to technologia super rozdzielczości, która 
radykalnie ulepsza zawartość Full HD pod kątem kolorów, 
kontrastu i tekstur. Jest to także technologia uwydatniająca 
szczegóły, która poprawia szczegóły powierzchniowe, 
zapewniając realistyczne obrazy, które niemal wychodzą z ekranu. 
W celu uzyskania optymalnego obrazy można dostosować 
poziomy ostrości i uwydatnienia szczegółów.

• ViviMotion: Funkcja ta zapewnia płynność filmów z szybkim 
ruchem poprzez porównywanie kolejnych klatek obrazu i 
wstawianie między nimi klatek pośrednich.

Redukcja szumów

Redukuje elektryczne zakłócenia obrazu spowodowane różnymi 
odtwarzaczami multimedialnymi.

ViviBlack

Zmiana poziomu czerni wyświetlanych obrazów w celu wzmocnienia 
efektu współczynnika kontrastu.

Brilliant Color

Ta funkcja wykorzystuje nowy algorytm przetwarzania kolorów i 
ulepszenia systemowe, które umożliwiają osiągnięcie większej jasności, 
a zarazem prawdziwszych i bardziej wyrazistych kolorów obrazu. 
Umożliwia uzyskanie jasności o 50% większej w obrazach z pośrednim 
tonem, powszechnym dla obrazów wideo i naturalnych scen, dzięki 
czemu projektor odtwarza obrazy w realistycznych i prawdziwych 
kolorach.

Zresetuj 
bieżący tryb 
wyświetlania

Przywracanie wszystkich regulacji wykonanych dla wybranej pozycji 
Tryb Wyświetlacz do wstępnie ustawionych wartości fabrycznych.
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STER. menu

Zoom 
cyfrowy

Ukrywa niską jakość obrazu w czterech rogach.
Wyższa wartość zapewnia ukrycie większego fragmentu obrazu przy 
utrzymaniu wypełnienia ekranu i jego geometrycznej poprawności. 
Ustawienie 0 oznacza wyświetlenie 100% obrazu.

3D

Ten projektor jest wyposażony w funkcję 3D umożliwiającą oglądanie 
filmów, klipów wideo i wydarzeń sportowych w trybie 3D, w którym 
odwzorowanie głębi obrazów zapewnia bardziej realistyczne 
wrażenia. Aby móc oglądać obrazy 3D, należy założyć okulary 3D.

• Tryb 3D: Domyślne ustawienie to Auto, a projektor automatycznie 
wybiera odpowiedni format 3D, po wykryciu treści 3D. Jeśli 
projektor nie rozpoznaje formatu 3D, należy ręcznie wybrać tryb 
3D zgodnie z własnymi preferencjami.

• Synchronizacja 3D, odwrócony: Jeżeli obrazy 3D są 
zniekształcone, można włączyć tę funkcję w celu przełączenia 
między obrazem dla lewego i prawego oka w celu wygodniejszego 
oglądania obrazów 3D.

HDR

Projektor obsługuje źródła obrazowania HDR. Automatycznie 
wykrywa zakres dynamiki źródła w przypadku formatu SDR, HDR10 
lub HLG i optymalizuje ustawienia w celu odtwarzania zawartości w 
szerszym zakresie dynamiki. Po włączeniu trybu HDR nie można 
dostosować pozycji Tryb Wyświetlacz.

Płynny 
obraz

Minimalizacja szumu akustycznego. Pozycja ta jest odpowiednia w 
przypadku oglądania filmów wymagających bardzo cichego 
otoczenia, ponieważ eliminuje przeszkadzający szum projektora. Po 
włączeniu tego trybu dla kolejnych funkcji menu automatycznie 
wprowadzone zostaną określone ustawienia, po czym pozycje te 
zostaną wyszarzone.

• Wł.: Włączanie XPR (ustawiona zostanie rozdzielczość 
wyświetlania 3840 x 2160).

• Wył.: Wyłączanie XPR (ustawiona zostanie rozdzielczość 
wyświetlania 1920 x 1080).
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Format 
obrazu

Dostępnych jest kilka opcji ustawienia współczynnika kształtu 
obrazu, w zależności od źródła sygnału wejścia.

• Automatyczny: Proporcjonalne 
skalowanie obrazu w celu 
dopasowania wysokości i szerokości 
do natywnej rozdzielczości projektora.

• Wypełnij: Projekcja obrazu w jego 
oryginalnej rozdzielczości i zmiana 
rozmiaru w celu dopasowania do 
obszaru wyświetlania.

• 4:3: Skalowanie obrazu w celu 
wyświetlenia na środku ekranu o 
współczynniku proporcji 4:3.

• 16:9: Skalowanie obrazu w celu 
wyświetlenia na środku ekranu o 
współczynniku proporcji 16:9.

Korekcja 
trapezowa

Ręczna korekcja pionowych zniekształceń trapezowych obrazu.

Obraz 16:9

Obraz 4:3

Obraz 16:9

Obraz 4:3

Obraz 16:9
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USTAW. menu

Projekcja
Projektor można zainstalować na suficie, za ekranem lub z co najmniej 
jednym lustrem.
Zobacz część "Wybór miejsca” na stronie 12.

Język Umożliwia ustawienie języka menu ekranowego (OSD).

Ekran powitalny Umożliwia wybór ekranu logo, wyświetlanego w trakcie uruchamiania 
projektora.

Timer 
automatycznego 
wyłączania

Umożliwia automatyczne wyłączanie projektora, jeśli po ustalonym 
czasie nie zostanie wykryty żaden sygnał wejścia, aby nie doprowadzać 
do niepotrzebnego zużywania się lampy.

Bezpośrednie 
zasilanie wł.

Umożliwia automatyczne włączenie projektora przy zasilaniu przez 
przewód zasilający.

MENU 
USTAWIEŃ

• Położenie menu: Regulacja położenia menu ekranowego (OSD).

• Menu czasu wyświetlania: Ustawienie czasu aktywności menu 
OSD po ostatnim naciśnięciu przycisku.

• Komunikat: Ustawianie włączenia lub wyłączenia komunikatów 
przypomnienia.

ródło 
automatyczne

Umożliwia automatyczne wyszukiwanie sygnału przez projektor.

Ustawienia 
dźwięku

• Efekt: 

• Tryb: Funkcja ta wykorzystuje technologię ulepszania dźwięku 
MaxxAudio, która zawiera algorytmy Waves, zapewniające 
wspaniałe efekty tonów niskich i wysokich oraz wciągający 
dźwięk kinowy. Dostępne są następujące tryby ustawień 
wstępnych dźwięku: Normal (Normalny), Cinema (Kino), Music 
(Muzyka), Dynamic (Dynamiczny) i User (Użytkownik).
Tryb User (Użytkownik) umożliwia personalizację ustawień 
dźwięku. Po wybraniu trybu User (Użytkownik) można dokonać 
ręcznych regulacji za pomocą funkcji User Settings (Ustawienia 
użytkownika).
Jeśli aktywna jest funkcja Mute (Wycisz), dostosowanie pozycji 
Effect (Efekt) spowoduje jej wyłączenie.

• Ustawienia użytkownika: Wybór żądanych pasm częstotliwości 
(100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz lub 10 kHz) w celu dostosowania 
poziomów do własnych preferencji. Wprowadzone tu ustawienia 
definiują tryb User (Użytkownik).

• Wycisz: Tymczasowe wyłączanie dźwięku.

• Głośność: Służą do regulacji poziomu głośności.

• S/PDIF: Włączanie lub wyłączanie S/PDIF.

• Resetowanie ustawień dźwięku: Przywracanie wszystkich regulacji 
wykonanych w menu Efekt do wstępnie ustawionych wartości 
fabrycznych.
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ZARZĄDZANIE menu

Ustawienia 
światła

• Tryb oświetlenia: Wybór odpowiedniego trybu mocy lampy. 

• Normalny: Zapewnia pełną jasność lampy.

• ECO: Obniża jasność w celu wydłużenia żywotności lampy i 
zmniejsza hałas wentylatora.

• Dynamiczny Eco: Automatycznie reguluje moc lampy zależnie 
od poziomu jasności zawartości przy jednoczesnej optymalizacji 
jakości wyświetlania.

• Resetuj licz. św.: Patrz "Wymiana lampy” na stronie 41.

• Licz. św.: Wyświetlanie informacji o Licz. św..

Ustawienia 
HDMI

• Zakres HDMI
Wybór odpowiedniego formatu koloru w celu optymalizacji jakości 
wyświetlania.

• Automatyczny: Automatyczny wybór odpowiedniej przestrzeni 
barwowej i poziomu szarości dla przychodzącego sygnału HDMI.

• Pełny: Wykorzystanie pełnego zakresu RGB 0-255.

• Ograniczony: Wykorzystanie ograniczonego zakresu RGB 16-235.

Hasło Zobacz część "Korzystanie z funkcji hasła” na stronie 27.

Blokada 
klawiszy

Po zablokowaniu przycisków sterowania na projektorze i pilocie 
zdalnego sterowania można zapobiec przypadkowym zmianom 
ustawień projektora, np. przez dzieci. Po włączeniu blokady przycisków 
nie będzie działał żaden przycisk na projektorze, z wyjątkiem przycisku 

 POWER.
Aby wyłączyć blokadę przycisków panelu, naciśnij i przytrzymaj przez 3 
sekundy przycisk  (przycisk w prawo) na projektorze lub pilocie.

Uwaga

• Wyłączenie projektora bez wyłączenia blokady przycisków 
panelu powoduje, że po następnym włączeniu projektora 
blokada pozostanie włączona.

Wskaźnik LED Diody LED ostrzeżeń można wyłączyć. Dzięki temu można uniknąć 
przeszkadzającego światła podczas wyświetlania obrazów w ciemnym 
pomieszczeniu.

ISF

Menu kalibracji ISF jest zabezpieczone hasłem i dostępne wyłącznie dla 
upoważnionych kalibratorów ISF. Organizacja ISF (ang. Imaging 
Science Foundation) opracowała rzetelnie przygotowane i uznane w 
branży standardy optymalnej wydajności wideo oraz wdrożyła program 
szkoleniowy dla techników i instalatorów w celu wykorzystywania tych 
standardów do uzyskiwania optymalnej jakości obrazu w przypadku 
urządzeń wyświetlających obrazy wideo. W związku z tym zalecane 
jest, aby konfiguracja i kalibracja zostały wykonane przez uprawnionego 
instalatora ISF.

Uwaga

• Aby uzyskać więcej informacji, należy przejść do witryny 
www.imagingscience.com lub skontaktować się z dostawcą 
lub sprzedawcą, od którego projektor został kupiony.
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wzorzec testowy

Regulacja rozmiaru i ostrości obrazu oraz 
sprawdzenie, czy na wyświetlanym 
obrazie nie ma zniekształceń.

HDMI EDID

• HDMI EDID
Przełączanie pozycji HDMI EDID między HDMI 1.4 lub HDMI 2.0 w celu 
rozwiązania problemu ze zgodnością z niektórymi starszymi modelami 
odtwarzaczy.

• 2.0: Tryb Ulepszony można przełączyć na HDMI 2.0 EDID.

• 1.4: Tryb Standardowy można przełączyć na HDMI 1.4 EDID.

Wyzwalacz 12 V

• Wł.: Wybór tej opcji sprawi, że po włączeniu projektora wysyłany 
będzie sygnał elektroniczny.

• Wył.: Wybór tej opcji sprawi, że po włączeniu projektora sygnał 
elektroniczny nie będzie wysyłany.

Duża wysokość 
n.p.m.

Zalecamy używanie trybu Duża wysokość, gdy miejsce użytkowania 
projektora znajduje się na wysokości 1500–3000 m nad poziomem 
morza, przy temperaturze otoczenia w zakresie 0°C–30°C.
Praca w trybie „Duża wysokość” może spowodować większy poziom 
hałasu pracy projektora, ponieważ konieczna jest większa prędkość 
działania wentylatora w celu zwiększenia chłodzenia i wydajności.
W przypadku korzystania projektora w innych środowiskach 
ekstremalnych, niż opisano powyżej, może on wykazywać objawy 
automatycznego wyłączenia w celu ochrony projektora przed 
przegrzaniem. W takich przypadkach w celu rozwiązania tych 
problemów należy przełączyć się do trybu Tryb dużej wysokości. Nie 
jest to jednak stan, w którym projektor może działać we wszystkich 
ekstremalnych warunkach.

Uwaga

• Nie należy używać trybu Duża wysokość, jeżeli wysokość 
nad poziomem morza mieści się w zakresie od 0 m do 1500 
m, a temperatura otoczenia wynosi od 0°C do 35°C. Jeśli 
tryb ten zostanie włączony w takich warunkach, projektor 
zostanie nadmiernie schłodzony.

Aktualizacja 
oprogramowani
a sprzętowego

Patrz "Aktualizacja oprogramowania sprzętowego” na stronie 29.

Resetuj 
wszystkie 
ustawienia

Przywrócenie wartości fabrycznych wszystkich ustawień.
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INFORMACJE menu

• Nazwa modelu: Wyświetlanie nazwy modelu projektora.

• ródło: Wyświetlenie bieżącego źródła sygnału.

• Rozdzielczość: Wyświetlenie oryginalnej rozdzielczości sygnału wejścia.

• Czas używania światła: Wyświetlanie liczby godzin, przez które lampa była 
używana.

• Format 3D: Wyświetlenie bieżącego trybu 3D.

• Wersja oprogramowania: Wyświetlanie wersji systemu i DLP projektora.

• Numer seryjny: Wyświetlanie numeru seryjnego projektora.
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Konserwacja urządzenia
Projektor wymaga prawidłowej konserwacji. Obiektyw należy czyścić z kurzu, brudu 
lub plam, które są wyświetlane na ekranie i pogarszają jakość obrazu. Jeśli 
jakiekolwiek inne części wymagają wymiany należy skonatktować się z dostawcą lub 
wykwalifikowanym personelem serwisu. Podczas czyszczenia jakichkolwiek części 
projektora należy go zawsze wyłączyć i odłączyć od zasilania.

Ostrzeżenie

• Nigdy nie należy otwierać żadnych pokryw projektora. Niebezpieczne napięcie prądu 
elektrycznego wewnątrz projektora może spowodować poważne obrażenia. Nie należy 
próbować naprawiać tego produktu samodzielnie. Tylko wykwalifikowani pracownicy 
serwisu upoważnieni są do wykonywania wszelkich napraw.

Czyszczenie obiektywu
Delikatnie wytrzyj obiektyw papierem do czyszczenia obiektywów. Nie należy dotykać 
obiektywu rękami.

Czyszczenie obudowy projektora
Delikatnie wytrzyj miękką szmatką. Jeśli nie można łatwo usunąć brudu i plam należy 
użyć miękkiej szmatki zwilżonej w wodzie lub wody i neutralnego detergentu oraz 
wytrzeć miękką, suchą szmatką.

Uwaga

• Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych wyłącz projektor i odłącz przewód prądu 
zmiennego od gniazda zasilania.

• Przed czyszczeniem upewnij się, że obiektyw nie jest gorący.

• Nie należy używać detergentów lub środków chemicznych innych niż wskazane 
powyżej. Nie należy używać benzenu lub rozpuszczalników.

• Nie należy używać środków chemicznych w aerozolu.

• Należy używać wyłącznie miękkiej szmatki lub papieru do czyszczenia obiektywu.
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Wymiana lampy
Ponieważ projektor długo pracuje, jego jasność stopniowo się zmniejsza, a lampa 
staje się bardziej podatna na pęknięcie. Zalecamy wymianę lampy, jeśli pojawi się 
komunikat z ostrzeżeniem. Nie należy próbować wymieniać lampy samodzielnie. W 
celu wymiany należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu.

Uwaga

• Zaraz po wyłączeniu projektora lampa jest bardzo gorąca. Jej dotknięcie może 
spowodować poparzenie palców. Podczas wymiany lampy należy zaczekać co najmniej 
45 minut na jej ostygnięcie.

• Nigdy nie należy doytkać szkła lampy. Nieprawidłowa obsługa lampy, włącznie z 
dotykaniem szkła, może spowodować jej eksplozję.

• Żywotność lampy zależy od konkretnej lampy i od miejsca jej używania. Nie gwarantuje 
się takiej samej żywotności każdej lampy. Niektóre lampy mogą ulec awarii lub 
zakończyć swoją przydatność wcześniej niż inne, podobne lampy.

• Lampa może eksplodować w wyniku wibracji, drgań lub zużycia wynikającego z 
długotrwałego używania przy zbliżaniu się lampy do końca przydatności. 
Niebezpieczeństwo eksplozji zależy od środowiska lub warunków używania projektora i 
lampy.

• Podczas mocowania lub odłączania lampy należy zakładać rękawice ochronne i okulary.

• Częste cykle włączania - wyłączania, mogą uszkodzić lampę i skrócić czas jej 
przydatności. Należy zaczekać około 5 minut na wyłączenie projektora po włączeniu 
zasilania.

• Nie należy używać lampy w pobliżu papieru, szmat lub innego palnego materiału, ani 
przykrywać jej takimi materiałami.

• Nie należy używać lampy w atmosferze z palnymi substancjami, takimi jak 
rozpuszczalnik.

• Podczas używania lampy w atmosferze zawierającej tlen (w powietrzu) należy dokładnie 
wywietrzyć miejsce lub pomieszczenie. Wdychanie ozonu może spowodować bóle 
głowy, mdłości, omdlenia i inne symptomy.

• W lampie znajduje się nieorganiczna rtęć. Jeśli lampa pęknie, rtęć z lampy może 
wydostać się na zewnątrz. Aby uniknąć wdychania oparów rtęci, jeśli lampa stłucze się 
należy bezzwłocznie opuścić to miejsce i wentylować je przez co najmniej 30 minut. W 
przeciwnym razie wdychanie może być szkodliwe dla zdrowia użytkownika.
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1. Wyłączenie projektora.

2. Po zainstalowaniu projektora pod sufitem, zdejmij go

3. Odłącz przewód zasilający.

4. Odkręć śrubę pokrywy za pomocą śrubokręta. (Rysunek 1) 
Pchnij w górę i zdejmij pokrywę. (Rysunek 2)

5. Odkręć śrubę modułu lampy. (Rysunek 3) 
Podnieś uchwyt i wyjmij moduł. (Rysunek 4)

6. Włóż do projektora nowy moduł lampy i dokręć śruby.

7. Załóż ponownie pokrywę lampy i dokręć śrubę.

8. Włącz projektor.  Jeśli po rozgrzaniu lampa nie uruchamia się, spróbuj 
przeinstalować lampę.

9. Wyzeruj godziny lampy. Sprawdź menu „ZARZĄDZANIE > Ustawienia światła > 
Resetuj licz. św.”.

Uwaga

• Zużytą lampę należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

• Upewnij się, że śruby są dokręcone prawidłowo. Niedokręcenie śrub do końca może 
spowodować obrażenia lub wypadki.

• Ponieważ lampa jest wykonana ze szkła należy uważać, aby nie upuścić urządzenia i nie 
zarysować szkła.

• Nie należy używać ponownie starej lampy. Może to spowodować jej eksplozję.

• Przed wymianą lampy należy upewnić się, że projektor jest wyłączony i odłączyć 
przewód zasilający prądu zmiennego.

• Nie należy używać projektora ze zdjętą pokrywą lampy.

2

1

3

4
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Specyfikacje
• Wszystkie dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego 

powiadomienia

Model Seria HK2200 / HK1288 / UHK328 / UHK268 / VW268 / MH3000K

Parametry optyczne

Rozdzielczość 3840 x 2160 z XPR, 1920 x 1080 bez XPR

System wyświetlania 1-CHIP DMD

Obiektyw F = 1,9~2,47, f = 12~15,6 mm

Zakres ostrości
1,2~5,1 m w przypadku formatu Szeroki, 1,3~4,9 m w przypadku formatu 
Tele

Lampa Lampa 245 W

Współczynnik powiększenia 1,3X

Parametry elektryczne

Zasilanie Prąd zmienny100 - 240V, 3,60 A, 50 - 60 Hz (Automatycznie)

Zużycie energii 350 W (maks.); 0,5 W (tryb gotowości)

Parametry mechaniczne

Waga 4,2 kg + 200 g (9,3 funta + 0,44 funta)

Złącza wyjścia

Głośnik 5 Wat x 1

Wyjście sygnału audio
Gniazdo audio PC x 1
SPDIF na optyczny x 1

Sterowanie

USB

Typu A (USB 3,0) x 1
Typu A (USB 2.0) x 1
Mini-B x 1
Typu A (USB 2.0 dla modułu do projekcji bezprzewodowej) x 1

 Wyzwalacz do sterowania 
ekranem

Gniazdo prądu stałego 12V

Port szeregowy RS-232 9 pinowe x 1

Odbiornik podczerwieni x 1

Złącza wejścia

Wejście sygnału wideo HDMI (2.0b, HDCP 2.2) x 2 

Wymagania środowiskowe

Temperatura pracy Od 0°C do 40°C na poziomie morza

Względna wilgotność pracy 10%–90% (bez kondensacji)

Wysokość pracy
0–1499 m przy temperaturze 0°C–35°C
1500–3000 m przy temperaturze 0°C–30°C (przy włączonym trybie dużej 
wysokości)

Temperatura przechowywania Od -20°C do 60°C na poziomie morza

Wilgotność przechowywania 10%–90% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Wysokość przechowywania 30°C przy 0~12200 m nad poziomem morza

Transport Zalecane jest oryginalne opakowanie lub równoważne
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Wymiary
367,3 mm (S) x 254,0 mm (G) x 129,7 mm (W)

Instalacja przy montażu sufitowym

Śruby do montażu sufitowego:
M4 x 8 (Maks. L = 8mm)

Jednostka: mm
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Dodatek

Komunikaty wskaźników LED
Kontrolka

Stan i opis

Zdarzenia systemowe

System jest w trybie gotowości

Trwa uruchamianie systemu

Normalne działanie systemu

Trwa chłodzenie systemu

Pobieranie

Niepowodzenie uruchomienia koła barw

Nieudane wyzerowanie programu przeliczającego

Koniec żywotności lampy

Niezamknięta pokrywa lampy

Stany sygnalizacji przepalenia

Włączenie komunikatów sygnalizacji przepalenia

Wyłączenie komunikatów sygnalizacji przepalenia

Stany lampy

Błąd w normalnej pracy lampy

Lampa nie świeci

Stany temperatury

Błąd wentylatora 1 (rzeczywista szybkość 
wentylatora jest poza wymaganą szybkością)

Błąd wentylatora 2 (rzeczywista szybkość 
wentylatora jest poza wymaganą szybkością)

Błąd wentylatora 3 (rzeczywista szybkość 
wentylatora jest poza wymaganą szybkością)

Błąd wentylatora 4 (rzeczywista szybkość 
wentylatora jest poza wymaganą szybkością)

Błąd temperatury 1 (nadmierna temperatura)

: Wył.
: Włączone pomarańczowe : Włączone zielone : Włączone czerwone

: Migające pomarańczowe : Migające zielone : Migające czerwone
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Tryby zgodności

Obsługiwane częstotliwości synchronizacji dla wejścia 
HDMI (HDCP)

• Taktowania PC

Uwaga

• Powyższe ustawienia taktowania mogą nie być obsługiwane ze względu na ograniczenia 
pliku EDID i karty graficznej VGA. Wybranie określonego ustawienia taktowania może 
nie być możliwe.

Rozdzielczość Tryb
Częstotliwość 
pionowa (Hz)

Częstotliwość 
pozioma (kHz)

Częstotliwość 
pikseli (MHz)

Obsługiwany format 3D
Góra-dół Obok siebie

640 x 480

VGA_60 59.940 31.469 25.175 
VGA_72 72.809 37.861 31.500 
VGA_75 75.000 37.500 31.500 
VGA_85 85.008 43.269 36.000 

720 x 400 720 x 400_70 70.087 31.469 28.3221

800 x 600

SVGA_60 60.317 37.879 40.000 
SVGA_72 72.188 48.077 50.000 
SVGA_75 75.000 46.875 49.500 
SVGA_85 85.061 53.674 56.250 

SVGA_120 
(Zmniejszenie migania)

119.854 77.425 83.000

1024 x 768

XGA_60 60.004 48.363 65.000 V V
XGA_70 70.069 56.476 75.000 
XGA_75 75.029 60.023 78.750 
XGA_85 84.997 68.667 94.500 

XGA_120 (Zmniejszenie 
migania)

119.989 97.551 115.5

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67.5 108
1024 x 576 @ 60Hz Taktowanie notebooka 60.00 35.820 46.996
1024 x 600 @ 65Hz Taktowanie notebooka 64.995 41.467 51.419

1280 x 720 1280 x 720_60 60 45.000 74.250 V V
1280 x 768 1280 x 768_60 59.870 47.776 79.5 V V

1280 x 800

WXGA_60 59.810 49.702 83.500 V V
WXGA_75 74.934 62.795 106.500
WXGA_85 84.880 71.554 122.500

WXGA_120 
(Zmniejszenie migania)

119.909 101.563 146.25

1280 x 1024
SXGA_60 60.020 63.981 108.000 V V
SXGA_75 75.025 79.976 135.000
SXGA_85 85.024 91.146 157.500

1280 x 960
1280 x 960_60 60.000 60.000 108 V V
1280 x 960_85 85.002 85.938 148.500

1360 x 768 1360 x 768_60 60.015 47.712 85.500 V V
1440 x 900 WXGA+_60 59.887 55.935 106.500 V V

1400 x 1050 SXGA+_60 59.978 65.317 121.750 V V
1600 x 1200 UXGA 60.000 75.000 162.000 V V
1680 x 1050 1680 x 1050_60 59.954 65.290 146.250 V V

640 x 480 @ 67Hz MAC13 66.667 35.000 30.240
832 x 624 @ 75Hz MAC16 74.546 49.722 57.280

1024 x 768 @ 75Hz MAC19 75.020 60.241 80.000
1152 x 870 @ 75Hz MAC21 75.06 68.68 100.00

1920 x 1080 @ 60Hz 1920 x 1080_60 60 67.5 148.5 V V

1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1200_60 

(Zmniejszenie migania) 
59.95 74.038 154 V V

1920 x 1080 @ 
120Hz

1920 x 1080_120
(obsługa tylko HDMI 2.0)

120.000 135.000 297

3840 x 2160
3840 x 2160_30

model 4K2K
30 67.5 297

3840 x 2160
3840 x 2160_60

model 4K2K
(obsługa tylko HDMI 2.0)

60 135 594
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• Taktowania wideo

• Tabela głębi kolorów

Taktowanie Rozdzielczość
Częstotliwość 
pozioma (kHz)

Częstotliwość 
pionowa (Hz)

Częstotliwość 
zegara pikseli 

(MHz)

Obsługiwany format 3D
Pakowanie 

ramek
Góra-dół Obok siebie

480i 720 (1440) x 480 15.73 59.94 27
480p 720 x 480 31.47 59.94 27
576i 720 (1440) x 576 15.63 50 27
576p 720 x 576 31.25 50 27

720/50p 1280 x 720 37.5 50 74.25 V V V
720/60p 1280 x 720 45.00 60 74.25 V V V

1080/24P 1920 x 1080 27 24 74.25 V V V
1080/25P 1920 x 1080 28.13 25 74.25
1080/30P 1920 x 1080 33.75 30 74.25
1080/50i 1920 x 1080 28.13 50 74.25 V
1080/60i 1920 x 1080 33.75 60 74.25 V
1080/50P 1920 x 1080 56.25 50 148.5 V V
1080/60P 1920 x 1080 67.5 60 148.5 V V

2160/24P
3840 x 2160 (obsługa 

tylko HDMI 2.0)
54 24 297

2160/25P
3840 x 2160 (obsługa 

tylko HDMI 2.0)
56.25 25 297

2160/30P
3840 x 2160 (obsługa 

tylko HDMI 2.0)
67.5 30 297

2160/50P
3840 x 2160 (obsługa 

tylko HDMI 2.0)
112.5 50 594

2160/60P
3840 x 2160 (obsługa 

tylko HDMI 2.0)
135 60 594

Format wyświetlania (częstotliwość 
odświeżania) 

Podpróbkowanie chrominancji 8 bitów 10 bitów 12 bitów

4K/60p (60 Hz)
04:04:04 Tak Nie Nie
04:02:02 Tak Tak Tak
04:02:00 Tak Tak Tak

4K/24p (24 Hz)
04:04:04 Tak Tak Tak
04:02:02 Tak Tak Tak
04:02:00 Tak Tak Tak
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Rozwiązywanie problemów
Przed wysłaniem projektora do naprawy należy sprawdzić symptomy i przedstawione 
poniżej rozwiązania. Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym 
sprzedawcą lub punktem serwisowym. Sprawdź także część „Komunikaty 
wskaźników LED”.

Problemy ze startem

Jeśli nie świeci się żadne światło:

• Sprawdź, czy przewód zasilający jest pewnie podłączony do projektora oraz, że 
drugi koniec jest podłączony do gniazdka zasilania.

• Ponownie naciśnij przycisk zasilania.

• Odłącz przewód zasilający i zaczekaj chwilę, a następnie podłącz go i ponownie 
naciśnij przycisk zasilania.

Problemy z obrazem

Jesli wyświetla się źródło wyszukiwania:

• Naciśnij przycisk Source na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać aktywne 
źródło wejścia.

• Upewnij się, że jest włączone i podłączone zewnętrzne źródło.

• W celu połączenia z komputerem upewnij się, że jest włączony zewnętrzny port 
wideo notebooka. Sprawdź informacje w podręczniku komputera.

Brak ostrości obrazu:

• Podczas wyświetlania menu ekranowego, wyreguluj pokrętło ostrości. (Rozmiar 
obrazu nie powinien się zmieniać; jeśli się zmienia, regulowane jest powiększenie, 
a nie ostrość).

• Sprawdź, czy obiektyw projektora nie wymaga czyszczenia.

Problemy z pilotem zdalnego sterowania

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa:

• Sprawdź, czy nic nie blokuje pola widzenia odbiornika pilota zdalnego sterowania z 
przodu projektora. Użyj pilota zdalnego sterowania z odległości efektywnego 
połączenia.

• Wykieruj pilota zdalnego sterowania w ekran lub w tył projektora.

• Przesuń pilota zdalnego sterowania, aby znajdował się bardziej z przodu lub z tyłu 
projektora, nie za daleko w bok.
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Protokół RS-232
Ustawienie RS-232

Przykłady:

Szybkość transmisji: 9600

Kontrola parzystości: Brak

Bity danych: 8

Bity stopu: 1

Kontrola przepływu: Brak

Control items Input command row Projector return message

Execute command reset.all[CR] RESET.ALL

Query current brightness op bright ?[CR] OP BRIGHT =50

Set up brightness op bright =100[CR] OP BRIGHT =100

Brightness value + 1 op bright +[CR] OP BRIGHT ="new value"

Brightness value - 1 op bright -[CR] OP BRIGHT ="new value"

Out of range or not support op bright =200[CR] OP BRIGHT =NA

Illegal command op abright =100[CR] *Illegal format#
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Function Type Operation Support ASCII
Write Power On Y op power.on<CR>
Write Power off Y op power.off<CR>
Read Power Status Y op standby.power ?<CR>
Write HDMI 1 Y op input.sel =0<CR>
Write HDMI 2 Y op input.sel =1<CR>
Write Media Y op input.sel =2<CR>
Read Current source Y op input.sel ?<CR>
Write Bright Y op pic.mode =0<CR>
Write Vivid TV Y op pic.mode =1<CR>
Write Cinema Y op pic.mode =2<CR>
Write User Y op pic.mode =3<CR>
Read Display Mode Y op pic.mode ?<CR>
Write Reset Current Display Mode Y op pic.reset<CR>
Write Refer Bright Y op ref.pic =0<CR>
Write Refer Vivid TV Y op ref.pic =1<CR>
Write Refer Cinema Y op ref.pic =2<CR>
Write Brightness level for customer Y op bright =100<CR>
Read Brightness value Y op bright ?<CR>
Write Contrast level for customer Y op contrast =100<CR>
Read Contrast value Y op contrast ?<CR>
Write Color level for customer Y op color =100<CR>
Read Color value Y op color ?<CR>
Write Tint level for customer Y op tint =100<CR>
Read Tint value Y op tint ?<CR>
Write Sharpness level for customer Y op sharp =0<CR>
Read Sharpness value Y op sharp ?<CR>
Write Gamma 1.8 Y op gamma =0<CR>
Write Gamma 2.0 Y op gamma =1<CR>
Write Gamma 2.1 Y op gamma =2<CR>
Write Gamma 2.2 Y op gamma =3<CR>
Write Gamma 2.3 Y op gamma =4<CR>
Write Gamma 2.4 Y op gamma =5<CR>
Write Gamma 2.5 Y op gamma =6<CR>
Write Gamma 2.6 Y op gamma =7<CR>
Write Gamma User (TBD) Y op gamma =8<CR>
Write Color Temperature - Normal Y op color.temp =0<CR>
Write Color Temperature - Warm Y op color.temp =1<CR>
Write Color Temperature - Cool Y op color.temp =2<CR>
Write Color Temperature - Lamp Native Y op color.temp =3<CR>
Read Color Temperature Status Y op color.temp ?<CR>
Write Color Temperature - Red Gain Y op red.gain =100<CR>
Read Color Temperaturet - Red Gain value Y op red.gain ?<CR>
Write Color Temperaturet - Green Gain Y op green.gain =100<CR>
Read Color Temperature - Green Gain value Y op green.gain ?<CR>
Write Color Temperature- Blue Gain Y op blue.gain =100<CR>
Read Color Temperature - Blue Gain value Y op blue.gain ?<CR>
Write Color Temperature - Red Offset Y op red.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Red Offset value Y op red.offset ?<CR>
Write Color Temperature - Green Offset Y op green.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Green Offsetvalue Y op green.offset ?<CR>
Write Color Temperature - Blue Offset Y op blue.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Blue Offset value Y op blue.offset ?<CR>
Write Color Management - Red Gain Y op hsg.r.gain =100<CR>
Write Color Management - Red/Hue Y op hsg.r.hue =100<CR>
Write Color Management - Red/Saturation Y op hsg.r.sat =100<CR>
Write Color Management - Green Gain Y op hsg.g.gain =100<CR>
Write Color Management - Green/Hue Y op hsg.g.hue =100<CR>
Write Color Management - Green/Saturation Y op hsg.g.sat =100<CR>
Write Color Management - Blue Gain Y op hsg.b.gain =100<CR>
Write Color Management - Blue/Hue Y op hsg.b.hue =100<CR>
Write Color Management - Blue/Saturation Y op hsg.b.sat =100<CR>
Write Color Management - Cyan Gain Y op hsg.c.gain =100<CR>
Write Color Management - Cyan/Hue Y op hsg.c.hue =100<CR>
Write Color Management - Cyan/Saturation Y op hsg.c.sat =100<CR>

Color Setting

Power

User Mode

Source Selection

Display Mode
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Write Color Management - Magenta Gain Y op hsg.m.gain =100<CR>
Write Color Management - Magenta/Hue Y op hsg.m.hue =100<CR>
Write Color Management - Magenta/Saturation Y op hsg.m.sat =100<CR>
Write Color Management - Yellow Gain Y op hsg.y.gain =100<CR>
Write Color Management - Yellow/Hue Y op hsg.y.hue =100<CR>
Write Color Management - Yellow/Saturation Y op hsg.y.sat =100<CR>
Write ViviSettings - Color Enhencer Y op color.en =8<CR>
Write ViviSettings - Flesh Tone Y op flesh.t =0<CR>
Write ViviSettings - ViviPeaking Y op vivi.peaking =0<CR>
Write ViviSettings - ViviMotion Y op vivi.motion =0<CR>
Write Noise Reduction Y op noise.r =0<CR>
Write ViviBlack Y op vivi.black =0<CR>
Write Brilliant color Y op bri.color =1<CR>
Read Brilliant color status Y op bri.color ?<CR>
Write Digital Zoom Y op zoom =0<CR>
Write 3D Auto Y op threed.format =0<CR>
Write 3D Sync Top Bottom Y op threed.format =1<CR>
Write 3D Sync Side by side Y op threed.format =2<CR>
Write 3D Off Y op threed.format =3<CR>
Read 3D Status Y op threed.format ?<CR>
Write 3D inverter Y op threed.syncinvert =1<CR>
Write HDR Y op hdr.control =1<CR>
Write Quietest Y op quietest =1<CR>
Write Aspect Auto Y op aspect =0<CR>
Write Aspect real Y op aspect =1<CR>
Write Aspect 4:3 Y op aspect =2<CR>
Write Aspect 16:9 Y op aspect =3<CR>
Read Aspect Status Y op aspect ?<CR>
Write Keystone vertical Y op v.keystone =30<CR>
Write Projector Position-Front Y op projection =0<CR>
Write Projector Position-Front+Ceiling Y op projection =1<CR>
Write Projector Position-Rear Y op projection =2<CR>
Write Projector Position-Rear+Ceiling Y op projection =3<CR>
Read Projector Position Status Y op projection ?<CR>
Write Language Y op lang =0<CR>
Write splash screen Y op splash.screen =0<CR>
Write Auto Off Timer Y op sleep.timer =0<CR>
Write Direct Power On Y op direct.poweron =1<CR>
Read Direct Power On-Status Y op direct.poweron ?<CR>
Write Menu Position Y op menu.position =0<CR>
Write Menu Display Time Y op menu.timer =0<CR>
Write Message Y op message =0<CR>
Write Auto Source Y op auto.src =0<CR>
Write Mute On Y op mute =1<CR>
Write Mute Off Y op mute =0<CR>
Read Mute Status Y op mute ?<CR>
Write Volume level for customer Y op volume =0<CR>
Read Volume Status Y op volume ?<CR>
Write S/PDIF ON Y op spdif =1<CR>
Read S/PDIF Status Y op spdif ?<CR>
Write Sound Mode : Nromal Y op sound.mode =0<CR>
Write Sound Mode : Cinema Y op sound.mode =1<CR>
Write Sound Mode : Music Y op sound.mode =2<CR>
Write Sound Mode : Dynamic Y op sound.mode =3<CR>
Write Sound Mode : User Y op sound.mode =5<CR>
Write User EQ - 100Hz Y op UserEQ.100hz =10<CR>
Read User EQ - 100Hz Y op UserEQ.100hz ?<CR>
Write User EQ - 300Hz Y op UserEQ.300hz =10<CR>
Read User EQ - 300Hz Y op UserEQ.300hz ?<CR>
Write User EQ - 1kHZ Y op UserEQ.1khz =10<CR>
Read User EQ - 1kHZ Y op UserEQ.1khz ?<CR>
Write User EQ - 3kHz Y op UserEQ.3khz =10<CR>
Read User EQ - 3kHz Y op UserEQ.3khz ?<CR>
Write User EQ - 10kHz Y op UserEQ.10khz =10<CR>
Read User EQ - 10kHz Y op UserEQ.10khz ?<CR>

Color Setting

Settings

Picture
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Write Reset Audio Settings Y op audio.reset<CR>
Write Normal mode Y op light.mode =0<CR>
Write ECO mode Y op light.mode =1<CR>
Write Dynamic ECO mode Y op light.mode =2<CR>
Read Light Mode Status Y op light.mode ?<CR>
Write Light Timer Reset Y op light1.reset<CR>
Read Light Timer Y op light1.hours ?<CR>
Write HDMI Settings Y op hdmi.range =0<CR>
Write Change New password & Power on lock = Y op security.lock =<CR>
Write Remove psaaword & Power on lock = off Y op security.unlock =<CR>
Write Key lock Y op keypad.lock =0<CR> 
Write LED Indicator Y op led =0<CR> 
Write Test Pattern Y op test.pattern =0<CR> 
Write 12V Trigger Y op trigger =0<CR> 
Write High Altitude mode off Y op fanspeed =0<CR>
Write Firmware Upgrade Y op fwupgrade<CR>
Write Reset all settings Y op reset.all<CR>
Read Model Name Y op model ?<CR>
Read Eco Blank Status Y op ecoblank ?<CR>
Write Eco Blank Y op ecoblank =1<CR>
Write Freeze Y op Freeze =1<CR>
Read Freeze Status Y op Freeze ?<CR>
Write Menu On/Off Y op menu<CR>
Write Back Y op back<CR>

Light Settings

Miscellaneous

Management
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