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FCC Notering
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B
digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge
rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Utrustningen genererar,
använder och kan utstråla energi i form av radiovågor och kan, om den inte installeras
enligt instruktionerna, störa annan radioutrustning. Det finns dock ingen garanti för att
störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar
störningar med skadlig inverkan på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras
genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta
till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:
• Ändra mottagningsantennens riktning eller placering
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
• Anslut utrustningen till ett annat uttag i en annan strömkrets än den som
mottagaren är ansluten till
• Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två
villkor:
1. Denna apparat får inte orsaka skadliga störningar och
2. Denna enhet måste acceptera alla störningar som tas emot inklusive störningar
som kan orsaka oönskad funktion hos enheten.
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Säkerhetsinstruktioner
Läs igenom alla dessa instruktioner inna du använder din projektor och spara dem för
kommande referens.
1. Läs instruktionerna
Läs igenom alla säkerhets- och hanteringsinstruktioner innan apparaten används.
2. Noteringar och varningar
Alla noteringar och varningar i bruksanvisningen måste följas.
3. Rengöring
Koppla bort projektorn från vägguttaget före rengöring. Använd en fuktig trasa för
att göra rent projektorns hölje. Använd inte flytande rengöringsmedel eller
sprejrengöring.
4. Tillbehör
Placera inte produkten på ett ostadigt underlag. Produkten kan falla och orsaka
allvarliga skador på produkten.
Förvara plastförpackningsmaterialet (från projektorn, tillbehören och ytterligare
delar) oåtkomliga för barn, eftersom dessa plastpåsar kan orsaka kvävning. Var
särskilt försiktig med små barn.
5. Ventilation
Projektorn är utrustad med vetilationshål (tillförsel) och ventilationshål (utblås).
Blockera inte eller placera något nära dessa öppningar då intern uppvärmning kan
ske vilket kan orsaka bildförsämring eller skador på projektorn.
6. Strömkällor
Kontrollera att driftspänningen för denna enhet överensstämmer med spänningen
för din lokala strömförsörjning.
7. Service
Försök inte att själv underhålla projektorn. Hänvisa all service till kvalificerad
personal.
8. Reservdelar
När reservdelar behövs se till att reservdelarna är de som specificerats av
tillverkaren. Ett felaktigt byte kan orsaka brand, ge elektriska stötar eller andra
faror.
9. Kondens
Använd aldrig denna enhet direkt efter att den flyttats från en kall till en varm plats.
När enheten utsätts för sådan temperaturändring kan fukt kondenseras på linsen
och viktiga interna delar. Använd inte enheten under minst 2 timmar när den
utsatts för en extrem ändring i temperaturen för att förhindra att enheten eventuellt
kan skadas.
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Notering om strömsladden
Strömsladden måste uppfylla kraven i de länder där du använder projektorn. Bekräfta
din strömkontakttyp i diagrammet nedan och se till att korrekt strömsladd används.
Om den medföljande strömsladden inte passa i strömuttaget, kontakta din
återförsäljare. Denna projektor är utrustad med en skyddsjordad kontakt. Se till att
kontakten passar i uttaget. Ändra inte säkerheten hos denna skyddsjordade kontakt.
Vi rekommenderar starkt att vid användning av en videokälla att den också är utrustad
med skyddsjordad kontakt för att förhindra signalstörningar på grund av
spänningsvariationer.

Jord

Jord

För USA och Kanada

För Australien och Kina

Jord

Jord

För Europeiska kontinenten

För Storbritannien
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Introduktion
Innehåll
Packa försiktigt upp och bekräfta att alla nedanstående föremål medföljer. Om något
av dessa föremål saknas, kontakta inköpsstället.

Standardtillbehör

Projektor

Fjärrkontroll

AAA-batterier*2

HDMI-kabel

Nätsladd

Snabbstartguide

Garantikort

Säkerhetsguide

USB trådlös dongle
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Projektoröverblick
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1. Lamphölje
3. Linsförskjutning
5. Zoomring
7. Projektionsobjektiv
9. Justeringsfötter
11. Säkerhetsstång
13. Högtalare
15. Takmonteringshål

17. RS-232-kontrollport
19. HDMI-ingångsportar
21. Ljudutgång
23. USB typ A-port (USB 2.0)
25. AC-strömuttag

25
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24

23 22

2. Kontrollpanel
4. Fokuseringsring
6. IR-sensor för fjärrkontroll (framsida)
8. Snabbfrikopplingsspak
10. Ventilationshål (luftutlopp)
12. Ventilationshål (luftintag)
14. Dold USB trådlös dongleport
16. 12V DC utgångsterminal
Utlöser externa enheter som en
elektrisk skärm eller ljusstyrning osv
18. USB mini-B port (för uppgradering av
fast programvara)
20. SPDIF-utgångsportar
22. Fäste för Kensington antistöldlås
24. USB typ A-port (USB 3.0)
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Kontroller och funktioner
Projektor och fjärrkontroll
1.
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Ström
Slår på och stänger av projektorn.
PÅ /
AV
Slår på och stänger av projektorn.
2. Piltangenter ( / / / )
När skärmmenyn är aktiverad kan dessa
knappar användas som riktningsknappar
för att välja menyalternativ och göra
justeringar.
3.
OK
Används för att bekräfta valet i menyn.
4.
Source
Visar stapel för val av källa.
5.
Tillb.
Används för att återgå till föregående
lager. Återgår till föregående OSD-meny,
avslutar och sparar menyinställningarna.
6.
/
Meny
Öppnar OSD-menyn.
7. Indikator för ström
(Se "LED indikatormeddelanden" på
sida 45.)
8. Varningslampa för temperatur
(Se "LED indikatormeddelanden" på
sida 45.)
9. Indikator för lampa
(Se "LED indikatormeddelanden" på
sida 45.)
10. HDMI 1/HDMI 2
Väljer HDMI 1 eller HDMI 2
ingångskälla.
11. Siffertangenter
12. Keystone
Visar keystone-korrektionsmenyn.
13. Ljusstyrka
Visar inställningsfält för justering av
lämpliga ljusstyrkevärden.
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14. Blank (Tom)
Används för att dölja skärmbilden.
15. Freeze
Används för att frysa/återställa
bilden på skärmen
16. HDMI 3
Ingen funktion
17. / /
USB: Byt till källa för
mediaspelare.
Wi-Fi: Byt till trådlös länkning.
Bluetooth: Ingen funktion
18.
Mediaspelare
Öppnar projektorns hemskärm.

19.

ID
Ingen funktion
20. ECO
Visar fältet för val av lampläge (Normal/
Eko/Dynamisk Eko).
21. Volym
Visar volymjusteringsfältet.
22. Tyst
Växlar mellan av och på för projektorn.
23. Kontrast
Visar inställningsfält för justering av
lämpliga kontrastvärden.
24. Auto
Ingen funktion
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Sätta i batterier
1. Tryck på och öppna batteriluckan
enligt bilden.
2. Ta ut de gamla batterierna (om
tillämpligt) och installera två AAAbatterier. Se till att de positiva och
negativa ändarna är rätt placerade
enligt bilden.
3. Sätt tillbaka batteriluckan tills den
klickar på plats.
Försiktighet
• Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig sort.
• Kasta förbrukade batterier enligt instruktionerna.
• Kontrollera plus- och minuspolerna är vända på rätt håll när batteriet sätts i.
Observera
• Förvara batterier utom räckhåll för barn. Det finns risk för dödsfall om batterierna sväljs.
• Ta ut batteriet ur fjärrkontrollen när den används under längre perioder.
• Kasta inte batterier i det vanliga hushållsavfallet. Kassera batterier enligt lokala
föreskrifter.

• Risk för explosion om batterierna byts mot felaktig typ. Byt ut alla batterier mot nya.
• Batterier får inte hamna i eller i läggas närheten av eld eller vatten, förvara batterierna
på en mörk, sval och torr plats.

• Om batteriläckage misstänks, torka bort läckaget och byt till nya batterier.
• Om läckaget fastnar på din kropp eller på kläderna, skölj omedelbart med mycket
vatten.
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Hantering av fjärrkontrollen
Rikta fjärrkontrollen mot den infraröda fjärrkontrollsensorn och tryck på en knapp.
• Styr projektorn från framsidan

15

15
5m

8m
7m

Observera
• Peka inte med lasern direkt mot människors ögon (särskilt små barn). Det finns risk för
ögonskador.

• Fjärrkontrollen kanske inte fungerar i solljus eller andra starka ljus såsom lysrörsljus
som skiner direkt mot fjärrkontrollsensorn.

• Använd fjärrkontrollen från en position där fjärrkontrollsensorn är synlig.
• Tappa inte fjärrkontrollen eller skaka den.
• Förvara fjärrkontrollen där den inte utsätts för mycket höga temperaturer eller fuktighet.
• Se till att det inte kommer vatten på fjärrkontrollen eller att våta föremål placeras ovanpå
den.

• Montera inte isär fjärrkontrollen.
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Positionera projektorn
Välja en plats
Innan du väljer en installationsplats för din projektor, ta hänsyn till följande faktorer:
• Storlek och position på din skärm
• Läget för eluttaget
• Plats och avstånd mellan projektorn och resten av din utrustning
Du kan installera din projektor på följande sätt.
1. Fram

2. Bak

Välj den här platsen med projektorn
placerad på bordet framför duken.
Detta är den vanligaste sättet att placera
projektorn på för snabb installation och
bärbarhet.

Välj den här platsen med projektorn
placerad på bordet bakom duken.
Lägg märke till att en speciell duk för
bakprojektion behövs.

3. Fram+Tak

4. Bakre+Tak

Välj den här platsen för att hänga
projektorn upp och ner framför duken.
Om du vill fästa projektorn i taket kan du
köpa en tak-/väggmonteringssats hos en
återförsäljare.

Välj den här platsen för att hänga
projektorn upp och ner bakom duken.
Lägg märke till att denna installation
kräver en speciell duk för bakprojektion
och en tak-/väggmonteringssats.

När du har slagit på projektorn, gå till INSTÄLLN. Meny > Projektion och tryck på
för att välja en inställning.
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Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden
Avståndet från projektorns objektiv till duken, zoominställningen (om sådan finns) och
videoformat påverkar storleken på den projicerade bilden.

Projektionsmått
16:9 skärmdiagonal
Skärm
Objektivets mittpunkt
H
B

Vertikal förskjutning

Projiceringsavstånd

• Skärmens bildformat är 16:9 och den projicerade bilden är ett 16:9-bildformat
Dukstorlek
Diagonal

Avstånd från duken (mm)

H (mm)

B (mm)

Minsta längd
(max. zoom)

Genomsnitt

Maxlängd

Tum

mm

30

762

374

664

750

863

(min. zoom)
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
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Om du till exempel använder en 120-tums skärm är det rekommenderade
projektionsavståndet 3454 mm.
Om ditt uppmätta projektionsavstånd var 5000 mm är närmaste träff i "Avstånd från
duken (mm)" kolumnen 4893 mm. Ser du på raden så visar den att en 170-tums (ca
4,3 m) skärm krävs.
Observera
• Alla mått är ungefärliga och kan variera från den verkliga storleken.

Vi rekommenderar att, om du avser att montera projektorn permanent, bör du först testa
projektionsstorleken och avståndet med projektorn på plats innan den installeras
permanent för att lämna utrymme för projektorns optiska karakteristika. Detta hjälper
dig att avgöra den exakta monteringsplacering som är bäst lämpad för din situation.

• För att optimera din projektionskvalitet föreslår vi att du projicerar genom att följa
värdena i cellerna som inte är grå.

• Värdena i de grå cellerna används endast som referens.

Flytta projektorns lins

1V

Projicering
framför bord

min.
min.
max.
max.

0V
0.1 V

Observera
• Sluta vrida inställningsvredet när du hör ett klickljud som indikerar att vredet har nått
sin gräns. Att vrida vredet för mycket kan orsaka skador.
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Justera projektorhöjd

Bakre justerfot

Bakre justerfot
Fot för justering fram

Projektorn är utrustad med en justerbar fot med på framsidan och två justerbara fötter
på baksidan.
Med hjälp av dessa kan du ändra bildhöjd och projektionsvinkel.
1. Dra i snabbfrikopplingsspaken och lyft upp projektorns framsida. När bilden är
positionerad där du vill ha den släpper du snabbfrikopplingsspaken så att foten
låses i det läget. Du kan också skruva på den främre justeringsfoten för att ändra
bildhöjden.
2. Använd den bakre justeringsfoten för att finjustera den horisontella vinkeln.
För att dra in foten, skruva justeringsfoten i motsatt riktning
Observera
• För att undvika att skada projektorn bör du se till att justeringsfötterna är helt indragna
innan projektorn placeras i transportväskan.

Justera projektorns zoom och fokus
Zoomring

Fokuseringsring

1. Ställ in skärpan genom att vrida på fokusringen. En stillbild rekommenderas för
fokusering.
2. Ställ in bildstorleken genom att glida med zoomringen.
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Användning
Installera den trådlösa USB-dongeln
Följ illustrationerna nedan för att installera den trådlösa USB-dongeln. Se till att locket
installeras igen när den trådlösa USB-dongeln är inkopplad. Slå inte på strömmen när
locket är öppet.
2

1

3

Starta projektorn
1. Anslut strömsladden och signalkabeln för kringutrustningen.
2. Tryck på
på projektorn eller
ON på
fjärrkontrollen för att starta projektorn.
Projektorn tar några minuter på sig för att
värma upp.
3. Slå på källan (dator, DVD-spelare osv.).
Projektorn känner automatiskt av källan när
Autokälla aktiverats.
• Om projektorn inte känner av en giltig signal
fortsätter meddelandet "Ingen signal" att
visas.
Varning
• Titta aldrig direkt in i linsen när lampan är tänd. Detta kan skada ögonen.
• Brännpunkten koncentrerar höga temperaturer. Placera inga föremål när den för att
undvika eventuell brandfara.

Stänga av projektorn
1. Tryck på
på projektorn eller
OFF på fjärrkontrollen för att stänga av
projektorlampan. Meddelandet "Stäng av Tryck på strömknappen igen" visas på
skärmen.
2. Tryck på
på projektorn eller
OFF på fjärrkontrollen igen för att bekräfta.
• Om du vill slå på projektorn igen måste du vänta tills dess att den helt och hållet
har avslutat sin avkylningscykel och gått in i standbyläge. När du är i vänteläge
trycker du bara på
på projektorn eller
ON på fjärrkontrollen för att starta
om projektorn.
3. Dra ut nätkabeln ur eluttaget och projektorn.
4. Slå inte på projektorn omedelbart efter avstängning.
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Hemskärm
Hemskärm är projektorns operativsystem som gör att du kan välja HDMIingångskälla, mediaspelare, AirReceiver, trådlös länkning samt språkinställningar.
När projektorn inte projicerar en bild från en ansluten källa kommer Hemskärm att
visas som standard. Om projektorn projicerar från en källa kan du återgå till
Hemskärm genom att trycka på
eller
.

Hemskärm erbjuder följande funktioner:
• Källista - Väljer ingångskälla för mediaspelare, HDMI1 eller HDMI2.
• AirReceiver - Gör att du kan sända innehåll trådlöst från smartphones, surfplattor
eller datorer.
• Nätverk - Ansluter projektorn till ett trådlöst nätverk.
• Språk - Används för att ange språket för OSD-menyerna.
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Anslutning
När du ansluter en signalkälla till projektorn, se till att:
1. Stänga av all utrustning innan anslutningen görs.
2. Använda rätt signalkablar för varje källa.
3. Se till att alla kablar är ordentligt anslutna.

1

2

3

2

4

6

7

6

5

2

1. 12V Trigger för skärmkontroll
3. USB-kabel (mini-B-typ till typ A)
5. SPDIF-kabel

2. HDMI-kabel
4. Ljudkabel
6. USB-lagringsenhet för mediaspelare,
uppgradering av fast programvara

7. RS232-kabel
Viktigt
• För anslutningarna nedan är det vissa kablar som inte levereras med projektorn. De kan
inhandlas i elektronikaffärer.

• Anslutningsillustrationen ovan är endast en referens. De bakre anslutningskontakterna
som finns på projektorn varierar med varje projektormodell.

• Kontrollera din dators baudhastighet på 9600 så att du kan ansluta projektorn med en
lämplig RS-232-kabel.
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Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
Innan du kan projicera trådlöst via projektorn måste du först ansluta projektorn till ett
trådlöst nätverk.
1. Installera den trådlösa USB-dongeln innan du använder (se sidan 16).
2. Starta projektorn. Se "Starta projektorn" på sida 16.
3. På Hemskärm väljer du Nätverk och trycker på OK för att komma åt de trådlösa
inställningarna.

4. Slå på Wi-Fi för att se tillgängliga nätverk.
5. Välj SSID för den trådlösa AP-enheten du vill ansluta till och tryck på OK.
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Screencasting med en smartphone, surfplatta eller
dator
Med Screencasting kan du trådlöst sända innehåll från smartphones, surfplattor eller
datorer (med antingen operativsystemen iOS, MacOS, Android eller Windows) som är
anslutna till samma nätverk som projektorn.
Observera
• Vivitek kan inte garantera driftskompatibilitet för alla märken och modeller av enheterna
som listas ovan på marknaden.

• Vissa live-strömmande applikationer som Netflix, Amazon Video etc. stöder inte
screencasting via projektorn.

• DRM-skyddade filmer från iTunes stöder inte screencasting via projektorn.
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Screencasting med en iOS-enhet
1. Starta projektorn. Se "Starta projektorn" på sida 16.
2. Anslut projektorn till ett Wi-Fi-nätverk. Se "Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk" på sida 19.
3. Anslut din enhet till samma Wi-Fi-nätverk som projektorn.
4. Svep uppåt från enhetens skärm för att komma åt iOS-kontrollkonsolen.

5. Tryck på knappen Screen Mirroring (Skärmspegling) på iOS-kontrollkonsolen.

6. In menyn Screen Mirroring (Skärmspegling) välj enhetsnamnet "Vivitek".

7. Din iOS-enhets skärm visas på projektorn.
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Screencasting med en MacOS-enhet
1. Starta projektorn. Se "Starta projektorn" på sida 16.
2. Anslut projektorn till ett Wi-Fi-nätverk. Se "Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk" på sida 19.
3. Anslut din enhet till samma Wi-Fi-nätverk som projektorn.
4. Öppna statusmenyn längst upp på skärmen och klicka sedan på knappen
Skärmspegling.

5. In menyn Skärmspegling välj enhetsnamnet "Vivitek".

6. Din Mac OS-enhets skärm visas på projektorn.

22

Screencasting med en Android-enhet
1. Starta projektorn. Se "Starta projektorn" på sida 16.
2. Anslut projektorn till ett Wi-Fi-nätverk. Se "Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk" på sida 19.
3. Anslut din enhet till samma Wi-Fi-nätverk som projektorn.
4. Starta den trådlösa casting-funktionen på din enhet.
Observera
• Alla märken för Android smartphone/surfplatta använder ett annat namn för sin trådlösa
casting-funktion. Kontrollera enhetens bruksanvisning eller ring enhetens kundtjänst
för att ta reda på namnet på enhetens castingfunktion.

5. In menyn trådlös casting välj enhetsnamnet "Vivitek".
6. Din Android-enhets skärm visas på projektorn.

Screencasting med en Windows PC
1. Starta projektorn. Se "Starta projektorn" på sida 16.
2. Anslut projektorn till ett Wi-Fi-nätverk. Se "Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk" på sida 19.
3. Anslut din dator till samma Wi-Fi-nätverk som projektorn.
4. Starta Chrome-webbläsaren
5. Klicka på menyknappen

på din dator.
längst upp till höger i webbläsarens fönster.
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6. Välj Cast... i Chrome-menyn.

7. In menyn Cast tab (Cast-flik) välj enhetsnamnet "Vivitek".

8. Välj antingen Cast tab (Cast-flik) för att casta webbläsarfliken du tittar på eller
Cast desktop (Cast skrivbord) för att casta datorns hela skrivbord.

9. Din Windows datorskärm visas på projektorn.

Screencasting-problem
Problem: Det gick inte att hitta Vivitek i min enhets castinglista.
1. Se till att båda enheterna är i samma nätverk och anslutna
2. Starta om AirReceiver på projektorn flera gånger (kontrollera AirReceiver > starta
om/stäng > STARTA OM).
3. Ändra enhetens upptäcktsinställning och kontrollera igen (kontrollera AirReceiver
> Avancerade inställningar > Enhetens upptäcksproblem > Slå på/stäng av)
Problem: Casting lyckades men skärmen är svart.
4. Gå till AirReceiver > Avancerade inställningar > Använd hårdvara (HW) kodec,
stäng av den här funktionen och kontrollera igen.
Problem: Det gick inte att hitta castingfunktionen i din Android-smartphone/
surfplatta.
5. Castingfunktionen kan finnas i enhetens avsnitt Inställning > Trådlöst och nätverk.
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6. Om du fortfarande inte kan hitta din enhets castingfunktion besöker du Google
Play för att ladda ner och installera ett castingprogram (exempel: Google Home).
När du har installerat och startat Google Home väljer du Konto i menyfältet > och
välj Spegla enhet för att börja casting.

Vanliga frågor
Varför castar (eller strömmar) inte vissa appar eller videor trådlöst innehåll från
min mobila enhet till projektorn?
Många protokoll och appar har testats för att trådlöst casta (eller strömma)
innehåll smidigt till projektorn, med ibland finns det regionala begränsningar eller
kompatibilitetsproblem för videoströmning från en mobil enhet till projektorn. Vi
rekommenderar att du kontaktar din tillverkare av mobil enhet, telekomleverantör
eller applikationsutvecklare för kompatibilitet och begränsningar.

Presentera från en mediaspelare
USB-porten på projektorn låter dig bläddra i bild- och dokumentfiler lagrade på ett
USB-minne anslutet till projektorn. Den kan eliminera behovet av en datorkälla.

Filformat som stöds
Videoformat
• MPEG1
• MPEG4
• H.263
• Rörelse JPEG

Ljudformat
• MPEG1/2 Layer1
• MPEG1/2 Layer2
• FLAC

Bildformat
• JPEG Base-line
• Progressiv JPEG
• PNG enkelsvept
• PNG dubbelsvept
• BMP

Visar filer
1. Anslut ett USB-minne till USB-porten på projektorns baksida.
2. Tryck på
på projektorn och välj mediaspelare eller tryck på
på
fjärrkontrollen. Projektorn visar den inbyggda medieläsarens startsida.
3. Tryck på / / /
visa en fil.

för att välja och tryck på OK för att gå in i undermappen eller

4. När en fil visas trycker du på OK för att visa funktionsfältet. Du kan trycka på /
för att välja funktionen och trycka på OK för att aktivera det valda objektet.
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Använda menyerna
Projektorn har flerspråkiga skärmmenyer (OSD) som gör det möjligt att göra
bildjusteringar och ändra ett stort antal inställningar.

1. Tryck på

på projektorn eller

2. När OSD visas använd

/

på fjärrkontrollen för att öppna OSD-menyn.

för att välja en funktion i huvudmenyn.

3. När du har valt önskad huvudmenypost, tryck på
funktionsinställning.
4. Använd

/

för att öppna undermenyn för

för att välja post och justera inställningarna med

/ .

5. För att lämna skärmmenyn, tryck på OK.
6. Tryck på Menu två gånger* för att avsluta och spara inställningarna.
*Första gången du trycker kommer du tillbaka till huvudmenyn och andra gången
stängs OSD-menyn.
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Säkerställa projektorn
Använda lösenordsfunktionen
Ställa in ett lösenord
1. Gå till HANTERING Meny > Lösenord. Tryck på OK. Sidan för
lösenordsinställning visas.
2. Markera Ändra lösenord och tryck på OK.
3. De fyra piltangenterna ( , , , )
representerar fyra siffror var (1, 2, 3, 4).
Använd piltangenterna för att ange ditt
önskade sexsiffriga lösenord.
4. Bekräfta det nya lösenordet genom att
ange det igen.
När du har angett lösenordet återgår
skärmmenyn till sidan Lösenord.
5. För att aktivera funktionen
Strömbrytarlås tryck på / för att
markera Strömbrytarlås och tryck på
/ för att välja På. Ange lösenordet igen.
Observera
• De inmatade siffrorna visas som asterisker på skärmen. Anteckna lösenordet och

förvara det på ett säkert ställe i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands
om du skulle glömma det.

• När ett lösenord har ställts in och strömbrytaren är aktiverad måste du ange det varje
gång du startar projektorn. I annat fall går den inte att använda.

Om du glömmer bort lösenordet
Om du anger fel lösenord visas
lösenordsfelmeddelandet och meddelandet
Ange Aktuellt Lösenord visas. Om du inte
kommer ihåg lösenordet kan du använda
proceduren för återkallelse av lösenord.
Om du anger ett felaktigt lösenord fem gånger i
följd stängs projektorn automatiskt av efter en
liten stund.
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Procedur för återställning av lösenordet
1. Tryck och håll nere OK i tre sekunder.
Projektorn visar ett kodat nummer på
skärmen.
2. Skriv ned numret och stäng av projektorn.
3. Be om hjälp för att avkoda numret på ditt
lokala servicecenter. Du kan bli ombedd att
visa upp inköpskvittot på projektorn som
bevis på att det är du som är ägaren.

Ändra lösenordet
1. Gå till HANTERING Meny > Lösenord > Ändra lösenord.
2. Tryck på OK. Meddelandet “Ange Aktuellt Lösenord” visas.
3. Ange det gamla lösenordet.
• Om lösenordet stämmer visas meddelandet "Ange Nytt Lösenord".
• Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord följt av
meddelandet “Ange Aktuellt Lösenord” och du kan försöka igen. Du kan
trycka på
BACK för att avbryta ändringen eller försöka med ett annat
lösenord.
4. Ange ett nytt lösenord.
5. Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen.

Inaktivera lösenordsfunktionen
För att inaktivera lösenordsskydd, gå till HANTERING Meny - > Lösenord >
Strömbrytarlås och tryck på / för att välja Av. Meddelandet “Ange Aktuellt
Lösenord” visas. Ange det aktuella lösenordet.
• Om lösenordet är korrekt återgår OSD-menyn till sidan för lösenordsinställning
igen. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du sätter på projektorn.
• Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord följt av
meddelandet “Ange Aktuellt Lösenord” och du kan försöka igen. Du kan
trycka på
BACK för att avbryta ändringen eller försöka med ett annat
lösenord.
Observera
• Även om du inaktiverar lösenordsfunktionen bör du ha det gamla lösenordet tillgängligt
om du skulle behöva aktivera funktionen igen genom att ange det gamla lösenordet.
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Uppgradering av fast programvara
1. Gå till Viviteks webbplats för att ladda ner den
senaste fasta programvaran.
2. Dekomprimera filen som laddats ner, hitta och spara
filen som heter "update_signed.zip" till USB-minnet.
(Föreslå att använda USB-minnet med FAT32format)
3. Anslut ett USB-minne till USB-porten på projektorns baksida.
4. Gå till HANTERING Meny > Uppgradera fast program och tryck på OK.

5. Välj Ja för att uppgradera den fasta programvaran. Under uppgraderingen låt
strömmen vara på tills uppdateringen är klar.
6. När du ser det här meddelandet "Uppgradering slutförd.", är uppgraderingen av
fast programvara klar.
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Använda menyerna
Observera
• Observera att skärmmenyn varierar beroende på vilken signaltyp som är vald och den
projektormodell du använder.

• Menyalternativen är tillgängliga när det finns minst en giltig signal till projektorn.

Om ingen utrustning är ansluten till projektorn eller om ingen signal upptäcks är ett
begränsat antal menyalternativ tillgängliga.

BILDINSTÄLLNINGAR meny

Visningsläge

Projektorn levereras med ett flertal fabriksinställda programlägen
så du kan välja ett som passar ditt rum och typ av ingångssignal.
• Ljusstark: Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Den
här inställningen passar omgivningar där extra hög ljusstyrka
krävs, t.ex. när man använder projektorn i väl upplysta rum.
• Livlig TV: Med mättad färg, finjusterad skärpa och högre
ljusstyrka är läget Vivid TV utmärkt för att titta på filmer i ett
vardagsrum med lite omgivande ljus.
• Bio: Komplettera med exakt färg och djupaste kontrast vid
lägre ljusstyrka. Cinema-läget är lämpligt för att spela filmer i
en miljö med lite omgivande ljus, som i vardagsrummet.
• Användare: Återkallar de inställningar som anpassats baserat
på de nuvarande tillgängliga visningslägena. Se "Användareläge" på sida 30.
• ISF-natt: Endast tillgängligt när ISF är aktiverat.
• ISF-dag: Endast tillgängligt när ISF är aktiverat.
• Mjuk bild: Dold som standard. Visas endast när Mjuk bild är
påslagen i menyn KONTROLL.
• 3D: Passar för att spela upp 3D-bilder och 3D-videoklipp. Det
här läget är endast tillgängligt när 3D-funktionen är aktiverad.
• HLG: Ger Hybrid Long Gamma-effekter genom att lägga till en
logaritmisk kurva med extra ljusstyrka på signalens överkant.
Det här läget är endast tillgängligt när:
KONTROLL > HDR är inställt på Auto, och HLG innehåll
detekterats.

Användare-läge

När Visningsläge är inställt på Användare, kan du justera
Ljusstark, Livlig TV, Bio individuellt.

Ljusstyrka

Ju högre värdet är, desto ljusare blir bilden. Justera kontrollen så
att svarta områden i bilden ser svarta ut och så att du kan se
detaljer i de mörka områdena.

Kontrast

Ju högre värdet är, desto större blir kontrasten. Använd denna
för att ställa in nivån av vita nyanser efter du justerat
inställningen Ljusstyrka för att passa din input och
visningsområde.
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Färg

Med en lägre inställning blir färgerna mindre mättade. Om
inställningen är för hög blir färgerna i bilden för intensiva och
bilden ser orealistisk ut.

Färgton

Ju högre värde, desto grönare blir bilden. Ju lägre värdet är,
desto rödare blir bilden.

Skärpa

Ju högre värde, desto skarpare blir bilden.
Val av gamma
Gamma hänvisar till förhållandet mellan ingångskälla och
ljusstyrka. Välj ett önskat gammaläge mellan 1.8/2.0/2.1/2.2/2.3/
2.4/2.5/2.6/Användare.
HDR-ljusstyrka
Projektorn kan automatiskt justera ljusstyrkan på din bild
beroende på ingångskällan. Du kan också välja en ljusstyrka
manuellt för att visa bättre bildkvalitet. När värdet är högre blir
bilden ljusare; när värdet är lägre blir bilden mörkare.

Avancerad

Färgtemperatur
Det finns flera olika förinställda inställningar för färgtemperatur
tillgängliga. De tillgängliga inställningarna kan variera beroende
på den valda signaltypen.
• Förinställning: Väljer en färgtemperatur bland Normal,
Sval, Lampans egen, eller Varm.
Du kan också ställa in en föredragen färgtemperatur genom att
justera följande alternativ.
• Röd förstärkning/Grön förstärkning/Blå förstärkning:
Justerar konstrastnivåerna för röd, grön och blå.
• Röd förskjutning/Grön förskjutning/Blå förskjutning:
Justerar nivån på ljusstyrkan röd, grön och blå.

31

Färghantering

Avancerad
(Fortsätter)

Denna funktion har sex uppsättningar (RGBCMY) färger som
ska justeras. När du väljer färg kan du dess intervall och mättnad
justeras oberoende enligt dina önskemål.
• Primär färg: Väljer en färg bland R (Röd), G (Grön), B
(Blå), C (Cyan), M (Magenta), eller Y (Gul).
• Nyans: En ökning av intervallet
inkluderar färger som består av
Gul
fler proportioner av dess två
RÖD
GRÖN
angränsande färger. Se bilden
för information om hur färgerna
förhåller sig till varandra.
Cyan
Magenta
Om du exempelvis väljer röd
BLÅ
och ställer in dess intervall på 0
väljs endast rent röd färg i den
projicerade bilden. Om du ökar
omfånget inkluderas röd färg som ligger nära gult och rött
som ligger nära magenta.
• Mättnad: Justerar värdena för din preferens. Varje
justering som görs återspeglas omedelbart i bilden. Om du
exempelvis väljer Röd och ställer in dess värde till 0
påverkas endast rent röd färg.
Observera
• Mättnad är mängden av denna färg i en videobild. Lägre

inställningar ger mindre mättade färger; en inställning på “0” tar
helt bort färgen från bilden. Om mättnaden är för hög, kommer
denna färg att bli dominant och orealistisk.

• Förstärkning: Justerar värdena för din preferens.
Kontrastnivån för vald primärfärg påverkas. Varje justering
som görs återspeglas omedelbart i bilden.
Observera
• När "Vit" är vald, ändras "Nyans/Mättnad/Förstärkning" till "Röd
förstärkning/Grön förstärkning/Blå förstärkning.
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ViviSettings

Avancerad
(Fortsätter)

• Färgförbättrare: Låter dig finjustera färgmättnaden med
större flexibilitet. Den modulerar komplexa färgalgoritmer
för att felfritt ge mättade färger, fina nyanser,
mellanliggande nyanser och subtila pigment.
• Hudton: Ger en smart justering av nyans endast för att
kalibrera personers hudfärg, inte andra färger i bilden.
Det förhindrar missfärgning av hudfärgen från ljuset från
projektionsstrålen och visar varje hudton i sin vackraste
nyans.
• ViviPeaking: Det är en superupplösningsteknik som
radikalt förbättrar Full HD-innehåll när det gäller färger,
kontrast och strukturer. Det är också en
detaljförbättringsteknologi som förfinar ytdetaljer för
verkliga bilder som dyker upp från skärmen. Användare
kan justera nivåer av skärpa och detaljförbättring för
optimal visning.
• ViviMotion: Du kan använda den här funktionen för att
jämna ut snabba rörliga videor genom att jämföra på
varandra följande bildramar och infoga en mellanliggande
bildram mellan dem.
Brusreducering
Reducerar elektriska störningar som orsakas av olika
mediaspelare.
ViviBlack
Ändrar den svarta nivån på de projicerade bilderna för att
förbättra effekten av kontrastförhållandet.
Brilliant Color
Denna funktion använder sig av en ny färgbehandlingsalgoritm
och förbättringar i systemnivå för att möjliggöra högre ljusstyrka
samtidigt som färgerna blir verkligare och mer vibrerande.
Det möjliggör en mer än 50 % ljusstyrkeökning i
mellantonsbilder, som är vanliga i video- och naturscener, så att
projektorn återger realistiska bilder med äkta färger.

Återställ aktuell
visningsläge

Återställer alla justeringar du har gjort för valda Visningsläge till
fabriksinställda värden.
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KONTROLL meny
Digital zoom

Döljer dålig bildkvalitet i de fyra kanterna.
Ju större värde, desto mer del av bilden döljs medan skärmen
förblir fylld och geometriskt korrekt. Inställning 0 betyder att
bilden visas 100 %.

3D

Den här projektorn har en 3D-funktion som gör att du kan se på
3D-filmer, videor och sportevenemang på ett mer realistiskt sätt
genom att djupet i bilderna visas. Du måste ta på dig ett par 3Dglasögon för att kunna se bilder i 3D.
• 3D-läge: Standardinställningen är Auto och projektorn väljer
automatiskt ett lämpligt 3D-format när 3D-innehåll upptäcks.
Om projektorn inte känner igen 3D-formatet, välj manuellt ett
3D-läge enligt dina önskemål.
• Omvänd 3D-synkronisering: När 3D-bilden är förvrängd kan
du aktivera den här funktionen om du vill växla mellan bilden
för vänster öga och höger öga för bekvämare 3D-visning.

HDR

Projektorn stöder HDR-bildkällor. Den kan automatiskt upptäcka
det dynamiska området för källan för SDR eller HDR10 eller HLG
och optimera inställningarna för att återge innehållet inom ett
större dynamiskt område. Under tiden kan Visningsläge inte
justeras efter byte till HDR.

Mjuk bild

Minimerar akustiskt brus. Den är lämplig för att titta på filmer som
kräver en extremt tyst miljö så att du inte blir störd av projektorns
buller. När detta läge används ändras följande menyfunktioner
automatiskt till de angivna inställningarna och tonas ut.
• På: För att slå på XPR (skärmupplösningen är 3840 x 2160.)
• Av: För att stänga av XPR (skärmupplösningen är 1920 x
1080.)
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Du kan välja mellan åtskilliga alternativ för att ange
bildförhållandet beroende på ingångskällan.
• Auto: Skalar en bild för att passa
projektorns upplösning i dess
horisontella eller vertikala bredd.
16:9-bild
• Fyll i: Bilden projiceras med den
ursprungliga upplösningen och
anpassas för att rymmas inom
visningsområdet.

4:3-bild

Bildförhållande
16:9-bild

Keystone

• 4:3: Justerar bildskalan så att
bilden visas mitt på duken i
bildförhållande 4:3.

4:3-bild

• 16:9: Justerar bildskalan så att
bilden visas mitt på duken i
bildförhållande 16:9.

16:9-bild

Korrigerar manuellt vertikal keystone-förvrängning i bilden.
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INSTÄLLN. meny
Projektion

Du kan installera projektorn i taket eller bakom en skärm, eller
med en eller flera speglar.
Se "Välja en plats" på sida 12.

Språk

Används för att ange språket för OSD-menyerna.

Välkomstskärm

Här väljer du vilken skärmbild som ska visas när projektorn
sätts på.

Automatisk
Låter projektorn stängas av automatiskt om den inte känner av
avstängningstimer någon ingångskälla under en viss tidsperiod för att förhindra
onödigt slöseri av lampans brinntid.
Direct Power på

Låter projektorn slås på automatiskt när strömmen matas via
nätsladden.

Menyinställningar

• Menyplacering: Används för att ange skärmmenyns
placering.
• Tid för menyvisning: Ställer in hur länge OSD-menyn ska
vara aktiv när du har tryckt på en knapp.
• Meddelande: Ställer in eller stänger av
påminnelsemeddelanden.

Autom. källval

Låter projektorn automatiskt söka efter en signal.

Ljudinställningar

• Effekt:
• Läge: Denna funktion använder MaxxAudioljudförbättringsteknologi, som innehåller Waves
algoritmer för att leverera fantastiska effekter av bas och
diskant, och ger dig en fantastisk filmupplevelse.
Följande förinställda ljudlägen tillhandahålls: Normal,
film, musik, dynamisk och användare.
Med användarläget kan du anpassa ljudinställningarna.
När du väljer användarläge kan du göra manuella
justeringar med funktionen Användarinställningar.
Om funktionen Tyst är aktiverad stängs den av om du
justerar Effekt.
• Användare-inställningar: Välj önskat frekvensband
(100 Hz, 300 Hz, 1k Hz, 3k Hz och 10k Hz) för att
justera nivåerna efter dina önskemål. Inställningarna här
definierar användarläget.
• Tyst: Temporärt stänga av ljudet.
• Volym: Justerar ljudnivån.
• S/PDIF: Aktivera eller inaktivera S/PDIF.
• Återställ ljudinställningar: Alla justeringar du har gjort i
menyn Effekt återgår till fabriksinställda värden.
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HANTERING meny

Lampinställningar

• Ljusläge: Väljer en lämplig lampeffekt bland de lägen som
medföljer.
• Normal: Ger full ljusstyrka i lampan.
• Eko: Sänker ljusstyrkan att förlänga lampans livslängd
och minskar fläktljudet.
• Dynamisk Eko: Justerar lampans effekt automatiskt
beroende på ljusstyrkan i innehållet medan den
optimerar skärmkvaliteten.
• Återställ ljustimer: Se "Byta lampa" på sida 41.
• Ljus timer: Visar Ljus timer information.

HDMI-inställningar

• HDMI-område
Väljer ett lämpligt färgformat för att optimera bildskärmens
kvalitet.
• Auto: Väljer automatiskt ett lämpligt färgutrymme och
grå nivå för den inkommande HDMI-signalen.
• Full: Använder fullständigt intervall RGB 0-255.
• Begränsad: Använder begränsat intervall RGB 16-235.

Lösenord

Se "Använda lösenordsfunktionen" på sida 27.

Knapplås

Genom att låsa kontrollknapparna på projektorn och
fjärrkontrollen kan du förebygga att projektorns inställningar
ändras oavsiktligt (av t.ex. barn). När Knappslås är på
fungerar inga styrtangenter på projektorn förutom
POWER.
Avaktivera knapplåset genom att hålla ned (höger knapp)
på projektorn eller fjärrkontrollen i tre sekunder.
Observera
• Om du stänger av projektorn utan att avaktivera

panelknapplåset är projektorn fortfarande låst när den slås
på nästa gång.

LED-indikator

ISF

Du kan stänga av LED-varningslamporna. Detta för att
undvika ljusstörningar när du tittar på bilder i ett mörkt rum.
ISF-kalibreringsmenyn är lösenordsskyddad och endast
tillgänglig av godkända ISF-kalibratorer. ISF (Imaging Science
Foundation) har utvecklat noggrant utformade, branschkända
standarder för optimal videoprestanda och har implementerat
ett utbildningsprogram för tekniker och installatörer för att
använda dessa standarder för att få optimal bildkvalitet från
videodisplayenheter. Därför rekommenderar vi att installation
och kalibrering utförs av en ISF-certifierad installationstekniker.
Observera
• Om du vill ha mer information kan du gå till

www.imagingscience.com eller kontakta återförsäljaren där
du köpte din projektor.

37

Testmönster

Justerar bildens storlek och
skärpa och kontrollerar att den
projicerade bilden inte förvrängs.

HDMI EDID

• HDMI EDID
Byt HDMI EDID mellan HDMI 1.4 eller HDMI 2.0 för att lösa
kompatibilitetsproblem med osäkra gamla spelare.
• 2.0: Förstärkt läge kan byta till HDMI 2.0 EDID
• 1.4: Standardläge kan byta till HDMI 1.4 EDID

12V-utlösare

• På: Om detta är valt kommer projektorn att skicka
elektronisk signal när den är påslagen.
• Av: Om detta är valt kommer projektorn inte att skicka
elektronisk signal när den är påslagen.

Hög höjd

Vi rekommenderar att du använder Höghöjd när du befinner
dig mellan 1500 m –3000 m över havet, och
rumstemperaturen är mellan 0-30?.
Hantering i "Höghöjd" kan orsaka högre brusnivåer eftersom
ökad fläkthastighet krävs för att förbättra systemavkylningen
och prestandan.
Om du använder den här projektorn under andra extrema
förhållanden (förutom ovanstående) kan den automatiska
avstängningen aktiveras, vilket skyddar projektorn mot
överhettning. I så fall löser du problemet genom att växla till
Höghöjdsläge. Detta innebär emellertid inte att projektorn
kan fungera under alla tänkbara svåra och extrema
förhållanden.
Observera
• Använd inte Höghöjd om din altitud är mellan 0 m and 1500
m och rumstemperaturen är mellan 0-35°C. Projektorn blir
för kall om du slår på detta läge under sådant villkor.

Uppgradera fast
program

Se "Uppgradering av fast programvara" på sida 29.

Återst. alla inst.

Återställ alla inställningar till fabriksinställda värden.
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INFORMATION meny
•
•
•
•
•
•
•

Modellnamn: Visar projektorns nuvarande modellnamn.
Källa: Här visas den aktuella signalkällan.
Upplösning: Här visas ingångssignalens upplösning.
Lampans användningstid: Visar hur många timmar lampan har använts.
3D-format: Visar nuvarande 3D-läge.
Fast programversion: Visar versionen på system och DLP på din projektor.
Serienummer: Visar serienumret på din projektor.
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Underhåll
Projektorn behöver lämpligt underhåll. Du bör hålla linsen ren eftersom damm, smuts
och fläckar kommer att projiceras på skärmen och försämra bildkvaliteten. Om några
delar behöver bytas ut, kontakta din återförsäljare eller kvalificerad servicepersonal.
Vid rengöring av någon del av projektorn skall den först alltid stängas av och koppla
bort från eluttaget.
Varning
• Öppna aldrig några höljen på projektorn. Farlig elektrisk spänning finns på insidan som
kan orsaka allvarliga skador. Försök inte att göra service på den här apparaten själv.
Hänvisa all service till kvalificerad personal.

Rengöra linsen
Torka försiktigt av linsen med linsrengöringspapper. Vidrör inte linsen direkt med
handen.

Rengöra projektorns hölje
Torka försiktigt av med en mjuk trasa. Om smuts och fläckar är svåra att ta bort,
använd en mjuk trasa som fuktats med vatten eller med vatten och ett neutralt
rengöringsmedel och torka torrt med en torr trasa.
Observera
• Stäng av projektorn och ta bort nätkabeln från vägguttaget innan underhållsarbetet
påbörjas.

• Se till att linsen har svalnat innan rengöring.
• Använd inte rengöringsmedel eller kemikalier annat än vad som anges ovan. Använd
inte bensen eller thinner.

• Använd inte kemiska sprejer.
• Använd endast en mjuk trasa eller linspapper.
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Byta lampa
Ljusstyrkan hos lampan kommer successivt att försämras och risken för att lampan
går sönder ökar ju längre som projektorn används. Vi rekommenderar att lampan byts
innan varningsmeddelandet visas. Försök inte att byta lampan själv. Kontakta behörig
servicepersonal för bytet.
Observera
• Lampan är extremt het direkt efter att projektorn slagits på. Om du vidrör lampan kan du
bränna dina fingrar. Vid byta av lampan vänta minst 45 minuter tills lampan svalnat.

• Vidrör aldrig lampglaset. Glödlampan kan explodera vid felaktig hantering, inklusive om
glödlampan eller lampglaset vidrörs.

• Lampans livslängd kan variera mellan olika lampor och i vilken miljö den används.
Det finns ingen garanti för samma livslängd för olika lampor. Vissa lampor kan var
felaktiga eller sluta fungera efter en kortare tid än andra liknande lampor.

• En lampa kan explodera på grund av vibrationer, stötar eller nedbrytning som resultat
av antalet använda timmar när dess livslängd närmar sig slutet. Risken för explosion
kan skilja sig åt beroende på miljön eller förhållandet som projektorn och lampan
används i.

• Använd skyddshandskar och skyddsglasögon när lampan sätt dit eller tas bort.
• Snabba påslagningar och avstängningar kommer att skada lampan och minska dess

livslängd. Vänta minst 5 minuter innan projektorn slås på igen efter att den slagits av.

• Använd inte lampan i omedelbar närhet till papper, kläder eller andra brännbara material
och täck heller inte över den med sådant material.

• Använd inte lampan i en atmosfär som innehåller lättantändliga substanser såsom
thinner.

• Ventilera området eller rummet när lampan används i en syrerik atmosfär (i luften).

Om ozon inandas kan det resultera i huvudvärk, illamående, yrsel och andra symptom.

• Organiskt kvicksilver finns inuti lampan. Om lampan brister kommer kvicksilvret inuti

lampan att exponeras. Lämna omedelbart området om lampan spricker medan den
används och ventilera området i minst 30 minuter för att undvika att kvicksilverångorna
inandas. Dessa kan vara farliga för människors hälsa.
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1. Stäng av projektorn.
2. Om projektorn är monterad i en takmontering, ta bort den
3. Koppla ifrån strömsladden.
4. Använd en skruvmejsel för att ta bort skruven från locket. (Bild nr 1)
Tryck uppåt och ta bort locket. (Bild nr 2)
5. Ta bort lampmodulens skruv. (Bild nr 3)
Lyft handtaget och lyft ut modulen. (Bild nr 4)
2
1

3
4

6. Sätt in den nya lampmodulen i projektorn och dra åt skruvarna.
7. Sätt tillbaka lamplocket och dra åt skruvarna.
8. Starta projektorn. Om lampan inte tänds efter uppvärmningsperioden, försök att
installera om lampan.
9. Återställ lamptimmarna. Se menyn “HANTERING > Lampinställningar >
Återställ ljustimer”
Observera
• Kassera använda batterier enligt lokala bestämmelser.
• Se till att skruvarna är åtdragna ordentligt. Skruvar som inte är helt åtdragna kan orsaka
skador eller olyckor.

• Eftersom lampan är tillverkad av glas får inte enheten tappas och glaset får inte repas.
• Återanvänd inte gamla lampor. Detta kan orsaka att lampan exploderar.
• Se till att stänga av projektorn och dra ur strömsladden innan du byter lampan.
• Använd inte projektorn med lamplocket borttaget.
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Specifikationer
• Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande
Modell

HK2200 / HK1288 / UHK328 / UHK268 / VW268 / MH3000K Serien

Optik
Upplösning

3840 x 2160 med XPR, 1920 x 1080 utan XPR

Visningssystem

1-CHIP DMD

Lins

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

Tydligt fokusområde

1.2m ~ 5.1m vid bred, 1.3m ~ 4.9m vid Tele

Lampa

245 W lampa

Zoomförhållande

1.3X

El
Strömförsörjning

AC100–240V, 3,60 A, 50/-60 Hz (automatiskt)

Strömförbrukning

350 W (Max); 0.5 W (Standby)

Mekanik
Vikt

4.2 kg + 200 g (9.3 lbs + 0.44 lbs)

Utgångsterminaler
Högtalare

5 Watt x 1

Ljudutgång

PC ljudkontakt x 1
SPDIF till optisk x 1

Kontroll
USB

Typ A (USB 3,0) x 1
Typ A (USB 2.0) x 1
Mini-B x 1
Typ A (USB 2.0 för trådlös dongel) x 1

Trigger för skärmkontroll

12V DC x 1

RS-232 serial control

9 pin x 1

IR-mottagare

x1

Ingångsterminaler
Videosignalingång

HDMI (2.0b, HDCP 2.2) x 2

Miljökrav
Driftstemperatur

0°C–40°C vid havsytan

Relativ luftfuktighet vid drift

10-90% (utan kondensation)

Driftshöjd

0-1,499 m vid 0°C-35°C
1500-3,000 m vid 0°C-30°C (med höghöjdsläget på)

Förvaringstemperatur

-20°C–60°C vid havsytan

Lagringsfuktighet

10-90% relativ fuktighet (utan kondensation)

Lagringshöjd

30°Cvid 0~12 200m över havsnivån

Transport

Originalförpackning eller motsvarande rekommenderas.
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Mått
367.3 mm (B) x 254.0 mm (D) x 129.7 mm (H)

Takmontering
Takskruvar:
M4 x 8 (Max. L = 8mm)
Enhet: mm
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Bilaga
LED indikatormeddelanden
Ljus
Status och beskrivning
Systemhändelser
Systemet är i vänteläge
Systemet startar
Systemet är under normal drift
Systemet kyls ner
Nedladdning
Färghjulstart misslyckas
Återställning av skalare misslyckas
Lampan är slut
Lampluckan är inte stängd
Inbränningsmeddelanden
Inkörning på
Inkörning av
Lamphändelser
Lampfel under normal drift
Lampan lyser inte
Temperaturhändelser
Fläkt 1 fel (den verkliga fläkthastigheten är utanför
önskad hastighet)
Fläkt 2 fel (den verkliga fläkthastigheten är utanför
önskad hastighet)
Fläkt 3 fel (den verkliga fläkthastigheten är utanför
önskad hastighet)
Fläkt 4 fel (den verkliga fläkthastigheten är utanför
önskad hastighet)
Temperatur 1 fel (över begränsad temperatur)

: Orange På

: Grönt På

: Rött På

: Blinkar orange

: Blinkar grönt

: Blinkar rött

:Av
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Kompatibilitetslägen
Stödd frekvens HDMI- (HDCP) ingång
• PC-frekvens
Upplösning

Läge

VGA_60
VGA_72
640 x 480
VGA_75
VGA_85
720 x 400
720 x 400_70
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
800 x 600
SVGA_85
SVGA_120
(Reducerar släckning)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
1024 x 768
XGA_85
XGA_120 (Reducerar
släckning)
1152 x 864
1152 x 864_75
Frekvens för bärbar
1024 x 576@60Hz
dator
Frekvens för bärbar
1024 x 600@65 Hz
dator
1280 x 720
1280 x 720_60
1280 x 768
1280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
1280 x 800
WXGA_120
(Reducerar släckning)
SXGA_60
1280 x 1024
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1280 x 960
1280 x 960_85
1360 x 768
1360 x 768_60
1440 x 900
WXGA+_60
1400 x 1050
SXGA+_60
1600 x 1200
UXGA
1680 x 1050
1680 x 1050_60
640 x 480@67Hz
MAC13
832 x 624@75Hz
MAC16
1024 x 768@75Hz
MAC19
1152 x 870@75Hz
MAC21
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080_60
1920 x 1200_60
1920 x 1200@60Hz
(Reducerar släckning)
1920 x 1080_120
1920 x 1080@120Hz (Endast stöd för HDMI
2.0)
3840 x 2160_30
3840 x 2160
För 4K2K-modell
3840 x 2160_60
För 4K2K-modell
3840 x 2160
(Endast stöd för HDMI
2.0)

Vertikal
frekvens (Hz)
59,940
72,809
75,000
85,008
70,087
60,317
72,188
75,000
85,061

Horisontell Pixelfrekvens
frekvens (kHz)
(MHz)
31,469
25,175
37,861
31,500
37,500
31,500
43,269
36,000
31,469
28,3221
37,879
40,000
48,077
50,000
46,875
49,500
53,674
56,250

119,854

77,425

83,000

60,004
70,069
75,029
84,997

48,363
56,476
60,023
68,667

65,000
75,000
78,750
94,500

119,989

97,551

115,5

75

67,5

108

60,00

35,820

46,996

64,995

41,467

51,419

60
59,870
59,810
74,934
84,880

45,000
47,776
49,702
62,795
71,554

74,250
79,5
83,500
106,500
122,500

119,909

101,563

146,25

60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
59,887
59,978
60,000
59,954
66,667
74,546
75,020
75,06
60

63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
55,935
65,317
75,000
65,290
35,000
49,722
60,241
68,68
67,5

108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
106,500
121,750
162,000
146,250
30,240
57,280
80,000
100,00
148,5

59,95

74,038

154

120,000

135,000

297

30

67,5

297

60

135

594

3D-format som stöds
Överst-Nederst
Side by Side

V

V

V
V
V

V
V
V

V

V

V

V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V

V

V

V

Observera
• Ovanstående frekvenser kanske inte stöds på grund av begränsningar för EDID-fil och
VGA-grafikkort. Det är möjligt att vissa frekvenser inte kan väljas.
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• Videofrekvens
Synkronisering

Upplösning

480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/24P
1080/25P
1080/30P
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P

720 (1440) x 480
720 x 480
720 (1440) x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160 (stöder
endast HDMI 2.0)
3840 x 2160 (stöder
endast HDMI 2.0)
3840 x 2160 (stöder
endast HDMI 2.0)
3840 x 2160 (stöder
endast HDMI 2.0)
3840 x 2160 (stöder
endast HDMI 2.0)

2160/24P
2160/25P
2160/30P
2160/50P
2160/60P

Horisontell
Vertikal
Dotclockfrekv
frekvens (kHz) frekvens (Hz) ens (MHz)
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
27
28,13
33,75
28,13
33,75
56,25
67,5

59,94
59,94
50
50
50
60
24
25
30
50
60
50
60

27
27
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5

54

24

297

56,25

25

297

67,5

30

297

112,5

50

594

135

60

594

Frame
Packing

V
V
V

3D-format som stöds
ÖverstSide by Side
Nederst

V
V
V

V
V
V

V
V

V
V
V
V

• Färgdjupstabell
Skärmformat (uppdateringsfrekvens)
4K/60p (60 Hz)

4K/24p (24 Hz)

Chroma subsampling
04:04:04
04:02:02
04:02:00
04:04:04
04:02:02
04:02:00
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8 bit
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

10 bit
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

12 bit
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Felsökning
Se symptom och åtgärder som listas nedan innan projektorn skickas för reparation.
Om problemet kvarstår, kontakta din lokala återförsäljare eller servicecenter. Se även
"LED indikatormeddelanden".

Startproblem
Om inte lampan tänds:
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till projektorn och att den andra
änden är ansluten till ett strömförande vägguttag.
• Tryck på strömknappen igen.
• Ta ut nätkabeln och vänta en kort stund, sätt sedan in den igen och tryck på
strömbrytaren.

Bildproblem
Om sökningen efter källa visas:
• Tryck på Källa på fjärrkontrollen för att välja en aktiv ingångskälla.
• Se till att den externa källan är påslagen och ansluten.
• För en datoranslutning se till att din bärbara dators externa videoport är påslagen.
Se datorns bruksanvisning.
Om bilden är ur fokus:
• När skärmmenyn visas justera fokusringen. (Bildstorleken bör inte ändras, om den
gör det justerar du zoomen och inte fokus.)
• Kontrollera projektionslinsen om den behöver rengöras.

Fjärrkontrollsproblem
Om fjärrkontrollen inte fungerar:
• Kontrollera att inget blockerar fjärrkontrollens mottagare på framsidan av
projektorn. Använd fjärrkontrollen inom det effektiva området.
• Rikta fjärrkontrollen mot skärmen eller mot framsidan eller baksidan av projektorn.
• Flytta fjärrkontrollen så att riktas mer direkt framför eller bakom projektorn och inte
långt åt sidan.
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RS-232-protokoll
RS-232-inställning
Dataöverföringshastighet:

9600

Paritetskontroll:

Ingen

Databitar:

8

Stoppbitar:

1

Flödeskontroll:

Ingen

Exempel:
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
Write
Power
Write
Read
Write
Write
Source Selection
Write
Read
Write
Write
Write
Display Mode
Write
Read
Write
Write
User Mode
Write
Write
Write
Read
Write
Read
Write
Read
Write
Read
Write
Read
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Color Setting Read
Write
Read
Write
Read
Write
Read
Write
Read
Write
Read
Write
Read
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write

Operation
Power On
Power off
Power Status
HDMI 1
HDMI 2
Media
Current source
Bright
Vivid TV
Cinema
User
Display Mode
Reset Current Display Mode
Refer Bright
Refer Vivid TV
Refer Cinema
Brightness level for customer
Brightness value
Contrast level for customer
Contrast value
Color level for customer
Color value
Tint level for customer
Tint value
Sharpness level for customer
Sharpness value
Gamma 1.8
Gamma 2.0
Gamma 2.1
Gamma 2.2
Gamma 2.3
Gamma 2.4
Gamma 2.5
Gamma 2.6
Gamma User (TBD)
Color Temperature - Normal
Color Temperature - Warm
Color Temperature - Cool
Color Temperature - Lamp Native
Color Temperature Status
Color Temperature - Red Gain
Color Temperaturet - Red Gain value
Color Temperaturet - Green Gain
Color Temperature - Green Gain value
Color Temperature- Blue Gain
Color Temperature - Blue Gain value
Color Temperature - Red Offset
Color Temperature - Red Offset value
Color Temperature - Green Offset
Color Temperature - Green Offsetvalue
Color Temperature - Blue Offset
Color Temperature - Blue Offset value
Color Management - Red Gain
Color Management - Red/Hue
Color Management - Red/Saturation
Color Management - Green Gain
Color Management - Green/Hue
Color Management - Green/Saturation
Color Management - Blue Gain
Color Management - Blue/Hue
Color Management - Blue/Saturation
Color Management - Cyan Gain
Color Management - Cyan/Hue
Color Management - Cyan/Saturation
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Support
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

ASCII
op power.on<CR>
op power.off<CR>
op standby.power ?<CR>
op input.sel =0<CR>
op input.sel =1<CR>
op input.sel =2<CR>
op input.sel ?<CR>
op pic.mode =0<CR>
op pic.mode =1<CR>
op pic.mode =2<CR>
op pic.mode =3<CR>
op pic.mode ?<CR>
op pic.reset<CR>
op ref.pic =0<CR>
op ref.pic =1<CR>
op ref.pic =2<CR>
op bright =100<CR>
op bright ?<CR>
op contrast =100<CR>
op contrast ?<CR>
op color =100<CR>
op color ?<CR>
op tint =100<CR>
op tint ?<CR>
op sharp =0<CR>
op sharp ?<CR>
op gamma =0<CR>
op gamma =1<CR>
op gamma =2<CR>
op gamma =3<CR>
op gamma =4<CR>
op gamma =5<CR>
op gamma =6<CR>
op gamma =7<CR>
op gamma =8<CR>
op color.temp =0<CR>
op color.temp =1<CR>
op color.temp =2<CR>
op color.temp =3<CR>
op color.temp ?<CR>
op red.gain =100<CR>
op red.gain ?<CR>
op green.gain =100<CR>
op green.gain ?<CR>
op blue.gain =100<CR>
op blue.gain ?<CR>
op red.offset =100<CR>
op red.offset ?<CR>
op green.offset =100<CR>
op green.offset ?<CR>
op blue.offset =100<CR>
op blue.offset ?<CR>
op hsg.r.gain =100<CR>
op hsg.r.hue =100<CR>
op hsg.r.sat =100<CR>
op hsg.g.gain =100<CR>
op hsg.g.hue =100<CR>
op hsg.g.sat =100<CR>
op hsg.b.gain =100<CR>
op hsg.b.hue =100<CR>
op hsg.b.sat =100<CR>
op hsg.c.gain =100<CR>
op hsg.c.hue =100<CR>
op hsg.c.sat =100<CR>

Write
Write
Write
Write
Write
Write
Color Setting Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Read
Write
Write
Write
Write
Write
Read
Write
Picture
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Read
Write
Write
Write
Write
Write
Read
Write
Write
Settings
Write
Write
Read
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Read
Write
Read
Write
Read
Write
Write
Write
Write
Audio Settings Write
Write
Read
Write
Read
Write
Read
Write
Read
Write
Read

Color Management - Magenta Gain
Color Management - Magenta/Hue
Color Management - Magenta/Saturation
Color Management - Yellow Gain
Color Management - Yellow/Hue
Color Management - Yellow/Saturation
ViviSettings - Color Enhencer
ViviSettings - Flesh Tone
ViviSettings - ViviPeaking
ViviSettings - ViviMotion
Noise Reduction
ViviBlack
Brilliant color
Brilliant color status
Digital Zoom
3D Auto
3D Sync Top Bottom
3D Sync Side by side
3D Off
3D Status
3D inverter
HDR
Quietest
Aspect Auto
Aspect real
Aspect 4:3
Aspect 16:9
Aspect Status
Keystone vertical
Projector Position-Front
Projector Position-Front+Ceiling
Projector Position-Rear
Projector Position-Rear+Ceiling
Projector Position Status
Language
splash screen
Auto Off Timer
Direct Power On
Direct Power On-Status
Menu Position
Menu Display Time
Message
Auto Source
Mute On
Mute Off
Mute Status
Volume level for customer
Volume Status
S/PDIF ON
S/PDIF Status
Sound Mode : Nromal
Sound Mode : Cinema
Sound Mode : Music
Sound Mode : Dynamic
Sound Mode : User
User EQ - 100Hz
User EQ - 100Hz
User EQ - 300Hz
User EQ - 300Hz
User EQ - 1kHZ
User EQ - 1kHZ
User EQ - 3kHz
User EQ - 3kHz
User EQ - 10kHz
User EQ - 10kHz
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Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

op hsg.m.gain =100<CR>
op hsg.m.hue =100<CR>
op hsg.m.sat =100<CR>
op hsg.y.gain =100<CR>
op hsg.y.hue =100<CR>
op hsg.y.sat =100<CR>
op color.en =8<CR>
op flesh.t =0<CR>
op vivi.peaking =0<CR>
op vivi.motion =0<CR>
op noise.r =0<CR>
op vivi.black =0<CR>
op bri.color =1<CR>
op bri.color ?<CR>
op zoom =0<CR>
op threed.format =0<CR>
op threed.format =1<CR>
op threed.format =2<CR>
op threed.format =3<CR>
op threed.format ?<CR>
op threed.syncinvert =1<CR>
op hdr.control =1<CR>
op quietest =1<CR>
op aspect =0<CR>
op aspect =1<CR>
op aspect =2<CR>
op aspect =3<CR>
op aspect ?<CR>
op v.keystone =30<CR>
op projection =0<CR>
op projection =1<CR>
op projection =2<CR>
op projection =3<CR>
op projection ?<CR>
op lang =0<CR>
op splash.screen =0<CR>
op sleep.timer =0<CR>
op direct.poweron =1<CR>
op direct.poweron ?<CR>
op menu.position =0<CR>
op menu.timer =0<CR>
op message =0<CR>
op auto.src =0<CR>
op mute =1<CR>
op mute =0<CR>
op mute ?<CR>
op volume =0<CR>
op volume ?<CR>
op spdif =1<CR>
op spdif ?<CR>
op sound.mode =0<CR>
op sound.mode =1<CR>
op sound.mode =2<CR>
op sound.mode =3<CR>
op sound.mode =5<CR>
op UserEQ.100hz =10<CR>
op UserEQ.100hz ?<CR>
op UserEQ.300hz =10<CR>
op UserEQ.300hz ?<CR>
op UserEQ.1khz =10<CR>
op UserEQ.1khz ?<CR>
op UserEQ.3khz =10<CR>
op UserEQ.3khz ?<CR>
op UserEQ.10khz =10<CR>
op UserEQ.10khz ?<CR>

Light Settings

Management

Miscellaneous

Write
Write
Write
Write
Read
Write
Read
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Write
Read
Read
Write
Write
Read
Write
Write

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

