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FCC-ilmoitus

Tämä laite on testattu, ja se on todettu täyttävän Class B –luokan digitaalisia laitteita 
koskevat rajoitukset FCC:n sääntökohdan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot on 
tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Tämä laite 
tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai 
käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. 
Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television 
vastaanottamiseen. Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja eli se voidaan 
todeta kytkemällä laite päälle ja pois, opastetaan laitteen käyttäjää ryhtymään 
seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:

• Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon

• Siirrä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan

• Liitä laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissä kuin vastaanotin

• Kysy neuvoa laitteen myyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja 

2. Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, joka voi aiheuttaa ei-
toivottuja toimintoja.
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Turvallisuusohjeet

Lue kaikki nämä ohjeet ennen kuin käytät projektoria, ja säästä ne tulevaa tarvetta 
varten.

1. Lue ohjeet
Kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulee lukea ennen kuin laitetta käytetään.

2. Huomautuksia ja varoituksia
Kaikkia käyttöohjeiden huomautuksia ja varoituksia tulee noudattaa.

3. Puhdistaminen
Irrota projektori pistorasiasta ennen puhdistamista. Käytä kosteaa kangasta 
projektorin kotelon puhdistamiseen. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai 
aerosoleja.

4. Lisävarusteet
Älä aseta tätä tuotetta epävakaalle kärrylle, tasolle tai pöydälle. Tuote voi pudota, 
mikä voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa tuotteelle.
Pidä muoviset pakkausmateriaalit (projektorista, lisävarusteista ja muista osista) 
poissa lasten ulottuvilta, koska nämä pussit voivat aiheuttaa tukehtumiskuoleman. 
Ole erityisen varovainen pienten lasten lähellä.

5. Tuuletus
Projektorissa on tuuletusaukkoja sekä ilmanottoa että ilmanpoistoa varten.
Älä peitä tai aseta mitään näiden paikkojen lähelle, koska lämpöä saattaa 
kerääntyä laitteen sisälle, mikä heikentää kuvanlaatua tai vahingoittaa projektoria.

6. Virtalähteet
Tarkista, että laitteen käyttöjännite on sama kuin paikallinen käyttöjännite.

7. Huolto
Älä yritä huoltaa projektoria itse. Turvaudu kaikessa huollossa pätevään 
huoltohenkilöstöön.

8. Varaosat
Kun varaosia tarvitaan, käytä vain valmistajan määrittämiä varaosia. 
Valtuuttamattomat vaihdot voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita vaaroja.

9. Kosteustiivistymät
Älä käytä projektoria koskaan heti kylmästä paikasta lämpimään siirron jälkeen. 
Projektorin ollessa sellaisen lämmönvaihtelun alaisena saattaa linssiin ja oleellisen 
tärkeisiin sisäosiin tulla kosteutta. Älä käytä projektoria ainakaan 2 tuntiin tällaisen 
erittäin suuren tai äkillisen lämmönvaihtelun jälkeen, sillä siten estetään 
mahdollinen laitteen vikaantuminen.



Huomautuksia virtajohdosta

Virtajohdon on täytettävä niiden maiden vaatimukset, joissa projektoria käytetään. 
Vahvista virtapistokkeen tyyppi seuraavista kuvista ja varmista, että käytät oikeaa 
virtajohtoa. Jos mukana tullut virtajohto ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä 
jälleenmyyjään. Projektorissa on maadoitettu virtapistoke. Varmista, että pistorasia 
vastaa pistoketta. Älä kierrä maadoitetun pistokkeen turvatarkoitusta. Suosittelemme, 
että käytät myös videolähdelaitetta, joka on varustettu maadoitetulla virtapistokkeella, 
jotta välttyisit jännitevaihteluista johtuvilta signaalihäiriöiltä.

Australialle ja manner-Kiinalle USA:lle ja Kanadalle

Yhdistyneelle kuningaskunnalle

Maa

Manner-Euroopalle

Maa

Maa

Maa
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Johdanto

Toimituksen sisältö
Pura varovasti pakkauksesta ja tarkista, että siinä ovat kaikki alla esitetyt osat. Jos 
joitakin osia puuttuu, ota yhteyttä ostopaikkaan.

Normaalit lisävarusteet

Projektori Kaukosäädin AAA-paristo*2

HDMI-kaapeli Virtajohto Pikakäynnistysopas

Takuukortti Turvallisuusopas Langaton USB-käyttöavain
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Projektorin yleiskatsaus

1. Lampun kansi 2. Ohjauspaneeli
3. Linssinsiirto 4. Tarkennusrengas
5. Zoomausrengas 6. Edessä oleva kaukosäätimen 

infrapuna-anturi
7. Projisointilinssi 8. Pikavapautusvipu
9. Säätöjalka 10. Tuuletusaukot (ilmanpoisto) 
11. Turvallisuustanko 12. Tuuletusaukot (ilmanotto) 
13. Kaiutin 14. Piilotettu langattoman USB-

käyttöavaimen portti
15. Reiät kattokiinnitystä varten 16. 12 V DC -lähtöpääte

Syöttää virtaa ulkoisille laitteille, kuten 
sähkötoiminen valkokangas tai 
valosäädin jne.

17. RS-232-ohjausportti 18. USB Mini-B -portti 
(laiteohjelmistopäivityksiä varten)

19. HDMI-tuloportit 20. SPDIF-lähtöportti
21. Audiolähtöliitin 22. Kensington-varkaudenestolukituksen 

reikä 
23. USB Type-A -portti (USB 2,0) 24. USB Type-A -portti (USB 3.0)
25. AC-Virtapistoke
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Ohjaimet ja toiminnot

Projektori ja kaukosäädin
1. Virta

Kytkee projektorin päälle ja pois.

 PÄÄLLE /  POIS
Kytkee projektorin päälle ja pois.

2. Nuolinäppäimet ( / / / )
Kun ruutunäyttö (OSD) -valikko on 
aktivoitu, näitä näppäimiä käytetään 
suuntanuolina haluttujen 
valikkokohteiden valitsemiseksi ja 
säätöjen tekemiseksi.

3.  OK
Valikkovalinnan vahvistamiseen.

4. Lähde
Näyttää lähteen valintapalkin.

5.  Takaisin
Edelliselle tasolle palaamiseen. Palaa 
edelliseen OSD-valikkoon, poistuu ja 
tallentaa valikon asetukset.

6. / -valikko
Kytkee päälle ruutunäyttö (OSD) -
valikon.

7. Virran merkkivalo
(Katso "LED-merkkivalojen viestit” 
sivulla 45.)

8. Lämpötilan varoitusvalo
(Katso "LED-merkkivalojen viestit” 
sivulla 45.)

9. Lampun merkkivalo
(Katso "LED-merkkivalojen viestit” 
sivulla 45.)

10. HDMI 1/HDMI 2
HDMI 1 - tai HDMI 2 -tulolähteen 
valintaan.

11. Numeronäppäimet
12. Keystone

Näyttää Keystone-korjausvalikon.
13. Kirkkaus

Näyttää asetuspalkit asianmukaisten 
kirkkausarvojen säätämistä varten.
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14. Tyhjä
Käytetään piilottamaan ruudun 
kuva.

15. Pysäytys
Pysäyttää näyttökuvan / poistaa 
pysäytyksen.

16. HDMI 3
Ei toimintoa

17. / /
 USB: Vaihda 

Mediasoitinlähteeseen.
 Wi-Fi: Vaihda langattomaan 

linkitykseen.
 Bluetooth: Ei toimintoa

18.  Mediasoitin
Siirtää projektorin Aloitusnäyttö -
sivulle.

19.  Tunnus
Ei toimintoa

20. Säästö
Näyttää lampputilan valintapalkin 
(Normaali / ECO / Dynaaminen ECO).

21. Äänenvoimakkuus
Näyttää äänenvoimakkuuden 
säätöpalkin.

22. Mykistä
Vaihtaa projektorin ääntä päälle ja pois.

23. Kontrasti
Näyttää asetuspalkit asianmukaisten 
kontrastiarvojen säätämistä varten.

24. Automaattinen
Ei toimintoa
9



Paristojen asennus
1. Paina ja avaa paristokansi kuten 

kuvassa.

2. Poista vanhat paristot (jos 
sovellettavissa) ja asenna kaksi AAA-
paristoa. Varmista, että positiiviset ja 
negatiiviset päät on sijoitettu oikein, 
kuten kuvassa.

3. Aseta paristokansi takaisin niin, että 
se naksahtaa paikalleen.

Varoitus

• Räjähdysvaara, mikäli paristo korvataan vääränlaisella.

• Hankkiudu käytetystä akusta eroon ohjeiden mukaisesti.

• Varmista, että plus- ja miinusnavat on kohdistettu oikein, kun asetat pariston.

Huomautus

• Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. On olemassa kuoleman vaara, jos paristot 
niellään vahingossa.

• Poista paristot kaukosäätimestä, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

• Älä hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteen mukana. Hävitä käytetyt paristot 
paikallisten määräysten mukaisesti.

• Räjähdyksen vaara, jos paristo vaihdetaan virheellisesti. Vaihda kaikki paristot uusiin.

• Paristoja ei tule säilyttää vedessä tai tulessa tai veden tai tulen lähellä, säilytä paristot 
pimeässä, viileässä ja kuivassa paikassa.

• Jos epäilet paristojen vuotoa, pyyhi vuoto ja vaihda uudet paristot.

• Jos vuotanut aine tarttuu ihoon tai vaatteisiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä.
10



Kaukosäätimen käyttö
Osoita kaukosäätimellä infrapunavastaanottimeen ja paina painiketta.

• Projektorin käyttö edestä

Huomautus

• Älä osoita laseria suoraan ihmisten silmiin (etenkään pienten lasten). On olemassa 
silmien vahingoittumisen vaara.

• Kaukosäädin ei välttämättä toimi olosuhteissa, joissa auringonvalo tai muu voimakas 
valo, kuten loisteputkilamppu, hohtaa kaukosäätimen anturiin.

• Käytä kaukosäädintä paikasta, josta kaukosäätimen anturi on näkyvissä.

• Älä pudota kaukosäädintä tai täristä sitä.

• Älä pidä kaukosäädintä paikoissa, jotka ovat erittäin lämpimiä tai kosteita.

• Älä kastele kaukosäädintä tai aseta märkiä esineitä sen päälle.

• Älä pura kaukosäädintä.

7m

5m
15 15

8m
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Projektorin sijoittaminen paikalleen

Sijainnin valinta
Ennen kuin valitset projektorin asennussijainnin, ota huomioon seuraavat tekijät:

• Heijastuspinnan koko ja sijainti

• Pistorasian sijainti

• Projektorin ja muun laitteiston sijainti ja niiden välinen etäisyys

Voit asentaa projektorin seuraavilla tavoilla.

Kytkettyäsi projektorin päälle, siirry kohtaan ASETUKSET Valikko > Projektio ja 
paina /  valitaksesi asetuksen.

1. Etuosa

Valitse tämä paikka niin, että projektori on 
asetettu pöydälle näytön eteen. Tämä on 
yleisin tapa asettaa projektori nopeaa 
asennusta ja kannettavuutta varten.

2. Takaosa

Valitse tämä sijainti, jos projektori 
ripustetaan pöydälle ruudun taakse. 
Huomaa, että vaaditaan erityinen 
takaprojektiokangas.

3. Etu+Katto

Valitse tämä sijainti, jossa projektori 
riippuu katosta ylösalaisin valkokankaan 
edessä. Hanki jälleenmyyjältä projektorin 
katto-/seinäkiinnityssarja projektorin 
kiinnitystä varten. 

4. Taka+Katto

Valitse tämä sijainti, jossa projektori 
riippuu katosta ylösalaisin valkokankaan 
takana. Huomaa, että tähän 
asennukseen vaaditaan erityinen 
takaprojektiokangas ja projektorin katto-/
seinäasennussarja.
12



Halutun projisoitavan kuvankoon saaminen
Etäisyys projektorin linssistä valkokankaaseen, zoomausasetus (jos käytettävissä) ja 
videoformaattiin vaikuttavat projisoidun kuvan kokoon.

Projisointikoot

• Näytön kuvasuhde on 16:9 ja projisoitu kuva on 16:9 -kuvasuhteessa
Näytön koko Etäisyys näytöstä (mm)

Diagonaalinen
K (mm) L (mm)

Min. pituus
Keskiarvo

Maks. pituus

Tuuma mm (max. zoom) (min. zoom)

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

K

L
Projisointietäisyys

Linssin keskikohta

Näyttö
16:9 Näyttö diagonaalinen

Pystypoikkeama
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Jos käytät esim. 120 tuumaista näyttöä, suositeltu projisointietäisyys on 3454 mm.
Jos mitattu projisointietäisyys on 5000 mm, lähin vastaavuus "Etäisyys näytöstä 
(mm)"-sarakkeessa on 4893 mm. Tältä riviltä näet, että tarvitaan 170'' (n. 4,3 m) ruutu.

Huomautus
• Kaikki mitat ovat suuntaa antavia ja ne voivat erota todellisesta koosta. 

On suositeltavaa, jos aiotaan asentaa projektori pysyvästi, että projisointikoko ja 
etäisyys testataan fyysisesti käyttämällä projektoria itse paikalla ennen sen asentamista 
pysyvästi paikalleen, jotta tämän projektorin optiset ominaisuudet saadaan esiin. Tällä 
edesautetaan tarkan asennuspaikan määrittämistä, jotta se sopisi parhaiten 
valitsemaasi asennuspaikkaan.

• Optimoidaksesi projisointilaadun, on suositeltavaa projisoida arvoilla, jotka ovat 
muissa kuin harmaissa soluissa.

• Harmaissa soluissa olevat arvot ovat vain viitteeksi.

Projisointilinssin siirtäminen

Huomautus

• Lopeta säätönupin kiertäminen, kun kuulet naksahduksen, joka ilmaisee nupin 
saavuttaneen säätörajan. Nupin kiertäminen liikaa voi aiheuttaa vahingon.

1V

 min.      0 V         
 max.     0.1 V         

Pöytä-etu-
projisointi

min.
maks.
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Projektorin korkeuden säätäminen

Projektori on varustettu 1 etusäätöjalalla ja 2 takasäätöjalalla.
Näillä säätimillä muutetaan kuvan korkeutta ja projisointikulmaa.
1. Vedä pikavapautusvipua ja nosta projektorin etuosaa. Kun kuva on haluamassasi 

kohdassa, vapauta pikavapautusvipu lukitaksesi jalan siihen asentoon. Voit myös 
kiertää etusäätöjalkaan muuttaaksesi kuvan korkeutta.

2. Käytä takasäätöjalkaa vaakasuuntaisen kulman hienosäätöön.
Voit laskea jalkaa kiertämällä säätöjalkaa vastakkaiseen suuntaan.

Huomautus

• Välttääksesi projektorin vahingoittamisen varmista, että säätöjalka on vedetty kokonaan 
sisään ennen kuin asetat projektorin kantolaukkuun.

Projektorin zoomin ja tarkennuksen asettaminen

1. Tarkenna kuva kääntämällä tarkennusrengasta. Tarkennusta varten suositellaan 
paikallaan olevaa kuvaa.

2. Säädä kuvaa liu'uttamalla zoomausrengasta.

Etusäätöjalka

Takasäätöjalka Takasäätöjalka

Tarkennusrengas

Zoomausrengas
15



Käyttö

Langattoman USB-käyttöavaimen asentaminen
Asenna langaton USB-käyttö alla olevan kuvituksen mukaisesti. Varmista, että kansi 
on asennettu takaisin paikalleen, kun langaton USB-käyttöavain on liitetty. Älä kytke 
virtaa päälle, kun kansi on auki.

Projektorin kytkeminen päälle
1. Liitä virtajohto ja oheislaitteiden signaalikaapelit.

2. Paina projektorin - tai kaukosäätimen  ON-
painiketta käynnistääksesi projektorin.
Projektorin lämpeneminen kestää noin minuutin. 

3. Kytke lähteesi (tietokone, kannettava, DVD-
soitin jne.) päälle. Projektori tunnista 
automaattisesti lähteesi, kun Automaattinen 
lähde -asetus on PÄÄLLÄ.

• Jos projektori ei tunnista kelvollista signaalia, 
"Ei signaalia"-viesti näkyy näytössä.

Varoitus

• Älä koskaan katso linssiin lampun palaessa. Se voi vahingoittaa silmiä.

• Tämä polttopiste keskittää korkeita lämpötiloja. Älä aseta mitään esinettä sen lähelle, 
koska se voi aiheuttaa tulipalon vaaran.

Projektorin kytkeminen pois päältä
1. Paina projektorin - tai kaukosäätimen  OFF -painiketta käynnistääksesi 

projektorin. Näyttöön tulee näkyviin "Virta Pois Paina virtapainiketta uudelleen"-
viesti.

2. Paina projektorin - tai kaukosäätimen  OFF -painiketta uudelleen 
vahvistaaksesi.
• Jos haluat kytkeä projektorin takaisin päälle, sinun on odotettava, kunnes 

jäähdytysjakso on suoritettu ja laite mennyt valmiustilaan. Paina valmiustilassa 
projektorin -painiketta tai kaukosäätimen  ON-painiketta käynnistääksesi 
projektorin uudelleen.

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja projektorista.
4. Älä käynnistä projektoria heti virran sammuttamisen jälkeen.

1
2

3
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Aloitusnäyttö
Aloitusnäyttö on projektorin käyttöjärjestelmä, joka antaa valita HDMI-tulolähteen, 
mediasoittimen, AirReceiver-vastaanottimen, langattoman linkityksen ja 
kieliasetukset.

Kun projektori ei projisoi kuvaa liitetystä lähteestä, se näyttää oletuksena 
Aloitusnäyttöe -sivun. Jos projektori projisoi lähteestä, voit palata Aloitusnäyttö -sivulle 
painamalla  tai .

Aloitusnäyttö -sivu tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

• Lähdeluettelo - Valitsee tulolähteen Mediasoittimelle, HDMI1:lle tai HDMI2:lle.

• AirReceiver - Antaa lähettää sisältöä langattomasti älypuhelimista, tableteista tai 
tietokoneista.

• Verkko - Yhdistää projektorin langattomaan verkkoon.

• Kieli - Asetta kuvaruutunäytön (OSD) valikkojen kielen.
17



Liitäntä
Kun liität signaalilähteen projektoriin, varmista:
1. Sammuta kaikki laitteet ennen liitäntöjen tekemistä.

2. Käytä oikeita signaalikaapeleita kullekin lähteelle.

3. Varmista, että kaapelit on liitetty tiukasti.

Tärkeää

• Jotkut yllä näytettyjen liitäntöjen kaapelit eivät ehkä kuulu projektorin toimitukseen. 
Niitä voidaan ostaa sähköliikkeistä.

• Yllä olevat liitäntäkuvaukset ovat vain viitteenä. Takaliitäntäjakit projektorille voivat 
vaihdella projektorimallin mukaan.

• Tarkista, onko tietokoneen baudinopeus 9 600, jotta voit liittää projektorin sopivalla RS-
232-kaapelilla.

1. 12V-liipaisin näytön ohjausta varten 2. HDMI-kaapeli

3. USB-kaapeli (Mini-B - A type) 4. Äänikaapeli

5. SPDIF-kaapeli 6. USB-tallennuslaite mediasoittimelle, 
laiteohjelmistopäivitykselle

7. RS232-kaapeli

2 2

4

2

1

67

3

5

6
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Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon
Ennen uin voit projisoida projektorilla langattomasti, projektori on yhdistettävä ensin 
langattomaan verkkoon.
1. Asenna ennen käyttöä langaton USB-käyttöavain (Katso sivu 16).

2. Käynnistä projektori. Katso "Projektorin kytkeminen päälle” sivulla 16.

3. Valitse käynnistyskäyttöliittymän kotisivulla Verkko ja paina OK käyttääksesi 
langattomia asetuksia.

4. Kytke Wi-Fi päälle nähdäksesi käytettävissä olevat verkot.

5. Valitse liitettävälle langattomalle tukiasemalle SSID ja paina OK.
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Ruutukaappauslähetykset älypuhelimesta, tabletista 
tai tietokoneesta
Ruutukaappaus mahdollistaa sisällön langattoman lähetyksen älypuhelimista, 
tableteista tai tietokoneista (käyttämällä iOS-, MacOS-, Android- tai Windows-
käyttöjärjestelmiä), jotka on yhdistetty samaan verkkoon kuin projektori.

Huomautus

• Vivitek ei voi taata yhteentoimivuutta kaikkien markkinoilla olevien yllä listattujen 
laitteiden tuotemerkkien ja mallien kanssa.

• Jotkut suoratoistosovellukset, kuten Netflix, Amazon Video jne. eivät tue 
ruutukaappausta projektorin kautta.

• iTunesin DRM-suojatut elokuvat eivät tue ruutukaappausta projektorin kautta.
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Ruutukaappaus iOS-laitteella

1. Käynnistä projektori. Katso "Projektorin kytkeminen päälle” sivulla 16.

2. Yhdistä projektori Wi-Fi-verkkoon. Katso "Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon” sivulla 
19. 

3. Yhdistä laite samaan Wi-Fi-verkkoon kuin projektori.

4. Pyyhkäise ylös laitteen näytön alareunasta käyttääksesi iOS-ohjauskonsolia.

5. Napauta iOS-ohjauskonsolin Screen Mirroring (Näytön peilaus) -painiketta.

6. Valitse Screen Mirroring (Näytön peilaus) -valikossa "Vivitek"-laitenimi.

7. iOS-laitteen näyttö näkyy projektorilla.
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Ruutukaappaus MacOS-laitteella

1. Käynnistä projektori. Katso "Projektorin kytkeminen päälle” sivulla 16.

2. Yhdistä projektori Wi-Fi-verkkoon. Katso "Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon” sivulla 
19. 

3. Yhdistä laite samaan Wi-Fi-verkkoon kuin projektori.

4. Avaa näytön yläosassa oleva tilavalikko ja osoita sitten Näytön peilaus -painiketta. 

5. Valitse Näytön peilaus -valikossa "Vivitek"-laitenimi.

6. MacOS-laitteen näyttö näkyy projektorilla.
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Ruutukaappaus Android-laitteella

1. Käynnistä projektori. Katso "Projektorin kytkeminen päälle” sivulla 16.

2. Yhdistä projektori Wi-Fi-verkkoon. Katso "Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon” sivulla 
19. 

3. Yhdistä laite samaan Wi-Fi-verkkoon kuin projektori.

4. Käynnistä laitteen langaton lähetystoiminto.

Huomautus

• Eri Android-älypuhelin/tabletti-tuotemerkit käyttävät eri nimitystä langattomasta 
lähetysominaisuudesta. Tarkista laitteen käyttöoppaasta tai soita laitteen tukilinjalle 
selvittääksesi laitteesi lähetysominaisuuden nimen.

5. Valitse langaton lähetys -valikossa "Vivitek"-laitenimi.

6. Android-laitteen näyttö näkyy projektorilla.

Ruutukaappaus Windows-tietokoneella

1. Käynnistä projektori. Katso "Projektorin kytkeminen päälle” sivulla 16.

2. Yhdistä projektori Wi-Fi-verkkoon. Katso "Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon” sivulla 
19. 

3. Yhdistä tietokone samaan Wi-Fi-verkkoon kuin projektori.

4. Käynnistä tietokoneessa Chrome-verkkoselain .

5. Napsauta valikkopainiketta  selainikkunan oikeassa yläkulmassa.
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6. Valitse Chrome-valikossa Cast... (Lähetä...) 

7. Valitse Cast tab (Lähetä välilehti) -valikossa "Vivitek"-laitenimi. 

8. Valitse joko Cast tab (Lähetä välilehti) lähettääksesi avoinna olevan välilehden 
tai Cast desktop (Lähetä työpöytä) lähettääksesi koko tietokoneen työpöydän. 

9. Windows-tietokoneen näyttö näkyy projektorilla.

Ruutukaappausongelmia

Ongelma: Vivitekiä ei löydy laitteen lähetyslistalta.

1. Varmista, että molemmat laitteet ovat samassa verkossa ja onnistuneesti 
yhdistettyjä

2. Käynnistä AirReceiver useita kertoja uudelleen projektorissa (Valitse AirReceiver > 
Käynnistä uudelleen / Sulje > KÄYNNISTÄ UUDELLEEN).

3. Muuta laiteen etsintäasetus ja valitse uudelleen (Valitse AirReceiver > 
Lisäasetukset > Laitteen etsintäviritykset > Kytke Pois / Päälle)

Ongelma: Lähetys onnistuu, mutta näyttöruutu on musta.

4. Siirry kohtaan AirReceiver > Lisäasetukset > Käytä laitteisto (HW) -koodekkia, 
kytke tämä ominaisuus pois päältä ja valitse uudelleen.

Ongelma: Android-älypuhelimesta/tabletista ei löydy lähetystoimintoa.

5. Lähetystoiminto voi sijaita laitteen Asetus > Langaton ja verkko -osassa.  
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6. Jollet pysty vieläkään löytämään laitteen lähetystoimintoa, siirry Google Play -
kauppaan ja lataa ja asenna lähetyssovellus (Esimerkki: Google Home). Kun 
Google Home -sovelluksen asennus ja käynnistys on onnistunut, valitse Tili 
Valikkopalkista > ja valitse Peililaite aloittaaksesi lähetyksen. 

USEIN KYSYTTYÄ

Mikseivät jotkut sovellukset tai videot lähetä langattomasti (tai suoratoista) 
sisältöä mobiililaitteestani projektoriin?

Useita protokollia ja sovelluksia on testattu sisällön lähettämisessä (tai 
suoratoistamisessa) tasaisesti projektoriin, toisinaan esiintyy alueellisia rajoituksia 
tai yhteensopivuusongelmia videon suoratoistossa mobiililaitteesta projektoriin. 
On suositeltavaa ottaa yhteyttä mobiililaitteen valmistajaan, tietoliikenteen 
tarjoajaan tai sovelluskehittäjään tietojen saamiseksi yhteensopivuudesta ja 
rajoituksista.

Esittäminen mediasoittimesta
Projektorin USB-portti mahdollistaa projektoriin liitettyyn USB-flash-asemaan 
tallennettujen kuva- ja asiakirjatiedostojen selaamisen. Se voi poistaa tarpeen käyttää 
tietokonelähdettä.

Tuetut tiedostomuodot

Tiedostojen tarkastelu

1. Liitä USB-flash-asema projektorin USB-porttiin.

2. Paina projektorin -painiketta ja valitse Mediasoitin tai paina kaukosäätimen -
painiketta. Projektori näyttää sisäisen medialukijan pääsivun.

3. Paina / / /  valitaksesi ja paina OK siirtyäksesi alakansioon tai näyttääksesi 
tiedoston.

4. Kun tiedosto tulee näkyviin, paina OK avataksesi toimintopalkin. Voit painaa /  
valitaksesi toiminnon ja paina OK käyttääksesi valittua kohdetta.

Videomuoto Audiomuoto Valokuvamuoto
• MPEG1

• MPEG4

• H.263

• Motion JPEG

• MPEG1/2 Layer1

• MPEG1/2 Layer2

• FLAC

• JPEG Base-line

• JPEG Progressive

• PNG non-interlace

• PNG interlace

• BMP
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Valikoiden käyttö
Projektorissa on monikielisiä näyttövalikkoja (OSD), joilla voit säätää kuvia ja muuttaa
useita asetuksia.

1. Paina projektorin -painiketta tai kaukosäätimen -painiketta avataksesi OSD-
valikon.

2. Kun OSD on näkyvissä, voit valita minkä tahansa kohdan päävalikosta painamalla 
/ .

3. Kun olet valinnut halutun päävalikon kohdan, voit siirtyä alivalikkoon ominaisuuden 
asettamista varten painamalla -painiketta.

4. Käytä / -painiketta valitaksesi halutun kohdan ja säädä asetuksia / -
painikkeella.

5. Siirry OSD-valikon seuraavalle tasolle painamalla OK.

6. Paina kahdesti* Menu poistuaksesi ja tallentaaksesi asetukset.

*Ensimmäinen painallus vie sinut takaisin päävalikkoon ja toinen painallus sulkee 
OSD-valikon.
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Projektorin lukitseminen

Salasanatoiminnon hyödyntäminen

Salasanan asetus

1. Siirry kohtaan HALLINTA Valikko > Salasana. Paina OK. Salasanan asetussivu 
tulee näkyviin.

2. Valitse Muuta salasana ja valitse OK.

3. Neljä nuolinäppäintä (  , , , ) 
edustavat 4 numeroa (1, 2, 3, 4). 
Salasanan mukaan, jonka haluat 
asettaa, paina nuolinäppäimiä 
antaaksesi kuusi numeroa salasanalle.

4. Vahvista uusi salasana syöttämällä 
uuden salasanan uudestaan. 
Kun salasana on asetettu, OSD-valikko 
palaa Salasana -sivulle.

5. Käynnistä lukitus -toiminnon 
aktivoimiseksi paina /  korostaaksesi 
Käynnistä lukitus ja paina /  valitaksesi Päälle. Syötä salasana uudelleen.

Huomautus

• Syötettävänä olevat numerot näytetään tähtinä näyttöruudulla. Kirjoita valitsemasi 
salasana muistiin etukäteen tai heti syötettyäsi salasanan ja säilytä sitä turvallisessa 
paikassa niin, että se on käytettävissäsi, jos joskus unohdat sen.

• Kun salasana on asetettu ja käynnistyslukitus on aktivoitu, projektoria ei ovi käyttää, 
ellei oikeaa salasanaa syötetä joka kerta, kun projektori käynnistetään.

Jos unohdat salasanan

Jos syötät väärän salasanan, 
salasanavirheviesti tulee näkyviin, ja sen 
jälkeen Anna Nykyinen Salasana-viesti. Jollet 
varmasti muista salasanaa, voit käyttää 
salasanan palautustoimenpidettä.
Jos syötät virheellisen salasanan 5 kerta 
peräkkäin, projektori pysäytetään 
automaattisesti lyhyessä ajassa.
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Salasanan palautustoimintoon siirtyminen

1. Pidä OK-painiketta painettuna 3 sekuntia. 
Projektori näyttää koodatun numeron 
näytöllä.

2. Kirjoita ylös numero ja sammuta projektori.

3. Hae apua paikallisesta huoltokeskuksesta 
purkaaksesi numeron koodauksen. Sinulta 
voidaan kysyä todistetta hankinta-
asiakirjoista varmistaaksesi, että olet 
projektorin valtuutettu käyttäjä.

Salasanan muuttaminen

1. Siirry kohtaan HALLINTA-valikko  > Salasana > Muuta salasana.

2. Paina OK. Viesti "Anna Nykyinen Salasana" tulee näkyviin.

3. Syötä vanha salasana.

• Jos salasana on oikea, toinen "Anna Uusi Salasana"-viesti tulee näkyviin. 

• Jos salasana on väärä, salasanan virheviesti tulee näkyviin, ja "Anna 
Nykyinen Salasana"-viesti tulee näkyviin uudelleen kokeiltavaksi. Voit painaa 

 Takaisin peruaksesi muutoksen tai kokeillaksesi toista salasanaa.

4. Anna uusi salasana.

5. Vahvista uusi salasana syöttämällä uuden salasanan uudestaan.

Salasanatoiminnon poisto käytöstä

Ottaaksesi salasanasuojauksen pois käytöstä, siirry kohtaan HALLINTA-valikko > 
Salasana > Käynnistä lukitus ja paina /  valitaksesi Pois-valinnan. Viesti "Anna 
Nykyinen Salasana" tulee näkyviin. Anna nykyinen salasana. 

• Jos salasana on oikein, OSD-valikko palaa salasanan asetussivulle. Sinun ei 
tarvitse syöttää salasanaa seuraavalla kerralla, kun käynnistät projektorin.

• Jos salasana on väärä, salasanan virheviesti tulee näkyviin, ja "Anna 
Nykyinen Salasana"-viesti tulee näkyviin uudelleen kokeiltavaksi. Voit painaa 

 Takaisin peruaksesi muutoksen tai kokeillaksesi toista salasanaa.

Huomautus
• Vaikka salasanatoiminto on poistettu käytöstä, sinun tarvitsee säilyttää käsillä vanha 

salasana, jos joskus sinun tarvitsee aktivoida uudestaan salasanatoiminto syöttämällä 
vanhan salasanan.
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Laiteohjelmiston päivittäminen
1. Siirry Vivitekin verkkosivustolle lataamaan uusin 

laiteohjelmistotiedosto.

2. Pura lataustiedoston pakkaus, etsi ja tallenna 
tiedosto nimeltä "update_signed.zip" USB flash -
asemaan.
(On suositeltavaa käyttää FAT32-muotoa olevaa 
USB-flash-asemaa)

3. Liitä USB-flash-asema projektorin takana olevaan USB-porttiin.

4. Siirry kohtaan HALLINTA Valikko  > Laiteversion päivitys -valikko ja paina OK.

5. Valitse Kyllä päivittääksesi laiteohjelmistoversion. Pidä virta päällä päivityksen 
aikana, kunnes päivitys on valmis.

6. Kun näet tämän "Päivitys onnistui"-viestin, laiteohjelmiston päivitys on valmis.
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Valikon käyttö
Huomautus
• Huomaa, että ruutunäyttö (OSD) -valikot vaihtelevat valitun signaalityypin sekä 

käyttämäsi projektorimallin mukaisesti.

• Valikkokohdat ovat käytettävissä, kun projektori tunnistaa vähintään yhden kelvollisen 
signaalin. Ellei projektoriin ole liitettynä mitään laitteistoa eikä havaita mitään signaalia, 
pääsy on vain rajallisiin valikkokohtiin.

KUVA valikko

Näyttö-tila

Projektoriin on esiasetettuna useita esiasetettuja kuvatiloja, jolloin 
voit valita jonkun, joka sopii toimintaympäristöön ja kuvan 
tulosignaalin tyyppiin.

• Kirkas: Maksimoi projisoidun kuvan kirkkauden. Tämä tila sopii 
ympäristöön, jossa tarvitaan erityisen suurta kirkkautta, kuten 
projektorin käyttö hyvin valaistuissa tiloissa.

• Elävä televisio: Värikylläisillä väreillä, hienosäädetyllä 
terävyydellä ja korkeammalla kirkkaustasolla Vivid TV -tila 
soveltuu erinomaisesti elokuvien katseluun olohuoneessa, jossa 
on vähän ympäristövalaistusta.

• Elokuvateatteri: Täydennettynä tarkoin värein ja syvimmällä 
kontrastilla alhaisilla kirkkaustasoilla, Elokuvatila soveltuu 
elokuvien katseluun ympäristössä, jossa on hieman 
ympäristövalaistusta, kuten olohuoneessa.

• Käyttäjä: Hakee mukautetut asetukset, jotka perustuvat sillä 
hetkellä käytettävissä oleviin näyttötiloihin. Katso "Käyttäjä -tila” 
sivulla 30.

• ISF Night: Käytettävissä vain, kun ISF on otettu käyttöön.

• ISF Day: Käytettävissä vain, kun ISF on otettu käyttöön.

• Tasainen kuva: Piilotettu oletuksena. Näkyy vain, kun Tasainen 
kuva on kytketty päälle OHJAUS-valikossa.

• 3D: Sopii 3D-kuvien ja -videoleikkeiden toistamiseen. Tämä tila on 
käytettävissä vain, kun 3D-toiminto on otettu käyttöön.

• HLG: Tarjoaa Hybrid Long Gamma -tehosteita lisäämällä 
logaritmisen käyrän ylimääräisellä kirkkaudella signaalin päälle. 
Tämä tila on käytettävissä vain, kun:

OHJAUS > HDR on asetettu tilaan Automaattinen ja HLG-sisältö on 
tunnistettu.

Käyttäjä -tila
Kun Näyttö-tila on asetettu  Käyttäjä-tilaan, voit säätää kohteita 
Kirkas, Elävä televisio, Elokuvateatteri yksilöllisesti.

Kirkkaus
Mitä suurempi arvo, sitä kirkkaampi kuva. Säädä tämä ohjain siten, 
että kuvan mustat alueet pysyvät yhtä mustina ja yksityiskohdat 
näkyvät pimeillä alueilla.

Kontrasti
Mitä suurempi arvo, sitä suurempi on kontrasti. Käytä tätä valkoisen 
huipputason asettamiseen sen jälkeen, kun olet säätänyt Kirkkaus-
asetuksen valitsemaasi tuloon ja katseluympäristöön sopivaksi.
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Väri
Alemmat säätöarvot tuottavat vähäkylläisempiä värejä. Jos asetus on 
liian korkea, kuvan värit ovat hallitsevat, joka tekee kuvasta 
epärealistisen.

Sävy Mitä korkeampi arvo, sitä vihertävämmäksi kuva muuttuu. Mitä 
matalampi arvo, sitä punertavammaksi kuva muuttuu.

Terävyys Mitä suurempi arvo, sitä terävämmäksi kuva tulee.

Edistynyt

Gamman valinta

Gamma viittaa suhteeseen tulolähteen ja kuvan kirkkauden välillä. 
Valitse haluttu gamma-tila vaihtoehdoista 1.8/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/
2.6/Käyttäjä.

HDR-kirkkaus

Projektori säätää automaattisesti kuvasi kirkkaustasot tulolähteen 
mukaan. Voit valita kirkkaustason myös manuaalisesti paremman 
kuvanlaadun saamiseksi. Mitä korkeampi arvo, sen kirkkaampi kuva; 
mitä matalampi, sen tummempi.

Värilämpötila

Käytettävissä on useita esiasetettuja värilämpötila-asetuksia. 
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella valitun signaalityypin 
mukaan.

• Esiasetus: Valitsee värilämpötilan vaihtoehdoista Normaali, 
Viileä, Lamppu natiivi tai Lämmin.

Voit asettaa halutun värilämpötilan myös säätämällä seuraavia 
valintoja.

• Punaisen vahvistus/Vihreän vahvistus/Sinisen vahvistus: 
Säätää punaisen, vihreän ja sinisen kontrastitasoja.

• Punaisen korjaus/Vihreän korjaus/Sinisen korjaus: Säätää 
punaisen, vihreän ja sinisen kirkkauden tasoja.
31



Edistynyt
(Jatkuu)

Värinhallinta

Tämä toiminto tarjoaa kuusi sarjaa (RGBCMY) säädettäviä värejä. 
Kun valitset kunkin värin, voit säätää sen aluetta ja kylläisyyttä 
haluamasi mukana.

• Ensisijainen väri: Valitsee värin vaihtoehdoista R (Punainen), 
G (Vihreä), B (Sininen), C (Syaani), M (Magenta) tai Y 
(Keltainen).

• Värisävy: Lisäys alueella sisältää 
värejä, jotka koostuvat useammista 
sen kahden vierekkäisen värin 
suhteesta. Katso kuvasta, kuinka 
värit ovat suhteessa toisiinsa.
Jos esimerkiksi valitset Punainen, ja 
asetat sen alueen arvossa 0, 
heijastetussa kuvassa valitaan vain 
puhdas punainen. Sen alueen 
lisääminen sisältää punaisen lähellä 
keltaista ja punaisen lähellä anilliininpunainen.

• Värikylläisyys: Säätää arvoja haluamiksesi. Jokainen tehty 
asetus heijastuu kuvaan välittömästi. Jos esimerkiksi valitset 
Punaisen, ja asetat sen alueen arvossa 0, vain puhtaan 
punaisen kyllästymiseen vaikutetaan.

Huomautus

• Värikylläisyys on kyseisen värin määrä videokuvassa. Alemmat 
asetukset tuottavat vähemmän kyllästettyjä värejä; arvon "0" asetus 
poistaa tuon värin kokonaan kuvasta. Jos kylläisyys on liian suuri, 
väri on vallitseva ja epärealistinen.

• Vahvistus: Säätää arvoja haluamiksesi. Valitsemaasi päävärin 
kontrastitasoon vaikutetaan. Jokainen tehty asetus heijastuu 
kuvaan välittömästi.

Huomautus

• Kun "Valkoinen" on valittu, "Värisävy/Värikylläisyys/Vahvistus" 
vaihtuu tilaan "Punaisen vahvistus/Vihreän vahvistus/Sinisen 
vahvistus.

PUNAINEN

SININEN

VIHREÄ
Keltainen

Sinv.Anilliininpunainen
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Edistynyt
(Jatkuu)

ViviSettings

• Värin parantaja: Mahdollistaa värien värikylläisyyden 
hienosäädön joustavammin. Se moduloi monimutkaisia 
värialgoritmeja värikylläisten värien esittämiseksi 
virheettömästi, hienoilla liukuväreillä, keskisävyillä ja 
hienovaraisilla pigmenteillä.

• Ihonsävy: Tarjoaa älykkään sävyn säädön vain ihmisten 
ihonvärin kalibrointiin, ei kuvan muiden värien. Se estää 
ihonvärisävyjen haalistumisen projisointisäteen valon johdosta 
ja esittää kauniisti kaikki ihon värisävyt.

• ViviPeaking: Se on super-resoluutioteknologia, joka parantaa 
merkittävästi Full HD -sisällön värejä, kontrastia ja 
pintavaikutelmia. Se on myös yksityiskohtien 
parannusteknologia, joka parantaa pinnan yksityiskohtia niin, 
että luonnonmukaiset kuvat näyttävät ponnahtavan ulos 
valkokankaalta. Käyttäjät voivat säätää terävyyden tasoja ja 
yksityiskohtien parantamista optimaalisen 
katsomiskokemuksen saavuttamiseksi.

• ViviMotion: Voit käyttää tätä ominaisuuttaa tasoittamaan 
nopeasti liikkuvia videoita vertaamalla peräkkäisiä kuvia ja 
liittämällä välittävän kuvan niiden väliin.

Kohinanvaimennus

Vähentää eri mediasoittimien aiheuttamaa sähköistä kuvakohinaa.

ViviBlack

Muuttaa projisoitujen kuvien mustan tasoa kontrastisuhteen 
parantamiseksi.

Brilliant Color

Tämä toiminto käyttää uutta värinkäsittelyalgoritmiä ja järjestelmän 
tason parannusta, joka ottaa käyttöön suuremman kirkkauden 
tarjoten todemmantuntuiset, eloisammat värit kuvassa. Se 
mahdollistaa suuremman kuin 50% kirkkauden lisäyksen keskisävyn 
kuvissa, jotka ovat yleisiä videoissa ja luonnollisissa näkymissä, 
joten projektori tuottaa kuvia realistisissa ja todellisissa väreissä.

Nollaa 
nykyinen 
näyttötila

Palauttaa valitsemallesi Näyttö-tila -tilalle tekemäsi säädöt tehtaan 
oletusasetuksiin.
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OHJAUS -valikko

Digitaalinen 
zoomi

Piilottaa huonon kuvanlaadun neljässä kulmassa.
Mitä suurempi arvo, sitä suurempi osa kuvasta piilotetaan näytön 
pysyessä täytettynä ja geometrisesti oikeana. Asetus 0 tarkoittaa, 
että kuvasta näytetään 100 %.

3D

Tämän projektorin ominaisuutena on 3D-toiminto, mikä mahdollistaa 
sinulle nauttimisen 3D-elokuvista, videoista, ja urheilutapahtumista 
realistisemmalla tavalla esittämällä kuvien syvyyden. Sinun tarvitsee 
pitää 3D-laseja 3D-kuvien näkemiseksi.

• 3D-tila: Oletusasetus on Automaattinen ja projektori valitsee 
automaattisesti sopivan 3D-muodon tunnistaessaan 3D-sisältöä. 
Jos projektori ei tunnista 3D-muotoa, valitse haluamasi 3D-tila 
manuaalisesti.

• 3D-synkronointi käännä: Kun 3D-kuva on vääristynyt, voit ottaa 
tämän toiminnon käyttöön vaihtaaksesi vasemman ja oikean 
silmän kuvan välillä mukavamman 3D-kokemuksen saamiseksi.

HDR

Projektori tukee HDR-kuvalähteitä. Se tunnistaa automaattisesti 
lähteen dynaamisen alueen SDR:lle, HDR10:lle tai HLG:lle ja optimoi 
asetukset sisällön näyttämiseksi laajemmalla dynaamisella alueella. 
Näyttö-tila-tilaa ei voi enää säätää, kun on vaihdettu HDR-tilaan.

Tasainen 
kuva

Minimoi akustisen melun. Se soveltuu äärimmäistä ympäristön 
hiljaisuutta vaativien elokuvien katseluun niin, ettei projektorin ääni 
häiritse. Kun tätä tilaa käytetään, seuraavat valikkotoiminnot 
muuttuvat määrätyiksi asetuksiksi ja ne himmennetään.

• Päälle: XPR:n päälle kytkemiseen (Näyttöresoluutioksi tulee 3 840 
x 2 160.)

• Pois: XPR:n päälle kytkemiseen (Näyttöresoluutioksi tulee 1 920 x 
1 080.)
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Kuvasuhde

Kuvan kokosuhteen asettamiseksi on useita vaihtoehtoja 
tulosignaalin lähteestä riippuen.

• Automaattinen: Asettaa kuvan 
sopimaan suhteellisesti projektorin 
alkuperäiseen resoluutioon sen 
vaakasuorassa tai pystysuorassa 
leveydessä.

• Täyttö: Projisoi kuvan sen 
alkuperäisessä resoluutiossa ja 
muuttaa kuvakoon näyttöalueelle 
sopivaksi.

• 4:3: Skaalaa kuvan siten, että se näkyy 
valkokankaan keskellä kuvasuhteella 
4:3.

• 16:9: Skaalaa kuvan siten, että se 
näkyy valkokankaan keskellä 
kuvasuhteella 16:9.

Keystone Korjaa kuvan pystytrapetsivääristymän manuaalisesti.

16:9 kuva

4:3 kuva

16:9 kuva

4:3 kuva

16:9 kuva
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ASETUKSET -valikko

Projektio
Projektori voidaan asentaa kattoon tai näytön taakse yhdellä tai 
useammalla peilillä.
Katso "Sijainnin valinta” sivulla 12.

Kieli Asettaa kielen ruutunäytön (OSD) valikot.

Splash-kuva Mahdollistaa projektorin käynnistyessä näyttöön tulevan logonäytön 
valinnan.

Automaattin
en ajastin

Tämä toiminto mahdollistaa projektorin kytkeytymisen 
automaattisesti pois päältä, jos signaalia ei tunnisteta asetettuna 
aikana, lamppukeston tarpeettoman lyhenemisen välttämiseksi.

Suora Virta 
Päälle

Sallii projektorin menevän päälle automaattisesti, kun virtaa 
syötetään virtajohdon kautta.

Valikkoaset
ukset

• Valikon sijainti: Asettaa ruutunäyttö (OSD) -valikon sijainnin.

• Valikon näyttöaika: Asettaa ajan, jonka OSD on aktiivinen 
viimeisen näppäimen painalluksen jälkeen.

• Viesti: Asettaa muistutusviestit päälle tai pois.

Automaattin
en lähde

Antaa projektorin hakea signaalia automaattisesti.

Ääniasetuks
et

• Vaikutus: 

• Tila: Tämä toiminto hyödyntää MaxxAudio-
äänenparannusteknologiaa, joka sisältää Waves-algoritmeja 
upeiden basso- ja diskanttitehosteiden ja mukaansatempaavan 
elokuvallisen audiokokemuksen tuottamiseksi. Tarjolla ovat 
seuraavat esiasetetut äänitilat: Normaali, Elokuva, Musiikki, 
Dynaaminen ja Käyttäjä.
Käyttäjätila mahdollistaa ääniasetusten mukauttamisen. Kun 
valitset Käyttäjätilan, voit tehdä manuaalisia säätöjä 
Käyttäjäasetukset-toiminnolla.
Jos Mykistä-toiminto on aktivoitu, kohteen Tehoste säätäminen 
kytkee Mykistä-toiminnon pois päältä.

• Käyttäjä -asetukset: Valitse halutut taajuuskaistat (100 Hz, 
300 Hz,1k Hz, 3k Hz ja 10k Hz) säätääksesi tasot 
haluamiksesi. Tässä tehdyt asetukset määrittävät Käyttäjätilan.

• Mykistä: Kytkee äänen väliaikaisesti pois päältä.

• Äänenvoimakkuus: Säätää äänen tason.

• S/PDIF: Ota S/PDIF käyttöön tai pois käytöstä.

• Nollaa ääniasetukset: Kaikki Vaikutus-valikolle tekemäsi säädöt 
palautetaan tehtaan oletusarvoihin.
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HALLINTA -valikko

Valoasetuks
et

• Valotila: Valitsee sopivan lampputehon tarjolla olevista tiloista. 

• Normaali:Täysi lampun kirkkaus.

• Säästö: Alentaa kirkkautta lampun käyttöiän pidentämiseksi ja 
tuulettimen melun vähentämiseksi.

• Dynaaminen Eco: Säätää lampun tehoa automaattisesti 
sisällön kirkkaustason mukaan ja optimoi näytön laadun

• Nollaa valoajastin: Katso "Lampun vaihtaminen” sivulla 41.

• Valoajastin: Näyttää Valoajastin-tiedot.

HDMI-
asetukset

• HDMI-alue

Valitsee sopivan värimuodon näytön laadun optimoimiseksi.

• Automaattinen: Valitsee automaattisesti sopivan 
väriavaruuden ja harmaan tason saapuvalle HDMI-signaalille.

• Täysi: Hyödyntää Täyden alueen RGB:tä 0-255.

• Rajoitettu: Hyödyntää Rajoitetun alueen RGB:tä 16-235.

Salasana Katso "Salasanatoiminnon hyödyntäminen” sivulla 27.

Näppäinlukit
us

Projektorin ja kaukosäätimen hallintanäppäimien ollessa lukittuina, 
voit estää projektorin asetusten vaihtumisen vahingossa (esim. 
lapset). Kun Näppäinlukko on päällä, mitkään projektorin 
ohjauspainikkeet eivät toimi, paitsi  VIRTA.
Avataksesi paneelin näppäinlukon, pidä projektorin tai 
kaukosäätimen -painiketta (oikea painike) painettuna 3 sekuntia.

Huomautus

• Jos kytket projektorin pois päältä painamatta paneelin 
näppäinlukkoa, projektori on edelleen lukitussa tilassa seuraavan 
kerran, kun se kytketään päälle.

LED-
merkkivalo

Voit kytkeä LED-varoitusvalot pois päältä. Tällä vältetään valojen 
aiheuttama häiriö katsottaessa kuvia pimeässä huoneessa.

ISF

ISF-kalibrointivalikko on salasanasuojattu ja se on vain valtuutettujen 
ISF-kalibroijien käytettävissä. ISF (Imaging Science Foundation) on 
kehittänyt huolellisesti muotoillut, teollisuuden tunnustamat 
standardit optimaaliselle videosuorituskyvylle ja toteuttanut 
koulutusohjelman teknikoille ja asentajille näiden standardien 
käyttämiseksi optimaalisen kuvanlaadun saamiseksi 
videonäyttölaitteista. Sen vuoksi on suositeltavaa, että asetuksen ja 
kalibroinnin suorittaa ISF-sertifioitu asennusteknikko.

Huomautus

• Siirry osoitteeseen www.imagingscience.com saadaksesi lisätietoja 
tai ota yhteyttää jälleenmyyjään, jolta osti projektorin.
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Testimalli

Säätää kuvan kokoa ja tarkennusta ja 
tarkistaa, ettei projisoitu kuva ole 
vääristynyt.

HDMI EDID

• HDMI EDID

Vaihda HDMI EDID välillä HDMI 1.4 tai HDMI 2.0 ratkaistaksesi 
yhteensopivuusongelman määräämättömillä vanhoilla soittimilla.

• 2.0: Tehostettu tila voi vaihtaa HDMI 2.0 EDID:iin

• 1.4: Vakiotila voi vaihtaa HDMI 1.4 EDID:iin

12V-liipaisin

• Päälle: Jos tämä on valittu, projektori lähettää elektronisen 
signaalin, kun se on kytketty päälle.

• Pois: Jos tämä on valittu, projektori ei lähetä elektronista 
signaalia, kun se on kytketty päälle.

Korkea 
paikka

Suosittelemme käyttämään Korkea paikka -toimintoa, kun ympäristö 
sijaitsee 1 500–3 000 m merenpinnan yläpuolella ja lämpötila on 0–
30 °C.
Käyttö toiminnossa "Korkea paikka" saattaa aiheuttaa korkeamman 
desibelin äänenvoimakkuuden tuulettimen nopeuden lisääntymisen 
takia, mitä tarvitaan koko järjestelmän jäähdyttämisen ja tehon 
parantamiseen.
Jos käytät projektoria äärimmäisissä olosuhteissa yllä mainitut 
poislukien, se voi näyttää automaattisen sammutuksen merkkejä, 
jotka on suunniteltu suojaamaan projektoriasi ylikuumenemiselta. 
Näissä tapauksissa vaihda Korkean paikan tilaan ratkaistaksesi 
nämä oireet. Tämä ei kuitenkaan määrää, että projektori toimisi 
kaikissa tai kaikissa vaikeissa, äärimmäisissä olosuhteissa.

Huomautus

• Älä käytä Korkea paikka -toimintoa, jos korkeus on 0–1 500 m ja 
lämpötila 0–35 °C. Projektori alijäähtyy, jos kytket tilan päälle näissä 
olosuhteissa.

Laiteversion 
päivitys

Katso "Laiteohjelmiston päivittäminen” sivulla 29.

Resetoi 
kaikki 
asetukset

Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.
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TIETOJA valikko

• Mallin nimi: Näyttää projektorin nykyisen mallinimen.

• Lähde: Näyttää nykyisen signaalilähteen.

• Resoluutio: Näyttää tulosignaalin natiiviresoluution.

• Valonkäyttöaika: Näyttää lampun käyttötuntimäärän.

• 3D-formaatti: Näyttää nykyisen 3D-tilan.

• Firmware Version: Näyttää projektorin järjestelmä- ja DLP-versiot.

• Sarjanumero: Näyttää projektorin sarjanumeron.
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Huolto
Projektori tarvitsee oikeanlaista huoltoa. Pidä linssi puhtaana, koska pöly, lika ja tahrat 
heijastuvat ruudulle ja heikentävät kuvanlaatua. Jos mikään muu osa tarvitsee 
vaihtoa, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai pätevään huoltohenkilöön. Kun puhdistat mitä 
tahansa projektorin osaa, sammuta ja irrota projektorin virtapistoke ensin.

Varoitus

• Älä koskaan avaa projektorin koteloa. Projektorin sisällä olevat vaaralliset jännitteet 
voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Älä yritä huoltaa tätä tuotetta itse. Turvaudu 
kaikessa huollossa pätevään huoltohenkilöstöön.

Linssin puhdistaminen
Pyyhi linssi hellästi linssinpuhdistusliinalla. Älä kosketa linssiä käsilläsi.

Projektorin kotelon puhdistaminen
Pyyhi kevyesti pehmeällä kankaalla. Jos lika ja tahrat eivät irtoa helposti, käytä veteen 
tai laimeaan pesuliuokseen kastettua pehmeää kangasta ja kuivaa lopuksi pehmeällä 
ja kuivalla kankaalla.

Huomautus

• Sammuta projektori ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä.

• Varmista, että linssi on jäähtynyt, ennen kuin puhdistat sen.

• Älä käytä muita kuin edellä mainittuja puhdistusaineita tai kemikaaleja. Älä käytä 
bentseeniä tai tinneriä.

• Älä käytä kemikaalisumutteita.

• Käytä vain pehmeää kangasta tai linssinpuhdistusliinaa.
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Lampun vaihtaminen
Kun projektoria käytetään, aikaa myöten projektorin lampun kirkkaus himmenee 
hitaasti ja lamppu saattaa särkyä helpommin. Suosittelemme lampun vaihtamista, jos 
varoitusviesti tulee näkyviin. Älä yritä vaihtaa lamppua itse. Ota yhteyttä pätevään 
huoltohenkilökuntaan vaihtoa varten.

Huomautus

• Lamppu on erittäin kuuma heti projektorin sammuttamisen jälkeen. Jos kosketat 
lamppua, saatat polttaa sormesi. Kun vaihdat lamppua, anna sen jäähtyä vähintään 45 
minuutin ajan.

• Älä koske lampun lasiin missään vaiheessa. Lamppu saattaa räjähtää virheellisen 
käsittelyn, esimerkiksi lampun lasin koskettamisen, seurauksena.

• Lampun käyttöikä voi vaihdella eri lamppujen ja käyttöympäristöjen välillä. Eri 
lamppujen samasta käyttöiästä ei ole mitään takuuta. Joihinkin lamppuihin voivat 
vikaantua tai kulua nopeammin kuin toiset vastaavat lamput.

• Lamppu voi räjähtää tärinän, iskun tai kulumisen seurauksena tuntien käytön jälkeen, 
kun sen käyttöikä lähestyy loppuaan. Räjähdyksen vaara voi vaihdella projektorin ja 
lampun käyttöympäristön ja -olosuhteiden mukaan.

• Pidä suojahansikkaita ja -laseja kun kiinnität tai irrotat lamppua.

• Nopeat käynnistys-sammutus-jaksot vahingoittavat lamppua ja lyhentävät lampun 
käyttöikää. Odota vähintään 5 minuuttia käynnistyksen jälkeen, ennen kuin sammutat 
projektorin.

• Älä käytä lamppua paperin, kankaan tai muun syttyvän materiaalin lähellä tai sellaisella 
peitettynä.

• Älä käytä lamppua olosuhteissa, jotka sisältävät syttyvää ainetta, kuten tinneriä.

• Tuuleta alue tai huone hyvin, kun lamppua käytetään happipitoisissa olosuhteissa 
(ilmassa). Jos otsonia hengitetään, se voi aiheuttaa pääkipua, pahoinvointia, huimausta 
ja muita oireita.

• Lamppu sisältää epäorgaanista elohopeaa. Jos lamppu räjähtää, voit altistua lampun 
sisältämälle elohopealle. Poistu alueelta välittömästi jos lamppu hajoaa käytön aikana ja 
tuuleta aluetta vähintään 30 minuuttia, jotta välttyisit elohopeakaasujen hengittämiseltä. 
Muuten terveydelle voi aiheutua haittaa.
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1. Sammuta projektori.

2. Jos projektori on asennettu kattokiinnikkeesen, irrota se.

3. Irrota virtajohto.

4. Käytä ruuvitalttaa kannen ruuvin irrottamiseen. (Kuva 1) 
Paina ylös ja irrota kansi. (Kuva 2)

5. Irrota lamppumoduulin ruuvi. (Kuva 3) 
Nosta kahva ja nosta moduuli ulos. (Kuva 4)

6. Aseta uusi lamppumoduuli projektoriin ja kiristä ruuvit.

7. Aseta lampun suojus takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi.

8. Kytke projektorin virta päälle.  Jos lamppu ei syty lämpenemisjakson jälkeen, 
kokeile asentaa lamppu uudelleen.

9. Nollaa lampun tunnit. Katso "HALLINTA > Valoasetukset > Nollaa valoajastin"-
valikko.

Huomautus

• Noudata paikallisiä säännöksiä, kun hävität käytetyn lampun.

• Varmista että ruuvit ovat tiukasti kiinni. Ruuvien jääminen löysälle voi aiheuttaa 
vammoja tai onnettomuuksia.

• Koska lamppu on lasista, älä raaputa tai pudota sitä.

• Älä käytä vanhaa lamppua. Se voi räjähtää.

• Varmista, että projektori on sammutettu ja irrota virtajohto ennen lampun vaihtoa.

• Älä käytä projektoria, kun lampun kansi ei ole paikallaan.

2

1

3

4
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Tekniset tiedot
• Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Malli HK2200 / HK1288 / UHK328 / UHK268 / VW268 / MH3000K Sarja

Optinen

Resoluutio 3840 x 2160 XPR:llä, 1920 x 1080 ilman XPR:ää

Näyttöjärjestelmä 1-CHIP DMD

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

Selkeä tarkennusalue 1,2 m - 5,1 m @ Laaja, 1,3 m - 4,9 m @ Tele

Lamppu 245 W:n lamppu

Zoomaussuhde 1.3X

Sähkö

Virtalähde AC 100–240 V, 3,60 A, 50–60 Hz (Automaattinen)

Tehon kulutus 350 W (Max); 0,5 W (Valmiustila)

Mekaaninen

Paino 4,2 kg + 200 g (9,3 lbs + 0,44 lbs)

Lähtöliitännät

Kaiutin 5 wattia x 1

Audiosignaalin lähtö
PC-audiliitin x 1
SPDIF - optinen x 1

Hallinta

USB

Type-A (USB 3,0) x 1:
Type-A (USB 2.0) x 1:
Mini-B x 1
Type-A (USB 2.0 langatonta käyttöavainta varten) x 1

Liipaisin näytön ohjausta 
varten

12 V DC x 1

RS-232-sarjahallinta 9-pinninen x 1

IR-vastaanotin x 1

Tuloliittimet

Videosignaalitulo HDMI (2.0b, HDCP 2.2) x 2  

Ympäristöön liittyvät vaatimukset

Käyttölämpötila 0°C–40°C merenpinnan tasolla

Käytön suhteellinen kosteus 10%–90% (ilman kondensaatiota)

Käyttökorkeus
0–1499 m 0°C–35°C:ssa

1500–3000 m, 0°–30°C (Korkea paikka -tila päällä)

Säilytyslämpötila -20°C–60°C merenpinnan tasolla

Säilytyskosteus 10–90 % (kondensoitumaton)

Säilytyskorkeus 30°C@ 0 - 12 200 m merenpinnan yläpuolella

Kuljetus Alkuperäisen pakkauksen tai vastaavan käyttö suositeltavaa.
43



Mitat
367,3 (L) x 254,0 (S) x 129,7 mm (K)

Kattoasennus

Kattoasennusruuvit:
M4 x 8 (max. P = 8mm)

Yksikkö: mm
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Liite

LED-merkkivalojen viestit
Valo

Tila ja kuvaus

Järjestelmätapahtumat

Järjestelmä on valmiustilassa

Järjestelmä käynnistyy

Järjestelmä on normaalikäytössä

Järjestelmä jäähtyy

Ladataan

Väripyörän käynnistysvirhe

Jaottimen nollausvirhe

Lampun käyttöikä on loppunut

Lampun luukku ei ole kiinni

Haamukuvatapahtumat

Haamukuva päällä

Haamukuva pois

Lampun historia

Lamppuvirhe normaalissa käytössä

Lamppu ei syty

Lämpöhistoria

Tuuletin 1 virhe (todellinen tuulettimen nopeus on 
halutun nopeuden ulkopuolella)

Tuuletin 2 virhe (todellinen tuulettimen nopeus on 
halutun nopeuden ulkopuolella)

Tuuletin 3 virhe (todellinen tuulettimen nopeus on 
halutun nopeuden ulkopuolella)

Tuuletin 4 virhe (todellinen tuulettimen nopeus on 
halutun nopeuden ulkopuolella)

Lämpötila 1 virhe (rajoitetun lämpötilan yli)

: Pois
: Oranssi Päällä : Vihreä Päällä : Punainen Päällä

: Vilkkuva oranssi : Vilkkuva vihreä : Vilkkuva punainen
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Yhteensopivuustilat

Tuettu ajastus HDMI:n (HDCP) tulolle

• PC-ajoitukset

Huomautus

• Yllä näytettyä ajatusta ei välttämättä tueta johtuen EDID-tiedostosta ja VGA-
grafiikkakortin rajoituksista. On mahdollista, että joitakin ajastuksia ei voida valita.

Resoluutio Tila
Pystytaajuus 

(Hz)
Vaakataajuus 

(kHz)
Pikselitaajuu

s (MHz)
Tuettu 3D-muoto

Ylä-Ala Vierekkäin

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 (Reduce 
Blanking)

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 (Reduce 
Blanking)

119.989 97.551 115.5

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67.5 108
1024 x 576@60Hz Kannettavan ajoitus 60.00 35.820 46.996
1024 x 600@65Hz Kannettavan ajoitus 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 (Reduce 
Blanking)

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@75 Hz MAC16 74.546 49.722 57.280

1024 x 768@75 Hz MAC19 75.020 60.241 80.000
1152 x 870@75 Hz 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 

(Reduce Blanking) 
59.95 74.038 154 V V

1920 x 1080@120Hz
1920 x 1080_120

(Vain HDMI 2.0 -tuki)
120.000 135.000 297

3840 x 2160
3840 x 2160_30

4K2K-malli
30 67.5 297

3840 x 2160
3840 x 2160_60

4K2K-malli
(Vain HDMI 2.0 -tuki)

60 135 594
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• Videoajoitukset

• Värisyvyystaulukko

Ajoitus Resoluutio
Vaakataajuus 

(kHz)
Pystytaajuus 

(Hz)
Pistekellotaaj

uus (MHz)

Tuettu 3D-muoto
Ruudunpakka

us
Ylä-Ala Vierekkäin

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 (Vain HDMI 

2.0 -tuki)
54 24 297

2160/25P
3840 x 2160 (Vain HDMI 

2.0 -tuki)
56.25 25 297

2160/30P
3840 x 2160 (Vain HDMI 

2.0 -tuki)
67.5 30 297

2160/50P
3840 x 2160 (Vain HDMI 

2.0 -tuki)
112.5 50 594

2160/60P
3840 x 2160 (Vain HDMI 

2.0 -tuki)
135 60 594

Näyttömuoto (virkistystaajuus) Chroma-alinäytteet 8 bittiä 10 bittiä 12 bittiä

4K/60p (60 Hz)
04:04:04 Kyllä Ei Ei
04:02:02 Kyllä Kyllä Kyllä
04:02:00 Kyllä Kyllä Kyllä

4K/24p (24 Hz)
04:04:04 Kyllä Kyllä Kyllä
04:02:02 Kyllä Kyllä Kyllä
04:02:00 Kyllä Kyllä Kyllä
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Vianetsintä
Katso seuraavasta luettelosta oireita ja toimenpiteitä, ennen kuin lähetät projektorin 
korjattavaksi. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään tai 
asiakaspalveluun. Katso myös kappale "Merkkivalojen viestit" .

Käynnistysongelmat

Jos valo ei syty:

• Varmista, että virtajohdon toinen pää on varmasti kiinnitetty projektoriin ja toinen 
pää on liitetty toimivaan pistorasiaan.

• Paina virtapainiketta uudelleen.

• Irrota virtajohto ja odota hetki. Liitä se sitten takaisin ja paina virtapainiketta 
uudelleen.

Kuvaongelmat

Jos lähteen haku näkyy:

• Paina kaukosäätimen Source-painiketta valitaksesi aktiivisen tulolähteen.

• Varmista, että ulkoinen laite on liitetty ja että sen virta on kytketty päälle.

• Jos kyseessä on tietokoneliitäntä, varmista, että kannettavan tietokoneen ulkoinen 
videoportti on kytketty päälle. Katso tietokoneen käyttöopasta.

Jos kuva on epätarkka:

• Säädä tarkennusrengasta näyttövalikon ollessa näkyvissä. (Kuvakoon ei pitäisi 
muuttua. Jos se muuttuu, säädät zoomausta etkä tarkennusta.)

• Tarkista, tarvitsee projektiolinssi puhdistamista.

Kaukosäädinongelmat

Jos kaukosäädin ei toimi:

• Varmista, että kaukosäätimen ja projektorin vastaanottimen välissä ei ole mitään 
estettä. Käytä kaukosäädintä tarpeeksi läheltä.

• Suuntaa kaukosäädin näytölle tai projektorin eteen tai taakse.

• Siirrä kaukosäädintä niin, että se on suoremmin projektorin edessä tai takana, eikä 
liian kaukana sivulla.
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RS-232-protokolla
RS-232-asetus

Esimerkkejä:

Baudinopeus: 9600

Pariteettitarkistus: Ei mitään

Databitti: 8

Pysäytysbitti: 1

Vuonohjaus: Ei mitään

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

Audio Settings
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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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