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Prohlášení amerického telekomunikačního úřadu 
(FCC)

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle 
předpisů FCC, část 15. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před 
škodlivým rušením pro instalace vobytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a 
může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání 
pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a 
televizního vysílání. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nebude k 
rušení docházet. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo 
televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme 
zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika znásledujících metod:

• Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.

• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

• Zapojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen 
přijímač.

• Nebo se poraďte sdodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.

Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících 
dvou podmínek:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 

2. Toto zařízení musí přijmout veškeré rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí 
činnost.
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Bezpečnostní pokyny

Před používáním tohoto projektoru si přečtěte všechny tyto pokyny a uschovejte je 
pro budoucí použití.

1. Přečtěte si pokyny
Před používáním zařízení si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny pro 
používání.

2. Poznámky a varování
Dodržujte veškeré poznámky a varování v těchto pokynech pro používání.

3. Čištění
Před čištěním odpojte projektor odelektrické zásuvky. K čištění pláště projektoru 
používejte vlhký hadřík. Nepoužívejte tekutá či aerosolová čistidla.

4. Příslušenství
Neumísujte výrobek na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Výrobek by mohl 
spadnout a mohlo by dojít k jeho vážnému poškození.
Plastové obalové materiály (z projektoru, příslušenství a volitelných částí) 
uchovávejte mimo dosah dětí, protože tyto sáčky mohou zapříčinit smrt udušením. 
Buďte zvláště opatrní v případě malých dětí.

5. Větrání
Tento projektor je vybaven otvory pro vstup a výstup chladícího vzduchu.
Nezakrývejte je a nic na ně nepokládejte, může dojít k vnitřnímu přehřátí s 
následkem zhoršení obrazu nebo poškození projektoru.

6. Zdroje napájení
Ujistěte se, že napájecí napětí přístroje a vaší síové zásuvky jsou shodná.

7. Servis
Nepokoušejte se projektor opravit sami. Všechny opravy svěřte kvalifikovaným 
servisním technikům.

8. Náhradní díly
Jsou-li zapotřebí náhradní díly, je třeba použít takové, které jsou určeny výrobcem. 
Neautorizované nahrazení dílů může způsobit požár, zasažení elektrickým 
proudem či jiné nehody.

9. Kondenzace vlhkosti
Nikdy nepoužívejte tento projektor bezprostředně po jeho přemístění z chladného 
do teplého prostředí. Když je projektor vystaven takové změně teplot, může se na 
optice a důležitých vnitřních částech vytvořit kondenzace. Aby se zabránilo 
možnému poškození zařízení, nepoužívejte projektor alespoň 2 hodiny, pokud 
došlo ke značné nebo náhlé změně teploty.



Poznámky ke kabelu střídavého napájení

Kabel střídavého napájení musí splňovat požadavky země, ve které tento projektor 
používáte. Porovnejte typ vaší zástrčky střídavého napájení s obrázky níže a ověřte, 
zda používáte vhodný kabel střídavého napájení. Pokud dodaný kabel střídavého 
napájení neodpovídá vaší elektrické zásuvce, obrate se na vašeho prodejce. Tento 
projektor je vybaven uzemněnou zástrčkou střídavého napájení. Zkontrolujte, zda 
vaše zásuvka odpovídá zástrčce. Neobcházejte bezpečnostní funkce uzemněné 
zástrčky. Důrazně doporučujeme používat zdrojové videozařízení rovněž vybavené 
uzemněným typem zástrčky střídavého napájení, aby se zabránilo rušení signálu z 
důvodu kolísání napětí.

Pro Austrálii a pevninskou Čínu Pro USA a Kanadu

Pro Velkou Británii

Uzemnění

Pro kontinentální Evropu

Uzemnění

Uzemnění

Uzemnění
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Úvod

Obsah balení při dodávce
Jednotlivé součásti vybalte a zkontrolujte, zda máte všechny vyobrazené položky. 
Pokud nějaká položka chybí, obrate se na prodejce, u něhož jste projektor zakoupili.

Standardní příslušenství

Projektor Dálkový ovladač Baterie typu AAA*2

Kabel HDMI Síový kabel Průvodce rychlým používáním

Záruční list Bezpečnostní příručka Bezdrátový adaptér USB
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Seznámení s projektorem

1. Kryt lampy 2. Ovládací panel
3. Posun objektivu 4. Zaostřovací kroužek
5. Zoomovací kroužek 6. Přední senzor infračerveného 

dálkového ovládání
7. Projekční objektiv 8. Páčka pro rychlé odjištění nastavitelné 

nožky
9. Stavěcí noha 10. Větrací otvory (výstup vzduchu) 
11. Bezpečnostní panel 12. Větrací otvory (vstup vzduchu) 
13. Reproduktor 14. Skrytý port pro bezdrátový adaptér 

USB
15. Upínací otvory na strop 16. Výstup stejnosměrného napájení 12 V

Spouští vnější zařízení, například 
elektricky ovládanou promítací plochu 
nebo ovládání osvětlení apod.

17. Konektor ovládání RS-232 18. Port USB Mini-B (pro aktualizace 
firmwaru)

19. Vstupní porty HDMI 20. Výstupní port SPDIF
21. Výstupní zvukový konektor 22. Otvor pro Kensingtonův zámek 
23. Port USB typ A (USB 2,0) 24. Port USB typ A (USB 3.0)
25. Zásuvka střídavého napájení
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Ovládací prvky a funkce

Projektor a dálkový ovládač
1.  Vypínač

Zapíná a vypíná projektor.

 ON /  OFF
Zapíná a vypíná projektor.

2. Tlačítka se šipkami ( / / / )
Pokud je na promítací ploše zobrazena 
nabídkaOSD (On-Screen Display), 
slouží tato tlačítka jako směrové šipky 
pro výběr požadované položky nabídky 
apro úpravu nastavení.

3.  OK
Slouží k potvrzení výběru v nabídce.

4.  Zdroj
Zobrazení lišty pro výběr zdroje 
vstupního signálu.

5.  Zpět
Slouží k návratu na předchozí úroveň. 
Návrat do předchozí OSD nabídky, 
ukončení a uložení nastavení nabídky.

6. /  Nabídka
Zobrazení nabídky na projekční ploše 
(OSD).

7. Indikátor napájení
(Viz "Zprávy indikátorù LED“ na stránce 
45.)

8. Výstražný indikátor teploty
(Viz "Zprávy indikátorù LED“ na stránce 
45.)

9. Indikátor lampy
(Viz "Zprávy indikátorù LED“ na stránce 
45.)

10. HDMI 1/HDMI 2
Výběr vstupního zdroje HDMI 1 nebo 
HDMI 2.

11. Číselná tlačítka
12. Lichoběž. zkreslení

Zobrazí stránku pro korekci lichoběž. 
zkreslení.

13. Jas
Zobrazí panely nastavení pro úpravu 
příslušných hodnot jasu.
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14. Blank
Skrytí obrazu zobrazeného na 
projekční ploše.

15. Freeze
Slouží ke znehybnění/uvolnění 
promítaného obrazu.

16. HDMI 3
Žádná funkce

17. / /
 USB: Přepnutí na zdroj 

přehrávače médií.
 Wi-Fi: Přepnutí na bezdrátové 

připojení.
 Bluetooth: Žádná funkce

18.  Přehrávač médií
Otevření stránky Domovská 
obrazovka projektoru.

19.  ID
Žádná funkce

20. Eko
Zobrazí panel pro výběr režimu lampy 
(Normální / Eko / Dynamické Eko).

21. Hlasitost
Zobrazí panel nastavení hlasitosti.

22. Němý
Zapíná a vypíná zvuk projektoru.

23. Kontrast
Zobrazí panely nastavení pro úpravu 
příslušných hodnot kontrastu.

24. Automaticky
Žádná funkce
9



Vložení baterií
1. Stiskněte a otevřete kryt prostoru 

baterií, jak je uvedeno na obrázku.

2. Vyjměte staré baterie (pokud jsou 
vložené) a vložte dvě baterie AAA. 
Zajistěte, aby byly kladné a záporné 
póly správně umístěny, jak je uvedeno 
na obrázku.

3. Nasaďte kryt prostoru baterií tak, aby 
zacvakl na místo.

Upozornění

• Při vložení nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

• Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

• Při vkládání baterie zkontrolujte, zda jsou kladný a záporný pól správně zorientovány.

Poznámka

• Uchovávejte baterii mimo dosah dětí. V případě náhodného polknutí baterií hrozí 
nebezpečí smrti.

• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.

• Vybité baterie nelikvidujte s domovním odpadem. Použité baterie zlikvidujte dle 
místních nařízení.

• V případě nesprávné výměny baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte všechny baterie 
za nové.

• Baterie nevhazujte do ohně ani do vody, neuchovávejte je v blízkosti ohně nebo vody; 
baterie uchovávejte na tmavém, studeném a suchém místě.

• Dojde-li k vytečení baterie, vytřete tekutinu a potom vložte nové baterie.

• V případě potřísnění těla nebo oděvu tekutinou z baterie ihned opláchněte dostatečným 
množstvím vody.
10



Používání dálkového ovladače
Nasměrujte dálkový ovladač na snímač dálkového ovládání a stiskněte některé 
tlačítko.

• Ovládání projektoru zepředu

Poznámka

• Nemiřte laserem přímo lidem do očí (zejména malým dětem). Hrozí nebezpečí poškození 
zraku.

• Dálkový ovladač pravděpodobně nebude fungovat, pokud na snímač dálkového 
ovládání dopadá sluneční světlo nebo jiné silné světlo, například silné světlo zářivky.

• Používejte dálkový ovladač z místa, ze kterého je snímač dílkového ovládání viditelný.

• Zabraňte pádu dálkového ovladače a s dálkovým ovladačem neházejte.

• Uchovávejte dálkový ovladač mimo místa s velmi vysokou teplotou nebo vlhkostí.

• Zabraňte vniknutí vody do dálkového ovladače a nepokládejte na ovladač žádné vlhké 
předměty.

• Dálkový ovladač nedemontujte.

7m

5m
15 15

8m
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Umístění projektoru

Volba umístění
Před výběrem místa pro instalaci vašeho projektoru zvažte následující předpoklady:

• Velikost a poloha promítací plochy

• Umístění elektrické zásuvky

• Umístění a vzdálenost mezi projektorem a ostatním vybavením

Tento projektor lze nainstalovat následujícími způsoby.

Po zapnutí projektoru přejděte do nabídky NASTAVENÍ a > Projekce a stisknutím /
 vyberte nastavení.

1. Vpøedu

Toto umístění vyberte, chcete-li mít 
projektor umístěn na stole před 
projekčním plátnem. Je to nejběžnější 
způsob umístění projektoru kvůli 
rychlému nastavení a přenosnosti.

2. Zadní

Vyberte toto umístění, chcete-li mít 
projektor umístěn na stole za projekčním 
plátnem. Uvědomte si prosím, že budete 
potřebovat speciální projekční plátno pro 
zadní projekci.

3. Pøední/Strop

Zvolte toto nastavení, chcete-li mít 
projektor zavěšen dnem vzhůru před 
projekčním plátnem. Pro montáž 
projektoru pod strop si u prodejce pořiďte 
sadu pro montáž projektoru pod strop / na 
stěnu. 

4. Zadní/Strop

Zvolte toto umístění, chcete-li mít 
projektor zavěšen dnem vzhůru za 
projekčním plátnem. Uvědomte si prosím, 
že budete potřebovat speciální projekční 
plátno pro zadní projekci a sadu pro 
montáž projektoru pod strop / na stěnu.
12



Dosažení požadované velikosti promítaného obrazu
Vzdálenost od objektivu projektoru k projekčnímu plátnu, nastavení zoomu (je-li jím 
projektor vybaven) a formát videosignálu jsou faktory, které ovlivňují velikost 
promítaného obrazu.

Rozměry projekce

• Poměr stran promítací plochy je 16:9 a poměr stran promítaného obrazu je 16:9
Velikost plátna Vzdálenost od plátna (mm)

Diagonální
V (mm) Š (mm)

Min. délka
Průměr

Max. délka

palců 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

V

Š
Projekční vzdálenost

Střed objektivu

Projekční plátno
Úhlopříčka projekčního plátna 

Svislé posunutí
13



Pokud například používáte plátno o velikosti 120 palců, bude doporučená projekční 
vzdálenost 3454 mm.
Pokud je změřená promítací vzdálenost 5000 mm, je nejbližší shoda ve sloupci 
"Vzdálenost od plátna (mm)" 4893 mm. Podle tohoto řádku je zapotřebí promítací 
plocha 170'' (přibližně 4,3 m).

Poznámka
• Všechny rozměry jsou přibližné a mohou se od skutečných rozměrů lišit. 

Doporučujeme, abyste si v případě, že chcete instalovat projektor na stálé místo, 
nejprve zkouškou ověřili velikost obrazu a projekční vzdálenost při použití projektoru na 
tomto místě (z důvodu tolerance optických vlastností projektoru). To vám umožní 
správně určit přesné místo pro instalaci projektoru.

• Pro optimalizaci kvality vašeho promítání doporučujeme použít hodnoty v políčkách, 
které nejsou zobrazeny šedě.

• Hodnoty v šedých políčkách jsou pouze orientační.

Posun objektivu projektoru

Poznámka

• Když uslyšíte cvakání, které signalizuje, že knoflík dosáhl svého limitu, přestaňte 
knoflíkem otáčet. Přetočením knoflíku může dojít k poškození.

1V

 min.      0 V         
 max.     0.1 V         

Promítání ze 
stolku vpředu

min.
max.
14



Nastavení výšky projektoru

Projektor je vybaven 1 přední stavěcí nožkou a 2 zadními stavěcími nožkami.
Tyto nastavitelné nožky umožňují změnit výšku obrazu a projekční úhel.
1. Zatáhněte za páčku pro rychlé odjištění a zvedněte přední část projektoru. Po 

nastavení obrazu do požadované polohy uvolněte páčku pro rychlé odjištění a 
zajistěte nožku v nastavené poloze. Výšku obrazu lze rovněž upravit šroubováním 
přední stavěcí nožky.

2. Pomocí zadní stavěcí nožky jemně dolaďte vodorovný úhel.
Chcete-li nožku zasunout, šroubujte nastavitelnou nožku v opačném směru.

Poznámka

• Dříve, než vložíte projektor do přenosné brašny, ujistěte se, zda jsou stavěcí nohy zcela 
zasunuté. Vyhnete se tak poškození projektoru.

Zaostření a přiblížení obrazu

1. Zaostřete obraz otáčením zaostřovacího kroužku. Zaostření doporučujeme provádět při 
nehybném obrazu.

2. Upravte velikost obrazu posouváním zoomovacího kroužku.

Přední stavěcí nožka

Zadní nastavitelná 
nožka

Zadní nastavitelná nožka

Zaostřovací kroužek

Zoomovací kroužek
15



Ovládání

Instalace bezdrátového adaptéru USB
Bezdrátový adaptér USB můžete nainstalovat podle následujících ilustrací. Po 
zapojení bezdrátového adaptéru USB nainstalujte kryt zpět na místo. Nezapínejte 
projektor s otevřeným krytem.

Zapnutí projektoru
1. Připojte kabel střídavého napájení a kabely periferních signálů.

2. Stisknutím tlačítka  na projektoru nebo 
tlačítka  ON na dálkovém ovladači zapněte 
projektor.
Projektor se přibližně minutu zahřívá. 

3. Zapněte zdroj signálu (počítač, notebook, DVD 
atd.). Když je nastavení Autom. zdroj 
nastaveno na ZAP., projektor automaticky 
rozpozná zdroj.

• Pokud projektor nenajde žádný platný 
signál, bude trvale zobrazena zpráva „Žádný 
signál“.

Varování

• Zásadně se nedívejte do objektivu, když je zapnutá lampa. Mohlo by dojít k poškození 
zraku.

• V ohniskovém bodě vzniká vysoká teplota. Neumísujte žádný předmět do jeho 
blízkosti, aby se zabránilo nebezpečí možného požáru.

Vypnutí projektoru
1. Stisknutím tlačítka  na projektoru nebo tlačítka  OFF na dálkovém ovladači 

vypnete lampu projektoru. Na promítací ploše se zobrazí zpráva „Vypnutí Stisknìte 
znovu vypínaè”.

2. Potvrďte dalším stisknutím tlačítka  na projektoru nebo tlačítka  OFF na 
dálkovém ovladači.
• Chcete-li projektor znovu zapnout, musíte počkat, dokud projektor úplně 

nedokončí cyklus chlazení a nepřejde do pohotovostního režimu. Když se 
projektor nachází v pohotovostním režimu, můžete jej restartovat stisknutím 
tlačítka  na projektoru nebo tlačítka  ON na dálkovém ovladači.

3. Odpojte kabel střídavého napájení od elektrické zásuvky a od projektoru.
4. Nezapínejte projektor bezprostředně po jeho vypnutí.

1
2

3
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Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je operační systém projektoru, který umožňuje zvolit vstupní 
zdroj HDMI, přehrávač médií, AirReceiver, bezdrátové připojení a nastavení jazyka.

Když projektor nepromítá obraz z připojeného zdroje, ve výchozím nastavení 
zobrazuje stránku Domovská obrazovka. Pokud projektor promítá obraz ze zdroje, 
můžete se na stránku Domovská obrazovka vrátit stisknutím tlačítka  nebo .

Stránka Domovská obrazovka nabízí následující funkce:

• Seznam zdrojů – Výběr vstupního zdroje z možností přehrávač médií, HDMI1 a 
HDMI2.

• AirReceiver – Umožňuje bezdrátově přenášet obsah ze smartphonů, tabletů nebo 
počítačů.

• Sí – Připojení projektoru k bezdrátové síti.

• Jazyk – Nastavení jazyka pro OSD nabídky.
17



Připojení
Při připojování zdroje signálu k projektoru se ujistěte, že:
1. Jsou všechna zařízení vypnuta.

2. Používáte pro jednotlivé zdroje správné signálové kabely.

3. Kabely jsou pevně zasunuty.

Důležité

• Některé kabely ve výše uvedených připojeních nemusí být dodány s projektorem. 
Kabely jsou k dostání v běžných prodejnách s elektrotechnickým zbožím.

• Výše uvedené obrázky připojení jsou pouze orientační. Připojovací zásuvky na zadní 
straně projektoru se liší podle modelu.

• Zkontrolujte, že je v počítači nastavena komunikační rychlost 9600, aby bylo možné 
projektor připojit pomocí vhodného kabelu RS-232.

1. 12V spouš pro ovládání projekčního 
plátna

2. Kabel HDMI

3. Kabel USB (typ Mini-B na A) 4. Audiokabel

5. Kabel SPDIF 6. USB úložiště pro přehrávač médií, 
upgrade firmwaru

7. Kabel RS232

2 2

4

2

1

67

3

5

6
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Připojení k síti Wi-Fi
Než budete moci projektorem bezdrátově promítat, musíte jej nejdříve připojit k 
bezdrátové síti.
1. Před použitím nainstalujte bezdrátový adaptér USB (viz strana 16).

2. Zapněte projektor. Viz "Zapnutí projektoru“ na stránce 16.

3. Na rozhraní stránky úvodní obrazovky vyberte možnost Sí a stisknutím tlačítka 
OK otevřete nastavení bezdrátového připojení.

4. Zapněte Wi-Fi, abyste viděli dostupné sítě.

5. Vyberte SSID bezdrátového přístupového bodu, ke kterému se chcete připojit, a 
stiskněte tlačítko OK.
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Odeslání obrazu se smartphonem, tabletem nebo 
počítačem
Odeslání obrazu umožňuje bezdrátové odeslání obsahu ze smartphonů, tabletů nebo 
počítačů (s operačními systémy iOS, MacOS, Android nebo Windows), které jsou 
připojeny ke stejné síti jako projektor.

Poznámka

• Vivitek nemůže zaručit kompatibilitu všech dostupných značek a modelů zařízení 
uvedených výše.

• Některé služby pro živé streamování, například Netflix, Amazon Video apod., 
nepodporují odeslání obrazu na projektor.

• Filmy ze služby iTunes chráněné technologií DRM nepodporují odeslání obrazu na 
projektor.
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Odeslání obrazu se zařízením iOS

1. Zapněte projektor. Viz "Zapnutí projektoru“ na stránce 16.

2. Připojte projektor k síti Wi-Fi. Viz "Pøipojení k síti Wi-Fi“ na stránce 19. 

3. Připojte zařízení ke stejné síti Wi-Fi jako projektor.

4. Táhněte prstem na obrazovce zařízení zdola nahoru, abyste otevřeli ovládací 
konzolu systému iOS.

5. Klepněte na tlačítko Screen Mirroring (Zrcadlení obrazovky) v ovládací konzole 
systému iOS.

6. V nabídce Screen Mirroring (Zrcadlení obrazovky) vyberte název zařízení 
„Vivitek“.

7. Obrazovka vašeho zařízení iOS se zobrazí na projektoru.
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Odeslání obrazu se zařízením MacOS

1. Zapněte projektor. Viz "Zapnutí projektoru“ na stránce 16.

2. Připojte projektor k síti Wi-Fi. Viz "Pøipojení k síti Wi-Fi“ na stránce 19. 

3. Připojte zařízení ke stejné síti Wi-Fi jako projektor.

4. Otevřete nabídku stavu v horní části obrazovky a poté klikněte na tlačítko 
zrcadlení obrazovky. 

5. V nabídce zrcadlení obrazovky vyberte název zařízení „Vivitek“.

6. Obrazovka vašeho zařízení MacOS se zobrazí na projektoru.
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Odeslání obrazu se zařízením Android

1. Zapněte projektor. Viz "Zapnutí projektoru“ na stránce 16.

2. Připojte projektor k síti Wi-Fi. Viz "Pøipojení k síti Wi-Fi“ na stránce 19. 

3. Připojte zařízení ke stejné síti Wi-Fi jako projektor.

4. Spuste v zařízení funkci pro bezdrátové odeslání obrazu

Poznámka

• Každá značka smartphonu/tabletu Android používá pro funkci bezdrátového odeslání 
obrazu jiný název. Název funkce ve vašem zařízení můžete zjistit v uživatelské příručce k 
zařízení nebo na lince podpory pro zařízení.

5. V nabídce bezdrátového odeslání obrazu vyberte název zařízení „Vivitek“.

6. Obrazovka vašeho zařízení Android se zobrazí na projektoru.

Odeslání obrazu s počítačem se systémem Windows

1. Zapněte projektor. Viz "Zapnutí projektoru“ na stránce 16.

2. Připojte projektor k síti Wi-Fi. Viz "Pøipojení k síti Wi-Fi“ na stránce 19. 

3. Připojte počítač ke stejné síti Wi-Fi jako projektor.

4. Spuste v počítači webový prohlížeč Chrome .

5. Klikněte na tlačítko nabídky  v pravém horním rohu okna prohlížeče.
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6. V nabídce aplikace Chrome vyberte položku Cast... (Odeslat...). 

7. V nabídce Cast tab (Odeslat kartu) vyberte název zařízení „Vivitek“. 

8. Vybráním možnosti Cast tab (Odeslat kartu) odešlete zobrazenou kartu 
prohlížeče, případně vybráním možnosti Cast desktop (Odeslat plochu) 
odešlete celou plochu počítače. 

9. Obrazovka vašeho počítače se systémem Windows se zobrazí na projektoru.

Problémy s odesláním obrazu

Problém: V seznamu pro odeslání v mém zařízení nelze najít název Vivitek.

1. Ujistěte se, že jsou obě zařízení ve stejné síti a že jsou řádně připojena

2. Restartujte několikrát AirReceiver v projektoru (Zkontrolovat AirReceiver > 
Restartovat/zavřít > RESTARTOVAT).

3. Změňte nastavení zjišování zařízení a zkuste to znovu (Zkontrolovat AirReceiver 
> Rozšířená nastavení > Vylepšení zjišování zařízení > Vypnout/Zapnout)

Problém: Odeslání obrazu je úspěšné, ale promítaná obrazovka je černá.

4. Přejděte do části AirReceiver > Rozšířená nastavení > Použít hardwarový (HW) 
kodek, vypněte tuto funkci a zkuste to znovu.

Problém: Nemohu najít funkci pro odesílání obrazu ve smartphonu/tabletu 
Android.
24



5. Funkce pro odesílání obrazu se může v zařízení nacházet v části Nastavení > 
Bezdrátová připojení a sítě.  

6. Pokud funkci pro odesílání obrazu stále nemůžete v zařízení najít, navštivte 
obchod Google Play a stáhněte a nainstalujte aplikaci pro odesílání obrazu 
(například:  Google Home). Po nainstalování a spuštění aplikace Google Home 
vyberte z panelu nabídek položku Účet >a začněte odesílat obraz zvolením 
možnosti Zrcadlit zařízení. 

Časté otázky

Proč u některých aplikací nebo videí nefunguje bezdrátové odesílání (nebo 
streamování) obsahu z mobilního zařízení do projektoru?

U mnoha protokolů a aplikací byla funkčnost bezdrátového odesílání (nebo 
streamování) obsahu do projektoru vyzkoušena, někdy ovšem mohou v 
souvislosti se streamováním videa z mobilního zařízení do projektoru existovat 
místní omezení nebo problémy s kompatibilitou. Informace o kompatibilitě a 
omezeních můžete získat od výrobce mobilního zařízení, poskytovatele 
telekomunikačních služeb nebo vývojáře aplikace.

Prezentace z přehrávače médií
Port USB na projektoru vám umožňuje procházet soubory s obrázky a dokumenty 
uložené na jednotce USB flash, která je připojena k projektoru. Jednotka USB Flash 
může nahradit počítačový zdroj.

Podporované formáty souborů

Prohlížení souborů

1. Připojte jednotku USB k portu USB na zadní straně projektoru.

2. Stiskněte tlačítko  na projektoru a vyberte přehrávač médií nebo stiskněte 
tlačítko  na dálkovém ovladači. Projektor zobrazí hlavní stránku integrované 
čtečky médií.

3. Stisknutím / / /  vyberte a stisknutím OK vstupte do podnabídky nebo zobrazte 
soubor.

4. Po zobrazení souboru stisknutím OK zobrazte panel funkcí. Stisknutím /  
můžete vybrat funkci a stisknutím OK aktivujte vybranou položku.

Formát videa Formát zvuku Formát fotografie
• MPEG1

• MPEG4

• H.263

• Motion JPEG

• MPEG1/2 Layer1

• MPEG1/2 Layer2

• FLAC

• JPEG základní

• JPEG progresivní

• PNG bez prokladu

• PNG s prokladem

• BMP
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Používání nabídek
Projektor obsahuje vícejazyčnou nabídku (OSD), která umožňuje provádět úpravy
obrazu a celou řadu nastavení.

1. Stisknutím tlačítka  na projektoru nebo tlačítka  na dálkovém ovladači 
otevřete OSD nabídku.

2. Když je nabídka OSD zobrazena, pomocí /  vyberte některou funkci hlavní 
nabídky.

3. Po výběru požadované položky v hlavní nabídce stisknutím tlačítka  vstupte do 
podnabídky pro nastavení funkce.

4. Pomocí /  vyberte požadovanou položku a upravte nastavení pomocí / .

5. Chcete-li přejít na další úroveň nabídky OSD, stiskněte tlačítko OK.

6. Stisknutím tlačítka Menu dvakrát* ukončení nastavování a uložíte nastavení.

*Prvním stisknutím se vrátíte zpět do hlavní nabídky, druhým stisknutím skryjete 
zobrazenou nabídku na projekční ploše.
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Zabezpečení projektoru

Využití funkce hesla

Nastavení hesla

1. Přejděte do nabídky SPRÁVA > Heslo. Stiskněte OK. Zobrazí se stránka pro 
nastavení hesla.

2. Vyberte položku Zmìnit heslo a stiskněte tlačítko OK.

3. Čtyři tlačítka se šipkami (  , , , ) 
představují čtyři číslice (1, 2, 3, 4). 
Pomocí kláves se šipkami zadejte 
požadované šestimístné číselné heslo.

4. Pro potvrzení nového hesla je zadejte 
znovu. 
Po nastavení hesla se opět zobrazí 
okno Heslo.

5. Chcete-li aktivovat funkci Zámek 
napájení, stisknutím /  označte 
Zámek napájení a stisknutím /  
vyberte Zapnuto. Znovu zadejte heslo.

Poznámka

• Zadávaná čísla se na obrazovce zobrazí jako hvězdičky. Napište si zvolené heslo a 
uchovejte jej na bezpečném místě před zadáním hesla nebo bezprostředně poté, abyste 
je měli v případě, e je zapomenete, vždy k dispozici.

• Jakmile jednou nastavíte heslo a je aktivován zámek napájení, nebudete moci projektor 
po zapnutí použít bez zadání správného hesla.

Jestliže heslo zapomenete

Pokud zadáte chybné heslo, zobrazí se zpráva 
o chybném zadání hesla a pak se zobrazí 
zpráva Zadejte Aktuální Heslo. Pokud si 
nemůžete na heslo vůbec vzpomenout, 
můžete použít postup pro obnovu hesla.
Pokud zadáte 5 krát za sebou nesprávné 
heslo, projektor se automaticky vypne.
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Použití postupu pro obnovu hesla

1. Podržte stisknuté tlačítko OK 3 sekundy. 
Projektor zobrazí na obrazovce kódované 
číslo.

2. Zapište si toto číslo a vypněte projektor.

3. Místní servisní středisko vám pomůže toto 
číslo dekódovat. V této souvislosti můžete 
být požádáni o předložení dokladu o 
zakoupení projektoru, abyste prokázali, že 
jste jeho oprávněným uživatelem.

Změna hesla

1. Přejděte do nabídky SPRÁVA  > Heslo > Zmìnit heslo.

2. Stiskněte OK. Zobrazí se zpráva „Zadejte Aktuální Heslo“.

3. Zadejte staré heslo.

• Pokud je heslo správné, zobrazí se další zpráva „Zadejte Nové Heslo“. 

• Pokud je heslo chybné, zobrazí se zpráva o chybném zadání hesla a pak se 
zobrazí zpráva „Zadejte Aktuální Heslo“ pro nový pokus. Můžete buď 
stisknout tlačítko  BACK a zrušit nastavování, nebo zkusit zadat jiné heslo.

4. Zadejte nové heslo.

5. Pro potvrzení nového hesla je zadejte znovu.

Zrušení funkce ochrany heslem

Chcete-li zrušit ochranu heslem, přejděte do nabídky SPRÁVA  > Heslo > Zámek 
napájení a stisknutím /  vyberte možnost Vypnuto. Zobrazí se zpráva „Zadejte 
Aktuální Heslo“. Zadejte aktuální heslo. 

• Pokud je heslo správné, vnabídce OSD se znovu zobrazí stránka pro nastavení 
hesla. Při dalším zapnutí projektoru nebudete muset zadávat heslo.

• Pokud je heslo chybné, zobrazí se zpráva o chybném zadání hesla a pak se 
zobrazí zpráva „Zadejte Aktuální Heslo“ pro nový pokus. Můžete buď 
stisknout tlačítko  BACK a zrušit nastavování, nebo zkusit zadat jiné heslo.

Poznámka
• Přesto e je funkce ochrany heslem vypnutá, měli byste si staré heslo zapamatovat, 

proto e je budete potřebovat v případě opětovné aktivace ochrany heslem, kdy musíte 
zadat staré heslo.
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Upgrade firmwaru
1. Přejděte na webové stránky Vivitek a stáhněte si 

soubor s nejnovějším firmwarem.

2. Rozbalte stažený soubor, najděte soubor 
„update_signed.zip“ a uložte jej na jednotku USB.
(Doporučujeme použít jednotku USB s formátem 
FAT32)

3. Připojte jednotku USB k portu USB na zadní straně projektoru.

4. Přejděte do nabídky SPRÁVA > Upgrade firmwaru a stiskněte tlačítko OK.

5. Zvolením možnosti Ano firmware upgradujete. Během upgradování nechte 
zapnuté napájení, dokud nebude proces dokončen.

6. Když se zobrazí zpráva „Upgrade byl úspěšný“, upgrade firmwaru je hotový.
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Ovládání nabídek
Poznámka
• Všimněte si prosím, že OSD nabídky se mění podle vybraného druhu signálu a podle 

používaného modelu projektoru.

• Položky nabídky jsou dostupné, pokud projektor vyhledá aspoň jeden vstupní signál. 
Pokud není k projektoru připojeno žádné zařízení nebo není nalezen žádný signál, jsou 
dostupné pouze některé položky nabídky.

OBRÁZEK Nabídka 

Režim Displej

V projektoru je přednastaveno několik režimů zobrazení, ze kterých si 
můžete vybrat ten, který nejlépe vyhovuje provozním podmínkám a typu 
obrazu ze vstupního signálu.

• Svìtlý: Maximalizuje jas promítaného obrazu. Tento režim je vhodný v 
prostředí, kde je vyžadován velmi vysoký jas - např. při použití 
projektoru v dobře osvětlených místnostech.

• Živá televize: S dostatečně sytou barvou, jemně vyladěnou ostrostí a 
vyšší úrovní jasu je režim Vivid TV ideální pro sledování filmů v 
místnosti se slabým osvětlením.

• Kino: Režim Kino, který je doplněn přesnou barvou a nejhlubším 
kontrastem při nízké úrovni jasu, je vhodný pro přehrávání filmů v 
prostředí s trochou okolního světla, například v obývacím pokoji.

• Uživatel: Vyvolá uživatelské nastavení podle aktuálně dostupných 
režimů zobrazení. Viz "Režim Uživatel“ na stránce 30.

• ISF noc: K dispozici pouze, když je aktivováno ISF.

• ISF den: K dispozici pouze, když je aktivováno ISF.

• Vyhladit obraz: Ve výchozí konfiguraci skryté. Zobrazeno pouze 
tehdy, když je zapnutá položka Vyhladit obraz v nabídce OVLÁDÁNÍ.

• 3D: Tento režim je vhodný pro přehrávání 3D obrazu a 3D videoklipů. 
Tento režim je k dispozici pouze, když je aktivována funkce 3D.

• HLG: Reprodukuje efekty HLG (Hybrid Long Gamma) tím, že k signálu 
přidává logaritmickou křivku se dodatečným jasem. Tento režim je k 
dispozici pouze, když:

OVLÁDÁNÍ > HDR je nastaveno na Automaticky a je rozpoznán obsah 
HLG.

Režim Uživatel
Když je položka Re˛im Displej nastavena na hodnotu U˛ivatel, můžete 
samostatně nastavit položky Svìtlý, Živá televize a Kino.

Jas
Čím je tato hodnota vyšší, tím je obraz jasnější. Tento parametr nastavte 
tak, aby se černé oblasti obrazu jevily jako černé a aby v tmavých 
místech zůstaly viditelné detaily.

Kontrast

Čím vyšší je tato hodnota, tím vyšší je kontrast. Použijte tuto položku pro 
nastavení maximální úrovně bílé po předchozím nastavení položky Jas 
tak, aby se obraz přizpůsobil vybranému vstupu a prostředí pro 
sledování.

Barva
Nižší nastavená hodnota znamená méně syté barvy. Pokud je nastavena 
příliš vysoká hodnota, budou barvy obrazu přesycené a obraz nebude 
realistický.
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Odstán Čím je tato hodnota vyšší, tím více je obraz zbarven do zelena. Čím je 
tato hodnota nižší, tím více je obraz zbarven do červena.

Ostrost Čím vyšší je tato hodnota, tím je obraz ostřejší.

Pokročilé

Výběr Gamma

Gamma je vztah mezi jasem vstupního zdroje a obrazu. Vyberte 
preferovaný režim gamma 1.8/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/Uživatel.

Jas HDR

Projektor dokáže automaticky upravovat úrovně jasu obrazu podle 
vstupního zdroje. Můžete rovněž ručně vybrat úroveň jasu pro kvalitnější 
zobrazení obrazu. Vyšší hodnota obraz zesvětlí a nižší hodnota obraz 
ztmaví.

Teplota barev

K dispozici je několik předvoleb nastavení teploty barev. Dostupná 
nastavení se mohou lišit podle vybraného typu signálu.

• Pøedvolba: Vybere teplotu barev z možností Normální, Studená, 
Lampa – pøir. nebo Teplá.

Můžete rovněž nastavit upřednostňovanou teplotu barev úpravami 
následujících možností.

• Èervená – zvýšení/Zelená – zvýšení/Modrá – zvýšení: Upravuje 
úrovně kontrastu červené, zelené a modré.

• Èervená – offset/Zelená – offset/Modrá – offset: Upravuje 
úrovně jasu červené, zelené a modré.
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Pokročilé
(Pokračování)

Správa barev

Tato funkce umožňuje upravit nastavení 6 sad barev (RGBCMY). Po 
výběru jednotlivých barev můžete podle svých preferencí nezávisle 
nastavit jejich rozsah a sytost.

• Primįrnķ barva: Slouží k výběru barvy z možností R (červená), G 
(zelená), B (modrá), C (azurová), M (purpurová) a Y (žlutá).

• Odstķn: Zvýšením rozsahu zahrnete 
barvy složené z více částí svých dvou 
sousedních barev. Vzájemné vztahy 
barev - viz obrázek.
Pokud například vyberete barvu 
Červená a nastavíte její rozsah na 0, 
bude v promítaném obrazu vybrána 
pouze čistě červená. Zvýšením 
rozsahu této barvy zahrnete 
červenou blízkou žluté a červenou 
blízkou purpurové.

• Sytost: Upravuje hodnoty podle vašich představ. Každé 
provedené nastavení se okamžitě projeví v obrazu. Pokud 
například vyberete barvu Červená a nastavíte její hodnotu na 0, 
bude ovlivněna pouze sytost čistě červené.

Poznámka

• Sytost udává intenzitu příslušné barvy ve video obrazu. Nižší 
hodnota vytváří méně syté barvy; hodnota „0” znamená, že 
příslušná barva není v obraze vůbec zobrazena. Pokud je 
sytost příliš vysoká, bude barva příliš výrazná a nereálná.

• Zesķlenķ: Upravuje hodnoty podle vašich představ. Bude 
upravena kontrastní úroveň vámi vybrané primární barvy. Každé 
provedené nastavení se okamžitě projeví v obrazu.

Poznámka

• Když je vybrána možnost „Bílá“, nastavení „Odstín/Sytost/
Zesílení“ se změní na „Èervená – zvýšení/Zelená – zvýšení/Modrá – 
zvýšení“.

ZELENÁ

MODRÁ

ÈERVENÁ
Žlutá

PurpurováAzurová
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Pokročilé
(Pokračování)

ViviSettings

• Color Enhancer: Umožňuje jemně ladit sytost barev s větší 
flexibilitou. Upravuje složité algoritmy barev na bezvadně 
reprodukované syté barvy, jemné přechody, střední odstíny a 
lehké pigmenty.

• Tón blesku: Umožňuje provádět chytré úpravy odstínu pouze pro 
kalibraci barvy pleti bez vlivu na ostatní barvy na obrazu. 
Zabraňuje ztrátě barevnosti pleových tónů vlivem světla 
promítacího paprsku. Každý pleový tón je reprodukován ve svém 
nejkrásnějším odstínu.

• ViviPeaking: Jedná se o technologii super rozlišení, která 
zásadně vylepšuje obsah Full HD z hlediska barev, kontrastu a 
textur. Tato technologie rovněž vylepšuje detailní zobrazení, takže 
obsah vystupuje z promítací plochy jako živý. Uživatelé mohou 
upravovat úrovně ostrosti a vylepšení detailů pro optimální 
zobrazení.

• ViviMotion: Tuto funkci můžete použít k vyhlazení videa s 
rychlými pohyby porovnáním následujících snímků obrazu a 
vložením přechodového snímku obrazu mezi ně.

Odstranění šumu

Sníží elektrický šum obrazu způsobený různými přehrávači médií.

ViviBlack

Mění úroveň černé promítaného obrazu pro posílení efektu kontrastního 
poměru.

Brilliant Color

Tato funkce využívá nový algoritmus na zpracování barev a systémová 
vylepšení pro dosažení vyššího jasu, přičemž má obraz věrnější a živější 
barvy. Umožňuje více než 50 % zvýšení jasu v obrazu se středními 
odstíny, které jsou běžné u videa a přírodních scén, takže projektor 
reprodukuje obraz s reálnými a přirozenými barvami.

Reset 
aktuálního 
režimu 
zobrazení

Veškeré úpravy vybraného Re˛im Displej se vrátí na tovární 
přednastavené hodnoty.
33



Nabídka OVLÁDÁNÍ

Digitální 
zoom

Skryje špatnou kvalitu obrazu na čtyřech okrajích.
Čím je tato hodnota vyšší, tím je skryta větší část obrazu, ačkoli 
plocha obrazu zůstává vyplněná a geometricky přesná. Nastavení 0 
znamená, že je zobrazeno 100% obrazu.

3D

Tento projektor obsahuje 3D funkci, která umožňuje promítání 3D 
filmů, videoklipů a sportovních pořadů realističtějším způsobem 
prostřednictvím zobrazení hloubky obrazu. 3D obraz vyžaduje použití 
speciálních brýlí.

• Režim 3D: Výchozí nastavení je Automaticky a projektor při 
rozpoznání 3D obsahu automaticky vybere vhodný 3D formát. 
Pokud projektor nemůže rozpoznat 3D formát, ručně zvolte 
některý 3D režim podle vašich preferencí.

• 3D synchronizace obrácenì: Pokud je 3Dobraz deformovaný, 
aktivováním této funkce přepínejte mezi zobrazením pro levé oko 
apravé oko aužívejte si pohodlnější sledování obsahu ve 3D.

HDR

Tento projektor podporuje zdroje obrazu HDR. Dokáže automaticky 
rozpoznat dynamický rozsah zdroje pro SDR nebo HDR10 nebo HLG 
a optimalizovat nastavení tak, aby bylo možné reprodukovat obsah v 
širším dynamickém rozsahu. Po přepnutí na HDR zároveň nelze 
upravit Režim Displej.

Vyhladit 
obraz

Minimalizuje akustický hluk. Tento režim je vhodný pro sledování 
filmů, které vyžadují naprosto tiché prostředí, ve kterém vás nebude 
rušit hluk projektoru. Při používání tohoto režimu budou následující 
funkce nabídky změněny na určená nastavení a budou zobrazeny 
šedě.

• Zapnuto: Zapnutí XPR (rozlišení zobrazení bude 3840 x 2160.)

• Vypnuto: Vypnutí XPR (rozlišení zobrazení bude 1920 x 1080.)
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Poměr stran

Podle zdroje vstupního signálu lze nastavit jeden z několika režimů 
poměru stran obrazu.

• Automaticky: Škáluje obraz 
proporcionálně, aby vyhovoval 
nativnímu rozlišení projektoru svou 
vodorovnou nebo svislou šířkou.

• Výplò: Promítá obraz v původním 
rozlišení a jeho velikost je změněna 
tak, aby byl zobrazen na celou 
projekční plochu.

• 4:3: Nastavuje obraz tak, aby se 
zobrazil vestředu projekčního plátna 
spoměrem stran 4:3.

• 16:9: Nastavuje obraz tak, aby se 
zobrazil vestředu projekčního plátna 
spoměrem stran 16:9.

Lichoběž. 
zkreslení

Manuální korekce vertikálního lichoběžníkového zkreslení obrazu.

Obraz 16:9

Obraz 4:3

Obraz 16:9

Obraz 4:3

Obraz 16:9
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Nabídka NASTAVENĶ

Projekce
Projektor je možné nainstalovat pod strop nebo za projekční plátno 
nebo s jedním či několika zrcadly.
Viz "Volba umístìní“ na stránce 12.

Jazyk Nastavení jazyka pro OSD nabídky.

Úvodní 
obrazovka

Umožňuje vybrat, které logo se bude zobrazovat během spouštění 
projektoru.

Časovač 
automatické
ho vypnutí

Umožňuje v případě, že po předem nastavenou dobu není 
detekován žádný vstupní signál, automaticky vypnout projektor. Tím 
se zamezí zbytečnému zkracování životnosti lampy.

Přímé 
zapnutí

Umožňuje automaticky zapnout projektor, když je napájecí kabel pod 
napětím.

Nastavení 
nabídky

• Pozice nabídky: Nastavení pozice nabídky na projekční ploše 
(OSD).

• Èas zobrazení nabíd.: Nastavení doby, po kterou zůstane OSD 
nabídka aktivní po posledním stisknutí tlačítka.

• Zpráva: Slouží kzapnutí/vypnutí zpráv připomenutí.

Aut. zdroj Umožňuje projektoru automaticky vyhledat signál.

Nastavení 
zvuku

• Úèinek: 

• Režim: Tato funkce využívá technologii vylepšení zvuku 
MaxxAudio. Tato technologie disponuje vlnovými algoritmy, 
které vytvářejí skvělé basové a výškové efekty a přinášejí vám 
úchvatný zvukový zážitek jako v biografu. K dispozici jsou 
následující předvolené režimy zvuku: Normální, Kino, Hudba, 
Dynamický a Uživatelský.
V uživatelském režimu můžete upravit nastavení zvuku. Při 
výběru uživatelského režimu můžete provádět manuální 
úpravy s funkcí Uživatelské nastavení.
Pokud je zapnutá funkce ztlumení, úprava efektů funkci 
ztlumení vypne.

• Uživatel nastavení: Slouží k výběru požadovaných 
frekvenčních pásem (100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz a 10 kHz) 
pro úpravy úrovní podle vašich preferencí. Zde provedená 
nastavení určují režim Uživatel.

• Nìmý: Dočasně vypne zvuk.

• Hlasitost: Nastavuje hlasitost.

• S/PDIF: Povolení nebo zakázání S/PDIF.

• Resetovat nastavení zvuku: Veškeré úpravy provedené v 
nabídce Úèinek se vrátí tovární přednastavené hodnoty.
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Nabídka SPRÁVA

Nastavení 
světla

• Režim svìtla: Slouží k výběru vhodného výkonu lampy z nabídky 
režimů. 

• Normální: Lampa svítí maximálním jasem.

• Eko: Sníží jas pro prodloužení životnosti lampy a snížení hluku 
ventilátoru.

• Dynamické Eko: Automaticky přizpůsobuje výkon lampy podle 
okolního jasu a zároveň optimalizuje kvalitu zobrazení.

• Resetovat èasovaè svìtla: Viz "Výmìna lampy“ na stránce 41.

• Èasová svìtla: Zobrazí informace Èasová svìtla.

Nastavení 
HDMI

• Rozsah HDMI

Slouží k výběru vhodného barevného formátu pro optimalizaci kvality 
zobrazení.

• Automaticky: Automaticky vybere vhodný barevný prostor a 
úroveň šedé pro přijímaný signál HDMI.

• Plný: Využívá plný rozsah RGB 0 - 255.

• Omezený: Využívá omezený rozsah RGB 16 - 235.

Heslo Viz "Využití funkce hesla“ na stránce 27.

Zámek 
kláves

Uzamknutím ovládacích tlačítek na projektoru a dálkovém ovladači 
můžete zabránit neúmyslné změně nastavení projektoru (např. 
malými dětmi). Po zapnutí funkce Zámek kláves nebudou funkční 
žádná tlačítka na projektoru kromě tlačítka  Vypínač.
Chcete-li zámek kláves panelu zrušit, stiskněte a podržte tlačítko  
(pravé tlačítko) na projektoru nebo na dálkovém ovladači 3 sekundy.

Poznámka

• Pokud vypnete projektor, aniž byste deaktivovali funkci uzamknutí 
tlačítek panelu, zůstane tato funkce aktivní i po opětovném zapnutí 
projektoru.

Indikátor 
LED

Můžete vypnout varovné indikátory LED. Slouží k omezení rušení 
indikátory při promítání v tmavé místnosti.

ISF

Nabídka kalibraceISF je zabezpečena heslem apřístup ktéto nabídce 
mají pouze autorizovaní správci kalibraceISF. NadaceISF (Imaging 
Science Foundation) věnovala velkou péči vývoji standardů, které se 
používají vcelém odvětví akteré slouží kzajištění optimálního výkonu 
videa. Pro techniky asprávce instalací, kteří pracují stěmito 
standardy, vytvořila tato nadace výukový program, který umožňuje 
dosáhnout vpřípadě zobrazovacích zařízení optimální kvality obrazu. 
Ztohoto důvodu vám doporučujeme, abyste nastavení akalibraci 
svěřili technikovi instalací, který absolvoval certifikaciISF.

Poznámka

• Další informace naleznete na stránkách www.imagingscience.com 
nebo se obrate na dodavatele nebo prodejce projektoru.
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Testovací 
vzorek

Upravuje velikost a zaostření obrazu a 
pro kontrolu, zda není promítaný obraz 
zkreslený.

HDMI EDID

• HDMI EDID

Přepnutí HDMI EDID mezi verzí HDMI 1.4 a HDMI 2.0 kvůli vyřešení 
problému s kompatibilitou některých starších přehrávačů.

• 2.0: Vylepšený režim ve verzi HDMI 2.0 EDID

• 1.4: Standardní režim ve verzi HDMI 1.4 EDID

12V spouš

• Zapnuto: Pokud je tato položka vybraná, při zapnutí projektor 
odešle žádný elektronický signál.

• Vypnuto: Pokud je tato položka vybraná, při zapnutí projektor 
neodešle žádný elektronický signál.

Vys. nadm. 
výš.

Režim velké nadmořské výšky doporučujeme používat, když se 
nacházíte v nadmořské výšce 1500m–3000m a když je okolní teplota 
0°C–30°C.
Provoz v režimu velké nadmořské výšky může způsobit větší 
provozní hluk kvůli vyšším otáčkám ventilátoru, které jsou nutné pro 
zlepšení celkového chlazení a výkonu systému.
Jestliže používáte tento projektor v jiném extrémním prostředí (s 
výjimkou výše uvedených podmínek), může jevit známky 
automatického vypínání, které slouží k ochraně projektoru před 
přehřátím. V podobných případech byste měli tyto problémy vyřešit 
zapnutím režimu velké nadmořské výšky. Neznamená to však, že 
projektor může pracovat za jakýchkoliv drsných nebo extrémních 
podmínek.

Poznámka

• Režim velké nadmořské výšky nepoužívejte, když se nacházíte v 
nadmořské výšce 0 m až 1500 m a okolní teplota je 0 °C až 35 °C. 
Pokud tento režim zapnete za takových podmínek, projektor bude 
chlazený příliš silně.

Upgrade 
firmwaru

Viz "Upgrade firmwaru“ na stránce 29.

Obnov. 
všechna 
nast.

Návrat všech nastavení na přednastavené tovární hodnoty.
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INFORMACE Nabídka 

• Název modelu: Zobrazuje aktuální název modelu projektoru.

• Zdroj: Zobrazuje aktuální zdroj signálu.

• Rozlišení: Zobrazuje nativní rozlišení vstupního signálu.

• Doba použitelnosti svìtla: Zobrazuje počet hodin používání lampy.

• Formát 3D: Zobrazí aktuální režim 3D.

• Verze firmware: Zobrazuje verzi systému a DLP projektoru.

• Výrobní èíslo: Zobrazuje výrobní číslo projektoru.
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Údržba
Projektor vyžaduje řádnou údržbu. Je třeba udržovat objektiv čistý, protože prach, 
nečistoty nebo skvrny se budou promítat na plochu a sníží kvalitu obrazu. Pokud je 
třeba některou součást vyměnit, obrate se na prodejce nebo kvalifikovaný servis. 
Před čištěním jakékoli části projektoru vždy nejdříve projektor vypněte a odpojte od 
elektrické zásuvky.

Varování

• Nikdy neotevírejte žádný kryt na projektoru. Nebezpečná elektrická napětí uvnitř 
projektoru mohou způsobit vážné zranění. Nepokoušejte se tento produkt opravit sami. 
Všechny opravy svěřte kvalifikovaným servisním technikům.

Čištění objektivu
Opatrně otřete objektiv papírem na čištění optiky. Nedotýkejte se objektivu rukama.

Čištění skřínky projektoru
Opatrně otřete měkkým hadříkem. Pokud nečistoty a skvrny nelze snadno odstranit, 
použijte měkký hadřík navlhčený vodou nebo vodu a neutrální čistící prostředek a 
vytřete do sucha měkkým, suchým hadříkem.

Poznámka

• Před zahájením údržby projektor vypněte a odpojte kabel střídavého napájení z 
elektrické zásuvky.

• Před čištěním objektivu zkontrolujte, zda je studený.

• Nepoužívejte jiné čistící prostředky nebo chemické látky, než jsou uvedeny výše. 
Nepoužívejte benzen nebo ředidla.

• Nepoužívejte chemické látky ve spreji.

• Používejte pouze měkký hadřík nebo papír na čištění optiky.
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Výměna lampy
Provozem projektoru se postupně snižuje jas lampy projektoru a lampa se stává 
náchylnější na prasknutí. Pokud se zobrazí varovná zpráva, doporučujeme lampu 
vyměnit. Nepokoušejte se vyměnit lampu vlastními silami. Požádejte o výměnu 
kvalifikované servisní pracovníky.

Poznámka

• Po vypnutí projektoru je lampa velice horká. Při kontaktu s lampou může dojít k 
popálení prstů. Chcete-li lampu vyměnit, nechte ji alespoň 45 minut vychladnout.

• Nikdy se nedotýkejte skleněné části lampy. V případě nesprávné manipulace, včetně 
doteku povrchu skla, může lampa prasknout.

• Životnost lampy se může mezi individuálními lampami lišit a také se může lišit podle 
prostředí, ve kterém je používána. Nelze zaručit, že bude životnost každé lampy stejná. 
Některé lampy mohou přestat fungovat nebo ukončit svoji životnost v kratší době, než 
jiné podobné lampy.

• Lampa může vybuchnout v důsledku otřesů, nárazu nebo stárnutí v důsledku hodin 
provozu ke konci její životnosti. Nebezpečí výbuchu se může lišit v závislosti na 
prostředí a podmínkách, ve kterých jsou projektor a lampa používány.

• Při montáži nebo demontáži lampy používejte ochranné rukavice a brýle.

• Kratší intervaly mezi zapnutím a vypnutím poškozují lampu a zkracují její životnost. 
Počkejte alespoň 5 minut, než vypnete projektor po jeho zapnutí.

• Nepoužívejte lampu v bezprostřední blízkosti papíru, textilu nebo jiného hořlavého 
materiálu, ani lampu takovými materiály nezakrývejte.

• Nepoužívejte lampu v prostředí obsahujícím hořlavou látku, například ředidlo.

• Při používání lampy v kyslíkovém prostředí (na vzduchu) místo nebo místnost dobře 
větrejte. Nadýchání ozónu může způsobit bolesti hlavy, nevolnost, závratě a další 
příznaky.

• Lampa obsahuje anorganickou rtu. Pokud lampa praskne, bude rtu uvnitř lampy volně 
přístupná. Dojde-li k prasknutí lampy během provozu, ihned opuste místo a větrejte 
alespoň 30 minut, aby se zabránilo nadýchání rtuových plynů. V opačném případě 
může dojít k poškození zdraví uživatele.
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1. Vypněte projektor.

2. Pokud je projektor nainstalován ve stropním držáku, sejměte jej

3. Odpojte napájecí kabel.

4. Šroubovákem odmontujte šroub z krytu. (Obrázek č. 1) 
Zvedněte a sejměte kryt. (Obrázek č. 2)

5. Odmontujte šroub z modulu lampy. (Obrázek č. 3) 
Zvedněte držadlo a vysuňte modul. (Obrázek č. 4)

6. Zasuňte nový modul lampy do projektoru a utáhněte šrouby.

7. Nasaďte kryt lampy a utáhněte šroub.

8. Zapněte projektor.  Pokud se lampa po intervalu zahřívání nezapne, zkuste lampu 
znovu nainstalovat.

9. Resetujte provozní hodiny lampy. Viz nabídka „SPRÁVA > Nastavení svìtla > 
Resetovat èasovaè svìtla“.

Poznámka

• Použitou lampu zlikvidujte vsouladu smístními předpisy.

• Zkontrolujte, zda jsou šrouby správně utažené. Nedostatečně utažené šrouby mohou 
způsobit zranění nebo nehody.

• Vzhledem k tomu, že je lampa vyrobena ze skla, zabraňte pádu zařízení a poškrábání 
skla.

• Nepoužívejte opakovaně starou lampu. Mohlo by dojít k výbuchu lampy.

• Před výměnou lampy nezapomeňte vypnout projektor a odpojit kabel střídavého 
napájení.

• Nepoužívejte projektor se sejmutým krytem lampy.

2

1

3

4
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Technické údaje
• Veškeré technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Modelka HK2200 / HK1288 / UHK328 / UHK268 / VW268 / MH3000K Série

Optické parametry

Rozlišení 3840 x 2160 s XPR, 1920 x 1080 bez XPR

Systém zobrazování Jednočipový DMD

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

Rozsah ostření 1,2 m ~ 5,1 m při Široké, 1,3 m ~ 4,9 m při Teleobjektiv

Lampa Lampa 245 W

Poměr zvětšení 1,3X

Elektrické parametry

Napájení 100 – 240 V stř., 3,60 A, 50–60 Hz (automaticky)

Příkon 350 W (max.); 0,5 W (pohotovost)

Mechanické parametry

Hmotnost 4,2 kg + 200 g (9,3 lb + 0,44 lb)

Výstupní terminály

Reproduktor 5 wattů x 1

Výstup zvukového signálu
Konektor zvuku PC x 1
SPDIF na optiku x 1

Ovládání

USB

Typ A (USB 3,0) x 1
Typ A (USB 2.0) x 1
Mini-B x 1
Typ A (USB 2.0 pro bezdrátový adaptér) x 1

Spouš pro ovládání projekčního 
plátna

12V DC x 1

Konektor RS-232 (sériové 
dálkové ovládání)

9 hrotů x 1

Infračervený přijímač x 1

Vstupní terminály

Vstup video signálu HDMI (2.0b, HDCP 2.2) x 2

Požadavky z hlediska životního prostředí

Provozní teplota 0°C–40°C na hladině moře

Provozní relativní vlhkost 10%-90% (bez kondenzace)

Provozní nadmořská výška

0-1499 m při teplotě 0°C až 35 °C

1500–3000 m při teplotě 0 °C až 30 °C (s aktivním režimem velké

nadmořské výšky)

Teplota skladování -20°C–60°C na hladině moře

Vlhkost pro skladování 10 – 90 % RH (bez kondenzace)

Skladovací nadmořská výška 30 °C při 0–12 200 m nad mořem

Přeprava Doporučujeme původní nebo ekvivalentní obal
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Rozměry
367,3 mm (Š) x 254,0 mm (H) x 129,7 mm (V)

Instalace s upevněním na strop

Šrouby pro upevnění na strop:
M4 x 8 (max. délka = 8mm)

Jednotka: mm
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Dodatek

Zprávy indikátorů LED
Indikátor

Stav a popis

Systémové události

Systém je v pohotovostním režimu

Zapíná se napájení systému

Systém je v normálním provozu

Systém se chladí

Stahování

Chyba spuštění barevného kola

Chyba resetování měřítka

Životnost lampy vypršela

Dvířka lampy nejsou zavřená

Události vypalování

Vypalování zap.

Vypalování vyp.

Události - Lampa

Chyba lampy při normálním provozu

Lampa nesvítí

Události - Teplota

Chyba ventilátoru 1 (skutečné otáčky ventilátoru 
jsou mimo požadovaný rozsah)

Chyba ventilátoru 2 (skutečné otáčky ventilátoru 
jsou mimo požadovaný rozsah)

Chyba ventilátoru 3 (skutečné otáčky ventilátoru 
jsou mimo požadovaný rozsah)

Chyba ventilátoru 4 (skutečné otáčky ventilátoru 
jsou mimo požadovaný rozsah)

Chyba teploty 1 (nadměrná teplota)

: Nesvítí
: Svítí oranžově : Svítí zeleně : Svítí červeně

: Bliká oranžově : Bliká zeleně : Bliká červeně
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Kompatibilní režimy

Podporovaná časování pro vstup HDMI (HDCP)

• Frekvence PC

Poznámka

• Výše uvedené frekvence nemusí být podporovány z důvodu omezení souboru EDID a 
grafické karty VGA. Některé frekvence pravděpodobně nebude možné vybrat.

Rozlišení Režim
Vertikální 
frekvence 

(Hz)

Horizontální 
frekvence 

(kHz)

Frekvence 
obrazových bodů 

(pixelů) (MHz)

Podporovaný 3D formát

Top Bottom Vedle sebe

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 
(Omezené 
zatemnění)

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 (Omezené 
zatemnění)

119,989 97,551 115,5

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5 108

1024 x 576 při 60Hz
Časování pro 

notebook
60,00 35,820 46,996

1024 x 600 při 65 Hz
Časování pro 

notebook
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 
(Omezené 
zatemnění)

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 při 67Hz MAC13 66,667 35,000 30,240
832 x 624 při 75Hz MAC16 74,546 49,722 57,280

1024 x 768 při 75Hz MAC19 75,020 60,241 80,000
1152 x 870 při 75Hz MAC21 75,06 68,68 100,00

1920 x 1080 při 60Hz 1920 x 1080_60 60 67,5 148,5 V V

1920 x 1200 při 60Hz
1920 x 1200_60 

(Omezené 
zatemnění) 

59,95 74,038 154 V V

1920 x 1080 při 
120Hz

1920 x 1080_120
(Podpora pouze 

HDMI 2.0)
120,000 135,000 297

3840 x 2160
3840 x 2160_30
Pro model 4K2K

30 67,5 297

3840 x 2160

3840 x 2160_60
Pro model 4K2K
(Podpora pouze 

HDMI 2.0)

60 135 594
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• Časování videa:

• Tabulka barevné hloubky

Frekvence Rozlišení
Horizontální 
frekvence 

(kHz)

Vertikální 
frekvence (Hz)

Frekvence 
obrazových 
bodů (MHz)

Podporovaný 3D formát

Balení snímku Top Bottom Vedle sebe

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 (Podpora 

pouze HDMI 2.0)
54 24 297

2160/25P
3840 x 2160 (Podpora 

pouze HDMI 2.0)
56,25 25 297

2160/30P
3840 x 2160 (Podpora 

pouze HDMI 2.0)
67,5 30 297

2160/50P
3840 x 2160 (Podpora 

pouze HDMI 2.0)
112,5 50 594

2160/60P
3840 x 2160 (Podpora 

pouze HDMI 2.0)
135 60 594

Formát zobrazení (obnovovací frekvence) 
Podvzorkování barvonosných 

složek
8 bitů 10 bitů 12 bitů

4K/60p (60 Hz)
04:04:04 Ano Ne Ne
04:02:02 Ano Ano Ano
04:02:00 Ano Ano Ano

4K/24p (24 Hz)
04:04:04 Ano Ano Ano
04:02:02 Ano Ano Ano
04:02:00 Ano Ano Ano
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Odstraňování problémů
Před odesláním projektoru kopravě se seznamte smožnými příznaky a pokyny pro 
odstranění vnásledující části. Pokud závada přetrvává, obrate se na nejbližšího 
prodejce nebo servisní středisko. Rovněž viz „Zprávy indikátoru LED“.

Problémy se spuštěním

Pokus nesvítí žádný indikátor:

• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně připojen k projektoru a zda je druhý 
konec zapojen do funkční elektrické zásuvky.

• Znovu stiskněte vypínač.

• Odpojte napájecí kabel, chvilku počkejte, potom kabel znovu připojte a znovu
stiskněte vypínač.

Problémy s obrazem

Pokud je zobrazeno vyhledávání zdroje:

• Stisknutím tlačítka Zdroj na dálkovém ovladači vyberte aktivní vstupní zdroj.

• Zkontrolujte, zda je externí zdroj zapnutý a připojený.

• V případě připojení počítače zkontrolujte, zda je zapnutý externí obrazový port
notebooku. Viz příručka k počítači.

Pokud je obraz rozostřený:

• Nastavte zaostřovací kroužek při zobrazení nabídky OSD. (Velikost obrazu se
nesmí změnit; pokud ano, nastavujete zoom, nikoli zaostření.)

• Zkontrolujte, zda není třeba očistit promítací objektiv.

Problémy sdálkovým ovládačem

Pokud dálkový ovladač nefunguje:

• Zkontrolujte, zda nic neblokuje přijímač dálkového ovládání na přední straně 
projektoru. Používejte dálkový ovladač v účinném dosahu.

• Namiřte dálkový ovladač na plochu nebo na přední nebo zadní stranu projektoru.

• Přemístěte dálkový ovladač tak, aby směřoval příměji na přední nebo zadní stranu 
projektoru a nikoli na jeho bok.
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Protokol RS-232
Nastavení RS-232

Příklady:

Přenosová rychlost: 9600

Kontrola parity: Žádný

Datové bity: 8

Stop bity: 1

Řízení toku: Žádný

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
52


	Úvod
	Obsah balení při dodávce
	Seznámení s projektorem

	Ovládací prvky a funkce
	Projektor a dálkový ovládač
	Vložení baterií
	Používání dálkového ovladače

	Umístění projektoru
	Volba umístění
	Dosažení požadované velikosti promítaného obrazu
	Posun objektivu projektoru
	Nastavení výšky projektoru
	Zaostření a přiblížení obrazu

	Ovládání
	Instalace bezdrátového adaptéru USB
	Zapnutí projektoru
	Vypnutí projektoru

	Domovská obrazovka
	Připojení
	Připojení k síti Wi-Fi
	Odeslání obrazu se smartphonem, tabletem nebopočítačem
	Prezentace z přehrávače médií

	Používání nabídek
	Zabezpečení projektoru
	Upgrade firmwaru
	Ovládání nabídek

	Údržba
	Čištění objektivu
	Čištění skřínky projektoru
	Výměna lampy

	Technické údaje
	Rozměry

	Dodatek
	Zprávy indikátorů LED
	Odstraňování problémů
	Protokol RS-232


