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Aviso FCC

Este equipamento foi testado e julgou-se de acordo com os limites para um 
dispositivo digital de Classe B, em virtude do Artigo 15º das Normas FCC. Estes 
limites são concebidos para disponibilizar protecção razoável contra interferência 
perigosa em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir 
energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as 
instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No 
entanto, não existe garantia de que não ocorra uma interferência perigosa numa 
instalação particular. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na 
recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o 
equipamento em questão, o utilizador deve tentar corrigir as interferências adoptando 
uma ou mais das seguintes medidas:

• Reorientar ou mudar o local da antena receptora

• Aumentar a distância entre o equipamento e o dispositivo receptor

• Ligar o equipamento a uma tomada que faça parte de um circuito diferente daquele 
onde o receptor está ligado

• Ou consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este dispositivo cumpre com o Artigo 15º das Normas FCC. O funcionamento está 
sujeito às duas condições seguintes:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e 

2. Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências que possam causar 
funcionamento indesejado.
2



3

Instruções de segurança

Leia estas instruções antes de utilizar o seu projector e guarde-as para consulta 
futura.

1. Leitura das instruções
Antes de utilizar o equipamento, deverá ler todas as instruções de segurança e de 
utilização.

2. Notas e avisos
Todas as notas e avisos incluídas nas instruções de utilização deverão ser 
acatados.

3. Limpeza
Desligue o projetor da tomada elétrica antes de o limpar. Utilize um pano húmido 
para limpar a carcaça do projector. Não utilize líquidos de limpeza nem aerossóis.

4. Acessórios
Não coloque este produto numa mesa, carrinho ou estante instável. Poderá 
originar a sua queda, causando danos graves no produto.
Mantenha os plásticos de embalagem (do projetor, acessórios e componentes 
opcionais) afastados do alcance de crianças, pois estes sacos poderão causar 
sufocamento. Tenha especial cuidado com crianças pequenas.

5. Ventilação
O projector está equipado com orifícios de ventilação (entrada e saída de ar).
Não obstrua nem coloque qualquer objecto junto destas aberturas, pois poderá 
original o aquecimento interno, causando degradação da imagem ou danos no 
projector.

6. Fontes de alimentação
Verifique se a tensão de funcionamento da sua unidade é idêntica à da sua 
corrente eléctrica.

7. Reparação
Não tente reparar o produto sozinho. Todas as operações de reparação devem 
ser realizadas por pessoal qualificado.

8. Peças de substituição
Quando forem necessárias peças de substituição, certifique-se de que as peças 
sejam especificadas pelo fabricante. As substituições não autorizadas poderão 
dar origem a incêndios, choques eléctricos ou outros perigos.

9. Formação de condensação
Nunca utilize este projetor imediatamente após o ter transportado de um local frio 
para um local quente. Quando o projector é exposto a essas mudanças de 
temperatura, poderá ocorrer a formação de condensação de humidade na lente e 
nos componentes internos mais importantes. Para evitar possíveis danos no 
projector, não o utilize durante pelo menos 2 horas sempre que ocorra uma 
mudança de temperatura súbita e extrema.



Notas acerca do cabo de alimentação AC

O cabo de alimentação AC deve cumprir os requisitos do país onde este projector for 
utilizado. Confirme o seu tipo de ficha AC nas figuras apresentadas abaixo e 
certifique-se que utiliza o cabo de alimentação AC apropriado. Se o cabo de 
alimentação AC não corresponder ao seu tipo de tomada AC, contacte o seu 
revendedor. Este projector está equipado com uma ficha AC com ligação à terra. 
Certifique-se de que a sua tomada é adequada para a ligação da ficha. Não anule o 
objectivo de segurança deste tipo de ficha com ligação à terra. Recomendamos que 
utilize um dispositivo de fonte de vídeo que esteja também equipado com um tipo de 
ficha com ligação à terra para evitar interferências no sinal devido a flutuações da 
tensão.

Para Austrália e 
China Continental

Para os E.U.A. e Canadá

Para o Reino Unido

Terra

Para a Europa continental

Terra

Terra

Terra
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Introdução

Conteúdo da embalagem
Abra cuidadosamente a embalagem e verifique se esta contém todos os itens 
indicados abaixo. Se faltar algum dos itens, contacte o local onde adquiriu o 
equipamento.

Acessórios padrão

Projector Controlo remoto Pilhas AAA *2

Cabo HDMI Cabo de alimentação Guia de consulta rápida

Certificado de garantia Guia de segurança Adaptador sem fios USB
6



Visão geral do projector

1. Tampa da lâmpada 2. Painel de controlo
3. Deslocamento da lente 4. Anel de foco
5. Anel de zoom 6. Sensor de IV frontal do controlo remoto
7. Lente de projecção 8. Alavanca de desengate rápido
9. Pés reguladores 10. Orifícios de ventilação (saída de ar) 
11. Barra de segurança 12. Orifícios de ventilação (entrada de ar) 
13. Altifalante 14. Porta oculta de adaptador sem fios 

USB
15. Orifícios de montagem no tecto 16. Terminal de saída DC de 12V

Activa dispositivos externos, tais como, 
um ecrã eléctrico ou controlo da luz, 
etc.

17. Porta de controlo RS-232 18. Porta USB Mini-B (para actualizações 
de firmware)

19. Portas de entrada HDMI 20. Porta de saída SPDIF
21. Tomada de saída de áudio 22. Bloqueio Kensigton anti-roubo 
23. Porta USB Tipo A (USB 2,0) 24. Porta USB Tipo A (USB 3.0)
25. Tomada de alimentação AC
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Controlos e funções

Projector e Controlo remoto
1. Energia

Liga e desliga o projector.
 ON /  OFF

Liga e desliga o projector.
2. Botões direccionais ( / / / )

Quando o menu apresentado no ecrã 
(OSD) está activo, estes botões são 
usados como botões direccionais para 
seleccionar os itens de menu 
pretendidos e para efectuar ajustes.

3.  OK
Utilizado para confirmar a selecção no 
menu.

4. Fonte
Apresenta a barra de selecção de fonte 
de entrada.

5.  Voltar
Utilizado para voltar ao nível anterior. 
Regressa ao menu OSD anterior, 
abandona e guarda as definições do 
menu.

6. /  Menu
Activa o menu apresentado no ecrã 
(OSD).

7. Luz indicadora de energia
(Consulte "Mensagens dos indicadores 
LED" na página 46).

8. Luz de aviso de temperatura
(Consulte "Mensagens dos indicadores 
LED" na página 46).

9. Luz indicadora da lâmpada
(Consulte "Mensagens dos indicadores 
LED" na página 46).

10. HDMI1/HDMI2
Selecciona a fonte de entrada HDMI 1 
ou HDMI 2.

11. Botões numéricos
12. Distorção

Exibe o menu de correcção de 
distorção.

13. Luminosidade
Exibe as barras de definição para 
ajustar os valores de brilho apropriados.
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14. Ecrã vazio
Utilizado para ocultar a imagem do 
ecrã.

15. Congelar
Utilizado para pausar/retomar a 
imagem no ecrã.

16. HDMI 3
Sem função

17. / /
 USB: Mudar para a fonte de 

Leitor multimédia.
 Wi-Fi: Mudar para ligação sem 

fios.
 Bluetooth: Sem função

18.  Leitor multimédia
Acede à página Tela inicial do 
projector. 

19.  ID
Sem função

20. ECO
Apresenta a barra de selecção do modo 
de lâmpada (Normal / ECO / ECO 
Dinâmico).

21. Volume
Apresenta a barra de ajuste do volume.

22. Sem som
Liga e desliga o áudio do projector.

23. Contraste
Exibe as barras de definição para 
ajustar os valores de contraste 
apropriados.

24. Automático
Sem função
9



Instalar as pilhas
1. Pressione e abra a tampa das pilhas, 

tal como ilustrado.

2. Retire as pilhas usadas (se aplicável) 
e instale duas pilhas AAA. Certifique-
se de que os polos positivo e negativo 
estão correctamente posicionados, tal 
como ilustrado.

3. Volte a colocar a tampa das pilhas.

Atenção

• Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto.

• Elimine a bateria usada seguindo as instruções.

• Ao introduzir a bateria certifique-se que os pólos positivo e negativo estão 
corretamente alinhados.

Nota

• Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças. Existe risco de morte se as pilhas 
forem acidentalmente engolidas.

• Retire as pilhas do controlo remoto se não o vai utilizar durante um longo período de 
tempo.

• Não elimine as pilhas usadas junto com o lixo doméstico. Elimine as pilhas usadas de 
acordo com as normas locais.

• A substituição incorrecta das pilhas poderá originar perigo de explosão. Substitua 
todas as pilhas por pilhas novas.

• Mantenha as pilhas afastadas de fogo ou água e guarde-as num local escuro, fresco e 
seco.

• Caso suspeite que as pilhas têm fugas, limpe o líquido derramado e substitua-as por 
pilhas novas.

• Se o líquido entrar em contacto com o seu corpo ou roupa, lave de imediato com 
bastante água.
10



Utilização do controlo remoto
Aponte o controlo remoto para o sensor de infravermelhos e prima um botão.

• Utilizar o projector pela frente

Nota

• Não aponte o laser directamente para os olhos das pessoas (especialmente crianças). 
Existe perigo de lesões oculares.

• O controlo remoto poderá não funcionar quando houver luz solar ou outra luz forte, 
como uma lâmpada fluorescente a incidir sobre sensor.

• Utilize o controlo remoto a partir de uma posição de onde o sensor seja visível.

• Não deixe cair o controlo remoto nem o submeta a choques.

• Mantenha o controlo remoto afastado de locais com temperatura ou humidade 
elevadas.

• Não permita que o controlo remoto se molhe nem coloque objectos molhados sobre o 
mesmo.

• Não desmonte o controlo remoto.

7m

5m
15 15

8m
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Posicionar o projector

Escolher um local
Antes de escolher um local para instalar o seu projector, tenha em consideração os 
seguintes factores:

• Tamanho e posição do seu ecrã

• Localização da tomada eléctrica

• Localização e distância entre o projector e o restante equipamento

Pode instalar o projector das seguintes formas.

Depois de ligar o projector, aceda ao menu DEFIN. > Projecção e prima /  para 
seleccionar uma definição.

1. Frente

Seleccione esta posição com o projector 
colocado sobre uma mesa à frente do 
ecrã. Esta é a forma mais comum de 
posicionar o projector, para uma 
configuração rápida e maior facilidade de 
transporte.

2. Trás

Seleccione esta posição com o projector 
colocado sobre uma mesa atrás do ecrã. 
Tenha em atenção que é necessário 
utilizar um ecrã especial para 
retroprojecção.

3. Frontal+Tecto

Seleccione esta posição com o projector 
suspenso no tecto em posição invertida e 
à frente do ecrã. Adquira o Kit de 
Montagem no Tecto/Parede para 
Projectores no seu revendedor para 
montar o seu projector. 

4. Retaguarda+Teto

Seleccione esta posição com o projector 
suspenso em posição invertida e atrás do 
ecrã. Tenha em atenção que para esta 
instalação será necessário utilizar um 
ecrã especial para retroprojecção e um 
Kit de Montagem no Tecto/Parede para 
Projectores.
12



Obter o tamanho ideal da imagem projectada
A distância entre a lente do projector e o ecrã, o nível de zoom (se disponível) e o 
formato do vídeo influenciam o tamanho da imagem projectada.

Dimensões de projecção

• A proporção do ecrã é 16:9 e a imagem é projectada numa proporção de 16:9
Tamanho do ecrã Distância até ao ecrã (mm)

Diagonal
A (mm) L (mm)

Comprimento 
mín. Média

Comprimento 
máx.

Polegadas mm (zoom máx.) (zoom mín.)

30 762 374 664 750 863 976

40 1016 498 886 1001 1151 1302

50 1270 623 1107 1251 1439 1627

60 1524 747 1328 1501 1727 1953

70 1778 872 1550 1751 2015 2278

80 2032 996 1771 2001 2302 2603

90 2286 1121 1992 2251 2590 2929

100 2540 1245 2214 2502 2878 3254

110 2794 1370 2435 2752 3166 3580

120 3048 1494 2657 3002 3454 3905

130 3302 1619 2878 3252 3741 4231

140 3556 1743 3099 3502 4029 4556

150 3810 1868 3321 3752 4317 4881

160 4064 1992 3542 4003 4605 5207

170 4318 2117 3763 4253 4893 5532

180 4572 2241 3985 4503 5180 5858

190 4826 2366 4206 4753 5468 6183

200 5080 2491 4428 5003 5756 6509

210 5334 2615 4649 5253 6044 6834

220 5588 2740 4870 5504 6331 7159

230 5842 2864 5092 5754 6619 7485

240 6096 2989 5313 6004 6907 7810

250 6350 3113 5535 6254 7195 8136

260 6604 3238 5756 6504 7483 8461

270 6858 3362 5977 6754 7770 8787

280 7112 3487 6199 7004 8058 9112

290 7366 3611 6420 7255 8346 9437

300 7620 3736 6641 7505 8634 9763

H

W
Distância de projecção

Centro da lente

EcrãDiagonal de ecrã 16:9

Deslocamento
vertical
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Por exemplo, se estiver a utilizar um ecrã de 120 polegadas, a distância de projecção 
recomendada é de 3.454 mm.
Se a sua distância de projecção medida for de 5.000 mm, a ocorrência mais 
aproximada na coluna "Distância até ao ecrã (mm)" é de 4.893 mm. Procurando na 
outra extremidade dessa linha verifica-se que é necessário um ecrã de 170'' (cerca de 
4,3 m).

Nota
• Todas as medições são aproximadas e poderão ser diferentes das reais. 

Recomendamos que, caso pretenda instalar permanentemente o projector, teste 
previamente o tamanho e distância de projecção utilizando o projector no local onde vai 
ser instalado, para permitir ter em conta as características ópticas do projector. Isto 
ajudará a determinar a posição exacta de montagem, para que seja a mais adequada 
para o local de instalação.

• Para optimizar a qualidade da projecção, sugerimos que efectue a projecção seguindo 
os valores apresentados nas células sem fundo cinzento.

• Os valores apresentados nas células com fundo cinzento servem apenas para 
referência.

Deslocar a lente de projecção

Nota

• Deixe de rodar o regulador quando ouvir um clique, o que indica que foi atingido o 
limite. Se rodar demasiado o regulador, poderá causar danos.

1V

 min.      0 V         
 max.     0.1 V         

Projecção frontal 
numa mesa

min.
máx.
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Ajustar a altura do projector

O projector está equipado com 1 pé regulador frontal e 2 pés reguladores traseiro.
Estes pés reguladores ajustam a altura da imagem e o ângulo de projecção.
1. Puxe a alavanca de desengate rápido e levante a parte frontal do projector.  

Quando a imagem estiver posicionada onde deseja, liberte a alavanca de 
desengate rápido para fixar o pé do projector nessa posição. Pode também 
apertar o pé regulador frontal para alterar a altura da imagem.

2. Utilize o pé regulador traseiro para ajustar o ângulo horizontal.
Para recolher o pé, enrosque o pé de ajuste de altura na direcção inversa.

Nota

• Para evitar danos no projector, certifique-se que os pés de ajuste estão totalmente 
retraídos antes de colocar o projector no seu estojo de transporte.

Ajustar a focagem e zoom do projector

1. Efectue a focagem da imagem rodando o anel de focagem. Recomendamos que utilize 
uma imagem fixa para efectuar a focagem.

2. Ajuste o tamanho da imagem rodando o anel de zoom.

Pé regulador frontal

Pé regulador traseiro Pé regulador traseiro

Anel de foco

Anel de zoom
15



Utilização

Instalar o adaptador sem fios USB
Siga as instruções abaixo para instalar o adaptador sem fios USB. Depois de ligar o 
adaptador sem fios USB volte a instalar a tampa. Não ligue o projector com a tampa 
aberta.

Ligar o projector
1. Termine as ligações do cabo de alimentação AC e do(s) cabo(s) de sinal 

periférico.

2. Prima  no projector ou  ON no controlo 
remoto para ligar o projector.
O projector demora cerca de um minuto a 
aquecer. 

3. Ligue o dispositivo de fonte de vídeo 
(computador, portátil, DVD, etc.). O projector 
detecta automaticamente a fonte quando a 
opção Fonte automática está Activada.

• Se o projector não detectar um sinal válido, 
a mensagem "Sem sinal" continuará a ser 
apresentada.

Aviso

• Nunca olhe directamente para a lente quando a lâmpada estiver ligada. Isso poderá 
provocar danos na sua visão.

• Este ponto focal gera altas temperaturas. Não coloque qualquer objecto junto a este 
ponto para evitar o risco de incêndio.

Desligar o projector
1. Prima  no projector ou  OFF no controlo remoto para desligar a lâmpada do

projector. Será apresentada a mensagem "Desligar. Prima novamente o botão de
energia" no ecrã.

2. Prima  no projector ou  OFF no controlo remoto novamente para confirmar.
• Se desejar ligar novamente o projector, deverá esperar que o projector termine 

o ciclo de arrefecimento e entre no modo de espera. No modo de suspensão, 
basta premir  no projector ou  ON no controlo remoto para reiniciar o 
projector.

3. Desligue o cabo de alimentação AC da tomada eléctrica e do projector.
4. Não ligue o projector imediatamente após o ter desligado.

1
2

3
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Tela inicial
O Tela inicial é o sistema operativo do projector que permite escolher a fonte de 
entrada HDMI, leitor multimédia, AirReceiver, ligação sem fios, assim como as 
definições de idioma.

Quando o projector não estiver a projectar uma imagem de uma fonte ligada ao 
mesmo, será exibida a página Tela inicial. Se o projector estiver a projectar a partir de 
uma fonte, poderá voltar à página Tela inicial premindo  ou .

A página Tela inicial disponibiliza as seguintes funcionalidades:

• Lista de fontes - Permite seleccionar a fonte Leitor multimédia, HDMI1 ou HDMI2.

• AirReceiver - Permite transmitir conteúdo sem fios a partir de smartphones, tablets 
ou PC.

• Rede - Permite ligar o projector a uma rede sem fios.

• Idioma - Define o idioma dos menus apresentados no ecrã (OSD).
17



Conexão
Ao ligar uma fonte de sinal ao projector, certifique-se de que:
1. Desliga todos os equipamentos antes de proceder a qualquer ligação.

2. Utiliza os cabos de sinal correctos para cada fonte.

3. Certifique que os cabos estão firmemente inseridos.

Importante

• Nas ligações indicadas acima, alguns cabos poderão não ser fornecidos com o 
projector. Os cabos encontram-se disponíveis em lojas de electrónica.

• As ilustrações apresentadas acima servem apenas como referência. As fichas de 
ligação disponíveis na traseira do projector variam de acordo com o modelo.

• Certifique-se de que a velocidade de transmissão do seu computador é 9600 para que 
seja possível ligar ao projector utilizando um cabo RS-232 apropriado.

1. Accionador de 12V para controlo do
ecrã

2. Cabo HDMI

3. Cabo USB (Mini-B para tipo A) 4. Cabo de áudio

5. Cabo SPDIF 6. Dispositivo de armazenamento USB 
para leitor multimédia, actualização 
de firmware

7. Cabo RS232

2 2

4

2

1

67

3

5

6
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Ligar a uma rede Wi-Fi
Antes de projectar sem fios deve ligar o projector a uma rede sem fios.
1. Antes de utilizar instale o adaptador sem fios USB (Consulte a página 16).

2. Ligue o projector. Consulte "Ligar o projector" na página 16.

3. Na página inicial da tela, seleccione Rede e prima OK para aceder às definições 
de ligação sem fios.

4. Active a função Wi-Fi para ver as redes disponíveis.

5. Seleccione o SSID do PA sem fios ao qual deseja ligar e prima OK.
19



Transmitir o ecrã com um Smartphone, Tablet ou PC
A função de transmissão do ecrã permite transmitir conteúdo sem fios a partir de 
smartphones, tablets ou PC (utilizando os sistemas operativos iOS, MacOS, Android 
ou Windows) ligados à mesma rede do projector.

Nota

• A Vivitek não pode garantir a interoperabilidade de todas as marcas e modelos dos 
dispositivos indicados acima.

• Algumas aplicações de transmissão de conteúdos, como a Netflix, Amazon Video, etc. 
não suportam a transmissão do ecrã através do projector.

• Os filmes protegidos por DRM do iTunes não suportam a transmissão do ecrã através 
do projector.
20



Transmissão do ecrã com um dispositivo iOS

1. Ligue o projector. Consulte "Ligar o projector" na página 16.

2. Ligue o projector a uma rede Wi-Fi. Consulte "Ligar a uma rede Wi-Fi" na página 
19. 

3. Ligue o seu dispositivo à mesma rede Wi-Fi do projector.

4. Deslize para cima a partir do fundo do ecrã para aceder à consola de controlo do 
iOS.

5. Toque no botão Screen Mirroring (Projeção do ecrã) na consola de controlo do 
iOS.

6. No menu Screen Mirroring (Projeção do ecrã) seleccione o nome de dispositivo 
"Vivitek".

7. O ecrã do seu dispositivo iOS será exibido no projector.
21



Transmissão do ecrã com um dispositivo MacOS

1. Ligue o projector. Consulte "Ligar o projector" na página 16.

2. Ligue o projector a uma rede Wi-Fi. Consulte "Ligar a uma rede Wi-Fi" na página 
19. 

3. Ligue o seu dispositivo à mesma rede Wi-Fi do projector.

4. Abra o menu de estado no topo do ecrã e clique no botão Projeção do ecrã. 

5. No menu Projeção do ecrã seleccione o nome de dispositivo "Vivitek".

6. O ecrã do seu dispositivo MacOS será exibido no projector.
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Transmissão do ecrã com um dispositivo Android

1. Ligue o projector. Consulte "Ligar o projector" na página 16.

2. Ligue o projector a uma rede Wi-Fi. Consulte "Ligar a uma rede Wi-Fi" na página 
19. 

3. Ligue o seu dispositivo à mesma rede Wi-Fi do projector.

4. Execute a função de transmissão sem fios no seu dispositivo.

Nota

• Todos as marcas de smartphones/tablets Android utilizam um nome diferente para a 
funcionalidade de transmissão de conteúdos sem fios. Consulte o manual do utilizador 
do seu dispositivo ou contacte a linha de apoio ao cliente do fabricante do dispositivo 
para descobrir o nome da funcionalidade de transmissão de conteúdos.

5. No menu de transmissão sem fios seleccione o nome de dispositivo "Vivitek".

6. O ecrã do seu dispositivo Android será exibido no projector.

Transmissão do ecrã com um PC Windows

1. Ligue o projector. Consulte "Ligar o projector" na página 16.

2. Ligue o projector a uma rede Wi-Fi. Consulte "Ligar a uma rede Wi-Fi" na página 
19. 

3. Ligue o seu PC à mesma rede Wi-Fi do projector.

4. Abra o navegador web Chrome  no seu PC.

5. Clique no botão  no canto superior direito da janela do navegador.
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6. Seleccione Cast... (Transmitir...) no menu do Chrome. 

7. No menu Cast tab (Transmitir separador) seleccione o nome de dispositivo 
"Vivitek". 

8. Seleccione Cast tab (Transmitir separador) para transmitir o separador que está 
a visualizar, ou Cast desktop (Transmitir ambiente de trabalho) para transmitir 
todo o ambiente de trabalho do seu PC. 

9. O ecrã do seu PC Windows será exibido no projector.

Problemas de transmissão de conteúdos

Problema: Nćo é possķvel encontrar o nome Vivitek na minha lista de 
dispositivos de transmissćo.

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos estão ligados à mesma rede

2. Reinicie o AirReceiver no projector várias vezes (Verifique AirReceiver > Reiniciar/
Fechar > REINICIAR).

3. Altere a definição de detecção do dispositivo e verifique novamente (Verifique 
AirReceiver > Configuração avançada > Ajustes de detecção de dispositivos > 
Desactivar / Activar)

Problema: A transmissćo é executada mas o ecrć nćo apresenta imagem.

4. Aceda a AirReceiver > Definições avançadas > Utilizar Codec de Hardware (HW), 
desactive esta função e verifique novamente.
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Problema: Nćo é possķvel encontrar a funēćo de transmissćo no seu 
smartphone/tablet Android.

5. A função de transmissão pode estar localizada na secção Definições > Sem fios e 
rede.  

6. Se mesmo assim não encontrar a função de transmissão do seu dispositivo, visite 
a loja Google Play para transferir e instalar uma aplicação de transmissão 
(Exemplo: Google Home). Depois de instalar e abrir a aplicação Google Home, 
seleccione Conta na barra do Menu > e escolha Espelhar dispositivo para 
começar a transmitir. 

Perguntas frequentes

Porque é que algumas aplicaēões ou vķdeos nćo transmitem conteśdos sem 
fios do meu dispositivo móvel para o projector?

Apesar de muitos protocolos e aplicações terem sido testados para transmitir 
conteúdos sem fios sem problemas para o projector, por vezes existem restrições 
regionais ou problemas de compatibilidade para a transmissão de vídeo de um 
dispositivo móvel para o projector. Recomendamos que contacte o fabricante do 
dispositivo móvel, a operadora de telecomunicações ou programador das 
aplicações para obter informações sobre compatibilidade e limitações.

Apresentação a partir de um leitor de multimédia
A porta USB do projector permite-lhe aceder a ficheiros de imagens e documentos 
armazenados numa unidade flash USB ligada ao projector. Permite eliminar a 
necessidade de ter um computador como origem do sinal.

Formatos de ficheiros suportados

Visualizar ficheiros

1. Ligue uma unidade flash USB à porta USB na traseira do projector.

2. Prima  no projector e seleccione Leitor multimédia ou prima  no controlo 
remoto. O projector exibirá a página principal do leitor de multimédia incorporado.

3. Prima / / /  para seleccionar e prima OK para aceder à subpasta ou exibir um 
ficheiro.

4. Depois de exibir um ficheiro, prima OK para exibir a barra de funções. Pode 
premir /  para seleccionar a função e prima OK para activar o item.

Formato de vídeo Formato de áudio Formato de imagem
• 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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Utilizar os menus
O projector possui menus apresentados no ecrã (OSD) multilingue que permitem
efectuar ajustes na imagem e alterar diversas definições.

1. Prima  no projector ou  no controlo remoto para abrir o menu OSD.

2. Quando o menu OSD for exibido, utilize /  para seleccionar qualquer opção no 
menu principal.

3. Depois de selecionar o item desejado no menu principal, pressione  para aceder 
ao submenu para o ajuste da opção.

4. Utilize /  para seleccionar o item desejado e ajuste as definições com / .

5. Para aceder ao nível seguinte do menu OSD, prima OK.

6. Prima Menu duas vezes* para sair e guardar as definições.

*Depois de premir a primeira vez, regressará ao menu principal; ao premir a segunda 
vez, fechará o menu OSD.
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Proteger o projector

Utilizando a função de senha

Definir uma senha

1. Aceda ao menu GESTÃO > Palavra-passe. Prima OK. Será apresentada a 
página de definição da senha.

2. Seleccione Alterar senha e prima OK.

3. Os quatro botões direccionais (  , , , 
) representam respectivamente 4 

dígitos (1, 2, 3, 4). De acordo com a 
senha que pretende definir, prima os 
botões direccionais para introduzir seis 
dígitos para a senha.

4. Confirme a nova senha voltando a 
introduzi-la. 
Quando a senha estiver definida, o 
menu OSD regressará à página 
Palavra-passe.

5. Para activar a função Bloqueio de ligação, prima /  para realçar Bloqueio de 
ligação e prima /  para seleccionar Ligar. Introduza novamente a senha.

Nota

• Os dígitos introduzidos serão apresentados no ecrã como asteriscos. Anote a senha 
seleccionada e guarde-a previamente num local seguro, ou imediatamente depois de a 
introduzir para que possa consultá-la caso se esqueça dela.

• Depois de definir uma senha e activar a função de bloqueio de ligação, o projector não 
poderá ser usado, a menos que a senha correcta tenha sido introduzida depois de o 
ligar.

Se se esquecer da senha

Se introduzir a senha incorrecta, será 
apresentada a mensagem de erro de senha 
seguida pela a mensagem Introd. palavra-
passe actual. Se não se recorda da senha, 
pode utilizar o procedimento de recuperação 
da senha.
Se introduzir uma senha incorrecta 5 vezes 
seguidas, o projector irá encerrar 
automaticamente após poucos alguns instantes.
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Aceder ao procedimento de recuperaēćo da senha

1. Mantenha premido o botão OK durante 3 
segundos. O projector irá apresentar um 
número codificado no ecrã.

2. Anote o número e desligue o projector.

3. Procure a ajuda do centro de assistência 
técnica da sua área para descodificar o 
número. Poderá ser necessário fornecer 
documentação comprovativa de compra, 
para confirmar que é um utilizador 
autorizado do projector.

Alterar a senha

1. Aceda ao menu GESTÃO > Palavra-passe > Alterar senha.

2. Prima OK. Será apresentada a mensagem “Introd. palavra-passe actual”.

3. Introduza a senha antiga.

• Se a senha estiver correcta, será apresentada outra mensagem “Introd. nova 
palavra-passe”. 

• Se a senha estiver incorrecta, será apresentada a mensagem de erro de senha 
seguida pela mensagem “Introd. palavra-passe actual” para tentar 
novamente. Pode premir  BACK para cancelar a alteração ou tentar outra 
senha.

4. Introduza uma nova senha.

5. Confirme a nova senha voltando a introduzi-la.

Desactivar a funēćo da senha

Para desactivar a protecção por senha, aceda ao menu GESTÃO > Palavra-passe > 
Bloqueio de ligação e prima /  para seleccionar Desligar. Será apresentada a 
mensagem “Introd. palavra-passe actual”. Introduza a senha actual. 

• Se a senha estiver correcta, o menu OSD regressará à página de definição da 
senha. Não será necessário introduzir a senha da próxima vez que ligar o 
projector.

• Se a senha estiver incorrecta, será apresentada a mensagem de erro de senha 
seguida pela mensagem “Introd. palavra-passe actual” para tentar 
novamente. Pode premir  BACK para cancelar a alteração ou tentar outra 
senha.

Nota
• Apesar de a função de senha estar desactivada, deverá guardar a senha antiga num 

local seguro, caso necessite de a introduzir para reactivar a função de senha.
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Actualização de firmware
1. Aceda ao website da Vivitek para transferir o ficheiro 

de firmware mais recente.

2. Descompacte o ficheiro transferido, localize e 
guarde o ficheiro com o nome "update_signed.zip" 
na unidade flash USB.
(Sugerimos a utilização de uma unidade flash USB 
formatada em FAT32)

3. Insira uma unidade flash USB à porta USB na traseira do projector.

4. Aceda ao menu GESTÃO > Atualizar firmware e prima OK.

5. Seleccione Sim para actualizar a versão de firmware. Mantenha a alimentação 
ligada até que o processo de actualização termine.

6. Quando for apresentada a mensagem "Atualizado com êxito", significa que a 
atualização do firmware está concluída.
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Operação do menu
Nota
• Tenha em atenção que os menus apresentados no ecrã (OSD) variam de acordo com o 

tipo de sinal seleccionado e o modelo do projector utilizado.

• Os itens dos menus estarão disponíveis quando o projector detectar pelo menos um 
sinal válido. Se não existir qualquer equipamento ligado ao projector ou não for 
detectado nenhum sinal, apenas estará acessível um número limitado de itens no menu.

IMAGEM menu

Modo Ecrć

O projector está configurado com vários modos de imagem predefinidos, 
para que possa escolher um que se adapte ao seu ambiente de 
funcionamento e tipo de imagem do sinal de entrada.

• Luminosidade: Maximiza a luminosidade da imagem projectada. Este 
modo é adequado para ambientes em que é necessária uma 
luminosidade muito elevada, como quando se utiliza o projector em 
espaços bem iluminados.

• TV vívida: Com uma boa saturação de cor, nitidez ajustada e um nível 
de luminosidade mais elevado, o modo Vivid TV é perfeito para assistir 
a filmes numa sala de estar com pouca luz ambiente.

• Cinema: Complementado com cores precisas e um contraste mais 
profundo com menor nível de luminosidade, o modo Cinema é 
adequado para reproduzir filmes num ambiente com pouca 
luminosidade, por exemplo, numa sala de estar.

• Utilizador: Recupera as definições personalizadas com base nos 
modos de exibição disponíveis. Consulte "Modo Utilizador" na página 
30.

• ISF Noite: Disponível apenas quando ISF estiver activado.

• ISF Dia: Disponível apenas quando ISF estiver activado.

• Imagem suave: Oculto por predefinição. Apresentado apenas quando 
a definição Imagem suave estiver activada no menu CONTROLO.

• 3D: Apropriado para reproduzir imagens 3D e clips de vídeo 3D. Este 
modo está disponível apenas quando a função 3D estiver activada.

• HLG: Apresenta efeitos Hybrid Long Gamma adicionando uma curva 
logarítmica com brilho adicional acima do sinal. Este modo está 
disponível apenas quando:

CONTROLO > HDR estiver definido como Automático e for detectado 
conteúdo HLG.

Modo 
Utilizador

Quando a opção Modo Ecrć estiver definida para  Utilizador, poderá 
ajustar as definições Luminosidade, TV vívida, Cinema individualmente.

Luminosidade
Quanto mais elevado for o valor, mais clara será a imagem. Ajuste este 
controlo de forma a que as áreas pretas da imagem apareçam apenas a 
preto e que os detalhes nas áreas escuras sejam visíveis.

Contraste

Quanto mais elevado for o valor, maior será o contraste. Utilize esta 
função para definir os níveis de branco depois de ter ajustado 
previamente a definição de brilho de acordo com o ambiente de 
visualização e a entrada seleccionada.
30



Cor
Os valores mais baixos produzem cores menos saturadas. Se os valores 
forem demasiado elevados, as cores na imagem serão muito realçadas, o 
que tornará a imagem pouco realista.

Tonalidade Quanto mais elevado for o valor, mais esverdeada será a imagem. Quanto 
mais baixo for o valor, mais avermelhada será a imagem.

Nitidez Quanto mais elevado for o valor, mais nítida será a imagem.

Avanēado

Seleēćo de gama

Gama, refere-se à relação entre a fonte de entrada e o brilho da imagem. 
Escolha o modo de gama preferido entre 1.8/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/
Utilizador.

Luminosidade HDR

O projector pode ajustar automaticamente os níveis de brilho da sua 
imagem de acordo com a fonte de entrada. Pode também seleccionar 
manualmente o nível de brilho para apresentar uma imagem com melhor 
qualidade. Quando o valor é mais elevado, a imagem torna-se mais clara. 
Quando o valor é mais baixo, a imagem torna-se mais escura.

Temperatura de Cor

Existem várias predefinições de temperatura da cor disponíveis. As 
definições disponíveis poderão variar de acordo com o tipo de sinal 
seleccionado.

• Predefinido: Selecciona a temperatura ad cor entre Normal, 
Fresco, Lâmpada original ou Quente.

Pode também definir a temperatura da cor preferida ajustando as 
seguintes opções.

• Ganho de vermelhos/Ganho de verdes/Ganho de azuis: ajusta o 
nível de contraste de Vermelho, Verde e Azul.

• Desvio de vermelhos/Desvio de verdes/Desvio de azuis: ajusta 
o nível de brilho de Vermelho, Verde e Azul.
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Avanēado
(Continuação)

Gestćo de Cores

Esta função oferece seis conjuntos (RGBMY) de cores para ajustar. Ao 
seleccionar cada cor, poderá ajustar independentemente o seu intervalo e 
saturação de acordo com a sua preferência.

• Cor Primįria: Selecciona uma cor entre R (Vermelho), G (Verde), B 
(Azul), C (Ciano), M (Magenta) ou Y (Amarelo).

• Cor: Aumenta a gama, incluindo as 
cores que tenham mais proporções do 
que as suas duas cores adjacentes. 
Consulte a ilustração para saber como 
as cores se relacionam umas com as 
outras.
Por exemplo, se seleccionar Vermelho 
e definir a sua gama para 0, apenas é 
seleccionado o vermelho puro na 
imagem projectada. Aumentando a 
sua gama, incluirá vermelho perto do 
amarelo e vermelho perto do magenta.

• Saturaēćo: Ajuste os valores de acordo com a sua preferência. 
Cada ajuste efectuado irá reflectir-se imediatamente na imagem. 
Por exemplo, se seleccionar Vermelho e definir o seu valor para 0, 
apenas será afectada a saturação do vermelho puro.

Nota

• A Saturação é a quantidade dessa cor na imagem de vídeo. 
Valores mais baixos produzem cores menos saturadas; um 
valor de "0" remove totalmente essa cor da imagem. Se a 
saturação for demasiado elevada, essa cor será demasiado 
realçada e pouco realista.

• Ganho: Ajuste os valores de acordo com a sua preferência. O nível 
de contraste da cor primária seleccionada será afectado. Cada 
ajuste efectuado irá reflectir-se imediatamente na imagem.

Nota

• Quando estiver seleccionado "Branco", "Cor/Saturação/Ganho" irá 
alterar para "Ganho de vermelhos/Ganho de verdes/Ganho de azuis.

VERMELHO

AZUL

VERDE
Amarelo

CianoMagenta
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Avanēado
(Continuação)

ViviSettings

• Potenciador de cores: Permite-lhe ajustar a saturação das cores 
com maior flexibilidade. Modula algoritmos de cores complexos 
para apresentar cores saturadas, gradações suaves, tons 
intermédios e pigmentos subtis na perfeição.

• Tom de pele: Fornece um ajuste inteligente do tom apenas para 
calibrar a cor da pele das pessoas, e não outras cores na imagem. 
Impede a descoloração dos tons da pele provocada pelo feixe da 
luz de projecção, apresentando todos os tons de pele num tom 
mais atraente.

• ViviPeaking: É uma tecnologia de super resolução que melhora 
radicalmente o conteúdo Full HD em termos de cores, contraste e 
texturas. É também uma tecnologia de optimização de detalhes que 
refina detalhes para apresentar imagens realistas que sobressaem 
no ecrã. Os utilizadores podem ajustar os níveis de nitidez e 
optimização de detalhes para obter uma visualização ideal.

• ViviMotion: Pode utilizar esta função para suavizar vídeos com 
movimento rápido comparando fotogramas consecutivos e 
inserindo um fotograma intermediário entre eles.

Reduēćo de ruķdo

Reduz o ruído electrónico da imagem causado por diferentes leitores 
multimédia.

ViviBlack

Altera o nível de preto das imagens projectadas para aumentar o efeito da 
taxa de contraste.

Brilliant Color

Esta funcionalidade utiliza um algoritmo de processamento da cor e 
melhoramentos a nível do sistema para permitir uma maior luminosidade 
ao mesmo tempo que apresenta cores mais verdadeiras e vibrantes. 
Permite um aumento da luminosidade superior a 50% em imagens de tom 
médio, comuns em vídeo e em cenas naturais, para que o projector 
reproduza imagens em cores realistas e verdadeiras.

Redefinir o 
modo de 
exibiēćo atual

Repõe os valores predefinidos de todos os ajustes efectuados no Modo 
Ecrć seleccionado.
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Menu CONTROLO

Zoom digital

Oculta as partes da imagem de fraca qualidade nas quatro 
extremidades.
Quanto maior for o valor, maior será a secção da imagem ocultada 
enquanto o ecrã permanece preenchido e geometricamente preciso. 
O valor 0 significa que a imagem é 100% exibida.

3D

O projector oferece uma função de 3D que permite visualizar filmes, 
vídeos e eventos desportivos em 3D de forma mais realista 
apresentando a profundidade das imagens. Para ver imagens 3D 
precisa de utilizar um par de óculos 3D.

• Modo 3D: A predefinição é Auto e o projector escolherá 
automaticamente um formato 3D apropriado quando detectar 
conteúdo 3D. Se o projector não reconhecer o formato 3D, 
escolha manualmente um modo 3D de acordo com a sua 
preferência.

• Inverter Sinc. 3D: Se a sua imagem 3D estiver distorcida, active 
esta função para alternar entre a imagem para o olho esquerdo e 
a imagem para o olho direito para obter uma experiência de 
visualização 3D mais confortável.

HDR

O projector suporta fontes de imagem HDR. Pode detectar 
automaticamente a amplitude dinâmica da fonte para SDR ou 
HDR10 ou HLG e optimiza as definições para reproduzir conteúdos 
com uma amplitude dinâmica mais ampla. No entanto, não é 
possível ajustar o Modo Ecrã depois de mudar para HDR.

Imagem 
suave

Reduz o ruído acústico. É adequado para visualizar filmes que 
exijam um ambiente ultra-silencioso para que não seja perturbado 
pelo ruído do projector. Quando este modo for utilizado, as seguintes 
funções do menu serão automaticamente alteradas para as 
definições designadas e apresentadas a cinzento.

• Ligar: Para activar a função XPR (a resolução será 3840 x 2160.)

• Desligar: Para desactivar a função XPR (a resolução será 1920 x 
1080.)
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Formato de 
imagem

Existem diversas opções para definir o formato da imagem 
consoante a fonte de sinal de entrada.

• Automático: Dimensiona 
proporcionalmente a imagem para se 
adaptar à resolução nativa do projector 
relativamente à largura horizontal ou 
vertical.

• Preencher: Projecta uma imagem na 
resolução original e dimensiona-a para 
a ajustar à área de visualização.

• 4:3: Dimensiona uma imagem, de 
forma a que seja apresentada no 
centro do ecrã, no formato 4:3.

• 16:9: Dimensiona uma imagem, de 
forma a que seja apresentada no 
centro do ecrã, no formato 16:9.

Distorēćo Corrige manualmente a distorção vertical da imagem.

Imagem 16:9

Imagem 4:3

Imagem 16:9

Imagem 4:3

Imagem 16:9
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Menu DEFIN.

Projecēćo
O projector pode ser instalado no tecto, atrás de um ecrã, ou com um 
ou mais espelhos.
Consulte "Escolher um local" na página 12.

Idioma Define o idioma dos menus apresentados no ecrã (OSD).

Ecrć Splash Permite seleccionar o ecrã de logótipo exibido durante o arranque do 
projector.

Temporizad
or de 
desligament
o automįtico

Permite desligar automaticamente o projector se não for detectada 
qualquer entrada de sinal após um determinado período de tempo 
para evitar o desgaste desnecessário da lâmpada.

Ligar 
Directo

Permite que o projector se ligue automaticamente quando for 
fornecida energia através do cabo de alimentação.

Definiēões 
de Menu

• Posição do menu: define a posição do menu apresentado no 
ecrã (OSD).

• Tempo Visualiz. Menu: define o período de tempo durante o qual 
o menu OSD permanece activo após premir o último botão.

• Mensagem: Activa ou desactiva as mensagens de lembrete.

Fonte 
automįtica

Permite que o projector procure automaticamente um sinal.

Definiēões 
de Som

• Efeito: 

• Modo: Esta função utiliza a tecnologia de optimização de som 
MaxxAudio, que incorpora os algoritmos Wave para 
proporcionar fantásticos efeitos de graves e agudos, além de 
proporcionar uma experiência de áudio cinematográfica 
imersiva. Estão disponíveis os seguintes modos de som 
predefinidos: Normal, Cinema, Música, Dinâmico e Utilizador.
O modo Utilizador permite-lhe personalizar as definições de 
som. Quando seleccionar o modo Utilizador, poderá efectuar 
ajustes manuais com a função Definições de utilizador.
Se a função Sem som estiver activada, ao ajustar o Efeito irá 
desactivar a função.

• Definições Utilizador: Seleccione as bandas de frequência 
desejadas (100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz e 10 kHz) para 
ajustar os níveis de acordo com a sua preferência. As 
definições ajustadas aqui definem o modo de Utilizador.

• Sem som: Desactiva temporariamente o som.

• Volume: Ajusta o nível do volume.

• S/PDIF: Activar ou desactivar S/PDIF.

• Repor definições áudio: Repõe os valores predefinidos de todos 
os ajustes efectuados no menu Efeito.
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Menu GESTĆO

Definiēões de 
Luz

• Modo de Luz: Selecciona uma potência apropriada para a lâmpada 
entre os modos disponíveis. 
• Normal: Proporciona luminosidade total da lâmpada.
• Economico: Diminui o brilho para aumentar a duração da lâmpada 

e diminuir o ruído da ventoinha.
• Eco Dinâmico: Ajusta automaticamente a potência da lâmpada 

dependendo do nível de brilho do conteúdo, optimizando a 
qualidade da imagem.

• Repor Temp. Luz: Consulte "Substituir a lâmpada" na página 41.
• Temp. Luz: Exibe informações de Temp. Luz.

Definiēões 
HDMI

• Gama HDMI
Selecciona um formato de cor adequado para optimizar a qualidade da 
imagem.

• Automático: Selecciona automaticamente um espaço de cor e um 
nível de cinzento adequado para o sinal HDMI recebido.

• Total: Utiliza a gama RGB completa 0-255.
• Limitado: Utiliza a gama RGB limitada 16-235.

Palavra-
passe

Consulte "Utilizando a função de senha" na página 27.

Bloqueio do 
teclado

Com os botões de controlo do projector e do controlo remoto bloqueados, 
pode impedir que as definições do projector sejam acidentalmente 
alteradas (por crianças, por exemplo).  Quando a opção Bloqueio dos 
botões está activada, os botões de controlo no projector não funcionarão, 
com excepção do botão  POWER.
Para desactivar o bloqueio dos botões do painel, mantenha premido  
(botão direccional para a direita) no projector ou no controlo remoto 
durante 3 segundos. 

Nota

• Se desligar o projector sem desactivar o bloqueio dos botões 
do painel, o projector terá os botões bloqueados da próxima 
vez que o ligar. 

Indicador 
LED

Pode desligar os indicadores LED. Assim, poderá evitar quaisquer 
perturbações durante a visualizações de imagens numa sala escura.

ISF

O menu de calibração ISF está protegido por palavra-passe e apenas pode 
ser acedido por calibradores ISF autorizados. A ISF (Imaging Science 
Foundation) desenvolveu normas elaboradas cuidadosamente e 
reconhecidas pela indústria para um desempenho de vídeo ideal e 
implementou um programa de formação para técnicos e instaladores para 
utilizarem estas normas para obter uma qualidade de imagem ideal nos 
dispositivos de exibição de vídeo. Assim, recomendamos que a 
configuração e a calibração sejam efectuadas por um técnico de instalação 
com certificação ISF.

Nota

• Para obter mais informações, visite www.imagingscience.com 
ou contacte o revendedor onde adquiriu o projector.
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Padrćo de 
teste

Ajusta o tamanho da imagem e a focagem e 
permite verificar se a imagem projectada 
não apresenta distorção.

HDMI EDID

• HDMI EDID
Mude HDMI EDID para HDMI 1.4 ou HDMI 2.0 para resolver problemas de 
compatibilidade com determinados leitores antigos.

• 2.0: O modo melhorado permite mudar para HDMI 2.0 EDID
• 1.4: O modo padrão permite mudar para HDMI 1.4 EDID.

Interruptor 
12V

• Ligar: Se seleccionar esta opção, o projector enviará um sinal 
electrónico quando for ligado.

• Desligar: Se seleccionar esta opção, o projector não enviará um sinal 
electrónico quando for ligado.

Altitude 
elevada

Recomendamos-lhe que utilize o modo Altitude elevada quando estiver 
num local entre 1500 e 3000 m acima do nível do mar e quando a 
temperatura ambiente se situar entre 0 e 30 °C.
O funcionamento no modo "Altitude elevada" pode provocar um nível de 
ruído superior, devido ao facto de ser necessária uma maior velocidade da 
ventoinha para melhorar o sistema de arrefecimento e o desempenho.
Se utilizar o projector em condições ambientais extremas, excluindo as 
acima mencionadas, este poderá apresentar sintomas de encerramento 
automático, que se destinam a proteger o projector contra aquecimento 
excessivo. Nestas circunstâncias, deverá mudar para o Modo Grande 
Altitude para resolver esses sintomas. No entanto, tal não significa que 
este projector pode funcionar em todas as condições ambientais extremas.

Nota

• Não utilize o modo Altitude elevada se estiver num local entre 
0 e 1500 m de altitude e a temperatura ambiente estiver entre 0 
e 35 °C. O projector ficará excessivamente refrigerado, se ligar 
este modo nessas condições.

Atualizar 
firmware

Consulte "Actualização de firmware" na página 29.

Repor todas 
as definiēões

Repõe os valores predefinidos de todas as definições.
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INFORMAÇÕES menu

• Nome do modelo: Apresenta o nome do modelo do projector.

• Fonte: Mostra a fonte de sinal actual.

• Resolução: Mostra a resolução nativa do sinal de entrada.

• Tempo de utilização da luz: Apresenta o número de horas de utilização da 
lâmpada.

• Formato 3D: Mostra o modo actual de 3D.

• Versão do Firmware: Apresenta as versões do sistema e DLP do projector.

• Número de série: Apresenta o número de série do projector.
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Manutenção
O projector necessita de manutenção apropriada. Deverá manter a lente limpa, pois o 
pó, a sujidade ou manchas serão projectados no ecrã e diminuirão a qualidade da 
imagem. Caso seja necessário substituir algum componente, contacte o seu 
revendedor ou um técnico de assistência qualificado. Antes de limpar qualquer 
componente, desligue o projector e retire o cabo de alimentação da tomada.

Aviso

• Nunca abra qualquer tampa do projector. As tensões eléctricas perigosas existentes no 
interior do projector podem causar ferimentos graves. Não tente reparar o projector por 
si próprio. Todas as operações de reparação devem ser realizadas por pessoal 
qualificado.

Limpar a lente
Limpe cuidadosamente a lente com papel para limpeza de lentes. Não toque na lente 
com as mãos.

Limpar a carcaça do projector
Limpe cuidadosamente com um pano macio. Se não conseguir remover facilmente a 
sujidade e as manchas, utilize um pano macio humedecido com água, ou água e 
detergente neutro e seque com um pano seco e macio.

Nota

• Desligue o projector e retire o cabo de alimentação AC da tomada eléctrica antes de 
iniciar os trabalhos de manutenção.

• Certifique-se que a lente está fria antes de a limpar.

• Não utilize detergentes ou produtos químicos além dos mencionados acima. Não utilize 
benzeno ou diluentes.

• Não utilize produtos químicos em aerossol.

• Utilize apenas um pano macio ou papel para limpeza de lentes.
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Substituir a lâmpada
Ao longo do tempo de utilização do projector, a luminosidade da lâmpada diminui 
gradualmente e a mesma tornar-se-á mais susceptível a quebras. Recomendamos 
que substitua a lâmpada quando for exibida uma mensagem de aviso. Não tente 
substituir a lâmpada por si próprio. Contacte um técnico de assistência qualificado 
para efectuar a substituição.

Nota

• A lâmpada estará extremamente quente logo após o projector ter sido desligado. Se 
tocar na lâmpada, poderá provocar queimaduras nos dedos. Quando substituir a 
lâmpada, aguarde pelo menos 45 minutos para que a lâmpada arrefeça.

• Nunca toque no vidro da lâmpada. A lâmpada poderá explodir devido ao manuseamento 
incorrecto, o que inclui o toque no vidro da lâmpada.

• A vida útil da lâmpada poderá variar de lâmpada para lâmpada e depende do ambiente 
de utilização. Não existe garantia todas as lâmpadas terão o mesmo tempo de vida útil. 
Algumas lâmpadas poderão falhar ou terminar a sua vida útil num período de tempo 
mais curto do que outras lâmpadas semelhantes.

• A lâmpada poderá explodir em consequência de vibrações, choques ou degradação 
resultante de horas de utilização à medida que a sua vida útil se aproxima do fim. O 
risco de explosão poderá variar dependendo do ambiente ou das condições nas quais o 
projector e a lâmpada são utilizados.

• Utilize luvas e óculos de protecção ao colocar ou retirar a lâmpada.

• Os ciclos rápidos de ligado-desligado irão danificar a lâmpada e reduzir a sua vida útil. 
Após ligar o projector, aguarde pelo menos 5 minutos antes de o desligar.

• Não utilize a lâmpada perto de papel, tecido, ou outro material combustível nem a tape 
com esses materiais.

• Não utilize a lâmpada numa atmosfera que contenha substâncias inflamáveis, tais como 
diluentes.

• Ventile muito bem a área ou a sala quando utilizar a lâmpada numa atmosfera com 
oxigénio (no ar). Se o ozono for inalado, poderá causar dores de cabeça, náuseas, 
tonturas e outros sintomas.

• A lâmpada contém mercúrio inorgânico. Se a lâmpada explodir, o mercúrio contido na 
lâmpada ficará exposto. Abandone imediatamente a área se a lâmpada partir durante a 
sua utilização e ventile a área durante pelo menos 30 minutos para evitar a inalação dos 
gases de mercúrio. Caso contrário, poderá colocar em risco a sua saúde.
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1. Desligue o projector.

2. Se o projector estiver instalado num suporte de montagem no tecto, retire-o

3. Desligue o cabo de alimentação.

4. Utilize uma chave de fendas para remover o parafuso da tampa. (Imagem #1) 
Puxe e retire a tampa. (Imagem #2)

5. Remova o parafuso do módulo da lâmpada. (Imagem #3) 
Levante a pega e retire o módulo. (Imagem #4)

6. Insira o novo módulo da lâmpada no projector e aperte os parafusos.

7. Volte a colocar a tampa da lâmpada e aperte o parafuso.

8. Ligue o projector.  Se a lâmpada não acender após o período de aquecimento, 
tente reinstalar a lâmpada.

9. Reponha o tempo da lâmpada. Consulte o menu “GESTÃO > Definições de 
Luz > Repor Temp. Luz”.

Nota

• Elimine a lâmpada usada de acordo com as normas locais.

• Certifique-se que os parafusos se encontram devidamente apertados. Os parafusos não 
apertados devidamente poderão originar ferimentos ou acidentes.

• Como a lâmpada é feita de vidro, não deixe cair a unidade e não risque o vidro.

• Não reutilize a lâmpada antiga. Isso poderá originar a explosão da lâmpada.

• Desligue o projector e retire o cabo de alimentação AC da tomada antes de substituir a 
lâmpada.

• Não utilize o projector se a tampa da lâmpada não estiver colocada.

2

1

3

4
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Especificações
• Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

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

Ópticas

Resolução 3840 x 2160 com XPR, 1920 x 1080 sem XPR

Sistema de exibição 1-CHIP DMD

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

Intervalo de focagem da lente 1,2 m a 5,1 m em Panorâmico, 1,3 m a 4,9 m em Tele

Lâmpada Lâmpada de 245 W

Taxa de zoom 1,3X

Eléctricas

Fonte de alimentação AC100–240V, 3,60 A, 50/-60 Hz (Automático)

Consumo de energia 350 W (Máx.); 0,5 W (Suspensão)

Mecânicas

Peso 4,2 Kg + 200 g (9,3 lbs + 0,44 lbs)

Terminais de saída

Altifalante 5 watts x 1

Saída do sinal de áudio
Tomada de áudio de PC x 1
SPDIF para óptico x 1

Controlo

USB

Tipo A (USB 3,0) x 1

Tipo A (USB 2.0) x 1

Mini-B x 1

Tipo A (USB 2.0 para adaptador sem fios) x 1

Accionador para controlo do 
ecrã

12V DC x 1

Controlo de série RS-232 9 pinos x 1

Receptor IR x 1

Terminais de entrada

Entrada do sinal de vídeo HDMI (2.0b, HDCP 2.2) x 2 

Requisitos ambientais

Temperatura em funcionamento 0°C–40°C ao nível do mar

Humidade relativa em 
funcionamento

10%-90% (sem condensação)

Altitude em funcionamento
0-1499 m a 0°C–35°C

1500–3000 m a 0°C–30°C (com modo de altitude elevada activado)

Temperatura de armazenamento -20°C–60°C ao nível do mar

Humidade de armazenamento 10%–90% HR (sem condensação)

Altitude de armazenamento 30°C a 0 a 12200 m acima do nível do mar

Transporte Recomenda-se a utilização da embalagem original ou equivalente
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Dimensões
367,3 mm (L) x 254,0 mm (P) x 129,7 mm (A)

Instalação no tecto

Parafusos para montagem no tecto:
M4 x 8 (Máx. C = 8mm)

Unidade: mm
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Anexo

Mensagens dos indicadores LED
Luz

Estado e descrição

Eventos do sistema

O sistema encontra-se no modo de espera

O sistema está a arrancar

O sistema está a funcionar normalmente

O sistema está a arrefecer

A transferir

Falha de arranque da roda de cores

Falha de reposição da escala

Lâmpada esgotada

A tampa da lâmpada não está fechada

Eventos Burn-in

Burn-in activado

Burn-in desactivado

Eventos da lâmpada

Erro da Lâmpada em operação normal

A lâmpada não está acesa

Eventos térmicos

Erro da ventoinha 1 (a velocidade real da ventoinha 
é superior à velocidade desejada)

Erro da ventoinha 2 (a velocidade real da ventoinha 
é superior à velocidade desejada)

Erro da ventoinha 3 (a velocidade real da ventoinha 
é superior à velocidade desejada)

Erro da ventoinha 4 (a velocidade real da ventoinha 
é superior à velocidade desejada)

Erro de temperatura 1 (temperatura superior ao 
limite)

: 
Desactivado

: Laranja aceso : Verde aceso : Vermelho aceso

: Laranja intermitente : Verde intermitente
: Vermelho 

intermitente
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Modos de compatibilidade
Resoluções e frequências suportadas para entrada HDMI (HDCP)
• Sincronização para PC

Nota
• As resoluções e frequências indicadas acima poderão não ser suportadas devido às 

limitações de ficheiro EDID e placas gráficas VGA. É possível que algumas resoluções e 
frequências não possam ser escolhidas.

Resolução Modo Frequência 
vertical (Hz)

Frequência 
horizontal 

(kHz)

Frequência 
de pixéis 

(MHz)

Formatos 3D suportados

Topo-Fundo Side By Side

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 

(Cintilação reduzida) 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 (Cintilação 
reduzida) 119,989 97,551 115,5

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

1024 x 576 @ 60Hz
Resoluções e 
frequências de 

computador portátil
60,00 35,820 46,996

1024 x 600 @ 65Hz
Resoluções e 
frequências de 

computador portátil
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 
(Redução de 

cintilação)
119,909 101,563 146,25

1280 x 1024
SXGA_60 60,020 63,981 108,000 V V
SXGA_75 75,025 79,976 135,000
SXGA_85 85,024 91,146 157,500

1280 x 960
1280 x 960_60 60,000 60,000 108 V V
1280 x 960_85 85,002 85,938 148,500

1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712 85,500 V V
1440 x 900 WXGA+_60 59,887 55,935 106,500 V V

1400 x 1050 SXGA+_60 59,978 65,317 121,750 V V
1600 x 1200 UXGA 60,000 75,000 162,000 V V
1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,954 65,290 146,250 V V

640 x 480 @ 67Hz MAC13 66,667 35,000 30,240
832 x 624 @ 75Hz MAC16 74,546 49,722 57,280

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

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

1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1200_60 

(Redução de 
cintilação) 

59,95 74,038 154 V V

1920 x 1080 @ 
120Hz

1920 x 1080_120
(Suporta apenas 

HDMI 2.0)
120,000 135,000 297

3840 x 2160 3840 x 2160_30
Para modelo 4K2K 30 67,5 297

3840 x 2160

3840 x 2160_60
Para modelo 4K2K
(Suporta apenas 

HDMI 2.0)

60 135 594
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• Resoluções e frequências de vídeo

• Tabela de profundidade de cor

Frequência Resolução
Frequência 
horizontal 

(kHz)

Frequência 
vertical (Hz)

Frequência 
de pixéis 

(MHz)

Formatos 3D suportados
Frame 

Packing
Topo-Fundo Side By Side

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 (Suporta 

apenas HDMI 2.0)
54 24 297

2160/25P
3840 x 2160 (Suporta 

apenas HDMI 2.0)
56,25 25 297

2160/30P
3840 x 2160 (Suporta 

apenas HDMI 2.0)
67,5 30 297

2160/50P
3840 x 2160 (Suporta 

apenas HDMI 2.0)
112,5 50 594

2160/60P
3840 x 2160 (Suporta 

apenas HDMI 2.0)
135 60 594

Formato de exibição (frequência de 
actualização) 

Subamostragem de Croma 8 bits 10 bits 12 bits

4K/60p (60 Hz)
04:04:04 Sim Não Não
04:02:02 Sim Sim Sim
04:02:00 Sim Sim Sim

4K/24p (24 Hz)
04:04:04 Sim Sim Sim
04:02:02 Sim Sim Sim
04:02:00 Sim Sim Sim
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Resolução de problemas
Consulte os sintomas e medidas listados abaixo antes de enviar o projector para 
reparação. Se o problema persistir, contacte o seu revendedor ou centro de 
assistência. Consulte também a secção "Mensagens dos indicadores LED".

Problemas com o arranque

Se nenhuma luz se acender:

• Certifique-se de que o cabo de alimentação está correctamente ligado ao projector 
e que a outra extremidade está ligada a uma tomada com corrente.

• Prima novamente o botão de energia.

• Desligue o cabo de alimentação e aguarde um momento, depois ligue-o e prima o
botão de energia novamente.

Problemas com a imagem

Se fonte que procura for exibida:

• Prima o botão Source (Fonte) no controlo remoto para seleccionar uma fonte de 
entrada de sinal activa.

• Certifique-se de que a fonte de sinal externa está ligada.

• Para uma ligação ao computador, certifique-se de que a porta de vídeo externa do
computador portátil está activada. Consulte o manual do computador.

Se a imagem está desfocada:

• Ajuste o anel de focagem, durante a exibição do menu no ecrã. (O tamanho da
imagem não deverá alterar; se mudar, estará a ajustar o zoom e não a focagem.)

• Verifique se a lente de projecção precisa de ser limpa.

Problemas com o controlo remoto

Se o controlo remoto não funciona:

• Certifique-se de que nada está a bloquear o receptor do controlo remoto na parte 
frontal do projector. Utilize o controlo remoto dentro do alcance efectivo.

• Aponte o controlo remoto para o ecrã ou para a parte frontal ou traseira do 
projector.

• Desloque o controlo remoto para que esteja directamente apontado para a parte 
frontal ou traseira do projector e não para a parte lateral.
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Protocolo RS-232
Configuração RS-232

Exemplos:

Velocidade de 
transmissão:

9600

Verificação de 
paridade:

Nenhum

Bit de dados: 8

Bit de paragem: 1

Controlo de fluxo: Nenhum

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
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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
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