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FCC Bildirimi

Bu cihaz FCC kuralları bölüm 15’e göre test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz 
sınırlamalarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu limitler bir yerleşim yerinde zararlı 
girişime karşı düzgün bir koruma sağlamak üzere dizayn edilmiştir. Bu ekipman, radyo 
frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayar ve eğer talimatlara uygun olarak kurulmaz ve 
kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir 
kurulumda girişim olmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Eğer bu ekipman, ekipmanı 
açıp kapayarak belirlenebilecek şekilde radyo ya da televizyon alımında zararlı 
parazite neden olursa, kullanıcı, paraziti ortadan kaldırmak için aşağıdaki önlemlerden 
bir ya da bir kaçını yapması konusunda cesaretlendirilir:

• Alıcı antenini yeniden yönlendiriniz ya da farklı bir yere yerleştiriniz

• Ekipman ile alıcı arasındaki ayrımı artırınız

• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu elektrik şebekesinden farklı bir duvar prizine 
bağlayınız

• Ya da yardım almak için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz, FCC kuralları 15. Kısmı ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki duruma 
tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve 

2. Bu cihaz, istenmeyen işletime neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan 
her türlü paraziti kabul etmelidir.
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Güvenlik talimatları

Projektörü çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun ve gelecekte kullanım için 
saklayın.

1. Talimatları okuyun
Cihaz çalıştırılmadan önce tüm güvenlik ve çalıştırma talimatları okunmalıdır.

2. Notlar ve uyarılar
Bu çalıştırma talimatları kapsamında verilen tüm not ve uyarılara uyarılmalıdır.

3. Temizlik
Temizlemeden önce projektörü prizden çekin. Projektörün muhafazasını 
temizlemek için nemli bir bez kullanın. Sıvı ya da aerosol temizlik malzemesi 
kullanmayın.

4. Aksesuarlar
Bu cihazı sabit olmayan araba, masa ya da standların üzerine yerleştirmeyin. Ürün 
düşebilir ve ürünün ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir.
Plastik ambalaj malzemelerini (projektör, aksesuar ve isteğe bağlı kısımların) 
çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin çünkü söz konusu torbalar 
çocukların boğulmasına neden olabilir. Çevrede küçük çocuklar varken özellikle 
dikkat edin.

5. Havalandırma
Projektörde havalandırma delikleri (giriş) ve havalandırma delikleri (çıkış) 
bulunmaktadır.
Bu yuvaların çevresine herhangi bir nesne yerleştirmeyin ya da tıkamayın; aksi 
takdirde iç ısı artışı yaşanır ve resim kalitesi bozulur veya projektör hasar görür.

6. Güç kaynakları
Ünitenizin çalışma voltajının yerel güç kaynağınızın voltajına eşit olduğundan emin 
olun.

7. Servis
Ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Tüm servis işlemlerini yetkili servis 
personelinin yapmasını sağlayın.

8. Yedek Parçalar
Yedek parça gerektiği zaman üretici tarafından belirtilen yedek parçaların 
kullanıldığından emin olun. Diğer parçaların kullanılması yangın, elektrik 
çarpmalarına ve diğer tehlikelerin vuku bulmasına neden olabilir.

9. Nem Yoğunlaşması
Bu projektörü soğuk bir alandan sıcak bir yere taşıdıktan hemen sonra 
çalıştırmayın. Projektör sıcaklıkta böyle büyük bir değişiklikle karşılaşırsa nem 
mercek üzerinde yoğunlaşabilir ve önemli iç parçalara zarar verebilir. Üniteyi 
muhtemel zarara karşı korumak için sıcaklıkta aşırı bir değişiklik olduğunda 
projektörü en az 2 saat boyunca kullanmayın.



AC Güç Kablosu Hakkında Notlar

AC Güç Kablosu bu projektörü kullandığınız ülkelerin gereksinimlerine uymalıdır. AC 
prizinizin aşağıdaki örneğe uyduğunu doğrulayın ve uygun AC Güç Kablosunu 
kullandığınızdan emin olun Temin edilen AC Güç Kablosu AC Prizinize uymuyorsa 
lütfen bayiinizle temas kurun. Bu projektör topraklanmış AC hatlı bir fiş ile 
donatılmıştır. Prizinizin fişe uyduğundan emin olun. Topraklanmış fişin güvenliğini 
sarsmayın. Voltaj değişimine bağlı olarak sinyal bozulmasını engellemek üzere 
topraklanmış bir AC prizinin bulunduğu bir video kaynağını kullanmanızı tavsiye 
ederiz.

Avustralya ve Çin Toprakları için A.B.D. ve Kanada için

İngiltere için

Topraklama

Kıta Avrupası için

Topraklama

Topraklama

Topraklama
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Giriş

Ambalaj içeriği
Paketi dikkatli bir şekilde açın ve aşağıda gösterilen tüm parçaların bulunduğundan 
emin olun. Bu öğelerden herhangi birinin eksik olması halinde, lütfen satın aldığınız 
yere başvurun.

Standart aksesuarlar

Projektör Uzaktan kumanda AAA piller *2

HDMI kablosu Güç kablosu Hızlı Başlatma Kılavuzu

Garanti kartı Güvenlik rehberi USB kablosuz yardımcı aygıtı
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Projektöre Genel Bakış

1. Lamba muhafazası 2. Kontrol paneli
3. Lens değiştirme 4. Odak halkası
5. Yakınlaştırma halkası 6. Ön IR uzaktan kumanda sensörü
7. Projeksiyon merceği 8. Hızlı serbest bırakma kolu
9. Ayarlayıcı ayaklar 10. Havalandırma delikleri (hava çıkışı) 
11. Güvenlik çubuğu 12. Havalandırma delikleri (hava girişi) 
13. Hoparlör 14. Gizli USB kablosuz yardımcı aygıt 

bağlantı noktası
15. Tavana montaj delikleri 16. 12V DC çıkış terminali

Elektrikli ekran veya ışık kontrolü gibi 
harici aygıtları tetikler

17. RS-232 denetim bağlantı noktası 18. USB Mini-B bağlantı noktası (ürün 
yazılımı yükseltmeleri için)

19. HDMI girişi bağlantı noktaları 20. SPDIF çıkışı bağlantı noktası
21. Ses çıkış jakı 22. Kensington hırsızlık önleme kilidi 

yuvası 
23. USB A Tipi bağlantı noktası 

(USB 2,0) 
24. USB A Tipi bağlantı noktası (USB 3.0)

25. AC güç prizi
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Kumandalar ve işlevleri

Projektör ve Uzaktan kumanda
1. Güç

Projektörü açar ya da kapatır.

 AÇIK /  KAPALI
Projektörü açar ve kapatır.

2. Ok tuşları ( / / / )
Ekran menüsü etkinleştirildiğinde, bu 
tuşlar, istenen menü öğelerini seçmek 
ve ayarları yapmak için yön okları olarak 
kullanılır.

3.  OK
Menüdeki seçimi onaylamak için 
kullanılır.

4.  Kaynak
Kaynak seçimi çubuğunu görüntüler.

5.  Geri
Önceki katmana dönmek için kullanılır. 
Önceki OSD menüsüne döner, çıkar ve 
menü ayarlarını kaydeder.

6. /  Menü
Ekran Üstü Kumanda (OSD) menüsünü 
açar.

7. Güç gösterge ışığı
(Bkz. "LED Göstergesi Mesajları" sayfa 
45.)

8. Sıcaklık uyarı ışığı
(Bkz. "LED Göstergesi Mesajları" sayfa 
45.)

9. Lamba gösterge ışığı
(Bkz. "LED Göstergesi Mesajları" sayfa 
45.)

10. HDMI1/HDMI2
HDMI 1 veya HDMI 2 giriş kaynağını 
seçer.

11. Numara tuşları
12. Çarpıklık

Çarpıklık düzeltme menüsü görüntüler.
13. Parlaklık

Uygun parlaklık değerlerinin 
ayarlanması için ayar çubuklarını 
görüntüler.
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14. Boş
Perdedeki resmi saklamak için 
kullanılır.

15. Freeze - Dondur
Ekrandaki resmi dondurmak/
çözmek için kullanılır

16. HDMI 3
İşlev yok

17. / /
 USB: Media Player kaynağına 

geçer.
 Wi-Fi: Kablosuz bağlantıya 

geçer.
 Bluetooth: İşlev yok

18.  Media Player
Projektör Ana ekran erişir.

19.  ID
İşlev yok

20. Eko
Lamba modu seçim çubuğunu 
görüntüler (Normal / ECO / Dinamik 
ECO).

21. Ses Seviyesi
Ses seviyesi ayar çubuğunu görüntüler.

22. Sessiz
Projektör sesini açar veya kapatır.

23. Zıtlık
Uygun kontrast değerlerinin ayarlanması 
için ayar çubuklarını görüntüler.

24. Otomatik
İşlev yok
9



Pilleri Takma
1. Pil kapağını resimde gösterildiği gibi 

bastırarak açın.

2. Eski pilleri (varsa) çıkarın ve iki tane 
AAA pil takın. Artı ve eksi uçlarının 
resimde gösterildiği gibi doğru biçimde 
konumlandırıldığından emin olun.

3. Pil kapağını, tıklayarak yerine geçene 
kadar geri takın.

Dikkat

• Pil yanlış türden pille değiştirildiğinde patlama riski mevcuttur.

• Kullanılan pilleri talimatlar doğrultusunda tasfiye edin.

• Pili yerine takarken artı ve eksi kutupların doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Not

• Pilleri çocuklardan uzakta tutun. Pilleri yanlışlıkla yutarak ölüm tehlikesi vardır.

• Uzun süre kullanmayacaksanız pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.

• Kullanılan pilleri ev atıkları ile birlikte atmayın. Kullanılan pilleri yerel yönetmeliklere 
göre atın.

• Piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi vardır. Tüm pilleri yenisiyle değiştirin.

• Piller suya ya da ateşe atılmamalıdır; pilleri karanlık, serin ve kuru bir yerde muhafaza 
edin.

• Pillerin aktığından şüphelenirseniz akıntıyı silin ve ardından yeni bir pil takın.

• Akıntı vücudunuza ya da giysilerinize bulaşırsa hemen bol su ile yıkayın.
10



Uzaktan Kumandanın Kullanılması
Uzaktan kumandayı kızıl ötesi uzaktan kumanda sensörüne doğrultun ve bir düğmeye 
basın.

• Projektörün önden çalıştırılması

Not

• Lazeri doğrudan insanların gözüne tutmayın (özellikle çocukların). Gözlerin yaralanma 
tehlikesi vardır.

• Uzaktan kumanda, uzaktan kumanda sensörü üzerine güneş ışığı ya da flüoresan lamba 
gibi güçlü bir ışık kaynağı düşüyorsa doğru çalışmayabilir.

• Uzaktan kumandayı uzaktan kumanda sensörünün göründüğü bir konumda çalıştırın.

• Uzaktan kumandayı düşürmeyin ya da sarsmayın.

• Uzaktan kumandayı aşırı sıcak ya da nemli ortamlarda muhafaza etmeyin.

• Uzaktan kumandanın üzerine su dökmeyin ya da uzaktan kumanda üzerine ıslak objeler 
koymayın.

• Uzaktan kumandayı sökmeyin.

7m

5m
15 15

8m
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Projektörünüzü yerleştirme

Bir konum seçilmesi
Projektörünüz için bir kurulum konumu seçmeden önce aşağıdaki etkenleri dikkate 
alın:

• Perdenizin boyutu ve konumu

• Elektrik prizi konumu

• Projektörün ve diğer donanımlarınızın konumu ve aralarındaki mesafe

Projektörünüzü aşağıdaki yollarla kurabilirsiniz.

Projektörü açtıktan sonra bir ayar seçmek için AYARLARI Menü > Projeksiyon 
kısmına gidip /  düğmelerine basın.

1. Ön

Projektör perdenin önünde masa üzerine 
yerleştirildiğinde bu konumu seçin. Bu, 
hızlı kurulum ve taşınabilirlik itibariyle en 
sık kullanılan projektör yerleştirme 
yöntemidir.

2. Arka

Projektör perdenin arkasında masa 
üzerine yerleştirildiğinde bu konumu 
seçin. Özel bir arkadan projeksiyon 
perdesi gerekmektedir.

3. Ön/Tavan

Projektör perdenin önünde baş aşağı asılı 
olarak yerleştirildiğinde bu konumu seçin. 
Projektörünüzü kurmak için bayinizden 
Projektör Tavana/Duvara Kurulum 
Takımını satın alın. 

4. Arka/Tavan

Projektör perdenin arkasında baş aşağı 
asılı olarak yerleştirildiğinde bu konumu 
seçin. Bu kurulum konumu için özel bir 
arkadan yansıtma perdesi ve Projektör 
Tavana/Duvara Kurulum Takımı 
gerektiğine dikkat edin.
12



Tercih edilen bir yansıtılan görüntü boyutu elde etme
Projektör lensinden, perdeye uzaklık, yakınlaştırma ayarı (varsa) ve video formatı her 
biri yansıtılmış görüntü boyutunu etkiler.

Projeksiyon boyutları

• Ekran en/boy oranı 16:9 ve yansıtılan resim 16:9 en/boy oranı şeklindedir
Ekran boyutu Ekrandan uzaklık (mm)

Çapraz
Y (mm) G (mm)

Min uzunluk
Ortalama

Maks uzunluk

inç mm
(maks. 

yakınlaştırma)
(min. 

yakınlaştırma)

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

Y

G
Projeksiyon mesafesi

Mercek merkezi

Ekran
16:9 Ekran köşegeni

Dikey dengeleme
13



Örneğin 120 inçlik bir perde kullanıyorsanız önerilen yansıtma mesafesi 3454 mm 
şeklindedir.
Ölçtüğünüz yansıtma mesafesi 5000 mm şeklindeyse, "Ekrandan uzaklık (mm)" 
sütunundaki en yakın eşleşme 4893 mm değeridir. Bu satıra bakıldığında 170 inç 
(yaklaşık 4,3 m) perde gerektiği görülür.

Not
• Tüm ölçümler yaklaşıktır ve gerçek boyutlardan farklı olabilir. 

Bu projektörü kalıcı olarak kurmak istiyorsanız, projektörün optik özelliklerini 
değerlendirmeniz için, kurulumu yapmadan önce projektörü yerinde kullanarak 
projeksiyon boyutunu ve mesafesini fiziksel olarak test etmenizi öneririz. Bu, tam 
montaj konumunu belirlemenize yardımcı olarak kurduğunuz konuma en iyi şekilde 
uyar.

• Projeksiyon kalitenizi optimize etmek için gri olmayan hücrelerde bulunan değerleri 
takip ederek projeksiyonu yapmanızı öneririz.

• Gri hücrelerdeki değerler sadece referans içindir.

Yansıtma merceğini kaydırma

Not

• Sınırına ulaştığını belirten bir tıklama sesi duyduğunuzda lütfen ayar düğmesini 
döndürmeyi bırakın. Düğmeyi aşırı döndürmek hasara neden olabilir.

1V

 min.      0 V         
 max.     0.1 V         

Masada önden 
yansıtma

min.
maks.
14



Projektörün Yüksekliğinin Ayarlanması

Projektörde 1 tane ön ve 2 tane arka ayarlama ayağı vardır.
Bu ayarlayıcılar görüntü yüksekliğini ve yansıtma açısını değiştirir.
1. Hızlı serbest bırakma kolunu çekip projektörün ön tarafını yükseltin. Görüntü 

istediğiniz yerde konumlandırıldığında ayağı konuma kilitlemek için hızlı serbest 
bırakma kolunu bırakın. Görüntü yüksekliğini değiştirmek için de ön ayarlama 
ayağını vidalayabilirsiniz.

2. Yatay açıda ince ayar yapmak için arka ayarlama ayağını kullanın.
Ayağı içeri çekmek için ayarlama ayağını ters yönde vidalayın.

Not

• Projektöre hasar vermekten kaçınmak için, projektörü taşıma çantasına yerleştirmeden 
önce ayarlama ayaklarının tamamen geri çekildiğinden emin olun.

Projektörün Odağını ve Yakınlaştırmasını Ayarlama

1. Odak halkasını döndürerek görüntüye odaklanın. Odaklama yapılırken görüntünün 
durağan olması tavsiye edilir.

2. Yakınlaştırma halkasını kaydırarak görüntü boyutunu ayarlayın.

Ön ayarlama ayağı

Arka ayarlama ayağı Arka ayarlama ayağı

Odak halkası

Yakınlaştırma halkası
15



Çalıştırma

USB kablosuz yardımcı aygıtı takma
USB kablosuz yardımcı aygıtı takmak için aşağıdaki şekilleri izleyin. USB kablosuz 
yardımcı aygıt takıldıktan sonra kapağın geri takıldığından emin olun. Kapak açıkken 
gücü açmayın.

Projektörün Açılması
1. AC güç kablosu ve çevresel sinyal kablolarının bağlantılarını tamamlayın.

2. Projektörü açmak için projektördeki  tuşuna 
veya uzaktan kumandadaki  ON tuşuna basın.
Projektörün ısınması birkaç dakika sürebilir. 

3. Kaynağınızı açın (bilgisayar, dizüstü bilgisayar, 
DVD, vb). Otomatik kaynak ayarı Açık olduğunda 
projektör kaynağınızı otomatik olarak algılar.

• Projektör geçerli bir sinyal algılamazsa, 'Sinyal 
Yok' mesajı görüntülenmeye devam eder.

Uyarı

• Lamba yanıyor durumdayken asla merceğe doğrudan bakmayın. Aksi takdirde 
gözleriniz zarar görebilir.

• Bu odak noktası bir noktaya yüksek sıcaklık yoğunlaştırır. Olası yangın tehlikesini 
ortadan kaldırmak için çevresine herhangi bir nesne yerleştirmeyin.

Projektörün Kapatılması
1. Projektör lambasını kapatmak projektördeki  tuşuna veya uzaktan 

kumandadaki  OFF  tuşuna basın. Ekranda gösterilen "Kapat Lütfen tekrar güç 
düğmesine basın" mesajını görürsünüz.

2. Doğrulamak için projektördeki  tuşuna veya uzaktan kumandadaki  OFF  
tuşuna tekrar basın.
• Projektörü yeniden açmak isterseniz projektör soğutma devrini tamamlayana ve 

bekleme moduna girene kadar beklemeniz gerekir. Bekleme moduna girdikten 
sonra projektördeki  düğmesine ya da uzaktan kumandadaki  ON 
düğmesine basarak projektörü yeniden başlatabilirsiniz.

3. AC güç kablosunu elektrik prizinden ve projektörden çıkartın.
4. Gücü kapatır kapatmaz projektörü yeniden açmaya çalışmayın.

1
2

3
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Ana ekran
Ana ekran, HDMI giriş kaynağını, medya oynatıcısını, AirReceiver'ı, kablosuz 
bağlantıyı ve ayrıca dil ayarlarını seçmenize olanak tanıyan projektör işletim 
sistemidir.

Projektör bağlı bir kaynaktan görüntü yansıtmadığında, varsayılan olarak Ana ekran’u 
görüntüler. Projektör bir kaynaktan yansıtıyorsa,  veya  tuşuna basarak Ana 
ekran sayfasına dönebilirsiniz.

Ana ekran sayfası aşağıdaki özellikleri sunmaktadır:

• Kaynak Listesi - Media Player, HDMI1 veya HDMI2 için giriş kaynağını seçer.

• AirReceiver - Akıllı telefonlardan, tabletlerden veya PC'lerden kablosuz olarak 
içerik yayınlamanızı sağlar.

• Ağ - Projektörü kablosuz bir ağa bağlar.

• Dil - Ekrandan Kumanda (OSD) menülerinin dilini belirler.
17



Bağlantı
Projektöre bir sinyal kaynağı bağladığınızda, aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:
1. Herhangi bir bağlantı yapmadan önce tüm cihazları kapatın.

2. Her kaynak için doğru sinyal kablolarını kullanın.

3. Kabloların sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.

Önemli

• Yukarıda gösterilen bağlantılardaki bazı kablolar projektörle birlikte verilmeyebilir. 
Elektronik mağazalarından satın alınabilirler.

• Yukarıdaki bağlantı resimleri yalnızca referans içindir. Projektörde bulunan arka bağlantı 
jakları projektör modeline göre değişir.

• Projektörü uygun bir RS-232 kablosu kullanarak bağlayabilmeniz için lütfen 
bilgisayarınızın baud hızını 9600'de kontrol edin.

1. Ekran denetimi için 12V Tetikleyici 2. HDMI kablosu

3. USB kablosu (Mini B - A tipi) 4. Ses kablosu

5. SPDIF kablosu 6. Media Player, Donanım Yazılımı 
Güncellemesi için USB Depolama 
Aygıtı

7. RS232 kablosu

2 2

4

2

1

67

3

5

6
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Wi-Fi Ağına Bağlanma
Projektör üzerinden kablosuz olarak yansıtma yapabilmek için önce projektörü 
kablosuz bir ağa bağlamanız gerekir.
1. Kullanmadan önce USB kablosuz yardımcı aygıtı takın (Bkz. 16 sayfa).

2. Projektörü açın. Bkz."Projektörün Açılması" sayfa 16.

3. Ana ekran sayfa arayüzünün, kablosuz ayarlarına erişmek için Ağ öğesini seçin ve 
OK düğmesine basın.

4. Kullanılabilir ağları görmek için Wi-Fi’yi açın. 

5. Bağlanmak istediğiniz kablosuz AP için SSID öğesini seçip OK düğmesine basın.
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Akıllı Telefon, Tablet veya PC ile Screencasting
Screencasting, projektörle aynı ağa bağlı olan akıllı telefonlardan, tabletlerden veya 
PC'lerden (iOS, MacOS, Android veya Windows işletim sistemlerini kullanarak) 
kablosuz olarak içerik yansıtmanıza olanak tanır.

Not

• Vivitek, yukarıda listelenen piyasadaki tüm cihaz markalarının ve modellerinin birlikte 
çalışabilirliğini garanti edemez.

• Netflix, Amazon Video vb. gibi bazı canlı akış uygulamaları, projektör üzerinden ekran 
yansıtmayı desteklemez.

• İTunes'deki DRM korumalı filmler, projektör üzerinden ekran yansıtmayı desteklemez.
20



Bir iOS Aygıtıyla Ekran Yansıtma

1. Projektörü açın. Bkz."Projektörün Açılması" sayfa 16.

2. Projektörü bir Wi-Fi ağına bağlayın. Bkz."Wi-Fi Ağına Bağlanma" sayfa 19. 

3. Aygıtınızı projektörle aynı Wi-Fi şebekesine bağlayın.

4. İOS kontrol konsoluna erişmek için aygıt ekranının altından yukarı kaydırın.

5. iOS kontrol konsolunda Screen Mirroring (Ekran Yansıtma) düğmesine 
dokunun.

6. Screen Mirroring (Ekran Yansıtma) menüsünde "Vivitek" aygıt adını seçin.

7. İOS aygıtınızın ekranı projektörde görüntülenecektir.
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MacOS Aygıtı ile Ekran Yansıtma

1. Projektörü açın. Bkz."Projektörün Açılması" sayfa 16.

2. Projektörü bir Wi-Fi ağına bağlayın. Bkz."Wi-Fi Ağına Bağlanma" sayfa 19. 

3. Aygıtınızı projektörle aynı Wi-Fi şebekesine bağlayın.

4. Ekranın üstündeki durum menüsünü açın ve ardından Ekran Yansıtma düğmesine 
tıklayın. 

5. Ekran Yansıtma menüsünde "Vivitek" aygıt adını seçin.

6. MacOS aygıtınızın ekranı projektörde görüntülenecektir.
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Bir Android Cihazla Ekran Yansıtma

1. Projektörü açın. Bkz."Projektörün Açılması" sayfa 16.

2. Projektörü bir Wi-Fi ağına bağlayın. Bkz."Wi-Fi Ağına Bağlanma" sayfa 19. 

3. Aygıtınızı projektörle aynı Wi-Fi şebekesine bağlayın.

4. Aygıtınızda kablosuz yansıtma işlevini başlatın.

Not

• Her bir Android akıllı telefon/tablet markası, kablosuz yansıtma özelliği için farklı bir ad 
kullanır. Aygıtınızın yansıtma özelliğini öğrenmek için kullanım özelliğini kontrol edin 
veya aygıtın destek hattını arayın.

5. Kablosuz yansıtma menüsünde "Vivitek" aygıt adını seçin.

6. Android aygıtınızın ekranı projektörde görüntülenecektir.

Windows PC ile ekran yansıtma

1. Projektörü açın. Bkz."Projektörün Açılması" sayfa 16.

2. Projektörü bir Wi-Fi ağına bağlayın. Bkz."Wi-Fi Ağına Bağlanma" sayfa 19. 

3. PC'nizi projektörle aynı Wi-Fi ağına bağlayın.

4. PC'nizde Chrome web tarayıcısını  başlatın.

5. Tarayıcı penceresinin sağ üst köşesindeki menü düğmesine  tıklayın.
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6. Chrome menüsünde Cast... (Yayınla...) öğesini seçin. 

7. Cast tab (Yayın sekmesi) menüsünde "Vivitek" aygıt adını seçin. 

8. Görüntülediğiniz tarayıcı sekmesini yayınlamak için Cast tab (Yayın sekmesi) 
veya bilgisayarınızın masaüstünün tamamını yayınlamak için Cast desktop 
(Masaüstü yayınla) öğesini seçin. 

9. Windows PC'nizin ekranı projektörde görüntülenecektir.

Ekran Yansıtma Sorunları

Sorun: Aygıtımın yansıtma listesinde Vivitek’i bulamıyorum.

1. Her iki aygıtın da aynı ağda olduğundan ve başarıyla bağlandığından emin olun

2. Projektördeki AirReceiver'ı birkaç kez yeniden başlatın (AirReceiver'ı kontrol et > 
Yeniden Başlat/Kapat > YENİDEN BAŞLAT).

3. Aygıtın bulma ayarını değiştirin ve tekrar kontrol edin (AirReceiver'ı kontrol et > 
Gelişmiş Ayarlar > Aygıt Bulma Ayarlamaları > Kapat / Aç)

Sorun: Yayın başarılı ancak gösterge ekranı siyah.

4. AirReceiver'a git > Gelişmiş Ayarlar > Hardware (HW) Codec kullan kısmına gidin, 
bu özelliği kapatın ve tekrar kontrol edin.

Sorun: Android akıllı telefonunuzda/tabletinizde yayınlama işlevi bulunamıyor.

5. Yayınlama işlevi aygıtın Ayarlar > Kablosuz ve ağ kısmında bulunuyor olabilir.  
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6. Aygıtınızın yayınlama işlevini halen bulamıyorsanız, bir yayınlama uygulaması 
(Örnek: Google Home) indirmek ve yüklemek için Google Play'i ziyaret edin. 
Google Home uygulamasını başarıyla yükleyip başlattıktan sonra, Menü 
çubuğundan > Hesap öğesini seçin ve yayını başlatmak için Yansıtma aygıtı’nı 
seçin. 

SSS

Neden bazı uygulamalar veya videolar mobil aygıtımdan projektöre kablosuz 
olarak içerik aktarmıyor (veya akış yapmıyor)?

Birçok protokol ve uygulama, projektöre kablosuz olarak içerik aktarmak (veya 
akış yapmak) için test edilmiş olsa da, zaman zaman bir mobil aygıttan projektöre 
video akışı konusunda bölgesel kısıtlamalar veya uyumluluk sorunları olabilir. 
Uyumluluk ve sınırlamalar için mobil aygıtınızın üreticisine, telekom sağlayıcınıza 
veya uygulama geliştiricinize başvurmanız önerilir.

Bir Medya Oynatıcısından Sunum
Projektördeki USB bağlantı noktası, projektöre bağlı bir USB flash sürücüde saklanan 
görüntü ve belge dosyalarına göz atmanızı sağlar. Bu, bilgisayar kaynağı kullanma 
gereğini ortadan kaldırabilir.

Desteklenen dosya biçimleri

Dosyaları görüntüleme

1. Projektörün arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB flash sürücü yerleştirin.

2. Projektörde  düğmesine ve Media Player’i seçin veya uzaktan kumandada  
tuşuna basın. Projektör, dahili medya okuyucu ana sayfasını görüntüler.

3. Seçmek için / / /  düğmesine ve alt klasöre girmek veya bir dosyayı 
görüntülemek için OK düğmesine basın.

4. Bir dosya görüntülendikten sonra, işlev çubuğunu çağırmak için OK düğmesine 
basın. İşlevi seçmek için /  düğmesine ve seçilen öğeyi çıkarmak için OK 
düğmesine basabilirsiniz.

Video biçimi Ses Biçimi Fotoğraf biçimi
• MPEG1

• MPEG4

• H.263

• Hareketli JPEG

• MPEG1/2 Katman1

• MPEG1/2 Katman2

• FLAC

• JPEG Base-line

• JPEG Progressive

• PNG non-interlace

• PNG interlace

• BMP
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Menülerin kullanımı
Projektör, görüntü ayarları yapmanıza ve çeşitli ayarları değiştirmenize olanak tanıyan
çok dilli ekran menülerine (OSD) sahiptir.

1. OSD menüsünü açmak için, projektörde  ya da uzaktan kumandada  tuşuna 
basın.

2. OSD gösterildiğinde, ana menüde herhangi bir özellik seçmek için /  tuşunu 
kullanın.

3. İstenilen ana menü öğesi seçildikten sonra, özellik ayarı alt menüsüne girmek için 
 öğesine basın.

4. İstenilen öğeyi seçmek için /  düğmelerini ve ayarları yapmak için /  
düğmelerini kullanın.

5. Sonraki ekran menüsü düzeyine geçmek için OK düğmesine basın.

6. Ayarları kaydedip çıkmak için Menu düğmesine iki kez* basın.

*İlk basışınızda ana menüye geri gidersiniz, ikinci basışınızda OSD menüsü kapatılır.
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Projektörü güvenli kılma

Şifre fonksiyonunun kullanımı

Bir şifre ayarlama

1. YÖNETİMİ Menü > Şifre kısmına gidin. OK düğmesine basın. Şifre ayarlama 
sayfası belirir.

2. Şifre Değiştir ögesini seçin ve OK öğesine basın.

3. Dört ok tuşu (  , , , ) sırasıyla 4 
basamağı (1, 2, 3, 4) simgeler. 
Ayarlamak istediğiniz parolaya göre, 
parola için altı rakam girmek üzere ok 
tuşlarına basın.

4. Yeni şifreyi tekrar girerek doğrulayın. 
Şifre ayarlandığında ekran menüsü 
Şifre sayfasına döner.

5. Açılış Kilidi işlevini etkinleştirmek 
amacıyla, Açılış Kilidi öğesini 
vurgulamak için /  düğmelerine, Açık 
ayarını seçmek için de /  düğmelerine basın. Şifreyi tekrar girin.

Not

• Girilen rakamlar ekranda yıldız olarak gösterilecektir. Unutmanız durumunda kullanmak 
için, önceden veya girdikten hemen sonra seçtiğiniz şifreyi not edin ve güvenli bir yerde 
tutun.

• Bir şifre ayarlandıktan ve açılış kilidi etkinleştirildikten sonra projektör, her 
çalıştırıldığında doğru şifre girilmediği sürece kullanılamaz.

Şifreyi unutursanız

Yanlış şifre girerseniz şifre hatası mesajı 
görünecek, ardından Geçerli Şifreyi Girin 
mesajı gösterilecektir. Şifreyi hiçbir biçimde 
anımsayamazsanız, şifre hatırlatma 
prosedürünü kullanabilirsiniz.
Art arda 5 kez yanlış şifre girerseniz, projektör 
kısa sürede otomatik olarak kapanacaktır.
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Şifre geri çağırma prosedürüne giriş

1. OK düğmesini 3 saniye basılı tutun. 
Projektör ekranda kodlanmış bir sayı 
gösterir.

2. Numarayı yazın ve projektörü kapatın.

3. Yerel servis merkezinden numara kodunu 
çözmek için yardım isteyin. Projektörü 
kullanmaya yetkili olduğunuzun 
doğrulanabilmesi için ürünü satın aldığınıza 
dair belgeyi göstermeniz talep edilebilir.

Şifre değiştirme

1. YÖNETİMİ Menü > Şifre > Şifre Değiştirkısmına gidin.

2. OK düğmesine basın. “Geçerli Şifreyi Girin” mesajı görüntülenir.

3. Eski şifreyi girin.

• Şifre doğruysa, başka bir “Yeni Şifreyi Girin” mesajı görünür. 

• Şifre yanlışsa, şifre hatası mesajı görünecek, ardından yeniden denemeniz için 
“Geçerli Şifreyi Girin” mesajı gösterilecektir. Değiştirme işlemini iptal etmek 
için  BACK tuşuna basabilir veya başka bir şifre deneyebilirsiniz.

4. Yeni bir şifre girin.

5. Yeni şifreyi tekrar girerek doğrulayın.

Şifre fonksiyonunun iptal edilmesi

Şifre korumasını devre dışı bırakmak için YÖNETİMİ Menü > Şifre > Açılış Kilidi 
kısmına gidip /  düğmelerine basarak Kapalı ayarını seçin.  “Geçerli Şifreyi 
Girin” mesajı görüntülenir. Geçerli şifreyi girin. 

• Parola doğruysa, OSD menüsü şifre ayar sayfasına döner. Projektörü bir 
sonraki açışınızda şifre girmeniz gerekmeyecektir.

• Şifre yanlışsa, şifre hatası mesajı görünecek, ardından yeniden denemeniz için 
“Geçerli Şifreyi Girin” mesajı gösterilecektir. Değiştirme işlemini iptal etmek 
için  BACK tuşuna basabilir veya başka bir şifre deneyebilirsiniz.

Not
• Şifre işlevi devre dışı olmasına rağmen, eski şifreyi girerek şifre işlevini yeniden 

etkinleştirmeniz gerekebileceğinden eski şifreyi kaybetmemeniz gerekir.
28



Donanım yazılımını yükseltme
1. En son donanım yazılımını dosyasını indirmek için 

Vivitek web sitesine gidin.

2. İndirilen dosyanın zip'ini açın, "update_signed.zip" 
adındaki dosyayı bulun ve USB flaş sürücüsüne 
kaydedin.
(FAT32 formatlı USB flash sürücü kullanmanız 
önerilir)

3. USB flash sürücüyü projektörün arkasındaki USB bağlantı noktasına takın.

4. YÖNETİMİ Menü > Ürün Bilgisi Yükseltmesi menüsüne gidip OK düğmesine 
basın.

5. Donanım yazılımı sürümünü yükseltmek için Evet'i seçin. Yükseltme işlemi 
sırasında, güncelleme bitene kadar lütfen gücü açık tutun.

6. "Başarıyla Yükseltildi " mesajını gördüğünüzde, üretici yazılımı güncellemesi 
tamamlanmıştır.
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Menü kullanımı
Not
• Ekran menülerinin seçilen sinyal türüne ve kullandığınız projektör modeline göre 

değişiklik gösterdiğine lütfen dikkat edin.

• Menü öğeleri, projektör en az bir tane geçerli sinyal algıladığında kullanılabilir. 
Projektöre bağlı bir donanım yoksa veya hiç sinyal algılanmışsa, sınırlı menü öğesine 
erişilebilir.

RESİM menü

Gösterimi 
Modu

Projektörde, çalıştırma ortamınızla ve giriş sinyali resim türüyle 
uyumlu kılmak için aralarından seçim yapabileceğiniz önceden 
tanımlanmış çeşitli resim modları vardır.

• Parlak: Yansıtılan görüntünün parlaklığını maksimize eder. Bu 
mod çok yüksek parlaklıkların gerektiği ortamlara uygundur, 
mesela projektörü aydınlık odalarda kullanırken.

• Canlı TV: Canlı Televizyon modu, iyi düzeyde renk doygunluğu, 
ince ayarlı netlik ve daha yüksek parlaklık düzeyi sayesinde ortam 
ışığının az olduğu bir oturma odasında film izlemek için en 
uygunudur.

• Sinema: Daha düşük parlaklık düzeyinde doğru renkle ve derin bir 
kontrastla tamamlanan Sinema modu, oturma odası gibi biraz 
ortam ışığı olan bir ortamda film oynatma için uygundur.

• Kullanıcı: Mevcut geçerli ekran modları temelinde özeleştirilmiş 
ayarları geri çağırır. Bkz."Kullanıcı Modu" sayfa 30.

• ISF Gece: Yalnızca ISF etkin olduğunda kullanılabilir.

• ISF Gündüz: Yalnızca ISF etkin olduğunda kullanılabilir.

• Pürüzsüz Resim: Varsayılan olarak gizlidir. Yalnızca KONTROL 
menüsünde Pürüzsüz Resim açıkken gösterilir.

• 3D: 3 boyutlu görüntüleri ve 3 boyutlu video klipleri oynatmak için 
uygundur. Bu mod yalnızca 3D işlevi etkin olduğunda kullanılabilir.

• HLG: Sinyalin üzerine ekstra parlaklıkla logaritmik bir eğri 
ekleyerek Hybrid Long Gamma efektleri sunar. Bu mod yalnızca:

KONTROL > HDR Otomatik Olarak ayarlandığında ve HLG içeriği 
algılandığında kullanılabilir.

Kullanıcı 
Modu

Gösterimi Modu,  Kullanıcı olarak ayarlandığında, Parlak, Canlı 
TV, Sinema seçeneklerini tek tek ayarlayabilirsiniz.

Parlaklık

Değer ne kadar yüksekse, görüntü de o kadar parlaktır. Bu kontrolü, 
görüntünün siyah alanlarının sadece siyah olarak görünmesini ve 
koyu alanlardaki ayrıntıların görünür kılınmasını sağlayacak şekilde 
ayarlayın.

Zıtlık

Değer ne kadar büyük olursa zıtlık o kadar fazla olur. Bunu, daha 
önce Parlaklık ayarını, seçtiğiniz girişle ve görüntüleme ortamınızla 
uyumlu olacak şekilde ayarladıktan sonra tepe beyaz düzeyini 
ayarlamak için kullanın.
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Renk
Düşük ayar düşük doygunluktaki renklere neden olur. Ayar çok 
yüksekse, görüntüdeki renkler görüntünün gerçeküstü görünmesini 
sağlayacak şekilde aşırı baskın olur.

Ton Değer ne kadar yüksek olursa, resim de o kadar yeşilimsi olur. Değer 
ne kadar düşük olursa, resim de o kadar kırmızımsı olur.

Netlik Değer ne kadar yüksekse, resim de o kadar netleşir.

Gelişmiş

Gamma Seçimi

Gama, giriş kaynağı ile resmin parlaklığı arasındaki ilişkiyi ifade eder. 
1.8/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/ arasından tercih ettiğiniz bir gama 
modunu seçinKullanıcı.

HDR Parlaklığı

Projektör, görüntünün parlaklık seviyelerini giriş kaynağına göre 
otomatik olarak ayarlayabilir. Daha iyi resim kalitesi elde etmek için, 
bir parlaklık seviyesini manuel olarak da seçebilirsiniz. Değer daha 
yüksek olduğunda görüntü daha parlak hale gelir; değer düşük 
olduğunda görüntü daha koyu olur.

Renk Sıcaklığı

Önceden belirlenmiş kullanılabilir çeşitli renk sıcaklığı ayarları vardır. 
Kullanılabilir ayarlar seçilen sinyal türüne göre değişiklik gösterebilir.

• Önayar: Normal, Soğuk, Lamba Doğal veya Sıcak arasından 
bir renk sıcaklığı seçer.

Aşağıdaki seçenekleri ayarlayarak tercih ettiğiniz bir renk sıcaklığı da 
belirleyebilirsiniz.

• Kırmızı Kazanımı/Yeşil Kazanımı/Mavi kazanımı: Kırmızı, 
Yeşil ve Mavi renklerin kontrast düzeylerini ayarlar.

• Kırmızı ofset/Yeşil ofset/Mavi ofset: Kırmızı, Yeşil ve Mavi 
renklerin parlaklık düzeylerini ayarlar.
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Gelişmiş
(Devam)

Renk Yönetimi

Bu işlev, ayarlanacak altı renk grubu (RGBCMY) sağlar. Renklerin 
her birini teker teker seçebilir, isteğiniz doğrultusunda aralık ve 
doygunluk ayarlarını yapabilirsiniz.

• Birincil Renk: R (Kırmızı), G (Yeşil), B (Mavi), C (Camgöbeği), 
M (Macenta) veya Y (Sarı) arasından bir renk seçer.

• Renk tonu: Aralıktaki artış, 
bitişiğindeki iki rengi daha fazla 
oranlarda içeren renkleri 
kapsayacaktır. Renklerin birbirleriyle 
ilişkileri için lütfen gösterime 
başvurun.
Örneğin, Kırmızıyı seçip aralığını 0 
olarak ayarlarsanız, yansıtılan 
resimde yalnızca saf kırmızı 
seçilecektir. Aralığının arttırılması 
sarıya yakın bir kırmızı ve mora yakın bir kırmızıyı içerecektir.

• Doygunluk: Değerleri tercihinize göre ayarlar. Yapılan her 
ayarlama hemen resme yansıtılacaktır. Örneğin, Kırmızıyı 
seçip aralığını 0 olarak ayarlarsanız, sadece saf kırmızının 
doygunluğu etkilenecektir.

Not

• Doygunluk, o rengin video resmindeki miktarıdır. Düşük ayarlar daha 
düşük doygunlukta renkler ortaya çıkarır; “0” ayarı görüntüden o 
rengi tamamen kaldırır. Doygunluk çok yüksekse, o renk aşırı güçlü 
olacak ve gerçekçiliğini kaybedecektir.

• Kazanım: Değerleri tercihinize göre ayarlar. Seçmiş olduğunuz 
birincil rengin zıtlık seviyesi etkilenecektir. Yapılan her 
ayarlama hemen resme yansıtılacaktır.

Not

• "Beyaz" seçildiğinde, "Renk tonu/Doygunluk/Kazanım" ayarı "Kırmızı 
Kazanımı/Yeşil Kazanımı/Mavi kazanımı olarak değiştirilir.

KIRMIZI

MAVİ

YEŞİL
Sarı

CamgöbeiMacenta
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Gelişmiş
(Devam)

ViviSettings

• Renk Geliştirici: Renk doygunluğuna daha fazla esneklikle 
ince ayar yapmanızı sağlar. Doygun renkleri, ince gradyanları, 
ara tonları ve hafif pigmentleri kusursuz bir şekilde oluşturmak 
için karmaşık renk algoritmalarını modüle eder.

• Cilt Tonu: Görüntüdeki diğer renkleri değil, yalnızca insanların 
ten rengini kalibre etmek için tonun akıllı şekilde ayarlanmasını 
sağlar. Projeksiyon ışığından cilt tonlarının solmasını 
önleyerek, her bir cilt tonunu en güzel tonunda gösterir.

• ViviPeaking: Full HD içeriğini renk, kontrast ve doku açısından 
radikal bir şekilde geliştiren süper çözünürlüklü bir teknolojidir. 
Aynı zamanda, ekrandan çıkacakmış gibi gerçek görüntüler 
oluşturmak için yüzey detaylarını daraltan bir Detay Geliştirme 
Teknolojisidir. Kullanıcılar, en iyi görüntüleme için netlik ve 
detay geliştirme seviyelerini ayarlayabilirler.

• ViviMotion: Bu özelliği, ardışık görüntü karelerini 
karşılaştırarak ve aralarına ara görüntü karesi yerleştirerek 
hızlı hareket eden videoları yumuşatmak için kullanabilirsiniz.

Gürültü Azaltma

Farklı ortam yürütücülerinin neden olduğu elektrik görüntü parazitini 
azaltır.

ViviBlack

Zıtlık oranı etkisini artırmak için yansıtılan resimlerin siyah seviyesini 
değiştirir.

Brilliant Color

Bu özellik, görüntüde daha gerçekçi ve canlı renkler sağlarken 
yüksek parlaklığa imkan vermek için yeni bir renk işleme algoritması 
ve sistem düzeyi geliştirmeler kullanmaktadır. Video ve doğal 
çekimlerde yaygın olan orta tonlu görüntülerde %50’den fazla bir 
parlaklık artışı sağlar, böylelikle projektör daha gerçekçi ve özgün 
renklerde görüntü yeniden üretimi sağlar.

Mevcut 
Görüntü 
Modunu 
Sıfırla

Seçilen Gösterimi Modu için yaptığınız tüm ayarları önceden 
ayarlanmış fabrika değerlerine döndürür.
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KONTROL menüsü

Dijital Zoom

Dört kenardaki düşük görüntü kalitesini gizler.
Değer ne kadar büyük olursa, ekran dolu ve geometrik olarak doğru 
kalırken resmin daha fazla kısmı gizlenir. 0 ayarı, resmin %100 
görüntülendiği anlamına gelir.

3D

Bu projektörde 3D filmlerden, videolardan ve spor olaylarından 
görüntülerin derinliklerini sunarak daha gerçekçi bir yolla keyif 
almanızı sağlayan 3D işlevi bulunur. 3D görüntüleri görüntülemek için 
bir 3D gözlük takmanız gerekir.

• 3D Modu: Varsayılan ayar Oto olup, 3D içerik algılandığında 
projektör otomatik olarak uygun 3D biçimini seçer. Projektör 3D 
biçimini tanıyamazsa, tercihinize göre manuel olarak bir 3D modu 
seçin.

• 3D Senk Ters Cevir: 3D görüntünüz bozulduğunda, daha rahat 3D 
izleme deneyimi için sol ve sağ göze yönelik görüntüler arasında 
geçiş yapmak üzere bu işlevi etkinleştirebilirsiniz.

HDR

Projektör HDR görüntüleme kaynaklarını destekler. SDR veya 
HDR10 ya da HLG için kaynağın dinamik aralığını otomatik olarak 
algılayabilir ve daha geniş dinamik aralıkta içeriği yeniden oluşturmak 
için ayarları optimize edebilir. Bu arada, HDR'ye geçtikten sonra 
Gösterimi Modu ayarlanamaz.

Pürüzsüz 
Resim

Akustik gürültüyü en aza indirir. Projektörün gürültüsünden rahatsız 
olmamanız için, çok sessiz bir ortam gerektiren filmlerin izlenmesi 
ihtiyacına uygundur. Bu mod kullanıldığında, aşağıdaki menü işlevleri 
otomatik olarak belirlenen ayarlara değiştirilir ve gri olur.

• Açık: XPR'yi açmak için (Ekran çözünürlüğü 3840 x 2160 
olacaktır.)

• Kapalı: XPR'yi kapatmak için (Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 
olacaktır.)
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En/Boy 
Oranı

Giriş sinyali kaynağınıza göre birkaç adet en/boy oranı ayarlama 
seçeneği vardır.

• Otomatik: Görüntüyü projektörün 
doğal çözünürlüğüne uydurmak için 
orantılı olarak yatay veya dikey 
genişliğine ölçeklendirir.

• Dolgu: Bir görüntüyü kendi orijinal 
çözünürlüğünde yansıtır ve 
görüntüleme alanına sığacak şekilde 
yeniden boyutlandırır.

• 4:3: Görüntüyü 4:3 en boy oranıyla 
ekranın ortasında gösterilecek şekilde 
ölçeklendirir.

• 16:9: Görüntüyü 16:9 en boy oranıyla 
ekranın ortasında gösterilecek şekilde 
ölçeklendirir.

Çarpıklık Görüntünün dikey çarpıklığını manuel olarak düzeltir.

16:9 resim

4:3 resim

16:9 resim

4:3 resim

16:9 resim
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AYARLARI menüsü

Projeksiyon
Projektör, tavana ya da bir ekranın arkasına veya bir ya da daha 
fazla aynayla kurulabilir.
Bkz."Bir konum seçilmesi" sayfa 12.

Dil Ekran menülerine yönelik dili ayarlar.

Anlık Görüntü Projektör açılırken hangi logo ekranının geleceğini ayarlamanızı 
sağlar.

Otomatik 
Kapanma 
Zamanlayıcısı

Belirli bir süre sonunda hiçbir giriş sinyalinin saptanmaması 
halinde, lamba kullanım süresinin gereksiz harcanmasını önlemek 
için, projektörün otomatik olarak kapanmasını sağlar.

Doğrudan 
Açılış

Güç kablosu aracılığıyla güç verildiğinde projektörün otomatik 
olarak açılmasına olanak tanır.

Menü Ayarları

• Menü Konumu: Ekran menüsü konumunu ayarlar.

• Menü Gösterim Süresi: En son tuşa bastığınızdan sonra ekran 
menüsünün etkin kalacağı süreyi ayarlar.

• Mesaj: Hatırlatıcı mesajları açar veya kapatır.

Otomatik 
Kaynak

Projektörün otomatik olarak bir sinyal aramasına olanak tanır.

Ses Ayarları

• Efekt: 

• Modu: Bu işlev, harikulade bas ve tiz efektlerini sunmak ve 
size sürükleyici sinematik ses deneyimi sağlamak için 
Waves'in algoritmalarını içeren MaxxAudio ses geliştirme 
teknolojisini kullanır. Aşağıdaki önceden ayarlanmış ses 
modları verilmiştir: Normal, Sinema, Müzik, Dinamik ve 
Kullanıcı.
Kullanıcı modu, ses ayarlarını kişiselleştirmenizi sağlar. 
Kullanıcı modunu seçerken, Kullanıcı Ayarları işleviyle 
manuel ayarlamalar yapabilirsiniz.
Sessiz işlevi etkinse, Efekt ayarı Sessiz işlevini kapatır.

• Kullanıcı Ayarları: Seviyeleri tercihinize göre ayarlamak için, 
istediğiniz frekans bantlarını (100 Hz, 300 Hz, 1k Hz, 3k Hz 
ve 10k Hz) seçin. Burada yapılan ayarlar Kullanıcı modunu 
tanımlar.

• Sessiz: Sesi geçici olarak kapatır.

• Ses Seviyesi: Ses düzeyini ayarlar.

• S/PDIF: S/PDIF'yi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

• Ses Ayarlarını Sıfırla: Efekt menüsüne yönelik olarak yaptığınız 
tüm ayarları önceden ayarlanmış fabrika değerlerine döndürür.
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YÖNETİMİ menüsü

Işık Ayarları

• Işık Modu: Sağlanan modlar arasından uygun bir lamba gücü 
seçer. 

• Normal: Tam ampul parlaklığı sağlar.

• Eko: Ampul ömrünü uzatmak ve fan gürültüsünü azaltmak 
amacıyla parlaklığı azaltır.

• Dinamik Eko: Görüntü kalitesini en iyi duruma getirirken, 
ampul gücünü içeriğin parlaklık seviyesine göre otomatik 
olarak ayarlar.

• Işık Zamanlayıcısını Sıfırla: Bk. "Lambanın Değiştirilmesi" sayfa 41.

• Işık Zamanlayıcısı: Işık Zamanlayıcısı bilgilerini görüntüler.

HDMI 
Ayarları

• HDMI Aralığı

Görüntü kalitesini en iyi duruma getirmek için uygun bir renk biçimi 
seçer.

• Otomatik: Gelen HDMI sinyali için uygun bir renk alanını ve gri 
düzeyini otomatik olarak seçer.

• Tam: Tam RGB 0-255 aralığını kullanır.

• Sınırlı: Sınırlı RGB 16-235 aralığını kullanır.

Şifre Bkz."Şifre fonksiyonunun kullanımı" sayfa 27.

Tuş Kilidi

Projektördeki ve uzaktan kumandadaki kumanda tuşları kilitli 
haldeyken, projektör ayarlarınızın (örneğin çocuklar tarafından) 
yanlışlıkla değiştirilmesini önleyebilirsiniz. Tuş Kilidi açıldığında, 
projektörde  GÜÇ tuşu dışındaki kontrol tuşları çalışmaz.
Panel tuş kilidini açmak için, projektör ya da uzaktan kumandadaki  
(sağ tuşu) düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Not

• Eğer panel tuş kilidini devre dışı bırakmadan projektörü kapatırsanız, 
projektör, bir sonraki açılışında da hala kilitli durumda olacaktır.

LED 
göstergesi

LED ikaz lambalarını kapatabilirsiniz. Bu, karanlık bir odada 
görüntüleri izlerken herhangi bir ışığın bozulmasını önlemek içindir.

ISF

ISF kalibrasyon menüsü parola korumalıdır ve sadece yetkili ISF 
kalibratörleri tarafından erişilebilir. ISF (Imaging Science 
Foundation), optimum video performansı için özenle hazırlanmış, 
sektör tarafından kabul edilen standartlar geliştirmiş ve video 
görüntüleme cihazlarından en iyi görüntü kalitesini elde etmek üzere 
teknisyenlerin ve kurulum personelinin bu standartları kullanmaları 
için bir eğitim programı uygulamıştır. Buna göre, kurulum ve 
kalibrasyonun ISF sertifikalı bir kurulum teknisyeni tarafından 
yapılmasını tavsiye ederiz.

Not

• Daha fazla bilgi için www.imagingscience.com adresine gidin veya 
projektörü satın aldığınız satıcıya başvurun.
37



Test Deseni

Görüntü boyutunu ve odağını ayarlar, 
yansıtılan görüntüde bozukluk olup 
olmadığını kontrol etmenize olanak tanır.

HDMI EDID

• HDMI EDID

Belirsiz eski oynatıcılarla uyumluluk sorunlarını çözmek için HDMI 
1.4 veya HDMI 2.0 arasında HDMI EDID'e geçin.

• 2.0: Gelişmiş modu HDMI 2.0 EDID'e geçebilir

• 1.4: Standart modu HDMI 1.4 EDID'e geçebilir.

12V 
Tetikleyici

• Açık: Bu seçilirse, projektör açıldığında elektronik sinyal gönderir.

• Kapalı: Bu seçilirse, projektör açıldığında elektronik sinyal 
göndermez.

Yüksek 
Rakım

Bulunduğunuz ortam deniz seviyesinden 1500 m - 3000 m 
yüksekteyse ve ortam sıcaklığı 0°C-30? arasındaysa Yüksek Yer 
modunu kullanmanızı öneririz.
"Yüksek Yer" altındaki işlemler genel sistem soğutması ve 
performansını iyileştirmek için gerekli olan yüksek fan hızı nedeniyle 
daha yüksek desibelde çalışma gürültüsüne yol açabilir.
Bu projektörü yukarıdakiler dışında başka zorlayıcı ortamlarda 
kullanırsanız, projektörünüzü aşırı ısınmaya karşı korumak için 
tasarlanmış olan kendi kendine kapanma belirtileri gösterebilir. Bu tür 
durumlarda, bu belirtiyi ortadan kaldırmak için Yüksek Yer Modu 
geçmelisiniz. Ancak bu, projektörün herhangi veya tüm kötü veya 
zorlayıcı koşullarda çalışabileceği anlamına gelmemektedir.

Not

• Bulunduğunuz irtifa 0 m ve 1500 m arasındaysa ve ortam sıcaklığı 
0°C–35°C arasındaysa Yüksek Yer seçeneğini kullanmayın. Bu 
koşullarda modu açarsanız projektör aşırı soğutulacaktır.

Ürün Bilgisi 
Yükseltmesi

Bkz. "Donanım yazılımını yükseltme" sayfa 29.

Tüm Ayarları 
Sıfırla

Tüm ayarları, fabrika ön ayarlı değerlere döndürür.
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BİLGİ menü

• Model Adı: Projektörünüzün mevcut model adını gösterir.

• Kaynak: Geçerli sinyal kaynağını gösterir.

• Çözünürlük: Giriş sinyalinin gerçek çözünürlüğünü gösterir.

• Işık Kullanım Süresi: Lambanın toplam kaç saat kullanıldığını gösterir.

• 3D Biçimi: Geçerli 3D modunu gösterir.

• Donanım Yazılımı Sürümü: Projektörünüzün sistem ve DLP versiyonlarını gösterir.

• Seri Numarası: Projektörünüzün seri numarasını gösterir.
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Bakım
Projektörün bakım işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması gerekir. Merceği toz ve 
kirden temizlemelisiniz; aksi takdirde, ekranda noktalar belirecek ve görüntü kalitesi 
düşecektir. Herhangi bir parçanın değiştirilmesi gerekiyorsa bayinizle ya da nitelikli bir 
servis çalışanı ile temas kurun. Projektörün parçaları temizlenirken ilk olarak 
projektörü kapatın ve fişini çekin.

Uyarı

• Projektör üzerinde bulunan kapakları asla açmayın. Projektör içinde bulunan tehlikeli 
gerilim ciddi yaralanmalara neden olabilir. Ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Tüm 
servis işlemlerini yetkili servis personelinin yapmasını sağlayın.

Merceğin Temizlenmesi
Merceği bir mercek temizleme kağıdı ile hafifçe silin. Merceğe elleriniz ile 
dokunmayın.

Projektör Muhafazasının Temizlenmesi
Yumuşak bir bezle hafifçe silin. Kir ya da lekeler kolaylıkla çıkmıyorsa su ile ya da su 
ve nötr bir temizlik malzemesi ile nemlendirilmiş bir bez ile hafifçe silin ve kuru ve 
yumuşak bir bezle kurulayın.

Not

• Projektörü kapatın ve bakım işlerine başlamadan önce AC güç kablosunu prizden 
çıkarın.

• Temizlik işlemine başlamadan önce merceğin soğuduğundan emin olun.

• Yukarıda belirtilenler dışında deterjan ya da kimyasal kullanmayın. Benzin ya da tiner 
kullanmayın.

• Kimyasal sprey kullanmayın.

• Yumuşak bir bez ya da mercek kağıdı kullanın.
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Lambanın Değiştirilmesi
Projektör zaman içinde çalıştık.a projektör lambasının parlaklığı gittikçe azalır ve 
lambanın kırılma olasılığı artar. Uyarı mesajı görüntülendiğinde lambayı değiştirmenizi 
tavsiye ediyoruz. Lambayı kendiniz değiştirmeye çalışmayın. Lambanın değiştirilmesi 
için nitelikli bir servis personeli ile temas kurun.

Not

• Lamba, projektörün kapatılmasının hemen ardından sıcaklığını muhafaza eder. Lambaya 
dokunursanız parmağınız yanabilir. Lambayı değiştirdiğiniz zaman lambanın soğuması 
için en az 45 dakika bekleyin.

• Lambanın camına ne zaman olursa olsun dokunmayın. Lambanın camına dokunulursa 
lamba patlayabilir.

• Lambanın kullanım ömrü, kullanım çevresine göre ve lambadan lambaya değişebilir. Her 
bir lambanın aynı süre boyunca kullanılacağına dair bir garanti verilmemektedir. Bazı 
lambalar, benzer lambalara kıyasla daha kısa bir süre sonra tükenebilir ya da bozulabilir.

• Bir lambanın kullanım ömrü dolduktan sonra saatlerce kullanılmalarına ve titreşim, şok 
ya da bozulmaya bağlı olarak lamba patlayabilir. Projektörün ya da lambanın kullanıldığı 
çevre şartlarına göre patlama tehlikesi değişiklik gösterebilir.

• Lambayı tamir ederken ya da sökerken koruyucu gözlük ve eldiven kullanın.

• Açılma ve kapanma devirlerinin hızlanması lambaya zarar verecek ve lambanın kullanım 
ömrünü azaltacaktır. Projektörü açtıktan sonra kapatmak için en az 5 dakika bekleyin.

• Lambayı kağıt, bez ya da diğer yanıcı malzemelerin yanında çalıştırmayın ya da bu 
malzemelerle lambayı kaplamayın.

• Lambayı tiner gibi yanıcı maddelerin bulunduğu bir ortamda çalıştırmayın.

• Lambanın çalıştırıldığı odayı ya da alanı iyice havalandırın. Ozon gazının teneffüs 
edilmesi halinde başağrısına, mide bulantısına, baş dönmesine ve diğer semptomlara 
neden olabilir.

• Lamba içinde inorganik cıva bulunmaktadır. Lamba yanarsa lamba içinde bulunan cıva 
dışarı salınacaktır. Lamba çalıştırılırken kırılırsa bulunduğunuz alanı hemen terk edin ve 
cıva ve gazların solunmasını engellemek için alanı en az 30 dakika havalandırın. Aksi 
takdirde kullanıcının sağlığı zarar görebilir.
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1. Projektörü kapatın.

2. Projektör tavana monte edilmiş ise sökün.

3. Güç kablosunu çıkarın.

4. Kapaktan vidayı çıkarmak için bir tornavida kullanın. (Şekil #1) 
Kapağı yukarı iterek çıkarın. (Şekil #2)

5. Lamba modülünden vidayı çıkarın. (Şekil #3) 
Kolu yükseltin ve modülü dışarı doğru kaldırın. (Şekil #4)

6. Yeni lamba modülünü projektöre yerleştirin ve vidaları sıkın.

7. Lamba muhafazasını yerine takın ve vidayı sıkın.

8. Projektörü açın.  Isınma süresinin ardından lamba yanmazsa lambayı yeniden 
takmayı deneyin.

9. Lamba saatini sıfırlayın. “YÖNETİMİ > Işık Ayarları > Işık Zamanlayıcısını 
Sıfırla” menüsüne başvurun.

Not

• Kullanılan lambayı yerel yönetmelikler doğrultusunda tasfiye edin.

• Vidaların iyice sıkıldığından emin olun. İyice sıkılmayan vidalar yaralanmalara ya da 
kazalara neden olabilir.

• Lamba camdan yapılmış olduğu için üniteyi düşürmeyin ve camı çizmeyin.

• Eski lambayı yeniden kullanmayın. Bu durum lambanın patlamasına neden olabilir.

• Lambayı değiştirmeden önce projektörü kapattığınızdan ve AC güç kablosunu 
çıkardığınızdan emin olun.

• Projektörü lamba kapağı yokken çalıştırmayın.

2

1

3

4
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Teknik Özellikleri
• Tüm teknik özellikler, bilgi verilmeden değiştirilebilir.

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

Optik

Çözünürlük XPR ile 3840 x 2160, XPR ile 1920 x 1080

Ekran sistemi 1-CHIP DMD

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

Netleme aralığı 1,2m ~ 5,1m @ Geniş, 1,3m ~ 4,9m @ Tele

Lamba 245 W lamba

Yakınlaştırma oranı 1,3X

Elektrik

Güç kaynağı AC 100–240 V, 3,60 A, 50–60 Hz (Otomatik)

Güç tüketimi 350 W (Maks.); 0,5 W (Bekleme)

Mekanik

Ağırlık 4,2 Kg + 200 g (9,3 lb + 0,44 lb)

Çıkış bağlantı noktaları

Hoparlör 1 tane 5 watt

Ses sinyali çıkışı
1 tane bilgisayar ses girişi
SPDIF - optik x 1

Denetim

USB

A Tipi (USB 3.0) x 1
A Tipi (USB 2,0) x 1
Mini B x 1
A Tipi (kablosuz yardımcı aygıt için USB 2.0) x 1

Ekran kontrolü için tetikleyici 12V DC x 1

RS-232 seri kumanda 1 tane 9 pim

IR alıcısı x 1

Giriş terminalleri

Video sinyali girişi HDMI (2.0b, HDCP 2.2) x 2 

Çevresel Gereksinimler

İşletim sıcaklığı C–40°C deniz seviyesinde

Çalışma bağıl nemi %10-%90 (yoğuşmasız)

Çalışma rakımı
0°C-35°C'de 0-1,499 m

0°C-30°C'de 1500-3000 m (Yüksek Yer Modu açıkken)

Depolama sıcaklığı -20°C–60°C deniz seviyesinde

Saklama nem seviyesi %10-%90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Saklama yüksekliği 30°CDeniz seviyesinden 0 ~ 12.200m yukarıda

Nakliye Orijinal ambalaj veya eşdeğeri önerilir
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Ebat
367,3 mm (G) x 254,0 mm (D) x 129,7 mm (Y)

Tavana montaj kurulumu

Tavana montaj vidaları:
M4 x 8 (Maks. L = 8mm)

Birim: mm
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Ek

LED Göstergesi Mesajları
Işık

Durum ve Açıklama

Sistem olayları

Sistem bekleme modunda

Sistem açılıyor

Sistem normal çalışıyor

Sistem soğuyor

İndiriyor

Renk çarkı başlatma hatası

Ölçekleyici sıfırlama başarısız

Lamba ömrü tükendi

Lamba kapağı kapalı değil

Yazma olayları

Yazma açık

Yazma kapalı

Lamba olayları

Normal çalışmada lamba hatası

Lamba yanmıyor

Termal olaylar

Fan 1 hatası (gerçek fan hızı istenen hız dışında)

Fan 2 hatası (gerçek fan hızı istenen hız dışında)

Fan 3 hatası (gerçek fan hızı istenen hız dışında)

Fan 4 hatası (gerçek fan hızı istenen hız dışında)

Sıcaklık 1 hatası (sınırlı sıcaklığın üzerinde)

: Kapalı

: Turuncu Renkte Yanıyor : Yeşil Renkte Yanıyor
: Kırmızı Renkte 

Yanıyor

: Turuncu Renkte Yanıp 
Sönüyor

: Yeşil Renkte Yanıp 
Sönüyor

: Kırmızı Renkte Yanıp 
Sönüyor
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Uyumluluk Modları

HDMI (HDCP) girişi için desteklenen zamanlama

• Bilgisayar zamanlamaları

Not

• Yukarıda gösterilen zamanlamalar, EDID dosyası ve VGA grafik kartı sınırlamalarından 
dolayı desteklenmeyebilir. Bazı zamanlamaların seçilememesi olasıdır.

Çözünürlük Modu
Dikey Frekans 

(Hz)
Yatay Frekans 

(kHz)
Piksel Frekansı 

(MHz)
Desteklenen 3 boyut biçimi
Üst-Alt 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 
(Karartmayı Azaltma)

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 (Karartmayı 
Azaltma)

119,989 97,551 115,5

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5 108
1024 x 576 @ 60Hz Dizüstü Zamanlaması 60,00 35,820 46,996
1024 x 600 @ 65Hz Dizüstü Zamanlaması 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 
(Kararmayı Azaltma)

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 
(Karartma Azalt) 

59,95 74,038 154 V V

1920 x 1080 @ 
120Hz

1920 x 1080_120
(Yalnız HDMI 2.0 

desteği)
120,000 135,000 297

3840 x 2160
3840 x 2160_30
4K2K modeli için

30 67,5 297

3840 x 2160

3840 x 2160_60
4K2K modeli için
(Yalnız HDMI 2.0 

desteği)

60 135 594
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• Video zamanlamaları

• Renk Derinliği Tablosu

Zamanlama Çözünürlük
Yatay Frekans 

(kHz)
Dikey Frekans 

(Hz)

Noktalı Saat 
Frekansı 

(MHz)

Desteklenen 3 boyut biçimi
Frame 

Packing
Üst-Alt 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 (Yalnız 
HDMI 2.0 desteği)

54 24 297

2160/25P
3840 x 2160 (Yalnız 
HDMI 2.0 desteği)

56,25 25 297

2160/30P
3840 x 2160 (Yalnız 
HDMI 2.0 desteği)

67,5 30 297

2160/50P
3840 x 2160 (Yalnız 
HDMI 2.0 desteği)

112,5 50 594

2160/60P
3840 x 2160 (Yalnız 
HDMI 2.0 desteği)

135 60 594

Görüntü biçimi (yenileme hızı) Chroma alt örneği 8 Bit 10 Bit 12 Bit

4K/60p (60 Hz)
04:04:04 Evet Hayır Hayır
04:02:02 Evet Evet Evet
04:02:00 Evet Evet Evet

4K/24p (24 Hz)
04:04:04 Evet Evet Evet
04:02:02 Evet Evet Evet
04:02:00 Evet Evet Evet
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Sorun Giderme
Projektörü tamire göndermeden önce aşağıda listelenen bulguları ve ölçütleri 
inceleyin. Problem devam ediyorsa yerel satıcınızla ya da servis merkezi ile temas 
kurun. Lütfen "LED Göstergesi Mesajları"na başvurun.

Başlangıç problemleri

Işık açılmıyorsa:

• Güç kablosunun projektöre tam olarak sabitlendiğinden ve diğer ucun elektrik gelen 
bir prize takıldığından emin olun.

• Güç düğmesine tekrar basın.

• Güç kablosunu çekin ve kısa bir süre bekleyin, ardından prize tekrar basın ve güç 
düğmesine tekrar basın.

Görüntü problemleri

Kaynak arama görüntüleniyorsa:

• Etkin bir giriş kaynağını seçmek için uzaktan kumandada Source (Kaynak) 
düğmesine basın.

• Harici kaynağın açıldığından ve bağlandığından emin olun.

• Bilgisayar bağlantısı için, dizüstü bilgisayarınızın harici video bağlantı noktasının 
açık olduğundan emin olun. Bilgisayarın el kitabını okuyun.

Görüntü odaklı değilse:

• Ekran menüsü görüntülenirken odak halkasını ayarlayın. (Görüntü boyutu 
değişmemelidir; Değişirse odağı değil yakınlaştırmayı ayarlıyorsunuz demektir.)

• Projeksiyon merceğinin temizlenmesi gerekip gerekmediğini görmek için kontrol 
edin.

Uzaktan kumanda problemleri

Uzaktan kumanda çalışmıyorsa:

• Projektörün önünde bulunan uzaktan kumanda alıcısının önünde herhangi bir 
nesne bulunmadığından emin olun. Uzaktan kumandayı etki aralığında kullanın.

• Uzaktan kumandayı ekrana ya da projektörün önüne ya da arkasına doğrultun.

• Uzaktan kumandayı doğrudan projektörün önünde ya da arkasında hareket ettirin, 
uzak mesafede çalışmayabilir.
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RS-232 İletişim Kuralı
RS-232 Ayarı

Örnekler:

Veri iletişim hızı: 9600

Eşlik denetimi: Hiçbiri

Veri biti: 8

Durdurma biti: 1

Akış denetimi: Hiçbiri

Control items Input command row Projector return message

Execute command reset.all[CR] RESET.ALL

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

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

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

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

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

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

Color Setting

Power

User Mode

Source Selection

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

Color Setting

Settings

Picture

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

Light Settings

Miscellaneous

Management
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