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Funkcje i zalety 
 
Niniejszy projektor multimedialny, przeno�ny, trwały i prosty w u�yciu, został zaprojektowany zgodnie z 
najnowsz� technologi�. Wykorzystuje on wbudowane mo�liwo�ci multimedialne takie, jak palet� 16.77 
milionów kolorów i ciekłokrystaliczn� matryc� (LCD). 

• Zwarta konstrukcja 
Projektor ten jest optymalny w wielko�ci i wadze. 
Jest łatwy w przenoszeniu, dzi�ki czemu mo�na z 
nim pracowa� gdziekolwiek zaistnieje potrzeba. 

• Kompatybilno�� 
Do projektora mo�na podł�czy� sprz�t o ró�nych 
sygnałach wej�ciowych, taki jak: komputery, 
systemy 6-kolorowe (PAL, SECAM, NTSC, 
NTSC4.43, PAL-M, PAL-N), Component video, S-
video oraz RGB. 
 

• Łatwe rozpoznawanie systemu 
komputerowego 

Projektor wyposa�ony jest w system Multi-scan 
(wielokrotnego skanowania), co umo�liwia szybkie 
dostrojenie si� do ró�norakich komputerowych 
sygnałów wyj�ciowych (p.str. 28) 
 

• Automatyczne dostrajanie  
Dzi�ki systemowi Auto PC Adjustment 
(automatycznego dostrajania)  samoczynnie 
ustawiane s� optymalne parametry dla danego 
sygnału wej�ciowego. Nie jest potrzebna 
skomplikowana regulacja a obraz jest zawsze 
wysokiej jako�ci. (p.str. 29) 
 

• Funkcja Blackboard   (tablica) 
Tablica �cienna mo�e by� wykorzystana jako 
ekran dla projektora. Kolor tablicy musi by� 
zielony. (p.str. 32 i 38) 
 

• Digital Zoom (cyfrowy zoom) (dla 
komputera) 

Funkcja Digital Zoom (cyfrowy zoom) powi�ksza 
(do 16 razy w stosunku do obrazu z monitora) lub 
zmniejsza rozmiar wy�wietlanego obrazu, 
pozwalaj�c na podkre�lenie istotnych informacji w 
prezentacji. (p.str. 35) 
 

• Funkcja Film 
W funkcji Film otrzymujemy obrazy wierne pod 
wzgl�dem jako�ci oryginałowi dzi�ki opcji 3-2 
Pulldown (zmieniania obrazów z trybu „Film” na 
tryb „Video”). (str. 40) 

• Menu wy�wietlacza w ró�nych 
j�zykach 

Menu operacyjne jest dost�pne w 12 j�zykach: 
angielski, niemieckim, francuskim, włoskim, 
hiszpa�skim, portugalskim, holenderski, 
szwedzkim, rosyjskim, chi�skim, korea�skim lub 
japo�skim. (p.str. 42) 
 

• Funkcja Keystone Adjustment 
(korekta trapezoidalnego 
zniekształcenia obrazu) 

Funkcja Keystone umo�liwia korygowanie 
trapezoidalnych zniekształce� na wy�wietlanym 
obrazie, pozwalaj�c na u�ywanie projektora bez 
ogranicze� w lokalizacji urz�dzenia. (p.str. 25 i 
43) 
 

• Power Management (zarz�dzanie 
energi�) 

Funkcja zarz�dzania energi� redukuje jej zu�ycie i 
wydłu�a �ywotno�c lampy. (p. str.45) 
 

• Logo u�ytkownika 
Wy�wietlany obraz mo�e zosta� zatrzymany i 
wykorzystywany jako tapeta na wy�wietlaczu 
projektora przy u�yciu funkcji Capture (stop-
klatka). Mo�na równie� wy�wietla� zatrzymany 
obraz w czasie przerw w prezentacji zamiast 
czarnego ekranu (w funkcji No Show) (p.str. 25 i 
44) 

• Wybór trybów pracy lampy 
Jasno�� lampy projektora mo�e by� wybrana w 
menu Setting (ustawienia). (p.str. 44) 
 

• Funkcja Key Lock (blokada 
klawiszy) 

Funkcja ta blokuje działanie klawiszy projektora. 
Zapobiega ona niepo��danym działaniom osób 
trzecich. (p.str. 46) 
 

• Funkcja PIN Code Lock (blokada 
kodem PIN) 

Funkcja ta zapobiega u�ywaniu projektora przez 
osoby niepowołane. (p.str. 18 i 47) 
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Znaki firmowe 
Ka�da nazwa korporacji czy produktu, pojawiaj�ca si� w niniejszym podr�czniku jest zarejestrowanym znakiem firmowym lub znakiem 
towarowym danej korporacji. 
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Informacje dla U�ytkownika
Przed rozpocz�ciem u�ywania projektora nale�y 
dokładnie przeczyta� niniejszy podr�cznik, co 
zapewni poprawn� obsług� urz�dzenia. 
Projektor wyposa�ony jest w liczne udogodnienia i 
funkcje ułatwiaj�ce jego u�ytkowanie. Jego 
prawidłowa obsługa pozwala korzysta� z tych 
udogodnie� i utrzyma� go w dobrej kondycji przez 
długi czas. 
Nieprawidłowa obsługa mo�e nie tylko skróci� 
znacznie �ywotno�� projektora, lecz tak�e 
spowodowa� jego nieprawidłowe funkcjonowanie, 
zagro�enie po�arem, lub innymi wypadkami.  
Je�eli projektor wydaje si� funkcjonowa� 
nieprawidłowo, nale�y ponownie przeczyta� 
niniejszy podr�cznik, sprawdzi� działanie oraz 
podł�czenia kabli, a nast�pnie wypróbowa� 
rozwi�zania z rozdziału „Post�powanie w razie 
problemów” na ko�cu niniejszego podr�cznika. 
Je�eli problem utrzymuje si�, nale�y 
skontaktowa� si� ze sprzedawc� projektora lub z 
serwisem. 
 
 

 

 

Ostrze�enia dotycz�ce 
bezpiecze�stwa 

 
OSTRZE�ENIE: ABY ZMNIEJSZY� RYZYKO 
WYST	PIENIA PO�ARU LUB PORA�ENIA 
PR	DEM, NIE NALE�Y WYSTAWIA� 
URZ	DZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB 
WILGOCI 
 
- Projektor ten emituje intensywne �wiatło z  
obiektywu. W miar� mo�liwo�ci nie nale�y 
kierowa� wzroku bezpo�rednio w soczewk� 
obiektywu, gdy� mo�e to wywoła� uszkodzenie 
wzroku. Nale�y zachowa� po tym wzgl�dem 
szczególn� ostro�no�� w przypadku dzieci.  
- Projektor nale�y instalowa� w prawidlowym 
połozeniu. W przeciwnym wypadku istnieje 
zagrozenie po�arem. 
- Nale�y zachowa� odpowiedni� odległo�� 
projektora od innych przedmiotów na górze, po 
bokach i z tyłu obudowy w celu zapewnienia 
prawidłowej wentylacji oraz chłodzenia. Minimalna 
przestrze� musi zosta� zachowana. Je�eli 
projektor ma by� umieszczony w zabudowie, 
musz� zosta� zachowane minimalne odległo�ci. 
Nie nale�y przykrywa� otworów wentylacyjnych 
urz�dzenia. Nagromadzenie ciepła mo�e 
spowodowa� skrócenie okresu poprawnego 
działania urz�dzenia, a ponadto mo�e wywoła� 
niebezpiecze�stwo. 
 

 
 
   
- Nie nale�y stawia� substancji łatwopalnych ani w 
areozolu w pobli�u projektora, gdy� z otworów 
wentylacyjnych wydostaje si� gor�ce powietrze.  
- Je�eli projektor ma by� przez pewnien czas 
nieu�ywany, nale�y wył�czy� urz�dzenie z 
gniazdka zasilania.  
NINIEJSZ	 INSTRUKCJ� NALE�Y 
PRZECZYTA� I ZACHOWA� W CELU 
SKORZYSTANIA Z NIEJ W PRZYSZŁO�CI 
 

OSTRZE�ENIE 
Nie nale�y u�ywa� urz�dzenia w serwerowni wg 
definicji normy ANSI/NFPA 75 Standard for 
Protection of electronic Computer/Data 
Processing Equipment. 

 
OSTRZE�ENE 

RYZYKO PORA�ENIA PR	DEM 
NIE OTWIERA� 

 
OSTRZE�ENIE:   ABY ZMNIEJSZY	 RYZYKO PORA�ENIA 

PR
DEM, NIE NALE�Y SAMODZIELNIE 
ZDEJMOWA	 POKRYWY (LUB CZ��CI 
TYLNEJ). URZ
DZENIE NIE POSIADA 
�ADNYCH CZ��CI, KTÓRE U�YTKOWNIK SAM 
MÓGŁBY WYMIENI	, Z WYJ
TKIEM LAMPY. 
NAPRAW� URZ
DZENIA NALE�Y POWIERZY	 
SERWISOWI. 

 

NINIEJSZY SYMBOL WSKAZUJE MIEJSCA O 
WYSOKIM NAPI�CIU W URZ
DZENIU, KTÓRE 
STWARZA RYZYKO PORA�ENIA PR
DEM 
 
SYMBOL WYKRZYKNIKA OZNACZA BARDZO 
ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZ
CE DZIAŁANIA I 
UTRZYMANIA URZ
DZENIA, ZAWARTE W 
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. 
 

BOKI I GÓRA TYŁ 
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�rodki bezpiecze�stwa  
 
Przed rozpocz�ciem u�ywania projektora  nale�y 
przeczyta� wszystkie instrukcje dotycz�ce 
zachowania bezpiecze�stwa  oraz działania 
urz�dzenia.  
 
Nale�y przeczyta� wszystkie instrukcje zawarte tu 
i zachowa� je w celu skorzystania z nich w 
przyszło�ci. Urz�dzenie nale�y wył�czy� z 
gniazdka zasilania przed czyszczeniem. Nie 
nale�y u�ywa� �rodków czyszcz�cych w płynie 
lub areozolu. Urz�dzenie nale�y czy�ci� wilgotn� 
tkanin�. 
 
Nale�y stosowa� si� do wszystkich ostrze�e� i 
zalece� umieszczonych projektorze. 
 
W celu dodatkowej ochrony projektora w czasie 
wyładowa� atmosferycznych lub w przypadku, 
kiedy nie jest u�ywany przez dłu�szy czas, nale�y 
odł�czy� z gniazdka przewód zasilaj�cy. 
Zapobiega to uszkodzeniom, które mogłyby 
powsta� na skutek wyładowa� atmosferycznych 
czy zakłóce� w sieci energetycznej. 
 
Nie nale�y wystawia� urz�dzenia na działanie 
deszczu ani korzysta� z niego w pobli�u wody... 
np. w wilgotnej piwnicy, w pobli�u basenu 
pływackiego, itp. 
 
Nie nale�y u�ywa� urz�dze� dodatkowych, które 
nie s� zalecane przez producenta projektora, 
gdy� mo�e to spowodowa� niebezpiecze�stwo. 
 
Nie nale�y umieszcza� projektora na niestabilnej 
podstawie (wózku, stojaku, czy stole). Projektor 
mo�e spa��, powoduj�c wypadek dziecka lub 
dorosłego, i ulec powa�nemu uszkodzeniu. 
Nale�y u�ywa� wył�cznie podstaw lub wózków 
zalecanych przez producenta lub sprzedawanych 
wraz z projektorem. 
Przy monta�u urz�dzenia w staym miejscu nale�y 
przestrzega� instrukcji producenta oraz korzysta� 
z zalecanych przez niego elementów mocuj�cych. 
 
Przy przemieszczaniu projektora z podstaw� 
nale�y zachowa� szczególn� ostro�no��. Nie 
nale�y wykonywa� 
gwałtownych ruchów, 
u�ywa� nadmiernej siły ani 
przesuwa� projektora po 
nierównej powierzchni, 
gdy� urzadzenie moze si� 
przewróci�. 
 
Specjalne otwory i szczeliny z tyłu i w dole 
obudowy słu�� do wentylacji urz�dzenia, w celu 
zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i 
ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem si�. 

Nie nale�y nigdy zakrywa� ani zasłania� w �aden 
sposób otworów wentylacyjnych, a otwór dolny 
nie powinien by� blokowany poprzez 
umieszczanie projektora na łó�ku, sofie, mi�kkim 
dywanie lub podobnych powierzchniach. Projektor 
powinien by� umieszczony z dala od �ródeł lub 
mierników ciepła. 
  
Nie nale�y równie� instalowa� projektora w 
miejscach takich, jak biblioteczka, czy 
meblo�cianka, je�eli nie zostanie zapewniona 
odpowiednia wentylacja. 
 
Nie nale�y wkłada� �adnych przedmiotów przez 
otwory w obudowie, gdy� mog� one dotkn�� 
elementów pod napi�ciem lub spowodowa� 
zwarcie elektryczne, co z kolei mo�e doprowadzi� 
do po�aru lub pora�enia pr�dem elektrycznym. 
Nie nale�y rozlewa� �adnych płynów na 
urz�dzenie. 
 
Nie nale�y umieszcza� projektora w pobli�u 
kanałów wentylacyjnych ani urz�dze� 
klimatyzacyjnych. 
 
Niniejsze urz�dzenie powinno by� zasilane 
wył�cznie ze �ródeł, które spełniaj� parametry 
podane na umieszczonych na nim etykietach 
informacyjnych. W przypadku w�tpliwo�ci co do 
parametrów zasilania sieciowego nale�y 
skontaktowa� si� z lokalnym dostawc� energii. 
 
Nie nale�y przeci��a� gniazdka �ciennego ani 
przedłu�aczy, gdy� stwarza to niebezpiecze�stwo 
powstania po�aru lub pora�enia pr�dem. Nie 
nale�y stawia� nic na przewodzie zasilaj�cym. 
Nale�y umie�ci� projektor w takim miejscu, aby 
nikt nie uszkodził przewodu chodz�c po nim.  
 
Nie nale�y podejmowa� si� naprawy urz�dzenia 
samemu, gdy� otwieranie lub zdejmowanie 
pokrywy projektora grozi pora�eniem pr�dem i 
innymi niebezpiecze�stwami. Ze wszelkimi 
usterkami nale�y zgłasza� si� do serwisu.  
 
Nale�y wyj�� przewód zasilaj�cy z gniazdka 
zasilania i zgłosi� si� do serwisu w nast�puj�cych 
przypadkach: 
a. Kiedy przewód zasilaj�cy lub wtyczka s� 

uszkodzone. 
b. Je�eli do �rodka urz�dzenia dostał si� płyn. 
c. Je�eli projektor został wystawiony na działanie 

deszczu lub wilgoci. 
d. Je�eli projektor nie działa prawidłowo pomimo 

stosowania si� do wskazówek zawartych w 
niniejszej instrukcji.  

e. Nale�y regulowa� wył�cznie te ustawienia, 
które opisano w niniejszej instrukcji obsługi, 
gdy� niewła�ciwa regulacja projektora mo�e 
by� przyczyn� jego uszkodzenia, a 
przywrócenie go do prawidłowego 
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funkcjonowania b�dzie wymagało interwencji 
wykwalifikowanego personelu technicznego. 

f. Je�eli urz�dzenie upadło na ziemi� lub jego 
obudowa została uszkodzona. 

g. Je�eli widoczne jest wyra�ne pogorszenie 
jako�ci projekcji. 

 
Gdy zaistnieje potrzeba wymiany zu�ytych cz��ci 
nale�y zwróci� uwag�, by technik serwisu u�ywał 
cz��ci zamiennych okre�lonych przez producenta, 

które maj� tak� sam� charakterystyk�, co cz��ci 
oryginalne. U�ycie nieoryginalnych cz��ci mo�e 
spowodowa� po�ar, pora�enie pr�dem lub inne 
niebezpiecze�stwa. 
 
Po zako�czeniu serwisowania lub naprawy 
projektora nale�y poprosi� obsług� serwisu o 
wykonanie rutynowych czynno�ci 
sprawdzaj�cych, czy urz�dzenie działa poprawnie 
i bezpiecznie. 



�rodki bezpiecze�stwa             str. 8  

Wentylacja 
Otwory w obudowie słu�� do wentylacji 
urz�dzenia, w celu zapewnienia jego 
prawidłowego funkcjonowania i ochrony przed 
nadmiernym nagrzewaniem si�, dlatego te� nie 
mog� by� zasłaniane ani zakrywane. 

 
 
 OSTRZE�ENIE 

Z wylotowych otworów wentylacyjnych wydostaje 
si� gor�ce powietrze. Podczas instalacji czy 
u�ywania projektora nale�y stosowa� si� do 
nast�pujacych zasad: 
− Nie nale�y trzyma� produktów łatwopalnych w 

pobli�u wentylacji. 
− Nale�y zachowa� odległo�� min. 3’ (1m) 

mi�dzy wylotowymi otworami wentylacyjnymi a 
innymi przedmiotami. 

− Nie nale�y dotyka� zewn�trznej cz��ci 
wylotowych otworów wentylacyjnych, w 
szczególno�ci wkr�tów i cz��ci metalowych. 
Miejscea te nagrzewaj� si� mocno podczas 
u�ywania projektora. 

− Nie nale�y kła�� niczego na projektor. 
Przedmioty umieszczone na projektorze mog� 
nie tylko zosta� uszkodzone, lecz tak�e 
spowodowa� zagro�enie po�arem. 

 
− W projektorze zainstalowane s� wentylatory 

chłodz�ce. Urz�dzenie to kontroluje 
temeratur� wewn�trzn� i reguluje pr�dko�� 
obrotu wentylatorów. 

 
 
 

 

 

Instalowanie projektora w 
prawidłowym poło�eniu. 
Projektor nale�y instalowa� prawidłowo. 
Nieprawidłowa instalacja mo�e skróci� �ywotno�� 
lampy i spowodowac niebezpiecze�stwo po�aru. 
 

Nie nale�y odchyla� 
projektora o k�t wi�kszy, 
ni� 20 stopni w gór� lub w 
dół. 
  
Nie nale�y kierowa� 
urz�dzenia w gór� w celu 
projekcji obrazu. 
 

 
Nie nale�y kierowa� 
urz�dzenia w dół w celu 
projekcji obrazu. 
 
 
Nie nale�y ustawia� 
urz�dzenia na �adnym z 
boków w celu projekcji 
obrazu. 
 

Przenoszenie projektora 
Aby zapobiec uszkodzeniom obiektywu i 
obudowy, w czasie przenoszenia projektora 
nele�y zało�y� pokryw� na obiektyw i schowa� 
wsporniki regulacyjne. 
Kiedy urz�dzenie nie jest u�ywane przez du�szy 
czas nale�y przechowywa� je w specjalnej torbie 
sprzedawanej wraz z projektorem. 
 

 OSTRZE�ENIE 
Torba (sprzedawana z projektorem) stanowi 
ochron� przed kurzem i zarysowaniami na 
powierzchni obudowy, nie słu�y natomiast do 
ochrony urz�dzenia przed działaniem sił 
zewn�trznych. Nie nale�y wysyła� projektora w tej 
torbie poczt� kuriersk� lub innym �rodkiem 
transportu gdy� mo�e to spowodowa� jego 
uszkodzenie. Podczas noszenia nale�y uwa�a�, 
by urz�dzenie nie upadło na ziemi�, nie zostało 
uderzone w inny sposób lub nie zostało poddane 
du�ym przeci��eniom. Nie nale�y tak�e kła�� 
przedmiotów na obudowie. 
 

OSTRZE�ENIE 
PODCZAS PRZENOSZENIA B	D
 
INNEJ FORMY TRANSPORTU 

− Nale�y uwa�a�, aby urz�dzenie nie upadło na 
ziemi� albo nie zostało uderzone w inny 
sposób, gdy� mo�e to spowodowa� jego 
uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie. 

− Podczas przenoszenia urz�dzenia nale�y 
u�ywa� odpowiedniego do tego celu 
opakowania. 

Wylotowe otwory wentylacyjne 
(Wydostawanie si� gor�cego 
powietrza) 

Wlotowe otwory wentylacyjne 
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− Nie nale�y wysyła� projektora poczt� kuriersk� 
lub innym �rodkiem transportu w 
niepdpowiednim opakowaniu. Mo�e to 
spowodowa� jego uszkodzenie. Przed 
wysłaniem urz�dzenia poczt� kuriersk� lub 
innym �rodkiem transportu nale�y 
skontaktowa� si� ze sprzedawc�. 
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Zgodno�� z normami 

Uwagi Federalnej Komisji Komunikacji (Federal Communication Commision) 
Uwaga: Niniejsze urz�dzenie jest produktem klasy B, zgodnie z rozdzialem 15 Norm FCC.  
Normy: Celem niniejszych  norm jest ochrona przed szkodliwym wpływem na lokaln� instalacj�. Urz�dzenie to generuje, wykorzystuje i 
mo�e powodowa� zakłócenia fal radiowych, je�eli zostanie zainstalowane i b�dzie u�ywane niezgodnie z instrukcj�. Nie ma jednak�e 
gwarancji, �e zakłócenia takie nie wyst�pi� w przypadku danej instalacji. Je�eli urz�dzenie to zakłóca działanie odbiorników radiowych i 
telewizyjnych, co mo�na zweryfikowa� wył�czaj�c urz�dzenie i wł�czaj�c je ponownie, mo�na próbowa� skorygowa� zakłócenia w 
nastepuj�cy sposób: 
Zmieni� poło�enie ateny odbiorczej. 
Zwi�kszy� odległo�� mi�dzy urz�dzeniem a odbiornikiem. 
Przeł�czy� urz�dzenie do gdniazdka zasilaj�cego w innym obwodzie, ni� wł�czony jest odbiornik. 
Skontaktowa� si� ze sprzedawc� lub do�wiadczonym technikiem serwisu RTV. 
Normy  klasy B w cz��ci B rozdziału 15 Norm FCC wymagaj� stosowania kabla ekranowanego z urz�dzeniami klasy B.  
Nie nale�y dokonywa� �adnych zmian ani modyfikacji urz�dzenia o ile instrukcja nie mówi inaczej. Podczas wykonywania takich zmian 
lub modyfikacji nale�y urz�dzenie odłaczy� od zasilania.  
Numer modelu  :PLC-SW35 
Nazwa towaru  :Sanyo 
Producent  :SANYO FISHER COMPANY 
Adres   :21605 Plummer Street, Chatsworth, California 91311 
Telefon   :{818}998-7322 
 

 

Wymogi dotycz�ce kabla zasilaj�cego 
Kabel zasilaj�cy sprzedawany wraz z niniejszym projektorem spełnia wymogi u�ytkowania w kraju, w którym 
został zakupiony. 

Kabel zasilaj�cy dla USA i Kanady 
 

Kabel zasilaj�cy u�ywany w USA i Kanadzie znajduje si� w rejestrze Underwriters Laboratories (UL) i 
posiada certyfikat Canadian Standard Association (CSA). 
Kabel zasilaj�cy posiada wtyczk� z uziemieniem. Jest to dodatkowyelement bezpiecze�stwa gwarantuj�cy, 
�e wtyczka bedzie pasowała do gniazdka zasilaj�cego. Nie nale�y próbowa� usuwa� tego elementu 
zabezpieczenia. W przypadku, kiedy nie udaje si� wło�y� wtyczki do gniazdka, nale�y skontaktowa� si� z 
elektrykiem. 
 

Kabel zasilaj�cy dla Wielkiej Brytanii 
Kabel zasilaj�cy jest wyposa�ony w (wyprofilowan�) wtyczk� z wbudowanym bezpiecznikiem, którego nominał jest oznaczony na 
spodniej cz�s�i wtyczki. Je�eli nast�pi konieczno�� wymiany bezpiecznika, nale�y u�y� bezpiecznika typu BS 1362 zatwierdzonego 
przez ASTA , o tej samej warto�ci, oznaczonego emblematem ASTA. Je�eli pokrywa bezpiecznika jest zdj�ta, nie nale�y u�ywa� 
wtyczki bez pokrywy. Je�eli zaistnieje potrzeba wymiany pokrywy, nale�y upewni� si�, �e ma ona ten sam kolor, który widnieje na 
spodniej cz��ci gniazda bezpiecznika wtyczki (tzn. Czerwony lub pomara�czowy). Pokrywy bezpiecznika sa dost�pne w dziale Cz��ci 
Zamiennych wskazanym w Podr�czniku U�ytkownika. Je�eli zakupiona wtyczka nie pasuje do gniazdka zasilaj�cego, nale�y j� odcia� i 
zniszczy�. Ko�cówk� przewodu zasilaj�cego nale�y odpowiednio przygotowa� i dopasowa� wła�ciw� wtyczk�. (patrz wy�ej) 
OSTRZE�ENIE: WTYCZKA Z USZKODZONYM PRZEWODEM, WŁ	CZONA DO CZYNNEGO GNIAZDKA ZASILAJ	CEGO 
STWARZA �MIERTELNE ZAGRO�ENIE  
Przewody w niniejszym kablu posiadaj� kolory zgodne z nast�pujacm kodem: 
�ółto-zielony.........................uziemienie 
niebieski...............................neutralny 
br�zowy................................fazowy 
Poniewa� kolory przewodów w kablu mog� nie korespondowa� z oznaczeniami kolorystycznymi identyfikuj�cymi ko�cówki we wtyczce, 
nale�y post�powa� wg nast�pujacych wskazówek: 
Przewód �ółto-zielony nale�y przył�czy� do ko�cówki we wtyczce oznaczonej liter� E lub symbolem uziemIenia , albo kolorem 
zielonym lub �ółto-zielonym. 
Przewód niebieski nale�y przył�czy� do ko�cówki we wtyczce oznaczonej liter� N lub kolorem czarnym. 
Przewód br�zowy nale�y przył�czy� do ko�cówki we wtyczce oznaczonej liter� L lub kolorem czerwonym. 
 
UWAGA: NINIEJSZE URZ	DZENIE MUSI BY� UZIEMIONE. 
 
 
GNIAZDKO ZASILANIA POWINNO ZNAJDOWA� SI� W POBLI�U URZ	DZENIA I BY� ŁATWO 
DOST�PNE. 

UZIEMIENIE 
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Spód 

Nazwy i funkcje cz��ci 
 

1. D�wignia regulacji Zoom 
2. Czujnik zdalnego sterowania 
3. Pier�cie� regulacji ostro�ci 
4. Obiektyw 
5. Osłona obiektywu 
6. Wlotowy otwór wentylacyjny 
7. Wylotowy otwór wentylacyjny 

 
 
 OSTRZE�ENIE 

Z wylotowego otworu wentylacyjnego 
wydostaje si� gor�ce powietrze. Nie 
nale�y umieszcza� przedmiotów 
wra�liwych na ciepło w pobli�u tego 
otworu. 
 

8. Gło�nik 
 
 
 

9. Wlotowy otwór wentylacyjny 
10. Zł�cza 
11. Gniazdo kabla zasilaj�cego 
12. Przyciski i wska�niki 
13. Wlotowy otwór wentylacyjny 
14. Wylotowy otwór wentylacyjny 

 
  
OSTRZE�ENIE 

Z wylotowego otworu wentylacyjnego 
wydostaje si� gor�ce powietrze. Nie 
nale�y umieszcza� przedmiotów 
wra�liwych na ciepło w pobli�u tego 
otworu. 
 

 
 

15. Wsporniki regulacyjne 
16. Wlotowe otwory wentylacyjne 
17. Filtry powietrza 

Przód 

Tył 
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Panel ze zł�czami 

 
1. VIDEO 

Podł�czenie sygnału video ze sprz�tu wideo 
do wej�cia VIDEO. (str.19) 
 
2. AUDIO IN (Stereo) 

Podł�czenie sygnału audio z komputera lub 
sprz�tu wideo (podł�czonego do 1. lub 6.) do 
niniejszego wej�cia. (str.18,19) 

 
3. AUDIO OUT (VARIABLE) 

Podł�czenie zewn�trznego wzmacniacza do 
niniejszego wej�cia (str.18, 19) 

Niniejsze zł�cze wysyła sygnał ze zł�cza 
AUDIO IN. 

 
4. SERVICE PORT  

Niniejsze wej�cie u�ywany jest przy serwisie 
projektora 

 
5. MONITOR OUT 

Niniejsze zł�cze wysyła sygnał przychodz�cy 
ze zł�czy COMPUTER / S-VIDEO / 
COMPONENT IN. (Zł�cze to nie mo�e wysła� 
sygnału RGB (Scart) ze zł�czy COMPUTER / S-
VIDEO / COMPONENT IN). (str.18) 

 
6. COMPUTER / S-VIDEO / COMPONENT IN 

Podł�czenie sygnału S-Video, sygnału RGB 
Scart, sygnału component video, sygnału 
komputerowego do niniejszego wej�cia. 
(str.18)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
∗  Mo�e si� zdarzy�, �e wbudowany mikroproesor kontroluj�cy niniejsze urz�dzenie /element b�ddzie funkcjonował wadliwie. Nale�y go 
wówczas zresetowa� przez naci�ni�cie guzika RESET długopisem, co spowoduje wył�czenie urz�dzenia i jego ponowne wł�czenie. 
Nie nale�y nadu�ywa� tej funkcji. 
 

� Uwaga: 
Wej�cia Audio out i Monitor out działaj� tylko wówczas, gdy projektor jest wł�czony, nie działaj� natomiast gdy projektor pozostaje w 
stanie czuwania lub w trybie zarz�dzania energi� 
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Panel sterowania 

 
 
1. Przycisk POWER ON/OFF  
Wł�cza i wył�cza urz�dzenie. (str. 20, 21) 
2. Przycisk SELECT 
Realizuje wybran� funkcj�. U�ywany równie� do 
powiekszania lub zmniejszania obrazu w trybie 
Digital zoom +/-. (str. 35) 
3. Przyciski  POINT (wybierania) 
Wybiera pozycj� lub reguluje warto�� w On-
Screen Menu (menu ekranowe). U�ywany 
równie� do wybrania obrazu w trybie Digital zoom 
+/-. (str. 35) 
Przycisk POINT jest tak�e u�ywany jako regulator 
gło�no�ci d�wi�ku (VOLUME+/-). (str. 26) 
4. Przycisk MENU 
Otwiera i zamyka menu ekranowe. (str. 23) 
5. Przycisk INPUT 
Wybiera �ródło sygnału. (str. 27, 36) 

 
6. Wska�nik LAMP REPLACE 
�wieci na �ółto, gdy ko�czy si� �ywotno�� lampy 
projektora. (str. 53) 
7. Wska�nik WARNING 
�wieci na czerwono, gdy projektor wykryje 
nieprawidłowo�ci w działaniu. Mruga na 
czerwono, gdy wewn�trzna temperatura 
projektora przekracza dopuszczalny zakres (str. 
49) 
8. Wska�nik POWER 
Mruga na czerwono w czasie, gdy projektor 
przygotowuje si� do pracy. �wieci na czerwono, 
gdy projektor jest w trybie czuwania. �wieci na 
zielono, gdy projektor działa.  



Nazwy i funkcje cz��ci         str. 14  

 

Pilot zdalnego sterowania 

 
1. Przycisk POWER ON/OFF 
Wł�cza i wył�cza urz�dzenie. (str. 20, 21) 
2. Przycisk VIDEO 
Wybiera �ródło sygnału VIDEO. (str.35) 
3. Przycisk COMPUTER 
Wybiera �ródło sygnału COMPUTER. (str. 25,35) 
4. Przycisk MENU 
Otwiera i zamyka On-Screen Menu. (str. 23) 
5. Przycisk KEYSTONE 
Koryguje trapezoidalne zniekształcenie obrazu. (str. 25, 
42) 
6. Przycisk  D.ZOOM 
Wybiera tryb Digital zoom +/- i zmienia wielkos� obrazu. 
(str. 35) 
7. Przycisk FREEZE 
Zatrzymuje obraz. (str. 25) 
8. Przycisk AUTO PC 
Automatycznie ustawia obraz pochodz�cy ze �ródła 
komputerowego. (str. 29) 
9. Przycisk MUTE 
Wył�cza d�wi�k. (str. 26) 
10. Przycisk P-TIMER 
Wł�cza funkcj� P-Timer. (str. 26) 
11. Przycisk NO SHOW 
Czasowo wył�cza obraz. (str.25) 
12. Przycisk IMAGE 
Wybiera menu regulacji obrazu. (str. 33, 39) 
13. Przycisk SELECT 
Realizuje wybran� funkcj�. U�ywany równie� do 
powiekszania lub zmniejszania obrazu w trybie Digital 
zoom +/-. (str. 35) 
14. Przycisk POINT (wybierania)  (VOLUME+/-) 
Wybiera pozycj� lub reguluje warto�� w On-Screen Menu 
(menu ekranowe). U�ywany równie� do wybrania obrazu 
w trybie Digital zoom +/-. (str. 35) 
Przycisk POINT jest tak�e u�ywany jako regulator 
gło�no�ci (VOLUME+/-). (str. 26) 

 

 

Zasi�g działania 
Pilot zdalnego sterowania nele�y skierowa� w stron� 
projektora (czujnika zdalnego sterowania) w momencie 
naciskanie któregokolwiek przycisku. Maksymalny 
zasi�g działania pilota wynosi ok. 16,4’ (5m) i 60° od 
przodu projektora. 
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Zakładanie baterii w pilocie zdalnego sterowania 

 
 
 

Aby bezpiecznie wykona� omawian� czynno��, nale�y stosowa� si� do poni�szych zasad: 
• U�yj (2) baterii alkalicznych typu AAA, SUM-04 lub R03. 
• Wymieniaj zawsze 2 bateria na raz. 
• Nie u�ywaj zu�ytej baterii z now�. 
• Unikaj kontaktu z wod� lub innymi płynami. 
• Nie wystawiaj pilota zdalnego sterowania na wilgo� lub ciepło. 
• Uwa�aj, by nie upuszcza� pilota na ziemi�. 
• Je�eli nast�pił wyciek z baterii do pilota, oczy�� go dokładnie i załó� nowe baterie. 
• Zało�enie niewła�ciwego rodzaju baterii grozi eksplozj�. 
• Ze zu�ytymi bateriami nale�y post�powa� wg instrukcji. 
 

Usu� pokryw� z 
pojemnika na baterie 

Wsu� baterie do 
pojemnika 

Dwie baterie AAA 
Aby zachowa� prawidłow� 
polaryzacj� (+ i -) nale�y 
upewni� si�, czy ko�cówki 
baterii stykaj� si� ze 
zł�czami 

Nałó� pokryw� ponownie. 
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Instalacja 

Ustawienie projektora 
Urz�dzenie to wy�wietla obraz na płaskich powierzchniach i mo�e by� oddalone od 4,3’ (1,3m) do 21,3’ 
(6,5m). Dane dotycz�ce rozmiaru ekranu i odległo�ci pomi�dzy nim a projektorem znajduj� si� na poni�szym 
rysunku i w tabeli.  
 

 
 
 
 
� Uwaga: 
• Nat��enie �wiatła panuj�ce w pomieszczeniu ma istotny wpływ na jako�� wy�wietlanego obrazu. Aby uzyska� optymaln� jako�� 

obrazu zaleca si� ograniczenie o�wietlenia panuj�cego w otoczeniu. 
• Powy�sze warto�ci s� warto�ciami przybli�onymi i mog� odbiega� od rzeczywistych. 

Wsporniki regulacyjne 

 
K�t wy�wietlania mo�e by� regulowany do 8,0 
stopni za pomoc� wsporników regulacyjnych.  
 
1. Podnie� przedni� cz��� projektora i wci�nij 

d�wignie zwalniaj�ce regulacj� wsporników po 
obu stronach projektora. 

2. Zwolnij d�wignie, aby zablokowa� wsporniki, 
nast�pnie obracaj regulatorami wsporników, 
aby osian�� po��dane poło�enie i k�t 
nachylenia. 

3. Aby schowa� wsporniki podnie� przedni� cze�� 
projektora, wci�nij i zwolnij d�wignie. 
Trapezoidalne zniekształcenie obrazu mo�e by� 
spokrygowane za pomoc� Menu. (str. 25, 42) 

 

(Cale kwadratowe) 
 

(�rodek) 

Rozmiar ekranu 
(szer. x wys.) mm  
czynnik kształtu 4:3 

Zbli�enie (min.) 
 
Zbli�enie (max.) 
 

Wsporniki 
regulacyjne 
 

D�wignie zwalniaj�ce 
regulacj� wsporników 
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Podł�czanie kabla zasilaj�cego 
 

Niniejszy projektor dostosowany jest do sieci 
energetycznej jednofazowej z uziemieniem, o napi�ciu 
100-120V lub 200-240V AC. Urzadzenie automatycznie 
dostosowuje si� do rodzaju zasilania. Aby unikn�� ryzyka 
pora�enia pr�dem, nie nale�y podłacza� urz�dzenia do 
innych typów sieci. 
W razie w�tpliwo�ci dotycz�cych typu zasilania nale�y 
skontaktowa� si� z lokalnym dostawc� energii. 
Przed właczeniem projektora nale�y podł�czy� wszystkie 
urz�dzenia peryferyjne. (Podł�czenie – p. str. 18, 19.) 
 

 OSTRZE�ENIE 
W celu zachowania bezpiecze�stwa nale�y odł�cza� kabel 
zasilaj�cy z sieci, gdy projektor nie jest u�wany. Projektor 
podł�czony do sieci energetycznej, pozostaj�cy w trybie  
czuwania, pobiera niewielk� ilo�� energii. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wł�cz kabel zasilaj�cy (w wyposa�eniu) do 
projektora. Gniazdko zasilania powinno 
znajdowa� sie w pobli�u projektora i by� 
łatwo dost�pne. 
 

UWAGI DOTYCZ	CE KABLA ZASILAJ	CEGO 
Kabel zasilaj�cy musi spełnia� wymogi kraju, w którym urz�dzenie jest u�ywane. 
Nale�y u�y� odpowiedniego typu kabla i wtyczki, jak pokazano poni�ej. 
Je�eli kabel zasilania jest nieodpowiedni do gniazdka zasilania, nale�y skontaktowa� si� ze 
sprzedawc�. 
 
Strona projektora 
 

Wtyczka kabla 
zasilaj�cego, któr� nale�y 
wł�czy� do projektora. 
 

Strona gniazdka zasilania 
 

Dla U.S.A. i Kanady  
 

Uziemienie 
 

Do gniazdka zasialania. 
(120V AC) 
 

Dla Europy (Kontynent) 
 

Do gniazdka zasialania. 
(220-240V AC) 

Do gniazdka 
zasialania. (220-
240V AC) 
 

Dla Wielkiej Brytanii 
 



Instalacja         str. 18  

Podł�czanie do komputera 
 
Kable u�ywane do podłczenia 
• Kabel VGA (Mini D-sub 15 pinowy) 
• Kabel Audio (Mini Jack: stereo) ∗  
(∗ = nie sprzedawane wraz z projektorem) 
 

 
 
 
           
   
 
� Uwaga: 
• Gdy zostaje podł�czony zewn�trzny sprz�t graj�cy za pomoc� wej�cia 

AUDIO OUT, gło�nik projektora automatycznie wył�cza si�. 
• Wej�cia Audio out i Monitor out działaj� tylko wówczas, gdy projektor jest 

wł�czony, nie działaj� natomiast gdy projektor pozostaje w stanie czuwania 
lub w trybie zarz�dzania energi� (str. 45) 

• Zamówienie opcjonalnego wyposa�enia dodatkowego – p.str. 61 
 
 

 
Uwaga 
Podczas podł�czania kabli, projektor i sprz�t zewn�trzny powinny 
by� wył�czone z zasilania. 

Wyj�cie monitora 
Zewn�trzny sprz�t audio 
 Wyj�cie Audio 

(stereo) 

Wyj�cie Audio  

Wej�cie monitora 

Kabel Audio 
(Stereo)∗ 

Kabel Audio 
(Stereo)∗ 

Kabel VGA Kabel VGA
  

WEJ�CIE AUDIO 

WYJ�CIE 
AUDIO 
(UNIWERSAL
NE) 

WYJ�CIE 
MONITORA 
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Podł�czanie sprz�tu wideo 

 
Kable u�ywane do podłczenia 
• Kabel Scart-VGA∗ 
• Kabel S-VIDEO-VGA∗ 
• Kabel Component-VGA∗ 
• Kabel Component∗ 
• Kabel Video∗ 
• Kable Audio (Mini Jack: stereo) ∗  
• Kabel VGA (Mini D-sub 15 pinowy) 
(∗ = nie sprzedawane wraz z projektorem) 
 
 

 
 
 
� Uwaga: 
• Gdy zostaje podł�czony zewn�trzny sprz�t graj�cy za pomoc� wej�cia 

AUDIO OUT, gło�nik projektora automatycznie wył�cza si�. 
• Wej�cia Audio out i Monitor out działaj� tylko wówczas, gdy projektor jest 

wł�czony, nie działaj� natomiast gdy projektor pozostaje w stanie czuwania 
lub w trybie zarz�dzania energi� (str. 45) 

• Zamówienie opcjonalnego wyposa�enia dodatkowego – p.str. 61 
 
 

 
Uwaga! 
Podczas podł�czania kabli, projektor i sprz�t zewn�trzny powinny 
by� wył�czone z zasilania. 
 

Zewn�trzny sprz�t audio 
 Wyj�cie Audio 

(stereo) 

WEJ�CIE AUDIO 

WYJ�CIE AUDIO 
(UNIWERSALNE) 

Kabel Audio 
(Stereo)∗ 

Wej�cie Audio  

Wyj�cie Scart 
(21-pin) 

Wyj�cie  
S-Wideo 

Wyj�cie 
Component Video 
(Y,Pb/Cb,Pr/Cr) 

Wyj�cie wideo 

Kabel Scart-
VGA∗ 

 

Kabel 
S-VIDEO-

VGA∗ 

Kabel 
Component∗ 

Kabel Wideo∗ 
 

Kabel 
Audio 
(“Mały 
Jack”: 

stereo) ∗ 

Kabel 
Component

-VGA∗ 

VIDEO 

WEJ�CIE COMPUTER / 
S-VIDEO / COMPONENT  
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Podstawy obsługi projektora 

Wł�czanie projektora 
 

1. Przed wł�czeniem projektora zako�cz podł�czanie 
urzadze� peryferyjnych (komputer, VCR, itp.) 

2. Wł�cz kabel zasilaj�cy projektora do gniazdka zasilania. 
Wska�nik POWER (zasilanie) b�dzie miga�, a po chwili 
�wieci� na czerwono. 

3. Wci�nij przycisk POWER ON-OFF na panelu sterowania lub 
pilocie. Wska�nik POWER zacznie �wieci� na zielono a 
wentylatory chłodz�ce wł�cz� si�. Na ekranie zostanie 
wy�wietlony ekran pocz�tkowy i rozpocznie si� odliczanie. 

4. Po zako�czeniu odliczania na ekranie pojawi si� �ródło 
sygnału, które było wybrane przy ostatnim u�yciu projektora 
oraz ikona trybu pracy lampy. (p.str. 45) 
Je�eli projektor jest zabezpieczony kodem PIN, na ekranie 
pojawi si� okno dialogowe wprowadzenia kodu. Kod PIN 
nale�y wprowadzi� wg poni�szej instrukcji. 

 
Wprowadzanie kodu PIN 

 
Wybierz cyfr� korzystaj�c z przycisku  i zatwierd� j� przyciskiem 
SELECT. Cyfra zostanie wy�wietlony jako „∗”. W przypadku pomyłki przy 
wprowadzaniu cyfry przesu� wska�nik na opcj� „Set” lub „Clear” przez 
wci�ni�cie przycisku , a nast�pnie powró� do „PIN Code”. Wprowad� 
poprawn� cyfr�. Powtarzaj powy�sze kroki do momentu a� zostanie 
wprowadzony czterocyfrowy numer. 
 
Kiedy czterocyfrowy numer zostanie wprowadzony, wska�nik przesuwa 
si� automatycznie do „Set”. Aby rozpocz�� działanie projektora wci�nij 
przycisk SELECT. 
 
W przypadku wprowadzenia bł�dnego kodu PIN, napis „PIN Code” i 
wy�wietlane (∗∗∗∗) za�wiec� si� na czerowno i zgasn�. Wprowad� 
prawidłowy numer PIN. 
 
Co to jest kod PIN? 
Kod PIN jest kodem bezpiecze�stwa wykorzystuj�cym osobisty numer 
identyfikacyjny (Personal Identification Number), zezwalaj�c osobie, która 
go zna na u�ywanie projektora. Zało�enie kodu PIN zabezpiecza 
projektor przed u�yciem go przez osoby niepowołane. 
 
Kod PIN składa si� z czterocyfrowego numeru. Aby zablokowa� 
niepowołane u�ywanie projektora za pomoc� kodu PIN nale�y przeczyta� 
Funkcja PIN Code Lock (blokady kodem PIN) w Ustawieniach na str. 47. 
 

 
OSTRZE�ENIE 
POST�POWANIE Z KODEM PIN 
W przypadku zapomnienia kodu PIN, nie mo�na u�ywa� 
projektora. Kod PIN nale�y ustala� starannie, zapisa� go w 
tabeli na stronie 62 niniejszego podr�cznika i przechowywa� w 
wybranym miejscu. Je�eli kod zostanie zagubiony lub 
zapomniany, nale�y skontaktowa� sie ze sprzedawc� lub 
centrum serwisowym. 

 

Po 20 sekundach pojawia si� ekran pocz�tkowy 

Wybrane �ródło sygnału i tryb pracy lampy 

Tryb pracy lampy 

Tryb pracy lampy – p.str.45 

Okno dialogowe wprowadzenia PINu 

Wska�nik 

Po pojawieniu si�  
ikony OK mo�na 
u�ywa� projektora. 
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Wył�czanie projektora 
 

1. Wci�nij przycisk POWER ON-OFF na panelu sterowania lub pilocie. 
Na ekranie zostanie wy�wietlony komunikat „Power off?” 

2. Wci�nij przycisk POWER ON-OFF ponownie aby wył�czy� projektor. 
Wska�nik POWER b�dzie miga� na czerwono przez około 90 
sekund, dopóki wentylatory chłodz�ce nie zako�cz� pracy. (Tryb L2, 
kiedy wentylatory pracuj� jeszcze przez 120 sekund – p.str. 49.) 

3. Kiedy projektor zostanie schłodzony tak, �e mógłby ponownie 
rozpocz�� prac�, wska�nik POWER zapala si� na czerwono. Wtedy 
mo�na wyj�� kabel zasilaj�cy z gniazdka. 

 
 
ABY PRZEDŁU�Y	 �YWOTNOS	 LAMPY, GDY 
PROJEKTOR ZOSTANIE WŁ
CZONY, NALE�Y ODCZEKA	 
PRZNAJMNIEJ 5 MINUT PRZED WYŁ
CZENIEM GO. 
NIE NALE�Y WYŁ
CZA	 KABLA ZASILAJ
CEGO Z 
GNIAZDKA W CZASIE, GDY PRACUJ
 WENTYLATORY 
CHŁODZ
CE, ANI ZANIM WSKANIK POWER NIE ZAPALI 
SI� NA CZERWONO. 
INNE POST�POWANIE SKRÓCI �YWOTNOS	 LAMPY. 

 
� Uwaga: 
• Urz�dzenie nie mo�e by� wł�czone podczas procesu chłodzenia, gdy wska�nik 

POWER miga na czerwono. Mo�na je wł�czy� dopiero wtedy, gdy wska�nik POWER 
�wieci si� na czewono �wiatłem ci�głym. 

• Kiedy aktywna jest funkcja wł�czania On, projektor jest wł�czany automatycznie 
poprzez wł�czenie kabla zasilajacego do gniazdka.  

• Nie nale�y u�ywa� urz�dzenia bez przerwy. Takie post�powanie mo�e skróci� 
�ywotno�� lampy. Projektor nale�y wył�cza� na godzin� po 24 godzinach pracy. 

• Projektor kontroluje temeratur� wewn�trzn� i reguluje pr�dko�� obrotu wentylatorów. 
• Je�eli wska�nik WARNING zacznie miga� lub zapali sie na czerwono, nale�y 

przeczyta� „Wska�nik ostrzegawczy” na str.  49. 

Ten komunikat znika po 4 sekundach. 
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Regulacja powi�kszenia (zoom)  i ostro�ci 
 

Aby uzyska� zbli�enie lub oddalenie / zmniejszy� lub zwi�kszy� obraz nale�y obraca� d�wigni� zoom. 
Aby wyregulowa� ostro�� wy�wietlanego obrazu nale�y obraca� pier�cieniem regulacji ostro�ci. 

D�wignia 
powi�kszenia 

Pier�cie� regulacji 
ostro�ci 
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Jak posługiwa� si� menu ekranowym 
 

Projektor mo�e by� regulowany i ustawiany za pomoc� 
menu ekranowego. Aby zapozna� si� ze sposobami 
dokonywania ustawie� i regulacji, nale�y odnie�� si� do 
kolejnych stron (niniejszego podr�cznika). 
1. Wci�nij przycisk MENU aby wy�wietli� menu ekranowe. 
2. Za pomoc� przycisków wyboru  wybierz ikon� 

menu do zmiany ustawie�. 
Za pomoc� przycisków wyboru  wybierz pozycj� do 

zmiany ustawie�. 
3. Wci�nij przycisk SELECT aby wy�wietli� dane pozycji. 

Za pomoca przycisków wyboru  wyreguluj zmie�. 
Szczegóły znajdziesz na kolejnych stronach niniejszego 
podr�cznika. 

 
� Uwaga: 
• Aby uaktywni� wybran� pozycj�, nale�y wcisn�� przycisk SELECT. 

Menu ekranowe Ikona menu  

Wska�nik 
(czerwona ramka) 

Pasek  menu 

Wska�nik (czerwona ramka) 
Aby przesun�� wska�nik 
wci�nij przycisk wyboru  

Pozycja 

Przycisk 
SELECT 

Dane pozycji 
Za pomoca przycisku wyboru 

 wyreguluj warto�ci 

Pilot zdalnego sterowania 

Przyciski wyboru 

Przycisk MENU 

Wyj�cie z menu 

Panel sterowania 

Przycisk SELECT 

Przycisk wyboru 
(pier�cie� zewn�trzny) 

Przycisk SELECT 
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Pasek menu 

 
Przy połczeniu z komputerem 
 
 

 
 
 
 
 
Przy połczeniu ze sprz�tem wideo 
 
 

 
 
 

Sygnał wej�ciowy 
Wybiera �ródło 

sygnału 
wej�ciowego 
(komputer lub 

sprz�t wideo). (str. 
27) 

Wybór obrazu 
Wybiera rodzaj obrazu 

spo�ród opcji: dynamiczny, 
standardowy, realistyczny, 
tablica i obraz u�ytkownika 

1-4  (str. 32) 

Regulacja obrazu 
Reguluje ustawienia obrazu 
komputerowego (kontrast / 

jasno�� / temperatura barw / 
równowaga bieli (R/G/B) / ostro�� 

/ Gamma (str. 33-34) 

Dostrajanie do 
komputera 

Dostraja paramerty 
do formatu sgnału 

wej�ciowego. 
(str.29-31) 

Ustawienia 
Zmienia ustawienia 

projektora lub 
zeruje licznik 

wymiany lampy. 
(str.42-48) 

Ekran 
Reguluje rozmiar 

obrazu (normalny / 
rzeczywisty / szeroki 
/ zoom cyfrowy +/-) 

(str. 35) 

Wybór komputera 
Wybiera system 

komputerowy 
(str.28) 

 

Okno podgldu 
Wy�wietla wybrane  

menu z menu 
ekranowego 

D�wi�k 
Reguluje gło�nos� 

lub wycisza d�wi�k. 
(str. 26) 

Te same funkcje, jak w 
przypadku poł�czenia z 

komputerem 
 

Regulacja obrazu 
Reguluje ustawienia obrazu (kontrast / 
jasno�� /  zabarwienie / temperatura 

barw / równowaga bieli (R/G/B) / 
ostro�� / Gamma / progresywny / film  

(str.38-40) 
 

Ta sama funkcja, jak w 
przypadku poł�czenia 

z komputerem 

Wybór obrazu 
Wybiera poziom obrazu 

spo�ród opcji: dynamiczny, 
standardowy, realistyczny, 
tablica i obraz u�ytkownika 

1-4 (str.38) 
 

Ekran 
Reguluje rozmiar 
obrazu (normalny 
/ szeroki) (str.41) 

 

Syetem audio-video 
Wybiera system 

�ródła wideo. (str.37) 

Sygnał wej�ciowy 
Wybiera �ródło 

sygnału 
wej�ciowego 
(komputer lub 
sprz�t wideo). 

(str.36) 
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Funkcja Keystone (korekta trapezoidalnego zniekształcenia obrazu)  
 

Je�eli wy�wietlany obraz wykazuje trapezoidalne zniekształcenie, nale�y skorygowa� go w nast�puj�cy 
sposób: 

 
1. Wci�nij przycisk KEYSTONE na pilocie zdalnego sterowania lub 

wybierz funkcj� Keystone z menu Setting (ustawienia), aby wywoła� 
okno dialogowe tej funkcji. (str. 42) 

2. U�ywaj�c przycisków  skoryguj zniekształcenie. Aby zw�zi� 
górn� cz��� obrazu wci�nij przycisk , aby zw�zi� doln� – 
przycisk  

- Je�eli obraz nie jest korygowany, 
strzałki s� białe. 
- Strzałka pokazuj�ca korygowan� 
stron� zmienia kolor na czerwony. 
- Przy maksymalnej korekcji 
strzałka znika. 
- W przypadku ponownego 
wci�ni�cia przycisku KEYSTONE 
na pilocie, okno dialogowe znika a 
korekta jest anulowana. 
 

 
 

 
 

Funkcja Freeze (stopklatka) 
 
Wci�nij przyciski FREEZE na pilocie aby zatrzyma� wy�wietlany obraz. Aby wył�czy� funkcj� Freeze, wci�nij 
ponownie przycisk FREEZE lub jakikolwiek inny przycisk pilota. (str.14) 
 
Funkcja No Show (brak obrazu) 

 
Aby wy�wietlany obraz znikn�ł, wci�nij przycisk NO 
SHOW na pilocie. Aby wył�czy� funkcj� No Show 
wci�nij ponownie przycisk NO SHOW lub jakikolwiek 
inny. Je�eli wy�wietlany obraz został  zatrzymany 
przy u�yciu funkcji Capture (stop-klatka) i 
zdefiniowany jako „User” (u�ytkownika) w funkcji 
Logo, w menu Setting (menu ustawie�) (str.42), po 
ka�dym wci�ni�ciu przycisku NO SHOW obraz 
zmienia sie w nast�puj�cy sposób: 
czarny ekran → stop-klatka → tryb normalny → ... 

Do zw��ania górnej cz��ci obrazu słu�y przycisk  . Do zw��ania dolnej cz��ci obrazu słu�y przycisk  . 

Ten komunikat znika po 4 sekundach. 
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Funkcja P-Timer (minutnik) 
 

Wci�nij przycisk P-TIMER na pilocie zdalnego sterowania. Na ekranie 
pojawi si� okno stopera „00:00”, który zacznie mierzyc czas (00:00~59:59). 
Aby zako�czy� mierzenie czasu, wci�nij przycisk P-TIMER ponownie. Aby 
wył�czy� funkcj� P-Timer, wci�nij przycisk P-TIMER jeszcze raz. 
 

Regulacja d	wi�ku 
 
Bezpo�rednia 

 
Volume (Gło�no��) 
Wci�nij przycisk VOLUME +/- na panelu sterowania lub 
pilocie. Na ekranie pojawi si� na kilka sekund okno 
dialogowe regulacji d�wi�ku. Przycisk (+) zwi�ksza 
gło�no��, przycisk (-) – zmniejsza.  
 
Mute (Wył�czenie d	wi�ku) 
Aby wył�czy� d�wi�k, wci�nij przycisk MUTE na pilocie. Aby 
przywróci� d�wi�k do poprzedniego nat��enia, ponownie 
wci�nij przycisk MUTE  lub przycisk VOLUME +/-. 
 
 
 
 
Z Menu 

 
1. Wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu ekranowe. 

Za pomoc� przycisków  przesu� wska�nik 
(czerwon� ramk�) do ikony menu d�wi�ku (Sound 
Menu). 

2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik do wybranej 
pozycji, a nast�pnie potwierd� wybór wciskaj�c przycisk 
SELECT. 

 
 

 Volume (Gło�no��) 
Aby zwi�kszy� nat��enie d�wi�ku, wci�nij przycisk ,  aby 
zmniejszy� - przycisk . 
 

 Mute (Wył�czenie d	wi�ku) 
Aby wył�czy� d�wi�k, wci�nij przycisk . Komunikat w 
oknie dialogowym zmieni si� na „On”, a d�wi�k zostanie 
wył�czony. Aby przywróci� d�wi�k do poprzedniego 
nat��enia, ponownie wci�nij przycisk . 

 

 

 

 

pokazuje przybli�one 
nat��enie d�wi�ku 

Wci�nij przycisk MUTE aby 
wł�czy� / wył�czy� d�wi�k 

To okno znika po 4 sekundach. 

Ikona menu d�wi�ku 

Menu d�wi�ku 

zamyka menu d�wi�ku 

pokazuje przybli�one 
nat��enie d�wi�ku 
 



Współpraca z komputerem         str. 27  

Współpraca z komputerem 

Wybór sygnału 	ródłowego 
 

Bezpo�rednio  
 
Wybierz Computer (komputer) za pomoc� przycisku INPUT 
na panelu sterowania, lub wci�nij przycisk COMPUTER na 
pilocie. Przed u�yciem wymienionych przycisków wybierz 
wła�ciwe �ródło sygnału wej�ciowego za pomoc� menu, jak 
opisano poni�ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z menu 

 
1. Wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu ekranowe. 

Za pomoc� przycisków  przesu� wska�nik 
(czerwon� strzałk�) do ikony Input Menu (menu �ródła 
sygnału). 

2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik do pozycji 
Computer, a nast�pnie potwierd� wybór wciskaj�c 
przycisk SELECT. 

3. Kiedy pojawi si� Select Source Menu (menu wyboru 
�ródła sygnału) dla komputera (Computer), przesu� 
wska�nik na pozycj� RGB i wci�nij przycisk SELECT. 
 
 

Przycisk INPUT 

Pilot zdalnego sterowania 

przycisk 
INPUT 

Przycisk 
COMPUTER 

Menu �ródła 
sygnału 

Ikona menu �ródła sygnału  

Przesu� wska�nik 
(czerwon� strzałk�) do 

pozycji Computer i wci�nij 
przycisk SELECT 

Menu wyboru �ródła sygnału 
przesu� wska�nik na pozycj� RGB 

i wci�nij przycisk SELECT. 
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Wybór typu sygnału komputerowego (PC System) 
 
Za pomoc� systemu Multi-scan (wielokrotnego skanowania) i funkcji Auto PC Adjustment (automatycznego 
dostrajania) projektor automatycznie dostraja si� do ró�norodnych typów sygnału: VGA, SVGA, XGA lub 
SXGA. Je�eli komputer zostanie wybrany jako �ródło zasilania, projektor automatycznie wykrywa format jego 
sygnału i dostraja si� do niego, aby wy�wietlany obraz miał optymalne parametry bez koniecznosci 
dodatkowej regulacji. (Standardy syganałów  z którymi współpracuje projektor zostały podane na stronie 55) 
 
� Uwaga: 
Projektor mo�e wy�wietli� jeden z nast�puj�cych komunikatów. 

 
Kiedy projektor nie mo�e rozpozna� 
dostarczonego sygnału jako zgodnego z 

wbudowanymi, funkcja Auto PC Adjustment 
(automatycznego dostrajania) pracuje nad wy�wietleniem 
poprawnego obrazu, a w PC System Menu (menu typu 
sygnału) wy�wietlany zostaje komunikat „Auto”. Je�eli obraz 
nie zostanie wy�wietlony poprawnie, nale�y zastosowa� 
regulacj� r�czn�. (str. 30, 31) 
 

Nie ma sygnału z komputera. Nale�y sprawdzi� 
poł�czenie komputera z projektorem. (p. 
„Post�powanie w razie problemów”, str. 54) 

 
Zapami�tane r�czne ustawienia u�ytkownika w 
menu PC Adjust (dostrajania). Projektor 

pozwala na zapami�tanie 5 takich ustawie� 
(Mode1-5). (str.30, 31) 
 
Wbudowane standardy sygnału. Projektor 
wybiera wła�ciwy i wy�wietla jego nazw�. 

 
*Mode1 i SVGA s� komunikatami przykładowymi. 
 
 
 
R�czne wybieranie typu sygnału 

 
Typ sygnału komputerowego mo�e by� wybrany r�cznie. 
 
1. Wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu ekranowe. 

Za pomoc� przycisków  przesu� wska�nik 
(czerwon� ramk�) do ikony PC System Menu. 

2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik (czerwon� 
strzałk�) do wybranego systemu, a nast�pnie potwierd� 
wybór wciskaj�c przycisk SELECT. 

 
 
 

Ikona PC System Menu 
pokazuje wybrany typ 
sygnału 

W tym oknie dialogowym mo�na 
wybra� typ sygnału 

Zapami�tane r�czne 
ustawienia u�ytkownika (1~5).  

Funkcja Auto PC Adjust pracuje 
nad dostrojeniem projektora. 
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Auto PC Adjustment (automatyczne dostrajanie) 
 
Funkcja Auto PC Adjustment słu�y do automatycznego dostrojenia nast�puj�cych parametrów: 
cz�stotliwo�� od�wie�ania, ilo�� pikseli w linii poziomej, poło�enia obrazu w poziomie i w pionie, do sygnału 
podawanego z komputera. Z funkcji tej nale�y korzysta� w nast�puj�cy sposób. 
 

 Auto PC Adjustment  
 

1. Wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu ekranowe. 
Za pomoc� przycisków  przesu� wska�nik 
(czerwon� ramk�) do ikony PC Adjust Menu (menu 
dostrajania). 

2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik do ikony 
Auto PC Adj. (menu automatycznego dostrajania) a 
nast�pnie potwierd� wybór wciskaj�c dwukrotnie 
przycisk SELECT.  
Funkcj� Auto PC Adjustment mo�na wł�czy� równie� 
poprzez wci�ni�cie przycisku Auto PC na pilocie 
zdalnego sterowania.  

 
Zachowanie ustawionych parametrów 
Parametry ustawione dzi�ki funkcji automatycznego 
dostrajania mog� zosta� zapami�tane przez projektor. Gdy 
to nast�pi, dostrajanie nast�puje przez wybór odpowiedniej 
opcji (Mode1~5) z PC System Menu (menu typu sygnału) 
(str.28). Patrz „Store” (zachowaj) na str.31. 
 
� Uwaga: 
• Cz�stotliwo�� od�wie�ania, ilo�� pikseli i poło�enie obrazu w mog� nie zosta� prawidłowo wyregulowane za pomoc� dostrajania 

automatycznego w przypadku niektórych komputerów. W takich przypadkach konieczne jest dostrajanie r�cznie. (str.27,29,30) 
• Funkcja automatycznego dostrajania nie mo�e by� wykorzystywana, gdy z menu typu sygnału zostan� wybrane nast�puj�ce 

parametry: 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i, 1080i. 

Ikona PC Adjust Menu 

Przesu� wska�nik (czerwon� 
ramk�) do ikony Auto PC Adj., a 
nast�pnie potwierd� wybór 
wciskaj�c przycisk SELECT. 
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Manual PC Adjustment (r�czne dostrajanie) 
 
Formaty niektórych sygnałów komputerowych mog� nie by� obsługiwane przez system Multi-scan. Funkcja 
Manual PC ADjustrment zezwala na precyzyjne ustawienie niektórych parametrów tak, aby odpowiadały tym 
formatom. Projektor posiada 5 niezale�nych zakładek pami�ci, słu��cych do zapami�tania parametrów raz 
ustawionych r�cznie. W ten sposób mo�na przywoła� 
ustawienia dla danego komputera. 

 
1. Wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu ekranowe. Za 

pomoc� przycisków  przesu� wska�nik (czerwon� 
ramk�) do ikony PC Adjust Menu (menu dostrajania). 

2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik do pozycji, 
któr� chcesz wyregulowa�, a nast�pnie potwierd� wybór 
wciskaj�c przycisk SELECT. Pojawi si� okno dialogowe 
dostrajania. Ustaw po��dane warto�ci za pomoc� 
przycisków . 

 
 Fine sync (Cz�stotliwo�� od�wie�ania) 
 

Eliminuje migotanie z wy�wietlanego obrazu. Wyreguluj 
obraz za pomoc� przycisków  . (Od 0 do 31) 
 

Total dots (Ilo�� pikseli) 
 

Reguluje ilo�� pikseli w linii poziomej obrazu. Dobierz 
odpowiedni� ilo�� za pomoc� przycisków . 

 
Horizontal (Poło�enie w poziomie) 
 

Reguluje poło�enie obrazu w poziomie. Wyreguluj poło�enie 
za pomoc� przycisków . 
 

Vertical (Poło�enie w pionie) 
 

Reguluje poło�enie obrazu w pionie. Wyreguluj poło�enie za 
pomoc� przycisków . 

 
Current mode (Aktualne cz�stotliwo�ci odchylania) 
 

Wci�nij przycisk SELECT, aby wy�wietli� aktualne 
cz�stotliwo�ci odchylania pionowego i poziomego 
podł�czonego komputera. 

 
Clamp (Pasy)  
 

Zapobiega wyst�powaniu poziomych pasów. Kiedy na 
wy�wietlanym obrazie pojawiaj� si� ciemne pasy, wyreguluj 
go za pomoc� tej funkcji. 

Wybrana zakładka 
pami�ci 

Pokazuje status: 
Stored / Free (Pełna 
/ Wolna) wybranej 
zakładki pami�ci. 

Dobierz warto�� za pomoc� 
przycisków wybierania  . 

Wci�nij przycisk SELECT przy 
ikonie Current mode aby 
wy�wietli� aktualne informacje 
dot. Cz�stotliwosci odchylania 
podł�czonego komputera. 

Ikona PC Adjust Menu 

Przesu� wska�nik (czerwon� ramk�) 
do ikony Manual PC Adj., a nast�pnie 
potwierd� wybór wciskaj�c przycisk 
SELECT. 

Wci�nij przycisk SELECT aby 
wyregulowa� pozostałe 
parametry. 
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Display area (Powierzchnia wy�wietlanego 
obrazu)  

 
Wybiera rozdzielczo�� wy�wietlanego obrazu w oknie 
dialogowym Display area. 
 

Display area H (Szeroko�� wy�wietlanego obrazu) 
 

Ustawia szeroko�� obrazu wy�wietlanego przez projektor. 
Dobierz odpowiedni� warto�� za pomoc� przycisków ,a 
nast�pnie wci�nij przycisk SELECT. 
 

Dispaly area V (Wysoko�� wy�wietlanego obrazu) 
 

Ustawia wysoko�� obrazu wy�wietlanego przez projektor. 
Dobierz odpowiedni� warto�� za pomoc� przycisków ,a 
nast�pnie wci�nij przycisk SELECT. 
 

Full screen (Pełny ekran) 
 

Kiedy wł�czona jest ta funkcja, obraz SXGA jest wy�wietlany 
w formacie 4:3. Kiedy funkcja jest wył�czona obraz jest 
wy�wietlany w formacie 5:4.  
 

Reset 
 

Powraca do poprzednich ustawie� parametrów. 
 

Mode free (Wolna zakładka pami�ci) 
 

Aby usun�� poprzednio zdefiniowane ustawienia, przesu� 
wska�nik (czerwon� ramk�) do ikony Mode free i wci�nij 
przycisk SELECT. Ustaw wska�nik na wybranej zakładce 
(Mode) i wci�nij przycisk SELECT. 
 

 Store (Zachowaj) 
 

Aby zachowa� ustawienia parametrów przesu� wska�nik 
(czerwon� ramk�) do ikony Store i wci�nij przycisk SELECT. 
Ustaw wska�nik na wybranej zakładce pami�ci (Mode 1~5) i 
wci�nij przycisk SELECT. 
 

Quit (Wyj�cie) 
 

Wyj�cie z PC Adjust Menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Uwaga: 
Funkcje: Auto PC Adjust, Display area (H/V) i Full Screen nie mog� by� wykorzystywane, gdy z menu typu sygnału zostan� wybrane 
nast�puj�ce parametry: 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i, 1080i. 

Po wci�ni�ciu przycisku 
SELECT przy ikonie Display 
area pojawi si� okno dialogowe 
tej funkcji. 

zamyka to okno dialogowe 

Zachowanie ustawie� parametrów 

Pokazuje warto�ci 
nast�pujacych parametrów: 
„Total dots”, „Horizontal”, 
„Vertical”, „Display area H” i 
„Display area V”. 

Wolna zakładka 

W tej zakładce przechowywane s� ustawienia 

Usuwanie ustawie� parametrów 
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Wybór wła�ciwo�ci obrazu 
 

Bezpo�rednio 
 
Aby wybra� poziom obrazu spo�ród opcji: dynamiczny, 
standardowy, rzeczywisty, tablica, obraz u�ytkownika 1, obraz 
u�ytkownika 2, obraz u�ytkownika 3, obraz u�ytkownika 4, nale�y 
wcisn�� przycisk IMAGE na pilocie zdalnego sterowania.  
 
Dynamic (Dynamiczny) 
Poziom obrazu odpowiedni przy projekcji w jasnym pokoju. 
 
Standard (Standardowy) 
Zwykły poziom obrazu tego projektora. 
 
Real (Rrzeczywisty) 
Poziom obrazu z poprawionymi półtonami grafiki. 
 
Blackboard (Green) (Tablica) 
Poziom obrazu odpowiedni do projekcji na tablicy (zielonej). 
Opcja ta pomaga uwydatni� obraz wany na tablicy. Ma ona 
zastosowanie głównie na tablicach zielonych, gdy� na czarnych 
mo�e nie przynie�� po��danego efektu.  
 
Image 1~4 (Obraz U�ytkownika 1~4) 
Obraz o r�cznie ustawionych parametrach z Image Adjust Menu 
(menu regulacji obrazu), zachowanych w pami�ci (str.33-34) 
 
Z menu 
 
1. Wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu ekranowe. Za 

pomoc� przycisków  przesu� wska�nik (czerwon� ramk�) 
do ikony Image Select Menu (menu wyboru wła�ciwo�ci 
obrazu). 

2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik do wybranego 
poziomu, a nast�pnie potwierd� wybór wciskaj�c przycisk 
SELECT.  

 
 Dynamic 
 

Poziom obrazu odpowiedni przy projekcji w jasnym pokoju. 
 
Standard 
 

Zwykły poziom obrazu tego projektora. 
 

Real 
 

Poziom obrazu z poprawionymi półtonami grafiki. 
 

Blackboard (Green) 
 

Poziom obrazu odpowiedni do projekcji na tablicy (zielonej). Szczegóły – p. powy�ej. 
 

Image 1~4  
 

Obraz o r�cznie ustawionych parametrach z Image Adjust Menu 
(menu regulacji obrazu), zachowanych w pami�ci. (str.33-34) 

Pilot zdalnego sterowania 

Przycisk IMAGE 
 

Przycisk 
IMAGE 

Wybrany poziom obrazu 

przesu� wska�nik (czerwon� 
ramk�) do wybranego 
poziomu i wci�nij przycisk 
SELECT.  
 

Ikona Image Select Menu 
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Regulacja wła�ciwo�ci obrazu 
 

1. Wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu ekranowe. 
Za pomoc� przycisków  przesu� wska�nik 
(czerwon� ramk�) do ikony Image Adjust Menu (menu 
regulacji obrazu). 

2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik do pozycji, 
któr� chcesz wyregulowa�, a nast�pnie potwierd� wybór 
wciskaj�c przycisk SELECT. Pojawi si� linijka 
wskazuj�ca ustawienie  ka�dej funkcji.. Ustaw 
po��dane warto�ci za pomoc� przycisków . 

 
Contrast (Kontrast) 
 

Aby zmniejszy� kontrast, wci�nij przycisk ,  aby 
zwi�kszy� – przycisk . (Od 0 do 63.) 

 
Brightness (Jasno��) 
 

Aby przyciemni� obraz, wci�nij przycisk ,  aby rozja�ni� – 
przycisk . (Od 0 do 63.) 

 
Color temp. (Temperatra barwy) 
 

Wybierz po��dany poziom temperatury barwy, za pomoc� 
przycisków . (XLow – bardzo niski, Low - niski, Mid - 
�redni, High - wysoki) 

 
White balance (Red) (Równowaga bieli 
(Czerwie�)) 

 
Aby  zmniejszy� intensywno�� czerwieni, wci�nij przycisk 

,  aby zwi�kszy� – przycisk . (Od 0 do 63.) 
 

White balance (Green) (Równowaga bieli 
(Ziele�)) 

 
Aby  zmniejszy� intensywno�� zieleni, wci�nij przycisk ,  
aby zwi�kszy� – przycisk . (Od 0 do 63.) 
 

White balance (Blue) (Równowaga bieli 
(Niebieski) 

 
Aby  zmniejszy� intensywno�� niebieskiego, wci�nij 
przycisk ,  aby zwi�kszy� – przycisk . (Od 0 do 63.) 

 
Gamma 
 

Aby uzyska� lepsz� równowag� kontrastów, u�yj 
przycisków . (Od 0 do 15) 

 
Reset 
 

Powraca do poprzednich ustawie� parametrów. 
 

 Store (Zachowaj) 
 

Aby zachowa� r�czne ustawienia parametrów przesu� 
wska�nik (czerwon� ramk�) do ikony Store i wci�nij 
przycisk SELECT. Pojawi si� Image Level Menu. Ustaw 

Ikona Image Adjust Mneu 

Wybrany poziom obrazu 

Ustaw wska�nik (czerwon� 
ramk�) na wybranej pozycji i 
wci�nij przycisk SELECT 

Ikona Store 
Wci�nij przycisk SELECT na 
tej ikonie aby zachowa� 
ustawienia. 

Ustaw po��dane warto�ci za 
pomoc� przycisków  

Image Level Menu 
Ustaw wska�nik na wybranej 
zakładce pami�ci (Image 1~4) i 
wci�nij przycisk SELECT. 
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wska�nik na wybranej zakładce pami�ci (Image 1~4) i 
wci�nij przycisk SELECT. 
 

Quit (Wyj�cie) 
 

Wyj�cie z Image Adjust Menu. 
 
 
 
 
�  Uwaga: 
Po regulacji parametrów White balance Red, Green lub Blue, parametr 
Color temp. zmieni si� na “User” (ustawienia u�ytkownika). 
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Regulacja rozmiaru ekranu 
 

Projektor posiada funkcj� zmiany rozmiaru ekranu, która 
pozwala na wy�wietlenie obrazu w po��danym 
rozmiarze. 
1. Wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu ekranowe. 

Za pomoc� przycisków  przesu� wska�nik 
(czerwon� ramk�) do ikony Screen Menu (menu 
ekranu). 

2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik do 
wybranej pozycji, a nast�pnie potwierd� wybór 
wciskaj�c przycisk SELECT.  

 
Normal (Zwykły) 
 

Dopasowuje obraz do rozmiaru ekranu. 
 

True (Prawdziwy) 
 

Wy�wietla obraz w oryginalnym rozmiarze. Je�eli rozmiar obrazu oryginalnego jest wi�kszy, ni� ekranu, 
funkcja Digital zoom + zostaje automatycznie wł�czona. 
 

Wide (Szeroki) 
 

Dopasowuje obraz do formatu szerokiego ekranu wideo (16:9), poszerzaj�c go równomiernie. Funkcji tej 
mo�na u�ywa� dla uzyskania w�skiego ekranu wideo 16:9. 

 
Digital zoom + (zoom cyfrowy +) 
 

Kiedy zostaje wybrana funkcja Digital zoom +, znika menu ekranowe i pojawia si� komunikat „D. Zoom +”. 
Wci�nij przycisk SELECT, aby powi�kszy� obraz. Aby „wyci��” fragment obrazu, wci�nij przycisk         

Funkcja Panning (Wyci�cie fragmentu obrazu) działa tylko wówczas, gdy rozmiar obrazu jest 
wi�kszy od rozmiaru ekranu. 
Wy�wietlany obraz mo�na tak�e powi�kszy� przez wci�ni�cie przycisku D.ZOOM     na pilocie zdalnego 
sterowania. 
 

Digital zoom - (zoom cyfrowy -) 
 

Kiedy zostaje wybrana funkcja Digital zoom +, znika menu ekranowe i pojawia si� komunikat „D. Zoom +”. 
Wci�nij przycisk SLECT, aby powi�kszy� obraz. Aby „wyci��” fragment obrazu, wci�nij przycisk         
Funkcja Panning działa tylko wówczas, gdy rozmiar obrazu jest wi�kszy od rozmiaru ekranu. 
Wy�wietlany obraz mo�na tak�e powi�kszy� przez wci�ni�cie przycisku D.ZOOM     na pilocie 
zdalnego sterowania. 
 
Aby wył�czy� funkcj� Digital Zoom +/-, wci�nij jakikolwiek przycisk, z wyj�tkiem D.ZOOM , 
SELECT i przycisku wybierania. 
 
Aby powróci� do normalnego ekranu, wci�nij przycisk KEYSTONE, D.ZOOM , lub wybierz 
opcj� „Normal” ze Screen Menu. 
 
� Uwaga: 
• Screen Menu nie mo�e by� u�ywane, kiedy z PC System Menu zostan� wybrane nast�puj�ce parametry: „720p (HDTV)” lub „1080i 

(HDTV)”.  
• Funkcje True i Digital Zoom +/- nie moga by� u�ywane, kiedy z PC System Menu zostan� wybrane nast�puj�ce parametry: „480i”, 

„575i”, „480p” lub „575p”.  
• Projektor ten nie mo�e wyswietla� obrazów w rozdzielczo�ci wy�szej, ni� 1280 x 1024. Je�eli rozdzielczo�� monitora komputera jest 

wy�sza, ni� 1280 x 1024, nale�y j� zmniejszy� przed podł�czeniem projektora.  
• Dane obrazu w formacie innym, ni� SVGA (1280 x 1024) s� modyfikowane w celu dopasowania ich do ekranu w jego ustawieniach 

pocz�tkowych. 
• Funkcja panning mo�e nie działac prawidłowo w przypadku, gdy u�ywany  sygnał komputerowy dostrajany jest za pomoc� PC 

Adjust Menu. 

 

Ustaw wska�nik (czerwon� ramk�) na 
wskazanej funkcji  i wci�nij przycisk 
SELECT 

Ikona Screen Menu 
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Współpraca z sprz�tem wideo  

Wybór sygnału 	ródłowego 
 

Bezpo�rednio 
 
Wybierz VIDEO (wideo) lub COMPUTER (komputer) 
za pomoc� przycisku INPUT na panelu sterowania, lub 
wci�nij przycisk VIDEO lub COMPUTER na pilocie. 
Przed u�yciem wymienionych przycisków wybierz 
wła�ciwe �ródło sygnału wej�ciowego za pomoc� 
menu, jak opisano poni�ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z menu 

 
1. Wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu ekranowe. 

Za pomoc� przycisków  przesu� wska�nik 
(czerwon� strzałk�) do ikony Input Menu (menu �ródła 
sygnału). 

2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik do pozycji 
VIDEO lub COMPUTER, a nast�pnie potwierd� wybór 
wciskaj�c przycisk SELECT. Pojawi si� Select Source 
Menu (menu wyboru �ródła sygnału). Je�eli wybierzesz 
opcj� VIDEO – wybrany zostaje sprz�t wideo, jako 
�ródło sygnału wejsciowego. Je�eli wybierzesz 
COMPUTER, wybierz �ródło sygnału post�puj�c wg 
wskazówek podanych w p.3. 

3. Przesu� wska�nik na wła�ciw� pozycj� i wci�nij przycisk 
SELECT. 

 

Je�eli �ródło sygnału wł�czone do COMPUTER / S-VIDEO / COMPONENT IN za pomoc� 
kabla S-Video-VGA, wybierz S-Video. 
 
Je�eli �ródłem sygnału jest sprz�t wideo podł�czony do COMPUTER / S-VIDEO / 
COMPONENT IN za pomoc� kabla Component-VGA, wybierz Component. 

 
Je�eli �ródłem sygnału jest sprz�t wideo podł�czony do COMPUTER / S-VIDEO / 
COMPONENT IN za pomoc� kabla Scart-VGA, wybierz RGB (Scart). 

 
 
� Uwaga: 
• Kable S-Video-VGA, Component i Scart VGA s� dostarczane jako wyposa�enie opcjonalne. Zamówienie – p. str 57. 

Przycisk 
VIDEO 
 

Przycisk 
INPUT 
 

Pilot zdalnego sterowania 

Przycisk INPUT 

Przycisk 
COMPUTER 

Ikona menu �ródła sygnału  

Przesu� wska�nik 
(czerwon� strzałk�) do 

pozycji Computer i wci�nij 
przycisk SELECT 

Menu wyboru �ródła sygnału 
przesu� wska�nik na pozycj� 

RGB, S-Video lub Component i 
wci�nij przycisk SELECT. 
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Wybór typu sygnału video (AV System) 
 
1. Wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu ekranowe. Za pomoc� przycisków  przesu� wska�nik 

(czerwon� ramk�) do ikony AV System Menu. 
2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik do wybranego systemu, a nast�pnie potwierd� wybór 

wciskaj�c przycisk SELECT. 
 

 
Video lub S-Video 
 
Auto 
Projektor automatycznie wykrywa typ wej�ciowego sygnału video 
i dostraja si� do parametrów optymalnych dla prawidłowego 
działania. 
Je�eli sygnał wchodz�cy, to PAL-M lub PAL-M, nale�y cznie 
wybra� typ sygnału. 
 
PAL / SECAM/ NTSC/ NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N 
Je�eli projektor ni mo�e wy�wietli� prawidłowego obrazu, nale�y 
wybra� r�cznie format sygnału spo�ród nast�puj�cych: PAL / 
SECAM/ NTSC/ NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N. 
 
 
Component 

 
Auto 
Projektor automatycznie wykrywa typ wej�ciowego sygnału video i 
dostraja si� do parametrów optymalnych dla prawidłowego 
działania. 
 
FORMAT SYGNAŁU COMPONENT VIDEO 
Je�eli projektor ni mo�e wy�wietli� prawidłowego obrazu, nale�y 
wybra� r�cznie format sygnału spo�ród nast�puj�cych: 480i, 575i, 
480p, 575p, 720p, 1035i, 1080i. 

Ikona AV System Menu. To okno 
wy�wietla nazw� wybranego  typu 
sygnału 

Przesu� wska�nik do wybranego 
systemu i wcisnij przycisk SELECT 

Ikona AV System Menu. To okno 
wy�wietla nazw� wybranego  typu 
sygnału 
 
Przesu� wska�nik do wybranego 
systemu i wcisnij przycisk SELECT 
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Wybór wła�ciwo�ci obrazu 
 

Bezpo�rednio 
 
Aby wybra� po��dany poziom obrazu spo�ród opcji: dynamiczny, 
standardowy, kinowy, tablica, obraz u�ytkownika 1, obraz 
u�ytkownika 2, obraz u�ytkownika 3, obraz u�ytkownika 4, nale�y 
wcisn�� przycisk IMAGE na pilocie zdalnego sterowania.  
 
Dynamic (Dynamiczny) 
Poziom obrazu odpowiedni przy projekcji w jasnym pokoju. 
 
Standard (Standardowy) 
Zwykły poziom obrazu tego projektora. 
 
Cinema (Kinowy) 
Poziom obrazu z poprawionymi tonami grafiki.  
 
Blackboard (Green) (Tablica) 
Poziom obrazu odpowiedni do projekcji na tablicy (zielonej). 
Opcja ta pomaga uwydatni� obraz wany na tablicy. Ma ona 
zastosowanie głównie na tablicach zielonych, gdy� na czarnych 
mo�e nie przynie�� po��danego efektu.  
 
Image 1~4 (Obraz U�ytkownika 1~4) 
Obraz o r�cznie ustawionych parametrach z Image Adjust Menu 
(menu regulacji obrazu), zachowanych w pami�ci (str. 39-40) 
 
Z menu 
 
1. Wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu ekranowe. Za 

pomoc� przycisków  przesu� wska�nik (czerwon� ramk�) 
do ikony Image Select Menu (menu wyboru wła�ciwo�ci 
obrazu). 

2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik do wybranego 
poziomu, a nast�pnie potwierd� wybór wciskaj�c przycisk 
SELECT.  

 
 Dynamic 
 

Poziom obrazu odpowiedni przy projekcji w jasnym pokoju. 
 
Standard 
 

Zwykły poziom obrazu tego projektora. 
 
Cinema 
 

Poziom obrazu z poprawionymi tonami grafiki. 
 

Blackboard (Green) 
 

Poziom obrazu odpowiedni do 
projekcji na tablicy (zielonej). Szczegóły – p. powy�ej. 
 

Image 1~4  
 

Obraz o r�cznie ustawionych parametrach z Image Adjust Menu (menu 
regulacji obrazu), zachowanych w pami�ci. (str. 39-40) 

Przycisk IMAGE 
 

Przycisk 
IMAGE 

Ikona Image Select Menu 

Pilot zdalnego 
sterowania 

Przycisk 
IMAGE 

Przycisk IMAGE 

Ikona Image 
Select Menu 

 Przesu� wska�nik do wybranego 
poziomu i wci�nij przcisk SELECT 

Wybrany poziom obrazu 
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Regulacja wła�ciwo�ci obrazu 
 

1. Wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu ekranowe. Za 
pomoc� przycisków  przesu� wska�nik (czerwon� 
ramk�) do ikony Image Adjust Menu (menu regulacji 
obrazu). 

2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik do pozycji, któr� 
chcesz wyregulowa�, a nast�pnie potwierd� wybór wciskaj�c 
przycisk SELECT. Pojawi si� linijka wskazujca ustawienie 
poszczególnych parametrów. Ustaw po��dane warto�ci za 
pomoc� przycisków . 

 
Contrast (Kontrast) 
 

Aby zmniejszy� kontrast, wci�nij przycisk ,  aby zwi�kszy� – 
przycisk . (Od 0 do 63.) 

 
Brightness (Jasno��) 
 

Aby przyciemni� obraz, wci�nij przycisk ,  aby rozja�ni� – 
przycisk . (Od 0 do 63.) 

 
Color (Kolor) 
 

Aby zmniejszy� intensywno�� koloru, wci�nij przycisk ,  aby 
zwi�kszy� – przycisk . (Od 0 do 63.) 
 

Tint (Barwa) 
 

Wybierz po��dany kolor, za pomoc� przycisków .(Od 0 do 
63) 
 

Color temp. (Temperatra barwy) 
 

Wybierz po��dany poziom temperatury barwy, za pomoc� 
przycisków . (XLow – bardzo niski, Low - niski, Mid - �redni, 
High - wysoki) 

 
White balance (Red) (Równowaga bieli (Czerwie�)) 
 

Aby  zmniejszy� intensywno�� czerwieni, wci�nij przycisk ,  
aby zwi�kszy� – przycisk . (Od 0 do 63.) 
 

White balance (Green) (Równowaga bieli (Ziele�)) 
 

Aby  zmniejszy� intensywno�� zieleni, wci�nij przycisk ,  aby 
zwi�kszy� – przycisk . (Od 0 do 63.) 
 

White balance (Blue) (Równowaga bieli (Niebieski) 
 

Aby  zmniejszy� intensywno�� niebieskiego, wci�nij przycisk 
,  aby zwi�kszy� – przycisk . (Od 0 do 63.) 

 
Sharpness (Ostro��) 
 

Aby  złagodzi� obraz, wci�nij przycisk ,  aby wyostrzy�– 
przycisk . (Od 0 do 15.) 
 

Gamma 
 

Ikona Image Adjust Menu 

Ustaw wska�nik (czerwon� 
ramk�) na wybranej pozycji i 
wci�nij przycisk SELECT 

 
Wci�nij przycisk SELECT na 
tej ikonie aby wy�wietli� 
poprzednie ustawienia. 

Ustaw po��dane warto�ci za 
pomoc� przycisków  

Wci�nij przycisk SELECT na tej 
ikonie aby wy�wietli� pozostałe 
pozycje 
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Aby uzyska� lepsz� równowag� kontrastów, u�yj 
przycisków . (Od 0 do 15.) 
� Uwaga: 
• Parametr Tint nie mo�e by� regulowany, kiedy wybrany zostaje sygnał typu PAL, SECAM, PAL-M, lub PAL-N. 
• Po regulacji parametrów White balance Red, Green lub Blue, parametr 

Color temp. zmieni si� na “User” (ustawienia u�ytkownika). 
 

Progressive (Przeplatanie) 
 

Dzi�ki tej funkcji mo�na wy�wietla� przeplatane sygnały ze sprz�tu 
wideo. 
Off... Wył�czona 
L1... Wy�wietlenie sygnału „L1” – obraz ruchomy 
L2... Wy�wietlenie sygnału „L2” – obraz stały 
 

 
 Film 
 

Dzi�ki funkcji Film otrzymujemy obrazy wierne pod wzgl�dem 
jako�ci oryginałowi dzi�ki opcji 3-2 Pulldown (zmieniania obrazów z 
trybu „Film” na tryb „Video”).  

 
Reset 
 

Powraca do poprzednich ustawie� parametrów. 
 

Store (Zachowaj) 
 

Aby zachowa� r�czne ustawienia parametrów przesu� wska�nik 
(czerwon� ramk�) do ikony Store i wci�nij przycisk SELECT. 
Pojawi si� Image Level Menu. Ustaw wska�nik na wybranej 
zakładce pami�ci (Image 1~4) i wci�nij przycisk SELECT. 
 

Quit (Wyj�cie) 
 

Wyj�cie z Image Adjust Menu. 
 
� Uwaga: 
• Funkcja Progressive nie mo�e by� u�ywana, kiedy zostan� wybrane nast�puj�ce parametry: 480p, 575p, 720p lub 1080i. (str.39) 
• Funkcja Film mo�e by� wł�czona tylko w przypadku, gdy wybrane zostały nastepuj�ce parametry: NTSC i 480i z Video System i 

L1/L2 z Progressive. 
• 3-2 Pulldown lub Telecine transfer jest procesem zmieniania obrazów z trybu „Film” na tryb „Video”. Podczas gdy film jest 

wy�wietlany z pr�dko�ci� 24 klatek na sekund� (fps – frames per second), sygnał telewizyjny NTSC (lub wideo) maj� pr�dko�� 
wyswietlania 30 fps, wi�c film o pr�dko�ci 24 fps musi by� „przyspieszony” do 30 fps i przekonwertowany przy u�yciu wła�ciwego 
wzoru pola, aby uzyska� najlepsz� jako�� obrazu(film-like images). 

 

Ikona Store 

Image Level Menu 
Przesu� wska�nik 
(czerwon� ramk�) do ony 
obrazu, którego ustawienia 
maj� by� zachowane i 
wci�nij przycisk SELECT. 
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Regulacja rozmiaru ekranu 
 

Projektor posiada funkcj� zmiany rozmiaru ekranu, która 
pozwala na wy�wietlenie obrazu w po��danym 
rozmiarze. 
1. Wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu ekranowe. 

Za pomoc� przycisków  przesu� wska�nik 
(czerwon� ramk�) do ikony Screen Menu (menu 
ekranu). 

2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik do 
wybranej pozycji, a nast�pnie potwierd� wybór 
wciskaj�c przycisk SELECT.  

 
Normal (Zwykły) 
 

Wy�wietla film w normalnym formacie wideo (4:3). 
 

Wide (Szeroki) 
 

Wy�wietla film w formacie szerokiego ekranu (16:9).  
 
� Uwaga: 
• Screen Menu nie mo�e by� u�ywane, kiedy z AV System Menu zostan� wybrane nast�puj�ce parametry: 720p, 1035i lub 1080i. 

 

 

 

 

 

Ustaw wska�nik (czerwon� ramk�) na 
funkcji  i wci�nij przycisk SELECT 

Ikona Screen Menu 
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Ustawienia (menu Setting) 
Projektor posiada menu Setting (ustawienia), które pozwala na wybranie parametrów innych funkcji, jak to 
zostało opisane poni�ej; 

 
1. Wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu ekranowe. Za 

pomoc� przycisków  przesu� wska�nik (czerwon� 
ramk�) do ikony Setting Menu (menu ustawie�). 

2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik do wybranej 
pozycji, a nast�pnie potwierd� wybór wciskaj�c przycisk 
SELECT. Pojawi si� okno dialogowe ustwie�. 

 
Language (J�zyk) 
 

Dost�pne j�zyki menu ekranowego, to: angielski, niemiecki, 
francuski, włoski, hiszpa�ski, portugalski, holenderski, szwedzki, 
rosyjski, chi�ski, korea�ski i japo�ski.  
 

Keystone (korekta trapezoidalnego zniekształcenia 
obrazu) 

 
Funkcja ta koryguje zniekształcenia wy�wietlanego obrazu. 
Wybierz Store (zachowaj) lub Reset za pomoc� przycisków  
i wci�nij przycisk SELCECT. Pojawi si� okno 
dialogowe funkcji Keystone. Wyreguluj obraz za pomoc� 
przycisków. 

Store....zachowuje ustawienia funkcji Keystone newet 
przy wył�czonym kablu zasilaj�cym. 

Reset....resetuje ustawienia funkcji Keystone przy 
wył�czonym kablu zasilaj�cym. 

 
Blue back (niebieski ekran) 
 

Kiedy funkcja ta jest wł�czona („On”) projektor wy�wietla 
niebieski obraz wówczas, gdy nie jest wykryty sygnał wej�ciowy. 

 
Display (wy�wietlanie) 
 

Funkcja ta wy�wietla (lub wył�cza wy�wietlanie) On-Screen Displays (Menu ekranowe).  
 On.... wy�wietla On-Screen Displays 
 Off.... nie wy�wietla On-Screen Displays oprócz: 

• menu ekranowego 
• komunikatu “Power off?” (“Wył�czy� zasilanie?”) 
• stopera 
• komunikatu “No signal” (“Brak sygnału”) 
• komunikatu “Wait a moment” (“Poczekaj chwil�”) 

Po wci�ni�ciu przycisku SELECT a 
ikonie Language, pojawia si� 
Language Menu (menu j�zyków). 

Ikona Setting Menu Ustaw wska�nik 
(czerwon� ramk�) 
na funkcji  i wci�nij 
przycisk SELECT 
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Logo PIN Code Lock (Blokada logo kodem PIN) 
 

Funkcja ta blokuje ustawienia Logo przed zmian� dokonan� 
przez niepowołane osoby. 
 Off.... ustawienia Logo mog� by� dowolnie zmieniane za 
pomoc� Logo Menu (menu logo). (str.44) 
 On.... ustawienia Logo nie moga by� zmienione bez 
wprowadzenia kodu Logo PIN. 
Aby zmieni� ustawienia tej funkcji, nale�y post�powa� wg 
poni�szych wskazówek. Kod Logo PIN jest fabrycznie ustawiony 
na: „4321”. 
 
Wprowadzanie kodu Logo PIN 
Wybierz cyfr� korzystaj�c z przycisków  i zatwierd� j� 
przyciskiem SELECT. Cyfra zostanie wy�wietlony jako „∗”. W 
przypadku pomyłki przy wprowadzaniu cyfry przesu� wska�nik 
na opcj� „Set” lub „Clear” przez wci�ni�cie przycisku , a 
nast�pnie powró� do „Logo PIN Code”. Wprowad� poprawn� 
cyfr�.  
 
Powtarzaj powy�sze kroki do momentu a� zostanie 
wprowadzony czterocyfrowy numer. 
 
Kiedy czterocyfrowy numer zostanie wprowadzony, wska�nik 
przesuwa si� automatycznie do „Set”. Aby zmieni� ustawienia 
Logo PIN, wci�nij przycisk SELECT. 
 
W przypadku wprowadzenia bł�dnego kodu PIN, „Logo PIN 
Code” i (∗∗∗∗) za�wiec� si� na czerowno i znikn�. Wprowad� 
prawidłowy numer Logo PIN. 
 
Zmiana kodu Logo PIN 
Kod Logo PIN mo�e by� zmieniony na czterocyfrowy numer 
ustalony przez u�ytkownika. Za pomoc� przycisku  wybierz 
opcj� „Logo PIN code change” (zmiana kodu Logo PIN) i wci�nij 
przycisk SELECT. Wprowad� nowy kod Logo PIN. 
 
Pami�taj o zapisaniu nowego kodu Logo PIN i przechowuj go w 
bezpiecznym miejscu. W przypadku zgubienia numeru nie b�dzie 
mo�liwe wprowadzanie zmian w ustawieniach kodu Logo PIN. 
Szczegóły dotycz�ce ustawie� kodu PIN znajduj� sie w 
instrukcjach funkcji PIN Code Lock (blokady kodem PIN) na str. 
47. 

Wska�nik 

Za pomoc� przycisków  wybierz On/Off lub 
zmie� kod Logo PIN.  

ROZDZIELCZO�� 
 

Okno dialogowe funkcji Logo PIN code lock 
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Logo 
 

Funkcja ta wł�cza wybrany obraz ekranu pocz�tkowego: 
User (obraz u�ytkownika).... obraz zatrzymany za 

pomoc� funkcji Capture. 
Default (domy�lny)....logo fabryczne 
Off (wył�czenie)....tylko odliczanie   

 
Capture (Przechwycenie obrazu) 
 

Funkcja ta pozwala na przechwycenie wy�wietlanego obrazu i 
wykorzystanie go na ekranie pocz�tkowym lub w czasie przerw w 
prezentacji.  
Po zatrzymaniu obrazu przejd�, do funkcji Logo i ustaw j� na opcj� 
„User”. Kiedy projektor zostanie wł�czony nast�pnym razem lub 
zostanie wci�ni�ty przycisk NO SHOW (str. 25), obraz ten b�dzie 
pojawiał si� na ekranie. 
Aby zatrzyma� obraz, wybierz [Yes] (tak). Aby skasowa� funkcj� 
Capture, wybierz [No] (nie). 
 
� Uwaga: 
• Przed zatrzymaniem obrazu wybierz opcj� Standard w Image Select Menu aby 

zatrzyma� poprawny obraz. 
• Obraz mo�e by� zatrzymany przy sygnale z komputera do (1024x768), przy 

sygnale ze sprz�tu wideo: oprócz 720p, 1031i i 1080i. 
• Podczas zatrzymywania obrazu, który był regulowany za pomoc� funkcji 

Keystone, dane regulacji zostaj� automatycznie zresetowane i projektor 
zatrzymuje obraz sprzed regulacji. 

• Kiedy wł�czona jest funkcja blokady kodem Logo PIN, nie mo�na wybra� menu 
Logo i Capture. 

 
Ceiling (Sufit) 
 

Kiedy funkcja ta jest wł�czona („On”), obraz jest odwrócony 
wzgl�dem osi pion-poziom i lewa-prawa (odbicie lustrzane). 
Funkcja ta jest wykorzystywana, gdy projektor jest zamontowany 
pod sufitem. 

 
Rear (Za ekranem)  
 

Kiedy funkcja ta jest wł�czona („On”), obraz jest odwrócony 
wzgl�dem osi lewa-prawa (odbicie lustrzane). Funkcja ta jest 
wykorzystywana, gdy projektor jest zamontowany za ekranem. 

Wybierz [Yes] aby 
wył�czy� funkcj� 

Wybierz [Yes] aby zatrzyma� 
wy�wietlany obraz 



Ustawienia (menu Setting)         str. 45  

 
 

Power Management (Zarzdzanie energi) 
 

Aby zmniejszy� zu�ycie energii i przedłu�y� �ywotno�� lampy, 
funkcja Power Management wył�cza lamp�, kiedy sygnał 
wej�ciowy jest przerwany a �aden przycisk nie jest wci�ni�ty przez 
okre�lony czas.  
 
Je�eli sygnał wej�ciowy jest przerwany a �aden przycisk nie jest 
wci�ni�ty przez 30 sekund lub dłu�ej, na wy�wietlaczu pojawia si� 
komunikat „No signal” . Nast�pi odliczanie ustalonego czasu (od 1 
do 30 minut). Czas odliczania ustawia si� za pomoc� przycisków 

. 
 
Kiedy odliczanie zako�czy si�, lampa zostaje wył�czona i 
wystudzona. Podczas chłodzenia wska�nik POWER miga na 
czerwono. Nast�pny krok zale�y od wybranej opcji: 
 Ready (gotowy).... Kiedy lampa zostanie zupełnie 
ochłodzona, wska�nik POWER zaczyna miga� na zielono. W tym 
stadium lampa mo�e zosta� ponownie wł�czona, gdy tylko 
zostanie wykryty sygnał wej�ciowy lub wci�ni�ty jakikolwiek 
przycisk na panelu sterowania lub pilocie. 
 Shutdown (zamkni�cie).... Kiedy lampa zostaje zupełnie 
ochłodzona, zasilanie zostaje odł�czone. 
 Off (wył�czenie).... Funkcja Power Management zostaje 
wył�czona. 
 

On start (Automatyczne włczanie) 
 

Kiedy funkcja ta jest wł�czona („On”), projektor zostaje 
automatycznie wł�czony po wło�eniu kabla zasilaj�cego do 
gniazdka. 
 
� Uwaga: 
Upewnij si�, �e projektor został poprawnie wył�czony (p. „Wył�czanie projektora” na 
str. 21). Je�eli projekor zostaje nipoprawnie wył�czony, funkcja On start nie działa 
wła�ciwie. 
 

Lamp mode (Tryb pracy lampy) 
 

Funkcja ta pozwala na zmian� jasno�ci ekranu.  
Normal.... normalna jasno�� 
Auto.... jasnos� odpowiadaj�ca sygnałowi wej�ciowemu 
Eco.... ni�sza jasno�� – zmniejsza zu�ycie energii i wydłu�a 
�ywotno�� lampy. 

Po wci�ni�ciu przycisku 
SELECT na funkcji Power 
Management pojawi si� to okno. 
Za pomoc� przycisków 

wybierz jedn� z trzech 
opcji, nast�pnie  przejd� do 
programowania czasu za 
pomoc� przycisków  i 
ustaw czas za pomoc� 

przycisków . 

Czas pozostały do wył�czenia lampy 
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Remote control (Zdalne sterowanie) 
 

Projektor posiada dwa niezale�ne systemy zdalnego sterowania: 
ustawiony fabrycznie (Code 1) i drugi (Code 2). Funkcja ta 
zapobiega interferencjom pomi�dzy ró�nymi pliotami zdalnego 
sterowania, gdy jednocze�nie pracuje wi�cej, ni� jeden projektor 
lub projektor i sprz�t wideo. Kiedy urz�dzenie pracuje w opcji 
„Code 2”, nale�y pami�ta�, aby zarówno projektor, jak i pilot były 
przeł�czone na t� opcj�.  
 
Zmiana systemu w projektorze: 
Wybierz opcj� „Code 2” w ustawieniach pilota zdalnego 
sterowania, w menu Setting. 
 
Zmiana systemu w pilocie: 
Wci�nij równocze�nie przyciski MENU i IMAGE na pilocie i 
przytrzymaj je przez co najmniej 10 sekund. Po zmianie kodu 
upewnij si�, czy pilot funkcjonuje prawidłowo. 
Aby powróci� do ustawien fabrycznych (Code1), powtórz 
czynno�ci opisane powy�ej zarówno dla projektora, jak i dla 
pilota. 
 
� Uwaga: 
Po wymianie baterii pilot automatycznie powraca do ustawie� fabrycznych (Code 
1). 
 

 
 Key lock (Blokada klawiszy) 
 
Funkcja ta blokuje działanie klawiszy panelu sterowania i 

pilota. Zapobiega ona niepo��danym działaniom osób trzecich. 
..... nie zablokowane 
..... blokada klawiszy panelu sterowania. Aby je 
odblokowa�, nale�y u�y� pilota zdalnego sterowania. 
..... blokada klawiszy pilota. Aby je odblokowa�, nale�y 

u�y� panelu sterowania 
 
Je�eli klawisze panelu sterowania zostan� niechc�cy 
zablokowane, a w pobli�u nie ma pilota, nale�y wyj�� kabel 
zasilaj�cy z gniazdka, a nast�pnie wło�y� go z powrotem, 
wciskaj�c jednocze�nie przycisk SELECT. W ten sposób 
klawisze panelu sterowania zostan� odblokowane. 

Wci�nij równocze�nie 
przyciski MENU i 
IMAGE i przytrzymaj je 
przez co najmniej 10 
sekund. 

Po wybraniu funkcji 
Key lock pojawia si� 
to okno. Za pomoca 
przycisków  

wybierz jedn� z 
opcji, a nast�pnie 
[Yes], aby zatwierdzi� 
wybór.. 
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PIN code lock (Blokada kodem PIN) 
 

Funkcja ta zabezpiecza projektor przed u�yciem przez 
niepowołane osoby i jest dost�pna w  trzech opcjach. 
 
Off.... projektor jest niezabezpieczony kodem PIN 
On1.. kod PIN nale�y wprowadzi� przy ka�dym wł�czeniu 
On2.. kod PIN nale�y wprowadzi� za ka�dym razem, kiedy 
wył�czony był kabel zasilaj�cy; dopóki kabel jest wł�czony, 
projektora mozna u�ywa� bez wprowadzania kodu PIN. 
 
Aby zmieni� ustawienia funkcji PIN code lock lub sam kod PIN 
(czterocyfrowy numer), nale�y wprowadzi� kod PIN. Kod PIN 
jest fabrycznie ustawiony na: „1234”. 

 
Wprowadzanie kodu PIN 
Wybierz cyfr� korzystaj�c z przycisków  i zatwierd� j� 
przyciskiem SELECT. Cyfra zostanie wy�wietlony jako „∗”. W 
przypadku pomyłki przy wprowadzaniu cyfry przesu� wska�nik 
na opcj� „Set” lub „Clear” przez wci�ni�cie przycisku , a 
nast�pnie powró� do „PIN Code”. Wprowad� poprawn� cyfr�.  
 
Powtarzaj powy�sze kroki do momentu a� zostanie 
wprowadzony czterocyfrowy numer. 
 
Kiedy czterocyfrowy numer zostanie wprowadzony, wska�nik 
przesuwa si� automatycznie do „Set”. Aby zmieni� ustawienia 
PIN code lock, wci�nij przycisk SELECT. 
 
W przypadku wprowadzenia bł�dnego kodu PIN, „PIN Code” i 
(∗∗∗∗) za�wiec� si� na czerowno i znikn�. Wprowad� prawidłowy 
numer Logo PIN. 
 
Zmiana ustawie� funkcji PIN code lock 
Wybierz opcj� „Off”, „On1” lub „On2” za pomoc� przycisków  

, a nast�pnie „Quit” (wyj�cie) za pomoc� przycisku i wci�nij 
przycisk SELECT aby zamkn�� okno dialogowe. 
 
Zmiana kodu PIN 
Kod PIN mo�e by� zmieniony na czterocyfrowy numer ustalony 
przez u�ytkownika. Za pomoc� przycisku  wybierz opcj� „PIN 
code change” (zmiana kodu PIN) i wci�nij przycisk SELECT. 
Pojawi si� okno dialogowe New PIN code (wprowadzenia 
nowego kodu PIN). 
 
Wybierz cyfr� korzystaj�c z przycisków  i zatwierd� j� 
przyciskiem SELECT. Powtarzaj powy�sze kroki do momentu a� 
zostanie wprowadzony czterocyfrowy numer. Kiedy czterocyfrowy 
numer zostanie wprowadzony, wska�nik przesuwa si� 
automatycznie do „Set”. Nast�pnie wci�nij przycisk SELECT. 
 
OSTRZE�ENIE: 
PO ZMIANIE KODU PIN, ZAPISZ NOWY KOD W TABELI 
KODU PIN NA OSTATNIEJ STRONIE NINIEJSZEGO 
PODR�CZNIKA I TRZYMAJ GO W BEZPIECZNYM MIEJSCU. 
JE�ELI KOD PIN ZOSTANIE ZAPOMNIANY LUB ZGUBIONY, 
NIE B�DZIE MO�NA U�YWA� PROJEKTORA. 

Kiedy projektor jest 
zabezpieczony 
kodem PIN, na pasku 
menu pojawia si� 
ikona kodu PIN 

Wska�nik. 

Kiedy wska�nik 
przesunie si� 
automatycznie do 
„set”, wci�nij 
przycisk SELECT. 

Dla bezpiecze�stwa 
wprowadzane cyfry 
zostaj� wy�wietlane 
jako ∗. 

Wprowadzanie kodu PIN 

Wproawdzane cyfry 
zostaj� wy�wietlane dla 
potwierdzenia. 

Wybierz opcj� „PIN 
code change” i wci�nij 
przycisk SELECT. 
Pojawi si� okno 
dialogowe New PIN 
code (wprowadzenia 
nowego kodu PIN). 

Wybierz ��dan� 
opcj� za pomoc� 

przycisków . 

Zmiana kodu PIN 

Zmiana ustawie� funkcji PIN code lock 
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Fan (Wentylator) 
 

Funkcja ta pozwala na wybranie jednej z poni�szych opcji pracy 
wektylatorów chłodz�cych po wył�czeniu projektora. (str. 21) 
L1... normalna praca 
L2... praca wolniejsza, ni� w przypadku opcji L1, ochłodzenie 
projektora zabiera wi�cej czasu. W tym przypadku czas 
chłodzenia projektora po jego wył�czeniu b�dzie dłu�szy, ni� w 
opcji pracy normalnej. 
 

Lamp counter reset (Resetowanie licznika lampy) 
 

Funkcja ta jest wykorzystywana do resetowania licznika zu�ycia 
lampy. Po wymianie lampy nale�y skorzysta� z tej funkcji aby 
zresetowa� licznik. Wymiana lampy – p.str. 53. 

 
Factory default (Ustawienia fabryczne) 
 

Funkcja ta powoduje powrót wszystkich ustawie�, oprócz logo 
u�ytkownika, kodu PIN, kodu Logo PIN i licznika zu�ycia lampy do 
wersji fabrycznej. 

 

 
Wybierz [Yes] aby 
aktywowa� funkcj�. 

Po wybranie funkcji Factory 
default pojawi si� to okno. Po 
wybraniu [Yes] pojawi si� 
nast�pne okno. 
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Czyszczenie i konserwacja 

Wska	nik ostrzegawczy WARNING 
 

Wska�nik WARNING pokazuje status funkcji, która chroni projektor. 
Sprawd� status wska�nika WARNING i wska�nika POWER, aby 
zapewni� prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie projektora. 
 
Projektor zostaje wyłczony a wska�nik WARNING miga na 
czerwono. 
Kiedy temperatura wewn�trz projektora przekracza dopuszczalny 
poziom, urz�dzenie zostaje automatycznie wył�czone w celu ochrony 
elementów wewn�trznych. Wska�nik POWER miga na czerwono a 
projektor zostaje wystudzony. Kiedy temperatura wewn�trz projektora 
osi�gnie normalny poziom, wska�nik POWER zapala si� na 
czerwono i mo�na ponownie wł�czy� urz�dzenie. 
 
� Uwaga: 
Kiedy  temperatura wewn�trz projektora osi�gnie normalny poziom, wska�nik 
WARNING nadal miga. Kiedy urz�dzenie zostae ponownie wł�czone, wska�nik 
przestaje miga�. 
 
Nale�y sprawdzi� poni�sze punkty: 
− Czy została zapewniona przestrze� wokół projektora konieczna 

dla jego odpowiedniej wentylacji? Sprawd� czy sposób instalacji 
projektora nie blokuje otworów wentylacyjnych. 

− Czy projektor nie został zainstalowany w pobli�u kanałów 
wentylacyjnych lub urz�dze� klimatyzacyjnych, które mog� by� 
gor�ce? Zainstaluj projektor z dala od wentylacyjnych lub 
urz�dze� klimatyzacyjnych. 

− Czy filtry powietrza sa czyste? Oczyszczaj filtry regularnie. (str. 
50) 

 
 

Projektor zostaje wyłczony a wska�nik WARNING �wieci na 
czerwono. 
Kiedy projektor wykryje nieprawidłowe warunki, zostaje automatycznie 
wył�czony w celu ochrony elementów wewn�trznych a wska�nik 
WARNING �wieci na czerwono. W takim przypadku nale�y wył�czy� 
kabel zasilaj�cy i wł�czy� go ponownie, a nast�pnie kontrolnie wł�czy� 
projektor dla sprawdzenia. Je�eli projektor jest wył�czony a wska�nik 
WARNING nadal �wieci na czerwono, nale�y wył�czy� kabel zasilaj�cy i 
skontaktowa� si� z serwisem w celu dokonania przegl�du i naprawy. 
 
 

 OSTRZE�ENIE 
NIE NALE�Y ZOSTAWIA	 PROJEKTORA Z WŁ
CZONYM 
KABLEM ZASILAJ
CYM, W NIEPRAWIDŁOWYCH 
WARUNKACH. MO�E TO SPOWODOWA	 PO�AR LUB 
PORA�ENIE PR
DEM. 

WARNING miga 
na czerwono 

WARNING 
�wieci na 
czerwono 
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Czyszczenie filtrów powietrza 
 
Filtry powietrza zapobiegaj� gromadzeniu si� kurzu na elementach optycznych wewn�trz projektora. Je�eli 
zostan� one zatkane kurzem, zmniejszy si� skuteczno�� działania wentylatorów chłodz�cych, co w 
konsekwencji mo�e doprowadzi� do nagromadzenia si� ciepła wewn�trz urz�dzenia i niekorzystnie wpłyn�� 
na jego �ywotno��. Filtry powietrza nale�y czy�ci� według nast�pujacych wskazówek. 

 
1. Wył�cz projektor i odł�cz kabel zasilaj�cy z gniazdka.  
2. Odwró� projektor do góry dnem i usu� filtry powietrza 

poci�gaj�c za zatrzaski. 
3. Wyczy�c filtry szczotk� lub delikatnie je opłucz. 
4. Je�eli płuczesz filtry, osusz je dokładnie. Włó� je z 

powrotem na miejsce. Upewnij si�, �e zostały 
prawidłowo umieszczone. 

 

 OSTRZE�ENIE 
Nie nale�y wł�cza� projektora z usuni�tymi filtrami. Kurz 
mo�e zgromadzi� si� na panelu LCD i zwierciadle 
wy�wietlania, znacznie obni�aj�c jako�� obrazu.  
Nie nale�y wkłada� drobnych przedmiotów we wlotowe 
otwory wentylacyjne. Mo�e to spowodowa� wadliwe 
działanie urz�dzenia. 
 
ZALECENIE 
Zaleca si� unikanie korzystania z projektora w zakurzonych lub zadymionych pomieszczeniach. 
Dłu�sza praca w takim otoczeniu mo�e spowodowa� słab jako�� obrazu. 
Podczas u�ywania projektora w zakurzonym lub zadymionym otoczeniu, kurz mo�e osiada� na soczewce, 
panelach LCD lub elementach optycznych wewn�trz urz�dzenia. W takich warunkach jako�c obrazu mo�e 
ulec znacznemu obni�eniu. 
Je�eli wy�ej opisane symptomy zostan� zaobserwowane, nale�y skontaktowa� si� ze sprzedawc� lub 
serwisem w celu dokładnego oczyszczenia urz�dzenia. 

Filtr powietrza. 
Poci�gnij i usu�. 
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Czyszczenie obiektywu 
 
Obiektyw nale�y czy�ci� według nast�pujacych wskazówek. 
 
1. Wył�cz kabel zasilaj�cy przed czyszczeniem. 
2. Delikatnie wytrzyj obiektyw za pomoc� tkaniny z niewielk� 

ilo�ci� �rodka czyszcz�cego przeznaczonego do 
czyszczenia elementów szklanych i optycznych. Mo�esz 
tak�e u�y� bibułek czyszcz�cych lub dost�pnego w 
sprzeda�y spr��onego powietrza. Unikaj stosowania du�ej 
ilo�ci �rodka czyszcz�cego. �cieraj�ce �rodki czyszcz�ce, 
rozpuszczalniki czy inne �cierne �rodki czyszcz�ce mog� 
porysowa� powierzchni� obiektywu.  

3. Je�eli projektor nie jest u�ywany, załó� osłon� obiektywu. 
 
 

Czyszczenie powierzchni projektora 
 

Powierzchni� projektora nale�y czy�ci� według nast�pujacych 
wskazówek. 
 
1. Wył�cz kabel zasilaj�cy przed czyszczeniem. 
2. Delikatnie wytrzyj projektor mi�kk�, such� tkanin�. Je�eli 

jest mocno zabrudzony, u�yj niewielkiej ilo�ci łagodnego 
detergentu, po czym wytrzyj mi�kk�, such� tkanin�. Unikaj 
stosowania du�ej ilo�ci �rodka czyszcz�cego. �cieraj�ce 
�rodki czyszcz�ce, rozpuszczalniki czy inne �cierne �rodki 
czyszcz�ce mog� porysowa� powierzchni� obiektywu. 

3. Je�eli projektor nie jest u�ywany, włó� go do specjalnej torby 
w celu ochrony przed kurzem i zarysowaniami. 

 
 

Mocowanie osłony obiektywu 
 

Podczas przenoszenia projektora lub w przypadku, gdy nie jest 
on u�ywany przez dłu�szy czas, nale�y zało�y� osłon� na 
obiektyw. 
 
1. Przeci�gnij sznurek przez otwór w osłonie i zawi�� supeł, 

aby zabezpieczy� sznurek przez wy�li�ni�ciem si�.  
2. Przeci�gnij druci koniec sznurka przez otwór na spodzie 

projektora. Nast�pnie przełó� osłon� przez utworzon� p�tl�. 
Zawi�� supeł, aby zabezpieczy� sznurek przez 
wy�li�ni�ciem si�. 
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Wymiana lampy 
 

Kiedy ko�czy si� �ywotno�� lampy projekcyjnej, zapala si� 
na �ółto wska�nik LAMP REPLACE. Gdy wska�nik ten 
zapali si�, nalezy niezwłocznie wymieni� lamp� na now�.  
 
 
 
 
 
 

 
OSTRZE�ENIE  
 

 
Projektor powinien stygn�� przez co najmniej 45 minut przed otwarciem pokrywy lampy. Wn�trze projektora 
mocno si� nagrzewa. 

 
OSTRZE�ENIE 
 

Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa nale�y zawsze wymienia� 
lamp� na now� tego samego typu. Nale�y uwa�a�, by nie 
upu�ci� lampy! Nie nale�y dotyka� szlanej cz��ci lampy! 
Szkło mo�e si� stłuc i spowodowac zranienie. 
 

 
Powierzchni� projektora nale�y czy�ci� według nast�pujacych 
wskazówek. 
 
1. Wył�cz projektor i odł�cz kabel zasilaj�cy z gniazdka. Pozwól 

projektorowi stygn�� przez co najmniej 45 minut. 
2. Za pomoc� �rubokr�ta odkr�� �rub� i zdejmij pokryw� lampy. 
3. Za pomoc� �rubokr�ta odkr�� 2 �ruby mocuj�ce lamp� i 

wyci�gnij lamp� pociagaj�c za uchwyt. 
4. Zast�p zu�yt� lamp� now� i wkr�� 2 sruby mocuj�ce lamp� z 

powrotem. Upewnij si�, �e lampa została poprawnie 
zamocowana. Nałó� pokryw� lampy i wkr�� �rub�. 

5. Wł�cz kabel zasilaj�cy i projektor. 
6. Zresetuj licznik zu�ycia lampy. Patrz „Licznik zu�ycia lampy” na 

nast�pnej stronie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMÓWIENIE LAMPY  
Nowa lampa mo�e zosta� zamówiona przez sprzedawc� 
projektora. Składaj�c zamówienie, nale�y poda� sprzedawcy 
poni�sze informacje. 
• Numer modelu projektora : PLC-SW35 
• Numer typu lampy  : POA-LMP57 

(Cz��� serwisowa nr 610 3083117) 
 

Ten wska�nik zapala si� na 
�ółto, gdy ko�czy si� �ywotno�� 
lampy projekcyjnej  

Panel sterowania 

�ruba 

Uchwyt 

Pokrywa lampy 

�ruba 

Lampa 

�ruba 
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Licznik zu�ycia lampy 
 

Po wymianie lampy nale�y pami�ta� o zresetowaniu licznika 
lampy. Kiedy licznik wymiany lampy jest zresetowany, wska�nik 
LAMP REPALCE przestaje miga�. 
 
1. Wł�cz projektor, wci�nij przycisk MENU, a pojawi si� menu 

ekranowe. Za pomoc� przycisków  przesu� wska�nik 
(czerwon� ramk�) do ikony Setting Menu (menu ustawie�). 

2. Za pomoc� przycisku  przesu� wska�nik do pozycji Lamp 
counter reset (resetowanie licznika lampy) i wci�nij przycisk 
SELECT. Pojawi si� komunikat „Lamp replace counter reset?” 
(„Zresetowa� licznik zu�ycia lampy?”). Przesu� wska�nik do 
pozycji [Yes] i wci�nij przycisk SELECT. 

3. Pojawi si� nast�pne okno dialogowe – potwierdzenia. Wci�nij 
[Yes] aby licznik został zresetowany. 

 
� Uwaga:  
Nie nale�y resetowa� licznika zu�ycia lampy bez wcze�niejszej wymiany lampy. 
Resetuj�c licznik nale�y upewni� si�, �e lampa jest wymieniona. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przesu� wska�nik do pozycji Lamp 
counter resetwci�nij przycisk 
SELECT.Pojawi si� komunikat 
„Lamp replace counter reset?”. 

OSTRZE�ENIA DOTYCZ	CE POST�POWANIA Z LAMP	 
W projektorze zastosowano lamp� pró�niow�, z któr� nale�y post�powa� prawidłowo i ostro�nie. 
Niewła�ciwe post�powanie z lamp� mo�e zako�czy� si� wypadkiem, zranieniem lub spowodowa� 
zagro�enie po�arem. 
 
• �ywotno�� lampy moze rózni� si� pomi�dzy poszczególnymi egzemplarzami i w zale�nosci od 

otoczenia, w którym jest u�ywana. Nie ma gwarancji na identyczn� �ywotno�� dwóch lamp. 
Niektóre egzemplarze mog� wykazywa� cechy zu�ycia �ywotno�� w czasie krótszym, ni� inne, 
tego samego typu. 

• Je�eli projektor komunikuje, �e nadszedł czas wymiany lampy, tzn. zapala si� wska�nik LAMP 
REPLACE, nale�y uczyni� to NIEZWŁOCZNIE po tym, jak projektor ostygnie. (Nale�y 
post�powa� dokładnie wg instrukcji zawartej w rozdziale „Wymiana lampy” niniejszego 
podr�cznika.) Dalsze u�ycie projektora, po zapaleniu sie wska�nika LAMP REPLACE, mo�e 
spowodowac wzrost zagro�enia wybuchem lampy. 

• Lampa mo�e wybuchn��  w efekcie wibracji, wstrz�su lub przekroczenia czasu u�ywalno�ci. 
Ryzyko wybuchu mo�e ró�ni� si� w zale�no�ci od otoczenia i warunków w jakich projektor i 
lampa sa u�ywane. 

JE�ELI DOJDZIE DO WYBUCHU LAMPY, NALE�Y ZACHOWA� 
NAST�PUJ	CE �RODKI OSTRO�NO�CI 

Je�eli lampa wybuchnie, nale�y niezwłocznie wył�czy� kabel zasilaj�cy z gniazdka a nast�pnie  
skontaktowa� sie z autoryzowanym serwisem w celu dokonania przegl�du urz�dzenia i wymiany 
lampy. Ponadto nale�y dokładnie spawdzi�, czy wokół projektora nie ma odprysków i odłamków 
stłuczonego szkła lub nie wypadaj� one z wylotowych otworów wentylacyjnych. Ewentualne 
znalezione odpryski pwinny zosta� dokładnie usuni�te. Nikt, za wyj�tkiem wyszkolonego, 
do�wiadczonego  personelu technicznego serwisu, nie powinien sprawdza� wn�trza projektora. 
Samodzielne próby naprawy urz�dzenia dokonywane przez kogokolwiek, a w szczgólno�ci przez 
osoby niewyszkolone tym w zakresie, mog� zako�czy� si� wypadkiem lub zranieniem odłamkami 
szkła. 
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Dodatek 

Rozwi�zywanie problemów 
Przed skontaktowaniem si� ze sprzedawc� lub serwisem, nale�y sprawdzi� poni�sze pozycje. 
 
− Upewnij si�, �e urz�dzenia peryferyjne zostały prawidłowo podł�czone do projektora, jak to opisano w 

rozdziałach „Podł�czanie do komputera” i „Podł�czanie sprz�tu wideo”, na stronach 15 i 16. 
− Upewnij si�, �e wszystkie urz�dzenia s� podł�czone do gniazdek zasilania i wł�czone. 
− Je�eli projektor jest podł�czony do komputera a nie wy�wietla obrazu, zrestartuj komputer. 
 

 

Problem: − Rozwi�zania 
Brak zasilania. − Wł�cz kabel zasilaj�cy projektora do gniazdka zasilania. 

− Sprawd�, czy wska�nik POWER zapalił si� na czerwono. 
− Poczekaj 90-120 sekund po wył�czeniu projektora zanim wł�czysz go 

ponownie. Projektor mo�e zosta� wł�czony po tym, jak wska�nik 
POWER zapali si� na czerwono. (p. „Wł�czanie projektora” na str.20) 

− Sprawd� wska�nik WARNING. Je�eli wska�nik WARNING pali si� na 
czerwono, projektor nie mo�e by� wł�czony. (p. „Wska�nik 
ostregawczy WARNING” na str.49.) 

− Sprawd� lamp� projekcyjn�. (p.str.52.) 
− Odblokuj klawisze projektora za pomoc� menu Setting. ( funkcja Key 

Lock, str.46.) 
Obraz jest nieostry. − Wyreguluj ostro�� projektora. (p.str.22.) 

− Zapewnij odpowiedni� odległo�� pomi�dzy projektorem a ekranem 
projekcyjnym. (p.str. 16.) 

− Sprawd�, czy obiektyw nie wymaga wyczyszczenia. (p.str. 51.) 
− Prenoszenie projektora z miejsca chłodnego do ciepłego mo�e 

wywoła� efekt gromadzenia si� wilgoci na obiektywie. W takim 
przypadku zostaw projektor wył�czony dopóki wilgo� nie zniknie. 

Brak obrazu. − Sprawd� poł�czenie pomi�dzy komputerem lub sprz�tem wideo a 
projektorem. (p.str.18,19) 

− Sprawd�, czy sygnał wej�ciowy wychodzi z komputera w sposób 
prawidłowy. Niektóre komputery przeno�ne wymagaj� zmiany 
ustawie� wyj�ciowych monitora przed podł�czeniem do projektora. 
Sprawd� ustawienia w instrukcji obsługi komputera. 

− Wy�wietlenie obrazu nastepuje po ok.20 sekund od momentu 
wł�czenia projektora. 

− Sprawd�, czy wybrany rodzaj sygnału jest wła�ciwy dla podł�czonego  
komputera lub sprz�tu wideo. (p. str. 28 i 37.) 

− Wybierz wła�ciwe �ródło sygnału wej�ciowego raz jeszcze za pomoc� 
menu. (p. str. 28, 37.) 

− Upewnij si�, �e temperatura nie przekracza dedykowanej temperatury 
działania urz�dzenia (5°C ~ 35°C). 

Obraz jest odwrócony 
wzgl�dem osi lewa-prawa. 
Obraz jest odwrócony 
wzgl�dem osi góra-dół. 

− Sprawd� funkcj� Ceiling (sufit)/ Rear (za ekranem) (p. „Ustawienia”, 
str.44.) 

− Sprawd� funkcj� Ceiling (p. „Ustawienia”, str.44.) 

Brak d�wi�ku. − Sprawd� poł�czenie kabla ze �ródłem d�wi�ku. 
− Wyreguluj �ródło d�wi�ku. 
− Wci�nij przycisk Volume (+). (p. str. 26.) 
− Wci�nij przycisk Mute. (p.str. 26.) 

Niektóre komunikaty menu 
ekranowego  s niewidoczne. 

− Sprawd� funkcj� Display. (p. „Ustawienia”, str.42.) 

Przy włczaniu urzdzenia 
pojawia si�okno dialogowe 
wprowadzania kodu PIN. 

− Została zało�ona blokada kodem PIN. Wprowad� kod PIN (1234 lub 
cyfry, które zostały przez Ciebie ustalone). (p. „Blokada kodem PIN” 
str.20 i 47.) 
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Pilot zdalnego sterowania nie 
działa. 

− Sprawd� baterie. 
− Upewnij si�, czy mi�dzy projektorem a pilotem nie ma �adnej 

przeszkody. 
− Upewnij sie, �e nie jeste� zbyt daleko od projektora podczas u�ywania 

pilota. Maksymalny zasi�g jego działania wynosi 16,4’ (5m). 
− Upewnij si�, �e kod działania pilota jest ten sam, co projektora. (p.str. 

46.) 
 
OSTRZE�ENIE: 
W projektorze wyst�puj wysokie napi�cia. Nie nale�y otwiera� obudowy. 
 
Je�eli problem utrzymuje si� pomimo zastosowania si� do wszystkich instukcji, nale�y skontaktowa� si� ze 
sprzedawc� projektora lub serwisem. Nale�y poda� numer modelu i opisa� problem. Poinformujemy jak 
skontaktowa� sie z najbli�szym serwisem. 

Znak CE jest oznaczeniem zgodno�ci 
z zaleceniami Unii Europejskiej. 

Symbol ten oznacza, �e produkt znajduje s� na li�cie 
Underwrites Laboratories Inc. Został zaprojektowany i 
wykonany zgodnie ze standardami bezpiecze�stwa 
U.L. w zakresie zagro�e� zwi�zanych z po�arem, 
wypadkiem i elektryczno�ci�. 
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Struktura menu 
 
Sygnał wej�ciowy komputera / sprz�tu wideo (Input) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D�wi�k (Sound) 
 

 
 
 
 
 

 
Sygnał wej�ciowy z komputera (Computer input) 
 

 
 
 

*N/A nie dotyczy 

*Systemy wy�wietlone w System Menu 
ózni� si� w zale�no�ci od sygnału 
wej�ciowego. 
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Sygnał wej�ciowy ze sprz�tu wideo (Video Input)  Ustawienia (Setting) 
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Wska	niki i stan projektora 
 
Aby zna� stan projektora nale�y obserwowa� wska�niki. 
 

Wska�niki 
POWER 

czerwony/ 
zielony 

WARNING 
czerwony 

LAMP 
REPLACE 
�ółty 

Stan projektora 

   

Projektor jest wył�czony. (Kabel zasilaj�cy jest wyj�ty z gniazdka.) 

   

Projektor przygotowuje si� do stanu czuwania lub lampa projekcyjna 
została ostudzona. Projektor nie mo�e zosta� wł�czony przed 
zako�czeniem studzenia. 

   

Projektor jest gotowy do wł�czenia za pomoc� przycisku POWER 
ON-OFF. 

   

Projektor pracuje normalnie. 

   

Projektor jest w trybie zarz�dzania energi�. 

   

Temperatura wewn�trz projektora przekracza dopuszczalene 
warto�ci. Projektor nie mo�e by� wł�czony. Kiedy projektor 
wystarczaj�co ostygnie i temperatura wraca do dopuszczalnego 
zakresu, wska�nik POWER zapala si� i urz�dzenie mo�e by� 
wł�czone. (Wska�nik WARNING nadal miga.) Nale�y sprawdzic i 
wyczy�ci� filtr powietrza. 

   

Projektor wystarczaj�co ostygł i temperatura wraca do 
dopuszczalnego zakresu. Podczas wł�czania projektora wska�nik 
WARNING przestaje miga�. Nale�y sprawdzic i wyczy�ci� filtr 
powietrza. 

  
 

Projektor wykrył nieprawidłowe warunki i nie mo�e by� wł�czony. 
Nale�y wył�czy� kabel zasilaj�cy z gniazdka i wł�czy� go z 
powrotem w celu wł�czenia projektora. Je�eli projektor nadal nie 
działa, nale�y wył�czy� kabel zaasilaj�cy z gniazdka i skontaktowa� 
si� ze sprzedawc� lub serwisem w celu dokonania przegl�du i 
naprawy. Nie nale�y pozostawia� projektora wł�czonego. Mo�e to 
spowodowa� pora�enie pr�dem lub zagro�enie po�arem. 

 
�wieci  si� na zielono 

 
miga na zielono 
 
�wieci si� na czerwono 
 
miga na czerwono 
 
wył�czony 
 

 
∗ Kiedy �ywotno�� lampy k�czy si�, wska�nik LAMP REPLACE zapala si� na �ółto. Gdy ten wska�nik 
mruga, nale�y niezwłocznie wymieni� lamp� na now�. Po wymianie lampy nale�y zresetowa� licznik zu�ycia 
lampy. Patrz str. 52 i 53. 
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Parametry komputerów kompatybilnych 
Projektor akceptuje sygnał wszystkich komputerów o cz�stotliwo�ci pionowej i poziomej wyspecyfikowanej 
poni�ej i od�wie�aniu ni�szym, ni� 100 Hz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CZ�STOTLIW. 
PIONOWA (kHz) 

CZ�STOTLIW. 
PIONOWA (kHz) 

 

CZ�STOTLIW. 
POZIOMA (kHz) 

TRYB 
SYGNAŁU 

CZ�STOTLIW. 
POZIOMA (kHz) 
 

ROZDZIELCZO�� 
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Parametry techniczne projektora 
 
Informacje mechaniczne 
Typ projektora     Projektor multimedialny 
Wymiary (szer. x wys. x gł.)  10.63’ x 3.07’ x 7.48’ (270mm x 78mm x 190mm) (bez 

wsporników regulacyjnych) 
Waga netto  4,8 lbs (2,2 kg) 
Regulacja wsporników  0° do 8,0° 
 
Rozdzielczo�� paneli  
System paneli LCD    0,5’ TFT typu Active Matrix, 3 panele 
Rozdzielczo�� paneli    800 x 600 pikseli 
Ilo�� pikseli     1 440 000 (800 x 600 x 3 panele) 
 
Kompatybilno�� sygnału 
System koloru     PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N 
Sygnał TV     480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i oraz 1080i 
Cz�stotliwo�� skanowania Synchronizacja pozioma 18 ~ 80 kHz, Synchronizacja 

pionowa 50~100 Hz 
 
Informacje optyczne 
Rozmiar obrazu (przek�tna)   Regulowany od 34’ do 200’’ 
Obiektyw F 1,6 ~ 1,8 soczewki z f 18,3 mm ~ 21,9 mm z manualn� 

regulacj� zoomu i ostro�ci 
Zasi�g      4,3’ ~ 21,2’ (1,3m – 6,5m) 
Lampa projekcyjna    160W 
 
Obsługiwane złcza     
Wej�cie video typu „Jack”   RCA  x 1 
Wej�cie audio typu „Jack”   Mini Jack (Stereo) x 1  
Wyj�cie monitora    Analog RGB (Mini D-sub 15 pinowe)  
Wej�cie Computer/S-Video/Component  Analog RGB (Mini D-sub 15 pinowe) 
Zł�cze serwisowe    Mini DIN 8-stykowe x 1 
Wyj�cie audio typu „Jack”   Mini Jack (Stereo) x 1 (uniwersalne) 
 
Audio 
Moc gło�nika     0,8 W RMS 
Wbudowany gło�nik    monofoniczny, ø1,3’ (32 mm) 
 
Zasilanie 
Napi�cie i zu�ycie energii AC 100 ~ 120 V (maksymalnie 3,6 A), 50 / 60 Hz (U.S.A. i 

Kanada) 
AC 200 ~ 240 V (maksymalnie 1,8 A), 50 / 60 Hz (Europa- 
Kontynent i Wielka Brytania) 

 
Warunki pracy     
Temperatura pracy     41°F ~ 91°F (5°C ~ 35°C) 
Temperatura przechowywania   14 °F ~140°F (-10°C ~ 60°C) 
 
Pilot zdalnego streowania   
Baterie      AAA, SUM-04 lub R03 x 2 
Zasi�g działania    16,4’ (5m) / ±30° 
Wymiary 2,0’’ (szer.) x 0,91’’ (wys.) x 4,8 (gł.) (51,5 mm x 23,2 mm x 

123 mm) 
Waga netto     2,11 oz (60g) (z bateriami) 
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Akcesoria 
Podr�cznik u�ytkownika 
Kabel zasilaj�cy 
Pilot zdalnego sterowania i baterie 
Kabel VGA 
Osłona obiektywu i sznurek 
Mi�kka torba  
Etykieta kodu PIN 
 
• Powy�sza specyfikacja mo�e ulec zmianie bez powiadomienia. 
• Panele LCD s� wykonane zgodnie z najwy�szymi standardami. Nawet je�eli 99,99% pikseli jest efektywna, 

niewielka cz��� pikseli (0,01%) moze by� nieefektywna, co stanowi charakterystyk� paneli LCD. 
• Menu ekranowe oraz liczby podane w niniejszym podr�czniku mo�e nieco ró�ni� si� od produktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyposa�enie  dodatkowe 
Cz��ci wymienione poni�ej s� dost�ne opcjonalnie. Podczas ich zamawiania nale�y poda� sprzedawcy 
nazw� cz��ci i numer modelu. 
 
    Numer modelu 
Kabel Component-VGA : POA-CA-COMPVGA 
Kabel SCART-VGA  : POA-CA-SCART 
Kabel S-Video-VGA  : POA-CA-VGAS 
MAC Adapter   : POA-MACAP 
Zestaw do prezentacji  : POA-RCKIT02 
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Konfiguracja zł�czy 
 
SYGNAŁ WEJ�CIOWY KOMPUTERA / SYGNAŁ WEJ�CIOWY S-VIDEO / SYGNAŁ COMPONENT/ 
SYGNAŁ WYJ�CIOWY MONITORA (ANALOG) 
 
Złcze HDB15-stykowe 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZŁ	CZE SERWISOWE 
 
Złcze Mini DIN 8-stykowe 

 
 Typ 

sygnału 
1. RXD 
2. − 
3. − 
4. GND 
5. RTS/CTS 
6. TXD 
7. GND 
8. GND 

 

1. Red (R/Cr) wej�cie / wyj�cie 9. − 

 2 Green (G/Y) wej�cie / wyj�cie 10. Masa synchronizacji pionowej 

3. Blue (B/Cb) wej�cie / wyj�cie 11. − 

4. − 12 Masa / − 
5. Masa synchronizacji poziomej 13. Synchronizacja pozioma 

wej�cia/wyj�cia (synchr. 
poziom./pion. Composite) 

6. Masa Red 14. Synchronizacja pionowa 
7. Masa Green 15. − 
8. Masa Blue  
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Etykieta kodu PIN 
 
Kod PIN nale�y zapisa� poni�szej tabeli i zachowa� wraz z niniejszym podr�cznikiem w bezpiecznym 
miejscu. W przypadku, kiedy nie mo�na wł�czy� projektora z powodu zapomnienia lub zagubienia kodu PIN, 
nale�y skontaktowa� si� z serwisem. 
 
 

 Kod PIN       
     
     Ustawienia fabryczne: 1 2 3 4 * 

 

Kod Logo PIN  
 
     Ustawienia fabryczne: 4 3 2 1* 
      

* Je�eli ten czterocyfrowy numer 
zostanie zmieniony, ustawienia 
fabryczne przestan� działa�. 

 
 
 
Je�eli projektor jest zabezpieczony kodem PIN ... 
 
Nale�y przyklei� poni�sz� etykiet� (w zestawie) w widocznym miejscu na obudowie projektora gdy 
urz�dzenie jest zabezpieczone kodem PIN. 
 
 

    

    


