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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Спазвайте инструкциите за безопасност, за да предотвратите потенциална злополука или неизправност на проектора.

Светещият светлинен
индикатор със символ
стрелка в равностранен
триъгълник служи за
уведомяване на потребителя
за наличието на неизолирано
опасно напрежение в устройството, което може да разполага
с достатъчна сила, за да породи
възникване от токов удар, който
да нарани човек.
Удивителният знак в
равностранен триъгълник
служи за информиране
на потребителя за наличието
на съпътстваща устройството
документация с важни инструкции във връзка с работата и
поддръжката (обслужването).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ВНИМАНИЕ
- ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ
ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ
ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА
ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

Прочетете тези инструкции.
Запазете тези инструкции.
Вземайте под внимание всички
предупреждения.
Следвайте всички инструкции.

Монтиране в затворени
помещения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
yyНе поставяйте проектора на директна
слънчева светлина или близо до топлинни
източници като радиатори, огън, печки и т.н.
- Това може да предизвика опасност то
пожар.
yyНе поставяйте запалими материали на или
в близост до проектора.
- Това може да предизвика опасност то
пожар.
yyНе се увисвайте на монтирания проектор.
- Това може да накара проектора да падне,
което да причини нараняване или смърт.
yyНе блокирайте вентилационните отвори на
проектора и не ограничавайте потока на
въздуха.
- Това би причинило повишаване на вътрешната температура и съответно риск
от пожар и повреда на уреда!
yyНе поставяйте проектора в близост до
източници на пара или масла като овлажнители.
- Това може да доведе до опасност от
пожар или токов удар.
yyНе поставяйте проектора на места, където
може да се покрие с много прах.
- Това може да доведе до токов удар или
до повреда на вашия уред!
yyНе използвайте проектора на влажни места като бани, където може да се намокри.
- Това може да доведе до пожар или токов
удар.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

yyНе поставяйте проектора директно
на килим, където се ограничава
проветряването.
-Т
 ова би причинило повишаване на
вътрешната температура и съответно риск от пожар и повреда на
уреда.
yyОсигурете добро проветряване около проектора. Разстоянието между
проектора и стената трябва да е
поне 30 см.
-П
 рекомерното повишаване на
вътрешната температура на уреда
може да доведе до пожар или до
повреда на вашия уред!

БЕЛЕЖКИ
yyКогато монтирате проектора на
маса, внимавайте да не го поставяте в близост до краищата.
-П
 роекторът може да падне и да
предизвика нараняване или да се
повреди. Използвайте само стабилна стойка.
yyПреди преместване или почиствате
извадете захранващия кабел и всички други кабели.
yyИзползвайте проектора само на равна и стабилна повърхност.
-Т
 ой може да падне и да предизвика нараняване или да се повреди.
yyDo not drop the projector when
connecting to a external devices.
-Т
 ой може да падне и да предизвика нараняване и/или да се повреди.

Захранване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
yyТрябва да бъде свързан заземяващ
кабел.
- Уверете се, че сте свързали заземяващ кабел, за да предотвратите
възможен токов удар (Това означава проектор с трищифтов заземен
AC щепсел трябва да се свърже
към трищифтов заземен AC контакт).
Ако не е възможно да приложите
методи на заземяване, обърнете се
към квалифициран електротехник,
който да монтира отделен автоматичен изключвател.
Не опитвайте да заземите проектора, като го свържете с телефонни
кабели, гръмоотводи или тръби за
газ.
yyЗахранващият кабел трябва да се
вкара докрай в контакта, за да се
избегне опасността от пожар!
- Това може да доведе до токов удар
или до повреда на вашия уред.
yyНе поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
- Това може да доведе до пожар или
токов удар.
yyНикога не пипайте щепсела с мокри
ръце.
- Това може да доведе до пожар или
токов удар.
yyНе включвайте твърде много уреди
в един стенен контакт.
- Това може да доведе до прегряване на контакта и да се появи
опасност от пожар.
yyНе позволявайте събирането на
прах върху щепсела или контакта.
- Това може да предизвика опасност
от пожар.
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БЕЛЕЖКИ
yyДръжте щепсела здраво при изваждане. Ако дърпате за кабела, може
да го повредите.
- Това може да предизвика опасност
от пожар.
yyНе използвайте захранващия кабел,
ако щепселът е повреден или някоя
част от стенния контакт е разхлабена.
- Това може да доведе до токов удар
или до повреда на вашия уред.
yyУверете се, че захранващият кабел
не контактува с остри или горещи
предмети.
- Това може да доведе до токов удар
или до повреда на вашия уред.
yyПоставете проектора на места, където хората няма да се спъват или
настъпват захранващия кабел.
- Това може да доведе до токов удар
или до повреда на вашия уред.
yyНе изключвайте/включвайте проектора, като изваждате или поставяте
захранващия кабел в стенния контакт. (Оставете уреда да се охлади,
преди да извадите захранващия
кабел.)
- Това може да причини механична
повреда или токов удар.

Използване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
yyНе поставяйте нищо, което съдържа
течности отгоре на проектора като
вази, чаши, козметика или свещи.
- Това може да доведе до токов удар
или до повреда на вашия уред!
yyВ случай на удар или повреда на
проектора, изключете го и извадете захранващия кабел от стенния
контакт и се свържете с оторизиран
сервизен център.
- Това може да доведе до токов удар
или до повреда на вашия уред!
yyНе позволявайте предмети да падат
върху проектора.
- Това може да доведе до токов удар
или до сериозна повреда на вашия
уред!
yyАко се разлее вода върху проектора,
извадете го от захранването веднага
и се свържете със сервизен агент.
- Това може да доведе до токов удар
или до сериозна повреда на вашия
уред!
yyИзхвърляйте използваните батерии
внимателно и по безопасен начин.
- Ако батерията бъде погълната от
дете, веднага се консултирайте с
лекар.
yyНе сваляйте нито един капак. Висок
риск от токов удар.
yyНе гледайте директно в обектива,
когато проекторът работи. Това
може да увреди зрението!
yyНе пипайте металните части по време на работа или скоро след това,
тъй като отворите остават много
горещи!
yyАко проекторът е в стая с газови
утечки, не го пипайте.
- Това може да причини пожар или
запалване от искра.
yyВинаги отваряйте вратичката на
обектива или сваляйте капачето,
когато проекторната лампа е включена.
yyНикога не докосвайте този уред или

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

антената по време на гръмотевични
бури или светкавици.
-Т
 ова може да доведе до пожар или
токов удар.
yyВНИМАНИЕ относно захранващия
кабел
Препоръчва се повечето уреди да се
поставят в определена мрежа, т.е. в
мрежа с един контакт, която захранва само този уред и няма допълнителни контакти или разклонителни
мрежи. Проверете страницата със
спецификации на ръководството за
притежателя, за да бъдете сигурни.
Не претоварвайте стенните контакти. Претоварените, разхлабените
и повредените стенни контакти,
удължители, захранващи кабели или
изолации са опасни. Всички те могат
да причинят токов удар или пожар.
Периодично проверявайте захранващия кабел и ако видът му показва
повреда или влошаване, извадете
го, преустановете използването на
продукта и осигурете подмяната от
оторизиран сервизен персонал.
Предпазвайте захранващия кабел
от физически или химически повреди като огъване, прищипване,
защипване във врати или настъпване. Обръщайте особено внимание
на щепселите, стенните контакти
и мястото, където кабелът влиза в
уреда.

БЕЛЕЖКИ
yyНе поставяйте тежки предмети върху проектора.
- Това може да причини механична
повреда или нараняване.
yyВнимавайте да не удряте обектива
особено при преместване на проектора.
yyНе пипайте обектива на проектора.
Той е деликатен и се поврежда лесно.
yyНе използвайте никакви остри предмети върху проектора, защото това
ще повреди корпуса.
yyВ случай че на екрана не се появява
изображение, изключете го, извадете захранващия кабел и се свържете
със сервизен агент.
- Това може да доведе до токов удар
или до повреда на вашия уред!
yyНе изпускайте проектора и не го
удряйте.
- Това може да причини механична
повреда или нараняване.
yyПоддържайте достатъчно разстояние от продукта.
- Вашето зрение може да пострада,
ако гледате в устройството прекалено отблизо.
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Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
yyНе използвайте вода, докато почиствате проектора.
- Това може да доведе до токов удар
или повреда на проектора.
yyВ малковероятния случай на дим
или странна миризма от проектора,
изключете го, извадете захранващия
кабел от контакта и се свържете с
вашия дилър или сервизен център.
- Това може да доведе до токов удар
или до повреда на вашия уред!
yyИзползвайте аерозолен спрей или
мека кърпа, която е навлажнена с
неутрален почистващ препарат и
вода за премахване на прах или
петна по проекционният обектив.

БЕЛЕЖКИ
yyСвържете се със сервизен център
веднъж годишно за почистване на
вътрешните части на проектора.
- Насъбраната прах може да причини механична повреда.
yyКогато почиствате пластмасовите
части като корпуса на проектора,
извадете захранващия кабел и го почистете с мека кърпа. Не използвайте почистващ препарат, не пръскайте вода и не бършете с мокра кърпа.
Особено важно е да не използвате
почистващи препарати (за стъкло),
автомобилни или индустриални
разредители, абразивни материали
или восъци, бензен, алкохол и т.н.,
което може да повреди продукта.
Използвайте аерозолен спрей или
мека кърпа, която е навлажнена с
неутрален почистващ препарат и
вода за премахване на прах или
петна по проекционният обектив.
- Може да причини пожар, токов
удар или повреда на продукта (деформация, корозия или повреда).

Други
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
yyНе се опитвайте да ремонтирате
сами проектора. Свържете се с
вашия дилър или сервизен център.
- Това може да причини повреда на
проектора и токов уред, както и да
девалидира гаранцията.

БЕЛЕЖКИ
yyНе смесвайте стари и нови батерии.
- Това може да причини прегряване
и течове от батериите.
yyУверете се, че сте го изключили, ако
няма да го ползвате за дълги периоди от време.
- Натрупалият се прах може да доведе до токов удар или до повреда
на вашия уред!
yyИзползвайте само определения тип
батерии.
- Това може да повреди дистанционното управление.

СЪДЪРЖАНИЕ
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Разопаковане
Проверете дали в комплекта са включени следните елементи. Ако някои от аксесоарите липсват, се свържете с местния представител на мястото, откъдето сте закупили проектора.
Илюстрациите в това ръководство може да се различават от действителния продукт и артикул.
0<0(',$

.H\Vᯜ

.H\Vᯝ

Дистанционно
управление и
батерии (AAA)

ᯜ

ᯝ

Ръководство на
притежателя

Компакт-диск
(ръководство на
Захранващ кабел
притежателя) /
карта

￼
Composite/
Компютърен кабел Component кабел

Полираща кърпа

AC-DC адаптер

Капачка на обектива и каишка

Имайте предвид, че пространството е ограничено
yy
между USB и HDMI входовете. Използването на
нестандартен размер може да блокира останалите портове.

Чанта за пренасяне
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Допълнителни екстри
С цел повишаване на качеството допълнителните екстри могат да се променят или актуализират без предизвестие.
За да закупите такива, се обърнете към местния представител.

Проекционен екран

Триножник

HDMI кабел

Видео кабел

Аудио кабел

Компонентен кабел

AJ-CB2

AJ-CB2+AJ-CS60

Конзола за монтаж на таван1
1 Използвайте винт с размери: M4x6-M4x8

АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА

11

Части и бутони
* Проекторът е произведен с много прецизна технология. Обаче на екрана
може да забележите миниатюрни черни точки и/ли ярки точки (червени, сини
или зелени). Това може да е нормален резултат от производствения процес
и не винаги означава неизправност.
Контролен панел

Заден панел за свързване ()
'&,1



92/

5*%,1

$9,1 &20321(17,1

Високоговорител

Посока на отделяне1
Фокусен пръстен
обектив2



92/
Бутон
(POWER)
(MENU)
VOL -, +
∧, ∨, ＜, ＞
ꔉ(OK)

92/

Описание
ВКЛЮЧВА/ИЗКЛЮЧВА проектора.
Показва или затваря менютата.
Регулира силата на звука.
Регулира функциите на менютата.
Проверява текущия режим и записва промените във функциите.

1 Прекомерно нагряване, дръжте мястото около изпускането свободно от
предмети.
2 Не пипайте обектива, когато използвате проектора или отваряте вратичката
на обектива.
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Монтаж
Предпазни мерки при
монтиране

yyОсигурете необходимото проветряване
на проектора.
Този проектор е снабден с вентилационни отвори (входящи) отдолу и
вентилационни отвори (изходящи) отгоре. Не блокирайте и не поставяйте
нищо в близост то тези отвори. Може
да възникне натрупване на вътрешна
топлина, което да повреди проектора.

Не поставяйте проектора на килим
или подобна повърхност. Това
може да предотврати адекватното
проветряване отдолу на проектора.
Този продукт трябва да се монтира
само на стена или таван.

Никога не притискайте проектора и не разливайте върху него никакви течности.

Оставете адекватно разстояние
(30 см или повече) около проектора

Поставете проектора при адекyy
ватни условия на температура и
влажност.
-М
 онтирайте проектора само на
места, където са налични адекватна температура и влажност.
(Вижте страница49)
Не поставяйте проектора на месyy
та, където може да се покрие с
прах.
-Т
 ова може да причини прегряване на проектора.
Не запушвайте слотовете и отвоyy
рите на проектора. Това може да
причини прегряване и пожар.
Проекторът е произведен с мноyy
го прецизна технология. Обаче
на екрана може да забележите
миниатюрни черни точки и/ли ярки
точки (червени, сини или зелени),
които непрестанно се появяват.
Това може да е нормален резултат от производствения процес и
не винаги означава неизправност.
Дистанционното управление може
yy
да не работи, когато се инсталира
лампа с електронен баласт или
се използва трилентова лампа.
Сменете тези лампи с продукти
с международен стандарт, за да
използвате нормално дистанционното управление.

АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
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Основна работа на проектора

1оставете проектора на устойчива и хоризонтална повърхност.
2оставете проектора на желаното разстояние от екрана. Разстоянието между
проектора и екрана определя действителния размер на изображението.

3озиционирайте проектора така, че обективът да е под прав ъгъл спрямо екрана. Ако обективът не е под прав ъгъл спрямо екрана, изображението на
екрана ще бъде изкривено. Въпреки това малките ъгли могат да се коригират с регулирането Keystone. (Вижте страница19)

4 След като поставите проектора на желаното място, свържте видео

входа(овете). Свържете захранващия кабел към проектора и стенния контакт.
Съотношение на проекционно изместване: 100%

X/2

Проекционно разстояние (D)

Y/2

Екран
Y/2

51 мм

Хоризонтален размер (Y)

Вертикален диагонал (Х)

Екран

X/2

Проекционно разстояние (D)

16 : 9 мащаб
Размер на диагонала
(мм)

Хоризонтален размер
(мм)

508
635
762
889
1016
1143
1270
1397
1524
1651
1778
1905
2032
2159
2286
2413
2540

431
538
646
754
861
969
1077
1185
1292
1400
1508
1615
1723
1831
1938
2046
2154

Вертикален диагонала
(мм)
269
337
404
471
539
606
673
741
808
875
943
1010
1077
1145
1212
1279
1347

Проекционно разстояние (D)
586
737
887
1038
1200
1342
1492
1643
1794
1947
2097
2248
2399
2552
2702
2853
3004
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Как да монтирате проектора на триножника
* Може да монтирате проектора, като използвате триножник за фотоапарат.
* Когато стабилизирате триножника, препоръчваме използване на заключващ
болт от стандартен размер 4,5 мм или по-малко.Максималният разрешен
размер е 5,5 мм. (Ако е по-дълъг от максималния разрешен размер, това
може да повреди проектора.)
Долна страна на проектора

Проекторът е
свързан с тази
част.

⇒

+

Част за свързване към статив

Статив

Защитна система Кенсингтън

yyТози проектор има защитна система Кенсингтън на страничния панел. Свържете кабела на
защитната система Кенсингтън, както е показано по-долу.
yyЗа подробна информация относно инсталацията и употребата на защитната система Кенсингтън, разгледайте ръководството на потребителя към защитната система Кенсингтън. За
допълнителна информация се свържете с http://www.kensington.com, интернет страницата
на компанията Кенсингтън, която се работи със скъпи електронни уреди като лаптопи или
проектори.
yyЗащитната система Кенсингтън е допълнителна принадлежност по избор.

Дистанционно управление
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ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Описанията в това ръководство съответстват на бутоните
на дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте правилно проектора. За да смените батериите, отворете капака за батерии,
сменете ги (1,5 V AAA), като спазите съответствието на ￼
и ￼
клеми, посочени върху табелката в гнездото, след което затворете капака. За да
извадите батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока.

ВНИМАНИЕ
yyАКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С ТАКАВА ОТ НЕПРАВИЛЕН ТИП, ИМА ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ. ПРЕДАВАЙТЕ ИЗТОЩЕНИТЕ БАТЕРИИ В СПЕЦИАЛЕН
ПУНКТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ТЯХНОТО РЕЦИКЛИРАНЕ.
yyНе смесвайте стари с нови батерии, тъй като това може да повреди дистанционното управление.

0<0(',$

.H\،Vᯜ

.H\،Vᯝ

POWER
Включва или изключва захранването.
INPUT
Сменя входа.
USB/MY MEDIA
Изберете MY MEDIA.
VOL
Регулира силата на звука.
MUTE
Изключва всички звуци
BLANK
Включва или изключва екрана на проектора.
RATIO
Преоразмерявате изображение.
PAGE
Премествате се на предишния или на следващия
екран.

ᯜ
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0<0(',$

.H\،Vᯜ

.H\،Vᯝ

MENU
Влизате в менюто.
AUTO
Автоматично настройвате входящото изображение на
компютъра.
Q.MENU
Влизате в началното меню.
Бутони за навигация (нагоре/надолу/вляво/вдясно)
Превъртате през менюта или oпции.
OK
Избирате менюта или опции и потвърждавате своя
избор.
MARK
Избирате меню или опция.
STILL
Движещото се изображение замръзва.
Функции като бутона STILL в произволен режим освен
DivX.
BACK
Връщате се на предишното ниво.
Бутони за управление
Управлявате MY MEDIA.
ᯜ
Клавишни
Настройва Keystone.
Цветни бутони
С тях влизате в специални функции на някои менюта.

ЗАБЕЛЕЖКА
yyОптималният обхват на отдалечаване е по-малко от 6 метра и в
рамките на извивка под 60 градуса спрямо ИЧ приемник.
yyОбхватът на отдалечаване може да е по-малък, когато кабелите
са включени в проектора.
yyКогато носите дистанционното управление в чанта, уверете се,
че бутоните на дистанционното управление няма да се натиснат
неволно от проектора, кабелите, документите или други аксесоари в чантата. В противен случай това може значително да скъси
издръжливостта на батерията.

'&,1

5*%,1

$9,1 &20321(17,1

30°

30°
0<0(',$

.H\Vᯜ

.H\Vᯝ

ᯝ
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ПРОЕКТОР ЗА ГЛЕДАНЕ
Проектор за гледане
Първоначално включване

1

Уверете се, че захранващият
кабел е свързан правилно.

2 Натиснете бутона POWER от

дистанционно управление на
контролния панел. (осветлението
на дистанционното управление
ще се включи.)
Натиснете бутона INPUT на
yy
дистанционното управление, за
да изберете входящия сигнал,
който искате.
Проверете дали капачката на
yy
обектива е отворена, преди да
включите захранването.

3 Следвайте инструкциите на

екрана, за да настроите своя
проектор съобразно на предпочитанията си.
Език

Избирате език на
дисплея.

Фокус и позиция на
екрана
Когато на екрана се появи изображение, проверете дали е фокусирано и пасва правилно на екрана.
￼￼￼

Фокусен
пръстен
За да фокусирате, завъртете фоyy
кусния пръстен.

Проектор за гледане

1

От режим на готовност натиснете
(POWER), за да включите проектора.

2 Натиснете ВХОД и изберете желания вход.

3 Управлявайте проектора с

помощта на следните бутони и
менюта, докато гледате съдържание чрез него.

Бутон
VOL -, +
MUTE
Q.MENU
RATIO
Клавишни

Описание
Регулира силата на
звука.
Изключвате всички
звуци.
Влизате в бързите менюта. (Вижте страница20)
Преоразмерявате изображение.
Настройва Keystone.
(Вижте страница19)

4 За да изключите проектора, натиснете POWER.
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Използване на допълнителни опции

-

Set By Program: изображенията се
показват със същото изображение като
това на първоначалното изображение.

-

4:3: преоразмерявате изображенията в предишния стандарт.

Регулиране на съотношението
Преоразмерете изображение, за да
го видите в оптималните му размери,
като натиснете бутона СЪОТНОШЕНИЕ, докато гледате проектора.

ЗАБЕЛЕЖКА
Някои опции може да не са
yy
налични, в зависимост от страната, в която се намирате.
Можете да промените размера
yy
на изображението и като натиснете Q.MENU или MENU.

-

FULL: Преминава към цял екран независимо от формата на изображение.

-

16:9: преоразмерявате изображенията така,
че да се побират в ширината на екрана.

-

Just Scan: видео изображенията
се появяват в оригиналния си
размер, без някои части по края
на изображението да се губят.

-

Zoom: изображението се уголемява
така, че да се побере в ширината на
екрана. Възможно е горната и долната част на изображението да не се
покажат.
yyНастройва се пропорцията на мащабиране, за целта натиснете︿ или ﹀.
Премествате изображението
yy
върху екрана, за целта натиснете ︿ или ﹀.

-

Cinema Zoom: изображението
се уголемява в кинематографско
съотношение, 2.35:1.
За да промените съотношението
yy
на кино увеличението, натиснете бутоните ︿ или ﹀, чийто
обхват е от 1 до 16.
За да преместите фокуса на
yy
увеличение нагоре или надолу,
натиснете бутоните ︿ или ﹀.

ЗАБЕЛЕЖКА
yyАко изберете Just Scan, може да
възникнат шумове в изображенията в края на първоначалния сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако увеличите или намалите
yy
изображение, то може да се
изкриви.

ПРОЕКТОР ЗА ГЛЕДАНЕ

Използване на функцията Keystone
Използвайте тази функция, когато екранът не е под прав ъгъл с проектора и изображението има трапецовидна форма.
Използвайте функцията Keystone само
когато не получавате най-добрия проекционен ъгъл.
•Keystone

1

0 ◀

Добавете сигнал към входен източник, така че да можете лесно
да идентифицирате устройство,
включено към всеки от входните
източници.
Input Label

Натиснете клавишꔌ, клавишꔍ,
за да настроите опциите на екрана
според предпочитанията си.

BACK.
Keystone може да се регулира
yy
от -40 до 40.

Използване на списъка
на входовете
Използване на списъка на входовете
Натиснете INPUT за достъп до
входните източници.
- Свързаното устройство се показва при
всеки от входните източници, единствено
входовете AV винаги са активни.

Input List

AV

ꔂMove   ꔉOK

USB

Component

RGB

HDMI

Input Label

� Exit

2зборът на входящ сигнал с бутона

INPUT ще смени проектора само на
режими на свързани входящи сигнали. Натиснете бутоните за навигация,
за да преминете до произволен вход.

◀

▶

Component ◀

▶

RGB-PC

◀

▶

HDMI

◀

▶

AV

ꔉ OK

2 След като приключите, натиснете

1

Добавяне на входен сигнал

+ ▶

-
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Close

1

Натиснете INPUT за достъп до
входните източници.

2 Натиснете синия бутон.
3 Натиснете бутоните за навига-

ция, за да преминете до един от
входните източници.

4 Натиснете бутоните за навига-

ция, за да преминете до един от
входните сигнали.

5 След като приключите, натиснете
BACK.
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Прилагане на празно
изображение
Използване на функцията за
празно изображение
Тази функция може да е ефективна,
когато трябва да привлечете вниманието на зрителите по време на презентации, събрания или брифинги.

1

За да изключите екрана, натиснете бутона BLANK.
Можете да изберете фоновия
цвят. (Разгледайте "Избор на
празно изображение")

2.Натиснете произволен бутон, за

да отмените тази функция.
За временно изключване на изображението на екрана, натиснете
бутона BLANK. Не блокирайте
проекционния обектив с някакви
предмети, когато работи, тъй
като това може да ги нагрее и да
се деформират или дори да се
подпалят.

Избор на празно изображение

1

Натиснете Menu за достъп до
менюто.

2 Натиснете бутоните за навигация,
за да преминете до OPTION и
след това OK.

3 Натиснете бутоните за навигация,
за да преминете до Blank Image
и след това OK.

4 Натиснете бутоните за навигация,

за да преминете до желаната от вас
настройка или опция и след това OK.

5 След като приключите, натиснете
BACK.

Използване на менюто за бърз достъп
Персонализиране на често използваните менюта.

1

Натиснете Q.MENU за достъп до
бързите менюта.

2 Натиснете бутоните за нави-

гация, за да превъртите през
следните менюта и натиснете OK.

Меню
Описание
Съотноше- Променяте размера
ние
на показалеца. (Вижте
страница18)
Режим на
Променяте режима на
картината изображението. (Вижте
страница37)
LED режим За регулиране яркостта на екрана (Вижте
страница43)
Топлина на Това е функция за регуцветовете лиране на общия цвят на
екрана, така че да създава желаното усещане.
Caption
Указвате дали да се
показват надписи.
Sleep Timer Таймерът за сън изключва проектора в предварително определен час.
PJT режим Тази функция преобръща
проектираното изображение
наобратно или го поставя в
хоризонтално положение.
USB усUSB устройството се изважда.
тройство
Менюто се появява
само когато USB устройството е свързано.

3 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до желаните от вас опции.

4 След като приключите, натиснете
Q.MENU.

ENTERTAINMENT
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MY MEDIA
Свързване на USB
устройства за съхранение
Свързвате USB устройства за съхранение като USB флаш памет или
външен твърд диск към проектора и
използвате мултимедийни функции.
Свързвате USB флаш памет или
четец на USB карти с памет с проектора, както е показано на следната
фигура.

За да извадите USB устройство за
съхранение, непременно преустановете връзката по правилния начин,
за да избегнете повреда на проектора или файловете.

1

Натиснете Q.MENU за достъп до
бързите менюта.

2 Натиснете бутоните за навигация,
за да преминете до USB Device и
след това OK.

3 Извадете USB устройството за

съхранение едва когато се изведе съобщение, че вече е безопасно да го направите.

ЗАБЕЛЕЖКА

USB памет

￼

След изваждане на USB усyy
тройството неговата памет не
може да се прочете. Извадете
USB устройството и го включете
отново.

22
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Съвети относно използването на
USB устройства за съхранение
yyРазпознава се само USB устройство за
съхранение.
yyНе се поддържат USB маршрутизатори.
yyМоже да не се разпознае USB устройство за съхранение, което използва
собствен драйвер.
yyСкоростта на разпознаване на едно
USB устройство за съхранение зависи
от съответното устройство.
yyНе изключвайте проектора и не изваждайте USB устройството за съхранение, когато включеното USB устройство
за съхранение работи. Когато се отдели
или извади внезапно такова устройство, могат да се повредят записаните
файлове или USB устройството за
съхранение.
yyМоля, не включвайте USB устройството
за съхранение, което е било изкуствено
маневрирано към персонален компютър. Устройството може да причини неизправност на изделието или неуспешно възпроизвеждане. Не забравяйте да
използвате USB устройство с нормални
музикални файлове, файлове с изображения или файлове на филми.
yyИзползвайте само USB устройство за
съхранение, форматирано като файлова система FAT, FAT16, FAT32 и NTFS,
предоставена с операционната система
Windows. Ако устройството за съхранение е форматирано като друга помощна програма, която не е поддържана от
Windows, може да не бъде разпознато.
yyПодайте захранване към USB устройството, което се нуждае от външно
захранване. В противен случай устройството може да не бъде разпознато.

yyСвържете USB устройство за съхранение с кабела, предоставен от
USB производителя. Ако свързването е с кабел, който не е предоставен от USB производителя или
е прекомерно дълъг, устройството
може да не се разпознае.
yyНякои USB устройства за съхранение може да не се поддържат или
да не работят гладко.
yyАко името на папката или файлът
е твърде дълго, няма да се покаже
или да се разпознае.
yyМетодът за подравняване на файлове на USB устройство за съхранение е подобен на този, който се
изпълнява в Windows XP, а името
на файла може да разпознае до
100 знака от английската азбука.
yyАрхивирайте важните файлове, защото данните на USB устройството
може да се повредят. Управлението
на данните е отговорност на потребителя и следователно производителят не покрива разходи за загуба
на данни.
yyПрепоръчителният капацитет е 1 TB
или по-малко за външен USB твърд
диск и 32 GB или по-малко за USB
памет. Поддържат се и USB устройства за запаметяване под USB 2.0.
yyСкоростта на разпознаване при различните устройства е различна.
yyАко USB външен твърд диск с функцията “Energy Saving” не работи, изключете диска и го включете отново, за да го накарате да проработи.
yyUSB устройствата за съхранение
под USB 2.0 се поддържат. Възможно е обаче те да не функционират
като трябва в списъка с филми.

ENTERTAINMENT
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СПИСЪК ФИЛМИ
* Списъкът с филми се активира при откриване на USB. Използва се при възпроизвеждане на файлове с филми на проектора.

Съвети относно възпроизвеждане на видео файлове
yyВъзможно е някои субтитри, създадени
от потребителя, да не могат да се използват.
yyНякои специални символи не се поддържат в субтитрите.
yyHTМL етикети не се поддържат в субтитрите.
yyИнформацията за времето във външен
файл със субтитри трябва да се подреди
във възходящ ред, за да се изпълни.
yyНе се поддържа промяната на шрифта и
цвета на субтитрите.
yyСубтитри за езици, различни от поддържаните, не са налични.
yyВидео файловете с файлове със субтитри с размер 1 MB или повече може да
не се възпроизведат правилно.
yyМоже да има временни смущения в
екрана (спиране на изображения побързо възпроизвеждане и т.н.), когато се
промени езикът за аудиото.
yyЕдин повреден файл с филм може да не
се възпроизведе както трябва, или е възможно някои от функциите на плейъра да
не могат да се използват.
yyФайлове с филми, създадени с някои
кодиращи устройства, може да не се
възпроизвеждат както трябва.
yyАко видео и аудио структурата на записания файл не е синхронизирана, няма да
може да се възпроизведе правилно.
yyВидеоклип с разделителна способност,
по-висока от максимално поддържаната
за всеки кадър, може да не се възпроизведе гарантирано безпроблемно.
yyФайлове с филми, различни от посочени-

те типове и формати, може да не работят
както трябва.
yyНе се поддържат филмови файлове,
кодирани чрез GMC (Global Motion
Compensation) и Qpel (Quarterpel Motion
Estimation).
yyСамо 10000 синхронизирани блока могат
да се поддържат във файла на субтитрите.
yyНе гарантираме плавно изпълнение на
профили, кодирани с ниво 4.1 или повисоко в Н.264/AVC.
yyНе се поддържа DTS аудио кодек.
yyНе се поддържа изпълнение на файл с
филм, по-голям от 30 GB.
yyВъзпроизвеждането на видеоклип чрез
USB връзка, която не поддържа висока
скорост, може да не функционира както
трябва.
yyФайлът с DivX филма и файлът с неговите субтитри трябва да са в една и съща
папка. За да се покаже, името на видео
файла и името на файла със субтитрите
трябва да са еднакви.
yyКогато гледате филм с функцията Списък
филми, потребителската настройка за
всеки режим на изображение не работи.
yyРежимът "Trick" не поддържа функции,
различни от ꕙ, ако видео файловете не
разполагат с информация за индекса.
yyКогато пускате видео файл от мрежа,
режимът "Trick" се ограничава до 2-степенна скорост.
yyИмената на видео файлове, съдържащи
специални знаци, може да не се поддържат.
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поддържан режим DivX
Файлови
разширения

Аудио/
видео
вход

Кодек
VC-1 разширен
профил

Video
.asf
.wmv
Аудио

Video
.divx
.avi

WMA стандарт
WMA 9 Професионален
DivX3.11
DivX4
DivX5
DivX6
XViD
H.264 / AVC

Аудио

.mp4
.m4v

VC-1 Стандартен и
основен профили

Разширен профил @ ниво 3 (например 720p 60,
1080i 60, 1080p 30)
Стандартен профил@Средно ниво (например
CIF, QVGA)
Основен профил@Високо ниво (например
1080p30)

Разширен стандартен профил (например
720p/1080i)
Основен профил@ ниво 4.1
Висок профил@ ниво 4.1 (например 720p60,
1080i60, 1080p30)

MPEG-1 Слой I, II
MPEG-1 Слой III
(МР3)
Dolby Digital

MPEG-4 Част 2

Основен профил@ ниво 4.1
Висок профил @ ниво 4.1 (например 720p 60,
1080i 60, 1080p 30)
Разширен стандартен профил (например 720p/1080i)

Аудио

AAC

AAC-LC и HE-AAC

Video

H.264 /AVC

Основен профил@ ниво 4.1
Разширен профил@ ниво 4.1
(например 720p 60, 1080i 60, 1080p 30)

Аудио

HE-AAC
Dolby Digital

Video

H.264 / AVC

.mkv

H.264 / AVC

Video
.ts
.trp
.tp

MPEG-2

VC-1

Аудио

Video
.vob

.mpg
.mpeg
.mpe

Поддръжка на профил/ниво

MPEG-1 Слой I, II
MPEG-1 Слой III
(МР3)
Dolby Digital
AAC
MPEG-1
MPEG-2

Аудио

Dolby Digital
MPEG-1 Слой I, II
DVD-LPCM

Video

MPEG-1

Аудио

MPEG-1 Слой I, II

Обяснение
Поддържат се
единствено потоци,
съвместими със
стандарта SMPTE
421M VC-1.

Не се поддържа
компенсиране на
общото движение
или quarterpel очаквано движение. Не
се поддържат потоци,
които използват този
синтаксис.

Не се поддържа компенсиране на общото
движение или quarterpel
очаквано движение. Не се
поддържат потоци, които
използват този синтаксис.
По-голямата част от
MKV съдържанието
се кодира от кодек
x264 с отворен код.

HE-AAC-LC and HE-AAC
Основен профил@ ниво 4.1
Висок профил @ ниво 4.1 (например 720p 60,
1080i 60, 1080p 30)
Основен профил@високо ниво (например
720p60, 1080i60)
Стандартен профил@средно ниво (например
CIF, QVGA)
Основен профил@високо ниво (например
1080p30)
(например 720p60, 1080i60, 1080p30)

Поддържат се
единствено потоци,
съвместими със
стандарта SMPTE
421M VC-1.

AAC-LC и HE-AAC
Основен профил@високо ниво (например
720p60, 1080i60)

Основен профил@високо ниво (например
720p60, 1080i60)

Единствено съвместими потоци, конфигурирани правилно за
TS, PS или ES

Побитова скорост: в рамките на 32 kbps ~ 320 kbps(MP3)
Формат на субтитри : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2,0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)

25

ENTERTAINMENT

Преглед на списъка с филми
Възпроизвеждане на видео файлове на екрана. Вашият проектор
може да показва видео файлове,
записани на USB устройство за
съхранение.

1

Включете USB устройство за
съхранение.

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

❶

❷

❸

Movie List

3 Натиснете бутоните за навигация,
за да превъртите до Movie List и
след това OK.

4 Натиснете бутоните за навигация,
за да преминете до желаното от
вас устройство и след това OK.

5 Натиснете бутоните за навигация,
за да изберете желаната от вас
папка или файл и след това OK.

❺

Drive1

USB 1 XTICK

M1

M2

Page 1/1

M3

M4

   Butterfly_...
d             01:34:33

2 Натиснете USB, за да отидете на
началното меню.

❹
Page 1/1

� Move    � Play    ꘧ Page Change    � Mark
ꔅ  To Photo List

ꔅ  Change Numbers

ꔅ  Mark Mode

� Exit

❻

❼

❽

❾

Не.
Описание
❶ Миниатюри
Необичайни файлови формати
Поддържани файлови формати
❷ Списък съдържание
❸ Отива към папка от по-горно
ниво
❹ Текуща страница/общо страници в папки
❺ Текуща страница/общо страници със съдържание
❻ Връщате се в списъка със
снимки.
❼ Променя се броят на миниатюрите, показвани в определен момент.
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Не.
Описание
❽ Позволява да маркирате определени файлове. Изберете
желаните от вас файлове и
използвайте цветните бутони.
Play Marked Натиснете чер-

Mark All

Unmark All

Излизате от
режим на
маркиране
❾ Изход.

вения бутон.
Изпълнение на
първия избран
файл.
Натиснете
зеления бутон.
Mаркира всички
файлове в папката.
Натиснете жълтия бутон. Отказвате избора си за
всички маркирани
файлове.
Натиснете синия
бутон. Влизате
или излизате от
режима на маркиране.

6 Възпроизвеждате филм чрез
следните менюта/бутони.

��

�
�

�

�

01:02:30 / 02:30:25

�

�

� Option

� Hide

Exit

Бутон
Описание
＜, ＞ По време на възпроизвеждане
на видеолип преминавате на определен кадър напред или назад
във файла. На екрана се вижда
курсорът, който показва текущата позиция. При някои филмови
файлови формати курсорът
може да не работи правилно.
ꕗ
Спирате мултимедийния плейър.
Връщате се на списъка с филми.
ꕖ
Връщате се към нормално
възпроизвеждане.
ꕘ
Правите пауза в мултимедийния
пелйър.
Ако не натискате никакви бутони от
дистанционното управление в продължение на 10 минути след избор
на пауза, проекторът се връща
обратно в режим на изпълнение.
ꕘ и ꕙ Активира се бавно изпълнение.
ꕎ
Избирате желаната скорост: x2, x4, x8, x16, x32
(назад/напред).
� Изскачащо мено за опция.
Option Вижте "Опции за списъка с
филми".
�
Скрива се менюто на екрана.
Hide За да видите отново менюто,
натиснете бутона OK.
Exit
Връщате се на Списък филми.

ENTERTAINMENT

Опции за списъка с филми

1

Натиснете Q.MENU.
Ще се появи изскачащ прозорец.

2 Натиснете бутоните за навига-

Опция
Език на
субтитрите

ция, за да преминете до опция и
изберете OK.

3 Натиснете бутоните за навига-

ция, за да преминете до една от
следните опции и изберете OK.

Настройка на изпълнение на
видео.
Опция
Описание
Размер Избирате желания
на сним- формат на образа във
ка
видеоклипове.
Full: файловете се
yy
възпроизвеждат в
съответствие със
съотношението на
видеоклипа.
16:9: Показва видеyy
оклипа при съотношение 16:9.
Original: Показва
yy
видеоклипа с първоначално настроеното
му съотношение.
Език на Променя се езиковата
субтигрупа на аудиото по вретрите
ме на възпроизвеждане
на филм. Не можете
да изберете файлове с
един аудио запис.

Повторение
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Субтитрите може да се
включват и изключват.
Език: активиран за
yy
SMI субтитри и може
да избере езика в
рамките на самите
субтитри.
Кодова страница:
yy
избор на шрифт за
субтитрите. Когато се
настрои по подразбиране, съдържанието
се извежда на езика,
зададен в OPTION Language Menu.
Синхронизация:
yy
видеоклипът не е
синхронизиран с надписите, те може да се
регулират по стъпки
от 0,5 секунди.
Местоположение:
yy
преместване местоположението на субтитрите.
Размер: променя
yy
размера на шрифта
на субтитрите.
Включва/изключва
функцията за повтаряне при изпълнение на
филми.
Когато е дезактивирана,
той може да възпроизвежда последователно,
ако името на файла
е подобно на това на
предишния.
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Език
yy
Група език
на субтиПоддържан език
трите
Латиница 1 Френски, Испански,
Каталонски баски, Португалски, Италиански,
Албански, Рето-романски,
Холандски, Немски, Датски, Шведски, Норвежки,
Фински, Фарьорски,
Исландски, Ирландски,
Скотски, Английски
Латиница2 Чешки, унгарски,
полски, румънски,
хърватски, словашки,
словенски, сръбски
Латиница4 Естонски, прибалтийски езици, латвийски и
литовски, грендландси и лапландски
Латиница5 Английски, турски
Кирилица Български, белоруски, македонски, руски, сръбски
и украински преди 1990
Гръцки
Английски, модерен гръцки
Иврит
Английски, модерен иврит
Китайски
Китайски
Корейски Английски, Корейски
Арабски
Английски, арабски
Настройка на изпълнение на видео.
Можете да променяте предварителните настройки за видео (вижте
"Настройки на КАРТИНАТА" на
страница 37).
Аудио настройка.
Можете да променяте предварителните настройки за аудио (вижте
"Опции за AUDIO" на страница 42).

Регистриране на DivX кода
- Кодът за регистрация на DivX ви позволява да вземате под наем или да си
купите най-актуалните филми на адрес www.divx.com/vod. За да пуснете
нает или закупен DivX файл, регистрационният код на файла трябва да
съвпада с този на DivX на проектора.

1

Натиснете USB, за да влезете
в началното меню и след това
изберете синия бутон.
DivX(R) VOD Registration
DivX(R) Deregistration

Previous

2 Натиснете бутоните за навигация,
за да преминете до DivX(R) VOD
Registration и след това OK.
i

You must register your device to
play DivX protected videos.
Registration code : xxxxxxxxxx
Register at http://vod.divx.com

OK

3 Вижте регистрационния код на
проектора.

ЗАБЕЛЕЖКА
yyДокато проверявате регистрационния код, някои бутони може да не са
активни.
yyАко използвате регистрационния
код за DivX на друго устройство, не
можете да изпълните наетия или закупения DivX файл. Проверете дали
използвате регистрационен код за
DivX, присвоен към вашия проектор.
yyВидео и аудио файловете, които не
се конвертират чрез стандартния
DivX кодек, може да се повредят или
да не могат да се изпълнят.
yyDivX VOD кодът ви позволява да активирате до 6 устройства в рамките
на един акаунт.
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Деактивиране на DivX функцията
Можете да дезактивирате всички
устройства от уеб сървъра и да ги
блокирате за активиране.
Изтрийте съществуващата информация за удостоверяване, за да
получите ново DivX потребителско
удостоверяване за проектора.
След като функцията се изпълни,
се изисква DivX потребителско
удостоверяване отново, за да се
видят DivX DRM файловете.

1

Натиснете USB, за да влезете
в началното меню и след това
изберете синия бутон.

2 Натиснете бутоните за навига-

ция, за да преминете до опцията
DivX(R) Deregistration и след
това OK.

3 За да потвърдите, изберете Yes.
Your device is already
registered.
Are you sure you wish to deregister?
i

Yes

No

⬇
i Deregistration code:
********
Deregister at http://vod.divx.com
Continue with registration?

Yes

No

ЗАБЕЛЕЖКА
DRM (управление на цифрови
yy
права) функция: това е технологията и услугата, която предотвратява нелегалното използване на цифрово съдържание за
защита на авторските права на
притежателя. Файлът може да
се изпълни след получаване на
лиценз по интернет и т.н.
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СПИСЪК СНИМКИ
* Проекторът може да показва
JPEG файлове.

Поддържани файлови формати за снимки
Поддържан файл PHOTO (*.JPEG)
Основен: 64 пиксела (W) x 64 пиксела (H)
- 15360 пиксела (W) x 8640 пиксела (H)
Прогресивно: 64 пиксела (W) x 64 пиксела (H) - 1920 пиксела (W) x 1440 пиксела
(H)
yyМожете да възпроизвеждате само
JPEG файлове.
yyНеподдържаните файлови формати се
показват като предварително определена икона.
yyАко са налице повредени файлове или
файлови формати, които не могат да
бъдат възпроизведени, ще се появи
съобщение за грешка.
yyПовредени файлове с изображения
може да не се покажат правилно.
yyПоказването на изображения с висока
резолюция на цял екран може да отнеме известно време.

Към списък снимки

1
2
3

Включете USB устройство за съхранение.
Натиснете USB, за да отидете на началното меню.
С помощта на бутоните за навигация
преминете до Photo List и натиснете OK.

4 Натиснете бутоните за навигация, за да

преминете до желаното от вас устройство
и след това OK.

5 Натиснете бутоните за навигация, за

да изберете желаната от вас папка или
файл и след това OK.
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❶

❷

❸

❹

Photo List
USB 1 XTICK

P1

❺

Page 1/1

Drive1

P2

P3

P4

P5

Не.
Описание
❽ Позволява да маркирате определени файлове. Изберете
желаните от вас файлове и
използвайте цветните бутони.
View Marked

Натиснете червения бутон.
Появява се избраната снимка.
Mark All
Натиснете зеления бутон.
Маркира всички
файлове в папката.
Unmark All
Натиснете жълтия бутон.
Отказвате избора
си за всички маркирани файлове.
Излизате от
Натиснете синия
режим на мар- бутон.
киране
Влизате или излизате от режима на
маркиране.
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P6

P7

P8

P9

� Move    � View    ꘧ Page Change    � Mark
ꔅ  To Music List

ꔅ  Change Numbers

ꔅ  Mark Mode

❻

❼

❽

� Exit

❾

Не.
Описание
❶ Миниатюри
Необичайни файлови формати
Поддържани файлови формати
❷ Списък съдържание
❸ Отива към папка от по-горно
ниво
❹ Текуща страница/общо страници в папки
❺ Текуща страница/общо страници със съдържание
❻ Преминавате на списъка с
музика.
❼ Променя се броят на миниатюрите, показвани в определен момент.

❾ Изход.

6 При разглеждане на снимки

можете да използвате следните
опции.

01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB

▶

◀

◀
Slideshow �

BGM �

Опция
◀ 2/13 ▶

�

2/13
ꕲ

▶

� Option

� Hide

Exit

Описание
Избирате предишната
или следващата снимка.
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Опция
Описание
Slide Избраните снимки се
show � показват по време на
слайдшоу. Когато няма
избрана снимка се показват всички снимки в
текущата папка по време
на слайдшоуто.
Задаване на интервал
yy
от време за слайдшоуто в меню Option Set Photo View. .
BGM � Слушане на музика по
време на преглед на
снимките в пълен размер.
Указвате BGM усyy
тройството и албума
в меню Option - Set
Photo View. .
�
Завъртате снимките.
Завърта снимката на
yy
90°, 180°, 270°, 360°r
по часовниковата
стрелка.
Снимките не могат
yy
да се завъртят, ако
ширината им е поголяма от поддържаната резолюция във
височина.
ꕲ
Разглеждате снимките в
пълен или оригинален
размер.
� Изскачащо мено за
Option опция. Вижте "Опции за
списък със снимки".
� Hide Скриване на менюто на
цял екран.
За да видите отново
yy
менюто на пълен екран, натиснете бутона
OK.
Exit
Връщате се в списъка със
снимки.
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Опции за списък със снимки

1

Натиснете Q.MENU.
Ще се появи изскачащ прозорец.

2 Натиснете бутоните за навига-

ция, за да преминете до опция и
изберете OK.

3 Натиснете бутоните за навига-

ция, за да преминете до една от
следните опции и изберете OK.

Настройте режима за разглеждане
на снимки.
Опция
Скорост
на показване
на слайдовете
BGM

Описание
Изберете скорост за показване на слайдовете
(бързо, средно, бавно).

Изберете папка за фоновата музика.
Изберете опция Repeat
или Random.
Не можете да проyy
меняте папката за
фоновата музика,
докато сте я пуснали да се възпроизвежда.

Настройка на изпълнение на
видео.
Можете да променяте предварителните настройки за видео (вижте
"Настройки на КАРТИНАТА" на
страница 37).
Аудио настройка.
Можете да променяте предварителните настройки за аудио (вижте
"Опции за AUDIO" на страница 42).
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MUSIC LIST
Може да използвате менюто Music
List, за да изпълнявате MP3
файлове от USB устройство за
съхранение.

Поддържани музикални файлови формати
Поддържани музикални файлове
(*MP3)
Побитова скорост на предаване 32
kbps - 320 kbps
Честота на модулиран MPEG1
yy
слой 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Честота на модулиран MPEG2
yy
слой 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz

Към списък музика

1

Включете USB устройство за
съхранение.

2 Натиснете USB, за да отидете на
началното меню.

3 С помощта на бутоните за нави-

гация преминете до Music List и
потвърдете с OK.

4 С помощта на бутоните за нави-

гация преминете до желаното от
вас устройство и потвърдете с
OK.

5 С помощта на бутоните за нави-

гация преминете до желаната от
вас папка или файл и потвърдете
с OK.

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

❶

❷

❸

❹

❺

Page 1/1

Music List
Drive1

USB 1 XTICK

Page 1/1

001. - B01.mp3

002. - B02.mp3

003. - B03.mp3

004. - B04.mp3

00:00

00:00

00:00

00:00

005. - B05.mp3
00:00

� Move    � Play     ꘧ Page Change    � Mark
ꔅ  To File Viewer

❻

ꔅ  Change Numbers

ꔅ  Mark Mode

� Exit

❼

❽

❾

Не.
Описание
❶ Миниатюри
Необичайни файлови формати
Поддържани файлови формати
❷ Списък съдържание
❸ Отива към папка от по-горно
ниво
❹ Текуща страница/общо страници в папки
❺ Текуща страница/общо страници със съдържание
❻ Преминавате до File Viewer.
❼ Променя се броят на миниатюрите, показвани в определен момент.
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Не.
Описание
❽ Позволява да маркирате определени файлове. Изберете
желаните от вас файлове и
използвайте цветните бутони.
Play Marked

Натиснете червения бутон.
Възпроизвеждат
се избраните
песни.
Mark All
Натиснете зеления бутон.
Маркира всички
файлове в папката.
Unmark All
Натиснете жълтия бутон.
Отказвате избора
си за всички маркирани файлове.
Излизате от
Натиснете синия
режим на мар- бутон.
киране
Влизате или излизате от режима на
маркиране.

❾ Изход.

6 Управлявате възпроизвеждането
чрез следните бутони.

￼￼￼￼￼￼
Drive1

USB 1 XTICK

�

001. - B01.mp3
00:00

002. - B02.mp3
00:00

Page 1/1

003. - B03.mp3
00:00

004. - B04.mp3
00:00

005. - B05.mp3
00:00

�

002. - B02.mp3

�

�

�

�

�

��

� Play with Photo

02:30 / 03:25

� Option

Опция
Описание
ꕗ
Възпроизвеждането
спира.
ꕖ
Връщате се към нормално възпроизвеждане.
ꕘ
Възпроизвеждането се
поставя на пауза.
ꕎ
Преминава на предишната или на следващата
песен.
Play with Започвате възпроизвежphoto. дане на избраните песни
и след това преминавате
на Списък снимки.
� Изскачащо мено за
Option опция.
� Hide Скрива се менюто на
екрана.
За да видите отново
yy
менюто на пълен екран, натиснете бутона
OK.
Exit
Връщате се на Списък
музика.

Опции за списъка с музика

1

Page 1/1

Music List

� Hide

Exit

Опция
Описание
＜, ＞ Може да се активира
курсор, посочващ местоположението.
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Натиснете Q.MENU.
Ще се появи изскачащ прозорец.

2 Натиснете бутоните за навига-

ция, за да преминете до опция и
изберете OK.

3 Натиснете бутоните за навига-

ция, за да преминете до една от
следните опции и изберете OK.

Настройка на изпълнение на звук.
Изберете опция Repeat или Random.
Аудио настройка.
Можете да променяте предварителните настройки за аудио (вижте
"Опции за AUDIO" на страница 42).
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ПРЕГЛЕД НА ФАЙЛОВЕ
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

Поддържани файлови формати
Поддържани файлове: XLS, DOC,
PPT, TXT, XLSX, PPTX, DOCX, PDF
Microsoft Office версия 97 / 2000 /
2002 / 2003 / 2007
Adobe PDF версия 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3
/ 1.4
Инструментът за преглед на файyy
лове подравнява документа така,
че може да изглежда различно от
на компютъра.
За документи, които включват
yy
изображения, разделителната
способност може да е по-ниска по
време на процеса на подравняване.
Ако документът е голям или има
yy
много страници, зареждането
може да отнеме много време.
Неподдържаните шрифтове могат
yy
да се заменят с други.

Запознаване с инструмента за
преглед на файлове

1

Включете USB устройство за
съхранение.

2 Натиснете USB, за да отидете на
началното меню.

3 С помощта на бутоните за нави-

гация преминете до File Viewer и
натиснете OK.

4 Натиснете бутоните за навигация,
за да преминете до желаното от
вас устройство и след това OK.

5 Натиснете бутоните за навигация,
за да изберете желаната от вас
папка или файл и след това OK.

❶

❷

❸

File Viewer
HWP DOC
DOC

PPT

TXT PPT
PPT

DOC

Drive1

USB 1 XTICK
DOC

PDF HWP

test1.doc
HWP DOC
42KB
test5.txt
XLS
7KB TXT

PDF
PDF

TXT
PPT

❹

Page 1/1

HWP DOC

XLS
XLS

TXT

PPT

test2.hwp
PDF HWP
512KB
test6.xls
19KB XLS

TXT

PDF

test3.pdf
595KB

PPT

HWP

PDF
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test4.ppt
TXT
489KB

XLS

XLS

� Move    � Open     ꘧ Page Change
ꔅ  To Movie List

ꔅ  Change Numbers

ꔅ  Single Page Mode

� Exit

❺

❻

❼

❽

Не.
Описание
❶ Списък съдържание
❷ Отива към папка от по-горно ниво
❸ Текуща страница/общо страници в папки
❹ Текуща страница/общо страници със съдържание
❺ Връщате се на Списък филми.
❻ Променя се броят на миниатюрите, показвани в определен момент.
Зарежда и показва
❼ Режим

на една страниците една по
страница една. Времето за
първоначално зареждане е кратко, но ако
страницата е с много
съдържание, може да
се покаже бавно.
Режим
Зарежда всички страници
цял до- на файл в паметта преди
кумент
да започне да ги извежда.
Времето за първоначално
зареждане е продължително, но след като то завърши, можете да навигирате
в страниците бързо. Ако
файлът е прекалено голям,
може да не се заредят
всичките му страници.

❽ Изход.
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6 Управлявате възпроизвеждането

чрез следните бутони.
y Използвайте клавиша Page
(Страница), за да се преместите
на предишната или следващата
страница.
y Натиснете клавиша VOL, за
да увеличите или намалите
мащаба.
y 1. Натиснете клавиша Menu
(Меню).
2. С помощта на бутоните за
навигация преминете до Go
page (Отиди на страница) или
Zoom (Варио) и натиснете ∧.

PLAY GAME
Позволява ви да се наслаждавате
на игрите, инсталирани на проектора.

1

Натиснете Menu за достъп до
менюто.

2 Натиснете бутоните за навигация,
за да преминете до GAME и след
това OK.

GAME

JUMP

HOLE IN ONE

SUDOKU

SAVING CRYSTAL

INVADER

�

Меню

Опция
Go Page

ꔦ Zoom

� Hide

Go Page

ꔦ Zoom
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Exit

ꕉ Hide

Описание
Отивате на желана
страница.
помощта на бутоните
за навигация или числовите бутони изберете
желана страница и
потвърдете с OK.
Приближавате или
отдалечавате.
С помощта на бутоните
за навигация изберете
желана страница и
натиснете OK.
Затваряте менюто.
y За да видите отново менюто на цял
екран, натиснете
бутона MENU.

3 След като приключите, натиснете
BACK.
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ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Меню SETUP
1 Натиснете Menu за достъп до менюто.
2 С помощта на бутоните за навигация преминете до едно от следните менюта и потвърдете с OK.

3 С помощта на бутоните за навигация преминете до желаната от вас настройка или опция и потвърдете с OK.

4 След като приключите, натиснете OK.
Меню

Описание

PICTURE

Регулира размера на изображението, качеството
или ефектите.

SCREEN

Регулира размера на изображението, качеството
или ефектите.

AUDIO

Регулира качеството на звука, ефект или силата на
звука.

TIME

Указва функцията таймер.

OPTION

Персонализира общите настройки.

INPUT

Избирате желан вход.

MY MEDIA

Достъп до списъци със снимки, музика филми или
списъци с файлове и преглед на файлове.

GAME

Позволява да играете игрите, инсталирани на проектора.

37

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ

Настройки на КАРТИНАТА
1 Натиснете Menu за достъп до менюто.
2 С помощта на бутоните за навигация преминете до PICTURE и потвърдете с OK.

PICTURE
•

ꔂMove ꔉOK

Picture Mode : Standard

3 С помощта на бутоните за навигация преминете до желаната от вас настройка или
опция и потвърдете с OK.

4 След като приключите, натиснете BACK.

• Contrast

50

•

Brightness

50

•

Sharpness

•

Color

70

•

Tint

0

•

Advanced Control

•

Picture Reset

5
R

G

Наличните настройки ма картината са описани по-долу:
Настройка
Режим на картината

Описание
Избирате едно от предварително указаните изображения
или персонализирате опциите във всеки режим за най-добро качество на телевизионния екран. Можете да персонализирате и разширени опции за всеки режим.
Можете да използвате желаната функция чрез бутона
PICTURE.
Режим
Vivid

Standard
Cinema

Sport

Game
Expert

Настройвате видео изображението спрямо
условията, увеличавайки контраста, яркостта,
цвета и остротата.
Настройвате изображението за нормални
условия на използване.
Оптимизирате видео изображението за кинематографски вид, за да се наслаждавате на
филмите така, както когато сте в киното.
Оптимизира видео изображението за интензивни и динамични действия, акцентирайки
върху основните цветове като бяло, тревно
или небесно синьо.
Оптимизира видео изображението за бърз
гейминг екран за компютри или игри.
Настройвате детайлни настройки на видео
изображението за видео експерти и обикновени зрители.
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Настройка
Contrast

Brightness
Sharpness

Color
Tint
Допълнително
или експертно
управление
Picture Reset

Описание
Увеличавате или намалявате силата на видео сигнала.
Можете да използвате Contrast, когато светлата част на
снимката е наситена.
Регулира основното ниво на сигнала на картината.
Настройвате нивото на отчетливост по краищата между
светлите и тъмните части на картината. Колкото по-ниско
е нивото, толкова по-меко е изображението.
Настройвате интензитета на всички цветове.
Настройвате баланса между нивото на червения и зеления цвят.
Персонализирате допълнителните опции.

Възстановявате опциите на всеки режим до фабричните
им стойности по подразбиране.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
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Advanced / Expert Control Options
Настройка

Описание

Dynamic
Contrast

Оптимизира контраста, за да поддържа най-доброто му ниво
според яркостта на екрана. Картината се подобрява, като
светлите части стават по-светли, а тъмните – по.тъмни.
Dynamic Color Регулира цветовете на екрана, така че да изглеждат поживи, богати и ясни. Тази настройка подобрява нюанса,
наситеността и осветеността, така че червеният, синият,
зеленият и белият цвят изглеждат по-живи.
Clear White
Прави областта на бялото на екрана по-ясна и отчетлива.
Skin color
Тази опция открива цвета на видео окраската и я настройва
така, че да изпъкне естествения цвят на кожата.
Noise
Намалява шума на екрана, без да намалява качеството на
Reduction
видеото.
Digital Noise
Отстранява шума, причинен от компресиране на видеото.
Reduction
Gamma
Low: прави по-светли тъмните области и областите със
yy
средни нива на сивото на картината.
yyMedium: изразява първоначалните нива на настройките на картината.
High: прави по-тъмни тъмните области и областите със
yy
средни нива на сивото на картината.

Ниво на черното

Real Cinema
Color Gamut

Можете да настроите яркостта на тъмните области и областите със средни нива на сивото на картината.
Low: отражението на екрана става по-тъмно.
yy
High: отражението на екрана става по-ярко.
yy
Настройва нивото на черното на екрана на подходящото ниво.
Тази функция не е активна в режим RGB-PC.
правите така, че видеоклипове, заснети в режим филм, да изглеждат
по-естествено, елиминирайки ефекта на трептене.
Standard: показва стандартната цветова област.
yy
Wide: пежим за използване и задаване на богатата цветоyy
ва област на дисплея.

Максимизиране използването на цветовете за подобряване на качеството.
Edge Enhancer Показва по-ясно и отчетливо краищата на видеото, така че
да изглеждат естествено.
xvYCC
Тази функция пресъздава плътните цветове в същата степен, както и конвенционалния видео сигнал.
Тази функция е активна в режим "Picture mode - Cinema,
Expert", когато сигналът на xvYCC се извежда чрез HDMI.
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Настройка

Описание

Expert Pattern
Color Filter

Това е моделът, необходим за настройките в експертен режим.
Тази функция филтрира някои цветове във видео файла.

Color
Temperature

Можете да използвате RGB филтъра за настройване на
наситеността и нюансите на цветовете точно.
Това е функция за регулиране на общия цвят на екрана,
така че да създава желаното усещане.
Изберете Cool, Medium, Warm. Когато е активиран режим
Expert, персонализирате опциите за всеки отделен режим.
Gamma: избирате 1.9, 2.2, 2.4
a. Method: 2 Points
- Pattern: Inner, Outer
-R
 ed/Green/Blue Contrast, Red/Green/Blue Brightness:
диапазонът на регулиране е -50 - +50.
б. Method: 10 Points IRE
- Pattern: Inner, Outer
- IRE (Institute of Radio Energineers) е модулът за показване на размера
на видео сигнала и може да се зададе на 10, 20, 30 - 90, 100. Можете да
регулирате червеното, зеленото или синьото според всяка настройка.
- Luminance: тази функция извежда изчислената стойност на
осветеността за 2,2 гама. Можете да въведете стойност за осветеността при 100 IRE, след това търсената стойност за осветеността
за 2,2 гама се показва за всеки 10 стъпки от 10 IRE до 90 IRE.

- Red/Green/Blue: диапазонът на регулиране е -50 - +50.
Система за
ꔈКато инструмент, използван от експертите за регулиране чрез тестови моуправление на дели, не влияе върху другите цветове, но може да се използва за селективцветовете
но регулиране на шестте цветови области (Red/Green/Blue/Cyan/Mgt/Yellow).
Разликата в цветовете може да не се забелязва, когато
правите настройките за видео в общия случай.
Регулира Червен/Зелен/Син/Жълт/Циан, Магента.
-Ч
 ервен/Зелен/Син/Жълт/Циан, Магента цвят:
Диапазонът на регулиране е -30 - +30.
-Ч
 ервен/Зелен/Син/Жълт/Циан, Магента нюанс:
Диапазонът на регулиране е -30 - +30.
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Опции за SCREEN
1 Натиснете Menu за достъп до менюто.
2 С помощта на бутоните за навигация преми-

SCREEN

нете до SCREEN и потвърдете с OK.

3 С помощта на бутоните за навигация преминете до желаната от вас настройка или
опция и потвърдете с OK.

ꔂMove   ꔉOK

•

PJT Mode

: Front

•

Aspect Ratio

: 16:9

• Keystone
•

0

L

R

RGB Config.

4 След като приключите, натиснете BACK.

Наличните настройки на екрана са описани по-долу.
НаОписание
стройка
PJT реТази функция обръща поектираното изображение надолу или го
жим
преобръща хоризонтално.
Изберете Rear, когато проектирате отзад на прозрачния екран,
който се купува отделно.
Изберете Ceiling, когато монтирате продукта на таван.
Когато PJT Mode е настроен на Rear/Front Ceiling, левият/десният високоговорител се сменя автоматично.
Aspect
Променяте размера на изображенията така, че да ги виждате в
Ratio
оптимален размер. (Вижте страница18)
Keystone Използвайте тази функция, когато екранът не е под прав ъгъл с
проектора и изображението има трапецовидна форма. (Вижте
страница19)
RGB
Персонализира опциите на дисплея на компютъра.
Config.
Опция
Resolution Избирате подходящата резолюция, ако
компютърът ви работи с резолюция 768
(1024x768/1280x768/1360x768, 60Hz) и 1050
(1400x1050/ 1680x1050, 60Hz).
Auto
Указвате проекторът да оптимизира автоматично
Config.
опциите за дисплея на проектора.
Position
Size
Phase
Reset

Може да активирате тази функция и с клавиша AUTO.
Позиционирате изображението на подходящата
позиция.
Настройвате размера на изображението.
Елиминирате хоризонталните линии.
Възстановявате опциите за настройките по подразбиране.
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Опции за AUDIO
1 Натиснете Menu за достъп до менюто.
2 С помощта на бутоните за навигация преминете до AUDIO и потвърдете с OK.

3 С помощта на бутоните за навигация пре-

AUDIO
•

Volume

•

Balance

•

Treble

ꔂMove   ꔉOK

40
0

R

G

50

минете до желаната от вас настройка или
опция и потвърдете с OK.

4 След като приключите, натиснете BACK.

Наличните аудио настройки са описани по-долу.
Настройка
Volume
Balance
Treble

Описание
Регулира силата на звука.
Може да активирате тази функция и с клавиша VOL.
Регулиране на звука на левия/десния високоговорител според вкуса ви и условията на стаята.
Регулиране на високите честоти според вкуса ви и
условията на стаята.

Опции за TIME
1 Натиснете Menu за достъп до менюто.
2 С помощта на бутоните за навигация преминете до TIME и потвърдете с OK.

3 С помощта на бутоните за навигация преминете до же-

TIME

ꔂMove   ꔉOK

•

Sleep Timer

: Off

•

Auto Off

: 60 min.

ланата от вас настройка или опция и потвърдете с OK.

4 След като приключите, натиснете BACK.

Наличните настройки за часа са описани по-долу.
НаОписание
стройка
Sleep
Указвате момента, в който проекторът да се изключи. Когато
Timer
изключите проектора и след това го включите отново, функцията
"Sleep timer" ще бъде настроена на изключена.
Auto Off Тази функция изключва проектора автоматично, след като предварително зададеното време е изтекло и няма сигнал.
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Опции за OPTION
1 Натиснете Menu за достъп до менюто.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до OPTION и след това OK.

3 С помощта на бутоните за навигация преминете до желаната от вас настройка или
опция и потвърдете с OK.

OPTION

ꔂMove   ꔉOK

•

Language

•

Blank Image

: Blue

•

LED Mode

: Normal

• Auto Power

: English

: Off

4 След като приключите, натиснете BACK.

Наличните настройки за съответната опция са описани по-долу:
Настройка
Language

Описание
Избирате желан режим за програма.

Blank
Фоновото изображение ще се промени на избрания от функцияImage
та Blank цвят.(Вижте страница20)
LED режим За регулиране яркостта на екрана
LED Mode се сменя на режим на затъмняване при използване
на оптична батерия.
LED Mode се сменя на режим на затъмняване при използване
на оптична батерия.
Auto
Power

Можете да използвате тази функция и чрез бутона MENU.
Настройвате проектора да се включва автоматично при пъхване на щепсела на адаптера.
Опция
On
При пъхване на щепсела в проектора, последният
се включва автоматично.
Off
При пъхване на щепсела в проектора, последният
влиза в режим на готовност.
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ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
Свържете различни външни устройства с портовете на задния панел на проектора.

Computer/Notebook

DVD

VCR

Digital Device
USB

Headphone

HDMI – Вижте страница45
Component – Вижте страница45
Composite – Вижте страница46
RGB – Вижте страница46
Memory storage – Вижте страница21
Аудио Вижте страница47

Gaming Device
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Свързване с HD
приемник, DVD или
VCR
Свържете HD приемник, DVD или
VCR плейър с проектора и изберете
подходящия режим на вход.

HDMI Connection

'&,1

Предава цифровите видео и аудио
сигнали от външно устройство на
проектора. Свързвате външното
устройство с проектора чрез HDMI
кабела, както е показано на следна'&,1
та фигура.

5*%,1

Свързване на компоненти
Предава цифровите видео и аудио
сигнали от външно устройство на
проектора. Свързвате външното
устройство с проектора чрез HDMI
кабела, както е показано на следната фигура.

5*%,1

$9,1 &20321(17,1

$9,1 &20321(17,1

Y

HDMI OUT

PB
VIDEO OUT

PR

(L)

(R)

AUDIO OUT
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Връзка чрез композитен кабел

'&,1

Предава цифровите видео и аудио
сигнали от външно устройство на
проектора. Свързвате външното
устройство с проектора чрез HDMI
кабела, както е показано на следната фигура.

5*%,1

5*%,1

Connecting to a PC
Този проектор поддържа функцията "Plug &
Play*" (Постави и изпълни). Компютърът автоматично ще разпознае проектора и не се
нуждае от драйвер, за да бъде инсталиран.

RGB свързване
Предава се аналогов видео сигнал
от компютъра ви към проектора.
Свързвате компютъра с проектора
чрез предоставения D-sub 15-щифтов
сигнален кабел, както е показано на
следните фигури. За да прехвърлите
аудио сигнал, включете 3-полюсен аудио кабел от компютъра в проектора.

$9,1 &20321(17,1
$9,1 &20321(17,1

'&,1

5*%,1

VIDEO OUT

(L)

$9,1 &20321(17,1

(R)

AUDIO OUT

RGB OUT (PC)

AUDIO OUT

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
'&,1

5*%,1
5*%,1

Свързване на слушалки

$9,1 &20321(17,1

$9,1 &20321(17,1

'&,1

Можете да слушате звука през
слушалки.

5*%,1

RGB OUT (PC)

AUDIO OUT

$9,1 &20321(17,1
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ПОДДРЪЖКА
Редовно актуализирайте и почиствайте своя проектор, за да го
поддържате в най-добра форма и
да удължите максимално неговото
полезно действие.

Почистване на корпуса на проектора

Не използвайте алкохол, бензен,
разредители или други химически
почистващи препарати, тъй като те
могат да изкривят корпуса или да го
обезцветят.

Как да напаснете
капачката на проектора

Почистване на обектива

1 ригответе капачката на проектора

Използвайте аерозолен спрей или
почистващ плат за външните части
на продукта, които са предоставени, за да почистите внимателно
продукта. Използвайте препоръчания аерозолен спрей или продукт за
почистване на обективи. За да почистите обектива, поставете малко
количество от препарата на тампон
или мек плат и търкайте обектива.
Ако продуктът се пръска директно върху обектива е възможно да
проникне течност във вътрешността
на обектива.

2 оставете свободния край без

Почистване на корпуса
на проектора
За да почистите корпуса на продукта, първо извадете захранващия
кабел. За да отстраните замърсявания или прах, забършете корпуса
с предоставения плат за полиране.
Когато искате да премахнете прах
или петна на обектива, използвайте
плата за външните части на продукта, предоставен с продукта.

и каишката, предоставени като
аксесоари.

възел на в отвора откъм долната
страна на обектива на проектора.

3 рикачете каишката при отвора на

проектора в отвора на капачката
на обектива и след това я промушете през примката на каишката.

СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛ
Резолюция (пиксели)
Съотношение
Размер на панела (мм)
Проекционно разстояние
(Размер на екрана)
Проекционно изместване
Разстояние за дистанционно управление
Видео съвместимост
AC-DC адаптер
Аудио изход
Височина (мм)
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Тегло (г)
USB устройство

Условия на работа

HW300G(HW300G-JE)
HW301G(HW301G-JE)
1280 (хоризонтално) x 800 (вертикално) пиксела
16:9 (хоризонтално: вертикално)
11.623
0,59 м - 3,00 м
(от 50,8 см дo 254,0 см)
100 %
6м
NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL-60
19,5 V ￼
, 5,64 A
1W+1W
54,0 (с краче), 57,0 (без клаче)
160.0
119.5
780
5 V, 0,5 A (макс.)
Топлина
В действие
0°C - 40°C
При съхранение и
-20°C - 60°C
транспортиране
Влажност (относителна влажност)
В действие
0 % - 80%
Не е в действие
0 % - 85%
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поддържани режими RGB
Формат
640X350

Вертикална Хоризонтална
честота (Hz) честота (kHz)
31.468
70.090

720X400

70.080

31.469

640X480

59.940

31.469

800X600

60.310

37.879

1024X768

60.000

48.363

1152X864

60.053

54.348

1280X768

59.870

47.776

1280X800

60.000

49.680

1360X768

60.015

47.712

1280X1024

60.020

63.981

1400X1050

59.979

65.317

1680X1050

60.000

65.300

* Ако проекторът не поддържа
yy
входящия сигнал, на екрана се
показва съобщението “Невалиден
формат”.
Проекторът поддържа тип
yy
DDC1/2B като функция автодиалог. (автоматично разпознаване на
монитора на компютъра)
* Типове поддържани сигнали за
yy
синхронизиране с компютър: Отделен тип синхронизиране.
* За да получите най-добро каyy
чество на картината, настройките
видеокартата на компютъра на
1280x800.

ЛИЦЕНЗ С ОТВОРЕН КОД
За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се
в този продукт, посетете уеб сайта
http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код, можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази
от гаранции и известия във връзка с
авторски права.

Моделът и серийният номер на проектора се намират на гърба или отстрани на
апарата. Запишете ги по-долу за случаите, когато ви е необходим сервиз.

МОДЕЛ
СЕРИЕН

