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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções de segurança para evitar potenciais acidentes ou a má utilização do projector.
Leia estas instruções.
Guarde estas instruções.
Siga todos os avisos.
Respeite todas as instruções.
O relâmpago com um
símbolo em forma de seta
dentro de um triângulo
equilátero visa alertar o utilizador
para a presença de "tensão perigosa" não isolada dentro da caixa do
produto que pode ser de magnitude suficiente para apresentar risco
de choque eléctrico para pessoas.
O ponto de exclamação
dentro de um triângulo
equilátero visa alertar o
utilizador para a presença
de instruções de manutenção (assistência técnica) e funcionamento
na literatura que acompanha o
aparelho.
AVISO/ATENÇÃO
- PARA REDUZIR O RISCO DE
INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE
PRODUTO A CHUVA OU HUMIDADE.

Instalação dentro de casa
AVISO
yyNão coloque o Projector exposto à luz
solar directa, nem próximo de fontes
de calor, como radiadores, lareiras,
fornos, etc.
- Isto pode provocar risco de incêndio.
yyNão coloque materiais inflamáveis
perto do projector.
- Isto pode provocar risco de incêndio.
yyNão se pendure no projector instalado.
- Pode provocar a queda do projector,
provocando ferimentos ou a morte.
yyNão bloqueie os ventiladores do projector nem restrinja o fluxo de ar de
forma alguma.
- Isto aumentaria a temperatura
interna e poderia provocar risco de
incêndio ou danificar a unidade.
yyNão coloque o projector perto de
fontes de vapor ou de óleo, como um
humidificador.
- Isto pode provocar um incêndio ou
um choque eléctrico.
yyNão coloque o projector onde possa
ficar excessivamente exposto ao pó.
- Isto pode provocar risco de incêndio
ou danificar a unidade.
yyNão utilize o projector em locais húmidos, como casas de banho, onde é
provável que este se molhe.
- Isto pode provocar risco de incêndio
ou de choque eléctrico.
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yyNão coloque o projector directamente
numa carpete, tapete ou num local
onde a ventilação seja restrita.
- Isto aumentaria a temperatura interna
e poderia provocar um incêndio ou
danificar a unidade.
yyGaranta uma boa ventilação à volta do
projector. A distância entre o projector
e o tecto ou o chão deverá ser superior a 30 cm.
-U
 m aumento excessivo na temperatura interna pode provocar risco de
incêndio ou danificar a unidade.

NOTAS
yyQuando instalar o projector sobre uma
mesa, não o coloque demasiado perto
dos limites da mesma.
- Isto pode fazer com que o projector
caia, provocando lesões em crianças
e adultos, bem como danos no projector. Coloque o projector num suporte
adequado.
yyDesligue da fonte de alimentação e
retire todos os fios antes de movimentar ou limpar o projector.
yyUtilize o projector apenas numa superfície nivelada e estável.
-P
 ode cair e provocar ferimentos e/ou
danificar a unidade.
yyNão deixe cair o projector ao ligá-lo a
dispositivos externos.
-P
 ode provocar ferimentos e/ou danificar a unidade.

Alimentação
AVISO
yyO fio de terra deve estar ligado.
- Se o fio de terra não estiver ligado,
existe um perigo potencial de choque eléctrico provocado pela fuga de
corrente.
Se não forem possíveis métodos de
isolamento através da terra, deverá
ser utilizado e instalado por um electricista qualificado um disjuntor de
circuito eléctrico separado.
Não ligue o isolamento de terra a fios
do telefone, barras de iluminação ou
tubos de gás.
yyA ficha do cabo de alimentação deve
ser inserida totalmente na tomada
para evitar o risco de incêndio.
- Isto pode provocar risco de incêndio
ou danificar a unidade.
yyNão coloque objectos pesados sobre
o cabo de alimentação.
- Isto pode provocar risco de incêndio
ou de choque eléctrico.
yyNunca toque na ficha com as mãos
molhadas.
- Isto pode provocar risco de choque
eléctrico.
yyNão ligue demasiadas fichas à tomada
da fonte de alimentação (extensões).
- Pode causar o aquecimento excessivo da tomada e provocar um incêndio.
yyEvite a acumulação de pó nos pinos da
ficha ou na tomada.
- Isto pode provocar risco de incêndio.
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NOTAS
yyAo desligar o aparelho, segure adequadamente na ficha. Se puxar a ficha
pelo cabo, pode danificá-la.
- Isto pode provocar risco de incêndio.
yyNão ligar à tomada eléctrica quando o
cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou qualquer componente da tomada eléctrica estiver
solto.
- Isto pode provocar risco de incêndio
ou de choque eléctrico ou danificar a
unidade.
yyVerifique se o cabo de alimentação
não entra em contacto com objectos
afiados ou quentes.
- Isto pode provocar risco de incêndio
ou de choque eléctrico ou danificar a
unidade.
yyColoque o projector num local onde
as pessoas não tropecem no cabo de
alimentação.
- Isto pode provocar risco de incêndio
ou de choque eléctrico ou danificar a
unidade.
yyNão Ligue/Desligue o projector, puxando ou inserindo a ficha na tomada
da parede. (Permita que o aparelho
arrefeça antes de retirar a ficha da
tomada.)
- Isto pode provocar uma avaria mecânica ou um choque eléctrico.

Utilização
AVISO
yyNão coloque nada que contenha líquido em cima do projector, como vasos,
chávenas, cosméticos ou velas.
- Isto pode provocar risco de incêndio
ou danificar a unidade.
yyNo caso de choque ou de danos
provocados por impacte no projector,
desligue-o da tomada de alimentação
e contacte um centro de assistência
autorizado.
- Isto pode provocar risco de incêndio
ou de choque eléctrico ou danificar a
unidade!
yyNão deixe cair objectos para dentro do
projector.
- Isto pode provocar risco de choque
eléctrico ou danificar a unidade!
yySe cair água para dentro do projector,
desligue-o de imediato da fonte de
alimentação e contacte o revendedor
local.
- Isto pode provocar risco de choque
eléctrico ou danificar a unidade!
yyElimine as pilhas usadas de acordo
com as normas de segurança.
- Se alguma criança engolir uma pilha,
consulte o médico de imediato.
yyNão retirar as tampas. Elevado risco
de descarga eléctrica.
yyNão olhe directamente para a lente do
projector quando este estiver ligado.
Podem ocorrer lesões oculares.
yyNão toque nas partes metálicas durante ou imediatamente após o funcionamento, visto que os ventiladores
permanecerão muito quentes.
yySe o projector estiver instalado num
local com fuga de gás, não toque no
projector.
- Uma faísca pode dar origem a um
incêndio ou queimaduras.
yyQuando o projector estiver ligado, abra
sempre a porta da lente ou retire a
tampa da lente.
yyNunca toque neste aparelho ou no
cabo de alimentação durante trovoada
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ou tempestade.
- Isto pode provocar risco de choque
eléctrico.
yyCUIDADOS com o cabo de alimentação
É recomendado colocar a maioria dos
aparelhos num circuito específico, ou
seja, num circuito de saída que forneça apenas alimentação a esse aparelho
e sem saídas ou derivações adicionais.
Consulte a página de especificações
deste manual de instruções para se
certificar.
Não sobrecarregue as tomadas de
parede. Tomadas de parede sobrecarregadas, soltas ou danificadas, extensões, cabos de alimentação rasgados
ou isolamento dos fios danificados ou
partidos constituem uma situação de
perigo. Qualquer uma destas situações
pode resultar em choque eléctrico ou
incêndio. Inspeccione periodicamente
o cabo do seu aparelho e, se a aparência indicar danos ou deterioração,
desligue-o, descontinue a utilização do
aparelho e faça com que o cabo seja
substituído exactamente pela mesma
peça por um serviço de assistência
autorizado.
Proteja o cabo de alimentação contra
danos físicos ou mecânicos, como
ser torcido, dobrado, comprimido,
entalado numa porta ou pisado. Preste
atenção às fichas, às tomadas eléctricas e ao ponto em que o cabo sai do
aparelho.

NOTAS
yyNão coloque objectos pesados por
cima do projector.
- Isto pode provocar avarias mecânicas
ou lesões corporais.
yyTenha cuidado para não provocar
impactos na lente, particularmente
quando movimenta o projector.
yyNão toque na lente do projector. Esta
é delicada e danifica-se facilmente.
yyNão utilize ferramentas afiadas no
projector, pois tal irá danificar a caixa
deste.
yySe não aparecer imagem no ecrã,
desligue-o da tomada de alimentação
e contacte o revendedor local.
- Isto pode provocar risco de incêndio
ou de choque eléctrico ou danificar a
unidade!
yyNão deixe cair o projector, nem permita que este sofra impactos.
- Isto pode provocar avarias mecânicas
ou lesões corporais.
yyMantenha uma distância adequada do
produto.
- Se olhar para o produto demasiado
perto pode prejudicar e provocar
danos à visão.
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Limpeza
AVISO
yyNão utilize água para limpar o projector.
- Isto pode danificar o projector ou
provocar risco de choque eléctrico.
yyNa improvável eventualidade de
surgir fumo ou um cheiro estranho do
projector, desligue-o, retire o cabo de
alimentação da tomada da parede e
contacte o seu agente ou centro de
assistência.
- Isto pode provocar risco de incêndio
ou de choque eléctrico ou danificar a
unidade!
yyUtilize um pulverizador de ar ou um
pano macio humedecido com detergente neutro para remover poeiras ou
manchas da lente de projecção.

NOTAS
yyContacte o Centro de Assistência uma
vez por ano para limpar os componentes internos do projector.
- O pó acumulado pode provocar avarias mecânicas.
yyAo limpar os componentes de plástico,
como a caixa do projector, desligueo da corrente eléctrica e limpe com
um pano macio. Não utilize líquidos
de limpeza, não pulverize água, nem
limpe com um pano molhado. Especificamente, nunca utilize líquidos de
limpeza (limpa-vidros), abrilhantadores
industriais ou para automóveis, abrasivos ou cera, benzeno, álcool etc., ou
outros que possam danificar o produto. Utilize um pulverizador de ar ou um
pano macio humedecido com detergente neutro para remover poeiras ou
manchas da lente de projecção.
- Isto pode provocar um incêndio, choques eléctricos ou danos no produto
(deformação, corrosão e danos).

Outros
AVISO
yyNão tente consertar o projector por
si próprio. Contacte o seu agente ou
centro de assistência.
- Isto pode provocar danos no projector e choques eléctricos, e ainda
invalidar a garantia do aparelho.

NOTAS
yyNão misture pilhas novas com usadas.
- Isto pode provocar sobreaquecimento e fuga nas pilhas
yyCertifique-se que desliga a ficha do
projector quando não for utilizado
durante um longo período de tempo.
- A acumulação de pó pode provocar
risco de incêndio ou danificar a unidade!
yyUtilize apenas os tipos de pilhas especificadas.
- Isto pode provocar danos no controlo
remoto.

ÍNDICE
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NOTA
A imagem indicada pode diferir da do seu projector.
yy
A OSD (On Screen Display - Informação no ecrã) do seu projector pode ser um
yy
pouco diferente da apresentada neste manual.

MONTAR E PREPARAR

MONTAR E PREPARAR
Desembalar
Verifique se a caixa do produto contém os seguintes itens. Se faltarem alguns
acessórios, contacte o agente local onde comprou o produto.
As ilustrações deste manual podem ser diferentes do produto e do item reais.
0<0(',$

.H\Vᯜ

.H\Vᯝ

Controlo remoto e
pilhas (AAA)

ᯜ

ᯝ

Manual de instruções

Manual de instruções em CD

Cabo de alimentação

Transformador
CA/CC

Bolsa de transporte

￼

Cabo de computador

Cabo de componente macho/composto

Pano para limpar o Tampa da lente e
exterior do produto
alça

Tenha em atenção que o espaço entre as entradas
yy
USB e HDMI é limitado. Utilizar dispositivos com outro tamanho que não o padrão pode bloquear outras
portas.
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Extras Opcionais
Os extras opcionais podem ser trocados ou modificados para efeitos de melhoramento sem aviso prévio.
Contacte o seu agente para informações sobre a aquisição destes itens.

Ecrã de Projecção

Tripé

Cabo HDMI

Cabo de vídeo

Cabo de áudio

Cabo de componente

AJ-CB2

AJ-CB2+AJ-CS60

Suporte para montagem no tecto1
1 Utilize parafusos de tamanho: M4x6-M4x8

MONTAR E PREPARAR
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Peças e botões
* O projector foi fabricado utilizando tecnologia de elevada precisão. Contudo,
poderá visualizar no ecrã do projector pequenos pontos negros e/ou pontos
brilhantes (vermelhos, azuis, ou verdes). Isto pode resultar de um processo de
fabrico normal e nem sempre indica a existência de uma avaria.
Painel de controlo

Painel de ligações traseiro
'&,1



92/

5*%,1

$9,1 &20321(17,1

Colunas

Saída da exaustão1
Anel de focagem
lente2



92/
92/

Botão

(ALIMENTAÇÃO)
(MENU)

Descrição

Liga e desliga o projector.
Apresenta ou fecha os menus.

VOL -, +
∧, ∨, ＜, ＞

Ajusta o nível de volume.

ꔉ(OK)

Permite verificar o modo actual e guardar as alterações das funções.

Ajusta funções do menu.

1 Temperatura elevada, mantenha a área da exaustão desimpedida.
2 Não toque na lente quando utilizar o projector ou ao abrir a tampa da lente.
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Instalação
Instruções de Instalação
yyForneça uma ventilação adequada a
este projector.

- O projector está equipado com orifícios de ventilação (entrada) na parte
inferior e orifícios de ventilação (saída)
na parte da frente. Não obstrua nem
coloque nada perto destes orifícios.
Pode ocorrer acumulação de calor
interno, provocando degradação da
imagem ou danos no projector.

- Não coloque o projector em cima de
alcatifas, tapetes ou quaisquer outras
superfícies semelhantes. Pode impedir
a ventilação adequada da parte inferior
do projector. Este aparelho só deve
ser montado na parede ou no tecto.

- Nunca empurre o projector nem derrame líquidos para dentro do projector.

- Deixe uma distância adequada
(igual ou superior a 30 cm) em
volta do projector.

Coloque este projector em locais
yy
com condições de temperatura e
humidade adequadas.
- Instale este projector apenas em
locais onde estejam disponíveis
condições adequadas de temperatura e de humidade. (Consulte a p.49)
Não coloque o projector onde este
yy
possa ficar excessivamente coberto
pelo pó.
- Isto pode provocar um sobreaquecimento do projector.
Não obstrua as ranhuras e aberturas
yy
do projector. Isto pode provocar um
aquecimento excessivo e risco de
incêndio.
O projector foi fabricado utilizando
yy
tecnologia de elevada precisão. Contudo, poderá visualizar no ecrã do
projector pequenos pontos negros
e/ou pontos brilhantes (vermelhos,
azuis, ou verdes). Isto pode resultar
de um processo de fabrico normal e
nem sempre indica a existência de
uma avaria.
O controlo remoto pode não funcioyy
nar quando é instalada uma lâmpada
equipada com balastro electrónico
ou uma lâmpada de três comprimentos de onda. Substitua essas
lâmpadas por produtos de padrão
internacional a fim de utilizar o controlo remoto em condição normal.

MONTAR E PREPARAR
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Funcionamento básico do projector

1 Coloque o projector numa superfície horizontal resistente.
2 Coloque o projector à distância que pretender do ecrã. A distância entre o projector e o ecrã vai determinar o tamanho final da imagem.

3 Posicione o projector de forma a que a lente forme um ângulo recto com o ecrã.
Se o projector não formar com o ecrã um ângulo recto, a imagem surgirá distorcida. Se assim for, o ajuste keystone poderá corrigir este defeito. (Consulte a
p.19)

4 Depois de colocar o projector no seu local desejado, ligue a(s) entrada(s) de

vídeo. Ligue o cabo de alimentação ao projector e a uma tomada eléctrica da
parede.
Proporção de projecção: 100%

X/2

Y/2

Ecrã
Y/2

Distância de projecção (D)

51 mm

Tamanho horizontal (Y)

Tamanho vertical (X)

Ecrã

X/2

Distância de projecção (D)

Formato de imagem 16:9
Tamanho diagonal (mm)
508
635
762
889
1016
1143
1270
1397
1524
1651
1778
1905
2032
2159
2286
2413
2540

Tamanho horizontal (Y)
Tamanho vertical (X) (mm)
(mm)
431
538
646
754
861
969
1077
1185
1292
1400
1508
1615
1723
1831
1938
2046
2154

269
337
404
471
539
606
673
741
808
875
943
1010
1077
1145
1212
1279
1347

Distância de projecção
(D) (mm)
586
737
887
1038
1200
1342
1492
1643
1794
1947
2097
2248
2399
2552
2702
2853
3004
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Como instalar o projector utilizando um tripé
* Pode instalar este projector num tripé de câmara fotográfica.
* Recomendamos a utilização de um parafuso de bloqueio padrão de 4,5 mm ou
menos para estabilizar o tripé. O tamanho máximo permitido do parafuso de
bloqueio é 5,5 mm.(Se for maior do que o tamanho máximo permitido, pode
danificar o projector.)
Parte inferior do projector

Parte de ligação
ao projector.

⇒

+

Parte de ligação
ao tripé

Tripé

Sistema de Segurança Kensington

Este projector inclui um Conector do Sistema de Segurança Kensington no paiyy
nel. Ligue um cabo do Sistema de Segurança Kensington tal como indicado em
baixo.
Para detalhes de instalação e utilização do Sistema de Segurança Kensington,
yy
consulte o manual do utilizador que vem junto com o Sistema de Segurança
“Kensington”. Para mais informações, contacte http://www.kensington.com, a
página inicial na Internet da empresa Kensington que lida com equipamento electrónico dispendioso como PCs portáteis ou projectores.
O Sistema de Segurança Kensington é opcional.
yy

Controlo remoto
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CONTROLO REMOTO
As descrições deste manual baseiam-se nos botões do
controlo remoto. Leia cuidadosamente este manual e utilize
correctamente o projector. Para substituir as pilhas, abra a
tampa do compartimento das pilhas, substitua as pilhas (AAA
de 1,5 V) fazendo corresponder as extremidades ￼
e ￼
com a etiqueta no interior do compartimento e feche a tampa do compartimento das pilhas.
Para remover as pilhas, execute as acções de instalação pela ordem inversa.

ATENÇÃO
yyRISCO DE EXPLOSÃO SE A PILHA FOR SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE TIPO INCORRECTO. ELIMINE AS PILHAS NUM LOCAL DE RECOLHA PARA RECICLAGEM.
yyNão misture pilhas usadas com novas, pois isso pode danificar o controlo remoto.

0<0(',$

.H\،Vᯜ

.H\،Vᯝ

POWER
Liga e desliga o projector.
INPUT
Altera a fonte de entrada.
USB/MY MEDIA
Acede a OS MEUS MÉDIA.
VOL
Ajusta o nível de volume.
MUTE
Silencia todos os sons
BLANK
Liga e desliga a imagem do projector.
RATIO
Redimensiona uma imagem.
PAGE
Desloca-se para o ecrã anterior ou seguinte.

ᯜ
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.H\،Vᯝ

MENU
Acede ao menu.
AUTO
Ajusta automaticamente a imagem de entrada de PC.
Q.MENU
Acede ao menu rápido.
Botões de navegação (cima/baixo/esquerda/direita)
Percorre os menus ou as opções.
OK
Selecciona menus ou opções e confirma as introduções
do utilizador.
MARK
Selecciona um menu ou opção.
STILL
Imobiliza a imagem em movimento.
Funciona como o botão STILL em qualquer modo excepto
DivX.
BACK
Regressa ao nível anterior.
Botões de controlo
Controla OS MEUS MÉDIA.
Key's
Ajusta o Keystone.
Botões de cor
Estes permitem aceder a funções especiais em alguns
dos menus.

NOTA
yyA melhor distância de funcionamento do controlo remoto é menos de
6 metros e num ângulo de 60 graus do receptor de IV.
yyA distância de funcionamento do controlo remoto pode ser inferior
quando estão ligados cabos ao projector.

'&,1

5*%,1

$9,1 &20321(17,1

30°

yyQuando transporta o controlo remoto na bolsa de transporte, certifique-se de que os botões do controlo remoto não são premidos pelo
projector, cabos, documentos ou quaisquer acessórios na bolsa. Caso
contrário, isto pode reduzir significativamente a duração das pilhas.

30°
0<0(',$

.H\Vᯜ

.H\Vᯝ

ᯜ

ᯝ

VISUALIZAR IMAGENS DO PROJECTOR
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VISUALIZAR IMAGENS DO PROJECTOR
Visualizar imagens
do projector

Anel de focagem

Ligar pela primeira vez

1

Certifique-se de que o cabo de
alimentação está correctamente
ligado.

2 Depois de esperar um momento,

prima o botão POWER no controlo
remoto ou no painel de controlo. (A
luz do painel de controlo irá acender.)
Prima o botão INPUT no controlo
yy
remoto para seleccionar o sinal de
entrada pretendido.
Verifique se a tampa da lente está
yy
removida antes de ligar o aparelho.

3 Siga as instruções no ecrã para personalizar as definições do projector
de acordo com as suas preferências.
Idioma

Selecciona um idioma
para visualização.

Focagem e posicionamento da imagem do
ecrã
Quando uma imagem surge no ecrã,
verifique se esta está focada e bem
ajustada ao ecrã.
￼￼￼

Para ajustar o foco da imagem, rode
yy
o anel de focagem.

Visualizar imagens do
projector

1

No modo de espera, prima POWER
para ligar o projector.

2 Prima INPUT e seleccione a entrada desejada.

3 Controle o projector utilizando os
seguintes botões e menus enquanto estiver a ver imagens do
projector.

Botão

Descrição

VOL -, +

Ajusta o nível de volume.

MUTE

Silencia todos os sons.

Q.MENU

Acede aos menus rápidos. (Consulte a p.20)

RATIO

Redimensiona uma
imagem.

Key's

Ajusta o Keystone. (Consulte a p.19)

4 Para desligar o projector, prima
POWER.
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Utilizar opções adicionais

-

Definido pelo Programa: apresenta
imagens na mesma proporção que
a imagem original.

-

4:3: redimensiona imagens para o
tamanho padrão anterior.

Ajustar a proporção
Redimensione uma imagem para vê-la
no seu tamanho optimizado premindo
RATIO quando estiver a ver imagens
do projector.

NOTA
Dependendo dos sinais de entrayy
da, algumas opções podem não
estar disponíveis.
Pode também alterar o tamanho
yy
da imagem premindo Q.MENU ou
MENU.

-

Completo: Muda para ecrã inteiro,
independentemente da relação de
aspecto.

-

16:9: redimensiona imagens para
se adaptarem à largura do ecrã.

-

Zoom: aumenta uma imagem para
se adaptar à largura do ecrã. As
partes superiores e inferiores da
imagem podem não ser apresentadas.
Ajuste a proporção do Zoom,
yy
prima ︿ ou ﹀.
Desloque a imagem no ecrã, priyy
ma ︿ ou ﹀.

-

Just Scan: mostra imagens de vídeo no tamanho original sem cortar
as extremidades.

Zoom Cinema: formata uma imagem para a proporção de cinemascópio, 2.35:1.
Para alterar a proporção do zoom
yy
cinema, prima ︿ ou ﹀ num intervalo entre 1 e 16.
Para deslocar o foco do zoom para
yy
cima ou para baixo, prima ︿ ou ﹀.

NOTA
Se seleccionar Just Scan, poderá
yy
ver ruídos de imagem na extremidade ou extremidades do ecrã.

NOTA
Se ampliar ou reduzir uma imayy
gem, a imagem poderá ficar
destorcida.

VISUALIZAR IMAGENS DO PROJECTOR
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Utilizar a função Keystone

Adicionar uma etiqueta de entrada

Utilize esta função quando o ecrã não
formar um ângulo recto com o projector e a imagem apresentar um formato
trapezóide.
Utilize apenas a função Keystone quando não conseguir obter o melhor ângulo de projecção movendo o projector.

Adicione uma etiqueta a uma fonte de
entrada de modo a poder identificar facilmente um dispositivo ligado a cada
fonte de entrada.

•Keystone

1

0 ◀

ꔉ OK

Prima Key'sꔌ ou Key'sꔍ para ajustar a condição do ecrã conforme
pretendido.
BACK.
O Keystone pode ser ajustado
yy
entre -40 e 40.

Utilizar a lista de entrada
Prima INPUT para aceder a fontes
de entrada.
- O dispositivo ligado apresenta
todas as fontes de entrada, apenas as entradas AV estão sempre
activas.

AV

USB

ꔂ Mover   ꔉ OK

Componentes

RGB

HDMI

Rótulo de entrada

▶
▶

RGB-PC

◀

▶

HDMI

◀

▶

Fechar

1

Prima INPUT para aceder a fontes
de entrada.

2 Prima o botão Azul.
3 Prima os botões de navegação para
se deslocar até uma das fontes de
entrada.

4 Prima os botões de navegação para
se deslocar até uma das etiquetas
de entrada.

Utilizar a lista de entrada

Lista de entrada

◀

Componentes ◀

AV

+ ▶

-

2 Quando tiver terminado, prima

1

Rótulo de entrada

� Sair

2 Seleccionar um sinal de entrada com

o botão INPUT apenas muda o projector para um tipo de entrada ligado.
Prima os botões de navegação para
se deslocar para todas as entradas.

5 Quando tiver terminado, prima
BACK.
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Função ecrã em branco
Utilizar a função ecrã em branco
Esta função pode ser eficaz se necessitar de obter a atenção da assistência
durante apresentações, reuniões ou
encontros.

1

Prima o botão BLANK para desligar
o ecrã.
Pode seleccionar a cor de fundo.
(Consultar "Selecção da imagem do
ecrã")

2 Prima qualquer botão para cancelar

a função ecrã em branco.
Para desligar temporariamente a
imagem do ecrã, prima BLANK.
Não bloqueie a lente de projecção com quaisquer objectos se o
projector estiver em funcionamento, porque tal pode fazer com que
os objectos aqueçam e fiquem
deformados, ou mesmo causar um
incêndio.

Selecção da imagem do ecrã
em branco

1 Prima Menu para aceder ao menu.
2 Prima os botões de navegação para
se deslocar até OPÇÃO e prima
OK.

3 Prima os botões de navegação para
se deslocar até Sem Imagem e
prima OK.

Utilizar o Menu rápido
Permite personalizar menus frequentemente utilizados.

1

Prima Q.MENU para aceder aos
menus rápidos.

2 Prima os botões de navegação para percorrer os seguintes menus e prima OK.

Menu
Proporção

Descrição
Altera o tamanho da
imagem. (Consulte
a p.18)
Modo de
Altera o modo de imaimagem
gem. (Consulte a p.37)
Modo LED
Ajusta a luminosidade
da imagem. (Consulte
a p.43)
Temp. cor
Ajusta a cor geral do
ecrã de acordo com a
sua preferência.
Legendas
Define se as legendas
devem ou não ser
apresentadas.
Temporizador O temporizador de
espera desliga o projector à hora programada.
Modo de
Gira a imagem projecprojecção
tada para baixo ou na
horizontal.
Dispositivo
USB

4 Prima os botões de navegação

para se deslocar até à definição ou
opção pretendida e prima OK.

5 Quando tiver terminado, prima
EXIT.

Permite ejectar um
dispositivo USB.
O menu é apenas
apresentado quando o
dispositivo USB está
ligado.

3 Prima os botões de navegação para
se deslocar até à opção pretendida.

4 Quando tiver terminado, prima
Q.MENU.

ENTRETENIMENTO
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OS MEUS MÉDIA
Ligar dispositivos de
armazenamento USB
Ligue dispositivos de armazenamento
USB tais como uma unidade flash
USB ou um disco rígido externo ao
projector e utilize funcionalidades de
multimédia.
Ligue uma unidade flash USB ou um
leitor de cartões de memória USB ao
projector conforme apresentado na
seguinte ilustração.

Para desligar um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que
termina a ligação correctamente para
evitar danos no projector ou ficheiros.

1

Prima Q.MENU para aceder aos
menus rápidos.

2 Prima os botões de navegação para
se deslocar até Dispositivo USB e
prima OK.

3 Desligue o dispositivo de armaze-

namento USB apenas quando for
apresentada a mensagem a indicar
que é seguro fazê-lo.

NOTA

Memory Stick
USB
￼

Depois de Ejectar o dispositivo
yy
USB, a memória USB não pode
ser lida. Retire a memória USB e
volte a ligá-la.
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Sugestões para utilizar dispositivos de armazenamento USB
yyApenas um dispositivo de armazenamento USB é reconhecido.
yyNão são suportados hubs USB.
yyUm dispositivo de armazenamento USB
que use o seu próprio controlador pode
não ser reconhecido.
yyA velocidade de reconhecimento de um
dispositivo de armazenamento USB irá
depender do dispositivo.
yyNão desligue o projector nem retire o
dispositivo USB quando o dispositivo
de armazenamento USB ligado estiver
a funcionar. Quando um dispositivo é
separado ou desligado de repente, os
ficheiros arquivados ou o dispositivo de
armazenamento USB podem ser danificados.
yyNão ligue o dispositivo de armazenamento USB que foi artificialmente manobrado pelo PC. O dispositivo pode causar
o mau funcionamento do aparelho ou
impedir que este funcione. Nunca se esqueça de utilizar apenas um dispositivo
de armazenamento USB com ficheiros
normais de música, imagens, filmes ou
texto.
yyUse apenas um dispositivo de armazenamento USB que tenha sido formatado
como um sistema de ficheiros FAT16,
FAT32 ou NTFS fornecido com o sistema
operativo Windows. Caso um dispositivo
de armazenamento tenha sido formatado
como um programa de utilitário diferente
que não seja compatível com o Windows, poderá não ser reconhecido.
yyLigue o dispositivo de armazenamento
USB que requer uma fonte de alimentação externa. Se não o fizer, o dispositivo
pode não ser reconhecido.

yyLigue o dispositivo de armazenamento
USB com o cabo fornecido pelo fabricante do USB. Se não for fornecido pelo
fabricante do USB um cabo de ligação,
ou este for demasiado comprido, o
dispositivo pode não ser reconhecido.
yyAlguns dispositivos de armazenamento USB podem não ser suportados ou
funcionar correctamente.
yySe o nome de um ficheiro ou pasta for
demasiado comprido, este não será
apresentado ou reconhecido.
yyO método de alinhamento de ficheiros
do dispositivo de armazenamento USB
é similar ao Windows XP e pode reconhecer nomes de ficheiros com até 100
caracteres ingleses.
yyGuarde os ficheiros importantes porque
os dados do dispositivo USB podem
ficar corrompidos. A gestão de dados
é da responsabilidade do consumidor,
e consequentemente, o fabricante não
abrange danos nos dados.
yyA capacidade recomendada é 1 TB ou
menos para um disco rígido externo
USB e 32 GB ou menos para memória
USB. Qualquer dispositivo com capacidade superior à recomendada pode não
funcionar devidamente.
yySe o dispositivo de memória USB não
funcionar devidamente, desligue e volte
a ligar.
yySe o disco rígido externo USB com
a função "Poupança de Energia" não funcionar, desligue-o e ligue-o novamente
para que funcione correctamente.
yyOs dispositivos de armazenamento USB
abaixo de 2.0 são igualmente suportados. Mas podem não funcionar devidamente na Lista Filmes.

ENTRETENIMENTO
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LISTA DE FILMES
* A Lista Filmes é activada logo que o USB é detectado. É utilizada para reproduzir
ficheiros de filmes no projector.

Sugestões para a reprodução de ficheiros de vídeo
yyAlgumas legendas criadas pelo utilizador
podem não funcionar correctamente.
yyAlguns caracteres especiais não são
suportados nas legendas.
yyAlguns códigos HTML não são suportados nas legendas.
yyA informação de hora num ficheiro de
legendas externo deve ser organizada
pela ordem ascendente de reprodução.
yyNão é possível alterar o tipo de letra e a
cor das legendas.
yyNão são suportadas legendas em idiomas
que sejam diferentes do especificado.
yyOs ficheiros de legendas de 1 MB ou
maiores podem não ser reproduzidos correctamente.
yyQuando o idioma de áudio é alterado, o
ecrã pode sofrer interrupções temporárias (paralisação de imagem, reprodução
mais rápida, etc.).
yyUm ficheiro de filme corrompido pode
não ser reproduzido correctamente, ou
algumas funções podem não ser utilizáveis.
yyOs ficheiros de vídeo produzidos com
alguns códigos podem não ser reproduzidos correctamente.
yySe a estrutura vídeo e áudio do ficheiro
gravado não for intercalada, o ficheiro não
é reproduzido correctamente.
yySe o vídeo tiver uma resolução superior à
máxima suportada para cada frame, não
pode ser assegurada uma reprodução
correcta.
yyOs ficheiros de vídeo que não sejam do
tipo e formato especificados podem não

funcionar correctamente.
yyO ficheiro de filmes codificado pela GMC
(Global Motion Compensation) e Qpel
(Quarterpel Motion Estimation) não é
suportado.
yyApenas 10 000 blocos de sincronização
são suportados em cada ficheiro de
legendas.
yyNão garantimos a correcta exibição de
perfis codificados em nível 4.1 ou superior em H.264/AVC.
yyO DTS Audio codec não é suportado.
yyNão é suportada a reprodução de ficheiros de vídeo com mais de 30 GB.
yyReproduzir um vídeo através de uma ligação USB que não suporte alta velocidade
pode não funcionar adequadamente.
yyO ficheiro de vídeo e o seu ficheiro de
legendas têm de estar na mesma pasta.
O nome de um ficheiro de vídeo e o
nome da legenda terão de ser iguais para
serem apresentados.
yyQuando assistir a um filme através da
função Lista Filmes, não é suportada a
configuração de utilizadores para cada
modo de imagem.
yyO Trick Mode (Modo de truque) só suporta as funções ꕙ se os ficheiros de vídeo
não tiverem informações sobre índice.
yyQuando reproduzir um ficheiro de vídeo
utilizando a rede, o Trick mode (Modo de
truque) está limitado a uma velocidade
de 2 tempos.
yyOs nomes dos ficheiros de vídeo que
contenham caracteres especiais podem
não ser reproduzíveis.
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Modo com suporte DivX
Extensões
de ficheiro

Áudio/
Vídeo

Codec
Perfil avançado VC-1

.asf
.wmv

Vídeo

Áudio

Perfis simples e
principal VC-1

Suporte de perfil/nível

Explicação

Perfil avançado a Nível 3 (por exemplo, 720p 60,
1080i 60, 1080p 30)

Apenas são suportados
fluxos compatíveis
Perfil simples a Nível médio (por exemplo, CIF, QVGA) com a norma SMPTE
Perfil principal a Nível elevado (por exemplo, 1080p 30) 421M VC-1.

WMA Standard
WMA 9 Professional
DivX3.11

Vídeo
.divx
.avi

Áudio

.mp4
.m4v

Vídeo

DivX4
DivX5
DivX6
XViD

Perfil simples avançado (720p/1080i)

H.264/AVC

Perfil principal a Nível 4.1
Perfil elevado a Nível 4.1 (por exemplo, 720p60,
1080i60, 1080p30)

MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III
(MP3)
Dolby Digital
H.264 /AVC

Perfil principal a Nível 4.1
Perfil elevado a Nível 4.1 (por exemplo, 720p 60,
1080i 60, 1080p 30)

MPEG-4 Part 2

Perfil simples avançado (por exemplo, 720p/1080i)

Áudio

AAC

AAC-LC e HE-AAC

Vídeo

H.264 /AVC

Perfil principal a Nível 4.1
Perfil elevado a Nível 4.1
(por exemplo, 720p 60, 1080i 60, 1080p 30)

HE-AAC

HE-AAC-LC e HE-AAC

.mkv
Áudio

Vídeo
.ts
.trp
.tp

Áudio

Compensação de
movimento global ou
estimativa de movimento quarterpel não
suportadas. Não são
suportados fluxos que
utilizam esta sintaxe.

Compensação de
movimento global ou
estimativa de movimento quarterpel não
suportadas. Não são
suportados fluxos que
utilizam esta sintaxe.
A maior parte dos
conteúdos MKV disponíveis é codificada pelo
codec x264 de código
aberto.

Dolby Digital
H.264 /AVC

Perfil principal a Nível 4.1
Perfil elevado a Nível 4.1 (por exemplo, 720p 60,
1080i 60, 1080p 30)

MPEG-2

Perfil principal a Nível elevado (por exemplo, 720p
60, 1080i 60)

VC-1

Perfil simples a Nível médio (por ex. CIF, QVGA)
Perfil principal a Nível elevado (por ex. 1080p30)
Perfil avançado a Nível 3 (por exemplo, 720p60,
1080i60, 1080p30)

Apenas são suportados
fluxos compatíveis
com a norma SMPTE
421M VC-1.

MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III
(MP3)
Dolby Digital
AAC

AAC-LC e HE-AAC

MPEG-1
Vídeo
.vob

.mpg
.mpeg
.mpe

MPEG-2

Áudio

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

Vídeo

MPEG-1

Áudio

MPEG-1 Layer I, II

Perfil principal a Nível elevado (por exemplo, 720p
60, 1080i 60)

Perfil Principal a Nível Elevado (por ex., 720p60,
1080i60)

Apenas fluxos compatíveis configurados
correctamente para TS,
PS ou ES

Taxa de bits: entre 32 kbps e 320 kbps (MP3)
Formato de legendas: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
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Procurar na Lista Filmes
Reproduzir ficheiros de vídeo no projector. O projector permite apresentar
ficheiros de vídeo a partir de um dispositivo de armazenamento USB.

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
❶

❷

❸

Lista Filmes

Ligue um dispositivo de armazenamento USB.

❺

Drive1

USB 1 XTICK

1

❹
Página 1/1

M1

M2

Página 1/1

M3

M4

   Butterfly_...
              01:34:33

2 Prima USB para aceder ao Menu
inicial.

3 Prima os botões de navegação

para se deslocar até Lista Filmes e
prima OK.

4 Prima os botões de navegação

para se deslocar até ao dispositivo
pretendido e prima OK.

5 Prima os botões de navegação para
seleccionar uma pasta ou ficheiro
pretendido e prima OK.

� Mover    � Reproduzir    ꘧ Alteração Página     � Marcar
ꔅ  Para a Lista Fotogr.

ꔅ  Alterar números

ꔅ  Marcar modo

� Sair

❻

❼

❽

❾

N.º
Descrição
❶ Miniatura
Ficheiros com formato invulgar
Ficheiros não suportados
❷ Lista de conteúdos
❸ Acede a pastas de nível superior
❹ Página actual/Número total de
páginas da pasta
❺ Página actual/Número total de
páginas de conteúdos
❻ Ir para a Lista Fotogr.
❼ Muda o número de miniaturas
apresentadas simultaneamente.
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N.º
Descrição
❽ Permite-lhe marcar certos ficheiros. Seleccione os ficheiros
que pretende e prima Botões
de cor.
Reprod. Mar- Prima Vermelho.
Reproduz o
cada
Marcar Tudo

Desmarcar
Tudo
Sair de Marcar modo
❾ Sair.

primeiro ficheiro
seleccionado.
Prima Verde.
Marca todos os
ficheiros existentes
na pasta.
Prima Amarelo.
Anula a selecção
de todos os ficheiros marcados.
Prima Azul.
Entra ou sai de
Marcar modo.

6 Reproduz um filme utilizando os
seguintes menus/botões.

��

�
�

�

�

01:02:30 / 02:30:25

�

�

� Opção

� Ocultar

Sair

Botão
Descrição
＜, ＞ Vai para um frame específico
para a frente ou para trás ao
reproduzir um vídeo. Pode
ser visto no ecrã um cursor
que indica a posição. Pode
não funcionar correctamente
em alguns ficheiros de filme.
ꕗ
Pára o leitor multimédia.
Regressa à Lista Filmes.
ꕖ

Volta à reprodução normal.

ꕘ

Pausa o reprodutor multimédia.
Se não forem premidos
botões no controlo remoto
durante 10 minutos após a
pausa, o projector regressa
ao estado de reprodução.
ꕘ e ꕙ Reprodução em
câmara lenta.
Selecciona a velocidade desejada: x2, x4, x8, x16, x32
(para trás/para a frente).

ꕎ

� Menu de Opção de contexOpção to. Consultar "Opções para
a Lista Filmes".
�
Oculta o menu no ecrã.
Ocultar Para ver o menu novamente, prima o botão OK.
Sair

Voltar para a Lista Filmes.

ENTRETENIMENTO

Opções para a Lista Filmes

1

Prima Q.MENU.
É apresentada uma janela de
contexto.

2 Prima os botões de navegação para
se deslocar até à opção e prima
OK.

3 Prima os botões de navegação para
se deslocar até uma das seguintes
opções e prima OK.

Definir reprodução de vídeo.
Opção

Descrição

Tamanho Selecciona o formato
de imadesejado para vídeos.
Completo: os ficheiros
yy
gem
são reproduzidos de
acordo com a proporção do vídeo.
16:9: Reproduz o vídeo
yy
na proporção de 16:9.
Original: Reproduz o
yy
vídeo na proporção
original.
Idioma
de áudio

Altera o Grupo de
idiomas do áudio para
ficheiros de vídeo. Os
ficheiros com uma única
faixa de áudio não podem
ser seleccionados.

Opção
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Descrição

Idioma da As legendas podem ser
legenda- ligadas e desligadas.
Idioma: activado para
yy
gem
legendas SMI e pode
seleccionar o idioma da
legenda.
Página de código: seyy
lecção do tipo de letra
das legendas. Quando
está definido para Predefinição, o conteúdo é
apresentado no idioma
definido em OPÇÃO
- Idioma do Language
(Menu).
Sinc: se o vídeo não esyy
tiver sincronizado com
as legendas, pode ser
ajustado em 0,5 segundos.
Posição: muda a localiyy
zação das legendas.
Tamanho: altera o tayy
manho do tipo de letra
das legendas.
Repetir

Liga/desliga a função de
repetição na reprodução
do filme.
Quando desactivada,
se o nome do ficheiro
seguinte for semelhante
ao do ficheiro anterior,
pode ser reproduzido em
sequência.
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Registar o código DivX

Idioma
yy
Grupo de
idiomas
das legendas
Latim1

Idioma suportado
Francês, Espanhol, Catalão, Basco, Português,
Italiano, Albanês, Línguas
Reto-Românicas, Holandês, Alemão, Dinamarquês, Sueco, Norueguês,
Finlandês, Feroês, Islandês, Irlandês, Gaélico
Escocês, Inglês

Latim2

Checo, húngaro, polaco,
romeno, croata, eslovaco,
esloveno, sérvio

Latim4

Estónio, línguas bálticas e
letão e lituano, groenlandês e lapão

Latim5

Inglês, Turco

Cirílico

Búlgaro, bielorrusso, macedónio, russo, sérvio e
ucraniano pré-1990 (sem
recuperação)

Grego

Inglês, grego moderno

Hebraico Inglês, hebraico moderno
Chinês

Chinês

Coreano

Inglês, Coreano

Árabe

Inglês, árabe

Definir reprodução de vídeo.
Permite alterar as predefinições de
Vídeo (Consultar "Definições de IMAGEM" na página 37).
Definir áudio.
Permite alterar as predefinições de Áudio
(Consultar "Definições de ÁUDIO" na página 42).

- O código de registo DivX permite-lhe
alugar ou adquirir os filmes mais recentes em www.divx.com/vod. Para
reproduzir um ficheiro DivX alugado
ou comprado, o código de registo do
ficheiro deve ser igual ao código de
registo DivX do projector.

1

Prima USB para aceder ao Menu
inicial e prima o botão Azul.
Cód. Reg. DivX(R)
DivX(R) Deregistration

Anterior

2 Prima os botões de navegação para
se deslocar até Cód. Reg. DivX e
prima OK.
i Terá que proceder ao registo do seu dispositivo
para aceder à reprodução de vídeos DivX protegidos.
Código de registo: xxxxxxxxxx
Registe-se em http://vod.divx.com

OK

3 Veja o código de registo do seu
projector.

NOTA
yyQuando verifica o código de registo,
alguns botões podem não funcionar.
yySe utilizar o código de registo DivX
de outro dispositivo, não pode
reproduzir o ficheiro DivX alugado
ou adquirido. Certifique-se de que
utiliza o código de registo DivX atribuído ao seu projector.
yyOs ficheiros de vídeo ou áudio que
não sejam convertidos pelo codec
DivX padrão podem estar corrompidos ou podem não ser reproduzidos.
yyO código DivX VOD permite-lhe activar um máximo de 6 dispositivos
numa única conta.
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Desactivar a função DivX
- Pode desactivar todos os dispositivos através do servidor Web e
impedir que os dispositivos sejam
activados.
Elimine as informações de autenticação existentes para receber uma
autenticação para um novo utilizador DivX para o projector. Uma vez
executada esta função, uma autenticação de utilizador DivX é solicitada
novamente para visualizar ficheiros
DivX DRM.

1

Prima USB para aceder ao Menu
inicial e prima o botão Azul.

2 Prima os botões de navegação para
se deslocar até DivX(R) Deregistration (Desactivação DivX(R)) e prima
OK.

3 Seleccione Sim para confirmar.
i O Seu Dispositivo Já está Registado.
Tem a Certeza que Pretente anular o
Registo?

Sim

Não

⬇
i Código de anulação de registo:
********
Anular registo em http://vod.divx.com
Continuar com anulação de registo?

Sim

Não

NOTA
Função de DRM (Digital Rights
yy
Management): esta é a tecnologia
e os serviços que evitam a utilização ilegal de conteúdos digitais para proteger os direitos do
proprietário dos direitos de autor.
O ficheiro pode ser reproduzido
após a emissão da licença online,
etc..
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LISTA FOTOGR.
* O projector pode apresentar ficheiros JPEG.

Formatos de ficheiros de fotografias suportados
Ficheiro de FOTOGRAFIA (*.JPEG)
suportado
Linha de base: 64 pixels (largura) x 64
pixels (altura) - 15360 pixels (largura) x
8640 pixels (altura)
Progressivo: 64 pixels (largura) x 64 pixels
(altura) - 1920 pixels (largura) x 1440
pixels (altura)
yyApenas pode reproduzir ficheiros JPEG.
yyOs ficheiros não suportados são
apresentados na forma de ícone prédefinido.
yyÉ apresentada uma mensagem de erro
quando não é possível reproduzir ficheiros ou formatos de ficheiro corrompidos.
yyOs ficheiros de imagem corrompidos
podem não ser apresentados correctamente.
yyPode ser necessário algum tempo para
visualizar imagens de alta resolução em
ecrã completo.

Procurar na Lista fotogr.

1

Ligue um dispositivo de armazenamento USB.

2 Prima USB para aceder ao Menu
inicial.

3 Prima os botões de navegação

para se deslocar até Lista Fotogr. e
prima OK.

4 Prima os botões de navegação

para se deslocar até ao dispositivo
pretendido e prima OK.
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N.º
Descrição
❽ Permite-lhe marcar certos ficheiros. Seleccione os ficheiros que
pretende e prima Botões de cor.

5 Prima os botões de navegação para
seleccionar uma pasta ou ficheiro
pretendido e prima OK.

❶

❷

❸

❹

Lista Fotogr.

❺

Drive1

P2

Prima Vermelho.
Apresenta a fotografia seleccionada.
Marcar Tudo
Prima Verde.
Marca todos os
ficheiros existentes
na pasta.
Desmarcar
Prima Amarelo.
Tudo
Anula a selecção
de todos os ficheiros marcados.
Sair de Marcar Prima Azul.
modo
Entra ou sai de
Marcar modo.

Página 1/1

USB 1 XTICK

P1

Ver Marcados

P3

P4

P5

Página 1/1

P6

P7

P8

P9

� Mover    � Vista    ꘧ Alteração Página     � Marcar
ꔅ  Para a Lista Músicas

❻

ꔅ  Alterar números

ꔅ  Marcar modo

❼

❽

� Sair

❾

N.º
Descrição
❶ Miniatura
Ficheiros com formato invulgar
Ficheiros não suportados
❷ Lista de conteúdos
❸ Acede a pastas de nível superior
❹ Página actual/Número total de
páginas da pasta
❺ Página actual/Número total de
páginas de conteúdos
❻ Ir para a Lista Músicas.
❼ Muda o número de miniaturas
apresentadas simultaneamente.

❾ Sair.

6 As seguintes opções estão disponíveis quando visualiza fotografias.

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

▶

◀

◀
Apresentação Diapositivos � Música Fundo (BGM) �

Opção
◀ 2/13 ▶

2/13
�

▶
ꕲ � Opção � Ocultar

Descrição
Selecciona a fotografia
anterior ou seguinte.

Sair

ENTRETENIMENTO

Opção
Descrição
Apre- As fotografias seleccionadas
sentação são apresentadas durante a
Diaposiapresentação de diapositivos.
tivos �
Se não estiver seleccionada
nenhuma fotografia, todas
as fotografias na pasta actual
são apresentadas durante a
apresentação de diapositivos.
yyDefina o intervalo de
tempo da apresentação
de diapositivos em Opção - Definir visualização
de fotografias. no menu.
Música Ouça música enquanto vê
Fundo fotografias no ecrã completo.
(BGM) � yy
Defina o dispositivo e o
álbum da Música Fundo (BGM) em Opção Definir visualização de
fotografias. no menu.

�

Rodar fotografias.
yyRoda fotografias 90°, 180°,
270°, 360° no sentido dos
ponteiros do relógio.
yyAs fotografias não podem
ser rodadas se a largura
for superior à altura da
resolução suportada.

ꕲ

Visualizar a fotografia em
modo completo ou modo
original.

�
Opção

Menu de Opções de contexto. Consulte "Opções
para a Lista Fotogr.".

�
Ocultar

Sair

Oculta o menu no ecrã de
tamanho completo.
yyPara ver o menu novamente no ecrã de tamanho completo, prima o
botão OK para apresentar.
Volta à Lista Fotogr.
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Opções para a Lista Fotogr.

1

Prima Q.MENU.
É apresentada uma janela de
contexto.

2 Prima os botões de navegação para
se deslocar até à opção e prima
OK.

3 Prima os botões de navegação para
se deslocar até uma das seguintes
opções e prima OK.

Definir visualização de fotografias.
Opção

Descrição

Velocida- Selecciona a velocidade
de Diapo- da apresentação de diasitivo
positivos (Rápida, Média,
Lenta).
Música
Fundo
(BGM)

Selecciona uma pasta de
música para a música de
fundo.
Seleccione a opção Repetir ou Aleatório.
Não é possível alterar
yy
a pasta de música
enquanto a música
de fundo estiver a ser
reproduzida.

Definir reprodução de vídeo.
Permite alterar as predefinições de
Vídeo (Consultar "Definições de IMAGEM" na página 37).
Definir áudio.
Permite alterar as predefinições de
Áudio (Consultar "Definições de ÁUDIO" na página 42)
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LISTA DE MÚSICAS
* Pode utilizar o menu Lista Músicas
para reproduzir ficheiros MP3 a
partir de um dispositivo de armazenamento USB.

Formatos de ficheiros de música suportados
Ficheiro que suporta MÚSICA (*.MP3)
Intervalo da taxa de bits 32 Kbps - 320
Kbps
Taxa de amostragem de MPEG1
yy
Layer3: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz
Taxa de amostragem de MPEG2
yy
Layer3: 16kHz, 22,05kHz, 24kHz

Procurar na Lista Músicas

1

Ligue um dispositivo de armazenamento USB.

2 Prima USB para aceder ao Menu
inicial.

3 Prima os botões de navegação para
se deslocar até Lista Músicas e
prima OK.

4 Prima os botões de navegação

para se deslocar até ao dispositivo
pretendido e prima OK.

5 Prima os botões de navegação para
seleccionar uma pasta ou ficheiro
pretendido e prima OK.

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

❶

❷

❸

❹

❺

Página 1/1

Lista Músicas
Drive1

USB 1 XTICK

Página 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

� Mover    � Reproduzir     ꘧ Alteração Página    � Marcar
ꔅ  Visualizador de ficheiros

❻

ꔅ  Alterar números

❼

ꔅ  Marcar modo

� Sair

❽

❾

N.º
Descrição
❶ Miniatura
Ficheiros com formato invulgar
Ficheiros não suportados
❷ Lista de conteúdos
❸ Acede a pastas de nível superior
❹ Página actual/Número total de
páginas da pasta
❺ Página actual/Número total de
páginas de conteúdos
❻ Ir para Visor de ficheiros.
❼ Muda o número de miniaturas
apresentadas simultaneamente.

ENTRETENIMENTO

N.º
Descrição
❽ Permite-lhe marcar certos ficheiros. Seleccione os ficheiros
que pretende e prima Botões
de cor.

Opção
Descrição
＜, ＞ Pode ver um cursor que
indica a posição.
ꕗ
Pára a reprodução.

Reprod. Marcada

Prima Vermelho.
Reproduz as músicas seleccionadas.
Marcar Tudo
Prima Verde.
Marca todos os
ficheiros existentes
na pasta.
Desmarcar
Prima Amarelo.
Tudo
Anula a selecção
de todos os ficheiros marcados.
Sair de Marcar Prima Azul.
modo
Entra ou sai de
Marcar modo.

ꕖ

Volta à reprodução normal.

ꕘ

Pausa a reprodução.

ꕎ

�
Ocultar

6 Controle a reprodução com os

Sair

seguintes botões.

�

Drive1

001. - B01.mp3
00:00

002. - B02.mp3
00:00

Página 1/1

003. - B03.mp3
00:00

004. - B04.mp3
00:00

005. - B05.mp3
00:00

�

002. - B02.mp3

�

�

�

�

�

Volta à Lista Músicas.

1

Prima Q.MENU.
É apresentada uma janela de
contexto.

2 Prima os botões de navegação para

��

� Reprod. c/ Foto

Oculta o menu no ecrã.
Para ver o menu
yy
novamente no ecrã de
tamanho completo,
prima o botão OK para
apresentar.

Opções para a Lista Músicas

Página 1/1

Lista Músicas
USB 1 XTICK

Selecciona a música anterior ou seguinte.

Reprod. Começa a reproduzir as
c/ Foto músicas seleccionadas e
vai para Lista Fotogr.
� Menu de Opção de conOpção texto.

❾ Sair.

￼￼￼￼￼￼
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02:30 / 03:25

� Opção

� Ocultar

Sair

se deslocar até à opção e prima
OK.

3 Prima os botões de navegação para
se deslocar até uma das seguintes
opções e prima OK.

Definir reprodução de áudio.
Seleccione a opção Repetir ou Aleatório.
Definir áudio.
Permite alterar as predefinições de
Áudio (Consultar "Definições de ÁUDIO" na página 42)
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VISOR DE FICHEIROS
￼￼￼￼￼￼￼￼￼

Formatos de ficheiros suportados
Ficheiros suportados: XLS, DOC, PPT,
TXT, XLSX, PPTX, DOCX, PDF
Microsoft Office Versão 97 / 2000 /
2002 / 2003 / 2007
Adobe PDF Versão 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3
/ 1.4
O visor de ficheiros realinha o docuyy
mento, por isso pode ter um aspecto diferente de quando visualizado
num PC.
Para documentos que incluam
yy
imagens, a resolução pode parecer
inferior durante o processo de realinhamento.
Se o documento for de grande
yy
volume ou tiver muitas páginas,
o carregamento poderá demorar
algum tempo.
Os tipos de letra não suportados
yy
podem ser substituídos por outros
tipos de letra.

Procurar no visor de ficheiros

1

Ligue um dispositivo de armazenamento USB.

2 Prima USB para aceder ao Menu
inicial.

3 Prima os botões de navegação para
se deslocar até Visor de ficheiros e
prima OK.

4 Prima os botões de navegação

para se deslocar até ao dispositivo
pretendido e prima OK.

5 Prima os botões de navegação para
seleccionar uma pasta ou ficheiro
pretendido e prima OK.

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

❶

❷

❸

HWP DOC
DOC

PPT

TXT PPT
PPT

DOC

Drive1

USB 1 XTICK
DOC

PDF HWP

teste1.doc
HWP DOC
42KB
teste5.txt
XLS TXT
7KB TXT PPT

PDF
PDF

HWP DOC

XLS
XLS

❹

Página 1/1

Visor de ficheiros

TXT

PPT

teste2.hwp
PDF HWP
512KB
teste6.xls
19KB XLS TXT

PDF

teste3.pdf
595KB

PPT

HWP

PDF

Página 1/1

teste4.ppt
TXT
489KB

XLS

XLS

� Mover    � Abrir     ꘧ Alteração Página
ꔅ  Para a Lista Filmes

ꔅ  Alterar números

❺

❻

ꔅ  A carregar página única

❼

� Sair

❽

N.º
Descrição
❶ Lista de conteúdos
❷ Acede a pastas de nível superior
❸ Página actual/Número total de
páginas da pasta
❹ Página actual/Número total de
páginas de conteúdos
❺ Ir para a Lista Filmes.
❻ Muda o número de miniaturas
apresentadas simultaneamente.
❼ A carre- Carrega e apresenta uma

gar página página de cada vez. O
única
tempo inicial de carregamento é curto mas
uma página com muitos
conteúdos pode ser apresentada lentamente.
A carre- Carrega todas as páginas de
gar página um ficheiro para a memória
inteira
antes de as começar a apresentar. O tempo de carregamento inicial é longo mas
pode navegar as páginas
rapidamente quando estiver
concluído. Se um ficheiro
for grande demais, pode
não ser possível carregar
todas as páginas.

❽ Sair.

ENTRETENIMENTO

6 Controle a reprodução com os

seguintes botões.
y Prima Página para se deslocar
para a página anterior ou seguinte.
y Prima VOL para Ampliar ou
Reduzir.
y 1. Prima Menu.
2. Prima os botões de navegação
para se deslocar até à Ir para
página ou Ampliar, prima ∧.

JOGAR
Permite-lhe desfrutar de jogos instalados no projector.

1 Prima Menu para aceder ao menu.
2 Prima os botões de navegação para
se deslocar até JOGO e prima OK.

JOGO

JUMP

Menu

Ir para Página

ꔦ Zoom

HOLE IN ONE

SUDOKU

SAVING CRYSTAL

INVADER

ꕉ Ocultar
�

Opção
Ir para
Página

ꔦ Zoom

Sair

Descrição
Vai para a página desejada.
Prima os botões de
navegação ou numéricos
para seleccionar a página
desejada e prima OK.
Aumentar ou reduzir o zoom.
Prima os botões de navegação para seleccionar a página
desejada e prima OK.

� Ocultar Fechar o menu.
y Para ver o menu novamente no ecrã de
tamanho completo,
prima o botão MENU
para apresentar.
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3 Quando tiver terminado, prima
BACK.
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PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES

PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES
Menu CONFIGURAR
1 Prima Menu para aceder ao menu.
2 Prima os botões de navegação para se deslocar até um dos seguintes menus e
prima OK.

3 Prima os botões de navegação para se deslocar até à definição ou opção pretendida e prima OK.

4 Quando tiver terminado, prima OK.
Menu

Descrição

IMAGEM

Ajusta a qualidade ou o efeito da imagem.

Ecrã

Ajusta o modo de ecrã, tamanho, ou keystone.

ÁUDIO

Ajusta a qualidade do som, o efeito ou o nível de
volume.

HORAS

Define a função de temporizador.

OPÇÃO

Personaliza as definições gerais.

ENTRADA

Selecciona a fonte de entrada pretendida.

OS MEUS
MÉDIA

Permite aceder às listas de fotografias, música, filmes
ou ficheiros e procurar ficheiros.

JOGO

Permite-lhe desfrutar de jogos instalados no projector.
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Definições de IMAGEM
1 Prima Menu para aceder ao menu.
2 Prima os botões de navegação para se deslocar até IMAGEM e prima OK.

IMAGEM

ꔂ Mov. ꔉ OK

• Modo de imagem : Intenso

3 Prima os botões de navegação para se deslocar até à definição ou opção pretendida e
prima OK.

4 Quando tiver terminado, prima BACK.

•

Contraste

•

Luminosidade 50

50

•

Definição

•

Cor

•

Tonalidade

•

Controlos avaçandos

•

Repor imagem

5
70
0

R

G

As definições de imagem disponíveis são descritas a seguir.
Definição

Descrição

Modo de imagem Selecciona uma das imagens predefinidas ou personaliza
cada um dos modos para um melhor desempenho do ecrã do
projector. Também é possível personalizar opções avançadas
para cada modo.
Também pode utilizar esta função através do botão PICTURE.
Modo
Intenso

Ajusta a imagem de vídeo ao ambiente comercial
através do melhoramento de Contraste, Brilho, Cor
e Definição.

Padrão

Ajusta a imagem ao ambiente normal.

Cinema

Optimiza a imagem de vídeo para um aspecto cinematográfico para poder desfrutar de filmes como
se estivesse numa sala de cinema.

Desporto Optimiza a imagem de vídeo para acções dinâmicas realçando as cores primárias, como o branco, a
relva ou o céu azul.
Jogo

Optimiza a imagem de vídeo para um ecrã de jogo
rápido, como para PC ou jogos.

Perito

Ajusta as definições detalhadas da imagem de
vídeo para peritos de vídeo, bem como para o
público em geral.

Contraste

Aumenta ou diminui o gradiente do sinal de vídeo. Pode utilizar Contraste quando a parte clara da imagem se encontrar
saturada.

Luminosidade

Ajusta o nível de base do sinal na imagem.
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Definição

Descrição

Definição

Ajusta o nível de definição dos limites entre as zonas claras
e escuras da imagem. Quanto mais baixo for o nível, mais
suave será a imagem.

Cor

Ajusta a intensidade de todas as cores.

Tonalidade

Ajusta o equilíbrio entre os níveis de vermelho e verde.

Controlos
avançados ou
Controlos para
peritos

Personaliza as opções avançadas.

Repor imagem

Restaura as opções de cada modo para a predefinição.

PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES
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Opções avançadas / Controlos para peritos
Definição

Descrição

Contraste Dinâmico

Ajusta o contraste para mantê-lo ao melhor nível, de acordo
com a luminosidade do ecrã. A imagem é melhorada iluminando as partes mais brilhantes e escurecendo as partes mais
escuras.

Contraste de
Cor

Ajusta as cores do ecrã para que fiquem mais vivas, ricas e nítidas. Esta característica enriquece a cor, saturação e a luminosidade de maneira a que o vermelho, o azul, o verde e o branco
pareçam mais intensos.

Clear White

Torne a área branca do ecrã mais luminosa e mais branca.

Cor do tema

Detecta a área do tema do vídeo e ajusta-a para expressar uma
cor do tema natural.

Redução de
ruído

Reduz o ruído do ecrã sem comprometer a qualidade do vídeo.

Redução de
ruído digital

Remove o ruído causado pela compressão de vídeo.

Gama

yyBaixo: torna a área do nível escuro e cinza médio da imagem mais brilhante.
yyMédio: apresenta níveis da imagem original.
yyBaixo: torna a área do nível escuro e cinza médio da imagem mais escura.
Pode ajustar a luminosidade da área do nível escuro e cinza médio da imagem.

Nível de preto

Baixo: o reflexo do ecrã fica mais escuro.
yy
Elevado: o reflexo do ecrã fica mais brilhante.
yy
Ajuste o nível de preto do ecrã para o nível adequado.
Esta opção está desactivada no modo RGB-PC.

Cinema Real

Torna os clipes de vídeo gravados em filme mais naturais,
eliminando o efeito de trepidação.

Gama de Cores

Padrão: apresenta uma área de cor padrão.
yy
yyLargo: modo para utilizar e definir a área de cores ricas do ecrã.
Maximiza a utilização da cor para aumentar a sua qualidade.

Edge Enhancer

Apresenta os cantos do vídeo mais claros e distintos, mas
naturais.

xvYCC

Esta função representa tanto cores ricas como um sinal de
vídeo convencional.
Esta função está activa em "Modo de imagem – Cinema, Peritos" quando o sinal xvYCC entra através de HDMI.
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Definição

Descrição

Padrão para
Peritos

Trata-se de um padrão utilizado para o ajuste por peritos.

Filtro de cor

Esta função filtra cores específicas do vídeo.
Pode utilizar o filtro RGB para ajustar a saturação de cor e matiz
com precisão.

Temp. cor

Esta função permite ajustar a cor geral do ecrã de acordo com
a sua preferência.
Seleccione Frio, Médio, Quente. No modo Peritos, personalize
as opções de cada modo.
Gama: seleccione 1.9, 2.2, 2.4
a. Método:2 Pontos
- Padrão: Interior, Exterior
-C
 ontraste de Vermelho/Verde/Azul, Luminosidade de Vermelho/Verde/Azul: a gama de ajuste é de -50 a +50.
b. Método: 10 pontos de IRE
- Padrão: Interior, Exterior
- IRE (Institute of Radio Engineers - Instituto de engenheiros de rádio) é a unidade para apresentar o tamanho do sinal de vídeo, que
pode ser definido entre 10, 20, 30 a 90, 100. É possível ajustar o
Vermelho, Verde ou Azul de acordo com cada definição.
- Luminosidade: esta função indica o valor de luminosidade calculada para gamas 2.2. Pode introduzir o valor de luminosidade que
pretender a 100 IRE; depois, o valor de luminosidade alvo para 2.2
gama é indicado a cada 10 passos, de 10 IRE a 90 IRE.
- Vermelho/Verde/Azul: a gama de ajuste é -50 - +50.

Sistema de ges- Tal como a ferramenta usada pelos especialistas para efectuarem os ajustes usantão de cores
do os padrões de teste, não afecta outras cores mas pode ser usada para ajustar
selectivamente as 6 áreas de cor (Vermelho/Verde/Azul/Ciano/Magenta/Amarelo).
A diferença de cor pode não ser distinta mesmo quando faz os ajustes para o
vídeo geral.
Ajusta Vermelho/Verde/Azul/Amarelo/Ciano/Magenta.
-C
 or Vermelho/Verde/Azul/Amarelo/Ciano/Magenta:
a gama de ajuste é -30 - +30.
-T
 onalidade Vermelho/Verde/Azul/Amarelo/Ciano/Magenta:
a gama de ajuste é -30 - +30.
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Definições de ECRÃ
1 Prima Menu para aceder ao menu.
2 Prima os botões de navegação para se deslocar até ECRÃ e prima OK.

3 Prima os botões de navegação para se deslocar até à definição ou opção pretendida e
prima OK.

Ecrã

ꔂ Mov.  ꔉ OK

•

Modo de projecção

: Frontal

•

Proporção

: 16:9

• Keystone
•

0

L

R

Config. RGB

4 Quando tiver terminado, prima BACK.
As definições de ecrã disponíveis são descritas em seguida.
Definição

Descrição

Modo de Esta função gira a imagem projectada para baixo ou na horizontal.
projecSeleccionar Traseiro quando projectar a partir da parte posterior de
ção
um ecrã transparente adquirido separadamente.
Seleccionar Tecto quando instalar o produto no tecto.
Quando o Modo de projecção é Traseiro/Frontal de tecto, o balanço
Esquerda/Direita das colunas muda automaticamente.
Proporção

Altera o tamanho da imagem para ver imagens no tamanho optimizado. (Consulte a p.18)

Keystone Utilize esta função quando o ecrã não formar um ângulo recto com o
projector e a imagem apresentar um formato trapezóide. (Consulte a
p.19)
Config.
RGB

Personaliza as opções de visualização do PC.
Opção
Resolução Selecciona uma resolução adequada quando o PC utiliza
uma resolução de 768 (1024x768/1280x768/1360x768, 60
Hz) ou de 1050 (1400x1050/1680x1050, 60 Hz).
Auto
Config.

Define o projector de forma a optimizar automaticamente
as opções para a visualização do projector.
Também pode utilizar esta função através do botão AUTO.

Posição

Localiza a imagem na posição adequada.

Tamanho

Ajusta o tamanho da imagem.

Fase

Elimina as riscas horizontais.

Reiniciar

Restaura as opções para a predefinição.
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Definições de ÁUDIO
1 Prima Menu para aceder ao menu.
2 Prima os botões de navegação para se deslo-

AUDIO

car até ÁUDIO e prima OK.

3 Prima os botões de navegação para se deslocar

ꔂ Mov.  ꔉ OK

•

Volume

•

Balanço

40
0

•

Agudos

50

R

G

até à definição ou opção pretendida e prima OK.

4 Quando tiver terminado, prima BACK.
As definições disponíveis para áudio são descritas a seguir.
Definição

Descrição

Volume

Ajusta o nível de volume.
Também pode utilizar esta função através do botão VOL.

Balanço

Ajusta o balanço de som esquerda/direita das colunas de
acordo com as suas preferências e a configuração da sala.

Agudos

Ajusta os agudos de acordo com as suas preferências e
a configuração da sala.

Definições da HORAS
1 Prima Menu para aceder ao menu.
2 Prima os botões de navegação para se deslocar até HORAS e prima OK.

3 Prima os botões de navegação para se deslocar

HORAS

ꔂ Mov.  ꔉ OK

•

Temporizador

: Desligado

•

Desligar Automãtico

: 60 min.

até à definição ou opção pretendida e prima OK.

4 Quando tiver terminado, prima BACK.
As definições disponíveis para as definições da hora são descritas em seguida.
Definição

Descrição

Temporizador

Define o tempo decorrido até o projector se desligar. Quando desligar e voltar a ligar o projector, a função Temporizador fica definida
para Desligado.

Desligar
Automático

Esta função desliga automaticamente o projector quando chegar ao
tempo predeterminado e não houver sinal.

PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES
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Definições de OPÇÃO
1 Prima Menu para aceder ao menu.
2 Prima os botões de navegação para se deslocar até OPÇÃO e prima OK.

3 Prima os botões de navegação para se deslocar até à definição ou opção pretendida e
prima OK.

OPÇÃO

ꔂ Mov.  ꔉ OK

•

Idioma(Language)

: Portugues

•

Sem Imagem

: Azul

•

Mode LED

: Normal

•

Alim. Auto

: Desligado

4 Quando tiver terminado, prima BACK.
As definições de opção disponíveis são descritas em seguida.
Definição

Descrição

Idioma

Selecciona o Idioma do Menu (Language) desejado.

Sem Imagem

Pode seleccionar a cor de fundo da função Ecrã em Branco.(Consulte a p.20)

Modo LED

Ajusta a luminosidade do ecrã.
O Modo LED muda automaticamente para modo de redução de
luminosidade se utilizar uma bateria portátil.
O Modo LED muda automaticamente para modo de redução de
luminosidade se não existir sinal de entrada.
Também pode utilizar esta função através do botão Q.MENU.

Alim. Auto

Liga o projector automaticamente quando é inserida a ficha de um
adaptador.
Opção
Ligado

O projector liga-se automaticamente ao lhe ligar a
ficha do transformador CC.

Desligado

O projector entra em modo de estado de espera ao
lhe ligar a ficha do transformador CC.
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EFECTUAR AS LIGAÇÕES
Ligue vários dispositivos externos às portas do projector.

Computador/Portátil

DVD

VCR

Dispositivo digital
USB

Auscultadores

HDMI – Consulte a p.45
Componente – Consulte a p.45
Composto – Consulte a p.46
RGB – Consulte a p.46
Armazenamento de memória – Consulte a p.21
Áudio - Consulte a p.47

Dispositivo de
jogos
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Ligar a um receptor
HD, leitor de DVD ou
videogravador
Ligue um receptor HD, leitor de DVD
ou videogravador ao projector e seleccione o modo de entrada adequado.

Ligação de componentes
Transmite os sinais analógicos de vídeo e áudio de um dispositivo externo
para o projector. Ligue o dispositivo
externo ao projector com o cabo de
componente, conforme demonstrado
na seguinte ilustração.

'&,1

Ligação HDMI
Transmite os sinais digitais de vídeo e
áudio de um dispositivo externo para o
projector. Ligue o dispositivo externo ao projector com o cabo HDMI,
conforme demonstrado na seguinte
'&,1
ilustração.

5*%,1

5*%,1

$9,1 &20321(17,1
5*%,1

$9,1 &20321(17,1

$9,1 &20321(17,1

Y

PB
VIDEO OUT

HDMI OUT

PR

(L)

(R)

AUDIO OUT
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Ligação composta
Transmite os sinais analógicos de vídeo e áudio de um dispositivo externo
para o projector. Ligue o dispositivo
externo ao projector com o cabo
composto, conforme demonstrado na
seguinte ilustração.
'&,1

Ligação a um PC
Este projector suporta a função Plug
& Play. O PC reconhece automaticamente o projector e não é necessário
instalar qualquer controlador.

Ligação do RGB
5*%,1

5*%,1

Transmite o sinal analógico de vídeo
do PC para o projector. Ligue o PC ao
projector com o cabo de sinais D-sub
de 15 pinos, conforme demonstrado
nas seguintes ilustrações. Para transmitir um sinal de áudio, ligue um cabo
de áudio tripolar do PC ao projector.

$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

EFECTUAR AS LIGAÇÕES
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'&,1

5*%,1
5*%,1

Ligação a auscultadores

$9,1 &20321(17,1

$9,1 &20321(17,1

'&,1

Permite ouvir som através dos auscultadores.

5*%,1

RGB OUT (PC)

AUDIO OUT

$9,1 &20321(17,1
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MANUTENÇÃO
Actualize e limpe regularmente o projector para manter o melhor desempenho e prolongar a vida útil do aparelho.

Limpar o Projector
Limpar a lente
Utilize um vaporizador de ar ou um
pano de limpeza para o exterior do
produto, que é fornecido com o produto, para a limpeza do mesmo. Utilize
um pulverizador ou um produto de limpeza para lentes recomendado. Para
limpar a lente, aplique uma pequena
quantidade de agente de limpeza num
cotonete ou pano macio e esfregue
na lente. Tenha em atenção que o
líquido poderá penetrar na lente se for
colocado directamente nesta.

Limpar a Caixa do Projector
Para limpar a caixa do projector, desligue primeiro o cabo de alimentação
do aparelho da tomada da parede.
Para remover sujidade ou pó, limpe
a caixa com um pano macio, seco
e sem pêlos. Para remover o pó ou
manchas da lente, utilize o pano para
a limpeza do exterior do produto,
fornecido com o mesmo.
Não utilize álcool, benzeno, diluentes
ou outros detergentes químicos, pois
podem provocar o desgaste ou descolorir a caixa.

Como fixar a tampa
da lente
1

Prepare a tampa da lente e a alça
fornecidas como acessórios.

2 Insira a extremidade da alça no ori-

fício por baixo da lente do projector.

3 Insira a alça fixa no orifício do

projector no orifício da tampa da
lente e passe a tampa da lente por
dentro do laço da alça.

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES
MODELO

HW300G(HW300G-JE)
HW301G(HW301G-JE)

Resolução (Pixels)

1280 (Horizontal) × 800 (Vertical)

Proporção

16:10 (Horizontal:Vertical)

Tamanho do painel
(mm)

11.623

Distância de projecção
(Tamanho do ecrã)

0,59 m - 3,00 m
(50,8 cm - 254 cm)

Rácio do resultado da
projecção

100 %

Distância de funcionamento do controlo
remoto

6m

Compatibilidade de
vídeo

NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL-60

Transformador CA/CC

19,5 V ￼

, 5,64 A

Saída de áudio

1W+1W

Altura (mm)

54 (sem pé), 57 (com pé)

Largura (mm)

160.0

Comprimento (mm)

119.5

Peso (g)

780

Dispositivo USB

5 V, 0,5 A (máx)
Temperatura
Em funcionamento

0° C - 40° C

Armazenado e em trans-20° C - 60° C
Condições de funcionaporte
mento
Humidade (humidade relativa)
Em funcionamento

0 % - 80%

Desligado

0 % - 85%
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ESPECIFICAÇÕES

Modo suportado RGB-PC
Formato
640X350

Freq. Vertical Freq. Horizon(Hz)
tal (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

Se o projector não suportar o sinal
yy
de entrada, a mensagem "Formato
Inválido" será apresentada no ecrã.
O projector suporta Plug & Play do
yy
tipo DDC1/2B. (Reconhecimento
automático do monitor do PC)
Tipos de sinais de sincronização de
yy
PC suportados: sincronização separada.
Para obter a melhor qualidade de
yy
imagem, ajuste a resolução da placa
gráfica do PC para 1280x800.

LICENÇA DE CÓDIGO ABERTO
Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL,
MPL e outras licenças de código aberto visite http://opensource.lge.com.
Além do código fonte, pode transferir
todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de
direitos de autor.

O modelo e número de série do projector
estão localizados na parte traseira ou num
dos lados do projector. Escreva os dados
abaixo caso seja necessário assistência.

MODELO
N.º DE SÉRIE

