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Godkännandeinformation
FCC-deklaration
Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två 
omständigheter: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna enhet måste 
acceptera all interferens som tas emot, inklusive interferens som kan orsaka bristfällig funktion.
Den här utrustningen har testats och funnits följa de begränsningar som gäller för en Klass B 
digitalt tillbehör, enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge 
godtagbart skydd mot skadlig inverkan vid en installation i en bostadsmiljö. Den här utrustningen 
genererar, använder och kan utstråla radiovågsenergi, och om den inte installeras och används i 
enlighet med instruktionerna kan den orsaka störningar på radiokommunikation. Det finns ingen 
garanti för att även en korrekt installation inte ger störningar. Om utrustningen stör radio eller 
TV mottagningar, vilket kan påvisas genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas 
användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av de följande åtgärderna:
 • Vrid på eller flytta mottagarantennen.
 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 •  Anslut utrustningen till en kontakt på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
 •  Rådfråga återförsäljaren eller en kunnig radio/TV tekniker
Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för 
efterlevnad, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar 
för efterlevnad, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

För Kanada
 • Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003.
 • Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE-efterlevnad för europiska länder

Enheten uppfyller EMC-direktiv 2004/108/EC och lågspänningsdirektiv 2006/95/EC.

Följande information gäller endast för medlemsstater i Europeiska 
Unionen (EU):
Märket anger överensstämmelse med “Waste Electrical and Electronic Equipment 
Directive 2002/96/EC (WEEE).”
Märket anger kravet på att använda tillgängliga retur- och insamlingssystem och att 
EJ avyttra utrustningen, inkluderat förbukade eller kasserade batterier, som osorterat 
kommunalt avfall.

Om det på batterier eller ackumulatorer som medföljer denna utrustning visas kemiska 
symboler för Hg, Cd eller Pb betyder det att batteriet innehåller högre halter av 
tungmetaller än 0,0005 % kvicksilver eller mer än 0,002 % kadmium eller mer än 0,004 
% bly.
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Viktiga säkerhetsföreskrifter
1.  Läs dessa föreskrifter.

2. Behåll dessa föreskrifter.

3. Följ alla varningar.

4. Följ alla föreskrifter.

5.  Använd inte produkten i närhet till vatten. Varning: för att minska risken för brand eller 
elektrisk stöt ska du undvika att utsätta apparaten för regn och fukt.

6. Rengör endast med torr trasa.

7. Täck inte över några öppningar. Installera enligt tillverkarens föreskrifter.

8.  Installera inte i närhet av värmekällor som t.ex. element, värmeregulator, ugn, eller annan 
apparatur (inklusive förstärkare) som avger värme.

9.  Motverka inte syfter med polariserad eller grundad kontakt. En polariserad kontakt har två 
flata stift, där det ena stiftet är bredare än det andra. En grundad kontakt har två flata stift 
samt ett tredje grundande stift. Det bredare stiftet (på polariserad kontakt), eller det tredje 
stiftet (på grundad kontakt) har ett säkerhetssyfte. Om den medföljande kontakten inte 
passar i uttaget bör du kontakta en elektriker och få uttaget utbytt.

10.  Skydda elsladden från att bli trampad på eller klämd, speciellt intill kontakten, inbyggda 
eluttag, eller ingången på produkten. Försäkra dig om att eluttaget är placerat i närheten av 
produkten så att det är lättåtkomligt.

11.  Använd endast tillsatser/tillbehör rekommenderade av tillverkaren.

12.  Använd endast tillsammans med vagn, ställ, stativ, hållare eller bord 
rekommenderat av tillverkaren eller sålt tillsammans med enheten. Vid 
användning av vagn, var försiktig när du flyttar vagnen/produkten för att 
undvika skada från fall.

13.  Dra ur kontakten om produkten lämnas oanvänd för längre tid.

14.  Överlåt allt underhåll till kvalificread personal. Underhåll behövs när produkten skadats, 
t.ex. vid skada på elsladden eller kontakten, om vätska spillts eller föremål fallit på 
produkten, om den har utsatts för regn eller fuktighet, om den inte fungerar som den skall, 
eller om den tappats.



���ViewSonic PJL3211

Deklaration om RoHS-efterlevnad
Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2002/95/EC från det 
europeiska parlamentet och rådet om restriktion av användning av vissa farliga substanser i 
elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktiv) och har bedömts efterleva de maximala 
koncentrationsvärden som utfärdats av TAC (European Technical Adaptation Committee) enligt 
nedan:

Substans
Föreslagen maximal 

koncentration
Faktisk koncentration

Bly (Pb) 0.1% < 0.1%

Kvicksilver (Hg) 0.1% < 0.1%

Kadmium (Cd) 0.01% < 0.01%

Hexavalent krom (Cr6+) 0.1% < 0.1%

Polybrominerade bifenyler (PBB) 0.1% < 0.1%

Polybrominerade difenyletrar (PBDE) 0.1% < 0.1%

Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan är undantagna enligt RoHS-direktivens annex 
enligt nedan:

Exampel på undantagna komponenter är:

1.  Kvicksilver i kompakta lysrör som ej överstiger 5 mg per lampa och i andra lampor som inte 
nämns specifikt i RoHS-direktivens annex.

2.  Bly i glas i katodbildrör, elektroniska komponenter, lysrör och elektroniska keramiska delar (t 
ex piezoelektroniska enheter).

3. Bly i högtemperaturlödning (t ex blybaserade legeringar som innehåller minst 85 % blyvikt).

4.  Bly som ett fördelningselement i stål innehållande upp till 0,35 % blyvikt, aluminium 
innehållande upp till 0,4% blyvikt och som en kopparlegering innehållande upp till 4 % 
blyvikt. 
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Ta copyrightt på information
Copyright© ViewSonic© Corporation, 2008. Alla rättigheter förbehålles.
Apple, Mac och ADB är registrerade varumärken för Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT, och Windows-logotyper är registrerade varumärken för 
Microsoft Corporation i USA och andra länder.
ViewSonic, logotyperna med de tre fåglarna och OnView är registrerade varumärken för 
ViewSonic Corporation.
VESA och SVGA är registrerade varumärken för Video Electronics Standards Association.
DPMS och DDC är varumärken för VESA.
PS/2, VGA och XGA är registrerade varumärken för International Business Machines Corporation.
Begränsad ansvarighet: ViewSonic Corporation skall inte hållas ansvariga för tekniska eller 
redigeringsmässiga fel eller försummelser innefattade häri. Företaget ansvarar inte heller för 
oförutsedda eller indirekta skador som kan bli följden av att detta material tillhandahålls och inte 
heller för användandet av denna produkt.
I den fortlöpande produktförbättringens intresse förbehåller sig ViewSonic Corporation rätten att 
ändra produktspecifikationerna utan föregående meddelande. Informationen i detta dokument kan 
ändras utan föregående meddelande.
Ingen del av detta dokument får kopieras, reproduceras eller överföras på något sätt eller i något 
syfte utan föregående skriftligt tillstånd från ViewSonic Corporation.

Produktregistrering
Tillgodose framtida behov och erhåll ytterligare produktinformation allteftersom den blir 
tillgänglig genom att registrera produkten på Internet på: www.viewsonic.com. ViewSonics 
installations-CD ger dig möjlighet att skriva ut registreringsformuläret som du kan skicka med 
vanlig post eller faxa till ViewSonic.

Inköpsuppgifter
Produktnamn:

Modellnummer:

Dokumentnummer:

Serienummer:

Inköpsdatum:

PJL3211

ViewSonic XGA LCD Projector

VS12417

PJL3211_UG_SWD Rev. 1A 10-14-08

_______________________________

_______________________________

Personligt identifikationsnummer (PIN):

Lampan i denna produkt innehåller kvicksilver. Kassera i enlighet med lokal 
miljölagstiftning.
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Projektor

PJL3211
Bruksanvisningens (detaljerad) - Funktionsguide

Innehållet � Kartongen
(1) Projektor
(2) Fjärrkontroll med två AA-batter�er
(3) Strömkabel
(4) RGB-kabel
(5) Mjukt etu�
(6)  Snabb Börja Leda och V�ewSon�cs 

�nstallat�ons-CD
(7) L�nslock, N�t och Band
(8) Aud�o/V�deo-kabel
(9) Ljudadapter
(10)  F�lterskydd för användn�ng upp 

och ned

Tack för att du köpte den här projektorn.

VARNING  ►Innan användning av denna product, läs igenom alla 
bruksanv�sn�ngar för denna produkt. Se t�ll att läsa "Säkerhetsföreskr�fter" först. 
Förvara sedan bruksanv�sn�ngen på ett säkert ställe för framt�da bruk.

Angående denna bruksanv�sn�ng
I denna bruksanv�sn�ng används ol�ka symboler. Betydelsen av dessa beskr�vs nedan. 

VARNING Denna symbol �nd�kerar �nformat�on som, om de �gnoreras, på 
grund av felakt�gt handhavande skulle kunna leda t�ll dödsfall 
eller personskador.

FÖRSIGTIGT Denna symbol �nd�kerar �nformat�on som, om de �gnoreras, på 
grund av felakt�gt handhavande skulle kunna leda t�ll person- 
eller sakskador.

                          Se v�dare �nformat�on på de s�dor som står efter denna symbol. 

NOTERA  • Informat�onen � denna bruksanv�sn�ng kan komma att ändras utan förvarn�ng.
• T�llverkaren påtar s�g �nget ansvar för eventuella fel � denna bruksanv�sn�ng.
• Återg�vn�ng, översändande eller användn�ng av detta dokument eller dess �nnehåll är �nte 
t�llåten utan uttryckl�g skr�ftl�gt medg�vande.

ERKÄNNANDE OM VARUNAMN:
• Mac är ett reg�strerat varumärke som t�llhör Apple Inc.
• VESA och SVGA är varunamn t�llhörande V�deo Electron�cs Standard Assoc�at�on.
• W�ndows är ett reg�strerat varunamn t�llhörande M�crosoft Corporat�on.

Alla andra varunamn t�llhör respekt�ve ägare.

(1) (2) (3)

(4)

(7)

(5) (6)

(9) (10)(8)
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Projector features / Förberedelser

Projector features
Denna projektor har förmågan att proj�cera ol�ka b�lds�gnaler på en skärm. Denna 
projektor kräver endast m�n�malt utrymme för �nstallat�on och kan skapa stora 
proj�cerade b�lder även på ett kort avstånd.
Denna projektor har en kompakt och st�l�g des�gn. Även � en så kompakt form är 
det monterat högpresterande opt�sk motor som kan v�sa mycket ljusa b�lder på en 
skärm.

Förberedelser

Innehållet i Kartongen
Se "Innehållet � Kartongen" � "Bruksanv�sn�ng (konc�s)" som är en bok. D�n 
projektor kommer med art�klarna som v�sas � den. Kontakta omedelbart d�n 
återförsäljare om något saknas.

NOTERA  • Behåll det ursprungl�ga förpackn�ngsmater�alet för framt�da 
transporter. V�d transport av projektorn se t�ll att använda det ursprungl�ga 
förpackn�ngsmater�alet. Var spec�ellt förs�kt�g med l�nsen.

Fastsättning av linslocket
För att undv�ka att tappa l�nslocket, sätt fast det 
på projektorn med det medföljande fästbandet.

1. Fäst bandet � öglan på l�nslocket. Trä ena 
änden på bandet genom bandhålet på l�nslocket 

och gör en ögla, trä den andra änden på bandet 
genom öglan. Slå �nte knut på bandet � någon ände.

2. Fäst bandet � öglan på projektorn.  
Trä den andra änden på bandet genom 

bandhålet på projektorn och gör en ögla. För l�nslocket med ena ändan på bandet 
genom öglan. 

Byt ut filterlocket för upp och nervänd användning
För projektor installerad upp och ner byt ut filterlocket mot det medföljande 
filterlocket för upp och nervänd användning, för 
att försäkra t�llräckl�gt vent�lat�onsutrymme. 
Se “Luftfilter” (50) för �nformat�on om hur 
man tar bort och sätter fast filterlocket.

VARNING  ►Rådgör med din 
återförsäljare �nnan en spec�ell �nstallat�on 
så som upphängn�ng � ett tak.

Bandhål

Bandhål

F�lterlock
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Delarnas Namn

Delarnas Namn

Projektorn

VARNING  ►HET! : V�drör �nte runt lampskyddet och luftutblåsen under 
eller d�rekt efter användn�ng då de är heta.
►Titta inte in i linsen eller luftventiler då lampan är på då det starka ljuset inte 
är bra för d�na ögon.
►Handha inte höjdjusteringsknapparna utan att hålla i projektorn, då projektorn 
kan falla ned.

FÖRSIKTIGT  ►B�behåll normal vent�lat�on för att förebygga att projektorn bl�r 
varm. Täck �nte över, blockera eller stoppa �gen luft �n/uttagen. Placera �nte något som kan 
skjuta in i eller bli indraget i ventilationshålen runt dessa. Rengör luftfiltret regelbundet.
►Använd inte säkerhetsspringan för att förhindra att projektorn faller då denna 
�nte är gjord för det ändamålet.
►Använd omstartknappen endast när projektorn inte kan stängas av genom 
normala procedurer då ett tryck på denna knapp stänger av projektorn utan att 
kyla ned den först.

(1)  Lamplucka (48) 
Lampenheten är på �ns�dan. 

(2) Fokuser�ngsr�ng (16)
(3) Zoomspak (16)
(4) Kontrollpanel (5)
(5) Högtalare (32)
(6) Höjdjusteringsknappar (x 2) (16)
(7) Höjdreglage (x 2) (16)
(8) L�ns (13, 51)
(9) L�nsskydd (3)
(10) Luft�ntag
(11)  F�lterlock (50) 

Luftfilter och luftintag finns på insidan.
(12) Luftutblås
(13) AC-�ngång (10)
(14) VIDEO-port (8)
(15) S-VIDEO-port (8)
(16) Säkerhetsspr�nga (10)
(17) COMPUTER IN1-port (8)
(18) Omstartknapp (54)
(19) COMPUTER IN2-port (8)
(20) USB-port (8)
(21) AUDIO IN1-port (8)
(22) AUDIO IN2-port (8)
(23) AUDIO OUT-port (8)
(24) CONTROL-port (8)
(25) MONITOR OUT-port (8)

HET!

K

COMPUTER IN1 COMPUTER IN2
USB AUDIO IN1

AUDIO IN2
S-VIDEO
VIDEO

MONITOR OUT CONTROL
AUDIO OUT

HET! (1) (2) (3) (4)

(7)
(10)

(9) (8) (11)

(6)
(7)

(5)

(12)

(13)

(15) (16) (17) (18) (19) (20)

(25)

(21) (22)(14)

(Knapp)

(24) (23)
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Delarnas Namn

Kontrollpanel
(1) STANDBY/ON-knapp (13)
(2) INPUT/ENTER-knapp (14, 20)
(3)  MENU-knapp (20) 

Består av fyra markörknappar.
(4) POWER-�nd�kator (13, 53)
(5) TEMP-�nd�kator (53)
(6) LAMP-�nd�kator (53)

Fjärrkontrollen
(1) VIDEO-knapp (15)
(2) COMPUTER/STORAGE-knapp (14)
(3) SEARCH-knapp (15)
(4) STANDBY/ON-knapp (13)
(5) ASPECT-knapp (15)
(6) AUTO-knapp (17)
(7) BLANK-knapp (19)
(8) MAGNIFY - ON-knapp (18)
(9) MAGNIFY - OFF-knapp (12, 18)
(10) HOME-knapp (12)
(11) END-knapp (12)
(12) PAGE UP-knapp (12)
(13) PAGE DOWN-knapp (12)
(14) VOLUME-knapp (14)
(15) MUTE-knapp (12, 14)
(16) FREEZE-knapp (19)
(17) MY BUTTON - 1-knapp (39)
(18) MY BUTTON - 2-knapp (39)
(19) KEYSTONE-knapp (18)
(20) POSITION-knapp (17)
(21) MENU-knapp (20)
(22) Markör-knappar ▲/▼/◄/► (12, 20)
(23) ENTER-knapp (12, 20)
(24) ESC-knapp (12, 20)
(25) RESET-knapp (12, 20)
(26) Batter�lock (11)

HOME PAGE UP

PAGE DOWNEND

VIDEO SEARCH

FREEZE

OFF

ON
MAGNIFY

ASPECT AUTO BLANK

MUTE

VOLUME

KEYSTONEMY BUTTON

POSITION

1 2

ESC

ENTER

MENU

RESET

COMPUTER/
STORAGE

(2)

(1)
(5)

(10)
(8)
(9)
(11)
(16)
(17)
(20)
(22)

(24)

(3)
(4)
(6)
(7)

(12)
(14)
(15)
(13)
(19)
(18)
(21)

(23)
(25)

(26)

Fjärrkontrollens 
baks�da

MENU

LAMP

TEMP

POWER

STANDBY/ON
INPUT/
ENTER

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

NOTERA  • Knappen COMPUTER/STORAGE 
på fjärrkontrollen är en knapp för att välja endast en 
PC-�ngång. Denna model har �nte någon funkt�on för 
lagr�ngsenheter.
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Inställning

(a)

(b)

(a) (c) upp

  (c) ner

(b)

(c) ner

  (c) upp

Inställn�ng

Installera projektorn � enl�ghet med den m�ljö och det sätt som projektorn kommer att 
användas �.

Uppställning
Se b�lderna och tabellerna nedan för att avgöra skärmens storlek och proj�cer�ngsavstånd.
De värden som anges � tabellen är uträknade för en helb�ldsskärm: 1024×768. 
(a) Skärmstorlek (d�agonalt) 
(b) Avstånd mellan projektor och skärm (±10%) 
(c) Höjd på skärmen (±10%)

På ett horisontalt underlag

Nedhängd från taket

• Se t�ll att det är m�nst 30 cm fr�tt 
utrymme mellan s�dorna på projektorn 
och närl�ggande föremål som väggar. 
• Rådgör med d�n återförsäljare 
�nnan en spec�ell �nstallat�on så 
som upphängn�ng � ett tal.

(a)

(b)

(a) (c) upp

  (c) ner

(b)

(c) ner

  (c) upp

(a) Skärmens 
storlek 

(diagonalt)

4 : 3 skärm 16 : 9 skärm
(b) Projektionsavstånd (c) Skärmens höjd (b) Projektionsavstånd (c) Skärmens höjd
M�n. Max. ner upp M�n. Max. ner upp

tum m m tum m tum cm tum cm tum m tum m tum cm tum cm tum
30 0,8 0,8 30 0,9 36 7 3 39 15 0,8 33 1,0 39 1 0 37 14
40 1,0 1,0 40 1,2 48 9 3 52 21 1,1 44 1,3 53 1 0 49 19
50 1,3 1,3 50 1,5 61 11 4 65 26 1,4 55 1,7 66 1 1 61 24
60 1,5 1,5 61 1,9 73 13 5 78 31 1,7 66 2,0 79 2 1 73 29
70 1,8 1,8 71 2,2 85 15 6 91 36 2,0 77 2,4 93 2 1 85 34
80 2,0 2,1 81 2,5 97 17 7 105 41 2,2 88 2,7 106 2 1 97 38
90 2,3 2,3 91 2,8 110 20 8 118 46 2,5 100 3,0 120 2 1 110 43

100 2,5 2,6 102 3,1 122 22 9 131 51 2,8 111 3,4 133 3 1 122 48
120 3,0 3,1 122 3,7 147 26 10 157 62 3,4 133 4,1 160 3 1 146 58
150 3,8 3,9 153 4,7 183 33 13 196 77 4,2 166 5,1 200 4 2 183 72
200 5,1 5,2 204 6,2 245 44 17 261 103 5,6 222 6,8 267 5 2 243 96
250 6,4 6,5 255 7,8 306 54 21 327 129 7,1 278 8,5 334 7 3 304 120
300 7,6 7,8 306 9,3 368 65 26 392 154 8,5 334 10,2 400 8 3 365 144
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Inställning

VARNING  ►Placera projektorn på en stabil och horisontell plats. Om 
projektorn faller eller knuffas t�ll kan den orsaka skada och/eller skada 
projektorn. Att använda en skadad projektor kan resultera � brand och/eller 
elektr�sk chock. 
•  Placera �nte projektorn på ett �nstab�lt, lutande eller v�brerande underlag så 

som ett v�ngl�gt eller snett stöd. 
• Placera �nte projektorn på s�dan eller högkant.
•  Rådgör med d�n återförsäljare �nnan en spec�ell �nstallat�on så som 

upphängn�ng � ett tal.
►Placera projektorn på en sval plats och se till att ventilationen är god. 
Projektorns höga temperatur kan orsaka brand, brännskara och/eller tekn�skt 
fel på projektorn. 
•  Täpp �nte för eller blockera projektorns vent�lat�onshål. 
•  Se t�ll att det är m�nst 30 cm fr�tt utrymme mellan s�dorna på projektorn och 

närl�ggande föremål som väggar. 
•  Placera �nte projektorn på metallunderlag eller underlag som ej tål värme. 
• Placera �nte projektorn på mattor, kuddar eller sängutrustn�ng. 
• Placera �nte projektorn � d�rekt solljus eller nära varma objekt så som värmare.  
•  Täck �nte för projektorl�nsen eller vent�lat�onshålen, ställ �nte heller något 

ovanpå projektorn. 
•  Placera �nte föremål som kan fastna eller skjutas �n � vent�lat�onshålen på 

unders�dan av projektorn. Denna projektor har vent�lat�onshål även på 
unders�dan. 

►Placera inte projektorn på ställen som kan bli våta. Om projektorn blir våt 
eller vätska kommer �n � projektorn kan det orsaka brand, elektr�ska stötar och/
eller tekn�skt fel på projektorn. 
• Placera �nte projektorn � badrum eller utomhus. 
• Placera �nte någont�ng som �nnehåller vätska nära projektorn.

FÖRSIKTIGT  ►Undvik att placera projektorn på rökiga, fuktiga eller 
smuts�ga ställen. Om projektorn ställs på sådana platser kan det orsaka brand, 
elektr�ska stötar och/eller tekn�skt fel på projektorn. 
• Placera �nte projektorn nära luftfuktare, rökrum eller kök.
► Placera projektorn så att ljus inte direkt träffas projektorns fjärrsensor.
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Inställning

Anslutning av apparaterna
Innan anslutn�ng läs bruksanv�sn�ngarna för alla apparater som ska anslutas och 
för denna produkt. Se t�ll att alla apparater kan anslutas t�ll denna produkt och 
förbered de kablar som krävs för anslutn�ng. 
Se följande �llustrat�oner för att ansluta dem.

NOTERA   COMPUTER IN1-porten stöder även components�gnaler. 
För mer �nformat�on se beskr�vn�ngen av COMPUTER IN menyvalet � menyn 
INSIGNAL (29).
 Använd medföljande V�deo/ljudkabel och ljudadapter.

VARNING  ►Plocka inte isär eller modifiera projektorn eller tillbehör. 
►Var försiktig så att du inte skadar kablarna och inte använder skadade kablar.

FÖRSIKTIGT  ►Stäng av alla apparater och dra ut nätsladdarna �nnan du 
ansluter dem t�ll projektorn. Anslutn�ng av en apparat som är på t�ll projektorn kan det 
uppstå extremt höga ljud eller andra fel som kan leda till tekniska fel eller skada på 
apparat och projektor.  
►Använd lämpl�ga t�llbehör eller andra avsedda kablar. Fråga d�n återförsäljare angående 
ej medföljande kablar som måste vara av en spec�ell längs eller försedda med kärna. För 
kablar med kärna bara � en ände ska du ansluta änden med kärna t�ll projektorn. 
►Se till att apparater är anslutna till rätt portar. En felaktig anslutning  
kan resultera � felfunkt�on eller skada på apparat och projektor.

HögtalareVCR/DVD-spelare Dator Monitor

eller
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Inställning

NOTERA  • Se t�ll att läsa bruksanv�sn�ngarna för apparaterna �nnan du ansluter dem 
t�ll projektorn och se t�ll att alla apparater lämpar s�g för anslutn�ng t�ll denna produkt. 
Innan anslutn�ng t�ll en dator kontrollera s�gnaln�vån, s�gnalfrekvens och upplösn�ng.
- En del s�gnaler kan behöva en adapter för att matas �n � denna projektor. 
-  En del datorer har stöd för flera bildskärmar som kan inkludera signaler som inte stöds 

av denna projektor. 
-  Även om projektorn kan v�sa s�gnaler med en upplösn�ng upp t�ll UXGA ( 1600X 

1200) kommer s�gnalen att konverteras t�ll upplösn�ngen för projektorpanelen �nnan 
den v�sas. Den bästa b�ldv�sn�ngen uppnås om upplösn�ngen på �nmatad s�gnal och 
projektorpanelen är samma. 

• V�d anslutn�ng se t�ll att formen på kablarnas kontakter passar � portarna som de 
ansluts t�ll. Och se t�ll att dra åt skruvarna med skruvar. 
• Vid anslutning av en dator till projektorn se till att aktivera datorns externa RGB-utgång. 
(Ställ �n den bärbara datorn på CRT-d�splay eller på samt�d�g v�sn�ng av LCD- och CRT-
d�splayer.) För mer �nformat�on om hur man gör detta se bruksanv�sn�ngen för den 
bärbara datorn. 
• Då b�ldupplösn�ngen ändras på en dator, beroende på �ngången, kan den automat�ska 
regleringsfunktionen ta extra tid och kanske inte avslutas. I så fall kan det hända att du 
�nte ser en kontrollruta för val av "Ja/Nej" för den nya upplösn�ngen � W�ndows. I detta fall 
går upplösn�ngen t�llbaka t�ll ursprungsvärdet. I v�ssa fall kan det vara rekommendabelt 
att använda andra CRT- eller LCD-mon�tors för ändr�ng av upplösn�ngen. 
• I v�ssa fall kan denna projektor �nte v�sa korrekta b�lder eller v�sa några b�lder alls på 
skärmen. Till exempel, automatisk justering kanske inte fungerar korrekt vid inmatning 
av v�ssa s�gnaler. En �nmatad s�gnal med kompos�t synk eller synk på G kan förv�lla 
denna projektorn så att projektorn �nte v�sar en r�kt�g b�ld. 
Om Plug-and-Play kapaciteten
Plug-and-Play är ett system som består av en PC, dess operat�va system och per�fer�ska 
apparater (t.ex. displayenheter). Denna projektor är kompatibel med VESA DDC 
2B. Plug-and-Play kan uppnås genom att ansluta denna projektor t�ll datorer som är 
kompat�bla med VESA DDC (datav�sn�ngsskärm). 
• Utnyttja denna funkt�on genom att ansluta en RGB-kabel t�ll COMPUTER IN1-porten 
(DDC 2B kompat�bel). Det kan förekomma att Plug-and-Play �nte fungerar som det skall 
om annan anslutn�ng används. 
• Använd standarddr�vrut�ner � d�n dator eftersom denna projektor är en Plug-and-Play 
mon�tor.

Anslutning av apparaterna (fortsätter)
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Inställning

Anslutning av nätsladden

1. Sätt � kontakten på nätsladden � AC-
�ngången på projektorn.

2. Anslut nätsladdens kontakt ordentl�gt  
t�ll uttaget. Inom ett par sekunder från det 

att nätsladden anslut�ts kommer POWER-
�nd�katorn att tändas med ett fast orange ljus.

Kom �håg att när funkt�onen AUTO PÅ är akt�verad (37) kommer anslutn�ng av 
nätsladden att slå på projektorn.

VARNING  ►Var extra försiktig då du ansluter nätsladden eftersom felaktiga 
eller defekta anslutn�ngar kan leda t�ll brand och/eller elektr�sk stöt.
• Använd bara den nätsladd som medföljde projektorn. Om den är skadad vänd 
d�g t�ll d�n återförsäljare för att få en hel sladd.
• Anslut endast nätsladden till utgångar med det volttal som specificerats för 
nätsladden. Strömuttaget ska vara nära projektorn och lätt åtkoml�gt. Ta bort 
strömkabeln för en komplett separat�on. 
• Modifiera aldrig nätsladden. 

AC IN
AC-�ngång

t�ll vägguttaget

Anslutn�ng av 
nätsladden

POWER-
�nd�kator

Använda säkerhetsspringan
Denna produkt har en säkerhetsspr�nga för Kens�ngton-lås. 
För detaljer se bruksanv�sn�ngen för 
säkerhetsutrustn�ngen.

VARNING  ►Använd inte säkerhetsregeln och 
säkerhetsspr�ngan för att förh�ndra att projektorn faller 
då dessa �nte är gjorda för det ändamålet.

NOTERA  • Säkerhetsspr�ngan är �nte ett heltäckande stöldskydd. Det är 
avsett för att användas som en extra stöldskyddsåtgärd.

Säkerhetsspr�nga

K

COMPUTER IN1 COMPUTER IN2
USB AUDIO IN1

AUDIO IN2
S-VIDEO
VIDEO

MONITOR OUT CONTROL
AUDIO OUT

POWER
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Fjärrkontroll

Isättning av batterierna
Sätt i batterier i fjärrkontrollen innan du använder den. Om fjärrkontrollen börjar fungera 
dåligt försök med att byta batterierna. Om du inte kommer att använda fjärrkontrollen under 
en lång period, ta ur batterierna från fjärrkontrollen och lagra dem på ett säkert ställe.

1. Håll i haken på batteriluckan och ta 
bort den.

2. Lägg de två AA-batterierna med plus- 
och minusterminalerna som det anges i 

fjärrkontrollen. 
(HITACHI MAXELL, Part No. LR6 or R6P)

3. Skjut batterilocket i pilens riktning tills det fastnar med ett klick.

Fjärrkontroll

Angående signalen från fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen fungerar med projektorns fjärrsensor. 
Denna projektor har en fjärrsensor på framsidan.
Sensorn känner av signaler inom följande område 
när sensorn är aktiv:
60 grader (30 grader till vänster och höger om 
sensorn) inom 3 meter.

NOTERA  • Signal från fjärrkontroll som reflekteras i skärmen eller liknande 
kan också användas. Om det är svårt att skicka signalen direkt till sensorn 
försök att få signalen att reflekteras. 
• Fjärrkontrollen använder infrarött ljus för att skicka signaler till projektorn 
(Klass 1 LED) så försäkra dig om att använda fjärrkontrollen i ett område som 
är fritt från hinder som kan blockera signalerna från fjärrkontrollen till projektorn.
• Fjärrkontrollen kanske inte fungerar korrekt i starkt ljus (så som direkt solljus) 
eller ljus från extremt nära håll (så som från ett lysrör) som skiner på fjärrsensorn 
på projektorn. Justera placeringen för projektorn för att undvika dessa ljus.

30º
30º cirka 3 meter

VARNING  ►Hantera alltid batterierna försiktigt och använd dem bara i 
överensstämmelse med anvisningarna. Felaktig användning kan leda till att batterierna 
exploderar, spricker eller läcker, vilket i sin tur kan leda till brand, skador och/eller 
nedsmutsning av miljön.
• Försäkra dig om att du endast använder batterier som specificerats för användning 
med fjärrkontrollen. Blanda inte nya batterier med använda batterier, inte heller batterier 
av olika märke eller sort. 
• Då du sätter i batterierna skall du kontrollera att plus- och minusterminalerna är korrekt placerade. 
• Håll batterierna borta från barn och husdjur. 
• Batterierna får ej laddas, kortslutas, lödas eller tas isär.
• Utsätt inte batterierna för eld eller väta. Förvara batterierna på en mörk, sval och torr plats.
• Om du upptäcker en läcka på ett batteri, torka upp vätskan och byt ut batteriet. Om vätska 
från batteriet hamnar på hud eller kläder, skölj omedelbart med vatten.
• Följ lokala lagar vid kassering av batteri.



12ViewSonic PJL3211

Fjärrkontroll

Ändra frekvensen på fjärrkontrollen
Den medföljande fjärrkontrollen har två val för s�gnalfrekvens 
Läge 1:NORMAL och Läge 2:HÖG. Om fjärrkontrollen �nte 
fungerar som den ska, försök att ändra s�gnalfrekvensen.
För att ställa �n Läge, tryck och håll �n nedan komb�nat�on av 
två tangenter samt�d�gt � ungefär 3 sekunder.
(1) Ställ �n Läge 1:NORMAL... Knapparna MUTE och RESET
(2) Ställ �n Läge 2:HÖG... Knapparna MAGNIFY OFF och ESC
Kom �håg att FJÄRR FREKVENS � menyalternat�vet SERVICE 
� menyn OPTION (41) på projektorn som ska kontrolleras 
måste ställas � samma läge som fjärrkontrollen.

Använda som en enkel datormus & tangentbord
Den medföljande fjärrkontrollen fungerar som en enkel mus 
och tangentbord på en PC när projektorns USB-port (B-typ) 
ansluts med PC:ns musport v�a en muskabel.

(1) HOME tangent: Tryck på knappen HOME.
(2) END tangent: Tryck på knappen END.
(3) PAGE UP tangent: Tryck på knappen PAGE UP.
(4) PAGE DOWN tangent: Tryck på knappen PAGE DOWN.
(5) Vänster musknapp: Tryck på knappen ENTER..
(6) Flytta markören: Använd markörknapparna ▲, ▼, ◄ och ►.
(7) ESC tangent: Tryck på knappen ESC.
(8) Höger musknapp: Tryck på knappen RESET. 

NOTERA  • När den enkla mus & tangentbordsfunkt�onen för denna produkt 
�nte fungerar korrekt, kontrollera följande.
- När en muskabel ansluter denna projektor med en PC som har ett inbyggt pekdon (t.ex. 
trackball) så som en bärbar dator, öppna BIOS-inställningsmeny, välj extern mus och 
avakt�vera det �nbyggda pekdonet, då det �nbyggda pekdonet kan blockera denna funkt�on. 
- W�ndows 95 OSR 2.1 eller högre krävs för denna funkt�on. Och det kan även hända att 
denna funktion inte fungerar beroende på konfigurering av datorn och drivrutinerna på mus.
- Du kan inte göra saker så so matt trycka ner två knappar samtidigt (till exempel, trycka 
ner två knappar samtidigt för att flytta muspekaren diagonalt). 
- Denna funkt�on är endast akt�verad när projektorn fungerar som den ska. Denna 
funkt�on är �nte t�llgängl�g när lampan håller på att värmas upp (POWER-�nd�katorn 
bl�nker grön) och under juster�ng av volym och v�sn�ng, korr�ger�ng för trapetso�dal 
deformer�ng, zoomn�ng av skärmen, användn�ng av funkt�onen BLANK eller v�d v�sn�ng 
av en menyskärm.

FÖRSIKTIGT  ►Felakt�gt användande av enkla mus 
& tangentbordsfunkt�oner kan skada d�n utrustn�ng. Vär 
du använder denna funkt�on anslut denna produkt endast 
t�ll en PC. Se t�ll att kontrollera d�n bruksanv�sn�ngarna 
för d�n PC �nnan du ansluter denna produkt t�ll PC:n.

HOME PAGE UP

PAGE DOWNEND

VIDEO SEARCH

FREEZE

OFF

ON
MAGNIFY

ASPECT AUTO BLANK

MUTE

VOLUME

KEYSTONEMY BUTTON

POSITION

1 2

ESC

ENTER

MENU

RESET

COMPUTER/
STORAGE

(1)(2)

HOME PAGE UP

PAGE DOWNEND

VIDEO SEARCH

FREEZE

OFF

ON
MAGNIFY

ASPECT AUTO BLANK

MUTE

VOLUME

KEYSTONEMY BUTTON

POSITION

1 2

ESC

ENTER

MENU

RESET

COMPUTER/
STORAGE

(3)(1)

(2)

(5)

(7)

(4)

(6)

(8)

USB-port

K

COMPUTER IN1 COMPUTER IN2
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Ström PÅ/AV

Ström PÅ/AV

Påkoppling av strömmen
1. Se t�ll att POWER-�nd�katorn tänds med ett fast 

orange ljus och att l�nslocket är borttaget.

2. Tryck på STANDBY/ON-knappen på projektorn eller 
fjärrkontrollen. 

Projektorns lampa kommer att tändas och  
POWER-�nd�katorn kommer att börja bl�nka grönt. 
När strömmen är helt på kommer �nd�katorn att sluta 
bl�nka och lysa fast grön.

För att proj�cera en b�ld, välj en �ngångss�gnal enl�gt 
�nstrukt�onerna "Val av Ingångss�gnal" (15).

HOME PAGE UP

PAGE DOWNEND

VIDEO SEARCH

FREEZE

OFF

ON
MAGNIFY

ASPECT AUTO BLANK

MUTE

VOLUME

KEYSTONEMY BUTTON

POSITION

1 2

ESC

ENTER

MENU

RESET

COMPUTER/
STORAGE

VARNING  ►Ett starkt ljus sänds ut när projektorn är på. Titta inte in i linsen 
på projektorn eller t�tta �n � projektorn genom någon av projektorns öppn�ngar.
►Vidrör inte runt lampskyddet och luftutblåsen under eller direkt efter 
användn�ng då de är heta.
►Avlägsna nätsladden för fullständigt avskiljande.

NOTERA  • Slå på strömmen på projektorn �nnan du slår på den för anslutna 
apparater. Stäng av projektorn efter det att du slag�t av anslutna enheter.
• Denna projektor har funkt�onen som kan få projektorn att slås på/av automat�skt. 
Se art�klarna AUTO PÅ (37) och AUTO FRÅN (38) � menyn OPTION.
 • Använda omstartknappen (54) endast när projektorn �nte kan stängas av 
genom normala procedurer.

STANDBY/ON-knapp
POWER-�nd�kator

L�nsskydd

Avstängning av strömmen
1. Tryck på STANDBY/ON-knappen på projektorn eller fjärrkontrollen.  

Meddelandet "Kraft från?" v�sas på skärmen � ungefär 5 sekunder.

2. Tryck på knappen STANDBY/ON �gen medan meddelandet v�sas. Projektorlampan 
slocknar och POWER-�nd�katorn börjar bl�nka orange.  

POWER-�nd�katorn slutar att bl�nka och börjar lysa orange då avkyln�ngen av lampan är 
klar.

3. Sätt på l�nslocket efter det att POWER-�nd�katorn lyser fast orange.
 

Sätt �nte på projektorn �nom ungefär 10 m�nuter efter det att du stängt av den. Att 
sätta på projektorn �gen så snart kan förkorta l�vslängden på v�ssa förbrukn�ngsvaror � 
projektorn.

MENU

LAMP

TEMP

POWER

STANDBY/ON
INPUT/
ENTER
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VIDEO SEARCH

FREEZE

OFF

ON
MAGNIFY

ASPECT AUTO BLANK

MUTE

VOLUME

KEYSTONEMY BUTTON

POSITION

1 2

ESC

ENTER

MENU

RESET

COMPUTER/
STORAGE



14ViewSonic PJL3211

Användning

Val av ingångssignal
1. Tryck på INPUT/ENTER-knappen på projektorn. 

Varje gång du trycker på knappen kommer 
projektorn att ändra �ngångsport enl�gt nedan.
          COMPUTER IN1    COMPUTER IN2  
                          VIDEO  



  S-VIDEO

Användn�ng

Reglering av volymen
1. Tryck på VOLUME-knappen på fjärrkontrollen. En d�alogruta 

kommer då att v�sas på skärmen för att hjälpa d�g reglera 
volymen.

2. Använd markör-knapparna ▲/▼ för att reglera volymen. 
För att stänga d�alogrutan och avsluta, tryck på VOLUME-

knappen �gen. Även om du �nte gör något försv�nner d�alogrutan 
automat�skt efter några sekunder.

● När  är valt för menyvalet AUDIO � menyn INSTÄLL. (32), är 
volymjuster�ngen avakt�verad.

För att tillfälligt tysta ner ljudet
1. Tryck på MUTE-knappen på fjärrkontrollen. 

En d�alogruta kommer då att v�sas på skärmen för att �nd�kera 
att du har tystat ner ljudet. För att återställa ljudet �gen, tryck 
på MUTE- eller VOLUME-knappen. Även om du �nte gör något 
försv�nner d�alogrutan automat�skt efter några sekunder.

● När  är valt för menyvalet AUDIO � menyn INSTÄLL. (32)är 
ljudet allt�d tyst.

1. Tryck på COMPUTER/STORAGE-knappen på 
fjärrkontrollen. 

Som visas nedan, då du trycker på denna knapp, växlar 
projektorn mellan RGB-portarna.
        COMPUTER IN1  COMPUTER IN2

● Om knappen COMPUTER/STORAGE är tryckt på för att växla 
mellan en s�gnal från porten VIDEO eller S-VIDEO, när PÅ är valt för 
menyvalet AUTOSÖK i menyn OPTION (37), kommer projektorn 
att kontrollera porten COMPUTER IN1 först. Om �ngen �nmatn�ng 
upptäcks på porten kommer projektorn att kontrollera andra portar � ovan ordn�ng.

(fortsätter på nästa s�da)
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Användning

Sökning av insignal
1. Tryck på SEARCH-knappen på fjärrkontrollen. 

Projektorn kommer då att påbörja sökn�ng efter 
�ngångss�gnaler på �ngångsportarna. 
Om en �ngångss�gnal påträffas kommer sökn�ngen att  avbrytas 
och b�ld v�sas. Om �ngen �ns�gnal upptäcks kommer projektorn 
att återgå t�ll det t�llstånd den var � �nnan sökn�ngen påbörjades.
          COMPUTER IN1    COMPUTER IN2  
                          VIDEO  



  S-VIDEO

Val av ingångssignal (fortsätter)

1. Tryck på VIDEO-knappen på fjärrkontrollen för att välja en 
�ngångsport för v�deos�gnal. Som v�sas nedan, varje gång 

du trycker på VIDEO-knappen, växlar projektorn mellan dess 
�ngångss�gnalportar. 

S-VIDEO  VIDEO 
● Om knappen VIDEO är tryckt på för att växla mellan en signal 

från porten COMPUTER IN1 eller COMPUTER IN2, när PÅ är 
valt för menyvalet AUTOSÖK i menyn OPTION  (37), kommer 
projektorn att kontrollera porten S-VIDEO först. Om �ngen �nmatn�ng upptäcks 
på porten kommer projektorn att kontrollera VIDEO-porten.

Val av bildförhållande
1. Tryck på ASPECT-knappen på fjärrkontrollen. 

Varje gång du trycker på knappen kommer projektorn att växla 
mellan ol�ka b�ldförhållande.
 För en datorsignal

NORMAL  4:3  16:9  LITEN 
  

 För en videosignal, s-videosignal eller komponentvideosignal
4:3  16:9  14:9  LITEN 
  

 För det inte är någon signal 
4:3 (fast)

● Knappen ASPECT fungerar inte när det inte matas in en lämplig signal.
● NORMAL-läget behåller det ursprungliga bildföhållandet.
● Vid initiering av automatisk justering kommer även bildföhållandet att ställas in.
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Justering av bildstorlek och skärpa
1. Använd zoomr�ngen för att justera 

b�ldstorleken.

2. Använd fokuser�ngsr�ngen för att justera 
b�ldens skärpa.

Användning

Justera projektorns höjd
När platsen för uppställn�ng av projektorn är l�te ojämn � s�dled använd 
höjdreglagen för att placera projektorn hor�sontalt.  
Med höjdreglagen kan man också luta projektorn för att 
få den � lämpl�g v�nkel t�ll skärmen, lyfta framändan på 
projektorn upp t�ll 11 grader.
Denna projektor har 2 höjdreglage och 2 höjdjuster�ngsknappar. Ett höjdreglage 
kan justeras genom att trycka upp höjdjuster�ngsknappen på samma s�dan som 
reglaget.

1. Medan du håller � projektorn tryck höjdjuster�ngsknapparna uppåt för att lossa 
höjdreglagen.

2. Placera projektorns framkant � önskad höjd. 

3. Släpp höjdjuster�ngsknapparna för att låsa höjdreglagen.

4. Efter att ha kontrollerat att höjdreglagen är låsta sätt förs�kt�gt ner projektorn.

5. V�d behov kan höjdreglagen vr�das manuellt för att göra f�nare juster�ngar. 
Håll i projektorn och vrid reglagen. 

FÖRSIKTIGT  ►Handha inte höjdjusteringsknapparna utan att hålla i 
projektorn, då projektorn kan tappas. 
►Luta inte projektorn annat än de 11 grader som går att ställa in med 
juster�ngsreglagen. En lutn�ng utöver de gränser som är satta kan orsaka 
funkt�onsfel eller förkorta l�vst�den på förbrukn�ngsdelar eller projektorn � s�g.

Fokuser�ngsr�ng Zoomr�ng

För att lossa ett höjdreglage tryck upp 
höjdjuster�ngsknappen på samma s�da. För finreglering vrid reglaget.
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Reglering av bildens läge
1. Tryck på POSITION-knappen på fjärrkontrollen. ”POSITION” 

�nd�katorn kommer att v�sas på skärmen.

2. Använd markör-knapparna ▲/▼/◄/► för att reglera b�ldens läge. 
Om du v�ll återställa b�ldens läge tryck på RESET-knappen under regler�ngen. 

Tryck på POSITION-knappen �gen för att stänga d�alogrutan och avsluta denna 
operat�on. Även om du �nte gör något försv�nner d�alogrutan automat�skt efter 
några sekunder.

● När denna funktion utförs på en videosignal, s-videosignal eller 
komponentvideosignal kommer en del bilder så som extralinjer att 
uppträda utanför b�lden.

● När denna funktion utförs på en videosignal, s-videosignal eller 
komponentv�deos�gnal beror v�dden av denna juster�ng på �nställn�ngarna av 
ÖVERSVEP i menyn VISA (26). Det är �nte möjl�gt att göra någon juster�ng 
när ÖVERSVEP är satt till 10.

Användning

Användning av den automatiska justeringsfunktionen
1. Tryck på AUTO-knappen på fjärrkontrollen.  

Genom att trycka på denna knapp utförs följande.
 För en datorsignal 

Vert�kal pos�t�on, hor�sontal pos�t�on, hor�sontal fas, förhållande 
och hor�sontal storlek justeras automat�skt. Och b�ldförhållandet 
kommer automat�skt att sättas t�ll grund�nställn�ngen.
Försäkra dig om att applikationsfönstret är inställt på maximal 
storlek �nnan du använder denna funkt�on. Det kan förekomma 
att mörka b�lder �nte justeras korrekt. Använd en ljus skärm v�d 
juster�ngen.

 För en videosignal, s-videosignal eller komponentvideosignal 
S�gnaltypen som bäst passar för respekt�ve �ns�gnal väljs automat�skt.
Denna funkt�on är t�llgängl�g bara om AUTO är valt som VIDEOFORMAT 
under INSIGNAL-menyn (29). Vert�kal pos�t�on, hor�sontal pos�t�on 
och b�ldförhållandet regleras automat�skt t�ll grund�nställn�ng. För en 
komponentv�deos�gnal kommer även den hor�sontala fasen att automat�skt 
sättas t�ll grundvärdet.

● Den automatiska regleringen kräver ungefär 10 sekunder. Vidare kan det 
förekomma att den �nte fungerar korrekt med v�ssa �ngångss�gnaler. När 
denna funktion utförs för en videosignal kan det hända att en viss extra så 
som en l�nje uppträder utanför b�lden.
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Användning

Användning av förstoringsfunktionen
1. Tryck på MAGNIFY, ON-knappen på fjärrkontrollen.  

”FÖRSTORA” indikeras på skärmen (även om indikeringen 
försvinner efter flera sekunder utan användning), och projektorn 
går över till FÖRSTORA-läget.

2. Använd markör-knapparna ▲/▼ för att reglera zoomnivån. För 
att flytta området för zoomning tryck på POSITION-knappen i 

FÖRSTORA-läget, använd sedan markör-knapparna ▲/▼/◄/► 
för att flytta området. Och för att avsluta zoomområdet tryck på 
POSITION-knappen �gen.
Tryck på MAGNIFY OFF-knappen på fjärrkontrollen för att gå ut 
ur FÖRSTORA-läget och återställa skärmen till normalt läge. 

● Projektorn lämnar automatiskt FÖRSTORA-läget när insignal ändras eller när 
�nställn�ngarna för v�sn�ng ändras (automat�sk juster�ng, etc.). 

● Även om trapetsoid deformeringen kan komma att ändras något under 
FÖRSTORA-läget kommer denna att återställas när du lämnar detta läge.

NOTERA  • Graden av zoomning kan finjusteras. Titta noga på skärmen för 
att h�tta den n�vå du önskar.

Korrigering av trapetsoid deformering
1. Tryck på KEYSTONE-knappen på fjärrkontrollen. En d�alogruta 

kommer då att v�sas på skärmen för att hjälpa d�g korr�gera 
deformer�ngen.

2. Använd markörknapparna ▲/▼ för att välja AUTO eller 
MANUELL, och tryck på knappen ► för att utföra följande.

1)  AUTO utför automat�sk vert�kal korr�ger�ng av trapetsod�al deformer�ng. 
2)  Manuell v�sar en d�alog för korr�ger�ng av trapetso�d 

deformering. Använd knapparna ▲/▼ för justering.
Tryck på KEYSTONE-knappen �gen för att stänga d�alogrutan och avsluta denna operat�on. 
Även om du �nte gör något, försv�nner d�alogrutan automat�skt efter några sekunder.

● Område inom vilket denna funktion kan justera varierar beroende på inmatning. 
För en del �nmatn�ngar kan det hända att denna funkt�on �nte fungerar bra.

● När V:INVERT. eller H&V:INVERT i menyvalet SPEGLING i menyn INSTÄLL. 
är valt om projektorskärmen lutar eller är v�nklad nedåt kan det förekomma att 
denna funkt�on �nte fungerar korrekt.

● När zoomjuster�ngen � satt t�ll TELE (telefoto fokus), kan den automat�ska 
korr�ger�ngen av trapetso�d deformer�ng bl� överdr�ven. Denna funkt�on bör användas 
när zoomjuster�ngen är satt t�ll full VIDVINKEL (v�dv�nkel fokus) när så är möjl�gt.

● När projektorn är placerad plant (runt ±0°) kan det förekomma att den 
automat�ska korr�ger�ngen av trapetso�d deformer�ngen �nte fungerar.

● När projektorn lutar � nästan ±30 eller mer kan det förekomma att denna funkt�on �nte fungerar.
● Denna funktion är inte tillgänglig när Ändringsdetektor är på (46).
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Användning

För att göra skärmen tillfälligt tom
1. Tryck på BLANK-knappen på fjärrkontrollen. 

Ingångss�gnalens skärmb�ld stängs av och skärmen bl�r tom. 
Se v�dare �nstrukt�oner under avsn�ttet BLANK � SKÄRMBILD-
menyn (33).
För att ta bort den tomma skärmen och återgå t�ll 
�ngångss�gnalens skärmb�ld tryck på BLANK-knappen �gen. 

● Denna projektor återgår automatiskt till insignalbilden när 
någon av projektorns eller fjärrkontrollens knappar (undantaget 
knapparna ASPECT, POSITION eller FREEZE, även undantaget MY 
BUTTON1/2 om AUTO TRAPETS eller MITT MINNE eller BILDLÄGE är t�lldelat 
dessa knappar (39) trycks ner.

NOTERA  • Ljudet är �nte anslutet t�ll funkt�onen blankskärm. V�d behov ställ 
�n volymen t�ll tyst först.

För att frysa bilden på skärmen
1. Tryck på FREEZE-knappen på fjärrkontrollen.  

Ind�katorn "FRYS" kommer att v�sas på skärmen (även om 
�nd�katorn �nte v�sas när AV är valt � menyvalet MEDDELANDE 
� menyn SKÄRMBILD (36)) och projektorn övergår t�ll FRYS-
läge.
För att gå ur FRYS-läge och återställa skärmen t�ll normalläge, 
tryck på FREEZE-knappen �gen. 

● Projektorn lämnar automatiskt läget FRYS när någon av 
knapparna på projektorn eller fjärrkontrollen STANDBY/ON, 
SEARCH, COMPUTER/STORAGE, VIDEO, BLANK, AUTO, VOLUME, MUTE, 
KEYSTONE, MENU, MAGNIFY och MY BUTTON1/2 (undantaget MITT MINNE 
eller BILDLÄGE är t�lldelat) (39) trycks ner.

● Om projektorn fortsätter att projicera samma bild under lång tid kan bilden 
möjl�gen förbl� som efterb�ld. Låt �nte projektorn vara � FRYS-läge alltför länge.
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Användning

Användning av menyfunktionerna
Denna projektor har följande menyer: BILD, VISA, INSIGNAL, INSTÄLL., 
SKÄRMBILD, OPTION och ENKEL MENY. ENKEL MENY består av ofta använda 
funkt�oner och de andra menyerna är �ndelade enl�gt respekt�ve syfte. Varje meny 
handhas på samma sätt. Förfar�ngssättet � dessa menyer är som följer.

1. Tryck på knappen 
MENU på 

fjärrkontrollen eller 
projektorn. 
Avancerad MENY eller 
ENKEL MENY som 
har pr�or�tet d�rekt efter 
att strömmen slås på 
kommer att v�sas.  
Då projektorn v�sar 
någon meny kommer knappen INPUT/ENTER på 
projektorn att fungerar som ENTER-knapp och knappen MENU på projektorn 
fungera som markörknappar.

Vid ENKEL MENY

2. Om du vill byta till detaljerad MENY, välj ”Gå till 
Detaljerad meny...”

3. Använd markör-knapparna ▲/▼ för att 
välja ett menyval. 

4. Använd markör-knapparna ◄/► för att 
manövrera menyvalet.

Vid detaljerad MENY

2. Använd markör-knapparna ▲/▼ för att 
välja en meny. 

Om du v�ll ändra t�ll ENKEL MENY, välj ENKEL MENY.  
Tryck då markörknappen ► eller knappen ENTER för att välja ett menyval. Det 
nedre lagermeny för valt menyval kommer att v�sas.

3. Använd markör-knapparna ▲/▼ för att välja ett menyval. Tryck då markörknappen 
► eller knappen ENTER för att fortsätta. Displayen med menyvalet visas.

4. Använd markör-knapparna ▲/▼ för att manövrera menyvalet. 
En del funkt�oner kan �nte utföras då en v�ss �ngångsport är vald eller då v�ss 

�ns�gnal v�sas. 
Om du v�ll nollställa �nställn�ngen, tryck på RESET-knappen på fjärrkontrollen.  
Notera att en del artiklar (t.ex. SPRÅK, H FAS, VOLYM) kan inte återställas. 
I Detaljerad meny när du v�ll återgå t�ll föregående skärm tryck på 
markörknappen ◄ eller knappen ESC på fjärrkontrollen.

5. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen �gen för att stänga d�alogrutan och 
avsluta denna operat�on. 

Även om du �nte gör någont�ng så kommer menyd�splayen att försv�nna efter ca 
10 sekunder.
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ENKEL MENY

ENKEL MENY

Menyval Beskrivning

BILDFÖRH
Med knapparna ◄/► hoppar du emellan de olika lägena för 
b�ldförhållande.
Se menyvalet BILDFÖRH. under menyn BILD (26).

AUTO TRAPETS 
 EXEKVERA

Med knappen ► startar du den automatiska korrigeringen av den 
trapetso�dala deformer�ngen. 
Se menyvalet AUTO TRAPETS  EXEKVERA � menyn INSTÄLL. (31).

KEYSTONE Med knapparna ◄/► korr�gerar du den vert�kala trapetso�dala deformer�ngen.
Se menyvalet KEYSTONE � menyn INSTÄLL. (31)

BILDLÄGE

Med knapparna ◄/► flyttar du emellan lägena för bildtyp.  
Lägen för b�ldtyp är en komb�nat�on av GAMMA och FÄRGTEMP. 
Välj lämpl�g �nställn�ng med hänsyn t�ll vald �ngångss�gnal.
                       NORMAL ó BIO ó DYNAMISK
 
           WHITEBOARD ó DAGSLJUSLÄGE ó TAVLA(SVART)

FÄRGTEMP. GAMMA
NORMAL MEDIUM DEFAULT #1 DEFAULT
BIO LÅG DEFAULT #2 DEFAULT
DYNAMISK HÖG DEFAULT #3 DEFAULT
TAVLA(SVART) HÖGT LJUS-1 DEFAULT #4 DEFAULT
DAGSLJUSLÄGE HÖGT LJUS-2 DEFAULT #3 DEFAULT
WHITEBOARD MEDIUM DEFAULT #5 DEFAULT

• När �nställn�ngarna av GAMMA och FÄRGTEMP. sk�ljer s�g från 
de för�nställda värdena ovan kommer �nställn�ngen för BILDLÄGE 
att visa ”PERSONLIG”. Se menyvalen GAMMA (23). och 
FÄRGTEMP. (24). under menyn BILD.
• När denna funktion utförs kan det förekomma att en extra linje.

Med ENKEL MENY:n kan du utföra de funkt�oner som anges 
� tabellen nedan. 
Välj ett menyval med markörknapparna ▲/▼. Utför sedan 
varje operat�on � enl�ghet med �nstrukt�onerna � tabellen. 

(fortsätter på nästa s�da)
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ENKEL MENY

Menyval Beskrivning

LJUSSTYRKA Med knapparna ◄/► justerar du ljusstyrkan.
Se menyvalet LJUSSTYRKA under menyn BILD (23).

KONTRAST Med knapparna ◄/► justerar du kontrasten.
Se menyvalet KONTRAST under menyn BILD (23).

FÄRG Med knapparna ◄/► justerar du färgstyrkan.
Se menyvalet FÄRG under menyn BILD (24).

FÄRGTON Med knapparna ◄/► justerar du färgtonen.
Se menyvalet FÄRGTON under menyn BILD (24).

SKÄRPA Med knapparna ◄/► justerar du skärpan.
Se menyvalet SKÄRPA under menyn BILD (24).

LJUDNIVÅ Med knapparna ◄/► justerar du färgtonen.
Se menyvalet FÄRGTON under menyn BILD (32).

SPEGLING Med knapparna ◄/► växlar du mellan lägena för spegling.
Se menyvalet SPEGLING under menyn INSTÄLL. (32).

ÅTERSTÄLL
V�d utförande av detta menyval återställs alla val gjorda under 
ENKEL MENY utom FILTERTID och SPRÅK.
En d�alogruta v�sas för att bekräfta d�tt val. Välj ÅTERSTÄLL genom 
att trycka på ▲-knappen för att utföra återställningen.

FILTERTID

Utförande av detta menyval återställer filtertiden som räknar använd 
tid för filtret.
En d�alogruta v�sas för att bekräfta d�tt val. Välj ÅTERSTÄLL genom 
att trycka på ▲-knappen för att utföra återställningen.
Se menyvalet FILTERTID under menyn OPTION (38).

SPRÅK Ändra visat språk med knapparna ◄/►.
Se menyvalet SPRÅK under menyn SKÄRMBILD (33).

Gå till Detaljerad 
meny...

Välj “Gå till Detaljerad meny...” på menyn och tryck på knappen 
► eller ENTER för att använda menyn BILD, VISA, INSIGNAL, 
INSTÄLL., SKÄRMBILD eller OPTION.

ENKEL MENY (fortsätter)
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BILD Meny

BILD Meny

Menyval Beskrivning

LJUSSTYRKA Reglera ljusstyrkan med ▲/▼-knapparna. 
Ljus ó Mörk

KONTRAST Reglera kontrasten med ▲/▼-knapparna. 
Stark ó Svag

GAMMA

Välj läge för GAMMA med ▲/▼-knapparna.
#1 DEFAULT ó #1 PERSONLIG ó #2 DEFAULT ó #2 PERSONLIGó #3 DEFAULT

#5 PERSONLIG ó #5 DEFAULT ó #4 PERSONLIG ó #4 DEFAULT ó #3 PERSONLIG
För att justera PERSONLIG

V�d val av ett läge vars namn �nnehåller 
PERSONLIG och sedan ett tryck på 
knappen ► eller knappen ENTER visar en 
d�alogruta för att hjälpa d�g att justera läget. 
Denna funkt�on är användbar när du v�ll 
ändra ljusstyrkan för specifika färgtoner.
Välj menyval med ◄/► -knapparna och 
justera nivån med ▲/▼-knapparna.
Du kan välja att v�sa ett testmönster för att kontrollera resultatet av 
d�na �nställn�ngar genom att trycka på ENTER-knappen. 
Varje gång du trycker på ENTER-knappen kommer testmönstret att 
ändras enl�gt nedan.
   Inget mönster ð  Gråskala 9 steg 
                       Ramp  Gråskala 15 steg
De åtta staplarna motsvarar de åtta n�våerna på testmönstret 
undantaget den mörkaste n�vån längst t�ll vänster. Om du v�ll justera 
ton nummer två från vänster � testmönstret (Gråskala 9 steg) 
använd juster�ngsstapel "1". Den mörkaste tonen längst t�ll vänster 
kan ej justeras med juster�ngsstaplarna.
• När denna funkt�on utförs kan det hända att l�njer eller annan 
förvrängn�ng uppstår.

Med BILD-menyn kan du utföra de funkt�oner som anges � 
tabellen nedan.
Välj ett menyval med markörknapparna ▲/▼ och tryck 
på markörknappen ► eller knappen ENTER för att utföra 
menyvalet. Utför sedan varje operat�on � enl�ghet med 
�nstrukt�onerna � tabellen. 

(fortsätter på nästa s�da)

1
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2
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3
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4
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5
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6

+0

7

+0

8

+0
GAMMA [PERSONLIG-1]

ENTER,             :
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Menyval Beskrivning

FÄRGTEMP.

Välj läge för färgtemperatur med ▲/▼-knapparna.

För att justera PERSONLIG

V�d val av ett läge vars namn �nnehåller PERSONLIG 
och sedan ett tryck på knappen ► eller knappen 
ENTER v�sar en d�alogruta för att hjälpa d�g att 
justera OFFSET och GAIN för valt läge.
OFFSET juster�ng ändrar färg�ntens�teten för alla 
färgtoner på testmönstret.
GAIN juster�ngen påverkar mest �ntens�teten på 
de ljusare tonerna på testmönstret.
Välj menyval med ◄/► -knapparna och justera nivån med ▲/▼
-knapparna.
Du kan välja att v�sa ett testmönster för att kontrollera resultatet av 
d�na �nställn�ngar genom att trycka på ENTER-knappen.
Varje gång du trycker på ENTER-knappen kommer testmönstret att 
ändras enl�gt nedan.

  Inget mönster ð Gråskala 9 steg 
                     Ramp  Gråskala 15 steg
• När denna funkt�on utförs kan det hända att l�njer eller annan 
förvrängn�ng uppstår.

FÄRG

Reglera hela färgen med ▲/▼-knapparna.
Stark ó Rödakt�g

• Detta menyval kan bara väljas för en v�deo-, s-v�deo- eller 
komponentv�deos�gnal.

FÄRGTON

Reglera färgtonen med ▲/▼-knapparna.
Grönakt�g ó Rödakt�g

• Detta menyval kan bara väljas för en v�deo-, s-v�deo- eller 
komponentv�deos�gnal.

SKÄRPA

Reglera skärpan med ▲/▼-knapparna.
Klar ó D�ffus

• Det kan förekomma lite brus och/eller skärmen kan flimra till för ett 
ögonbl�ck när �nställn�ng görs. Detta är �nget tekn�skt fel.

BILD Meny

BILD Meny (fortsätter)

+0 +0 

R G B

+0 

FÄRGTEMP. [PERSONLIG-1]

OFFSET

+0 +0

R G B

+0

GAIN
ENTER,             :

HIGH DEFAULT � HIGH CUSTOM � MID DEFAULT � MID CUSTOM 

LOW DEFAULT � LOW CUSTOM � Hi-BRIGHT-1 DEFAULT � Hi-BRIGHT-1 CUSTOM  

Hi-BRIGHT-2 DEFAULT � Hi-BRIGHT-2 CUSTOM  

(fortsätter på nästa s�da)
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BILD Meny

Menyval Beskrivning

MITT MINNE

Denna projektor har 4 m�nnen för juster�ngsdata (för alla menyval � 
menyn BILD).
Välj en funktion med knapparna ▲/▼ och tryck på knappen ► eller 
knappen ENTER för att utföra funkt�onen.

LADDA1 ó LADDA2 ó LADDA3 ó LADDA4

    SPAR1 ó SPAR2 ó SPAR3 ó SPAR4

LADDA1, LADDA2, LADDA3, LADDA4
V�d utförande av en LADDA-funkt�on laddas data från m�nnet 
länkat t�ll numret �nkluderat � funkt�onsnamnet och justerar b�lden 
automat�skt beroende på datan.
• LADDA-funkt�onen vars länkade m�nne �nte har någon data 
hoppas över.
• Kom �håg att aktuell justerad �nställn�ng kommer att försv�nna v�d 
laddn�ng av data. Om du v�ll behålla nuvarande juster�ng spara den 
�nnan du utför LADDA-funkt�onen.
• Det kan förekomma brus och skärmen kan bl�nka t�ll för ett 
ögonbl�ck v�d laddn�ng av data. Detta är �nget tekn�skt fel.
• LADDA-funkt�onen kan också utföras med knappen MY MEMORY 
som kan ställas �n � menyvalet MIN KNAPP � menyn OPTION (29).
SPAR1, SPAR2, SPAR3, SPAR4
V�d utförande av en SPAR-funkt�on sparas nuvarande juster�ngsdata 
t�ll m�nnet länkat t�ll numret �nkluderat � funkt�onsnamnet. 
• Kom �håg att nu sparad data t�ll m�nnet kommer att försv�nna v�d 
sparande av ny data t�ll m�nnet.

BILD Meny (fortsätter)
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VISA Meny

VISA Meny

Menyval Beskrivning

BILDFÖRH. 

Välj ett bildförhållande med ▲/▼-knapparna. 
För en datorsignal

NORMAL ó 4:3 ó 16:9 ó LITEN
         
För en Video-signal, S-video-signal eller komponentvideo-signal

4:3 ó 16:9 ó 14:9 ó LITEN
     
När det inte är någon signal

4:3 (fast)
• Detta menyval kan endast väljas för en lämpl�g s�gnal.
• NORMAL-läget b�behåller den ursprungl�ga �nställn�ngen för b�ldförhållande.
• Utförande av automat�sk juster�ng �n�t�erar �nställn�ngen av b�ldförhållande.

ÖVERSVEP

Reglera det allmänna svepförhållandet med ▲/▼-knapparna.
Stor (M�nskar b�lden) ó L�ten (Förstorar b�lden)

• Detta menyval kan bara väljas för en v�deo-, s-v�deo- och komponents�gnal.
• Om denna regler�ng är för stor, kan en v�ss b�ldförsämr�ng 
uppträda � b�ldens kanter. Om detta händer ska du reglera åt L�ten.

V POSITION

Reglering av det vertikala läget med ▲/▼-knapparna. 
Upp ó Ned

• Överdriven reglering av det vertikala läget kan orsaka att brus syns 
på skärmen. Om så är fallet återställ det vert�kala läget t�ll ursprungs-
�nställn�ngen. Genom att trycka på RESET-knappen när V POSITION 
är valt återställer V POSITION t�ll ursprungs�nställn�ngen.
• När denna funkt�on utförs på en v�deos�gnal, s-v�deos�gnal eller 
komponentv�deos�gnal beror v�dden av denna juster�ng på (ovan) 
inställningar av ÖVERSVEP. Det är inte möjligt att göra någon justering när 
ÖVERSVEP är satt till 10.

H POSITION

Reglera det horisontala läget med ▲/▼-knapparna. 
Vänster ó Höger

• Överdriven reglering av det horisontala läget kan orsaka att brus 
syns på skärmen. Om så är fallet återställ det hor�sontala läget t�ll 
ursprungsinställningen. Genom att trycka på RESET-knappen när H 
POSITION är valt återställer H POSITION till ursprungsinställningen.
• När denna funkt�on utförs på en v�deos�gnal, s-v�deos�gnal eller 
komponentv�deos�gnal beror v�dden av denna juster�ng på (ovan) 
inställningar av ÖVERSVEP. Det är inte möjligt att göra någon justering när 
ÖVERSVEP är satt till 10.

Med VISA-menyn kan du utföra de funkt�oner som anges � tabellen nedan. 
Välj ett menyval med markörknapparna ▲/▼ och tryck 
på markörknappen ► eller knappen ENTER för att utföra 
menyvalet. Utför sedan varje operat�on � enl�ghet med 
�nstrukt�onerna � tabellen.

(fortsätter på nästa s�da)
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VISA Meny

Menyval Beskrivning

H FAS

Reglera den horisontala fasen för att ta bort flimmer med ▲/▼
-knapparna.

Höger ó Vänster
• Detta menyval kan bara väljas för en dators�gnal eller 
komponentv�deos�gnal.

H STORLEK

Reglera den horisontala storleken med ▲/▼-knapparna.
Stor ó L�ten

• Detta menyval kan endast väljas för en lämpl�g s�gnal.
• Om denna regler�ng är överdr�ven kan det hända att b�lden �nte 
v�sas korrekt. I ett sådant fall återställ juster�ngen genom att trycka 
på knappen RESET under denna oprat�on.

AUTOJUSTERING 
UTFÖR

Då detta menyval väljs startar den automat�ska juster�ngen.
För en datorsignal
Vert�kal pos�t�on, hor�sontal pos�t�on, hor�sontal fas, förhållande och 
hor�sontal storlek (40) justeras automat�skt. Och b�ldförhållandet 
kommer automat�skt att sättas t�ll grund�nställn�ngen. 
Försäkra dig om att applikationsfönstret är inställt på dess maximala 
storlek �nnan du försöker använda denna funkt�on. Mörka b�lder kan 
justeras felakt�gt. Använd en ljus b�ld v�d juster�ng.
För en Video-signal, S-video-signal eller Komponent-video-signal
Den s�gnaltyp som passar bäst för respekt�ve �ngångss�gnal väljs 
automat�skt. 
Denna funkt�on är endast t�llgängl�g om VIDEOFORMAT � 
INSIGNAL-menyn är �nställd på AUTO (29).Vert�kal pos�t�on, 
hor�sontal pos�t�on och b�ldförhållandet regleras automat�skt t�ll 
grund�nställn�ng. För en komponentv�deos�gnal kommer även den 
hor�sontala fasen att automat�skt sättas t�ll grundvärdet.
• Denna operat�on tar c�rka 10 sekunder. Med v�ssa s�gnaler kan det 
hända att denna funkt�on �nte fungerar r�kt�gt som den ska.

VISA Meny (fortsätter)
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INSIGNAL Meny

INSIGNAL Meny

Menyval Beskrivning

PROGRESSIVE

Använd knapparna ▲/▼ för att växla mellan progresslägen.
TV ó FILM ó AV

• Denna funkt�on utförs endast för en sammanflätad s�gnal för en 
v�deo, s-v�deo eller komponent v�deo av 525� (480�) eller 625� (576�) 
s�gnal.
• Då du väljer TV eller FILM bl�r skärmb�lden tydl�g. FILM-läget kan 
anpassas t�ll 2-3 Pull-Down systemet för konverter�ng. Men dessa 
kan förorsaka en viss defekt (till exempel, en oregelbunden linje) i 
b�lden v�d föremål som rör s�g snabbt. I så fall ska du välja AV, även 
om det gör att skärmb�lden bl�r otydl�gare.

VIDEO NR

Använd knapparna ▲/▼ för att växla mellan brusreduceringslägena. 
HÖG ó MEDIUM ó LÅG

• Denna funkt�on utförs endast för en v�deo, s-v�deo eller komponent 
v�deo av 525�(480�) eller 625�(576�) s�gnal.
• Om denna funkt�on har en överdr�ven �nställn�ng,kan det leda t�ll 
en v�ss b�ldförsämr�ng. 

FÄRGZON

Välj ett färgzonläge med ▲/▼-knapparna. 
AUTO ó RGB ó SMPTE240 ó REC709 ó REC601

      
• Detta menyval kan bara väljas för en dators�gnal eller 
komponentv�deos�gnal.
• Då du väljer AUTO, väljs automat�skt opt�malt läge.
• AUTO operat�onen kanske �nte fungerar r�kt�gt v�d v�ssa s�gnaler. 
Om så är fallet kan det vara lämpl�gt att välja ett passande läge 
utom AUTO.

Med INSIGNAL-menyn kan du utföra de funkt�oner som 
anges � tabellen nedan. 
Välj ett menyval med markörknapparna ▲/▼ och tryck 
på markörknappen ► eller knappen ENTER för att utföra 
menyvalet. Utför sedan varje operat�on � enl�ghet med 
�nstrukt�onerna � tabellen. 

(fortsätter på nästa s�da)
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Menyval Beskrivning

VIDEOFORMAT

Ange v�deoformatet för s-v�deo-porten och v�deo-porten.
(1) Använd knapparna ◄/► för att välja ingångsport.
(2) Välj videosignaltyp med ▲/▼-knapparna.

AUTO  ó  NTSC  ó  PAL  ó  SECAM 
      N-PAL ó M-PAL ó NTSC4.43 

• Detta menyval utförs bara v�d s�gnal från 
VIDEO-�ngången eller S-VIDEO-�ngången. 
• Då du väljer AUTO väljs automat�skt opt�malt läge.
• Med v�ssa s�gnaler kan det hända att AUTO funkt�onen �nte fungerar 
riktigt som den ska. Om bilden blir ostabil (t.ex. en oregelbunden bild, 
avsaknad av färger) ska du välja läge enl�gt �ngångss�gnalen.

BILDLÅS

Välj PÅ eller AV för bildlåset med ▲/▼-knapparna.
PÅ ó AV

• Detta menyval kan endast utföras för en dators�gnal med en 
vertical frekvens på 50 till 60 Hz.
• Då du väljer PÅ v�sas rörl�ga b�lder mjukare.
• Denna funkt�on kan leda t�ll en v�ss b�ldförsämr�ng. Om så är fallet välj AV.

COMPUTER IN

Ställ �n typ av dator�ns�gnal för portarna COMPUTER.
(1)  Använd knapparna ◄/► för att välja en COMPUTER-port att 

ställas �n.
COMPUTER IN1 ó COMPUTER IN2

(2) Använd knapparna ▲/▼ för att välja typ av datorinsignal.
AUTO ó SYNK PÅ G AV

Synk på grön s�gnal kan stödas om AUTO är valt.
• I läget AUTO kan det förekomma att b�lden bl�r l�te förvrängd v�d 
v�ssa �ns�gnaler. Om detta händer, ta bort s�gnalanslutn�ngen först 
och välj SYNK PÅ G AV � menyn och anslut sedan s�gnalen �gen.
• Komponents�gnal kan stödas på porten COMPUTER IN1, om 
AUTO är valt för porten COMPUTER IN1.

INSIGNAL Meny

INSIGNAL Meny (fortsätter)

(fortsätter på nästa s�da)



30ViewSonic PJL3211

INSIGNAL Meny

Menyval Beskrivning

UPPLÖSNING

Upplösn�ngen för �ns�gnalerna COMPUTER IN1 och  COMPUTER 
IN2 kan ställas �n på denna projektor.
(1) I INSIGNAL-menyn välj UPPLÖSNING med knapparna ▲/▼ och tryck 
knappen ►.
Menyn UPPLÖSNING kommer att visas.

(2) I menyn UPPLÖSNING välj den 
upplösn�ng du v�ll v�sa med hjälp av 
knapparna ▲/▼.
Valet AUTO kommer att ställa �n den 
upplösn�ng som är lämpl�g för �ns�gnalen.

(3) Ett tryck på knappen ► eller ENTER när 
du väljer en STANDARD-upplösn�ng kommer 
automat�skt juster�ng av hor�sontal och vert�kal 
pos�t�on, klockfas och hor�sontal storlek att 
ske och b�ldförhållandet kommer automat�skt 
att väljas.
D�alogrutan INFORMATION (41) kommer 
att v�sas.

(4) För att ställa �n en anpassad upplösn�ng 
använd knapparna ▲/▼ för att välja 
PERSONLIG och RUTA PERSONLIG 
UPPLÖSNING kommer att visas. Ställ in den 
horisontala (HORIS) och vertikala (VERT) 
upplösningen med knapparna ▲/▼/◄/►. 
Även om �nte alla upplösn�ngar garanteras.

(5) För att spara �nställn�ngarna placera 
markören � s�ffran längst t�ll höger och tryck 
på knappen ►.
Horisontal och vertikal position, klockfas 
och hor�sontal storlek kommer att justeras 
automat�skt och ett b�ldförhållande kommer 
automat�skt att väljas. Efter det att d�alogen 
INFORMATION (41) har v�sats � ungefär 
10 sekunder kommer skärmen att återgå t�ll 
menyn UPPLÖSNING och visa den ändrade 
upplösn�ngen.

(6) För att återgå t�ll t�d�gare upplösn�ngen 
utan att spara ändr�ngarna placera markören 
på s�ffran längst t�ll vänster och tryck på 
knappen ◄.
Skärmen kommer att återgå till menyn UPPLÖSNING och visa tidigare 
upplösn�ng.
• För en del b�lder kan det hända att denna funkt�on �nte fungerar bra.

INSIGNAL Meny (fortsätter)

COMPUTER1
1280x 768@ 60

COMPUTER1
992x 744@ 60
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INSTÄLLNINGS Meny

INSTÄLLNINGS Meny

Menyval Beskrivning

AUTO TRAPETS 
EXEKVERA 

V�d val av detta menyval utförs den automat�ska korr�ger�ngen av 
trapetso�dal deformer�ng. Projektorn korr�gerar automat�skt vert�kal 
trapetso�dal deformer�ng som uppstått beroende på (framåt/bakåt) 
uppställn�ngsv�nkel.
Denna funkt�on kommer endast utföras en gång när den väljs � 
Menyn.
När lutn�ngen på projektorn ändras utför denna funkt�on �gen.
● Område inom vilket denna funktion kan justera varierar beroende 
på �nmatn�ng. För en del �nmatn�ngar kan det hända att denna 
funkt�on �nte fungerar bra.
● När V:INVERT. eller H&V:INVERT i menyvalet SPEGLING i 
menyn INSTÄLL. är valt om projektorskärmen lutar eller är v�nklad 
nedåt kan det förekomma att denna funkt�on �nte fungerar korrekt.
● När zoomjusteringen i satt till TELE (telefoto fokus), kan 
denna funkt�on bl� överdr�ven. Denna funkt�on bör användas när 
zoomjuster�ngen är satt t�ll full VIDVINKEL (v�dv�nkel fokus) när så 
är möjl�gt.
● När projektorn är placerad plant (ungefär ±0°) kan det förekomma 
att denna funkt�on �nte fungerar.
● När projektorn lutar i nästan ±30 eller mer kan det förekomma att 
denna funkt�on �nte fungerar.
● Denna funkt�on är �nte t�llgängl�g när Ändr�ngsdetektor är på (46).

KEYSTONE 

Med knapparna ▲/▼ korrigerar du den vertikala trapetsoidala 
deformer�ngen.

Krymper ovankanten på b�lden ó Krymper underkanten på b�lden
● Det justerbara området för denna funktion kan skilja sig åt 
beroende på typ av �nmatad s�gnal. För en del �nmatn�ngar kan det 
hända att denna funkt�on �nte fungerar bra.
● Denna funkt�on är �nte t�llgängl�g när Ändr�ngsdetektor är på (46).

Med INSTÄLL.-menyn kan du utföra de funkt�oner som 
anges � tabellen nedan. 
Välj ett menyval med markörknapparna ▲/▼ och tryck 
på markörknappen ► eller knappen ENTER för att utföra 
menyvalet. Utför sedan varje operat�on � enl�ghet med 
�nstrukt�onerna � tabellen. 

(fortsätter på nästa s�da)
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INSIGNAL Meny

INSIGNAL Meny (fortsätter)

Menyval Beskrivning

LJUDNIVÅ
Välj ljudnivåläge med ▲/▼-knapparna.

NORMAL ó SÄNKT
• Då SÄNKT är valt, m�nskas akust�skt brus och skärmens 
ljusstyrka.

SPEGLING

Välj speglingstillstånd med ▲/▼-knapparna.

NORMAL ó H:INVERT. ó V:INVERT. ó H&V:INVERT
 

Om Ändr�ngsdetektorn är PÅ och SPEGEL statusen ändras, 
kommer Alarm Ändr�ngsdetektor (46) att v�sas när projektorn 
startas om efter att strömbrytaren slag�t av.

VOLYM
Reglera volymen med knapparna ▲/▼.

Hög ó Låg

AUDIO

T�lldelar ljud�ngångar.
(1) Välj ingångsport med knapparna ▲/▼.
(2)  Välj den ljud�ngång som skall 

sammankopplas med �ngångsporten 
med knapparna ◄/►.

1 ó 2 ó  
• När  är valt för en �ngångsport, kommer �ngen ljudport att 
sammankopplas med �ngångsporten och �nget menyval � menyn 
LJUD är t�llgängl�gt. 
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SKÄRMBILDS Meny

Menyval Beskrivning

SPRÅK

Välj OSD (On Screen Display)-språk med ▲/▼-knapparna.

SUOMI ó POLSKI ó TÜRKÇE

ENGLISH ó FRANÇAIS ó DEUTSCH ó ESPAÑOL ó ITALIANO

NORSK ó NEDERLANDS ó PORTUGUÊS ó 日本語

    ó    ó        ó SVENSKA ó

MENYLÄGE
Justera menyläget med ▲/▼/◄/►-knapparna. 
För att avsluta denna operat�on tryck MENU-knappen på 
fjärrkontrollen eller låt bl� att utföra några operat�oner � ungefär 10 
sekunder.

BLANK

Välj typ av blank skärm med ▲/▼-knapparna.
Blank skärm är skärmen som v�sas v�d t�llfäll�g nedsläckn�ng av 
skärmen (19). Den v�sas genom att trycka på knappen BLANK.

M�nSkärm ó ORIGINAL ó BLÅ ó VIT ó SVART
     

Funkt�on

M�nSkärm Skärmen kan reg�streras � menyvalet M�nSkärm 
(35).

ORIGINAL Skärmen återställs t�ll standard skärm.
BLÅ, VIT, SVART Tomma skärmar � respekt�ve färg.

• För att undv�ka att efterb�lder av M�nSkärm eller ORIGINAL-skärm 
kommer dessa att ändras till tom svart skärm efter flera minuter.

Med SKÄRMBILD-menyn kan du utföra de funkt�oner som 
anges � tabellen nedan. 
Välj ett menyval med markörknapparna ▲/▼ och tryck 
på markörknappen ► eller knappen ENTER för att utföra 
menyvalet. Utför sedan varje operat�on � enl�ghet med 
�nstrukt�onerna � tabellen. 

(fortsätter på nästa s�da)
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SKÄRMBILDS Meny

Menyval Beskrivning

UPPSTART

Användning av knapparna ▲/▼ ändrar initialskärmen.
Uppstartskärmen är den skärm som v�sas om �ngen �ngångss�gnal 
upptäcks eller s�gnalen �nte är lämpl�g.

M�nSkärm ó ORIGINAL ó AV
         

Funkt�on

M�nSkärm Skärmen kan reg�streras � menyvalet M�nSkärm 
(35).

ORIGINAL Skärmen återställs t�ll standard skärm.
AV Tom svart skärm.

• För att undv�ka att efterb�lder av M�nSkärm eller ORIGINAL-
skärm kommer dessa att ändras t�ll BLANK skärm (33) efter flera 
m�nuter. Om även BLANK-skärm är M�nSkärm eller ORIGINAL 
kommer �stället en tom svart skärm att v�sas.
• När PÅ är valt för MinSkärm LÖSENORD i menyvalet SÄKERHET 
� menyn OPTION (43) är UPPSTART fastställt t�ll M�nSkärm.

SKÄRMBILDS Meny (fortsätter)

(fortsätter på nästa s�da)
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SKÄRMBILDS Meny

Menyval Beskrivning

MinSkärm

Detta menyval ger d�g möjl�ghet att fånga en b�ld som du kan 
använda som M�nSkärm-b�ld som kan användas som BLANK 
UPPSTART-skärm. V�sa den b�ld du v�ll fånga �nnan du utför 
följande procedur.
1.  V�d val av detta menyval v�sas d�alogrutan 

"M�nSkärm". Den kommer att fråga d�g om 
du v�ll fånga en b�ld från nuvarande skärm.
Vänta t�ll dess att den b�ld du v�ll fånga v�sas och tryck på 
knappen ENTER när b�lden v�sas. B�lden fryses och ramen för 
fångn�ng v�sas. 
För att avbryta tryck knappen RESET eller ESC.

2. Reglera ramens placer�ng med knapparna  
▲/▼/◄/►. 
Flytta ramen t�ll den del av b�lden du v�ll  
använda. Det kan hända att ramen �nte går  
att flytta för vissa ingångssignaler. 
För att starta reg�strer�ng tryck på knappen 
ENTER. 
För att återställa skärmen och återgå t�ll 
föregående d�alogruta tryck på knappen 
RESET eller ESC. 
Registreringen tar flera minuter.
När reg�strer�ngen är avslutad kommer den 
reg�strerade skärmen och följande meddelande 
att visas under flera sekunder. 
 “MinSkärm lagring är avslutad” 
Om reg�strer�ngen m�sslyckades kommer 
följande meddelande v�sas: 
 “Ett lagringsfel har inträffat. Försök igen.”

• Denna funkt�on kan �nte väljas när PÅ är valt för menyvalet 
M�nSkärm Lås (nedan).
• Denna funkt�on kan �nte väljas när PÅ är valt för M�nSkärm 
LÖSENORD i menyvalet SÄKERHET i menyn OPTION (43).

MinSkärm Lås

Med ▲/▼-knapparna slås MinSkärm Lås funktionen på och av. 
PÅ ó AV

När PÅ är valt kan �nte funkt�onen M�nSkärm utföras. Denna 
funkt�on skyddar nuvarande M�nSkärm b�ld.
• Denna funkt�on kan �nte väljas när PÅ är valt för M�nSkärm 
LÖSENORD i menyvalet SÄKERHET i menyn OPTION (43).

SKÄRMBILDS Meny (fortsätter)

(fortsätter på nästa s�da)
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SKÄRMBILDS Meny

Menyval Beskrivning

MEDDELANDE

Välj på eller av med ▲/▼-knapparna.
PÅ ó AV

Då du väljer PÅ, är följande meddelandefunkt�oner akt�verade.
"AUTOJUSTERING PÅGÅR" under autojuster�ngen
"INGEN INSIGNAL DETEKTERAD"
"SYNK ÄR UTANFÖR OMRÅDET"
"Söker efter.…" då en �ngångss�gnal söks
"Detekterar...." då en �ngångss�gnal upptäckts
Ind�kat�onen av �ngångss�gnalen genom �ngångsändr�ng
Ind�kat�onen av b�ldförhållandet v�d ändr�ng av den samma
Ind�kat�onen av BILDLÄGE v�sas genom ändr�ng
Ind�kat�onen av MITT MINNE v�sas genom ändr�ng
Ind�kat�onen för "FRYS" och "||" under det att skärmen är fryst 
genom att trycka ner FREEZE-knappen.

• Då AV är valt se t�ll att komma �håg att denna funkt�on är vald. 
M�ssta �nte frysn�ngen för en felakt�g funkt�on (19).

KÄLLNAMN

Varje �ngångsport för denna projektor kan ha ett namn assoc�erat t�ll den.
(1) Använd knapparna ▲/▼ på menyn 
SKÄRMBILD för att välja KÄLLNAMN och 
tryck sedan på knappen ►.  
Menyn KÄLLNAMN kommer att v�sas.
(2) Använd knapparna ▲/▼ på menyn 
KÄLLNAMN för att välja port att namnge 
och tryck sedan på knappen ►. 
Högersidan på menyn är tom till dess att 
ett namn angetts.
D�alogen KÄLLNAMN kommer att v�sas.
(3) Det nuvarande namnet kommer att v�sas 
på första raden. Använd knapparna ▲/▼/◄
/► och knappen ENTER eller INPUT för att 
välja och mata �n tecken. Knappen RESET 
kan användas för att radera 1 tecken � taget. 
Namnet kan �nnehålla högst 16 tecken.
(4) För att ändra ett redan �nskr�vet tecken, tryck 
på knappen ▲ när markören är på raden [A-N] 
för att flytta markören till namnet som visas på 
första raden och använd knapparna ◄/► för att 
välja tecken som skall ändras. När väl ett tecken 
� namnet är valt använd knappen ▼ för att flytta 
markören ner t�ll området för tecken�nmatn�ng för 
att välja och skr�va �n tecken som beskr�vs ovan. 
(5) Välj  och tryck knapparna ENTER 
eller INPUT när du är färd�g med 
inmatningen av text.
För att återgå t�ll t�d�gare namn utan att spara ändr�ngarna tryck på 
knappen ESC eller ◄ och knappen INPUT samtidigt.

SKÄRMBILDS Meny (fortsätter)
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OPTION Meny

Menyval Beskrivning

AUTOSÖK

Användning av knapparna ▲/▼ sätter på/stänger av funktionen för 
automat�ska s�gnalsökn�ng.

PÅ ó AV
Om du väljer PÅ under detta menyval och �ngen s�gnal�ngång 
upptäcks börjar projektorn söka efter �ngångss�gnal � följande 
ordn�ng. Sökn�ngen startar från nuvarande port. Och v�sar mottagen 
b�ld från upptäckt �ngångss�gnal.

 COMPUTER IN1  ð  COMPUTER IN2

               VIDEO  S-VIDEO

AUTO TRAPETS 

Använd knapparna ▲/▼ för att slå på/stänga av den automatiska 
keystone funkt�onen. 

PÅ ó AV
PÅ: Automat�sk korr�ger�ng av trapetso�d deformer�ng kommer att 
utföras när projektorns lutn�ng ändras.
AV: Denna funkt�on är avakt�verad. Utför AUTO TRAPETS  
EXEKVERA � INSTÄLL.-menyn för automat�sk korr�ger�ng av 
trapetso�d deformer�ng.
• När projektorn hänger ner från taket kommer denna funkt�on �nte 
att fungera korrekt så välj AV.
• Denna funkt�on är �nte t�llgängl�g när Ändr�ngsdetektorn är på (46).

AUTO PÅ

Använd knapparna ▲/▼ för att slå på/stänga av funktionen AUTO PÅ. 
PÅ ó AV

När den är satt t�ll PÅ, kommer lampan � projektorn automat�skt att 
slås på utan den normala proceduren (13) endast när projektorn 
matas med ström efter det att strömmen bröts när lampan var på.
• Denna funkt�on fungerar �nte så länge som det är strömt�llförsel t�ll 
projektorn när lampan är av.
• Efter att lampan tänds genom AUTO PÅ-funkt�onen, om varken 
�ngång eller operat�on upptäcks under ca. 30 m�nuter slås projektorn 
av, även om AUTO FRÅN-funkt�onen är avakt�verad (38).

Med OPTION-menyn kan du utföra de funkt�oner som anges � 
tabellen nedan. 
Välj ett menyval med markörknapparna ▲/▼ och tryck 
på markörknappen ► eller knappen ENTER för att utföra 
menyvalet, utom för menyvalen LAMPTID och FILTERTID. 
Utför sedan varje operat�on � enl�ghet med �nstrukt�onerna � 
tabellen.

(fortsätter på nästa s�da)
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Menyval Beskrivning

AUTO FRÅN

Ställ in tiden med ▲/▼-knapparna.
Lång (max. 99 minuter) ó Kort (m�n. 0 m�nuter = URKOPPLAD)

AUTO FRÅN 
INKOPPLAD 

 
1 

AUTO FRÅN 
URKOPPLAD 

 
0 

Då t�den är satt t�ll 0 kommer projektorn �nte att stängas av automat�skt.
När t�den är satt t�ll 1 t�ll 99 och när den t�den har passerat utan någon 
s�gnal eller utan passande s�gnal kommer projektorlampan att stängas av.
Om en av knapparna på projektorn eller fjärrkontrollen trycks ner eller när 
ett kommando (utom kommandot get) sk�ckas från kontrollporten under 
motsvarande t�d kommer projektorn �nte att stängas av. 
Se avsn�ttet "Avstängn�ng av Strömmen" (13).

LAMPTID

Lampt�mern räknar t�den som nuvarande lampa har används och 
v�sar denna t�d � OPTION-menyn. 
Genom att trycka på knappen RESET eller ► visar en dialog. 
Välj ÅTERSTÄLL med ▲-knappen för att återställa lamptimern.

ÅTERSTÄLL  ANNULLERA
• Återställ endast lampt�den när du har bytt lampan för att 
säkerställa lämpl�ga �nd�kat�oner om lampan.
• Se avsn�ttet "Lampan" (48) för �nstrukt�oner om hur man byter 
lampa. 

FILTERTID

Filtertimern räknar tiden som nuvarande filter har används och visar 
denna t�d � OPTION-menyn.
Genom att trycka på knappen RESET eller ► visar en dialog.
Välj ÅTERSTÄLL med ▲-knappen för att återställa filtertimern. 

ÅTERSTÄLL  ANNULLERA
• Återställ endast filtertiden då du har rengjort eller bytt luftfiltret för 
att säkerställa lämpliga indikationer om luftfiltret.
• Se avsnittet "Luftfilter" (50) för �nstrukt�oner om hur man sköter 
luftfiltret.

OPTION Meny

OPTION Meny (fortsätter)

(fortsätter på nästa s�da)
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Menyval Beskrivning

MIN KNAPP

Anger en av följande funkt�oner t�ll MY BUTTON 1 och 2 på 
fjärrkontrollen. (5)
Välj 1 eller 2 på menyn MIN KNAPP med knapparna ◄/► först. 
Använd sedan knapparna ▲/▼ för att ställa in följande funktioner 
t�ll vald knapp.
• COMPUTER1 : Anger porten t�ll COMPUTER IN1.
• COMPUTER2 : Anger porten t�ll COMPUTER IN2
• S-VIDEO : Anger porten t�ll S-VIDEO
• VIDEO : Anger porten t�ll VIDEO
• INFORMATION: V�sar en d�alogrutan för INSIGNAL-INFORMATION (41). 
•  AUTO TRAPETS   EXEKVERA:  

Utför automat�sk korr�ger�ng av trapetso�dal deformer�ng (31).
•  MITT MINNE:  

Laddar en av lagrad juster�ngsdata (25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om du vill behålla nuvarande justering tryck på knappen ◄ för att 
avsluta. Annars kommer aktuell justerad �nställn�ng att försv�nna 
v�d laddn�ng av data.

• BILDLÄGE: Ändrar BILDLÄGE (21).
•  FILTERÅTER.:  

Visar dialogen för att bekräfta återställning av filtertiden (38).
• AKTIV IRIS Ändrar det akt�va �r�s-läget.
• VOLYM+: Höjer volymen.
• VOLYM-: Sänker volymen.

SERVICE

Genom att välja detta menyval öppnas SERVICE-menyn.
Välj ett menyval med knapparna ▲/▼ och tryck på knappen ► eller 
knappen ENTER för att utföra menyvalet.

FLÄKT HAST. ó AUTOJUSTERA ó SPÖKBILD ó FILTER MED ó TANGENTLÅS

FABRIKSINST.  ó  INFORMATION  ó  FJÄRR FREKVENS
FLÄKT HAST.
Välj fläkthastighet med ▲/▼-knapparna. 
HÖG ökar rotationshastigheten på fläkten. Använd 
denna funkt�on då projektorn används på höga 
höjder etc. Observera att projektorn låter mer när 
HÖG är valt.

HÖG ó NORMAL

OPTION Meny (fortsätter)
OPTION Meny

(fortsätter på nästa s�da)

När aktuella juster�ngar �nte 
sparas t�ll m�nnet kommer 
följande d�alog att v�sas.

När �nte någon data är 
sparad � m�nnet kommer 
en d�alog att v�sas.
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Menyval Beskrivning

SERVICE
(fortsätter)

AUTOJUSTERA
Användning av knapparna ▲/▼ aktiverar/avaktiverar 
den automat�ska juster�ngen.
När URKOPPLAD väljs kommer den automat�ska 
juster�ngsfunkt�onen att kopplar ur, även om grova 
juster�ngar automat�skt kommer att genomföras med 
hänsyn t�ll grund�nställn�ngarna.

FIN ó SNABB ó URKOPPLAD
      

FIN: Finare inställning inclusive justering av H STORLEK.
SNABB:  Snabbare inställning, ställer in H STORLEK till 

förhands�nställd data för �ns�gnalen.
• Beroende på omständ�gheterna, så som �nkommande b�ld, 
s�gnalkabel för enheten, m�ljön runt enheten, etc., kan det 
förekomma att den automat�ska juster�ngen �nte fungerar korrekt. 
Om så är fallet välj URKOPPLAD för att koppla ur den automat�ska 
juster�ngen och justera manuellt.
SPÖKBILD
1.  Välj en färg på spökbilden med ◄/►-knapparna. 
2.  Justera det valda elementet med ▲/▼

-knapparna t�ll dess att spökb�lden försv�nner.
FILTER MED.
Använd ▲/▼-knapparna för att ställa in timern på intervallet för 
visning av meddelande för rengöring av luftfiltret.

50h ó 100h ó 200h ó 300h ó AV 
Efter att ha valt “50h”, “100h”, “200h” eller “300h”, 
kommer meddelandet “PÅMINNELSE *** TIM HAR 
GÅTT SEN SENASTE FILTERKONTROLL” att visas 
när t�mern når det �ntervall som ställts �n med menyn. 
(52).
När “AV” är valt kommer meddelandet om luftrengöring inte visas.
• Kontrollera och rengör luftfiltret regelbundet även om inget 
meddelande visas. Om luftfiltret täpps igen med damm och annat 
kommer den �nre temperaturen att st�ga v�lket kan resultera � 
felfunkt�on eller m�nska projektorns l�vst�d.
• Det rekommenderas att välja “100h” i allmänhet. Var speciellt 
försiktig med användningsmiljön för projektorn och luftfiltrets 
kondition när “200h”, “300h” eller “AV” är valt.

OPTION Meny (fortsätter)

OPTION Meny

(fortsätter på nästa s�da)
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Menyval Beskrivning

SERVICE
(fortsätter)

TANGENTLÅS
Sätt PÅ och stäng AV tangentlåsfunktionen med knapparna ▲/▼. 
När PÅ är valt kommer �nga knappar på projektorn utom STANDBY/
ON-knappen att fungera.

PÅ ó AV
• Använd denna funkt�on för att undv�ka ofog och oavs�ktl�ga 
knapptryck. Denna funkt�on har �ngen effekt på fjärrkontrollen.
FJÄRR FREKVENS
Använd knapparna ▲/▼ för att ändra projektorns fjärrsensor 
�nställn�ng.

1:NORMAL ó 2:HÖG
Menyval som är markerade är på. 
Fabr�ks�nställn�ngen för både 1:NORMAL och 
2:HÖG är på. Om fjärrkontrollen inte fungerar 
korrekt ställ �n denna t�ll ant�ngen 1 eller endast 2 
(12).
Ingen av dessa kan stängas av samt�d�gt.
INFORMATION
Då denna funktion väljs öppnas dialogrutan ”INSIGNAL 
INFORMATION”. 
Den v�sar �nformat�on om aktuell �ngång.

INSIGNAL-INFORMATION
COMPUTER1
1024x768 @60
BILDLÅS PÅ

INSIGNAL-INFORMATION
S-VIDEO

PAL
AUTO

INSIGNAL-INFORMATION
COMPUTER1

576i @50

• Meddelandet ”BILDLÅS” betyder att bildlåset är aktivt. 
• Detta menyval kan �nte väljas då s�gnal saknas eller utanför synk.
FABRIKSINST.
Vid val av ÅTERSTÄLL med knappen ▲ utför denna funktion. Med 
denna funkt�on kommer alla menyval � alla menyer att återgå t�ll 
ursprungl�g �nställn�ng på en gång. Notera att menyvalen LAMPTID, 
FILTERTID, SPRÅK och SÄKERHET inte återställs.

ÅTERSTÄLL  ANNULLERA

OPTION Meny (fortsätter)

OPTION Meny

(fortsätter på nästa s�da)
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Menyval Beskrivning

SÄKERHET

Denna projektor är utrustad med säkerhetsfunkt�oner.
Användarreg�strer�ng krävs �nnan användn�ng av säkerhetsfunkt�onerna.
Kontakta d�n lokala återförsäljare.

1 Använda säkerhetsfunktionerna
1.1 Skriv in LÖSENORD
1.1-1  Använd knapparna ▲/▼ på menyn OPTION 

för att välja SÄKERHET och tryck sedan på 
knappen ►. Rutan SKRIV IN LÖSENORD 
visas. Fabriksinställt LÖSENORD är 5606. 
Detta LÖSENORD kan ändras (1.2 Ändra 
LÖSENORD).

• Det rekommenderas starkt att det fabriksinställda LÖSENORDET ändras 
så snart som möjl�gt.PASSWORD to be changed as soon as poss�ble.
1.1-2  Använd knapparna ▲/▼/◄/► för att 

mata in registrerat LÖSENORD. Flytta 
markören t�ll höger s�da av RUTA SKRIV IN 
LÖSENORD och tryck på knappen ► för 
att visa menyn SÄKERHET. Om ett felaktig 
LÖSENORD matas in kommer RUTA SKRIV 
IN LÖSENORD visas igen. Om ett felaktigt 
LÖSENORD matas in 3 gånger kommer 
projektorn att stängas av. Därefter kommer 
projektorn att stängas av så fort ett felakt�gt 
LÖSENORD matas in.

1.2 Ändra LÖSENORD
1.2-1  Använd knapparna ▲/▼ i menyn SÄKERHET 

för att välja ÄNDRA SÄKERHETSLÖSENORD 
och tryck på knappen ► för att v�sa RUTA 
SKRIV IN NYTT LÖSENORD.

1.2-2  Använd knapparna ▲/▼/◄/► för att mata in 
nytt LÖSENORD.

1.2-3  Flytta markören t�ll högers�dan på RUTA 
SKRIV IN LÖSENORD och tryck på knappen 
► för att visa RUTA NYTT LÖSENORD IGEN, 
mata in samma LÖSENORD igen.

1.2-4  Flytta markören t�ll högers�dan � RUTA NYTT 
LÖSENORD IGEN och tryck på knappen ► 
och RUTA ANTECKNA NYTT LÖSENORD 
kommer att v�sas � 20 sekunder, se t�ll att 
anteckna LÖSENORD under denna tid. Vid 
tryck på knappen ENTER kommer RUTA 
ANTECKNA NYTT LÖSENORD att stängas.

• Glöm inte ditt LÖSENORD.

OPTION Meny (fortsätter)

OPTION Meny

(fortsätter på nästa s�da)
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Menyval Beskrivning

SÄKERHET
(fortsätter)

1.3 Om du har glömt ditt LÖSENORD
1.3-1  Följ proceduren � 1.1-1 för att v�sa RUTA 

SKRIV IN LÖSENORD.

1.3-2  När RUTA SKRIV IN LÖSENORD visas tryck 
och håll knappen RESET nedtryckt � ungefär 3 
sekunder eller tryck och håll knapparna INPUT 
och ► på projektorn nedtryckta i ungefär 3 
sekunder.

Den 10-s�ffr�ga frågekoden v�sas. 
• Om det �nte sker någon �nmatn�ng under ungefär 55 sekunder under det att 
frågekoden v�sas kommer menyn att stängas. V�d behov gör om proceduren 
från 1.3-1.

1.3-3  Kontakta d�n återförsäljare med den 10-s�ffr�ga frågekoden. D�tt 
LÖSENORD kommer att skickas till dig efter det att din användarregist
rer�ngs�nformat�on har bekräftats.

2. Använd funktionen MinSkärm LÖSENORD
Funktionen MinSkärm LÖSENORD kan användas för att förhindra 
åtkomst t�ll funkt�onen M�nSkärm och förebygga att den reg�strerade 
b�lden för M�nSkärm �nte skr�vs över.

2.1 Slå på funktionen MinSkärm LÖSENORD
2.1-1  Använd knapparna ▲/▼ i menyn SÄKERHET 

för att välja MinSkärm LÖSENORD och tryck 
på knappen ► för att v�sa menyn M�nSkärm 
LÖSENORD på/av.

2.2. Inställning av LÖSENORD 
2.2-1  Visa menyn MinSkärm LÖSENORD på/av 

genom att göra som anges � 2.1-1.

2.2-2  Använd knapparna ▲/▼ på menyn M�nSkärm 
LÖSENORD på/av för att välja PÅ. 
RUTA SKRIV IN LÖSENORD (liten) visas.

2.2-3  Använd knapparna ▲/▼/◄/► för att skr�va 
in LÖSENORD. Flytta markören till högersidan 
på RUTA SKRIV IN LÖSENORD (liten) 
och tryck på knappen ► för att v�sa RUTA 
KONTROLLERA LÖSENORD, mata in samma 
LÖSENORD igen.

OPTION Meny (fortsätter)

OPTION Meny

(fortsätter på nästa s�da)
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2.2-4  Flytta markören t�ll högers�dan � RUTA 
KONTROLLERA LÖSENORD och tryck på 
knappen ► för att visa LÖSENORD i ungefär 
20 sekunder, se till att notera LÖSENORD 
under denna t�d. 

V�d tryck på knappen ENTER återgår t�ll M�nSkärm 
LÖSENORD på/av meny.
Om ett LÖSENORD är inställt för MinSkärm:
• Funkt�onen (och menyn) för reg�strer�ng av M�nSkärm kommer �nte att vara 
t�llgängl�g.
• Funkt�onen (och menyn) för M�nSkärm Lås kommer �nte att vara t�llgängl�g.
• UPPSTART �nställn�ngen kommer att låsas på M�nSkärm (och menyn 
kommer �nte att vara t�llgängl�g).
Avstängning av MinSkärm LÖSENORD kommer att tillåta normalt 
handhavande av båda funkt�onerna.
• Glöm inte ditt MinSkärm LÖSENORD.

2.3 Stänga av LÖSENORD
2.3-1  Följ proceduren i 2.1-1 för att visa menyn MinSkärm LÖSENORD på/av.

2.3-2  Väl PÅ och tryck på knappen ▼ för att v�sa RUTA SKRIV IN 
LÖSENORD (liten). Mata in registrerat LÖSENORD och skärmen 
kommer att återgå till menyn MinSkärm LÖSENORD på/av (AV).

Om ett felaktigt LÖSENORD matas in kommer menyn att stängas. Om detta 
händer gör om proceduren från 2.3-1.

2.4 Om du har glömt ditt LÖSENORD
2.4-1  Följ proceduren i 2.1-1 för att visa menyn MinSkärm LÖSENORD 

på/av.

2.4-2  Välj AV för att v�sa RUTA SKRIV IN 
LÖSENORD (stor). Mata in registrerat 
LÖSENORD och skärmen kommer att återgå 
t�ll menyn M�nSkärm på/av. 

Om ett felaktigt LÖSENORD matas in kommer 
menyn att stängas. V�d behov gör om proceduren 
från 2.3-1.

2.4-3  Kontakta d�n återförsäljare med den 10-s�ffr�ga frågekoden. D�tt 
LÖSENORD kommer att skickas till dig efter det att din användarregist
rer�ngs�nformat�on har bekräftats.

3. Använd funktionen PIN LÅS
PIN LÅS är en funkt�on som förh�ndrar att projektorn används om 
�nte en reg�strerad kod matas �n.

3.1 Registrera PIN-kod
3.1-1  Använd knapparna ▲/▼ i menyn SÄKERHET 

för att välja PIN LÅS och tryck på knappen ► 
eller knappen ENTER för att v�sa menyn PIN 
LÅS på/av.

OPTION Meny (fortsätter)

OPTION Meny

(fortsätter på nästa s�da)
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3.1-2  Använd knapparna ▲/▼ på menyn PIN LÅS 
på/av för att välja PÅ och RUTA PIN kommer 
att v�sas.

3.1-3  Mata �n en 4 delad PIN-kod med knapparna 
▲, ▼, ◄, ►, COMPUTER/STORAGE och 
INPUT.

En RUTA BEKRÄFTA v�sas. Mata �n samma PIN-
kod �gen. Detta kommer att slutföra reg�strer�ngen 
av PIN-kod.
• Om det �nte sker någon �nmatn�ng under ungefär 55 sekunder under det 
att RUTA PIN eller RUTA BEKRÄFTA v�sas kommer menyn att stängas. V�d 
behov gör om proceduren från 3.1-1.
Därefter kommer RUTA PIN att v�sas varje gång projektorn startas efter att 
strömbrytaren har slag�ts av. Mata �n reg�strerad PIN-kod.
Projektorn kan användas efter att reg�strerad PIN-kod matats �n. Om en 
felakt�g PIN-kod matas �n kommer RUTA PIN v�sas �gen.
Om en felakt�g PIN-kod matas �n 3 gånger kommer projektorn att stängas 
av. Därefter kommer projektorn att stängas av så fort en felakt�g PIN-kod 
matas �n. Projektorn kommer också att stängas av om det �nte sker någon 
�nmatn�ng under ungefär 5 m�nuter under det att RUTA PIN v�sas.
Denna funkt�on kommer endast att akt�veras när projektorn startas efter att 
strömbrytaren slag�ts av.
• Glöm �nte d�n PIN-kod.

3.2 Stänga av funktionen PIN LÅS
3.2-1  Följ proceduren � 3.1-1 för att v�sa menyn PIN LÅS på/av. Använd 

knapparna ▲/▼ för att välja AV och RUTA PIN kommer att v�sas. 
Mata �n reg�strerad PIN-kod för att stänga av funkt�onen PIN LÅS. 
Om ett felakt�gt PIN-kod matas �n kommer menyn att stängas.

3.3 Om du har glömt din PIN-kod
3.3-1  När RUTA PIN v�sas tryck och håll knappen 

RESET nedtryckt � tre sekunder eller tryck och 
håll knapparna INPUT och ► nedtryckta � tre 
sekunder. Den 10-s�ffr�ga frågekoden v�sas.

• Om det �nte sker någon �nmatn�ng under ungefär 5 m�nuter under det att 
frågekoden v�sas kommer projektorn att stängas av.

3.3-2  Kontakta d�n återförsäljare med den 10-s�ffr�ga frågekoden. D�tt PIN-
kod kommer att sk�ckas t�ll d�g efter det att d�n användarreg�strer�ngs�n
format�on har bekräftats.

OPTION Meny (fortsätter)
OPTION Meny

(fortsätter på nästa s�da)
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4. Använd funktionen Ändringsdetektor
När funkt�onen Ändr�ngsdetektor är PÅ och strömbrytaren slås på för att 
strömförsörja projektorn kan den reagera på nedan sätt.
• Ändr�ngsdetektor alarmet som v�sas nedan kan komma att v�sas på 
skärmen om projektorn har flyttats eller ominstallerats.
• Ändr�ngsdetektor alarmet kan komma att v�sas på skärmen om 
�nställn�ngen av SPEGEL har ändrats.
• Funkt�onen trapetso�d deformer�ng korr�ger�ng förh�ndras så länge 
funkt�onen Ändr�ngsdetektor är PÅ.

4.1 Slå på funktionen Ändringsdetektor
4.1-1  Använd knapparna ▲/▼ i menyn SÄKERHET för 

att välja Ändr�ngsdetektor och tryck på knappen 
► eller knappen ENTER för att visa menyn 
Ändr�ngsdetektor på/av. Välj PÅ och nuvarande 
v�nkel och spegel �nställn�ng kommer att reg�streras.

• Denna funkt�on kommer �nte att fungera ordentl�gt om projektorn �nte står på ett stab�lt 
underlag när PÅ är valt.

4.1-2  Om denna funkt�on sätts t�ll PÅ när den vert�kala 
v�nkeln på projektorn eller spegel �nställn�ngen då 
projektorn slås på sk�ljer s�g från t�d�gare reg�strerad, 
kommer Alarm Ändr�ngsdetektor att v�sas och 
projektorn kommer �nte att v�sa �nmatad s�gnal.

Stäng av Ändringsdetektor i menyn SÄKERHET för att visa inmatad signal.
Om Ändr�ngsdetektor Alarmet v�sas � ungefär 5 m�nuter kommer lampan att stängas av.
Denna funkt�on kommer endast att akt�veras när projektorn startas efter att 
strömbrytaren slag�ts av.

4.2 Ställa in Ändringsdetektor LÖSENORD
4.2-1  Använd knapparna ▲/▼ i menyn SÄKERHET för att välja Ändringsdetektor 

och tryck på knappen ► eller knappen ENTER för att v�sa menyn 
Ändr�ngsdetektor på/av.

4.2-2  Använd knapparna ▲/▼ på menyn 
Ändr�ngsdetektor på/av för att välja PÅ. RUTA 
SKRIV IN LÖSENORD (liten) visas.

4.2-3  Använd knapparna ▲/▼/◄/► för att mata �n ett 
LÖSENORD. Flytta markören till högersidan på 
RUTA SKRIVA IN LÖSENORD (liten) och tryck på 
knappen ► för att v�sa RUTA KONTROLLERA 
LÖSENORD, mata in samma LÖSENORD igen.

4,2-4  Flytta markören t�ll högers�dan � RUTA KONTROLLERA 
LÖSENORD och tryck på knappen ► för att 
visa LÖSENORD i ungefär 20 sekunder, se till 
att notera LÖSENORD under denna tid. 

V�d tryck på knappen ENTER återgår t�ll Ändr�ngsdetektor 
på/av meny.
• Glöm inte ditt Ändringsdetektor LÖSENORD.

OPTION Meny (fortsätter)
OPTION Meny

(fortsätter på nästa s�da)
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4.3 Stänga av Ändringsdetektor
4.3-1  Följ proceduren � 4.1-1 för att v�sa menyn Ändr�ngsdetektor på/av.

4.3-2  Välj AV för att visa RUTA SKRIV IN LÖSENORD (stor). Mata in 
registrerat LÖSENORD och skärmen kommer att återgå till menyn 
Ändr�ngsdetektor på/av.

Om ett felaktigt LÖSENORD matas in kommer menyn att stängas. Vid behov 
gör om proceduren från 4.3-1.

4.4 Om du har glömt ditt LÖSENORD
4.4-1  Följ proceduren � 4.1-1 för att v�sa menyn Ändr�ngsdetektor på/av.

4.4-2  Välj AV för att v�sa RUTA SKRIV IN 
LÖSENORD (stor). Den 10-siffriga frågekoden 
kommer att v�sas � RUTAN.

4.4-3  Kontakta d�n återförsäljare med den 10-s�ffr�ga 
frågekoden.  Ditt LÖSENORD kommer att 
sk�ckas t�ll d�g efter det att d�n användarreg�str
er�ngs�nformat�on har bekräftats.

OPTION Meny (fortsätter)
OPTION Meny



48ViewSonic PJL3211

Underhåll
Lampan
En lampa har en begränsad l�vslängd. Användandet av lampan under långa 
per�oder kan medföra att b�lden bl�r mörkare eller att färgtonen bl�r svag. Tänk på 
att varje lampa har sin egen livslängd och att några kan explodera eller gå sönder 
kort efter att du startat användn�ngen av dem. Iordn�ngställande av en ny lampa 
och ett snart utbyte rekommenderas. Vänd d�g t�ll d�n lokala återförsäljare för att 
be om en ny lampa, och �nformera denna om lampans typnummer.

Typnummer : RLC-039(DT00821)
Byta lampan

1. Stäng av projektorn och koppla ur nätsladden.  
Låt lampan svalna � m�nst 45 m�nuter.

2. Förbered en ny lampa. 
Om projektorn �nstalleras � taket eller om lampan 

gått sönder, ska du be återförsäljaren byta lampan.
Om du byter lampan själv,
3. Lossa skruven (markerad med p�l) på lampluckan och 

skjut sedan lampluckan åt s�dan för att avlägsna det.

4. Lossa de 2 skruvarna (markerad med p�lar) och lyft 
förs�kt�gt upp lampan � handtag. 

Det kan göra det enkelt att ta ut lampan något mot 
kontrollpanelen på projektorn.

5. Sätt � den nya lampan och skruva åt de 2 skruvarna 
på lampan som t�d�gare lossades och lås fast den. 

Dra år skruv , först och sedan skruv .

6. Skjut t�llbaka lampluckan på plats och fäst skruven 
t�ll lampluckan ordentl�gt.

7. Sätt på projektorn och nollställ lampt�den med 
LAMPTID-funkt�onen � OPTION-menyn. 

(1)  Tryck på MENU-knappen för att v�sa en meny. 
Utför endast nästa steg.

(2)  Om ENKEL MENY v�sas. 
Peka på “Gå till Detaljerad meny...” i menyn  med 
▼/▲-knappen, tryck sedan på ►-knappen.

(3) Peka på “OPTION” i den vänstra kolumnen i menyn med▼/▲knappen, tryck 
sedan på ►-knappen.

(4) Peka på LAMPTID med ▼/▲-knappen, tryck sedan på ►-knappen. En dialog 
kommer att v�sas.

(5) Tryck på ▲-knappen för att välja “ÅTERSTÄLL” i dialogen. Detta utför 
återställn�ng av lampt�den.

Underhåll

NOTERA  • Återställ endast lampt�den när du har bytt lampan för att 
säkerställa lämpl�ga �nd�kat�oner om lampan.

FÖRSIKTIGT  ►Vidrör inga inre utrymmen på projektorn när lampan tas ut.

Handtag 1

2

Lamplock
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VARNING  ►Projektorn använder en högtryckslampa av kvicksilverglas. 
Lampan kan gå sönder med ett starkt ljud eller brännas om den stöts eller r�spas 
under hanter�ngen då den är varm eller sl�ten efter lång t�ds bruk. Tänk på att 
varje lampa har sin egen livslängd och att några kan explodera eller gå kort efter 
att du startat användn�ngen av dem. Dessutom, då lampan går är det möjl�gt att 
glasskärvor flyger in i lamphuset och att gas som innehåller kvicksilver tränger 
ut ur projektorns vent�lat�onshål.
►Angående kassering av lampor: Denna produkt �nnehåller en kv�cks�lverlampa; 
släng den ej � skräppåsen. Kassera lampan enl�gt gällande m�ljölagar.
• För lampåterv�nn�ng gå t�ll www.lamprecycle.org. (� USA) 
• För kasser�ng kontakta d�tt lokala m�ljökontor eller www.e�ae.org (� USA) eller 
www.epsc.ca (� Kanada). 
För ytterl�gare �nformat�on kontakta d�n återförsäljare.

Lampvarning
 HÖGSPÄNNING  HÖG TEMPERATUR  HÖGT TRYCK

• Om lampan skulle gå sönder (det hörs en hög smäll då den går sönder), 
ska du koppla ur nätsladden från uttaget och köpa en utbyteslampa från 
d�n lokala försäljare. Observera att glasskärvor kan orsaka skador på 
projektorn �nre och den som handskas med den, försök därför att undv�ka 
att rengöra projektorn eller byta ut lampan själv.
• Om lampan skulle gå sönder (det hörs en hög smäll då den går 
sönder), ska du lufta rummet väl och vara noga med att �nte andas �n 
gasen som kommer ut från projektorns vent�lat�onshåll eller att den �nte 
kommer � kontakt med d�na ögon eller d�n mun.
• Innan du byter lampan, ska du kontrollera att strömbrytaren är av och att nätsladden 
inte är isatt. Vänta sedan minst 45 minuter tills lampan svalnat tillräckligt. Hantering 
av varm lampa kan ge upphov t�ll brännskador samt skada lampan.
• Lossa �nga andra skruvar än de som är utmärkta (med en p�l).
• Öppna inte lamplocket då projektorn är upphängd i ovanifrån. Detta är 
farl�gt då skärvor kan falla ut då locket öppnas om lampan gått sönder. 
Dessutom är det farl�gt att arbeta på höga platser, så be därför d�n lokala 
återförsäljare att byta ut lampan även om glödlampan �nte gått sönder.
• Använd �nte projektorn då lamplocket är borttaget. Under bytet 
av glödlampan, ska du försäkra d�g om att skruvarna är ordentl�gt 
�skruvade. Lösa skruvar leda t�ll personskador eller mater�ella skador.
• Använd bara lampor av specificerad typ.
• Om lampan går sönder snart efter dess första användning kan det finnas 
elektr�ska problem som �nte har med lampan att göra. Kontakta � så fall d�n 
lokala återförsäljare eller serv�cecenter.
• Hantera lampan med omsorg: vibrationer och repor kan göra att 
glödlampan exploderar.
• Användandet av lampan under långa per�oder kan medföra att 
den släcks, inte tänder eller att den exploderar. När bilden blir 
mörk eller när färgtonerna svara byt lampan så snart som möjl�gt. 
Använd �nte gamla (använda) glödlampor; detta kan leda t�ll att de går sönder.

Dra ur slad-
den från 

vägguttaget

Lampan (fortsätter)
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Kontrollera och rengör luftfiltret regelbundet. När indikatorerna eller ett meddelande 
anmodar dig att rengöra luftfiltret ska du rengöra luftfiltret så snart som möjligt.
Byt ut luftfiltret när det är skadat eller för smutsigt. Om filtret måste bytas kontakta din lokala 
återförsäljare för att beställa ett nytt luftfilter, och informera denne om luftfiltrets typnummer.
När du byter projektorlampan, byt luftfilter. Ett luftfilter av angiven typ medföljer 
utbyteslampan för denna projektor.

Rengöring av luftfiltret 

1. Stäng av projektorn och koppla ur 
nätsladden. Låt projektorn svalna ordentl�gt.

2. Använd en dammsugare på och runt 
luftfilterlocket.

3. Medan du stöttar projektorn med en hand 
använd din andra hand för att dra luftfilterlocket 

framåt � p�lens r�ktn�ng.

4. Använd en dammsugare för filteröppningen 
på projektorn. Rengör filtret som sitter på ena 

sidan av filterlocket med en dammsugare på 
andra sidan filterlocket. 
Byt ut luftfiltret när det är skadat eller för 
smutsigt. När luftfiltret är monterat för dess 
halvmåneformade urgröpn�ng mot den 
utbuktande delen på filterlocket.

5. Sätt tillbaka filterenheten i projektorn.

6. Sätt på projektorn och återställ filtertiden genom att använda FILTERTID-
funkt�onen � OPTION-menyn.

(1) Tryck på MENU-knappen för att v�sa en meny.
(2) Peka på “OPTION” med ▼/▲-knappen, tryck sedan på ►-knappen. En dialogruta 

v�sas.
(3) Tryck på ▲-knappen för att välj ”ÅTERSTÄLL” i dialogen. Det utför återställning av 

filtertiden.

Luftfilter

VARNING  ►Innan du påbörjar skötseln av luftfiltret, kontrollera att nätsladden inte 
är �nkopplad, låt sedan projektorn svalna ordentl�gt.
►Använd endast luftfilter av angiven typ. Använd inte projektorn utan luftfilter eller 
filterluckan. Det kan resultera i brand eller tekniskt fel på projektorn. 
►Rengör luftfiltret regelbundet. Om luftfiltret täpps igen med smuts eller liknande 
kommer temperaturen att st�ga v�lket kan leda t�ll brand, en brännskada eller felakt�g 
funkt�on av projektorn.

NOTERA  • Återställ endast filtertimern när du har rengjort eller bytt ut luftfiltret för 
att erhålla en passande indikation angående filtret. 
• Projektorn kan komma att visa ett meddelande så som ”KONTROLLERA LUFTFLÖDET” 
eller stäng av projektor för att förebygga att temperaturen st�ger �nvänd�gt.

Luftfilterlock

Luftfiltret är monterat på motsatt 
s�da
Utbuktande del

Luftfilter
Luftfilterlock
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Projektorns insida
För att garantera en säker användn�ng av projektorn, se t�ll att få den rengjord och 
�nspekterad av d�n lokala återförsäljare c�rka en gång per år.

Skötsel av objektivet
Om objektivet är fläckigt, smutsigt eller dimmigt kan det orsaka försämrad på 
b�ldkval�té. Se t�ll att sköta objekt�vet varsamt.

1. Stäng av projektorn och koppla ur nätsladden. Låt projektorn svalna 
ordentl�gt.

2. Efter att kontrollerat att projektorn svalnat ordentl�gt, torka förs�kt�gt av 
objekt�vet med en l�nsduk. Undv�k att v�dröra l�nsen med händerna.

Skötsel av höljet och fjärrkontrollen
Felaktig skötsel kan leda till defekter så som missfärgning, färgflagning, etc.

1. Stäng av projektorn och koppla ur nätsladden. Låt projektorn svalna 
ordentl�gt.

2. Efter att ha kontrollerat att projektorn har svalnat ordentl�gt torka lätt med ett 
tunt tyg eller mjuk trasa.  

Om projektorn är extremt smutsig, doppa trasan i vatten eller ett neutralt 
rengör�ngsmedel löst � vatten och torka lätt efter att ha vr�d�t ut den ordentl�gt. 
Torka sedan lätt med en mjuk torr trasa.

Annan skötsel 

VARNING  ►Innan skötsel, kontrollera att nätsladden inte är inkopplad, 
låt sedan projektorn svalna ordentl�gt. Skötsel av en het projektor kan leda t�ll 
skador och/eller felakt�g funkt�on av projektorn.
►Försök aldrig att rengöra insidan av projektorn själv. Detta kan vara farligt.
►Undvik att väta ner projektorn eller hälla vätska i den. Detta kan resultera i 
brand, elektr�sk chock, och/eller att projektorn �nte fungerar som den skall.
• Placera �nte någont�ng som �nnehåller vätska, rengör�ngsmedel eller 
kem�kal�er nära projektorn. 
• Använd �nte aerosol eller andra sprayer.

FÖRSIGTIGT  ►Sköt om projektorn enligt följande anvisningar. Felaktig 
skötsel kan leda t�ll �nte bara skador utan även defekter så som m�ssfärgn�ng, 
färgflagning, etc.
►Använd inte rengöringsmedel eller kemikalier andra än de som är angivna i 
denna bruksanv�sn�ng.
►Polera eller torka ej med hårda föremål.
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Felsökning

Felsökn�ng
Om något onormalt �nträffar sluta omedelbart att använda projektorn.

Annars om något problem uppstår med projektorn rekommenderas du att utföra 
följande controller och åtgärder �nnan du begär reparat�on.

Om detta �nte löser problemet kontakta d�n återförsäljare eller serv�ceföretag. De 
kommer att tala om v�lka garant�v�llkor som gäller.

Meddelanden
När något meddelande v�sas kontrollera och åtgärda det � enl�ghet med följande 
tabell. Även om dessa meddelande visas automatiskt i flera minuter kommer de 
att v�sas varje gång strömmen slås på.

Meddelande Beskr�vn�ng

INGEN INGÅNGSSIGNAL ÄR UPPTÄCKT


Det finns ingen ingångssignal. 
Kontrollera s�gnal�ngångsanslutn�ngen och t�llstånd för 
s�gnalkällan.

SYNK ÄR UTANFÖR OMRÅDE


fH  kHz  fV  Hz

Den horisontala eller vertikala frekvensen på den 
insända signalen är inte inom angivet område.
Kontrollera specifikationerna för denna enhet eller 
signalkällans specifikationer.

KONTROLLERA 
LUFTFLÖDET

Den invändiga temperaturen stiger.
Stäng AV strömmen och låt enheten svalna � m�nst 20 
m�nuter. Efter att ha kontrollerat följande, sätt PÅ strömmen 
�gen. 
 • Är luftpassagens öppn�ng blockerad?
 • Är luftfiltret smutsigt?
 • Överstiger den yttre temperaturen 35°C?
 • Om samma �nd�kator v�sas efter v�dtagna åtgärder ställ 
FLÄKT HAST. till HÖG under SERVICE i OPTION-menyn.

PÅMINNELSE
*** TIM HAR GÅTT SEN SENASTE

FILTERKONTROLL
UNDERHÅLL AV FILTRET ÄR NÖDVÄNDIGT
FÖR ATT TA BORT VARNINGSMEDDELANDET,

ÅTERSTÄLLA FILTERTIDEN

SE BRUKSANV.
FÖR YTTERLIGARE INFOMATION

Ett varningsmeddelande för rengöring av luftfiltret.  
Stäng omedelbart AV strömmen och rengör eller byt 
luftfiltret enligt avsnittet "Luftfilter" i denna bruksanvisning. 
Efter rengöring eller utbyte av luftfiltret återställ filtertimern 
(50).

VARNING  ►Använd aldr�g projektorn om något onormalt som rök, konst�ga 
lukter eller onormala ljud uppträder, om höljet, delar eller kablar är skadade eller om 
vätskor eller främmande föremål skulle tränga �n � projektorn. Om så är fallet, drag 
omedelbart ut nätsladden från strömuttaget. Efter att ha kontrollerat att rökutveckl�ngen 
eller den konst�ga lukten avstannat kontakta återförsäljare eller serv�cecenter.
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Felsökning

Om indikationslamporna
När �nd�katorerna för LAMP, TEMP och POWER avv�ker från det normala 
kontrollera och åtgärda det � enl�ghet med följande tabell. 

POWER-
indikator

LAMP-
indikator

TEMP-
indikator Beskrivning

Lyser 
Orange Avstängd Avstängd Projektorn är i standby-läge. 

Se avsn�ttet "Ström PÅ/AV" � denna bruksanv�sn�ng.
Blinkar
i Grönt Avstängd Avstängd Projektorn värmer upp. 

Vänta. 
Lyser  
Grönt Avstängd Avstängd Projektorn är på. 

Vanl�ga operat�oner kan utföras.
Blinkar  

i Orange Avstängd Avstängd Projektorn svalnar.
Vänta. 

Blinkar  
i Rött (var�erande) (var�erande)

Projektorn svalnar. Ett visst fel har upptäckt.
Vänta t�lls POWER-�nd�katorn slutar bl�nka och utför 
sedan korrekta åtgärder med beskr�vn�ngen nedan 
som referens.

Blinkar  
i Rött 
eller

Lyser Rött

Lyser 
Rött Avstängd

Projektorlampan tänds inte och det är möjligt att 
projektorn överhettats invändigt. 
Stäng av strömmen och låt enheten svalna � m�nst 20 
m�nuter. Då projektorn svalnat t�llräckl�gt, kontrollera 
följande och sätt sedan på strömmen �gen.
• Är luftpassagens öppn�ng blockerad? 
• Är luftfiltret smutsigt? 
• Överstiger den yttre temperaturen 35°C? 
Om samma �nd�kat�on v�sas på d�splayen, byt lampa 
enl�gt anv�sn�ngarna under avsn�ttet "Lampan".

Blinkar  
i Rött 
eller

Lyser Rött

Blinkar i 
Rött Avstängd

Lamplocket sitter inte fast ordentligt.
Stäng av strömmen och låt enheten svalna � m�nst 45 
m�nuter. Då projektorn svalnat t�llräckl�gt, kontrollera 
fastsättn�ngen av lamplocket. Efter att ha utfört 
nödvänd�ga åtgärder, sätt på strömmen �gen. Om 
samma meddelande v�sas �gen efter proceduren 
kontakta d�n återförsäljare eller serv�cecenter.

Blinkar  
i Rött 
eller

Lyser Rött
Avstängd Blinkar  

i Rött

Avkylningsfläkten fungerar inte.
Stäng av strömmen och låt enheten svalna � m�nst 20 
m�nuter. Då projektorn svalnat t�llräckl�gt, kontrollera att 
det inte finns några främmande föremål i fläkten etc. 
och sätt sedan på strömmen �gen.
Om samma meddelande v�sas �gen efter proceduren 
kontakta d�n återförsäljare eller serv�cecenter.

(fortsätter på nästa s�da)
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Om indikationslamporna (fortsätter)

POWER-
indikator

LAMP-
indikator

TEMP-
indikator Beskrivning

Blinkar  
i Rött 
eller

Lyser Rött
Avstängd Lyser 

Rött

Det är möjligt att projektorn överhettats.
Stäng av strömmen och låt enheten svalna � m�nst 20 
m�nuter. Då projektorn svalnat t�llräckl�gt, kontrollera 
följande och sätt sedan på strömmen �gen.
• Är luftpassagens öppn�ng blockerad? 
• Är luftfiltret smutsigt? 
• Om samma �nd�kator v�sas efter v�dtagna åtgärder 
ställ FLÄKT HAST. till HÖG under SERVICE i OPTION-
menyn.

Lyser  
Grönt

Blinkar samt�d�gt  
i Rött

Det är dags att rengöra luftfiltret.
Stäng omedelbart AV strömmen och rengör eller byt 
luftfiltret enligt anvisningarna i avsnittet "Luftfilter". Efter 
rengöring eller byte av luftfiltret, återställ filtertimern. 
Efter åtgärdande sätt PÅ strömmen �gen.

Lyser  
Grönt

Blinkar samt�d�gt  
i Rött

Det finns en risk att innandömet har blivit 
överkylt.
Se t�ll att använda denna enhet �nom ramen för 
temperaturfältet (5°C till 35°C). Efter åtgärd återställ 
strömmen t�ll PÅ.

NOTERA  • När en �ntern del har bl�v�t överhettad, för säkerhets skull, stängs 
projektorn automat�skt av och �nd�katorlamporna stängs också av. Om detta 
händer ta ur nätsladden och vänta � m�nst 45 m�nuter. Då projektorn svalnat 
t�llräckl�gt kontrollera fastsättn�ngen av lampan och lamplocket och sätt sedan 
på strömmen �gen.

Avstängning av projektorn
Endast när projektorn �nte kan stängas av på normalt 
sätt (13) tryck på omstartknappen med ett gem eller 
motsvarande och dra ur nätsladden från strömuttaget. 
Innan du slår på den �gen vänta m�nst 10 m�nuter på 
att projektorn ska svalna.

Återställning av alla inställningar
När det är svårt att återställa någon fel�nställn�ng kan alla � 
nställn�ngar (utom SPRÅK, FILTERTID, LAMPTID, FILTER MED. etc.) återställas t�ll 
fabr�ks�nställn�ng genom att använda funkt�onen FABRIKSINST. � menyvalet SERVICE 
�n menyn OPTION (41).

K

COMPUTER IN1 COMPUTER IN2

Omstartknapp
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Fenomen som lätt tolkas som maskindefekter
Angående fenomen som m�sstas för mask�ndefekter, kontrollera och åtgärda dessa � 
enl�ghet med följande tabell.

Fenomen Fall som inte involverar maskindefekter Referens
sidor

Strömmen 
kopplas �nte på.

Den elektriska nätsladden har inte anslutits.
Anslut nätsladden korrekt. 10

Huvudströmkällan har avbrutits under gång, på 
grund av t.ex. ett strömavbrott.
Koppla ur nätsladden från strömuttaget och t�llåt projektorn 
att svalna � m�nst 10 m�nuter slå sedan på strömmen �gen.

10, 13

Antingen saknas lampan och/eller lamplocket eller 
så sitter någon av dessa inte fast ordentligt.
Stäng av strömmen och koppla ur nätsladden från 
strömuttaget och t�llåt projektorn att svalna � m�nst 45 m�nuter. 
Då projektorn svalnat t�llräckl�gt, kontrollera fastsättn�ngen av 
lampan och lamplocket och sätt sedan på strömmen �gen.

48

Varken ljud eller
b�ld v�sas.

De elektriska kablarna är inte korrekt anslutna till projektorn.
Anslut koppl�ngskablarna korrekt. 8

Ingångssignalerna fungerar inte korrekt.
Välj �ngångss�gnal och korr�gera �nställn�ngarna genom 
att t�tta � manualerna för anslutna apparater.

–

Ingångssignalernas omkoppling är felmatchade.
Välj �ngångss�gnal och korr�gera �nställn�ngarna. 14, 15

Inget ljud hörs.

Signalkablarna är inte anslutna ordentligt.
Anslut ljudkablarna ordentl�gt. 8

MUTE-funktionen är på.
Återställ ljudet genom att trycka på MUTE- eller 
VOLUME-knappen på fjärrkontrollen.

14

Ljudet är nedsatt till en extremt låg nivå.
Justera volymen t�ll en högre n�vå med menyfunkt�onen 
eller fjärrkontrollen.

14

LJUD -inställningen är inte korrekt.
Ställ �n AUDIO korrekt � menyn INSTÄLL. 32

Inget ljud hörs.

Linsskyddet har inte tagits bort. 
Ta bort l�nslocket. 13

Signalkablarna är inte korrekt anslutna.
Anslut koppl�ngskablarna korrekt. 8

(fortsätter på nästa s�da)
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Fenomen som lätt tolkas som maskindefekter (fortsätter)

Felsökning

Fenomen Fall som inte involverar maskindefekter Referens
sidor

Inget ljud hörs.
(fortsätter)

Ljusstyrkeinställningen är inställd på en extremt låg 
nivå. 
Reglera �nställn�ngen av LJUSSTYRKA t�ll en ljusare n�vå 
med menyfunkt�onerna eller fjärrkontrollen.

21, 23

Datorn kan inte ansluta projektorn som en plug and 
play skärm.
Kontrollera att datorn verkl�gen kan ansluta t�ll plug and play 
skärmar genom att ansluta en annan skärm.

9

Skärmen BLANK visas.
Tryck på knappen BLANK på fjärrkontrollen. 19

B�lden på
v�deoskärmen

fryser.

FRYS funktionen är på.
Tryck på FREEZE-knappen för att återställa skärmen t�ll 
normalläge.

19

Färgerna ser 
bleka ut eller 
färgtonen är 

dål�g.

Färginställningarna är inte korrekt justerade.
Utför b�ldjuster�ng genom att ändra FÄRGTEMP., FÄRG, 
FÄRGTON och/eller FÄRGZON-�nställn�ngarna med 
menyfunkt�onerna.

21, 24, 
28

FÄRGZON-inställningen är inte korrekt.
Ändra FÄRGZON-�nställn�ngen t�ll AUTO, RGB, SMPTE240, 
REC709 eller REC601.

28

B�lden ser mörk 
ut.

Ljusstyrkeinställningen och/eller kontrastinställningen 
är satt tillett extremt lågt värde. 
Öka LJUSSTYRKA och/eller KONTRAST till ett högre värde 
med menyfunkt�onerna.

21, 23

SÄNKT ljudnivå är valt. 
Välj NORMAL på menyvalet för LJUDNIVÅ på INSTÄLL.-
menyn.

22, 32

Lampan närmar sig slutet av livslängden.
Byt ut lampan. 48

B�lderna är
sudd�ga.

Fokusinställningen och/eller den horisontella 
fasinställningen är feljusterad. 
Justera fokus med fokusringen och/eller H FAS-inställningen 
med menyfunkt�onen.

16, 27

Linsen är smutsig eller grumlig.
Rengör l�nsen enl�gt anv�sn�ngarna � "Skötsel av objekt�vet". 51

NOTERA  • Även om ljusa eller mörka fläckar skulle visas på skärmen 
är detta ett unikt särdrag av display med flytande kristaller och utgör ingen 
mask�ndefekt.
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Specifikationer

Artikel Specifikation
Produktnamn Projektor med flytande kristaller
Panel 
med 
flytande 
kr�staller

Panelstorlek 1,6 cm (0,63 typ)
Dr�ftsystem TFT akt�v matr�s 
Pixlar 786.432 pixlar (1024 hor�sontella x 768 vert�kala)

L�ns Zooml�ns lens F=1,7~1,9   f=19~23 mm
Lampa 190W UHP
Högtalare 1 W x1
Strömförsörjn�ng AC100-120V/3,4A, AC220-240V/1,7A
Strömförbrukn�ng 310W
Temperaturfält 5 ~ 35°C (Funktion)

Storlek 274 (L) x 59 (H) x 205 (D) mm 
* Exklusive utstående delar. Se följande bild.

V�kt (massa) C�rka 1,8 kg

Portar

Dator ingångsport
  COMPUTER IN1 .................................................D-sub 15 pin mini x1
  COMPUTER IN2 .................................................D-sub 15 pin mini x1
Monitor utgångsport
  MONITOR OUT ...................................................D-sub 15 pin mini x1
Video ingångsport
  S-VIDEO ................................................................... mini DIN 4 pin x1
  VIDEO ..................................................................................... RCA x1
Audio ingångs-/utgångsport
  AUDIO IN1 .....................................................................Stereo mini x1
  AUDIO IN2 .....................................................................Stereo mini x1
  AUDIO OUT ...................................................................Stereo mini x1 
Kommunikationsport
  CONTROL .................................................................... D-sub 9 pin x1 
  USB ......................................................................................USB-B x1

T�llbehör Lampa: RLC-039(DT00821)
Luftfilter: Vänd d�g t�ll d�n återförsäljare.

[enhet: mm]

K

274

20
5

5973
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RS-232C Communication

RS-232C Commun�cat�on

6 7 8 9

1 2 3 4 5      6 7 8 9

1 2 3 4 5  

 CONTROL port RS-232C cable (Cross) RS-232C port 
 of the projector  of the PC
 - (1) (1) CD 
 RD (2) (2) RD 
 TD (3) (3) TD 
 - (4) (4) DTR 
 GND (5) (5) GND 
 - (6) (6) DSR 
 RTS (7) (7) RTS 
 CTS (8) (8) DTS 
 - (9) (9) RI
 
Connecting the cable

1. Turn off the projector and the PC. 

2. Connect the CONTROL port of the projector w�th a RS-232C port of the PC 
by a RS-232C cable (cross). Use the cable that fulfills the specification shown 

�n the prev�ous page.

3. Turn the PC on, and after the PC has started up turn the projector on.

Communications setting
19200bps, 8N1
1 . Protocol 
Cons�st of header (7 bytes) + command data (6 bytes).
2 . Header 
BE + EF + 03 + 06 + 00 + CRC_low + CRC_h�gh
CRC_low : Lower byte of CRC flag for command data
CRC_high : Upper byte of CRC flag for command data
3 . Command data 
Command data chart

byte_0 byte_1 byte_2 byte_3 byte_4 byte_5
Act�on Type Sett�ng code

low h�gh low h�gh low h�gh
Act�on (byte_0 - 1)

Act�on Classification Content
1 SET Change sett�ng to des�red value.
2 GET Read projector �nternal setup value.
4 INCREMENT Increment setup value by 1.
5 DECREMENT Decrement setup value by 1.
6 EXECUTE Run a command.
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RS-232C Communication (continued)

Requesting projector status (Get command)
(1) Send the follow�ng request code from the PC to the projector.
 Header + Command data (‘02H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + ‘00H’ + ‘00H’)
(2) The projector returns the response code ‘1DH’ + data (2 bytes) to the PC.
Changing the projector settings (Set command)
(1) Send the follow�ng sett�ng code from the PC to the projector.
  Header + Command data (‘01H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + setting code (2 

bytes))
(2) The projector changes the sett�ng based on the above sett�ng code.
(3) The projector returns the response code ‘06H’ to the PC.
Using the projector default settings (Reset Command)
(1) The PC sends the follow�ng default sett�ng code to the projector.
 Header + Command data (‘06H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + ‘00H’ + ‘00H’)
(2) The projector changes the specified setting to the default value.
(3) The projector returns the response code ‘06H’ to the PC.
Increasing the projector setting value (Increment command)
(1) The PC sends the follow�ng �ncrement code to the projector.
 Header + Command data (‘04H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + ‘00H’ + ‘00H’)
(2) The projector �ncreases the sett�ng value on the above sett�ng code.
(3) The projector returns the response code ‘06H’ to the PC.
Decreasing the projector setting value (Decrement command)
(1) The PC sends the follow�ng decrement code to the projector.
 Header + Command data (‘05H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + ‘00H’ + ‘00H’)
(2) The projector decreases the sett�ng value on the above sett�ng code.
(3) The projector returns the response code ‘06H’ to the PC.
When the projector cannot understand the received command
When the projector cannot understand the received command, the error code ‘15H’ 
�s sent back to the PC.
Somet�mes the projector cannot properly rece�ve the command. In such a case, 
the command is not executed and the error code ‘15H’ is sent back to the PC. If 
th�s error code �s returned, send the same command aga�n.
When the projector cannot execute the received command
When the projector cannot execute the received command, the error code ‘1CH’ + 
‘xxxxH’ is sent back to the PC. 
When the data length �s greater than �nd�cated by the data length code, the 
projector ignore the excess data code. Conversely when the data length is shorter 
than �nd�cated by the data length code, an error code w�ll be returned to the PC.

NOTE • Operation cannot be guaranteed when the projector receives an undefined 
command or data.
• Prov�de an �nterval of at least 40ms between the response code and any other code.
• The projector outputs test data when the power supply �s sw�tched ON, and when the 
lamp �s l�t. Ignore th�s data.
• Commands are not accepted dur�ng warm-up.
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Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

Power Set Turn off BE  EF 03 06  00 2A  D3 01  00 00  60 00  00
Turn on BE  EF 03 06  00 BA  D2 01  00 00  60 01  00
Get BE  EF 03 06  00 19  D3 02  00 00  60 00  00

[Example return] 
 00  00 01  00 02  00 
 [Off] [On] [Cool down]

Input Source Set COMPUTER 1 BE  EF 03 06  00 FE  D2 01  00 00  20 00  00
COMPUTER 2 BE  EF 03 06  00 3E  D0 01  00 00  20 04  00

VIDEO BE  EF 03 06  00 6E  D3 01  00 00  20 01  00
S-VIDEO BE  EF 03 06  00 9E  D3 01  00 00  20 02  00
Get BE  EF 03 06  00 CD  D2 02  00 00  20 00  00

Error Status Get BE  EF 03 06  00 D9  D8 02  00 20  60 00  00
[Example return] 
 00  00 01  00 02  00 03  00 
 [Normal] [Cover error] [Fan error] [Lamp error] 
 04  00 05  00 06  00 07  00 
 [Temp error] [Air flow error] [Lamp time error] [Cool error] 
 08 00 09 00 10 00 
 [F�lter error] (F�lter m�ss�ng error) (Inner Sencer error)

BRIGHTNESS Get BE  EF 03 06  00 89  D2 02  00 03  20 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 EF  D2 04  00 03  20 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 3E  D3 05  00  03  20 00  00

BRIGHTNESS 
Reset

Execute BE  EF 03 06  00 58  D3 06  00 00  70 00  00

CONTRAST Get BE  EF 03 06  00 FD  D3 02  00 04  20 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 9B  D3 04  00 04  20 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 4A  D2 05  00 04  20 00  00

CONTRAST Reset Execute BE  EF 03 06  00 A4  D2 06  00 01  70 00  00
PICTURE MODE Set NORMAL BE  EF 03 06  00 23  F6 01  00 BA  30 00  00

CINEMA BE  EF 03 06  00 B3  F7 01  00 BA  30 01  00
DYNAMIC BE  EF 03 06  00 E3  F4  01  00 BA  30 04  00

BOARD(BLACK) BE  EF 03 06  00 E3  EF 01  00 BA  30 20  00
DAYLIGHT MODE BE  EF 03 06  00 23  E2 01  00 BA  30 30  00

WHITEBOARD BE  EF 03 06  00 83  EE 01  00 BA  30 22  00
Get BE  EF 03 06  00 10  F6 02  00 BA  30 00  00

[Example return] 
 00  00 01  00 04  00 10  00              
 [Normal] [C�nema] [Dynam�c] [Custom]   
             20  00                        30  00                        22  00 
    [BOARD(BLACK) ]     [DAYLIGHT MODE]      [WHITEBOARD]

GAMMA Set #1 DEFAULT BE  EF 03 06  00 07 E9 01  00 A1  30 20 00
#1 CUSTOM BE  EF 03 06  00 07 FD 01  00 A1  30 10  00
#2 DEFAULT BE  EF 03 06  00 97 E8 01  00 A1  30 21  00
#2 CUSTOM BE  EF 03 06  00 97 FC 01  00 A1  30 11  00
#3 DEFAULT BE  EF 03 06  00 67 E8  01  00 A1  30 22  00
#3 CUSTOM BE  EF 03 06  00 67 FC 01  00 A1  30 12  00
#4 DEFAULT BE  EF 03 06  00 F7 E9 01 00 A1 30 23 00
#4 CUSTOM BE  EF 03 06  00 F7 FD 01 00 A1 30 13 00
#5 DEFAULT BE  EF 03 06  00 C7 EB 01 00 A1 30 24 00
#5 CUSTOM BE  EF 03 06  00 C7 FF 01 00 A1 30 14 00

Get BE  EF 03 06 00 F4 F0 02  00 A1  30 00  00

RS-232C Communication (continued)
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Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

User Gamma 
Pattern

Set Off BE  EF 03 06  00 FB  FA 01  00 80  30 00  00
9 step gray scale BE  EF 03 06  00 6B  FB 01  00 80  30 01  00

15 steps gray scale BE  EF 03 06  00 9B  FB 01  00 80  30 02  00
Ramp BE  EF 03 06  00 0B  FA 01  00 80  30 03  00

Get BE  EF 03 06  00 C8  FA 02  00 80  30 00  00
User Gamma Po�nt 

1
Get BE  EF 03 06  00 08  FE 02  00 90  30 00  00

Increment BE  EF 03 06  00 6E  FE 04  00 90  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 BF  FF 05  00 90  30 00  00

User Gamma Po�nt 
2

Get BE  EF 03 06  00 F4  FF 02  00 91  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 92  FF 04  00 91  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 43  FE 05  00 91  30 00  00

User Gamma Po�nt 
3

Get BE  EF 03 06  00 B0  FF 02  00 92  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 D6  FF 04  00 92  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 07  FE 05  00 92  30 00  00

User Gamma Po�nt 
4

Get BE  EF 03 06  00 4C  FE 02  00 93  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 2A  FE 04  00 93  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 FB  FF 05  00 93  30 00  00

User Gamma Po�nt 
5

Get BE  EF 03 06  00 38  FF 02  00 94  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 5E  FF 04  00 94  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 8F  FE 05  00 94  30 00  00

User Gamma Po�nt 
6

Get BE  EF 03 06  00 C4  FE 02  00 95  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 A2  FE 04  00 95  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 73  FF 05  00 95  30 00  00

User Gamma Po�nt 
7

Get BE  EF 03 06  00 80  FE 02  00 96  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 E6  FE 04  00 96  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 37  FF 05  00 96  30 00  00

User Gamma Po�nt 
8

Get BE  EF 03 06  00 7C  FF 02  00 97  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 1A  FF 04  00 97  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 CB  FE 05  00 97  30 00  00

COLOR TEMP Set HIGH BE  EF 03 06  00 0B  F5 01  00 B0  30 03  00
MID BE  EF 03 06  00 9B  F4 01  00 B0  30 02  00
LOW BE  EF 03 06  00 6B  F4 01  00 B0  30 01  00

Hi-BRIGHT-1 BE  EF 03 06  00 3B  F2 01  00 B0  30 08  00
Hi-BRIGHT-2 BE  EF 03 06  00 AB  F3 01 00 B0  30 09  00
CUSTOM-1 BE  EF 03 06  00 CB  F8 01  00 B0  30 13  00
CUSTOM-2 BE  EF 03 06  00 5B  F9 01  00 B0  30 12  00
CUSTOM-3 BE  EF 03 06  00 AB  F9 01  00 B0  30 11  00
CUSTOM-4 BE  EF 03 06  00 FB  FF 01  00 B0  30 18  00
CUSTOM-5 BE  EF 03 06  00 6B  FE 01  00 B0  30 19  00

Get BE  EF 03 06  00 C8  F5 02  00 B0  30 00  00
COLOR TEMP 

GAIN R
Get BE  EF 03 06  00 34  F4 02  00 B1  30 00  00

Increment BE  EF 03 06  00 52  F4 04  00 B1  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 83  F5 05  00 B1  30 00  00

COLOR TEMP 
GAIN G

Get BE  EF 03 06  00 70  F4 02  00 B2  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 16  F4 04  00 B2  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 C7  F5 05  00 B2  30 00  00

RS-232C Communication (continued)
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Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

COLOR TEMP 
GAIN B

Get BE  EF 03 06  00 8C  F5 02  00 B3  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 EA  F5 04  00 B3  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 3B  F4 05  00 B3  30 00  00

COLOR TEMP 
OFFSET R

Get BE  EF 03 06  00 04  F5 02  00 B5  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 62  F5 04  00 B5  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 B3  F4 05  00 B5  30 00  00

COLOR TEMP 
OFFSET G

Get BE  EF 03 06  00 40  F5 02  00 B6  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 26  F5 04  00 B6  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 F7  F4 05  00 B6  30 00  00

COLOR TEMP 
OFFSET B

Get BE  EF 03 06  00 BC  F4 02  00 B7  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 DA  F4 04  00 B7  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 0B  F5 05  00 B7  30 00  00

COLOR Get BE  EF 03 06  00 B5  72 02  00 02  22 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 D3  72 04  00 02  22 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 02  73 05  00 02  22 00  00

COLOR Reset Execute BE  EF 03 06  00 80  D0 06  00 0A  70 00  00
TINT Get BE  EF 03 06  00 49  73 02  00 03  22 00  00

Increment BE  EF 03 06  00 2F  73 04  00 03  22 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 FE  72 05  00 03  22 00  00

TINT Reset Execute BE  EF 03 06  00 7C  D1 06  00 0B  70 00  00
SHARPNESS Get BE  EF 03 06  00 F1  72 02  00 01  22 00  00

Increment BE  EF 03 06  00 97  72 04  00 01  22 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 46  73 05  00 01  22 00  00

SHARPNESS 
Reset

Execute BE  EF 03 06  00 C4  D0 06  00 09  70 00  00

MY MEMORY Load Set 1 BE  EF 03 06  00 0E  D7 01  00 14  20 00  00
2 BE  EF 03 06  00 9E  D6 01  00 14  20 01  00
3 BE  EF 03 06  00 6E  D6 01  00 14  20 02  00
4 BE  EF 03 06  00 FE  D7 01  00 14  20 03  00

MY MEMORY 
Save

Set 1 BE  EF 03 06  00 F2  D6 01  00 15  20 00  00
2 BE  EF 03 06  00 62  D7 01  00 15  20 01  00
3 BE  EF 03 06  00 92  D7 01  00 15  20 02  00
4 BE  EF 03 06  00 02  D6 01  00 15  20 03  00

PROGRESSIVE Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 4A  72 01  00 07  22 00  00
TV BE  EF 03 06  00 DA  73 01  00 07  22 01  00

FILM BE  EF 03 06  00 2A  73 01  00 07  22 02  00
Get BE  EF 03 06  00 79  72 02  00 07  22 00  00

VIDEO NR Set LOW BE  EF 03 06  00 26  72 01  00 06  22 01  00
MID BE  EF 03 06  00 D6  72 01  00 06  22 02  00

HIGH BE  EF 03 06  00 46  73 01  00 06  22 03  00
Get BE  EF 03 06  00 85  73 02  00 06  22 00  00

RS-232C Communication (continued)
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Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

ASPECT Set 4:3 BE  EF 03 06  00 9E  D0 01  00 08  20 00  00
16:9 BE  EF 03 06  00 0E  D1 01  00 08  20 01  00
14:9 BE  EF 03 06  00 CE D6 01 00 08 20 09 00

SMALL BE  EF 03 06  00 FE  D1 01  00 08  20 02  00
NORMAL BE  EF 03 06  00 5E  DD 01  00 08  20 10  00
Get BE  EF 03 06  00 AD  D0 02  00 08  20 00  00

OVER SCAN Get BE  EF 03 06  00 91  70 02  00 09  22 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 F7  70 04  00 09  22 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 26  71 05  00 09  22 00  00

OVER SCAN 
Reset

Execute BE  EF 03 06  00 EC  D9 06  00 27  70 00  00

V POSITION Get BE  EF 03 06  00 0D  83 02  00 00  21 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 6B  83 04  00 00  21 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 BA  82 05  00 00  21 00  00

V POSITION Reset Execute BE  EF 03 06  00 E0  D2 06  00 02  70 00  00
H POSITION Get BE  EF 03 06  00 F1  82 02  00 01  21 00  00

Increment BE  EF 03 06  00 97  82 04  00 01  21 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 46  83 05  00 01  21 00  00

H POSITION Reset Execute BE  EF 03 06  00 1C  D3 06  00 03  70 00  00
H PHASE Get BE  EF 03 06  00 49  83 02  00 03  21 00  00

Increment BE  EF 03 06  00 2F  83 04  00 03  21 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 FE  82 05  00 03  21 00  00

H SIZE Get BE  EF 03 06  00 B5  82 02  00 02  21 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 D3  82 04  00 02  21 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 02  83 05  00 02  21 00  00

H SIZE Reset Execute BE  EF 03 06  00 68  D2 06  00 04  70 00  00
AUTO ADJUST Execute BE  EF 03 06  00 91  D0 06  00 0A  20 00  00
COLOR SPACE Set AUTO BE  EF 03 06  00 0E 72 01  00 04  22 00  00

RGB BE  EF 03 06  00 9E  73 01  00 04  22 01  00
SMPTE240 BE  EF 03 06  00 6E  73 01  00 04  22 02  00

REC709 BE  EF 03 06  00 FE  72 01  00 04  22 03  00
REC601 BE  EF 03 06  00 CE  70 01  00 04  22 04  00
Get BE  EF 03 06  00 3D  72 02  00 04  22 00  00

C-VIDEO FORMAT Set AUTO BE  EF 03 06  00 A2  70 01  00 11  22 0A  00
NTSC BE  EF 03 06  00 C2  74 01  00 11  22 04  00
PAL BE  EF 03 06  00 52  75 01  00 11  22 05  00

SECAM BE  EF 03 06  00 52  70 01  00 11  22 09  00
NTSC4.43 BE  EF 03 06  00 62  77 01  00 11  22 02  00

M-PAL BE  EF 03 06  00 C2  71 01  00 11  22 08  00
N-PAL BE  EF 03 06  00 32  74 01  00 11  22 07  00

Get BE  EF 03 06  00 31  76 02  00 11  22 00  00
S-VIDEO FORMAT Set AUTO BE  EF 03 06  00 E6  70 01  00 12  22 0A  00

NTSC BE  EF 03 06  00 86  74 01  00 12  22 04  00
PAL BE  EF 03 06  00 16  75 01  00 12  22 05  00

SECAM BE  EF 03 06  00 16  70 01  00 12  22 09  00
NTSC4.43 BE  EF 03 06  00 26  77 01  00 12  22 02  00

M-PAL BE  EF 03 06  00 86  71 01  00 12  22 08  00
N-PAL BE  EF 03 06  00 76  74 01  00 12  22 07  00

Get BE  EF 03 06  00 75  76 02  00 12  22 00  00

RS-232C Communication (continued)
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Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

COMPUTER 1 Set SYNC ON G OFF BE  EF 03 06  00 5E  D7 01 00 10 20 02 00
AUTO BE  EF 03 06  00 CE  D6 01 00 10 20 03 00

Get BE  EF 03 06  00 0D  D6 02 00 10 20 00 00
COMPUTER 2 Set SYNC ON G OFF BE  EF 03 06  00 A2  D6 01 00 11 20 02 00

AUTO BE  EF 03 06  00 32  D7 01 00 11 20 03 00
Get BE  EF 03 06  00 F1  D7 02 00 11 20 00 00

FRAME LOCK Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 CB  D6 01  00 14  30 00  00
TURN ON BE  EF 03 06  00 5B  D7 01  00 14  30 01  00
Get BE  EF 03 06  00 F8  D6 02  00 14  30 00  00

KEYSTONE V Get BE  EF 03 06  00 B9  D3 02  00 07  20 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 DF  D3 04  00 07  20 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 0E  D2 05  00 07  20 00  00

KEYSTONE V 
Reset

Execute BE  EF 03 06  00 08  D0 06  00 0C  70 00  00

WHISPER Set NORMAL BE  EF 03 06  00 3B  23 01  00 00  33 00  00
WHISPER BE  EF 03 06  00 AB  22 01  00 00  33 01  00

Get BE  EF 03 06  00 08  23 02  00 00  33 00  00
MIRROR Set NORMAL BE  EF 03 06  00 C7  D2 01  00 01  30 00  00

H:INVERT BE  EF 03 06  00 57  D3 01  00 01  30 01  00
V:INVERT BE  EF 03 06  00 A7  D3 01  00 01  30 02  00

H&V:INVERT BE  EF 03 06  00 37  D2 01  00 01  30 03  00
Get BE  EF 03 06  00 F4  D2 02  00 01  30 00  00

VOLUME-
COMPUTER1

Get BE  EF 03 06  00 CD  CC 02  00 60  20 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 AB  CC 04  00 60  20 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 7A  CD 05  00 60  20 00  00

VOLUME-
COMPUTER2

Get BE  EF 03 06  00 FD  CD 02  00 64  20 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 9B  CD 04  00 64  20 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 4A  CC 05  00 64  20 00  00

VOLUME-V�deo Get BE  EF 03 06  00 31  CD 02  00 61  20 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 57  CD 04  00 61  20 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 86  CC 05  00 61  20 00  00

VOLUME-S-V�deo Get BE  EF 03 06  00 75  CD 02  00 62  20 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 13  CD 04  00 62  20 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 C2  CC 05  00 62  20 00  00

RS-232C Communication (continued)
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RS-232C Communication (continued)

Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

MUTE Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 46  D3 01  00 02  20 00  00
TURN ON BE  EF 03 06  00 D6  D2 01  00 02  20 01  00
Get BE  EF 03 06  00 75  D3 02  00 02  20 00  00

AUDIO - 
COMPUTER1

Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 FE  DD 01  00 30 20 00 00
Aud�o1 BE  EF 03 06  00 6E  DC 01  00 30 20 01 00
Aud�o2 BE  EF 03 06  00 9E  DC 01  00 30 20 02 00
Get BE  EF 03 06  00 CD  DD 02  00 30 20 00 00

AUDIO - 
COMPUTER2

Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 CE  DC 01  00 34 20 00 00
Aud�o1 BE  EF 03 06  00 5E  DD 01  00 34 20 01 00
Aud�o2 BE  EF 03 06  00 AE  DD 01  00 34 20 02 00
Get BE  EF 03 06  00 FD  DC 02  00 34 20 00 00

AUDIO - V�deo Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 02  DC 01  00 31 20 00 00
Aud�o1 BE  EF 03 06  00 92  DD 01  00 31 20 01 00
Aud�o2 BE  EF 03 06  00 62  DD 01  00 31 20 02 00
Get BE  EF 03 06  00 31  DC 02  00 31 20 00 00

AUDIO - S-V�deo Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 46  DC 01  00 32 20 00 00
Aud�o1 BE  EF 03 06  00 D6  DD 01  00 32 20 01 00
Aud�o2 BE  EF 03 06  00 26  DD 01  00 32 20 02 00
Get BE  EF 03 06  00 75  DC 02  00 32 20 00 00

IR REMOTE 
FREQ.NORMAL

Set Off BE  EF 03 06  00 FF  3D 01  00 30 26 00 00
On BE  EF 03 06  00 6F  3C 01  00 30 26 01 00

Get BE  EF 03 06  00 CC  3D 02  00 30 26 00 00
IR REMOTE 
FREQ.HIGH

Set Off BE  EF 03 06  00 03  3C 01  00 31 26 00 00
On BE  EF 03 06  00 93  3D 01  00 31 26 01 00

Get BE  EF 03 06  00 30  3C 02  00 31 26 00 00

LANGUAGE Set ENGLISH BE  EF 03 06  00 F7  D3 01  00 05  30 00  00
FRANÇAIS BE  EF 03 06  00 67  D2 01  00 05  30 01  00
DEUTSCH BE  EF 03 06  00 97  D2 01  00 05  30 02  00
ESPAÑOL BE  EF 03 06  00 07  D3 01  00 05  30 03  00
ITALIANO BE  EF 03 06  00 37  D1 01  00 05  30 04  00
NORSK BE  EF 03 06  00 A7  D0 01  00 05  30 05  00

NEDERLANDS BE  EF 03 06  00 57  D0 01  00 05  30 06  00
PORTUGUÊS BE  EF 03 06  00 C7  D1 01  00 05  30 07  00

BE  EF 03 06  00 37  D4 01  00 05  30 08  00
BE  EF 03 06  00 A7  D5 01  00 05  30 09  00
BE  EF 03 06  00 37  DE 01  00 05  30 10  00
BE  EF 03 06  00 57  D5 01  00 05  30 0A  00

SVENSKA BE  EF 03 06  00 C7  D4 01  00 05  30 0B  00
PУCCKИЙ BE  EF 03 06  00 F7  D6 01  00 05  30 0C  00

SUOMI BE  EF 03 06  00 67  D7 01  00 05  30 0D  00
POLSKI BE  EF 03 06  00 97  D7 01  00 05  30 0E  00
TÜRKÇE BE  EF 03 06  00 07  D6 01  00 05  30 0F  00
Get BE  EF 03 06  00 C4  D3 02  00 05  30 00  00

MENU POSITION 
H

Get BE  EF 03 06  00 04  D7 02  00 15  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 62  D7 04  00 15  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 B3  D6 05  00 15  30 00  00

MENU POSITION H 
Reset

Execute BE  EF 03 06  00 DC  C6 06  00 43  70 00  00
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Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

MENU POSITION 
V

Get BE  EF 03 06  00 40  D7 02  00 16  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 26  D7 04  00 16  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 F7  D6 05  00 16  30 00  00

MENU POSITION 
V Reset

Execute BE  EF 03 06  00 A8  C7 06  00 44  70 00  00

BLANK Set My Screen BE  EF 03 06  00 FB  CA 01  00 00  30 20  00
ORIGINAL BE  EF 03 06  00 FB  E2 01  00 00  30 40  00

BLUE BE  EF 03 06  00 CB  D3 01  00 00  30 03  00
WHITE BE  EF 03 06  00 6B  D0 01  00 00  30 05  00
BLACK BE  EF 03 06  00 9B  D0 01  00 00  30 06  00

Get BE  EF 03 06  00 08  D3 02  00 00  30 00  00
BLANK On/Off Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 FB  D8 01  00 20  30 00  00

TURN ON BE  EF 03 06  00 6B  D9 01  00 20  30 01  00
Get BE  EF 03 06  00 C8  D8 02  00 20  30 00  00

START UP Set My Screen BE  EF 03 06  00 CB  CB 01  00 04  30 20  00
ORIGINAL BE  EF 03 06  00 0B  D2 01  00 04  30 00  00
TURN OFF BE  EF 03 06  00 9B  D3 01  00 04  30 01  00

Get BE  EF 03 06  00 38  D2 02  00 04  30 00  00
My Screen LOCK Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 3B  EF 01  00 C0  30 00  00

TURN ON BE  EF 03 06  00 AB  EE 01  00 C0  30 01  00
Get BE  EF 03 06  00 08  EF 02  00 C0  30 00  00

RS-232C Communication (continued)

MESSAGE Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 8F  D6 01  00 17  30 00  00
TURN ON BE  EF 03 06  00 1F  D7 01  00 17  30 01  00
Get BE  EF 03 06  00 BC  D6 02  00 17  30 00  00

AUTO SEARCH Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 B6  D6 01  00 16  20 00  00
TURN ON BE  EF 03 06  00 26  D7 01  00 16  20 01  00
Get BE  EF 03 06  00 85  D6 02  00 16  20 00  00

AUTO OFF Get BE  EF 03 06  00 08  86 02  00 10  31 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 6E  86 04  00 10  31 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 BF  87 05  00 10  31 00  00

AUTO ON Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 3B  89 01  00 20  31 00  00
TURN ON BE  EF 03 06  00 AB  88 01  00 20  31 01  00
Get BE  EF 03 06  00 08  89 02  00 20  31 00  00

LAMP TIME Get BE  EF 03 06  00 C2  FF 02  00 90  10 00  00
LAMP TIME Reset Execute BE  EF 03 06  00 58  DC 06  00 30  70 00  00

FILTER TIME Get BE  EF 03 06  00 C2  F0 02  00 A0  10 00  00
FILER TIME Reset Execute BE  EF 03 06  00 98  C6 06  00 40  70 00  00
AUTO KEYSTONE 

EXECUTE Execute BE  EF 03 06  00 E5  D1 06  00 0D  20 00  00

AUTO KEYSTONE Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 EA  D1 01  00 0F  20 00  00
TURN ON BE  EF 03 06  00 7A  D0 01  00 0F  20 01  00
Get BE  EF 03 06  00 D9  D1 02  00 0F  20 00  00
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Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

RS-232C Communication (continued)

MAGNIFY Get BE  EF 03 06  00 7C  D2 02  00 07  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 1A  D2 04  00 07  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 CB  D3 05  00 07  30 00  00

FREEZE Set NORMAL BE  EF 03 06  00 83  D2 01  00 02  30 00  00
FREEZE BE  EF 03 06  00 13  D3 01  00 02  30 01  00
Get BE  EF 03 06  00 B0  D2 02  00 02  30 00  00
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Kundtjänst
För teknisk support eller produkttjänst, se tabellen nedan eller kontakta din återförsäljare.
OBS! Du behöver produktens serienummer.

Land/Område Webbsida Telefon

Sverige www.viewsoniceurope.com/se/ www.viewsoniceurope.com/uk/Support/Calldesk.htm
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Begränsad Garanti

VIEWSONIC® PROJEKTOR

WGarantin omfattas av följande:
ViewSonic garanterar att dess produkter är fria från brister i material och utförande under 
garantiperioden. Om en produkt visar sig vara defekt i material eller utförande under 
garantiperioden kommer ViewSonic att enligt beslut efter eget bedömande att reparera eller byta 
ut produkten mot en likadan produkt. Utbytesprodukt eller reservdelar kan innefatta nytillverkade 
eller ombyggda delar eller komponenter.

Garantins livslängd:
Nord- och Sydamerika: 3 år för alla delar exklusive lampan, 3 år för arbete, 1 år för 
originallampan från datum för första konsumentinköp.
Europa: 3 år för alla delar exklusive lampan, 3 år för arbete, 1 år för originallampan från datum 
för första konsumentinköp.
Andra områden eller länder: Rådfråga din lokala återförsäljare eller lokala ViewSonickontor 
om garantiinformation.
Lampgaranti är föremål för villkor och avtal, kontroll och godkännande. Gäller endast 
tillverkarens installerade lampa.
Alla tillbehörslampor som köps separat har garanti under 90 dagar.

Garantins skyddsomfång:
Denna garanti gäller endast för första köpare/konsument.

Följande omfattas ej av garantin:
1. Produkt för vilken serienumret har helt eller delvis utraderats eller modifierats.
2. Skada, kvalitetsförsämring eller felfunktion som beror av:
 a.  Olycka, felaktig användning, slarv, brand, vatten, blixtnedslag, force majeure eller annat 

laga hinder, ickeauktoriserad produktmodifikation, eller underlåtelse att följa instruktioner 
som medföljer produkten.

 b.  Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av 
ViewSonic.

 c. Produktskada vid leverans.
 d. Uttag eller installation av produkten.
 e. Orsaker exteriört produkten, såsom elspänningsfluktueringar eller strömavbrott.
 f. Användning av tillbehör eller delar som ej uppfyller ViewSonic specifikationer.
 g. Normalt slitage.
 h. Annan orsak som inte hänför sig till produktfel.
3.  Varje produkt som uppvisar vad som kallas “fosforinbränning”, vilket sker när en statisk bild 

visas på produkten under en längre tid.
4. Servicekostnader avseende uttag, installation och färdigställande.
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För beställning av service:
1. Vill du ha information om hur du erhåller service under garantiperioden, kontakta ViewSonic 
kundtjänst (Se sidan för kundsupport). Du kommer att behöva ange produktens serienummer.
2. För att erhålla service under garanti krävs att du presenterar följande: (a) ursprunglig 
inköpshandling (kvitto) med datum, (b) namn, (c) adress, (d) en beskrivning av problemet och (e) 
produktens serienummer.
3. Se till att leverera produkten med förbetald fraktkostnad i dess originalförpackning till 
ViewSonic eller till ett auktoriserat servicecenter för ViewSonic.
4. För ytterligare information eller namnet på närmaste servicecenter för ViewSonic, ta kontakt 
med ViewSonic.

Begränsning av underförstådda garantier:
Det föreligger inga garantier, explicit eller underförstått, vilka har omfång utöver den häri givna 
beskrivningen, inklusive underförstådd garanti för säljbarhet och riktighet för något särskilt 
ändamål.

Uteslutande av skadestånd:
Viewsonic skadeståndsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller utbyte av 
produkten. Viewsonic skall ej hållas ansvarigt för:
1.  Skada på annan egendom som förorsakas av defekter hos produkten, skador som beror 

på olämplighet, förlust vid användning av produkten, tidsförlust, profitbortfall, förlorat 
affärstillfälle, förlust av goodwill, störning i affärsförhållande eller annan kommersiell 
förlust, även om möjligheten till sådana skador har omtalats.

2. Andra skador, såsom olycksbetingade eller följdskador eller liknande.
3. Anspråk mot kunden från annan part.

Verkan enligt delstatslag (USA):
Denna garanti ger dig vissa speciella juridiska rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter vilka 
varierar från delstat till delstat. Vissa stater medger ej inskränkningar i underförstådda garantier 
och/eller tillåter ej uteslutande av olycksbetingade eller följdskador. Ovannämnda begränsningar 
och uteslutanden gäller därför eventuellt inte i ditt fall.

Försäljning utanför USA och Kanada:
För garantiinformation om och service av viewsonic-produkter som säljs utanför USA och 
Kanada, ska kontakt tas med ViewSonic eller med lokal återförsäljare för ViewSonic.
Garantiperioden för den här produkten i huvudlandet Kina (ej medräknat Hong Kong, Macao och 
Taiwan) är föremål för villkor och förhållanden för Underhållsgarantikortet.
För användare i Europa och Ryssland finns fullständiga garantivillkor på www.viewsoniceurope.
com under Support/Warranty Information (information om support/garanti).
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