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Uygunluk Bilgileri
FCC Beyanı
Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen 
iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı girişime yol açmaz ve (2) bu cihaz arzu edil-
meyen şekilde çalışmaya neden olabilecek girişim dahil olmak üzere, gelen girişimin 
normal karşılanmasını gerektirir.
Bu donanım FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne göre testten geçirilmiş ve B Sınıfı di-
jital cihaz için belirlenen limitlere uygun olduğu görülmüştür. Bu limitler cihazın mes-
kun bölgelerde tesis edildiği durumlarda zararlı girişime karşı yeterli koruma sağlan-
ması dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu donanım radyo frekans enerjisi üretir, kullanır 
ve yayılmasına neden olabilir ve talimatlara uygun olarak tesis edilip kullanılmadığı 
takdirde, telsiz haberleşmesini etkileyebilecek zararlı girişime yol açabilir. Bunun-
la birlikte, söz konusu girişimin belirli bir donanımda ortaya çıkmayacağına garanti 
verilemez. Bu donanımın radyo veya televizyon yayınlarının alınmasını etkileyecek 
zararlı girişime yol açması durumunda, söz konusu girişim donanımı açıp kapatarak 
tespit edilebilir, kullanıcının aşağıdaki yöntemlerden biri ya da birkaçını kullanarak 
girişimi gidermeye çalışması tavsiye edilir:

 y Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
 y Donanım ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
 y Donanımı alıcının takılı olduğu prizden farklı bir devreye bağlı olan başka bir 

prize takın.
 y Yetkili satıcıdan veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden destek isteyin.

Uyarı: Uygunluktan sorumlu olan tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya modi-
fikasyonlar donanımı kullanma yetkinizi geçersiz kılabilir.
Kanada için

 y Bu B Sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 Standardına uygundur.
 y Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 

Canada.
Avrupa Ülkeleri için CE Uygunluğu

Bu cihaz 2014/30/EU sayılı EMC Direktifi ile 2014/35/EU sayılı Alçak  
Gerilim Direktifine uygundur.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB üyesi ülkeler için geçerlidir.
İşaret 2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Direktifine 
(WEEE) uygundur.
İşaret kullanılmış veya bozuk batarya veya aküler dahil donanımın tasnif 
edilmemiş kentsel atık olarak tasfiye EDİLMEYİP, uygun geri dönüşüm ve 
toplama sistemlerinin kullanılması gerektiğini gösterir. 
Eğer bu donanımda kullanılan batarya, akü ve düğme hücrelerde (saat pille-
ri) Hg, Cd veya Pb kimyasal sembollerinin bulunması, bataryanın ağır metal 
formunda %0.0005'in üzerinde Cıva veya %0.002'den fazla kadmiyum ya da 
%0.004'ün üzerinde Kurşun içerdiği anlamına gelir.

i



Önemli Emniyet Talimatları
1. Bu talimatları okuyunuz.
2. Bu talimatları yerine getiriniz.
3. Tüm uyarıları dikkate alınız.
4. Tüm talimatlara uyunuz.
5. Bu üniteyi su yakınında kullanmayınız.
6. Yumuşak ve kuru bir bezle temizleyiniz.
7. Havalandırma deliklerinin önünü kapatmayınız. Ünitenin kurulumunda 

imalatçının talimatlarına uyunuz.
8. Radyatör, kalorifer ızgarası, ocak veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler 

dahil) yakınına monte etmeyiniz.
9. Kutuplanmış veya topraklı fişin emniyetini devreden çıkarmayın. Kutuplanmış bir 

fişin biri diğerinden daha geniş olan iki yassı ucu bulunur. Topraklı bir fişte ise iki 
yassı ucun yanı sıra üçüncü bir topraklama ucu mevcuttur. Geniş uç ile üçüncü 
uç emniyetinizi sağlamak içindir. Eğer verilen fiş prizinize uymuyor ise, eski prizi 
değiştirmesi için bir elektrikçi çağırın.

10. Güç kablosunu üzerine basma veya özellikle fiş bağlantılarında sıkışma ihti-
maline karşı korumaya alın. Fişler ve fişlerin üniteden çıktığı noktanın etrafında 
engel olmamalıdır. Elektrik prizinin üniteye yakın ve kolayca ulaşılabilir olmasına 
dikkat ediniz.

11. Yalnızca üretici tarafından belirtilen yardımcı donanım/aksesuarları kullanınız.
12. Yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen veya ünite ile birlikte 

satılan tekerlekli sehpa, sehpa, üçayak, konsol veya masa ile birlikte 
kullanınız. Tekerlekli sehpa kullanılması durumunda, tekerlekli seh-
pa/ünite kombinasyonunu taşırken devrilme nedeniyle oluşabilecek 
kazalardan sakınmak için dikkatli olun.

13. Uzun bir süre kullanılmayacak ise, bu ünitenin fişini prizden çekiniz.
14. Servis gerektiren tüm müdahaleler için uzman servis personeline başvurun. 

Ünite aşağıda belirtilen durumlar dahil herhangi bir şekilde hasar gördüğünde 
genel bakımdan geçirilmelidir: güç kaynağı kablosu veya fişinin hasar görmesi, 
ünitenin üzerine sıvı dökülmesi veya içine yabancı madde girmesi, ünitenin 
yağmur veya rutubete maruz kalması veya ünitenin normal olarak çalışmaması 
veya yere düşürülmesi durumları.
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RoHS2 Uygunluk Beyanı
Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını 
sınırlandıran (RoHS2 Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2011/65/
EU numaralı direktifine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir ve Avrupa Teknik 
Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan ve aşağıda gösterilen azami 
yoğunlaşma değerlerine uyacağı beklenmektedir:

Madde
Önerilen Maksimum 

Konsantrasyon
Mevcut Konsantrasyon

Kurşun (Pb) 0,1% < 0,1%
Civa (Hg) 0,1% < 0,1%
Kadmiyum (Cd) 0,01% < 0,01%
Altı değerlikli Krom (Cr6+) 0,1% < 0,1%
Polibromlu bifeniller (PBB) 0,1% < 0,1%
Polibromlu difenil eterleri (PBDE) 0,1% < 0,1%

Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileşenler aşağıda belirtildiği üzere RoHS2 
Yönergelerinin Eki III doğrultusunda çıkarılmıştır:
Çıkarılan bileşenlerin örnekleri:
1. Aşağıdaki değerleri geçmeyen (lamba başına) özel amaçlar için soğuk katot 

floresan lambalar ve harici elektrot floresan lambalardaki (CCFL ve EEFL) cıva:
(1) Kısa boy (≦500 mm): lamba başına en fazla 3,5 mg.
(2) Orta boy (＞500 mm ve ≦1.500 mm): lamba başına en fazla 5 mg.
(3) Uzun boy (＞1.500 mm): lamba başına en fazla 13 mg.

2. Katot ışını tüplerinin camındaki kurşun.
3. Ağırlık olarak %0,2’yi geçmeyen floresan tüplerin camındaki kurşun.
4. Ağırlık olarak %0,4’e kadar alüminyum içeren bir alaşım elementi olarak kurşun.
5. Ağırlık olarak en fazla %4 kurşun içeren bakır alaşımı.
6. Yüksek erime sıcaklığı türündeki lehimlerdeki kurşun (örn. ağırlığa göre %85 

veya daha fazla kurşun içeren kurşun bazlı alaşımlar).
7. Kapasitçr, vb. piezoelektronik cihazlardaki dielektrik seramik dışındaki cam veya 

seramikte ya da cam veya seramik matriks bileşeninde kurşun içeren elektrikli ve 
elektronik parçalar.
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Önemli güvenlik talimatlar
Projektörünüz, en son bilgi teknolojisi donan m  güvenlik standartlar n  kar layacak 
ekilde tasarlanm  ve test edilmi tir. Ancak, bu ürünün güvenli kullan ld ndan emin 

olmak için, bu kullanma k lavuzunda ve ürün üzerindeki i aretlerde söz edilen talimatlar  
izlemek önemlidir. 

Güvenlik Talimatlar
1. Lütfen projektörünüzü çal t rmadan önce bu kullanma k lavuzunu okuyun. 

leride kullanmak üzere saklay n.
2. Projektör çal rken do rudan lensine bakmay n. Yo un k huzmesi gözlerinize 

zarar verebilir.
3. Bak m için yetkili bak m personeline ba vurun. 
4. Projektör lambas  aç kken, daima lens objektif kapa n  aç n veya lens kapa n  

kald r n.
5. Baz  ülkelerde ebeke gerilimi dengeli DE LD R. Bu projektör 100-240 volt AC 

ebeke geriliminde güvenlik bir ekilde çal mak üzere tasarlanm t r ancak elektrik 
kesintileri veya ±10 voltluk dalgalanmalar meydana gelirse ar za yapabilir. ebeke 
geriliminin dalgalanabilece i veya kesilebilece i bölgelerde projektörünüzü bir 
güç dengeleyicisi, dalgalanma koruyucusu veya kesintisiz güç kayna  (UPS) 
üzerinden ba laman z tavsiye edilir. 

6. Projektör çal rken projeksiyon lensini herhangi bir nesneyle engellemeyin; çünkü 
bu, söz konusu nesnelerin s narak biçiminin bozulmas na ve hatta yang na neden 
olabilir. Lambay  geçici olarak kapamak için, projektör veya uzaktan kumanda 
üzerindeki BO  tu una bas n.

7. Lamba çal rken çok s cak hale gelmektedir. Lamba aksam n  de i tirmeden önce, 
projektörü yakla k 45 dakika so umaya b rak n. 

8. Lambalar , nominal lamba ömrünün ötesinde çal t rmay n. Lambalar n belirtilen 
kullan m ömrünün üzerinde kullan lmas , nadiren de olsa k r lmalar na yol açabilir. 

9. Lamba grubunu veya herhangi bir elektronik parçay , projektörü fi ten ç karmadan 
kesinlikle de i tirmeyin. 

10. Bu ürünü, dengesiz bir tekerlekli sehpa, tezgah veya masaya koymay n. Ürün dü erek 
ciddi ekilde hasar görebilir. 

11. Bu projektörü parçalar na ay rmaya çal may n. Projektörün içerisinde elektrik yüklü 
parçalar yla temas etmeniz halinde, ölüme neden olabilecek yüksek gerilime maruz 
kalabilirsiniz. Bak m  kullan c  taraf ndan yap labilecek tek parça, kendi ç kar labilir 
kapa na sahip olan lambad r.
Hiçbir ko ulda di er kapaklar  açmaya veya ç karmaya çal may n. Servis için 
yaln zca uygun kalifiye profesyonel servis personeline ba  vurun.

12. Bu projektörü a a daki ko ullardan hiçbirine b rakmay n. 
-  Havaland rmas  yetersiz veya dar olan alanlar. Duvarlardan en az 50 cm aç kl k b rak n 

ve projektör etraf nda serbest hava dola m  olmas n  sa lay n.
-  Tüm camlar  kapal , bir otomobilin içi gibi s cakl n a r  derecede yüksek olabilece i 

yerler.
-  A r  nem, toz veya sigara duman n n optik parçalar  kirleterek projektörün hizmet 

ömrünü k saltt  ve görüntüyü karartt  yerler.
-  Yang n alarmlar na yak n yerler
-  40°C / 104°F üzerinde bir ortam s cakl na sahip yerler
-  Denizden yüksekli i 3000 m'den (10000 fit) fazla olan yerler.
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13. Havaland rma deliklerini engellemeyin. Havaland rma delikleri ciddi bir ekilde 
engellenirse projektör içerisindeki a r  s nma yang na yol açabilir.

-  Bu projektörü battaniye, yatak veya di er yumu ak yüzeylere koymay n. 
-  Bu projektörü bez veya ba ka herhangi bir maddeyle örtmeyin. 
-  Projektörün yak n nda yan c  maddeler bulundurmay n.

14. Projektörü çal mas  s ras nda daima düz, yatay bir yüzeye yerle tirin.
-  Sola veya sa a 10 dereceden, öne veya arkaya 15 dereceden fazla e ildi i aç larda 

kullanmay n. Projektörün tamamen yatay konumda de ilken kullan lmas , lamban n 
yanl  çal mas na veya ar zalanmas na yol açabilir.

15. Projektörü bir kenar  üzerinde dik tutmay n. Aksi takdirde projektör dü erek 
yaralanmaya yol açabilir veya hasar görebilir.

16. Projektörün üzerine basmay n veya herhangi bir nesne koymay n. Projektörün 
görebilece i olas  hasarlar n yan  s ra, bu ekilde davran lmas  kazalara veya olas  
yaralanmalara da yol açabilir.

17. Projektörün yak n na veya üzerine s v  koymay n. Projektörün üzerine dökülen s v lar, 
ar zalanmas na neden olabilir. Projektör slan rsa, fi i prizden çekin ve projektöre 
bak m yapmas  için yerel servis merkezini aray n.

18. Bu ürün, tavana monte edilen tesisat için ters görüntü ç k  özelli ine sahiptir. 
Projektörü tavana monte etmek için yaln zca uygun Tavan Montaj Kitini kullan n ve 
güvenli bir ekilde tak ld ndan emin olun. 

19. Projektör çal rken, havaland rma zgaralar ndan s  ve biraz da koku geldi ini 
alg layabilirsiniz. Bu ürün kusuru de il normal bir durumdur.

20. Güvenlik çubu unu ta ma veya kurulum için kullanmay n. Ticari olarak sat lan 
h rs zl k önleyici kablo ile birlikte kullan lmal d r. 

Projektörün tavan montaj  için güvenlik talimatlar
Projektörünüzü kullan rken ho  bir deneyim ya aman z  istiyoruz, bu yüzden size ya da 
malzemelerinize zarar gelmemesi için bu güvenlik konusunu dikkatinize sunuyoruz.
E er projektörünüzü tavana yerle tirmek istiyorsan z, iddetle do ru boyda projektör tavan 
montaj kitini kullanman z , kitin dikkatli ve güvenli bir ekilde tak ld ndan emin olman z  
tavsiye ediyoruz.
E er uygun olmayan bir projektör tavan montaj kitini kullan yorsan z, yanl  ebat ya da 
vida boyu yüzünden do acak ba lant  hatalar  projektörün tavandan dü me riskine ve 
güvenlik problemlerine yol açacakt r.
Projektörünüzü ald n z yerden, projektör tavan montaj kitini de temin edebilirsiniz. 
Ayr ca, ek olarak güvenlik kablosu alman z ve projektörün üzerinde bulunan h rs zl k 
önleme kilidi slotuna ve tavan montaj kiti deste ine dikkatlice takman z önerilir. Bu, e er 
projektör ba lant  kiti gev erse, tutmada ikinci bir rol üstlenecektir.
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Giri

Projektörün özellikleri
Projektör, yüksek performansl  optik motorlu projeksiyon ile kullan c  dostu bir tasar m  
birle tirerek yüksek güvenilirlik ve kullan m kolayl  sunmaktad r.

Projektör a a daki özellikleri sunmaktad r:

• Lamban n güç tüketimini yans t lan görüntünün parlakl na göre ayarlayan Dinamik 
mod

• Belirlenen süre içerisinde, hiçbir giri  sinyali gelmemesi durumunda lamban n güç 
tüketimini %70 kadar dü üren güç tasarrufu fonksiyonu.

• Sunumlar s ras nda daha iyi zaman kontrolü için sunum zamanlay c s
• 3D göstergeyi destekler
• Zevkinize uygun renk ayar na imkan veren Renk Yönetimi
• Güç Tasarrufu modu aç ld nda, 0.5W'tan daha az güç tüketimi
• Birçok önceden tan ml  renk yüzeyleri üzerine yans tmaya olanak veren perde renk 

düzeltimi
• Sinyal alg lama i lemini h zland racak h zl  otomatik arama.
• Farkl  projeksiyon amaçlar  için seçimler sunan Renk modlar
• Seçilebilir h zl  kapatma fonksiyonu
• En iyi resim kalitesini görüntülemek için tek tu la otomatik ayarlama
• Bozulmu  görüntüleri düzeltmek için dijital çarp kl k düzeltme ve 4 kö e ayarlama 

(seçilen baz  modellerde)
• Veri/video gösterimi için ayarlanabilir renk yönetim kontrolü
• 1,07 milyar renk görüntüleme kapasitesi
• Çok dilli ekrandan kumanda (OSD) menüleri
• Enerji tüketimini azaltmak için de i tirilebilir normal ve ekonomik mod
• Komponent HDTV uyumlulu u (YPbPr)
• HDMI CEC (Tüketici Elektroni i Kontrolü) i levi projektör ile projektörün HDMI 

giri ine ba lanm  olan CEC-uyumlu DVD oynat c  cihaz aras nda senkronize güç 
AÇMA/KAPAMA i lemlerinin yap lmas n  sa lar

Yans t lan görüntünün görünür parlakl ; ortam n ayd nlatma ko ullar na, seçilen giri  sinyali 
kayna n n kontrast/parlakl k ayarlar na ba l  olarak de i ir ve projeksiyon mesafesiyle do ru 
orant l d r.
Lamba parlakl  zamanla azalacakt r ve azalma süresi lamba üreticilerinin teknik özellikleri 
dahilinde farkl l k gösterebilir. Bu normal ve beklenen bir durumdur.
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Ambalaj içeri i
Paketi dikkatli bir ekilde aç n ve a a da gösterilen tüm parçalar  içerdi inden emin olun. 
Bu ö elerden herhangi birinin eksik olmas  halinde, lütfen sat n ald n z yere ba vurun.

Standart aksesuarlar
Paket içindeki parçalar bölgenize uyumludur ve resimlerde gösterilenlerden farkl  olabilir.

Opsiyonel aksesuarlar
1. Yedek lamba (PJD7828HDL/PJD7831HDL için RLC-100. RLC-101 için 

PJD7836HDL.)
2. Yumu ak ta ma çantas
3. VGA-Komponent adaptörü
4. Toz filtresi

Projektör Güç kablosu

VGA Kablosu Çok dilli Kullan c  
K lavuzu CD'si

H zl  ba lang ç 
k lavuzu

Uzaktan Kumanda & Piller Kablo yöntetim kapa

PJD7836HDL PJD7828HDL/PJD7831HDL
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Projektörün d  görünümü
1. Harici kontrol paneli 

(Detaylar için bkz. "Projektör", 
sayfa 7.)

2. Lamba kapa
3. Havaland rma deli i (s cak hava 

ç k )
4. Ön IR uzak sensörü
5. Ayarlama aya
6. Lens kayd rma tekeri
7. Odak ve Yak nla t rma halkalar
8. HDMI/MHL-2 portu
9. Mikro-USB kablosu
10. Projeksiyon lensi
11. Ses sinyali ç k  soketi
12. Ses sinyali giri  soketi 2/Mikrofon
13. Ses sinyali giri  soketi 1
14. S-Video giri i soketi
15. Video giri i soketi
16. USB portu-1 (5V/2A ç k )
17. HDMI-1 portu
18. RGB sinyal ç k  soketi
19. RGB (PC)/Komponent görüntü 

(YPbPr/ YCbCr) sinyal giri  soketi
20. Mini USB portu
21. RS-232 kontrol portu
22. AC güç kablosu giri i
23. H rs zl k önleme kilidi slotu için 

güvenlik çubu u

Uyar

• BU C HAZ TOPRAKLANMALIDIR.

• Cihaz  kurarken, kablolamaya bir devre kesme eleman  ekleyin veya cihaz  yak n ndaki kolayca 
eri ilebilecek bir prize tak n. letim s ras nda bir sorun olmas  durumunda, elektri i kesmek 
için devre kesme eleman n  kullan n veya fi ten çekin.

1
2

3
4

5

7
8

6 

10

PJD7836HDL

PJD7828HDL/PJD7831HDL

9

8

10

9

7 1
2

3
4

5

Ön/üst taraf

22

23

17 20 2115 16141211 13 18 19

Arka/alt taraf
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Kumandalar ve i levleri
Projektör

1. Odak halkas
Yans t lan görüntünün oda n  ayarlar.

2. Yak nla t rma halkas
Yans t lan görüntünün boyutunu ayarlar.

3. Lens kayd rma tekeri
Projeksiyon lensini dikey kayd r r.

4. Menu (Menü)
Ekrandan kumanda (OSD) menüsünü açar. 
Exit (Ç k )
Önceki OSD menüsüne geri döner, menü 
ayarlar ndan ç kar ve kaydeder.

5. / / /  (Çarp kl k tu lar )
Aç l  yerle tirme yüzünden meydana gelen 
görüntü bozulmalar n  manüel olarak 
düzeltmek için kullan l r.

Sol/ Sa / Yukar / A a
stenen menü ö elerini seçer ve 

ayarlamalar  yapar.

6. Power (Güç)
Projektörün durumunu bekleme modu ile 
aç k aras nda de i tirir.

7. Source (Kaynak)
Kaynak seçimi çubu unu görüntüler.

 (Yard m)
3 saniye süreyle uzun bas ld nda 
YARDIM menüsü görüntülenir.

8. Enter (Gir)
Seçilen Ekrandan Kumanda (OSD) menü 
ötesini etkinle tirir.
Kö e Ayar  sayfas  görüntülenir. 
(sadece PJD7831HDL/PJD7836HDL)

9.  (Dü mem)
Kullan c n n bu dü meye bir k sayol tu u 
atamas n  sa lar ve fonksiyon ö esi OSD 
menüsünden seçilir.

10.  (Güç göstergesi lambas )
Projektör çal r haldeyken yanar veya 
yan p söner.

11.  (S cakl k göstergesi )
Projektörün s cakl  çok yükseldi inde 
yanar.

PJD7836HDL

PJD7836HDL

PJD7828HDL/PJD7831HDL

PJD7828HDL PJD7831HDL

1
2
3

55 54

76 5 13

9

11
10

12

8

55 54

76 5 13

9

11
10

12

8

4

76 1314

9

11
10

12

1415 16

8

1
2
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12.  (Lamba gösterge )
Lamban n durumunu gösterir. Lambada bir 
sorun meydana geldi inde k yanar veya 
yan p söner.

13. Color Mode (Renk Modu)
Kullan labilir bir görüntü kurulum modunu 
seçer.

14. /  (Çarp kl k tu lar )
Aç l  yerle tirme yüzünden meydana gelen 
görüntü bozulmalar n  manüel olarak 
düzeltmek için kullan l r.

15. Sol
stenen menü ö elerini seçer ve 

ayarlamalar  yapar.
Blank (Bo )
Perde resmini saklar.

16. Sa
stenen menü ö elerini seçer ve 

ayarlamalar  yapar.

 (Panel Tu  Kilidi)
Panel anahtar kilidini etkinle tirir. Panel 
tu lar n n kilidini açmak için  tu unu 
3 saniye süreyle bas l  tutun.
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Uzaktan kumanda

(Page Up, Page Down,  ve ), 
uzaktan kumanda tu lar n  kullanmak 
için, daha fazla bilgi için bkz "Uzak fare 
kumandas n n kullan m ", sayfa 11.

1. Power (Güç)
Projektörün durumunu bekleme modu 
ile aç k aras nda de i tirir.

2. Kaynak seçim tu lar
• COMP
Gösterilecek olan D-Sub / Comp. 
kayna n  seçer.
• VIDEO
Gösterilecek olan Video kayna n  
seçer.
• HDMI/MHL
Gösterilecek olan HDMI/MHL 
kayna n  seçer.

3. Auto Sync (Otomatik Sync)
Görüntülenen resim için en iyi resim 
zamanlamalar n  otomatik olarak 
belirler.

4. / / /  (Çarp kl k tu lar )
Aç l  yerle tirme yüzünden meydana 
gelen görüntü bozulmalar n  manüel 
olarak düzeltmek için kullan l r.

Sol/ Sa / Yukar / A a
stenen menü ö elerini seçer ve 

ayarlamalar  yapar.
5. Enter (Gir)

Seçilen Ekrandan Kumanda (OSD) 
menü ötesini etkinle tirir.
Kö e Ayar  sayfas  görüntülenir. 
(sadece PJD7828HDL/
PJD7836HDL)

6. Menu (Menü)
Ekrandan kumanda (OSD) menüsünü 
açar.

7.  (Sol fare dü mesi)
Fare modu etkinle tirildi inde sol fare 
tu uyla ayn  fonksiyonu gerçekle tirir.
Sadece bir PC giri  sinyali seçildi inde 
kullan labilir.

8.  (Sa  fare dü mesi)
Fare modu etkinle tirildi inde sa  fare 
tu uyla ayn  fonksiyonu gerçekle tirir.
Sadece bir PC giri  sinyali seçildi inde 
kullan labilir.

COMP VIDEO

Source

PgUp

Mouse Pattern Blank

PgDn

Eco
Mode

Color
Mode

Audio
Mode

Auto
Sync

Menu Exit

Enter

1

2

6

7

3
4

15

16

18

21
22

14

17

19
20

25

23

26

24

5

8

12

9

13

10
11

4

4 4

HDMI
/MHL
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LAZER göstergesinin çal t r lmas
Lazer Göstergesi profesyoneller için bir sunum arac d r. Bast n zda renkli k yayar. 
Lazer huzmesi görünürdür. Devaml  yay lmas  için Lazer dü mesine bas lmal  ve bas l  
tutulmal d r.

Lazer  penceresine bakmay n veya lazer  huzmesini kendinizin ya da bir ba kas n n 
üzerine tutmay n. Kullanmadan önce uzaktan kumandan n arkas ndaki uyar  mesajlar na 
bak n.
Lazer göstergesi bir oyuncak de ildir. Ebeveynlerin, lazer enerjisinin zarar n  önemsemeleri 
ve bu uzaktan kumanday  çocuklar n ula amayaca  yerlerde saklamalar  gerekir.

Uzaktan kumanda kodu
Projeksiyon, 1'den 8'e kadar toplamda 8 farkl  uzaktan kumanda koduna atanabilir. Birkaç 
kom u projeksiyon ayn  anda çal t nda, uzaktan kumanda kodlar n n de i tirilmesi di er 
uzaktan kumandalarla çak ma olmamas n  sa lar. Uzaktan kumanda için olan n  
de i tirmeden önce projektör için uzaktan kontrol kodunu ayarlay n.

9. Mouse (Fare)
Normal ve fare modu aras nda geçi  yapar.
PgUp (Sayfa Yukar ), PgDn (Sayfa 
A a ), , : bas ld ktan sonra etkin 
Mouse (Fare). Ekranda fare modunun 
etkinle tirildi ini belirten bir simge 
görüntülenir. 
Sadece bir PC giri  sinyali seçildi inde 
kullan labilir.

10.  (Panel Tu  Kilidi)
Panel anahtar kilidini etkinle tirir. Panel 
tu lar n n kilidini açmak için  tu una 
bas n.

11.  (Sunum Zamanlay c s )
Sunum zamanlama ayarlar  menüsünü 
görüntüler.

12.  (Ses Seviyesi)
Ses ayarlama çubu unu görüntüler. 

13. Eco Modu
Bir lamba modunu seçer.

14. LED göstergesi

15.  (Dü mem)
Kullan c n n bu uzaktan kumandaya bir 
k sayol tu u atamas n  sa lar ve fonksiyon 
ö esi OSD menüsünden seçilir.

16. Source (Kaynak)
Kaynak seçimi çubu unu görüntüler.

17. Lazer
Sunum amac yla lazer gösterge n  
yayar.

18. Exit (Ç k )
Önceki OSD menüsüne geri döner, menü 
ayarlar ndan ç kar ve kaydeder.

19. PgUp (Sayfa Yukar )/PgDn (Sayfa 
A a )
Fare modu etkinle tirildi inde, sayfa 
yukar /a a  komutlar na (Microsoft 
PowerPoint gibi) yan t veren görüntü 
yaz l m program n  (ba l  PC'de) 
çal t r r.
Sadece bir PC giri  sinyali seçildi inde 
kullan labilir.

20. Pattern (Desen)
Gömülü test desenini görüntüler.

21. Blank (Bo )
Perde resmini saklar.

22.  (Yard m)
YARDIM menüsünü görüntüler.

23.  (Sessiz)
Projektörün ses seviyesini açar, kapat r.

24.  (Yak nla t r)
Yans t lan resmin boyutunu büyülten 
veya küçülten yak nla t rma çubu unu 
görüntüler.

25. Color Mode (Renk Modu)
Kullan labilir bir görüntü kurulum 
modunu seçer.

26. Audio Mode (Ses Modu)
Bir ses modu seçer.
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Projektör kodunu de i tirmek için S STEM KURULUMU : Geli mi  > Uzaktan 
Kumanda Kodu menüsünden 1 ile 8 aras nda bir seçim yap n.
Uzaktan kumanda kodunu de i tirmek için, ID set (ID seti) 
ve projektör OSD'sinde ayarlanm  uzaktan kumanda 
koduna kar l k gelen rakam tu una 5 saniye ve daha uzun 
süre boyunca birlikte bas n. lk kod 1 olarak ayarlanm t r. 
Kod 8 olarak de i tirildi inde, uzaktan kumanda her 
projektörü kontrol edebilir.

Projektör ve uzaktan kumanda üzerinde farkl  kodlar 
ayarlan rsa, uzaktan kumanda cevap vermez. Bu meydana 
geldi inde uzaktan kumanda kodunu de i tirmenizi 
hat rlatan bir mesaj ekranda görüntülenir.

Uzak fare kumandas n n kullan m
Bilgisayar n z  uzaktan kumanda ile çal t rma özelli i sunum yaparken daha fazla esneklik 
sa lar.
1. Uzaktan kumanday  bilgisayar n z n faresi yerine kullanmadan önce bir USB kablosu 

al n ve bir ucunu projektör üzerindeki Mini USB portuna ve di er ucunu masaüstü 
veya dizüstü bilgisayar n za tak n. Ayr nt lar için bkz. "Bilgisayara ba lanmas ", sayfa 
18.

2. Sinyal giri ini D-Sub / Comp. olarak ayarlay n.
3. Normal mod ve fare modu aras nda geçi  yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki 

Mouse (Fare) tu una bas n. Ekranda fare modunun etkinle tirildi ini belirten bir 
simge görüntülenir.

4. stenen fare hareketlerini uzaktan kumanda üzerinde gerçekle tirin.

• mleci ekran üzerinde hareket ettirmek için / / /  tu una bas n. 

• Sol t klamak için  tu una bas n.

• Sa  t klamak için  tu una bas n.
• Sayfa yukar /a a  komutlar na (Microsoft PowerPoint gibi) yan t veren görüntü 

yaz l m program n  (ba l  PC'de) çal t rmak için, PgUp (Sayfa Yukar )/PgDn 
(Sayfa A a ) tu una bas n.

• Normal moda geçmek için, tekrar Mouse (Fare) tu una veya fareyle ilgili çok 
i levli tu lar d ndaki di er tu lardan herhangi birine bas n.

Uzaktan kumanda etki mesafesi
K z lötesi (IR) uzaktan kumanda projektörün önünde 
bulunmaktad r. Uzaktan kumanda, do ru çal mas  için 
projektörün IR uzaktan kumanda alg lay c lara 30 
dereceyi a mayan bir aç yla do rultulmal d r. Uzaktan 
kumanda ile sensör aras ndaki mesafe 8 metreyi (~26 fit) 
a mamal d r.

Uzaktan kumandayla projektör deki IR (K z lötesi) 
senatörü aras nda k z lötesi n n önünü kesebilecek 
herhangi bir engel olmad ndan emin olun.

COMP VIDEO

Source

PgUp

Mouse Pattern Blank

PgDn

Eco
Mode

Color
Mode

Audio
Mode

Auto
Sync

Menu Exit

Enter

Eco
Mode

Color
Mode

Audio
Mode

HDMI
/MHL

Uzaktan Kumanda Ayar

Uzaktan Kontrol Kodu

Yakla k 30°
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Uzaktan kumandan n pillerinin de i tirilmesi
1. Pil kapa n  açmak için, uzaktan kumanday  ters döndürün, kapaktaki parmak 

tutama na bast r n ve resimde gösterildi i ekilde ok yönünde yukar  çekin.
2. Var olan pilleri (gerekirse) ç kar n ve pil bölmesinin taban nda gösterildi i ekilde pil 

kutuplar na dikkat ederek iki adet AAA pil tak n. Pozitif (+) pozitife ve negatif (-) 
negatife gider.

3. Kapa  taban ile hizalayarak yerle tirin ve bast rarak yerine oturtun. Bir 'klik' sesiyle 
yerine oturduktan sonra durun.

UYARI
• Uzaktan kumanda ve pilleri, mutfak, banyo, sauna, güne  odas  veya kapal  bir otomobil 

gibi a r  s cak veya nemli ortamlarda b rakmaktan kaç n n.

• Sadece pil üreticisi taraf ndan tavsiye edilen pillerle veya e de erleriyle de i tirin.

• Kullan lm  pili, üreticinin talimatlar na ve bölgeniz için geçerli olan yerel çevre 
düzenlemelerine göre at n.

• Pilleri kesinlikle ate e atmay n. Patlama tehlikesi olabilir.

• E er piller bitmi se ya da uzaktan kumanday  uzun bir süre kullanmayacaksan z, pilin 
akmas  durumunda olabilecek hasarlar  önlemek için pilleri ç kart n.
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Projektörünüzün yerle tirilmesi

Konum seçimi
Oda yerle iminiz veya ki isel tercihleriniz hangi kurulum konumunu seçece inizi 
belirleyecektir. Ekran n z n boyutu ve konumu, uygun prizin yeri ve di er donan mlar n 
konumu ve projektöre mesafesini dikkate al n.

Projektörünüz burada gösterilen 4 konumdan birine kurulabilecek ekilde tasarlanm t r:

1. Ön Masa
Projektör ekran n önünde zemine yak n bir ekilde 
yerle tirildi inde bu konumu seçin. Bu, h zl  
kurulum ve ta nabilirlik itibariyle en s k kullan lan 
projektör yerle tirme yöntemidir.

2. Ön Tavan
Bu konumu, projektör perdenin önünde tavandan 
ba  a a  as l  olarak yerle tirildi inde seçiniz.

Projektörünüzü tavana monte etmek için yetkili 
sat c n zdan projektör tavan montaj kitini sat n al n.

Projektörü açt ktan sonra Ön Tavan ayar n  
S STEM KURULUMU : Basit > Projektör 
Konumu menüsünden yap n.

3. Arka Tavan
Bu konumu, projektör perdenin arkas nda tavandan 
ba  a a  as l  olarak yerle tirildi inde seçin.

Bu kurulum konumu için özel bir arkadan 
projeksiyon perdesi ve projektör tavan montaj kiti 
gerekmektedir.

Projektörü açt ktan sonra Arka Tavan ayar n  
S STEM KURULUMU : Basit > Projektör 
Konumu menüsünden yap n.

4. Arka Masa
Projektör ekran n arkas nda zemine yak n bir 
ekilde yerle tirildi inde bu konumu seçin.

Özel arkadan yans tma ekran  gereklidir.

Projektörü açt ktan sonra Arka Masa ayar n  
S STEM KURULUMU : Basit > Projektör 
Konumu menüsünden yap n.
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Projeksiyon boyutlar
A a da sözü edilen "ekran" genellikle bir perde yüzeyi ve destekleyici yap  içeren 
projeksiyon perdesi anlam na gelir.

PJD6350/PJD6352/PJD6351Ls/PJD6352Ls 

PJD7828HDL/PJD7831HDL

(a) Perde 
Boyutu
[inç (m)]

16:9 perde üzerinde 16:9 görüntü 4:3 perde üzerinde 16:9  görüntü
(b) Yans tma 

mesafesi [m (inç)]
(c) 

Görüntü 
yüksekli i
[cm (inç)]

(d) Dikey 
fark

[cm (inç)]

 (b) Yans tma 
mesafesi [m (inç)]

(c) 
Görüntü 

yüksekli i
[cm (inç)]

(d) Dikey 
göreli 

konum
[cm (inç)]minimum maksimum minimum maksimum

30 (0,8) 0,8 (30) 1,0 (39) 37 (15) 1,9 (0,7) 0,7 (28) 0,9 (36) 34 (14) 1,7 (0,7)
40 (1,0) 1,0 (40) 1,3 (52) 50 (20) 2,5 (1,0) 0,9 (37) 1,2 (48) 46 (18) 2,3 (0,9)
50 (1,3) 1,3 (50) 1,7 (65) 62 (25) 3,1 (1,2) 1,2 (46) 1,5 (60) 57 (23) 2,9 (1,1)
60 (1,5) 1,5 (60) 2,0 (79) 75 (29) 3,7 (1,5) 1,4 (55) 1,8 (72) 69 (27) 3,4 (1,4)
70 (1,8) 1,8 (70) 2,3 (92) 87 (34) 4,4 (1,7) 1,6 (65) 2,1 (84) 80 (32) 4,0 (1,6)
80 (2,0) 2,0 (81) 2,7 (105) 100 (39) 5,0 (2,0) 1,9 (74) 2,4 (96) 91 (36) 4,6 (1,8)
90 (2,3) 2,3 (91) 3,0 (118) 112 (44) 5,6 (2,2) 2,1 (83) 2,7 (108) 103 (41) 5,1 (2,0)

100 (2,5) 2,6 (101) 3,3 (131) 125 (49) 6,2 (2,5) 2,3 (92) 3,1 (120) 114 (45) 5,7 (2,3)
120 (3,0) 3,1 (121) 4,0 (157) 149 (59) 7,5 (2,9) 2,8 (111) 3,7 (144) 137 (54) 6,9 (2,7)
150 (3,8) 3,8 (151) 5,0 (196) 187 (74) 9,3 (3,7) 3,5 (139) 4,6 (180) 171 (68) 8,6 (3,4)
200 (5,1) 5,1 (201) 6,7 (262) 249 (98) 12,5 (4,9) 4,7 (185) 6,1 (240) 229 (90) 11,4 (4,5)
250 (6,4) 6,4 (252) 8,3 (327) 311 (123) 15,6 (6,1) 5,9 (231) 7,6 (300) 286 (113) 14,3 (5,6)
300 (7,6) 7,7 (302) 10,0 (393) 374 (147) 18,7 (7,4) 7,0 (277) 9,2 (360) 343 (135) 17,1 (6,8)

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

(f): Lens merkezi(e): Ekran

• 16:9 perde üzerinde 16:9 görüntü

• 4:3 perde üzerinde 16:9 görüntü

(a)

(d)

(c)

(b)

(e)

(f)
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Optik komponent çe itlili i nedeniyle bu rakamlar aras nda %3 tolerans olabilir. Projektörü 
kal c  olarak kurmak istiyorsan z bu projektörün optik karakteristiklerini hesaba katmak için, 
projektörü as l yerinde kullanarak projeksiyon boyutunu ve mesafesini fiziksel olarak test 
etmeniz önerilir. Bu, projektörün kurulum yerine en iyi ekilde uymas  için tam montaj 
konumunu belirlemenize yard mc  olur.

PJD7836HDL

(a) Perde Boyutu
[inç (m)]

16:9 perde üzerinde 16:9 görüntü

(b) Yans tma mesafesi [m (inç)] (c) Görüntü 
yüksekli i
[cm (inç)]

(d) Dikey fark
[cm (inç)]

minimum maksimum minimum maksimum
30 (0,8) 0,8 (30) 1,0 (39) 37 (15) 1,9 (0,7) 5,6 (2,2)
40 (1,0) 1,0 (40) 1,3 (52) 50 (20) 2,5 (1,0) 7,5 (2,9)
50 (1,3) 1,3 (50) 1,7 (65) 62 (25) 3,1 (1,2) 9,3 (3,7)
60 (1,5) 1,5 (60) 2,0 (79) 75 (29) 3,7 (1,5) 11,2 (4,4)
70 (1,8) 1,8 (70) 2,3 (92) 87 (34) 4,4 (1,7) 13,1 (5,1)
80 (2,0) 2,0 (81) 2,7 (105) 100 (39) 5,0 (2,0) 14,9 (5,9)
90 (2,3) 2,3 (91) 3,0 (118) 112 (44) 5,6 (2,2) 16,8 (6,6)

100 (2,5) 2,6 (101) 3,3 (131) 125 (49) 6,2 (2,5) 18,7 (7,4)
120 (3,0) 3,1 (121) 4,0 (157) 149 (59) 7,5 (2,9) 22,4 (8,8)
150 (3,8) 3,8 (151) 5,0 (196) 187 (74) 9,3 (3,7) 28,0 (11,0)
200 (5,1) 5,1 (201) 6,7 (262) 249 (98) 12,5 (4,9) 37,4 (14,7)
250 (6,4) 6,4 (252) 8,3 (327) 311 (123) 15,6 (6,1) 46,7 (18,4)
300 (7,6) 7,7 (302) 10,0 (393) 374 (147) 18,7 (7,4) 56,0 (22,1)

(a) Perde Boyutu
[inç (m)]

16:9 perde üzerinde 4:3 görüntü

 (b) Yans tma mesafesi [m (inç)] (c) Görüntü 
yüksekli i
[cm (inç)]

(d) Dikey fark
[cm (inç)]

minimum maksimum minimum maksimum
30 (0,8) 0,7 (28) 0,9 (36) 34 (14) 1,7 (0,7) 5,1 (2,0)
40 (1,0) 0,9 (37) 1,2 (48) 46 (18) 2,3 (0,9) 6,9 (2,7)
50 (1,3) 1,2 (46) 1,5 (60) 57 (23) 2,9 (1,1) 8,6 (3,4)
60 (1,5) 1,4 (55) 1,8 (72) 69 (27) 3,4 (1,4) 10,3 (4,1)
70 (1,8) 1,6 (65) 2,1 (84) 80 (32) 4,0 (1,6) 12,0 (4,7)
80 (2,0) 1,9 (74) 2,4 (96) 91 (36) 4,6 (1,8) 13,7 (5,4)
90 (2,3) 2,1 (83) 2,7 (108) 103 (41) 5,1 (2,0) 15,4 (6,1)

100 (2,5) 2,3 (92) 3,1 (120) 114 (45) 5,7 (2,3) 17,1 (6,8)
120 (3,0) 2,8 (111) 3,7 (144) 137 (54) 6,9 (2,7) 20,6 (8,1)
150 (3,8) 3,5 (139) 4,6 (180) 171 (68) 8,6 (3,4) 25,7 (10,1)
200 (5,1) 4,7 (185) 6,1 (240) 229 (90) 11,4 (4,5) 34,3 (13,5)
250 (6,4) 5,9 (231) 7,6 (300) 286 (113) 14,3 (5,6) 42,9 (16,9)
300 (7,6) 7,0 (277) 9,2 (360) 343 (135) 17,1 (6,8) 51,4 (20,3)
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Projeksiyon lensinin dikey kayd r lmas  
(PJD7836HDL)

Dikey lens kayd rma kontrolü, projektörünüzü kurarken size esneklik sa lar. Bu durum 
projektörün yans t lan görüntülerin üst bölümünün yukar s na veya a a s na do ru 
kayd rarak konumland rman z  sa lar.

Tekeri, istedi iniz görüntü pozisyonuna ba l  olarak, yans tma lensini izin verilen aral klar 
dahilinde yukar  veya a a  yönde kayd rmak için kullan n.

Lens kayd rma tekerini kullanmak için:
Yans t lan görüntünün konumunu ayarlamak için, tekeri döndürün.

Tekeri fazla s k t rmay n.
Lens kayd rma ayarlamas , görüntü kalitesinin bozulmas yla sonuçlanmayacakt r.

PJD7836HDL
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Ba lant

Projektöre bir sinyal kayna  ba larken a a dakileri yapt n zdan emin olun:
1. Herhangi bir ba lant  yapmadan önce tüm donan mlar  kapat n.
2. Her bir kaynak için do ru sinyal kablolar n  kullan n.
3. Kablolar n s k ca tak l  olup olmad n  kontrol edin.
A a da gösterilen ba lant larda, baz  kablolar projektörle birlikte verilmeyebilir (bkz. 
"Ambalaj içeri i", sayfa 5). Bunlar  elektronik e ya ma azalar ndan temin edebilirsiniz.
A a daki ba lant  resimleri sadece referans amaçl d r. Projektörde bulunan arka ba lant  
jaklar , her bir projektörde farkl l k gösterir.
Ayr nt l  ba lant  yöntemleri için bkz. sayfalar 18-21.

1. VGA kablosu
2. VGA - DVI-A kablosu
3. USB kablosu
4. Komponent Video - VGA (D-Sub) 

adaptör kablosu
5. S-Video kablosu

6. Video kablosu
7. Ses kablosu
8. HDMI Kablosu
9. HDMI dongle
10. MHL dongle

7

5 48
1 31 2

9

7
7

10

6

9

Dizüstü ya 
da masaüstü 
bilgisayar

Hoparlörler

veya

A/V ayg t

Monitör

(DVI)(VGA)

Mikrofon

veya
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Bilgisayar ya da monitöre ba lanmas
Bilgisayara ba lanmas

1. Paketin içinden ç kan VGA kablosunu al p bir ucunu bilgisayar n z n D-Sub ç k  
soketine yerle tirin.

2. VGA kablosunun di er ucunu projektörün COMPUTER IN (B LG SAYAR 
G R ) sinyal giri  soketine tak n.

3. Fare kumandas  özelli ini kullanmak istiyorsan z, bir USB kablosu al n ve geni  
ucunu bilgisayar n zdaki USB portuna ve küçük ucunu da projektörünüzün MINI 
USB soketine tak n. Daha fazla bilgi için bkz. "Uzak fare kumandas n n kullan m ", 
sayfa 11.

Dizüstü bilgisayarlar n ço u, bir projektöre ba land nda harici video portlar n  açmazlar. 
Harici ekran  aç p/kapatmak için genellikle FN + F3 veya CRT/LCD gibi tu  kombinasyonlar  
gereklidir. Dizüstü bilgisayar üzerinde CRT/LCD etiketli i lev tu unu veya üzerinde monitör 
simgesi olan tu u bulunuz. Ayn  anda FN ve etiketli fonksiyon tu una bas n. Dizüstü 
bilgisayar n z n tu  kombinasyonunu bulmak için bilgisayar n z n belgelerine bak n.

Monitöre ba lanmas
Sunumunuzu, perdenin yan  s ra bir monitörden de yak ndan izlemek isterseniz 
projektördeki MONITOR OUT (MON TÖR ÇIKI I) sinyal ç k  portunu bir VGA 
kablosuyla a a da belirtilen ekilde harici monitöre ba layabilirsiniz:

1. "Bilgisayara ba lanmas ", sayfa 18 bölümünde aç klanan ekilde, projektörü bir 
bilgisayara ba lay n.

2. Uygun VGA kablosunu (sadece bir tane vard r) al p bir ucunu monitörün D-Sub giri  
soketine tak n. 
Monitörünüz DVI giri  soketi ile donat lm sa bir VGA-DVI-A kablosu al n ve 
kablonun DVI ucunu video monitörün DVI giri  soketine ba lay n.

3. Kablonun di er ucunu projektördeki MONITOR OUT (MON TÖR ÇIKI I) 
soketine ba lay n.

MONITOR OUT (MON TÖR ÇIKI I) Ç k  yaln zca projektöre COMPUTER IN (B LG SAYAR 
G R ) ba lant s  yap ld nda çal r.
Projektör bekleme modunda oldu unda bu ba lant y  kullanmak için, VGA Ç k n  
Etkinle tirin i levini KAYNAK > Bekleme Ayarlar  menüsünden seçin.
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Video kayna  cihaz na ba lanmas
A a daki giri  soketlerini destekleyen çe itli görüntü kaynaklar n  projektörünüze 
ba layabilirsiniz:

• HDMI
• Komponent Videp
• S-Video
• Video (bile ik)
Projektörü bir Video kayna na sadece yukar daki yollarla ba layabilirsiniz, ancak her biri 
farkl  görüntü kalitesi sunar. Seçece iniz yöntem ço unlukla a a da belirtildi i gibi 
projektör ve görüntü kayna n n uyumlu terminallerine göre olacakt r:

En iyi görüntü kalitesi
Mevcut en iyi video ba lant s  yöntemi HDMI'dir. Kaynak cihaz n zda bir HDMI soketi 
varsa, s k t r lmam  dijital video kalitesinin keyfini ç karabilirsiniz.

Projektörün, bir HDMI giri  kayna na ba lanmas  konusunda ve di er ayr nt lar hakk nda 
daha fazla bilgi için bkz. "Bir HDMI cihaz n n ba lanmas ", sayfa 20.

E er HDMI kayna  yoksa, en iyi video sinyali Komponent videodur (Kompozit vdeo ile 
kar la t r lmamal ). Dijital TV ve DVD oynat c  ç k lar n n normal ayarlar  Komponent 
video ç k  sa larlar, yani e er cihazlar n zda mevcutsa, kullanaca n z görüntü yöntemi bu 
olmal d r.

Projektörün, Komponent Video cihaz na ba lanmas  konusunda daha fazla bilgi için bkz. 
"Bir Komponent Video kayna  cihaz n n ba lanmas ", sayfa 20.

Daha iyi görüntü kalitesi
S-Video metodu standart kompozit Video'dan daha iyi görüntü sa lar. Video kayna  
cihaz n zda hem kompozit Video, hem de S-Video ç k  terminalleri varsa, S-Video 
opsiyonunu seçmelisiniz.

Projektörün, S- Video cihaz na ba lanmas  konusunda daha fazla bilgi için bkz., sayfa 
"S-Video kayna  cihaz n n ba lanmas ", sayfa 21.

En dü ük görüntü kalitesi
Bile ik Video analog görüntü kayna d r ve sonuçlar  gayet kabul edilebilirdir ama 
projektörünüzün optimal sonuçlar n n alt ndad r, o yüzden burada en dü ük görüntü kalitesi 
olarak tan mlanm t r.

Projektörün, Komponent Video cihaz na ba lanmas  konusunda daha fazla bilgi için bkz. 
"Kompozit Video kayna  ba lant s ", sayfa 21.

Ses ba lant s
Projektör, sadece i  amaçl  veri sunumlar na e lik etmede temel ses i levlerini sa lamak için 
tasarlanm  dahili mono hoparlör(ler)e sahiptir. Ev sinema sistemlerinden beklenecek stereo 
ses ç k  vermesi dü ünülerek tasarlanmam t r. Herhangi bir stereo ses ç k  (e er 
mümkünse) projektör hoparlör ç k  taraf ndan kar k mono sese dönü türülür. 

E er isterseniz, projektörün (kar k mono) hoparlörünü sunumlar n zda kullanabilir ve 
ayr ca projektörün Ses ç k  soketlerine amplifikatörlü ayr  hoparlörler takabilirsiniz. Ses 
ç k  kar k bir mono sinyaldir ve projektörün Ses ve Sessiz ayarlar yla kontrol edilir.

E er ayr  bir ses sisteminiz varsa, Video kayna n z n ses ç k n , projektörün mono ç k  
yerine, ona ba laman z gerekir.
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Bir HDMI cihaz n n ba lanmas
Projektör ve HDMI cihazlar  aras nda ba lant  yaparken bir HDMI kablosu kullanman z 
gerekir.

1. Bir HDMI kablosunu al n ve bir ucunu Video kayna  cihaz n n HDMI ç k  portuna 
yerle tirin.

2. Kablonun di er ucunu projektördeki HDMI giri i portuna tak n. 
Projektörü yanl l kla bir DVD oynat c ya projektörün HDMI giri i yoluyla ba laman z ve 
yans t lan görüntünün yanl  renklerde gösterilmesi durumunda, lütfen renk bo lu unu YUV 
olarak de i tirin. Daha fazla bilgi için bkz. "HDMI giri i ayarlar n n de i tirilmesi", sayfa 27.
Projektör, stereo ses giri i yap lm sa bile sadece kar k mono ses verir. Daha fazla bilgi için 
bkz. "Ses ba lant s ", sayfa 19.

Bir Komponent Video kayna  cihaz n n ba lanmas
Video kayna  cihaz n z  inceleyip, kullan lmayan Komponent Video ç k  soketi olup 
olmad n  bulun:

• E er varsa, bu i leme devam edebilirsiniz.
• E er yoksa, cihaz  takmak için hangi yöntemi kullanaca n z  yeniden gözden 

geçirmelisiniz.
1. Bir VGA (D-Sub) Komponent adaptör kablosu al n ve 3 RCA tipi ba lant ya sahip 

ucunu Video kayna  cihaz n z n Komponent Video ç k  soketine ba lay n. Giri lerin 
renklerini, soketlerin renkleri ile e le tirin; ye ili ye ile, maviyi maviye ve k rm z y  
k rm z ya.

2. VGA (D-Sub) Komponent adaptör kablosunun di er ucunu (bir D-Sub tipi konektör 
ile) projektörünüzün COMPUTER IN (B LG SAYAR G R ) soketine ba lay n.

Projektör, stereo ses giri i yap lm sa bile sadece kar k mono ses verir. Daha fazla bilgi için 
bkz. "Ses ba lant s ", sayfa 19.
Projektör aç ld ktan ve görüntü kayna  seçildikten sonra e er görüntü gelmemi se, Video 
kayna  cihaz n n aç k oldu undan ve düzgün çal t ndan emin olun. Ayr ca, sinyal 
kablolar n n do ru bir ekilde ba l  olup olmad n  kontrol edin.

VGA-Bile en adaptörü
(ViewSonic P/N: CB-00008906)
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S-Video kayna  cihaz n n ba lanmas
Video kayna  cihaz n z  inceleyip, kullan lmayan S-Video ç k  soketi olup olmad n  
belirleyin: 

• E er varsa, bu i leme devam edebilirsiniz.
• E er yoksa, cihaz  takmak için hangi yöntemi kullanaca n z  yeniden gözden 

geçirmelisiniz.
1. S-Video kablosunu al n ve bir ucunu Video kayna  cihaz n n S-Video ç k  soketine 

ba lay n.
2. S-Video kablosunun di er ucunu projektörün S-V DEO soketine ba lay n.
Projektör, stereo ses giri i yap lm sa bile sadece kar k mono ses verir. Daha fazla bilgi için 
bkz. "Ses ba lant s ", sayfa 19.
Projektör aç ld ktan ve görüntü kayna  seçildikten sonra e er görüntü gelmemi se, Video 
kayna  cihaz n n aç k oldu undan ve düzgün çal t ndan emin olun. Ayr ca, sinyal 
kablolar n n do ru bir ekilde ba l  olup olmad n  kontrol edin.
E er projektör ve bu S-Video kayna  cihaz yla zaten Komponent Video ba lant s  yapt ysan z, 
bu cihaz  S-Video ba lant s  kullanarak ba laman za gerek yoktur çünkü gereksiz ikinci 
ba lant  görüntü kalitesini dü ürür. Daha fazla bilgi için bkz. "Video kayna  cihaz na 
ba lanmas ", sayfa 19.

Kompozit Video kayna  ba lant s
Görüntü kayna  cihaz n z  inceleyip, kullan lmayan bile ik Video ç k  soketi olup 
olmad n  bulun:

• E er varsa, bu i leme devam edebilirsiniz.
• E er yoksa, cihaz  takmak için hangi yöntemi kullanaca n z  yeniden gözden 

geçirmelisiniz.
1. Video kablosunu al n ve bir ucunu Video kayna  cihaz n n Bile ik Video ç k  

soketine ba lay n.
2. S-Video kablosunun di er ucunu projektörün VIDEO soketine ba lay n.
Projektör, stereo ses giri i yap lm sa bile sadece kar k mono ses verir. Daha fazla bilgi için 
bkz. "Ses ba lant s ", sayfa 19.
Projektör aç ld ktan ve görüntü kayna  seçildikten sonra e er görüntü gelmemi se, Video 
kayna  cihaz n n aç k oldu undan ve düzgün çal t ndan emin olun. Ayr ca, sinyal 
kablolar n n do ru bir ekilde ba l  olup olmad n  kontrol edin.
Bile ik Video ba lant s na sadece Komponent Video ve S-Video giri leri doluysa ihtiyac n z 
vard r. Daha fazla bilgi için bkz. "Video kayna  cihaz na ba lanmas ", sayfa 19 

Projektör üzerinden ses çalma
Sunumlar n zda projektör hoparlörlerini (kar k mono) kullanabilir, ayr ca AUDIO OUT 
(SES ÇIKI I) projektör giri ine ayr  güçlendirilmi  hoparlörler de takabilirsiniz.

E er ayr  bir ses sisteminiz varsa, Video kayna n z n ses ç k n , projektörün mono ç k  
yerine, ona ba laman z gerekir.

Ayr ca S STEM KURULUMU : Geli mi  > Ses Ayarlar  > Ses Giri i 2 menüsü 
Mikrofon olarak ayarlad nda, projektör hoparlöründen ses ç k  sa lamak için mikrofon 
da kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz."Ses Giri i 2 ayar n n seçilmesi", sayfa 40.

Bir kez ba land nda ses, projektörün Ekrandan Kumanda (OSD) menüleri ile kontrol 
edilebilir. Daha fazla bilgi için bkz."Sesin ayarlanmas ", sayfa 40.



22

Mikrofon giri i hakk nda
• Bir mikrofon kullanmak istedi inizde, projektöre bir 3,5 mini jak mikrofon kablosu 

ba lay n.
• Projektörün mikrofon giri  jak na kablosuz modül tak l  oldu u sürece, kablosuz 

mikrofon kullan labilir ve ilgili cihazlarla uyumlu çal r. Kablosuz bir mikrofonun 
kaliteli kullan m n  garantilemek amac yla, mikrofonun a a daki tabloda belirtilen 
teknik özelliklere uygun olmas  önerilir. 

• Mikrofon seviyesini ayarlamak için iki yol bulunur.
• Mikrofon ses seviyesini do rudan S STEM KURULUMU : Geli mi  > Ses 

Ayarlar  > Mikrofon Ses Seviyesi menüsünden ayarlamak.
• Projektör ses seviyelerini S STEM KURULUMU : Geli mi  > Ses Ayarlar  > 

Ses Ayarlar  > Ses Seviyesi menüsünden veya uzaktan kumanda üzerindeki  
(Ses Seviyesi) tu lar na basarak ayarlamak. (Projektör ses seviyesi ayar  mikrofon 
ses seviyesini etkiler.)

• Mikrofon çal m yorsa, ses seviyesi ayar n  ve kablo ba lant s n  kontrol edin.
• Projektör hoparlörüne çok yakla ld nda mikrofondan geri bildirim gürültüsü 

duyulabilir. Mikrofonu projektör hoparlöründen uzakla t r n. stenen ses seviyesi 
yükseldikçe, gürültünün önlenmesi için gereken projektör mesafesi de artar.

Kablo yönetim kapa n n kullan m
Bu kablo yönetim kapa , projektörün arkas na ba lad n z kablolar  saklaman za ve 
düzenlemenize yard mc  olur. Özellikle projektör tavana veya duvara monte edildi inde çok 
kullan l d r.

1. Tüm kablolar n projektöre düzgün bir 
ekilde ba lanm  oldu undan emin olun.

2. Kablo yönetim kapa n , projektörün 
arkas na tak n.

3. Kablo yönetim kapa n  tutan vidalar  s k n.

Sinyal Parametre Min Tip Maks

Mikrofon
Dönü türücü lkesi Dinamik
Empedans 300 1K ohm
Frekans tepkisi 600 16k Hz
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Çal t rma

Projektörün aç lmas
1. Elektrik kablosunu projektöre ve prize tak n. 

Priz alterini (varsa) aç n.
2. (Varsa) Lens kapa n  ç kart n.
3. Projektörü ba latmak için Power (Güç) 

tu una bas n. Lamba yanar yanmaz, bir "Aç l  
Sesi" duyulacakt r. Projektör aç kken Güç 
göstergesi lambas  mavi kal r.
(E er gerekirse) Görüntü netli ini ayarlamak 
için netleme halkas n  döndürün.

Projektör önceki çal madan kaynakl  hala s caksa, lamba çal madan önce yakla k 60 saniye 
süreyle so utma fan n  çal t r r. 

Lamba ömrünü uzatmak için, projektörü açt ktan sonra kapatmak için en az 5 dakika bekleyin.

Aç l /kapan  sesini kapatma konusundaki ayr nt lar için, bkz. "özelli inin kapat lmas  Aç l /
Kapan  Sesi", sayfa 41.

4. Projektör ilk kez çal t r l yorsa, ekran kumanda (OSD) menüsü talimatlar n  
izleyerek dilinizi seçin.

5. Ba l  tüm donan mlar  aç n/çal t r n.
6. Projektör, giri  sinyalleri aramaya ba lar. Taranan geçerli giri  sinyali, ekran n sol üst 

kö esinde belirir. E er projektör geçerli bir sinyal saptamaz ise, bir giri  sinyali 
bulunana kadar 'Sinyal Yok' mesaj  görüntülenmeye devam edecektir.
stedi iniz giri  sinyalini seçmek için Source (Kaynak) tu una da basabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için bkz."Giri  sinyalinin de i tirilmesi", sayfa 27.
Giri  sinyalinin frekans /çözünürlü ü projektörün i letim aral n  a arsa, bo  ekranda 'Aral k 
D ' mesaj n n görüntülendi ini göreceksiniz. Lütfen projektörün çözünürlü ü ile uyumlu bir 
giri  sinyaline de i tirin ya da giri  sinyalini daha dü ük bir ayara getirin. Daha fazla bilgi için 
bkz."Zamanlama çizelgesi", sayfa 60.
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Menülerin Kullan m
Projektör, çe itli ayarlar n yap lmas n  sa layan ekrandan kumanda menüleriyle (OSD) 
donat lm t r.
A a daki OSD ekran görüntüleri yaln zca referans amaçl d r ve gerçek tasar ma göre farkl l k 
gösterebilir.

A a da OSD menülerinin bir tan t m  yer almaktad r.

OSD menülerini kullanmak için lütfen önce dil seçimi yap n.

1. OSD menüsünü açmak için, Menu 
(Menü) tu una bas n.

3.  tu lar n  kullanarak Dil 
ö esine gelin ve /  
tu lar na basarak istedi iniz dili 
seçin.

2. /  tu lar n  kullanarak S STEM 
KURULUMU : Basit menüsüne gelin.

4. Ayarlar  kaydedip ç kmak için 
Exit (Ç k) tu una iki kez* 
bas n.
* lk bas n zda ana menüye geri 
dönersiniz ikinci bas n zda 
OSD menüsü kapan r.

: EKRAN

: RES M

: KAYNAK

: S STEM KURULUMU : Basit

: S STEM KURULUMU : Geli mi

: B LG

Geçerli giri  
sinyali

Ana menü simgesi

Alt menü

Vurgu

Bir önceki 
sayfaya gidin 
veya ç k n.

Durum

Perde Rengi
En/Boy Oran

Faz
H. Boyut
Yak nla t r

Kapal
Otomatik

16
0

MENÜ Ç kAnalog RGB

G R
Çarp kl k

Konum
Kö e Ayar

Perde Rengi
En/Boy Oran

Konum

Faz
H. Boyut
Yak nla t r

Kapal
Otomatik

MENÜ Ç k

Çarp kl k

16
0

Analog RGB

Kö e Ayar

Projektör Konumu
Menü Ayarlar
Kapanma Zamanlay c

Ekran Yakalama
Anl k Görüntü

Dü mem

Analog RGB MENÜ Ç k

Ön Masa

Devre D
ViewSonic

Otomatik

TürkçeDil

Geli mi

Projektör Konumu
Menü Ayarlar
Kapanma Zamanlay c

Ekran Yakalama
Anl k Görüntü

Dü mem

Analog RGB MENÜ Ç k

Ön Masa

Devre D
ViewSonic

Otomatik

TürkçeDil

Geli mi
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ifre fonksiyonunun kullan m
Güvenlik gerekçesiyle ve yetkisiz kullan mlar  önlemek için, projektör, bir ifre güvenli i 
ayarlama fonksiyonuyla donat lm t r. ifre, Ekrandan Kumanda (OSD) menüsü ile 
ayarlanabilir. OSD menüsünün çal mas  hakk nda ayr nt l  bilgi için, lütfen bkz"Menülerin 
Kullan m ", sayfa 24.

ifre özelli ini etkinle tirir ve daha sonra ifreyi unutursan z zor durumda kalabilirsiniz. 
ifrenizi mutlaka not al n ve tekrar kullanmak için notu güvenli bir yerde saklay n.

ifre ayarlama
Bir ifre ayarland ktan ve açma kilidi etkinle tirildikten sonra projektör, her çal t r ld nda 
do ru ifre girilmeden kullan lamaz.

1. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU : Geli mi  > Geli mi  > Güvenlik 
Ayarlar  menüsüne gidin. 

2. Enter (Gir) dü mesine bas n, Güvenlik Ayarlar  sayfas  görüntülenecektir.
3. Aç l  Kilidi ö esine gelin ve /  dü mesine basarak Aç k seçin.
4. Sa da da gösterildi i gibi, dört ok dü mesi 

( , , , ) s ras yla 4 haneyi (1, 2, 3, 4) 
temsil eder. Belirlemek istedi iniz ifreye göre, 
ifre için alt  hane girmek için ok tu lar na bas n.

5. Yeni ifreyi tekrar girerek do rulay n.
ifre belirlendikten sonra OSD menüsü, 

Güvenlik Ayarlar  sayfas na döner.
6. OSD menüsünden ç kmak için Exit (Ç k) 

dü mesine bas n.

ifreyi unutursan z
ifre fonksiyonu etkinle tirilmi se, projektörü her 

açt n zda alt  haneli ifreyi girmeniz istenecektir. 
Yanl  ifre girerseniz, 5 saniye boyunca sürekli olarak 
sa daki resimde gösterildi i ekilde ifre hatas  mesaj  
görünür ve ard ndan ' FRE G R' mesaj  görünür. 
Ba ka bir alt  haneli ifre girerek tekrar deneyebilir 
veya ifreyi bu kullan m k lavuzuna yazmam  ve kesinlikle hat rlam yor olman z halinde 
ifre geri ça rma prosedürünü uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz." ifre geri 

ça rma prosedürüne giri ", sayfa 25.
Art arda 5 kez yanl  ifre girerseniz, projektör k sa sürede otomatik olarak kapanacakt r.

ifre geri ça rma prosedürüne giri
1. 3 saniye süreyle uzaktan kumandadaki Auto 

Sync (Otomatik Sync) dü mesine bas n. 
Projektör, ekranda kodlu bir numara 
görüntüleyecektir.

2. Numaray  yaz n ve projektörü kapat n.
3. Bu numaran n kodunu çözmek için yerel servis 

merkezinden yard m isteyin. Projektörü 
kullanmaya yetkili oldu unuzun 
do rulanabilmesi için ürünü sat n ald n za dair belgeyi göstermeniz talep edilebilir.

Yukar daki ekran görüntüsünde gösterilen "XXX" farkl  projektör modellerine göre de i en 
say lard r.

FRE G R

GeriMENÜ

ifre Hatas
Lütfen tekrar deneyin.

Lütfen hat rlatma kodunu yaz n ve
 BenQ Mü teri 
Merkezi ile temas kurun.

Geri Ça rma Kodu:

X X X X

FREY  GER  ÇA IR

Ç kMENÜ
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ifre de i tirme
1. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU : Geli mi  > Geli mi  > Güvenlik 

Ayarlar  > ifre De i tir menüsüne gidin.
2. Enter (Gir) dü mesine bas n. 'GEÇERL  FREY  G R N' mesaj  görünür.
3. Eski ifreyi girin.

• ifre do ruysa, 'YEN  FREY  G R N' mesaj  görüntülenir.
• ifre yanl sa, 5 saniye boyunca sürekli olarak ifre hatas  mesaj  görünür ve 

ard ndan giri  yapman z için 'GEÇERL  FREY  G R N' mesaj  görünür. 
De i tirme i lemini iptal etmek için Exit (Ç k) tu una basabilir veya ba ka bir 
ifre deneyebilirsiniz.

4. Yeni bir ifre girin.
5. Yeni ifreyi tekrar girerek do rulay n.
6. Projektöre ba ar yla yeni bir ifre atad n z. Projektörün bir sonraki aç l nda yeni 

ifreyi girmeyi unutmay n.
7. OSD menüsünden ç kmak için Exit (Ç k) dü mesine bas n.
Girilen rakamlar, ekranda y ld zlarla gösterilir. ifrenizi mutlaka not al n ve tekrar kullanmak 
için notu güvenli bir yerde saklay n.

ifre fonksiyonunun iptal edilmesi
1. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU : Geli mi  > Geli mi  > Güvenlik 

Ayarlar  > Aç l  Kilidi menüsüne gidin. 
2. /  dü melerine basarak Kapal  ö esini seçin. 
3. ' FRE G R' mesaj  görünür. Geçerli parolay  girin. 

• ifre do ruysa OSD menüsü, Güvenlik Ayarlar  sayfas na geri döner ve Aç l  
Kilidi sat r nda 'Kapal ' görünür. Projektörü bir sonraki aç n zda ifre 
girmeniz gerekmez.

• ifre yanl sa, 5 saniye boyunca sürekli olarak ifre hatas  mesaj  görünür ve 
ard ndan giri  yapman z için ' FRE G R' mesaj  görünür. lemini iptal etmek 
için Exit (Ç k) tu una basabilir veya ba ka bir ifre deneyebilirsiniz.

Unutmay n, ifre i levi devre d  olmas na ra men, eski ifreyi girerek ifre i levini yeniden 
etkinle tirmeniz gerekebilece inden eski ifreyi kaybetmemeniz gerekir.
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Giri  sinyalinin de i tirilmesi
Projektör ayn  anda birden fazla cihaza ba lanabilir. Ancak, bir kerede sadece bir 
tanesinden tam görüntü al nabilir. 
Projektörün otomatik olarak sinyalleri aramas n  istiyorsan z H zl  Otomatik Arama 
fonksiyonunun yer ald  KAYNAK menünün Aç k ö esinde oldu undan emin olun.
Ayr ca, istenen sinyali uzaktan kumanda üzerindeki 
kaynak seçim tu lar ndan birine basarak veya giri  
sinyalleri aras nda geçi  yaparak elle de 
seçebilirsiniz.
1. Source (Kaynak) tu una bas n. Bir kaynak 

seçimi çubu u görünür. 
2. stenen sinyal seçilene kadar /  

dü mesine ve sonras nda Enter (Gir) 
dü mesine bas n.
Alg land ktan sonra, seçilen giri  kayna  
bilgileri ekranda birkaç saniye süreyle 
görüntülenir. Projektöre birden fazla donan m 
ba l ysa, di er sinyali aratmak için 1-2 
ad mlar n  tekrar edin.

Bu projektörün as l görüntü çözünürlü ü için bkz. 
"Projektörün teknik özellikleri", sayfa 57. En iyi ekran 
görüntüleri elde etmek için bu çözünürlükte ç k  
gönderen bir giri  kayna  seçmeniz ve kullanman z 
gerekir. Di er çözünürlük de erleri projektör 
taraf ndan 'en/boy oran ' ayar na ba l  olarak 
ölçeklendirilecektir ve bu durum görüntüde baz  
bozulmalara ve resim netli inin ortadan kalkmas na 
neden olabilir. Daha fazla bilgi için bkz."Görüntü 
oran n n seçilmesi", sayfa 31.

HDMI giri i ayarlar n n de i tirilmesi
Projektörü yanl l kla bir cihaza (DVD veya Blu-ray oynat c  gibi) projektörün HDMI giri i 
yoluyla ba laman z ve yans t lan görüntünün yanl  renklerde gösterilmesi durumunda, 
lütfen renk bo lu unu ç k  cihaz n n renk bo lu u ayar na uyan uygun bir renk bo lu u ile 
de i tirin.
Bunu yapmak için:
1. OSD menüsünü aç n ve RES M > HDMI Ayarlar  menüsüne gidin. 
2. Enter (Gir) dü mesine bas n.
3. HDMI Biçimi ögesini vurgulay n ve ba l  ç k  cihaz n n renk bo lu u ayar na göre 

uygun bir renk bo lu u seçmek için /  tu una bas n.
• RGB: Renk bo lu unu RGB olarak ayarlar.
• YUV: Renk bo lu unu YUV olarak ayarlar.
• Otomatik: Projektörü, giri  sinyalinin renk bo lu unu otomatik olarak tespit 

edecek ekilde ayarlar.
4. HDMI Aral k ögesini vurgulay n ve ba l  ç k  cihaz n n renk aral  ayar na göre 

uygun bir renk aral  seçmek için /  tu una bas n.
• Geli mi : HDMI renk aral n  0 - 255 olarak ayarlar.
• Normal: HDMI renk aral n  15 - 235 olarak ayarlar.
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• Otomatik: Projektörü, giri  sinyalinin rHDMI aral n  otomatik olarak tespit 
edecek ekilde ayarlar.

Bu fonksiyon yaln zca HDMI giri  portu kullan l rken mevcuttur.

Renk bo lu u ve HDMI aral  ayarlar  hakk nda bilgi için cihaz n belgelerine bak n.

Yans t lan görüntünün ayarlanmas
Yans tma aç s n n ayarlanmas

Projektör bir adet ayarlay c  aya  ile 
donat lm t r. Görüntü yüksekli ini ve dikey 
yans tma aç s n  de i tirir. Görüntü istedi iniz 
yerde konumlanana kadar aç ya ince ayar yapmak 
için ayarlay c  aya n  döndürün.
Projektör düz bir zemine yerle tirilmezse ve 
perde ve projektör birbirine dik de ilse, yans t lan 
görüntü yamuk eklinde olabilir. Bu durumu 
düzeltme amac yla, ayr nt l  bilgi için bkz. 
"Görüntü biçimlendirme düzeltmesi", sayfa 29.
Lamba aç kken lensin içine bakmay n. Lamban n güçlü  gözlerinize zarar verebilir.

Görüntüyü otomatik olarak ayarlama
Baz  durumlarda, resim kalitesini optimize etmeniz gerekebilir. Bu i lemi yapmak için 
uzaktan kumandadaki Auto Sync (Otomatik Sync) dü mesine bas n. 5 saniye içinde, 
yerle ik Ak ll  Otomatik Ayarlama fonksiyonu, Frekans ve Saat de erlerini en iyi resim 
kalitesini verecek ekilde yeniden ayarlayacakt r.
Geçerli kaynak bilgileri, ekran n sa  üst kö esinde 3 saniye süreyle görüntülenecektir.
Otomatik ayar çal mad  zaman perde bo  olacakt r..

Bu fonksiyon, sadece PC D-Sub giri  sinyali (analog RGB) seçili oldu unda kullan labilir.



29

Görüntü netli inin hassas olarak ayarlanmas

Görüntü biçimlendirme düzeltmesi
Çarp kl  düzeltme, yans t lan görüntünün aç l  bir yans tma nedeniyle yamuk hale gelmesi 
durumudur.
Bunu düzeltmek için, projektörün yüksekli ini ayarlaman n yan  s ra bu ad mlardan birini 
izlemek suretiyle manuel olarak düzeltmeniz gerekecektir.
• Uzaktan kumanda kullan larak
1. Çarp kl k düzeltme sayfas n  görüntülemek 

için / / /  tu una bas n.
2. Görüntünün üst k sm ndaki çarp kl  

düzeltmek için  tu una bas n. Görüntünün 
alt k sm ndaki çarp kl  düzeltmek için  
tu una bas n. Görüntünün sa  taraf ndaki 
çarp kl  düzeltmek için  tu una bas n. 
Görüntünün sol taraf ndaki çarp kl  
düzeltmek için  tu una bas n.

• OSD menüsünün kullan m
PJD7828HDL için:
1. OSD menüsünü aç n ve EKRAN > 

Çarp kl k menüsüne gidin. 
2. Görüntünün üst taraf ndaki çarp kl  düzeltmek için  tu una bas n veya 

görüntünün alt taraf ndaki çarp kl  düzeltmek için  tu una bas n.
PJD7831HDL/PJD7836HDL için:
1. OSD menüsünü aç n ve EKRAN > Çarp kl k menüsüne gidin.
2. Enter (Gir) tu una bas n. Çarp kl k düzeltme sayfas  görüntülenir.
3. Görüntünün üst taraf ndaki çarp kl  düzeltmek için Dikey ö esine gelin ve  

tu una bas n veya görüntünün alt taraf ndaki çarp kl  düzeltmek için  tu una 
bas n.

4. Görüntünün sa  taraf ndaki çarp kl  düzeltmek için Yatay ö esine gelerek  
tu una basabilirsiniz. Görüntünün sol taraf ndaki çarp kl  düzeltmek için  tu una 
bas n.

1. Yak nla t rma halkas n  kullanarak 
yans t lan görüntüyü ihtiyaç 
duydu unuz boyuta ayarlay n.

2. Gerekirse netleme halkas n  çevirerek 
görüntüyü netle tirin.

/  tu una 
bas n

/  tu una 
bas n

/  tu una 
bas n

/  tu una 
bas n

(sadece PJD7831HDL/PJD7836HDL)
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4 kö enin ayarlanmas  (PJD7831HDL/PJD7836HDL)
Tüm taraflar  dengesiz olarak dikdörtgen olan bir görüntünün eklini ve boyutunu manuel 
olarak ayarlayabilirsiniz. 
1. Kö e Ayar  sayfas n  görüntülemek için, 

a a dakilerden birini yapabilirsiniz:
i. Enter (Gir) tu una bas n. 
ii. OSD menüsünü aç n ve EKRAN > Kö e 

Ayar  menüsüne giderek Enter (Gir) 
tu una bas n. Kö e Ayar  sayfas  
aç lacakt r.

2. Ayarlamak istedi iniz kö eyi seçmek için /
/ /  ö esini seçin ve Enter (Gir) 

dü mesine bas n.

3. htiyac n za uyan ayarlama yöntemini seçmek 
için /  tu una bas n ve ard ndan Enter 
(Gir) tu una bas n.

4. Ekranda belirtildi i gibi (45-derece aç  ayar  
için /  ve 90-derece aç  ayar  için / /

/ ), eklini ve boyutunu ayarlamak üzere 
/ / /  tu una bas n. Bir önceki ad ma 

geri dönmek için Menu (Menü) veya Exit 
(Ç k) tu una bas n. Enter (Gir) dü mesine 
2 saniye süreyle basmak seçmi  oldu unuz 
kö edeki ayarlar  s f rlar.

Çarp kl k ayar n n yap lmas  Kö e Ayar  ayarlar n  da s f rlar.

Kö e Ayar  ayarlar  de i tirildikten sonra baz  en-boy oranlar  veya zaman ayarlar  mevcut 
olmaz. Bu durumda 4 kö enin tümü için ayarlar  s f rlay n. 
A a daki mesajlar görüntülenir: 

Ayr nt lar n büyütülmesi ve aranmas
Yans t lan resimdeki detaylar  bulman z gerekiyorsa, resmi büyütün. Resimde dola mak 
için ok tu lar n  kullan n.
• Uzaktan kumanda kullan larak

1. Uzaktan kumandadaki  dü mesine basarak Yak nla t rma çubu unu görüntüleyin.
2.  dü mesine tekrar tekrar basarak resmi istedi iniz boyuta büyütün.
3. Görüntü üzerinde gezinmek amac yla, Enter (Gir) tu una basarak tam boyut moduna 

geçin ve görüntü üstünde gezinmek için ( , , , ) yön oklar na bas n.

Kö e Ayar

Kaydetmek veya ç kmak için [Menu (Menü)/Exit (Ç k)] 
tu una bas n.

[Kö e Ayar ] s f rlamas  için [Çarp kl k] ayar  gerekir.

S f rlamak için [Enter (Gir)] tu unu 2 saniye süreyle 
bas l  tutun.

Bu sayfa görüntülendi inde 
Enter (Gir) tu unun 2 saniye 
süreyle bas l  tutulmas  4 
kö enin tümü için ayarlar  
s f rlar. 

Kö e Ayar

Seçmek için [Enter (Gir)] tu una bas n.

Geri dönmek için [Menu (Menü)/Exit (Ç k)] tu una bas n.

S f rlamak için [Enter (Gir)] tu unu 2 saniye süreyle bas l  
tutun.

Seçmi  oldu unuz kö eyi 
belirtir.

Lütfen kö e ayar n  ayarlay n

veya di er en/boy oran na gçin

Perde Rengi
En/Boy Oran

Kö e Ayar

Faz
H. Boyut
Yak nla t r

Kapal
Otomatik

MENU Ç k

Çarp kl k

16
0

Analog RGB

Konum
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4. Görüntünün boyutunu küçültmek için, Enter (Gir) dü mesine basarak yak nla t rma/
uzakla t rma özelli ine dönün ve görüntüyü orijinal boyutuna döndürmek için   
dü mesine bas n. Ayr ca uzaktan kumandadaki Auto Sync (Otomatik Sync) 
dü mesine basarak görüntüyü orijinal boyutuna döndürebilirsiniz.

• OSD menüsünün kullan m
1. OSD menüsünü aç n ve EKRAN > Yak nla t r menüsüne gidin. 
2. Enter (Gir) dü mesine bas n. Zoom çubu u görüntülenir.
3. Yukar daki 2-4 ad mlar  tekrar edin, bölüm Uzaktan kumanda kullan larak.
Bu fonksiyon, sadece PC giri  sinyali seçili oldu unda kullan labilir.

Görüntüde yaln zca görüntü büyütüldükten sonra dola labilir. Detaylar  ararken resimde ilave 
büyütme yapabilirsiniz.

Görüntü oran n n seçilmesi
En/boy oran , görüntü geni li i ile görüntü yüksekli inin oran n  ifade eder. Analog 
TV'lerin ve bilgisayarlar n ço u 4:3 oran nda, dijital TV ve DVD'ler ise genellikle 16:9 
oran ndad r.
Dijital sinyal i leminin geldi i noktaya göre, bu projektör gibi dijital ekranl  cihazlar, 
görüntü ç kt s n  dinamik olarak görüntü giri  sinyalinin oran ndan farkl  bir en/boy oran na 
geni letebilir ve ölçeklendirebilir.
Yans t lan görüntünün oran n  de i tirmek için (kayna n en/boy oran  ne olursa olsun):
1. OSD menüsünü aç n ve EKRAN > En/Boy Oran  menüsüne gidin.
2. Video sinyal format na ve görüntüleme ihtiyaçlar n za uygun bir en/boy oran  seçmek 

için /  dü melerine bas n.

En/boy oran  hakk nda
A a daki resimde, siyah k s mlar etkisiz, beyaz k s mlarsa etkili alanlard r. OSD menüleri 
kullan lmayan siyah alanlarda görüntülenebilir.

1. Otomatik: Projektörün yerel çözünürlü ü ile 
yatay geni lik bak m nda orant l  bir görüntü 
ölçeklendirir. Bu, 4:3 veya 16:9 en/boy oran na 
sahip olan ve görüntünün oran n  
de i tirmeksizin ekran  daha kullan l  k lmak 
istedi iniz gelen görüntü için uygundur.

2. 4:3: En/boy oran  yaln zca 4:3 görüntü sinyali 
ile beslenirken Komponent Video giri i 
üzerinden kaynak al r. Bu, görünüm de i ikli i 
olmaks z n görüntüleme sa layaca ndan, 
bilgisayar monitörleri, standart TV ve 4:3 en 
boy oranl  DVD filmleri gibi halihaz rda 4:3 en 
boy oranl  görüntüler için en uygun olan d r.

16:10 resim

15:9 resim

4:3 resim
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3. 16:9: En/boy oran  yaln zca 16:9 görüntü sinyali 
ile beslenirken Komponent Video giri i 
üzerinden kaynak al r. Bu, görünüm de i ikli i 
olmaks z n görüntüleme sa layaca ndan, 
yüksek çözünülürlüklü TV gibi halihaz rda 16:9 
en boy oranl  görüntüler için en uygun olan d r.

4. Panorama: En-boy oran  4:3 olan görüntüyü 
dikey ve yatay olarak lineer olmayan bir ekilde 
ayarlar, böylece görüntü ekran  doldurur.

5. 2,35:1: Bir görüntüyü, en-boy oran n  
de i tirmeden ekran n merkezinde en-boy oran  
2,35:1 olarak görüntülenecek ekilde ayarlar.

6. Anamorfik: En-boy oran  2,35:1 olan 
görüntüyü ayarlar, böylece görüntü ekran  
doldurur.

Görüntünün optimum hale getirilmesi
Bir görüntü modu seçmek

Projektörde sizin kullan m çevrenize ve görüntü sinyal kayna  tipinize göre önceden 
belirlenmi  baz  resim modlar  vard r.
htiyaçlar n za uygun dü en bir i letim modu seçmek için, a a daki ad mlardan birini takip 

edebilirsiniz.
• stedi iniz mod seçilene kadar Color Mode (Renk Modu) tu una arka arkaya bas n.
• stenilen bir modu seçmek için RES M > Renkli Mod menüsüne gidip /  tu lar na 

bas n.

Farkl  sinyal türleri için görüntü modlar
Farkl  sinyali tipleri için mevcut görüntü modlar  a a da gösterilmi tir.
1. En parlak mod: Yans t lan görüntünün parlakl n  maksimize eder. Bu mod çok 

yüksek parlakl klar n gerekti i ortamlara uygundur, mesela projektörü ayd nl k 
odalarda kullan rken.

2. Dinamik mod: Gün nda yap lan sunumlar için PC ve dizüstü bilgisayar 
renklendirmesiyle uyumlu olmas  amac yla tasarlanm t r. Ayr ca, projektör yans t lan 
içeri e göre dinamik PC fonksiyonunu kullanarak görüntü kalitesini en iyi hale 
getirecektir.

16:9 resim

4:3 resim

2,35:1 resim

2,35:1 resim
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3. Standart mod: Gün nda yap lan sunumlar için PC ve dizüstü bilgisayar 
renklendirmesiyle uyumlu olmas  amac yla tasarlanm t r.

4. ViewMatch sRGB mod: Yüksek parlakl k performans  ve hassas renk performans  
aras nda geçi  yapar.

5. Film mod: Ayr ca karanl k (az kl ) ortamlarda, en iyi görüntüleme için, dijital 
kamera ya da DV'lerden film, video klip oynatmak için uygundur.

Seçilebilir lamba modlar  Renkli Mod seçimine ba l  olarak de i ir.

Duvar Perdesi Kullan m  Perde Rengi
Beyaz olmayabilecek renkli duvar benzeri renkli yüzeylere görüntü yans t rken, Perde 
Rengi özelli i yans t lan görüntünün renk ayar n  yapmaya yard m ederek kaynak ve 
yans t lan görüntü aras ndaki renk fark n  engellemeye yard mc  olabilir.
Bu özelli i kullanmak için, EKRAN > Perde Rengi menüsüne gidin ve yans tma yüzeyinin 
rengine en yak n rengi seçmek için /  dü mesine bas n. Aras ndan seçim 
yapabilece iniz çok say da önceden kalibre edilmi  renk bulunmaktad r: Beyaz Tahta, 
Ye il Tahta ve Karatahta. Bu ayarlar n etkileri, farkl  modellere ba l  olarak farkl l k 
gösterebilir.
Bu fonksiyon, sadece bir PC veya HDMI giri  sinyali seçili oldu unda kullan labilir.

Kullan c  modlar nda görüntü kalitesinin ince ayar
Saptanan sinyal tipine göre, kullan c  taraf ndan tan mlanabilen birkaç fonksiyon vard r. Bu 
fonksiyonlarda ihtiyaçlar n z do rultusunda ayarlama yapabilirsiniz.

Ayarlama Parlakl k
RES M > Parlakl k menüsüne gidin ve /  ö esini vurgulay n.
De er ne kadar yüksekse, görüntü de o kadar parlakt r. 
Ve de er ne kadar dü ükse görüntü de o kadar koyudur. 
Bu kumanday , görüntünün siyah alanlar n n sadece 
siyah olarak görünmesini ve koyu alanlardaki 
ayr nt lar n görünür k l nmas n  sa layacak ekilde 
ayarlay n.

Ayarlama Z tl k
RES M > Z tl k menüsüne gidin ve /  ö esini vurgulay n.
De er ne kadar büyük olursa z tl k o kadar fazla olur. 
Bu fonksiyonu, Parlakl k ayar n , seçti iniz giri  ve 
seyretme ortam na göre ayarlad ktan sonra beyaz 
seviyesinin doru unu belirlemek için kullan n.

Ayarlama Renk
RES M > Geli mi  > Renk menüsüne gidin ve /  dü mesine bas n.
Dü ük ayar dü ük doygunluktaki renklere neden olur. Ayar çok yüksekse, görüntüdeki 
renkler görüntünün gerçeküstü görünmesini sa layacak ekilde a r  bask n olur.
Bu fonksiyon, sadece giri  sinyali S-Video, Video, YPbPr (dijital) veya YCbCr (dijital) 
oldu unda mevcuttur.

Ayarlama Ton
RES M > Geli mi  > Ton menüsüne gidin ve /  dü mesine bas n.
De er ne kadar yüksekse, resim de o kadar k rm z la r. De er ne kadar dü ükse resim de 
o kadar ye ille ir.
Bu fonksiyon, sadece giri  sinyali S-Video, Video, YPbPr (dijital) veya YCbCr (dijital) 
oldu unda mevcuttur.

50-30 +80

-30 0 +40
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Ayarlama Netlik
RES M > Geli mi  > Netlik menüsüne gidin ve /  dü mesine bas n.
De er ne kadar yüksekse, resim de o kadar netle ir. De er ne kadar dü ükse, resim de 
o kadar bulan kla r.
Bu fonksiyon, sadece giri  sinyali S-Video, Video, YPbPr (dijital) veya YCbCr (dijital) 
oldu unda mevcuttur.

Ayarlama Brilliant Color
RES M > Geli mi  > Brilliant Color menüsüne gidin ve /  dü mesine bas n.
Bu özellik, yans t lan görüntüde daha gerçekçi ve canl  renkler sa larken yüksek parlakl a 
imkan vermek için yeni bir renk i leme algoritmas  ve sistem düzeyi geli tirmeler içerir. 
Video ve do al çekimlerde yayg n olan orta tonlu görüntülerde %50'den fazla bir parlakl k 
art  sa lar, böylelikle projektör daha gerçekçi ve özgün renklerde görüntü yeniden üretimi 
sa lar. E er kaliteli görüntü almay  tercih ederseniz, buna göre bir seviye seçin. htiyaç 
duymuyorsan z Kapal  ö esini seçin.

Görüntü parazitinin azalt lmas
RES M > Geli mi  > Noise Reduction menüsüne gidin ve /  dü mesine bas n.

Bu i lev farkl  ortam yürütücüleri taraf ndan resimde olu turulan elektrik parazitini azalt r. 
Ayar ne kadar yüksekse, parazit de o kadar azd r.
Bu fonksiyon, sadece bir PC, Video veya S-Video giri  sinyali seçili oldu unda kullan labilir.

Bir gamma ayar n n seçilmesi
RES M > Geli mi  > Gamma menüsüne gidin ve /  dü mesine basarak tercih edilen 
bir ayar  seçin.
Gamma, giri  kayna  ile resim parlakl  aras ndaki bir ili kiye i aret etmektedir.

Renk S cakl  seçimi
RES M > Renk S cakl. menüsüne gidin ve /  ö esini vurgulay n.
Renk s cakl  için mevcut seçenekler, seçilen sinyal tipine göre de i ir.
1. So ut: En yüksek renk s cakl  olan T1, So ut görüntünün di er ayarlara göre en 

mavimsi beyaz halde görünmesini sa lar.
2. Nötr: Görüntülerin mavimsi beyaz görünmesini sa lar.
3. Normal: Beyaz için normal renklenmeyi korur.
4. S cak: Görüntülerin k rm z ms  beyaz görünmesini sa lar.

Tercih edilen renk s cakl n n ayarlanmas
1. RES M > Renk S cakl. menüsüne gidin.
2. So ut, Nötr, Normal veya S cak seçimini yapmak için /  dü mesine ve Enter 

(Gir) dü mesine bas n.
3. /  dü melerine basarak de i tirmek istedi iniz ögeyi seçin ve /  

dü melerine basarak de erleri ayarlay n.
• K rm z  Kazan m /Ye il Kazan m /Mavi Kazan m : K rm z , Ye il ve 

Mavinin z tl k seviyelerini ayarlar.
• K rm z  Ofset/Ye il Ofset/Mavi Ofset: K rm z , Ye il ve Mavinin parlakl k 

seviyelerini ayarlar.
Bu fonksiyon, sadece PC giri  sinyali seçili oldu unda kullan labilir.
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Renk Yönetimi
Kurul odalar , amfiler veya ev sinemalar  gibi kontrollü ayd nlatma seviyelerine sahip sabit 
kurulumlarda renk yönetimi de erlendirilmelidir. Renk yönetimi, ihtiyac n z olmas  halinde 
daha do ru renk üretimine olanak tan yan hassas renk kontrolü ayarlar  sa lar.
Çe itli renk testi modelleri içeren bir test diski sat n ald ysan z, bu diski monitörler, TV'ler, 
projektörler vb. üzerindeki renkli sunumlar  test etmek için kullanabilirsiniz. Diskten 
istedi iniz resmi ekrana yans tabilir ve ayarlamalar  yapmak için Renk Yönetimi 
menüsüne girebilirsiniz.
Ayarlar  yapmak için:
1. OSD menüsünü aç n ve RES M > Geli mi  > Renk Yönetimi menüsüne gidin.
2. Enter (Gir) dü mesine bas n, Renk Yönetimi sayfas  görüntülenecektir.
3. Birincil Renk seçin ve K rm z , Sar , Ye il, Aç k Mavi, Mavi veya Eflatun 

renklerinden birini seçmek için / dü mesine bas n.
4.  dü mesine basarak Renk Tonu ö esine gelin ve aral n  seçmek için /  

dü melerine bas n. Aral n artt r lmas  biti i indeki iki renkten daha fazla oranlarda 
içeren renkleri kapsayacakt r.
Renklerin birbiriyle nas l ili kilendi ini 
görmek için lütfen sa  taraftaki resme bak n.
Örne in, K rm z y  seçip aral n  0 olarak 
ayarlarsan z, yans t lan görüntüde yaln zca 
saf k rm z  seçilecektir. Aral n n 
artt r lmas  sar ya yak n bir k rm z  ve 
macentaya yak n bir k rm z y  içerecektir.

5.  tu una basarak Doygunluk ö esine gelin 
ve /  tu lar n  kullanarak tercihinize göre 
de erleri ayarlay n. Yap lan her ayarlama 
hemen resme yans t lacakt r.
Örne in, K rm z y  seçip aral n  0 olarak 
ayarlarsan z, sadece saf k rm z n n 
doygunlu u etkilenecektir.

Doygunluk o rengin video resmindeki miktar d r. Dü ük ayarlar daha dü ük doygunlukta 
renkler ortaya ç kar r; “0” de eri o rengi resimden tümüyle ç kart r. Doygunluk çok yüksekse, 
o renk a r  güçlü olacak ve gerçekçili ini kaybedecektir.

6.  tu una basarak Kazan m ö esine gelin ve /  tu lar n  kullanarak tercihinize 
göre de erleri ayarlay n. Seçmi  oldu unuz birincil rengin z tl k seviyesi 
etkilenecektir. Yap lan her ayarlama hemen resme yans t lacakt r. 

7. 3 ila 6. ad mlar  tekrar ederek di er renk ayarlar  da yap n.
8. stedi iniz ayarlar n tümünü yapt n zdan emin olun.
9. Ç kmak ve ayarlar  kaydetmek için Exit (Ç k) dü mesine bas n.

KIRMIZI

MAV

YE LSar

Menek eMor
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Sunum zamanlay c s n n ayarlanmas
Sunum zamanlay c s , sunum yap yorken zaman  daha iyi yönetmenize yard mc  olmak 
üzere mevcut sunum süresini gösterebilir. Bu fonksiyonu kullanmak için a a daki ad mlar  
takip edin:
1. Sunum Zamanlay c s  menüsüne eri mek için uzaktan kumandadaki  tu una bas n 

ya da S STEM KURULUMU : Basit > Geli mi  > Sunum Zamanlay c s  
menüsüne gidin.

2. Enter (Gir) dü mesine basarak Sunum Zamanlay c s  sayfas n  görüntüleyin.
3. Zamanlay c  Aral  seçin ve /  dü mesine basarak zaman aral na karar verin. 

Bu süre 1 ila 5 dakika aras nda 1 dakikal k art mlarla ve 5 ila 240 dakika aras nda 
5 dakikal k art mlarla ayarlanabilir.

E er zamanlay c  zaten aç k ise, Zamanlay c  Aral  s f rland nda zamanlay c  yeniden 
ba lar.

4.  tu una basarak Zamanlay c  Gösterimi ö esine gelin ve /  dü melerine 
basarak zamanlay c n n ekranda gösterilmesini isteyip istemedi inizi seçin.

5.  tu una basarak Zamanlay c  Konumu ö esine gelin ve /  tu lar na basarak 
zamanlay c  konumunu belirleyin.

6.  tu una basarak Zamanlay c  Sayma Yöntemi ö esine gelin ve /  tu lar na 
basarak diledi iniz sayma yönünü seçin.

7.  tu una basarak Sesli Hat rlatma ö esine gelin /  tu lar na basarak sesli 
hat rlat c y  etkinle tirip etkinle tirmeyece inize karar verin. E er Aç k seçimini 
yaparsan z, bir çift bip sesi, a a  yukar  say m n son 30 saniyesinde i itilecektir, ve 
bir üçlü bip sesi, zamanlay c  sona erdi inde üretilecektir.

8. Sunum zamanlay c s n  etkinle tirmek için,  tu una bas n ve /  tu una basarak 
Say m  Ba lat ö esine gelin ve Enter (Gir) dü mesine bas n.

9. Bir do rulama mesaj  görüntülenir. Evet menüsüne gidin ve Enter (Gir) dü mesine 
basarak onaylay n. Ekranda “Sunum Zamanlay c  Aç k” ibaresi görüntülenecektir. 
Zamanlay c , zamanlay c  aç k oldu unda saymaya ba layacakt r.

Zamanlay c y  iptal etmek için, a a daki ad mlar  uygulay n.
1. S STEM KURULUMU : Basit > Geli mi  > Sunum Zamanlay c s  menüsüne 

gidin.
2. Kapal  seçin. Enter (Gir) dü mesine bas n. Bir do rulama mesaj  görüntülenir.
3. Evet menüsüne gidin ve Enter (Gir) dü mesine basarak onaylay n. Ekranda “Sunum 

Zamanlay c  Kapal ” ibaresi görüntülenecektir.

Seçim Aç klama

Her Zaman Sunum zaman  boyunca zamanlay c y  ekran üzerinde 
görüntüler.

1dk /2dk /3dk Zamanlay c y  son 1/2/3 dakika içinde ekran üzerinde 
görüntüler.

Asla Sunum zaman  boyunca zamanlay c y  gizler.

Üst Sol Alt Sol Üst Sa Alt Sa

Seçim Aç klama
leri 0'dan ön ayarl  süreye kadar art r r.

Geri Önayarl  süreyi 0'a kadar azalt r.
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Görüntünün gizlenmesi
Dinleyicinin tüm dikkatini sunucuya çekmek amac yla ekrandaki resmi gizlemek için 
BLANK (BO ) dü mesine basabilirsiniz Görüntüyü geri yüklemek için, projektör yada 
uzaktan kumandadaki herhangi bir tu a bas n. Görüntü gizlendi inde ekran n sa  alt 
kö esinde 'BO ' ibaresi belirir.
Bo  ekranda herhangi bir i lem yapmad n zda belirli bir sürenin ard ndan projektörün 
otomatik olarak görüntüye geri dönmesini sa lamak için S STEM KURULUMU : Basit 
> Kapanma Zamanlay c  menüsünde kapanma süresini ayarlayabilirsiniz. 
Bo  üzerine bir kez bas ld nda, projektör otomatik olarak Eco moduna girer.

D KKAT
Projeksiyon lensinin önünü kapatmay n çünkü lensin önündeki obje s nabilir, deforme olabilir 
ve hatta tutu up yang na yol açabilir.

Kumanda dü melerini kilitleme
Projektördeki kumanda tu lar  kilitli haldeyken, projektör ayarlar n z n (örne in çocuklar 
taraf ndan) yanl l kla de i tirilmesini önleyebilirsiniz. Panel Tu  Kilidi aç kken Power 
(Güç) d nda projektörün üzerindeki hiçbir kumanda dü mesi çal mayacakt r.

1.  (Panel Tu  Kilidi) dü mesine bas n ya da S STEM KURULUMU : Geli mi  
> Geli mi  > Panel Tu  Kilidi menüsüne gidin

2. /  dü melerine basarak Aç k ö esini seçin.
3. Bir do rulama mesaj  görüntülenir. Onaylamak için Evet ö esini seçin.
Panel tu  kilidini serbest b rakmak için projektör üzerindeki  tu lar n  3 saniye süreyle 
bas l  tutun.
Ayr ca S STEM KURULUMU : Geli mi  > Geli mi  > Panel Tu  Kilidi menüsüne 
girmek için uzaktan kumanday  kullanabilirsiniz, /  tu una bas p Kapal  ö esini 
seçebilirsiniz.
Uzaktan kumanda üzerindeki dü meler, panel tu  kilidi etkinle tirildi inde de etkindir.

Panel tu  kilidini görüntülemeksizin projektörü kapatmak için Power (Güç) dü mesine 
basarsan z, projektör bir sonraki aç l nda hala kilitli durumda olacakt r.
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Kendi ba lang ç ekran n z  olu turma
Siyah, Mavi veya ViewSonic ekran aras ndan önceden ayarlanm  projektör ba lang ç 
ekran n  seçmeye ek olarak, bilgisayar n zdan video kayna na yans t lan bir resmi kendi 
ba lang ç ekran n z yapabilirsiniz.
Kendi ba lang ç ekran n z  olu turmak için: 
1. Ba lang ç ekran n z olarak kullanmak istedi iniz resmi bir bilgisayar veya video 

kayna ndan yans t n.
2. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU : Basit > Ekran Yakalama 

menüsüne gidin.
3. Enter (Gir) dü mesine bas n.
4. Bir do rulama mesaj  görüntülenir. Tekrar Enter (Gir) dü mesine bas n.
5. Projektör resmi i lerken ''Ekran Yakalama...' mesaj  görüntülenir. Lütfen bekleyin.
6. lem ba ar l  olursa, ekranda 'Görüntü Al nd ' mesaj n  görürsünüz. Yakalanan 

görüntü Ekran Yakalama olarak kaydedilir ve yeni ba lang ç ekran n z olarak 
kaydedilmi tir.

Yakalaman n ba ar s z olmas  halinde hedef resminizi de i tirin. Giri  sinyalinin 
çözünürlü ü projektörün normal gösterge çözünürlü ünden daha yüksek oldu unda 
(ayr nt lar için bkz."Projektörün teknik özellikleri", sayfa 57), yakalama eylemi ba ar s z 
olabilir. Böyle oldu unda, giri  sinyalinin çözünürlü ünü lütfen normal çözünürlü ün 
alt nda ayarlay n ve tekrar deneyin.

Yüksek rak ml  bir ortamda çal t rma
Ortam n deniz seviyesinden yüksekli i 1500 m–3000 m aral nda ve s cakl k 5°C–25°C 
aras nda ise Yüksek Yer Modu kullanman z önerilir.
D KKAT
Deniz seviyesinden yüksekli in 0 m ~ 1500 m ve s cakl n 5°C ~35°C aral nda oldu u 
durumlarda, projektör a r  so utulaca ndan Yüksek Yer Modu modunu seçmeniz önerilmez.

Yüksek Yer Modu özelli ini etkinle tirmek için::
1. OSD menüsünü aç n ve S STEM 

KURULUMU : Geli mi  > Yüksek Yer 
Modu menüsüne gidin.

2. /  dü melerine basarak Aç k ö esini seçin. 
Bir do rulama mesaj  görüntülenir.

3. Evet ö esini vurgulay n ve Enter (Gir) 
dü mesine bas n.

"Yüksek Yer Modu" alt ndaki i lemler genel sistem so utmas  ve performans n  
iyile tirmek için gerekli olan yüksek fan h z  nedeniyle daha yüksek desibelde bir çal ma 
gürültüsüne yol açabilir.
Bu projektörü yukar dakiler d nda ba ka zorlay c  ortamlarda kullan rsan z, 
projektörünüzü a r  s nmaya kar  korumak için tasarlanm  olan kendi kendine kapanma 
belirtileri gösterebilir. Bu tür durumlarda, bu belirtiyi ortadan kald rmak için Yüksek Yer 
Modu'na geçmelisiniz. Ancak bu, projektörün herhangi veya tüm kötü veya zorlay c  
ko ullarda çal abilece i anlam na gelmemektedir.

Bulundu unuz yer deniz seviyesinden
1500 m'den yukar daysa, Yüksek Rak m
modunu kullanman z  öneririz.

Evet Hay r

Uyar

Yüksek Yerde Çal sma Modunu açmak 
istiyor musunuz?
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CEC i levinin kullan lmas
Bu projektör, HDMI ba lant s  arac l yla senkronize güç açma-kapama i lemi için CEC 
(Tüketici Elektroni i Kontrolü) i levini destekler. Yani, CEC i levini destekleyen bir cihaz 
projektörün HDMI giri ine ba lan rsa, projektörün gücü kapat ld nda ba l  cihaz n gücü 
de otomatik olarak kapanacakt r. Ba l  cihaz n gücü aç ld nda, projektörün gücü otomatik 
olarak aç lacakt r.
CEC i levini açmak için:
1. OSD menüsünü aç n ve KAYNAK > Otomatik Aç l  > CEC menüsüne gidin.
2. /  dü melerine basarak Etkinle tir ö esini seçin.
CEC i levinin düzgün bir ekilde çal mas  için, cihaz n HDMI kablo arac l yla projektörün 
HDMI giri ine düzgün bir ekilde ba lanm  oldu undan ve CEC i levinin aç k oldu undan 
emin olun.

Ba l  cihaza göre CEC i levi çal mayabilir.

3D i levlerin kullan lmas
Bu projektör 3D filmleri, videolar  ve spor kar la malar n  görüntülerin derinliklerini 
sunarak daha gerçekçi ve keyifli bir ekilde izlemenizi sa layan bir 3D fonksiyonuna 
sahiptir. 3D görüntüleri izlemek için bir 3D gözlük takman z gerekir.

3D sinyali HDMI 1.4a uyumlu cihazdan al nan girdiyse, projektör 3D Senk bilgisi için 
sinyali tespit eder ve tespit eti inde, görüntüleri otomatik olarak 3D formatta yans t r. Di er 
durumlarda, projektörün 3D görüntüleri düzgün bir ekilde yans tmas  için 3D Senk format  
manuel olarak seçmeniz gerekebilir.

Bir 3D Senk format  seçmek için:

1. 3D Ayarlar  menüsüne eri mek için uzaktan kumandadaki 3D tu una bas n ya da 
KAYNAK > 3D Ayarlar  menüsüne gidin.

2. Enter (Gir) dü mesine bas n. 3D Ayarlar  sayfas  aç lacakt r.
3. 3D Senk ö esini vurgulay n ve Enter (Gir) dü mesine bas n.
4. Bir 3D Senk ayar  seçmek için  dü mesine bas n ve sonra onaylamak için Enter 

(Gir) dü mesine bas n.
3D Senk fonksiyonu aç kken:
• Yans t lan görüntünün parlakl k seviyesi azal r.
• Renkli Mod ayarlanamaz.
• Yak nla t r resimleri sadece s n rl  boyda büyütebilir.
3D görüntü derinli inin evrildi ini fark ederseniz, sorunu gidermek için 3D Senk Ters Cevir 
i levini “Ters Çevir” olarak ayarlay n.

Projektörün bekleme modunda kullan m
Projektör fonksiyonlar ndan baz lar  bekleme modunda kullan labilir (tak l  fakat 
aç lmam ). Bu fonksiyonlar  kullanmak için, KAYNAK > Bekleme Ayarlar  alt ndaki 
ilgili menüleri açt n zdan, ve kablo ba lant lar n n do ru yap ld ndan emin olun. 
Ba lant  yöntemleri için, Ba lant  bölümüne bak n z.

VGA Ç k n  Etkinle tirin
Aç k ö esinin seçilmesi COMPUTER IN (B LG SAYAR G R ) ve COMPUTER 
OUT (B LG SAYAR ÇIKI I) soketleri cihazlara do ru bir ekilde ba lanm sa bir VGA 
sinyali yay nlar. Projektör, sadece COMPUTER IN (B LG SAYAR G R )'den al nan 
sinyallerin ç k n  verir. 
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Ses Ç k n  Etkinle tirin
AUDIO IN 1 (SES G R  1) giri i uygun bir cihaza do ru ekilde ba land nda, Aç k 
ö esini seçerek ses sinyali ç k  sa lan r.

Sesin ayarlanmas
A a dakine benzer ses ayarlar  projektör hoparlörünü etkileyecektir. Projektörün ses giri /
ç k  jaklar na do ru bir ba lant  yapt n zdan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. 
"Ba lant ", sayfa 17.

Ses modunun ayarlanmas
1. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU : Geli mi  > Ses Ayarlar  > Ses 

Modu menüsüne gidin.
2. /  dü melerini kullanarak tercih etti iniz ses modunu seçin.
E er mevcutsa,uzaktan kumanda üzerinden Ses Modu dü mesine basarak tercih etti iniz ses 
modunu seçebilirsiniz.

Sesi kapatma
1. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU : Geli mi  > Ses Ayarlar  > Sessiz 

menüsüne gidin.
2. /  dü melerine basarak Aç k ö esini seçin.

E er mevcutsa,  dü mesine basarak projektör sesini aç k ve kapal  eklinde uzaktan 
kumandadan ayarlayabilirsiniz.

Ses seviyesinin ayarlanmas
1. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU : Geli mi  > Ses Ayarlar  > Ses 

Seviyesi menüsüne gidin.
2. stedi iniz ses seviyesini seçmek için /  dü mesine bas n.

E er varsa, uzaktan kumanda üzerindeki  dü mesine basarak projektörün ses seviyesini 
ayarlayabilirsiniz.

Ses Giri i 2 ayar n n seçilmesi
1. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU : Geli mi  > Ses Ayarlar  > Ses 

Giri i 2 menüsüne gidin. 
2. /  tu lar na basarak AUDIO IN 2 (SES G R  2)/M K portu için ses giri  

kayna n  seçebilirsiniz. Bu, farkl  cihazlar için ba lant  yöntemlerini ve sesin 
nereden etkiler.
• Ses seçildi inde:

Seçili giri  sinyali projektör hoparlörünün hangi sesi çalaca n , ve AUDIO OUT (SES ÇIKI I) 
ba l  oldu unda hangi sesin iletilece ini belirler. Örne in, bir D-Sub / Comp. 1 kayna n  
seçerseniz, projektör AUDIO IN 1 (SES G R  1) sesini çalabilir.

Cihaz COMPUTER IN 
(B LG SAYAR G R ) Video/S-Video

Ses giri  portu AUDIO IN 1 (SES G R  1) AUDIO IN 2 (SES G R  2)
Projektör a a daki 
kaynaklardan gelen 

sesleri çalabilir
AUDIO IN 1 (SES G R  1) AUDIO IN 2 (SES G R  2)

Ses ç k  portu AUDIO OUT (SES ÇIKI I) AUDIO OUT (SES ÇIKI I)
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• Mikrofon seçildi inde:

Mikrofon ses seviyesini ayarlama
1. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU : Geli mi  > Ses Ayarlar  > 

Mikrofon Ses Seviyesi menüsüne gidin.
2. stedi iniz ses seviyesini seçmek için /  dü mesine bas n.
Bu fonksiyon, sadece S STEM KURULUMU : Geli mi  > Ses Ayarlar  > Ses Giri i 2 menüsü 
Mikrofon olarak ayarland nda kullan labilir.

Özelli inin kapat lmas  Aç l /Kapan  Sesi
1. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU : Geli mi  > Ses Ayarlar  > Aç l /

Kapan  Sesi menüsüne gidin.
2. /  dü melerine basarak Kapal  ö esini seçin.
Aç l /Kapan  Sesi de i tirmenin tek yolu burada Aç k ve Kapal  ayar d r. Sesi kapatmak veya 
ses seviyesini de i tirmek Aç l /Kapan  Sesi üzerinde bir etki etmez.

Projektörün kapat lmas
1. Power (Güç) tu una bast n zda yan t n z  

bekleyen bir onaylama mesaj  görüntülenir. 
Birkaç saniye içinde yan t vermezseniz, mesaj 
kaybolur.

2. Power (Güç) dü mesine ikinci kez bas n.
3. So utma i lemi tamamland ktan sonra, bir 

"Kapan  Sesi" duyulacakt r. E er projektör 
daha fazla kullan lmayacaksa, güç kablosunu 
duvar prizinden ç kart n.

Aç l /kapan  sesini kapatma konusundaki ayr nt lar için, bkz. "özelli inin kapat lmas  Aç l /
Kapan  Sesi", sayfa 41.

D KKAT
• Lambay  korumak için, projektör so utma i lemi s ras nda hiçbir komuta cevap vermez.
• So utma süresini azaltmak için H zl  Kapatma özelli ini de etkinle tirebilirsiniz. Daha fazla 

bilgi için bkz."H zl  Kapatma", sayfa 47.
• Projektörün kapanma s ras  tamamlanmadan önce güç kablosunu ç karmay n.

Cihaz COMPUTER IN 
(B LG SAYAR G R ) Video/S-Video

Ses giri  portu AUDIO IN 1 (SES G R  1) AUDIO IN 1 (SES G R  1)

Projektör a a daki 
kaynaklardan gelen 

sesleri çalabilir

• AUDIO IN 1 (SES 
G R  1)

• M K

• AUDIO IN 1 (SES 
G R  1)

• M K

Ses ç k  portu AUDIO OUT (SES ÇIKI I) AUDIO OUT (SES ÇIKI I)
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Menünün kullan m
Menü sistemi

OSD (Ekrandan Kumanda) menüleri seçilen giri  sinyali tipine göre de i mektedir.
Menü ö eleri, projektör en az bir geçerli sinyal alg lad nda mevcuttur. Projektöre ba l  bir 
donan m yoksa veya hiç sinyal alg lanm sa, s n rl  menü ö esine eri ilebilir.

Ana menü Alt menü Seçenekler

1. 
EKRAN

Perde Rengi Kapal /Karatahta/Ye il Tahta/Beyaz 
Tahta

En/Boy Oran Otomatik/4:3/16:9/Panorama/2,35:1/
Anamorfik

Çarp kl k
Kö e Ayar  (PJD7831HDL/PJD7836HDL)
Konum
Faz
H. Boyut
Yak nla t r

2. 
RES M

Renkli Mod En parlak/Dinamik/Standart/ViewMatch sRGB/Film
Parlakl k
Z tl k

Renk S cakl.

S cak
K rm z  Kazan m /Ye il Kazan m /
Mavi Kazan m /K rm z  Ofset/Ye il Ofset/
Mavi Ofset

Normal
Nötr
So ut

A r  Tarama Kapal /1/2/3/4/5
HDMI 
Ayarlar

HDMI Biçimi Otomatik/RGB/YUV
HDMI Aral k Otomatik/Geli mi /Normal

Geli mi

Renk
Ton
Netlik
Gamma 1/2/3/4/5/6/7/8
Brilliant Color Kapal /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
Noise Reduction

Renk 
Yönetimi

Birincil Renk
Renk Tonu
Doygunluk
Kazan m

Renk Ayarlar n  S f rla S f rla/ ptal



43

Ana menü Alt menü Seçenekler

3. KAYNAK

H zl  Otomatik Arama Kapal /Aç k

3D Ayarlar
3D Senk

Otomatik/Kapal /Çerçeve 
S ras /Çerçeve Paketi/Üstten 
Alta/Yan Yana

3D Senk Ters Cevir Devre D /Ters Çevir

Bekleme 
Ayarlar

VGA Ç k n  
Etkinle tirin Kapal /Aç k

Ses Ç k n  
Etkinle tirin Kapal /Aç k

Otomatik Aç l
Bilgisayar Devre D /Etkinle tir
CEC Devre D /Etkinle tir
Do rudan Aç l Kapal /Aç k

Ak ll  Enerji

Otomatik Kapanma Devre D /10 dak/20 dak/
30 dak

Uyku Zamanlay c s
Devre D /30 dk/1 saat/
2 saat/3 saat/4 saat/8 saat/
12 saat

Güç Tasarrufu Etkinle tir/Devre D
Smart Yeniden Ba lat Devre D /Etkinle tir
H zl  Kapatma Devre D /Etkinle tir
Lamba SPA Modu (PJD7836HDL) Devre D /Etkinle tir

MHL Ayarlar
Güç Ç k HDMI/MHL 2/USB 1/USB 2
MHL S f rlama S f rla/ ptal

4. 
S STEM 
KURULUMU : 
Basit

Dil Çok dilli OSD seçimi

Projektör Konumu Ön Masa/Arka Masa/
Arka Tavan/Ön Tavan

Menü Ayarlar

Menü Gösterim 
Süresi 5 s/10 s/15 s*/20 s/25 s/30 s

Menü Konumu Orta/Üst Sol/Üst Sa /Alt Sol/
Alt Sa

Kapanma Zamanlay c Devre D /5 dk/10 dk/15 dk/
20 dk/25 dk/30 dk

Anl k Görüntü Siyah/Mavi/ViewSonic/Ekran 
Yakalama/Kapal

Ekran Yakalama

Dü mem

Otomatik/Projeksiyon (Projektör Konumu)/Menü 
Konumu/Renk S cakl./Parlakl k/Z tl k/3D Ayarlar /
Perde Rengi/Anl k Görüntü/Mesaj/H zl  Otomatik 
Arama/CEC/DCR/Kapal  Altyaz /Güç Tasarrufu/
Dondurma/B LG /En/Boy Oran /Güç Ç k



44

Ana menü Alt menü Seçenekler

4. 
S STEM 
KURULUMU : 
Basit

Geli mi

Desen Kapal /Kart Test
Mesaj Aç k/Kapal

Sunum 
Zamanlay c s

Zamanlay c  Aral
Zamanlay c  Gösterimi
Zamanlay c  Konumu
Zamanlay c  Sayma 
Yöntemi
Sesli Hat rlatma
Say m  Ba lat/Kapal

5. 
S STEM 
KURULUMU : 
Geli mi

Yüksek Yer Modu Aç k/Kapal
DCR Aç k/Kapal

Ses Ayarlar

Ses Modu Standart/Konu ma/
E lence

Sessiz Aç k/Kapal
Ses Seviyesi
Ses Giri i 2 Ses/Mikrofon
Mikrofon Ses Seviyesi
Aç l /Kapan  Sesi Aç k/Kapal

Kapal  Altyaz
Kapal  Altyaz  Etkin Aç k/Kapal
Altyaz  Sürümü CC1/CC2/CC3/CC4

Lamba Ayarlar
Lamba Modu Normal/Eco/Dinamik/

SüperEko
Lamba Saatlerini S f rla
Lamba Saatleri

Filtre Ayarlar

Filtre Modu Aç k/Kapal
Lamba Saatlerini 
S f rla
Filtre Saatleri

Uzaktan Kumanda Kodu 1/2/3/4/5/6/7/8

Geli mi
Güvenlik Ayarlar

ifre De i tir
Aç l  Kilidi

Panel Tu  Kilidi Kapal /Aç k
Ayarlar  S f rla S f rla/ ptal

6. 
B LG Geçerli Sistem Durumu

• Kaynak
• Renkli Mod
• Çözünürlük
• Renk Sistemi
• Donan m Yaz l m  

Sürümü
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Menü aç klamalar

Fonksiyon Aç klama

Perde Rengi

Daha fazla bilgi için bkz."Duvar Perdesi Kullan m  Perde 
Rengi", sayfa 33.

Bu fonksiyon, sadece PC giri  sinyali seçili oldu unda 
kullan labilir.

En/Boy Oran Daha fazla bilgi için bkz."Görüntü oran n n seçilmesi", sayfa 31.

Çarp kl k Daha fazla bilgi için bkz."Görüntü biçimlendirme düzeltmesi", 
sayfa 29.

Kö e Ayar  
(PJD7831HDL/
PJD7836HDL)

Daha fazla bilgi için bkz."4 kö enin ayarlanmas  (PJD7831HDL/
PJD7836HDL)", sayfa 30.

Konum

Konum ayarlama sayfas n  görüntüler. Yans t lan görüntüyü 
hareket ettirmek için yön belirten ok dü melerini kullan n. 
Sayfan n alt konumunda gösterilen de erler maksimum veya 
minimum say lar na ula ana kadar tu a her bast n zda de i ir.

Bu fonksiyon, sadece PC giri  sinyali seçili oldu unda 
kullan labilir.

Ayarlama aral , farkl  zamanlamalarda de i iklik 
gösterebilir.

Faz

Görüntü bozulmas n  azaltmak için saat 
faz n  ayarlar.

Bu fonksiyon, sadece PC giri  
sinyali seçili oldu unda kullan labilir.

H. Boyut
Görüntünün yatay geni li ini ayarlar.

Bu fonksiyon, sadece PC giri  sinyali seçili oldu unda 
kullan labilir.

Yak nla t r Daha fazla bilgi için bkz."Ayr nt lar n büyütülmesi ve aranmas ", 
sayfa 30.

Renkli Mod Daha fazla bilgi için bkz."Bir görüntü modu seçmek", sayfa 32.

Parlakl k Daha fazla bilgi için bkz."Ayarlama Parlakl k", sayfa 33.

Z tl k Daha fazla bilgi için bkz."Ayarlama Z tl k", sayfa 33.

Renk S cakl. Daha fazla bilgi için bkz. "Renk S cakl  seçimi", sayfa 34 ve 
"Tercih edilen renk s cakl n n ayarlanmas ", sayfa 34.

A r  Tarama
A r  Tarama h z n  %0'dan %5'e ç kar r.

Bu fonksiyon, sadece bir Kompozit Video, S-Video veya 
HDMI giri  sinyali seçili oldu unda kullan labilir.

HDMI Ayarlar Daha fazla bilgi için bkz."HDMI giri i ayarlar n n 
de i tirilmesi", sayfa 27.

1. EK
R

A
N

 m
enüsü

2. R
ES

M
 m

enüsü



46

Fonksiyon Aç klama

Geli mi

Renk
Daha fazla bilgi için bkz."Ayarlama Renk", sayfa 33.

Ton
Daha fazla bilgi için bkz."Ayarlama Ton", sayfa 33.

Bu fonksiyon yaln zca NTSC sistemi ile Video veya 
S-Video giri i seçildi inde mevcuttur.

Netlik
Daha fazla bilgi için bkz. "Ayarlama Netlik", sayfa 34.

Gamma
Daha fazla bilgi için bkz. "Bir gamma ayar n n seçilmesi", 
sayfa 34.

Brilliant Color
Daha fazla bilgi için bkz. "Ayarlama Brilliant Color", sayfa 34.

Noise Reduction
Daha fazla bilgi için bkz. "Görüntü parazitinin azalt lmas ", 
sayfa 34.

Renk Yönetimi
Daha fazla bilgi için bkz. "Renk Yönetimi", sayfa 35.

Renk Ayarlar n  
S f rla

Tüm renk ayarlar n  fabrikada önceden ayarlanm  de erlerine 
döndürür.

H zl  Otomatik 
Arama

Daha fazla bilgi için bkz. "Giri  sinyalinin de i tirilmesi", 
sayfa 27.

3D Ayarlar Daha fazla bilgi için bkz. "3D i levlerin kullan lmas ", sayfa 
39.

Bekleme 
Ayarlar

Daha fazla bilgi için bkz. "Projektörün bekleme modunda 
kullan m ", sayfa 39.

Otomatik Aç l

Bilgisayar
Etkinle tir seçildi inde, VGA kablosundan VGA sinyali 
gönderildi inde projektör otomatik olarak aç l r.

CEC
Daha fazla bilgi için bkz. "CEC i levinin kullan lmas ", sayfa 
39.

Do rudan Aç l
Aç k seçildi inde, elektrik kablosundan güç beslemesi 
yap ld nda projektörün otomatik olarak aç l r.

2. R
ES

M
 m
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Fonksiyon Aç klama

Ak ll  Enerji

Otomatik Kapanma
Ayr nt lar için bkz. "Ayarlar Otomatik Kapanma", sayfa 53.
Uyku Zamanlay c s
Ayr nt lar için bkz. "Ayarlar Uyku Zamanlay c s ", sayfa 53.
Güç Tasarrufu
Ayr nt lar için bkz. "Ayarlar Güç Tasarrufu", sayfa 54.

Smart Yeniden 
Ba lat

Etkinle tir seçildi inde, projektör kapat ld ktan sonra 120 
saniye içinde hemen yeniden ba lat l r. 120 saniye sonra, 
projektör tekrar aç lmazsa, do rudan bekleme moduna girer.

Bu fonksiyonun ba lat lmas  biraz zaman alabilir. 
Projektörün 4 dakikadan uzun süredir aç k oldu undan 
emin olun. Projektör Smart Yeniden Ba lat özelli i 
kullan larak devam ettirilirse bu fonksiyon hemen 
çal t r labilir. 

Etkinle tir seçildi inde, H zl  Kapatma fonksiyonu 
otomatik olarak “Etkinle tir” eklinde ayarlan r.

H zl  Kapatma

Etkinle tir seçilmesi halinde fonksiyon ve projektör 
kapat ld ktan sonra so utma i lemine girmeyecektir. Devre 
D  seçilmesi halinde fonksiyon ve projektör kapat ld ktan 
sonra normal so utma i lemine girecektir.

Projektörü kapat ld ktan hemen sonra açmaya 
çal rsan z, ba ar l  bir ekilde aç lmay p so utma 
prosedürüne dönebilir.

Devre D  seçildi inde, Smart Yeniden Ba lat 
fonksiyonu otomatik olarak kapal  olarak ayarlan r.

Lamba SPA 
Modu 
(PJD7836HDL)

Etkinle tir seçildi inde projektörün kapand ktan sonra 
so uma süresi 180 saniyeye ayarlan r. Devre D  seçilirse 
so uma süresi Smart Yeniden Ba lat ve H zl  Kapatma 
ayarlar na ba l  olarak de i ir.

Etkinle tir seçildi inde, Smart Yeniden Ba lat ve H zl  
Kapatma fonksiyonlar  otomatik olarak kapan r.

MHL Ayarlar

Güç Ç k
MHL güç ç k  portunu ayarlar. MHL/HDMI giri i tespit 
edilemezse. Güç Ç k  seçene ini s f rlay n
MHL S f rlama
Bir elektrik kesintisi sonras nda gücü yeniden uygulamak için 
S f rla seçin

3. K
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Fonksiyon Aç klama

Dil Ekrandan Kumanda (OSD) menülerinin dilini belirler. Daha 
fazla bilgi için bkz. "Menülerin Kullan m ", sayfa 24.

Projektör 
Konumu Daha fazla bilgi için bkz. "Konum seçimi", sayfa 13.

Menü Ayarlar

Menü Gösterim Süresi
Tu a son bas n zdan sonra OSD'nin ne kadar süreyle etkin 
kalaca n  belirler. Aral klar 5 ila 30 saniye aras nda 5 
saniyelik artma-azalma miktarlar yla de i ir.

Menü Konumu
Ekrandan Kumanda (OSD) menüsü konumunu belirler.

Kapanma 
Zamanlay c Daha fazla bilgi için bkz. "Görüntünün gizlenmesi", sayfa 37.

Anl k Görüntü Projektör aç l rken hangi logo ekran n n görüntülenece ini 
ayarlaman z  sa lar.

Ekran 
Yakalama

Daha fazla bilgi için bkz. "Kendi ba lang ç ekran n z  
olu turma", sayfa 38.

Dü mem Uzaktan kumandada bir k sayol tu u ayarlar.

Geli mi

Desen
Projektör, çe itli test desenleri görüntüleyebilir. Resim 
boyutunu ve oda n  ayarlaman za ve yans t lan resimde 
bozukluk olup olmad n  kontrol etmenize olanak tan r.

Mesaj
Aç k Ö esinin seçilmesi projektör bir sinyal alg lar veya 
ararken geçerli bilgiyi perdede görüntüler.

Sunum Zamanlay c s
Daha fazla bilgi için bkz. "Sunum zamanlay c s n n 
ayarlanmas ", sayfa 36.

Yüksek Yer 
Modu

Yüksek yerde çal t rmaya dönük bir moddur. Daha fazla bilgi 
için bkz."Kendi ba lang ç ekran n z  olu turma", sayfa 38.

DCR

DCR (Dynamic Contrast Ratio) (Dinamik Kontrast Oran )'n  
etkinle tirir veya kapat r. Aç k Ö esinin seçilmesi alg lanan 
giri  görüntüsüne ba l  olarak lamba modunu normal ve 
ekonomik modlar aras nda otomatik olarak de i tiren 
fonksiyonu etkinle tirir.

Bu fonksiyon, sadece PC giri  sinyali seçili oldu unda 
kullan labilir.

DCR etkinle tirildikten sonra, lamba modunun s k 
de i tirilmesi lamba ömrünü k salt p çal ma s ras nda 
gürültü seviyesini de i tirebilir.

Ses Ayarlar Daha fazla bilgi için bkz."Sesin ayarlanmas ", sayfa 40.
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Fonksiyon Aç klama

Kapal  Altyaz

Kapal  Altyaz  Etkin
Seçilen giri  sinyali kapal  alt yaz ya sahip oldu unda Aç k 
ö esini seçerek fonksiyonu etkinle tirir.

• Alt yaz lar: Kapal  alt yaz s  olan TV programlar n n ve 
videolar n (TV rehberlerinde genellikle "CC" i aretlidir) 
konu ma, anlat m ve ses efektlerinin ekran üzerinde 
görüntülenmesi.

Bu fonksiyon yaln zca bir Kompozit veya S-Video giri  
sinyali seçildi inde ve sistem format  NTSC oldu unda 
mevcuttur.

Altyaz  Sürümü
Tercih edilen bir kapal  alt yaz  modunu seçer. Alt yaz lar  
görüntülemek için CC1, CC2, CC3 veya CC4 seçene ini 
seçin (CC1, alt yaz lar  bölgenizdeki ana dilde gösterir).

Lamba Ayarlar

Lamba Modu 
Daha fazla bilgi için bkz."Lamba Modu ayar  Eco", sayfa 53.

Lamba Saatlerini S f rla
Yeni lamba tak ld ktan sonra lamba zamanlay c s n  s f rlar. 
Lamban n de i tirilmesi için lütfen yetkili servis personeliyle 
ileti im kurun.

Lamba Saatleri
Toplam lamba saatinin hesaplanma detaylar  için bkz. 
"Lamban z n saatini ö renme", sayfa 53

Filtre Ayarlar Daha fazla bilgi için bkz. "Toz filtresinin kullan m  (opsiyonel 
aksesuar)", sayfa 52.

Uzaktan 
Kumanda Kodu Daha fazla bilgi için bkz. "Uzaktan kumanda kodu", sayfa 10.

Geli mi

Güvenlik Ayarlar
Daha fazla bilgi için bkz. " ifre fonksiyonunun kullan m ", 
sayfa 25.

Panel Tu  Kilidi
Daha fazla bilgi için bkz. "Kumanda dü melerini kilitleme", 
sayfa 37.

Ayarlar  S f rla

Tüm ayarlar  fabrikada önceden ayarlanm  de erlerine 
döndürür.

Sadece a a daki seçenekler kal r: Çarp kl k, A r  
Tarama, Dil, Projektör Konumu, Yüksek Yer Modu, 
Güvenlik Ayarlar , Uzaktan Kumanda Kodu.

5. S
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Fonksiyon Bilgiler

Geçerli Sistem 
Durumu

Kaynak
Geçerli sinyal kayna n  gösterir.

Renkli Mod
RES M menüsünde seçilen modu gösterir.

Çözünürlük
Giri  sinyal çözünürlü ünün normal ayar n  gösterir.

Renk Sistemi
Giri  sistemi format n  gösterir.

Donan m Yaz l m  Sürümü
Geçerli donan m yaz l m  sürümünü gösterir.

6. B
LG

 m
enüsü
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Bak m

Projektörün bak m
Lensi ve/veya filtreyi (opsiyonel aksesuar), düzenli olarak temizlemeli ve hep temiz 
tutman z gerekir.
Projektörün hiçbir parças n  sökmeyin. Projektörün herhangi bir parças n n de i mesi 
gerekti inde sat c n zla ileti im kurun.

Lensin temizlenmesi
Lensi, yüzeyinde her kir veya toz gördü ünüzde temizleyiniz.
• Tozu temizlemek için bas nçl  hava spreyi kullan n z.
• Kir veya leke varsa, lens temizleme ka d  kullanarak veya yumu ak bir bezi lens 

temizleyicisiyle nemlendirerek lens yüzeyini nazikçe silin.
D KKAT
Lensi kesinlikle a nd r c  maddelerle silmeyin.

Projektör kasas n n temizlenmesi
Projektör kasas n  temizlemeden önce "Projektörün kapat lmas ", sayfa 41'de belirtilen 
projektörü düzgün kapatma prosedürünü kullan n ve fi ini çekin.
• Kir veya tozu temizlemek için, yumu ak tüysüz bir bezle kasay  silin.
• natç  kir veya lekeleri temizlemek için yumu ak bir bezi su ve nötr ph'l  bir deterjanla 

nemlendirin. Ard ndan kasay  silin.
D KKAT
Kesinlikle parafin, alkol, benzen, tiner veya di er kimyasal deterjanlar  kullanmay n. Bunlar 
kasaya zarar verebilir.

Projektörün saklanmas
Projektörünüzün uzun bir süre saklayacak olman z halinde lütfen a a daki talimatlar  
izleyin.
• Saklama alan n n nem ve s cakl n n projektör için önerilen aral k dahilinde 

oldu undan emin olun. Önerilen s cakl k aral  için bkz. "Teknik Özellikler", sayfa 57 
ya da bayinize ba vurun.

• Ayarlay c  aya n  geri çekin.
• Uzaktan kumandan n pillerini ç kart n.
• Projektörü, orijinal ambalaj na veya e de eri bir ambalaja yerle tirin.

Projektörün ta nmas
Projektörünüzü orijinal ambalaj nda veya e de eri bir ambalajda ta man z önerilir.



52

Toz filtresinin kullan m  (opsiyonel aksesuar) 
D KKAT

• Toz filtresinin, tak ld ktan sonra 100 saatte bir temizlenmesi önerilir.

• Filtre takma veya ç karma i leminden önce güç kayna n  kapat p projektörün fi ini 
çekmeyi unutmay n.

• E er projektörünün tavana monte edilmi se veya kolay eri ilebilecek bir yerde de ilse, toz 
filtresini de i tirirken güvenli inize özellikle dikkat edin.

Toz filtresinin tak lmas
1. Güç kayna n  kapat p projektörün fi ini 

çekmeyi unutmay n.
2. Sa daki oklar n da gösterdi i gibi, filtreyi 

projektör slotlar na göre hizalama yaparak 
tak n. Bir 'klik' sesiyle yerine geçti inden 
emin olun.

lk kurulum:
3. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU : Geli mi  > Filtre Ayarlar  

menüsüne gidin.
4. Enter (Gir) dü mesine bas n, Filtre Ayarlar  sayfas  görüntülenir.
5. Filtre Modu ögesine gelin ve /  tu lar na basarak Aç k ögesini seçin. Filtre 

zamanlay c s  say ma ba lar ve filtre kullan m  100 saati a t nda, projektör filtrenin 
temizlenmesi için hat rlatma yapar.

Toz filtresi (opsiyonel aksesuar) düzgün bir ekilde tak ld ktan sonra projektörü kullan rken 
Aç k ayar n  sadece Filtre Modu yap n. Bu yap lmad  takdirde lamban n ömrü k salacakt r.

Filtre saat bilgilerinin al nmas
1. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU : Geli mi  > Filtre Ayarlar  

menüsüne gidin.
2. Enter (Gir) tu una bas n. Filtre Ayarlar  sayfas  görüntülenir.
3. Menüde Filtre Saatleri bilgisini görürsünüz.

Toz filtresinin temizlenmesi
1. Güç kayna n  kapat p projektörün fi ini çekmeyi unutmay n.
2. Toz filtresi üzerindeki mente elere bast r n ve filtreyi projektörden ç kar n. 
3. Küçük bir elektrikli süpürge ya da yumu ak bir f rça kullanarak filtredeki tozu 

süpürün.
4. Toz filtresini tekrar tak n.

Filtre kullan m süresinin s f rlanmas
5. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU : Geli mi  > Filtre Ayarlar  

menüsüne gidin.
6. Enter (Gir) dü mesine bas n, Filtre Ayarlar  sayfas  görüntülenir.
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7. Filtre Saatlerini S f rla ö esini vurgulay n ve Enter (Gir) dü mesine bas n. Filtre 
kullan m süresini s f rlamak isteyip istemedi inizi soran bir uyar  mesaj  görüntülenir. 

8. S f rla ö esini vurgulay n ve Enter (Gir) dü mesine bas n. Lamba kullan m saati '0'a 
s f rlan r.

D KKAT

Projektörü toz filtresi yokken kulland n zda, S STEM KURULUMU : Geli mi  > Filtre Ayarlar  
menüsünden Filtre Modu - Kapal  ayar de i ikli ini yapmay  unutmay n. Filtre Modu - Kapal  
de i ikli i yap ld nda, filtre zamanlay c s  s f rlanmaz. Zamanlay c , filtreyi tak p ayar  Filtre 
Modu ayar ndan Aç k ayar na getirdikten sonra, say ma devam edecektir.

Lamba bilgileri
Lamban z n saatini ö renme

Projektör çal ma süresi (saat olarak) ankastre süre ölçer taraf ndan otomatik olarak 
hesaplan r.
Lamba süresi bilgilerini edinmek için:
1. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU : Geli mi  > Lamba Ayarlar  

menüsüne gidin.
2. Enter (Gir) dü mesine bas n, Lamba Ayarlar  sayfas  görüntülenecektir.
3. Menüde Lamba Saatleri bilgisini görürsünüz.
4. Menüden ç kmak için Ç k  dü mesine bas n.

Lamba ömrünün uzat lmas
Yans tma lambas  bir sarf malzemesidir. Lamba ömrünü olabildi ince uzun tutabilmek için 
OSD menüsünden a a daki ayarlar  yapabilirsiniz.

Lamba Modu ayar  Eco
Eco modunun kullan lmas  sistem sesini ve güç tüketimini %20 oran nda dü ürür. E er Eco 
modu seçiliyse, k ç k  azalacakt r ve böylece daha karanl k görüntü elde edilecektir.
Projektörün Eco moda ayarlanmas  lamba çal ma süresini de uzat r. Eco modunu 
ayarlamak için, S STEM KURULUMU : Geli mi  > Lamba Ayarlar  > Lamba Modu 
menüsüne girin ve /  dü melerine basarak Eco seçimini yap n.

Ayarlar Otomatik Kapanma
Bu fonksiyon, lamba ömrünün gereksiz harcanmas n  önlemek için, herhangi bir giri  
kayna  alg lanmad nda belirli bir süre sonunda projektörün otomatik olarak kapanmas n  
sa lar.
1. OSD menüsünü aç n ve KAYNAK > Ak ll  Enerji menüsüne gidin.
2. Enter (Gir) dü mesine bas n, Ak ll  Enerji sayfas  görüntülenecektir. 
3. Otomatik Kapanma ö esine gelin ve /  tu una bas n
4. Önceden ayarlanm  süre uzunluklar , size uygun de ilse Devre D  ö esini seçin. 

Projektör belirli bir zaman süresinde otomatik olarak kapanmaz.

Ayarlar Uyku Zamanlay c s
Bu fonksiyon, lamba ömrünün gereksiz harcanmas n  önlemek için, belirli bir süre sonunda 
projektörün otomatik olarak kapanmas n  sa lar.
1. OSD menüsünü aç n ve KAYNAK > Ak ll  Enerji menüsüne gidin.
2. Enter (Gir) dü mesine bas n, Ak ll  Enerji sayfas  görüntülenecektir.
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3. Uyku Zamanlay c s  ö esine gelin ve /  tu una bas n.
4. Önceden belirlenmi  süre canland rman z için uygun de ilse, Devre D  ö esini 

seçin. Projektör belirli bir zaman süresinde otomatik olarak kapanmaz.

Ayarlar Güç Tasarrufu
Projektör, e er 5 dakika içinde herhangi bir giri  kayna  tespit edilmezse, lamba ömrünü 
harcamamak için güç tüketimini azalt r. E er isterseniz projektörün belirli bir süre geçtikten 
sonra otomatik olarak kapanmas na karar verebilirsiniz.
1. OSD menüsünü aç n ve KAYNAK > Ak ll  Enerji menüsüne gidin.
2. Enter (Gir) dü mesine bas n, Ak ll  Enerji sayfas  görüntülenecektir. 
3. Güç Tasarrufuö esine gelin ve /  tu una bas n. 
4. Etkinle tir seçildi inde, 5 dakika boyunca hiçbir sinyal alg lanmazsa 

projektör lambas  Eco moduna geçer.

Seçildi inde, 20 dakika boyunca hiçbir sinyal alg lanmazsa lamba 
gücü SüperEko moduna geçer.

Lamba de i tirme zaman
Lamba gösterge  yand nda lütfen yeni bir lamba tak n veya bayinize dan n. Eski bir 
lamba, projektörde ar zaya neden olabilir ve baz  durumlarda lamba patlayabilir.
D KKAT
Lamba fazla s n rsa Lamba gösterge  ve S cakl k göstergesi  yanacakt r. Gücü kapat n 
ve projektörün so umas  için 45 dakika bekleyin. Tekrar açt ktan sonra Lamba gösterge  
veya S cakl k göstergesi  hala yanarsa, lütfen bayinizle ileti ime geçin. Daha fazla bilgi 
için bkz."Göstergeler", sayfa 55.

Lamban n de i tirilmesi
Projektörü kapat p fi ini çekin. Lamban n de i tirilmesi için lütfen yetkili servis personeli ile 
ileti im kurun.

Tip numaras : 
• PJD7828HDL/PJD7831HDL: RLC-100
• PJD7836HDL: RLC-101
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Göstergeler
I k Durum & Tan m

Güç durumlar
Mavi
Yan p 

Sönüyor
Kapal Kapal Bekleme modu

Mavi Kapal Kapal Aç l yor
Mavi Kapal Kapal Normal çal ma
Mavi
Yan p 

Sönüyor
Kapal Kapal Normal güç kapanma so umas  (3 saniye)

K rm z Kapal Kapal ndiriliyor
Mavi Mavi Mavi Is nma kapal

Lamba durumlar
Mavi
Yan p 

Sönüyor
Kapal K rm z lk Lamba Yanma hatas  so utmas  (60 saniye)

Kapal Kapal K rm z Normal çal ma s ras nda lamba hatas  (30 saniye)
Mavi Kapal K rm z CW ba lat lamad  (30 saniye)

Termal durumlar

Kapal K rm z Kapal Fan 1 hatas  (gerçek fan h z , istenilen h z n +%25 
d nda)

Kapal K rm z K rm z Fan 2 hatas  (gerçek fan h z , istenilen h z n +%25 
d nda)

Kapal K rm z Mavi Fan 3 hatas  (gerçek fan h z , istenilen h z n +%25 
d nda)

Kapal K rm z Mor Fan 4 hatas  (gerçek fan h z , istenilen h z n +%25 
d nda)

K rm z K rm z K rm z Termal sensör 1 aç k hatas  (uzak diyotta aç k devre 
durumu var).

K rm z K rm z Mavi Termal sensör 2 aç k hatas  (uzak diyotta aç k devre 
durumu var).

Mavi K rm z K rm z Termal sensör 1 k sa devre hatas  (uzak diyotta k sa 
devre durumu var).

Kapal K rm z Mavi Termal sensör 2 k sa devre hatas  (uzak diyotta k sa 
devre durumu var).

Mor K rm z K rm z S cakl k 1 hatas  (belirlenmi  s cakl n üzerinde)
Mor K rm z Mavi S cakl k 2 hatas  (belirlenmi  s cakl n üzerinde)

Kapal Mavi K rm z Fan IC #1 I2C ba lant  hatas



56

Sorun Giderme

Projektör aç lm yor.

Resim yok

Bozuk görüntü

Uzaktan kumanda çal m yor

Nedeni Düzeltici lem

Elektrik kablosundan elektrik gelmiyor.
Elektrik kablosunu projektördeki AC giri ine, di er 
ucunuysa duvar prizine tak n. Güç ç k nda anahtar 
varsa, anahtar n aç k oldu undan emin olun.

So utma i lemi s ras nda projektörün tekrar 
aç lmaya çal lmas . So utma i lemi tamamlanana kadar bekleyin.

Nedeni Düzeltici lem
Video kayna  aç lmam  veya do ru 
ba lanmam .

Video kayna n  aç n ve sinyal kablosunun do ru 
ekilde ba lan p ba lanmad n  kontrol edin.

Projektör, giri  sinyali cihaz na do ru 
ba lanmam t r. Ba lant y  kontrol edin.

Giri  sinyali düzgün bir ekilde seçilmemi . Projektör veya uzaktan kumandadaki Source 
(Kaynak) dü mesiyle do ru giri  sinyalini seçin.

Nedeni Düzeltici lem
Projektörün lensi düzgün bir ekilde 
odaklanmam . Odak halkas n  kullanarak lensin oda n  ayarlay n.

Projektör ve perde düzgün bir ekilde 
hizalanmam .

Projeksiyon aç s n  ve yönünü ve ayr ca gerekirse 
ünitenin yüksekli ini ayarlay n.

Nedeni Düzeltici lem
Pil bitmi tir. Pili yenisiyle de i tirin.
Uzaktan kumanda ile projektör aras nda bir 
engel var. Engeli kald r n.

Projektörün çok uza ndas n z. Projektörden 8 metre (26 fit) uzakta durun.
Projektör ve uzaktan kumanda üzerindeki 
uzaktan kumanda kodu tutarl  de il. Uzaktan kumanda kodunu ayarlay n.
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Teknik Özellikler

Projektörün teknik özellikleri
• Tüm teknik özellikler, haber verilmeden de i tirilebilir.

• Bölgenizde tüm modeller sat lm yor olabilir.

Genel
Ürünün Ad DLP Projeksiyon
Optik
Çözünürlük 1920 x 1080 1080p
Görüntü sistemi 1-CHIP DMD
Lamba PJD7828HDL/PJD7831HDL:

210 W lamba
PJD7836HDL:
240 W lamba

Elektrik
Güç kayna AC100–240V, 50-60 Hz (Otomatik)
Güç tüketimi PJD7828HDL/PJD7831HDL:

330 W (Maks); < 0,5 W (Bekleme)
PJD7836HDL:
365 W (Maks); < 0,5 W (Bekleme)

Mekanik
A rl k 2,6 Kg (5,73 lb)
Giri  terminali
Bilgisayar giri i
     RGB giri i D-Sub 15-pin (di i) x 1
Video sinyali giri i
     S-V DEO Mini DIN 4-pinli port x 1
     VIDEO RCA jak  x 1
SD/HDTV sinyal giri i  

Analog – D-Sub <–> Komponent RCA jak  x 3 (RGB giri i arac l yla)
Dijital - HDMI V1.4a x 1

Ses sinyali giri i Ses giri i jak  x 1
Ses giri i jak /Mikrofon giri i x 1

HDMI/MHL giri i x 1
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Boyutlar
316 mm (G) x 97,7 mm (Y) x 228 mm (D) (Ç k nt  hariç)

Tavana montaj

Ç k  terminalleri
RGB ç k D-Sub 15-pin (di i) x 1
Ses sinyal ç k Ses jak  x 1
Hoparlör 10 vat x 1
Kontrol terminali
RS-232 seri kumanda 9 pin x 1
USB seri kumanda Mini B tipi
IR al c x 1 (Ön)
Çevresel Gereklilikler
Çal ma s cakl Deniz seviyesinde 0°C–40°C
Çal ma ba l nemi %10–%90 (yo u mas z)
Çal ma rak m • 5°C–35°C'de 0–1499 m

• 5°C–25°C'de (Yüksek Yerde Çal t rma Modu aç kken) 
1500–3000 m

228

97,7

316

103,7

60
.8

7

63
.6

2

1.45 198.10

Tavan montaj vidalar :
M4 x 8 (Maks. L = 8 mm)

Birim: mm
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Tripod montaj donan m

13.00

27
.1

3

Birim: mm
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Zamanlama çizelgesi
Analog RGB

Sinyal  Çözünürlük (nokta)  En/Boy Oran  Yenileme H z  (Hz)

VGA 640 x 480 4:3 60/72/75/85

SVGA 800 x 600 4:3 60/72/75/85

XGA
1024 x 768 4:3 60/70/75/85

1152 x 864 4:3 75

WXGA

1280 x 768 15:9 60

1280 x 800 16:10 60/75/85

1360 x 768 16:9 60

Dörtlü-VGA 1280 x 960 4:3 60/85

SXGA 1280 x 1024 5:4 60

SXGA+ 1400 x 1050 4:3 60

WXGA+ 1440 x 900 16:10 60

UXGA 1600 x 1200 4:3 60

WSXGA+ 1680 x 1050 16:10 60

HD 1280 x 720 16:9 60

MAC 13" 640 x 480 4:3 67

MAC 16" 832 x 624 4:3 75

MAC 19" 1024 x 768 4:3 75

MAC 21" 1152 x 870 4:3 75

HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:9 60
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HDMI

Sinyal  Çözünürlük (nokta)  En/Boy Oran  Yenileme H z  (Hz)

VGA 640 x 480 4:3 60

SVGA 800 x 600 4:3 60

XGA 1024 x 768 4:3 60

WXGA

1280 x 768 15:9 60

1280 x 800 16:10 60

1360 x 768 16:9 60

Dörtlü-VGA 1280 x 960 4:3 60

SXGA 1280 x 1024 5:4 60

SXGA+ 1400 x 1050 4:3 60

WXGA+ 1440 x 900 16:10 60

WSXGA+ 1680 x 1050 16:10 60

HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:9 50 / 60

HDTV (1080i) 1920 x 1080 16:9 50 / 60

HDTV (720p) 1280 x 720 16:9 50 / 60

SDTV (480p) 720 x 480 4:3 / 16:9 60

SDTV (576p) 720 x 576 4:3 / 16:9 50

SDTV (480i) 720 x 480 4:3 / 16:9 60

SDTV (576i) 720 x 576 4:3 / 16:9 50



62

3D (HDMI sinyali dahil)

Sinyal  Çözünürlük (nokta)  En/Boy Oran  Yenileme H z  (Hz)

SVGA 800 x 600 4:3 60* / 120**

XGA 1024 x 768 4:3 60* / 120**

HD 1280 x 720 16:9 60* / 120**

WXGA 1280 x 800 16:9 60* / 120**

Video Sinyali için 

Sinyal  Çözünürlük (nokta)  En/Boy Oran  Yenileme H z  (Hz)

SDTV (480i)*** 720 x 480 4:3 / 16:9 60

* 60Hz s nyaller, Yan Yana, Üst-Alt, ve Çerçeve S ras  formatlar  için desteklenir.

** 120 Hz sinyalleri sadece Çerçeve S ras  format  için desteklenir.

*** Video sinyali (SDTV 480i) sadece Çerçeve S ras  format  için desteklenir.

HDMI 3D 

Çerçeve Paketleme format nda

Sinyal  Çözünürlük (nokta)  En/Boy Oran  Yenileme H z  (Hz)

1080p 1920 x 1080 16:9 23,98/24

720p 1280 x 720 16:9 50/59,94/60

Yan Yana formatta

Sinyal  Çözünürlük (nokta)  En/Boy Oran  Yenileme H z  (Hz)

1080i 1920 x 1080 16:9 50/59,94/60

Üst-Alt formatta

Sinyal  Çözünürlük (nokta)  En/Boy Oran  Yenileme H z  (Hz)

1080p 1920 x 1080 16:9 23,98/24

720p 1280 x 720 16:9 50/59,94/60
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Komponent video

Sinyal  Çözünürlük (nokta)  En/Boy Oran  Yenileme H z  (Hz)

HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:9 50 / 60

HDTV (1080i) 1920 x 1080 16:9 50 / 60

HDTV (720p) 1280 x 720 16:9 50 / 60

SDTV (480p) 720 x 480 4:3 / 16:9 60

SDTV (576p) 720 x 576 4:3 / 16:9 50

SDTV (480i) 720 x 480 4:3 / 16:9 60

SDTV (576i) 720 x 576 4:3 / 16:9 50

Kompozit video

Sinyal  En/Boy Oran  Yenileme H z  (Hz)

NTSC 4:3 60

PAL 4:3 50

PAL60 4:3 60

SECAM 4:3 50
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Telif Hakk  Bilgisi

Telif Hakk
Telif Hakk  2015. Tüm haklar  sakl d r. Bu yay n n hiçbir bölümü, ViewSonic 
Corporation' n önceden yaz l  izni olmadan hiçbir ekilde ve hiçbir ko ulda elektronik, 
mekanik, manyetik, optik, kimyasal, manüel veya ba ka herhangi bir yöntemle bir bilgi 
eri im sisteminde ço alt lamaz, iletilemez, kopyalanamaz ve saklanamaz veya herhangi bir 
dile ya da bilgisayar diline çevrilemez.

Feragat
ViewSonic Corporation burada yer alan içerikle ilgili olarak aç kça yada örtülü olarak hiçbir 
taahhütte bulunmaz yada garanti vermez ve de özel olarak; garanti, sat labilirlik yada belirli 
özel bir amaca uygunluk hak iddialar n  kabul etmez. Ayr ca, ViewSonic Corporation, 
zaman zaman bu yay n  revize etme ve içeri inde de i iklikler yapma hakk n , herhangi bir 
ki iyi bu tür bir revizyon veya de i iklikten haberdar etme yükümlülü ü ta maks z n sakl  
tutar.
*DLP ve Digital Micromirror Device DMD, Texas Instruments tescilli markalar d r. Di er 
ticari markalar n telif haklar , kendi ilgili irketlerine veya organizasyonlar na aittir.
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Ek

IR kumanda tablosu
Tu Format Byte1 Byte2 Byte3 Byte4

Sayfa A a NEC X3 F4 05 FA
Sayfa Yukar NEC X3 F4 06 F9

Bo NEC X3 F4 07 F8
Otomatik senk NEC X3 F4 08 F7

Yukar  NEC X3 F4 0B F4
A a  NEC X3 F4 0C F3

Sol NEC X3 F4 0E F1
Sa  NEC X3 F4 0F F0

Renkli Mod NEC X3 F4 10 EF
Mute (Sessiz) NEC X3 F4 14 EB

Gir NEC X3 F4 15 EA
Güç AÇIK NEC X3 F4 17 E8

Sunum Zamanlay c s NEC X3 F4 27 D8
Ç k NEC X3 F4 28 D7

D. ECO 
(Eco modu) NEC X3 F4 2B D4

Menü NEC X3 F4 30 CF
Fare NEC X3 F4 31 CE

Fare Sol NEC X3 F4 36 C9
Fare Sa NEC X3 F4 37 C8
Kaynak NEC X3 F4 40 BF
Desen NEC X3 F4 55 AA

Dü mem NEC X3 F4 56 A9
HDMI/MHL NEC X3 F4 58 A7

COMP NEC X3 F4 41 be
VIDEO NEC X3 F4 9F 60

Panel Tu  Kilidi NEC X3 F4 8E 71
Ses Seviyesi NEC X3 F4 2E D1

Yard m NEC X3 F4 21 DE
Büyült NEC X3 F4 32 CD

Ses Modu NEC X3 F4 9E 61
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Adres kodu

RS232 kumanda tablosu
<Bu iki ucun pin atamalar >

<Arayüz>

Kod 1 83F4

Kod 2 93F4

Kod 3 A3F4

Kod 4 B3F4

Kod 5 C3F4

Kod 6 D3F4

Kod 7 E3F4

Kod 8 F3F4

Pin Aç klama Pin Aç klama

1 NC 2 RX

3 TX 4 NC

5 GND 6 NC

7 RTSZ 8 CTSZ

9 NC

RS-232 protokolü
Veri leti im H z 115200 bps (varsay lan)

Veri Boyu 8 bit
Parite Kontrol Hiçbiri

Stop Bit 1 bit
Ak  Kontrolü Hiçbiri
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<RS232 kumanda tablosu>

Fonksiyon Durum Eylem cmd

Güç

Yaz
Aç 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D

Kapat 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E

Oku Güç durumu 
(aç k/kapal ) 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00 0x5E

Tüm ayarlar  
s f rla Çal t r 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F

Renk 
Ayarlar n  

S f rla
Çal t r 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87

Aç l  Ekran

Yaz

Aç l  Ekran 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67

Aç l  Ekran  
Mavi 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68

Aç l  Ekran  
ViewSonic 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69

Anl k Görüntü 
Ekran 

Yakalama
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x03 0x6A

Aç l  Ekran  
Kapal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B

Oku Aç l  Ekran  
durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A 0x68

H zl  
Kapatma

Yaz

H zl  Kapatma 
Kapal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x00 0x68

H zl  Kapatma 
Aç k 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x01 0x69

Oku H zl  Kapatma 
durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0B 0x69

Yüksek Yer 
Modu

Yaz

Yüksek Rak m 
Modu Kapal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69

Yüksek Rak m 
Modu Aç k 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A

Oku Yüksek Rak m 
Modu durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C 0x6A

Lamba Modu

Yaz

Normal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00 0x6D

Ekonomik 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01 0x6E

Dinamik 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x02 0x6F

Uyku Modu 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x03 0x70

Oku Lamba Modu 
durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10 0x6E



68

Mesaj
Yaz

Mesaj Kapal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00 0x84

Mesaj Aç k 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85

Oku Mesaj durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27 0x85

Projektör 
Konumu

Yaz

Ön Masa 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x00 0x5E

Arka Masa 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x01 0x5F

Arka Tavan 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x02 0x60

Ön Tavan 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x03 0x61

Oku projektör konum 
durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00 0x5F

3D Senk

Yaz

KAPALI 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x00 0x7E

Otomatik 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x01 0x7F

Çerçeve S ras 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x02 0x80

Çerçeve 
Paketleme 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x03 0x81

Üstten Alta 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x04 0x82

Yan Yana 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x05 0x83

Oku 3D Senk 
Durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20 0x7F

3D Senk Ters 
Cevir

Yaz
Kapal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x00 0x7F

Aç k 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80

Oku 3D Senk Ters 
Cevir Durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21 0x80

Kontrast 
Yaz

Kontrast 
azalmas 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x00 0x60

Kontrast art 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x01 0x61

Oku Kontrast oran 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02 0x61

Parlakl k
Yaz

Parlakl k 
azalmas 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61

Parlakl k art 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62 

Oku Parlakl k 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03 0x62
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En/Boy Oran
Yaz

En/Boy oran  
Otomatik 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62

En/Boy oran  
4:3 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64

En/Boy oran  
16:9 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65

En/Boy oran  
16:10 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x04 0x66

En/Boy Oran  
Anamorfik 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x05 0x67

En/Boy oran  
Geni 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x06 0x68

En/Boy oran  
2,35:1 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x07 0x69

En/Boy oran  
Manzara 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x08 0x6A

Oku En/Boy Oran 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04 0x63

Otomatik 
Ayarlama Çal t r 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63

Yatay konum
Yaz

Yatay konum 
sa a kayd rma 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65

Yatay konum 
sola kayd rma 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64

Oku Yatay konum 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06 0x65

Dikey konum

Yaz

Dikey konum 
yukar  kayd rma 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65

Dikey konum 
a a  kayd rma 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66

Oku Dikey konumu 
oku 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07 0x66

Renk 
S cakl

Yaz

renk s cakl  
S cak 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66

renk s cakl  
Normal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67

renk s cakl  
Nötr 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x02 0x68

renk s cakl  
So uk 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69

Oku renk s cakl  
durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08 0x67

Bo
Yaz

Bo  aç k 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68

Bo  kapal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x00 0x67

Oku Bo  durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09 0x68
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Temel-Dikey
Yaz

Azalt 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x00 0x68

Art r 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x01 0x69

Oku Temel durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A 0x69

Çarp kl k-
Yatay

Yaz
Azalt 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x31 0x00 0x8E

Art r 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x31 0x01 0x8F

Oku Temel durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x31 0x8F

Renk modu

Yaz

En parlak 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x00 0x69

Film 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x01 0x6A

Standart 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x04 0x6D

ViewMatch 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x05 0x6E

Dinamik 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x08 0x71

Oku Ön ayar mod 
durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0B 0x6A

Birincil Renk

Yaz

Birincil renk R 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E

Birincil renk G 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F

Birincil renk B 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70

Birincil renk C 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71

Birincil renk M 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72

Birincil renk Y 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73

Oku Birincil renk 
durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x10 0x6F

Renk Tonu
Yaz

Renk tonu 
azalmas 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00 0x6F

Renk tonu art 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x01 0x70

Oku Renk Tonu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x11 0x70

Doygunluk
Yaz

Doygunluk 
azalmas 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x00 0x70

Doygunluk art 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x01 0x71

Oku Doygunluk 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x12 0x71

Kazanç
Yaz

Kazanç 
azalmas 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x00 0x71

Kazanç art 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x01 0x72

Oku Kazanç 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x13 0x72
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Dondurma

Yaz

Dondurma aç k 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60

Dondurma 
kapal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x00 0x5F

Oku Dondurma 
durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00 0x60

Kaynak giri i
Yaz

Giri  kayna  
VGA 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x00 0x60

Giri  kayna  
VGA2 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x08 0x68

Giri  kayna  
HDMI 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x06 0x68

Giri  kayna  
HDMI/MHL 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x07 0x67

Giri  kayna  
Kompozit 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x05 0x65

Giri  kayna  
SVIDEO 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x06 0x66

Oku Kaynak 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x01 0x61

H zl  
Otomatik 
Arama

Yaz

H zl  Otomatik 
Arama aç k 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62

H zl  Otomatik 
Arama kapal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61

Oku H zl  Otomatik 
Arama durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02 0x62

Sessiz
Yaz

Sessiz aç k 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x01 0x61

Sessiz (Kapal ) 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x00 0x60

Oku Sessiz durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x00 0x61

Ses Seviyesi
Yaz

Ses seviyesini 
art r 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01 0x00 0x61

Ses seviyesini 
dü ürür 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02 0x00 0x62

Oku Ses Seviyesi 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03 0x64
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Dil
Yaz

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x00 0x61

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x01 0x62

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x02 0x63

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x03 0x64

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x04 0x65

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x05 0x66

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x06 0x67

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x07 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x08 0x69

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x09 0x6A

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0a 0x6B

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0b 0x6C

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0c 0x6D

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0d 0x6E

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0e 0x6F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0f 0x70

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x10 0x71

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x12 0x73

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x13 0x74

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x14 0x75

Oku Dil 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00 0x62

Lamba 
Zaman

Yaz Lamba kullan m 
saatini s f rla 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x01 0x00 0x62

Oku Lamba kullan m 
saati 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x01 0x63
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HDMI 
Format

Yaz

RGB 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x00 0x85

YUV 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x01 0x86

Otomatik 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x02 0x87

Oku HDMI Format 
durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x28 0x86

HDMI Aral

Yaz

Geli tirilmi 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x00 0x86

Normal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x01 0x87 

Otomatik 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x02 0x88

Oku HDMI Aral k 
durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x29 0x87

CEC
Yaz

Kapal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x00 0x88

Aç k 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x01 0x89

Oku CEC durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x2B 0x89

Hata durumu Oku Hata durumunu 
oku

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x0D 
0x66

Parlak Renk

Yaz

Parlak Renk 0 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x00 0x6D

Parlak Renk 1 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x01 0x6E

Parlak Renk 2 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x02 0x6F

Parlak Renk 3 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x03 0x70

Parlak Renk 4 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x04 0x71

Parlak Renk 5 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x05 0x72

Parlak Renk 6 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x06 0x73

Parlak Renk 7 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x07 0x74

Parlak Renk 8 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x08 0x75

Parlak Renk 9 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x09 0x76

Parlak Renk 10 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x0A 0x77

Oku Parlak Renk 
durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0F 0x6E
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Uzaktan 
Kumanda 

kodu

Yaz

kod 1 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x00 0xA0

kod 2 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x01 0xA1

kod 3 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x02 0xA2

kod 4 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x03 0xA3

kod 5 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x04 0xA4

kod 6 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x05 0xA5

kod 7 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x06 0xA6

kod 8 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x07 0xA7

Oku
Uzaktan 

Kumanda kodu 
durumu

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x048 
0xA1

Perde Rengi

Yaz

Ekran Rengi 
Kapal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x00 0x8F

Karatahta 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x01 0x90

Ye il Tahta 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x02 0x91

Beyaz Tahta 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x03 0x92

Oku Ekran Rengi 
durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x32 0x90

A r  Tarama

Yaz

A r  Tarama 
Kapal 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x00 0x90

A r  Tarama 1 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x01 0x91

A r  Tarama 2 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x02 0x92

A r  Tarama 3 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x03 0x93

A r  Tarama 4 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x04 0x94

A r  Tarama 5 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x05 0x95

Oku A r  Tarama 
durumu 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x33 0x91
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Uzaktan 
Kumanda 

Tu u
Yaz

Menü 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0F 0x61

Ç k 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x13 0x65

Yukar 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0B 0x5D

A a 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0C 0x5E

Sol 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0D 0x5F

Sa 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0E 0x60

Kaynak 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x04 0x56

Gir 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x15 0x67

Otomatik 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x08 0x5A

Dü mem 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x11 0x63



Müşteri Desteği
Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız 
ile temasa geçiniz.
NOT: Ürün seri numarasını vermeniz gerekecektir.

Ülke Web sitesi Telefon E-posta

Türkiye www.viewsoniceurope.com/tr/ www.viewsoniceurope.com/eu/
support/call-desk/

service_tr@
viewsoniceurope.com
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Kullanım Kılavuzu EK-1 (Projeksiyon Cihazı)
ORTAM
Sıcaklık:
• Çalışma: 5°C ila 35°C arasında 
• Çalışmadığı durumda: -20°C ila 65°C arasında 

Nem (yoğunlaşmayan): 
• Çalışma: %20 ila %80 arasında 
• Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında 

ViewSonic Desteği
Bilgisayarınızın seri numarasını, satın aldığınız tarihi, yeri ve modelini bu kılavuzda 
belirtilen alana yazmayı unutmayın; satın alma belgesini saklayın. Bizi aramadan 
önce, lütfen soruna neden olan hata mesajını bir yere not edin ve bilgisayarın 
yanında durarak mümkünse açık durumda olmasını sağlayın. Bu öğelerin el altında 
bulunması size daha iyi ve daha hızlı hizmet sunmamızı sağlayacaktır.
ViewSonic web sitesi www.viewsonic.com.tr adresini ziyaret etmeyi unutmayın. 
Güncel bilgiler, yardım, sürücüler ve indirilebilir dosyaları içeren destek bölümüne 
bakın. 

Üretici Firma Bilgisi

Firma Adı : Viewsonic Corporation
Adres : 318 Brea Canyon Road, Walnut, California 91879
Ülke : Amerika
TEL : (909) 8697976
Web Sitesi : www.viewsonic.com

Yerel üretici veya ithalatçı firmalar hakkında iletişim bilgisi

Firma Adı : Albim Bilgi İşlem İth. ve Tic. A.Ş.
Adres :  Organize Sanayi Bölgesi 4.Cad. No:1 34775 Ümraniye/ İSTANBUL
Ülke : Türkiye
TEL : +90 850 277 0277 
FAX : +90 216 415 2369
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Servis ve Yedek Parça İle İlgili Bilgiler

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Teknik bir talebiniz için bizimle doğrudan konuşmak isterseniz, aşağıdaki numaradan 
bizi arayınız;
Çalışma saatlerimiz: Pazartesi - Cuma 9.00 - 18.00 (Resmi tatil günlerinde kapalıyız)

Firma Adı : KVK Teknik Servis 
Adres :  Ankara Asfaltı Yanyol Orta Mah. Kanat Sanayi Sitesi A Blok Kat:2-3 

Soğanlık/Kartal - İstanbul 
TEL : 0216 451 9890

YEDEK PARÇA
Ürünlerinizin ömrünü uzatmak için ihtiyacınız olan orijinal yedek parçalarının temini 
çok kolay. Bu konuda destek almak ve siparişlerinizi vermek için bize aşağıdaki 
iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

SERVİS
Türkiye’nin her yerinden aşağıdaki telefon numarası ve adres üzerinden bize 
ulaşabilirsiniz. 

Firma Adı : KVK Teknik Servis 
Adres :  Ankara Asfaltı Yanyol Orta Mah. Kanat Sanayi Sitesi A Blok Kat:2-3 

Soğanlık/Kartal - İstanbul 
Tel : 0216 451 9890
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ŞİKAYET VE İTİRAZLAR
Ürününüzün servis süreci ile ilgili her türlü sorununuzda veya yaşanan 
olumsuzluklarını gidermek için daima Müşteri Hizmetlerimizi arayabilirsiniz. Müşteri 
Temsilcilerimiz ivedilikle şikayetinizle ilgileneceklerdir.
 
Bununla beraber yasa gereği şikayetlerinizle ilgili bulunduğuz il veya ilçedeki 
Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz.

TAŞIMA ve NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
•  Projeksiyonunuzun Yetkili Teknik Servislerimize götürmeniz gerektiğinde veya 

herhangi bir nedenle yer değişikliğinde beklenmedik hasarlardan kaçınmak için; 
Projeksiyonunuzu paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini 
kullanın. 

•  Projeksiyonunuzun kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği 
esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen 
gösteriniz. Bunlardan dolayı ortaya çıkacak problemler Projeksiyonunuzun garanti 
kapsamının dışındadır. 

Atma Talimatları
Bu elektronik cihazı çöp kutusuna atmayın. Kirliliği en aza indirmek ve çevrenin en 
yüksek derecede korunmasını sağlamak için, lütfen geri dönüştürün. Elektrikli ve 
Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) yönetmelikleri hakkında daha fazla bilgi için, şu 
adresi ziyaret edin: 
http://www.viewsoniceurope.com/tr/support/recycling-information/

Civa ile ilgili bilgi

LCD/CRT monitör ya da ekran içeren projektörlerde ya da elektronik cihazlarda: Bu 
ürünün içindeki lamba(lar) civa içerebilir ve yerel, devlet ya da federal yasalara göre 
geri dönüştürülmeli ya da atılmalıdır. Daha fazla bilgi için, www.eiae.org adresinden 
Electronic Industries Alliance ile temasa geçin. Lambaya özel atma bilgileri için, 
www.lamprecycle.org adresini ziyaret edin.
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KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
•  Projeksiyonunuzun tüm bağlantılarını kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde 

yapınız. Aksi bir bağlantı şekli Projeksiyonunuzun garanti kapsamı dışına 
çıkmasına neden olabilir. 

•  Projeksiyonunuzun üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel 
müdahalede bulunmayın. 

•  Projeksiyonunuzun bar kodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine 
dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz 
garanti kapsamı dışına çıkacaktır.

•  Projeksiyonunuzun orijinal kutusu, ambalajı dışında ve düzgün olmayan fiziksel 
koşullarda saklanması. 

•  Projeksiyonunuzun bir başka ürünün kurulumu, kullanımı sırasında ortaya 
çıkabilecek problemler Projeksiyonunuzun garanti kapsamının dışındadır. 

•  Olağandışı fiziksel veya elektriksel koşullara, yüklemeye maruz bırakılması, elektrik 
arızaları veya kesintileri, yıldırım, statik elektrik, yangın veya diğer doğal afetler 
sonucu meydana gelebilecek sorunlar ürününüzün garanti kapsamının dışındadır.

• Projeksiyonunuzun etikette belirtilen güç tipinde çalıştırınız. 
•  Tüm bağlantıları Projeksiyonunuzu kapalı (off) durumda iken yapınız 

Projeksiyonunuzu çalışır durumda iken herhangi bir bağlantıyı çıkarmaya yada yeni 
bağlantılar yapmaya çalışmayınız. İbraz etmek üzere garanti belgenizi ve faturanızı 
muhafaza ediniz. Projeksiyonu doğrudan ısıya maruz bırakmayın. 

• Projeksiyon içine sıvı dökmeyin. 
• Projeksiyonu temiz, tozsuz, nemsiz, ortamlarda kullanmaya özen gösteriniz. 
• Projeksiyonu doğrudan güneş ışığı altında kalmasını engelleyiniz. 
•  Enerji tasarrufu için ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz, daha az 

parlaklık/güç ile daha net görüntü elde edebilmek için, kullandığınız alanın çok 
aydınlık olmamasını sağlayınız.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN 
TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Projeksiyon Cihaz Temizliği
•  Projeksiyon kasasını (dış yüzeyini) temizleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki 

adımları izleyiniz. 
• Projeksiyon temizlemeden önce güç kablosunu prizden çıkartın. 
•  Projeksiyonu temizlemek için sert kimyasal, güçlü temizleme malzemeleri, sıvı 

yada aerosol temizleyiciler kullanmayınız. Temiz ve hafif nemli bez ile silebilirsiniz 
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PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA, PERİYODİK BAKIMIN 
YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI 
GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Projeksiyon Periyodik Bakımı
•  Projeksiyon periyodik bakım gerektirmemektedir. Projeseksiyon herhangi 

bir problemin ortaya çıkması durumunda Yetkili Teknik Servislerimizle irtibat 
kurabilirsiniz 

BAKANLIKÇA TESPİT ve İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ
• Ürününüzün ömrü 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Elektrik gücünün kullanılması
•  Bu ürün etikette belirtilen güç türü kullanılarak çalıştırılmaladır. Kullanılan güç 

türünden emin değilseniz, bayinize veya bölgesel elektrik şirketine danışınız.
•  Güç kablosuna herhangi bir cismin dayanmasına izin vermeyin. Bu ürünü 

insanların kabloyu çiğneyeceği yerlere yerleştirmeyin.
•  Bu ürün ile birlikte bir uzatma kablosu kullanılmışsa, uzatma kablosuna takılan 

cihazın toplam amper oranının uzatma kablosu amper değerini aşmadından emin 
olun. Ayrıca duvardaki prize takılan tüm ürünlerin toplam değerlerinin sigarta 
değerini aşmadığından emin olun. 

•  Çok fazla aygıt takarak elektrik prizini, kayışı veya yuvay aşırı yüklemeyin. Genel 
sistem yükü şube devre oranının %80'ini aşmamalıdır. Güç kayışları kullanılmışsa, 
yük güç kayışının giriş oranının %80'ini aşmamalıdır. 

•  Bu ürünün AC adaptörü üç telli topraklanan fiş ile birlikte verilmiştir. Fiş sadece 
topraklanan elektrik prizine takılabilir. AC adaptör fişini takmadan önce elektrik 
prizinin doğru topraklandığından emin olun. Fişi topraklanmayan elektrik prizine 
takmayın. Ayrıntılar için elektrik teknisyeniniz ile temasa geçin.

Uyarı! Topraklama pimi bir güvenlik özelliğidir. Düzgün topraklanmayan elektrik prizi 
kullanılması elektrik çarpması ve/ veya yaralanma ile sonuçlanabilir.

Not: Ayrıca topraklama pimi bu ürünün performansı ile etkileşebilecek olan ve 
yakındaki diğer elektrikli aygıtların çıkardığı beklenmeyen gürültülere karşı iyi bir 
koruma sağlar.

•  Sistem 100 - 120 ya da 220 - 240 V AC gibi çeşitli voltaj aralıklarında çalıştırılabilir. 
Sistemle birlikte verilen elektrik kablosu, sistemin satın alındığı ülke/bölgede 
kullanılan gereksinimleri karşılar. Diğer ülkelerde/bölgelerde kullanılan 
elektrik kabloları, ilgili ülke/bölge için gereksinimleri karşılar. Elektrik kablosu 
gereksinimleriyle ilgili daha fazla bilgi için yetkili bir satıcı ya da servis sağlayıcı ile 
görüşün.
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TÜKETİCİ HAKLARI
Kanunun 11inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c)  Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak   

üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç)  İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik 

haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine 
getirmekle yükümlüdür.

2.  Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları 
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici 
Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
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