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Uwagi dotyczące przewodu zasilania prądem zmiennym
Przewód zasilajacy musi speániaü wymagania krajów, gdzie bĊdzie uĪywany projektor.
NaleĪy sprawdziü na pokazanych poniĪej rysunkach zgodnoĞü typu wtyczki prądu
zmiennego i upewniü siĊ, Īe uĪywany jest prawidáowy przewód zasilający prądu
zmiennego. JeĞli dostarczony przewód prądu zmiennego nie pasuje do gniazdka
prądu zmiennego naleĪy skontaktowaü siĊ ze sprzedawcą. Ten projektor jest
wyposaĪony we wtyczkĊ zasilania prądu zmiennego z uziemieniem. NaleĪy
sprawdziü, czy gniazdko pasuje do wtyczki. Nie naleĪy demontowaü koáka uziemienia
wtyczki. Aby zapobiegaü zakáóceniom sygnaáu spowodowanym wahaniami napiĊcia
zaleca siĊ uĪywanie Ĩródáa video, takĪe wyposaĪonego we wtyczkĊ sieci zasilania
prądem zmiennym z uziemieniem.

Uziemienie

Australia i Chiny kontynentalne

Uziemienie

Europa kontynentalna

ViewSonic Pro8400

Uziemienie

USA i Kanada

Uziemienie

Wielka Brytania
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Wprowadzenie
Funkcje projektora
Projektor posiada wysokiej jakoĞci system optyczny i przyjazną dla uĪytkownika
konstrukcjĊ, co zapewnia niezawodnoĞü i áatwoĞü uĪytkowania.
Projektor oferuje nastĊpujące funkcje:














Technologia DLP® single chip 0,65" Texas Instruments
1080p (1920 x 1080 pikseli)
ZgodnoĞü z komputerami Macintosh®
ZgodnoĞü z NTSC, PAL, SECAM i HDTV
15-pinowe záącze D-Sub do analogowych poáączeĔ wideo
Przyjazne dla uĪytkownika, wielojĊzyczne menu ekranowe
Zaawansowana elektroniczna korekcja keystone
Záącze RS-232 do sterowania szeregowego
ZgodnoĞü z HDMI
ZgodnoĞü z PJLinkTM
Ustawienia sieci LAN, które umoĪliwiają zarządzanie stanem projektora z
poziomu komputera
WyĞwietlacz LAN 4-1 (maksymalnie 4 komputery PC/wyĞwietlacz NB do 1
projektora)



DostĊpny wyĞwietlacz LAN 1-M (1 komputer PC/notebook moĪe wyĞwietlaü
w tym samym czasie obraz na maksymalnie 8 projektorach)



WyĞwietlacz USB obsáuguje poáączenie z komputerem przez kabel USB typu
mini-B do A
Obsáuga napĊdów USB w celu wyĞwietlenia plików JPEG
ZuĪycie energii w trybie oczekiwania mneijsze niĪ 1 W







Informacje w tym podrĊczniku mogą zostaü zmienione bez powiadomienia.
Zabrania siĊ powielania, transferu lub kopiowania wszystkich lub dowolnej czĊĞci tego
dokumentu bez wyraĨnego, pisemnego pozwolenia.
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ZawartoĞü opakowania
Po rozpakowaniu projektora naleĪy sprawdziü, czy dostĊpne są wszystkie te
komponenty:

HDMI1

HDMI2

Video

Compo

PC

Auto
Enter

Swap

Default

Przewód zasilający prądu
zmiennego

Kabel VGA
(D-SUB do D-SUB)

Kabel HDMI

Pilot zdalnego sterowania
(podczerwieĔ) i baterie

ViewSonic

Projektor z nasadką
obiektywu

Kreator
ViewSonic DVD

Skrócona
instrukcja
obsáugi

Opcjonalne akcesoria

Pokrywa filtra

ViewSonic Pro8400

Kabel RS232

Adapter RGB do component

6

Torba do przenoszenia
projektora




JeĞli któregokolwiek elementu brakuje, jest uszkodzony lub, gdy urządzenie nie dziaáa
naleĪy jak najszybciej skontaktowaü siĊ z dostawcą.
NaleĪy zachowaü oryginalne pudeáko opakowania i materiaáy pakujące; powinny one byü
dostĊpne na wypadek potrzeby przewiezienia urządzenia. Dla maksymalnego
zabezpieczenia, urządzenie naleĪy zapakowaü, tak jak byáo zapakowane fabrycznie.
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Przegląd projektora
Widok z przodu
13

1

12

2 3 4

11

5

10

9

7

6

8

1

Nasadka obiektywu

8

Pokrywa filtra

2

Przycisk podnoszenia

9

GáoĞnik

3

NóĪka podnoszenia

10

PokrĊtáo ostroĞci

4

Pasek nasadki obiektywu

11

PokrĊtáo powiĊkszenia

5

Obiektyw projektora

12

Panel sterowania

13

Osáona lampy

6

7

Przedni sensor podczerwieni
pilota zdalnego sterownia
Otwory wentylacyjne (wlot)
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Widok z tyáu
1

1
2
3
2
4
5
6
5

2

3

4

5

6

Porty poáączeĔ
Gniazdo zasilania prądem zmiennym
Blokada Kensington
Tylny sensor podczerwieni pilota zdalnego sterownia
GáoĞnik
Otwory wentylacyjne (wylot)

Widok z doáu

3
1

2

1
2
3

Otwory montaĪu sufitowego (M4*8)
Stopka regulacji nachylenia
Listwa zabezpieczenia




Ten projektor moĪe byü uĪywany z zestawem do montaĪu sufitowego. Zestaw do montaĪu
sufitowego nie znajduje siĊ w opakowaniu.
Skontaktuj siĊ z dostawcą w celu uzyskania informacji o montaĪu sufitowym projektora.
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UĪywanie produktu
Panel sterowania
9 1

2

3

4
8

5
6
10

7

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

4

Zasilanie (WskaĨnik LED zasilania)
SprawdĨ komunikaty wskaĨnika LED.
TEMP (WskaĨnik LED temperatury)
SprawdĨ komunikaty wskaĨnika LED.
LAMP (WskaĨnik LED lampy)
SprawdĨ komunikaty wskaĨnika LED.
Przyciski Keystone/strzaáek ( /W górĊ,
/W dóá)
RĊczna korekcja znieksztaáconych obrazów z powodu projekcji pod kątem.
Cztery przyciski kierunkowe
UĪyj czterech przycisków kierunkowych do wyboru elementów lub do wykonania
regulacji wybranego elementu.
ENTER
PrzejdĨ do podmenu i potwoerdĨ wybór menu.
ĨRÓDàO
WyĞwietlanie paska wyboru Ĩródáa.
MENU/ZAKOēCZ
WyĞwietlanie lub zakoĔczenie wyĞwietlania menu ekranowych.
Zasilanie
Wáączenie lub wyáączenie projektora.
Przycisk W prawo/Panel
Aktywacja blokady przycisków panelu.
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Porty poáączeĔ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

18

17

3

4

16 15

5 6

7

8

9

14 13 12 11 10

RS-232
Podczas obsáugi projektora przez komputer naleĪy wykonü podáączenie przez
port sterowania komputera RS-232C.
WyjĞcie monitora
Do podáączenia wyĞwietlacza komputera, itd.
Component (Y Cb/Pb Cr/Pr)
Do tego gniazda moĪna podáączaü wyjĞcie Y Cb/Pb Cr/Pr z urządzenia wideo.
S-Video
Do tego gniazda podáącza siĊ wyjĞcie S-Video z urządzenia wideo.
USB B
WyĞwietlacz USB obsáuguje poáączenie z komputerem przez kabel USB typu
mini-B do A.
USB A
To záącze sáuĪy do obsáuguje aktualizacji firmware, wyĞwietlacz napĊdu flash
USB i klucz poáączenia bezprzewodowego wyĞwietlacza USB.
LAN
Do sterowania wyĞwietlaczem/siecią i serwerem sieci web.
HDMI 1
Do tego gniazda podáącza siĊ wyjĞcie HDMI z urządzenia wideo.
HDMI 2
Do tego gniazda podáącza siĊ wyjĞcie HDMI z urządzenia wideo.
WyjĞcie prądu staáego 12V
WyjĞcie prądu staáego 12V
WejĞcie mikrofonu
Gniazdo wejĞcia mikrofonu.
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12

13

14

15

16

17

18

WyjĞcie audio
Podáączenie do gáoĞnika lub innego urządzenia audio.
Audio 2
Do tego gniazda podáącza siĊ wyjĞcie audio z urządzenia wideo lub z komputera.
Audio 1
Do tego gniazda podáącza siĊ wyjĞcie audio z urządzenia wideo lub z komputera.
Audio 3 (L/R)
Do tego gniazda podáącza siĊ wyjĞcie audio z urządzenia wideo.
Wideo
Do tego gniazda podáącza siĊ wyjĞcie composite video z urządzenia video.
WejĞcie 2 komputera
Do tego gniazda moĪna podáączyü sygnaá wejĞcia obrazu (analogowy RGB lub
component).
WejĞcie 2 komputera
Do tego gniazda moĪna podáączyü sygnaá wejĞcia obrazu (analogowy RGB lub
component).
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Pilot
1
2

Zasilanie
Wáączenie lub wyáączenie projektora.
HDMI 1
WyĞwietlenie sygnaáu HDMI 1.

13
HDMI1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Wideo
Przeáączanie Ĩródáa wejĞcia na
Composite/S-Video, wedáug
kolejnoĞci.
W górĊ/GáoĞnoĞü +,
W dóá/
GáoĞnoĞü JeĞli nie jest aktywne menu ekranowe
(OSD), element ten umoĪliwia
regulacjĊ poziomu gáoĞnoĞci dĨwiĊku.
W lewo/Wycisz
JeĞli nie jest aktywne menu ekranowe
(OSD), ten przycisk jest uĪywany do
uaktywniania funkcji wyciszenia.
Menu
WyĞwietlanie menu ekranowych.
UĪytkownik1
Przywoáuje ustawienia dostosowane,
w oparciu o aktualnie dostĊpne
ustawienia.
Ĩródáo
WyĞwietlanie paska wyboru Ĩródáa.
Gamma
Zmiana ustawienia gamma.
Wzorzec
WyĞwietlanie wbudowanego wzorca
testowego.
Tryb kolorów
Zmiana ustawienia trybu wedáug
kolejnoĞci.
Pusty
Tymczasowe wyáączenie ekranu.
NaciĞnij ponownie, aby anulowaü
funkcjĊ Pusty ekran.
ĝwiatáo
Wáączenie funkcji podĞwietlenia
przycisków pilota zdalnego
sterowania.
Compo
WyĞwietlenie sygnaáu video
Component (YPbPr/ YCbCr).
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4
5
4
6
7
8
9
10
11
12

15

16

17

18

19

HDMI2

Video

Compo

PC

Auto
Enter

14
15
16
17
18

Swap

Default

19
20
21
22
23
24
25

HDMI 2
WyĞwietlenie sygnaáu HDMI 2.
PC
Przeáączenie Ĩródáa wejĞcia kolejno
na WejĞcie 1 komputera/WejĞcie 2
komputera.
Automatyczne/Enter
Resynchronizacja projektora z
wejĞciem sygnaáu z komputera. Ta
funkcja jest dostĊpna wyáącznie dla
trybu komputera.
Potwierdzone wybory.
W prawo/ Blokada
Po uaktywnieniu menu ekranowego
(OSD), przyciski #4, #5 i #18 sáuĪą
jako strzaáki kierunkowe, do wyboru
wymaganych elementów menu i
wykonania regulacji.
Aktywacja blokady przycisków
panela.
ESC
Opuszczenie bieĪącej strony lub
elementów albo zamkniĊcie OSD.

13

20

21

22

UĪytkownik 2
Przywoáuje ustawienia
dostosowane, w oparciu o
aktualnie dostĊpne ustawienia.
PIP/POP
Przeáączenie ekranu kolejno na
PIP/POP.
ZamieĔ
Zamiana Ĩródáa wejĞcia na obrazie
PIP lub POP.
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24

25

Proporcje
Wybór wspóáczynnika proporcji ekranu.
RGBCMY
Zmiana indywidualnego koloru
RGBCMY (ustawienie koloru
uĪytkownika).
DomyĞlne
Przywrócenie domyĞlnych ustawieĔ
fabrycznych.
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Instalacja baterii
1.

Otwórz pokrywĊ baterii w pokazanym
kierunku.

2.

Zainstaluj baterie wedáug wskazaĔ na
diagramie wewnątrz wnĊki.

3.

Zamknij pokrywĊ baterii.

Przestroga
 Wymiana baterii na bateriĊ innego typu, moĪe spowodowaü jej eksplozjĊ.
 ZuĪyte baterie naleĪy usuwaü zgodnie z instrukcjami.
 Podczas wkáadania baterii naleĪy sprawdziü, czy záącza plus i minus są skierowane
we wáaĞciwym kierunku.








Baterie naleĪy trzymaü poza zasiĊgiem dzieci. Przypadkowe poákniĊcie baterii, moĪe
spowodowaü Ğmierü .
Baterie naleĪy wyjąü z pilota, jeĞli nie bĊdzie on uĪywany przez dáuĪszy czas.
Nie naleĪy wyrzucaü zuĪytych baterii ze Ğmieciami domowymi. ZuĪyte baterie naleĪy
usuwaü w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
Nieprawidáowa wymiana baterii moĪe spowodowaü ich wybuch. Podczas wymiany,
wszystkie baterie naleĪy wymieniü na nowe.
Baterii nie wolno wrzucaü lub umieszczaü blisko ognia lub wody, naleĪy je trzymaü w
ciemym, cháodnym i suchym miejscu.
JeĞli podejrzewa siĊ przeciek baterii naleĪy wytrzeü wyciek, a nastĊpnie wáoĪyü nową
bateriĊ. JeĞli miejsce wycieku dotknie ciaáa lub ubrania, miejsce to naleĪy jak najszybciej
dobrze przepáukaü wodą.
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Dziaáanie pilota zdalnego sterowania
Skieruj pilota zdalnego sterowania w sensor podczerwieni i naciĞnij przycisk.
 Obsáuga projektora z przodu

15
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Obsáuga projektora z tyáu
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Nie wolno kierowaü lasera bezpoĞrednio w oczy ludzi (szczególnie maáych dzieci). MoĪe to
spowodowaü obraĪenia oczu.
Pilot zdalnego sterowania moĪe nie dziaáaü w silnym Ğwietle sáonecznym lub w innym
silnym Ğwietle, takim jak lampa jarzeniowa Ğwiecąca w sensor podczerwieni.
Pilot zdalnego sterowania naleĪy uĪywaü z takiego miejsca, gdzie jest widoczny sensor
pilota zdalnego sterowania.
Nie naleĪy upuszczaü lub potrząsaü pilotem zdalnego sterowania.
Nie naleĪy trzymaü pilota zdalnego sterowania w miejscach o nadmiernej temperaturze lub
wilgotnoĞci.
Nie naleĪy dopuszczaü do przedostania siĊ do pilota zdalnego sterowania wody lub do
ustawiania na nim mokrych obiektów.
Nie naleĪy demontowaü pilota zdalnego sterowania.
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Podáączenie
Podczas podáączania Ĩródáa sygnaáu do projektora naleĪy sprawdziü, czy:
1.
Wszystkie podáączane urządzenia są wyáączone.
2.
UĪyte są prawidáowe kable sygnaáowe dla danego Ĩródáa.
3.
Kable są pewnie podáączone.

1

lub

2

3

1

11

9
7

6
4

8

9
7

10

9

5
12

1

Kabel VGA (D-Sub do D-Sub)

7

Kabel S-Video

2

Kabel VGA do DVI-A

8

Kabel Composite Video

3

Kabel USB (typ mini-B do A)

9

Kabel audio

4

Kabel VGA (D-Sub) do HDTV
(RCA)

10

Kabel HDMI

5

Kabel Component Video

11

Kabel mikrofonu 3,5 mini jack

6

Kabel audio L/R

12

NapĊd USB flash

WaĪne
 Niektóre pokazane powyĪej poáączenia wykorzystują kable, które nie są
doáączone do zestawu projektora (patrz "ZawartoĞü opakowania" na
stronie 6). Są one ogólnie dostĊpne w sklepach z elektroniką.
 Pokazane powyĪej ilustracje poáączeĔ sáuĪą wyáącznie jako odniesienie.
Tylne gniazda poáączeĔ projektora zaleĪą od modelu projektora.
 Szczegóáowe informacje o metodach poáączeĔ, znajdują siĊ na stronach 1821.
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Podáączanie komputera lub monitora
Podáączenie komputera
Projektor zostaá wyposaĪony w gniazdo wejĞcia VGA, które umoĪliwia podáączenie go
zarówno do komputerów kompatybilnych z IBM®, jak i komputerów Macintosh®.
Adapter do komputerów Mac jest wymagany, podczas podáączania do starszych wersji
komputerów Macintosh.
Aby podáączyü projektor do komputera przenoĞnego lub stacjonarnego:
1.
2.
3.

Podáącz jeden koniec doáączonego kabla VGA do gniazda wyjĞcia D-Sub
komputera.
Podáącz drugi koniec kabla VGA do gniazda wejĞcia WejĞcie 1 komputera lub
WejĞcie 2 komputera projektora.
JeĞli chcesz skorzystaü z wyĞwietlacza USB, naleĪy podáączyü koniec ze záączem
typu A kabla USB do portu USB komputera, a drugi koniec do gniazda USB B
projektora.
WaĪne
 Wiele komputerów notebook, po podáączeniu do projektora nie wáącza
zewnĊtrznych portów wideo. Zazwyczaj zewnĊtrzny ekran moĪna wáączyü i
wyáączyü kombinacją klawiszy, taką jak FN + F3 lub CRT/LCD. ZnajdĨ na
komputerze notebook przycisk funkcyjny, oznaczony CRT/LCD lub przycisk
z symbolem monitora. NaciĞnij jednoczeĞnie przycisk FN i odpowiednio
oznaczony klawisz funkcyjny. SprawdĨ dokumentacjĊ komputera notebook,
aby odszukaü informacjĊ o kombinacji przycisków.

Podáączanie monitora
JeĞli niezaleĪnie od wyĞwietlania prezentacji na duĪym ekranie istnieje potrzeba jej
podglądu na osobnym monitorze, moĪna podáączyü gniazdo sygnaáu wyjĞcia Monitor
Out (WyjĞcie monitora) projektora do zewnĊtrznego monitora za pomocą kabla VGA,
zgodnie z instrukcjami poniĪej:
Aby podáączyü projektor do monitora:
1.
2.

3.

Podáącz projektor do komputera zgodnie z instrukcją w czĊĞci "Podáączenie
komputera" na stronie 18.
Podáącz odpowiedni kabel VGA (doáączony do zestawu) do gniazda wejĞcia D-Sub
monitora wideo.
Lub, jeĞli monitor wyposaĪony jest w gniazdo DVI, podáącz koniec DVI kabla
VGA do DVI-A do gniazda DVI monitora wideo.
Podáącz drugi koniec kabla do gniazda WyjĞcie monitora projektora.
WaĪne
 WyjĞcie monitora dziaáa wyáącznie wtedy, gdy podáączone zostaáo do
projektora wejĞcie WejĞcie 1 komputera lub WejĞcie 2 komputera.
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Podáączanie urządzeĔ Ĩródáa wideo
Projektor moĪna podáączyü do róĪnych Ĩródeá wideo wyposaĪonych w jedno z
nastĊpujących gniazd wyjĞcia:
 Component Video
 S-Video
 Video (composite)
NaleĪy podáączyü projektor do Ĩródáa wideo wykorzystując jedną z powyĪszych metod,
z których kaĪda oferuje inną jakoĞü obrazu. Wybrana metoda zaleĪeü bĊdzie od
dostĊpnoĞci odpowiednich gniazd w projektorze i urządzeniu Ĩródáa wideo, zgodnie z
opisem poniĪej:
Najlepsza jakoĞü wideo
Najlepsza dostĊpna metoda poáączenia wideo to Component Video (niepoáączony z
composite Video). Cyfrowe tunery TV i odtwarzacze DVD domyĞlnie uĪywają wyjĞcia
Component Video, wiĊc jeĞli jest ono dostĊpne w danym urządzeniu, powinno
stanowiü preferowaną metodĊ poáączenia.
Patrz "Podáączanie do urządzenia Ĩródáa Component Video" na stronie 20 w celu
uzyskania informacji o podáączaniu projektora do urządzenia component video.
Lepsza jakoĞü wideo
S-Video oferuje dobrą jakoĞü wideo analogowego, w porównaniu ze standardowym
composite Video. W przypadku urządzenia wideo wyposaĪonego w gniazda
wyjĞciowe Video i S-Video, preferowanym wyjĞciem powinno byü S-Video.
Patrz "Podáączanie urządzenia Ĩródáa S-Video" na stronie 20, aby uzyskaü informacje
o podáączaniu projektora do urządzenia S-Video.
NajniĪsza jakoĞü wideo
Composite Video to analogowy sygnaá wideo zapewniający wystarczające, ale nie
optymalne wyniki, poniewaĪ spoĞród metod tu opisanych metod zapewnia najniĪszą
jakoĞü sygnaáu wideo.
Patrz "Podáączanie do Ĩródáa composite Video" na stronie 21, aby uzyskaü informacje
o podáączaniu projektora do urządzenia composite Video.
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Podáączanie do urządzenia Ĩródáa Component Video
SprawdĨ Ĩródáo sygnaáu wideo, aby upewniü siĊ, Īe jest wyposaĪone w wolne gniazda
wyjĞcia Component Video:
 JeĞli tak, kontynuuj wykonywanie procedury.
 JeĞli nie, ponownie wybierz metodĊ podáączenia urządzenia.
Aby podáączyü projektor do Ĩródáa Component Video:
1.

2.

WeĨ kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA), kabel Component Video lub kabel
adaptera Component Video do VGA (D-Sub) i podáącz koniec z 3 záączami RCA
do gniazd wyjĞcia Component Video urządzenia Ĩródáa Video. Dopasuj kolory
wtyczek gniazd: zielony do zielonego, niebieski do niebieskiego i czerwony do
czerwonego.
JeĞli uĪywany jest kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA) i adapter Component Video do
VGA (D-Sub), podáącz drugi koniec kabla (ze záączem D-Sub) do gniazda WejĞcie 1
komputera lub WejĞcie 2 komputera projektora. JeĞli uĪywany jest kabel
Component Video, podáącz drugi koniec z 3 záączami RCA do gniazd Y Cb/Pb Cr/Pr
projektora.
WaĪne
 JeĞli wybrany obraz wideo nie jest wyĞwietlany po wáączeniu projektora, a
zostaáo wybrane prawidáowe Ĩródáo wideo, upewnij siĊ, czy urządzenie wideo
jest wáączone idziaáa prawidáowo. Upewnij siĊ takĪe, czy są prawidáowo
podáączone kable sygnaáowe.



Adapter RGB do component (ViewSonic P/N: J2552-0212-00)

Podáączanie urządzenia Ĩródáa S-Video
SprawdĨ, czy urządzenie video posiada wolne gniazdo wyjĞcia S-Video:
 JeĞli tak, kontynuuj wykonywanie procedury.
 JeĞli nie, ponownie wybierz metodĊ podáączenia urządzenia.
Aby podáączyü projektor do Ĩródáa S-Video:
1.
2.

Podáącz jeden koniec kabla S-Video do wyjĞcia S-Video urządzenia wideo.
Podáącz drugi koniec kabla S-Video do gniazda wejĞcia sygnaáu S-Video projektora.
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WaĪne
 JeĞli wybrany obraz wideo nie jest wyĞwietlany po wáączeniu projektora, a
zostaáo wybrane prawidáowe Ĩródáo wideo, upewnij siĊ, czy urządzenie wideo
jest wáączone i dziaáa prawidáowo. Upewnij siĊ takĪe, czy są prawidáowo
podáączone kable sygnaáowe.
 JeĞli juĪ wykonano poáączenie Component Video pomiĊdzy projektorem a
tym Ĩródáem sygnaáu S-Video przy pomocy poáączeĔ Component Video,
naleĪy podáączyü to urządzenie poprzez S-Video, poniewaĪ pierwsze
poáączenie jest niepotrzebne i daje gorszą jakoĞü obrazu. Szczegóáowe
informacje znajdują siĊ w czĊĞci "Podáączanie urządzeĔ Ĩródáa wideo" na
stronie 19.

Podáączanie do Ĩródáa composite Video
SprawdĨ urządzenie Ĩródáa wideo i okreĞl, czy posiada ono wolne gniazda wyjĞcia
composite Video:
 JeĞli tak, kontynuuj wykonywanie procedury.
 JeĞli nie, ponownie wybierz metodĊ podáączenia urządzenia.
Aby podáączyü projektor do urządzenia Ĩródáa composite Video:
1.
2.

Podáącz kabel wideo do gniazda wyjĞcia composite Video urządzenia Ĩródáa
wideo.
Podáącz drugi koniec kabla wideo do gniazda wejĞcia sygnaáu Video projektora.
WaĪne
 JeĞli wybrany obraz wideo nie jest wyĞwietlany po wáączeniu projektora, a
zostaáo wybrane prawidáowe Ĩródáo wideo, upewnij siĊ, czy urządzenie wideo
jest wáączone i dziaáa prawidáowo. Upewnij siĊ takĪe, czy są prawidáowo
podáączone kable sygnaáowe.
 Z poáączenia composite Video moĪna korzystaü tylko wtedy, jeĞli nie są
dostĊpne wejĞcia Component Video i S-Video. Szczegóáowe informacje
znajdują siĊ w czĊĞci "Podáączanie urządzeĔ Ĩródáa wideo" na stronie 19.
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Informacje o wejĞciu mikrofonowym



JeĞli chcesz skorzystaü z mikrofonu, podáącz przewód mikrofonowy mini-jack 3,5
mm do projektora.
MoĪesz uĪyü bezprzewodowego mikrofonu po uprzednim podáączeniu zgodnego
moduáu bezprzewodowego do gniazda mikrofonowego w projektorze. Aby
zapewniü wysoką jakoĞü dĨwiĊku przekazywaną przez mikrofon
bezprzewodowy, zaleca siĊ stosowanie mikrofonu zgodnego ze specyfikacjami
wyszczególnionymi w poniĪszej tabeli.

Sygnaá
Mikrofon

Parametr
Przetwornik

Min

Impedancja
Pasmo przenoszenia

300
600

ViewSonic Pro8400

Typ

Maks.

1K
16K

Dynamicz
ny
omów
Hz
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Operacje
Wáączanie/wyáączanie projektora
Wáączanie projektora:
1.
2.
3.
4.

Zdejmij osáonĊ obiektywu projektora.
Wykonaj podáączenie przewodu zasilającego prądu zmiennego i kablowe poáączenia
sygnaáowe urządzeĔ peryferyjnych.
NaciĞnij
w celu wáączenia projektora.
Przez okoáo minutĊ projektor bĊdzie siĊ rozgrzewaá.
Wáącz Ĩródáo (komputer, notebook, DVD, itd.). Projektor automatycznie wykryje Ĩródáo.
 Przy jednoczesnym podáączeniu do projektora wielu Ĩródeá, naciĞnij

ĨRÓDàO na projektorze, aby wybraü wymagany sygnaá lub naciĞnij
wymagany przycisk sygnaáu na pilocie zdalnego sterowania.
OstrzeĪenie
 Przed wáączeniem zasilania naleĪy zdjąü nasadkĊ obiektywu.
 Nigdy nie naleĪy zaglądaü w obiektyw, gdy jest wáączona lampa. MoĪe to
spowodowaü obraĪenia oczu.
 W punkcie ogniskowej koncentruje siĊ wysoka temperatura. Nie naleĪy
umieszczaü w pobliĪu Īadnego obiektu, aby uniknąü niebezpieczeĔstwa
poĪaru.

Wyáączanie projektora:
1.
2.

3.
4.

NaciĞnij
w celu wyáączenia lampy projektora. Na ekranie pojawi siĊ
komunikat "Wyáączenie?".
NaciĞnij ponownie w celu potwierdzenia
.
 Gdy zacznie migaü dioda LED lampy, oznacza to, Īe projektor przeszedá do
trybu wstrzymania.
Odáącz przewód zasilający prądu zmiennego od gniazdka elektrycznego i od
projektora.
Nie naleĪy wáączaü projektora zaraz po wyáączeniu zasilania.
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Regulacja wysokoĞci projektora
NóĪka regulacji
nachylenia feet
Tilt-adjustment

NóĪka podnoszenia
Elevator
foot

Przyciskbutton
podnoszenia
Elevator

Projektor jest wyposaĪony w nóĪkĊ podnoszenia do regulacji wysokoĞci obrazu.
Aby podnieĞü lub opuĞciü obraz:
1.
2.

Aby podnieĞü lub opuĞciü obraz, naciĞnij przycisk podnoszenia i podnieĞ lub
opuĞü przód projektora. Zwolnij przycisk w celu blokady regulacji.
Aby wyrównaü obraz na ekranie, obróü nóĪki regulacji w celu dokáadnej regulacji
wysokoĞci.



Aby uniknąü uszkodzenia projektora, przed umieszczeniem projektora w torbie do
przenoszenia naleĪy sprawdziü, czy nóĪka podnoszenia i nóĪki regulacji nachylenia są w
peáni wysuniĊte.

Regulacja powiĊkszenia i ostroĞci projektora

PokrĊtáo
powiĊkszenia
Zoom ring
PokrĊtáo
powiĊkszenia
PokrĊtáo
ostroĞci
Focus ring

1.
2.

Ustaw ostroĞü obrazu za pomocą pierĞcienia ostroĞci. Do ustawienia ostroĞci
zaleca siĊ uĪycie nieruchomego obrazu.
Wyreguluj wielkoĞü obrazu przesuwając pokrĊtáo powiĊkszenia.

ViewSonic Pro8400
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Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu
SprawdĨ wykres i tabelĊ poniĪej, aby okreĞliü rozmiar ekranu i odlegáoĞü projekcji.
Maksymalne powiĊkszenie

Minimalne powiĊkszenie
Ekran
ĝrodek obiektywu

PrzesuniĊcie pionowe
OdlegáoĞü projekcji

Rozmiar ekranu
Przekątna
[cale (cm)]

16 : 9 Ekran
OdlegáoĞü projekcji [cale (m)]
WysokoĞü
obrazu
(min.
(maks.
[cale (cm)]
powiĊkszenie)
powiĊkszenie)

30 (76)
40 (102)
50 (127)
60 (152)
80 (203)
100 (254)
120 (305)
150 (381)
200 (508)
220 (559)
250 (635)
300 (762)

35 (0,89)
48 (1,21)
60 (1,52)
72 (1,83)
97 (2,46)
122 (3,09)
146 (3,72)
183 (4,66)
246 (6,24)
270 (6,87)
307 (7,81)
369 (9,38)






55 (1,39)
74 (1,87)
93 (2,35)
111 (2,83)
149 (3,79)
187 (4,75)
224 (5,7)
281 (7,14)
376 (9,54)
413 (10,5)
470 (11,94)
564 (14,33)

14,7 (37)
19,6 (50)
24,5 (62)
29,4 (75)
39,2 (100)
49 (125)
58,8 (149)
73,5 (187)
98,1 (249)
107,9 (274)
122,6 (311)
147,1 (374)

PrzesuniĊcie
pionowe
[cale (cm)]
5,0 (12,8)
6,7 (17,1)
8,4 (21,4)
10,1 (25,6)
13,5 (34,2)
16,8 (42,7)
20,2 (51,3)
25,2 (64,1)
33,6 (85,4)
37,0 (94,0)
42,0 (106,8)
50,5 (128,2)

Ustaw projektor w pozycji poziomej; inne pozycje mogą powodowaü gromadzenie siĊ
ciepáa i uszkodzenie projektora.
Zachowaj odlegáoĞü 30 cm lub wiĊcej pomiĊdzy bokami projektora.
Nie naleĪy uĪywaü projektora w zadymionych miejscach. Na krytycznych czĊĞciach moĪe
osadzaü siĊ dym i spowodowaü uszkodzenie lub pogorszenie dziaáania projektora.
NaleĪy skonsultowaü z dostawcą specjalne instalacje, takie jak zawieszenie pod sufitem.

Ze wzglĊdu na ograniczenia komponentów optycznych, liczby te podane są z 3%
tolerancją. Zaleca siĊ, Īe jeĞli przewiduje siĊ instalacjĊ projektora na staáe, naleĪy
fizycznie sprawdziü rozmiar projekcji i odlegáoĞü korzystając z okreĞlonego projektora
na miejscu, przed jego instalacją, aby wziąü pod uwagĊ indywidualne cechy ukáadu
optycznego projektora. UmoĪliwi to okreĞlenie dokáadnej pozycji instalacji, aby byáa
najodpowiedniejsza dla danego miejsca.
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Blokada przycisków sterowania
Po zablokowaniu przycisków sterowania na projektorze, moĪna zapobiec
przypadkowym zmianom ustawieĔ projektora, np. przez dzieci. Przy wáączeniu funkcji
Blokada klawiszy panelu, nie bĊdzie dziaáaá Īaden przycisk na projektorze, za
wyjątkiem przycisku
Power Zasilanie.
1.

NaciĞnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
na projektorze lub na pilocie zdalnego
sterowania.

Aby zwolniü blokadĊ przycisków panela, naciĞnij i
przytrzymaj przez 3 sekundy
na projektorze.

HDMI1

HDMI2

Video

Compo

PC

o
er

Auto
Enter

Swap

Default

WaĪne
 Przyciski pilota nadal dziaáają po wáączeniu blokady przycisków panela.

 NaciĞniĊcie

Zasilanie w celu wyáączenia projektora bez wyáączenia
blokady przycisków panela powoduje, Īe po nastĊpnym wáączeniu
projektora blokada pozostanie wáączona.

ViewSonic Pro8400
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Dziaáanie menu
Projektor posiada wielojĊzyczne menu ekranowe, które umoĪliwia wykonanie regulacji
i zmianĊ róĪnych ustawieĔ.

Obraz

Tryb kolorów
Jasność
Kontrast

Jasność, Standardowy, Kino,
Ciemnym pokoju, Użytkownik1,
Użytkownik2

0 - 100
0 - 100

Źródło wideo

Nasycenie*4

Ustaw. kolor.

Temp. kol.

Użytkownik, NIS, ŚR., WYS.

Wzmocnienie czerwonego

0 - 100

Ostrość*5
Odcień*6

Wzmocnienie zielonego

Kolor użytkownika

0 - 100

Wzmocnienie niebieskiego

0 - 100

Kolor

Cze, Ziel., Niebieski,
Cyj., Purpur., Żółty

Barwa

0 - 255

Nasycenie

0 - 255

Wzmocnienie

0 - 255

0-6

Wideo/Audio

Częstotl.*1

0 - 100

Śledzen.*1

0 - 200

Położ. poz.*1

0 - 100

Poł. pion.*1

0% - 10%

Redukcja szumu

Wył., NIS, ŚR., WYS.

Ustaw. dźwięku

Komputer 1

Audio in 1, Audio in 2, Audio in 3

Komputer 2

Audio in 1, Audio in 2, Audio in 3

Źródło wideo

Audio in 1, Audio in 2, Audio in 3

Głośność mikrofonu

ViewSonic Pro8400

0 - 100

Overscan

HDMI 1

Audio in 1, Audio in 2, Audio in 3, HDMI

HDMI 2

Audio in 1, Audio in 2, Audio in 3, HDMI

0 - 10

Głośność głośnika

0 - 20

Wycisz

Wł., Wył.
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Ustaw.

Auto kor.trap

Wł., Wył.

Korekcja trapezowa

-40 - +40

Format obrazu
Projekcja

Przód – stół, Przód – sufit,
Tył – stół, Tył – sufit

Oszcz. ener.

0-60 min

Auto źródło

Wł., Wył.

Typ sygnału

Opcja

Autom., 4:3, 16:9,
ANAMORFICZNY 1,
ANAMORFICZNY 2

Autom., RGB, YCbCr

Tryb EKO

Wł., Wył.

Tryb filtra*2

Wł., Wył.

Duża wysokość

Wł., Wył.

Szybkie wł. zasilania

Wł., Wył.

Szybkie wył. zasilania

Wł., Wył.

Przeł. prądu stałego 12V

Wł., Wył.

Hasło

Hasło

Tak, Nie

Wprowadź hasło
Usuń hasło
Pusty ekran
Ustawienie OSD

Ukryte napisy
Inne

Tak, Nie

Czarny, Cze, Ziel., Niebieski,
Cyj., Żółty, Purpur., Biały

Położenie menu

Lewy górny, Lewy dolny, Środek,
Prawy górny, Prawy dolny

Zak. wyśw. OSD

20 - 60

Przezroczystość OSD

0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Wył., CC1, CC2, CC3, CC4,
T1, T2, T3, T4

Komunik. stanu
Powiększenie
DCR
Wzorzec testowy

Funkcja*3
Typ wyświetlacza

ViewSonic Pro8400

Wył, PIP, POP

Zamień

Tak, Nie

Tryb ekologiczny

Wł., Wył.
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Sieć

Przewodowa sieć LAN

Stan

Rozłącz, Połącz

DHCP

Wł., Wył.

Adres IP
Maska podsieci
Domyślna bramka
DNS
Zastosuj
Bezprzewod. sieć LAN

Stan

Rozłącz, Połącz

SSID
Tryb połączenia

AP, Infrastruktura

Adres IP
Ponowne uruchomienie sieci

Informacje

Tak, Nie

Źródło wejścia
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
Częstotliwość pionowa
Adres MAC
Godziny filtra*2
Resetowanie godzin filtra*2

Tak, Nie

Godz. lamp
Wyz. godz. lamp

Tak, Nie

Domyślne fabrycz.

Tak, Nie

Język

*1 Zakres regulacji i domyĞlne ustawienia zaleĪą od typu sygnaáu.
*2 Ta funkcja jest dostĊpna wyáącznie wtedy, gdy projektor jest zainstalowany z
opcjonalną pokrywą filtra.
*3 Lista funkcji z moĪliwoĞcią wyboru obejmuje takie funkcje jak Tryb kolorów, Gamma,
Overscan, Redukcja szumu, Korekcja trapezowa oraz Tryb filtra.
*4 opcje nasycenia obsáugiwane w trybach Component, Video i S-Video.
*5 opcji ostroĞci obsáugiwanych w trybach HDMI, Component, Video i S-Video.
*6 opcji barwy obsáugiwanych w trybach Component, Video i S-Video.
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Jak uĪywaü
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NaciĞnij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania, aby
wyĞwietliü menu OSD.
Po wyĞwietleniu OSD, uĪyj
/
do wyboru dowolnej funkcji w menu gáównym.
Po wybraniu wymaganego elementu menu gáównego, naciĞnij
, aby wybraü
ustawienia funkcji.
UĪyj S / T w celu wybrania wymaganego elementu i wyreguluj ustawienia poprzez W /
X.
NaciĞnij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania, aby powróciü
do menu gáównego.
Aby opuĞciü OSD, ponownie naciĞnij MENU na projektorze lub Menu na pilocie
zdalnego sterowania. Nastąpi zamkniĊcie menu OSD, a projektor automatycznie
zapisze nowe ustawienia.

Obraz
Tryb kolorów
DostĊpnych jest wiele fabrycznych ustawieĔ wstĊpnych, zoptymalizowanych dla róĪnych
typów obrazów.
 JasnoĞü
: Dla najbardziej jasnego Ğrodowiska.
 Standardowy
: Dla komputera lub notebooka.
 Kino
: Do kina domowego.
 Tryb ekologiczny
: Na ciemnym otoczeniu
 UĪytkownik 1
: ZapamiĊtanie zdefiniowanych ustawieĔ uĪytkownika 1.
 UĪytkownik 2
: ZapamiĊtanie zdefiniowanych ustawieĔ uĪytkownika 2.
JasnoĞü
RozjaĞnienie lub przyciemnienie obrazu.
Kontrast
Ustawienie róĪnicy pomiĊdzy jasnymi i ciemnymi miejscami.
Ĩródáo wideo
UmoĪliwia przejĞcie do menu Ĩródáo wideo.
 Nasycenie: Regulacja obrazu wideo z czarno-biaáego do w peáni nasyconych
kolorów.
 OstroĞü: Wyostrzenie lub zmiĊkczenie obrazu.
 OdcieĔ: Przeáączenie kolorów w kierunku czerwonego lub zielonego.
Ustaw. kolor.
Regulacja temperatury barwowej Przy wyĪszej temperaturze ekran wygląda cháodniej; przy
niĪszej temperaturze ekran wygląda cieplej. Po wybraniu UĪytkownik, moĪna zmieniü
intensywnoĞü kaĪdego z 3 kolorów (Cze, Ziel., Niebieski) w celu dostosowania temperatury
barwowej.
Kolor uĪytkownika
Opcja Kolor uĪytkownika pozwala na regulacjĊ szeĞciu kolorów (RGBCMY). Po wybraniu
jednego koloru, moĪna niezaleĪnie regulowaü jego zakres i nasycenie, zgodnie z
preferencjami.
Gamma
Efekt reprezentacji ciemnej scenerii. Przy wyĪszej wartoĞci gamma, ciemna sceneria
wygląda jaĞniej.
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Wideo/Audio
CzĊstotl
Regulacja taktowania projektora w stosunku do komputera.
ĝledzen.
Regulacja fazy projektora w stosunku do komputera.
PoáoĪ. poz. (Pozycja pozioma)
Regulacja obrazu w lewo lub w prawo w obrĊbie obszaru projekcji.
Poá. pion. (Pozycja pionowa)
Regulacja obrazu w górĊ lub w dóá w obrĊbie obszaru projekcji.
Overscan
Usuwanie zakáóceĔ obrazu wideo.
Redukcja szumu
Redukcja tymczasowych i/lub przestrzennych zakáóceĔ obrazu.
Ustaw. dĨwiĊku
UmoĪliwia przejĞcie do menu Ustaw. dĨwiĊku.
 Komputer 1: Wybór wejĞcia audio dla sygnaáu Komputer in 1 (WejĞcie 1 komputera).
 Po wáączeniu Audio in 1, zostaną automatycznei wyáączone Audio in 2 i
Audio in 3.
 Komputer 2: Wybór wejĞcia audio dla sygnaáu Komputer in 2 (WejĞcie 2 komputera).
 Po wáączeniu Audio in 2, zostaną automatycznie wyáączone Audio in 1 i
Audio in 3.
 Ĩródáo wideo: Wybór wejĞcia audio dla Ĩródáa wideo.
 Po wáączeniu Audio in 3, zostaną automatycznie wyáączone Audio in 1 i
Audio in 2.
 HDMI 1: Wybór wejĞcia audio dla sygnaáu HDMI 1.
 Po wáączeniu HDMI 1, zostaną automatycznie wyáączone Audio in 1, Audio
in 2 i Audio in 3.
 HDMI 2: Wybór wejĞcia audio dla sygnaáu HDMI 2.
 Po wáączeniu HDMI 2, zostaną automatycznie wyáączone Audio in 1, Audio
in 2 i Audio in 3.
GáoĞnoĞü mikrofonu
Regulacja poziomu gáoĞnoĞci mikrofonu.
GáoĞnoĞü gáoĞnika
Regulacja poziomu gáoĞnoĞci projektora.
Wycisz
Tymczasowe odciĊcie dĨwiĊku.

Ustaw.
Auto kor.trap
Automatyczna korekcja znieksztaáconych obrazów z powodu projekcji pod kątem.
Korekcja trapezowa
RĊczna korekcja znieksztaáconych obrazów z powodu projekcji pod kątem.

ViewSonic Pro8400

31



Podczas regulacji Korekcja trapezowa, funkcja Auto kor.trap zostanie ustawiona
automatycznie na "Wyá.".
Format obrazu
Wybór dopasowania obrazu do ekranu:
 Autom.
: Proporcjonalne skalowanie obrazu w celu dopasowania
wysokoĞci i szerokoĞci do oryginalnej rozdzielczoĞci
projektora.
 4:3
: Skalowanie obrazu w celu wyĞwietlenia na Ğrodku ekranu o
wspóáczynniku proporcji 4:3.
 16:9
: Skalowanie obrazu w celu wyĞwietlenia na Ğrodku ekranu o
wspóáczynniku proporcji 16:9.
 ANAMORFICZNY 1 : Skalowanie obrazu w celu wyĞwietlenia na Ğrodku ekranu o
wspóáczynniku proporcji 1,85:1.
 ANAMORFICZNY 2 : Skalowanie obrazu w celu wyĞwietlenia na Ğrodku ekranu o
wspóáczynniku proporcji 2,35:1.
Projekcja
Regulacja obrazu w celu dopasowania orientacji projektora: prosto lub doáem w górĊ, z
przodu lub z tyáu ekranu. Odpowiednio zamiana lub odwrócenie obrazu.
Oszcz. ener.
JeĞli w okreĞlonym czasie nie zostanie wykonana Īadna operacja, projektor wyáączy siĊ
automatycznie.
Auto Ĩródáo
Automatyczne wyszukanie wszystkich Ĩródeá wejĞcia.
Typ sygnaáu
Wskazanie Ĩródáa na záącze Computer in 1/Computer in 2 (WejĞcie 1 komputera/WejĞcie 2
komputera), które ma byü wykorzystane do projekcji.
 Autom.
: Automatyczne wykrywanie typu Ĩródáa sygnaáu spoĞród záączy
Computer in 1 (WejĞcie 1 komputera) i Computer in 2 (WejĞcie 2
komputera).
 RGB
: Dla sygnaáu VGA
 YCbCr
: Dla sygnaáu component
Tryb EKO
Funkcji tej naleĪy uĪywaü do przyciemnienia wyjĞcia Ğwiatáa lampy projektora, co obniĪa
zuĪycie energii i wydáuĪa ĪywotnoĞü lampy.
 Ta funkcja jest niedostĊpna, po wáączeniu funkcji DCR.
Tryb filtra
UĪyj tej funkcji do uaktywnienia trybu filtra, po zainstalowaniu w projektorze opcjonalnej
pokrywy filtra.
DuĪa wysokoĞü
Funkcji tej naleĪy uĪywaü do umoĪliwienia staáego dziaáania wentylatora z peáną szybkoĞcią,
aby uzyskaü prawidáowe cháodzenie wentylatora na duĪej wysokoĞci.
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Szybkie wá. zasilania
 Wá.: Wáączenie projektora w ciągu 3 sekund.
 Wyá.: Projektor wáączy siĊ po wykonaniu normalnej procedury wáączania
zasilania.
Szybkie wyá. zasilania
 Wá.: Projektor zostanie wyáączony bezpoĞrednio, bez procedury cháodzenia.
 Wyá.: Projektor wyáączy siĊ po wykonaniu normalnej procedury cháodzenia.
Przeá. prądu staáego 12V
1. MoĪna wáączyü lub wyáączyü, po wyáączeniu Green Mode (Tryb ekologiczny) i gdy
projektor znajduje siĊ w trybie oczekiwania w celu wyzwolenia urządzeĔ
zewnĊtrznych, takich jak ekran aelektrostatyczny.
2. Gdy wáączony jest Green Mode (Tryb ekologiczny) i gdy projektor znajduje siĊ w
trybie oczekiwania, prąd staáy 12V nie przeáączy ekranu, niezaleĪnie od ustawienia
wáączenia lub wyáączenia.
3. Gdy projektor znajduje siĊ w normalnym trybie projekcji, prąd staáy 12V zawsze
przeáączy ekran, niezaleĪnie od ustawienia wáączenia lub wyáączenia.

Opcja
Hasáo
Ustawienie lub zmiana hasáa. Po dodaniu funkcji hasáa, projekcja obrazu po wáączeniu
projektora bĊdzie wymagaáa wprowadzenia wstĊpnie ustawionego hasáa.
Pusty ekran
Tymczasowy pusty ekran i wybór koloru ekranu, po uaktywnieniu tej funkcji.
Ustawienie OSD
UmoĪliwia przejĞcie do menu Ustawienie OSD.
 PoáoĪenie menu: Wybór lokalizacji menu na wyĞwietlonym ekranie.
 Zak. wyĞw. OSD: Czas wyĞwietlania menu OSD (przy czasie bezczynnoĞci
liczonym w sekundach).
 PrzezroczystoĞü OSD: Wybierz, aby zmieniü poziom przezroczystoĞci táa OSD.
Ukryte napisy
Wáączenie lub wyáączenie ukrytych napisów poprzez wybór CC1 (closed caption1 [ukryte
napisy 1], najbardziej popularny kanaá), CC2, CC3, CC4, T1, T2, T3, T4 lub WYà.
Inne
UmoĪliwia przejĞcie do menu Inne.
 Komunik. stanu: Wáączenie lub wyáączenie pokazywania komunikatów w
prawym, dolnym rogu ekranu.
 PowiĊkszenie: PowiĊkszanie i zmniejszanie obrazów.
 DCR (Dynamic Contrast Ratio [Wspóáczynnik dynamicznego kontrastu]):
Wáączenie DCR spowoduje dalsze zwiĊkszenie wspóáczynnika kontrastu
poprzez przyciemnienie scen z czarnym táem. Wyáączenie DCR spowoduje
przywrócenie normalnego dziaáania kontrastu. DCR wpáywa na ĪywotnoĞü lampy
i zakáócenia systemu.
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Wzorzec testowy: WyĞwietlanie wbudowanego wzorca testowego.
Funkcja
UmoĪliwia uĪytkownikom zdefiniowanie przycisku skrótu pilota zdalnego sterowania, a
element funkcji jest wybierany w menu OSD.
Typ wyĞwietlacza
UmoĪliwia uĪytkownikom wybór ekranu PIP (Picture in Picture), POP (Picture on Picture)
lub wyáączenie funkcji PIP/POP.
ZamieĔ
UmoĪliwia uĪytkownikom zamianĊ Ĩródáa wejĞcia na obrazie PIP lub POP.
Tryb ekologiczny
FunkcjĊ tą naleĪy wáączyü, aby uzyskaü zuĪycie energii poniĪej 1W.

Sieü
Przewodowa sieü LAN
UmoĪliwia konfiguracjĊ ustawieĔ przewodowej sieci LAN.
UmoĪliwia konfiguracjĊ ustawieĔ przewodowej sieci LAN.
 Stan: WyĞwietla stan projektora.
 DHCP: Skrót od Dynamic Host Configuration Protocol (Protokóá dynamicznej
konfiguracji hosta). Protokóá ten automatycznie przydziela adres IP urządzeniom
sieciowym.
 Po ustawieniu “DHCP” na “Wá.”, uzyskanie adresu IP z serwera DHCP
zajmie trochĊ czasu.
 Ustawienie “DHCP” na “Wyá.” oznacza, Īe uĪytkownik ustawi adres IP
rĊcznie.
 Adres IP: Adres numeryczny umoĪliwiający identyfikacjĊ komputerów
sieciowych. Funkcja ta moĪe byü uĪywana wyáącznie po ustawieniu DHCP na
Wyá..
 Adres IP to numer, który identyfikuje projektor w sieci. W tej samej sieci nie
mogą istnieü dwa urządzenia z takimi samymi adresami IP.
 Nie moĪna ustawiaü adresu IP “0.0.0.0”.
 Maska podsieci: WartoĞü numeryczna definiująca liczbĊ bitów uĪywanych dla
adresu sieciowego podzielonej sieci (lub podsieci) w adresie IP. Funkcja ta moĪe
byü uĪywana wyáącznie po ustawieniu DHCP na Wyá..
 Nie moĪna ustawiaü maski podsieci “0.0.0.0”.
 DomyĞlna bramka: Serwer (lub router) do komunikacji w sieciach (podsieciach)
podzielonych przez maskĊ podsieci. Funkcja ta moĪe byü uĪywana wyáącznie po
ustawieniu DHCP na Wyá..
 DNS: Adres ustawieĔ serwera DNS, przy wyáączonym DHCP.
 Zastosuj: Zapisanie i wykonanie ustawieĔ przewodowej sieci LAN.
Bezprzewod. sieü LAN
UmoĪliwia konfiguracjĊ ustawieĔ bezprzewodowej sieci LAN.
 Stan: WyĞwietla stan projektora.
 SSID: WyĞwietla informacjĊ o SSID projektora.
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Tryb poáączenia: Metody poáączenia z sieciami bezprzewodowymi z wáączonymi
urządzeniami Wi-Fi.
 Adres IP: Adres numeryczny umoĪliwiający identyfikacjĊ komputerów
sieciowych. Funkcja ta moĪe byü uĪywana wyáącznie po ustawieniu DHCP na
Wyá..
 Adres IP to numer, który identyfikuje projektor w sieci. W tej samej sieci nie
mogą istnieü dwa urządzenia z takimi samymi adresami IP.
 Nie moĪna ustawiaü adresu IP “0.0.0.0”.
Ponowne uruchomienie sieci
Przywracanie ustawieĔ sieci do wartoĞci domyĞlnych.
Hasáo dla administratora sieci i vsPresenter zostaną przywrócone domyĞlne "admin".

Informacje

Ĩródáo wejĞcia
WyĞwietlanie informacji o bieĪącym Ĩródle wejĞcia.
RozdzielczoĞü
WyĞwietlanie informacji o bieĪącej rozdzielczoĞci Ĩródáa wejĞcia.
CzĊstotliwoĞü pozioma
WyĞwietlanie informacji o bieĪącej czĊstotliwoĞci poziomej obrazu.
CzĊstotliwoĞü pionowa
WyĞwietlanie informacji o bieĪącej czĊstotliwoĞci pionowej obrazu.
Adres MAC
Skrót od Media Access Control Address (Adres kontroli dostĊpu do mediów). Adres
MAC, to unikatowy numer ID przydzielany kaĪdemu adapterowi sieciowemu.
Godziny filtra
WyĞwietlenie pozostaáego czasu dziaáania filtra (w godzinach).
 Po wáączeniu Tryb filtra, takĪe wáączana jest automatycznie funkcja Godziny filtra.
Resetowanie godzin filtra
Wyzerowanie godzin filtra na 0 godzin.
Godz. lamp
WyĞwietlenie pozostaáego czasu dziaáania lampy (w godzinach).
Wyz. godz. lamp
Wyzerowanie godzin lampy na 0 godzin.
DomyĞlne fabrycz.
Przywrócenie domyĞlnych ustawieĔ fabrycznych.
Pozostaną tylko nastĊpujące ustawienia: Adres MAC, JĊzyk, Projekcja, DuĪa
wysokoĞü, Tryb filtra, Hasáo, Godz. Lamp, Godziny filtra, Auto kor.trap, Korekcja
trapezowa.
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JĊzyk
Wybór jĊzyka uĪywanego przez menu ekranowe.
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Sterowanie projektorem przez sieü LAN
Projektorem moĪna zarządzaü lub sterowaü z jednego lub wielu zdalnych
komputerów, gdy są one prawidáowo podáączone do tej samej lokalnej sieci.

Poáączenie przewodowe
Internet
Router IP

Praca w Ğrodowisku DHCP:
1.

Podáącz jeden koniec kabla RJ45 do gniazda wejĞcia RJ45 LAN projektora, a
drugi koniec do portu RJ45 Ethernet lub routera.
2.
NaciĞnij MENU/ZAKOēCZ na projektorze lub Menu na pilocie zdlanego
sterowania, a nastĊpnie naciĞnij
/ , aĪ do podĞwietlenia menu Sieü.
3.
PodĞwietl Przewodowa sieü LAN i naciĞnij ENTER na projektorze lub Enter na
pilocie zdalnego sterowania.
4.
Upewnij siĊ, Īe Stan wskazuje Poáącz.
5.
NaciĞnij
, aby podĞwietliü DHCP i naciĞnij
/ , aby wybraü Wá..
6.
NaciĞnij
, aby podĞwietliü Zastosuj i naciĞnij ENTER na projektorze lub Enter
na pilocie zdalnego sterowania.
7.
Zaczekaj okoáo 15 - 20 sekund, a nastĊpnie przejdĨ ponownie na stronĊ
przewodowej sieci LAN. WyĞwietlone zostaną ustawienia Adres IP, Maska
podsieci, DomyĞlna bramka oraz DNS. Zapisz adres IP wyĞwietlony w wierszu
Adres IP.
WaĪne
 JeĞli Adres IP projektora nie pojawi siĊ, skontaktuj siĊ z administratorem
sieci.
 JeĞli kable RJ45 nie są prawidáowo podáączone, ustawienia Adres IP, Maska
podsieci, DomyĞlna brama oraz DNS bĊdą pokazywaáy 0.0.0.0. Upewnij siĊ,
Īe kable są prawidáowo podáączone i wykonaj ponownie procedury powyĪej.
 Aby poáączyü siĊ z projektorem w trybie oczekiwania projektora naleĪy
sprawdziü, czy wybrano RJ45 i uzyskaü informacje Adres IP, Maska
podsieci, DomyĞlna brama oraz DNS, przy wáączonym projektorze.
Praca w Ğrodowisku innym niĪ DHCP:
1.
2.
3.

Powtórz czynnoĞci 1-4 powyĪej.
NaciĞnij
, aby podĞwietliü DHCP i naciĞnij
/ , aby wybraü Wyá..
Skontaktuj siĊ z administratorem ITS w celu uzyskania informacji o ustawieniach
Adres IP, Maska podsieci, DomyĞlna brama oraz DNS.
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4.
5.
6.

7.

NaciĞnij
, aby wybraü element do modyfikacji i naciĞnij ENTER na projektorze
lub Enter na pilocie zdalnego sterowania.
NaciĞnij
/ , aby przesunąü kursor i wprowadziü wartoĞü.
Aby zapisaü ustawienia, naciĞnij ENTER na projektorze lub Enter na pilocie
zdalnego sterowania. JeĞli nie jest potrzebne zapisywanie ustawieĔ, naciĞnij
MENU/ZAKOēCZ na projektorze lub Enter na pilocie zdalnego sterowania.
NaciĞnij
, aby podĞwietliü Zastosuj i naciĞnij ENTER na projektorze lub Enter
na pilocie zdalnego sterowania.
WaĪne
 JeĞli kable RJ45 nie są prawidáowo podáączone, ustawienia Adres IP, Maska
podsieci, DomyĞlna brama oraz DNS bĊdą pokazywaáy 0.0.0.0. Upewnij siĊ,
Īe kable są prawidáowo podáączone i wykonaj ponownie procedury powyĪej.
 Aby poáączyü siĊ z projektorem w trybie oczekiwania projektora naleĪy
sprawdziü, czy wybrano RJ45 i uzyskaü informacje Adres IP, Maska
podsieci, DomyĞlna bramka oraz DNS, przy wáączonym projektorze.
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Poáączenie bezprzewodowe
ViewSonic
klucz poáączenia
bezprzewodowego

W celu bezprzewodowego poáączenia z projektorem naleĪy podáączyü klucz
poáączenia bezprzewodowego ViewSonic (opcjonalny) do záącza typu A USB
projektora, a nastĊpnie wykonaü kilka niezbĊdnych czynnoĞci konfiguracji OSD.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upewnij siĊ, Īe projektor jest wáączony.
NaciĞnij MENU/ZAKOēCZ na projektorze lub Menu na pilocie zdlanego
sterowania, a nastĊpnie naciĞnij
/ , aĪ do podĞwietlenia menu Sieü.
PodĞwietl Bezprzewod. sieü LAN i naciĞnij ENTER na projektorze lub Enter na
pilocie zdalnego sterowania.
Upewnij siĊ, Īe Stan wskazuje Poáącz.
Upewnij siĊ, Īe wyĞwietlana jest informacja SSID.
W trybie AP naleĪy skorzystaü z programu narzĊdziowego poáączenia
bezprzewodowego komputera, do wyszukania SSID projektorów i do poáączenia
z nimi. NastĊpnie moĪna wyszukaü projektor z vsPresenter. Aby uĪyü tryb
Infrastruktura naleĪy podáączyü komputer i projektor do tego samego routera
AP i utworzyü poáączenia z adresem IP.
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Informacje dotyczące trybów AP oraz infrastruktury
W trybie AP naleĪy uĪyü oprogramowania narzĊdziowego umoĪliwiającego
nawiązanie áącznoĞci bezprzewodowej, aby wyszukaü identyfikator SSID projektora i
poáączyü siĊ z nim. NastĊpnie moĪesz wyszukaü projektor za pomocą programu
vsPresenter.
W trybie Infrastruktury naleĪy podáączyü projektor i komputer do tego samego routera
dostĊpowego AP i nawiązaü poáączenie z adresem IP.
PoniĪszy schemat przedstawia sposób dostĊpu do Internetu w trybie AP i
Infrastruktury.
(tryb AP)

(tryb infrastruktury)
Internet

Internet

WaĪne

 Dalsze informacje dotyczące trybów AP oraz Infrastruktura znajdują siĊ w
dokumentacji uĪytkownika routerów bezprzewodowych zwykle dostĊpnych
w sklepach 3C.
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Sterowanie projektorem przez przeglądarkĊ sieci web
Po ustawieniu w projektorze prawidáowego adresu IP oraz, gdy projektor jest wáączony
lub znajduje siĊ w trybie oczekiwania, do sterowania projektorem moĪna uĪyü dowolny
komputer w tej samej lokalnej sieci komputerowej.
WaĪne
 JeĞli uĪywana jest przeglądarka Microsoft Internet Explorer naleĪy
sprawdziü, czy jest ona w wersji 7.0 lub wyĪszej.
 Pokazane w tym podrĊczniku ilustracje ekranów sáuĪą wyáącznie jako
odniesienie i w rzeczywistoĞci mogą wyglądaü inaczej.
1.

WprowadĨ adres projektora na pasku adresu przeglądarki i naciĞnij Enter.

2.

Pojawi siĊ gáowna strona sieci web systemu sterowania ViewSonic.

3
5
6

3.
4.
5.

4

Aby zmieniü jĊzyk stron sieci web, kliknij strzaákĊ w dóá, aby pokazaü rozwijaną
listĊ i wybraü wymagany jĊzyk.
Aby pobraü vsPresenter, kliknij Download (Pobierz). Szczegóáowe informacje
znajdują siĊ w czĊĞci "WyĞwietlanie obrazów przez vsPresenter" na stronie 49.
Na stronie Crestron (eControl) wyĞwietlany jest interfejs uĪytkownika Crestron
eControl. Szczegóáowe informacje znajdują siĊ w czĊĞci "Informacje dotyczące

sterowania Crestron" na stronie 43.
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6.

W celu uzyskania dostĊpu do strony Admin naleĪy wprowadziü hasáo. DomyĞlne
hasáo to “admin”.

 System Status (Stan systemu): WyĞwietla informacje o systemie.
 General Setup (Ustawienia ogólne): UmoĪliwia zmianĊ hasáa dla strony
Admin.

 Picture Setup/Image Setup (Ustawienia obrazu): UdostĊpnia elementy OSD
do regulacji projektowanych obrazów.

 Alert Setup (Ustawienia alarmu)/Mail Setup (Ustawienia poczty): UmoĪliwia
ustawienie serwera poczty i wysáanie komunikatów báĊdu systemu do
administratora ITS.
 Network Setup (Ustawienia sieci): UdostĊpnia ustawienia sieci przewodowej
i bezprzewodowej.
 Presenter Setup (Ustawienia prezentera): UmoĪliwia zmianĊ haseá Admin i
User do sterowania przez sieü web.
 Reset to Default (Resetuj na domyĞlne): UmoĪliwia przywrócenie
fabrycznych domyĞlnych ustawieĔ urządzenia.
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Informacje dotyczące sterowania Crestron
Strona Crestron (eControl) wyĞwietla interfejs uĪytkownika Crestron eControl. Strona
eControl udostĊpnia róĪne klucze wirtualne do sterowania projektorem lub do regulacji
obrazów projektora.

i

i

ii

Aby odsáoniü
wiĊcej
przycisków,
moĪna nacisnąü
W/X.

i
iii

i.

Te przyciski dziaáają w taki sam sposób jak przyciski w menu OSD lub
przyciski na pilocie zdalnego sterowania.
ii.
Aby przeáączyü pomiĊdzy sygnaáami wejĞcia, kliknij wymagany sygnaá.
iii. Aby zmieniü jĊzyk strony Crestron, kliknij strzaákĊ w dóá, aby pokazaü
rozwijaną listĊ i wybraü wymagany jĊzyk.
WaĪne
 Przycisk Menu moĪna takĪe wykorzystaü do przechodzenia do poprzednich
menu OSD, wychodzenia i zapisywania ustawieĔ menu.
 Lista Ĩródeá zaleĪy od dostĊpnych záączy projektora.
 Gdy do zmiany ustawieĔ OSD uĪywany jest panel sterowania projektora lub
pilot zdalnego sterowania, synchronizacja zmian w projektorze przez
przeglądarkĊ sieci web, moĪe trochĊ potrwaü.
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Strona narzĊdzi umoĪliwia zarządzanie projektorem, konfiguracjĊ ustawieĔ sterowania
LAN i zabezpieczenie dostĊpu do zdalnego dziaáania sieciowego tego projektora.

iv

vi

v

vii

viii

ix

x

iv.

Ta czĊĞü jest uĪywana wyáącznie z Crestron Control System (Systemem
sterowania Crestron). Skontaktuj siĊ z Creston lub sprawdĨ podrĊcznik
uĪytkownika w celu uzyskania informacji o ustawieniach.
v.
Kliknij strzaákĊ w dóá, aby odsáoniü rozwijaną listĊ i wybraü domyĞlny jĊzyk.
vi. MoĪna nadaü nazwĊ projektorowi, zapisaü informacje o lokalizacji i o
osobie odpowiedzialnej materialnie.
vii. MoĪna dopasowaü ustawienia sterowania przez sieü LAN.
viii. Pom ustawieniu, dostĊp do zdalnego sieciowego dziaáania tego projektora
jest zabezpieczony hasáem.
ix. Po ustawieniu, dostĊp do strony narzĊdzi jest zabezpieczony hasáem.
WaĪne
 Aby zapobiec báĊdom, na stronie narzĊdzi moĪna wprowadzaü jedynie znaki
angielskiego alfabetu i cyfry.
 Po wykonaniu regulacji, naciĞnij przycisk Send (WyĞlij), po czym zostaną
zapisane dane dla projektora.
x.
NaciĞnij Exit (ZakoĔcz), aby przejĞü z powrotem na stronĊ zdalnych
operacji sieciowych.
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NaleĪy zwracaü uwagĊ na ograniczenie dáugoĞci wprowadzania (wáącznie ze spacjami
i innymi znakami interpunkcyjnymi) na liĞcie poniĪej:
Element kategorii
DáugoĞü wprowadzania
Crestron Control (Sterowanie IP Address (Adres IP)
Crestron)
IP ID (ID IP)
Port
Projector (Projektor)
Projector Name (Nazwa
projektora)
Location (Lokalizacja)
Assigned to (Przydziaá)
Network Configuration
DHCP (Enabled) (DHCP
(Konfiguracja sieci)
(Wáączone))
IP Address (Adres IP)
Subnert Mask (Maska
podsieci)
Default Gateway (DomyĞlna
brama)
DNS Server (Serwer DNS)
User Password (Hasáo
Enabled (Wáączone)
uĪytkownika)
New Password (Nowe hasáo)
Confirm (PotwierdĨ)
Admin Password (Hasáo
Enabled (Wáączone)
administratora)
New Password (Nowe hasáo)
Confirm (PotwierdĨ)
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Maksymalna liczba znaków
15
2
5
10
9
9
(nie dotyczy)
15
15
15
15
(nie dotyczy)
20
2
(nie dotyczy)
20
20
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Strona informacji wyĞwietla informacje o stanie tego projektora.

NaciĞnij Exit
(ZakoĔcz), aby
przejĞü z
powrotem na
stronĊ zdalnych
operacji
sieciowych.

NaciĞnij Exit
(ZakoĔcz),
aby przejĞü z
powrotem na
stronĊ
zdalnych
operacji
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Po naciĞniĊciu przycisku “Help”, pojawi siĊ okno Help Desk w prawym, górnym rogu
ekranu. Administratorom/uĪytkownikom oprogramowania RoomView, podáączonym do
tej samej sieci lokalnej bĊdzie moĪna dostarczaü wiadomoĞci.

WaĪne

 Wysyáaj tylko wiadomoĞci zapisane literami angielskimi i cyframi.
Dalsze informacje moĪna uzyskaü pod adresem http://www.crestron.com i
www.crestron.com/getroomview.

ViewSonic Pro8400

47

**Crestron RoomView
Na stronie „Edit Room“ wprowadĨ adres IP (lub nazwĊ hosta) pokazany w menu
ekranowym projektora, a nastĊpnie wartoĞü IPID „05“ oraz „41794“ dla
zarezerwowanego portu sterowania Crestron.

OdwiedĨ poniĪszą stronĊ internetową, aby uzyskaü m.in. informacje na temat
ustawieĔ programu Crestron RoomView, sposobu wprowadzania poleceĔ oraz
instrukcjĊ obsáugi RoomView:
http://www.crestron.com/features/
roomview_connected_embedded_projectors_devices/resources.asp
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WyĞwietlanie obrazów przez vsPresenter
Pobieranie i instalacja vsPresenter
vsPresenter to aplikacja dziaáająca w komputerze PC. Pomaga ona w podáączeniu
komputera do dostĊpnego projektora sieciowego i przeniesieniu zawartoĞci pulpitu do
projektora sieciowego przez poáączenie z siecią lokalną.
1.
2.
3.
4.

PrzejdĨ na stronĊ gáówną sterowania przez sieü. Aby uzyskaü szczegóáowe
informacje, patrz czynnoĞci 1-2 na stronie 41.
Pobierz vsPresenter.
Po zakoĔczeniu pobierania, zainstaluj oprogramowanie w komputerze, klikając
plik exe. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokoĔczenia instalacji.
Uruchom vsPresenter.

UĪywanie vsPresenter

1.

1

7

2

6

3

4 & 5

Strona Search (Szukaj) umoĪliwia wyszukanie i poáączenie z projektorem.

i.
ii.

iii.

W celu poáączenia z projektorem, wybierz Directly (BezpoĞrednio), a
nastĊpnie wpisz adres IP projektora i kliknij Connect (Poáącz).
Aby wyszukaü projektory, wystarczy kliknąü Search (Szukaj), aby
wyĞwietliü wszystkie projektory w tej samej sieci lokalnej. Kliknij wymagane
projektory na liĞcie wyników wyszukiwania i kliknij Connect (Poáącz)
bezpoĞrednio. MoĪna takĪe wpisaü wymaganą nazwĊ projektora i kliknąü
Search (Szukaj).
MoĪna poáączyü siĊ z systemem sterowania poprzez sieü web ViewSonic w
page 41.
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 JeĪeli uĪywasz programu po raz pierwszy, wybierz rodzaj uĪytkownika „Normal


2.
3.

user“ lub „Administrator“. W obydwu przypadkach hasáo nie jest wymagane. Po
wybraniu opcji Administrator moĪesz ustawiü hasáo zabezpieczające poáączenie z
projektorem. Hasáo zachowaj i zastosuj podczas kolejnej próby poáączenia z tym
samym projektorem.
JeĞli do projektora podáączonych jest wiele komputerów, moĪesz wybraü strefĊ
wyĞwietlania, klikając 1, 2, 3, 4, L, R, All (wszystko) lub Background (táo).

Aby zatrzymaü wyĞwietlany obraz, naciĞnij
. Kolejne ruchy nie bĊdą
wyĞwietlane aĪ do naciĞniĊcia przycisku
.
MoĪna tu wybraü tryb przechwytywania.

i.
ii.
iii.

Aby wyĞwietliü peány ekran, kliknij FullScreen (Peány ekran).
Aby wyĞwietliü czĊĞciowy ekran, kliknij FixedSize (Staáa wielkoĞü). Na
ekranie pojawi siĊ kwadrat. MoĪna go umieĞciü w miejscu do projekcji.
Aby zmieniü kwadrat, kliknij Alterable (MoĪliwoĞü zmiany).
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4.

Strona Basic Setting (Ustawienia podstawowe) umoĪliwia konfiguracjĊ
vsPresenter.

i.
ii.

iii.

iv.
v.

Aby zmieniü jĊzyk interfejsu vsPresenter, kliknij strzaákĊ w dóá, aby pokazaü
rozwijaną listĊ i wybierz wymagany jĊzyk. Kliknij Apply (Zastosuj).
UĪytkownicy mogą zmieniaü parametry rozmiarów ramki w trybie
przechwytywania FixedSize, poprzez modyfikacjĊ szerokoĞci i wysokoĞci
na tej stronie i klikniĊcie Apply (Zastosuj) w celu wdroĪenia zmian.
JeĞli w systemie zainstalowany zostaá sterownik obrazów lustrzanych,
uĪytkownik moĪe wykorzystaü sterownik obrazów lustrzanych do
przechwyconego obrazu prezentera.
Aby zezwoliü na pokazywanie powiadomieĔ, kliknij Yes (Tak). Kliknij Apply
(Zastosuj).
Na tej stronie są dostĊpne informacje o oprogramowaniu.
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5.

Strona Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) umoĪliwia konfiguracjĊ
vsPresenter.

i.

Aby zmieniü jakoĞü obrazu, kliknij strzaákĊ w dóá, aby pokazaü rozwijaną
listĊ i wybierz wymagany poziom jakoĞci. Im wyĪszą jakoĞü obrazu
wybierzesz, tym wiĊksza prĊdkoĞü transmisji w sieci jest wymagana. Wybierz
format próbki YUV444 lub YUV420. Format YUV 444 zapewnia lepszy efekt niĪ
format YUV 420, lecz moĪe spowodowaü spowolnienie przesyáu i prĊdkoĞci
odtwarzania. Kliknij „Apply“ (zastosuj) po dokonaniu wyboru.

ii.
iii.

Aby wyregulowaü szybkoĞü przechwytywania, przesuĔ suwak. SzerokoĞü
pasma sieci takĪe moĪe wpáywaü na jakoĞü dziaáania.
Ustawienie portu sieci na typm staáy lub rĊczny.
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6.

MoĪesz zarządzaü podáączonymi projektorami wyĞwietlonymi na karcie Device
Management.

 W trybie conference (konferencyjny):



1. Tylko administrator moĪe sterowaü urządzeniem.
2. Za pomocą jednego projektora moĪna wyĞwietlaü maksymalnie 4 ekrany
komputera.
NazwĊ komputera moĪesz wybraü na karcie vsPresenter Management.

 Szczegóáowe informacje dotyczące ikon moĪna znaleĨü poniĪej:).
Ikona

Opis

Ikona

Opis

JesteĞ normalnym
uĪytkownikiem i nie moĪesz
zmieniü hasáa.

Przerwanie poáączenia z
projektorem

JesteĞ administratorem i moĪesz
zmieniü hasáo.

Otwieranie strony internetowej
Network Control

JesteĞ uĪytkownikiem projektora.

Projektor jest wykorzystywany
przez innego uĪytkownika.

JesteĞ administratorem
projektora.

JesteĞ normalnym
uĪytkownikiem projektora.
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Ustawianie strefy wyĞwietlania projektora.

7.

Rozáączenie
Aby przerwaü poáączenie z projektorem lub projektorami, kliknij ikonĊ Disconnect
(Rozáącz).
WaĪne
 Przed uĪyciem vsPresenter naleĪy sprawdziü, czy wyáączona jest inna sieü
wirtualna.
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WyĞwietlanie obrazów zapisanych w urządzeniu
pamiĊciowym USB
Projektor jest wyposaĪony w aplikacjĊ umoĪliwiającą wyĞwietlanie spakowanych
obrazów zapisanych w urządzeniu pamiĊciowym USB. Eliminuje to koniecznoĞü
podáączania komputera.
Za pomocą projektora moĪna wyĞwietliü obrazy w nastĊpujących formatach:
Format pliku
JPEG
GIF/TIFF/PNG/BMP

Maksymalny rozmiar piksela
8000 x 8000
1280 x 800




Pliki w formacie progresywny JPEG nie są obsáugiwane.
Niektóre obrazy w formacie JPEG mogą nie byü wyĞwietlane wyraĨnie.
Aby wyĞwietliü obrazy zapisane w urządzeniu pamiĊciowym USB:
1.
2.
3.
4.

Podáącz urządzenie pamiĊciowe USB do gniazda Type A USB .
Projektor automatycznie wyĞwietli gáówny ekran. MoĪesz takĪe wybraü na pasku
wyboru Ĩródáa opcjĊ USB A.
NaciĞnij przycisk ENTER na projektorze lub przycisk Enter na pilocie, aby
wyĞwietliü zawartoĞü urządzenia pamiĊciowego USB.
Foldery i obsáugiwane pliki są wyĞwietlane jako miniatury.

 Przewijaj miniatury za pomocą czterech przycisków ze strzaákami.
 Aby otworzyü folder/plik, naciĞnij przycisk ENTER lub Enter.
 Aby wyĞwietliü poprzedni ekran, wybierz miniaturĊ ze strzaáką skierowaną w
górĊ umieszczoną w prawej górnej czĊĞci ekranu, a nastĊpnie naciĞnij
przycisk ENTER lub Enter.
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 Aby uzyskaü dostĊp do wiĊkszej iloĞci funkcji, naciĞnij przycisk MENU w
celu wyĞwietlenia menu. Aby wyjĞü z menu ekranowego, naciĞnij ponownie
przycisk ENTER lub Enter.

Przeglądanie miniatur

 Next: Wybór nastĊpnego folderu/obrazu
 Previous: Wybór poprzedniego folderu/obrazu
 Thumbnail/Full Screen/SlideShow (miniatura/peány ekran/pokaz slajdów):
WyĞwietlanie wybranych obrazów w trybie miniatur/peánoekranowym/pokazu
slajdów
 NameOrder/ExtendOrder/SizeOrder/TimeOrder (wedáug nazwy/wedáug
rozszerzenia/wedáug rozmiaru/wedáug czasu utworzenia): Ustawienie
sposobu wyĞwietlania obrazów wedáug nazw, rozszerzeĔ, rozmiaru lub
czasu utworzenia.
 EXIF OFF/EXIF ON: Wáączenie i wyáączenie funkcji wyĞwietlania obrazów w
formacie EXIF

 FileName ON/FileName OFF (Nazwa pliku wáączona/Nazwa pliku
wyáączona): Ustawienie wyĞwietlania nazwy pliku.

Pokaz slajdów






Stop: Zatrzymanie pokazu slajdów
Next: Wybór nastĊpnego folderu/obrazu
Previous: Wybór poprzedniego folderu/obrazu
Delay 3/Delay 4/Delay 5 (OpóĨnienia 3/OpóĨnienia 4/OpóĨnienia 5):
Ustawianie czĊstotliwoĞci zmiany obrazów
 Slide Right/Slide Up/Right down/Random (wyĞwietlanie – prawa strona/góra/
prawa strona na dole/losowo): Ustawianie sposobu wyĞwietlania pokazu
 Repeat On/Off: Wáączanie i wyáączanie funkcji powtarzania pokazu slajdów
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WyĞwietlanie obrazów w trybie peánoekranowym

 Thumbnail/Full Screen/SlideShow (miniatura/peány ekran/pokaz slajdów):








WyĞwietlanie wybranych obrazów w trybie miniatur/peánoekranowym/pokazu
slajdów
 Best Fit/Actual Size (dopasuj/rzeczywisty rozmiar): Ustawianie wielkoĞci
wyĞwietlanego obrazu
 EXIFDisp OFF/EXIFDisp ON: Wáączanie i wyáączanie funkcji wyĞwietlania
plików EXIF
 + 90deg (obrót +90) Obrót obrazu o 90 stopni zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara
 - 90deg (obrót -90) Obrót obrazu o 90 stopni przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara
Obsáugiwane są noĞniki pamiĊci USB zgodne ze standardem USB 2.0 (klasa
pamiĊci masowej).
Zaleca siĊ uĪywanie zasilacza AC z twardym dyskiem USB.
Zaleca siĊ nastĊpujące formaty twardego dysku USB: FAT12/FAT16/FAT32
(format NTFS nie jest obsáugiwany).
Niektóre napĊdy USB mogą nie dziaáaü z projektorem prawidáowo.
Zabezpieczone napĊdy USB nie są obsáugiwane.
Do portu USB nie podáączaj urządzeĔ innych niĪ urządzenia pamiĊciowe USB oraz
innego sprzĊtu w celu naáadowania baterii. MoĪe to spowodowaü nieprawidáowe
dziaáanie.
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Za pomocą projektora moĪna wyĞwietliü w folderze maksymalnie 200 plików.
Nazwy są wyĞwietlane w nastĊpującej kolejnoĞci: symbole, cyfry, litery.
Za pomocą projektora moĪna wyĞwietliü nazwy plików o maksymalnej dáugoĞci
16 znaków (áącznie z rozszerzeniem).
Najlepiej uĪywaü angielskich nazw plików. Nazwy zapisane w innych jĊzykach
mogą byü wyĞwietlane nieprawidáowo, lecz w dalszym ciągu bĊdzie moĪna
wyĞwietliü zawartoĞü.
W urządzeniu pamiĊciowym USB są rozpoznawane foldery zapisane
maksymalnie w 3 warstwach. KolejnoĞü wyĞwietlania miniatur plików
graficznych:
A

: BieĪący folder: A
B

: Folder B
D : Folder D
E

KolejnoĞü wyĞwietlania plików w
folderze: A > B > C > D > E > F.
Folder G: Nie moĪna wyĞwietliü
folderu G, poniewaĪ jest on zapisany
w czwartej warstwie.

: Folder E
G : Folder G

C : Folder C
F : Folder F



Czas odpowiedzi podczas przeáączania stron oraz áadowania i odtwarzania
plików zaleĪy od elementów graficznych.
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Konserwacja urządzenia
Projektor wymaga prawidáowej konserwacji. Obiektyw naleĪy czyĞciü z kurzu, brudu
lub plam, które są wyĞwietlane na ekranie i pogarszają jakoĞü obrazu. JeĞli
jakiekolwiek inne czĊĞci wymagają wymiany naleĪy skonatktowaü siĊ z dostawcą lub
wykwalifikowanym personelem serwisu. Podczas czyszczenia jakichkolwiek czĊĞci
projektora naleĪy go zawsze wyáączyü i odáączyü od zasilania.
OstrzeĪenie
Nigdy nie naleĪy otwieraü Īadnych pokryw projektora. Niebezpieczne napiĊcie
prądu elektrycznego wewnątrz projektora moĪe spowodowaü powaĪne
obraĪenia. Nie naleĪy próbowaü naprawiaü tego produktu samodzielnie. Tylko
wykwalifikowani pracownicy serwisu upowaĪnieni są do wykonywania
wszelkich napraw.

Czyszczenie obiektywu
Delikatnie wytrzyj obiektyw papierem do czyszczenia obiektywów. Nie naleĪy dotykaü
obiektywu rĊkami.

Czyszczenie obudowy projektora
Delikatnie wytrzyj miĊkką szmatką. JeĞli nie moĪna áatwo usunąü brudu i plam naleĪy
uĪyü miĊkkiej szmatki zwilĪonej w wodzie lub wody i neutralnego detergentu oraz
wytrzeü miĊkką, suchą szmatką.

Czyszczenie pokrywy filtra
PokrywĊ filtra, znajdującą siĊ z boku projektora naleĪy czyĞciü co 100 godzin
uĪywania. JeĞli nie zostanie wykonane okresowe czyszczenie, moĪe to spowodowaü
zapchanie kurzem i uniemoĪliwienie prawidáowej wentylacji projektora. MoĪe to
spowodowaü przegrzanie i uszkodzenie projektora.

W celu oczyszczenia pokrywy:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Wyáącz projektor i odáącz przewód zasilający
prądu zmiennego od gniazdka Ğciennego.
Zdejmij filtra pokrywy wedáug instrukcji na
ilustracji.
OczyĞü pokrywĊ filtra.
 Do oczyszczenia pokrywy filtra zaleca
siĊ uĪywanie maáego odkurzacza
przeznaczonego do komputerów i
innego sprzĊtu biurowego.
 Jesli pokrywa filtra zostaáa rozerwana
naleĪy ją wymieniü.
ZaáóĪ z powrotem pokrywĊ filtra.
Zamocuj pokrywĊ filtra.
Podáącz z powrotem zasilanie projektora.







Przed rozpoczĊciem prac konserwacyjnych wyáącz projektor i odáącz przewód prądu
zmiennego od gniazda zasilania.
Przed czyszczeniem upewnij siĊ, Īe obiektyw nie jest gorący.
Nie naleĪy uĪywaü detergentów lub Ğrodków chemicznych innych niĪ wskazane powyĪej.
Nie naleĪy uĪywaü benzenu lub rozpuszczalników.
Nie naleĪy uĪywaü Ğrodków chemicznych w aerozolu.
NaleĪy uĪywaü wyáącznie miĊkkiej szmatki lub papieru do czyszczenia obiektywu.
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Wymiana lampy
PoniewaĪ projektor dáugo pracuje, jego jasnoĞü stopniowo siĊ zmniejsza, a lampa
staje siĊ bardziej podatna na pĊkniĊcie. Zalecamy wymianĊ lampy, jeĞli pojawi siĊ
komunikat z ostrzeĪeniem. Nie naleĪy próbowaü wymieniaü lampy samodzielnie. W
celu wymiany naleĪy skontaktowaü siĊ z wykwalifikowanym personelem serwisu.

Oznaczenie typu: RLC-059












Zaraz po wyáączeniu projektora lampa jest bardzo gorąca. Jej dotkniĊcie moĪe spowodowaü
poparzenie palców. Podczas wymiany lampy naleĪy zaczekaü co najmniej 45 minut na jej
ostygniĊcie.
Nigdy nie naleĪy doytkaü szkáa lampy. Nieprawidáowa obsáuga lampy, wáącznie z dotykaniem
szkáa, moĪe spowodowaü jej eksplozjĊ.
ĪywotnoĞü lampy zaleĪy od konkretnej lampy i od miejsca jej uĪywania. Nie gwarantuje siĊ
takiej samej ĪywotnoĞci kaĪdej lampy. Niektóre lampy mogą ulec awarii lub zakoĔczyü
swoją przydatnoĞü wczeĞniej niĪ inne, podobne lampy.
Lampa moĪe eksplodowaü w wyniku wibracji, drgaĔ lub zuĪycia wynikającego z
dáugotrwaáego uĪywania przy zbliĪaniu siĊ lampy do koĔca przydatnoĞci.
NiebezpieczeĔstwo eksplozji zaleĪy od Ğrodowiska lub warunków uĪywania projektora i
lampy.
Podczas mocowania lub odáączania lampy naleĪy zakáadaü rĊkawice ochronne i okulary.
CzĊste cykle wáączania - wyáączania, mogą uszkodziü lampĊ i skróciü czas jej przydatnoĞci.
NaleĪy zaczekaü okoáo 5 minut na wyáączenie projektora po wáączeniu zasilania.
Nie naleĪy uĪywaü lampy w pobliĪu papieru, szmat lub innego palnego materiaáu, ani
przykrywaü jej takimi materiaáami.
Nie naleĪy uĪywaü lampy w atmosferze z palnymi substancjami, takimi jak rozpuszczalnik.
Podczas uĪywania lampy w atmosferze zawierającej tlen (w powietrzu) naleĪy dokáadnie
wywietrzyü miejsce lub pomieszczenie. Wdychanie ozonu moĪe spowodowaü bóle gáowy,
mdáoĞci, omdlenia i inne symptomy.
W lampie znajduje siĊ nieorganiczna rtĊü. JeĞli lampa pĊknie, rtĊü z lampy moĪe wydostaü
siĊ na zewnątrz. Aby uniknąü wdychania oparów rtĊci, jeĞli lampa stáucze siĊ naleĪy
bezzwáocznie opuĞciü to miejsce i wentylowaü je przez co najmniej 30 minut. W przeciwnym
razie wdychanie moĪe byü szkodliwe dla zdrowia uĪytkownika.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wyáączenie projektora.
Po zainstalowaniu projektora pod sufitem, zdejmij go
Odáącz przewód zasilający.
Poluzuj ĞrubĊ z boku pokrywy lampy i zdejmij pokrywĊ.
OdkrĊü Ğruby z moduáu lampy, podnieĞ uchwyt i wyciągnij moduá.
WáóĪ do projektora nowy moduá lampy i dokrĊü Ğruby.
ZaáóĪ ponownie pokrywĊ lampy i dokrĊü ĞrubĊ.
Wáącz projektor. JeĞli po rozgrzaniu lampa nie uruchamia siĊ, spróbuj przeinstalowaü
lampĊ.
Wyzeruj godziny lampy. SprawdĨ menu Informacje.








ZuĪytą lampĊ naleĪy usunąü w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
Upewnij siĊ, Īe Ğruby są dokrĊcone prawidáowo. NiedokrĊcenie Ğrub do koĔca moĪe
spowodowaü obraĪenia lub wypadki.
PoniewaĪ lampa jest wykonana ze szkáa naleĪy uwaĪaü, aby nie upuĞciü urządzenia i nie
zarysowaü szkáa.
Nie naleĪy uĪywaü ponownie starej lampy. MoĪe to spowodowaü jej eksplozjĊ.
Przed wymianą lampy naleĪy upewniü siĊ, Īe projektor jest wyáączony i odáączyü
przewód zasilający prądu zmiennego.
Nie naleĪy uĪywaü projektora ze zdjĊtą pokrywą lampy.
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Specyfikacje
System wyĞwietlania
RozdzielczoĞü
PowiĊkszenie
F/Nr
DáugoĞü ogniskowej
Rozmiar ekranu
Lampa
Záącze wejĞcia

Panel DLP Single 0,65"
1080p (1920 x 1080 pikseli)
1,5X
2,41 - 2,97
20,72 - 31mm
30” - 300”
280W
15-pinowe D-Sub x 2, S-Video x 1, Video x 1, WejĞcie sygnaáu
audio (3,5 mm stereo mini jack) x 2, HDMI x 2, gniazdo
Component RCA x 1, gniazdo audio RCA (L/R) x 1, 3,5 mm
wejĞcie mikrofonu x1, USB typ A x 1 (obsáuguje aktualizacji

firmware, wyĞwietlacz napĊdu flash USB i klucz poáączenia
bezprzewodowego wyĞwietlacza USB), USB typ mini-B x1
Záącze wyjĞcia
Záącze sterowania
GáoĞnik
ZgodnoĞü wideo

CzĊstotliwoĞü
skanowania
CzĊstotliwoĞü pozioma
CzĊstotliwoĞü pionowa
ĝrodowisko

(obsáuga wyĞwietlacza USB)
15 pinowe D-Sub x 1, wyjĞcie sygnaáu audio
(3,5 mm stereo mini jack) x 1
RS-232 x 1, wyjĞcie wyzwalacza prądu staáego 12-V x 1,, RJ45 x
1
10 wat x 2
NTSC, NTSC 4.43
PAL, PAL-N, PAL M
SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), Composite video

31 -100 KHz
50 - 85 Hz
Dziaáanie:
Temperatura: 0°C do 40°C
WilgotnoĞü: 10%-80%
Przechowywanie:
Temperatura: -20°C do 60°C
WilgotnoĞü: 5%-85%
Prąd zmienny 100-240 V, 50 - 60 Hz, 3,8A

Wymagania dotyczące
zasilania
ZuĪycie energii
390 W
Wymiary (S x G x W)
335 x 267 x 132 mm
Waga
3,86 kg (8,5 funtów)
Uwaga: Konstrukcje i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wczeĞniejszego powiadomienia.
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Wymiary
335 mm (S) x 267 mm (G) x 132 mm (W)

335
64,5

267
132

84,9

Instalacja przy montaĪu sufitowym
227

ĝruby do montaĪu
sufitowego:
M4 x 8 (Maks. L = 8 mm)
174
103

Jednostka: mm
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Dodatek
Komunikaty wskaĨników LED
Typ LED
Dioda LED zasilania
Dioda LED lampy
Dioda LED temperatury
Dioda LED zasilania
Dioda LED lampy
Dioda LED temperatury
Dioda LED zasilania
Dioda LED lampy
Dioda LED temperatury
Dioda LED zasilania
Dioda LED lampy
Dioda LED temperatury
Dioda LED zasilania
Dioda LED lampy
Dioda LED temperatury
Dioda LED zasilania
Dioda LED lampy
Dioda LED temperatury
Dioda LED zasilania
Dioda LED lampy
Dioda LED temperatury

Kolor
Niebieski
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Czerwony
Czerwony

Status
Staáe
Wyá.
Wyá.
Migające
Wyá.
Wyá.
Staáe
Wyá.
Wyá.
Staáe
Wyá.
Wyá.
Migające
Wyá.
Wyá.
Staáe
Staáe
Migające
Staáe
Staáe
Wyá.

Dioda LED zasilania
Dioda LED lampy
Dioda LED temperatury
Dioda LED zasilania
Dioda LED lampy
Dioda LED temperatury
Dioda LED zasilania
Dioda LED lampy
Dioda LED temperatury

Niebieski
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Czerwony
Czerwony

Staáe
Migające
Wyá.
Wyá.
Staáe
Staáe
Migające
Wyá.
Wyá.
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Znaczenie
Tryb wstrzymania, po wáączeniu trybu
oszczĊdzania energii.
Tryb wstrzymania, po wyáączeniu trybu
oszczĊdzania energii.
Uruchamianie

Normalna praca

Wyáączanie zasilania
(Projektor wymaga cháodzenia przez 35
sekund po wyáączeniu zasilania.)
System projektora napotkaá problemy z
wentylatorami, dlatego projektor nie
moĪe siĊ uruchomiü.
Lampa osiągnĊáa koniec okresu
przydatnoĞci i wkrótce naleĪy ją
wymieniü. Lampa bĊdzie kontynuowaáa
dziaáanie, aĪ do awarii. ZmieĔ lampĊ.
JeĞli lampa jest wyáączona, moĪe Ĩle
dziaáaü balast.
Za wysoka temperatura. Lampa wyáączy
siĊ. Silnik wentylatora cháodzi lampĊ.
Nie powiodáo siĊ zapalenie lampy. JeĞli
temperatura jest za wysoka, wentylatory
wykonają cháodzenie lampy.
Projektor po wyáączeniu wymaga 90
sekund na ocháodzenie. Przy próbie
wáączenia wyáączy siĊ ponownie.
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Tryby zgodnoĞci
Komputer:
ZgodnoĞü

RozdzielczoĞü

VGA

640 x 480

SVGA

800 x 600

XGA

1024 x 768

SXGA

1280 x 1024

UXGA
Mac 13
Mac 16
Mac 19
1080i30
1080i25
480p
576p
720p60
720p50
1080p60
1080p50

1600 x 1200
640 x 480
832 x 624
1024 x 768
1920 x 1080
1920 x 1080
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080

ViewSonic Pro8400

Synchronizacja
pozioma [kHz]
24,69
31,5
37,9
37,5
43,3
30,99
35,2
37,9
48,1
46,9
53,7
39,63
48,4
56,5
60
64
80
47,7
35
49,72
60,24
33,75
28,13
31,47
31,25
45
37,5
67,5
56,25

Synchronizacja
pionowa [Hz]
50
60
72
75
85
50
56
60
72
75
85
50
60
70
75
60
75
60
67
75
75
60
50
59,94
50
60
50
60
50
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Wideo:
ZgodnoĞü

RozdzielczoĞü

1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p
576i
480p
480i

1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1280 x 720
1280 x 720
720 x 576
720 x 576
720 x 480
720 x 480

ViewSonic Pro8400

Synchronizacja
pozioma [kHz]
67,5
56,3
33,8
28,1
45
37,5
31,3
15,6
31,5
15,8

Synchronizacja
pionowa [Hz]
60
50
60
50
60
50
50
50
60
60
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Rozwiązywanie problemów
Przed wysáaniem projektora do naprawy naleĪy sprawdziü symptomy i przedstawione
poniĪej rozwiązania. JeĞli problem utrzymuje siĊ, skontaktuj siĊ z lokalnym
sprzedawcą lub punktem serwisowym. SprawdĨ takĪe czĊĞü "Komunikaty wskaĨników
LED".

Problemy ze startem
JeĞli nie Ğwieci siĊ Īadne Ğwiatáo:
 SprawdĨ, czy przewód zasilający jest pewnie podáączony do projektora oraz, Īe
drugi koniec jest podáączony do gniazdka zasilania.
 Ponownie naciĞnij przycisk zasilania.
 Odáącz przewód zasilający i zaczekaj chwilĊ, a nastĊpnie podáącz go i ponownie
naciĞnij przycisk zasilania.

Problemy z obrazem
Jesli wyĞwietla siĊ Ĩródáo wyszukiwania:
NaciĞnij SOURCE (ĨRÓDàO) na projektorze, aby wybraü aktywne Ĩródáo wejĞcia.
Upewnij siĊ, Īe jest wáączone i podáączone zewnĊtrzne Ĩródáo.
W celu poáączenia z komputerem, upewnij siĊ, Īe jest wáączony zewnĊtrzny port
wideo komputera notebook. SprawdĨ informacje w podrĊczniku komputera.
Brak ostroĞci obrazu:
 Upewnij siĊ, Īe zdjĊta zostaáa pokrywa obiektywu.
 Podczas wyĞwietlania menu ekranowego, wyreguluj pokrĊtáo ostroĞci. (Rozmiar
obrazu nie powinien siĊ zmieniaü; jeĞli siĊ zmienia, regulowane jest
powiĊkszenie, a nie ostroĞü).
 SprawdĨ, czy obiektyw projektora nie wymaga czyszczenia.
JeĞli obraz miga lub jest niestabilny, przy poáączeniu z komputerem:
 NaciĞnij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania, przejdĨ do
Wideo/Audio i wyreguluj CzĊstotl. lub ĝledzen..





Problemy z pilotem zdalnego sterowania
JeĞli pilot zdalnego sterowania nie dziaáa:
 SprawdĨ, czy nic nie blokuje pola widzenia odbiornika pilota zdalnego
sterowania z przodu projektora. UĪyj pilota zdalnego sterowania z odlegáoĞci
efektywnego poáączenia.
 Wykieruj pilota zdalnego sterowania w ekran lub w tyá projektora.
 PrzesuĔ pilota zdalnego sterowania, aby znajdowaá siĊ bardziej z przodu lub z tyáu
projektora, nie za daleko w bok.

ViewSonic Pro8400
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Komendy i konfiguracja RS-232

9 pinowy D-Sub
1

1 CD

2

RXD

3

TXD

4

DTR

5

GND (MASA)

6

DSR

7

RTS

8

CTS

9

RI

Lista przewodów
C1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POWčOKA

PrĊdkoĞü transmisji

19200 bps

DáugoĞü danych

8 bitów

Kontrola parzystoĞci

Brak

Bit stopu

1 bit

Kontrola przepáywu

Brak

KOLOR
Czarny
Brązowy
Czerwony
PomaraĔczowa
Īóáty
Zielona
Niebieski
Purpurowy
Biaáe
DW

C2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POWčOKA

WàĄCZANIE ZASILANIA/WYàĄCZANIE ZASILANIA
WàĄCZANIE ZASILANIA

BE,EF,10,05,00,C6,FF,11,11,01,00,01,00

WYàĄCZANIE ZASILANIA

BE,EF,02,06,00,6D,D2,34,00,00,00,00,00

WYBÓR ĨRÓDàA
Komputer 1

BE,EF,02,06,00,BC,D3,35,00,00,00,00,00

Komputer 2

BE,EF,02,06,00,8F,D3,36,00,00,00,00,00

COMPONENT

BE,EF,02,06,00,5E,D2,37,00,00,00,00,00

COMPOSITE

BE,EF,02,06,00,A1,D2,38,00,00,00,00,00

S-VIDEO

BE,EF,02,06,00,70,D3,39,00,00,00,00,00

HDMI 1

BE,EF,02,06,00,43,D3,3A,00,00,00,00,0

HDMI 2

BE,EF,02,06,00,92,D2,3B,00,00,00,00,00

USB A

BE,EF,02,06,00,D2,A1,38,00,00,00,00,00

ViewSonic Pro8400
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USB B

BE,EF,02,06,00,D3,70,39,00,00,00,00,00

LAN

BE,EF,02,06,00,DF,43,3A,00,00,00,00,00

PRZYCISK SZYBKIEGO URUCHOMIENIA
MENU

BE,EF,02,06,00,C8,D7,01,00,00,00,00,00

W GÓRĉ

BE,EF,02,06,00,FB,D7,02,00,00,00,00,0

W DÓà

BE,EF,02,06,00,2A,D6,03,00,00,00,00,00

W LEWO

BE,EF,02,06,00,9D,D7,04,00,00,00,00,00

W PRAWO

BE,EF,02,06,00,4C,D6,05,00,00,00,00,00

ENTER

BE,EF,02,06,00,E6,D6,0F,00,00,00,00,00

RESYNCHRONIZACJA

BE,EF,02,06,00,F2,D5,1B,00,00,00,00,00

PROPORCJE

BE,EF,02,06,00,C7,D2,3E,00,00,00,00,00

WYCISZENIE

BE,EF,02,06,00,16,D3,3F,00,00,00,00,0

ZATRZYMAJ

BE,EF,02,06,00,D9,D8,40,00,00,00,00,00

PUSTY

BE,EF,02,06,00,08,D9,41,00,00,00,00,00

ĨRÓDàO

BE,EF,02,06,00,7F,D6,06,00,00,00,00,00

INNE FUNKCJE
Wà. DCR

BE,EF,02,06,00,EA,D8,43,00,00,00,00,00

WYà. DCR

BE,EF,02,06,00,5D,D9,44,00,00,00,00,00

Wà. ECO

BE,EF,02,06,00,8C,D8,45,00,00,00,00,0

WYà. ECO

BE,EF,02,06,00,BF,D8,46,00,00,00,00,00

ZWIĉKSZENIE GàOĝNOĝCI

BE,EF,02,06,00,6E,D9,47,00,00,00,00,00

ZMNIEJSZENIE GàOĝNOĝCI

BE,EF,02,06,00,91,D9,48,00,00,00,00,00

ZWIĉKSZENIE KOREKCJI TRAPEZU

BE,EF,02,06,00,40,D8,49,00,00,00,00,00

ZMNIEJSZENIE KOREKCJI TRAPEZU

BE,EF,02,06,00,73,D8,4A,00,00,00,00,00

WYZEROWANIE DO WARTOĝCI FABRYCZNYCH BE,EF,02,06,00,A2,D9,4B,00,00,00,00,00
WYZEROWANIE GODZIN LAMPY

BE,EF,02,06,00,15,D8,4C,00,00,00,00,00

WYZEROWANIE GODZIN FILTRA

BE,EF,02,06,00,C4,D9,4D,00,00,00,00,00
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Kod sterowania podczerwienią
Kod systemu: 83F4
Format: NEC

87
HDMI1

HDMI2

Video

Compo

6D

PC

67

6E

6F
08

82

Auto
Enter

83

08

81

85
84

Swap

Default

ViewSonic Pro8400

8D

02

01

62

04

09

0B

03

06

8E
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8F

05
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3RPRFWHFKQLF]QDNOLHQWD
:FHOXX]\VNDQLDLQIRUPDFMLRSRPRF\WHFKQLF]QHMOXEVHUZLVXSURGXNWXSDWU]WDEHODSRQLĪHMOXE
VNRQWDNWXMVLĊ]GRVWDZFą
UWAGA: 1DOHĪ\SU]\JRWRZDüQXPHUVHU\MQ\SURGXNWX

Kraj/
Region
3ROVNDLLQQH
NUDMH(XURS\
&HQWUDOQHM

Witryna internetowa

Telefon

E-mail

ZZZYLHZVRQLFHXURSHFRP
SO

ZZZYLHZVRQLFHXURSHFRP
SOVXSSRUWFDOOGHVN

VHUYLFHBSO#
YLHZVRQLFHXURSHFRP
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2JUDQLF]RQDJZDUDQFMD
352-(.7259,(:621,&®
=DNUHVJZDUDQFML
)LUPD9LHZ6RQLFJZDUDQWXMHĪHSU]\QRUPDOQ\PXĪ\WNRZDQLXZRNUHVLHJZDUDQFMLMHMSURGXNW\
EĊGąZROQHRGGHIHNWyZPDWHULDáRZ\FKLZDGZ\WZDU]DQLD-HĪHOLZRNUHVLHJZDUDQF\MQ\P
Z\VWDSLąGHIHNW\PDWHULDáRZHOXEZDG\Z\WZDU]DQLDSURGXNWX¿UPD9LHZ6RQLFZHGáXJ
ZáDVQHJRX]QDQLDQDSUDZLOXEZ\PLHQLSURGXNWQDLQQ\SRGREQ\:\PLHQLRQ\SURGXNWOXEMHJR
SRG]HVSRá\PRJą]DZLHUDüF]ĊĞFLOXEHOHPHQW\Z\UHPRQWRZDQHOXERGQRZLRQH
2NUHVZDĪQRĞFLJZDUDQFML
$PHU\ND3yáQRFQDL3RáXGQLRZD ODWDQDZV]\VWNLHF]ĊĞFLSR]DODPSąODWDQDURERFL]QĊURNQD
RU\JLQDOQąODPSĊOLF]ąFRGGDW\SLHUZV]HJR]DNXSLHQLDSU]H]NOLHQWD
(XURSDODWDQDZV]\VWNLHF]ĊĞFLSR]DODPSąODWDQDURERFL]QĊURNRJUDQLF]RQHMJZDUDQFMLQD
RU\JLQDOQąODPSĊOLF]ąFRGGDW\SLHUZV]HJR]DNXSLHQLDSU]H]NOLHQWD
,QQHUHJLRQ\OXENUDMH,QIRUPDFMHRJZDUDQFMLQDOHĪ\VSUDZG]LüXORNDOQHJRGRVWDZF\OXEZORNDOQ\P
ELXU]H9LHZ6RQLF
*ZDUDQFMDQDODPSĊSRGOHJDVSUDZG]HQLXLDSUREDFLHWHUPLQyZLZDUXQNyZ'RW\F]\Z\áąF]QLHODPS
]DLQVWDORZDQ\FKSU]H]SURGXFHQWD
1DZV]\VWNLHODPS\ZFKRG]ąFHZVNáDGDNFHVRULyZ]DNXSLRQHRGG]LHOQLHXG]LHODQDMHVWJZDUDQFMDQD
GQL
.RJRGRW\F]\JZDUDQFMD
1LQLHMV]DJZDUDQFMDREHMPXMHW\ONRSLHUZV]HJRQDE\ZFĊ
(OHPHQW\QLHREMĊWHJZDUDQFMą
 :V]HONLHSURGXNW\]XV]NRG]RQ\P]PLHQLRQ\POXEXVXQLĊW\PQXPHUHPVHU\MQ\P
 8V]NRG]HQLDSRJRUV]HQLHG]LDáDQLDOXEQLHZáDĞFLZHG]LDáDQLHVSRZRGRZDQHQDVWĊSXMąF\PL
SU]\F]\QDPL

D 3U]\SDGNRZHXV]NRG]HQLHQLHZáDĞFLZHXĪ\WNRZDQLH]DQLHGEDQLHSRĪDU]DPRF]HQLH
SRUDĪHQLHSLRUXQHPOXEG]LDáDQLHLQQHMVLá\SU]\URG\QLHDXWRU\]RZDQDPRG\¿NDFMDOXE
QLHSU]HVWU]HJDQLHGRáąF]RQHMGRZ\UREXLQVWUXNFML

E1DSUDZDOXEXVLáRZDQLHQDSUDZ\SU]H]RVRE\QLHXSRZDĪQLRQHSU]H]9LHZ6RQLF

F:V]HONLHXV]NRG]HQLDZ\UREXZWUDQVSRUFLH

G8VXQLĊFLHOXELQVWDODFMDSURGXNWX

H3U]\F]\Q\]HZQĊWU]QHWDNLHMDNZDKDQLDQDSLĊFLDOXEDZDULD]DVLODQLD

I 6WRVRZDQLHPDWHULDáyZOXEF]ĊĞFLQLHVSHáQLDMąF\FKVSHF\¿NDFMLWHFKQLF]Q\FK9LHZ6RQLF

J1RUPDOQH]XĪ\FLH

K:V]HONLHLQQHSU]\F]\Q\QLH]ZLą]DQH]GHIHNWHPSURGXNWX
 'RZROQHJRSURGXNWXNWyUHJRG]LDáDQLHZ\ND]XMHVWDQ]QDQ\MDNRÄZ\SDOHQLHHNUDQX´
EĊGąF\Z\QLNLHPGáXJLHJRZ\ĞZLHWODQLDQDHNUDQLHVWDW\F]QHJRREUD]X
 2SáDW\]DGHLQVWDODFMĊLQVWDODFMĊWUDQVSRUWXEH]SLHF]HQLHLNRQ¿JXUDFMĊ
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8]\VNLZDQLHXVáXJL
 ,QIRUPDFMHGRW\F]ąFHX]\VNLZDQLDXVáXJLJZDUDQF\MQHMPRĪQDX]\VNDüZG]LDOHREVáXJLNOLHQWyZ
9LHZ6RQLF VSUDZGĨLQIRUPDFMHQDVWURQLHSRPRF\WHFKQLF]QHMNOLHQWD .RQLHF]QHMHVWSRGDQLH
QXPHUXVHU\MQHJRSURGXNWX
 :FHOXX]\VNDQLDXVáXJLJZDUDQF\MQHMQDOHĪ\SU]HGVWDZLü D RU\JLQDOQ\GRZyGVSU]HGDĪ\]GDWą
VSU]HGDĪ\ E LPLĊLQD]ZLVNR F DGUHV G RSLVSUREOHPXRUD] H QXPHUVHU\MQ\SURGXNWX
 3URGXNWQDOHĪ\]DQLHĞüOXEZ\VáDüZRU\JLQDOQ\PRSDNRZDQLXSRRSáDFHQLXNRV]WyZSU]HV\áNLGR
DXWRU\]RZDQHJRSXQNWXVHUZLVRZHJR9LHZ6RQLFOXEGR¿UP\9LHZ6RQLF
 'RGDWNRZHLQIRUPDFMHOXEQD]ZĊQDMEOLĪV]HJRSXQNWXVHUZLVRZHJR9LHZ6RQLFPRĪQDX]\VNDüSR
VNRQWDNWRZDQLXVLĊ]¿UPą9LHZ6RQLF
2JUDQLF]HQLDGRPQLHPDQ\FKJZDUDQFML
1LHXG]LHODVLĊĪDGQ\FKJZDUDQFMLZ\UDQ\FKDQLGRPQLHPDQ\FKZW\PJZDUDQFML
VSU]HGDZDOQRĞFLDQLSU]\GDWQRĞFLGRRNUHĞORQHJRFHOXZ\NUDF]DMąF\FKSR]DWXRSLVDQH
:\áąF]HQLHRGSRZLHG]LDOQRĞFLF\ZLOQHM
2GSRZLHG]LDOQRĞüF\ZLOQD¿UP\YLHZVRQLFRJUDQLF]DVLĊGRNRV]WyZQDSUDZ\OXEZ\PLDQ\
Z\UREX9LHZVRQLFQLHSU]\MPXMHRGSRZLHG]LDOQRĞFL]D
 6]NRG\Z\U]ąG]RQHZVWRVXQNXGRLQQHJRPLHQLDVSRZRGRZDQHSU]H]XVWHUNLZ\UREX
V]NRG\SROHJDMąFHQDQLHZ\JRG]LHQLHPRĪQRĞFLXĪ\WNRZDQLDZ\UREXVWUDFLHF]DVX]\VNyZ
PRĪOLZRĞFLJRVSRGDUF]\FKGREUHJRLPLHQLD]DNáyFHQLXVWRVXQNyZJRVSRGDUF]\FKOXEQD
LQQHMVWUDFLHKDQGORZHMQDZHWMHĪHOL¿UPDYLHZVRQLF]RVWDáDSRZLDGRPLRQDRPRĪOLZRĞFL
WDNLFKVWUDW
 :V]HONLHLQQHV]NRG\GRGDWNRZHZWyUQHOXELQDF]HMRNUHĞORQH
 :V]HONLHURV]F]HQLDGRZROQHMVWURQ\WU]HFLHMZREHFNOLHQWD
6NXWNLSUDZDVWDQRZHJR
1LQLHMV]DJZDUDQFMDQDGDMHNOLHQWRZLRNUHĞORQHXSUDZQLHQLDLPRĪHRQWDNĪHSRVLDGDüLQQHXSUDZQLHQLDNWyUH
UyĪQLąVLĊPLĊG]\VREąZ]DOHĪQRĞFLRGVWDQX:QLHNWyU\FKVWDQDFKQLHGR]ZRORQHMHVWRJUDQLF]DQLHJZDUDQFML
GRPQLHPDQ\FKDQLWHĪZ\áąF]DQLHV]NyGGRGDWNRZ\FKLQDVWĊSF]\FKWRWHĪSRZ\ĪV]HRJUDQLF]HQLDPRJąQLH
PLHü]DVWRVRZDQLDGRSRV]F]HJyOQ\FKQDE\ZFyZ

6SU]HGDĪSR]D6WDQDPL=MHGQRF]RQ\PLL.DQDGą
3RLQIRUPDFMHQDWHPDWJZDUDQFMLLREVáXJLWHFKQLF]QHMZ\UREyZ9LHZ6RQLFVSU]HGDZDQ\FKSR]D6WDQDPL
=MHGQRF]RQ\PLL.DQDGąQDOHĪ\VNRQWDNWRZDüVLĊ]¿UPą9LHZ6RQLFOXEPLHMVFRZ\PGHDOHUHPZ\UREyZ
9LHZ6RQLF
2NUHVJZDUDQFMLQDWHQSURGXNWZF]ĊĞFLNRQW\QHQWDOQHM&KLQ ]Z\áąF]HQLHP+RQJ.RQJX0DNDRL7DMZDQX 
]DOHĪ\RGRNUHĞOHĔLZDUXQNyZZNDUFLHQDSUDZJZDUDQF\MQ\FK
6]F]HJyáRZHLQIRUPDFMHGRW\F]ąFHXG]LHORQHMJZDUDQFMLGODXĪ\WNRZQLNyZ](XURS\L5RVMLVąGRVWĊSQHSRG
DGUHVHPZZZYLHZVRQLFHXURSHFRPZF]ĊĞFL6XSSRUW:DUUDQW\,QIRUPDWLRQ

3URMHFWRU:DUUDQW\35-B/:5HYK
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