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AC güç kablosu hakkında notlar

AC Güç Kablosu bu projektörü kullandı ınız ülkelerin gereksinimlerine uymalıdır. AC 
prizinizin a a ıdaki örne e uydu unu do rulayın ve uygun AC Güç Kablosunu 
kullandı ınızdan emin olun Temin edilen AC Güç Kablosu AC Prizinize uymuyorsa 
lütfen bayiinizle temas kurun. Bu projektör topraklanmı  AC hatlı bir fi  ile 
donatılmı tır. Prizinizin fi e uydu undan emin olun. Topraklanmı  fi in güvenli ini
sarsmayın. Voltaj de i imine ba lı olarak sinyal bozulmasını engellemek üzere 
topraklanmı  bir AC prizinin bulundu u bir video kayna ını kullanmanızı tavsiye 
ederiz.
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Giri
Projektör özellikleri
Bu projektör güvenilir ve kolay kullanım açısından yüksek performanslı optik cihaz 
projeksiyonu ile kullanımı kolay tasarımı bir araya getirmektedir.

Projektör a a ıdaki özelliklere sahiptir:

• Geli mi  LED ı ık kayna ı klasik lambalardan daha uzun kullanım ömrü sunar.

• Tek çip 0,45" Texas Instruments DLP® teknolojisi

• WXGA (1280 x 800 piksel)

• Projektör küçük ve hafiftir, bu da onu i  seyahatleri ve bo  zaman aktiviteleri için 
kullanı lı kılar.
stedi iniz her yerde müzik dinleyebilir, belgelerinizi, videolarınızı ve resimlerinizi 

görüntüleyebilirsiniz.

• PC, AV, USB, ve SD kart da dahil olmak üzere çoklu giri  yuvaları  çevre aygıtları ile 
esnek ba lanabilirlik sa lar.

• Kulaklık jakı giri  yuvasına sahip 2W x 2 hoparlör ile donatılmı tır

• Kullanımı kolay, çok dilli ekran menüsü

Not
• Bu kılavuzda verilen bilgiler herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın de i tirilebilir.

• Yazılı izin olmaksızın bu belgenin kısmen ya da tamamen ço altılması, aktarılması ya da 
kopyalanması yasaktır.
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Paketin içindekiler
Projektörü kutusundan çıkardı ınız zaman u parçaların bulundu undan emin olun:

Not
• Bu parçalardan herhangi biri eksik, arızalı ya da çalı mıyorsa en kısa zamanda bayiinizle 

görü ün.

• Maksimum koruma elde etmek için lütfen ürünün orijinal nakliye kutusunu ve ambalaj 
malzemelerini muhafaza edin ve ürünü bir yere nakletmek isterseniz fabrikada 
paketlendi i gibi paketleyin.

Projektör AC güç kablosu Çoklu giri  kablosu

AC adaptörü Uzaktan kumanda ve pili ViewSonic CD sihirbazı

Hızlı ba langıç rehberi Projektör ta ıma çantası
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Projektöre genel bakı
Önden görünü

Arkadan/alttan görünü

1. Havalandırma delikleri 2. Projeksiyon merce i
3. Odak halkası 4. Kontrol paneli

5. Arka IR uzaktan kumanda sensörü 6. AC adaptörü giri i
7. SD kart yuvası 8. Mini-B USB jakı
9. Çoklu giri  soketi 10. Üçayak yuvası
11. Yükseltme aya ı

2 1

43

1

5 6 7 8 9

10 11
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Ürünün kullanılması
Kontrol paneli

1. TEMP (Sıcaklık LED göstergesi)
"LED Göstergesi Mesajlarına" bakın.

2. POWER (Güç LED göstergesi)
"LED Göstergesi Mesajlarına" bakın.

3. MENU
• Projektör SD Kart modunda olmadı ı zaman:

Ekran menülerini göstermek ya da ekran menüsünden çıkmak için kullanılır.

• Projektör müzik/video dosyası tarayıcı modunda oldu unda:

Seçeneklere veya dosya tarayıcısı penceresine geçmek için kullanılır.

• Projektör resim dosyası tarayıcı/resim dosyası liste modunda oldu unda:

Sütunu, satırı ve seçenekleri de i tirin.

• Projektör video tam ekran modunda oldu unda:

Denetim çubu unu açmak/kapatmak için kullanılır.

• Projektör resim tam ekran modunda oldu unda:

Denetim çubu unu 5 saniye gösterir.

4. Yukarı/A a ı tu ları
• Ekran (OSD) menüsü açık oldu unda:

Ana menüyü ve istenen menü ö elerini seçmek için kullanılır.

• Projektör SD Kart ana menü sayfasında oldu unda:

Ö eleri seçmek için sola/sa a gidin.

• Projektör müzik/video dosyası tarayıcı modunda oldu unda:

Dosya tarayıcısı penceresinde ö eleri seçmek için yukarı/a a ı do ru gezer.

Seçenekler modunda ö eleri seçmek için sola/sa a gider.

• Projektör müzik oynatma modunda oldu unda:

Önceki/sonraki seçenekleri seçmek için kullanılır.

• Projektör video tam ekran modunda oldu unda:

1

2 3 4 4 5 6
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Videoyu 2X, 4X, 8X, 16X, 32X aralıklarında hızlı ileri sarmak/geri sarmak için
kullanılır.

• Projektör resim dosyası tarayıcı/resim dosyası liste modunda oldu unda:

Seçili sütunda, satırda veya seçeneklerde gezmek için kullanılır.

• Projektör resim tam ekran modunda oldu unda:

Önceki/sonraki dosyayı seçmek için kullanılır.

5. ENTER
• OSD menü açık oldu unda:

Ö e seçiminizi do rulamak için kullanılır.

Bir menü seçene i seçer.

• Projektör SD Kart ana menü sayfasında oldu unda:

Dosya tarayıcısı moduna girer.

• Projektör müzik/video/resim dosyası tarayıcı/müzik oynatma/resim dosyası liste 
modunda oldu unda:

Seçili ö e için çalı maya ba lar.

• Projektör video tam ekran modunda oldu unda:

Bir video oynatmak veya duraklatmak için kullanılır.

• Projektör resim tam ekran modunda oldu unda:

Slayt gösterisini ba latmak/durdurmak için kullanılır.

6. Güç
Projektörü açar ya da kapatır.
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Ba lantı yuvaları

1. SD kart yuvası
Resim, müzik, video ve Office viewer’ı destekler.

2. Mini-B USB jakı
USB ekranı destekler.

3. Çoklu giri  soketi
RGB (PC)/ komponent video (YPbPr/ YCbCr)/ kompozit video/ ses giri i.

1 2 3
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Uzaktan kumanda

1. Power
Projektörü açar ya da kapatır.

2. Blank
Ekran resmini gizler.

3. Düzeltme (Yukarı/A a ı) tu ları
Açılı projeksiyondan kaynaklanan bozulmu  görüntüleri manüel olarak düzeltir.

4. Enter
Do rulanan seçimler.

5. Ses Düzeyi (Sol/Sa ) tu ları
Ekran (OSD) menüsü etkinle tirildi inde, #3 ve #5 tu ları istenilen menü ö elerini 
seçmek ve ayarları yapmak için yön okları olarak kullanılır.

Ses düzeyini ayarlar.

6. MENU
Ekran menülerini gösterir.

7. Sessiz
Sesi geçici olarak kapatmak için kullanılır.

8. Color Mode
Resim kurulum modunu seçer.

9. Aspect
Ekran en boy oranını seçer.

10. Freeze
Yansıtılan görüntüyü dondurur.

1
2
3
4
5

3

6
7

8

10

5

11

12

13

14

15
16

17
189 

19
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11. Auto Sync
Görüntülenen görüntü için en iyi resim zamanlamalarını otomatik olarak belirler.

12. PC
Bilgisayar/komponent sinyalini görüntüler.

13. Video
Kompozit video sinyalini görüntüler.

14. USB
USB ekran sinyalini görüntüler.

15. SD
SD kart sinyalini görüntüler.

16. Exit
Önceki OSD menüsüne geri döner.

17. Source
Kaynak seçme çubu unu gösterir.

18. Magnify
Yansıtılan resim boyutunu büyütür veya küçültür.

19. Kayıttan yürütme tu ları (yalnızca SD kart kayna ı)
• Önceki/geri sar tu u

• Oynat/duraklat tu u

• Durdur tu u

• leri/hızlı ileri sar tu u

Not
• SD Kart kayna ında uzaktan kumandanın kullanılmasına yönelik tu lar kırmızı renkli 

çerçeve içine alınmı tır. Ayrıntılar için bkz. “SD kart ile dosyaları görüntüleme” sayfa 30 .
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Pilin De i tirilmesi
lk kullanımda:

Kullanımdan önce effaf yalıtım bandını çekerek sökün.

Pili de i tirmek için:
1. Kilidi sola do ru itin ve pil kapa ını çıkartın.

2. Eski Lityum pili çıkarıp yeni bir tane takın (CR2025). "+" 
i areti olan yüzeyin yukarıya do ru baktı ından emin 
olun.

3. Klik sesi duyulana kadar pil kapa ını uzaktan 
kumanda üzerinde itin.

Dikkat
•  Pil yanlı  türden pille de i tirildi inde patlama riski mevcuttur.

•  Kullanılan pilleri talimatlar do rultusunda tasfiye edin.

•  Pili yerine takarken artı ve eksi kutupların do ru yerle tirildi inden emin olun.

Not
• Pili çocukların ula amayaca ı yerlerde muhafaza edin. 

• Pili yeniden arj etmeye çalı mayın ya da pili ate e ya da suya atmayın.

• Kullanılan pili ev atıkları ile birlikte tasfiye etmeyin. Kullanılan  pilleri yerel 
yönetmelikler do rultusunda tasfiye edin.

• Piller yanlı  yerle tirilirse patlama tehlikesi vardır. Sadece üretici tarafından önerilen 
türde pil kullanın.

• Pil suya ya da ate e atılmamalıdır; pilleri karanlık, serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. 

• Pilin aktı ından üphelenirseniz akıntıyı silin ve ardından yeni bir pil takın. Akıntı
vücudunuza ya da giysilerinize bula ırsa hemen bol su ile yıkayın.
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Uzaktan kumandanın kullanılması
Uzaktan kumandayı kızıl ötesi uzaktan kumanda sensörüne do rultun ve bir dü meye
basın.

• Projektörün arkadan çalı tırılması

Not
• Uzaktan kumanda, uzaktan kumanda sensörü üzerine güne ı ı ı ya da flüoresan lamba 

gibi güçlü bir ı ık kayna ı dü üyorsa do ru çalı mayabilir.

• Uzaktan kumandayı uzaktan kumanda sensörünün göründü ü bir konumda çalı tırın.

• Uzaktan kumandayı dü ürmeyin ya da sarsmayın.

• Uzaktan kumandayı a ırı sıcak ya da nemli ortamlarda muhafaza etmeyin.

15
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Ba lantı
AC adaptörününm kullanılması
Projektör, cihazla birlikte verilen AC adaptörü ile kullanılmalıdır. Yanlı  adaptörün 
kullanılmasından kaynaklanan hasar garanti kapsamında de ildir.

1. AC adaptörünün fi ini DC IN terminaline takın.

2. Güç kablosunun ilgili ucunu AD adaptörüne takın.

3. Güç kablosunun fi ini bir duvar prizine takın.

Önemli
• Yukarıda gösterilen ba lantılarda, bazı kablolar projektörle verilmeyebilir (bkz. “Paketin 

içindekiler” sayfa 6). Elektronik ma azalarından satın alınabilirler.

• Ayrıntılı ba lantı yöntemleri için, bkz. sayfa 16-19.

1

2
3
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Bilgisayar ba lama
Projektörde IBM® uyumlu ve Macintosh® bilgisayarlarına ba layabildi iniz iki adet 
VGA giri  soketi bulunur. Eski sürüm Macintosh bilgisayarlara ba larsanız, Mac 
ba da tırıcısı gereklidir.

Projektörü dizüstü veya masaüstü bilgisayara ba lamak için:

• VGA kablosu kullanılması

1. Birlikte verilen çoklu giri  kablosunu alıp, bir ucunu bilgisayarın D-Sub çıkı
soketine ba layın.

2. Çoklu giri  kablosunun di er ucunu projektördeki çoklu giri  soketine ba layın.

3. Projektör hoparlörünü kullanmak isterseniz uygun bir ses kablosu alın ve kablonun 
bir ucunu bilgisayarın ses çıkı ına ve di er ucunu çoklu giri  kablosunun ses giri
soketine ba layın.

Önemli
• Dizüstü bilgisayarların ço u projektöre ba landı ında harici video ba lantı noktalarını

açmaz. Genellikle FN + F3 veya CTRL/LCD tu u gibi bir tu  kombinasyonu harici ekranı
açar/kapatır. Dizüstü bilgisayardaki CTRL/LCD etiketli i lev tu unu ya da monitör 
sembolü olan i lev tu unu bulun. FN ve etiketli i lev tu una aynı anda basın. Dizüstü 
bilgisayarınızın tu  kombinasyonunu ö renmek için dizüstü bilgisayarınızın belgelerine 
bakın.
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• USB kablosu kullanılması

1. Bir USB kablosunu alın ve tip A ucunu bilgisayarın USB çıkı  jakına ba layın.

2. USB kablosunun mini-B tip ucunu projektördeki mini-B USB jakına ba layın.
Projektörü bir bilgisayara ba ladı ınızda bilgisayarın görüntüsünü ekranda 
görüntüleyebilirsiniz.

3. Bilgisayarın ekranı yansıtılamıyorsa “Bilgisayarım”a gidin, "USB Ekranı"
seçene ini bulun (fla  disk sürücüsü kullanma ile aynı), ardından USB sürücüsünü 
yüklemek için çift tıklayın.

U
SB

U
SB
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Komponent Video kayna ı aygıtına ba lama
Video kayna ı aygıtınızı kullanılmayan Komponent Video çıkı ı soket takımı olup 
olmadı ını belirlemek için kontrol edin:

• Varsa, bu yönteme devam edebilirsiniz.

• Yoksa, aygıta ba lamak için kullanabilece iniz yöntemi yeniden de erlendirmeniz
gerekir.

Projektörü Komponent Video kayna ına ba lamak için:

1. Komponent Video -VGA (D-Sub) adaptör kablosunu alın ve 3 adet RCA tipi 
konektörü olan ucu Video kayna ı aygıtının Komponent Video çıkı  soketlerine 
ba layın. Fi  ve soketlerin rengi uymalıdır; ye il ye ile, mavi maviye ve kırmızı
kırmızıya.

2. Komponent Video - VGA (D-Sub) adaptör kablosunun di er ucunu (D-Sub tipi 
konektörü olan) çoklu giri  kablosunun D-Sub jakına ba layın.

3. Çoklu giri  kablosunun di er ucunu projektördeki çoklu giri  soketine ba layın.

4. Projektör hoparlörünü kullanmak isterseniz uygun bir ses kablosu alın ve kablonun 
bir ucunu Video kayna ı aygıtının ses çıkı  soketlerine ve di er ucunu çoklu giri
kablosunun ses giri  soketine ba layın.

18



Kompozit Video kayna ı aygıtına ba lama
Video kayna ı aygıtınızı kullanılmayan kompozit Video çıkı ı soket takımı olup 
olmadı ını belirlemek için kontrol edin:

• Varsa, bu yönteme devam edebilirsiniz.

• Yoksa, aygıta ba lamak için kullanabilece iniz yöntemi yeniden de erlendirmeniz
gerekir.

Projektörü kompozit Video kayna ına ba lamak için:

1. Video kablosunu alıp bir ucunu Video kayna ı aygıtının kompozit Video çıkı
soketine ba layın.

2. Video kablosunun di er ucunu çoklu giri  kablosunun Video jakına ba layın.

3. Çoklu giri  kablosunun di er ucunu projektördeki çoklu giri  soketine ba layın.

4. Projektör hoparlörünü kullanmak isterseniz uygun bir ses kablosu alın ve kablonun 
bir ucunu Video kayna ı aygıtının ses çıkı  soketlerine ve di er ucunu çoklu giri
kablosunun ses giri  soketine ba layın.
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Çalı tırma
Projektörün açılması/kapatılması
Projektörün açılması:
1. AC adaptörü ve çevresel sinyal kablolarının ba lantılarını kullanareak gücü 

ba layın.

2. Projektörü açmak için  dü mesine basın.
Projektörün ısınması birkaç saniye sürebilir. 

3. Kayna ınızı açın (bilgisayar, dizüstü bilgisayar, DVD, vb). Projektör kayna ı
otomatik olarak algılayacaktır.

• Projektöre aynı anda birden fazla kaynak ba lıyorsanız, istedi iniz sinyali 
seçmek için projektördeki MENU dü mesine veya uzaktan kumandadaki 
Source dü mesine basın ya da uzaktan kumandadaki istedi iniz sinyal tu una
basın.

Uyarı
• LED lambası yanıyor durumdayken asla merce e do rudan bakmayın. Aksi takdirde 

gözleriniz zarar görebilir.

• Bu odak noktası bir noktaya yüksek sıcaklık yo unla tırır. Olası yangın tehlikesini 
ortadan kaldırmak için çevresine herhangi bir nesne yerle tirmeyin.

Projektörün kapatılması:
1. Projektörü kapatmak için  dü mesine basın. "Gücü kapat? Tekrar Güç 

Dü mesine Basın" mesajı ekranda belirir.

2. Do rulamak için tekrar  dü mesine basın.

3. Projektör uzun bir süre kullanılmayacaksa güç kablosunu duvar prizinden çekin.
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Projektörün yüksekli inin ayarlanması

Projektör görüntü yüksekli ini ayarlamak üzere bir yükseltme aya ı ile donatılmı tır. 
Görüntüyü yükseltmek veya alçaltmak için yükseltme aya ını hassas yükseklik 
ayarını yapmak üzere çevirin.

Not
• Projektörün hasar görmesini engellemek üzere projektörü ta ıma kutusuna 

yerle tirmeden önce yükseltme aya ının tamamen kapalı konumda oldu undan emin 
olun.

Projektörün oda ının ayarlanması

Odak halkasını döndürerek görüntüye odaklanın. Odaklama yapılırken görüntünün 
dura an olması tavsiye edilir.

Yükseltme aya ı

Odak halkası
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Projeksiyon görüntüsünün boyutunun ayarlanması
Ekran boyutunu ve projeksiyon mesafesini belirlemek için a a ıdaki ekle ve tabloya 
bakınız.

* Ekran Çaprazı (inch) = 40/1034* Projeksiyon Mesafesi (mm)
Ex: 24=40/1034*621
* Ekran Çaprazı (mm) = 40*25,4/1034* Projeksiyon Mesafesi (mm)
Ex: 610=40*25,4/1034*621

Optik komponent varyasyonlarına ba lı olarak bu sayılar arasında +/-%10 oynama 
payı bulunmaktadır.

Not
• Projektörü yatay konumda yerle tirin; di er konumlar iç ısı artı ına neden olabilir ve 

projektöre zarar verebilir.

• Projektörün kenarları çevresinde 30 cm ya da daha fazla bo luk bırakın.

• Projektörü dumanlı ortamlarda kullanmayın. Duman kalıntıları önemli parçaların
üzerinde toplanabilir ve projektöre ya da performansına zarar verebilir

16:10 ekran çaprazı Ekrandan önerilen projeksiyon mesafesi (mm)
nç* mm** Ortalama
24 610 621
40 1016 1034
56 1422 1448
72 1829 1862
80 2032 2069

16:10 ekran çaprazı

Projeksiyon mesafesi

Mercek merkezi

Ekran
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Menü kullanımı
Projektör, çok sayıda görüntü ayarı yapabilmenize ve bir dizi ayarı de i tirebilmenize
olanak tanıyan çok dilli ekran menülerine sahiptir.

*1 Yalnızca Renk Modu Kullanıcı 1 veya Kullanıcı 2’ye ayarlandı ında kullanılabilir.
*2 Yalnızca Otomatik Düzeltme Kapalı konuma getirildi inde kullanılabilir.
*3 Yalnızca bilgisayar modunda kullanılabilir.
*4 Yalnızca video modunda kullanılabilir.
*5 Yalnızca bir kaynak ba lı olmadı ında kullanılabilir.

Video/Ses -5 - +5

Renk Sıcaklığı

Kırmızı Kazanç

Yeşil Kazanç

Mavi Kazanç

Açık, Kapalı

Açık, Kapalı

Açık, Kapalı

Kapalı, DÜŞÜK, 
ORTA, YÜKSEK

0 - 100

0 - 100

0 - 100

Otomatik, 4:3, 16:9, 16:10

Tarama dışı*4

Parazit Azaltma*4

Video Ayarı*4

Hoparlör Sesi

Sessiz

-6 - +6

-6 - +1

2% - 10%

Kapalı, DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK

Doygunluk

Netlik

Ton

0 - 10

Otomatik Düzeltme

0 - 4

0 - 100

0 - 31

0 - 100

Bilgisayar

Bileşik

USB

SD Kart

Kaynak

Resim Renk Modu

Ayar

Yüksek Rakım

Otomatik Kaynak

Güç Tasarrufu

Sinyal Tipi

Projeksiyon

Menü Konumu

OSD Zaman Aşımı

OSD Saydam

Kapalı, 1-60 min.

5-60 sec.

Kapalı, 10%~90%

LED Kalibrasyonu*5

Seçenek

Mesaj

Yakınlaştır

Kapalı Çekim

Parola

Boş Ekran

Parolayı Değiştir

Parola

Parola Sil

-5 - +5

Açık, Kapalı

Kapalı, CC1, CC2, 
CC3, CC4, T1, T2

Bilgi

Dil

Lamba Kullanımı Sıfırlama

Giriş Kaynağı

D. Frekans
Y. Frekans
Çözünürlük

Lamba Kullanımı

Parlaklık*1

Karşıtlık*1

Renk Ayarı*1

Gamma*1

Çarpıklık*2

En/Boy Oranı

Frekans*3

3D Senk Ters Çevir

3D Senk

İzleme*3

Yatay Konum*3

Dikey Konum*3

En Parlak, PC, Film, ViewMatch, 
Kullanıcı1, Kullanıcı2

Açık, Kapalı

Üst Sol, Üst Sağ, Orta, Alt 
Sol, Alt Sağ

Ön Masa,Ön Tavan, Arka 
Masa, Arka Tavan

Siyah, Mavi, Gri, Kırmızı, Yeşil, 
Sarı, Camgöbeği, Eflatun, Beyaz

Bilgisayar, Bileşik, USB, 
SD Kart

Açık, Kapalı

Evet, Hayır

Açık, Kapalı

Evet, Hayır

Evet, Hayır

Evet, HayırFabrika Varsayılanı

Otomatik, RGB, YCbCr/YPbPr
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Nasıl çalı tırılır
• Tu  takımının kullanılması:

1. OSD menüsünü açmak için MENU dü mesine basın.

2. OSD gösterildi inde, ana menüde herhangi bir özellik seçmek için /  tu unu
kullanın.

3. stenilen ana menü ö esi seçildikten sonra gerekli ayarlamaları yapmak üzere alt 
menüye girmek için ENTER dü mesine basın.

4. stenen ö eyi seçmek için /  dü mesini kullanın ve onaylamak için ENTER
dü mesine basın.

5. Ayarları /  ile yapın ve ENTER tu una basın.

6. Menü seçene ini seçmek istiyorsanız istenen ö e görüntülenene kadar ENTER
dü mesine basın.

7. Ana menüye geri dönmek için MENU dü mesine basın.

8. OSD’den çıkmak için MENU dü mesine tekrar basın. OSD menüsü kapanacak ve 
projektör yeni ayarları otomatik olarak kaydedecektir.

• Uzaktan kumandanın kullanılması:

1. OSD menüsünü açmak için MENU dü mesine basın.

2. OSD gösterildi inde, ana menüde herhangi bir özellik seçmek için /  tu unu
kullanın.

3. stenilen ana menü ö esi seçildikten sonra gerekli ayarlamaları yapmak üzere alt 
menüye girmek için  dü mesine basın.

4. stenilen ö eyi seçmek için /  dü mesini kullanın, ayarları yapın veya /  ile 
menü seçene ini seçin.

5. Ana menüye geri dönmek için MENU dü mesine basın.

6. OSD’den çıkmak için MENU dü mesine tekrar basın. OSD menüsü kapanacak ve 
projektör yeni ayarları otomatik olarak kaydedecektir.
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Kaynak
Dört kaynak türü seçilebilir.

• Bilgisayar: Bilgisayar/komponent sinyalini görüntüler.

• Bile ik: Kompozit video sinyalini görüntüler.

• USB: USB sinyalini görüntüler.

• SD Kart: SD kart sinyalini görüntüler.

Resim
Renk Modu

Farklı görüntü türleri için optimize edilmi  çok sayıda fabrika ayarı bulunmaktadır.

• En Parlak: En parlak ortam için.

• PC: Bilgisayar veya dizüstü bilgisayar için.

• Film: Ev sineması için.

• ViewMatch: Do ru renk performansı için.

• Kullanıcı 1: Kullanıcı 1 tanımlı ayarları belle e alır.

• Kullanıcı 2: Kullanıcı 2 tanımlı ayarları belle e alır.

Parlaklık

Görüntüyü parlakla tırır ya da koyula tırır.

Kar ıtlık

Açık ve koyu alanlar arasında zıtlık yaratır.

Renk Ayarı

Renk sıcaklı ını ayarlar. Renk sıcaklı ı ne kadar fazla ise ekran o kadar so uk; renk 
sıcaklı ı ne kadar dü ük ise ekran o kadar sıcak görünür. Kullanıcıya özel renk 
sıcaklı ını belirlemek üzere "Kullanıcı" ö esini seçip ardından 3 rengin yo unlu unu
de i tirebilirsiniz (Kırmızı, Ye il, Mavi).

Otomatik Düzeltme

Açılı projeksiyondan kaynaklanan bozulmu  görüntüleri otomatik olarak düzeltir.

Çarpıklık

Açılı projeksiyondan kaynaklanan bozulmu  görüntüleri manüel olarak düzeltir.

En Boy Oranı

Görüntünün ekrana nasıl oturaca ını seçer:

• Otomatik: Görüntüyü projektörün do al çözünürlü üne uydurmak için orantılı olarak 
yatay veya dikey geni li ine ölçeklendirir.
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• 4:3: Görüntüyü 4:3 en boy oranıyla ekranın ortasında gösterilecek ekilde
ölçeklendirir.

• 16:9: Görüntüyü 16:9 en boy oranıyla ekranın ortasında gösterilecek ekilde
ölçeklendirir.

• 16:10: Görüntüyü 16:10 en boy oranıyla ekranın ortasında gösterilecek ekilde
ölçeklendirir.

Gamma

Koyu bir ekranın etkisini artırır. Gama de eri ne kadar yüksek ise karanlık alanlar o 
kadar parlak görünür.

*3D Senk (yalnızca TI 3D DLP-LINK için)

• Açık: 3D i levini etkinle tir.

• Kapalı: 3D i levini devre dı ı bırak.

3D Senk Ters Çevir

• Açık: Sol ve sa  çerçeve ö elerini çevirir.

• Kapalı: Öntanımlı çerçeve içeri i.

3D Senk i levi açık oldu unda:

• Yansıtılan görüntünün parlaklık düzeyi azalır.

• Renk Modu ayarlanamaz.

• Çarpıklık yalnızca sınırlı dereceler dahilinde ayarlanabilir.

• Yakınla tırma resimnleri yalnızca sınırlı boyutlarda büyütebilir.

Video/Ses
Frekans

Projeksiyonun saatini bilgisayara göre ayarlar.

zleme

Projeksiyonun fazını bilgisayara göre ayarlar.

Y Konum (Yatay Konum)

Görüntüyü projeksiyon alanı içinde sola ya da sa a do ru ayarlar.

D Konum (Dikey Konum)

Görüntüyü projeksiyon alanı içinde yukarı ya da a a ı do ru ayarlar.

Tarama dı ı

Görüntü etrafındaki gürültüyü giderir.

Parazit Azaltma
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Görüntüdeki geçici ve/veya uzaysal görüntüyü azaltır.

Video Ayarı

Video Ayarı menüsüne girmenizi sa lar.

• Doygunluk: Siyah ve beyazdan tamamen doygun bir renge kadar geni  bir 
yelpazede video görüntüsünü ayarlar.

• Netlik: Görüntüyü yumu atır ya da netle tirir.

• Ton: Renklere kırmızı ya da ye il tonu katar.

Hoparlör Sesi

Projektör ses düzeyini ayarlar.

Sessiz

Sesi geçici olarak kapatmak için kullanılır.

Ayar
Menü Konumu

Ekran üzerinde menü konumunu seçer.

Projeksiyon

Resmi projektörün oryantasyonuna uyacak ekilde ayarlayın: Ekranın önünde ya da 
arkasında yukarıda ya da a a ıda. Görüntüyü buna göre çevirin ya da döndürün.

Sinyal Tipi

Yansıtmak istedi iniz çoklu giri  terminaline ba layaca ınız kayna ı belirtin.

• Otomatik: Giri  terminalinden giri  sinyali tipini otomatik algılar.

• RGB : VGA sinyali için

• YCbCr/YPbPr: Komponent sinyali için

Güç Tasarrufu

Giri  kayna ı algılanmazsa ve belirli bir süre boyunca herhangi bir i lem yapılmazsa
projektör otomatik olarak kapanır.

Otomatik Kaynak

Tüm giri  kaynaklarını otomatik olarak tarar.

Yüksek Rakım

Bu fonksiyonu, yüksek rakımlarda projektörün so umasının sa lanması için fanın tam 
güçle çalı masını sa lamak üzere kullanın.

OSD Zaman A ımı

OSD menüsünün süresi sayaçta görünür (bo ta bekleme modunda saniye cinsinden).
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OSD Saydam

OSD arkaplanının saydamlık seviyesini de i tirir.

LED Kalibrasyonu

“Evet” seçene ini seçtikten sonra ENTER dü mesine basın, beyaz renk ince ayar 
i leminin tamamlanması için lütfen 10 saniye bekleyin. (Bu i lev 30 dakika açık
kaldıktan sonra kullanılabilir.) LED renk performansının ayarlanmasına yardımcı olur.

Seçenek
Bo  Ekran

Ekranı geçici olarak bo alır ve bu fonksiyon aktif durumdayken ekran rengini seçer.

Parola

Parolayı ayarlar, de i tirir ya da siler. Parola fonksiyonu eklendi i zaman görüntü 
projeksiyonu için projektör açılırken öntanımlı bir parola girmeniz gerekecektir.

Kapalı Çekim

CC1 (altyazı1, en yaygın kanaldır), CC2, CC3, CC4, T1, T2 ya da KAPALI 
seçimlerinden birini yaparak altyazıları etkinle tirin ya da devre dı ı bırakın.

Yakınla tır

Görüntüleri yakınla tırın ve uzakla tırın.

Mesaj

Ekranın sa  altındaki mesaj kutusunu etkinle tirir veya devredı ı bırakır.

Bilgi
Giri  Kayna ı

O anki giri  kayna ını gösterir.

Çözünürlük

O anki giri  kayna ı çözünürlü ünü gösterir.

Y. Frekans

O anki görüntü yatay frekansını gösterir.

D. Frekans

O anki görüntü dikey frekansını gösterir.

Lamba Kullanımı

LED’in kalan çalı ma süresini (saat cinsinden) gösterir.

Lamba Kullanımı Sıfırlama

LED Kullanımını 0 Saat'e sıfırlar.

Fabrika Varsayılanı
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Ayarları öntanımlı fabrika ayarlarına geri yükler.

A a ıdaki ayarlar kalacaktır: Otomatik Düzeltme, Çarpıklık, En/Boy Oranı,
Projeksiyon, Yüksek Rakım, Dil, LED Kullanımı.

Dil
Ekran menüsü tarafından kullanılacak olan dili seçin.
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SD kart ile dosyaları görüntüleme
Projektöre ba landı ınızda projektör, SD kartta kayıtlı olan dosyaları (SDHC 32G’ye 
kadar) görüntüleyebilir.

• Resim 64 x 64 minimum çözünürlü ü; 4000 x 4000’in üzerinde maksimum 
çözünürlü ü destekler.

• Müzik ve Video maksimum 2GB dosya boyutunu destekler.

• Office Viewer,  Word/Excel/PPT/PDF dosyalarının yürütülmesini destekler.

Dosyaları görüntülemek için:

1. Projektörü açın.

2. Projektör üzerindeki SD kart yuvasına bir SD kart takın.

3. SD kart kayna ını seçin.

4. Bellekler ana menü sayfasında Müzik, Film, Resim ve Office Viewer ö eleri olarak 
sınıflandırılır. stenen ö eyi seçmek için tu  takımında /  veya uzaktan 
kumandada /  dü mesine basın ve daha sonra farklı dosya tarayıcısı girmek 
için tu  takımında ENTER dü mesine veya uzaktan kumandada Enter dü mesine
basın.

SD CARD
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Ana menü sayfası

• Tu  takımının kullanılması

• Uzaktan kumandanın kullanılması

Not
• Projektör SD Kartın ana menü sayfası altında oldu u zaman USB kayna ına yalnızca bir 

kez geçebilirsiniz.

Dü me Çalı tırma
Ö eleri seçmek için sola gider.
Ö eleri seçmek için sa a gider.

ENTER Dosya tarayıcısı moduna girin.

Dü me Çalı tırma
Source Kaynakları de i tir. (bkz. Not)
Enter Dosya tarayıcısı moduna girin.

Ö eleri seçmek için sola gider.
Ö eleri seçmek için sa a gider.
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Müzik dosyası tarayıcı penceresi

Not
• Her bir dosya tarayıcısında yalnızca ilgili ve desteklenen dosyaları göreceksiniz.

• Tu  takımının kullanılması

• Uzaktan kumandanın kullanılması

Dü me Çalı tırma
MENU Seçeneklere veya dosya tarayıcısı penceresine geçer.

• Seçeneklerde ö eleri seçmek için gezer.
• Dosya tarayıcısı penceresinde ö eleri seçmek için 

yukarı do ru gezer.
• Seçeneklerde ö eleri seçmek için gezer.
• Ö eleri seçmek için a a ı do ru gezer.

ENTER Seçili ö e için çalı maya ba layın.

Dü me Çalı tırma
Source USB dı ındaki kaynakları de i tirin.
Enter Müzik oynat.
Exit OSD’nin bir üst seviyesine geri dönün.

Ö eleri seçmek için yukarı do ru gezer.
Ö eleri seçmek için a a ı do ru gezer.
Sayfa yukarı
Sayfa a a ı

Ba lık görüntüsü

Dosya
ayrıntıları

Dosya no./
Sayfa no.

Dosya adı

Seçenekler

Dosya tarayıcısı
penceresi

Sayfa yukarı

Sayfa a a ı

Menü
Çıkı
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Müzik oynat

• Tu  takımının kullanılması

• Uzaktan kumandanın kullanılması

• Oynatma türü

Dü me Çalı tırma
Denetim çubu unda bir önceki ö eyi seçin.
Denetim çubu unda bir sonraki ö eyi seçin.

ENTER Seçili ö e için çalı maya ba la.

Dü me Çalı tırma
Source USB dı ındaki kaynakları de i tirin.
Enter Seçili denetim çubu u ö esi için çalı maya ba la.
Exit Müzk dosyası tarayıcı moduna geri dön.

Denetim çubu unda ö eleri seçmek için sola gider.
Denetim çubu unda ö eleri seçmek için sa a gider.
Ses düzeyini alçalt.
Ses düzeyini yükselt.
Müzi i oynat veya duraklat.
Müzi i kayıttan yürütmeyi durdur.
Önceki müzi i oynat.
Sonraki müzi i oynat.
Sessiz veya sesli.

Normal oynat
Karı ık oynat
Bir parçayı tekrar oynat
Tüm parçaları tekrar oynat

Denetim çubu u

Çıkı

Önceki müzik
Oynat/Duraklat

Sonraki müzik
Oynatma türü Menü
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Video dosyası tarayıcı modu

• Tu  takımının kullanılması

• Uzaktan kumandanın kullanılması

Dü me Çalı tırma
MENU Seçeneklere veya dosya tarayıcısı penceresine geçer.

• Seçeneklerde ö eleri seçmek için gezer.
• Dosya tarayıcısı penceresinde ö eleri seçmek için 

yukarı do ru gezer.
• Seçeneklerde ö eleri seçmek için gezer.
• Dosya tarayıcısı penceresinde ö eleri seçmek için 

a a ı do ru gezer.
ENTER Seçili ö e için çalı maya ba la.

Dü me Çalı tırma
Source USB dı ındaki kaynakları de i tirin.
Enter Bir video oynat.
Exit OSD’nin bir üst seviyesine geri dönün.

Dosya tarayıcısı penceresinde ö eleri seçmek için 
yukarı do ru gezer.
Dosya tarayıcısı penceresinde ö eleri seçmek için 
a a ı do ru gezer.
Sayfa yukarı
Sayfa a a ı

Ba lık görüntüsü

Dosya
ayrıntıları

Dosya no./
Sayfa no.

Dosya adı

Seçenekler

Dosya önizleme

Dosya tarayıcısı
penceresi
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Video tam ekran

• Tu  takımının kullanılması

• Uzaktan kumandanın kullanılması

Dü me Çalı tırma
MENU Denetim çubu unu aç/kapat.

• Videoyu 2X, 4X, 8X, 16X, 32X aralıklarında geri sar.
• Denetim çubu u açıkken ö eleri seçmek için gezer.
• Videoyu 2X, 4X, 8X, 16X, 32X aralıklarında hızlı ileri 

sar.
• Denetim çubu u açıkken ö eleri seçmek için gezer.

ENTER • Bir video oynat veya duraklat.
• Denetim çubu u ö esi açıkken seçili ö e için 

çalı maya ba layın.

Dü me Çalı tırma
Source USB dı ındaki kaynakları de i tirin.
MENU Ekran menülerini gösterir.
Enter Denetim çubu u ö esi açıkken seçili ö e için çalı maya

ba layın.
Exit Video dosyası tarayıcı moduna veya dosya listesi 

moduna geri dönün.
Denetim çubu u açıkken ö eleri seçmek için sola do ru
gezer.
• Denetim çubu unu aç/kapat.
• Denetim çubu u açıkken ö eleri seçmek için sa a

do ru gezer.
Ses düzeyini alçalt.
Ses düzeyini yükselt.
Bir video oynat veya duraklat.

Geri sar
Oynat/Duraklat

Hızlı ileri sar

Denetim çubu u
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Videoyu kayıttan yürütmeyi durdur.
Videoyu 2X, 4X, 8X, 16X, 32X aralıklarında geri sar.
Videoyu 2X, 4X, 8X, 16X, 32X aralıklarında hızlı ileri 
sar.
Sessiz veya sesli.
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Resim dosyası tarayıcı modu

• Tu  takımının kullanılması

• Uzaktan kumandanın kullanılması

Dü me Çalı tırma
MENU Sütuna, satıra veya seçeneklere geçer.

Seçili sütunda, satırda veya seçeneklerde gezer.
Seçili sütunda, satırda veya seçeneklerde gezer.

ENTER Seçili ö e için çalı maya ba la.

Dü me Çalı tırma
Source USB dı ındaki kaynakları de i tirin.
MENU Ekran menülerini gösterir.
Enter Dosyaları veya klasörleri aç.
Exit OSD’nin bir üst seviyesine geri dönün.

Dosyaları veya klasörleri seçmek için yukarı do ru
gezer. 
Dosyaları veya klasörleri seçmek için a a ı do ru 
gezer.
Dosyaları veya klasörleri seçmek için sola do ru gezer.
Dosyaları veya klasörleri seçmek için sa a do ru gezer.
Önceki sayfayı görüntüleme.
Sonraki sayfa görüntüleme.

Seçenekler

Satır

Sütun
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Resim dosyası liste modu

• Tu  takımının kullanılması

• Uzaktan kumandanın kullanılması

Not
• 3D ekran performansı, uygulanan 3D gözlük ba lıdır.

Dü me Çalı tırma
MENU Sütuna, satıra veya seçeneklere geçer.

Seçili sütunda, satırda veya seçeneklerde gezer.
Seçili sütunda, satırda veya seçeneklerde gezer.

ENTER Seçili ö e için çalı maya ba la.

Dü me Çalı tırma
Source USB dı ındaki kaynakları de i tirin.
MENU Ekran menülerini gösterir.
Enter Resmi tam ekran görüntüle.  
Exit OSD’nin bir üst seviyesine geri dönün.

Dosyaları veya klasörleri seçmek için yukarı do ru
gezer. 
Dosyaları veya klasörleri seçmek için a a ı do ru 
gezer.
Dosyaları veya klasörleri seçmek için sola do ru gezer.
Dosyaları veya klasörleri seçmek için sa a do ru gezer.
Önceki sayfayı görüntüleme.
Sonraki sayfa görüntüleme.

Seçenekler

Satır

Sütun
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Resim tam ekran

• Tu  takımının kullanılması

• Uzaktan kumandanın kullanılması

Dü me Çalı tırma
MENU Denetim çubu unu 5 saniye göster.

• Önceki dosyayı seç.
• Denetim çubu u açıkken ö eleri seçmek için gezer.
• Sonraki dosyayı seç.
• Denetim çubu u açıkken ö eleri seçmek için gezer.

ENTER • Slayt gösterisini ba lat/durdur.
• Seçili denetim çubu u ö esi için çalı maya ba la.

Dü me Çalı tırma
Source USB dı ındaki kaynakları de i tirin.
MENU Ekran menülerini gösterir.
Enter Seçili denetim çubu u ö esi için çalı maya ba la.
Exit Resim tarayıcı moduna veya dosya listesi moduna geri 

dönün.
Denetim çubu unu 5 saniye göster.
Denetim çubu u açıkken ö eleri seçmek için sola do ru
gezer.
Denetim çubu u açıkken ö eleri seçmek için sa a
do ru gezer.
Slayt gösterisi moduna gir.
Slayt gösterisini durdur.
Önceki dosyayı görüntüle.
Sonraki dosyayı görüntüle.

Önceki dosya

Slayt gösterisini ba lat
Sonraki dosya Saat yönünde dönü

Denetim çubu u
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Office Viewer tarayıcı modu

• Tu  takımının kullanılması

• Uzaktan kumandanın kullanılması

Dü me Çalı tırma
MENU OSD’nin bir üst seviyesine geri dönün.

Ö eleri seçmek için yukarı do ru gezer.
Ö eleri seçmek için a a ı do ru gezer.

ENTER Seçili ö e için çalı maya ba la.

Dü me Çalı tırma
Source USB dı ındaki kaynakları de i tirin.
MENU OSD’nin bir üst seviyesine geri dönün.
Enter Dosyaları veya klasörleri aç.
Exit OSD’nin bir üst seviyesine geri dönün.

Dosyaları veya klasörleri seçmek için yukarı do ru
gezer. 
Dosyaları veya klasörleri seçmek için a a ı do ru 
gezer.
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Office Viewer tam ekran

• Tu  takımının kullanılması

• Uzaktan kumandanın kullanılması

Dü me Çalı tırma
MENU • Sayfa denetimi simgeleri görüntüleme ( Çıkı / Sol/

A a ı/ Sa / Yukarı)
• I e ba lamak için ENTER tu una basın simgeyi 

seçmek için  veya  tu una basın.
• Sayfaya yakınla tırılmıyorken önceki sayfaya git.
• Ekranı, yakınla tırılırken sayfanın ba ına ta ı.
• Sayfaya yakınla tırılmıyorken sonraki sayfaya git.
• Ekranı, yakınla tırılırken sayfanın sonuna ta ı.

ENTER Geçerli sayfayı büyüt.

Dü me Çalı tırma
Source USB dı ındaki kaynakları de i tirin.
MENU Ekran menülerini gösterir.
Enter Geçerli sayfayı büyüt.
Exit Geçerli belgeyi bırak ve office viewer tarayıcısına geri 

dön.
• Sayfaya yakınla tırılmıyorken önceki sayfaya git.
• Ekranı, yakınla tırılırken sayfanın ba ına ta ı.
• Sayfaya yakınla tırılmıyorken sonraki sayfaya git.
• Ekranı, yakınla tırılırken sayfanın sonuna ta ı.
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Desteklenen dosya biçimleri

Ö eler Dosya uzantısı

Belge

AdobePDF 1.0~1.4 (PDF)
MS powePoint 97~2010 (ppt, pptx)
MS Excel  95, 97~2007 (xls, xlsx)
MS Word 95~2007 (doc, docx)

Resim JPEG(jpg, jpeg), BMP, PNG
Müzik MP3, MP2,  WMA, RA, AMR, APE, ASF, M4A, FLAC, 

OGG, WAV

Ö eler  Dosya Uzantısı Codec Açıklama
Video AVI

MOV
MP4
MPG
3GP
3G2
MKV
VOB
DAT
M4V
FLV

H.264
MPEG-4

Divx
Xvid

H.263
MPEG-1
MPEG-2

Sorenson Spark
M-JPEG

Maks. 1920 x 1080 30fps

Altyazılar MKV yerle ik
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Office Reader sınırlama
• Orijinal MS Office dosyaları formatı farklı, yazı tipi ve grafik kod çözme hızı ve ekran 

sonucu etkileyebilir.

1. Office reader language supported (Picsel’s font):

2. Internationalization and languages

3. Font

4. Autoshapes

5. MS Word

1 English 2 French 3 German 4 Spanish
5 Italian 6 Malaysian 7 Indonesian 8 Thai
9 Traditional 

Chinese
10 Simplfied Chinese 11 Korean 12 Japanese

Feature Support Notes
International language formatting Partial Some local date formats, special layout styles.
Vertical text (as used in Chinese) No
Local numbering sequence 
formats No

Feature Support Notes
Fonts embedded in MS Office doc-
uments No

fonts linked and downloaded with 
documents (eg HTML) No

Compressed True Type fonts for 
MS Windows Mobule No

Bitmap fonts No
Hinting of glyph shapes No
Vertical reading or vertical cursor 
advance No

Multiple colours within font glyphs No

Feature Support Notes

Gradient fill Most Verical, horizontal, diagonal, centre-square two colours 
gradients.

Line dash style No Shown as solid lines.
Arrowhead end styles Partial Not all line ending shapes

Shape control point Most The control points of most shapes behave consistently 
with MS Office.

Text within autoshapes partial Text can appear in autoshapes in Excel and PowerPoint.
Action button images No

Feature Support Notes
Bold text Partial Not supported in Simple Chinese font.
Text alignment: -Fully Justified No Displayed as left aligned text.

Tab stops Partial
Supports default tab stops and custom position tab stops.
Supports left aligned tab stops only. Tabs with leader 
characters are not supported.

Tables with Indentation, Bullets, 
Numbering and style changes Partial

Supports
- single solid line
- double solid line

Table border styles Partial Some nested tables are incorrectly displayed
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6. Autoshapes

Nested tables Partial

Vertical cell merging No Page margins are supported, but we do not display page 
borders.

Page margins and borders Partial ePAGE always opens up a document in ‘print’ view for-
mat.

Document Views Partial
Comments No
Footnotes/endnotes No
Change tracking No

Continuous sections No

Continuous section breaks will be shown as “next page 
breaks”. If a document has multiple continuous section 
breaks within a apge, FileViewer will display this as multi-
ple pages.

Fields and equations No
“Ruby” Kanji and Kana No

Line styles Most Only solid line styles are supported. All line weights are 
supported.

Line dash styles Some Only solid line styles are supported. Dashed and dotted 
lines are rendered as solid lines.

Gradient fill colours in autoshapes Most Horizontal, vertical, diagonal, sentre-square
Support Word Art No
Flows text around positioned 
images according to rules set 
within the original Word document
• Square wrapping style
• Tight wrapping style

Partial Image is positioned either to left or right margin, and text 
flowed to one side.

Flows text around positioned 
images according to rules set 
within the original Word document
• Variable (edited) wrap points

No Image will appear with square wrapping.

Feature Support Notes
Supports page size No Not meaningful as view shows worksheet, not print view
Supports headers and footers:
• Workbook name
• Current date
• Current time
• Page number plus/minus n
• Total pages in workbook
• Ampersand character

No

Displays cell row and column 
headings No

Retains “frozen titles” for rows and 
column when scrolling No

Displays page breaks within a 
worksheet (both horizontal and 
vertical breaks)

No Not needed as sheet is not printed

Supports background image on 
worksheets No

Supports cell background fill pat-
tern No

Provides facility to either hide or 
display rows, columns or sheets 
that are hidden

No
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Supports scenarios, displays 
names of scenarios contained in 
worksheet

No Displays only the default scenario

Provides facility to select scenario 
and display cell contents accord-
ingly

No

Supports all number formats:
• Number
• Currency
• Accounting
• Date
• Time
• Percentage
• Fraction
• Scientific
• Special
• Custom

Partial Individual umber format support is detailed in the section 
“Number format support”

Bold text Partial When used with a bold font installed. Not supported in 
Simple Chinese font.

Indentation No
Displays comments assoiciated 
with a cell No

Supports hyperlinks to other files 
and web pages No

Supported hyperlinks attached to 
graphics and images No

Displays screen tips associated 
with hyperlinks No

Animated GIF images contained in 
Excel documents. No

Line styles Most Only solid line styles are supported. All line weights are 
supported.

Line dash styles Some Only solid dash styles are supported. Dashed and dotted 
lines are rendered as solid lines.

Text boxes Partial Including vertical alignment of text within box, but not text 
formatting or styling.

Autoshapes Most Refer to the section on ‘Autoshapes’ for more informa-
tion.

Gradient fill colours in autoshapes Most Horizontal, vertical, diagonal, centre-sequare
Supports WordArt No
Marks cells that have been 
changed using the Excel Highlight 
Changes command

No

Displays lists according to any fil-
ters that are applied No

Supports pivot tables No

Displays form controls (buttons, 
check boxes, listboxes etc) Partial

Displays ActiveX Controls, not ‘regular’Form Controls.
Also, ActiveX Controls are only displayed as static (non-
interactive) objects.

Runs macros or scripts associated 
with form controls No

Displays phonetic guides for Japa-
nese text:
• Hiragana
• Full width katakana
• Half width katakana

No
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7. MS Excel Chart

8. MS PowerPoint

9. Adobe PDF

Feature Support Notes
Supports Excel 95 (BIFF7) charts No
Supports Excel 5 (BIFF5) format
charts No

Chart Legends Partial
Data Labels No
Grid Lines Partial
Tickmarks on lines Partial
Rotated text in charts No
Supports Organisation charts No
Supports Radar charts No
Supports Scatter charts No
Supports Area charts No
Supports Surface charts No
Supports Bubble charts No
Supports Doughnut charts No
Supports Stock charts No
Supports Combination charts No
Supports Chart data tables No
Displays chart embedded within a 
chart which is a separate page No

Error bars No
Line markers No
Bitmap fill patterns No
3D effects in any chart No

Feature Support Notes
Bold text Partial Not supported in Simple Chinese font.
Numbered lists No

Line dash styles Some Only solid dash styles are supported. Dashed and dotted 
lines are rendered as solid lines

Animations and slide transitions No
Hyperlinks and actions No
Smart Art diagrams No

Feature Support Notes

Supports later PDF documents 
using backwards compatible fea-
tures

Partial

The PDF format has been carefully designed to encour-
age backwards compatibility, allowing older applications 
to read newer files in many cases. This is supported 
where feasible.

Bold text Partial Not supported in Simple Chinese font.

Table border styles Partial
Supports
- single solid line
- double solid line

Transformed images Partial Supports image rotation by 90, 180, 270 degrees, flipped 
images
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Monochrome and Colour content
- DeviceGray
- DeviceRGB
- DeviceCMYK
- CalGray*
- CalRGB*
- Indexed
- DeviceN

Most Calgray and CalRGB are treated as DeviceGray and 
DeviceRGB
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Bakım
Projektörün bakım i lemlerinin do ru bir ekilde yapılması gerekir. Merce i toz ve 
kirden temizlemelisiniz; aksi takdirde, ekranda noktalar belirecek ve görüntü kalitesi 
dü ecektir. Herhangi bir parçanın de i tirilmesi gerekiyorsa bayinizle ya da nitelikli bir 
servis çalı anı ile temas kurun. Projektörün parçaları temizlenirken ilk olarak 
projektörü kapatın ve fi ini çekin.

Uyarı
• Projektör üzerinde bulunan kapakları asla açmayın. Projektör içinde bulunan tehlikeli 

gerilim ciddi yaralanmalara neden olabilir. Ürünü kendiniz tamir etmeye çalı mayın. Tüm 
servis i lemlerini yetkili servis personelinin yapmasını sa layın.

Merce in temizlenmesi
Merce i bir mercek temizleme ka ıdı ile hafifçe silin. Merce e elleriniz ile 
dokunmayın.

Projektör muhafazasının temizlenmesi
Yumu ak bir bezle hafifçe silin. Kir ya da lekeler kolaylıkla çıkmıyorsa su ile ya da su 
ve nötr bir temizlik malzemesi ile nemlendirilmi  bir bez ile hafifçe silin ve kuru ve 
yumu ak bir bezle kurulayın.

Not
• Projektörü kapatın ve bakım i lerine ba lamadan önce AC güç kablosunu prizden 

çıkarın.

• Temizlik i lemine ba lamadan önce merce in so udu undan emin olun.

• Yukarıda belirtilenler dı ında deterjan ya da kimyasal kullanmayın. Benzin ya da tiner 
kullanmayın.

• Kimyasal sprey kullanmayın.

• Yumu ak bir bez ya da mercek ka ıdı kullanın.
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Teknik Özellikleri
Ekran sistemi Tek 0,45" DLP panel
Çözünürlük WXGA (1280 x 800 piksel)
F/No. 1.928
Odak uzunlu u 26,95mm
I ık kayna ı LED
Giri  ba lantı noktası Bilgisayar giri i, parça giri i (RGB giri i aracılı ıyla), Video 

giri i, Ses giri i (3,5mm), mini-B USB tip x 1 (USB ekranı
destekler), SD kart yuvası x 1 (Resim, Müzik, Video ve Office 
Viewer’ı destekler)

Tarama frekansı
Yatay frekans
Dikey frekans

30 - 100 KHz
50 - 85 Hz

Çevre Çalı ma:
Sıcaklı ı: 5°C ila 35°C
Nem: %35-%85
Saklama:
Sıcaklı ı: -20°C ila 60°C
Nem: maks. %85

Güç gereksinimi DC19V, 3,42A
Güç tüketimi 48 W (Maks.); < 0,5 W (Bekleme)
Boyut (G x D x Y) 129,7 x 126,8 x 39,6 mm
A ırlık 408g (14,4oz)
Not: Tasarım ve Teknik Özellikler bildirimde bulunulmaksızın de i tirilebilir.
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Boyutlar
 129,7 mm (G) x 126,8 mm (D) x 39,6 mm (Y)

129,7

126,8

34,7

20,6

39,6
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Ek
LED Göstergesi Mesajları

Durum/Sorun
LED göstergeleri

Güç LED’i (Mavi) Sıcaklık LED’i (Kırmızı)
Bekleme Düz Kapalı
Güç açık 10 kez yanıp söner daha sonra düz Kapalı

Fan hatası Düz Yanıp Sönüyor
A ırı sıcaklık hatası Düz Düz
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Uyumluluk modları
Bilgisayar: 

Video: 

Mod Çözünürlük H Sync (kHz) V-Sync (Hz)
VGA 640 x 480 31,47 59,94 

640 x 480 37,86 72,81
640 x 480 37,50 75,00
640 x 480 43,27 85,01

SVGA 800 x 600 35,16 56,25
800 x 600 37,88 60,32
800 x 600 48,08 72,19
800 x 600 46,88 75,00
800 x 600 53,67 85,06

XGA 1024 x 768 48,36 60,00
1024 x 768 56,48 70,07
1024 x 768 60,02 75,03
1024 x 768 68,68 85,00

SXGA 1280 x 1024 63,98 60,02
1280 x 1024 77 72
1280 x 1024 80 75
1280 x 960 60,00 60,00
1280 x 960 75,2 75

SXGA+ 1400 x 1050 65,3 60
WXGA 1280 x 800 49,7 60
UXGA 1600 x 1200 75 60
WXGA 1280 x 768 47,8 60

1280 x 720 44,8 60
1280 x 800 49,6 60
1366 x 768 47,7 60
1440 x 900 59,9 60

WSXGA+ 1680 x 1050 65,3 60
1920 x 1080 66,6 60

Uygunluk H-Sync [KHz] V-Sync [Hz]
480i 15,734 60
480p 31,469 60
576i 15,625 50
576p 31,25 50
720p 45,0 60
720p 37,5 50
1080i 33,75 60
1080i 28,125 50
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Sorun Giderme
Projektörü tamire göndermeden önce a a ıda listelenen bulguları ve ölçütleri 
inceleyin. Problem devam ediyorsa yerel satıcınızla ya da servis merkezi ile temas 
kurun. Lütfen "LED Göstergesi Mesajlarına" ba vurun.

Ba langıç problemleri
I ık açılmıyorsa:

• Güç ba lantısının do ru oldu undan emin olun.

• Güç dü mesine tekrar basın.

• AC adaptörünü prizden çekin ve kısa bir süre bekleyin, ardından prize tekrar takın ve 
güç dü mesine tekrar basın.

Görüntü problemleri
Kaynak arama görüntüleniyorsa:

• Etkin giri  kayna ını seçmek için projektörde MENU dü mesine veya uzaktan 
kumandada Source dü mesine basın.

• Harici kayna ın açıldı ından ve ba landı ından emin olun.

• Bilgisayar ba lamak için dizüstü bilgisayarınızın harici video yuvasının açık
oldu undan emin olun. Bilgisayarın el kitabını okuyun.

Görüntü odaklı de ilse:

• Ekran menüsü görüntülenirken odak halkasını ayarlayın.

• Projeksiyon merce inin temizlenmesi gerekip gerekmedi ini görmek için kontrol 
edin.

Bilgisayar ba lantısı üzerinden aktarılan görüntü kayıyorsa ya da sabit de ilse:

• Projektörde MENU'ye ya da uzaktan kumandada Menu'ye basın, Video/Ses'e gidin ve 
Frekans veya zleme'yi ayarlayın.

Uzaktan kumanda problemleri
Uzaktan kumanda çalı mıyorsa:

• Projektörün önünde bulunan uzaktan kumanda alıcısının arkasında herhangi bir 
nesne bulunmadı ından emin olun. Uzaktan kumandayı etki aralı ında kullanın.

• Uzaktan kumandayı projektörün arkasına do rultun.

• Uzaktan kumandayı do rudan projektörün arkasında hareket ettirin, uzak mesafede 
çalı mayabilir.

53



 

IR kontrol kodu
Sistem kodu: 83F4

Biçim: NEC

17 07 03 08

0B

0E 15 0F

0C

41

52

58

4230 14 28

36 33 35 37

10 13 18 04
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