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Modelo nº VS16500/VS16501/VS16460

Informação de Conformidade
Declaração FCC
Este dispositivo móvel está de acordo com o sector 15 das Normas da FCC. A
operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode
causar qualquer interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer
interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação
indesejada.
Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com o sector 15 das Regras da FCC. Estes limites são criados para fornecer uma protecção razoável contra qualquer interferência
prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar
energia de rádio frequência, e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto,
não há garantia da não ocorrência de interferência numa instalação particular. Se
este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão,
o que poderá ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é
encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes
medidas:
yy
Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
yy
Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
yy
Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o
receptor está ligado.
yy
Consultar o revendedor ou um técnico de rádio / TV para obter ajuda.
Aviso: Ações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pelas conformidades podem anular a autoridade do utilizador para operar o
equipamento.
Para o Canadá
yy
Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com o ICES-003.
yy
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Conformidade CE para Países Europeus
Este dispositivo está em conformidade com a Norma EMC 2014/30/EU e
Norma de Baixa Voltagem 2014/35/EU.
A informação seguinte se aplica somente a estados membros da UE:
A marca cumpre com a Directriz para a Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 2012/19/EU (REEE).
A marca indica o requisito de NÃO depositar o equipamento como resíduo
urbano ou baterias descartadas ou acumuladores, devendo utilizar os sistemas de recolha e devolução disponíveis.
Se as baterias, acumuladores ou baterias celulares fornecidas com este
equipamento, exibirem símbolos químicos Hg, Cd ou Pb, significa que a bateria tem um teor de metais pesados superior a 0,0005% de Mercúrio, mais
de 0,002% de Cádmio ou superior a 0,004% de Chumbo.
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Instruções de Segurança Importantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

Leia estas instruções.
Guarde estas instruções.
Preste atenção a todos os avisos.
Siga todas as instruções.
Não utilize este aparelho próximo da água.
Limpe com um pano macio, seco.
Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale o aparelho de acordo
com as instruções do fabricante.
Não instale próximo a nenhuma fonte de calor tal como radiadores, registradores de calor, fogões, ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
Não negligencie o propósito de segurança da tomada polarizada ou do tipo terra. Uma tomada polarizada tem dois dentes sendo um mais largo que o outro.
A tomada do tipo terra tem dois dentes e um terceiro dente tipo pino. O dente
largo e o terceiro pino é provisto para a sua segurança. Se a tomada provista
não se encaixa na sua saída da rede eléctrica, consulte um electricista para a
substituição da saída de energia obsoleta.
Proteja o cabo de energia contra pisadas ou enroscamentos especialmente nas
tomadas. Receptáculos convenientes e o ponto onde eles saem do aparelho.
Certifique-se de que a saída de energia esteja localizada próximo à unidade de
modo que ela seja facilmente acessível.
Utilize somente anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
Utilize somente com o carrinho, suporte, tripé, console, ou mesa especificada pelo fabricante, ou vendido com o aparelho. Quando um
carrinho é utilizado, tome cuidado ao mover o conjunto de carrinho/
aparelho para evitar danos causados por tropeçamento.
Desligue este aparelho quando não for utilizado por longos períodos
de tempo.
Consulte o pessoal de serviço qualificado para todos os serviços. O serviço é
necessário quando o aparelho tiver sido danificado de algum modo, tal como
cabo de alimentação ou tomada danificada, líquido derramado ou objetos caídos dentro do aparelho, exposição do aparelho à chuva ou humidade, funcionamento anormal, ou queda do aparelho.
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Declaração de Conformidade RoHS2
Este produto foi criado e fabricado de acordo com a diretiva européia 2011/65/
EU e do conselho sobre restrição de uso de certos tipos de substância perigosas
em equipamento elétrico e eletrônico (diretiva RoHS2) bem como com os valores
máximos de concentração estabelecidos pelo Comitê de Adaptação Técnica
Européia (TAC), conforme mostrado a seguir:
Substância
Chumbo (Pb)

Concentração Máxima
Proposta

Concentração Atual

0,1%

< 0,1%

Mercúrio (Hg)

0,1%

< 0,1%

Cádmio (Cd)

0,01%

< 0,01%

Cromo hexavalente (Cr6+)

0,1%

< 0,1%

Bifenil polibrominato (PBB)

0,1%

< 0,1%

Éter difenil polibrominato (PBDE)

0,1%

< 0,1%

Certos componentes dos produtos em referência estão isentos sob o anexo III das
diretivas RoHS2, conforme as informações abaixo:
Exemplos de componentes isentos são:
1. Mercúrio em lâmpadas fluorescentes de cátodo frio e lâmpadas fluorescentes de
eléctrodo externo para fins especiais que não excede:
(1) Comprimento curto (≦ 500 mm): máximo de 3,5 mg por lâmpada.
(2) Comprimento médio (＞ 500 mm e ≦ 1.500 mm): máximo de 5 mg por lâmpada.
(3) Comprimento longo (＞ 1.500 mm): máximo de 13 mg por lâmpada.
2. Chumbo em vidro tubos de raios catódicos.
3. Chumbo em vidro de tubos fluorescentes que não excede 0,2% do peso.
4. Chumbo como elemento de liga em alumínio contendo até 0,4% do peso.
5. Liga de cobre com um teor de chumbo até 4% do peso.
6. Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas à base de
chumbo com um teor de chumbo igual ao superior a 85% do peso).
7. Componentes eléctricos e electrónicos que contêm chumbo num vidro ou
cerâmica não dieléctrica em condensadores, por exemplo, dispositivos
piezoeléctricos ou fixados numa matriz de vidro ou cerâmica.
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Informação do copyright
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2019. Todos os direitos reservados.
Macintosh e Power Macintosh são marcas registradas da Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradas da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
ViewSonic, o logotipo dos três pássaros, OnView, ViewMatch e ViewMeter são marcas registradas da ViewSonic Corporation.
VESA é uma marca registrada da Video Electronics Standards Association. DPMS e
DDC são marcas comerciais da VESA.
PS/2, VGA e XGA são marcas comerciais registradas da International Business Machines Corporation.
Isenção de responsabilidades: A ViewSonic Corporation não se responsabiliza por
omissões ou erros técnicos ou editoriais aqui contidos ou por danos incidentais ou
conseqüentes
resultantes do fornecimento deste material, do desempenho ou da utilização deste
produto.
Objetivando um contínuo aprimoramento do produto, a ViewSonic Corporation reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem notificação prévia. As
informações deste documento podem mudar sem notificação prévia.
Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou transmitida
por qualquer meio ou para qualquer finalidade sem permissão prévia por escrito da
ViewSonic Corporation.

Registo do Produto
Para satisfazer possíveis necessidades futuras relativas a produtos e para receber
informações adicionais à medida que estiverem disponíveis, registe o seu produto
online no website da ViewSonic na secção da sua região.
O CD ViewSonic permite-lhe imprimir o formulário de registo do produto. Depois de
preenchido, envie por correio ou fax para a respectiva filial da ViewSonic. Para encontrar o seu formulário de registo, procure no directório “:\CD\Registration”.
Ao registar o seu produto estará melhor preparado para futuras necessidade de
apoio ao cliente.
Imprima este guia do utilizador e preencha a informação na secção “Para seu arquivo”.
Para informações adicionais, consulte a secção “Apoio ao cliente” deste guia.
Nome do Produto:

Para Seus Registos

LS810/LS820/LS830
ViewSonic DLP Projector
VS16500/VS16501/VS16460
LS810/LS820/LS830_UG_PTG Rev. 1B 03-12-19

Número do Modelo:
Número do
Documento:
Número Serial:
___________________________________________
Data da Compra:
___________________________________________
Eliminação do produto no fim da sua vida útil
A lâmpada neste produto contém mercúrio o qual pode ser perigoso tanto para si
como para o ambiente. Tenha cuidado e elimine este produto de acordo com as leis
locais, estaduais ou federais.
A ViewSonic respeita o ambiente e está empenhada em desenvolver práticas ecológicas. Obrigado por uma computação mais inteligente e mais amiga do ambiente.
Visite o web site da ViewSonic para mais informações.
E.U.A. e Canadá: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Instruções de segurança importantes
O seu projetor foi concebido e testado de acordo com as mais recentes normas
de segurança para dispositivos de tecnologia de informação (TI). Contudo, é
extremamente importante que sejam cumpridas as instruções fornecidas neste manual
e nas etiquetas do produto durante a utilização do mesmo para garantir a segurança do
utilizador.

Instruções de segurança
• Leia este manual antes de utilizar o projetor. Guarde-o para consulta futura.
• Não olhe diretamente para a lente do projetor durante a sua utilização. O feixe
de luz intenso poderá provocar danos oculares.
• As reparações devem ser efetuadas apenas por técnicos qualificados.
• Abra sempre o obturador da lente ou remova a tampa da lente quando a luz do
projetor estiver ligada.
• Alguns países poderão não disponibilizar uma corrente elétrica estável. Este projetor
foi concebido para funcionar de forma segura com uma corrente AC entre 100 e 240
volts, no entanto, poderá avariar caso ocorram cortes de energia ou picos de tensão
de ±10 volts. Em áreas onde a tensão de rede possa sofrer flutuações ou cortes,
recomenda-se que ligue o projetor a um estabilizador de corrente, um protetor
contra picos de tensão ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS).
• Não bloqueie a lente de projeção com qualquer tipo de objeto quando o projetor
estiver a funcionar pois esse objeto poderá aquecer e ficar deformado ou mesmo
originar a um incêndio. Para desligar temporariamente a fonte de luz, prima o botão
[BLANK] no projetor ou no controlo remoto.
• Não coloque o projetor num carrinho, suporte ou mesa instáveis. O produto poderá
cair e sofrer danos graves.
• Não tente desmontar o projetor. O projetor contém componentes de alta tensão que
podem causar electrocução ou morte ao entrar em contacto com o corpo humano. Em
nenhuma circunstância poderá desmontar ou remover quaisquer outras tampas. As
reparações devem ser efetuadas apenas por técnicos qualificados.
• Não coloque o projetor em nenhum dos seguintes ambientes.
-- Espaços confinados ou com fraca ventilação. Deixe uma distância mínima de 50
cm entre o projetor e as paredes e assegure-se de que o ar circula livremente à
volta do projetor.
-- Locais em que as temperaturas possam atingir níveis excessivamente elevados,
tais como o interior de uma viatura com as janelas completamente fechadas.
-- Locais em que humidade excessiva, poeiras ou fumos possam contaminar os
componentes óticos, reduzindo o período de vida útil do projetor e escurecendo a
imagem.
-- Locais junto a alarmes de incêndios
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-- Locais com temperatura superior a 35°C/104°F.
-- Locais com altitude superior a 3.000 m (10.000 pés).
• Não bloqueie os orifícios de ventilação. Se os orifícios de ventilação estiverem
obstruídos, o sobreaquecimento no interior do projetor poderá provocar um incêndio.
-- Não coloque este projetor sobre um cobertor, roupa de cama ou qualquer outra
superfície macia.
-- Não cubra o projetor com um pano ou qualquer outro material.
-- Não coloque substâncias inflamáveis próximo do projetor.
• Não pise o projetor nem coloque objetos pesados sobre o mesmo. Essas ações
poderão danificar o próprio projetor e causar acidentes ou ferimentos pessoais.
• Não coloque líquidos junto ou sobre o projetor. O derramamento de líquidos para o
interior do projetor poderá provocar danos. Se o projetor se molhar, desligue o cabo
de alimentação da tomada elétrica e contacte o centro de reparação local.
• Este produto pode ser montado num suporte de suspensão no teto para efetuar
retroprojeção.
Utilize apenas suportes de suspensão no teto que cumpram os requisitos e garantam uma
instalação segura.

• Quando o projetor estiver a funcionar, poderá expelir algum ar quente e odor a partir
da grelha de ventilação. Trata-se de um fenómeno normal e não de um defeito do
produto.
• Não utilize a alavanca de segurança durante o transporte ou instalação. A alavanca
de segurança deve ser utilizada apenas com cabos anti-roubo disponíveis
comercialmente.

Instruções de segurança para montagem do projetor no teto
Esperamos que tenha uma experiência agradável com o nosso projetor. É por esse
motivo que lhe apresentamos estas instruções de segurança para prevenir ferimentos e
danos materiais.
Se pretende montar o projetor no teto, recomendamos vivamente que utilize um kit
adequado para montagem do projetor no teto e que se certifique de que o mesmo se
encontra instalado de forma segura.
Poderão existir riscos de segurança caso não seja utilizado um kit adequado para
montagem do projetor no teto. A utilização de conectores ou parafusos inadequados com
erradas especificações ou comprimentos poderá provocar a queda do projetor.
Pode adquirir um kit para montagem do projetor no teto no revendedor do projetor. Além
do kit de montagem, recomendamos também a compra de uma cinta de segurança. A
cinta deve estar ligada à ranhura de bloqueio anti-roubo do projetor e à base do suporte
de montagem do teto. Isso proporcionará proteção adicional caso os conectores do
suporte de montagem se soltem.
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Introdução
Características do projetor
O projetor possui um motor ótico de alto desempenho e um design simples para
oferecer alta fiabilidade e facilidade de utilização.
O projetor oferece as seguintes funcionalidades.
• O temporizador de apresentação permite uma melhor gestão de tempo durante as
apresentações
• Exibição 3D suportada
• A gestão de cor permite ajustar as cores de acordo com as suas preferências
• A correção da cor do ecrã permite a projeção em superfícies de várias cores
predefinidas
• Procura automática rápida para acelerar o processo de deteção de sinal
• O modo de cor disponibiliza diferentes opções para diferentes tipos de projeção
• Seleção de encerramento rápido
• As definições de correção de distorção digital e o ajuste de 4 cantos (disponível em
alguns modelos) podem ajudar a corrigir imagens distorcidas.
• Ajustes de gestão de cor para ecrãs digitais/vídeo
• Capacidade de exibição de 1,07 mil milhões de cores
• Menus de ecrã (OSD) multilingues
• Modos comutáveis normal e económico, para reduzir o consumo de energia
• Compatível com HDTV Componente (YPbPr)
• A função HDMI Consumer Electronics Control (CEC) permite ligar/desligar de forma
sincronizada quando o projetor está ligado a um leitor de DVD compatível com CEC
ou a um dispositivo através da entrada HDMI
 brilho aparente da imagem projetada varia consoante as condições de luz ambiente e as
O
definições de contraste/luminosidade da fonte de entrada selecionada. O brilho é também
diretamente proporcional à distância de projeção.
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Conteúdo da embalagem
Abra cuidadosamente a embalagem e verifique se esta contém todos os itens indicados
abaixo. Se alguns dos itens estiver em falta, contacte o revendedor onde o projetor foi
adquirido.

Acessórios padrão
Os acessórios fornecidos são adequados para a sua região e poderão ser diferentes dos
ilustrados.

Projetor

Cabo de alimentação
LS810/LS820/LS830
DLP Projector
Quick Start Guide
1

ViewSonic
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Aspeto exterior do projetor
Vista frontal/posterior

Vista lateral

Vista superior/inferior

Aviso
• Este equipamento deve ter ligação à terra.
• Pode adicionar dispositivos de interrupção de energia no circuito fixo ou ligar o cabo de alimentação a uma
tomada próxima do equipamento. Se ocorrerem falhas ou erros durante a utilização do equipamento, utilize o
dispositivo de interrupção de energia para cortar a energia ou desligue o cabo de alimentação da tomada.
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Controlos e funções do dispositivo
projetor

1.

(O MEU BOTÃO)
Permite que o utilizador defina botões acessos rápidos. Estas funções podem ser
definidas utilizando o menu OSD.

2.

LED DE ESTADO

3.

/ / / (Botões de correção de distorção)
Corrigem manualmente as imagens distorcidas resultantes de uma projeção
inclinada.
Esquerda/Direita/Cima/Baixo
Permitem selecionar o item desejado no menu e efetuar ajustes.

4.

LED DE ENERGIA

5.

(ENERGIA)
Alterna entre os modos de espera e ligado.

6.

MENU/SAIR
Abre o menu OSD.

7.

ENTER
Confirma a seleção do item do menu apresentado no ecrã (OSD).
Exibe a página Ajuste de cantos.

8.

FONTE
Apresenta a barra de seleção de fonte de entrada.
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Controlo remoto

 ara utilizar os botões de cursor do rato
P
e
),
(Página acima, Página abaixo,
consulte “Utilizar o cursor do controlo
remoto” para mais detalhes.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
Energia
Alterna entre os modos de espera e
7.
ligado.
Botão de seleção de sinal.
• COMP
Seleciona a fonte de sinal para D-Sub/
Comp.
• VÍDEO
8.
Seleciona a fonte de Vídeo exibida.
• HDMI/MHL
Seleciona a fonte de HDMI/MHL
exibida.
Sincronização automática
Verifica automaticamente a melhor
qualidade para a imagem exibida.
9.
/ / / (Botões de correção de
distorção)
Corrigem manualmente as imagens
distorcidas resultantes de uma projeção
inclinada.
Esquerda/Direita/Cima/Baixo
Permitem selecionar o item desejado
no menu e efetuar ajustes.
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Enter
Confirma a seleção do item do menu
apresentado no ecrã (OSD).
Menu
Abre o menu OSD.
(Botão esquerdo do rato)
Quando o modo de cursor está ativado,
este botão tem a mesma função do
botão esquerdo do rato.
Disponível apenas quando um sinal de
entrada de PC estiver selecionado.

(Botão direito do rato)
Quando o modo de cursor está ativado,
este botão tem a mesma função do
botão direito do rato.
Disponível apenas quando um sinal de
entrada de PC estiver selecionado.

Rato
Alterna entre o modo normal e de
cursor.
PgUp, PgDn, , : Ativado premindo
o botão [Rato]. O ecrã exibirá um ícone
que indica que o modo de cursor está
ativado.
Disponível apenas quando um sinal de
entrada de PC estiver selecionado.

10.

11.
12.
13.
15.

16.
17.

18.
19.

(Bloqueio dos botões do painel)
Para desativar o bloqueio dos botões
do painel após a sua ativação, prima
.
(Temporizador de apresentação)
Apresenta o menu de definições do
temporizador de apresentação.
(Volume)
Apresenta a barra de controlo de
volume
Modo Eco
Seleciona o modo da luz.
(Os meus botões)
Permite que o utilizador defina botões
acesso rápido no controlo remoto.
Estas funções podem ser definidas
utilizando o menu OSD.
Fonte
Apresenta a barra de seleção de fonte
de entrada.
Laser
Emite um feixe de laser visível
que pode ser utilizado durante
apresentações.
Sair
Regressa ao menu OSD anterior. Sai e
guarda as definições do menu.
PgUp (Página acima)/PgDn (Página
abaixo)
Pode ser utilizado para controlar o
software exibido (Microsoft PowerPoint)
executado no computador ligado.
Quando o modo de cursor está ativado,
estes botões terão as funções de
Página Anterior e Página Seguinte.

20. Padrão
Mostra os ecrãs de testes
incorporados.
21. Vazio
Oculta a imagem do ecrã.
22.
(Ajuda)
Apresenta o menu de Ajuda.
23.
(Sem som)
Ativa e desativa o áudio do projetor.
24.
(Zoom)
Apresenta a barra de zoom, que pode
ser utilizada para ampliar ou reduzir a
imagem projetada.
25. Modo de cor
Seleciona um modo de configuração de
imagem disponível.
26. Modo de áudio
Seleciona um modo de áudio.
27. Anel de focagem
Ajusta a focagem da imagem projetada.
28.
(Proporção)
Apresenta a barra de seleção de
proporção.

 isponível apenas quando um sinal de
D
entrada de PC estiver selecionado.

8

Utilização do ponteiro de laser
O ponteiro de laser é uma ferramenta profissional para auxiliar em apresentações. Prima
este botão para emitir um feixe de laser colorido. O feixe de laser emitido encontra-se no
espetro visível. Para emitir o feixe apontador continuamente, mantenha premido o botão
[Laser].
 ão olhe diretamente para a luz do laser e não aponte o feixe para si ou para terceiros. Antes de
N
utilizar, leia os textos de aviso existentes na traseira do controlo remoto.

O apontador laser não é um brinquedo. Os adultos devem estar conscientes dos perigos
apresentados pela energia laser e devem colocar o controlo remoto num local não
acessível a crianças.

Código do controlo remoto

O projetor é capaz de ter 8 códigos de controlo remoto diferentes (1 a 8). A mudança
dos códigos de controlo remoto impedirá que outros controlos remotos interfiram no
funcionamento do projetor, quando forem utilizados vários projetores próximos uns dos
outros em simultâneo. Primeiro defina o código do controlo remoto do projetor e, em
seguida, mude o código do próprio controlo remoto.
Se deseja mudar o código no projetor, aceda ao menu SISTEMA Definições:
Código do controlo remoto e selecione 1 a 8.
Se deseja mudar o código no controlo remoto,
mantenha premidos simultaneamente o botão [ID
set] e o botão numérico correspondente ao código do
controlo remoto durante pelo menos 5 segundos. 1 é
o código inicial predefinido. Se o código for definido
para 8, o controlo remoto poderá controlar todos os
projetores.
 projetor não responderá a comandos emitidos pelo controlo remoto se os códigos do
O
projetor e do controlo remoto não coincidirem. Quando isso acontecer, será exibida uma
mensagem para mudar o código do controlo remoto.
Definição do controlo remoto
Código do controlo remoto
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Utilizar o cursor do controlo remoto
Para uma maior flexibilidade, utilize o controlo remoto para controlar o computador
durante apresentações
1.

Antes de utilizar o controlo remoto para substituir o cursor, ligue uma extremidade
do cabo USB à porta Mini USB e a outra extremidade ao PC ou computador portátil.
Para mais detalhes, consulte “Ligar ao computador”.

2.

Altere o sinal de entrada para D-Sub ou HDMI através da fonte PC.

3.

Prima o botão [Rato] no controlo remoto para mudar do modo normal para o modo
de cursor. O ecrã exibirá um ícone que indica que o modo de cursor está ativado.

4.

Execute as funções de cursor do rato utilizando o controlo remoto.
• Para deslocar o cursor no ecrã, prima ///.
• Para clicar uma vez com o botão esquerdo do rato, prima .
• Para clicar uma vez com o botão direito do rato, prima .
• Para utilizar o software exibido (por exemplo, Microsoft PowerPoint) do
computador ligado, prima PgUp/PgDn para ir para a página anterior ou página
seguinte.
• Para voltar ao modo normal, prima novamente o botão [Rato] ou prima outros
botões não relacionados com as funções do rato.

Alcance do controlo remoto

O sensor de infravermelhos (IV) do controlo remoto está localizado na parte frontal
do projetor. Segure no controlo remoto e mantenha um ângulo máximo de 30 graus
perpendicular ao sensor de IV do controlo remoto para executar as funções normais do
controlo remoto. A distância entre o controlo remoto e o sensor não deve ser superior a 8
metros.
Não coloque quaisquer obstáculos à frente do sensor
de IV do projetor, pois poderão bloquear o feixe de IV.
Ap

rox
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Substituição das pilhas do controlo remoto
1.

Para abrir a tampa das pilhas, coloque o controlo remoto com a parte traseira virada
para cima. Pressione na área indicada e puxe a tampa das pilhas para cima ao longo
da direção indicada.

2.

Retire as pilhas usadas (se necessário) e coloque 2 pilhas AAA respeitando a
orientação indicada. O polo positivo das pilhas deve estar direcionado para o
símbolo positivo (+) e o polo negativo deve estar direcionado para o símbolo
negativo.

3.

Alinhe a tampa das pilhas com a parte inferior do controlo remoto e pressione para
baixo. Volte a colocar a tampa na posição original para concluir o processo.

Aviso
• Evite colocar o controlo remoto e as pilhas em ambientes quentes e húmidos, tais como, cozinhas, casas de
banho, saunas, solários ou dentro de veículos.
• Substitua as pilhas apenas por outras do mesmo tipo, ou equivalente, recomendado pelo fabricante.
• Consulte as instruções do fabricante e as normas ambientais locais para a eliminação de pilhas usadas.
• Não atire as pilhas para o fogo. Poderá existir risco de explosão.
• Se as pilhas estiverem sem carga ou se não pretender utilizar o controlo remoto durante um longo período,
retire as pilhas para evitar danos no controlo remoto provocados por fuga de ácido das pilhas.
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Posicionamento do projetor
Escolher um local
Pode tomar em consideração a disposição da sala ou as preferências pessoais para
determinar o local da instalação. Tome em consideração o tamanho e a posição do ecrã,
a localização de uma tomada elétrica adequada, assim como, a localização e a distância
entre o projetor e o restante equipamento.
Existem 4 locais potenciais para a instalação do projetor:
1.

Projeção frontal

Neste local, o projetor está colocado diretamente à frente
do ecrã. Este é o modo mais utilizado para a colocação do
projetor. A instalação é rápida e permite grande mobilidade.
2.

Projeção no teto

Neste local, o projetor está suspenso no teto de forma
invertida à frente do ecrã.
Adquira um kit de montagem do projetor no teto no seu
revendedor e instale o projetor no teto.
Depois de ativar o seu projetor, aceda ao menu SISTEMA
Definições: Posição do projetor e ajuste para
Projeção no teto.
3.

Retroprojeção no teto

Neste local, o projetor está suspenso no teto de forma
invertida atrás do ecrã.
Tenha em atenção que para esta instalação será
necessário utilizar um ecrã especial para retroprojeção e
um kit de montagem do projetor no teto.
Depois de ativar o seu projetor, aceda ao menu SISTEMA
Definições: Posição do projetor e selecione Retroprojeção no teto.
4.

Retroprojeção

Neste local, o projetor está colocado diretamente atrás do
ecrã.
Tenha em atenção que é necessário utilizar um ecrã
especial para retroprojeção.
Depois de ativar o projetor, aceda ao menu SISTEMA
Definições: Posição do projetor e selecione
Retroprojeção.
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Dimensões de projeção
Os ecrãs indicados na secção seguinte referem-se aos ecrãs de projeção constituídos por uma
superfície de projeção e estruturas de apoio.
(W)

(H)

(a)

(b)

A distância do centro da lente até à traseira é de 272 mm.
• LS810
Screen size (D)
in
mm
80
2032
90
2286
100
2540
110
2794
120
3048
130
3302
140
3556
150
3810

Image width (W)
in
mm
67.84
1723
76.32
1939
84.80
2154
93.28
2369
101.76
2585
110.24
2800
118.72
3015
127.2
3231

Image height (H)
in
mm
42.40
1077
47.70
1212
53.00
1346
58.30
1481
63.60
1615
68.90
1750
74.20
1885
79.52
2019

Vertical offset (a)
in
mm
6.84
174
7.90
201
8.96
228
10.02
254
11.08
281
12.14
308
13.20
335
14.26
362

Projection distance (b)
in
mm
5.61
142
7.65
194
9.70
246
11.74
298
13.78
350
15.83
402
17.87
454
19.92
506

Image width (W)
in
mm
69.73
1771
78.44
1992
87.16
2214
95.87
2435
104.59
2657
113.30
2878
122.02
3099
130.74
3321

Image height (H)
in
mm
39.22
996
44.12
1121
49.03
1245
53.93
1370
58.83
1494
63.73
1619
68.64
1743
73.54
1868

Vertical offset (a)
in
mm
7.00
178
8.10
206
9.20
234
10.30
262
11.41
290
12.51
318
13.61
346
14.72
374

Projection distance (b)
in
mm
5.68
144
7.73
196
9.77
248
11.82
300
13.87
352
15.92
404
17.97
456
20.01
508

• LS820/LS830
Screen size (D)
in
mm
80
2032
90
2286
100
2540
110
2794
120
3048
130
3302
140
3556
150
3810

** Estes valores servem apenas como referência. Verifique as dimensões reais no próprio projetor.
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Ligações
Ao ligar uma fonte de sinal ao projetor, certifique-se de que:
1.

Desliga todos os dispositivos antes de proceder a quaisquer ligações.

2.

Utiliza os cabos de sinal corretos para cada fonte.

3.

Os cabos estão corretamente inseridos.

 lguns cabos indicados nas ligações apresentadas abaixo, podem não ser fornecidos na
A
embalagem do projetor (consulte “Conteúdo da embalagem”).
Poderá adquirir os cabos de sinal necessários numa loja de material eletrónico.
As ligações e ícones seguintes servem apenas como referência. As tomadas de ligação na
traseira do projetor poderão ser diferentes de acordo com o modelo do projetor.

Computador
portátil ou de
secretária

EXIBIÇÃO
Dispositivo AV

Microfone

Altifalantes
(VGA)

ou

(DVI)

ou

1.
2.
3.
4.
5.

Entrada de computador
Saída de computador
Mini USB
Componente
S-Video

6.
7.
8.
9.
10.
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Video
Áudio
Saída HDMI + USB 5V/2A
HDMI + Micro USB
MHL

Ligação a um computador ou monitor
Ligar ao computador
1.

Utilize o cabo VGA fornecido. Ligue uma extremidade à tomada de saída D-Sub
do computador.

2.

Ligue a outra extremidade do cabo VGA à tomada de entrada de sinal
COMPUTER IN1 ou IN2 (Entrada de computador 1 ou 2) do projetor.

3.

Para utilizar a função de controlo do cursor do rato, ligue a extremidade maior
do cabo USB à porta USB do computador e a extremidade mais pequena à
tomada MINI USB do projetor. Para mais detalhes, consulte “Utilizar o cursor do
controlo remoto”.

 ários computadores portáteis não ativam a tomada do monitor depois de serem ligados ao
V
monitor. O utilizador pode premir FN + F3 ou a tecla CRT/LCD para ligar/desligar o monitor
externo. Localize a tecla de função com o nome CRT/LCD ou um ícone de monitor no
computador portátil. Prima a tecla FN e a tecla de função. Consulte as combinações de teclas e
as respetivas funções no manual de instruções fornecido com o computador portátil.

Ligar ao monitor
Se deseja exibir o monitor do computador e o ecrã, consulte as instruções
apresentadas em seguida. Ligue o cabo VGA à tomada de saída de sinal MONITOR
OUT (Saída de monitor) do projetor a ao monitor externo.
1.

Ligue o projetor ao computador, tal como descrito na secção
[Ligar ao computador].

2.

Utilize um cabo VGA adequado (apenas é fornecido 1 cabo) e ligue uma
extremidade do cabo à tomada de entrada D-Sub do monitor de vídeo.
Se o monitor estiver equipado com uma tomada de entrada DVI, ligue a
extremidade DVI do cabo VGA-DVI-A à tomada de entrada DVI do monitor.

3.

Ligue a outra extremidade do cabo à porta COMPUTER OUT do projetor.

A saída COMPUTER OUT (Saída de computador) será utilizada apenas quando o cabo estiver
ligado à tomada COMPUTER IN (Entrada de computador) do projetor.
 ste modo de ligação pode ser utilizado apenas quando o projetor se encontra em modo de
E
espera. Aceda a Fonte de sinal > Espera e ative a função de Saída VGA no menu de
configuração.
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Ligação a fontes de vídeo
É possível ligar o projetor a quaisquer dispositivos de vídeo com uma tomada de saída:
• HDMI
• Vídeo componente
• S-video
• Vídeo (vídeo composto)
Para ligar o projetor a um dispositivo de vídeo é necessário utilizar apenas 1 dos métodos
mencionados acima. Contudo, os vários métodos de ligação proporcionarão uma
qualidade de vídeo diferente. O método de ligação selecionado será determinado pela
existência das respetivas tomadas no projetor e no dispositivo de vídeo:

Melhor qualidade de vídeo
HDMI é o melhor método de ligação disponível. Se o dispositivo de vídeo estiver equipado
com tomadas HDMI, poderá desfrutar de qualidade de vídeo digital sem compressão.
Consulte “Ligação a dispositivos HDMI” para saber como ligar o projetor a dispositivos
HDMI.
Caso não disponha de um dispositivo HDMI, a melhor alternativa será o Vídeo
Componente (não confundir com Vídeo Composto). Os televisores e leitores de DVD
estão equipados com tomadas de saída de Vídeo Componente. Se o seu dispositivo
estiver equipado com saída de Vídeo Componente, essa deverá ser a sua primeira
escolha de ligação para o vídeo (composto).
Consulte “Para ligar o projetor a uma fonte de vídeo componente:” para saber como ligar
o projetor a dispositivos de Vídeo Componente.

Boa qualidade de vídeo
A ligação S-video oferece melhor qualidade de vídeo quando comparada com a ligação
comum de vídeo composto. Se o dispositivo de vídeo estiver equipado com tomadas de
saída de vídeo composto, deverá experimentar primeiro a ligação S-video.
Consulte “Para ligar o projetor a um dispositivo S-Video:” para saber como ligar o projetor
a dispositivos S-video.

Menor qualidade de vídeo
Vídeo Composto é um sinal de vídeo analógico e resulta numa qualidade perfeitamente
aceitável, mas não ótima, do seu projetor, sendo dos métodos aqui descritos o que dispõe
de qualidade de vídeo mais fraca.
Consulte “Ligação a dispositivos de vídeo composto” para saber como ligar o projetor a
dispositivos de vídeo composto.

Ligação de áudio
O projetor dispõe de um altifalante incorporado de duplo canal, concebido para
proporcionar uma funcionalidade de áudio básica que acompanhe apresentações de
dados para fins profissionais. Não foi concebido nem programado para reprodução de
áudio estéreo, tal como acontece em aplicações de cinema em casa.
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Ligação a dispositivos HDMI
Utilize um cabo HDMI para estabelecer uma ligação entre o projetor e um dispositivo
HDMI.
1.

Ligue uma extremidade do cabo HDMI à tomada de saída HDMI do dispositivo de
vídeo.

2.

Ligue a outra extremidade do cabo à tomada de entrada de sinal HDMI do projetor.
 o caso improvável de após a ligação do projetor a um leitor de DVD através da entrada HDMI
N
do projetor, a imagem projetada exibir cores erradas, altere o espaço de cor para YUV. Para
mais detalhes, consulte “Alterar as definições da entrada HDMI”.

Para ligar o projetor a uma fonte de vídeo componente:
Examine o seu dispositivo de vídeo para verificar se dispõe de um conjunto de tomadas
de saída de vídeo componente não utilizadas:
• Em caso afirmativo, continue com este procedimento.
• Caso contrário, deverá definir novamente o método mais adequado para ligar o
dispositivo.
1.

Ligue um cabo adaptador de ligação de vídeo componente para VGA (D-Sub) ligue a
extremidade com 3 conectores do tipo RCA às tomadas de saída de Vídeo Componente do dispositivo de vídeo. Ligue as fichas às tomadas com a cor correspondente;
verde com verde, azul com azul e vermelho com vermelho.

2.

Ligue a outra extremidade do cabo adaptador de Vídeo Componente para VGA
(D-Sub) (com um conector do tipo D-Sub) à tomada COMPUTER IN1/IN2 (Entrada
de computador 1/2) do projetor.
 e a imagem de vídeo selecionada não for apresentada depois de o projetor ser ligado e de a
S
fonte de vídeo correta ter sido selecionada, verifique se a fonte de Vídeo está ligada e a
funcionar corretamente. Verifique, também, se os cabos de sinal estão corretamente ligados.

Para ligar o projetor a um dispositivo S-Video:
Examine o seu dispositivo de vídeo para verificar se dispõe de uma tomada de saída
S-Video não utilizada:
• Em caso afirmativo, continue com este procedimento.
• Caso contrário, deverá definir novamente o método mais adequado para ligar o
dispositivo.
1.

Utilize um cabo S-Video e ligue uma extremidade à saída S-Video da fonte de vídeo.

2.

Ligue a outra extremidade do cabo S-Video à tomada S-VIDEO do projetor.
 e a imagem de vídeo selecionada não for apresentada depois de o projetor ser ligado e de a
S
fonte de vídeo correta ter sido selecionada, verifique se a fonte de Vídeo está ligada e a
funcionar corretamente. Verifique, também, se os cabos de sinal estão corretamente ligados.
Se já tiver efetuado uma ligação de Vídeo Componente entre o projetor e esta fonte S-Video
utilizando as ligações de Vídeo Componente, não é necessário efetuar uma ligação S-Video,
uma vez que é uma ligação desnecessária com uma qualidade de imagem inferior. Para mais
detalhes, consulte “Ligação a fontes de vídeo”.
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Ligação a dispositivos de vídeo composto
Examine o seu dispositivo de vídeo para verificar se dispõe de uma tomada de saída de
vídeo composto não utilizada:
• Em caso afirmativo, continue com este procedimento.
• Caso contrário, deverá definir novamente o método mais adequado para ligar o
dispositivo.
1.

Utilize um cabo de vídeo e ligue uma extremidade à saída de Vídeo Composto da
fonte de vídeo.

2.

Ligue a outra extremidade do cabo vídeo à tomada VIDEO do projetor.
 e a imagem de vídeo selecionada não for apresentada depois de o projetor ser ligado e de a
S
fonte de vídeo correta ter sido selecionada, verifique se a fonte de Vídeo está ligada e a
funcionar corretamente. Verifique, também, se os cabos de sinal estão corretamente ligados.
 penas precisará de recorrer a uma ligação de Vídeo Composto neste dispositivo se as
A
entradas de Vídeo Componente e S-Video não estiverem disponíveis. Para mais detalhes,
consulte “Ligação a fontes de vídeo”.

Reprodução de áudio com o projetor
Durante a apresentação, poderá utilizar o altifalante do projetor (duplo canal misturado) ou
ligar sistemas de som independentes com função de amplificação às saídas AUDIO OUT
(Saída de áudio) do projetor.
Se possuir um sistema de som independente, deverá ligar a saída de áudio do seu
dispositivo de vídeo a esse sistema de som, em vez de à entrada de áudio mono do
projetor.
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Utilização
Ativar o projetor
Ligue o cabo de alimentação ao projetor e a uma tomada elétrica. Ligue o interruptor da
tomada elétrica (caso existe).
Prima o botão

Energia no projetor.

Quando utilizar o projetor pela primeira vez, siga as instruções apresentadas no ecrã e
selecione o idioma do menu OSD.
Ligue todos os dispositivos.
O projetor começará a procurar sinais de entrada. O canto inferior direito do ecrã exibirá
o sinal de entrada detetado. Se o projetor não detetar um sinal válido, o ecrã exibirá a
mensagem [SEM SINAL] até que seja encontrado um sinal.
Pode premir o botão Fonte para selecionar o sinal desejado. Consulte “Mudar de sinal de
entrada” para obter mais informações.
 e a frequência/resolução do sinal de entrada exceder a gama de funcionamento do projetor,
S
será apresentada a mensagem [Fora de limite] num ecrã sem imagem. Mude para um sinal de
entrada que seja compatível com a resolução do projetor ou defina o sinal de entrada para uma
definição inferior. Para mais informações, consulte a [Tabela de resolução].

Utilizar os menus
Este projetor disponibiliza um menu apresentado no ecrã (OSD), que permite efetuar
alterações a várias definições.
A imagem do menu apresentada abaixo serve apenas como referência. O design do menu OSD
pode ser diferente.

A imagem seguinte apresenta uma visão geral do menu OSD.
Ícone do menu
principal
INFORMAÇÕES

Selecionar

Submenu

Fonte
Modo de cor
Resolução
Sistema de cor
Endereço IP
Endereço MAC
Versão do firmware

Componente
Normal
RGB

Sem sinal

Estado

Sair:
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Prima BACK
para voltar à
janela anterior
ou sair.

1.

Prima , selecione EXIBIÇÃO e
prima / para selecionar a cor do
ecrã.

2.

Prima , selecione IMAGEM e prima
/ para selecionar o modo de cor
primária.

IMAGEM

EXIBIÇÃO
Apagado
Auto

Cor do ecrã
Proporção
Distorção
Ajus. cantos
Posição
Fase
Tamanho H.
Zoom
OverScan

Sair:

Sem sinal

Prima , selecione
4.
GESTÃO DE ENERGIA e prima /
para selecionar a ativação automática
do dispositivo.

Ligar automaticamente
Energia inteligente
Definições de MHL
Definições de espera
Desligar rapidamente

BÁSICO
Definições de áudio
Temporizador de apresentação
Padrão
Tempo sem imagem
Mensagem
Ecrã de arranque
Captura de ecrã
O meu botão

Apagado

Sem sinal

Sair:

Prima , selecione AVANÇADO
e prima / para selecionar as
definições de 3D.

Sem sinal

Apagado
Desativar
Ativado

Auto

Sem sinal

6.

Sair:

Prima , selecione SISTEMA e
prima / para selecionar o idioma
principal.

AVANÇADO
Definições de 3D
Definições de HDMI
Definições de controlo LAN
Definições da luz
Definições de filtro
DCR
Legendas
Repor definições

Sair:

Prima , selecione BÁSICO e prima
/ para iniciar a configuração do
canal de áudio.

GESTÃO DE ENERGIA

5.

Normal

Apagado

Sem sinal

3.

Normal

Modo de cor
Brilho
Contraste
Temperatura da cor
Avançado
Repor definições de cor

SISTEMA
Idioma
Posição do projetor
Definições do menu
Modo de altitude elevada
Busca automática rápida
Definições de segurança
Bloqueio dos botões do painel
Código do controlo remoto
Focagem da lente

Apagado

Sem sinal

Sair:
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Português
Projeção frontal
Apagado
Ativado
Apagado

Sair:

Desativar a função de senha
Por razões de segurança e para evitar a utilização não autorizada, o projetor inclui
uma opção para configurar uma senha de segurança. As senhas podem ser definidas
no menu apresentado no ecrã (OSD). Consulte mais detalhes sobre as operações do
menu OSD na secção [Utilização do menu].
 erá problemático se não se recordar da senha depois de configurar a proteção por senha.
S
Recomendamos que anote a senha e a guarde num local seguro para referência futura caso
não se recorde da mesma.

Definir uma senha
Após a definição da senha, o utilizador deverá introduzir a senha correta depois de ligar o
projetor. Caso contrário, não será possível utilizar o projetor.

1.

Abra o menu OSD e aceda ao menu SISTEMA >
Definições de segurança.

2.

Prima [Enter]. Será exibida a página
Definições de segurança.

3.

Selecione Bloqueio de ligação, prima / e
selecione Ativado.

4.

A imagem à direita mostra 4 botões direcionais (,
, , ) que representam respetivamente 4 dígitos
(1, 2, 3, 4). Consoante a senha que pretender
definir, prima os botões direcionais para introduzir
seis dígitos para a senha.

Introduzir senha

Sair:

5.

Introduza a senha e confirme-a.
Depois de definir a senha, o menu OSD voltará à página Definições de segurança.

6.

Prima [Sair] para sair ao menu OSD.

Se se esquecer da senha
Se a função de senha estiver ativada, ser-lhe-á
pedido que introduza a senha de seis dígitos sempre
que ligar o projetor. Se introduzir a senha incorreta,
será apresentada a mensagem de erro ilustrada
à direita durante 5 segundos e, em seguida, será
exibida a mensagem [Introduzir senha]. Pode
introduzir outra senha de 6 dígitos. Pode utilizar o
procedimento de recuperação da senha caso se
tenha esquecido da mesma e não a tenha registado
neste manual. Consulte “Aceder ao procedimento de
recuperação da senha” para obter mais informações.

Recuperar senha
Anote o código e
contacte o centro de
apoio ao cliente da
ViewSonic
Código de recolha:

Se introduzir uma senha incorreta 5 vezes seguidas, o projetor irá encerrar
automaticamente após poucos alguns instantes.
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Sair:

Aceder ao procedimento de recuperação da senha
1.
2.
3.

Mantenha premido o botão [Auto Sync] no controlo remoto durante 3 segundos. O
projetor apresentará um número codificado no ecrã.
Anote o número e desligue o projetor.
Procure a ajuda do centro de assistência técnica da sua área para descodificar o
número. Poderá ser necessário fornecer uma prova de compra para confirmar que é
um utilizador autorizado do projetor.
O número [XXX] na imagem apresentada acima é determinado pelo número de modelo do
projetor.

Alterar a senha
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Abra o menu OSD e aceda ao menu SISTEMA Definições >
Definições de segurança > Alterar a senha.
Prima [Enter]. Será exibida a mensagem [INTROD. SENHA ATUAL].
Introduza a senha antiga.
• Se a senha estiver correta, será apresentada outra mensagem
[INTROD. NOVA SENHA].
• Se a senha introduzida estiver incorreta, a mensagem de erro de senha
será exibida durante 5 segundos antes da exibição da mensagem
[INTROD. SENHA ATUAL]. Deverá então reintroduzir a senha. Pode premir [Sair]
para cancelar o processo ou tentar outras senhas.
Introduza uma nova senha.
Introduza a senha e confirme-a.
Atribuiu com sucesso uma nova senha ao projetor. Lembre-se de introduzir a nova
senha da próxima vez que ligar o projetor.
Prima [Sair] para sair ao menu OSD.

Quaisquer dígitos introduzidos serão apresentados no ecrã como asteriscos [*].
Recomendamos que anote a senha e a guarde num local seguro para referência futura caso
não se recorde da mesma.

Desativar a função da senha
1.
2.
3.

Abra o menu OSD e aceda ao menu SISTEMA Definições >
Definições de segurança > Bloqueio de ligação.
Prima / e selecione Apagado.
Será exibida a mensagem [Introduzir senha]. Introduza a senha atual.
• Se a palavra-passe estiver correta, o menu OSD voltará à página
Definições de segurança e apresentará Bloqueio de ligação na coluna
[Apagado]. Não será necessário introduzir a senha da próxima vez que ligar o
projetor.
• Se a senha introduzida estiver incorreta, a mensagem de erro de senha será
exibida durante 5 segundos antes da exibição da mensagem [Introduzir senha].
Deverá então reintroduzir a senha. Pode premir [Sair] para cancelar o processo
ou tentar outras senhas.
Apesar de a função de senha estar desativada, deverá guardar a senha antiga num local
seguro, caso necessite de a introduzir para reativar a função de senha.
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Mudar de sinal de entrada

1.
2.

O projetor pode estar ligado a diversos
dispositivos em simultâneo. No entanto, apenas
poderá exibir um sinal de entrada em ecrã inteiro
de cada vez.
Se deseja que o projetor procure
automaticamente vários sinais, assegure-se
de que a função Busca automática rápida no
menu SISTEMA está definida como Ativado.
Pode também premir o botão de seleção da
fonte de entrada no controlo remoto ou procure
sinais de entrada disponíveis para selecionar
manualmente os sinais desejados.
Prima o botão [Source] para exibir o menu de
seleção de fonte.
Continue a premir / até selecionar o sinal
desejado e prima [Enter].
Quando detetada, a informação da fonte
selecionada será apresentada durante
alguns segundos no ecrã. Se existirem vários
dispositivos ligados ao projetor, repita os passos
1 e 2 para procurar outro sinal.
Consulte as resoluções deste projetor na secção “Projector specifications”.
Para obter os melhores resultados de exibição de imagens, deverá selecionar e utilizar um sinal
de entrada que transmita nessa resolução. Qualquer outra resolução será redimensionada pelo
projetor dependendo da definição de proporção, o que poderá causar distorção ou perda de
nitidez da imagem. Para mais detalhes, consulte “Selecionar a proporção”.
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Alterar as definições da entrada HDMI

1.
2.
3.

4.

No caso improvável de após a ligação do projetor a um dispositivo (por exemplo, um
leitor de DVD ou Blu-ray) através da entrada HDMI do projetor, a imagem projetada
exibir cores erradas, altere as definições de espaço de cor para um que coincida
com as definições de espaço de cor do dispositivo.
Para executar esta operação:
Abra o menu OSD e aceda ao menu AVANÇADO > Definições de HDMI.
Prima [Enter].
Selecione Formato HDMI e prima / para selecionar um espaço de cor adequado
de acordo com as definições do dispositivo.
• RGB: Altera o espaço de cor para RGB.
• YUV: Altera o espaço de cor para YUV.
• Auto: Configura o projetor para detetar automaticamente as definições de espaço
de cor.
Selecione Gama HDMI e prima / para selecionar uma gama de cores adequada
de acordo com as definições do dispositivo.
• Melhorado: Altera a gama de cores HDMI para 0-255
• Normal: Altera a gama de cores HDMI para 16-235.
• Auto: O projetor irá detetar automaticamente a gama HDMI do sinal de entrada.
Esta função está disponível apenas quando a tomada de entrada HDMI estiver a ser utilizada.
Consulte a documentação do equipamento para saber mais detalhes sobre as definições de
espaço de cor e gama HDMI.
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Ajustar a imagem projetada
Ajustar o ângulo de projeção

O projetor está equipado com um pé de apoio
regulável. O pé de apoio regulável pode ser
utilizado para ajustar a altura e o ângulo da
projeção ao longo do eixo vertical. O utilizador
pode rodar o pé de apoio regulável para ajustar
o ângulo e a posição de projeção da imagem até
atingir o local desejado.

Se o projetor estiver colocado numa superfície desnivelada ou o ecrã e o projetor não
estiverem perpendiculares entre si, a imagem projetada poderá apresentar distorção
(trapezoidal). Para mais detalhes sobre a calibragem da projeção, consulte “Corrigir a
distorção”.

Ajustes automáticos da imagem
Em alguns casos, poderá ser necessário otimizar a qualidade da imagem. Para o
fazer, mantenha premido o botão [Auto Sync] do controlo remoto. Num período de 5
segundos, a função integrada de ajuste automático inteligente reajustará os valores
de frequência e do relógio, para proporcionar a melhor qualidade de imagem.
As informações da fonte atual serão apresentadas durante 3 segundos no canto
superior esquerdo.
Quando a função de ajuste automático for utilizada, será apresentado um ecrã totalmente preto.
Esta função está disponível apenas quando estiver selecionado o sinal de PC D-Sub (RGB
analógico).

Ajustes automáticos da nitidez da imagem
O anel de focagem pode ser rodado para ajustar a nitidez da imagem.
Focagem da lente
Prima [L R] para ajustar
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Corrigir a distorção
A distorção trapezoidal é um problema no qual a imagem projetada apresenta uma forma
trapezoidal (distorção trapezoidal) resultante de um ângulo de projeção incorreto.
Para corrigir essa situação, deverá ajustar a altura do projetor e utilizar os passos
indicados em seguida para corrigir o problema manualmente.
• Com o controlo remoto
1.

Prima

2.

Prima
para iniciar a correção da distorção
da parte superior da imagem. Prima
para
iniciar a correção da distorção da parte inferior
da imagem. Prima para iniciar a correção
da distorção do lado direito da imagem. Prima
para iniciar a correção da distorção do lado
esquerdo da imagem.

/

/ /

para exibir a página de correção de distorção.

Prima
Press

Prima
Press

• Com o menu OSD
1.
Abra o menu OSD e aceda ao menu EXIBIÇÃO
> Distorção.
Prima
Press

Prima
Press

2.

Prima o botão
para iniciar a correção da distorção da parte superior da imagem
ou prima o botão
para iniciar a correção da distorção da parte inferior da imagem.

3.

Abra o menu OSD e aceda ao menu EXIBIÇÃO > Distorção.

4.

Prima [Enter]. Isso apresentará a página Distorção.

5.

Selecione Vertical e prima o
para iniciar a correção da distorção da parte superior
da imagem ou prima
para iniciar a correção da distorção da parte inferior da
imagem.

6.

Pode também selecionar Horizontal e premir para iniciar a correção da distorção
do lado direito da imagem. Prima para iniciar a correção da distorção do lado
esquerdo da imagem.
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Ajustar os 4 cantos
É possível ajustar manualmente as formas e
tamanhos irregulares da imagem retangular.
1.

Ajus. cantos

Para exibir a página Ajuste de cantos, execute
um dos passos seguintes:
i. Prima [Enter].

Prima [Menu/Exit] para guardar ou sair

ii. Abra o menu OSD, aceda ao menu
EXIBIÇÃO > Ajuste de cantos e prima
[Enter]. Isso
apresentará a página Ajuste de cantos.

Prima [enter] durante 2 s para repor
O [Ajuste de cantos] será reposto se ajustar a [Distorção]

Mantenha premido o botão
[Enter] durante 2 segundos
para repor as definições dos
4 cantos.

2.

Prima /// para selecionar o canto que
desejaajustar e prima [Enter].

3.

Prima / para selecionar um método de ajuste
adequado e prima [Enter].

4.

Como apresentado no ecrã, (/ para efetuar
ajustes de 45 graus e /// para efetuar
ajustes de 90 graus). Prima /// para
ajustar as formas e o tamanho. Pode premir
[Menu] ou [Sair] para voltar ao passo anterior.
Mantenha premido o botão [Enter] durante 2
segundos para repor as definições do canto
selecionado.

Mostra o canto
selecionado.
Ajus. cantos

Prima  para ajustar.
Prima o [Menu/Exit] para voltar.
Prima [Enter] durante 2 s para repor.

O ajuste da correção de distorção irá repor as
definições do ajuste dos cantos.

 epois de ajustar as definições de ajuste dos cantos, deixará de ser possível ajustar algumas
D
proporções ou sequências de tempo.
Caso precise de efetuar essas alterações, reponha as definições dos 4 cantos. Será exibida a
seguinte mensagem:
Deseja repor

Aviso

Cancelar

Repor
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Ampliar para ver detalhes
Poderá ser necessário ampliar a imagem para inspecionar detalhes na imagem projetada.
Utilize os botões direcionais para mover as imagens.
• Com o controlo remoto
1.
Prima no controlo remoto para exibir a barra de Zoom.
2.
Prima  repetidamente para ampliar a imagem até ao tamanho desejado.
3.
Para navegar na imagem, prima [Enter] para mudar para o modo de deslocamento e
utilize os botões direcionais (, , , ) para mover a imagem.
4.
Para reduzir a imagem, prima [Enter] novamente para voltar à função Mais/Menos
Zoom e prima  repetidamente para restaurar o tamanho original da imagem. Pode
também premir o botão [Auto Sync] no controlo remoto para restaurar o tamanho
original da imagem.
• Com o menu OSD
1.
Abra o menu OSD e aceda ao menu EXIBIÇÃO > Zoom.
2.
Prima [Enter]. Isso apresentará o controlo de Zoom.
3.
Repita os passos 2-4 indicados na secção Com o controlo remoto.
A imagem pode ser inspecionada apenas depois de ampliada. Pode ampliar mais para
inspecionar detalhes.

Selecionar a proporção

1.
2.

A "proporção" é a relação entre a largura e a altura da imagem. A maior parte dos
computadores e televisores analógicos têm uma proporção de 4:3 e os televisores
digitais e DVD têm geralmente uma proporção de 16:9.
Com a surgimento do processamento digital de sinal, os dispositivos de exibição
digital, como este projetor, podem esticar e dimensionar dinamicamente a imagem
para uma proporção diferente da transmitida pelo sinal de entrada da imagem.
Para alterar a proporção da imagem projetada (independentemente da proporção da
fonte):
Abra o menu OSD e aceda ao menu EXIBIÇÃO > Proporção.
Prima / para selecionar uma proporção que se adeque ao sinal de vídeo e aos
requisitos do seu ecrã.
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Sobre a proporção da imagem
 a imagem apresentada abaixo, as áreas pretas representam áreas inativas e as áreas brancas
N
representam áreas ativas. Os menus OSD podem ser apresentados nessas áreas pretas não
utilizadas.

1.

2.

3.

4.

Auto: Dimensiona proporcionalmente a imagem
para se adaptar à resolução nativa do projetor
na respetiva largura horizontal. Este formato é o
adequado para uma fonte de imagem que não
tenha uma proporção de 4:3 ou 16:9 e se pretender utilizar o máximo do ecrã sem alterar a
proporção da imagem.

4:3: Redimensiona a imagem de forma a que
esta seja exibida no centro do ecrã com uma
proporção de 4:3. É o formato mais adequado
para imagens 4:3, como é o caso de monitores
de computador, televisores de definição
convencional e filmes em DVD no formato 4:3,
uma vez que as apresenta sem alteração da
proporção.
16:9: Redimensiona a imagem de forma a
que esta seja exibida no centro do ecrã com
uma proporção de 16:9. Este formato é o mais
adequado para imagens que já se encontram
na proporção de 16:9, como é o caso dos
televisores de alta definição, uma vez que as
apresenta sem alteração da proporção.
2,35:1: Redimensiona a imagem de forma a que
esta seja exibida no centro do ecrã com uma
proporção de 2,35:1 sem alteração.
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Image 16:10

Image 16:9

Image 4:3

Image 16:9

Image 2.35:1

Otimizar a imagem
Selecionar um modo de imagem
O projetor disponibiliza diversos modos de imagem predefinidos. Pode escolher um
destes modos que melhor se adapte ao seu ambiente de funcionamento e ao tipo de
sinal.
Para selecionar um modo de funcionamento apropriado às suas necessidades, siga
os passos descritos abaixo.
• Prima o botão [Color Mode] repetidamente até selecionar o modo desejado.
• Aceda ao menu IMAGEM > Modo de cor e prima / para selecionar o modo
desejado.

Modos de imagem para diferentes tipos de sinais

1.
2.

3.
4.
5.

As lista seguinte apresenta os modos de imagem que podem ser utilizados para
diferentes tipos de sinal.
Brilho: Maximiza o brilho da imagem projetada. Este modo é adequado para a
utilização de projetores em ambientes em bem iluminados em que é necessária um
brilho muito elevado.
Dinâmico modo: Utilizado em apresentações durante o dia para coincidir com
os tons de cor de computadores portáteis e PC. O projetor analisará o conteúdo
projetado e utilizará as funções dinâmicas do PC para otimizar a qualidade da
imagem.
Normal modo: Utilizado em apresentações durante o dia para coincidir com os tons
de cor de computadores portáteis e PC.
ViewMatch Modo sRGB: Alterna entre níveis de alto brilho ou as funções de
precisão de cor.
Filme Modo: Adequado para reproduzir filmes, vídeos de câmaras digitais ou DV
de um PC em ambientes mais escuros (pouco iluminados) para oferecer a melhor
experiência de visualização.
Os modos de luz disponíveis serão baseados no modo de cor selecionado.

Utilizar a cor do ecrã
Se a superfície de projeção for colorida (como no caso de paredes pintadas em
cores diferentes do branco), é possível utilizar a função Cor do ecrã para calibrar
a cor da imagem projetada para evitar diferenças de cor entre a fonte e a imagem
projetada.
Para utilizar esta função, aceda ao menu EXIBIÇÃO > Cor do ecrã e prima
/ para selecionar a cor mais próxima da cor da superfície de projeção. Estão
disponíveis várias opções de cores predefinidas, nomeadamente: Quadro branco,
Quadro verde e Quadro negro. Estas funções de configuração podem ser
diferentes de acordo com o tipo de modelo.
Esta função está disponível apenas quando estiverem selecionados sinais de entrada de PC ou
HDMI.
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Ajustar a qualidade de imagem nos modos de utilizador
É possível utilizar várias funções definidas pelo utilizador se o projetor detetar
determinados tipos de sinal. Pode ajustar estas funções com base nas suas
necessidades.

Ajustar o brilho

Aceda ao menu IMAGEM > Brilho e prima /.
Quanto mais elevado for o valor, mais clara será a
imagem. Quanto mais baixo for o valor, mais escura
será a imagem.

O ajuste deste controlo permite que as áreas pretas da imagem apareçam apenas a
preto para revelar detalhes.

Ajustar o contraste

Aceda ao menu IMAGEM > Contraste e prima
/.
Quanto mais elevado for o valor, maior será o
contraste. Depois de ajustar o Contraste, esta
função poderá ser utilizada para definir o nível de
pico de branco que coincide com o sinal de entrada
e com o ambiente à sua escolha.

Ajustar a cor

Aceda ao menu IMAGEM > Avançado > Cor e prima /.
Os valores mais baixos produzem cores menos saturadas. Se os valores forem
demasiado elevados, as cores na imagem serão muito realçadas, o que tornará a
imagem pouco realista.

 sta função está disponível apenas se os sinais de entrada forem S-Video, Vídeo, YPbPr
E
(digital) ou YCbCr (digital).

Ajustar a tonalidade

Aceda ao menu IMAGEM > Avançado > Tonalidade e prima /.
Quanto mais elevado for o valor, mais avermelhada será a imagem. Quanto mais
baixo for o valor, mais esverdeada será a imagem.

Esta função está disponível apenas se os sinais de entrada forem S-Video, Vídeo, YPbPr
(digital) ou YCbCr (digital).

Ajustar a nitidez

Aceda ao menu IMAGEM > Avançado > Nitidez e prima /.
Valores mais elevados produzirão imagens mais nítidas. Quanto mais baixo for o
valor, mais desfocada será a imagem.

Esta função está disponível apenas se os sinais de entrada forem S-Video, Vídeo, YPbPr
(digital) ou YCbCr (digital).
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Ajustar a função Brilliant Color

Aceda ao menu IMAGEM > Avançado > Brilliant Color e prima /.
Esta funcionalidade utiliza um algoritmo de processamento da cor e melhoramentos a
nível do sistema para permitir uma maior luminosidade ao mesmo tempo que apresenta
imagens com cores mais verdadeiras e vibrantes. Os níveis de brilho de áreas de tom
médio, comuns em vídeos e cenários naturais, são aumentados em mais de 50%,
permitindo que o projetor gere imagens com cores realistas e verdadeiras. Para obter esta
qualidade de imagem, selecione o nível desejado. Caso não seja necessário, defina esta
opção como Desativado.

Reduzir o ruído da imagem

Aceda ao menu IMAGEM > Avançado > Redução de ruído e prima /.
Esta função permite reduzir o ruído da imagem gerado eletricamente por diferentes
leitores de multimédia. Valores mais elevados proporcionarão menor ruído da imagem.
Esta função está disponível apenas quando estiverem selecionados sinais de entrada PC, Vídeo
ou S-Video.

Selecionar uma definição de gama

Aceda ao menu IMAGEM > Avançado > Gama e prima / para escolher as definições
desejadas.
Gama refere-se à relação entre a fonte de entrada e o brilho da imagem.

Selecionar uma temperatura da cor

Aceda ao menu IMAGEM > Temperatura da cor e prima /.
As opções de temperatura da cor disponíveis dependerão da escolha do tipo de sinal.
1.
Frio: Oferece a temperatura da cor mais elevada. Cores frias permite que a imagem
apresente cores brancas com mais tons azulados em comparação com outras
temperaturas.
2.
Neutro: As cores brancas da imagem apresentarão um tom azul-claro.
3.
Normal: Mantém um tom de cor branca normal.
4.
Quente: As cores brancas da imagem apresentarão um tom vermelho-claro.

Definir uma temperatura de cor preferida
1.

Aceda ao menu Exibição > Temperatura da cor.

2.

Prima / para selecionar Frio, Neutro, Normal ou Quente e prima [Enter].

3.

Prima / para selecionar o item que deseja alterar e prima / para ajustar o
valor.
• Ganho de vermelho/Ganho de verde/Ganho de azul: Ajusta o contraste das
cores vermelha, verde e azul da imagem.
• Compensação de vermelho/Compensação de verde/Compensação de azul:
Ajusta o brilho das cores vermelha, verde e azul.
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Gestão de cor
A gestão de cores deverá ser utilizada apenas em instalações permanentes com níveis
de iluminação controlada, como por exemplo, salas de conferência, bibliotecas, ou
cinema em casa. A gestão de cores oferece ajustes de controlo de cor para permitir uma
reprodução de cores mais precisa, caso seja necessário.
Caso tenha adquirido um disco de teste que inclua vários padrões de teste de cores e
possa ser utilizado para testar a apresentação das cores em monitores, TV, projetores,
pode projetar qualquer imagem a partir do disco no ecrã e efetuar os ajustes com o menu
Gestão de cor.

Para ajustar as definições:
1.

2.
3.

Abra o menu OSD e aceda ao menu Exibição >
Avançado > Gestão de cor.
Prima [Enter] para aceder à página Gestão de cor.
Selecione Cor primária, prima / e selecione
uma das cores vermelha, amarela, verde, ciano, azul
ou magenta.

VERMELHO

Amarelo

Verde

Ciano

Magenta

Azul

4.

5.

Prima  para selecionar Tonalidade e prima / para selecionar a gama. Ao
aumentar a gama incluirá cores compostas de mais porções de 2 cores similares.
Consulte a imagem à direita para saber como as cores se relacionam umas com as
outras.
Por exemplo, se selecionar vermelho e definir o valor para 0, selecionará apenas
as áreas da imagem projetadas em vermelho puro. Ao aumentar a gama incluirá
sombras de vermelho mais próximas do amarelo e magenta.
Prima , selecione Saturação e prima / para ajustar os valores de acordo
com as suas preferências. O efeito de cada ajuste será imediatamente refletido na
imagem.
Por exemplo, se selecionar Vermelho e definir o seu valor para 0, apenas será
afetada a saturação do vermelho puro.
 Saturação é a quantidade dessa cor na imagem de vídeo. Os valores mais baixos produzem
A
cores menos saturadas. O valor 0 removerá totalmente essa cor da imagem. Se a saturação for
demasiado elevada, essa cor será demasiado realçada e pouco realista.

6.
7.
8.
9.

Prima , selecione Ganho e prima / para ajustar os valores de acordo com as
suas preferências. Isso afetará o nível de contraste da cor primária selecionada. O
efeito de cada ajuste será imediatamente refletido na imagem.
Repita os passos 3 a 6 para efetuar outros ajustes na cor.
Certifique-se que efetuou todos os ajustes necessários.
Prima [Sair] para guardar as definições e sair.
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Definir o temporizador de apresentação
O temporizador de apresentação pode indicar o tempo de apresentação no ecrã para o
ajudar a gerir melhor o tempo durante uma apresentação. Siga estes passos para utilizar
esta função:
1.
Utilize o controlo remoto e aceda ao menu Temporizador de apresentação ou
aceda ao menu Básico > Temporizador de apresentação.
2.
Prima [Enter] para exibir a página Temporizador de apresentação.
3.
Selecione Período do temporizador e prima / para confirmar a duração. A
duração pode ser definida de 1 a 5 minutos, em incrementos de 1 minuto ou de 5 a
240 minutos em incrementos de 5 minutos.
Após a ativação do temporizador, a redefinição do intervalo reativará o temporizador.

4.

Prima  e selecione o Exibição do temporizador. Em seguida, prima / para
selecionar se deseja exibir ou ocultar o temporizador.
Seleção

Descrição

Sempre

Exibe o temporizador no ecrã durante o tempo de
apresentação.

1 min/2 min/3 min

Exibe o temporizador no ecrã nos últimos 1/2/3 minutos.

Nunca

Oculta o temporizador durante o tempo de apresentação.

5.

Prima , selecione Posição do temporizador e prima / para definir a
localização do temporizador.
Superior esquerdoInferior esquerdoSuperior direitoInferior direito

6.

Prima  para selecionar Direção de contagem do temporizador e prima / para
selecionar o método de temporizador.
Seleção

Descrição

Contagem crescente

Inicia em 0 e aumenta até ao tempo predefinido.

Contagem decrescente Inicia no tempo predefinido e diminui até 0.
7.
8.

Para ativar o temporizador de apresentação, prima , em seguida, prima /,
selecione Iniciar contagem e prima [Enter].
Será exibida em seguida uma mensagem de confirmação. Selecione
Sim e prima [Enter] para confirmar a seleção. Será exibida a mensagem
[O temporizador está ativado!]. Depois de ativado, o temporizador iniciará a
contagem decrescente.

Para cancelar o temporizador, execute os passos seguintes:
1.
2.

3.

Aceda ao menu Básico > Temporizador de apresentação.
Selecione Apagado. Prima [Enter]. Será exibida em seguida uma mensagem de
confirmação.
Selecione Sim e prima [Enter] para confirmar a seleção. Será exibida a mensagem
[O temporizador está desativado!].
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Ocultar a imagem
Para captar toda a atenção do público para o orador, pode premir o botão Blank
para ocultar a imagem no ecrã. Prima qualquer botão no projetor ou no controlo
remoto para restaurar a imagem. Depois de ocultar a imagem, o texto [VAZIO] será
exibido no canto inferior do ecrã.
Pode aceder ao menu Básico > Tempo sem imagem para definir a duração do
ecrã sem imagem. Quando o tempo de ecrã sem imagem terminar, a imagem
voltará será automaticamente exibida.
Depois de premido o botão [Blank], o projetor entrará automaticamente no modo de poupança
de energia.
Atenção
Não bloqueie a lente do projetor. O objeto que está a bloquear a lente poderá aquecer até ao
ponto de provocar a deformação ou mesmo provocar um incêndio.

Bloquear os botões de controlo

1.
2.
3.

O bloqueio dos botões de controlo do projetor permite impedir que as definições
do projetor sejam acidentalmente alteradas (por crianças, por exemplo). Após
a ativação do Bloqueio dos botões do painel, nenhum dos botões do projetor
poderá ser utilizado, com a exceção do botão Energia.
Prima (Bloqueio dos botões do painel) ou aceda ao menu
Definições do sistema > Bloqueio dos botões do painel.
Prima / e selecione Ativado.
Será exibida em seguida uma mensagem de confirmação. Selecione Sim para
confirmar a sua escolha.
Para desativar o bloqueio dos botões do painel, mantenha premido o botão no
projetor durante 3 segundos.
Também pode utilizar o controlo remoto para aceder ao menu
Definições do sistema > Bloqueio dos botões do painel, prima / e selecione
Apagado.
Os botões do controlo remoto podem continuar a ser utilizados mesmo que a função de
bloqueio dos botões do painel esteja ativada.
 e premir o botão
S
Energia para desligar o projetor sem desativar a função de bloqueio dos
botões do painel, os botões do projetor permanecerão bloqueados quando voltar a ligar o
projetor.
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Criar o seu próprio ecrã de arranque

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Além dos ecrãs Preto, Azul ou ViewSonic, pode também selecionar uma imagem
de um computador ou de um vídeo como ecrã de arranque.
Para criar o seu próprio ecrã de arranque:
Selecione a imagem desejada para o ecrã de arranque no seu computador ou vídeo.
Abra o menu OSD e aceda ao menu Básico > Captura de ecrã.
Prima [Enter].
Será exibida em seguida uma mensagem de confirmação. Prima novamente [Enter].
Enquanto o projetor estiver a processar a imagem, e ecrã exibirá a mensagem
[Captura de ecrã em curso...]. Aguarde.
Quando terminar, o ecrã exibirá a mensagem [Ecrã capturado com êxito]. A imagem
capturada será guardada como Captura de ecrã e definida como ecrã de arranque.
No caso improvável de falha na captura, altere a sua imagem. Caso isso aconteça,
defina a resolução do sinal para uma resolução inferior à nativa e tente novamente.

Operações a altitudes elevadas
Recomendamos a utilização do Modo de altitude elevada em locais com altitude de
1.500 a 3.000 metros acima do nível do mar e temperatura entre 5°C a 25°C.
Atenção
Não ative o modo de altitude elevada em locais com altitude entre 0 w 1.500 metros acima do
nível do mar e temperatura entre 5°C a 35°C.
A ativação do modo de altitude elevada nessas circunstâncias originará o arrefecimento
excessivo do projetor.

1.
2.
3.

Ativar o Modo de altitude elevada:
Abra o menu OSD e aceda ao
menu Definições do sistema >
Modo de altitude elevada.
Prima  e selecione Ativado. / exibirá uma
mensagem de confirmação.
Selecione Sim e prima [Enter].
O projetor poderá gerar ruídos operacionais
superiores quando for utilizado no
Modo de altitude elevada. Isso deve-se ao
aumento da velocidade da ventoinha necessário
para melhorar a refrigeração e o desempenho do
sistema.

Modo de altitude elevada
desativado
ativado

Sair

Menu

A utilização deste projetor em ambientes extremos que excedam os limites
indicados acima, poderá provocar o encerramento automático, concebido para
impedir o sobreaquecimento do projetor. Nessas circunstâncias, deverá mudar
para o Modo de altitude elevada para resolver esses problemas. No entanto, tal
não significa que este projetor pode funcionar em todas as condições ambientais
extremas.
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Utilizar a função CEC

1.
2.

Este projetor suporta Consumer Electronics Control (CEC), que lhe permite ligar/
desligar os dispositivos de forma sincronizada através da ligação HDMI. Isso
significa que quando um dispositivo que também suporta CEC estiver ligado à
entrada HDMI do projetor, ao desligar o projetor desligará também o dispositivo. Ao
ligar o dispositivo ligará também automaticamente o projetor.
Ativar a função CEC:
Abra o menu OSD e aceda ao menu Gestão de energia > Ligar automaticamente
> CEC.
Prima / e selecione Ativar.
 ara garantir o funcionamento correto da função CEC, certifique-se de que o dispositivo está
P
ligado à entrada HDMI através de um cabo HDMI e que a função CEC está ativada.
Poderá não ser possível utilizar a função CEC, dependendo do equipamento ligado.

Funções 3D

1.
2.
3.

Este projetor disponibiliza funções 3D que oferecem uma experiência mais profunda
e envolvente ao visualizar filmes, vídeos, desporto e jogos em 3D. Para visualizar
imagens e vídeos em 3D, é necessário utilizar um par de óculos 3D.
Se o sinal de 3D for transmitido por um dispositivo compatível com HDMI 1.4a,
este projetor procurará um sinal de dados de Sincronização de 3D. Depois de
detetar o sinal, o projetor mudará automaticamente para a projeção 3D. Em outras
circunstâncias, poderá ser necessário selecionar manualmente o formato de
Sincronização de 3D para garantir a projeção correta das imagens 3D.
Selecionar formatos de Sincronização de 3D:
Utilize o botão 3D do controlo remoto para aceder ao menu Definições de 3D ou
aceda ao menu Avançado > Definições de 3D.
Prima [Enter] para aceder à página Definições de 3D.
Realce Óculos 3D e prima / para selecionar DLP ou 3D VESA.
 pós a ativação da função Sinc. 3D:
A
• O brilho da imagem projetada irá diminuir.
• Os modos de cor não podem ser ajustados.
• A função de zoom pode ampliar a imagem apenas até um nível limitado.
Se a imagem 3D estiver demasiado invertida, pode ajustar a definição de Inverter Sinc. 3D para
[Inverter] para corrigir o problema.

Utilizar o projetor em modo de espera
É possível utilizar algumas funções do projetor no modo de espera (ligado a uma
tomada mas sem estar a funcionar). Para utilizar estas funções, certifique-se de que
Gestão de energia > Definições de espera e os itens do menu secundário estão
ativados e que os cabos estão corretamente ligados. Para saber mais informações
sobre ligações de cabos, consulte o capítulo sobre as ligações.
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Saída VGA ativa
Após a ligação correta das tomadas COMPUTER IN (Entrada de computador) e
COMPUTER OUT (Saída de computador) aos respetivos dispositivos, selecione
Ativado para gerar a saída de sinal VGA. O projetor receberá sinais apenas a partir
da tomada Computer In 1 (Entrada de computador 1).

Saída de áudio ativa
Quando a tomada AUDIO IN (Entrada de áudio) estiver corretamente ligada a um
dispositivo, selecione Ativado para transmitir sinais de áudio.

Ajustar o som
Os ajustes do som efetuados da forma descrita abaixo terão efeito no(s) altifalante(s)
do projetor. Certifique-se de que as ligações às tomadas de entrada/saída de áudio
do projetor estão corretas. Consulte “Ligações” para obter mais informações.

Ajustes ao modo de áudio
1.
2.

Abra o menu OSD e aceda ao menu Básico > Definições de áudio >
Modo de áudio.
Prima / para selecionar o modo de áudio principal.
Se disponível, poderá premir o botão de [Audio Mode] no controlo remoto para selecionar o
modo de áudio principal.

Mute
1.
2.

Abra o menu OSD e aceda ao menu Básico > Definições de áudio > Mute.
Prima / e selecione Ativado.
Se disponível, pode premir o botão
projetor.

no controlo remoto para ativar ou desativar o áudio do

Ajustar o nível do som
1.
2.

Abra o menu OSD e aceda ao menu Básico > Definições de áudio > Volume.
Prima / para selecionar o volume desejado.
Se disponível, pode premir o botão

no controlo remoto para ajustar o volume do projetor.

Desligar o projetor
1.
2.
3.

Prima o botão de Energia. Será exibida uma mensagem de confirmação no ecrã.
A mensagem desaparecerá se não responder após alguns segundos.
Prima novamente o botão Energia.
Desligue o cabo de alimentação da tomada de elétrica se não pretende usar o
projetor durante um longo período de tempo.
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Funcionamento dos menus
Sistema de menus
Tenha em atenção que o menu apresentado no ecrã (OSD) poderá ser diferente de
acordo com o tipo de sinal recebido.
O projetor deverá detetar pelo menos um sinal válido para utilizar os itens do menu. Se
nenhum dispositivo estiver ligado ao projetor ou se nenhum sinal for detetado, apenas
alguns itens do menu estarão acessíveis.
Menu
principal

Submenu
Cor do ecrã
Proporção

1.
Exibição

Distorção
Ajus. cantos
Posição
Fase
Tamanho H.
Zoom
OverScan
Modo de cor
Brilho

Opções

Apagado/Quadro negro/
Quadro verde/Quadro branco
Auto/4:3/16:9/16:10/2,35:1
Distorção automática V. Apagado/Ativado
Manual
Vertical/Horizontal

Desativado/1/2/3/4/5
Brilhante/Dinâmico/Normal/ViewMatch sRGB/Filme

Contraste
Temperatura da cor

Quente
Normal
Neutro
Frio

2.
Imagem

Avançado

Cor
Tonalidade
Nitidez
Gama
Brilliant Color
Redução de ruído
Gestão de cor

Repor definições de cor
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Ganho de vermelho/Ganho
de verde/Ganho de azul/
Compensação de vermelho/
Compensação de verde/
Compensação de azul

1/2/3/4/5/6/7/8
Apagado/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13
Cor primária
Tonalidade
Saturação
Ganho
Restaurar/Cancelar

Menu
principal

Submenu
Ligar
automaticamente

3.
Gestão de
energia

4.
Básico

Energia inteligente

Opções

Computador
CEC
Ligação direta
Desligar
automaticamente

Desativar/Ativar
Desativar/Ativar
Desativado/Ativado
Desativar/10 min/20 min/30 min

Desativar/30 min/1 h/2 h/3 h/
4 h/8 h/12 h
Poupança de energia Desativar/Ativar
Desligar
MHL/USB-TIPO A
Definições de MHL
Repor MHL
Repor/Cancelar
Saída VGA ativa
Apagado/Ativado
Definições de espera
Saída de áudio ativa Apagado/Ativado
Modo de áudio
Normal/Voz/Entretenimento
Definições de áudio Mute
Ativado/Apagado
Volume
Período do
1~240 m
temporizador
Exibição do
Sempre/1 min/2 min/3 min
temporizador
Superior esquerdo/Inferior
Posição do
Temporizador de
esquerdo/Superior direito/
temporizador
apresentação
Inferior direito
Direção de contagem Contagem decrescente/
do temporizador
Contagem crescente
Iniciar contagem/
Apagado
Padrão
Desativado/1/2/3
Desativar/5 min/10 min/
Tempo sem imagem
15 min/20 min/25 min/30 min
Mensagem
Ativado/Desativado
Preto/Azul/ViewSonic/Captura
Ecrã de arranque
de ecrã/Desativado
Captura de ecrã
Auto/Projeção (Posição do projetor)/Posição do
menu/Temp. cor/Brilho/Contraste/Definições de 3D/
O meu botão
Cor do ecrã/Ecrã de arranque/Mensagem/Busca
automática rápida/CEC/DCR/Legendas/Poupança de
energia/Parar/INFORMAÇÕES/Proporção/Desligar
Temporizador
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Menu
principal

Submenu
Óculos 3D
Definições de 3D

Definições de HDMI

Inverter Sinc. 3D

DLP/3D VESA
Automático/Desativado/
Fotogramas sequenciais/
Empacotamento de fotogramas/
Superior-Inferior/Lado a Lado
Desativar/Inverter

Formato HDMI

Automático/RGB/YUV

Sinc. 3D

Gama HDMI
Automático/Melhorado/Normal
Definições de controlo
DHCP Ativado/IP Estático
LAN
Endereço IP do
projetor

5.
Avançado

Opções

Definições de controlo Máscara de sub-rede
LAN
Gateway predefinido
Servidor DNS
Controlo LAN em
espera
Aplicar
Modo da luz
Definições da luz
Horas de luz
DCR
Legendas
Versão de legendas
Repor definições
Idioma
Posição do projetor
Tempo exib. menu
Definições do menu

5.
Sistema

Modo de altitude
elevada
Busca automática
rápida
Definições de
segurança
Bloqueio dos botões
do painel
Código do controlo
remoto
• Fonte

Posição do menu

Informações

Normal/Eco
Ativado/Apagado
Apagado/ CC1/ CC2/ CC3/ CC4
Repor/Cancelar
Seleção de
Menu OSD multilingue
Projeção frontal/Retroprojeção/
Retroprojeção no teto/Projeção
no teto
5 s/10 s/15 s/20 s/25 s/30 s
Centro/Superior esquerdo/
Superior direito/Inferior
esquerdo/Inferior direito
Ativado/Apagado
Ativado/Apagado

Alterar a senha
Bloqueio de ligação

Ativado/Apagado
Ativado/Apagado
1/2/3/4/5/6/7/8

• Modo de cor
6.

Apagado/Ativado

• Resolução
• Sistema de cor
• Endereço IP
• Endereço MAC
• Versão do firmware
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Descrição de cada menu
FUNÇÃO
Cor do ecrã
Proporção
Distorção
Ajus. cantos

Posição

Descrição
Consulte “Utilizar a cor do ecrã” para obter mais
informações.
Consulte “Selecionar a proporção” para obter mais
informações.
Consulte “Corrigir a distorção” para obter mais
informações.
Consulte “Ajustar os 4 cantos” para obter mais
informações.
Apresenta a página de ajuste da posição. Para deslocar
a imagem projetada, utilize os botões direcionais. Os
valores apresentados na posição inferior da página
mudam de cada vez que prime o botão, até que sejam
atingidos os limites máximos ou mínimos.

1. Menu Exibição

Esta função está disponível apenas quando um sinal de
entrada de PC estiver selecionado.
A gama de ajuste poderá ser diferente em diferentes
resoluções e frequências.

Ajusta a fase do relógio para reduzir a distorção da
imagem.

Fase

 sta função está disponível apenas quando um sinal de
E
entrada de PC estiver selecionado.

Tamanho H.
Zoom
OverScan

2. Menu Imagem

Modo de cor
Brilho
Contraste
Temperatura da cor

Ajusta a largura horizontal da imagem.

Esta função está disponível apenas quando um sinal de
entrada de PC estiver selecionado.

Para mais informações, consulte "Ampliar e procurar
detalhes".
Ajusta a taxa de overscan de 0% para 5%.
 sta função está disponível apenas quando for
E
selecionado um sinal de Vídeo composto, S-Video ou
HDMI.

Consulte “Selecionar um modo de imagem” para obter
mais informações.
Consulte “Ajustar o contraste” para obter mais
informações.
Consulte “Adjusting Contrast” para obter mais
informações.
Para mais detalhes, consulte “Selecionar uma
temperatura da cor” e “Definir uma temperatura de cor
preferida”.
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FUNÇÃO

Descrição

2. Menu Imagem
3. Menu Gestão de energia

Cor
Consulte “Ajustar a cor” para obter mais informações.
Tonalidade
Consulte “Ajustar a tonalidade” para obter mais
informações.
Nitidez
Consulte “Ajustar a nitidez” para obter mais informações.
Gama
Consulte “Selecionar uma definição de gama” para obter
Avançado
mais informações.
Brilliant Color
Consulte “Ajustar a função Brilliant Color” para obter mais
informações.
Redução de ruído
Consulte “Reduzir o ruído da imagem” para obter mais
informações.
Gestão de cor
Consulte “Gestão de cor” para obter mais informações.
Repõe os valores predefinidos de todas as definições de
Repor definições de cor
cor.
Computador
Se selecionar Ativar permitirá que o projetor se ligue
automaticamente quando for transmitido um sinal VGA
através do cabo VGA.
CEC
Ligar automaticamente Consulte “Utilizar a função CEC” para obter mais
informações.
Ligação direta
Se selecionar Ativado permitirá que o projetor se ligue
automaticamente quando for fornecida energia através do
cabo de alimentação.
Desligar automaticamente
Consulte “Configurar o encerramento automático” para
obter mais informações.
Temporizador
Energia inteligente
Consulte “Configurar o temporizador” para obter mais
informações.
Poupança de energia
Consulte “Configurar a poupança de energia” para obter
mais informações.
Antes de utilizar, verifique o seu adaptador MHL e a saída
de alimentação nas definições do menu OSD.
Se deseja ativar a função de carregamento através da
tomada USB Tipo A, mude a saída de alimentação de MHL
Definições de MHL
para USB Tipo A.
Repor MHL
Selecione Repor para reaplicar a energia após uma falha
de energia.
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FUNÇÃO
Definições de áudio
Temporizador de
apresentação
4. Menu Básico

Descrição
Consulte "Ajustar o som" para obter mais informações.
Consulte “Configurar o temporizador de apresentação”
para obter mais informações.
O projetor pode exibir vários padrões de teste. Ajuda-o a
Padrão
ajustar o tamanho da imagem e o foco e garante que a
imagem projetada está sem distorções.
Consulte “Ocultar a imagem” para obter mais
Tempo sem imagem
informações.
Se selecionar Ativado exibirá as informações no ecrã
Mensagem
quando o projetor estiver a detetar ou a procurar um
sinal.
Permite selecionar o ecrã de logótipo exibido durante o
Ecrã de arranque
arranque do projetor.
Consulte “Criar o seu próprio ecrã de arranque” para
Captura de ecrã
obter mais informações.
O meu botão
Define um botão de atalho no controlo remoto.
Consulte “Utilizar as funções 3D” para obter mais
Definições de 3D
informações.
Consulte “Alterar as definições da entrada HDMI” para
Definições de HDMI
obter mais informações.
Definições de áudio
Consulte “Ajustar o som” para obter mais informações.
Definições de controlo Consulte "Controlar o projetor através de um ambiente
LAN
LAN" para obter mais informações.
Modo da luz

5. Menu Avançado

Consulte "Configurar o Modo da luz" para obter mais
informações.
Modo da luz

DCR

Horas de luz
Consulte “Conhecer as Horas de luz” para obter mais
informações sobre a forma de cálculo do total de horas
de luz.
Ativa ou desativa a função DCR (Dynamic Contrast
Ratio). Se selecionar Ativado ativará a função e o
projetor irá alternar automaticamente o modo da luz
entre os modos normal e económico, de acordo com a
imagem detetada.
Esta função está disponível apenas quando um sinal de
entrada de PC estiver selecionado.
Depois de ativada a função DCR, a mudança frequente do
modo de luz poderá diminuir a duração da luz e o nível de
ruído poderá variar durante o funcionamento.
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FUNÇÃO

5. Menu Avançado

Legendas

Descrição
Seleciona um modo de legendas quando o sinal de
entrada selecionado transmite legendas ocultas.
• Legendas: Uma apresentação no ecrã do diálogo,
narração e efeitos de som dos programas de
TV e vídeos que contenham legendas ocultas
(geralmente marcados com "Lg" nas listas de
programação de TV).
Esta função está disponível apenas quando estiver
selecionado um sinal de entrada de vídeo composto ou
S-Vídeo no formato de sistema NTSC.

Versão de legendas
Para ver as legendas, selecione Lg1, Lg2, Lg3 ou Lg4
(Lg1 apresenta legendas no idioma principal da sua
região).
Repõe os valores predefinidos de todas as definições.
Repor definições

Idioma
Posição do projetor

6. Menu SISTEMA

Definições do menu

 s definições seguintes não serão repostas: Distorção /
A
Ajus. cantos / Idioma/ Posição do projetor/
Altitude elevada/ Definições de segurança/
Código do controlo remoto

Define o idioma dos menus apresentados no ecrã
(OSD). Consulte “Utilizar os menus” para obter mais
informações.
Consulte "Escolher uma localização" para obter mais
informações.
Tempo exib. menu

Define o período de tempo durante o qual o menu OSD
permanece ativo após premir o último botão. O intervalo
é de 5 a 30 segundos em incrementos de 5 segundos.
Posição do menu

Modo de altitude
elevada
Busca automática
rápida
Definições de
segurança
Bloqueio dos botões
do painel
Código do controlo
remoto

Define a posição do menu apresentado no ecrã (OSD).
Um modo para funcionamento em áreas de altitude
elevada. Consulte "Utilização num ambiente de altitude
elevada" para obter mais informações.
Consulte "Mudar de sinal de entrada" para obter mais
informações.
Consulte “Utilizar a função de senha” para obter mais
informações.
Consulte "Bloquear os botões de controlo" para obter
mais informações.
Consulte "Código do controlo remoto" para obter mais
informações.
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FUNÇÃO

Descrição

Fonte

Mostra a fonte de sinal atual.
Modo de cor
Mostra o modo selecionado no menu Imagem.
Resolução
6. Menu Informações

Mostra a resolução nativa do sinal de entrada.
Sistema de cor
Estado atual do
sistema

Mostra o formato do sistema de entrada.
Endereço IP
Mostra o endereço IP do projetor.
Endereço MAC
Mostra o endereço MAC do projetor.
 ndereço MAC significa Endereço de Media Access
E
Control, que é um endereço de camada física utilizado
para identificar exclusivamente um nó de rede.

Versão do firmware
Mostra a versão atual do firmware do sistema.
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Manutenção
Cuidados com o projetor
Deverá limpar regularmente a lente e/ou filtro.
Não tente desmontar qualquer componente do projetor. Contacte o seu revendedor se
for necessário substituir quaisquer componentes.

Limpar a lente
Pode limpar a lente se detetar sujidade ou pó na sua superfície.
• Utilize uma lata de ar comprimido para remover o pó.
• Utilize um toalhete de limpeza ou um pano macio ou humedecido com um pouco de
detergente para limpar qualquer sujidade ou pó existente no vidro da lente.
Nota
Não aplique qualquer tipo de material granulado no vidro da lente.

Limpar a caixa do projetor
Antes de limpar a caixa, desligue o projetor seguindo o procedimento de
encerramento adequado, conforme descrito em “Desligar o projetor” e desligue o cabo
de alimentação.
• Para remover sujidade ou pó, limpe a caixa com um pano macio e sem cotão.
• Para remover sujidade ou manchas mais difíceis, humedeça um pano macio com
água e um detergente com pH neutro. Em seguida, limpe a caixa.
Nota
Nunca utilize cera, álcool, benzeno, diluente ou outros detergentes à base de químicos. Estes
podem danificar a caixa.

Guardar o projetor
Siga as instruções indicadas abaixo para guardar o projetor durante um período
prolongado:
• Certifique-se de que a temperatura e a humidade do local onde vai guardar o
projetor se encontram dentro dos limites aconselhados. Consulte “Especificações” ou
consulte seu revendedor para obter informações acerca dos limites de temperatura e
humidade.
• Retraia os pés de apoio do projetor.
• Retire as pilhas do controlo remoto.
• Embale o projetor na sua embalagem original ou material equivalente.

Transportar o projetor
Recomenda-se o transporte do projetor na respetiva embalagem original ou material
equivalente.
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Utilizar o filtro
Nota
• recomendamos a limpeza dos filtros após a utilização prolongada do projetor.
• S
 e o projetor estiver suspenso no teto ou montado de uma forma que dificulte o acesso, tenha atenção
à sua segurança pessoal durante a substituição do filtro.

Limpar os filtros
1. Certifique-se de que o projetor está encerrado e desligado da tomada.
2. Pressione a patilha do filtro e retire o filtro do projetor.
3. Utilize um pequeno aspirador ou uma escova macia para limpar a poeira do filtro.
4. Reinstale o filtro.
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Indicador LED
Estado do projetor

Indicador de
energia

Indicador de
estado*

Modo de espera

Vermelho

Apagado

A ligar

Vermelho
intermitente dois
segundos, roxo
intermitente três
segundos e azul
intermitente 4
segundos

Apagado

Operações normais

Azul

Apagado

Encerramento
normal

Azul intermitente

Apagado

Erro de ventoinha

Apagado

Vermelho
intermitente

Temperatura

Apagado

Vermelho

DMD

Azul intermitente
duas vezes por
segundo

Vermelho
intermitente duas
vezes por segundo

Estado do projetor:
Erro da roda de
cores

Indicador de energia:
Azul intermitente
uma vez por
segundo /

Vermelho
intermitente duas
vezes por segundo

Falha de início LD

Azul intermitente

Vermelho
intermitente

Encerramento LD

Azul

Vermelho
intermitente

Modo de espera
(ativar definição de
espera no menu
OSD)

Azul intermitente
durante cinco
segundos

Apagado
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Resolução de problemas
O projetor não desliga
Causa

Solução

Causa

Solução

Ligue uma extremidade do cabo de
alimentação à entrada AC do projetor
e a outra extremidade a uma tomada
Não há corrente no cabo de alimentação.
elétrica. Se a tomada elétrica estiver
equipada com um interruptor, certifiquese de que este está ligado.
Tentativa de voltar a ligar o projetor
Aguarde até que o processo de
durante o processo de arrefecimento.
arrefecimento termine.

Sem imagem
A fonte de vídeo não está ativada ou não Ligue a fonte de vídeo e verifique se o
está ligada corretamente.
cabo de sinal está corretamente ligado.
O projetor não está corretamente ligado
Verifique a ligação.
ao dispositivo de entrada de sinal.
Selecione o sinal de entrada correto
O sinal de entrada não foi selecionado
utilizando o botão [Source] no projetor ou
corretamente.
no controlo remoto.

Imagem desfocada
Causa

Solução

A lente de projeção não está
corretamente focada.

Utilize a função de focagem para ajustar
a focagem da lente.
Ajuste o ângulo de projeção e a direção,
bem como a altura do projetor, caso seja
necessário.

O projetor e o ecrã não estão
devidamente alinhados.

O controlo remoto não funciona
Causa

Solução

As pilhas estão gastas.
Existe um obstáculo entre o controlo
remoto e o projetor.
Está demasiadamente afastado do
projetor.
O controlo remoto não coincide com o
código do controlo remoto do projetor.

Substitua as pilhas.

Remova o obstáculo.
Coloque-se a uma distância máxima de 8
metros do projetor.
Ajuste o código do controlo remoto.
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Especificações
Especificações do projetor
• Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
• Os modelos do projetor não estão todos disponíveis na sua região.

L810

L820

L830

Terminais de entrada
1

Entrada VGA (DB de 15 pinos)

x2

x2

x2

2

Entrada de áudio (tomada mini)

x1

x1

x1

3

Áudio E/D (RCA x 2 Composto)

x1

x1

x1

4

HDMI (v1.4 com áudio)

x1

x1

x1

5

HDMI 1.4/MHL 2.0

x1

x1

x1

6

Vídeo (RCA)

x1

x1

x1

7

S-video (Mini DIN de 4 pinos)

x1

x1

x1

8

Componente (RCAx3)

x1

x1

x1

9

Sinc. 3D (IR3D)

x1

x1

x1

Terminais de saída
1

Saída VGA (DB de 15 pinos)

x1

x1

x1

2

Saída de áudio (tomada mini)

x1

x1

x1

3

Interruptor 12 V

x1

x1

x1

4

USB 5V2A (cabo micro USB cable
no adaptador)

x1

x1

x1

5

USB A 5V2A

x1

x1

x1

6

Altifalante

10W x1

10W x1

10W x1

Terminais de controlo
1

RS232 (9 pinos tipo 1)

x1

x1

x1

2

USB (Tipo mini B) 5V2A

x1

x1

x1

3

Controlo LAN (RJ45)

x1

x1

x1
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Dimensões
508,3mm

392,7mm

165,2mm

Instalação no teto

137

10,1

200

110,1

Direção da projeção

155

188

Nota: é recomendada a utilização de parafusos M6L12 para fixar o projetor utilizando os
orifícios de parafusos M6 para montagem em suspensão. (M6 / L12 x 4)
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Tabela de resoluções e frequências
RGB analógico
Sinal

Resolução
(pixéis)

Proporção

Frequência de
atualização (Hz)

VGA

640x480

4:3

60/72/75/85

SVGA

800x600

4:3

60/72/75/85

XGA

1024x768

4:3

60/70/75/85

1152x864

4:3

75

1280x768

15:9

60

1280x800

16:10

60/75/85

1360x768

16:9

60

Quad-VGA

1280x960

4:3

60/85

SXGA

1280x1024

5:4

60

SXGA+

1400x1050

4:3

60

WXGA+

1440x900

16:10

60

UXGA

1600x1200

4:3

60

WSXGA+

1680x1050

16:10

60

HD

1280x720

16:9

60

MAC 13”

640x480

4:3

67

MAC 16”

832x624

4:3

75

MAC 19”

1024x768

4:3

75

MAC 21”

1152x870

4:3

75

HDTV (1080p)

1920x1080

16:9

60

WXGA
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HDMI
Sinal

Resolução
(pixéis)

Proporção

Frequência de
atualização (Hz)

VGA

640x480

4:3

60

SVGA

800x600

4:3

60

XGA

1024x768

4:3

60

1280x768

15:9

60

1280x800

16:10

60

1360x768

16:9

60

Quad-VGA

1280x960

4:3

60

SXGA

1280x1024

5:4

60

SXGA+

1400x1050

4:3

60

WXGA+

1440x900

16:10

60

WSXGA+

1680x1050

16:10

60

HDTV (1080p)

1920x1080

16:9

50/60

HDTV (1080i)

1920x1080

16:9

50/60

HDTV (720p)

1280x720

16:9

50/60

SDTV (480p)

720x480

4:3/16:9

60

SDTV (576p)

720x576

4:3/16:9

50

SDTV (480i)

720x480

4:3/16:9

60

SDTV (576i)

720x576

4:3/16:9

50

WXGA
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3D (incluindo sinal HDMI)
Sinal

Resolução
(pixéis)

Proporção

Frequência de
atualização (Hz)

SVGA

800x600

4:3

60*/120**

XGA

1024x768

4:3

60*/120**

HD

1280x720

16:9

60*/120**

WXGA

1280x800

16:9

60*/120**

Sinal

Resolução
(pixéis)

Proporção

Frequência de
atualização (Hz)

SDTV (480i)***

720x480

4:3/16:9

60

Para sinal de vídeo

* Os sinais de 60Hz são suportados para os formatos paralelo, cima-baixo e fotograma
sequencial.
** Os sinais de 120Hz são suportados apenas para o formato de fotograma sequencial.
*** O sinal de vídeo (SDTV 480i) é suportado apenas para o formato de fotograma sequencial.

HDMI 3D
Em formatos de fotograma sequencial
Sinal

Resolução
(pixéis)

Proporção

Frequência de
atualização (Hz)

1080p

1920x1080

16:9

23,98/24

720p

1280x720

16:9

50/59,94/60

Sinal

Resolução
(pixéis)

Proporção

Frequência de
atualização (Hz)

1080i

1920x1080

16:9

50/59,94/60

Sinal

Resolução
(pixéis)

Proporção

Frequência de
atualização (Hz)

1080p

1920x1080

16:9

23,98/24

720p

1280x720

16:9

50/59,94/60

Em formatos paralelos

Em formatos cima-baixo
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Vídeo componente
Sinal

Resolução
(pixéis)

Proporção

Frequência de
atualização (Hz)

HDTV (1080p)

1920x1080

16:9

50/60

HDTV (1080i)

1920x1080

16:9

50/60

HDTV (720p)

1280x720

16:9

50/60

SDTV (480p)

720x480

4:3/16:9

60

SDTV (576p)

720x576

4:3/16:9

50

SDTV (480i)

720x480

4:3/16:9

60

SDTV (576i)

720x576

4:3/16:9

50

Vídeo composto
Sinal

Proporção

Frequência de
atualização (Hz)

NTSC

4:3

60

PAL

4:3

50

PAL60

4:3

60

SECAM

4:3

50
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Informação sobre direitos de autor
Direitos de autor
Copyright 2015 Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida,
transmitida, transcrita, armazenada num sistema de pesquisa ou traduzida em qualquer idioma ou
linguagem de programação, sob qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico, mecânico, magnético,
ótico, químico, manual ou outro, sem a autorização expressa, por escrito, da ViewSonic.

Exclusão de responsabilidade
A ViewSonic não oferece quaisquer garantias, expressas ou implícitas em relação à comercialização e
adequação a um fim específico relativamente a quaisquer conteúdos deste manual. Adicionalmente, a
ViewSonic reserva o direito de rever e atualizar os conteúdos deste manual sem aviso prévio.
*DLP e Digital Micromirror Device (DMD) são marcas comerciais da Texas Instruments. Outros nomes são
propriedade das respetivas empresas ou organizações.
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Anexo
Tabela de controlo de IV
Botão

Formato

Byte1

Byte2

Byte3

Byte4

PgDn

NEC

X3

F4

05

FA

PgUp

NEC

X3

F4

06

F9

Vazio

NEC

X3

F4

07

F8

Auto sync

NEC

X3

F4

08

F7

Cima

NEC

X3

F4

0B

F4

Baixo

NEC

X3

F4

0C

F3

Esquerda

NEC

X3

F4

0E

F1

Direita

NEC

X3

F4

0F

F0

Modo de cor

NEC

X3

F4

10

EF

Mute

NEC

X3

F4

14

EB

Enter

NEC

X3

F4

15

EA

LIGAR

NEC

X3

F4

17

E8

Temporizador de apresentação

NEC

X3

F4

27

D8

Sair

NEC

X3

F4

28

D7

Modo Eco

NEC

X3

F4

2B

D4

Menu

NEC

X3

F4

30

CF

Rato

NEC

X3

F4

31

CE

Botão esquerdo do rato

NEC

X3

F4

36

C9

Botão direito do rato

NEC

X3

F4

37

C8

Fonte

NEC

X3

F4

40

BF

Padrão

NEC

X3

F4

55

AA

O meu botão

NEC

X3

F4

56

A9

HDMI

NEC

X3

F4

58

A7

Volume+

NEC

X3

F4

82

7D

Volume-

NEC

X3

F4

83

7C

Ampliar

NEC

X3

F4

18

e7

Proporção

NEC

83

F4

13

EC

Video

NEC

83

F4

9F

60

Modo de áudio

NEC

X3

F4

9E

61
be

COMP

NEC

X3

F4

41

Bloqueio dos botões do painel

NEC

X3

F4

8E

71

Ajuda

NEC

X3

F4

21

DE
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Address Code
Code 1

83F4

Code 2

93F4

Code 3

A3F4

Code 4

B3F4

Code 5

C3F4

Code 6

D3F4

Code 7

E3F4

Code 8

F3F4

RS232 command table
<Pin assignment for this two end>
Pin

Description

Pin

Description

1

NC

2

RX

3

TX

4

NC

5

GND

6

NC

7

RTSZ

8

CTSZ

9

NC

<Interface>
RS-232 protocol
Baud Rate

19200bps (default)

Data Length

8 bit

Parity check

None

Stop bit

1 bit

flow control

None
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<RS232 Command List>
FUNCTION

Status

Operation

cmd

Activate

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

Off

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

Write
Power supply
Read

Power status
(ON/OFF)

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00 0x5E

Reset All Settings

Execute

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F

Reset color
settings

Execute

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87

Write

Splash Screen - Black

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67

Splash Screen - Blue

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68

Splash Screen ViewSonic

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69

Splash Screen - Screen
Capture

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

Splash Screen - OFF

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B

Splash Screen status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A 0x68

Quick Power Off OFF

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x00 0x68

Quick Power Off ON

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x01 0x69

Splash Screen

Read

Write
Quick Power Off
Read

Write
High Altitude
Mode
Read

Quick Power Off status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0B 0x69

High Altitude Mode
OFF

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69

High Altitude Mode ON

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A

High Altitude Mode
status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C 0x6A

Normal

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

Eco

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

Write
light source Mode
Read

light source Mode
status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10 0x6E

Message OFF

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

Message ON

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85

Write
Message
Read

Message status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27 0x85

60

Front Table

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

Rear Table

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

Real ceiling

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

Front ceiling

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

Write
Projector Position

Read

Projector Position
status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00 0x5F

Off

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

Auto

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

Frame Sequential

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x02 0x80

Frame Packing

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

Top-Bottom

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

Side-by-Side

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

Write
3D Sync

Read

3D Sync Status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20 0x7F

Off

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

On

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

Write
3D Sync Invert
Read

3D Sync Invert Status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21 0x80

Contrast decrease

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

Contrast increase

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

Write
Contrast
Read

Contrast

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02 0x61

Brightness decrease

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

Brightness increase

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62

Write
Brightness
Read

Brightness

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03 0x62

61
61

Aspect ratio Auto

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62

Aspect ratio 4:3

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64

Aspect ratio 16:9

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65

Aspect ratio 16:10

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x04 0x66

Aspect ratio Anamorphic

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x05 0x67

Aspect ratio Wide

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

Aspect ratio 2.35:1

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x07 0x69

Aspect ratio Panorama

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x08 0x6A

Write
Aspect ratio

Read
Auto Adjust

Horizontal
position

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63

Horizontal position shift right
/ Horizontal position shift left

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65

Horizontal position shift right
/ Horizontal position shift left

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64

Write

Horizontal position

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06 0x65

Vertical Position shift up /
Vertical Position shift down

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65

Vertical Position shift up /
Vertical Position shift down

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66

Write

Read

Color
Temperature

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04 0x63

Execute

Read

Vertical
position

Aspect Ratio

Read vertical position

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07 0x66

Color Temperature Warm

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66

Color Temperature Normal

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67

Color Temperature Neutral

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x02 0x68

Color Temperature Cool

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69

Write

Read

Color Temperature status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08 0x67

Blank ON

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68

Blank OFF

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

Write
Blank
Read

Keystone
Correction Vertical

Blank status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09 0x68

Decrease

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

Increase

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

Write

Read

Keystone Correction status
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0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A 0x69

Keystone
Correction Horizontal

Decrease

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

Increase

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

Write

Read

Write

Keystone Correction
status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x31 0x8F

Brightest

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

Movie

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

Standard

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

ViewMatch

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

Dynamic

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

Color mode

Read

Preset Mode status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0B 0x6A

Original Color R

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E

Original Color G

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F

Original Color B

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70

Original Color C

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71

Original Color M

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72

Original Color Y

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73

Write
Primary color

Read

Original Color status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x10 0x6F

Color Adjustment
decrease

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00 0x6F

Color Adjustment
increase

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x01 0x70

Write
Tint

Read

Tint

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x11 0x70

Saturation decrease

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

Saturation increase

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

Write
Saturation
Read

Saturation

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

Gain decrease

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

Gain increase

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

Write
Gain
Read

Gain

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x13 0x72

Freeze ON

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60

Freeze OFF

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

Write
Freeze
Read

Freeze status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00 0x60
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Write
Source input

Read

Quick Auto
Search

Input source VGA

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x00 0x60

Input source VGA2

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x08 0x68

Input source HDMI

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x03 0x63

Input source HDMI/
MHL

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x07 0x67

Input source
Composite video

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x05 0x65

Input source
SVIDEO

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x06 0x66

Source

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

Quick Search ON

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62

Quick Search OFF

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61

Write

Read

Quick Search status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02 0x62

Mute ON

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x01 0x61

Mute OFF

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x00 0x60

Write
Mute
Read

Mute status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x00 0x61

Volume increase

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01 0x00 0x61

Volume decrease

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02 0x00 0x62

Write
Volume
Read

Volume

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03 0x64
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Write
Language

ENGLISH

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

FRANÇAIS

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

DEUTSCH

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

ITALIANO

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

ESPAÑOL

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

РУССКИЙ

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

繁體中文

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

English

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

日本語

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

한국어

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

Svenska

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

Nederlands

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

Türkçe

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

Čeština

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

Português

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

ไทย

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

Polski

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

Suomi

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x12 0x73

Indonesian

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x13 0x74
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x14 0x75

Read

Language

Write

Reset light source
Usage Time to zero

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

Read

light source Usage
Time

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x01 0x63

light source
Usage Time

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00 0x62
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Write

RGB

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

YUV

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

Auto

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

HDMI Format

Read

Write

HDMI Format status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x28 0x86

Enhanced

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

Normal

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

Auto

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

HDMI range

Read

HDMI Range status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x29 0x87

Off

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

On

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

Write
CEC

Error status

Read

CEC status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x2B 0x89

Read

Read Error status

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

Write

Brilliant Color 0

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

Brilliant Color 1

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x01 0x6E

Brilliant Color 2

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x02 0x6F

Brilliant Color 3

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x03 0x70

Brilliant Color 4

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x04 0x71

Brilliant Color 5

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x05 0x72

Brilliant Color 6

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x06 0x73

Brilliant Color 7

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x07 0x74

Brilliant Color 8

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x08 0x75

Brilliant Color 9

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x09 0x76

Brilliant Color 10

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x0A 0x77

Brilliant Color

Read

Brilliant Color status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0F 0x6E
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Code 1

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x00 0xA0

Code 2

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x01 0xA1

Code 3

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x02 0xA2

Code 4

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x03 0xA3

Code 5

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x04 0xA4

Code 6

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x05 0xA5

Code 7

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x06 0xA6

Code 8

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x07 0xA7

Write
Remote control
code

Read

Remote Control
Code status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x048 0xAl

Screen Color OFF

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x00 0x8F

Backboard

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x01 0x90

Green board

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x02 0x91

Whiteboard

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x03 0x92

Write
Screen Color

Read

Screen Color status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x32 0x90

Overscan OFF

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x00 0x90

Overscan 1

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x01 0x91

Overscan 2

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x02 0x92

Overscan 3

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x03 0x93

Overscan 4

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x04 0x94

Overscan 5

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x05 0x95

Write
Overscan

Read

Overscan status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x33 0x91
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Remote Key

Menu

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0F 0x61

Exit

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x13 0x65

Up

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0B 0x5D

Down

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0C 0x5E

Left

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0D 0x5F

Right

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0E 0x60

Source

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x04 0x56

Input

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x15 0x67

Auto

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x08 0x5A

My buttons

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x11 0x63

Write
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Suporte ao Cliente
Para suporte técnico ou manutenção de productos, consulte o quadro abaixo ou
entre em contacto com seu revendedor.
Nota : Você precisará do número de série do producto.
País/região

Site na Web

Portugal

www.viewsoniceurope.com

Telefone
www.viewsoniceurope.com/uk/
support/call-desk/
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E-mail
service_pt@viewsoniceurope.com

Garantia Limitada
ViewSonic® Projector

O que a garantia cobre:
A ViewSonic garante que seus productos estejam isentos de defeitos de material e de fabricação, sob uso normal, durante o período de garantia. Se um producto apresentar defeito
de material ou fabricação durante o período de garantia, a ViewSonic, a seu critério exclusivo, irá reparar ou substituir o producto. Productos para reposição ou peças podem incluir
peças ou componentes re-manufaturados ou recondicionados.
Garantia geral limitada de três (3) anos
Sujeita à garantia mais limitada de um (1) ano estipulada em seguida, na América do Norte
e do Sul: Três (3) anos de garantia para todos os componentes, excluindo a lâmpada, três
(3) anos para defeitos de fabrico e um (1) ano para a lâmpada original a partir da data da
primeira compra.
Outras regiões ou países: Consulte o seu revendedor local ou entre em contato com o escritório da ViewSonic para as informações de garantia.
Garantia geral limitada de um (1) ano para utilização intensiva:
Situações de utilização intensiva, em que o projector é utilizado, em média, durante catorze (14) horas diárias, na América do Norte e do Sul: Um (1) ano de garantia para todos os
componentes, excluindo a lâmpada, um (1) ano para defeitos de fabrico e noventa (90) dias
para a lâmpada original a partir da data da primeira compra; Europa: Um (1) ano de garantia para todos os componentes, excluindo a lâmpada, um (1) ano para defeitos de fabrico e
noventa (90) dias para a lâmpada original a partir da data da primeira compra.
Outras regiões ou países: Consulte o seu revendedor local ou entre em contato com o escritório da ViewSonic para as informações de garantia.
A garantia da lâmpada está sujeita aos termos e condições, verificação e aprovação. Aplicase apenas à lâmpada instalada pelo fabricante. Todas as lâmpadas de reposição adquiridas
separadamente são garantidas por 90 dias.
Quem a garantia protege:
Esta garantia é válida somente para o primeiro comprador consumidor.
O que a garantia não cobre:
1. 	Qualquer producto no qual o número de série tenha sido apagado, modificado ou removido.
2. 	Danos, deterioração ou mau funcionamento resultante de:
a.	Acidente, uso impróprio, negligência, fogo, água, raios ou outros actos da natureza,
modificação não autorizada do producto, ou falha no cumprimento das instruções
fornecidas junto com producto.
b. Utilização fora das especificações do produto.
c. A utilização do produto para fins diferentes dos previstos ou em condições anormais.
d.	Reparo ou tentativas de reparo por pessoa não autorizada pela ViewSonic.
e. Quaisquer danos ao producto originados no transporte.
f.	Remoção ou instalação do producto.
g. 	Causas externas ao producto, como oscilações ou falhas na corrente eléctrica.
h.	Uso de suprimentos ou peças que não atendam as especificações da ViewSonic.
i. Desgaste normal pelo uso.
j.	Quaisquer outras causas que não estejam relacionadas à defeito do producto.
3. Taxas de serviço de remoção, instalação e ajuste.
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Como obter os serviços:
1. 	Para informações sobre obtenção dos serviços sob garantia, entre em contacto com o
Serviço de Atendimento ao Cliente da ViewSonic (por favor, consulte a página “Atendimento ao Cliente”). Você precisará informar o número de série do producto.
2. 	Para obter serviços de garantia você será solicitado a fornecer (a) o recibo de compra
original datado, (b) seu nome, (c) seu endereço, (d) uma descrição do problema (e) o
número de série do producto.
3. 	Leve ou remeta o producto na embalagem original, com frete de devolução pago, a um
centro de serviços autorizado ViewSonic ou a ViewSonic.
4. 	Para informações adicionais ou o nome do centro de serviços ViewSonic mais próximo,
entre em contacto com a ViewSonic.
Limitação das garantias implícitas:
Não existem garantias, expressas ou implícitas, que se estendam além da descrição aqui
contida, incluindo a garantia implícita de comerciabilidade e adequação para uma finalidade
em particular.
Exclusão de danos:
A responsabilidade da ViewSonic está limitada ao custo do reparo ou substituição do producto. A ViewSonic não deverá ser responsável por:
1. 	Danos a outras propriedades causados por quaisquer defeitos no producto, danos baseados em inconvenientes, privação do uso do producto, perda de tempo, perda de lucros,
perda de oportunidade de negócios, perda de reputação, interferências com relacionamentos comerciais ou outras perdas comerciais, mesmo quando avisada da possibilidade
de tais danos.
2. Quaisquer outros danos, sejam incidentais, consequenciais ou de outra forma.
3. Qualquer reclamação contra o cliente por parte de terceiros.
Efeito da legislação local:
Esta garantia concede ao cliente direitos legais específicos, podendo existir outros direitos
que podem variar de acordo com a legislação local. Algumas jurisdições não permitem limitações a garantias implícitas e/ou não permitem a exclusão de danos acidentais ou consequentes, por isso, as limitações e exclusões mencionadas acima poderão não se aplicar no
seu caso.
Vendas fora dos EUA. e Canadá:
Para informações sobre garantia e serviços dos productos ViewSonic vendidos fora dos
EUA. e Canadá, entre em contacto com a ViewSonic ou com seu revendedor ViewSonic
local.
O período de garantia para este producto na China continental (excluindo Hong Kong, Macau e Taiwan) está sujeito aos termos e condições do Cartão de Garantia de Manutenção.
Os utilizadores da Europa e Russia podem encontrar mais informações sobre a garantia no
web site www.viewsoniceurope.com na secção Support/Warranty.

Projector Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2005
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