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Důležité bezpečnostní pokyny
Tento projektor je zkonstruován a otestován podle nejnovějších norem pro bezpečnost
zařízení v oblasti informačních technologií. Pro bezpečné používání výrobku je však
důležité, abyste dodržovali pokyny, uvedené v této příručce a vyznačené na výrobku.

Bezpečnostní pokyny
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

Přečtěte si prosím tuto příručku předtím, než začnete váš projektor používat.
Uschovejte ji pro pozdější použití.
Během provozu projektoru se nedívejte přímo do jeho objektivu. Intenzivní
světelný paprsek by mohl poškodit váš zrak.
Přenechejte opravy kvalifikovaným servisním technikům.
Během doby, kdy je lampa projektoru zapnutá, musí být vždy otevřena závěrka
objektivu nebo odstraněna krytka objektivu.
V některých zemích NENÍ napětí v elektrické síti stabilní. Váš projektor je
zkonstruován tak, aby fungoval bezpečně při síťovém napětí v rozmezí 100 až 240 V
AC (střídavých); pokud však dojde k výpadkům nebo rázům napětí ±10 V, nemusí
projektor fungovat správně. V oblastech, kde může docházet ke kolísání nebo
výpadkům síťového napětí, doporučujeme připojit projektor prostřednictvím
stabilizátoru napájecího napětí, zařízení pro ochranu před napěťovými špičkami
nebo zdroje stálého napájení (UPS).
Během provozu neblokujte objektiv projektoru žádnými předměty, protože by mohlo
dojít k zahřátí a deformaci těchto předmětů, nebo dokonce ke vzniku požáru. Chceteli lampu dočasně vypnout, stiskněte tlačítko BLANK (Prázdná obrazovka) na
projektoru nebo na dálkovém ovladači.
Během provozu je lampa velmi horká. Před demontáží celku projekční lampy za
účelem výměny lampy počkejte přibližně 45 minut, než projektor vychladne.
Nepoužívejte lampu po uplynutí její jmenovité životnosti. Při nadměrném používání
lampy po uplynutí její jmenovité životnosti může ve výjimečných případech dojít k
prasknutí lampy.
Nikdy nevyměňujte celek projekční lampy ani žádné jiné elektronické součásti, aniž
byste předtím odpojili projektor od sítě.
Nestavte tento výrobek na nestabilní vozík, podstavec nebo stolek. Mohlo by dojít k
pádu projektoru, což by mohlo způsobit jeho vážné poškození.
Nepokoušejte se tento projektor rozebírat. Uvnitř přístroje se používá nebezpečně
vysoké napětí, které může v případě, že se dotknete součásti pod napětím, způsobit
smrtelné zranění. Jedinou součástí, kterou mohou uživatelé vyměňovat, je lampa,
která je opatřena vlastním snímatelným krytem.
Za žádných okolností neodstraňujte žádné jiné kryty. Přenechejte opravy výhradně
profesionálním servisním technikům s příslušnou kvalifikací.
Neinstalujte tento projektor do žádného z následujících prostředí:
- Prostory s nedostatečnou ventilací nebo prostorově omezená místa. Zajistěte, aby byl
projektor ve vzdálenosti alespoň 50 cm od stěn a aby vzduch volně proudil kolem
projektoru.
- Místa, kde může teplota dosahovat příliš vysokých hodnot (např. v automobilu se
všemi zataženými okny).
- Místa, kde může nadměrná vlhkost, prach nebo cigaretový kouř znečistit optické
komponenty, a zkrátit tak životnost projektoru a způsobit ztmavnutí obrazu.
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- Místa v blízkosti požárních hlásičů.
- Místa, kde okolní teplota přesahuje 40 °C.
- Místa s nadmořskou výškou přesahující 3000 m.

13.

Neblokujte ventilační otvory. Jestliže dojde k vážnému poškození ventilačních otvorů,
může vlivem nárůstu teploty uvnitř přístroje dojít k požáru.
- Nepokládejte projektor na přikrývky, lůžkoviny nebo jiné měkké povrchy.
- Nezakrývejte tento projektor tkaninou ani žádnými jinými předměty.
- Do blízkosti projektoru neumísťujte žádné hořlavé předměty.

14.

Během provozu musí projektor stát na vodorovné ploše bez nerovností.
- Nepoužívejte přístroj v případě, že je nakloněný zleva doprava pod úhlem
přesahujícím 10 stupňů, nebo zepředu dozadu pod úhlem přesahujícím 15 stupňů.
Používání projektoru, který není ve zcela vodorovné poloze, může způsobit selhání
funkce nebo poškození lampy.

15.
16.

17.

18.

Nestavte projektor nastojato ve svislém směru. Jinak by mohlo dojít k převrhnutí
projektoru, což by mohlo mít za následek zranění osob nebo poškození přístroje.
Nestoupejte na projektor ani na něj nestavte žádné předměty. Kromě
pravděpodobného poškození projektoru by mohlo dojít i k jiným nehodám a
možnému zranění.
Do blízkosti projektoru ani na projektor neumísťujte žádné tekutiny. Tekutiny vylité
do projektoru mohou způsobit jeho poruchu. Pokud se do projektoru dostane vlhkost,
odpojte jej ze síťové zásuvky a požádejte místní servisní středisko o opravu
projektoru.
Projektor umí zobrazovat obrácený obraz, který se využívá při instalaci projektoru
pod strop.
Při montáži projektoru používejte výhradně certifikovanou sadu pro montáž projektoru
pod strop a zajistěte, aby byla instalace bezpečná.

19.

20.

Během provozu projektoru si můžete všimnout, že z ventilační mřížky projektoru
vystupuje proud teplého vzduchu a mírný zápach. Tento jev je naprosto normální a
neznamená poruchu přístroje.
Bezpečnostní panel nepoužívejte k přenášení nebo instalaci. Je určen k použití s běžně
dostupným kabelem na ochranu proti krádeži.

Bezpečnostní pokyny pro montáž projektoru pod strop
Protože chceme, abyste byli s vaším projektorem maximálně spokojeni, musíme vás
upozornit na některé bezpečnostní aspekty, jejichž cílem je předejít zranění osob a
poškození majetku.
Pokud se rozhodnete namontovat projektor pod strop, důrazně vám doporučujeme použít
vhodnou sadu pro montáž projektoru pod strop a také vás prosíme o zajištění řádné a
bezpečné instalace.
Jestliže použijete nevhodnou sadu pro montáž projektoru pod strop, vystavujete se
nebezpečí pádu projektoru ze stropu na zem v důsledku nevhodného připevnění vlivem
použití nesprávného průměru nebo délky šroubů.
Sadu pro montáž projektoru pod strop si můžete zakoupit u prodejce vašeho projektoru.
Doporučujeme vám, abyste si zakoupili samostatný bezpečnostní kabel a pevně jej
připevnili k otvoru proti krádeži na projektoru a k základně konzoly pro montáž pod strop.
Toto opatření slouží jako sekundární zabezpečení projektoru pro případ, že by se jeho
připevnění k montážní konzole uvolnilo.
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Úvod
Přednosti projektoru
Váš projektor je vysoce výkonné optické projekční zařízení s uživatelsky přívětivým
designem, které se vyznačuje vysokou spolehlivostí a snadnou obsluhou.
Projektor má následující funkce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dynamický režim, který upravuje příkon lampy podle jasu promítaného obrazu
Režim řízení spotřeby snižuje spotřebu energie lampy až o 70 %, když během
nastaveného časového intervalu nelze rozpoznat žádný vstupní signál.
Časovač prezentace pro lepší přehled o čase během prezentací
Nastavení místní sítě LAN umožňují provádět správu stavu projektu ze vzdáleného počítače
(pro vybrané modely)

Podpora 3D zobrazení
Správa barev umožňuje upravit barvy podle vašich potřeb
Spotřeba energie menší než 0,5 W, když je zapnutý režim řízení spotřeby
Korekce barvy promítací plochy umožňující projekci na plochy v několika předem
definovaných barvách
Rychlé automatické hledání zrychlující proces detekce signálu
Režim barev, které umožňují vybírat podle individuálních účelů promítání
Volitelná funkce rychlého vypnutí napájení
Automatické nastavení jediným tlačítkem pro dosažení nejlepší kvality obrazu
Digitální korekce lichoběžníkového zkreslení a úprava 4 rohů (pro vybrané modely) pro
korekci zkresleného obrazu
Nastavitelné správa barev pro zobrazení data/video
Zobrazení až 1,07 miliard barev
Vícejazyčné nabídky na projekční ploše (OSD)
Možnost přepnutí mezi normálním a úsporným režimem pro snížení spotřeby energie
Podpora komponentního HDTV signálu (YPbPr)
Funkce HDMI CEC (Consumer Electronics Control) umožňuje synchronizované
zapínání/vypínání napájení mezi projektorem a DVD přehrávačem, který je
kompatibilní s CEC a připojený ke vstupu HDMI projektoru

Zdánlivý jas promítaného obrazu se bude měnit v závislosti na okolních světelných
podmínkách a nastavení kontrastu/jasu vybraného vstupního signálu, a je přímo úměrný
projekční vzdálenosti.
Jas lampy se bude časem snižovat a může se měnit v rozsahu technických parametrů výrobce
lampy. To je normální a očekávané chování.
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Obsah balení při dodávce
Jednotlivé součásti vybalte a zkontrolujte, zda máte všechny vyobrazené položky. Pokud
nějaká položka chybí, obraťte se na prodejce, u něhož jste projektor zakoupili.

Standardní příslušenství
Dodávané příslušenství je přizpůsobeno vašemu regionu a může se lišit od zobrazeného
příslušenství.

Projektor

Napájecí kabel

Kabel VGA (pro vybrané modely)

Disk CD s uživatelskou
příručkou ve více
jazycích

Průvodce rychlým
spuštěním

Dálkový ovladač a baterie

Kryt pro správu kabelů
(pro vybrané modely)

Kabel HDMI (pro
vybrané modely)

Volitelné příslušenství
1.

2.
3.
4.

Náhradní lampa (RLC-092 pro model PJD6252L. RLC-093 pro model PJD6551W.
RLC-104 pro model PJD7326. RLC-105 pro model PJD7526W. RLC-100 pro model
PJD7720HD.
Měkká brašna
Adaptér VGA-komponentní signál
Prachový filtr

5

Vnější vzhled projektoru
1.

Přední/Horní strana
1

6

2

2.
3.
4.

3

7

4
5

8

5.
6.
7.
8.
9.

Zadní/Dolní strana

10.

PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W

9 10 11 12 13 14

15

16

17

18

19

20

11.
12.
13.
14.
15.
16.

PJD7720HD

21

17.
22

18.
19.
20.
21.
22.

Vnější ovládací panel
(Podrobnosti viz „Projektor“ na
straně 7.)
Kryt lampy
Ventilační otvory (odvod teplého
vzduchu)
Přední senzor infračerveného
dálkového ovládání
Nastavitelná nožka
Prstence pro zaostřování a
zoomování
Port HDMI/MHL
Projekční objektiv
Konektor výstupu zvukového
signálu
Konektor vstupu zvukového signálu
2/mikrofonu
Konektor vstupu zvukového signálu
1
Konektor vstupu S-Video
Konektor vstupu videa
Port HDMI
Konektor výstupu signálu RGB
Vstupní konektor signálu RGB
(PC)/Komponentní video (YPbPr/
YCbCr)-2
Vstupní konektor signálu RGB
(PC)/Komponentní video (YPbPr/
YCbCr)-1
Port Mini USB
Port ovládání RS-232
Port vstupu RJ45 LAN

Zdířka síťového kabelu
Bezpečnostní panel pro otvor pro
zámek proti krádeži

Varování
•

TENTO PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT UZEMNĚN.

•

Při instalaci přístroje použijte snadno dostupné odpojovací zařízení v pevné kabeláži nebo
připojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky, která se nachází v blízkosti zařízení
a je snadno přístupná. Dojde-li během používání přístroje k závadě, vypněte napájení
prostřednictvím odpojovacího zařízení nebo odpojte zástrčku napájecího kabelu.
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Ovládací prvky a funkce
Projektor
PJD7326/PJD7526W

PJD6252L/PJD6551W/PJD7720HD

1
2

1
2
13

4
8

3

9

4

6
7

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

6

4

7

4

Zaostřovací kroužek
Slouží pro nastavení zaostření promítaného
obrazu.
Zoomovací kroužek
Nastaví velikost promítaného obrazu.
Menu
Zobrazení nabídky na projekční ploše (OSD).
Exit
Návrat do předchozí OSD nabídky,
ukončení a uložení nastavení nabídky.
/ / / (Tlačítka pro korekci
zkreslení obrazu)
Pro ruční korekci zkreslení obrazu, které
vzniká vlivem projekce pod úhlem.
Vlevo/ Vpravo/ Nahoru/ Dolů
Slouží k výběru požadovaný položek
nabídky a k provádění úprav.

15

13

(Moje tlačítko)
Umožňuje uživateli definovat klávesovou
zkratku na tomto tlačítku a položku
funkce vybranou v nabídce OSD.

9.

(Indikátor Napájení)
Během provozu projektoru svítí nebo
bliká.

10.

(Indikátor Teplota lampy)
Jestliže teplota projektoru stoupne na příliš
vysokou hodnotu, rozsvítí se červeně.

11.

(Indikátor Lampa)
Indikuje stav lampy. V případě provozních
problémů lampy svítí nebo bliká.
Barevný režim
Pro výběr dostupného režimu nastavení
obrazu.
/
(Tlačítka pro korekci zkreslení
obrazu)
Pro ruční korekci zkreslení obrazu, které
vzniká vlivem projekce pod úhlem.
Vlevo
Slouží k výběru požadovaný položek
nabídky a k provádění úprav.
Blank
Skryje promítaný obraz.
Vpravo
Slouží k výběru požadovaný položek
nabídky a k provádění úprav.

12.

(Nápověda)
Stisknutím a podržením 3 sekundy zobrazí 15.
nabídku NÁPOVĚDA.
Enter
Aktivuje vybranou položku nabídky OSD
(On-Screen Display).

(Zámek kláves panelu)
Aktivace zámku kláves panelu. Chcete-li
odemknout klávesy panelu, stiskněte a
podržte 3 sekundy na
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11
12

8.

13.
Power
Slouží k přepínání projektoru mezi
pohotovostním režimem a režimem
zapnutého napájení.
14.
Source
Zobrazení lišty pro výběr zdroje vstupního
signálu.

Zobrazí stránku Nastavení do rohu.
(Pouze PJD7326/PJD7526W)

10

5

11
12

9

14

10

5

8

3

.

Dálkový ovladač
PJD7326/PJD7526W
PJD6252L/PJD6551W

1
2
3
4

COMP1

7
8
9
10
11
12
13

COMP2

Auto
Sync

4
5
4
6

PJD7720HD

14
15
16

2
3
4

4

4
5

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

4
6

HDMI

Source

Enter

Menu

Exit

PgUp

PgDn

Mouse

Pattern

Blank

Eco
Mode

Audio
Mode

Color
Mode

7
8
9
10
11
28
13

Podrobné pokyny pro používání
ovládacích tlačítek dálkového ovladače
(O stránku nahoru, O stránku dolů,
a
) najdete v části „Používání
dálkového ovladače“ na straně 10.

1.

2.

3.

4.

14
15

1

Power
Slouží k přepínání projektoru mezi
pohotovostním režimem a režimem
zapnutého napájení.
Klávesy výběru zdroje
• COMP1/COMP2
Vybere zdroj D-Sub / Comp. 1 nebo
D-Sub / Comp. 2 pro zobrazení.
• HDMI
Vybere zdroj HDMI pro zobrazení.
Auto Sync
Automatické určení nejlepšího
časování obrazu pro zobrazený obraz.
/ / / (Tlačítka pro korekci
zkreslení obrazu) (PJD7326/
PJD7526W)
/
(Tlačítka pro korekci
zkreslení obrazu) (PJD6252L/
PJD6551W/PJD7720HD)
Pro ruční korekci zkreslení obrazu, které
vzniká vlivem projekce pod úhlem.
Vlevo/ Vpravo/ Nahoru/
Dolů
Slouží k výběru požadovaný položek
nabídky a k provádění úprav.
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5.

6.

7.

COMP1

COMP2

Auto
Sync

HDMI

Source

4

Enter

Menu

3D

Exit

PgUp

Mouse

Eco
Mode

Pattern

16

PgDn

Blank

Color
Mode

27
18
19
20
21
22
23
24
25
29

Enter
Aktivuje vybranou položku nabídky
OSD (On-Screen Display).
Zobrazí stránku Nastavení do rohu.
(Pouze PJD7326/PJD7526W)
Menu
Zobrazení nabídky na projekční ploše
(OSD).
(Levé tlačítko myši)
Funguje stejně jako levé tlačítko myši,
když je aktivován režim myši.
Je k dispozici, pouze když je vybrán
vstupní signál PC.

8.

(Pravé tlačítko myši)
Funguje stejně jako pravé tlačítko
myši, když je aktivován režim myši.
Je k dispozici, pouze když je vybrán
vstupní signál PC.

9.

Myš
Přepíná mezi normálním režimem a
režimem myši.

19.

PgUp, PgDn, , : aktivní po stisknutí
Myš. Na ploše se zobrazí ikona, která
ukazuje aktivaci režimu myši.
Je k dispozici, pouze když je vybrán vstupní
signál PC.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

PgUp (O stránku nahoru)/PgDn (O
stránku dolů)
Umožňuje ovládat váš zobrazovací
software (na připojeném PC), který
reaguje na příkazy předchozí/následující
strana (např. Microsoft PowerPoint),
když je aktivován režim myši.
Je k dispozici, pouze když je vybrán
vstupní signál PC.

(Zámek kláves panelu)
Aktivace zámku kláves panelu. Chcete-li

20.

odemknout klávesy panelu, stiskněte

21.

(Časovač prezentace)
Zobrazí nabídku nastavení časovače
prezentace.

22.

(Nápověda)
Zobrazí nabídku NÁPOVĚDA.

23.

(Němý)
Slouží k zapnutí a vypnutí zvuku
projektoru.

24.

(Zoom)
Zobrazí panel zoomu, který zvětšuje nebo
zmenšuje velikost promítaného obrazu.
Barevný režim
Slouží k výběru dostupného režimu
nastavení obrazu.
Zvukový režim
Slouží k výběru režimu zvuku.
3D
Zobrazí nabídku nastavení 3D.

(Hlasitost)
Zobrazí panel pro úpravu hlasitosti.
Režim Eco
Slouží k výběru režimu lampy.
Indikátor LED
(Moje tlačítko)
Umožňuje uživateli definovat klávesovou
zkratku na dálkovém ovladači a položku
funkce vybranou v nabídce OSD.
Source
Zobrazení lišty pro výběr zdroje vstupního
signálu.
Laser
Vysílá viditelné laserové světlo pro účely
prezentace.
Exit
Slouží k návratu na předchozí nabídku
OSD, k ukončení a uložení nastavení
nabídky.

25.

26.
27.

Vzorek
Zobrazí integrovaný testovací vzorek.
Blank
Skryje promítaný obraz.

28.

(Zvýšit hlasitost)
Slouží ke zvýšení hlasitosti.

29.

(Snížit hlasitost)
Slouží ke snížení hlasitosti.

Použití laserového ukazovátka
Laserové ukazovátko je prezentační pomůcka pro profesionály. Po stisknutí vysílá paprsek
barevného světla. Laserový paprsek je viditelný. Nepřetržité vysílání paprsku vyžaduje
stisknutí a přidržení tlačítka Laser
Nedívejte se do otvoru, ze kterého je vysílán laserový paprsek, ani paprsek nezaměřujte na
sebe nebo jiné osoby. Před použitím si prostudujte varování na zadní straně dálkového
ovladače.

Laserové ukazovátko není hračka. Rodiče si musí uvědomit rizika spojená s laserovým
zářením a musí dálkový ovladač uchovávat mimo dosah dětí.
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Kód dálkového ovladače
Tomuto projektoru lze přiřadit až 8 různých kódů dálkového ovladače: 1 až 8. Když se
používá více projektorů vedle sebe současně, lze přepínáním kódů dálkových ovladačů
zabránit vzájemnému rušení. Nastavte kód dálkového ovladače pro projektor předtím, než
na tento dálkový ovladač přepnete.
Chcete-li přepnout kód pro projektor, vyberte z možností 1 až 8 v části NASTAVENÍ
SYSTÉMU: POKROČILÉ > Kód dálkového ovladače v nabídce.
Chcete-li přepnout kód pro dálkový ovladač, společně
stiskněte a podržte tlačítko ID nastavení a číselné tlačítko,
které odpovídá kódu dálkového ovladače nastavenému v
nabídce OSD projektoru, po dobu 5 sekund nebo déle.
Výchozí kód je nastaven na 1. Přepnutím kódu na 8 lze
dálkovým ovladačem ovládat každý projektor.

PJD7326/PJD7526W
PJD6252L/PJD6551W
COMP1

COMP2

HDMI

Auto
Sync

Source

Enter

Menu

Exit

PgUp

Pokud jsou v projektoru a dálkovém ovladači nastaveny
různé kódy, dálkový ovladač nebude reagovat. V takovém
případě se zobrazí připomenutí, abyste přepnuli kód pro
dálkový ovladač.

PgDn

Mouse

Pattern

Blank

Eco
Mode

Audio
Mode

Color
Mode

Eco
Mode

Audio
Mode

Color
Mode

PJD7720HD
COMP1

COMP2

Auto
Sync

Nastavení dálkového ovladače

HDMI

Source

Enter

Menu

Kód dálkového ovladače

3D

Exit

PgUp

Mouse

Pattern

Eco
Mode

PgDn

Blank

Eco
Mode

Color
Mode

Color
Mode

Používání dálkového ovladače
Možnost ovládání počítače dálkovým ovladačem přináší vyšší flexibilitu při prezentacích.
1.

2.
3.
4.

Než budete používat dálkový ovladač místo myši počítače, připojte projektor k
počítači nebo notebooku kabelem USB. Podrobnosti viz „Připojení počítače“ na
straně 17.
Nastavte vstupní signál na D-Sub / Comp. 1 nebo D-Sub / Comp. 2.
Stisknutím tlačítka Myš na dálkovém ovladači přepněte z normálního režimu na
režim myši. Na ploše se zobrazí ikona, která ukazuje aktivaci režimu myši.
Používejte požadované ovládací prvky myši na dálkovém ovladači.
•

Chcete-li posouvat kurzor po ploše, stiskněte

•

Chcete-li klepnout levým tlačítkem myši, stiskněte

•

Chcete-li klepnout pravým tlačítkem myši, stiskněte

•

Chcete-li ovládat váš zobrazovací software (na připojeném PC), který reaguje na
příkazy předchozí/následující strana (např. Microsoft PowerPoint), stiskněte
tlačítko PgUp/PgDn.

•

Chcete-li se vrátit do normálního režimu, znovu stiskněte tlačítko Myš nebo jiné
tlačítko s výjimkou multifunkčních tlačítek pro myš.
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Dosah dálkového ovladače
Infračervené dálkové ovládání (IR) je umístěno v přední
části projektoru. Aby dálkový ovladač pracoval správně,
je třeba jej držet pod úhlem max. 30 stupňů vůči senzoru
infračerveného dálkového ovládání na projektoru.
Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a senzorem by
neměla překročit 8 metrů.
Mezi dálkovým ovladačem a snímačem infračerveného
signálu na projektoru nesmí být žádné překážky, které by
mohly překážet infračervenému paprsku.

Přibl.

30°

Výměna baterií v dálkovém ovladači
1.
2.

3.

Chcete-li otevřít kryt prostoru baterií, otočte dálkový ovladač zadní stranou k sobě,
stiskněte koncovku krytu a vysuňte jej nahoru ve směru šipky podle obrázku.
Vyjměte stávající baterie (v případě potřeby) a vložte dvě nové baterie AAA.
Dodržujte polaritu baterií, která je vyznačena na spodní straně prostoru baterií.
Kladný pól (+) musí odpovídat kladnému a záporný pól (-) zápornému pólu baterie.
Nasaďte kryt na přihrádku s bateriemi a zatlačte jej zpět na místo. Kryt je zavřen,
jakmile uslyšíte cvaknutí.

VAROVÁNÍ
•

Nenechávejte dálkový ovladač a baterie v nadměrně teplém nebo vlhkém prostředí,
například v kuchyni, koupelně, sauně, opalovací místnosti nebo v uzavřeném voze.

•

Baterii nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem, který doporučuje výrobce
baterie.

•

Vybité baterie zlikvidujte dle pokynů výrobce a místních ekologických předpisů pro vaši
oblast.

•

Nikdy neházejte baterie do ohně. V opačném případě hrozí nebezpečí výbuchu.

•

Jestliže jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat,
vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k poškození dálkového ovladače únikem elektrolytu z
baterií.
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Umístění projektoru
Volba umístění
Podle uspořádání místnosti nebo osobních preferencí se rozhodněte, které místo vyberete
pro instalaci. Vezměte v úvahu velikost a polohu projekčního plátna, umístění vhodné
síťové zásuvky, stejně jako umístění a vzdálenost mezi projektorem a dalšími zařízeními.
Projektor je zkonstruován tak, aby mohl být nainstalován v následujících 4 umístěních:
1.
Přední deska
Toto umístění vyberte, chcete-li mít projektor
postaven v blízkosti podlahy před projekčním
plátnem. Je to nejběžnější způsob umístění
projektoru kvůli rychlému nastavení a přenosnosti.

2.
Přední strop
Zvolte toto nastavení, chcete-li mít projektor
zavěšen dnem vzhůru pod strop před projekčním
plátnem.
Pro montáž projektoru pod strop si u prodejce
zakupte sadu pro montáž projektoru pod strop.
Nastavte položku Přední strop v části
NASTAVENÍ SYSTÉMU: ZÁKLADNÍ > v
nabídce Poloha projektoru po zapnutí projektoru.
3.
Zadní strop
Zvolte toto umístění, chcete-li mít projektor zavěšen
dnem vzhůru pod strop za projekčním plátnem.
Uvědomte si prosím, že budete potřebovat speciální
projekční plátno pro zadní projekci a sadu pro
montáž projektoru pod strop.
Nastavte položku Zadní strop v části
NASTAVENÍ SYSTÉMU: ZÁKLADNÍ > v
nabídce Poloha projektoru po zapnutí projektoru.
4.
Zadní deska
Zvolte toto umístění, chcete-li mít projektor
postaven v blízkosti podlahy za projekčním
plátnem.
Uvědomte si prosím, že budete potřebovat speciální
projekční plátno pro zadní projekci.
Nastavte položku Zadní deska v části
NASTAVENÍ SYSTÉMU: ZÁKLADNÍ > v
nabídce Poloha projektoru po zapnutí projektoru.
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Rozměry projekce
Níže zmiňované „plátno“ označuje promítací plátno, které se obvykle skládá ze samotného
plátna a opěrné konstrukce.

PJD6252L/PJD7326

•

Obraz 4:3 na plátně 4:3

(a )

(b)

(e )

(a )

(f)

(d)

(c )

(c )

(d)

(f)

(b)

(e )

•

Obraz 4:3 na plátně 16:10
(a )

(b)

(e )

(a )

(f)

(d)
(c)

(c)

(d)

(f)

(b)

(e )

(e): Projekční plátno

(f): Střed objektivu

Obraz 4:3 na plátně 4:3
Obraz 4:3 na plátně 16:10
(a)
Velikost
(b) Vzdálenost
(c) Výška (d) Svislý
(b) Vzdálenost
(c) Výška
(d) Svislý
plátna promítání [m (palce)] obrazu
posun
promítání [m (palce)] obrazu
posun
[palce
[cm
[cm
[cm
[cm (palce)]
min.
max.
min.
max.
(cm)]
(palce)]
(palce)]
(palce)]
50 (127) 2,0 (78) 2,2 (86)

76

(30) 7,6 (3,0) 1,8 (69) 1,9 (76)

67

(26)

6,7

60 (152) 2,4 (94) 2,6 (103) 91

(36) 9,1 (3,6) 2,1 (83) 2,3 (91)

81

(32)

8,1

(2,6)
(3,2)

70 (178) 2,8 (110) 3,1 (120) 107 (42) 10,7 (4,2) 2,5 (97) 2,7 (106) 94

(37)

9,4

(3,7)

80 (203) 3,2 (125) 3,5 (138) 122 (48) 12,2 (4,8) 2,8 (111) 3,1 (122) 108 (42) 10,8 (4,2)
90 (229) 3,6 (141) 3,9 (155) 137 (54) 13,7 (5,4) 3,2 (124) 3,5 (137) 121 (48) 12,1 (4,8)
100 (254) 4,0 (156) 4,4 (172) 152 (60) 15,2 (6,0) 3,5 (138) 3,9 (152) 135 (53) 13,5 (5,3)
120 (305) 4,8 (188) 5,2 (207) 183 (72) 18,3 (7,2) 4,2 (166) 4,6 (182) 162 (64) 16,2 (6,4)
150 (381) 6,0 (235) 6,6 (258) 229 (90) 22,9 (9,0) 5,3 (207) 5,8 (228) 202 (79) 20,2 (7,9)
180 (457) 7,2 (282) 7,9 (310) 274 (108) 27,4 (10,8) 6,3 (249) 7,0 (274) 242 (95) 24,2 (9,5)
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PJD6551W/PJD7526W
•

Obraz 16:10 na plátně 16:10
(a )

(b)

(e )

(a )

(f)

(d)
(c )

(c )
(d)

(f)

(b)

(e )

•

Obraz 16:10 na plátně 4:3
(a )

(b)
(a )

(e )
(f)

(d)

(c)

(c )

(d)

(f)

(b)

(e )

(e): Projekční plátno
(a)
Velikost
plátna
[palce
(cm)]

(f): Střed objektivu

Obraz 16:10 na plátně 16:10
(b) Vzdálenost
(c) Výška
promítání [m (palce)] obrazu
[cm
min.
max.
(palce)]

60 (152) 2,0 (79) 2,2 (87)

Obraz 16:10 na plátně 4:3

(d) Svislý
(b) Vzdálenost
(c) Výška
(d) Svislý
posun
promítání [m (palce)] obrazu
posun
[cm
[cm
[cm (palce)]
min.
max.
(palce)]
(palce)]

81

(32) 0,0 (0,0) 1,9 (74) 2,1 (82) 76 (30)

0,0

(0,0)

70 (178) 2,3 (92) 2,6 (101) 94

(37) 0,0 (0,0) 2,2 (87) 2,4 (95) 89 (35)

0,0

(0,0)

80 (203) 2,7 (105) 2,9 (115) 108 (42) 0,0 (0,0) 2,5 (99) 2,8 (109) 102 (40)

0,0

(0,0)

90 (229) 3,0 (118) 3,3 (130) 121 (48) 0,0 (0,0) 2,8 (111) 3,1 (123) 114 (45)

0,0

(0,0)

100 (254) 3,3 (131) 3,7 (144) 135 (53) 0,0 (0,0) 3,1 (124) 3,5 (136) 127 (50)

0,0

(0,0)

120 (305) 4,0 (157) 4,4 (173) 162 (64) 0,0 (0,0) 3,8 (149) 4,2 (163) 152 (60)

0,0

(0,0)

150 (381) 5,0 (197) 5,5 (217) 202 (79) 0,0 (0,0) 4,7 (186) 5,2 (204) 191 (75)

0,0

(0,0)

180 (457) 6,0 (236) 6,6 (260) 242 (95) 0,0 (0,0) 5,7 (223) 6,2 (245) 229 (90)

0,0

(0,0)
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PJD7720HD
•

Obraz 16:9 na plátně 16:9
(a )

(b)
(a )

(e )
(f)

(d)
(c)

(c)
(d)

(f)

(b)

(e )

•

Obraz 16:9 na plátně 4:3
(a )

(b)
(a )

(e )
(f)

(d)

(c)

(c)

(d)

(f)

(b)

(e )

(e): Projekční plátno
(a)
Velikost
plátna
[palce
(cm)]

(f): Střed objektivu
Obraz 16:9 na plátně 16:9

(b) Vzdálenost
(c) Výška
promítání [m (palce)] obrazu
[cm
min.
max.
(palce)]

Obraz 16:9 na plátně 4:3

(d) Svislý
(b) Vzdálenost
(c) Výška
(d) Svislý
posun
promítání [m (palce)] obrazu
posun
[cm
[cm
[cm (palce)]
min.
max.
(palce)]
(palce)]

50 (127) 1,6 (64) 1,8 (71)

62

(25)

5

(2,0) 1,5 (59) 1,6 (65) 57 (23)

4,6

(1,8)

60 (152) 2,0 (77) 2,2 (85)

75

(29)

6

(2,4) 1,8 (71) 2,0 (78) 69 (27)

5,5

(2,2)

70 (178) 2,3 (90) 2,5 (99)

87

(34)

7

(2,7) 2,1 (83) 2,3 (91) 80 (32)

6,4

(2,5)

80 (203) 2,6 (103) 2,9 (113) 100 (39)

8

(3,1) 2,4 (94) 2,6 (104) 91 (36)

7,3

(2,9)

90 (229) 2,9 (116) 3,2 (127) 112 (44)

9

(3,5) 2,7 (106) 3,0 (117) 103 (41)

8,2

(3,2)

100 (254) 3,3 (128) 3,6 (141) 125 (49)

10 (3,9) 3,0 (118) 3,3 (130) 114 (45)

9,1

(3,6)

110 (279) 3,6 (141) 3,9 (155) 137 (54)

11

120 (305) 3,9 (154) 4,3 (170) 149 (59)

12 (4,7) 3,6 (142) 4,0 (156) 137 (54) 11,0 (4,3)

(4,3) 3,3 (130) 3,6 (143) 126 (50) 10,1 (4,0)

130 (330) 4,2 (167) 4,7 (184) 162 (64)

13 (5,1) 3,9 (153) 4,3 (169) 149 (59) 11,9 (4,7)

140 (356) 4,6 (180) 5,0 (198) 174 (69)

14 (5,5) 4,2 165

150 (381) 4,9 (193) 5,4 (212) 187 (74)

15 (5,9) 4,5 (177) 4,9 (195) 171 (68) 13,7 (5,4)

4,6 (182) 160 (63) 12,8 (5,0)

Z důvodu odchylek optických komponent existuje mezi těmito hodnotami tolerance 3 %.
Doporučujeme, abyste si v případě, že chcete instalovat projektor na stálé místo, nejprve
zkouškou ověřili velikost obrazu a projekční vzdálenost při použití projektoru na tomto místě
(z důvodu tolerance optických vlastností projektoru). To vám umožní správně určit přesné
místo pro instalaci projektoru.
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Připojení
Při připojování zdroje signálu k projektoru se ujistěte, že:
1.
2.
3.

Jsou všechna zařízení vypnuta.
Používáte pro jednotlivé zdroje správné signálové kabely.
Kabely jsou pevně zasunuty.

V níže uvedených příkladech připojení nemusí být některé propojovací kabely součástí
příslušenství projektoru (viz „Obsah balení při dodávce“ na straně 5). Kabely jsou k dostání v
běžných prodejnách s elektrotechnickým zbožím.
Níže uvedené obrázky zapojení jsou pouze informativní. Připojovací zásuvky na zadní straně
projektoru se liší podle modelu.
Podrobné pokyny pro připojení viz stránky 17-20.
Notebook nebo
stolní počítač

Monitor
A/V zařízení

Mikrofon

Reproduktory
(VGA) nebo
5

6

8

4

7

1

(DVI)
2

7

1

3

7

neb

PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W

PJD7720HD
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1.
2.
3.
4.

VGA kabel
Kabel spojující VGA a DVI-A
Kabel USB
Adaptérový kabel komponentní video
na VGA (D-Sub)

5.
6.
7.
8.
9.

Kabel S-Video
Video kabel
Audiokabel
Kabel HDMI
Modul HDMI/MHL

Připojení počítače nebo monitoru
Připojení počítače
1.
2.
3.

Použijte dodaný VGA kabel a připojte jeden jeho konec k výstupnímu konektoru DSub na počítači.
Druhý konec VGA kabelu připojte ke konektoru signálového vstupu COMPUTER
IN 1 na COMPUTER IN 2 na projektoru.
Chcete-li používat funkci dálkového ovládání myši, použijte kabel USB a připojte
větší konec k portu USB počítače a menší konec k zásuvce MINI USB na projektoru.
Podrobnosti viz „Používání dálkového ovladače“ na straně 10.

Mnoho notebooků nezapne po připojení k projektoru své externí video porty. Pro zapnutí/
vypnutí externího zobrazovacího zařízení se obvykle používá kombinace kláves, jako např. Fn
+ F3 nebo CRT/LCD. Najděte na přenosném počítači funkční klávesu s označením CRT/LCD
nebo funkční klávesu se symbolem monitoru. Stiskněte současně Fn a označenou funkční
klávesu. Informace o kombinacích kláves notebooku najdete v jeho dokumentaci.

Připojení monitoru
Budete-li chtít zobrazovat prezentaci na projekční ploše a současně zblízka na monitoru,
můžete následujícím způsobem propojit pomocí VGA kabelu výstupní konektor
MONITOR OUT na projektoru s externím monitorem:
1.
2.

3.

Připojte projektor k počítači způsobem popsaným v části „Připojení počítače“ na
straně 17 .
Použijte vhodný VGA kabel (pouze ten, který je součástí dodávaného příslušenství) a
připojte jeden jeho konec ke vstupnímu konektoru D-Sub na monitoru.
Je-li monitor případně vybaven vstupním konektorem DVI, použijte kabel VGA DVI-A a zapojte jeho konec se zakončením DVI do vstupního konektoru DVI na
monitoru.
Druhý konec tohoto kabelu připojte ke konektoru MONITOR OUT na projektoru.

Výstup MONITOR OUT funguje, pouze když je k projektoru připojen vstup COMPUTER IN 1.
Aby bylo možné tento způsob zapojení používat v době, kdy je projektor v pohotovostním
režimu, zajistěte, aby byla zapnuta funkce Aktivní výstup VGA v nabídce ZDROJ >
Pohotovostní nastavení.
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Připojení zařízení s video signálem
Projektor můžete připojit k různým zařízením, která jsou zdrojem video signálu a která
disponují některým z následujících výstupních konektorů:
• HDMI
• Komponentní video
• S-Video
• Video (kompozitní)
Projektor stačí připojit k zařízení s video signálem pouze jedním z výše uvedených způsobů
připojení; každé připojení však poskytuje rozdílnou kvalitu obrazu. Způsob, který zvolíte,
bude pravděpodobně záviset na dostupnosti vhodných konektorů jak na projektoru, tak i na
zařízení, které je zdrojem video signálu - viz následující popis:

Nejlepší kvalita obrazu
Nejlepší dostupný způsob připojení video signálu je HDMI. Pokud je zdrojové zařízení
vybaveno zásuvkou HDMI, můžete sledovat v kvalitě nekomprimovaného digitálního
videa.
Pokyny pro připojení projektoru k HDMI zdrojovému zařízení a další podrobnosti najdete v
části „Připojení zařízení HDMI“ na straně 19.
Pokud není k dispozici žádný zdroj HDMI, je dalším nejlepším videosignálem
komponentní video (nezaměňujte za kompozitní video). Protože u digitálních TV tunerů a
DVD přehrávačů je výstup signálu komponentní video přirozený, měli byste přednostně
použít tento způsob připojení (pokud je u vašeho zařízení k dispozici) než připojení
signálem (kompozitní) video.
Viz část „Připojení zařízení s komponentním video signálem“ na straně 19, kde najdete
informace o připojení projektoru k zařízení se signálem komponentní video.

Lepší kvalita obrazu
Připojení pomocí signálu S-Video nabízí analogové video vyšší kvality, než je tomu u
standardního kompozitního video signálu. Pokud zařízení, které je zdrojem video signálu,
má výstupní konektory Video i S-Video, měli byste zvolit S-Video.
Viz část „Připojení zdrojového zařízení S-Video“ na straně 20, kde najdete informace o
připojení projektoru k zařízení se signálem S-Video.

Nejméně kvalitní obraz
Kompozitní video je analogový video signál, jehož použití podává naprosto přijatelné
výsledky, avšak projektor umožňuje i lepší podání obrazu. Při připojení prostřednictvím
tohoto signálu je kvalita obrazu nejhorší ze všech zde popsaných dostupných způsobů.
Viz část „Připojení zařízení s kompozitním video signálem“ na straně 20 , kde najdete
informace o připojení projektoru k zařízení se signálem kompozitní video.

Připojení zvuku
Projektor má vestavěný monofonní reproduktor(y), který poskytne základní zvukový
doprovod, vhodný jen pro prezentaci dat pro podnikové účely. Není vyroben ani určen ke
stereofonní reprodukci v kvalitě, kterou očekáváte od domácího kina. Jakýkoliv stereofonní
vstup (pokud jej připojíte) je smíchán do společného monofonního zvukového výstupu přes
reproduktor projektoru.
Při vašich prezentacích můžete využít reproduktor (smíšený monofonní zvuk) projektoru a
také můžete připojit samostatné zesílené reproduktory ke konektoru Audio Out projektoru.
Výstup zvuku je míchaný monofonní signál a ovládá se v nastavení hlasitosti a ztlumení
projektoru.
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Pokud máte oddělený zvukový systém, asi budete chtít připojit zvukový výstup vašeho
zařízení, které je zdrojem video signálu, k tomuto zvukovému systému, a ne k
monofonnímu zvuku projektoru.

Připojení zařízení HDMI
Při připojování projektoru a zařízení HDMI používejte kabel HDMI.
1.
2.

Použijte kabel HDMI a připojte jeden konec k výstupnímu portu HDMI
videozařízení.
Druhý konec tohoto kabelu připojte ke vstupnímu portu HDMI na projektoru.

Dojde-li k velmi nepravděpodobnému případu, že připojíte projektor k DVD přehrávači přes
vstup HDMI na projektoru a promítaný obraz má chybné barvy, změňte prosím barevný prostor
na YUV. Podrobnosti viz „Změna nastavení vstupu HDMI“ na straně 26.
Projektor umí přehrávat jen smíchaný monofonní zvuk, i když je připojen stereofonní zvukový
vstup. Podrobné informace viz „Připojení zvuku“ na straně 18.

Připojení zařízení s komponentním video signálem
Zjistěte, zda na zařízení, které je zdrojem video signálu, je k dispozici sada volných
výstupních konektorů komponentního video signálu:
•
•
1.

2.

Pokud ano, pokračujte v tomto postupu.
V opačném případě budete muset znovu vyhodnotit, který způsob lze pro připojení
zařízení použít.
Použijte adaptérový kabel VGA (D-Sub)-komponentní video a zapojte konec se 3
konektory typu RCA do výstupních konektorů komponentního videa na zařízení,
které je zdrojem video signálu. Barva zástrček musí odpovídat barvě konektorů:
zelená-zelený, modrá-modrý, červená-červený.
Druhý konec adaptérového kabelu VGA (D-Sub)-komponentní video (s konektorem
typu D-Sub) zapojte do zásuvky COMPUTER IN 1 nebo COMPUTER IN 2 na
projektoru.

Projektor umí přehrávat jen smíchaný monofonní zvuk, i když je připojen stereofonní zvukový
vstup. Podrobné informace viz „Připojení zvuku“ na straně 18.
Pokud se po zapnutí projektoru a výběru správného zdroje video signálu nezobrazí
požadované video, zkontrolujte prosím, zda je zdroj video signálu zapnutý a zda správně
funguje. Zkontrolujte také, zda byly správně zapojeny signálové kabely.
Adaptér VGA-komponentní signál
(ViewSonic P/N: CB-00008906)
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Připojení zdrojového zařízení S-Video
Zjistěte, zda je na zařízení, které je zdrojem video signálu, k dispozici volný výstupní
konektor S-Video:
•
•
1.
2.

Pokud ano, pokračujte v tomto postupu.
V opačném případě budete muset znovu vyhodnotit, který způsob lze pro připojení
zařízení použít.
Použijte kabel S-Video a zapojte jeden jeho konec do výstupního konektoru S-Video
na zařízení, které je zdrojem video signálu.
Druhý konec kabelu S-Video zapojte do zásuvky S-VIDEO na projektoru.

Projektor umí přehrávat jen smíchaný monofonní zvuk, i když je připojen stereofonní zvukový
vstup. Podrobné informace viz „Připojení zvuku“ na straně 18.
Pokud se po zapnutí projektoru a výběru správného zdroje video signálu nezobrazí
požadované video, zkontrolujte prosím, zda je zdroj video signálu zapnutý a zda správně
funguje. Zkontrolujte také, zda byly správně zapojeny signálové kabely.
Pokud jste mezi projektorem a zařízením, které je zdrojem signálu S-Video, již vytvořili
připojení prostřednictvím komponentního video signálu, nemusíte toto zařízení připojovat
prostřednictvím signálu S-Video, protože byste tak zbytečně vytvořili druhé připojení s nižší
kvalitou obrazu a zvuku. Podrobné informace viz „Připojení zařízení s video signálem“ na
straně 18.

Připojení zařízení s kompozitním video signálem
Zjistěte, zda je na zařízení, které je zdrojem video signálu, k dispozici volná sada konektorů
kompozitního video výstupu:
•
•
1.
2.

Pokud ano, pokračujte v tomto postupu.
V opačném případě budete muset znovu vyhodnotit, který způsob lze pro připojení
zařízení použít.
Použijte video kabel a zapojte jeden jeho konec do výstupního konektoru
kompozitního videa na zařízení, které je zdrojem video signálu.
Druhý konec video kabelu zapojte do zásuvky VIDEO na projektoru.

Projektor umí přehrávat jen smíchaný monofonní zvuk, i když je připojen stereofonní zvukový
vstup. Podrobné informace viz „Připojení zvuku“ na straně 18.
Pokud se po zapnutí projektoru a výběru správného zdroje video signálu nezobrazí
požadované video, zkontrolujte prosím, zda je zdroj video signálu zapnutý a zda správně
funguje. Zkontrolujte také, zda byly správně zapojeny signálové kabely.
Připojení prostřednictvím kompozitních video konektorů je nutné pouze v případě, že nelze
použít vstup komponentního videa a vstup S-Video. Podrobné informace viz „Připojení
zařízení s video signálem“ na straně 18 .

Přehrávání zvuku prostřednictvím projektoru
Při vašich prezentacích můžete využít reproduktor (smíšený monofonní zvuk) projektoru a
také můžete připojit samostatné zesílené reproduktory do zásuvky AUDIO OUT projektoru.
Pokud máte oddělený zvukový systém, asi budete chtít připojit zvukový výstup vašeho
zařízení, které je zdrojem video signálu, k tomuto zvukovému systému, a ne k
monofonnímu zvuku projektoru.
Když je nabídka NASTAVENÍ SYSTÉMU: POKROČILÉ > Nastavení zvuku > Vstup
zvuku 2 nastavena na Mikrofon, můžete k výstupu zvuku přes reproduktor projektoru
rovněž použít mikrofon. Podrobnosti viz „Úpravy nastavení Audio In 2 (u vybraných
modelů)“ na straně 47.
Po připojení lze zvuk ovládat pomocí nabídek OSD projektoru. Podrobnosti viz „Nastavení
zvuku“ na straně 46.
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Informace o vstupu mikrofonu
•
•

Chcete-li použít mikrofon, připojte minikonektor 3,5 mini kabelu mikrofonu k
projektoru.
Můžete používat bezdrátový mikrofon, pokud je ke vstupní zásuvce pro připojení
mikrofonu na projektoru připojen bezdrátový modul a pokud spolupracuje správně s
připojenými zařízeními. Aby byla zajištěna kvalita používání bezdrátového mikrofonu,
doporučujeme, aby váš mikrofon splňoval specifikace v následující tabulce.

Signál

Parametr

Min. Typ

Max.

Mikrofon

Impedance

300

1K

ohm

Kmitočtová odezva

600

16k

Hz

Princip měniče

•

Dynamický

Existují dva způsoby úpravy hlasitosti mikrofonu.
•

Nastavte hlasitost mikrofonu přímo v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Nastavení zvuku > Hlasitost mikrofonu.

•

Nastavte hlasitost projektoru v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Nastavení zvuku > Nastavení zvuku > Hlasitost zvuku nebo
stiskněte tlačítko
(Hlasitost) na dálkovém ovladači. (Nastavení hlasitosti
projektoru bude mít vliv na hlasitost mikrofonu.)

•
•

Pokud mikrofon nefunguje, zkontrolujte nastavení hlasitosti a zapojení kabelu.
Když se nacházíte příliš blízko reproduktoru projektoru, může dojít ke zpětné vazbě z
mikrofonu. Přemístěte mikrofon dále od reproduktoru projektoru. Čím vyšší hlasitost
vyžadujete, tím dále se musíte nacházet od reproduktoru, aby se zabránilo zpětné vazbě.

Používání krytu pro správu kabelů (pro vybrané
modely)
Tento kryt pro správu kabelů umožňuje skrýt a uspořádat kabely připojené k zadní straně
projektoru. Je zvláště výhodný, když je projektor umístěn na stěně nebo pod stropem.
1.
2.
3.

Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně
připojeny k projektoru.
Nasaďte kryt pro správu kabelů na zadní
stranu projektoru.
Utáhněte šrouby, které zajišťují kryt pro
správu kabelů.
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Ovládání
Zapnutí projektoru
1.

2.
3.

Připojte síťový kabel do projektoru a do zásuvky
na stěně. Zapněte vypínač síťové zásuvky
(pokud je namontován).
Sejměte krytku objektivu (je-li k dispozici).
Stisknutím
Power spusťte projektor. Jakmile
se rozsvítí lampa, zazní „Tón zapnutí napájení“.
Když je projektor zapnutý, Indikátor Napájení
svítí modře.
(Podle potřeby) Upravte otáčením prstence ostření ostrost obrazu.

Je-li projektor po předchozím použití stále horký, poběží před zapnutím napájení lampy
přibližně 60 sekund chladicí ventilátor.
Chcete-li prodloužit životnost lampy, před vypnutím zapnutého projektoru počkejte alespoň 5
minut.
Chcete-li tón vypnout, podrobnosti viz „Vypnutí funkce Zapnout/vypnout tón“ na straně 47.

4.
5.
6.

Pokud je projektor zapnut poprvé, zvolte jazyk OSD nabídky podle pokynů na
obrazovce.
Zapněte všechna připojená zařízení.
Projektor začne vyhledávat vstupní signály. Aktuálně vyhledávaný vstupní signál se
zobrazí v levém horním rohu projekční plochy. Pokud projektor nenajde žádný platný
signál, bude se zobrazovat zpráva „Žádný signál“, dokud nebude nalezen vstupní
signál.
Požadovaný vstupní signál můžete rovněž vybrat stisknutím tlačítka Source.
Podrobnosti viz „Přepínání vstupního signálu“ na straně 26.

Pokud frekvence nebo rozlišení vstupního signálu přesahuje provozní rozsah projektoru,
zobrazí se na černé projekční ploše hlášení „Mimo rozsah“. Přepněte prosím na vstupní
signál, který vyhovuje rozlišení projektoru, nebo nastavte u vstupního signálu nižší hodnoty.
Podrobnosti viz „Tabulka časování“ na straně 68.
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Používání nabídek
Tento projektor umožňuje provádět různá přizpůsobení a nastavení pomocí nabídek na
projekční ploše (OSD).
Následující kopie obrazovek nabídky OSD jsou pouze orientační a mohou se od aktuální
podoby lišit.

Na následujícím obrázku je uveden přehled OSD nabídky.
Ikona hlavní
nabídky
Barva plochy
Poměr stran
Lichoběž. zkreslení
Nastavení do rohu
Pozice
Fáze
Horizont. velikost
Zoom

Označená
položka
Vedlejší nabídka

Aktuální vstupní
signál

Vypnout
Automaticky
ENTER

16
0

Analog RGB

MENU Konec

Stav
Přechod na
předchozí
stránku nebo
konec.

Aby bylo možné používat nabídky OSD, nejdříve vyberte požadovaný jazyk.
1.

Stisknutím tlačítka Menu zapnete
nabídku OSD.
Barva plochy
Poměr stran
Lichoběž. zkreslení
Nastavení do rohu
Pozice
Fáze
Horizont. velikost
Zoom
Analog RGB

3.

Stisknutím tlačítka
označte
nabídku Jazyk a tlačítky /
vyberte po adovaný jazyk.

Vypnout
Automaticky
Jazyk
Poloha projektoru
Nastavení Nabídky
Časovač prázdné obr.
Úvodní obrazovka
Kopie obrazovky
Moje tlačítko
Pokročilé

16
0

MENU Konec

Analog RGB

2.

Pomocí tlačítek / označte nabídku
NASTAVENÍ SYSTÉMU:
ZÁKLADNÍ.
Jazyk
Poloha projektoru
Nastavení Nabídky
Časovač prázdné obr.
Úvodní obrazovka
Kopie obrazovky
Moje tlačítko
Pokročilé
Analog RGB

4.

Česky
Přední deska
Vypnout
ViewSonic
Automaticky

MENU Konec

Stisknutím tlačítka Exit
dvakrát* ukončení nastavování
a uložíte nastavení.
*Prvním stisknutím se vrátíte
zpět do hlavní nabídky, druhým
stisknutím skryjete zobrazenou
nabídku na projekční ploše.

Česky
Přední deska
Vypnout
ViewSonic
Automaticky

MENU Konec

: ZOBRAZENÍ

: NASTAVENÍ SYSTÉMU: ZÁKLADNÍ

: OBRÁZEK

: NASTAVENÍ SYSTÉMU: POKROČILÉ

: ZDROJ

: INFORMACE
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Využití funkce hesla
Z bezpečnostních důvodů a pro zamezení neoprávněnému použití projektoru obsahuje
projektor možnost nastavit zabezpečení heslem. Heslo lze nastavit v nabídkách na projekční
ploše (OSD). Podrobné pokyny pro používání nabídky OSD najdete v části „Používání
nabídek“ na straně 23.
Pokud aktivujete funkci ochrany heslem a heslo zapomenete, dostanete se do nepříjemné
situace. Své heslo si poznamenejte a uschovejte na bezpečném místě pro pozdější obnovu.

Nastavení hesla
Jakmile jednou nastavíte heslo a je aktivován zámek napájení, bez zadání správného hesla
nebude možné projektor po zapnutí použít.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Pokročilé > Bezpečnostní nastav..
Stisknutím tlačítka Enter se zobrazí stránka Bezpečnostní nastav..
Označte položku Zámek napájení a vyberte možnost Zapnuto stisknutím tlačítek
/ .
Jak je vidět na obrázku vpravo, představují čtyři
ZADEJTE HESLO
tlačítka se šipkami ( , , , ) čtyři číslice
(1, 2, 3, 4). Pomocí kláves se šipkami zadejte
požadované šestimístné číselné heslo.
Pro potvrzení nového hesla je zadejte znovu.
Po nastavení hesla se opět zobrazí okno
MENU Zpět
Bezpečnostní nastav..
Chcete-li nabídku OSD opustit, stiskněte tlačítko
Exit.

Jestliže heslo zapomenete
Pokud je aktivována bezpečnostní funkce, budete po
každém zapnutí projektoru vyzváni k zadání
Chyba hesla
šestimístného hesla. Pokud zadáte chybné heslo,
Opakujte akci později.
zobrazí se na 5 sekund zpráva o chybném zadání hesla
(viz obrázek vpravo) a pak se zobrazí zpráva
'ZADEJTE HESLO'. Můžete se pokusit zadat heslo
znovu, nebo pokud jste si heslo nezapsali do této uživatelské příručky a nemůžete si na ně
vůbec vzpomenout, můžete použít postup pro obnovu hesla. Podrobnosti viz „Použití
postupu pro obnovu hesla“ na straně 25.
Pokud zadáte 5 krát za sebou nesprávné heslo, projektor se automaticky vypne.
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Použití postupu pro obnovu hesla
1.

2.
3.

Stiskněte a podržte tlačítko Auto Sync na
dálkovém ovladači 3 sekundy. Projektor zobrazí
na obrazovce kódované číslo.
Zapište si toto číslo a vypněte projektor.
Místní servisní středisko společnosti vám
pomůže toto číslo dekódovat. V této souvislosti
můžete být požádáni o předložení dokladu o
zakoupení projektoru, abyste prokázali, že jste
jeho oprávněným uživatelem.

OBNOVA HESLA
Zapište si vyvolávací kód a
a kontaktujte zákaznické středisko
společnosti ViewSonic.
Vyvolávací kód:

XXXX
MENU Konec

„XXXX“ zobrazené na výše uvedené kopii obrazovky reprezentuje čísla, která se liší
v závislosti na modelu projektoru.

Změna hesla
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Pokročilé > Bezpečnostní nastav. > Změnit heslo.
Stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se zpráva „ZADEJTE AKTUÁLNÍ HESLO“.
Zadejte staré heslo.
•

Pokud je heslo správné, zobrazí se další zpráva „ZADEJTE NOVÉ HESLO“.

•

Pokud je heslo chybné, zobrazí se na 5 sekund zpráva o chybném zadání hesla a
pak se zobrazí zpráva „ZADEJTE AKTUÁLNÍ HESLO“ pro nový pokus.
Stisknutím tlačítka Exit můžete zrušit obnovu nebo vyzkoušejte další heslo.

Zadejte nové heslo.
Pro potvrzení nového hesla je zadejte znovu.
Úspěšně jste nastavili nové heslo. Nezapomeňte při dalším spuštění projektoru zadat
nové heslo.
Chcete-li nabídku OSD opustit, stiskněte tlačítko Exit.

Zadávaná čísla se zobrazují jako hvězdičky. Své heslo si poznamenejte a potom uschovejte na
bezpečném místě pro pozdější obnovu.

Zrušení funkce ochrany heslem
1.
2.
3.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Pokročilé > Bezpečnostní nastav. > Zámek napájení.
Stisknutím tlačítek / vyberte položku Vypnout.
Zobrazí se zpráva „ZADEJTE HESLO“. Zadejte aktuální heslo.
•

Pokud je heslo správné, zobrazí se opět obrazovka OSD nabídky Bezpečnostní
nastav. s hodnotou „Vypnout“ na řádku Zámek napájení. Při dalším zapnutí
projektoru nebudete muset zadávat heslo.

•

Pokud je heslo chybné, zobrazí se na 5 sekund zpráva o chybném zadání hesla a
pak se zobrazí zpráva „ZADEJTE HESLO“ pro nový pokus. Stisknutím
tlačítka Exit můžete zrušit obnovu nebo vyzkoušejte další heslo.

Přesto e je funkce ochrany heslem vypnutá, měli byste si staré heslo zapamatovat, proto e je
budete potřebovat v případě opětovné aktivace ochrany heslem, kdy musíte zadat staré heslo.
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Přepínání vstupního signálu
Projektor lze připojit k několika zařízením současně. V jednom okamžiku lze však na celé
projekční ploše zobrazit pouze signál z jednoho zařízení.
Chcete-li, aby projektor automaticky vyhledával signály, musí být funkce Rychlé
automatické hledání v nabídce ZDROJ nastavena na Zapnuto.
Požadovaný signál můžete rovněž vybrat ručně
stisknutím některého z tlačítek pro výběr zdroje na
dálkovém ovladači nebo můžete procházet dostupné
vstupní signály.
1.
2.

PJD6252L/PJD6551W/
PJD7326/PJD7526W

Stiskněte tlačítko Source. Zobrazí se panel pro
výběr zdroje.
Opakovaným stisknutím tlačítek /
vyberte požadovaný vstupní signál a stiskněte
tlačítko Enter.
Po nalezení signálu se na několik sekund
zobrazí v rohu projekčního plátna informace o
zdroji vstupního signálu. Pokud je k projektoru
připojeno více zařízení, opakujte kroky 1-2 pro
vyhledání dalšího signálu.

Informace o nativním rozlišení obrazu tohoto
projektoru najdete v „Specifikace projektoru“ na
straně 65. Aby byl zobrazený obraz co nejlepší, měli
byste vybrat a používat zdroj vstupního signálu, který
má signál s tímto rozlišením. Jakákoliv jiná rozlišení
budou projektorem upravena v závislosti na nastavení
„poměru stran“, co může způsobit určité zkreslení
obrazu nebo ztrátu jeho světlosti. Podrobnosti viz
„Výběr poměru stran“ na straně 30.

PJD7720HD

Změna nastavení vstupu HDMI
Dojde-li k velmi nepravděpodobnému případu, že
připojíte projektor k zařízení (například k přehrávači
DVD nebo Blu-ray) přes vstup HDMI projektoru a
promítaný obraz má chybné barvy, změňte barevný
prostor na takový, který odpovídá nastavení barevného prostoru výstupního zařízení.
Postup:
1.
2.
3.

4.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky OBRÁZEK > Nastavení HDMI.
Stiskněte tlačítko Enter.
Označte položku Formát HDMI a stisknutím tlačítka / vyberte vhodný barevný
prostor podle nastavení barevného prostoru připojeného zařízení.
•

RGB: Nastaví barevný prostor RGB.

•

YUV: Nastaví barevný prostor YUV.

•

Automaticky: Nastaví projektor tak, aby automaticky rozpoznal nastavení
barevného rozsahu vstupního signálu.

Označte položku Rozsah HDMI a stisknutím tlačítka / vyberte vhodný barevný
rozsah HDMI podle nastavení barevného rozsahu připojeného zařízení.
•

Rozšířený: Nastaví barevný rozsah HDMI v rozmezí 0 - 255.
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•

Normální: Nastaví barevný rozsah HDMI v rozmezí 15 - 235.

•

Automaticky: Nastaví projektor tak, aby automaticky detekoval rozsah HDMI
vstupního signálu.

Tato funkce je dostupná jen když se používá vstupní port HDMI.
Informace o nastavení barevného prostoru a rozsahu HDMI najdete v dokumentaci k zařízení.

Nastavení promítaného obrazu
Přizpůsobení úhlu projekce
Tento projektor je vybaven nastavitelnou nožkou.
Umožňují změnit výšku obrazu a projekční úhel.
Šroubováním nastavitelné nožky můžete jemně
vyladit úhel tak, aby bylo dosaženo požadované
polohy obrazu.
Pokud není projektor umístěn na rovný povrch
nebo pokud není projekční plocha kolmo vůči
projektoru, bude mít promítaný obraz
lichoběžníkový tvar. Podrobné informace o
korekci lichoběžníkového zkreslení obrazu najdete v části „Korekce lichoběžníkového
zkreslení“ na straně 28.
Když je lampa zapnutá, nedívejte se do objektivu. Silné světlo lampy vám může poškodit zrak.

Automatické přizpůsobení obrazu
V některých případech je třeba optimalizovat kvalitu obrazu. Stiskněte tlačítko Auto Sync
na dálkovém ovladači. Během 5 sekund provede vestavěná inteligentní funkce pro
automatické přizpůsobení optimalizaci hodnot frekvence a časování tak, aby byla zajištěna
nejvyšší kvalita obrazu.
Informace o zvoleném zdroji se zobrazí na 3 sekundy v levém horním rohu projekční
plochy.
Při použití funkce automatického přizpůsobení nebude na projekční ploše k dispozici žádný
obraz.
Tato funkce je dostupná, pouze když je vybrán vstupní signál PC D-Sub (analogový RGB).

Jemné doladění světlosti obrazu
1.

Pomocí kroužku zoomu přizpůsobte
promítaný obraz na požadovanou
velikost.

2.
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Poté podle potřeby zaostřete obraz
otáčením zaostřovacího kroužku.

Korekce lichoběžníkového zkreslení
K lichoběžníkovému zobrazení dochází, když promítaný obraz získá lichoběžníkový tvar
vlivem projekce pod úhlem.
Pro korekci tohoto jevu je třeba kromě nastavení výšky projektoru ručně provést jeden z
následujících kroků.
• Jak používat dálkové ovládání
1.
Stisknutím tlačítka
/ / / zobrazíte
stránku pro korekci lichoběžníkového
zkreslení.
Stiskněte tlačítko Stiskněte tlačítko
2.
Stisknutím tlačítka
opravte
/
/
lichoběžníkové zkreslení v horní části
obrazu. Stiskem tlačítka
opravte
lichoběžníkové zkreslení v dolní části
obrazu. Stisknutím tlačítka opravte
lichoběžníkové zkreslení v pravé části
Stiskněte tlačítko Stiskněte tlačítko
/
/
obrazu. Stisknutím tlačítka opravte
(Pouze PJD7326/PJD7526W)
lichoběžníkové zkreslení v levé části obrazu.
• Pomocí OSD nabídky
Pro PJD6252L/PJD6551W/PJD7720HD:
1.
Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky ZOBRAZENÍ > Lichoběž. zkreslení.
2.
Stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se stránka korekce Lichoběž. zkreslení.
3.
Stisknutím tlačítka
opravte lichoběžníkové zkreslení v horní části obrazu nebo
stisknutím tlačítka
opravte lichoběžníkové zkreslení v dolní části obrazu.
Pro PJD7326/PJD7526W:
1.
Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky ZOBRAZENÍ > Lichoběž. zkreslení.
2.
Stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se stránka korekce Lichoběž. zkreslení.
3.
Označte položku Vertical a stisknutím tlačítka
opravte lichoběžníkové zkreslení v
horní části obrazu nebo stisknutím tlačítka
opravte lichoběžníkové zkreslení v
dolní části obrazu.
4.
Můžete rovněž označit položku Vodorovně a stisknutím tlačítka opravit
lichoběžníkové zkreslení v pravé části obrazu. Stisknutím tlačítka opravte
lichoběžníkové zkreslení v levé části obrazu.
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Úpravy 4 rohů (PJD7326/PJD7526W)
Můžete ručně upravit tvar a velikost obrazu, který je nerovnoměrně obdélníkový na všech
stranách.
1.

2.

Stránku Nastavení do rohu můžete zobrazit
některým z následujících postupů:
i. Stiskněte tlačítko Enter.
ii. Otevřete nabídku OSD, přejděte do
nabídky ZOBRAZENÍ > Nastavení do
rohu a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se
stránka Nastavení do rohu.
Stisknutím tlačítek / / / vyberte roh,
který chcete upravit, a potom stiskněte tlačítko
Enter.

Nastavení do rohu

Stisknutím [Menu/Exit] uložte nebo ukončete.
Stisknutím a podržením [Enter] 2 s resetujte.
[Nastavení do rohu] bude resetováno v případě
úpravy [Lichoběž. zkreslení].

Dlouhým stisknutím tlačítka
Enter po dobu 2 s při
zobrazení této stránky budou
resetována nastavení na všech
4 rozích.

3.

4.

Stisknutím tlačítek / vyberte metodu
úpravy, která vyhovuje vašim potřebám, a
stiskněte tlačítko Enter.
Jak je znázorněno na obrazovce ( / pro
nastavení úhlu 45 stupňů a / / / pro
nastavení úhlu 90 stupňů) stisknutím tlačítek
/ / / upravte jeho tvar a velikost.
Stisknutím tlačítka Menu nebo Exit se můžete
vrátit na předchozí krok. Dlouhým stisknutím
tlačítka Enter po dobu 2 sekund budou
resetována nastavení na vybraném rohu.

Označuje vybraný roh.
Nastavení do rohu

Po výběru stiskněte [Enter].
Chcete-li se vrátit, stiskněte [Menu/Exit].
Stisknutím a podržením [Enter] 2 s resetujte.

Korekcí lichoběžníkového zkreslení budou nastavení Nastavení do rohu resetována.
Po úpravě nastavení Nastavení do rohu nebudou k dispozici některé poměry stran nebo
frekvence. V takovém případě resetujte nastavení na všech 4 rozích.
Zobrazí se následující zprávy:
Barva plochy
Poměr stran
Lichoběž. zkreslení
Nastavení do rohu
Pozice
Fáze
Horizont. velikost
Zoom

Resetujte nastavení rohů
nebo změňte poměr stran

Analog RGB

Vypnout
Automaticky

16
0

MENU Konec

Zvětšování a hledání detailů
Pokud si potřebujete prohlédnout detaily v zobrazeném obraze, zvětšete jej. Pro posouvání
obrazu použijte tlačítka se šipkami.
•
1.
2.
3.

Jak používat dálkové ovládání
Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači zobrazíte panel zoomu.
Opakovaným stisknutím tlačítka
zvětšete obraz na požadovanou velikost.
Chcete-li se v obrazu pohybovat, stiskněte tlačítko Enter pro přepnutí do režimu
výseče a pomocí směrových šipek ( , , , ) se v obraze pohybujte.
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4.

Chcete-li zmenšit velikost obrazu, stisknutím tlačítka Enter se přepněte zpět do
režimu zvětšení/zmenšení a opakovaným stisknutím tlačítka
obnovte původní
velikost obrazu. Původní velikost obrazu můžete rovněž obnovit stisknutím tlačítka
Auto Sync na dálkovém ovladači.

• Pomocí OSD nabídky
1.
Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky ZOBRAZENÍ > Zoom.
2.
Stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se panel zoomu.
3.
Opakujte kroky 2-4 popsané v předchozí části Jak používat dálkové ovládání.
Tento rozsah úprav se může lišit v závislosti na různých poměrech stran.
Obraz lze posouvat pouze tehdy, když je zvětšený. Během vyhledávání detailů můžete obraz
dále zvětšovat.

Výběr poměru stran
„Poměr stran“ je poměr šířky obrazu k jeho výšce. Většina analogových televizorů a počítačů má
poměr stran 4:3, digitální televizory a DVD zařízení mají obvykle poměr stran 16:9.
Díky možnostem digitálního zpracování signálu umožňují digitální zobrazovací zařízení,
jako je např. tento projektor, dynamicky roztáhnout a zobrazit obrazový výstup v jiném
poměru stran, než má původní signál.
Změna poměru stran promítaného obrazu (bez ohledu na to, jaký poměr používá zdroj signálu):
1.
2.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky ZOBRAZENÍ > Poměr stran.
Opakovaným stisknutím tlačítek / vyberte poměr stran, který odpovídá formátu
video signálu a vašim požadavkům na zobrazení.

Poznámky k poměru stran obrazu
Na následujících obrázcích označují černé plochy neaktivní oblasti, zatímco bílé plochy
označují aktivní oblasti. Na těchto nevyužitých černých místech lze zobrazit OSD nabídky.

1.

Automaticky: Změní proporcionálně měřítko
obrazu tak, aby obraz odpovídal přirozenému
rozlišení projektoru v jeho vodorovné šířce.
Toto nastavení je vhodné pro vstupní obraz s
poměrem stran 4:3 nebo 16:9, pokud chcete
využít co největší část projekční plochy bez
nutnosti změnit poměr stran obrazu.

Obraz 16:10

Obraz 15:9

2.

3.

4:3: Nastavuje obraz tak, aby se zobrazil
ve středu projekčního plátna s poměrem stran
4:3. Toto nastavení je nejvhodnější pro obraz s
poměrem stran 4:3 (např. monitory počítačů,
televizory se standardním rozlišením a DVD
filmy s poměrem stran 4:3), protože se obraz
zobrazuje bez změny poměru stran.
16:9 (PJD6252L/PJD7326/PJD7720HD):
Nastavuje obraz tak, aby se zobrazil ve středu
projekčního plátna s poměrem stran 16:9. Toto
nastavení je nejvhodnější pro obraz, který již má
poměr stran 16:9 (např. televize s vysokým
rozlišením HDTV), protože obraz se zobrazuje
bez nutnosti změnit poměr stran.
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Obraz 4:3

Obraz 16:9

4.

5.

6.

16:10 (PJD6551W/PJD7526W): Nastavuje
obraz tak, aby se zobrazil ve středu projekčního
plátna s poměrem stran 16:10. Tato možnost je
nejvhodnější pro obraz, který již má poměr stran
16:10, protože bude zobrazen bez úpravy
poměru stran.

Obraz 16:10

Panorama (PJD6551W/PJD7526W/
PJD7720HD): Nastaví obraz 4:3 svisle a
vodorovně nelineárním způsobem tak, aby
vyplnil plochu.

Obraz 4:3

2.35:1: Nastaví obraz tak, aby se zobrazil
ve středu projekčního plátna s poměrem stran
2,35:1 bez úpravy poměru stran.
Obraz 2,35:1

7.

Anamorfní (PJD6551W/PJD7526W/
PJD7720HD): Nastaví poměr stran 2.35:1
obrazu tak, aby vyplnil plochu.
Obraz 2,35:1

Optimalizace obrazu
Výběr režimu zobrazení
V projektoru je přednastaveno několik režimů zobrazení, ze kterých si můžete vybrat ten,
který nejlépe vyhovuje provozním podmínkám a typu obrazu ze vstupního signálu.
Pro volbu provozního režimu, který vyhovuje vašim potřebám, můžete provést některý z
níže uvedených kroků.
•
•

Opakovaným stisknutím tlačítka Color Mode vyberte požadovaný režim.
Přejděte do nabídky OBRÁZEK > Barevný režim a stisknutím tlačítka /
požadovaný režim.

vyberte

Režimy zobrazení pro jednotlivé typy signálů
V následujícím textu jsou uvedeny režimy zobrazení pro různé druhy signálů.
1.

2.

Režim Jasný: Maximalizuje jas promítaného obrazu. Tento režim je vhodný v
prostředí, kde je vyžadován velmi vysoký jas - např. při použití projektoru v dobře
osvětlených místnostech.
Režim Dynamický: Tento režim je určen pro prezentace za denního světla, které
barevně odpovídají PC a notebooku. Kromě toho projektor optimalizuje kvalitu
obrazu pomocí dynamické PC funkce v souladu s promítaným obsahem.
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3.
4.
5.

6.

Režim Standardní: Tento režim je určen pro prezentace za denního světla, které
barevně odpovídají PC a notebooku.
Režim ViewMatch sRGB: Přepíná mezi vysokým jasem a přesnými barvami.
Režim Film: Tento režim je vhodný ke sledování barevných filmů, videoklipů z
digitálních fotoaparátů nebo zařízení DV prostřednictvím vstupu PC. Zajišťuje
nejlepší obraz v temnějším (méně osvětleném) prostředí.
DICON SIM režim (PJD7326/PJD7526W): Doporučeno pro soubory ve formátu
DICOM v simulačním režimu.

Režim DICON SIM je k dispozici pouze pro výuku nebo jako reference. Neslouží k aktuální
diagnostice.
DICOM je zkratkou označení Digital Imaging and Communications in Medicine. Jedná se o
standard vytvořený organizacemi American College of Radiology a National Electrical
Manufacturers Association. Tento standard specifikuje způsob přenášení digitálních
obrazových dat mezi systémy.
Volitelné režimy lampy se mohou lišit v závislosti na vybraném barevném režimu.

Používání Barva plochy
V situaci, kdy promítáte na barevný povrch (např. namalovanou stěnu), který nemusí být
bílý, vám funkce Barva plochy pomůže upravit barvy promítaného obrazu tak, aby se
zabránilo případným barevným odlišnostem mezi zdrojem signálu a promítaným obrazem.
Chcete-li používat tuto funkci, otevřete nabídku ZOBRAZENÍ > Barva plochy a
stisknutím tlačítka / vyberte barvu, která se nejvíce blíží barvě povrchu, na který se
promítá. Pro výběr je k dispozici několik předem zkalibrovaných barev: Bílá tabule,
Zelená tabule a Tabule. Účinky těchto nastavení se mohou u různých modelů lišit.
Tato funkce je k dispozici, pouze když je vybrán vstupní signál PC nebo HDMI.

Jemné doladění kvality obrazu v uživatelských
režimech
Podle zjištěného typu signálu jsou dostupné některé uživatelské funkce. Nastavení těchto
funkcí můžete upravit podle svých požadavků.

Úpravy funkce Jas
Přejděte do nabídky OBRÁZEK > Jas a stiskněte tlačítko

/

Čím je tato hodnota vyšší, tím je obraz jasnější. A čím
nižší je nastavení, tím je obraz tmavší. Tento parametr
nastavte tak, aby se černé oblasti obrazu jevily jako
černé a aby v tmavých místech zůstaly viditelné detaily.

.

-30

50

+80

0

+40

Úpravy funkce Kontrast
Přejděte do nabídky OBRÁZEK > Kontrast a stiskněte tlačítko
Čím vyšší je tato hodnota, tím vyšší je kontrast.
Použijte tuto položku pro nastavení maximální úrovně
bílé po předchozím nastavení položky Jas tak, aby se
obraz přizpůsobil vybranému vstupu a prostředí pro
sledování.

/

.

-30

Úpravy funkce Barva
Přejděte do nabídky OBRÁZEK > Pokročilé > Barva a stiskněte tlačítko
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/

.

Nižší nastavená hodnota znamená méně syté barvy. Pokud je nastavena příliš vysoká
hodnota, budou barvy obrazu přesycené a obraz nebude realistický.
Tato funkce je k dispozici pouze pro vstupní signál S-Video, Video, YPbPr (digitální) nebo
YCbCr (digitální).

Úpravy funkce Odstín
Přejděte do nabídky OBRÁZEK > Pokročilé > Odstín a stiskněte tlačítko

/

.

Čím je tato hodnota vyšší, tím více je obraz zbarven do červena. Čím je tato hodnota nižší,
tím více je obraz zbarven do zelena.
Tato funkce je k dispozici pouze pro vstupní signál S-Video, Video, YPbPr (digitální) nebo
YCbCr (digitální).

Úpravy funkce Ostrost
Přejděte do nabídky OBRÁZEK > Pokročilé > Ostrost a stiskněte tlačítko

/

.

Čím vyšší je tato hodnota, tím je obraz ostřejší. Čím nižší je tato hodnota, tím je obraz méně
ostrý.
Tato funkce je k dispozici pouze pro vstupní signál S-Video, Video, YPbPr (digitální) nebo
YCbCr (digitální).

Úpravy funkce Brilliant Color
Přejděte do nabídky OBRÁZEK > Pokročilé > Brilliant Color a stiskněte tlačítko

/

.

Tato funkce využívá nový algoritmus na zpracování barev a systémová vylepšení pro
dosažení vyššího jasu, přičemž má obraz věrnější a živější barvy promítaného obrazu.
Umožňuje více než 50 % zvýšení jasu v obrazu se středními odstíny, které jsou běžné u
videa a přírodních scén, takže projektor reprodukuje obraz s reálnými a přirozenými
barvami. Dáváte-li přednost zobrazení v takové kvalitě, vyberte úroveň, která vyhovuje
vašim potřebám. Pokud ji nepotřebujete, vyberte Vypnout.

Snížení šumu v obrazu
Přejděte do nabídky OBRÁZEK > Pokročilé > Redukce šumu a stiskněte tlačítko

/

.

Tato funkce sníží elektrický šum v obrazu způsobený různými přehrávači médií. Čím vyšší
nastavení, tím nižší šum.
Tato funkce je dostupná pouze pro vstupní signál Video nebo S-Video.

Výběr nastavení Gamma
Přejděte do nabídky OBRÁZEK > Pokročilé > Gamma a stisknutím tlačítka
vyberte požadované nastavení.

/

Gamma je vztah mezi jasem vstupního zdroje a obrazu.

Výběr teploty barev
Přejděte do nabídky OBRÁZEK > Teplota barev a stiskněte tlačítko

/

.

Možnosti dostupné pro nastavení teploty barev* se liší podle vybraného typu signálu:
1.
2.
3.
4.

Chladné: Nastavení nejvyšší teploty barev Chladné zobrazuje barvy s nejsilnějším
modrobílým nádechem.
Neutrální: Bílá barva se zobrazuje do modra.
Normální: Zachovává normální zobrazení bílé barvy.
Teplé: Bílá barva se zobrazuje do červena.
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Nastavení upřednostňované teploty barev
1.
2.
3.

Přejděte do nabídky OBRÁZEK > Teplota barev.
Stisknutím tlačítek / vyberte položku Chladné, Neutrální, Normální nebo
Teplé a stiskněte tlačítko Enter.
Stisknutím tlačítek / označte položku, kterou chcete změnit, a upravte hodnoty
stisknutím tlačítek

/

.

•

Červená – zvýšení/Zelená – zvýšení/Modrá – zvýšení: Upravuje úrovně
kontrastu červené, zelené a modré.

•

Červená – offset/Zelená – offset/Modrá – offset: Upravuje úrovně jasu
červené, zelené a modré.

Tato funkce je k dispozici, pouze když je vybrán vstupní signál PC.

Správa barev
Nad správou barev byste se měli zamyslet pouze u trvalých instalací v prostředí s řízenou
úrovní osvětlení - např. v učebnách, přednáškových sálech nebo u domácího kina. Správa
barev umožňuje (v případě potřeby) jemnou změnu nastavení barev, aby bylo dosaženo
přesnější reprodukce barev.
Můžete si zakoupit zkušební disk, který obsahuje různé barevné testovací vzory a lze jej
použít k testování reprodukce barev na monitorech, televizorech, projektorech atd.
Libovolný obraz z tohoto disku můžete promítnout na projekční plátno, otevřít nabídku
Správa barev a upravit nastavení.
Postup při nastavování:
1.
Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky OBRÁZEK > Pokročilé > Správa
barev.
2.
Stisknutím tlačítka Enter se zobrazí stránka Správa barev.
3.
Označte položku Primární barva a stisknutím tlačítka / vyberte barvu z
možností červená, žlutá, zelená, azurová, modrá nebo purpurová.
4.
Stisknutím tlačítka
označte nabídku Odstín a stisknutím tlačítka / vyberte
barevný rozsah. Zvýšením rozsahu zahrnete barvy složené z více částí svých dvou
sousedních barev.
Vzájemné vztahy barev - viz obrázek vpravo.
Pokud například vyberete barvu Červená a
nastavíte její rozsah na 0, bude v promítaném
Žlutá
obrazu vybrána pouze čistě červená.
ČERVENÁ
ZELENÁ
Zvýšením rozsahu této barvy zahrnete
červenou blízkou žluté a červenou blízkou
purpurové.
Purpuro
Azurová
5.
Stisknutím tlačítka
označte položku
Sytost a stisknutím tlačítek / nastavte
hodnotu sytosti podle vašich představ. Každé
MODRÁ
provedené nastavení se okamžitě projeví v
obrazu.
Pokud například vyberete barvu Červená a
nastavíte její hodnotu na 0, bude ovlivněna pouze sytost čistě červené.
Sytost udává intenzitu příslušné barvy ve video obrazu. Nižší hodnota vytváří méně syté
barvy; hodnota „0“ znamená, že příslušná barva není v obraze vůbec zobrazena. Pokud je
sytost příliš vysoká, bude barva příliš výrazná a nereálná.
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6.

7.
8.
9.

Stisknutím tlačítka
označte položku Zvýšení a stisknutím tlačítek / upravte
hodnotu podle vlastních představ. Bude upravena kontrastní úroveň vámi vybrané
primární barvy. Každé provedené nastavení se okamžitě projeví v obrazu.
Zopakováním kroků 3 až 6 upravte další barvy.
Proveďte všechna požadovaná nastavení.
Stisknutím tlačítka Exit ukončete a uložte nastavení.

Nastavení časovače prezentace
Časovač prezentace umožňuje zobrazit na projekční ploše čas prezentace, abyste měli lepší
přehled o délce prezentace. Při aktivaci této funkce postupujte podle následujících pokynů:
•

Jak používat dálkové ovládání

1.

Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači a opakovaným stisknutím tlačítka
nebo / vyberte položku Interval časovače.
Stiskněte tlačítko Enter nebo počkejte 3 sekundy na aktivaci časovače.
Chcete-li zobrazit stránku Časovač prezentace, vyberte položku Pokročilé.
Pomocí OSD nabídky
Přejdete do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU: ZÁKLADNÍ > Pokročilé >
Časovač prezentace.
Stisknutím tlačítka Enter zobrazte stránku Časovač prezentace.
Označte položku Interval časovače a vyberte časový interval stisknutím tlačítek /
. Délku času lze nastavit v rozsahu 1 až 5 minut s krokem 1 minuta a 5 až 240 minut
s krokem 5 minut.

2.
3.
•
1.
2.
3.

Pokud je již časovač zapnutý, restartuje se po každém novém nastavení položky Interval časovače.

4.

Stisknutím
označte položku Displej časovače a stisknutím
chcete zobrazovat časovač na projekční ploše.

/

vyberte, zda

Volba

Popis
Časovač se bude na projekční ploše zobrazovat po celou
Vždy
prezentaci.
Časovač se bude na projekční ploše zobrazovat poslední 1/
1 min/2 min/3 min
2/3 minuty.
Nikdy
Po celou prezentaci bude časovač skrytý.

5.

Stisknutím tlačítka
označte položku Pozice časovače a stisknutím tlačítek
nastavte umístění časovače.
Nahoře-vlevo

6.

Nahoře-vpravo

Dole-vpravo

Stisknutím tlačítka
vyberte položku Metoda počítání časovače a stisknutím
tlačítek / vyberte, zda se má čas přičítat nebo odečítat.
Volba
Vpřed
Zpět

7.

Dole-vlevo

/

Popis
Hodnota se zvyšuje od 0 do přednastavené doby.
Snižuje hodnotu od přednastavené doby do 0.

Stisknutím tlačítka
zvýrazněte položku Zvukové připomenutí a rozhodněte, zda
chcete aktivovat zvukovou připomínku stiskem tlačítek / . Když zvolíte
Zapnuto, uslyšíte dvojité pípnutí během posledních 30 sekund odpočtu/nápočtu, a
trojité pípnutí, až časovač vyprší.
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8.
9.

Pro aktivaci časovače prezentace stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítek /
vyberte položku Zahájit odpočítávání a stiskněte tlačítko Enter.
Zobrazí se potvrzovací zpráva. Označte možnost Ano a potvrďte stisknutím tlačítka
Enter. Na plátně se zobrazí zpráva „Časovač je zapnutý“. Když je časovač aktivní,
začne odpočítávat.

Chcete-li časovač zrušit, postupujte následovně:
1.
2.
3.

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
nebo přejděte do nabídky NASTAVENÍ
SYSTÉMU: ZÁKLADNÍ > Pokročilé > Časovač prezentace.
Označte položku Vypnout. Stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se potvrzovací zpráva.
Označte možnost Ano a potvrďte stisknutím tlačítka Enter. Na plátně uvidíte hlášení
„Časovač je vypnutý“.

Skrytí obrazu
Aby bylo možné obrátit pozornost diváků sledujících prezentaci na přednášejícího, lze
stisknutím tlačítka BLANK skrýt promítaný obraz. Stiskem jakéhokoliv tlačítka na
projektoru nebo na dálkovém ovladači obnovíte obraz. Když je obraz skrytý, v pravém
dolním rohu obrazovky se objeví slovo „BLANK“.
V nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU: ZÁKLADNÍ > Časovač prázdné obr. můžete
nastavit dobu skrytí obrazu, po jejímž uplynutí začne projektor opět promítat obraz, jestliže
mezitím na prázdné obrazovce neproběhne žádná akce.
Po stisknutí tlačítka Blank přejde projektor automaticky do režimu Eco.
UPOZORNĚNÍ
Nezakrývejte projekční objektiv, aby nepromítal obraz - zakrývající předmět by se mohl zahřát
a zdeformovat nebo dokonce způsobit požár.

Uzamknutí ovládacích tlačítek
Uzamknutím ovládacích tlačítek na projektoru můžete zabránit neúmyslné změně nastavení
projektoru (např. malými dětmi). Po zapnutí funkce Zámek kláves panelu nebudou
funkční žádná tlačítka na projektoru kromě tlačítka
Power.
(Panel Key Lock) nebo přejděte do nabídky NASTAVENÍ
SYSTÉMU: POKROČILÉ > Pokročilé > Zámek kláves panelu

1.

Stiskněte tlačítko

2.
3.

Stisknutím tlačítek / vyberte Zapnuto.
Zobrazí se zpráva s potvrzením. Výběrem možnosti Ano potvrďte.

Chcete-li zámek kláves panelu zrušit, stiskněte a podržte tlačítko
sekundy.

na projektoru 3

Můžete rovněž dálkovým ovladačem vyvolat nabídku NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Pokročilé > Zámek kláves panelu a stisknutím tlačítek / vybrat
možnost Vypnout.

Tlačítka na dálkovém ovladači jsou funkční i tehdy, když jsou tlačítka na ovládacím panelu
uzamknuta.
Pokud stisknutím tlačítka Power vypnete projektor, aniž byste deaktivovali funkci uzamknutí
tlačítek panelu, zůstane tato funkce aktivní i po opětovném zapnutí projektoru.
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Vytvoření vlastní spouštěcí obrazovky
Kromě výběru předvolené startovní obrazovky projektoru z možností Černý, Modrá nebo
ViewSonic můžete vytvořit vlastní startovní obrazovku, což je obrázek promítaný z
počítače nebo ze zdroje videa.
Pokyny pro vytvoření vlastní úvodní obrazovky:
1.

Promítejte obrázek, který chcete používat jako startovní, z počítače nebo ze zdroje
videa.
2.
Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
ZÁKLADNÍ > Kopie obrazovky.
3.
Stiskněte tlačítko Enter.
4.
Zobrazí se potvrzovací zpráva. Znovu stiskněte tlačítko Enter.
5.
Během zpracovávání obrázku na projektoru se zobrazuje hlášení „Snímek
obrazovky...“. Čekejte prosím.
6.
Pokud činnost proběhne úspěšně, na projekční ploše se zobrazí hlášení „Snímání
úspěšné“. Zachycený obrázek je uložen jako Kopie obrazovky a nastaven jako váš
aktuální obrázek při spuštění.
Ve zřídkavých případech nemusí zachycení proběhnout úspěšně, zachyťte váš cílový obraz.
Když je rozlišení vstupního signálu vyšší, než nativní rozlišení zobrazení projektoru
(podrobnosti viz část „Specifikace projektoru“ na straně 65), zachycení se nemusí podařit.
V takovém případě nastavte rozlišení vstupního signálu pod nativní rozlišení a zkuste to
znovu.

Provoz ve velkých nadmořských výškách
Pokud budete projektor používat v prostředí s nadmořskou výškou 1500 – 3000 m a s
teplotou v rozmezí 5 °C – 25 °C, doporučujeme použít funkci Režim velké nadm. výš..
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte režim Režim velké nadm. výš., pokud se nacházíte v nadmořské výšce 0 - 1500 m
a teplota se pohybuje mezi 5°C a 35°C. Pokud zapnete tento režim za těchto podmínek, bude
chlazení projektoru přílišné.

Pokyny pro aktivaci funkce Režim velké nadm. výš.:

Poznámka

1.

Doporučujeme použít režim velké
Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky
nadmořské výšky vždy, když je prostředí ve
výšce nad 1500 m.
NASTAVENÍ SYSTÉMU: POKROČILÉ >
Režim velké nadm. výš..
Chcete zapnout režim velké
nadmořské výšky?
2.
Stisknutím tlačítek / vyberte položku
Zapnuto. Zobrazí se zpráva s potvrzením.
Ne
Ano
3.
Označte položku Ano a stiskněte tlačítko Enter.
Provoz v režimu „Režim velké nadm. výš.?“ může
způsobovat větší hluk z důvodu zvýšené rychlostí ventilátorů, nutné pro zlepšení celkového
chlazení a výkonu systému.

Jestliže používáte tento projektor v jiném extrémním prostředí (s výjimkou výše uvedených
podmínek), může jevit známky automatického vypínání, které slouží k ochraně projektoru
před přehřátím. V podobných případech byste měli tyto problémy vyřešit přepnutím na
Režim velké nadm. výš.. Neznamená to však, že projektor může pracovat za jakýchkoliv
drsných nebo extrémních podmínek.
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Používání funkce CEC
Tento projektor podporuje funkci CEC (Consumer Electronics Control) pro
synchronizované zapínání/vypínání napájení prostřednictvím připojení HDMI. Znamená to,
že pokud je ke vstupu HDMI projektoru připojeno zařízení, které rovněž podporuje funkci
CEC, při vypnutí napájení projektoru je rovněž automaticky vypnuto napájení připojeného
zařízení. Když je zapnuto napájení připojeného zařízení, bude automaticky zapnuto
napájení projektoru.
Pokyny pro zapnutí funkce CEC:
1.
2.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky ZDROJ > Automatické zapnutí >
CEC.
Stisknutím tlačítek / vyberte položku Povolit.

Aby funkce CEC fungovala správně, zajistěte, aby bylo zařízení správně připojeno kabelem
HDMI ke vstupu HDMI projektoru a aby byla zapnutá jeho funkce CEC.
U některých připojených zařízení nemusí funkce CEC fungovat.

Používání 3D funkcí
Tento projektor obsahuje 3D funkci, která umožňuje promítání 3D filmů, videoklipů a
sportovních pořadů realističtějším způsobem prezentováním hloubky obrazu. 3D obraz
vyžaduje použití speciálních brýlí.
Pokud 3D signál přichází ze zařízení, které je kompatibilní se standardem HDMI 1.4a,
projektor se pokusí vyhledat v signálu informace 3D synchronizace. Po detekování bude
automaticky promítat obsah ve formátu 3D. V ostatních případech bude pravděpodobně
třeba ručně vybrat pro projektor formát 3D synchronizace, aby se obsah 3D promítal
správně.
Pokyny pro výběr formátu 3D synchronizace:
1.
2.
3.
4.

Stisknutím tlačítka 3D na dálkovém ovladači přejděte do nabídky 3D nastavení nebo
přejděte do nabídky ZDROJ > 3D nastavení.
Stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se stránka 3D nastavení.
Označte položku 3D synchronizace a stiskněte tlačítko Enter.
vyberte nastavení 3D synchronizace a potom potvrďte
Stisknutím tlačítka
stisknutím tlačítka Enter.

Když je funkce 3D synchronizace zapnutá:
•

Úroveň jasu promítaného obrazu se sníží.

•

Položku Barevný režim nelze upravit.

•

Funkce Zoom zvětšuje obrázky pouze omezeně.

Pokud zjistíte obrácenou hloubku 3D obrazu, odstraňte problém nastavením funkce 3D
synchronizace obráceně na „Invert“.

38

Ovládání projektoru prostřednictvím sítě LAN
(pro vybrané modely)
Tento projektor podporuje software Crestron®. V případě správných nastavení v nabídce
Nastavení ovládání sítě LAN můžete ovládat projektor pomocí počítače s webovým
prohlížečem, pokud je počítač správně připojen k projektoru prostřednictvím stejné místní
počítačové sítě.

(Příklad připojení)

Konfigurování Nastavení ovládání sítě LAN
Jste-li v prostředí DHCP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Připojte jeden konec kabelu RJ45 ke vstupnímu konektoru RJ45 LAN na projektoru a
druhý konec do portu RJ45.
Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky ZDROJ > Nastavení ovládání sítě
LAN.
Stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se stránka Nastavení ovládání sítě LAN.
Označte položku Nastavení ovládání sítě LAN a stisknutím tlačítek / vyberte
možnost DHCP ZAP..
Stisknutím tlačítka
označte položku Uplatnit a stiskněte tlačítko Enter.
Počkejte přibližně 15 - 20 sekund a potom znovu přejděte na stránku Nastavení
ovládání sítě LAN. Zobrazí se nastavení IP adresa projektoru, Maska podsítě,
Výchozí brána a Server DNS. Poznamenejte si adresu IP zobrazenou v řádku IP
adresa projektoru.

Pokud se IP adresa projektoru nezobrazuje, obraťte se na správce sítě.
Pokud kabely RJ45 nejsou správně připojeny, nastavení IP adresa projektoru, Maska podsítě,
Výchozí brána a Server DNS ukazují hodnotu 0.0.0.0. Zkontrolujte, zda jsou kabely řádně
připojeny a zopakujte výše uvedený postup.
Chcete-li se připojit k projektoru, když se nachází v pohotovostním režimu, nastavte položku
Ovládání LAN na Zapnuto v nabídce ZDROJ > Pohotovostní nastavení.

Pokud nepracujete v prostředí DHCP:
1.
2.
3.

Opakujte výše uvedené kroky 1-3.
Označte položku Nastavení ovládání sítě LAN a stisknutím tlačítek / vyberte
možnost Statická IP adresa.
Požádejte svého správce ITS o informace k nastavení IP adresa projektoru, Maska
podsítě, Výchozí brána a Server DNS.
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4.
5.
6.
7.

Stisknutím tlačítka
vyberte položku, kterou chcete upravit, a stiskněte tlačítko
Enter.
Stisknutím tlačítek / přesuňte kurzor a potom stisknutím tlačítek / zadejte
hodnotu.
Chcete-li nastavení uložit, stiskněte tlačítko Enter. Pokud nastavení nechcete uložit,
stiskněte tlačítko Exit.
Stisknutím tlačítka
označte položku Uplatnit a stiskněte tlačítko Enter.

Pokud kabely RJ45 nejsou správně připojeny, nastavení IP adresa projektoru, Maska podsítě,
Výchozí brána a Server DNS ukazují hodnotu 0.0.0.0. Zkontrolujte, zda jsou kabely řádně
připojeny a zopakujte výše uvedený postup.
Chcete-li se připojit k monitoru, když se nachází v pohotovostním režimu, vyberte možnost

Statická IP adresa a za provozu projektoru si poznamenejte údaje IP adresa projektoru,
Maska podsítě, Výchozí brána a Server DNS.

Ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče
Získáte-li správnou adresu IP projektoru a projektor je zapnutý nebo v pohotovostním
režimu, můžete k ovládání projektoru použít libovolný počítač, který se nachází ve stejné
místní počítačové síti.
Používáte-li prohlížeč Microsoft Internet Explorer, zajistěte, aby se jednalo o verzi 7.0 nebo
vyšší.
Kopie obrazovek v této příručce jsou pouze orientační a mohou se od skutečného vzhledu
lišit.

1.

Zadejte do adresního řádku prohlížeče adresu projektoru a stiskněte klávesu Enter.

2.

Zobrazí se hlavní stránka Řízení sítě.

3
4
5

Pro přístup ke stránce Nastavení sítě nebo E-mailové upozornění je třeba zadat heslo správce.
Výchozí heslo je „0000“.
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3.

Na této stránce lze upravovat nastavení AMX a SNMP. Když je v řádku vyhledávání
zařízení AMX vybrána možnost ON (ZAPNUTO), projektor mohou detekovat řadiče
AMX, které jsou připojeny ke stejné síti. Podrobnosti o vyhledávání zařízení AMX
najdete na webu AMX na adrese http://www.amx.com/.

4.

Pokud je váš projektor propojen k síti, která podporuje protokol SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol), můžete jej nakonfigurovat tak, aby vás upozorňoval e-mailem na
důležité události.

5.

Na stránce Crestron (e-Control) je zobrazeno uživatelské rozhraní Crestron e-Control.
Podrobnosti viz „Informace o Crestron e-Control®“ na straně 43.
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Věnujte pozornost omezení délky zadání (včetně mezer a jiných interpunkčních znamének)
v následujícím seznamu:

Položka kategorie

Síť

Síťová nastavení
Heslo

SNMP

Nastavení e-mailu

Nastavení SMTP
Upozornění emailem

Podmínka
upozornění

Znaky / > < $ % + \ ' " nejsou povoleny.
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Délka zadání

Maximální počet
znaků

DHCP/ručně

(Není k dispozici)

IP adresa

XXX.XXX.XXX.XXX

Maska podsítě

XXX.XXX.XXX.XXX

Brána

XXX.XXX.XXX.XXX

Server DNS

XXX.XXX.XXX.XXX

Vyhledávání zařízení
AMX

(Není k dispozici)

Správce

(Není k dispozici)

Nové heslo

4

Potvrzení hesla

4

Objekt SysLocation

22

Objekt SysName

22

Objekt SysContact

22

Činnost

40

Kopie

40

Předmět

40

Od

40

Server

30

Jméno uživatele

21

Heslo

14

Chyba ventilátoru

(Není k dispozici)

Chyba lampy

(Není k dispozici)

Přehřívání

(Není k dispozici)

Upozornění času
lampy

(Není k dispozici)

Odeslat

(Není k dispozici)

Vytvořit zkušební email

(Není k dispozici)

Informace o Crestron e-Control®
1.

Na stránce Crestron e-Control® je k dispozici řada virtuálních tlačítek pro ovládání
projektoru nebo nastavení promítaného obrazu.

i

ii

i

Stisknutím
/
můžete
zobrazit další
tlačítka.

i

i. Tato tlačítka mají stejné funkce jako tlačítka v nabídkách OSD nebo na dálkovém
ovladači. Podrobné informace viz „2. Nabídka OBRÁZEK“ na straně 54 a
„Projektor“ na straně 7.
ii. Chcete-li přepínat vstupní signály, klepněte na požadovaný signál.
Tlačítko Menu lze rovněž použít k návratu do předchozích nabídek OSD, ukončení a uložení
nastavení nabídky.
Seznam zdrojů se liší v závislosti na konektorech, které jsou k dispozici na projektoru.
Při změně nastavení nabídky OSD prostřednictvím ovládacího panelu projektoru nebo
dálkového ovladače může chvíli trvat, než webový server sesynchronizuje tyto změny s
projektorem.

2.

Strana Nástroje vám umožňuje spravovat projektor, konfigurovat nastavení sítě LAN
a zabezpečovat přístup k ovládání projektoru prostřednictvím bezdrátové sítě.

i

ii

iv

iii

v

vi
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i. Tato část se používá pouze se Crestron Control System (Systémem ovládání
Crestron). Informace o nastavení vám poskytne společnost Creston nebo
postupujte podle příslušné uživatelské příručky.
ii. Můžete pojmenovat projektor, uchovávat informace o jeho umístění a osobě,
která je za projektor odpovědná.
iii. Můžete upravit položku Nastavení ovládání sítě LAN.
iv. Po nastavení je přístup ke vzdálenému ovládání projektoru prostřednictvím sítě
chráněn heslem.
v. Po nastavení je přístup na stranu Nástroje chráněn heslem.
Aby se zabránilo chybám, na stránce nástrojů zadávejte pouze znaky a číslice anglické
abecedy.
Po provedení úprav stiskněte tlačítko Send. Data projektoru budou uložena.

vi. Stiskem tlačítka Exit se vrátíte na stránku vzdáleného síťového ovládání.
Věnujte pozornost omezení délky zadání (včetně mezer a jiných interpunkčních znamének)
v následujícím seznamu:

Položka kategorie
Ovládání Crestron

Projektor

Síťová konfigurace

Uživatelské heslo

Heslo správce

Délka zadání

Maximální počet znaků

IP adresa

16

IP ID

4

Port

5

Náz. projektoru

32

Umístění

32

Přiřazeno k

32

DHCP (povoleno)

(Není k dispozici)

IP adresa

16

Maska podsítě

16

Výchozí brána

16

Server DNS

16

Aktivováno

(Není k dispozici)

Nové heslo

26

Potvrdit

26

Aktivováno

(Není k dispozici)

Nové heslo

26

Potvrdit

26
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3.

Na straně Informace se zobrazují informace a stav projektoru.

Stiskem tlačítka
Exit se vrátíte
na stránku
vzdáleného
síťového
ovládání.

4.

Po stisknutí tlačítka „Kontaktovat pomoc IT“ se v pravém horním rohu obrazovky
zobrazí okno HELP DESK. Můžete odesílat zprávy správcům/uživatelům softwaru
RoomView™, kteří se připojují ke stejné místní síti.
Další informace najdete na webu http://www.crestron.com & www.crestron.com/
getroomview.
**Crestron RoomView
Na stránce „Edit Room (Upravit místnost)“ zadejte Adresa IP (nebo název hostitele) podle
nabídky OSD projektoru a „02“ pro IPID, „41794“ pro vyhrazený port ovládání Crestron.

Další informace o nastavení a způsobu ovládání Crestron RoomView™ viz uživatelská
příručka RoomView™ na následujících webových stránkách:
http://www.crestron.com/products/roomview_connected_embedded_projectors_devices/
resources.asp
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Podporované formáty PJLink™, SNMP, AMX a Xpanel
Tento projektor je kompatibilní s formáty PJLink™, SNMP V.1, AMX nebo Xpanel V1.10.
Další pokyny pro ovládání a správu projektorů najdete v příslušných uživatelských
příručkách nebo na webech.

Používání projektoru v pohotovostním režimu
V pohotovostním režimu (připojeno, ale vypnuto) jsou k dispozici některé funkce
projektoru. Aby bylo možné tyto funkce používat, zkontrolujte, zda jsou zapnuté příslušné
nabídky v části ZDROJ > Pohotovostní nastavení a zda jsou správně zapojeny kabely.
Informace o metodách připojení najdete v kapitole Připojení.
Aktivní výstup VGA (pro vybrané modely)
Výběrem možnosti Zapnuto bude na výstupu signál VGA, když jsou zásuvky
COMPUTER IN 1 a COMPUTER OUT správně připojeny k zařízením. Projektor vysílá
signál přijímaný pouze z COMPUTER IN 1.
Aktivní výstup zvuku
Výběrem možnosti Zapnuto bude na výstupu zvukový signál, když je zásuvka AUDIO IN
1 správně připojena k příslušnému zařízení.
Ovládání LAN (pro vybrané modely)
Výběrem možnosti Zapnuto tento projektor nabízí síťovou funkci v pohotovostním režimu.
Podrobnosti viz „Ovládání projektoru prostřednictvím sítě LAN (pro vybrané modely)“ na
straně 39.

Nastavení zvuku
Níže popsané nastavení zvuku ovlivní reproduktor projektoru. Nezapomeňte zajistit
správné připojení ke konektorům vstupu a výstupu zvuku projektoru. Další informace
najdete v části „Připojení“ na straně 16.

Nastavení režimu zvuku
1.
2.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Nastavení zvuku > Režim zvuku.
Stisknutím tlačítka / vyberte upřednostňovaný režim zvuku.

Je-li k dispozici, můžete stisknutím tlačítka Audio Mode na dálkovém ovladači vybrat
upřednostňovaný režim zvuku.

Ztlumení zvuku
1.
2.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Nastavení zvuku > Němý.
Stisknutím tlačítek / vyberte položku Zapnuto.

Je-li k dispozici, můžete stisknutím tlačítka
zvuk projektoru.

na dálkovém ovladači zapnout nebo vypnout

Nastavení hlasitosti
1.
2.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Nastavení zvuku > Hlasitost zvuku.
Stisknutím tlačítka / vyberte požadovanou hlasitost.

Jsou-li na dálkovém ovladači k dispozici tlačítka
hlasitosti projektoru.
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/

/

, můžete je použít k úpravám

Úpravy nastavení Audio In 2 (u vybraných modelů)
1.
2.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Nastavení zvuku > Audio In 2.
Stisknutím tlačítek / vyberte zdroj vstupu zvuku pro port AUDIO IN 2/MIC. To
bude mít vliv na metodu připojení různých zařízení a odkud bude vystupovat zvuk.
•

Když je vybrána možnost Zvuk:

COMPUTER IN 1
Zařízení
Konektor vstupu zvuku AUDIO IN 1

COMPUTER IN 2

Video/S-Video

AUDIO IN 2

AUDIO IN 2

Projektor může
přehrávat zvuk z...

AUDIO IN 1

AUDIO IN 2

AUDIO IN 2

Port výstupu zvuku

AUDIO OUT

AUDIO OUT

AUDIO OUT

Vybraný vstupní signál určuje který zvuk bude přehráván reproduktorem projektoru a který
zvuk bude na výstupu z projektoru, když je připojen konektor AUDIO OUT. Například pokud
vyberete zdroj D-Sub / Comp. 1, projektor může přehrávat zvuk přijímaný ze vstupu AUDIO IN
1.

•

Když je vybrána možnost Mikrofon:

COMPUTER IN 1
Zařízení
Konektor vstupu zvuku AUDIO IN 1

COMPUTER IN 2

Video/S-Video

AUDIO IN 1

AUDIO IN 1

Projektor může
přehrávat zvuk z...

•

AUDIO IN 1

•

AUDIO IN 1

•

AUDIO IN 1

•

MIC

•

MIC

•

MIC

Port výstupu zvuku

AUDIO OUT

AUDIO OUT

AUDIO OUT

Úpravy hlasitosti mikrofonu
1.
2.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Nastavení zvuku > Hlasitost mikrofonu.
Stisknutím tlačítka / vyberte požadovanou hlasitost.

Tato funkce je k dispozici, pouze když je nabídka NASTAVENÍ SYSTÉMU: POKROČILÉ >
Nastavení zvuku > Audio In 2 nastavena na Mikrofon.

Vypnutí funkce Zapnout/vypnout tón
1.
2.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Nastavení zvuku > Zapnout/vypnout tón.
Stisknutím tlačítek / vyberte položku Vypnout.

Jediným způsobem, jak změnit Zapnout/vypnout tón, je provést nastavení Zapnuto nebo
Vypnout zde. Výběr ztlumení zvuku nebo úprava hlasitosti nemá vliv na nastavení Zapnout/
vypnout tón napájení.
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Vypnutí projektoru
1.

Stisknutím tlačítka Power se zobrazí zpráva
s potvrzením.
Pokud nestisknete žádné tlačítko během
několika sekund, zpráva zmizí.

2.
3.

Stiskněte znovu tlačítko Power.
Po dokončení chlazení zazní „Tón vypnutí
napájení“. Jestliže nebudete projektor delší
dobu používat, vypojte síťový kabel ze
zásuvky.

Chcete-li tón vypnout, podrobnosti viz „Vypnutí funkce Zapnout/vypnout tón“ na straně 47.
UPOZORNĚNÍ
•

Z důvodu ochrany lampy nebude projektor během procesu ochlazování reagovat na žádné
příkazy.

•

Chcete-li zkrátit dobu ochlazování, můžete také aktivovat funkci Rychlé vypnutí.
Podrobnosti viz „Rychlé vypnutí“ na straně 55.

•

Neodpojujte síťový kabel, dokud neskončí vypínání projektoru.
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Ovládání nabídek
Systém nabídek
Všimněte si prosím, že OSD nabídky se mění podle vybraného druhu signálu.
Položky nabídky jsou dostupné, pokud projektor vyhledá aspoň jeden vstupní signál. Pokud
není k projektoru připojeno žádné zařízení nebo není nalezen žádný signál, jsou dostupné
pouze některé položky nabídky.
Hlavní
nabídka

Vedlejší nabídka

Možnosti
Vypnout/Tabule/Zelená tabule/Bílá
tabule
Automaticky/4:3/16:9 (PJD6252L/
PJD7326/PJD7720HD)/16:10
(PJD6551W/PJD7526W)/Panorama
(PJD6551W/PJD7526W/PJD7720HD)/
2.35:1/Anamorfní (PJD6551W/
PJD7526W/PJD7720HD)

Barva plochy

Poměr stran

1.
ZOBRAZENÍ

2.
OBRÁZEK

Lichoběž. zkreslení
Nastavení do rohu (PJD7326/PJD7526W)
Pozice (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)
Fáze (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)
Horizont. velikost (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)
Zoom
Barevný
Jasný/Dynamický/Standardní/ViewMatch sRGB/Film/
režim
DICON SIM (PJD7326/PJD7526W)
Jas
Kontrast
Teplé
Červená – zvýšení/Zelená – zvýšení/
Normální
Teplota
Modrá – zvýšení/Červená – offset/
barev
Neutrální
Zelená – offset/Modrá – offset
Chladné
OverScan
Vypnout/1/2/3/4/5
Formát HDMI Automaticky/RGB/YUV
Nastavení
HDMI
Rozsah HDMI Automaticky/Rozšířený/Normální
Barva
Odstín
Ostrost
Gamma
1/2/3/4/5/6/7/8
Brilliant Color Vypnout/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
Pokročilé
Redukce šumu
Primární barva
Odstín
Správa barev
Sytost
Zvýšení
Resetovat nastavení barev Reset/Zrušit
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Hlavní
nabídka

Vedlejší nabídka
Rychlé automatické hledání
3D synchronizace
3D nastavení

Pohotovostní
nastavení

Automatické
zapnutí

3. ZDROJ
Chytré řízení
spotřeby

3D synchronizace
obráceně
Aktivní výstup VGA
(PJD6252L/PJD6551W/
PJD7326/PJD7526W)
Aktivní výstup zvuku
Ovládání LAN
(PJD6252L/PJD6551W/
PJD7326/PJD7526W)
Počítač (PJD6252L/
PJD6551W/PJD7326/
PJD7526W)
CEC
Přímé zapnutí
Automatické vypnutí
Časovač spánkového
režimu

Úspora energie
Chytré
restartování
Rychlé vypnutí
Režim lampy SPA (PJD7326/PJD7526W)
Nastavení ovládání sítě
Nastavení
LAN
ovládání sítě
IP adresa projektoru
LAN
Maska podsítě
(PJD6252L/
PJD6551W/
Výchozí brána
PJD7326/
Server DNS
PJD7526W)
Uplatnit
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Možnosti
Vypnout/Zapnuto
Automaticky/Vypnout/
Sekvenční rám/Balení snímku/
Nahoře-Dole/Vedle sebe
Vypnout/Invert
Vypnout/Zapnuto
Vypnout/Zapnuto
Vypnout/Zapnuto

Vypnout/Povolit
Vypnout/Povolit
Vypnout/Zapnuto
Vypnout/10 min/20 min/30 min
Vypnout/30 min/1 hod /2 hod/3
hod/4 hod/8 hod/12 hodina/8
hodina/12 hodina
Povolit/Vypnout
Vypnout/Povolit
Vypnout/Povolit
Vypnout/Povolit
DHCP ZAP./Statická IP adresa

Hlavní nabídka

Vedlejší nabídka

Výběr jazyků nabídky
OSD
Přední deska/Zadní
Poloha projektoru
deska/Zadní strop/Přední
strop
Čas zobrazení nabíd. 5 s/10 s/15 s/20 s/25 s/30 s
Nastavení
Střed/Nahoře-vlevo/
Nabídky
Pozice nabídky
Nahoře-vpravo/Dolevlevo/Dole-vpravo
Časovač
Vypnout/5 min/10 min/15
prázdné obr.
min/20 min/25 min/30 min
Úvodní
Černý/Modrá/ViewSonic/
obrazovka
Kopie obrazovky/Vypnout
Automaticky (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/
PJD7526W)/Promítání (Poloha projektoru)/Pozice
nabídky/Teplota barev/Jas/Kontrast/3D nastavení/
Barva plochy/Úvodní obrazovka/Zpráva/Rychlé
Moje tlačítko
automatické hledání/CEC/DCR/Skryté titulky
(PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)/
Úspora energie/Zastavit obraz/INFORMACE/
Poměr stran
Vypnout/Test karty/
Poznámkový blok /Mapa
Vzorek
světa/Notová osnova/
Mřížkový graf
Zpráva
Zapnuto/Vypnout
Interval časovače
Pokročilé
Displej časovače
Pozice časovače
Časovač prezentace
Metoda počítání časovače
Zvukové připomenutí
Zahájit odpočítávání/
Vypnout
Jazyk

4.
NASTAVENÍ
SYSTÉMU:
ZÁKLADNÍ

Možnosti
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Hlavní nabídka

5.
NASTAVENÍ
SYSTÉMU:
POKROČILÉ

6.
INFORMACE

Vedlejší nabídka

Možnosti

Režim velké nadm. výš.
DCR
Režim zvuku
Němý
Hlasitost zvuku
Audio In 2
(PJD6252L/
Nastavení zvuku
PJD6551W/
PJD7326/
PJD7526W)
Hlasitost mikrofonu
Zapnout/vypnout
tón
Skryté titulky
Povolit skryté
(PJD6252L/
titulky
PJD6551W/
PJD7326/
Verze titulků
PJD7526W)

Zapnuto/Vypnout
Zapnuto/Vypnout
Standardní/Řeč/Zábava
Zapnuto/Vypnout

Zvuk/Mikrofon

Zapnuto/Vypnout
Zapnuto/Vypnout
CC1/CC2/CC3/CC4

Normální/Eco/
Dynamický/SuperEco
Nastavení lampy
Resetovat hodiny lampy
Hodiny lampy
Režim filtru
Zapnuto/Vypnout
Resetovat hodiny
Nastavení filtru
filtru
Hodiny filtru
Kód dálkového ovladače
1/2/3/4/5/6/7/8
Změnit heslo
Bezpečnostní
nastav.
Zámek napájení
Pokročilé
Zámek kláves
Vypnout/Zapnuto
panelu
Resetovat
Reset/Zrušit
nastavení
• Zdroj
• Barevný režim
• Rozlišení
• Systém barev
• Adresa IP
Aktuální stav systému
(PJD6252L/PJD6551W/
PJD7326/PJD7526W)
• Adresa MAC
(PJD6252L/PJD6551W/
PJD7326/PJD7526W)
• Verze firmware
Režim lampy
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Popis jednotlivých nabídek
Funkce

Popis

Barva plochy

Podrobnosti viz „Používání Barva plochy“ na straně 32.

Poměr stran

Podrobnosti viz „Výběr poměru stran“ na straně 30.

Lichoběž.
zkreslení

Podrobnosti viz „Korekce lichoběžníkového zkreslení“ na straně
28.

Nastavení do
Podrobnosti viz „Úpravy 4 rohů (PJD7326/PJD7526W)“ na
rohu (PJD7326/
straně 29.
PJD7526W)

1. Nabídka ZOBRAZENÍ

Pozice
(PJD6252L/
PJD6551W/
PJD7326/
PJD7526W)

Zobrazení obrazovky pro nastavení pozice. Pomocí tlačítek se
šipkami můžete obrazem posouvat. Hodnoty zobrazené ve
spodní části okna se mění po každém stisknutí tlačítka, dokud
nedosáhnou svého maxima nebo minima.
Tato funkce je k dispozici, pouze když je vybrán vstupní
signál PC.
Rozsah úprav se může pro různé frekvence lišit.

Fáze
(PJD6252L/
PJD6551W/
PJD7326/
PJD7526W)
Horizont.
velikost
(PJD6252L/
PJD6551W/
PJD7326/
PJD7526W)

Nastavení fáze časování pro omezení
zkreslení obrazu.

Tato funkce je k dispozici, pouze
když je vybrán vstupní signál PC.

Nastavení vodorovné šířky obrazu.
Tato funkce je k dispozici, pouze když je vybrán vstupní
signál PC.

2. Nabídka OBRÁZEK

Zoom

Podrobnosti viz „Zvětšování a hledání detailů“ na straně 29.

Barevný režim

Podrobnosti viz „Výběr režimu zobrazení“ na straně 31.

Jas

Podrobnosti viz „Úpravy funkce Jas“ na straně 32.

Kontrast

Podrobnosti viz „Úpravy funkce Kontrast“ na straně 32.

Teplota barev
OverScan
Nastavení
HDMI

Podrobnosti viz „Výběr teploty barev“ na straně 33 a „Nastavení
upřednostňované teploty barev“ na straně 34.
Upraví rychlost přeskenování z 0 na 5 %.
Tato funkce je k dispozici, pouze když je vybrán vstupní
signál kompozitního videa, S-Video nebo HDMI.

Podrobnosti viz „Změna nastavení vstupu HDMI“ na straně 26.
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Funkce

Popis
Barva
Podrobnosti viz „Úpravy funkce Barva“ na straně 32.
Odstín
Podrobnosti viz „Úpravy funkce Odstín“ na straně 33.

2. Nabídka OBRÁZEK

Ostrost
Podrobnosti viz „Úpravy funkce Ostrost“ na straně 33.
Pokročilé

Gamma
Podrobnosti viz „Výběr nastavení Gamma“ na straně 33.
Brilliant Color
Podrobnosti viz „Úpravy funkce Brilliant Color“ na straně 33.
Redukce šumu
Podrobnosti viz „Snížení šumu v obrazu“ na straně 33.
Správa barev
Podrobnosti viz „Správa barev“ na straně 34.

3. Nabídka ZDROJ

Resetovat
nastavení
barev

Vrátí všechna nastavení barev na tovární přednastavené
hodnoty.

Rychlé
automatické
hledání

Podrobnosti viz „Přepínání vstupního signálu“ na straně 26.

3D nastavení

Podrobnosti viz „Používání 3D funkcí“ na straně 38.

Pohotovostní
nastavení

Podrobnosti viz „Používání projektoru v pohotovostním
režimu“ na straně 46.
Počítač (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)
Výběrem položky Povolit lze automaticky zapnout projektor,
když je kabelem VGA přiváděn signál VGA.

Automatické
zapnutí

CEC
Podrobnosti viz „Používání funkce CEC“ na straně 38.
Přímé zapnutí
Výběrem položky Zapnuto lze automaticky zapnout projektor,
když je napájecí kabel pod napětím.
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Funkce

Chytré řízení
spotřeby

Chytré
restartování

Popis
Automatické vypnutí
Podrobnosti viz „Nastavení Automatické vypnutí“ na
straně 61.
Časovač spánkového režimu
Podrobnosti viz „Nastavení Časovač spánkového režimu“
na straně 61.
Úspora energie
Podrobnosti viz „Nastavení Úspora energie“ na straně 61.
Výběrem volby Povolit lze ihned restartovat projektor do 120
sekund od jeho vypnutí. Pokud projektor znovu nezapnete, po
120 sekundách přejde přímo do pohotovosního režimu.
Spuštění této funkce nějakou dobu trvá. Zajistěte, aby
byl projektor zapnutý déle než 4 minuty. Pokud je
provoz projektoru obnoven pomocí funkce Chytré
restartování, lze tuto funkci spustit okamžitě.

3. Nabídka ZDROJ

Když je vybrána možnost Povolit, funkce Rychlé
vypnutí bude automaticky nastavena na „Povolit“.

Výběrem možnosti Povolit bude funkce aktivována a
projektor po vypnutí nepřejde do režimu chlazení. Výběrem
možnosti Vypnout bude funkce deaktivována a projektor po
vypnutí normálně přejde do režimu chlazení.
Rychlé vypnutí

Pokud se pokusíte znovu zapnout projektor
bezprostředně po jeho vypnutí, nemusí se zapnout a
může se znovu zahájit chlazení.
Když je vybrána možnost Vypnout, funkce Chytré
restartování bude automaticky vypnutá.

Režim lampy
SPA (PJD7326/
PJD7526W)

Nastavení
ovládání sítě
LAN
(PJD6252L/
PJD6551W/
PJD7326/
PJD7526W)

Výběrem možnosti Povolit se nastaví doba chlazení
projektoru po vypnutí na 180 sekund. Pokud je vybrána
možnost Vypnout, bude chlazení záviset na nastavení Chytré
restartování a Rychlé vypnutí.
Když je vybrána možnost Povolit, funkce Chytré
restartování a Rychlé vypnutí budou automaticky
vypnuté.

Podrobnosti viz „Ovládání projektoru prostřednictvím sítě
LAN (pro vybrané modely)“ na straně 39.
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Funkce

Popis

Jazyk

Nastavení jazyka pro OSD nabídky. Podrobnosti viz
„Používání nabídek“ na straně 23.

Poloha
projektoru

Podrobnosti viz „Volba umístění“ na straně 12.

4. Nabídka NASTAVENÍ SYSTÉMU: ZÁKLADNÍ

Nastavení
Nabídky

Čas zobrazení nabíd.
Nastavení doby, po kterou zůstane OSD nabídka aktivní po
posledním stisknutí tlačítka. Čas lze nastavit v rozmezí 5 až
30 sekund v krocích 5 sekund.
Pozice nabídky
Nastavení pozice nabídky na projekční ploše (OSD).

Časovač prázdné
Podrobnosti viz „Skrytí obrazu“ na straně 36.
obr.
Úvodní
obrazovka

Umožňuje vybrat, které logo se bude zobrazovat během
spouštění projektoru.

Kopie obrazovky

Podrobnosti viz „Vytvoření vlastní spouštěcí obrazovky“ na
straně 37.

Moje tlačítko

Slouží k nastavení rychlého tlačítka na dálkovém ovladači.
Vzorek
Tento projektor dokáže zobrazit několik testovacích vzorků.
Tento vzorek slouží jako pomůcka pro nastavení velikosti a
zaostření obrazu a pro kontrolu, zda není promítaný obraz
zkreslený.

Pokročilé

Zpráva
Výběrem možnosti Zapnuto se na ploše zobrazí aktuální
informace, když projektor rozpoznává nebo vyhledává
signál.
Časovač prezentace
Podrobnosti viz „Nastavení časovače prezentace“ na straně
35.
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Funkce

Popis

Režim velké
nadm. výš.

Režim pro provoz ve velkých nadmořských výškách.
Podrobnosti viz „Provoz ve velkých nadmořských výškách“
na straně 37.
Aktivuje nebo deaktivuje funkci DCR (Dynamic Contrast
Ratio). Výběrem Zapnuto se tato funkce aktivuje a projektor
bude automaticky přepínat režim lampy mezi normálním
úsporným režimem podle rozpoznaného vstupního obrazu.

DCR

Tato funkce je k dispozici, pouze když je vybrán vstupní
signál PC.
Po aktivaci DCR může časté přepínání režimů lampy
zkrátit životnost lampy a během provozu se liší úrovně
šumu.

5. Nabídka NASTAVENÍ SYSTÉMU: POKROČILÉ

Nastavení zvuku Podrobnosti viz „Nastavení zvuku“ na straně 46.
Povolit skryté titulky
Volba Zapnuto aktivuje tuto funkci v případě, že zvolený
vstupní signál obsahuje skryté titulky.
•
Skryté titulky
(PJD6252L/
PJD6551W/
PJD7326/
PJD7526W)

Titulky: Zobrazení skrytých titulků s dialogy, komentářem
nebo zvukovými efekty u televizních pořadů nebo videa
(v přehledech televizních programů bývají označeny např.
„CC“).
Tato funkce je k dispozici, pouze pokud je vybrán
vstupní signál kompozitního videa nebo S-Video a
obrazový formát je NTSC.

Verze titulků
Volba preferovaného způsobu zobrazení skrytých titulků.
Titulky zobrazíte volbou CC1, CC2, CC3 nebo CC4 (volbou
CC1 se zobrazí titulky v primárním jazyce vaší zeměpisné
oblasti).
Režim lampy
Podrobnosti viz „Nastavení položky Režim lampy na
hodnotu Eco“ na straně 61.
Resetovat hodiny lampy
Slouží k vynulování časovače lampy po nainstalování nové
Nastavení lampy lampy. O výměnu lampy požádejte kvalifikovaného
servisního pracovníka.

Nastavení filtru

Hodiny lampy
Podrobné informace o způsobu výpočtu celkové doby
provozu lampy viz „Zjišťování doby provozu lampy“ na
straně 61.
Podrobnosti viz „Objektiv a/nebo filtr (volitelné příslušenství)
je třeba pravidelně čistit.“ na straně 59.
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Funkce
5. Nabídka NASTAVENÍ SYSTÉMU: POKROČILÉ

Kód dálkového
ovladače

Popis
Podrobnosti viz „Kód dálkového ovladače“ na straně 10.
Bezpečnostní nastav.
Podrobnosti viz „Využití funkce hesla“ na straně 24.

Pokročilé

Zámek kláves panelu
Podrobnosti viz „Uzamknutí ovládacích tlačítek“ na straně
36.

Návrat všech nastavení na přednastavené tovární hodnoty.
Resetovat
nastavení

Následující nastavení však zůstanou zachována:
Lichoběž. zkreslení, OverScan, Jazyk, Poloha
projektoru, Režim velké nadm. výš., Bezpečnostní
nastav., Kód dálkového ovladače, 3D synchronizace.

Zdroj
Zobrazuje aktuální zdroj signálu.
Barevný režim
Zobrazuje režim vybraný v nabídce OBRÁZEK.
6. Nabídka INFORMACE

Rozlišení
Zobrazuje nativní rozlišení vstupního signálu.

Aktuální stav
systému

Systém barev
Zobrazuje formát vstupního systému.
Adresa IP (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)
Zobrazuje IP adresu projektoru.
Adresa MAC (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/
PJD7526W)
Zobrazuje adresu MAC projektoru.
Adresa MAC označuje Media Access Control Address,
což je adresa fyzické vrstvy, která jedinečným způsobem
označuje síťový uzel.

Verze firmware
Zobrazuje verzi aktuálního firmwaru.
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Údržba
Péče o projektor
Objektiv a/nebo filtr (volitelné příslušenství) je třeba pravidelně čistit.
V žádném případě nedemontujte žádné části projektoru. Pokud je třeba vyměnit některou
součást projektoru, kontaktujte prodejce.

Čištění objektivu
Jestliže si všimnete, že je povrch objektivu znečištěný nebo zaprášený, očistěte jej.
•
•

Pro odstranění prachu používejte nádobku se stlačeným vzduchem.
Jestliže se na objektivu objeví nečistoty nebo šmouhy, použijte papír na čištění
objektivů nebo jemný hadřík navlhčený v prostředku na čištění objektivů a jemně otřete
povrch objektivu.

UPOZORNĚNÍ
V žádném případě nečistěte povrch objektivu materiály s brusným účinkem.

Čištění skřínky projektoru
Před čištěním skříňky projektoru vypněte projektor správným postupem pro vypnutí
popsaným v části „Vypnutí projektoru“ na straně 48 a odpojte síťový kabel od sítě.
•
•

Pro odstranění nečistot nebo prachu otřete skříňku jemným hadříkem bez chuchvalců.
Pro odstranění odolných nečistot nebo skvrn navlhčete jemný hadřík vodou a čisticím
prostředkem s neutrálním pH. Pak skříňku otřete.

UPOZORNĚNÍ
Při čištění nikdy nepoužívejte vosk, líh, benzen, ředidlo nebo jiná chemická rozpouštědla.
Mohlo by dojít k poškození skříňky přístroje.

Skladování projektoru
Jestliže potřebujete projektor na delší dobu uložit, postupujte prosím podle následujících
pokynů:
•

•
•
•

Ujistěte se, že teplota a vlhkost místa, kam hodláte projektor uložit, jsou v doporučeném
rozsahu pro projektor. Informace o rozsahu najdete v části „Technické údaje“ na straně
65 nebo se poraďte s prodejcem.
Zasuňte nastavitelné nožky.
Vyjměte z dálkového ovladače baterii.
Zabalte projektor do původního obalového materiálu nebo do odpovídajícího obalu.

Přeprava projektoru
Doporučujeme projektor převážet v původním obalovém materiálu nebo v ekvivalentním obalu.

Používání prachového filtru (volitelné příslušenství)
UPOZORNĚNÍ
•

Doporučujeme čistit prachový filtr každých 100 hodin po nainstalování.

•

Před instalováním nebo vyjmutím prachového filtru nezapomeňte vypnout projektor a
odpojit jej od zdroje napájení.
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•

Pokud je projektor umístěn pod stropem a není snadno přístupný, při výměně filtru
zajistěte, aby nebyla ohrožena vaše osobní bezpečnost.

Instalace prachového filtru
1.
2.

Nezapomeňte vypnout projektor a odpojit jej
od zdroje napájení.
Nasaďte filtr podle šipek zobrazených
napravo. Zorientujte a zasuňte jej do otvorů
projektoru. Ujistěte se, aby zapadl na místo.

První instalace:
3.
Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Nastavení filtru.
4.
Stisknutím tlačítka Enter se zobrazí stránka Nastavení filtru.
5.
Označte položku Režim filtru a stisknutím tlačítek / vyberte Zapnuto.
Počítadlo filtru začne odpočítávat a po uplynutí 100 hodin provozu vám projektor
připomene, že je třeba vyčistit filtr.
Nastavte položku Režim filtru na Zapnuto, pouze pokud jste před používáním projektoru řádně
nainstalovali prachový filtr (volitelné příslušenství). Zanedbáním se zkrátí životnost lampy.

Zobrazení informací o hodinách provozu filtru
1.
2.
3.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Nastavení filtru.
Stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se stránka Nastavení filtru.
V nabídce se zobrazí informace Hodiny filtru.

Čištění prachového filtru
1.
2.
3.
4.

Nezapomeňte vypnout projektor a odpojit jej od zdroje napájení.
Stiskněte západky na prachovém filtru a vyjměte filtr z projektoru.
Odstraňte prach z filtru malým vysavačem nebo měkkým kartáčem.
Znovu nainstalujte prachový filtr.

Vynulování počítadla hodin filtru
5.
Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Nastavení filtru.
6.
Stisknutím tlačítka Enter se zobrazí stránka Nastavení filtru.
7.
Označte položku Resetovat hodiny filtru a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se
varování s dotazem, zda chcete vynulovat počítadlo hodin filtru.
8.
Označte položku Reset a stiskněte tlačítko Enter. Počítadlo provozu lampy se nastaví
na „0”.
UPOZORNĚNÍ
Když používáte projektor bez prachového filtru, nezapomeňte nastavit položku Režim filtru na
Vypnuto v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU: POKROČILÉ > Nastavení filtru. Nastavením Režim
filtru na Vypnuto se počítadlo hodin filtru nevynuluje. Počítadlo bude pokračovat v počítání od
okamžiku, kdy nainstalujete filtr zpět a nastavíte položku Režim filtru na Zapnuto.
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Informace o lampě
Zjišťování doby provozu lampy
Během provozu projektoru se pomocí vestavěného časovače automaticky počítá doba
provozu lampy (v hodinách).
Zjištění počtu hodin provozu lampy:
1.
Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Nastavení lampy .
2.
Stisknutím Enter se zobrazí stránka Nastavení lampy.
3.
V nabídce se zobrazí informace Hodiny lampy.
4.
Nabídku ukončíte stisknutím Exit.

Prodloužení životnosti lampy
Projekční lampa patří mezi spotřební materiál. Pro dosažení maximální životnosti lampy
můžete v OSD nabídce provést následující nastavení.

Nastavení položky Režim lampy na hodnotu Eco
Použití režimu Eco snižuje hluk a příkon o 20%. Pokud je vybrán režim Eco, sníží se
světelný výkon a promítaný obraz bude tmavší.
Nastavením projektoru na režim Eco se rovněž prodlouží provozní životnost lampy.
Chcete-li nastavit režim Eco, přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
POKROČILÉ > Nastavení lampy > Režim lampy a stisknutím tlačítka / vyberte
položku Eco.

Nastavení Automatické vypnutí
Tato funkce umožňuje automaticky vypnout projektor po uplynutí nastavené doby, po
kterou není detekován žádný zdroj vstupního signálu. Tím se zamezí zbytečnému
zkracování životnosti lampy.
1.
2.
3.
4.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky ZDROJ > Chytré řízení spotřeby.
Stisknutím Enter se zobrazí stránka Chytré řízení spotřeby.
Označte položku Automatické vypnutí a stiskněte tlačítko / .
Pokud vám nastavená doba nevyhovuje, vyberte Vypnout. Projektor se tak po určité
době automaticky nevypne.

Nastavení Časovač spánkového režimu
Tato funkce umožňuje automaticky vypnout projektor po uplynutí stanovené doby. Tím se
zamezí zbytečnému zkracování životnosti lampy.
1.
2.
3.
4.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky ZDROJ > Chytré řízení spotřeby.
Stisknutím Enter se zobrazí stránka Chytré řízení spotřeby.
Označte položku Časovač spánkového režimu a stiskněte tlačítko / .
Pokud vám rozsah nastavení nevyhovuje, vyberte možnost Vypnout. Projektor se tak
po určité době automaticky nevypne.

Nastavení Úspora energie
Aby se zabránilo zbytečnému zkracování životnosti lampy, projektor sníží příkon, pokud
během 5 minut nebude detekován žádný vstupní signál. Můžete se dále rozhodnout, zda se
má projektor vypnout automaticky po uplynutí stanovené doby.
1.

Otevřete OSD nabídku a přejděte do nabídky ZDROJ > Chytré řízení spotřeby.
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2.
3.
4.

Stisknutím Enter se zobrazí stránka Chytré řízení spotřeby.
Označte položku Úspora energie a stiskněte tlačítko / .
Když je vybrána možnost Povolit, režim lampy projektoru se změní na
Eco, pokud během 5 minut nebude detekován žádný signál.
Režim napájení lampy se změní na SuperEco, pokud během 20
minut nebude detekován žádný signál.

Doba pro výměnu lampy
Když se rozsvítí indikátor Indikátor Lampa, nainstalujte novou lampu nebo se poraďte s
prodejcem. Stará lampa může způsobit poruchu funkce projektoru a v ojedinělých
případech může i vybuchnout.
UPOZORNĚNÍ
Pokud je lampa příliš horká, rozsvítí se indikátor Indikátor Lampa a Indikátor Teplota lampy.
Vypněte napájení a nechte projektor 45 minut vychladnout. Jestliže po opětovném zapnutí
napájení projektoru stále svítí indikátor Indikátor Lampa nebo Indikátor Teplota lampy, obraťte
se prosím na prodejce. Podrobnosti viz „Indikátory“ na straně 63.

Výměna lampy
Vypněte napájení a vytáhněte síťový kabel projektoru ze síťové zásuvky. Požádejte
kvalifikovaného servisního pracovníka o výměnu lampy.

Typové číslo:
•

PJD6252L: RLC-092

•

PJD6551W: RLC-093

•

PJD7326: RLC-104

•

PJD7526W: RLC-105

•

PJD7720HD: RLC-100

62

Indikátory
Indikátor

Stav a popis

Události - Napájení
Modrá
zeleně

Vypnout

Vypnout

Pohotovostní režim

Modrá

Vypnout

Vypnout

Modrá

Vypnout

Vypnout

Napájení je zapnuto
Normální provoz.

Modrá
zeleně

Vypnout

Vypnout

Normální chlazení po vypnutí napájení (3 s)

Červená

Vypnout

Vypnout

Modrá

Modrá

Modrá

Stahování
Vypalování vypnuto

Události - Lampa
Modrá
zeleně

Vypnout

Červená

První chyba rozsvícení lampy chlazení (60 s)
Chyba lampy při normálním provozu (30 s)
Chyba spuštění CW (30 s)

Vypnout

Vypnout

Červená

Modrá

Vypnout

Červená

Události - Teplota
Vypnout

Červená

Vypnout

Vypnout

Červená

Červená

Vypnout

Červená

Modrá

Vypnout

Červená

Purple

Červená

Červená

Červená

Červená

Červená

Modrá

Modrá

Červená

Červená

Vypnout

Červená

Modrá

Purple

Červená

Červená

Purple

Červená

Modrá

Vypnout

Modrá

Červená

Chyba ventilátoru 1 (skutečná rychlost ventilátoru je
+25 % mimo požadovanou rychlost.)
Chyba ventilátoru 2 (skutečná rychlost ventilátoru je
+25 % mimo požadovanou rychlost.)
Chyba ventilátoru 3 (skutečná rychlost ventilátoru je
+25 % mimo požadovanou rychlost.)
Chyba ventilátoru 4 (skutečná rychlost ventilátoru je
+25 % mimo požadovanou rychlost.)
Chyba přerušení snímače teploty 1 (přerušený okruh
diody dálkového ovladače.)
Chyba přerušení snímače teploty 2 (přerušený okruh
diody dálkového ovladače.)
Chyba zkratu snímače teploty 1 (zkrat na okruhu
diody dálkového ovladače.)
Chyba zkratu snímače teploty 2 (zkrat na okruhu
diody dálkového ovladače.)
Chyba teploty 1 (nadměrná teplota)
Chyba teploty 2 (nadměrná teplota)
Chyba připojení ventilátoru IC #1 I2C
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Odstraňování problémů
Projektor se nezapne.
Příčina

Náprava

Síťový kabel nepřivádí žádné napětí.

Zasuňte síťový kabel do zdířky AC na projektoru a
pak připojte síťový kabel do síťové zásuvky. Jestliže
je zásuvka vybavena vypínačem, zkontrolujte, zda je
zapnutý.

Pokoušíte se o opětovné zapnutí projektoru
ve chvíli, kdy probíhá jeho ochlazování.

Počkejte, než proces ochlazování projektoru skončí.

Chybí obraz
Příčina

Náprava

Zdroj video signálu není zapnutý nebo
správně připojený.

Zapněte zdroj video signálu a zkontrolujte, zda je
správně připojen signálový kabel.

Projektor není správně připojen ke zdroji
vstupního signálu.

Zkontrolujte připojení.

Vstupní signál nebyl správně zvolen.

Zvolte správný vstupní signál tlačítkem Source na
projektoru nebo na dálkovém ovladači.

Rozmazaný obraz
Příčina

Náprava

Objektiv projektoru není správně zaostřen.

Pomocí zaostřovacího kroužku objektiv správně
zaostřete.

Projektor a projekční plátno nejsou ve
správné rovině.

Proveďte přizpůsobení úhlu a směru projekce a v
případě potřeby také výšky projektoru.

Dálkový ovladač nefunguje
Příčina

Náprava

Baterie je vybitá.

Vyměňte baterii za novou.

Mezi dálkovým ovladačem a projektorem
existují překážky.

Odstraňte překážku.

Jste příliš vzdáleni od projektoru.

Postavte se do vzdálenosti max. 8 metrů od
projektoru.

Kód dálkového ovládání v projektoru a v
dálkovém ovladači se neshodují.

Upravte kód dálkového ovládání.

64

Technické údaje
Specifikace projektoru
•

Veškeré technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

•

Některé modely nemusí být ve vaší oblasti v prodeji.

Všeobecné údaje
Název výrobku

Projektor DLP

Optické parametry
Rozlišení

PJD6252L/PJD7326:
1024 x 768 XGA
PJD6551W/PJD7526W:
1280 x 800 WXGA

Systém zobrazování
Lampa

PJD7720HD:
1920 x 1080 1080p
Jednočipový DMD
PJD6252L/PJD6551W:
Lampa 190 W
PJD7326/PJD7526W:
Lampa 240 W
PJD7720HD:
Lampa 210 W

Elektrické parametry
Napájení
Příkon

100–240 V stř., 50–60 Hz (automaticky)
PJD6252L/PJD6551W:
295 W (max.); < 0,5 W (pohotovost)
PJD7326/PJD7526W:
365 W (max.); < 0,5 W (pohotovost)
PJD7720HD:
330 W (max.); < 0,5 W (pohotovost)

Mechanické parametry
Hmotnost

2,5 kg

Vstupní konektory
Vstup signálu z počítače
Vstup RGB
Vstup video signálu
S-VIDEO
VIDEO

D-Sub 15 hrotů (zásuvka) x 2 (PJD6252L/PJD6551W/
PJD7326/PJD7526W)
Mini DIN 4-hrotový port x 1 (PJD6252L/PJD6551W/
PJD7326/PJD7526W)
RCA konektor x 1 (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/
PJD7526W)
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Vstup signálu SD/HDTV
Analogový – D-Sub <–> komponentní RCA konektor x 3 (prostřednictvím
vstupu RGB) (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)
Digitální – HDMI V1.4a x 1
Vstup zvukového
Konektor jack vstupu zvuku x 1
signálu
Konektor jack vstupu zvuku/konektor vstupu mikrofonu x 1
(PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)
Vstup mikrofonu x 1 (PJD7720HD)
Vstup HDMI/MHL
x1

Výstupní konektor
RGB výstup
Výstup zvukového
signálu
Reproduktor

D-Sub 15 hrotů (zásuvka) x 1 (PJD6252L/PJD6551W/
PJD7326/PJD7526W)
Konektor jack zvuku x 1
10 W x 1

Konektor dálkového ovládání
Konektor RS-232
(sériové dálkové
ovládání)
LAN
USB sériové ovládání
Přijímač IR signálu

9 hrotů x 1
RJ45 x 1 (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)
Typ mini B
x 1 (vpředu)

Požadavky z hlediska životního prostředí
Provozní teplota
Provozní relativní
vlhkost
Provozní nadmořská
výška

0°C–40°C na úrovni hladiny moře
10–90 % (bez kondenzace)
•
•

0–1499 m při 5°C–35°C
1500–3000 m při 5°C–25°C (se zapnutým režimem velké
nadmořské výšky)
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Rozměry
315,24 mm (Š) x 97,7 mm (V) x 227,93 mm (H) (bez vystupujících částí)

227,93

315,24

97,7

Instalace s upevněním na strop

60.87

63.62

Šrouby pro upevnění na strop:
M4 x 8 (max. délka = 8 mm)

1.45

198.10

Jednotky: mm

27.13

Instalace na stativ

13.00

Jednotky: mm
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Tabulka časování
Analog RGB
Signál

Rozlišení (body)

Poměr stran

Obnovovací frekvence (Hz)

VGA

640 x 480

4:3

60/72/75/85

SVGA

800 x 600

4:3

60/72/75/85

1024 x 768

4:3

60/70/75/85

1152 x 864

4:3

75

1280 x 768

15:9

60

1280 x 800

16:10

60/75/85

1360 x 768

16:9

60

Quad-VGA

1280 x 960

4:3

60/85

SXGA

1280 x 1024

5:4

60

SXGA+

1400 x 1050

4:3

60

WXGA+

1440 x 900

16:10

60

UXGA

1600 x 1200

4:3

60

WSXGA+

1680 x 1050

16:10

60

HD

1280 x 720

16:9

60

MAC 13"

640 x 480

4:3
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MAC 16"

832 x 624

4:3

75

MAC 19"

1024 x 768

4:3

75

MAC 21"

1152 x 870

4:3

75

HDTV (1080p)

1920 x 1080

16:9

60

XGA

WXGA
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HDMI
Signál

Rozlišení (body)

Poměr stran

Obnovovací frekvence
(Hz)

VGA

640 x 480

4:3

60

SVGA

800 x 600

4:3

60

XGA

1024 x 768

4:3

60

1280 x 768

15:9

60

1280 x 800

16:10

60

1360 x 768

16:9

60

Quad-VGA

1280 x 960

4:3

60

SXGA

1280 x 1024

5:4

60

SXGA+

1400 x 1050

4:3

60

WXGA+

1440 x 900

16:10

60

WSXGA+

1680 x 1050

16:10

60

HDTV (1080p)

1920 x 1080

16:9

50 / 60

HDTV (1080i)

1920 x 1080

16:9

50 / 60

HDTV (720p)

1280 x 720

16:9

50 / 60

SDTV (480p)

720 x 480

4:3 / 16:9

60

SDTV (576p)

720 x 576

4:3 / 16:9

50

SDTV (480i)

720 x 480

4:3 / 16:9

60

SDTV (576i)

720 x 576

4:3 / 16:9

50

WXGA
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3D (včetně signálu HDMI)
Signál

Rozlišení (body)

Poměr stran

Obnovovací frekvence
(Hz)

SVGA

800 x 600

4:3

60* / 120**

XGA

1024 x 768

4:3

60* / 120**

HD

1280 x 720

16:9

60* / 120**

WXGA

1280 x 800

16:9

60* / 120**

Signál

Rozlišení (body)

Poměr stran

Obnovovací frekvence
(Hz)

SDTV (480i)***

720 x 480

4:3 / 16:9

60

pro videosignál

* Signály 60 Hz jsou podporovány pro formáty Side-by-Side, Top-Bottom a Frame
Sequential.
** Signály 120 Hz jsou podporovány pouze pro formát Frame Sequential.
*** Videosignál (SDTV 480i) je podporován pouze pro formát Frame Sequential.

HDMI 3D
Ve formátu Balení rámců
Signál

Rozlišení (body)

Poměr stran

Obnovovací frekvence
(Hz)

1080p

1920 x 1080

16:9

23,98/24

720p

1280 x 720

16:9

50/59,94/60

Signál

Rozlišení (body)

Poměr stran

Obnovovací frekvence
(Hz)

1080i

1920 x 1080

16:9

50/59,94/60

Signál

Rozlišení (body)

Poměr stran

Obnovovací frekvence
(Hz)

1080p

1920 x 1080

16:9

23,98/24

720p

1280 x 720

16:9

50/59,94/60

Ve formátu Vedle sebe

Ve formátu Nahoře s dole
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Komponentní video
Signál

Rozlišení (body)

Poměr stran

Obnovovací frekvence
(Hz)

HDTV (1080p)

1920 x 1080

16:9

50 / 60

HDTV (1080i)

1920 x 1080

16:9

50 / 60

HDTV (720p)

1280 x 720

16:9

50 / 60

SDTV (480p)

720 x 480

4:3 / 16:9

60

SDTV (576p)

720 x 576

4:3 / 16:9

50

SDTV (480i)

720 x 480

4:3 / 16:9

60

SDTV (576i)

720 x 576

4:3 / 16:9

50

Kompozitní video
Signál

Poměr stran

Obnovovací frekvence (Hz)

NTSC

4:3

60

PAL

4:3

50

PAL60

4:3

60

SECAM

4:3

50
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Informace o autorských právech
Autorská práva
Copyright 2016. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být
reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění
nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo
jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým,
manuálním nebo jakkoliv jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti
ViewSonic Corporation.

Prohlášení
Společnost ViewSonic Corporation neposkytuje žádné záruky, ať už vyjádřené, nebo
předpokládané, s ohledem na obsah zde uvedených informací a zejména se zříká jakýchkoli
záruk, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si
společnost ViewSonic Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace a čas od
času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany této společnosti
upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny.
*DLP a Digital Micromirror Device (DMD) jsou obchodní značky Texas Instruments.
Ostatní značky jsou chráněny autorskými právy příslušných společností nebo organizací.
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Dodatek
Tabulka IR ovladače
Tlačítko

Formát

Byte1

Byte2

Byte3

Byte4

PgDn

NEC

X3

F4

05

FA

PgUp

NEC

X3

F4

06

F9

Blank

NEC

X3

F4

07

F8

Autom. synch.

NEC

X3

F4

08

F7

Nahoru

NEC

X3

F4

0B

F4

Dolů

NEC

X3

F4

0C

F3

Vlevo

NEC

X3

F4

0E

F1

Vpravo

NEC

X3

F4

0F

F0

Barevný režim

NEC

X3

F4

10

EF

Ztlumení

NEC

X3

F4

14

EB

Enter

NEC

X3

F4

15

EA

Napájení ZAP.

NEC

X3

F4

17

E8

Časovač prezentace

NEC

X3

F4

27

D8

F4

28

D7

Konec

NEC

X3

D. EKO
(Režim Eko)

NEC

X3

F4

2B

D4

Nabídka

NEC

X3

F4

30

CF

Myš

NEC

X3

F4

31

CE

Levé tlačítko myši

NEC

X3

F4

36

C9

Pravé tlačítko myši

NEC

X3

F4

37

C8

Zdroj

NEC

X3

F4

40

BF

Vzorek

NEC

X3

F4

55

AA

Moje tlačítko

NEC

X3

F4

56

A9

HDMI

NEC

X3

F4

58

A7

Hlasitost+

NEC

X3

F4

82

7D

Hlasitost-

NEC

X3

F4

83

7C

Zvětšit +

NEC

X3

F4

18

e7

Zvětšit -

NEC

X3

F4

19

e6

VGA1

NEC

X3

F4

41

be

VGA2

NEC

X3

F4

45

ba
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Kód adresy
Kód 1

83F4

Kód 2

93F4

Kód 3

A3F4

Kód 4

B3F4

Kód 5

C3F4

Kód 6

D3F4

Kód 7

E3F4

Kód 8

F3F4

Tabulka příkazů RS232
<Uspořádání kolíků pro tyto dva konce>
PIN

Popis

PIN

1

NC

2

Popis
RX

3

TX

4

NC

5

GND

6

NC

7

RTSZ

8

CTSZ

9

NC

<Rozhraní>
Protokol RS-232
Přenosová rychlost

115200 b/s (výchozí)

Délka dat

8 bit

Kontrola parity

Žádné

Stop bit

1 bit

Řízení toku

Žádné

74

<Tabulka příkazů RS232>
Funkce

Stav

Akce

cmd

Zapnout

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

Vypnout

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

Zápis
Napájení

Stav napájení (zap./
vyp.)

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

Resetovat
všechna
nastavení

Provést

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

Resetovat
nastavení
barev

Provést

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

Úvodní obrazovka
černá

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

Úvodní obrazovka
modrá

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

Úvodní obrazovka
ViewSonic

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

Zachycení úvodní
obrazovky

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

Úvodní obrazovka
vyp.

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

Čtení

Zápis
Úvodní
obrazovka

Čtení

Stav úvodní
obrazovky

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

Rychlé vypnutí vyp.

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

Rychlé vypnutí zap.

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

Rychlé vypnutí stav

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

Zápis
Rychlé vypnutí
Čtení

Režim vysoké nadm.
výšky vyp.

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

Režim vysoké nadm.
výšky zap.

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

Stav režimu vysoké
nadm. výšky

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

Normální

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

Eko

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

Dynamický

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

SuperEko

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

Zápis
Režim velké
nadm. výš.
Čtení

Zápis
Režim lampy

Čtení

Stav režimu lampy

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10 0x6E
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Zpráva vyp.

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

Zpráva zap.

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

Stav zprávy

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

Zápis
Zpráva
Čtení

Stolek vpředu

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

Stolek vzadu

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

Strop vzadu

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

Strop vpředu

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

Zápis
Poloha
projektoru

Čtení

3D
synchronizace

stav polohy
projektoru

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

OFF

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

Automaticky

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

Sekvenční rám

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

Balení snímku

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

Nahoře-dole

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

Vedle sebe

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

Zápis

Čtení

Stav 3D synch.

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

Vypnout

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

Zapnuto

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

Zápis
3D synch.
Obráceně
Čtení

Stav 3D synch.
obráceně

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

Snížení kontrastu

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

Zvýšení kontrastu

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

Kontrastní poměr

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

Zápis
Kontrast
Čtení

Snížení jasu

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

Zvýšení jasu

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

Zápis
Jas
Čtení

Jas

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03 0x62
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Zápis
Poměr stran

Čtení
Automatické
nastavení

Vodorovná
poloha

Poměr stran autom.

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

Poměr stran 4:3

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

Poměr stran 16:9

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

Poměr stran 16:10

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

Poměr stran
anamorfní

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

Poměr stran
širokoúhlý

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

Poměr stran 2,35:1

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

Poměr stran
panorama

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

Poměr stran

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

Provést

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

Posun vodorovné
polohy vpravo

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

Posun vodorovné
polohy vlevo

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

Vodorovná poloha

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

Zápis

Čtení

Posun svislé polohy
nahoru

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

Posun svislé polohy
dolů

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

čtení Svislá poloha

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

Zápis
Svislá poloha
Čtení
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Zápis
Teplota barev

Čtení

teplota barvy teplá

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

teplota barvy
normální

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

teplota barvy
neutrální

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

teplota barvy
studená

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

stav teploty barvy

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

Prázdný obraz zap.

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

Prázdný obraz vyp.

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

Zápis
Blank
Čtení

Stav prázdného
obrazu

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

Snížit

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

Zvýšit

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

Stav
lichoběžníkového
zkreslení

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A
0x69

Snížit

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

Zvýšit

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

Zápis
Svislé
lichoběžníkové
zkreslení
Čtení

Zápis
Vodorovné
lichoběžníkové
zkreslení
Čtení

Stav
lichoběžníkového
zkreslení

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

Nejjasnější

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

Film

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

Standardní

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

ViewMatch sRGB

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

Dynamický

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

DICON SIM

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x0a 0x73

Stav režimu
předvoleb

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

Zápis
Barevný režim

Čtení
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Primární barva R

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

Primární barva G

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

Primární barva B

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

Primární barva C

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

Primární barva M

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

Primární barva Y

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

Zápis
Primární barva

Čtení

Stav primární barvy

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

Snížení odstínu

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

Zvýšení odstínu

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

Zápis
Odstín
Čtení

Odstín

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

Snížení sytosti

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

Zvýšení sytosti

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

Zápis
Sytost
Čtení

Sytost

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

Snížení zesílení

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

Zvýšení zesílení

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

Zápis
Zesílení
Čtení

Zesílení

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

Znehybnění zap.

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

Znehybnění vyp.

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

Stav znehybnění

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00 0x60

Zápis
Znehybnění
Čtení
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Zápis
Vstupní zdroj

Čtení

Vstupní zdroj VGA

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

Vstupní zdroj VGA2

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

Vstupní zdroj HDMI

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

Vstupní zdroj HDMI/
MHL

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

Vstupní zdroj
kompozitní

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

Vstupní zdroj
SVIDEO

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

Zdroj

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

Rychlé automatické
hledání zap.

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

Rychlé automatické
hledání vyp.

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

Zápis
Rychlé
automatické
hledání
Čtení

Stav rychlého
automatického
hledání

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

Ztlumení zap.

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

Ztlumení vyp.

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

Stav ztlumení

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

Zvýšit hlasitost

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

Snížit hlasitost

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

Zápis
Ztlumení
Čtení

Zápis
Hlasitost
Čtení

Hlasitost

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03 0x64
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0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x00 0x61
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x01 0x62
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x02 0x63
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x03 0x64
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x04 0x65
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x05 0x66
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x06 0x67
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x07 0x68
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x08 0x69
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x09 0x6A
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0a 0x6B

Zápis
Jazyk

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0b 0x6C
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0c 0x6D
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0d 0x6E
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0e 0x6F
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0f 0x70
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x10 0x71
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x12 0x73
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x13 0x74
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x14 0x75
Čtení

Jazyk

Zápis

Vynulovat hodiny
provozu lampy

Čtení

Hodiny provozu
lampy

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00 0x62
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x01 0x00 0x62

Hodiny lampy
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x01 0x63
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Zápis

RGB

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

YUV

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

Automaticky

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

Formát HDMI

Čtení

Zápis

Stav formátu HDMI

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

Vylepšeno

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

Normální

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

Automaticky

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

Rozsah HDMI

Čtení

Stav rozsahu HDMI

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

Vypnout

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

Zapnuto

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

Zápis
CEC

Stav chyby

Čtení

Stav CEC

Čtení

Stav chyby čtení

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

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

Stav Brilliant Color

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

Zápis
Brilliant Color

Čtení

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

82

kód 1

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

kód 2

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

kód 3

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

kód 4

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

kód 5

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

kód 6

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

kód 7

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

kód 8

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

Stav kódu dálkového
ovladače

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x048
0xA1

Zápis
Kód dálkového
ovladače

Čtení

Barva plochy vyp.

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

Černá tabule

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

Zelená tabule

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

Bílá tabule

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

Zápis
Barva plochy

Čtení

Stav barvy plochy

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

Přeskenování vyp.

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

Přeskenování 1

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

Přeskenování 2

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

Přeskenování 3

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

Přeskenování 4

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

Přeskenování 5

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

Zápis
Přeskenování

Čtení

Stav přeskenování

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x33 0x91
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Vzdálený klíč

Nabídka

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

Konec

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

Nahoru

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

Dolů

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

Vlevo

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

Vpravo

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

Zdroj

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

Enter

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

Automaticky

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

Moje tlačítko

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

Zápis
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3RGSRUD]iND]QtNĤ
Chcete-li získat technickou odbornou pomoc nebo provést servis produktu,
Y\KOHGHMWHNRQWDNWYQiVOHGXMtFtWDEXOFHQHERVHREUDĢWHQDSURGHMFH
Poznámka: %XGHWHSRWĜHERYDWVpULRYpþtVORSURGXNWX
:HE

7 7HOHIRQ
C = CHAT ONLINE

(PDLO

Austrálie
Nový Zéland

ZZZYLHZVRQLFFRPDX

AUS= 1800 880 818
NZ= 0800 008 822

VHUYLFH#DXYLHZVRQLFFRP

Kanada

ZZZYLHZVRQLFFRP

T= 1-866-463-4775

VHUYLFHFD#YLHZVRQLFFRP

Evropa

ZZZYLHZVRQLFHXURSHFRP ZZZYLHZVRQLFHXURSHFRPXNVXSSRUWFDOOGHVN

Hongkong

ZZZKNYLHZVRQLFFRP

T= 852 3102 2900

VHUYLFH#KNYLHZVRQLFFRP

Indie

ZZZLQYLHZVRQLFFRP

T= 1800 419 0959

VHUYLFH#LQYLHZVRQLFFRP

Korea

DSYLHZVRQLFFRPNU

T= 080 333 2131

VHUYLFH#NUYLHZVRQLFFRP

ZZZYLHZVRQLFFRPOD

& KWWSZZZYLHZVRQLFFRP
ODVRSRUWHVHUYLFLRWHFQLFR

VRSRUWH#YLHZVRQLFFRP

=HPČREODVW

Latinská Amerika

1H[XV+LJKWHFK6ROXWLRQV&LQFLQQDWL'HVS&RO'HORV'HSRUWHV0H[LFR')
Tel: 55) 6547-6454 55)6547-6484
'DOãtPtVWDYL]KWWSZZZYLHZVRQLFFRPODVRSRUWHVHUYLFLRWHFQLFRPH[LFR
0DFDR

ZZZKNYLHZVRQLFFRP

T= 853-2833-8407

VHUYLFH#KNYLHZVRQLFFRP

6WĜHGQt9êFKRG

DSYLHZVRQLFFRPPH

Kontaktujte svého prodejce

VHUYLFH#DSYLHZVRQLFFRP

ZZZYLHZVRQLFFRP

7  DQJOLþWLQD
& KWWSZZZYLHZVRQLFFRP
ODVRSRUWHVHUYLFLRWHFQLFR

VHUYLFHXV#YLHZVRQLFFRP
VRSRUWH#YLHZVRQLFFRP

6LQJDSXU0DODMVLH
ZZZDSYLHZVRQLFFRP
Thajsko

T= 65 6461 6044

VHUYLFH#VJYLHZVRQLFFRP

-LåQt$IULND

DSYLHZVRQLFFRP]D

Kontaktujte svého prodejce

VHUYLFH#DSYLHZVRQLFFRP

Spojené státy

ZZZYLHZVRQLFFRP

T= 1-800-688-6688

VHUYLFHXV#YLHZVRQLFFRP

Portoriko a
Panenské ostrovy
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Omezená záruka
3URMHNWRU9LHZ6RQLF®
5R]VDK]iUXN\
9LHZ6RQLF]DUXþXMHåHMHMtSURGXNW\EXGRXSĜLQRUPiOQtPSRXåtYiQtY]iUXþQtGREČ
SUDFRYDWEH]YDGQDPDWHULiOXDSURYHGHQt'RMGHOLEČKHP]iUXþQtGRE\N]iYDGČ
SURGXNWX]SĤVREHQpYDGRXPDWHULiOXQHERSURYHGHQtVSROHþQRVW9LHZ6RQLFSURGXNW
EH]SODWQČDSRGOHYODVWQtKRXYiåHQtRSUDYtQHERY\PČQt9\PČQČQêSURGXNWQHER
MHKRYQLWĜQtVRXþiVWLPRKRXREVDKRYDW]QRYXY\UREHQpQHERUHSDVRYDQpVRXþiVWN\
QHERNRPSRQHQW\
2PH]HQiMHGQROHWi  REHFQi]iUXND
6WDQGDUGQt]iUXþQtGREDVSROHþQRVWL9LHZ6RQLFMHMHGHQ  URNQDOLERYROQêPRGHO
SURGXNWXYOLERYROQp]HPLSRNXGVSROHþQRVWL9LHZ6RQLFQHXUþLODDQHSRVN\WODGHOãt
]iUXþQtGREX,QIRUPDFHRPtVWQtFKSRGPtQNiFKDPRGHORYêFKYHU]tFKQDMGHWH
QDZHEXVSROHþQRVWL9LHZ6RQLFYHYDãt]HPL'iOH]MLVWČWH]GDPiWHQWRPRGHO
SURGXNWXYHYDãt]HPLQiURNQDGHOãt]iUXþQtGREX
2PH]HQiMHGQROHWi  ]iUXNDQDLQWHQ]LYQtSRXåtYiQt
9SĜtSDGČLQWHQ]LYQtKRSRXåtYiQtNG\åMHSURMHNWRUSRXåtYiQYSUĤPČUXYtFHQHå
þWUQiFW  KRGLQGHQQČ6HYHUQtD-LåQt$PHULND-HGQROHWi  ]iUXNDQDYãHFKQ\
VRXþiVWLVYêMLPNRXODPS\MHGHQ  URNQDSUiFLDGHYDGHViW  GQtQDSĤYRGQt
ODPSXRGGDWD]DNRXSHQtSUYQtPVSRWĜHELWHOHP(YURSD-HGQROHWi  ]iUXNDQD
YãHFKQ\VRXþiVWLVYêMLPNRXODPS\MHGHQ  URNQDSUiFLDGHYDGHViW  GQtQD
SĤYRGQtODPSXRGGDWD]DNRXSHQtSUYQtPVSRWĜHELWHOHP
2VWDWQtREODVWLQHER]HPČ3RåiGHMWHPtVWQtKRSURGHMFHQHERPtVWQt]DVWRXSHQt
VSROHþQRVWL9LHZ6RQLFRLQIRUPDFHR]iUXFH
1D]iUXNXQDODPSXVHY]WDKXMtSRGPtQN\DXMHGQiQtRYČĜHQtDVFKYiOHQt9]WDKXMH
VHSRX]HQDODPSXQDLQVWDORYDQRXYêUREFHP1DYãHFKQ\QiVOHGXMtFtODPS\
]DNRXSHQpVDPRVWDWQČVHY]WDKXMH]iUXNDGQt
.RKR]iUXNDFKUiQt
7DWR]iUXNDVHY]WDKXMHSRX]HQDSUYQtKRNXSXMtFtKRVSRWĜHELWHOH
1DFRVHWDWR]iUXNDQHY]WDKXMH
3URGXNWMHKRåVpULRYpþtVORE\ORXSUDYHQRRGVWUDQČQRQHER]QHþLWHOQČQR
3RãNR]HQt]KRUãHQt]iYDGDQHERQHIXQJRYiQt]QiVOHGXMtFtFKSĜtþLQ
D1HKRGDQiVLOQpSRXåtYiQtQHVSUiYQpSRXåtYiQtQHGEDORVWSRåiUYRGD
EOHVNQHERMLQpSĜtURGQtåLYO\QHVSUiYQi~GUåEDQHRSUiYQČQp~SUDY\SURGXNWX
QHERQHGRGUåHQtSRN\QĤGRGDQêFKVSURGXNWHP
E3URYR]RYiQtPLPRUR]VDKVSHFL¿NDFtSURGXNWX
F 3
 RXåtYiQtSURGXNWXNMLQpPXQHåEČåQpPXXUþHQpPX~þHOXQHER]DMLQêFKQHå
QRUPiOQtFKSRGPtQHN
G2SUDYDQHERSRNXVRRSUDYXRVRERXNWHUiQHE\ODRSUiYQČQDVSROHþQRVWt
9LHZ6RQLF
H3RãNR]HQtSURGXNWXSĜLSĜHSUDYČ
I 'HPRQWiåQHERLQVWDODFHSURGXNWX
J9QČMãtSĜtþLQ\QDSĜtNODGYêN\Y\QHERYêSDGN\HOHNWULFNpHQHUJLH
K3RXåLWtVSRWĜHEQtKRPDWHULiOXQHERQiKUDGQtFKGtOĤNWHUpQHVSOĖXMtVSHFL¿NDFH
VSROHþQRVWL9LHZ6RQLF
L %ČåQpRSRWĜHEHQt
M 9HãNHUpGDOãtSĜtþLQ\NWHUpVHQHY]WDKXMtN]iYDGČSURGXNWX
1iNODG\QDGHPRQWiåLQVWDODFLDQDVWDYHQt
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=DMLãWČQtVHUYLVX
,QIRUPDFHRVHUYLVXY]iUXþQtGREČ]tVNiWHRG=iND]QLFNpSRGSRU\VSROHþQRVWL
9LHZ6RQLF YL]VWUiQNDÄ=iND]QLFNiSRGSRUD³ %XGHWHY\]YiQLNSRVN\WQXWt
VpULRYpKRþtVODSURGXNWX
3UR]DMLãWČQt]iUXþQtKRVHUYLVXEXGHWHY\]YiQLDE\VWHSRVN\WOL D RULJLQiOQt
doklad o nákupu s datem, (b) vaše jméno, (c) vaši adresu, (d) popis problému a
H VpULRYpþtVORSURGXNWX
2GHY]GHMWHQHERRGHãOHWHSURGXNWY\SODFHQČYSĤYRGQtPREDOXQČNWHUpPX]
SRYČĜHQêFKVHUYLVQtFKVWĜHGLVHN9LHZ6RQLFQHERVSROHþQRVWL9LHZ6RQLF
,QIRUPDFHRQHMEOLåãtPVHUYLVQtPVWĜHGLVNX9LHZ6RQLF]tVNiWHRGVSROHþQRVWL
9LHZ6RQLF
2PH]HQtSĜHGSRNOiGDQêFK]iUXN
0LPR]iUXN\XYHGHQpYWRPWRGRNXPHQWXQHH[LVWXMtåiGQpYêKUDGQtDQL
SĜHGSRNOiGDQp]iUXN\YþHWQČSĜHGSRNOiGDQêFK]iUXNREFKRGRYDWHOQRVWLDYKRGQRVWL
SURXUþLWê~þHO
9\ORXþHQtãNRG
-HGLQRXSRYLQQRVWtVSROHþQRVWL9LHZ6RQLFMHXKUD]HQtRSUDY\QHERYêPČQ\SURGXNWX
6SROHþQRVW9LHZ6RQLFQHQHVHRGSRYČGQRVW]D
â
 NRG\QDMLQpPPDMHWNX]SĤVREHQp]iYDGDPLSURGXNWXãNRG\]SĤVREHQp
SRWtåHPL]WUiWRXSRXåtYiQtSURGXNWX]WUiWRXþDVX]WUiWRX]LVNX]WUiWRXREFKRGQt
SĜtOHåLWRVWL]WUiWRXGREUpYĤOHVWĜHWHPREFKRGQtFKY]WDKĤQHERMLQRXNRPHUþQt
]WUiWRXDWRLYSĜtSDGČåHVSROHþQRVWE\ODQDPRåQRVWWČFKWRãNRGXSR]RUQČQD
9HãNHUpGDOãtQiKRGQpQiVOHGQpQHERMLQpãNRG\
9HãNHUpQiURN\MLQpVWUDQ\YĤþLVSRWĜHELWHOL
3ODWQRVWPtVWQtFK]iNRQĤ
7DWR]iUXNDYiPGiYiXUþLWiSUiYDPĤåHWHPtWURYQČåGDOãtSUiYDNWHUiVHY
UĤ]QêFKPtVWQtFKMXULVGLNFtFKOLãt1ČNWHUpPtVWQtMXULVGLNFHQHXPRåĖXMtYêMLPN\
QHERRPH]HQtSĜHGSRNOiGDQêFK]iUXNDQLRPH]HQtRGSRYČGQRVWL]DQiVOHGQpQHER
QHSĜtPpãNRG\YWDNRYpPSĜtSDGČVHQDYiVYêãHXYHGHQiRPH]HQtDYêMLPN\
QHY]WDKXMt
3URGHMPLPR86$D.DQDGX
,QIRUPDFHR]iUXFHDVHUYLVXSURGXNWĤ9LHZ6RQLFSURGiYDQêFKPLPR86$D.DQDGX
]tVNiWHRGVSROHþQRVWL9LHZ6RQLFQHERRGPtVWQtKRSURGHMFH9LHZ6RQLF
=iUXþQtGREDQDWHQWRSURGXNWYSHYQLQVNpýtQČ Y\MPD+RQJNRQJX0DFDXDD
7KDMVND VHĜtGtSRGPtQNDPLDXMHGQiQtPL]iUXþQtKROLVWXQD~GUåEX
8åLYDWHOpY(YURSČD5XVNXQDMGRXYHãNHUpSRGUREQRVWLRSRVN\WRYDQp]iUXFHQD
ZHEXZZZYLHZVRQLFHXURSHFRPYþiVWL,QIRUPDFHRSRGSRĜH]iUXFH

âDEORQD]iUXþQtFKSRGPtQHNQDSURMHNWRUYXåLYDWHOVNpSĜtUXþFH
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Omezená záruka pro Mexiko
3URMHNWRU9LHZ6RQLF®
5R]VDK]iUXN\
9LHZ6RQLF]DUXþXMHåHMHMtSURGXNW\EXGRXSĜLQRUPiOQtPSRXåtYiQtY]iUXþQtGREČSUDFRYDWEH]
YDGQDPDWHULiOXDSURYHGHQt'RMGHOLEČKHP]iUXþQtGRE\N]iYDGČSURGXNWX]SĤVREHQpYDGRX
PDWHULiOXQHERSURYHGHQtVSROHþQRVW9LHZ6RQLFSURGXNWEH]SODWQČDSRGOHYODVWQtKRXYiåHQtRSUDYt
QHERY\PČQt9\PČQČQêSURGXNWQHERMHKRYQLWĜQtVRXþiVWLPRKRXREVDKRYDW]QRYXY\UREHQpQHER
UHSDVRYDQpVRXþiVWN\DSĜtVOXãHQVWYt
3ODWQRVW]iUXþQtGRE\
6WDQGDUGQt]iUXþQtGREDVSROHþQRVWL9LHZ6RQLFMHMHGHQ  URNQDOLERYROQêPRGHOSURGXNWXY
OLERYROQp]HPLSRNXGVSROHþQRVWL9LHZ6RQLFQHXUþLODDQHSRVN\WODGHOãt]iUXþQtGREX,QIRUPDFHR
PtVWQtFKSRGPtQNiFKDPRGHORYêFKYHU]tFKQDMGHWHQDZHEXVSROHþQRVWL9LHZ6RQLFYHYDãt]HPL
'iOH]MLVWČWH]GDPiWHQWRPRGHOSURGXNWXYHYDãt]HPLQiURNQDGHOãt]iUXþQtGREX
.RKR]iUXNDFKUiQt
7DWR]iUXNDVHY]WDKXMHSRX]HQDSUYQtKRNXSXMtFtKRVSRWĜHELWHOH
1DFRVHWDWR]iUXNDQHY]WDKXMH
 3URGXNWMHKRåVpULRYpþtVORE\ORXSUDYHQRRGVWUDQČQRQHER]QHþLWHOQČQR
 3RãNR]HQt]KRUãHQtQHERQHIXQJRYiQt]QiVOHGXMtFtFKSĜtþLQ
 D1HKRGDQHVSUiYQpSRXåtYiQtQHGEDORVWSRåiUYRGDEOHVNQHERMLQpSĜtURGQtåLYO\
QHRSUiYQČQp~SUDY\SURGXNWXSRNXVRQHRSUiYQČQRXRSUDYXQHERQHGRGUåHQtSRN\QĤ
dodaných s produktem
 E3RãNR]HQtSURGXNWXSĜLSĜHSUDYČ
 F9
 QČMãtSĜtþLQ\QDSĜtNODGYêN\Y\QHERYêSDGN\HOHNWULFNpHQHUJLH
 G3RXåLWtVSRWĜHEQtKRPDWHULiOXQHERQiKUDGQtFKGtOĤNWHUpQHVSOĖXMtVSHFL¿NDFHVSROHþQRVWL
9LHZ6RQLF
 H%ČåQpRSRWĜHEHQt
 I-DNpNROLMLQpSĜtþLQ\NWHUpVHQHY]WDKXMtN]iYDGČSURGXNWX
 .
 DåGêSURGXNWXNWHUpKRGRMGHNÄY\SiOHQtREUD]X³.WRPXWRMHYXGRFKi]tNG\åSURGXNW
]REUD]XMHGHOãtGREXVWDWLFNêREUD]
 1
 iNODG\QDGHPRQWiåLQVWDODFLSRMLãWČQtDQDVWDYHQt
=DMLãWČQtVHUYLVX
,QIRUPDFHRVHUYLVXY]iUXþQtGREČ]tVNiWHRG=iND]QLFNpSRGSRU\VSROHþQRVWL9LHZ6RQLF YL]
SĜLORåHQiVWUiQND=iND]QLFNiSRGSRUD %XGHWĜHEDDE\VWHXYHGOLYêUREQtþtVORYDãHKRSURGXNWX
=DSLãWHVLLQIRUPDFHRSURGXNWXGRSURVWRUXQtåHSUREXGRXFtSRXåLWt8VFKRYHMWHGRNODGRQiNXSX
SURSĜtSDGUHNODPDFHY]iUXFH
Pro vaši evidenci
1i]HYSURGXNWXBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýtVORPRGHOXBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýtVORGRNXPHQWXBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9êUREQtþtVORBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'DWXP]DNRXSHQtBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
=DNRXSHQRVUR]ãtĜHQRX]iUXNRX"BBBBBBBBB $1






 
3RNXGDQRMDNpMHGDWXPY\SUãHQt]iUXN\"BBBBB
 3
 UR]DMLãWČQtVHUYLVXY]iUXþQtGREČEXGHWHY\]YiQLDE\VWHSRVN\WOL D RULJLQiOQtGRNODGRQiNXSX
VGDWHP E YDãHMPpQR F YDãLDGUHVX G SRSLVSUREOpPXD H VpULRYpþtVORSURGXNWX
 2
 GHY]GHMWHQHERRGHãOHWHSURGXNWYSĤYRGQtNUDELFLQČNWHUpPX]DXWRUL]RYDQêFKVHUYLVQtFK
VWĜHGLVHN9LHZ6RQLF
 1iNODG\QDSĜHSUDYXSURGXNWĤY]iUXFHKUDGtVSROHþQRVW9LHZ6RQLF
2PH]HQtSĜHGSRNOiGDQêFK]iUXN
0LPR]iUXN\XYHGHQpYWRPWRGRNXPHQWXQHH[LVWXMtåiGQpYêKUDGQtDQLSĜHGSRNOiGDQp]iUXN\
YþHWQČSĜHGSRNOiGDQêFK]iUXNREFKRGRYDWHOQRVWLDYKRGQRVWLSURXUþLWê~þHO
9\ORXþHQtãNRG
-HGLQRXSRYLQQRVWtVSROHþQRVWL9LHZ6RQLFMHXKUD]HQtRSUDY\QHERYêPČQ\SURGXNWX6SROHþQRVW
9LHZ6RQLFQHQHVHRGSRYČGQRVW]D
 â
 NRG\QDMLQpPPDMHWNX]SĤVREHQp]iYDGDPLSURGXNWXãNRG\]SĤVREHQpSRWtåHPL]WUiWRX
SRXåtYiQtSURGXNWX]WUiWRXþDVX]WUiWRX]LVNX]WUiWRXREFKRGQtSĜtOHåLWRVWL]WUiWRXGREUpYĤOH
VWĜHWHPREFKRGQtFKY]WDKĤQHERMLQRXNRPHUþQt]WUiWRXDWRLYSĜtSDGČåHVSROHþQRVWE\ODQD
PRåQRVWWČFKWRãNRGXSR]RUQČQD
 9HãNHUpGDOãtQiKRGQpQiVOHGQpQHERMLQpãNRG\
 9HãNHUpQiURN\MLQpVWUDQ\YĤþLVSRWĜHELWHOL
 2SUDYDQHERSRNXVRRSUDYXRVRERXNWHUiQHE\ODRSUiYQČQDVSROHþQRVWt9LHZ6RQLF
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.RQWDNWQtLQIRUPDFHQDSURGHMDDXWRUL]RYDQêVHUYLV &HQWUR$XWRUL]DGRGH6HUYLFLR YUiPFL0H[LND
1i]HYDGUHVDYêUREFHDGRYR]FĤ
0p[LFR$YGHOD3DOPD3LVR'HVSDFKR&RUSRUDWLYR,QWHUSDOPDV
&RO6DQ)HUQDQGR+XL[TXLOXFDQ(VWDGRGH0p[LFR
7HO  KWWSZZZYLHZVRQLFFRPODVRSRUWHLQGH[KWP
1Ò0(52*5$7,6'($6,67(1&,$7e&1,&$3$5$72'20e;,&2
+HUPRVLOOR
9LOODKHUPRVD
'LVWULEXFLRQHV\6HUYLFLRV&RPSXWDFLRQDOHV6$GH&9 &RPSXPDQWHQLPLHWQRV*DUDQWL]DGRV6$GH&9
Calle Juarez 284 local 2
$9*5(*25,20(1'(=
&RO%XJDPELOLDV&3
&2/)/25,'$&3
Tel: 01-66-22-14-9005
7HO  
(PDLOGLVF#KPRPHJDUHGQHWP[
(PDLOFRPSXPDQWHQLPLHQWRV#SURGLJ\QHWP[
3XHEOD3XH 0DWUL] 
9HUDFUX]9HU
&21(;,21<'(6$552//26$'(&9$Y$PHULFDV
5(17$<'$7266$'(&9'RPLFLOLR
(175(3,1=Ï1<$/9$5$'2
685&2//$3$=
38(%/$38(
)UDFF5HIRUPD&3
Tel: 01-22-91-00-31-67
7HO  &21/,1($6
(PDLOJDFRVWD#TSOXVFRPP[
(PDLOGDWRV#SXHEODPHJDUHGQHWP[
Cuernavaca
Chihuahua
&RPSXVXSSRUWGH&XHUQDYDFD6$GH&9
Soluciones Globales en Computación
)UDQFLVFR/H\YD&RO0LJXHO+LGDOJR
&0DJLVWHULR&RO0DJLVWHULDO
&KLKXDKXD&KLK
&3&XHUQDYDFD0RUHORV
7HO
Tel: 4136954
(PDLODTXHYHGR#FRPSXVXSSRUWFYDFRP
(PDLO&HIHR#VROXJOREDOHVFRP
*XDGDODMDUD-DO
'LVWULWR)HGHUDO
6(59,&5(&(6$GH&9
43/866$GH&9
$Y&R\RDFiQ
$Y1LxRV+pURHV
&RO'HO9DOOH0p[LFR')
&RO$UFRV6XU6HFWRU-XiUH]
44170, Guadalajara, Jalisco
Tel: 01(52)55-50-00-27-35
Tel: 01(52)33-36-15-15-43
(PDLOJDFRVWD#TSOXVFRPP[
(PDLOPPLUDQGD#VHUYLFUHFHFRP
0RQWHUUH\
Guerrero Acapulco
GS Computación (Grupo Sesicomp)
Global Product Services
0DU&DULEH(VTXLQDFRQ*ROIR3pUVLFR
Progreso #6-A, Colo Centro
39300 Acapulco, Guerrero
)UDFF%HUQDUGR5H\HV&3
0RQWHUUH\1/0p[LFR
Tel: 744-48-32627
Tel: 8129-5103
(PDLOD\GHHP#JSVFRPP[
0(5,'$
2D[DFD2D[
&(1752'(',675,%8&,21<
(/(&7526(5
6(59,&,26$GH&9
$Y5HIRUPD1R*[\
0XUJXtD3$&RO&HQWUR2D[DFD
0pULGD<XFDWiQ0p[LFR&3
Tel: 01(52)95-15-15-22-22
Tel: (52) 999-925-1916
)D[  
(PDLOUUUE#VXUHVWHFRP
(PDLOJSRWDL#KRWPDLOFRP
32'325$986$
7LMXDQD
9LHZ6RQLF&RUSRUDWLRQ
STD
$Y)HUURFDUULO6RQRUD/&
3LSHOLQH$YH&KLQR&$86$
7HO DQJOLþWLQD  ãSDQČOãWLQD 
Col 20 de Noviembre
Tijuana, Mexico
(0DLOKWWSZZZYLHZVRQLFFRP
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