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Information om överensstämmelse

FCC-uttalande
Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i FFC regler. Användande är underställt 
följande två villkor: (1) denna enhet får inte förorsaka skadlig störning och, (2) denna 
enhet ska motstå all mottagen störning inklusive störning som kan leda till oönskad 
funktion.
Denna utrustning har provats och befunnits uppfylla kraven för digitala enheter 
Klass B i enlighet med del 15 i FCC regler. Dessa krav är avsedda att tillhandahålla 
skäligt skydd mot skadlig störning vid installation i bostadsmiljö. Denna utrustning 
alstrar, använder och kan utstråla energi på radiofrekvenser och kan om, den inte 
installeras och används i enlighet med anvisningarna, förorsaka skadlig störning på 
radiokommunikationer. Det garanteras emellertid inte att störning inte kan inträffa i 
en noggrant utförd installation. Om denna utrustning förorsakar skadlig strålning på 
radio- eller televisionsmottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och starta 
utrustningen, bör användaren försaka undanröja störningen med en eller flera av 
följande åtgärder:

 y Rikta om eller flytta mottagarantennen.
 y Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 y Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan säkringskrets än den till vilken 

mottagaren är ansluten.
 y Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

Varning: Ha i åtanke att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts 
av den för överensstämmelsen ansvariga paren kan förverka din rätt att använda 
utrustningen.

För Kanada
 y Denna Klass B digitala apparat uppfyller kraven enligt kanadensiska ICES-003.
 y Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 

Canada.

CE försäkran om överensstämmelse för europeiska länder
Denna enhet uppfyller kraven inligt EMC-direktivet 2014/30/EU och  
Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU.

Följande information avser enbart medlemsländer i EU:
Märkningen är i överensstämmelse med direktivet angående Avfall från 
elektrisk - och elektronisk utrustning (WEEE) 2012/19/EU.
Märkningen anger kravet på att INTE borskaffa utrustningen inklusive uttöm-
da eller utrangerade batterier eller ackumulatorer som osorterat kommunalt 
avfall, men ska inlämnas på därför inrättade insamlingsplatser. 
Om batterier, ackumulatorer och knappceller ingår i denna utrustning är 
märkta med de kemiska beteckningarna Hg, Cd eller Pb innehåller batteriet 
mer än 0,0005 % kvicksilver eller mer än 0,002 % kadmium eller mer än 
0,004 % bly.



Viga säkerhetsanvisningar
1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Hörsamma samtliga varningar.
4. Följa samtliga anvisningar.
5. Använd inte denna enhet när vatten.
6. Rengör med en mjuk, torr trasa.
7. Blockera inte eventuella ventilationsöppningar. Installera enheten i enlighet med 

tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte enheten nära värmekällor såsom värmeelement, varmluftutlopp, 

spisar eller andra enheter (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
9. Förbikoppla inte den polariserade eller jordade stickkontakten. En polarisera 

kontakt har två stift av vilket det ena är bredare än det andra. En jordat stickkon-
takt har två stift och en tredje jordningskontakt. Det breda stiftet och den tredje 
kontakten tillhandahålls för din säkerhet. Om den medföljande stickkontakten 
inte passar i ditt vägguttag ska en elektriker konsulteras för byte av det oan-
vändbara vägguttaget.

10. Skydda nätsladden mot trampning och klämning, speciellt vid kontakter. Ser-
viceuttag och den punkt där det lämnar enheten. Säkerställ att vägguttaget är 
placerad när enheten och lättillgängligt.

11. Använd endast av tillverkaren specificerade tillsatser/tillbehör.
12. Använd enheten endast med den vagn, stativ, fäste eller bord som 

specificeras av tillverkaren eller medföljer enheten. Vid användning 
av en vagn ska försiktighet iakttas när vagnen med enheten flyttas 
för att undvika skada i samband med att vagnen välter.

13. Dra stickkontakten ur vägguttaget när enheten inte avses att använ-
das under längre tidsperioder.

14. Låt kvalificerad servicepersonal utföra all service. Service erfordras om enheten 
skadats på något sätt såsom: om nätsladden eller stickkontakten är skadade, 
om vätska spills på eller föremål faller på enheten, om enheten utsätts för regn 
eller fukt, eller om enheten inte fungerar eller har tappats.



Försäkran om överensstämmelse med RoHS2
Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2011/65/
EU från det europeiska parlamentet och rådet om restriktion av användning av 
vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS2-direktiv) och 
har bedömts efterleva de maximala koncentrationsvärden som utfärdats av TAC 
(European Technical Adaptation Committee) enligt nedan:

Ämne Föreslagen högsta koncentration Verklig koncentration

Bly (Pb) 0,1% < 0,1%
Kvicksilver (Hg) 0,1% < 0,1%
Kadmium (Cd) 0,01% < 0,01%
Hexavalent krom (Cr6+) 0,1% < 0,1%
Polybromerade bifenyler (PBB) 0,1% < 0,1%
Polybromerade difenyletrar (PBDE) 0,1% < 0,1%

Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan är undantagna enligt RoHS2-
direktivens annex III enligt nedan:
Exampel på undantagna komponenter är:
1. Kvicksilver i kallkatodrör och plasmalampor (CCFL och EEFL) för särskilda 

ändamål inte överstiger (per lampa):
(1) Kort längd (≦500 mm): maximalt 3,5 mg per lampa.
(2) Mediumlängd (＞500 mm och ≦1.500 mm): maximalt 5 mg per lampa.
(3) Lång längd (＞1.500 mm): maximalt 13 mg per lampa.

2. Bly i glas i katodstrålerör.
3. Bly i glas i lysrör inte överstiger 0,2 viktprocent.
4. Bly som legeringselement i aluminium med upp till 0,4 viktprocent bly.
5. Kopparlegering med upp till 4 viktprocent bly.
6. Bly i lödpunkter med hög smälttemperatur (t. ex. blybaserade legeringar som 

innehåller 85 viktprocent eller mer bly).
7. Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller keramik 

annat än dielektriska keramiska kondensatorer, t. ex. piezoelektroniska 
anordningar eller i en glas- eller keramisk matrisförening.



Information om copyright
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2016. Samtliga rättigheter förbehålls.
Macintosh och Power Macintosh är varumärken som ägs av Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT, och Windows logotyp är registrerad varumärken 
som ägs av Microsoft Corporation i USA och andra länder.
ViewSonic, logotypen med de tre fåglarna, OnView, ViewMatch och ViewMeter är 
registrerade varumärken som ägs av ViewSonic Corporation.
VESA är ett registrerat varumärke som ägs av Video Electronics Standards Associa-
tion. DPMS och DDC är varumärken som ägs av VESA.
PS/2, VGA och XGA är registrerade varumärken som ägs av International Business 
Machines Corporation.
Friskrivningsklausul: ViewSonic Corporation påtar sig inget ansvar för tekniska eller 
redigeringsfel eller utelämnanden i denna bruksanvisning. Inte heller för sekundära 
eller därav följande skador till följd av leverans av detta material eller prestanda eller 
användning av denna produkt.
Med anledning av strävan att kontinuerligt förbättra produkten förbehåller sig View-
Sonic Corporation rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående medde-
lande. Information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.
Ingen del av detta dokument får kopieras, mångfaldigas eller överföras på något sätt 
eller för något ändamål utan föregående skriftliga tillåtelse från ViewSonic Corpora-
tion.

Produktregistrering
För att uppfylla eventuella framtida produktbehov och för att motta ytterligare pro-
duktinformation när tillgängligt, besök avsnittet för din region på ViewSonics webb-
plats för att registrera din produkt online.
ViewSonic CD:n ger dig även möjlighet att skriva ut formuläret för produktregistre-
ring.
Skicka det ifyllda formuläret via brev eller fax till respektive ViewSonic-kontor. För att 
hitta registreringsformuläret, öppna katalogen ”:\CD\Registration”.
Registrera produkten för bästa förberedelsen för framtida behov av kundtjänst.
Skriv ut den här användarhandboken och fyll i informationen i avsnittet ”Att spara”.
För mer information, se avsnittet ”Kundsupport” i denna handbok.

För dina anteckningar
Produktens namn: Pro9510L/Pro9520WL/Pro9530HDL/Pro9800WUL

ViewSonic DLP Projector
Modell nummer: VS16505/VS16506/VS16507/VS16508
Dokument nummer: Pro9510L/Pro9520WL/Pro9530HDL/Pro9800WUL_UG_

SWD Rev. 1A 07-28-16
Serienummer: __________________________________________
Inköpsdatum: __________________________________________

Bortskaffande av produkten vid slutet av dess livslängd
Lampan i denna produkt innehåller kvicksilver vilket kan vara farligt för dig och för 
miljön. Kasta den i enlighet med lokala och statliga lagar.
ViewSonic respekterar miljön och är engagerade att arbeta och leva grönt. Tack 
för att du tar del av en smartare och grönare datorhantering. Besök ViewSonic 
webbisda för att ta reda på mer.
USA och Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Copyright  
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Ansvarsfriskrivning 

Informationen i detta dokument kan ändras utan ytterligare meddelande. Tillverkaren ger inga utfästelser 
eller garantier med hänseende till innehållet och reserverar sig uttryckligen för några underförstådda 
garantier om säljbarhet eller lämplighet för specifika syften. Tillverkaren förbehåller sig rätten att revidera 
publikationen och att när som helst ändra dess innehåll utan krav på att tillverkaren skall meddela någon 
om sådana revideringar eller ändringar. 

Varumärkeserkännande 

Kensington är ett registrerat varumärke i USA tillhörande ACCO Brand Corporation med utfärdade 
registreringar och pågående ansökningar i andra länder över hela världen. 

HDMI, logotypen HDMI och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller 
registrerade varumärken som ägs av HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. 

MHL, MHL logotypen och Mobile High-Definition Link är varumärken eller registrerade 
varumärken för MHL licensiering, LCC. 

Alla andra produktnamn som används i denna manual är egendom som tillhör dess respektive ägare och 
är bekräftade. 

Ver.: 1 
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Viktig säkerhetsinformation 

 Viktigt: 
Det rekommenderas starkt att du läser igenom denna sektion noga innan du använder projektorn. 
Dessa säkerhets- och användarinstruktioner garanterar att du kan åtnjuta många års säker 
användning av projektorn. Spara denna manual för kommande referens. 

Symboler som används 

Varningssymboler används på enheten och i denna manual för att uppmärksamma dig för farliga 
situationer.  

Följande stil används i denna manual för att uppmärksamma dig för viktig information. 

Obs: 
Ger ytterligare information om det aktuella ämnet. 

 

 Viktigt: 
Ger ytterligare information som inte bör förbises. 

 

 Varsamhet: 
Uppmärksammar dig om situationer som kan skada enheten.  

 

 Varning: 
Uppmärksammar dig om situationer som kan skada enheten, skapa en farlig miljö eller orsaka  
personskador.  

Genomgående i denna manual är komponentdelar och poster i OSD-menyerna angivna med fet text som i 
detta exempel:  
"Tryck på Meny-knappen på fjärrkontrollen för att öppna Huvud-menyn." 

Allmän säkerhetsinformation 

 Öppna inte enhetens hölje. Förutom projektionslampan finns det inga användarservicebara delar i 
enheten. För service, kontakta kvalificerad servicepersonal. 

 Följ alla varningar och försiktighetsåtgärder i denna manual och på enhetens hölje. 

 Projektionslampan är extremt ljusstark. För att undvika ögonskador, titta inte in i objektivet när 
lampan är påslagen. 

 Placera inte enheten på en instabil yta, vagn eller ställning. 

 Undvik att använda systemet i närheten av vatten, i direkt solljus eller nära värmekällor. 

 Placera inte tunga föremål som t.ex. böcker eller väskor på enheten. 
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Meddelande för projektorinstallation 

 Luta inte projektorn till vänster eller höger, annars kan livslängden minska dramatiskt och kan 
leda till andra oförutsägbara skador. 

                                     
 Det finns ingen gräns på lutningsvinkeln uppåt eller nedåt. 

    
 Lämna minst 50 cm utrymme runt utblåsventilen. 

 

  
 
 

 
 Se till att inloppsventilen inte återanvänder het luft från utblåsventilen. 

 När projektorn arbetar i ett slutet utrymme, se till att den omgivande lufttemperaturen i utrymmet 
inte överskrider drifttemperatur när projektorn körs och att luftintaget och utblåset inte blockeras. 

 Alla slutna utrymmen bor klara av en garanterad varmevardering for att garantera att projektorn 
inte ateranvander utblasluft eftersom detta kan gora att enheten stangs av aven om det slutna 
utrymmets temperatur ligger inom det acceptabla drifttemperatur-omradet. 

Minimum 500mm
(19,69 tum) 

Minimum 500mm
(19,69 tum) 

Minimum 500mm 
(19,69 tum) 

Minimum 500mm 
(19,69 tum) 

Minimum 300mm
(11,81 tum) 
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Bekräfta installationsplats 

 För strömförsörjning ska det 3-bladiga (med jordledning) uttaget användas för att säkerstalla 
korrekt jordning och utjämnad jordpotential för all utrustning i projektorsystemet. 

 
 Använd strömsladden som medföljde projektorn. Om någon del saknas kan en likvärdig 3-bladig 

(med jordledning) strömsladd användas istället. Använd dock inte en 2-bladig strömsladd. 

 Bekräfta att spänningen är stabil, korrekt jordad och att det inte förekommer något elektriskt 
läckage. 

 Mät den totala strömförbrukningen som inte bör överstiga säkerhetskapaciteten för att undvika 
säkerhetsrisker och kortslutning. 

 Slå pa Höjdläget när du befinner dig på höghöjdsområden 

 Projektorn kan endast installeras upprätt eller inverterat.  

 Vid montering av fästet, se till att det är säkert fastsatt och att viktgränsen inte överskrids. 

 Undvik att installera nära luftkonditionering eller subwoofer. 

 Undvik att installera på platser med hög temperatur, otillräcklig kylning eller områden med mycket 
damm. 

 Hall produkten borta fran lysror (>1 meter) for att undvika fel som orsakas av IR-storning. 

 VGA IN-anslutningen ska anslutas till VGA IN-porten. Tänk på att den ska föras in ordentligt, och 
skruvarna på båda sidorna ska vara ordentligt åtdragna för att säkerstalla en korrekt anslutning av 
signalledningen för optimal visningseffekt. 

 AUDIO IN-anslutningen ska anslutas till AUDIO IN-porten och kan INTE anslutas till AUDIO OUT- 
eller andra portar som t.ex. BNC, RCA. I sådant fall stängs ljudet av och porten kan t.o.m. SKADAS. 

 Installera projektorn högre upp än 200 cm för att undvika skador. 

 Ström- och signalsladden ska anslutas innan projektorn slås på. När projektorn startar och är i drift, 
stoppa INTE in eller koppla från signal- eller strömsladden för att undvika skada på projektorn. 

Anmärkningar för kylning 

Luftutsläpp 

 Se till att luftutsläppet har ett avstånd på 50 cm från hinder för att säkerstalla korrekt kylning. 

 Luftutsläppets placering bör inte vara framfor objektivet på en annan projektor för att undvika 
illusioner. 

 Håll luftutsläppet minst 100 cm från andra projektorers luftintag 

 Projektorn genererar mycket värme när den är i drift. Den interna fläkten avleder värmen från 
projektorn vid avstängning, och denna process kan fortsätta en stund. När projektorn har försatts i 
STANDBY-läget, tryck på strömbrytaren för att stänga av projektorn och koppla från strömsladden. 
Ta INTE ut strömsladden under avstängningsprocessen eftersom det kan skada projektorn. 
Samtidigt påverkar även den fördröjda värmeutstrålningen projektorns livstid. 
Avstängningsprocessen kan variera beroende på vilken modell som används. Oavsett orsak, 
koppla inte från strömsladden förrän projektorn har försatts i STANDBY-läget. 

Luftintag 

 Se till att det inte finns något föremål inom 30 cm som blockerar luftintaget. 

 Håll luftintaget borta från andra värmekällor 

 Undvik områden med mycket damm 

For Australia and 
Mainland China

For the U.S.A. and 
Canada

For the U.K.

Ground

For Continental Europe

Ground GroundGroundJord Jord Jord Jord 

För Australien och Kina För USA och Kanada För Kontinentaleuropa För Storbritannien 
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Elsäkerhet 

 Använd endast den medföljande strömsladden. 

 Placera inga föremål ovanpå strömsladden. Placera strömsladden där den inte kommer bli trampad 
på. 

 Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen vid förvaring eller när den inte ska användas under en längre tid. 

Byta lampa 

Byte av lampan kan vara riskfyllt om det utförs på ett felaktigt sätt. Se Byta projektorlampa på sidan 55 för 
tydliga säkerhetsinstruktioner för denna procedur. Innan lampan byts ut: 

 Koppla från strömsladden. 

 Låt lampan svalna i ungefär en timme. 

Rengöra projektorn 

 Koppla från strömsladden innan rengöring. Se Återställa lamptimern pa sidan 58. 

 Låt lampan svalna i ungefär en timme. 

Reglerande varningar 

Innan installation och anvandning av projektorn las igenom de reglerande meddelandena  
Regelefterlevnad pa sidan 75. 

Viktiga återvinningsinstruktioner: 

 Lampor inuti denna produkt innehåller kvicksilver. Denna produkt kan innehålla annat elektroniskt 
avfall som kan vara farligt om det inte avyttras på ett korrekt sätt. Återvinn eller kassera produkten i 
enlighet med lokala eller statliga lagar. För ytterligare information, kontakta Electronic Industries Alliance 
på: WWW.EIAE.ORG. För lampans specifika avyttringsinformation, se: WWW.LAMPRECYCLE.ORG.  

Symbolförklaringar 

 

AVYTTRING: Kasta inte elektrisk eller elektronisk utrustning i de vanliga 
hushållssoporna. EU-länderna kräver att dessa produkter källsorteras separat 
på återvinningsstationer. 

http://www.eiae.org/
http://www.lamprecycle.org/
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Huvudfunktioner 

• Kompatibel med alla vanligare videostandarder, inklusive NTSC, PAL och SECAM. 

• En hog ljusstyrka gor det mojligt for presentationer i dagsljus eller upplysta rum. 

• Flexibel installation gor det mojligt att visa bakre och framre projektioner. 

• Projektionernas synfalt forblir fyrkantiga, med avancerad keystonekorrigering for vinklade 
projektioner. 

• Ingangskallan upptacks automatiskt. 

• Hög ljusstyrka för projektion i nästan alla miljöer. 

• Stöder upplösningar upp till WUXGA för klara och fräscha bilder. 

• DLP® and BrilliantColor™ teknologier från Texas Instruments. 

• Centrerat objektiv för enkel installation. 

• Horisontell och vertikal objektivförskjutning. 

• MHL-enhet kompatibel för strömning av bild- och ljudinnehåll från en kompatibel mobil 
enhet. 

• Inbyggd högtalare med flera in- och utgångar för ljud. 

• Nätverksklar för integrering och systemadministration via RJ45. 

• Förseglad motor för minimering av påverkan av damm och rök. 

• Toppsidesplacerad lucka för enkel borttagning och isättning av lampan. 

• Stöldsäker funktion inkluderar: Kensington säkerhetsöppning, säkerhetsskena. 

Om denna manual 

Denna manual är avsedd för slutanvändare och beskriver hur DLP-projektorn installeras och används. Nar 
mojligt, relevant information - sasom ilustrationer och dess beskrivning - har behallits pa en sida Detta 
utskriftsvänliga format är både till för din bekvämlighet och för att spara papper och därmed skydda miljön. 
Vi föreslår att du endast skriver ut de avsnitt som är relevanta för dina behov. 
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KOMMA IGÅNG 

Förpackningens kontrollista 
Packa försiktigt upp projektorn och kontrollera att följande objekt är inkluderade:  

 

Projektor 
 

 

  

Fjärrkontroll  
(Batterier medföljer inte)  

VGA-kabel Strömsladd 

 

 

 

CD-ROM-skiva  
(denna bruksanvisning) 

 Snabbstartsguide 

 

Kontakta din aterforsaljare omedelbart om nagot foremal saknas, verkar skadat eller om enheten inte 
fungerar. Det rekommenderas att du behaller originalforpackningen om du nagon gang skulle behova 
returnera utrustningen for garantiservice. 

 Varsamhet: 
Undvik att använda projektorn i dammiga miljöer. 
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Översikt av projektorns delar  

Front - höger vy 

 

OBJEKT ETIKETT BESKRIVNING SE SIDAN: 

1.  Lamphölje Ta bort skydder for byte av lampa. 55 

2.  Lutningsreglage Vrid lutningsreglaget for att anda vinkelposition. 14 

3.  Objektiv Projektionsobjektiv 

4.  IR-mottagare Tar emot IR-signalen från fjärrkontrollen 7 

5.  Lysdioder Visar projektorns status. 3 

6.  Vent Friskluftsintag. 60 

7.  Vertikal objektivflytt Justera bildpositionen vertikalt. 18 

8.  Horisontell objektivflytt Justera bildpositionen horisontellt. 20 

9.  Zoomring Forstorar den projicerade bilden. 21 

10.  Fokusring Fokuserar den projicerade bilden. 21 

11.  Funktionstangenter OSD-skärmknappar (On-Screen Display) 3 

 Viktigt: 
Ventilationsöppningarna på projektorn möjliggör god luftcirkulation som håller projektorlampan sval. 
Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. 

1 2 3 4 5 2

7
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Topp vy—OSD-knappar (On-screen Display) och lysdioder 

 

OBJEKT ETIKETT BESKRIVNING SE SIDAN: 

1.  Stromlysdiod Visar sekvensstatus för ström på/av. 64 

2.  Lamp LED Visar lampstatus. 64 

3.  Temp LED Visar termisk status. 64 

4.  Filterlysdiod Visar varningsmeddelande för filterbyte. 64 

5.  
 

Slå på/stänga av projektorn. 12 

6.  MENU / EXIT Öppnar och avslutar OSD-menyer. 23 

7.   
Navigerar och ändrar inställningar i OSD. 
Snabbmeny – för horisontell Keystone. 23 

8.  
 

Navigerar och andrar installningar i OSD. 
Snabbmeny – for Keystone. 23 

9.   
Ange eller bekräfta markerad OSD-meny. 
Visar sidan för justering av hörn. 23 

10.   
Navigerar och ändrar inställningar i OSD. 
Snabbmeny – för horisontell Keystone. 23 

11.  SOURCE Öppnar källmenyn. 23 

12.  (Min knapp) 
Tillåter användaren att definiera en genväg på den här 
knappen, och funktionens post väljs i OSD-menyn. 23 

13.  
 

Navigerar och andrar installningar i OSD. 
Snabbmeny – for Keystone. 23 

ZOOM

FOCUS

LENS SHIFT

SOURCEMENU
EXIT ENTER

1 2 3 4

5 6 7 8 910 11 12 13

ENTER
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Bakre vy 

 

OBJEKT ETIKETT BESKRIVNING SE SIDAN: 

1.  HDMI 1 /MHL 
Anslut HDMI-/MHL-KABELN från en HDMI-/MHL-enhet 
Obs: Ställ i källan till HDMI 1/MHL kan också ladda ansluten MHL-

kompatibel smartenhet så länge som projektorn är påslagen. 

2.  HDMI 2 Anslut HDMI-kabeln från en HDMI-enhet 

3.  DVI-D Anslut DVI-KABELN till en skarm. 

4.  RS-232 Anslut RS-232 seriella portkabeln for fjarrkontrollen. 

5.  DATOR UT Anslut RGB-kabeln till en skarm (Passerar endast via VGA1). 

6.  S-VIDEO Anslut S-Videokabeln fran en videoenhet. 

7.  DATOR IN 1 Anslut en RGB-kabel fran en dator eller en videoaktiverad enhet. 

8.  BNC Anslut BNC-kabeln från en dator. 

9.  DATOR IN 2 Anslut en RGB-kabel fran en dator eller en videoaktiverad enhet. 

10.  RJ45 (LAN) Anslut en LAN-kabel från Ethernet. 

11.  USB 
Anslut en USB-kabel för USB-värd. 
Obs: Stöder 5 V/1,0 A för varje portutmatning så länge som projektorn är 

påslagen. 

12.  3D-VESA Anslut mottagare for 3D IR-glasogon. 

13.  Kensington 
säkerhetsöppning 

Lås fast i ett permanent objekt med ett Kensington 
låssystem. 62 

14.  LJUD IN V/H Anslut ljudkabeln från en ljudenhet för VIDEO eller S-VIDEO ljudinmatning. 

15.  LJUD IN Anslut en LJUDKABEL fran inmatningsenheten. 

16.  IR Tar emot IR-signal fran fjarrkontroll. 

17.  12V UT 
Vid anslutning till skarmen med en kommersiellt tillganglig kabel kommer 
skarmen automatiskt att veckla ut sig vid start av projektorn. Skarmen dras 
tillbaka nar projektorns stangs av (se noteringen nedan). 

18.  LJUD UT Anslut en LJUDKABEL for ljudgenomforing. 

19.  LJUD UT V/H Anslut en LJUDKABEL for ljudgenomforing. 

20.  VIDEO Anslut kompositkabeln från en videoenhet. 

S-Video

Service

Video RL
Audio

In DVI-D In 1 In 2
Audio

In

RL
Audi o
OutMIC

Computer In 1

R G B H V

Computer Out LANComputer In 2 3D VESAUSB

RS 232-

DVI-D

HDM I 2HDM I 1 MHL/

IRAudio Out

In OutRemote
Wired

12V Out

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12

131415161718192021222324
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OBJEKT ETIKETT BESKRIVNING SE SIDAN: 

21.  MICROPHONE 
(mikrofon) 

Anslut Mikrofoninmatningsenheten. 

22.  SERVICE Endast för servicepersonal. 

23.  WIRE REMOTE 
IN/OUT 

Anslut tråden från fjärrkontrollen till projektorn för trådansluten fjärrkontroll. 
Anslut "WIRE REMOTE OUT" till en annan projektor (samma modell) "WIRE 
REMOTE IN" för seriell kontroll. 

24.  Strömingång Anslut stromkabeln. 

 

Obs: 
 For att anvanda denna funktion maste du ansluta kontakten innan projektorn slas pa/stangs av. 
 Skarmkontroller medfoljer och stods av skarmtillverkare. 
  Anvand inte detta uttag for andra syften an vad som avsetts. 
 

 Varning: 
Som en säkerhetsåtgärd, koppla från alla strömanslutningar till projektorn och anslutna enheter 
innan några anslutningar görs. 

 

 

S-Video

Service

Video RL
Audio

In DVI-D In 1 In 2
Audio

In

RL
Audio
OutMIC

Computer In 1  

R G B H V

Computer Out LANComputer In 2  3D VESAUSB

RS 232-

DVI-D

HDMI 2 HDMI 1 MHL  / 

IRAudio Out

In OutRemote
Wired

12V Out

14 3 13 12

11

10

9

8564
765

4

321

1. Kompositvideokabel 
2. S-videokabel 
3. Ljud L/R-kabel 
4. HDMI-kabel 
5. VGA-kabel 
6. VGA till DVI-D-kabel 
7. RS-232-kabel 

8. RJ45-kabel 
9. Typ-A-port ström 1A 
10. Ljudkabel 
11. BNC-kabel 
12. 12V DC-kontakt 
13. Ljudkabel 
14. USB-kabel 

A/V-enhet 
Bildskärm Bärbar eller stationär 

dator 

DVD-spelare, digitalbox, 
HDTV-mottagare 

Bärbar eller stationär 
dator 

Ljudutgång Högtalare

Skärm 
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Nedre vy 

 

OBJEKT ETIKETT BESKRIVNING SE SIDAN 

1.  Lutningsreglage Vrid lutningsreglaget for att anda vinkelposition. 14 

2.  Takmonteringshål 
Kontakta din återförsäljare för information om hur man takmonterar 
projektorn. 

 

Notera: 
Vid installatiuon, se till att endast använda UL-listad takmontering. 
För takinstallationer, använd godkänd monteringshårdvara och M4 skruvar med ett maximalt 
skruvdjup på 12 mm.  
Konstruktionen pa takmonteringen maste vara av lamplig form och styrka. Takmonteringens 
belastningskapacitet måste överskrida vikten hos den installerade utrustningen och som en extra 
skyddsåtgärd, klara av att hålla tre gånger utrustningens vikt under en tidsperiod av 60 sekunder. 

Takfästeskruvar:  
M4 x 5 (Max. L = 12 mm) 
Enhet: mm 
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Fjarrkontrollens delar 

 

 Viktigt: 
1. Undvik att använda projektorn med ljusa fluorescerande lampor påslagna. Vissa högfrekventa 
fluorescerande lampor kan störa fjärrkontrollens funktion. 

2. Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och projektorn. Om det finns 
hinder mellan fjärrkontrollen och projektorn kan du studsa signalen mot vissa reflekterande ytor 
som t.ex. projektorskärmar. 

3. Knapparna och tangenterna på projektorn har samma funktioner som motsvarande knappar på 
fjärrkontrollen. Denna bruksanvisning beskriver funktionerna baserat på fjärrkontrollen. 
 

Obs: 
Overensstammer med FDA-prestandastandarder for laserprodukter forutom avvikelser enligt Laser 
Notice No. 50, daterad den 24 juni 2007 
 

 Forsiktighet: 
Anvandning av kontroller, justeringar eller utforande av procedurer andra an de har angivna 
kan resultera i att du utsatts for skadlig laserstralning. 

！
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OBJEKT ETIKETT BESKRIVNING SE SIDAN: 

1.  IR-sandare Sander signaler till projektorn. 

2.  Ström på Slar pa projektorn. 12 

3.  HDMI Visar HDMI 2-källan. 

4.  COMP Visar VGA1/VGA2 källval (växelvis). 

5.  VIDEO Visar VIDEO/S-VIDEO källval. 

6.  
 

Navigerar och andrar installningar i OSD. 
Snabbmeny – for Keystone. 23 

7.  AUTO SYNC Autojustering for frekvens, fas och position. 

8.  
 

Navigerar och ändrar inställningar i OSD. 
Snabbmeny – för horisontell Keystone. 23 

9.  MENU Öppnar OSD:n. 23 

10.  
 

Navigerar och andrar installningar i OSD. 
Snabbmeny – for Keystone. 23 

11.  Laser Tryck for att anvanda skarmpekaren. PEKA INTE MOT ÖGON. 

12.   Utför samma funktion som vänster musknapp när musläget aktiveras. 

13.  MOUSE 

Växlar mellan lägena normal och mus. 

PgUp, PgDn,  ,  , ▲, ▼, ◄, ►,  : aktivt efter att ha 
tryckt på Mus. En ikon visas på skärmen för att indikera aktivering av 
musläge.  
Notera: Endast tillgängligt när en PC-insignal är vald. 

14.  ID SET Ställer in fjärrkontrollkod 

15.  PgUp / 1 
Utför sida upp-funktionen när musen aktiveras. 
Siffra för Fjärr-ID-inställning som används. 

16.  BLANK / 3 
Gör skärmen tom. 
Siffra för Fjärr-ID-inställning som används. 

17.  / 4 
Stänger av den inbyggda högtalaren. 
Siffra för Fjärr-ID-inställning som används. 22 

18.  / 6 Väljer bildförhållande. 

19.   Visar menyn för inställning av presentationstimer. 

20.  ECO MODE Väljer ett lampläge. 

21.   Aktiverar panelknappslåset. 

22.  Laser Använd som skärmpekare. PEKA INTE MOT ÖGON. 

23.  
 

Tillåter användaren att definiera en genväg på 
fjärrkontrollen och funktionens post väljs i OSD-
menyn. 

23 

24.  HDMI/MHL 
Visar HDMI1-källan. 
Aktivera funktionen Mobile High-Definition Link-teknologi för smarta 
enheter. 

25.  SOURCE Alternativ ingangskalla. 23 

26.  BNC Visar BNC-källa. 

27.  FREEZE Fryser/aterupptar skarmbilden. 
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OBJEKT ETIKETT BESKRIVNING SE SIDAN: 

28.  
 

Aktiverar och bekräftar inställningar i OSD-menyn. 
Visar sidan för justering av hörn. 23 

29.  
 

Navigerar och ändrar inställningar i OSD. 
Snabbmeny – för horisontell Keystone. 23 

30.  EXIT Återgår till senaste OSD-sida. 23 

31.   Utför samma funktion som höger musknapp när musläget aktiveras. 

32.  PgDn / 2 
Utför sida ner-funktionen när musen aktiveras. 
Siffra för Fjärr-ID-inställning som används. 

33.  PATTERN / 5 
Visar inbäddade testmönster. 
Siffra för Fjärr-ID-inställning som används. 

34.  / 7 
Öka volymen. 
Siffra för Fjärr-ID-inställning som används. 22 

35.   / 8 
Visar hjälpmenyn. 
Siffra för Fjärr-ID-inställning som används. 

36.   Sänker volymen. 22 

37.   Visar den digitala zomens inställningsfält 21 

38.  COLOR MODE Väljer ett tillgängligt bildinställningsalternativ. 

39.  Tråduttag Anslut den trådanslutna fjärrkontrollen till projektorn. 

 

Fjärrkontrollkod 
Projektorn kan tilldelas 8 olika fjärrkontrollskoder, 1-8. När flera närliggande projektorer är i drift samtidigt, 
kan byte av fjärrkontrollskoder förhindra störningar från andra fjärrkontroller. Ställ in fjärrkontrollkoden för 
projektorn först innan du ändrar den för fjärrkontrollen. 

För att byta koden för projektorn, välj mellan 1-8 i menyn Grundläggande > Avancerat > Fjärrkontrollkod. 

För att byta koden för fjärrkontrollen, tryck in ID-inställning och motsvarande knapp från knapparna 1-8 på 
fjärrkontrollen samtidigt i minst 5 sekunder. Den ursprungliga koden är inställd till 1. När koden ändras till 8, 
kan fjärrkontrollen styra varje projektor. 

Notera: 
Om olika koder är inställda på projektorn och fjärrkontrollen, kommer inget svar från fjärrkontrollen. 
När det händer, ändra koden för fjärrkontrollen igen. 
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Använda musfjärrkontrollen 
Möjligheten att styra datorn med fjärrkontrollen ger dig mer flexibilitet vid presentationer. 

1. Anslut projektorn till datorn eller den bärbara datorn med en USB-kabel innan du använder 
fjärrkontrollen i stället för datorns mus. 

2. Ställ in insignalen till DATOR. 

3. Tryck på Mouse på fjärrkontrollen för att växla från normalläge till musläge. En ikon visas på skärmen 
för att indikera aktivering av musläge.  

4. Utför önskade musfunktioner på fjärrkontrollen. 

 Flytta markören på skärmen genom att trycka på ▲ / ▼ / ◄ / ► / . 

 Vänsterklicka genom att trycka på . 

 Högerklicka genom att trycka på . 

 För att styra ett visningsprogram (på en ansluten dator) som svarar på sida upp / ned-kommandon 
(som Microsoft PowerPoint), tryck på Page Up / Page Down. 

 Återgå till normalläge genom att trycka på Mouse igen eller andra knappar med undantag för 
musrelaterade flerfunktionsknappar. 

Fjärrkontrollens räckvidd 
Fjärrkontrollen använder infrarött ljus för att styra projektorn. Det är inte nödvändigt att rikta fjärrkontrollen 
rakt mot projektorn. Förutsatt att du inte håller fjärrkontrollen vinkelrätt mot projektorns sida eller baksida 
fungerar fjärrkontrollen bra inom ett avstånd på ca. 7 meter och 15 grader över eller under projektorns höjd. 
Om projektorn inte reagerar på fjärrkontrollen, gå lite närmare den. 

Projektorns och fjärrkontrollens knappar 
Projektorn kan styras via fjärrkontrollen eller knapparna på projektorns ovansida. Alla funktioner kan 
utföras med fjärrkontrollen, knapparna på projektorn är dock begränsade.  
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INSTALLATION OCH ANVÄNDNING 

Sätta in batterier i fjärrkontrollen 

1.  Ta bort batterilocket genom att skjuta 
det i pilens riktning. 

 

2.  Sätt in batteriet med den positiva 
sidan vänd uppåt. 

 

3.  Sätt tillbaka locket. 

 

 

 Varsamhet: 
1. Anvand endast AAA-batterier (alkaliska batterier rekommenderas). 

2. Kassera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. 

3. Ta bort batterierna nar projektorn inte skall anvandas undcer en langre period. 
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Start och avstängning av projektorn 

1.  Anslut natkabeln och signalkabeln 
ordentligt. Vid anslutning kommer 
strömlysdioden att blinka grönt till fast 
grönt sken. 

2.  Slå på lampan genom att trycka på “ ” 

knappen övanpå projektorn eller “  ” 
på fjärrkontrollen. 
PWR LED kommer att blinka grönt. 
Startbilden kommer att visas inom ung. 
30 sekunder. Forsta gangen du anvander 
projektorn kan du valja det sprak du 
foredrar fran snabbmenyn efter 
uppstartsskarmen. (Se Ställa in OSD-
språk på sidan 24) 

Se Ställa in ett lösenord för åtkomst 
(säkerhetslås) på sidan 14 om låset är 
aktiverat. 
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3.  Om fler än en inmatningsenhet är 
ansluten, tryck på Knappen KÄLLA och 
använd ▲▼ för att rulla bland enheterna. 
(Komponent stöds från RGB till 
Komponentadapter.) 

 

• HDMI 1 / MHL: High-Definition Multimedia Interface 
och Mobile High-Definition Link-
kompatibel 

• HDMI 2: High Definition Multimedia Interface-
kompatibel 

• DVI: DVI 

• VGA 1 / 2: Analog RGB 
DVD-ingång YCbCr / YpbPr eller HDTV-
inmatning YPbPr via D-subkontakt 

• BNC: Analog RGB 

• S-Video: Supervideo (Y/C separerad) 

• Komposit: Traditionell kompositvideo 

4.  När meddelandet “Stäng av? Tryck på 
strömbrytaren igen” visas, tryck på 
POWER-knappen. Projektorn stängs av. 

 Varsamhet: 
Koppla inte ur strömsladden förrän POWER LED slutar blinka – vilket indikerar att projektorn har 
svalnat. 
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Ställa in ett lösenord för åtkomst (säkerhetslås) 
Du kan använda de fyra pilknapparna för att ställa in ett lösenord och förhindra obehörig användning av 
projektorn. När det har aktiverats måste lösenordet anges när projektorn startas upp. (Se Navigera i 
OSD:n på sidan 23 och Ställa in OSD-språk på sidan 24 för hjälp med hur man använder OSD-menyerna.) 

Viktigt! 
Förvara lösenordet på en säker plats. Utan lösenordet kan du inte använda projektorn. Om du 
tappar bort lösenordet, kontakta din återförsäljare för information om hur man tar bort lösenordet. 
 

1.  Tryck på MENU-knappen för att öppna 
OSD-menyn. 

2.  Tryck på pilknappen ◄► för att gå till 
Grundläggande-menyn. 

3.  Tryck på pilknappen ▲▼ för att välja 
Avancerad. 
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4.  Tryck på pilknappen ▲▼ för att välja 
Säkerhetslås. 

5.  Tryck på pilknappen ◄► för att 
aktivera eller inaktivera säkerhetslåset.

En dialogruta för lösenordet visas 
automatiskt. 

6.  Du kan använda pilknapparna 
▲▼◄► på IR-fjärrkontrollen för att 
ange lösenordet. Du kan använda en 
valfri kombination inklusive samma pil 
fem gånger, däremot inte färre gånger 
än fem. 

Tryck på pilknapparna i valfri ordning 
för att ställa in lösenordet. Tryck på 
MENU-knappen för att stänga 
dialogrutan. 

7.  Bekräftelsemenyn för lösenordet visas 
när användaren trycker på 
strömknappen om Säkerhetslås är 
aktiverat.  
Ange lösenordet i den ordning det 
ställdes in i steg 6. Om du glömt bort 
ditt lösenord, vänligen kontakta ett 
servicecenter.  
Servicecentret kommer att bekräfta 
ägaren och hjälpa till att återställa ditt 
lösenord.  
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Justering av projektornivån 
Tänk på följande när du installerar projektorn: 

• Projektorbordet eller ställningen måste vara plan och stadig. 

• Placera projektorn så att den är i en rät vinkel mot skärmen. 

• Se till att kablarna är på en säker plats. Du kan snubbla över dem. 

1.  För att höja projektorns nivå, vrid på 
justerarna moturs. 

 

2.  For att sanka projektorn, lyft projektorn 
och vrid justerarna medurs. 
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Justera den projicerade bildpositionen med objektivförskjutning 

 

Objektivförskjutningsfunktionen är en funktion som kan användas för att justera placeringen av den 
projicerade bilden, antingen horisontellt eller vertikalt inom området som anges nedan. 

Obs: 
Vrid inte vidare ratten för linsförskjutning vid klickljud och tryck på ratten för att rotera tillbaka. 

 

ZOOM

FOCUS

LENS SHIFT

SOURCEMENU
EXIT ENTER

Reglage för 
horisontell 
objektivförskjutning 

Reglage för vertikal 
objektivförskjutning
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Justera den vertikala bildpositionen 
Den vertikala bildhöjden kan justeras mellan 141,2 % och 104,65 % för WXGA, 115,35 % och 101,85 % 
för XGA, 146,7% och 104,5% for 1080P, 132% och 99,1% for WUXGA av bildhöjden. Notera att den 
maximala vertikala bildhojdjusteringen kan vara begransad av den horisontella bildpositionen. Exempelvis 
ar det inte mojligt att uppna den maximala vertikala bildens hojdposition som anges ovan om den 
horisontella bildpositionen ar vid maximum. 

PRO9520WL 
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PRO9530HDL 

 

PRO9800WUL 
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Justera den horisontella bildpositionen 
Med objektivet i centrumlage kan den horisontella bildpositionen justeras åt vänster eller höger med upp 
till maximalt 10,9 % för WXGA, 3,8 % för XGA, 10,3 % för 1080P, 10,3 % för WUXGA av bildens bredd. 
Notera att den maximala horisontella bildhojdjusteringen kan vara begransad av den vertikala 
bildpositionen. Exempelvis ar det inte mojlig att uppna den maximala horisontella bildpositionen som 
anges ovan om den vertikala bildpositionen ar vid maximum. 

  

ZOOM

FOCUS

LENS SHIFT

SOURCEMENU
EXIT ENTER

Skärmbredd  
(B) 

Vänster sida Höger sida 

PRO9520WL Wx10,9% Wx10,9% 
PRO9510L Wx3,8% Wx3,8% 
PRO9530HDL Wx10,3% Wx10,3% 
PRO9800WUL Wx10,3% Wx10,3% 
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Justering av zoomringen, fokus och Keystone 

1.  Anvand Bild-zoom kontrollen (endast pa 
projektorn) for att andra den projicerade 
bildens och skarmens storlek. 

 

2.  Anvand Bild-fokus -kontrollen (endast 
pa projektorn) for att skarpa den 
projicerade bilden. 

 

3.  Tryck på knapparna   /  /  /  (på 
projektorn eller fjärrkontrollen) för att 
korrigera vertikal eller horisontell 
bildtrapets. 

 

Fjarrkontroll och OSD-panel 

4.  Keystonekontrollen visas pa skarmen. 
 
Tryck på  /  för V Keystone 
korrigering av bilden. 
 

Tryck på  /  för H Keystone 
korrigering av bilden. 

 

ENTER



 

 

22 

Justera volymen 

1.  
 

Tryck på  / -knapparna på 
fjärrkontrollen. 
Volymkontrollen visas på skärmen. 

 

2.  Tryck på  /  på 
fjärrkontrollen eller ◄ / ► knapparna på 
knappsatsen för att justera Volym +/-. 

 

3.  
 

Tryck pa knappen  for att stanga 
av volymen (denna funktion ar endast 
tillganglig pa fjarrkontrollen). 
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OSD-MENYINSTÄLLNINGAR (ON-SCREEN DISPLAY) 

OSD-menykontroller 
Projektorn har en OSD som låter dig utföra bildjusteringar och andra inställningar.  

Navigera i OSD:n 
Det gar att anvanda fjarrkontrollens pilknappar eller knappsatsen pa projektorns oversida for att navigera 
och gora andringar i OSD. Foljande illustration visar motsvarande knappar pa projektorn. 

 

1. För att öppna OSD:n, tryck på MENU-
knappen. 

2. Det finns fem menyer. Tryck på pilknapparna 
◄ / ► för att flytta i menyerna.  

3. Tryck på pilknapparna ▲ / ▼ för att flytta 
uppåt och nedåt i en meny.  

4. Tryck på pilknapparna ◄ / ► för att ändra 
inställningsvärden. 

5. Tryck på MENU för att avsluta OSD:n eller 
lämna en undermeny. Tryck på Avsluta-
knappen för att återgå till föregående menyn.

 

Obs: 
Inte alla poster i OSD är tillgängliga beroende på bildkällan. Exempelvis kan alternativ i 
Horisontell/Vertikal position i menyn Skärm endast modifieras när ansluten till en dator. 
Alternativ som inte är tillgängliga kan inte kommas åt och är gråmarkerade.  

MENU
EXIT

SOURCEENTER
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Ställa in OSD-språk 
Ställ in önskat OSD-språk innan du fortsätter. 

1. Tryck på MENY-knappen. Tryck på pilknappen ◄► för att navigera till Grundläggande. 

 

2. Tryck på pilknappen ▲▼ tills Språk markeras.  

 

3. Tryck på pilknappen ◄► tills önskat språk är markerat.  

4. Tryck två gånger på MENU-knappen för att avsluta OSD:n.   
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Översikt för OSD-menyn 
Använd följande illustration för att snabbt hitta en inställning eller fastställa området för en inställning. 

HUVUDMENY UNDERMENY INSTÄLLNINGAR 

Bild 
 

Färgläge 

 
    

Ljusast, Dynamisk, Standard, 
Viewmatch sRGB, Film,  
 DICOM SIM, Användare 

Blank färg     0~10 

Ljusstyrka     0~100 

Kontrast     0~100 

Skärpa     0~31 

Gamma     1 ~ 13, DICOM SIM & sRGB 
Avancerad Färgtemperatur   Varm, Normal, Sval 

Färghantering Röd Färgton, färgmättnad, förstärkning 

Grön Färgton, färgmättnad, förstärkning 

Blå Färgton, färgmättnad, förstärkning 

Cyan Färgton, färgmättnad, förstärkning 

Magenta Färgton, färgmättnad, förstärkning 

Gul Färgton, färgmättnad, förstärkning 

Vit Röd, Grönt, Blå 

    Vitbalans R-förstärkning 0 ~ 200 

     G-förstärkning 0 ~ 200 

     B-förstärkning 0 ~ 200 

     R-förskjutning -100 ~ 100 

     G-förskjutning -100 ~ 100 

     B-förskjutning -100 ~ 100 

Återställ       

Visning 
 

Horisontell pos.     -5~5 

Vertikal pos.     -5~5 

Frekvens     0~31 

Spårning     -5~5 

Auto       

Video/Audio AGC     Av, På 

Färgmättnad     0~100 

Färgton     0~100 

Överskanning     Av, 1, 2, 3, 4, 5 

Closed Caption     Av, På 

  Audio  Volym  0~10 

    Ljud av  Av, På 

    Aktivt ljud ut  Av, Mini, RCA 

Återställ       
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HUVUDMENY  UNDERMENY    INSTÄLLNINGAR 

Grundläggande 
 

Språk      English, Français, 
Español, Português, 簡体 
中文, 繁體 中文, Italiano, 
Svenska, Nederlands, 
Русский, Suomi, 한한한,  
 ,Türkçe, 日本語 , العربية 
Polski, Português do 
Brasil, Ағылшын, Việt, 
Dansk, Deutsch, Norsk, 
Ελληνικά, Magyar, 
Čeština,  ไทย 

 
 

Projiceringsposition 
 

  
 

Fram, bakre, tak,  
bakre+tak 

 
 

Bildförhållande 
 

    
Fyll, 4:3, 16:9, Letter Box, 
Ursprunglig 

 

 Min knapp    Ljusstyrka, Kontrast, 
Färgläge, Färgtemperatur, 
Hög höjd, Textning, 
Energisparläge, Snabb 
autosökning, 
Panelknapplås, Startbild, 
Fånga bild, Auto, 3D, 
Status, OSD-meddelande, 
Projiceringsposition. 

 

 

Startbild 

 

Mönster  

Av, Testkort, 
Anteckningsblock, 
Världskarta, Stave, Trellis-
diagram 

 
 

  Startbild  
Viewsonic, Av, Röd, Grön, 
Blå, Användare 

    Skärmfångning   
 H & V Keystone   H: -25 ~ +25  V: -30 ~ +30
 Avancerad 

 

Säkerhetslås   Av, På 
 Panelknappslås   Av, På 

    Digital zoom  -10~10 
 Presentationstimer Timer Av, På 

 
 

   
Förinställd tid 
(min) 

1-60 

 Timeråterställning   

    Justering av hörn  H: 0~60  V:0~60 

    Projektor ID  0~98 
 Fjärrkontrollkod   1~8 
 Återställ     
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HUVUDMENY  UNDERMENY    INSTÄLLNINGAR 

Avancerat  Snabb autosök      Av, På 

 
 Auto. Avstängning 

(min) 
     0~180 

 Direktstart      Av, På 

 Hög höjd      Normal, Hög höjd 

 
 Lampläge      ECO, Normal,  

Dynamisk ECO 

 
 Avancerad  OSD- 

menyinställning 
Menyposition Center, nere, uppe, 

vänster, höger 

 
 

 
 

 
Genomskinlig meny 0%, 25%, 50%, 75%, 

100% 
  Menyvisning 10~20 

 
 

 
 Återställ timer för 

luftfilter 
  

  Återstäl. Lamptimmar     

  Lågenergiläge   Av, På, På via LAN 

 
 

 
 Insomningstimer 

(min) 
 0~120 

  3D 3D Av, DLP-länk, IR 

  3D Synk Inverterad På, av 

 

 

 

  3D-format Ramsekventiell, 
Topp/botten, Sida-vid-
sida, Frame Packing 
(endast 3D 
FramePacking HDMI-
källa) 

  Nätverksinställningar Nätverksstatus Koppla ifrån, Anslut 

  DHCP Av, På 

 
 

 
 

 
IP-adress 0~255, 0~255, 0~255, 

0~255 

 
 

 
 

 
Subnet mask 0~255, 0~255, 0~255, 

0~255 

 
 

 
 

 
Gateway 0~255, 0~255, 0~255, 

0~255 

 
 

 
 

 
DNS 0~255, 0~255, 0~255, 

0~255 
  Använd Avbryt, OK 

 Återställ alla        

 Status  Ingångskälla     

    Videoinformation   

 
 

 
 Lamptimmar (Eko, 

Normal, Dynamisk 
Eko) 

  

  Mjukvaruversion     

  Serienummer     

    Luftfiltertimmar   
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Bildmeny  
Tryck på MENU-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att gå till Bild Meny. 
Tryck på pilknappen ▲▼ för att gå uppåt och nedåt i menyn Bild. Tryck på pilknappen ◄► för att ändra 
inställningsvärden. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Färgläge Tryck på pilknappen ◄► för att ställa in Färgläge.  

Blank färg Tryck på pilknappen ◄► för att justera värdet för blank färg. 

Ljusstyrka Tryck på pilknappen ◄► för att justera skärmens ljusstyrka.  

Kontrast Tryck på pilknappen ◄► för att justera skärmens kontrast. 

Skärpa Tryck på pilknappen ◄► för att justera skärmens skärpenivå. 

Gamma Tryck på pilknappen ◄► för att justera skärmens gammakorrigering.  

Avancerad 
Tryck på knappen  (Enter) eller ► för att öppna menyn Avancerad. Se Avancerade 
funktioner på sidan 29. 

Återställ 
Tryck på knappen  (Enter) eller ► för att återställa alla inställningar till 
standardvärden. 
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Avancerade funktioner 
Tryck på Menu-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att gå till Bild-menyn. 
Tryck på ▼▲ för att gå till menyn Avancerad och tryck sedan på  (Enter) / ►. Tryck på ▼▲ för att gå 
upp och ner i menyn Avancerad. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Färgtemperatur  Tryck på pilknappen ◄► för att justera färgtemperaturen.  

Färghantering  
Tryck på  (Enter) / ► för att öppna menyn för färghanteraren.  
Se sidan 30 för mer information om Färghantering 

Vitbalans 
Tryck på  (Enter) / ► för att gå till Vitbalans-undermenyn. Se Vitbalans på sidan 
31. 
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Färghantering 
Tryck på  (Enter) / ► för att öppna undermenyn Färghantering.  

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Röd 
Välj för att öppna den röda färghanteraren.  
Tryck på pilknappen ◄► för att justera färgton, färgmättnad och förstärkning. 

Grön 
Välj för att öppna den gröna färghanteraren.  
Tryck på pilknappen ◄► för att justera färgton, färgmättnad och förstärkning. 

Blå 
Välj för att öppna den blåa färghanteraren.  
Tryck på pilknappen ◄► för att justera färgton, färgmättnad och förstärkning. 

Cyan 
Välj för att öppna färghanteraren för cyan.  
Tryck på pilknappen ◄► för att justera färgton, färgmättnad och förstärkning. 

Magenta 
Välj för att öppna färghanteraren för magenta.  
Tryck på pilknappen ◄► för att justera färgton, färgmättnad och förstärkning. 

Gul 
Välj för att öppna den gula färghanteraren.  
Tryck på pilknappen ◄► för att justera färgton, färgmättnad och förstärkning. 

Vit 
Välj för att öppna den vita färghanteraren.  
Tryck på pilknappen ◄► för att justera röd, grön och blå. 
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Vitbalans 
Tryck på  (Enter) / ► för att öppna undermenyn Vitbalans.  

 

ALTERNATIV BESKRIVNING 

R-förstärkning Tryck på knapparna ◄► för att justera röd förstärkning. 

G-förstärkning Tryck på knapparna ◄► för att justera grön förstärkning. 

B-förstärkning Tryck på knapparna ◄► för att justera blå förstärkning.  

R-förskjutning Tryck på knapparna ◄► för att justera röd förskjutning. 

G-förskjutning Tryck på knapparna ◄► för att justera grön förskjutning. 

B-förskjutning Tryck på knapparna ◄► för att justera blå förskjutning. 
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Visning-menyn 
Tryck på MENY-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att flytta till Visning-
menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att flytta upp och ned i Visning-menyn: Tryck på pilknappen ◄► för 
att ändra inställningsvärden. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Horisontell pos. Tryck på pilknappen ◄► för att justera skärmens position till vänster eller höger.  

Vertikal pos. Tryck på pilknappen ◄► för att justera skärmens position uppåt eller nedåt.  

Frekvens Tryck på pilknappen ◄► för att justera A/D-samplingsklockan. 

Spårning Tryck på pilknappen ◄► för att justera A/D-samplingspunkten. 

Auto Tryck på  (Enter) / ► för automatiskt justering av frekvens, spårning och position. 
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Video/Audio-menyn  
Tryck på MENY-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att gå till Video/Audio-
menyn. Tryck på markörknappen ▲▼ för att gå upp och ned i Video/Audio-menyn. Tryck på pilknappen 
◄► för att ändra inställningsvärden. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

AGC 
Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera automatisk 
förstärkningskontroll för videokällan. 

Färgmättnad Tryck på pilknappen ◄► för att justera färgmättnaden. 

Färgton Tryck på pilknappen ◄► för att justera färgton/nyans. 

Överskanning Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera videooverscan. 

Closed Caption Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera textning. 

Audio Tryck på  (Enter) / ► för att öppna undermenyn Audio. Se Audio på sidan 34. 

Återställ Tryck på  (Enter) / ► för att återställa alla inställningar till standardvärden. 
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Audio 
Tryck på  (Enter) / ► för att öppna undermenyn Audio.  

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Volym Tryck på pilknappen ◄► för att öppna och justera ljudvolymen.  

Ljud av Tryck på pilknappen ◄► för att öppna och slå på eller stänga av högtalaren. 

Aktivt ljud ut 
Tryck på pilknappen ◄► för att välja ljudutmatningskontakt.  
Obs: När Av är valt matas standardljudet ut från högtalarna. 

 



 

 

35 

Grundläggande-menyn  
Tryck på MENU-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att gå till 
Grundläggande-menyn. Tryck på pilknappen ▲ ▼ för att flytta upp och ned i Grundläggande-menyn: 
Tryck på pilknappen ◄► för att ändra inställningsvärden. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Språk Tryck på pilknappen ◄► för att välja en annan översatt meny. 

Projiceringsposition Tryck på pilknappen ◄► för att välja en annan projektion. 

Bildförhållande Tryck på pilknappen ◄► för att ställa in bildförhållande. 

Min knapp Tryck på pilknappen ◄► för att välja snabbknappsfunktion. 

Startbild Tryck på  (Enter) / ► för att öppna menyn Startskärm. 

H & V Keystone Tryck på pilknappen ◄► för att justera skärmens keystone. 

Avancerad 
Tryck på  (Enter) / ► för att gå till menyn Avancerad. Se Avancerat-menyn på sidan 
40. 

Återställ 
Tryck på  (Enter) / ► för att återställa alla inställningar till standardvärden (förutom 
språk). 
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Startbild 
Tryck på  (Enter) / ► för att öppna undermenyn Logotyp. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Mönster Tryck på knapparna ◄► för att välja olika mönster 

Startbild Tryck på knapparna ◄► för att välja startlogotyp. 

Skärmfångning Tryck på  (Enter) / ► för att direkt fånga aktuell skärm. 

 

H & V Keystone 
Tryck på MENU-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att gå till 
Grundläggande-menyn. Tryck på ▼ ▲ för att gå till H & V Keystone-menyn och tryck sedan på  
(Enter) / ►. Tryck på ▼▲för att justera vertikalt värde från -30 till 30. Tryck på pilknappen ◄► för att 
justera horisontellt värde från -25 till 25. 
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Avancerade funktioner 
Tryck på MENU-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att gå till 
Grundläggande-menyn. Tryck på ▼▲ för att flytta till menyn Avancerad och tryck sedan på  (Enter) 
eller ►. Tryck på ▼▲ för att flytta upp och ned i menyn Avancerad. Tryck på pilknappen ◄► för att 
ändra inställningsvärden. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Säkerhetslås Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera säkerhetslåset. 

Panelknapplås Tryck på pilknappen ◄► för att låsa eller låsa upp panelknapp. 

Digital zoom Tryck på pilknappen ◄► för att justera menyn Digital zoom. 

Presentationstimer 
Tryck på  (Enter) / ► för att gå till menyn Presentationstimer. Se 
Presentationstimer på sidan 38. 

Justering av hörn Tryck på  (Enter) / ► för att gå till Hörnjustering. Se Justering av hörn på sidan 39. 

Projektor ID 
Tryck på pilknappen ◄► för att öppna och justera ett tvåsiffrigt projektor ID från 00 till 
98. 

Fjärrkontrollkod 
Tryck på knapparna ◄► för att ställa in fjärrkontrollkoden. Se Fjärrkontrollkod på 
sidan 9. 
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Presentationstimer 
Presentationstimern kan visa återstående presentationstid på skärmen. På så sätt kan du hantera tiden på 
ett bättre sätt när du håller en presentation. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Timer Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera presentationstimern. 

Förinställd tid (min) Tryck på pilknappen ◄► för att välja en förinställd tid (1 - 60 minuter) 

Timeråterställning Tryck på  (Enter) / ► för att återställa timerinställningarna. 
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Justering av hörn 
Tryck på  (Enter) / ► för att öppna undermenyn Justering av hörn. 

1. Tryck på pilknapparna ▲ / ▼ för att välja ett hörn och tryck på ENTER. 

 

2. Tryck på pilknapparna ▲ / ▼ för att justera vertikalt och tryck på pilknapparna ◄ / ► för att justera 
horisontellt. 

3. Tryck på MENU för att spara och avsluta inställningarna. 

 
 



 

 

40 

Avancerat-menyn  
Tryck på MENU-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att gå till menyn 
Avancerat. Tryck på pilknappen ▲▼ för att gå uppåt och nedåt i menyn Avancerat.  

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Snabb autosök 
Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera automatisk avkänning av 
källa. 

Auto Avstängning 
(min) 

Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera automatisk lampavstängning 
när det inte finns någon signal.  

Direktstart 
Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera automatisk påslagning när 
nätström finns. 

Hög höjd 
Tryck på pilknappen ◄► för att växla mellan normal och hög fläkthastighet.  
Obs! Rekommenderas att välja hög hastighet när den befintliga höjden är över  
1 500 m. 

Lampläge 
Tryck på pilknappen ◄► för att välja lampläget för högre ljusstyrka eller lägre 
ljusstyrka för att förlänga lampans livslängd. 

Avancerad 
Tryck på  (Enter) / ► för att öppna menyn Avancerad. Se Avancerade funktioner 
på sidan 41. 

Återställ alla Tryck på  (Enter) / ► för att återställa alla alternativ till standardvärden. 

Status 
Tryck på  (Enter) / ► för att öppna Status-menyn. Se sidan 54 för mer information 
om Status. 

Obs!  
Dynamisk ECO: Automatisk energisparning i enlighet med ditt dynamiska innehåll (30 % max. 
energisparning på en tom skärm). 

Extrem nedtoning: Spara 50% av lampans strömförbrukning med tom skärm (tryck på TOM-knappen)  
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Avancerade funktioner 
Tryck på MENU-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att gå till menyn 
Avancerat. Tryck på ▼▲ för att flytta till menyn Avancerad och tryck sedan på  (Enter) eller ►. Tryck 
på ▼▲ för att flytta upp och ned i menyn Avancerad. Tryck på pilknappen ◄► för att ändra 
inställningsvärden. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

OSD-menyinställning 
Tryck på  (Enter) / ► för att öppna OSD-inställningsmenyn. Se sidan 42 för mer 
information om OSD-menyinställning. 

Återställ timer för 
luftfilter 

Tryck på  (Enter) / ► för att återställa luftfiltertimern. 

Återstäl. Lamptimmar 
Denna inställning ska nollställas vid lampbyte. Se sidan 42 för mer information om 
Återstäl. Lamptimmar. 

Lågenergiläge Tryck på ◄► för att ställa in läget för låg ström Av, På eller På via Lan. 

Insomningstimer (min) Tryck på pilknapparna ◄► för att välja insomningstimer. 

3D 
Tryck på  (Enter) / ► för att öppna 3D-menyn. Se sida 43 för mer information 
om 3D inställningar. 

Nätverksinställningar 
Tryck på  (Enter) / ► för att öppna nätverksmenyn. Se sidan 43 för mer 
information om Nätverksinställning. 

 

Obs: 
Om "På via LAN", RJ45 kommer ha stöd för att vakna i detta läge (Under 6W) men scalar kommer inte. 

 

Obs! 
För att åtnjuta 3D-funktionen, aktivera först inställningen Spela upp film i 3D på din DVD-enhet (under 
3D-skivmenyn). 

För att kunna använda nätverksfunktionen i standbyläget, lämna lågenergiläget På och RS232 inställt på 
Nätverk. 
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OSD-menyinställning  

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Menyposition Tryck på pilknappen ◄► för att välja en annan OSD-plats. 

Genomskinlig meny Tryck på pilknappen ◄► för att välja OSD-bakgrundens genomskinlighetsnivå.  

Menyvisning Tryck på pilknappen ◄► för att välja fördröjningstid innan OSD-menyn stängs. 

 

 

Återstäl. Lamptimmar 

 

Se Återställa lamptimern på sidan 58 för info om återställning av lampans timräknare. 
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3D 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

3D Tryck på pilknappen ◄► för att välja Av, DLP-Link eller IR. 

3D Synk Inverterad Tryck på pilknappen ◄► för att slå på eller stänga av 3D Synk Inverterad. 

3D-format Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera 3D-formatet. 

 

 

Nätverksinställning 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Nätverksstatus Visar statusen for nätverksanslutningen. 

DHCP 
Tryck på pilknappen ◄► för att slå på eller stänga av DHCP.  
Obs! Om du väljer DHCP Av, fyll i fälten IP-adress, Subnet mask, Gateway och DNS. 

IP-adress  Ange en giltig IP-adress om DHCP stängts av. 

Subnet mask Ange en giltig Subnet mask om DHCP stängts av. 

Gateway Ange en giltig gateway-adress om DHCP stängts av. 

DNS Ange ett giltigt DNS-namn om DHCP stängts av. 

Använd Tryck på  (Enter) / ► för att bekräfta inställningarna. 
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LAN_RJ45 

 

Funktioner för fast LAN-terminal 
Fjärrstyrning och övervakning av en projektor från en dator via trådbundet LAN är också möjligt. 
Kompatibilitet med Crestron/AMX (enhetsidentifiering)/Extron-kontrollboxar möjliggör både styrning av 
projektor i grupp över ett nätverk och från en kontrollpanel i en dators webbläsare. 

 Crestron är ett registrerat varumärke som tillhör Crestron Electronics, Inc. i USA. 

 Extron är ett registrerat varumärke som tillhör Extron Electronics, Inc. i USA. 

 AMX är ett registrerat varumärke som tillhör AMX LLC i USA. 

 PJLink har ansökt om registrering av varumärke och logotyp i Japan, USA och andra länder 
genom JBMIA. 

Externa enheter som stöds 
Den här projektorn stöds av angivna kommandon från Crestron Electronics-styrenheten och relaterad 
programvara (t.ex. RoomView ®). 

http://www.crestron.com/ 

Den här projektorn stöds av AMX (enhetsidentifiering). 
http://www.amx.com/ 

Den här projektorn är kompatibel att stödja Extron-enhet(er) som referens. 
http://www.extron.com/ 

 

För mer detaljerad information om olika typer av externa enheter som kan anslutas till LAN/RJ45-porten 
och fjärrstyrning av projektor samt de styrkommandon som stöds för varje extern enhet, kontakta Support-
Service-teamet direkt. 

http://www.crestron.com/
http://www.amx.com/
http://www.extron.com/
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LAN_RJ45 
1. Anslut en RJ45-kabel till RJ45-portarna på projektorn och datorn. 

 
2. På datorn, välj Start → Kontrollpanelen→ Nätverk och Internet. 
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3. Högerklicka på Anslutning till lokalt nätverk, välj sedan Egenskaper. 

 
4. I fönstret Egenskaper, välj fliken Nätverk och välj sedan Internet Protocol (TCP/IP). 

5. Klicka på Egenskaper. 

 

6. Klicka på Använd följande IP-adress och mata in IP-adress och nätmask, klicka sedan på OK. 
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7. Tryck på Menu-knappen på projektorn. 

8. Välj Avancerat → Avancerat → Nätverksinställning 

9. När du är i Nätverksinställningar, mata in följande: 

 DHCP: Av 

 IP-adress: 10.10.10.10 

 Subnet mask: 255.255.255.0 

 Gateway: 0.0.0.0 

 DNS-server: 0.0.0.0 

10. Tryck på  (Enter) / ► för att bekräfta inställningarna. 

Öppna en webbläsare  
(T.ex. Microsoft Internet Explorer med Adobe Flash Player 9.0 eller högre). 

 

11. I adressfältet, mata in IP-adress: 10.10.10.10. 

12. Tryck på  (Enter) / ►. 

Projektorn är inställd för fjärrhantering. LAN/RJ45-funktionen visas som följande. 
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KATEGORI OBJEKT INMATNINGSLÄNGD 

Crestron-kontroll 

IP-adress 15 

IP ID 3 

Port 5 

Projektor 

Projektornamn 10 

Placering 10 

Tilldelad till 10 

Nätverkskonfiguration 

DHCP (aktiverad) Inte tillämpligt 

IP-adress 15 

Subnet mask 15 

Standardgateway 15 

DNS-server 15 

Användarlösenord 

Aktiverad Inte tillämpligt 

Nytt lösenord 10 

Bekräfta 10 

Adminlösenord 

Aktiverad Inte tillämpligt 

Nytt lösenord 10 

Bekräfta 10 

För mer information, besök http://www.crestron.com. 

 

http://www.crestron.com/
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Förbereder e-postaviseringar  
1. Se till att användare kan komma åt hemsidan för LAN RJ45-funktionen med webbläsaren 

(exempelvis Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0).  

2. Från hemsidan för LAN/RJ45, klicka på Varningsinställningar.  

 
3. Som standard är dessa kryssrutor i Varningsinställningar tomma.  
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4. För att skicka e-postavisering, mata in följande: 

 SMTP-fältet är e-postservern för att skicka ut e-post (SMTP-protokoll). Detta är ett obligatoriskt fält. 

 Fältet Till är mottagarens e-postadress (exempelvis projektorns administratör). Detta är ett 
obligatoriskt fält.  

 Cc skickar en kopia av larmet till den angivna e-postadressen. Detta är ett valfritt fält (för exempelvis 
projektoradministratörens assistent).  

 Fältet Från är avsändarens e-postadress (exempelvis projektorns administratör). Detta är ett 
obligatoriskt fält.  

 Välj larmförhållande genom att markera önskade rutor.  

 

Obs! Fyll i alla fält som visas på bilden. Användare kan klicka på Skicka test-e-post för att testa vilken 
inställning som är korrekt. För att skicka en e-postavisering måste du välja varningstillstånd och ange en 
korrekt e-postadress. 
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RS232 med Telnet-funktion 
Förutom projektor ansluten till RS232-gränssnitt med "Hyper-Terminal"-kommunikation från dedikerad 
RS232-kommandokontroll, finns det en alternativ RS232-kommandokontrollväg, ett så kallat "RS232 med 
TELNET" för LAN/RJ45-gränssnitt. 

Snabbstartsguide för "RS232 med TELNET" 
Kontrollera och erhåll IP-adressen i projektorns OSD. 

Kontrollera att datorn har åtkomst till projektorns webbsida. 

Kontrollera att inställningen "Windows-brandväggen" inaktiveras om "TELNET" funktionen filtreras ut 
av dator. 

 
Start => Program => Tillbehör => Kommandotolken 
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Ange kommandot i formatet som nedan: 

telnet  ttt.xxx.yyy.zzz  23 (tryck sedan på "Enter") 

(ttt.xxx.yyy.zzz: Projektorns IP-adress) 

Om Telnet-anslutning är klar och användaren kan ha RS232-styringång, tryck på "Enter" och RS232-
kommandot kommer att fungera. 

 

Hur man aktiverar TELNET i Windows Vista / 7 / 8 
Som standard i Windows VISTA / 7 / 8 ingår inte "TELNET"-funktionen. Slutanvändare kan aktivera 
denna funktion genom att "Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner". 

Öppna "Kontrollpanelen" i Windows VISTA / 7 / 8 

 
Öppna "Program"  
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Välj "Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner" 

 
Markera alternativet "Telnet-klient" och tryck sedan på knappen "OK". 

 

Specifikationsblad för "RS232 med TELNET" : 
1. Telnet: TCP 

2. Telnet-port: 23  

(för mer information, ta kontakt med servicetekniker eller serviceteam). 

3. Telnet-verktyg: Windows "TELNET.exe" (konsolläge) 

4. Frånkoppling av RS232-med-Telnet-kontroll normalt: Stäng Windows Telnet-verktyget direkt efter 
att TELNET-anslutningen är klar. 

5. Begränsning 1 för Telnet-Control: det finns mindre än 50 bytes för efterföljande nätverks-payload 
för Telnet-Control-applikation. 

Begränsning 2 för Telnet-Control: det finns mindre än 26 bytes för ett komplett RS232-kommando 
för Telnet-Control. 

Begränsning 3 för Telnet-Control: Minsta fördröjning för nästa RS232-kommando måste vara 
större än 200 (ms). 

(*, i Windows:s inbyggda "TELNET.exe"-verktyg kommer knappen "Enter" ge koden för 
"Vagnretur" och "Ny rad.) 
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Status 
Tryck på markörknappen ▲▼ för att flytta upp och ned i menyn Avancerat. Välj undermenyn Status och 
tryck på  (Enter) / ► för att öppna undermenyn Status. 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

Ingångskälla Visa den aktiverade källan. 

Videoinformation Visar upplösnings/videoinformation for RGB-källa och färgstandard för videokällan. 

Lamptimmar (Eko, 
Normal, Dynamisk 
Eko) 

Användarinformation för använd lamptid visas. 

Mjukvaruversion Visar systemets mjukvaruversion. 

Serienummer Visar produktens serienummer. 

Luftfiltertimmar Visar antalet timmar som luftfiltret har använts. 
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UNDERHÅLL OCH SÄKERHET 

Byta projektorlampa 
Projektionslampan ska bytas nar den har brunnit ut. Den bör endast ersättas med en certifierad reservdel 
som du kan beställa från din lokala återförsaljare.  

 Viktigt: 
a. Projektionslampan som används i denna produkt innehåller en liten mängd kvicksilver. 

b. Kassera inte denna produkt tillsammans med vanligt hushållsavfall. 

c. Kassering av denna produkt måste utföras i enlighet med föreskrifterna i din kommun. 

 Varning: 
Var noga med att stänga av projektorn och dra ut strömsladden minst 30 minuter före lampbyte. 
Underlåtenhet att följa detta kan resultera i allvarliga brännskador. 
 

 Varsamhet: 
I sällsynta fall kan glödlampan brinna ut under normal drift och orsaka att glasdamm eller 
glasskärvor släpps ut från den bakre utblåsventilen. 

Undvik att andas in eller vidröra glasdamm och glasskärvor. Detta kan orsaka personskador. 

Håll alltid ansiktet utom räckhåll från utblåsventilen så att du inte drabbas av gas och trasiga 
glasskärvor från lampan. 

När lampan tas ut från en takmonterad projektor, se till att ingen befinner sig under projektorn. 
Glassplitter kan falla ner om lampan har brunnit ut.  

 OM EN LAMPA EXPLODERAR 

Om en lampa exploderar kan gas och trasiga glasskärvor spridas ut inne i projektorn och komma ut 
från utblåsventilen. Gasen innehåller giftigt kvicksilver. 

Öppna fönster och dörrar för ventilation. 

Om gasen andas in eller om glasskärvorna från den trasiga lampan hamnar i dina ögon eller mun, 
kontakta omedelbart läkare.  

1.  
 

Stäng av strömmen till projektorn genom 
att trycka på knappen POWER. 

 

2.  
 

Lat projektorn svalna i minst 30 minuter. 

3.  
 

Dra ur natsladden. 
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4.  
 

Las upp lamplocket. 

5.  
 

Lyft uppat och ta bort locket. 

6.  
 

Anvand en skruvmejsel for att ta bort 
skruvarna fran lampmodulen. 

7.  
 

Dra ut lampmodulen. 
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8.  Gor steg 1 till 7 i omvand ordning for att 
installera den nya lampmodulen. 
Under installationen, rikta in 
lampmodulen mot kontakten och se till att 
den sitter i plan for att undvika skador. 

Obs:  
Lampan maste sitta fast pa plats och 
lampkontakter maste anslutas  
ordentligt innan skruvarna dras at. 
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Återställa lamptimern 
När lampan har bytts ut bör du återställa lampans timräknare till noll. Se foljande: 

1.  Tryck på MENU-knappen för att 
öppna OSD-menyn. 

2.  Tryck på pilknapparna ◄► för att 
gå till menyn Avancerad. Tryck 
på pilknappen för att gå ner till 
Avancerad. 

3.  Tryck på markörknappen ▼▲  
för att gå ner till Återställ 
lamptimmar. 

4.  Tryck på  (Enter) / ►. 

Ett meddelande visas. 

5.  Tryck på ▼▲◄► för att nollställa 
lamptimmarna. 

6.  Tryck på MENU-knappen för att 
komma tillbaka till Avancerat. 
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Rengöra projektorn 
För att säkerställa felfri drift måste projektorn rengöras regelbundet från damm och smuts.  

 Varning: 
1. Se till att stänga av projektorn och dra ut strömsladden minst 30 minuter före rengöring.  
Underlåtenhet att följa detta kan resultera i allvarliga brännskador. 

2. Använd endast en fuktad trasa vid rengöring. Var noga med att vatten inte tränger in genom  
projektorns ventilationsöppningar.  

3. Om lite vatten hamnar inuti projektorn vid rengöring, låt den stå urkopplad i ett rum med god  
ventilation i flera timmar innan du använder den igen. 

4. Om mycket vatten kommer in i projektorn under rengöring, lämna in projektorn på service. 

Rengora linsen 
Du kan kopa rengoringsmedel for optisk lins i de flesta kameraaffarer. Se foljande for att rengora 
projektorns lins. 

1. Anvand lite optisk objektivrengoring fpa en ren mjuk trasa. (Pafor inte rengoringsmedlet 
direkt pa objektivet.) 

2. Torka forsiktigt av linsen med en cirkular rorelse. 

 Varsamhet: 
1. Anvand inte slipande medel eller losningsmedel. 

2. Vara noga med att inget rengoringsmedel hamnar pa projektorvaskan eftersom det kan  
missfarga och bleka. 

Rengöra väskan 
Se följande för att rengöra projektorväskan. 

1. Torka bort damm med en ren och fuktig trasa. 

2. Fukta trasan med varmt vatten och milt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel) och torka 
sedan av höljet. 

3. Skölj bort allt rengöringsmedel från trasan och torka av projektorn en gång till. 

 Varsamhet: 
Använd inte alkoholbaserade rengöringsmedel med slipverkan eftersom väskan kan missfärgas  
eller blekas. 
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Rengöring av luftfiltret 
Se följande för att rengöra luftfiltret. 

1. Öppna haken ovanpå filterluckan. 

 

2. Ta bort filtret. 

 

3. Använd en dammsugare för att dammsuga bort dammet på insidan. 

 

Obs:  
1. Använd den mjuka borsttillsatsen när du dammsuger filtret för att undvika att skada det. 

2. Tvätta inte filtret i vatten. Om så görs kan det täppas igen. 
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4. Sätt tillbaka filtret. 

 

5. Stäng filterluckan och lås haken. 

 

6. Slå på projektorn och återställ luftfiltrets timer efter att luftfiltret ersätts.  
Återställning av luftfiltertimer: 
Tryck på MENY> Välj Avancerat >> Avancerat och välj Återställning av luftfiltertimer. 
Tryck på  (Enter) / ► för att återställa timern. 

 Viktigt:  
Filterlysdioderna lyser när det är dags för service av filtret (1000 timmar). 
Om filtret är trasigt använd ett nytt. 
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Använda fysiskt lås 

Använda Kensington säkerhetsöppning 
Oka sakerheten genom att fasta projektorn till ett fast foremal med Kensington laset och en 
sakerhetskabel. 

 

Notera: 
Kontakta din återförsäljare angående köp av lämplig Kensington säkerhetskabel. 

Säkerhetslåset motsvarar Kensingtons MicroSaver Security System. Om du har någon  
kommentarer, kontakta: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tfn:  
800-535-4242, http://www.Kensington.com.  

Använda säkerhetsfältlåset 
Förutom lösenordsskyddsfunktionen och Kensington låset, hjälper säkerhetsöppningen till att skydda 
projektorn från obehörig användning. 

Se följande bild. 
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FELSÖKNING 

Vanliga problem och losningar 
Dessa riktlinjer ger tips för hur man hanterar problem som kan uppstå när projektorn används. Om 
problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare för hjälp. 

Ofta när lång tid spenderats på felsökning kan felet spåras till något så enkelt som en lös anslutning. 
Kontrollera följande innan du fortsätter med problemspecifika lösningar. 

• Använd en annan elektrisk enhet för att bekräfta att det elektriska uttaget fungerar. 

• Se till att projektorn är påslagen. 

• Se till att alla anslutningar är korrekt anslutna.  

• Se till att anslutna enheter är påslagna. 

• Se till att en ansluten dator inte är i standbyläget. 

• Se till att en ansluten bärbar dator är konfigurerad för extern visning. 
(Detta görs vanligen genom att trycka på en Fn-knappkombination på datorn.) 

Tips for felsökning 
I varje problemspecifika avsnitt, testa stegen i den ordning de föreslås. Detta kan hjälpa till att lösa 
problemet snabbare. 

Försök att precisera problemet och undvik att ersätta icke-defekta delar. 
Exempelvis, om du byter batterier och problemet kvarstar, satt tillbaka originalbatterierna och ga till nasta 
steg.  

Håll reda på stegen du vidtar under felsökningen: Informationen kan vara användbar när du ringer teknisk 
support eller för att meddela till servicepersonalen. 
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LED felmeddelanden 

FELKODSMEDDELANDE STRÖMLYSDIOD LAMP-LED 
TEMPERATUR-

LED 
FILTERLYSDIOD

Lampa klar Blå AV AV AV 

Start 
Blinkande  

(gul) 
AV AV AV 

Kylning 
Blinkande  

(gul) 
AV AV AV 

Övertemperatur AV AV PÅ AV 

Luftfiltertimer-varning 
(över eller lika med 1000 timmar) 

PÅ AV AV PÅ 

T1-fel 3 blinkningar 1 blinkning AV AV 

Fel termisk sensorbrytare 4 blinkningar AV AV AV 

G794-fel 4 blinkningar 4 blinkningar AV AV 

Lampfel 5 blinkningar AV AV AV 

Ballast övertemperatur 5 blinkningar 1 blinkning AV AV 

Ballast kortslutning 5 blinkningar 2 blinkningar AV AV 

Lampa - Slut på lampans 
livslängd upptäckt 

5 blinkningar 3 blinkningar AV AV 

Lampa - tändes inte 5 blinkningar 4 blinkningar AV AV 

Lampan släcktes under normal 
användning 

5 blinkningar 5 blinkningar AV AV 

Lampan släcktes under 
uppvärmning 

5 blinkningar 6 blinkningar AV AV 

Lampa - spänningen för låg 5 blinkningar 7 blinkningar AV AV 

Ballast fel 5 blinkningar 8 blinkningar AV AV 

Ballast kommunikationsfel 5 blinkningar 10 blinkningar AV AV 

Ballast övertemperatur 5 blinkningar 11 blinkningar AV AV 

Fel 1 vid återtändning av lampa 5 blinkningar 12 blinkningar AV AV 

Fel 2 vid återtändning av lampa 5 blinkningar 13 blinkningar AV AV 

Lampfel 1 5 blinkningar 14 blinkningar AV AV 

Lampfel 2 5 blinkningar 15 blinkningar AV AV 

Fläkt 1-fel 6 blinkningar 1 blinkning AV AV 

Fläkt 2-fel 6 blinkningar 2 blinkningar AV AV 

Fläkt 3-fel 6 blinkningar 3 blinkningar AV AV 

Fläkt 4-fel 6 blinkningar 4 blinkningar AV AV 

Fläkt 5-fel 6 blinkningar 5 blinkningar AV AV 

Luckan öppen 7 blinkningar AV AV AV 

DMD-fel 8 blinkningar AV AV AV 

Färghjulsfel 9 blinkningar AV AV AV 

Vid eventuellt fel, koppla ifran stromsladden och vanta i en (1) minut innan projektorn startas om. Om 
stromlysdioden eller lamplysdioden fortfarande blinkar eller om Overtemperatur-lampan lyser, kontakta ditt 
servicecenter. 
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Bildproblem 

Problem: Ingen bild visas på skärmen 

1. Verifiera inställningarna på din bärbara eller stationära dator. 

2. Stäng av all utrustning och slå på igen i korrekt ordning. 

Problem: Bilden är suddig.  

1. Justera Fokus på projektorn. 

2. Tryck på knappen AUTO SYNC på fjärrkontrollen. 

3. Se till att avståndet från projektorn till skärmen ligger inom projektionsomfånget. 

4. Kontrollera att projektorns objektiv är rent. 

Problem: Bilden övre eller nedre del är bredare (trapetsoideffekt).  

1. Placera projektorn så att den är så vertikal som möjligt mot skärmen.  

2. Använd Keystone knappen på fjärrkontrollen eller på projektorn för att korrigera problemet. 

Problem: Bilden är spegelvänd.  

Kontrollera inställningen Projicering i menyn Grundläggande i OSD-menyn. 

Problem: Bilden är randig. 

1. Ställ in Frekvens och Tracking i Visning-menyn i OSD till standardinställningarna. 

2. För att säkerställa att problemet inte orsakas av grafikkortet på en ansluten dator, anslut till en 
annan dator.  

Problem: Bilden är platt utan kontraster 

Justera Kontrast-inställningarna i skärmmenyn Bild. 

Problem: Färgen på den projicerade bilden matchar inte källbilden. 

1. Justera inställningen Gamma i Bild-menyn på OSD:n. 
2. Justera Färgtemperatur i menyn Bild -> Avancerat i OSD. 

Lampproblem 

Problem: Det kommer inget ljus från projektorn 

1. Kontrollera att strömsladden ar ordentligt ansluten. 

2. Se till att stromkällan fungerar genom att testa den med en annan elektrisk enhet. 

3. Starta om projektorn i korrekt ordning och kontrollera att Strömlampan lyser. 

4. Om du nyligen bytt lampa, forsok att aterstalla lampanslutningarna.  

5. Byt ut lampmodulen. 

6. Sätt tillbaka den gamla lampan i projektorn och lämna in projektorn på service. 

Problem: Lampan slocknar 

1. Stromoverbelastning kan gora att lampan stangs av. Koppla in strämsladden igen. Nar 
Stromlysdioden ar pa, tryck pa stromknappen. 

2. Byt ut lampmodulen. 

3. Sätt tillbaka den gamla lampan i projektorn och lämna in projektorn på service. 
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Fjärrkontrollsproblem 

Problem: Projektorn reagerar inte på fjärrkontrollen  

1. Rikta fjarrkontrollen mot fjarrsensorn pa projektorn.  

2. Se till att vägen mellan fjärrkontrollen och sensorn inte är blockerad. 

3. Stäng av eventuella fluorescerande ljus i rummet. 

4. Kontrollera batteripolariteten. 

5. Byt batterier. 

6. Stäng av andra infraröda enheter i närheten. 

7. Lämna in fjärrkontrollen på service. 

Ljudproblem 

Problem: Det hörs inget ljud 

1. Justera ljudvolymen med fjarrkontrollen.  

2. Justera ljudkällans ljudvolym. 

3. Kontrollera ljudkabelns anslutning. 

4. Testa ljudkällan med andra högtalare. 

5. Lämna in projektorn på service. 

Problem: Ljudet är förvrängt 

1. Kontrollera ljudkabelns anslutning. 

2. Testa ljudkällan med andra högtalare. 

3. Lämna in projektorn på service. 

Lämna in projektorn på service 
Om du inte kan lösa problemet, lämna in projektorn på service. Packetera projektorn i dess 
originalförpackning. Skicka med en beskrivning av problemet och en checklista över de steg du vidtagit för 
att försöka lösa problemet: Informationen kan vara användbar för servicepersonalen. För service, 
återlamna projektorn till inköpsstället. 
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HDMI Frågor och svar 

F. Vad är skillnaden mellan en "Standard" HDMI-kabel och en "höghastighets" HDMI-
kabel? 

HDMI Licensing, LLC meddelade nyligen att kablar ska testas som standard- eller 
hoghastighetskablar.  

˙Standard (eller "kategori 1") HDMI-kablar har testats klara av hastigheter pa 75 Mhz eller upp till 
2,25 Gbps, vilket är likvärdigt med en 720p/1080i-signal.  

˙HDMI-kablar med höghastighet (eller "kategori 2") har testats klara av hastigheter pa 340 Mhz 
eller upp till 10,2 Gbps, vilket är den högsta bandbredden som för närvarande finns tillgänglig 
över en HDMI-kabel och kan hantera 1080p-signaler inklusive de med utökat färgdjup och/eller 
ökad uppdateringshastighet från källan. Hoghastighetskablar kan ocksa ta klara av hogre 
upplosningsskarmar sasom WQXGA biomonitorer (upplosning pa 2560 x 1600). 

 

F. Hur använder jag HDMI-kablar som är längre än 10 meter? 

Det finns många HDMI-adaptrar som fungerar med HDMI-lösningar som förlanger en kabels 
effektiva avstånd från den typiska 10-meterslängden till mycket längre längder. Dessa företag 
tillverkar en mängd olika lösningar som inkluderar aktiva kablar (aktiv elektronik inbyggd i kablarna 
som ökar och förlanger kabelns signal), repetrar, förstarkare samt CAT5/6 och fiberlösningar. 

 

F. Hur kan jag avgöra om en kabel är HDMI-certifierad? 

Alla HDMI-produkter erfordras vara certifierade av tillverkaren som en del i HDMI testspecifikation 
for kompatibilitet. Emellertid kan det förekomma att det finns kablar med HDMI-logotypen som inte 
har testats ordentligt. HDMI Licensing, LLC undersöker aktivt dessa fall för att garantera att 
varumärket HDMI inte missbrukas på marknaden. Vi rekommenderar att konsumenter koper sina 
kablar fran en ansedd kalla och ett palitligt foretag. 

 

For ytterligare information, se: http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49 

 

http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49
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SPECIFIKATIONER 
Specifikationer 

Modellnamn PRO9510L PRO9520WL PRO9530HDL PRO9800WUL

Skärmtyp 
0,7" XGA, 
S600HB 

0,65" WXGA, 
S450 

0,65" 1080P, 
S600 

0,67" WUXGA, 
S600HB 

Upplösning 1024x768 1280x800 1920x1080p 1920x1200 

Projiceringsavstånd 1 meter ~ 10 meter 

Storlek projektionsskärm 22,3”~378,6” 20,7” ~ 351,7” 21,2” ~  361,4” 21,8” ~ 371,4” 

Projektorlins Manuell fokus/manuell zoom 

Projiceringsförhållande 1,3 ~ 2,21 1,32 ~ 2,24 1,25 ~ 2,13 1,25 ~ 2,13 

Keystonekorrigering 
Vertikal ±30° för ±30 steg 

Horisontell ±25 ° för ±25 steg 

Projektionsmetoder Fram, bak, bord/tak (bak, fram) 

Datakompatibilitet VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA vid 60 Hz, Mac 

SDTV/EDTV/HDTV 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p 

Videokompatibilitet NTSC / NTSC 4,43, PAL (B, G, H, I), SECAM 

H-synk 15, 31 - 91,4kHz 

V-Synk 24 ~ 30 Hz, 47 ~ 120Hz 

Säkerhetscertifieringar FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC, NOM, C-tick, TUV, PSB 

Drifttemperatur 5° till 40 °C 

Användningsrelaterad 10% till 85% (ingen kondens) 

Användningshöjd Havsnivå till 10 000 fot @ 23 °C 

Miljömässiga 
förvaringsförhållanden 

-10° till 60°C, 5% till 95% (ingen kondens) 

Mått 445mm (B) x 325,5mm (D) x 167mm (H) 

Vikt 8,29 kg (18,28 lbs) 

Strömförsörjning AC universell 100 ~ 240, typisk @ 110VAC (100~240)/+-10% 

Strömförbrukning 480W (Normal), 380W (Eco), <0,5 W (Standby), <3 W (på via Lan) 

Lampa 370W (Normal) / 280W (Eco) 

Högtalare 7W RMS x 2 

Ingångskontakter 

VGA x 2 

DVI-D x 1 

S-video x 1 

5 BNC (RGBHV) x 1 

Minikontakt, stereo x 3 

Kompositvideo x1 

HDMI (MHL) x 1, HDMI x 1 

Ljud RCA (R/L) x 1 

Mikrofon minikontakt x 1 

USB typ A x 1 
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Uttag 

VGA x 1 

Ljud RCA (R/L) x 1 

Datorljud x 1 

3D-Synk x 1 

Kontrollutgång 

RS-232C x 1 

RJ45 x 1 

Skärmutlösare: Likströmsuttag x 1 (DC12V 200mA utmatningsfunktion)

Kabelansluten fjärrkontroll In x 1 

Kabelansluten fjärrkontroll Ut x 1 

USB Typ B för service x 1 

Säkerhet 
Kensington säkerhetsöppning 

Säkerhetsstång 

Obs: För frågor om produkspecifikationer, kontakta din lokala återförsäljare.  
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Projektionsavstånd mot projektionsstorlek 

PRO9510L / PRO9520WL / PRO9530HDL / PRO9800WUL 

 

PRO9510L (XGA) 

(a) Skärmstorlek 
[tum (m)] 

4:3-bild på en 4:3-skärm 
(b) Projektionsavstånd 

[m (tum)] (c) Bildhöjd 
[cm (tum)] 

(d) Vertikal 
förskjutning 
[cm (tum)] min. max. 

26,7 (0,7) ---  1,2 (30,5) 40,7 (16) 5,1 (2) 
30 (0,8) ---  1,3 (34,2) 45,7 (18) 5,7 (2,3) 
40 (1,0) 1,1 (26,8) 1,8 (45,6) 61 (24) 7,6 (3) 
50 (1,3) 1,3 (33,5) 2,2 (57) 76,2 (30) 9,5 (3,8) 
60 (1,5) 1,6 (40,3) 2,7 (68,4) 91,4 (36) 11,4 (4,5) 
70 (1,8) 1,8 (47) 3,1 (79,8) 106,7 (42) 13,3 (5,3) 
80 (2,0) 2,1 (53,7) 3,6 (91,3) 121,9 (48) 15,2 (6) 
90 (2,3) 2,4 (60,4) 4 (102,7) 137,2 (54) 17,1 (6,8) 
100 (2,5) 2,6 (67,1) 4,5 (114,1) 152,4 (60) 19,1 (7,5) 
120 (3,0) 3,2 (80,5) 5,4 (136,9) 182,9 (72) 22,9 (9) 
150 (3,8) 4 (100,6) 6,7 (171,1) 228,6 (90) 28,6 (11,3) 
200 (5,1) 5,3 (134,2) 9 (228,1) 304,8 (120) 38,1 (15) 
250 (6,4) 6,6 (167,7) 11,2 (285,2) 381 (150) 47,6 (18,8) 
300 (7,6) 7,9 (201,3) 13,5 (342,2) 457,2 (180) 57,2 (22,5) 
378,6 (9,6) 10 (254) 17 (431,8) 577 (227,2) 72,1 (28,4) 

 

PRO9520WL (WXGA) 

(a) Skärmstorlek 
[tum (m)] 

16:10-bild på en 16:10-skärm 
(b) Projektionsavstånd 

[m (tum)] (c) Bildhöjd 
[cm (tum)] 

(d) Vertikal 
förskjutning 
[cm (tum)] min. max. 

24,9 (0,6) ---  1,2 (30,5) 33,5 (13,2) 5,7 (2,2) 
30 (0,8) ---  1,4 (36,8) 40,4 (15,9) 6,9 (2,7) 
40 (1,0) 1,1 (28,9) 1,9 (49) 53,8 (21,2) 9,2 (3,6) 
50 (1,3) 1,4 (36,1) 2,4 (61,3) 67,3 (26,5) 11,4 (4,5) 
60 (1,5) 1,7 (43,3) 2,9 (73,5) 80,8 (31,8) 13,7 (5,4) 
70 (1,8) 2 (50,6) 3,4 (85,8) 94,2 (37,1) 16 (6,3) 
80 (2,0) 2,3 (57,8) 3,9 (98) 107,7 (42,4) 18,3 (7,2) 
90 (2,3) 2,6 (65) 4,3 (110,3) 121,2 (47,7) 20,6 (8,1) 
100 (2,5) 2,8 (72,2) 4,8 (122,5) 134,6 (53) 22,9 (9) 
120 (3,0) 3,4 (86,7) 5,8 (147,1) 161,5 (63,6) 27,5 (10,8) 
150 (3,8) 4,3 (108,3) 7,2 (183,8) 201,9 (79,5) 34,3 (13,5) 
200 (5,1) 5,7 (144,4) 9,6 (245,1) 269,2 (106) 45,8 (18) 
250 (6,4) 7,1 (180,5) 12,1 (306,4) 336,5 (132,5) 57,2 (22,5) 
300 (7,6) 8,5 (216,6) 14,5 (367,6) 403,9 (159) 68,7 (27) 
351,7 (8,9) 10 (254) 17 (431) 473,5 (186,4) 80,5 (31,7) 

(a)

(d)

(b)

(e)

(f)
(c)

(a)

(d)

(c)

(b)

(e)
(f)
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PRO9530HDL (1080p) 

(a) Skärmstorlek 
[tum (m)] 

16:9-bild på en 16:9-skärm 
(b) Projektionsavstånd 

[m (tum)] (c) Bildhöjd 
[cm (tum)] 

(d) Vertikal 
förskjutning 
[cm (tum)] min. max. 

25,4 (0,6) ---  1,2 (30,4) 31,6 (12,5) 5,7 (2,2) 
30 (0,8) ---  1,4 (35,9) 37,4 (14,7) 6,7 (2,6) 
40 (1,0) 1,1 (28,1) 1,9 (47,9) 49,8 (19,6) 9 (3,5) 
50 (1,3) 1,4 (35,1) 2,4 (59,9) 62,3 (24,5) 11,2 (4,4) 
60 (1,5) 1,7 (42,2) 2,8 (71,9) 74,7 (29,4) 13,4 (5,3) 
70 (1,8) 1,9 (49,2) 3,3 (83,8) 87,2 (34,3) 15,7 (6,2) 
80 (2,0) 2,2 (56,2) 3,8 (95,8) 99,6 (39,2) 17,9 (7,1) 
90 (2,3) 2,5 (63,3) 4,2 (107,8) 112,1 (44,1) 20,2 (7,9) 
100 (2,5) 2,8 (70,3) 4,7 (119,8) 124,5 (49) 22,4 (8,8) 
120 (3,0) 3,3 (84,3) 5,7 (143,7) 149,4 (58,8) 26,9 (10,6)
150 (3,8) 4,2 (105,4) 7,1 (179,7) 186,8 (73,5) 33,6 (13,2)
200 (5,1) 5,5 (140,6) 9,4 (239,5) 249,1 (98,1) 44,8 (17,6)
250 (6,4) 6,9 (175,7) 11,8 (299,4) 311,3 (122,6) 56 (22,1)
300 (7,6) 8,3 (210,9) 14,1 (359,3) 373,6 (147,1) 67,2 (26,5)
361,4 (9,2) 10 (254) 17 (432,9) 450 (177,2) 81 (31,9)
 

PRO9800WUL (WUXGA) 

(a) Skärmstorlek 
[tum (m)] 

16:10-bild på en 16:10-skärm 
(b) Projektionsavstånd 

[m (tum)] (c) Bildhöjd 
[cm (tum)] 

(d) Vertikal 
förskjutning 
[cm (tum)] min. max. 

26,2 (0,7) ---   1,2 (30,5) 35,3 (13,9) 3,9 (1,5) 
30 (0,8) ---   1,4 (35) 40,4 (15,9) 4,4 (1,7) 
40 (1,0) 1,1 (27,4) 1,8 (46,6) 53,8 (21,2) 5,9 (2,3) 
50 (1,3) 1,3 (34,2) 2,3 (58,3) 67,3 (26,5) 7,4 (2,9) 
60 (1,5) 1,6 (41) 2,8 (69,9) 80,8 (31,8) 8,9 (3,5) 
70 (1,8) 1,9 (47,9) 3,2 (81,6) 94,2 (37,1) 10,4 (4,1) 
80 (2,0) 2,2 (54,7) 3,7 (93,2) 107,7 (42,4) 11,8 (4,7) 
90 (2,3) 2,4 (61,5) 4,1 (104,9) 121,2 (47,7) 13,3 (5,2) 
100 (2,5) 2,7 (68,4) 4,6 (116,5) 134,6 (53) 14,8 (5,8) 
120 (3,0) 3,2 (82,1) 5,5 (139,8) 161,5 (63,6) 17,8 (7) 
150 (3,8) 4 (102,6) 6,9 (174,8) 201,9 (79,5) 22,2 (8,7) 
200 (5,1) 5,4 (136,8) 9,2 (233,1) 269,2 (106) 29,6 (11,7)
250 (6,4) 6,7 (171) 11,5 (291,3) 336,5 (132,5) 37 (14,6)
300 (7,6) 8,1 (205,2) 13,8 (349,6) 403,9 (159) 44,4 (17,5)
371,4 (9,4) 10 (254) 17 (432,8) 500 (196,8) 55 (21,7)
 

(a)

(d)

(b)

(e)

(f)
(c)

(a)

(d)

(c)

(b)

(e)
(f)
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Timinglägestabell 

projektorn kan visa flera upplösningar. Förljande tabell ger en översikt över upplsöningar som kan visas 
med projektorn. 

SIGNAL UPPLÖSNING 
H-SYNK 
( KHZ ) 

V-SYNK

( HZ ) 
KOMPOSIT 
S_VIDEO 

KOMPONENT 
RGB 

(ANALOG) 
DP/HDMI
(DIGITAL) 

NTSC － 15,7 60,0 ○ － － －

PAL/SECAM － 15,6 50,0 ○ － － －

VESA 

720 x 400 31,5 70,1 － － ○ ○
720 x 400 37,9 85,0 － － ○ ○
640 x 480 31,5 60,0 － － ○ ○
640 x 480 37,9 72,8 － － ○ ○
640 x 480 37,5 75,0 － － ○ ○
640 x 480 43,3 85,0 － － ○ ○
800 x 600 35,2 56,3 － － ○ ○

* 800 x 600 37,9 60,3 － － ○ ○
800 x 600 46,9 75,0 － － ○ ○
800 x 600 48,1 72,2 － － ○ ○
800 x 600 53,7 85,1 － － ○ ○

** 800 x 600 76,3 120,0 － － ○ ○
* 1024 x 768 48,4 60,0 － － ○ ○
1024 x 768 56,5 70,1 － － ○ ○
1024 x 768 60,0 75,0 － － ○ ○
1024 x 768 68,7 85,0 － － ○ ○

** 1024 x 768 97,6 120,0 － － ○ ○
1024 x 768 99,0 120,0 － － ○ ○
1152 x 864 67,5 75,0 － － ○ ○

* 1280 x 720 45,0 60,0 － － ○ ○
* 1280 x 720 90,0 120,0 － － ○ ○
1280 x 768 47,4 60,0 － － ○ ○

* 1280 x 768 47,8 59,9 － － ○ ○
* 1280 x 800 49,7 59,8 － － ○ ○
1280 x 800 62,8 74,9 － － ○ ○
1280 x 800 71,6 84,9 － － ○ ○

** 1280 x 800 101,6 119,9 － － ○ ○
*** 1280 x 1024 64,0 60,0 － － ○ ○

1280 x 1024 80,0 75,0 － － ○ ○
1280 x 1024 91,1 85,0 － － ○ ○

*** 1280 x 960 60,0 60,0 － － ○ ○
1280 x 960 85,9 85,0 － － ○ ○

*** 1366 x 768 47,7 60,0 － － ○ ○
*** 1400 x 1050 65,3 60,0 － － ○ ○

1440 x 900 55,5 59,9 － － ○ ○
*** 1440 x 900 55,9 59,9 － － ○ ○

1440 x 900 70,6 75,0 － － ○ ○
1600 x1200 75,0 60,0 － － ○ ○
1680 x 1050 64,7 59,9 － － ○ ○
1680 x 1050 65,3 60,0 － － ○ ○
1920 x 1200 74,0 60,0 － － ○ ○
1920 x 1080 67,5 60,0 － － ○ ○
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SIGNAL UPPLÖSNING 
H-SYNK 
( KHZ ) 

V-SYNK

( HZ ) 
KOMPOSIT 
S_VIDEO 

KOMPONENT 
RGB 

(ANALOG) 
DP/HDMI
(DIGITAL) 

Apple 
Macintosh 

640 x 480 35,0 66,7 － － ○ ○
832 x 624 49,7 74,5 － － ○ ○
1024 x 768 60,2 74,9 － － ○ ○
1152 x 870 68,7 75,1 － － ○ ○

SDTV 
480i 15,7 60,0 － ○ － ○
576i 15,6 50,0 － ○ － ○

EDTV 
576p 31,3 50,0 － ○ － ○
480p 31,5 60,0 － ○ － ○

HDTV 

720p 37,5 50,0 － ○ － ○
720p 45,0 60,0 － ○ － ○
1080i 33,8 60,0 － ○ － ○
1080i 28,1 50,0 － ○ － ○
1080p 27,0 24,0 － ○ － ○
1080p 28,0 25,0 － ○ － ○
1080p 33,7 30,0 － ○ － ○
1080p 56,3 50,0 － ○ － ○
1080p 67,5 60,0 － ○ － ○

O: Frekvens som stöds 

—: Frekvens som inte stöds 

Notering om 3D： 

"" Betyder det att timing kan stödja icke-3D och 3D-signal med Frame Sequential och Top-
Bottom-format. 

"" Betyder det att timing kan stödja icke-3D och 3D-signal med Frame Sequential-format. 

"" Betyder det att timing kan stödja icke-3D och 3D-signal med Top-Bottom-format. 

Visad 3D-timing beror på EDID-fil och bildskärmskort. Det är möjligt att användaren inte kan välja 
ovanstående 3D-timings på bildskärmskortet. 

Panelens upplösning är  1280 x 800. Annan upplösning än naturligt upplösning kan visa ojämn storlek 
på text eller linjer. 

Färgen          betyder endast för visning. (endast 4:3) 

Färgen          betyder att visst brus är acceptabelt eftersom videoläge-synk inte justerar automatisk. 

HDTV-timingens primära kontrollverktyg är DVD-spelaren, VG828 är sekundär. 



 

 

74 

Projektorns mått 
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REGELEFTERLEVNAD 

FCC-varning 
Denna utrustning har testats och funnits motsvara gränserna för digital utrustning av klass B enligt del 15 i 
FCC:s regler. Dessa gränsvarden har utvecklats för att ge ett rimligt skydd mot skadlig störning när 
utrustningen används i en yrkesmiljö. 

Utrustningen genererar, använder och kan avge högfrekvent energi och kan, om den inte installeras och 
används enligt bruksanvisningen, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Användandet av denna 
utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadlig störning, i dessa fall måste 
användaren åtgärda störningen på egen bekostnad. 

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av ansvariga parter för efterlevnad kan 
upphäva användarens rätt att använda utrustningen. 

Kanada 
Denna digitala apparat av klass B uppfyller kanadensiska ICES-003. 

Säkerhetscertifieringar 
FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC, , NOM, , C-tick, TUV, PSB 
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BILAGA I 

IR-kodtabell 

Knappnr. Knapp formatera Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 

1 Power ON NEC X3 F4 17 E8 

2 My Button NEC X3 F4 56 A9 

3 COMP NEC X3 F4 41 BE 

4 HDMI NEC X3 F4 A1 5E 

5 HDMI/MHL NEC X3 F4 58 A7 

6 VIDEO NEC X3 F4 9F 60 

7 BNC NEC X3 F4 57 A8 

8 Source NEC X3 F4 40 BF 

9 Auto SYNC NEC X3 F4 8 F7 

10 Up /V keystone + NEC X3 F4 0B F4 

11 Freeze NEC X3 F4 3 FC 

12 Left /H keystone - NEC X3 F4 0E F1 

13 Enter NEC X3 F4 15 EA 

14 Right H keystone + NEC X3 F4 0F F0 

15 MENU NEC X3 F4 30 CF 

16 Down/V keystone - NEC X3 F4 0C F3 

17 EXIT NEC X3 F4 28 D7 

18 MOUSE NEC X3 F4 31 CE 

19 Mouse Left NEC X3 F4 36 C9 

20 Mouse Right NEC X3 F4 37 C8 

21 ID SET NEC X3 F4 96 69 

22 PgUp/ 1 NEC X3 F4 6 F9 

23 PgDn / 2 NEC X3 F4 5 FA 

24 Blank/ 3 NEC X3 F4 7 F8 

25 Mute/ 4 NEC X3 F4 14 EB 

26 PATTERN/ 5 NEC X3 F4 55 AA 

27 Aspect/ 6 NEC X3 F4 13 EC 

28 Volume+/ 7 NEC X3 F4 82 7D 

29 Help/ 8 NEC X3 F4 21 DE 

30 Presentation Timer NEC X3 F4 27 D8 

31 Volume- NEC X3 F4 83 7C 

32 Magnify NEC X3 F4 32 CD 

33 ECO MODE NEC X3 F4 2B D4 

34 Key pad lock NEC X3 F4 8E 71 

35 COLOR MODE NEC X3 F4 10 EF 
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BILAGA II 

RS-232C-protokoll 

RS232-inställning 

Baudhastighet  9600 

Databitar 8 

Paritetskontroll Ingen 

Stoppbitar 1 

Flödeskontroll  Ingen 

UART16550 FIFO Inaktivera 

Lägsta fördröjning för nästa kommando: 1 ms 

Kommandostruktur för styrning  
Kommandot är strukturerat av huvudkoden, kommandokoden, data kode och 
slutkoden. De flesta kommandon är strukturerade förutom vissa för kompatibilitet 
med andra projektorer. 

                 Header kod Kommandokod Datakod Slutkod 
HEX  Command Data 0Dh 
ASCII ‘V’ Command Data CR 

Driftkommando 

Obs! 

"CR" betyder Radbrytning (Carriage Return) 

XX=99 

Ex: S99S001 + Enter, för att slå på. 

Resultat P=Lyckades / F=Misslyckades 

n: 0:Inaktivera/1: Aktivera/Värde (0~9999)  
  

Kommandogrupp 00 

ASCII HEX Funktion Beskrivning Resultat 

SXXS0001 53h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 31h 0Dh Power On   P/F 

SXXS0002 53h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 32h 0Dh Power Off   P/F 

SXXS0003 53h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 33h 0Dh Resync   P/F 

SXXG0004 53h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 34h 0Dh Get Lamp Hours   Pn/F 

SXXG0005 53h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 35h 0Dh Get Air filter timer n=0~999999 Pn/F 

SXXS0006 53h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 36h 0Dh System Reset   P/F 

SXXG0007 53h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 37h 0Dh Get System Status

0: Reset 
1:Standby 
2:Operation 
3:Cooling 

Pn/F 

SXXG0008 53h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh  Get F/W Version   Pn/F 

SXXG0009 53h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 39h 0Dh  Get Alter EMail   Pn/F 

SXXS0009n 53h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 39h nh 0Dh Set Alter Email 
n=xxxxxx@xxxx.
xxx.xx 

P/F 

SXXS0010 53h Xh Xh 53h 30h 30h 31h 30h 0Dh  Lamp Hours Reset   Pn/F 

mailto:n=xxxxxx@xxxx.xxx.xx
mailto:n=xxxxxx@xxxx.xxx.xx
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Kommandogrupp 01 

ASCII HEX Funktion Beskrivning Returvärde 

SXXG0101 53h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh  Get Brightness n=0~100 Pn/F 

SXXS0101n 53h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 31h nh 0Dh Set Brightness n=0~100 P/F 

SXXG0102 53h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 32h 0Dh  Get Contrast n=0~100 Pn/F 

SXXS0102n 53h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 32h nh 0Dh Set Contrast n=0~100 P/F 

SXXG0103 53h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 33h 0Dh  Get Color n=0~100 Pn/F 

SXXS0103n 53h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 33h nh 0Dh Set Color n=0~100 P/F 

SXXG0104 53h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 34h 0Dh  Get Tint n=0~100 Pn/F 

SXXS0104n 53h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh Set Tint n=0~100 P/F 

SXXG0105 53h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh  Get Sharpness 0~31 Pn/F 

SXXS0105n 53h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh Set Sharpness 0~31 P/F 

SXXG0106 53h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh  
Get Color 
Temperature 

0=Warm 
 1=Normal 
2=Cool 

Pn/F 

SXXS0106n 53h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh 
Set Color 
Temperature 

0=Warm 
 1=Normal 
2=Cool 

P/F 

SXXG0107 53h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh  Get Gamma 
0 to 12 
13:DICOM SIM 
14:sRGB 

Pn/F 

SXXS0107n 53h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh Set Gamma 
0 to 12 
13:DICOM SIM 
14:sRGB 

P/F 

SXXG0108 53h 39h 39h 47h 30h 31h 30h 38h 0Dh Get Display Mode

0:Brightest 
1:Dynamic 
2:Standard 
3:ViewMatch 
sRGB 
4:Movie 
5.DICOM SIM 
6: User 

Pn/F 

SXXS0108n 53h 39h 39h 53h 30h 31h 30h 38h nh 0Dh Set Display Mode 

0:Brightest 
1:Dynamic 
2:Standard 
3:ViewMatch 
sRGB 
4:Movie 
5.DICOM SIM 
6: User 

P/F 
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Kommandogrupp 02 

ASCII HEX Funktion Beskrivning Returvärde 

SXXS0201 53h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 31h 0Dh Select RGB  P/F 

SXXS0202 53h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 32h 0Dh Select RGB2  P/F 

SXXS0203 53h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 33h 0Dh Select DVI  P/F 

SXXS0204 53h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh Select Video  P/F 

SXXS0205 53h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 35h 0Dh Select S-Video  P/F 

SXXS0206 53h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh Select HDMI  P/F 

SXXS0207 53h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 37h 0Dh Select BNC  P/F 

SXXS0208 53h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 38h 0Dh 
Select 
Component 

 P/F 

SXXS0209 53h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 39h 0Dh Select HDMI 2  P/F 

SXXS0210 53h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 30h 0Dh Select DP  P/F 

SXXS0215 53h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 33h 0Dh Select HDBASET  P/F 

SXXG0220 53h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh Get Current Source

Return 
1:RGB 
2:RGB2 
3:DVI 
4:Video 
5:S-Video 
6:HDMI 
7:BNC 
8:Component 
9:HDMI2 
10:Display Port 
15:HDBASET 

Pn/F 

 

Kommandogrupp 03 

ASCII HEX Funktion Beskrivning Returvärde 

SXXG0301 53h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh Get Scaling 

0: Fill 
1: 4:3 
2: 16:9 
3 :Letter Box 
4 :Native 

Pn/F 

SXXS0301n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0Dh Set Scaling 

0: Fill 
1: 4:3 
2: 16:9 
3 :Letter Box 
4 :Native 

P/F 

SXXG0302 53h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh Blank  Pn/F 

SXXS0302n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0Dh Blank  P/F 

SXXG0303 53h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 33h 0Dh Auto Keystone On  Pn/F 

SXXS0303n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 33h nh 0Dh Auto Keystone On  P/F 

SXXG0304 53h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh Freeze On  Pn/F 

SXXS0304n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0Dh Freeze On  P/F 

SXXG0305 53h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 35h 0Dh Volume n=0~10 Pn/F 

SXXS0305n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0Dh Volume n=0~10 P/F 

SXXG0306 53h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 36h 0Dh Treble n=0~16 Pn/F 
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Kommandogrupp 03 

ASCII HEX Funktion Beskrivning Returvärde 

SXXS0306n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 36h nh 0Dh Treble n=0~16 P/F 

SXXG0307 53h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 37h 0Dh Bass n=0~16 Pn/F 

SXXS0307n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 37h nh 0Dh Bass n=0~16 P/F 

SXXG0308 53h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh Projection Mode 

0:Front 
1:Rear 
2: Ceiling 
3: Rear+Ceiling 

Pn/F 

SXXS0308n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh Projection Mode 

0:Front 
1:Rear 
2: Ceiling 
3: Rear+Ceiling 

P/F 

SXXG0309 53h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh 
Set vertical 
keystone value 

n=-30~+30 Pn/F

SXXS0309n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh
Set vertical 
keystone value 

n=-30~+30 P/F

SXXG0310 53h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 30h 0Dh 
Set horizontal 
keystone value 

n=-25~+25 Pn/F

SXXS0310n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 30h nh 0Dh
Set horizontal 
keystone value 

n=-25~+25 P/F

SXXG0311 53h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 31h 0Dh Adjust the zoom n=-10~+10 Pn/F 

SXXS0311n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 31h nh 0Dh Adjust the zoom n=-10~+10 P/F 

SXXG0312 53h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 32h 0Dh Adjust the focus n=-20~+20 Pn/F

SXXS0312n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 32h nh 0Dh Adjust the focus n=-20~+20 P/F 

SXXG0313 53h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 33h 0Dh 
Adjust the vertical 
lens shift 

n=-20~+20 Pn/F

SXXS0313n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 33h nh 0Dh
Adjust the vertical 
lens shift 

n=-20~+20 P/F

SXXG0314 53h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 34h 0Dh 
Adjust the 
horizontal lens shift

n=-20~+20 Pn/F

SXXS0314n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 34h nh 0Dh
Adjust the 
horizontal lens shift

n=-20~+20 P/F

SXXG0315 53h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 35h 0Dh 3D 
0:Off 
1:DLP-Link 
2:IR 

Pn/F 

SXXS0315n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 35h nh 0Dh 3D 
0:Off 
1:DLP-Link 
2:IR 

P/F 

SXXG0316 53h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 36h 0Dh 3D Sync Invert 
0:Off 
1:On 

Pn/F 

SXXS0316n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 36h nh 0Dh 3D Sync Invert 
0:Off 
1:On 

P/F 

SXXG0317 53h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 37h 0Dh 3D Format 

0:Frame 
Sequential 
1:Top/Bottom 
2:Side-By-Side 
3:Frame Packing 

Pn/F 

SXXS0317n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 36h nh 0Dh 3D Format 

0: Frame 
Sequential 
1:Top/Bottom 
2:Side-By-Side 
3: Frame Packing 

P/F 
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Kommandogrupp 03 

ASCII HEX Funktion Beskrivning Returvärde 

SXXG0319 53h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 39h 0Dh Lamp Mode 
0:Eco 
1:Normal 
2:Dynamic Eco 

Pn/F 

SXXS0319n 53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 39h 0Dh Lamp Mode 
0:Eco 
1:Normal 
2:Dynamic Eco 

P/F 

SXXS0320 53h 39h 39h 53h 30h 33h 32h 30h 0Dh Logo Capture P/F 

SXXG0321 53h 39h 39h 47h 30h 33h 32h 31h 0Dh Logo Select 

0:ViewSonic 
1:Off 
2: Red 
3:Green 
4:Blue 
5:User 

Pn/F 

SXXS0321n 53h 39h 39h 53h 30h 33h 32h 31h n 0Dh Logo Select 

0:ViewSonic 
1:Off 
2: Red 
3:Green 
4:Blue 
5:User 

P/F 

SXXG0322 53h 39h 39h 47h 30h 33h 32h 32h 0Dh Fan Speed 
0:Normal 
1:High 

Pn/F 

SXXS0322n 53h 39h 39h 53h 30h 33h 32h 32h n 0Dh Fan Speed 
0:Normal 
1:High 

P/F 

SXXG0330 53h 39h 39h 47h 30h 33h 33h 30h 0Dh Sleep Timer 0~120 Pn/F 

SXXS0330n 53h 39h 39h 53h 30h 33h 33h 30h n 0Dh Sleep Timer 0~120 P/F 



Kundtjänst
För teknisk support eller produkttjänst, se tabellen nedan eller kontakta din 
återförsäljare.
OBS! Du behöver produktens serienummer.

Land/Område Webbsida Telefon E-post

Sverige www.viewsoniceurope.com www.viewsoniceurope.com/uk/
support/call-desk/

service_se@
viewsoniceurope.com



Begränsad Garanti
ViewSonic® Projektor

WGarantin omfattas av följande:
ViewSonic garanterar att dess produkter är fria från brister i material och utförande 
under garantiperioden. Om en produkt visar sig vara defekt i material eller utförande 
under garantiperioden kommer ViewSonic att enligt beslut efter eget bedömande att 
reparera eller byta ut produkten mot en likadan produkt. Utbytesprodukt eller reserv-
delar kan innefatta nytillverkade eller ombyggda delar eller komponenter.

Begränsad tre (3) års allmän garanti
Nord- och Sydamerika omfattas av den mer begränsade ettåriga (1) garantin som 
beskrivs nedan: Tre (3) års garanti för alla delar exklusive lampan, tre (3) års garanti 
för utförandet, och ett (1) års garanti för originallampan från inköpsdatumet då den 
första kunden köpte enheten.
Andra områden eller länder: Rådfråga din lokala återförsäljare eller lokala ViewSo-
nickontor om garantiinformation.

Begränsad ettårig (1) garanti vid intensiv användning:
Vid intensiv användning, då projektorn i genomsnitt används mer än fjorton (14) 
timmar dagligen, Nord- och Sydamerika: Ett (1) års garanti för alla delar exklusive 
lampan, ett (1) års garanti för utförandet, och nittio (90) dagar för originallampan från 
inköpsdatumet då den första kunden köpte enheten. Europa:. Ett (1) års garanti för 
alla delar exklusive lampan, ett (1) års garanti för utförandet, och nittio (90) dagar för 
originallampan från inköpsdatumet då den första kunden köpte enheten.
Andra områden eller länder: Rådfråga din lokala återförsäljare eller lokala  
ViewSonickontor om garantiinformation.
Lampgaranti är föremål för villkor och avtal, kontroll och godkännande. Gäller endast 
tillverkarens installerade lampa. Alla tillbehörslampor som köps separat har garanti 
under 90 dagar.

Garantins skyddsomfång:
Denna garanti gäller endast för första köpare/konsument.

Följande omfattas ej av garantin:
1.	Produkt	för	vilken	serienumret	har	helt	eller	delvis	utraderats	eller	modifierats.
2. Skada, kvalitetsförsämring eller felfunktion som beror av:

a.  Olycka, felaktig användning, slarv, brand, vatten, blixtnedslag, force majeure 
eller	annat	laga	hinder,	ickeauktoriserad	produktmodifikation,	eller	underlåtelse	
att följa instruktioner som medföljer produkten.

b.	Användning	utanför	produktspecifikationer.
c.  Användning av produkten för ej avsett ändamål eller under onormala förhållan-

den.
d.  Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktorise-

rats av ViewSonic.
e. Produktskada vid leverans.
f. Uttag eller installation av produkten.
g.	Orsaker	exteriört	produkten,	såsom	elspänningsfluktueringar	eller	strömavbrott.
h.	Användning	av	tillbehör	eller	delar	som	ej	uppfyller	ViewSonic	specifikationer.
i. Normalt slitage.
j. Annan orsak som inte hänför sig till produktfel.

3.  Servicekostnader avseende uttag, installation och färdigställande.



För beställning av service:
1.  Vill du ha information om hur du erhåller service under garantiperioden, kontakta 

ViewSonic kundtjänst (Se sidan för kundsupport). Du kommer att behöva ange 
produktens serienummer.

2.  För att erhålla service under garanti krävs att du presenterar följande: (a) ursprung-
lig inköpshandling (kvitto) med datum, (b) namn, (c) adress, (d) en beskrivning av 
problemet och (e) produktens serienummer.

3.  Se till att leverera produkten med förbetald fraktkostnad i dess originalförpackning 
till ViewSonic eller till ett auktoriserat servicecenter för ViewSonic.

4.  För ytterligare information eller namnet på närmaste servicecenter för ViewSonic, 
ta kontakt med ViewSonic.

Begränsning av underförstådda garantier:
Det föreligger inga garantier, explicit eller underförstått, vilka har omfång utöver den 
häri givna beskrivningen, inklusive underförstådd garanti för säljbarhet och riktighet 
för något särskilt ändamål.

Uteslutande av skadestånd:
Viewsonic skadeståndsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller ut-
byte av produkten. Viewsonic skall ej hållas ansvarigt för:
1.  Skada på annan egendom som förorsakas av defekter hos produkten, skador som 

beror	på	olämplighet,	förlust	vid	användning	av	produkten,	tidsförlust,	profitbortfall,	
förlorat affärstillfälle, förlust av goodwill, störning i affärsförhållande eller annan 
kommersiell förlust, även om möjligheten till sådana skador har omtalats.

2. Andra skador, såsom olycksbetingade eller följdskador eller liknande.
3. Anspråk mot kunden från annan part.

Effekt av lokal lagstiftning:
Denna	garanti	tillerkänner	dig	specifika	juridiska	rättigheter,	och	du	kan	även	ha	an-
dra rättigheter, som varierar från land till land. Vissa länder tillåter inte begränsningar 
av antydda garantier och/eller tillåter inte exklusion av tillfälliga eller följaktiga skador, 
och därför gäller ovanstående begränsningar och exklusioner eventuellt inte dig.

Försäljning utanför USA och Kanada:
För garantiinformation om och service av viewsonic-produkter som säljs utanför USA 
och Kanada, ska kontakt tas med ViewSonic eller med lokal återförsäljare för View-
Sonic.
Garantiperioden för den här produkten i huvudlandet Kina (ej medräknat Hong Kong, 
Macao och Taiwan) är föremål för villkor och förhållanden för Underhållsgarantikortet.
För	användare	i	Europa	och	Ryssland	finns	fullständiga	garantivillkor	på	www.viewso-
niceurope.com under Support/Warranty Information (information om support/garanti).

Projector Warranty Term Template In UG 
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