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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 emel-
lertid 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 mot-

tagaren 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 2004/108/EC och Låg-
spänningsdirektivet 2006/95/EC.

Följande information avser enbart medlemsländer i EU:
Märkningen är i överensstämmelse med direktivet angående Avfall från elektrisk - och 
elektronisk utrustning (WEEE) 2002/96/EC.
Märkningen anger kravet på att INTE borskaffa utrustningen inklusive uttömda 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 % kvicksil-
ver eller mer än 0,002 % kadmium eller mer än 0,004 % bly.

Information om överensstämmelse
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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 tillverka-

rens 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 stickkontakt 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 oanvändbara vägguttaget.

10. Skydda nätsladden mot trampning och klämning, speciellt vid kontakter. Serviceuttag 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 användas under längre tids-
perioder.

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.
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Försäkran om överensstämmelse med RoHS
Denna produkt har konstruerats och tillverkats i enlighet med direktiv 2002/95/EC från Eu-
ropaparlamentet och rådet angående begränsning av användning av vissa skadliga ämnen 
i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet), och anses uppfylla kraven för högsta 
tillåtna koncentrationer, utfärdade av europeiska Kommittén för teknisk anpassning (TAC) 
enligt nedan:

Ämne
Föreslagen högsta 

koncentration
Verklig 

koncentration

Bly (Pb) 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 komponenter i produkter enligt ovan är undantagna under bilagan till RoHS-direktivet 
som följer:
Exempel på undantagna komponenter är:
1. Byt i glas på katodstrålerörens katoder, elektroniska komponenter, lysämnesrör och kera-

miska delar för elektronik (t.ex. piezoelektriska enheter).
2. Bly i lödtenn för höga temperaturer (dvs. blybaserade legeringar innehållande 85 viktpro-

cent bly eller mer).
3. Bly som legeringsmetall i stål med upp till 0,35 viktprocent bly, aluminium innehållande up 

till 0,4 viktprocent bly, och som en kopparlegering innehållande upp till 4 viktprocent bly.
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Information om copyright
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2012. 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 Association. 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 redi-
geringsfel 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 ViewSonic Cor-
poration rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående meddelande. 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 Corporation.

Produktregistrering
För att tillgodose dina framtida behov, och för att erhålla eventuell ytterligare produktinforma-
tion, var god registrera din produkt via Internet hos: www.viewsonic.com. ViewSonic® Guide 
CD-skiva tillhandahåller möjlighet till utskrift av registreringsblanketten vilken du kan posta eller 
skicka som fax till ViewSonic.

För dina anteckningar
Produktens namn: PLED-W500

ViewSonic LED Projector

Modell nummer: VS14048

Dokument nummer: PLED-W500_UG_SWD Rev. 1C 07-31-12

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/kbase/article.php?id=639
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx



v

Anmärkningar angående nätsladden
Nätsladden ska uppfylla kraven i det land projektorn används. Var god jämför din stickkontakt 
med nedanstående illustrationer, och säkerställ att korrekt nätsladd används. Om den medföl-
jande nätsladden inte passar i ditt vägguttag, var god kontakta återförsäljaren. Denna projek-
tor är försedd med skyddsjordad stickkontakt. Var god säkerställ att ditt vägguttag passar till 
kontakten. Åsidosätt inte säkerheten med denna skyddsjordade stickkontakt. Vi rekommende-
rar starkt att använda en videokälla som också är försedd med skyddsjordad stickkontakt för 
att förhindra störningar på signalerna till följd av spänningsvariationer.

Jordning Jordning

JordningJordning

För Australien och kinesiska fastlandet För USA och Kanada

För europeiska kontinenten För Storbritannien
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Nätsladd

Packa upp on kontrollera kartongens innehåll för att säkerställa att samtliga 
nedan förtecknade delar ingår i leveransen. Om något saknas, var god 
kontakta vår kundtjänst.

Dokumentation:

 y Bruksanvisning (DVD)
 y Snabbstartskort
 y Garantikort

2 st. batterier storlek AAA
(för fjärrkontrollen)Projektor med linsskydd Fjärrkontroll

Introduktion
Översikt av förpackningen

   Beroende på olika program i olika länder, kan vissa regioner ha olika tillbehör.

View
Sonic

MEN
U

LAM
P

SOURCE
TEMP

VGA-kabel Mjuk bärväska

AAA AAA

Enter

Freeze

HDMI PC

SD/USB Video

Menu My 
Button Exit

Color
Mode Source

Blank Aspect

Auto
Sync

Magnify

Power Laser
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View
Sonic

MEN
U

LAM
P

SOURCE
TEMP

VGA

AUDIO OUT
USB display

S-VIDEO
VIDEO

SD CARD

HDMI

USB

ViewSonicMENU

LAMP

SOURCE TEMP

Produktöversikt

1. Fokusring

2. Zoomobjektiv

3. Strömknapp / LED-indikatorer

4. Kontrollpanel

5. IR mottagare

Huvudenhet

3

4

8

6
7

1

52

6. Kraftintag

7. Ingångs- / utgångskontakter

8. Justerbar fot

9. Gummifötter

(Framsidan)

(Baksidan)

(Botten)

9



9

Kontrollpanel

ViewSonic

MENU

LAM
P

SOURCE TEMP

1. Lamp-LED

2.  / Kraft-LED

3. Fyra riktningsvalknappar

4. Källa

5. Meny

6. Tmperaturindikatorlampa

1 2 4 63 5
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1. Kensington™ Säkerhetsstång

2. Kraftintag

3. SD-kortläsare

4. USB-kontakt

5. HDMI-kontakt

6. VGA-kontakt (analog datorsignal/HDTV/komponentvideoingång)

7. S-videokontakt

8. Ingångskontakt för kompositvideo

9. Ljudutgång

10. Mini USB-kontakt

SD CARD S-VIDEO VIDEO

AUDIO OUTVGAHDMIUSB

USB display

321 4 5 6 7 8 9 10

Anslutningskontakter
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1. Kraft 

2. HDMI

3. SD/USB

4. Keystone 

5. Enter

6. Volym -

7. Fyra riktningsvalknappar

8. Keystone 

9. Meny

10. Min knapp

11. Föregående/Återspola/Snabbspol-
ning framåt/Nästa

12. Spela/Paus/Stopp

13. Frys

14. Tom

15. Auto synk

16. Förstora +/-

17. Färgläge

18. Källa

19. Bildförhållande

20. Mute

21. Avsluta

22. Volym +

23. Video

24. PC

25. Laser

Fjärrkontroll

Enter

Freeze

HDMI PC

SD/USB Video

Menu My 
Button Exit

Color
Mode Source

Blank Aspect

Auto
Sync

Magnify

Power Laser

1

2

3

4

6

5

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16 17

23

24

20

19

18

21

22

25
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1. Strömsladd
2. HDMI kabel *
3. VGA-kabel 

Ansluta till stationär/bärbar dator

Installation

   Beroende på olika program i olika länder, kan vissa regioner ha olika tillbehör.
   * Extra tillbehör

4. VGA till DVI-A-kabel *
5. Audiokabel 
6. USB-kabel * (typ Mini B till typ A)

SD CARD S-VIDEO VIDEO

VGAHDMIUSB AUDIO OUT
USB display

Notebook

Dator

Kraftintag

1

2
3

3

6

4 5

Ljudutgång
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Ansluta till videokällor

1. Strömsladd
2. HDMI kabel *
3. VGA till HDTV (RCA)-kabel *

   Beroende på olika program i olika länder, kan vissa regioner ha olika tillbehör.
   * Extra tillbehör

4. Audiokabel *
5. S-videokabel *
6. Kompositvideokabel *

SD CARD S-VIDEO VIDEO

VGAHDMIUSB AUDIO OUT
USB display

DVD-spelare, digitalbox, 
HDTV-mottagare S-Video utgång

DVD-spelare Videoutgång

1

5
3

4

2
6

Kraftintag

Ljudutgång
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Anslutning till multimediaenheter

1. Strömsladd
2. SD-kort *

   Beroende på olika program i olika länder, kan vissa regioner ha olika tillbehör.
   * Extra tillbehör

Kraftintag

Notebook

3. USB-minnessticka *
4. USB-kabel * (typ Mini B till typ A)

SD CARD S-VIDEO VIDEO

VGAHDMIUSB AUDIO OUT
USB display

1

2

3

4
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View
Sonic

MEN
U

LAM
P

SOURCE
TEMP

Slå på projektorn
1. Öppnalinsluckan. 

2. Anslut nätsladden och signalkabeln ordentligt. Ström-LEDn kommer då att 
blinka med rött sken.

3. Tänd lampan genom att trycka på knappen “  ” på kontrollpanelen eller fjärr-
kontrollen. Ström-LEDn växlar färg till blå. 

4. Starta den källa du önskar visa på skärmen (dator, notebook, videospelare, 
etc.). Projektorn detekterar källan automatiskt och visar den på skärmen.

5. Om flera källor anslutits samtidigt, tryck på knappen “Källa” på fjärrkontrollen för 
att växla mellan ingångarna.

Att starta/stänga av projektorn

Vi
ew
So
nic

ME
NU

LAMP

SO
U
R
C
E

TE
M
P

2

1

Enter

Freeze

HDMI PC

SD/USB Video

Menu My 
Button Exit

Color
Mode Source

Blank Aspect

Auto
Sync

Magnify

Power Laser

eller

2
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Stänga av projektorn
1. Tryck på knappen “  ” på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen för att stänga av 

projektorn. Följande meddelande visas på skärmen. 
Tryck på knappen “  ” för att bekräfta.

2. Ström-LEDn växlar till röd färg och blinkar snabbt när projektorn stängs av. 
Fläktarna fortsätter att arbeta i ungefär 30 sekunder för att säkerställa korrekt 
kylning.

3. När systemet svalnat kommer Ström-LEDn att sluta blinka och övergår till fast 
rött sken för att indikera Standby-läge.

4. Nätsladden kan nu dras ur väggkontakten.

LED indikatormeddelanden

Meddelande
Lamp-LED  

(röd)
Temp-LED  

(röd)
Ström-LED  

(röd)
Ström-LED  

(blå)

Stickkontakt
Blinkar snabbt 

(100 ms)
Blinkar snabbt 

(100 ms)
Blinkar snabbt 

(100 ms)
-

Standby - - PÅ -

Strömknapp PÅ - - - PÅ

Avsvalningsläge - -
Blinkar (tänd 0,5 s/

släckt 0,5 s)
-

Strömknapp AV:
Avsvalning klar; Standby-läge - - PÅ -

Hämta ner inbyggd programvara PÅ PÅ PÅ -

Fel i termosensor, OSD visar enligt nedan:
1.  Säkerställ att luftintag och -utlopp inte är 

blockerade.
2.  Säkerställ att omgivningstemperaturen är 

lägre än 40°C.

- PÅ - PÅ

Fel i fläktlock, OSD visar enligt nedan:
Projektorn stängs av automatiskt. -

Blinkar (tänd 0,5 s/
släckt 0,5 s)

- PÅ

Lampfel (LED, LED-drivkrets, ljussensor) PÅ - - PÅ
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Justera projektorns höjd
Projektorn är utrustad med hissbara fötter för justering av bildhöjden.

 y Att höja bilden:

Använd skruven i foten för att höja bilden till önskad höjd och fininställa bildens 
vinkel. 

 y Att sänka bilden:

Använd skruven i foten för att sänka bilden till önskad höjd och fininställa bildens 
vinkel. 

Justera den projicerade bilden

Justerbar fot

1 2

Gummifötter
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Justera projektorns skärpa

Fokusring

View
Sonic

MEN
U

LAM
P

SOURCE
TEMP

Ställ in bildskärpan genom att vrida på fokuseringsringen tills bilden blir tydlig.

Justera storleken på den projicerade bilden
Se bilderna och nedanstående tabell om hur att bestämma skärmstorleken och 
projiceringsavståndet.

 y Justering av bildens vertikala läge

Projektionsavstånd

Linsens mitt
Skärm

   Projektion avstånd (m) = 1.4 x Skärmstorlek (m) x 0.848 
Ex.: Projektion avstånd (0.9m)=1.4 x Skärmstorlek (0.76) x 0.848 
Avvikelse ligger runt 5 %

Projektionsavstånd Skärmstorlek (16:10)

Tum m Tum m

35,4 0,9 30 0,76

39,4 1,0 33 0,84

47,2 1,2 40 1,02

51,2 1,3 43 1,09

63 1,6 53 1,35

74,8 1,9 63 1,60

86,6 2,2 73 1,85

94,5 2,4 80 2,03

   Denna tabell är endast avsedd som referens för användaren.
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Användarkontroller
Att använda kontrollpanelen

ViewSonic

MENU

LAM
P

SOURCE TEMP

Namn Beskrivning

Kraft Ställ projektorn till/från.

Meny Öppna skärmmenyn (OSD).

Källa Välj en ingångssignal.

Fyra riktningsval-
knappar Använd ▲▼◄► för att välja rubrik eller ändra ditt val.

Lamp-LED Indikerar projektorlampans status.

Kraft-LED Indikerar projektorns status.

Tmperaturindikator-
lampa Indikerar projektorns temperaturstatus.
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Att använda fjärrkontrollen

Enter

Freeze

HDMI PC

SD/USB Video

Menu My 
Button Exit

Color
Mode Source

Blank Aspect

Auto
Sync

Magnify

Power Laser

1

2

3

4

6

5

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16 17

23

24

20

19

18

21

22

25
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Namn Beskrivning

1 Kraft Ställ projektorn till/från.

2 HDMI Välj HDMI-källa.

3 SD/USB Välj SD/USB-källa.

4 Keystone Justera bildförvrängning som orsakas av att projektorn 
lutar.

5 Enter Bekräfta ditt val av rubrik.

6 Volym - Sänk ljudstyrkenivån.

7 Fyra riktningsval-
knappar Använd ▲▼◄► för att välja rubrik eller ändra ditt val.

8 Keystone Justera bildförvrängning som orsakas av att projektorn 
lutar.

9 Meny Öppna skärmmenyn (OSD).

10 Min knapp Användardefinierad knapp för egen vald funktion.

11
Föregående/Åter-
spola/Snabbspol-
ning framåt/Nästa

Kontrollerar multimediafilen till föregående, återspola, 
snabbspola framåt eller nästa.

12 Spela/Paus/Stopp Kontrollerar multimediafilen till spela, paus eller stopp.

13 Frys Frys skärmbilden. Tryck åter på knappen för att låsa 
upp.

14 Tom Dölj skärmbilden.

15 Auto synk Synkroniserar projektorn automatiskt till källan.

16 Förstora +/- Förstora eller minskar den projicerade bildens storlek.

17 Färgläge Välj färgläge mellan Ljusast, PC, Film, Bild och Använ-
dare.

18 Källa Välj en ingångssignal.

19 Bildförhållande Välj bildförhållande för bilden.

20 Mute Tystar/återställer ljudet tillfälligt.

21 Avsluta Lämna nuvarande sida eller rubrik, eller stäng OSD.

22 Volym + Höjer ljudstyrkenivån.

23 Video Välj komposit/S-Video-källa

24 PC Välj PC-källa.

25 Laser Tryck för att använda laserpekare.
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Projektorn har flerspråkig skärmmeny som gör det möjligt för dig att göra 
bildjusteringar och ändra ett stort antal inställningar. Projektorn känner 
automatiskt av källan.

Hur att använda
1. För att öppna OSD-menyn, tryck på knappen “MENY” på fjärrkontrollen eller 

kontrollpanelen.

2. När OSD visas, använd knapparna ◄► för att välja rubrik från huvudmenyn. 
Vid val på en viss sida, tryck på knappen ▼ för att öppna undermenyn.

3. Använd knapparna ▲▼ för att välja önskad rubrik, och justera inställningarna 
med knapparna ◄►.

4. Om inställningen har en  ikon kan du trycka på knappen ► för att öppna 
en ny undermeny. Tryck på knappen “Meny” för att stänga undermenyn efter 
justering.

5. När inställningarna justerats, tryck på knappen “Meny” för att återvända till 
huvudmenyn.

6. Tryck på knappen “Meny” igen för att avsluta. OSD-menyn stängs, och projek-
torn sparar automatiskt de nya inställningarna.

Bildskärmsmenyer

Huvudmeny Undermeny Inställning
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Bildläge Bright / PC / Film / Picture / Egen1
Väggfärg White / Light Yellow / Light Blue / Pink / Dark Green
Ljusstyrka 0~100

Kontrast 0~100

Skärpa 0~31

Färgmättnad 0~100

Färgrenhet 0~100

Inställning Gamma 0 / 1 / 2

Färgtemperatur Låg / Medel / Hög
Färgområde AUTO / RGB / YUV
Ingång HDMI / VGA / COMPOSITE / S-Video / USB 

Display / Avsluta
Avsluta

Sidförhållande AUTO / 4:3 / 16:9 / 16:10
Overscan Av / På
Digital zoom -5~25 (80%~200%)
Auto. trapetskorr. Av / På
V. Keystone -40~40
Takmontering AUTO /

Språk

Placering

Meny placering

Signal Fas 0~31
Klocka -5~5
H. Position -10~10
V.Position -10~10
Avsluta

Mute Av / På
Volym 0~100
3D Av / På
3D-invertering Av / På
Inställning Logotyp På / Av

Dold textning Av / CC1 / CC2 / CC3 / CC4
Security
Avsluta  

Reset Nej / Ja
Security Security Av / På

Ändra lösenord
Avsluta

Sök ingång Av / På
Fläktläge AUTO / Förstärkt kylning
Information Hide Av / På
Bakgrundsfärg Svart / Blue
LED Inställning Lampans brukstimmar

Eko-läge Av / På
Nollställ lampans timmar
Avsluta

Information
Inställning Direktpåslag Av / På

Auto. Avstängning 0~180
Kontrollpanelslås Av / På
Avsluta

LED-kalibrering Nej / Ja

INSTÄLLNING | Inst
ällning

OPTIONS

English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Português / Polski 
/ Русский / Svenska / Norsk / 简体中文 / 日本語 / 한국어 / Türkçe / 繁體中文

BILD

SKÄRM

INSTÄLLNING

Menyträd

Huvudmeny Undermeny Inställning
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BILD

Bildläge
Flera optimerade fabriksinställningar finns tillgängliga för olika bildtyper. Använd 
knappen ◄ eller ► för att välja rubrik.

 ` Ljusast: Max. ljusstyrka från datoringång.
 ` PC: För dator eller notebook.
 ` Film: För hemmabio.
 ` Bild: För grafiska bilder.
 ` Användare: Användardefinierade inställningar.

Väggfärg
Använd denna funktion för att välja passande enligt väggen. Funktionen kompense-
rar för avvikande färg till följd av väggfärgen för att visa korrekt färgton i bilden.

Ljusstyrka
Ändra ljusstyrkan i bilden.

 ` Tryck på knappen ◄ för att göra bilden mörkare.
 ` Tryck på knappen ► för att göra bilden ljusare.

Kontrast
Kontrasten styr skillnaden mellan de ljusaste och mörkaste områdena på bilden. Vid 
justering av kontrasten ändras mängden svart och vitt i bilden.

 ` Tryck på knappen ◄ för att minska kontrasten.
 ` Tryck på knappen ► för att öka kontrasten.
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Skärpa
Justerar bildens skärpa.

 ` Tryck på knappen ◄ för att minska skärpan.
 ` Tryck på knappen ► för att öka skärpan.

Färgmättnad
Justera en videobild från svart och vit till helt mättade färger.

 ` Tryck på knappen ◄ för att minska färgmättnaden i bilden.
 ` Tryck på knappen ► för att öka färgmättnaden i bilden.

Färgrenhet
Justerar färgbalansen för rött och grönt.

 ` Tryck på knappen ◄ för att öka mängden grön färg i bilden.
 ` Tryck på knappen ► för att öka mängden röd färg i bilden.

   “Skärpa”, “Färgmättnad” och “Färgrenhet” funktionerna stöds endast under Videoläge.

Inställning
Se sidan 26.
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BILD | Inställning

Gamma
Påverkar presentationen av mörka scenerier. Med högre gammavärde kommer sce-
neriet att se ljusare ut.

Färgtemperatur
Justera färgtemperaturen. Vid högre temperatur ser skärmen kallare ut; vid lägre 
temperatur ser skärmen varmare ut.

Färgområde
Välj lämplig färgmatris mellan AUTO, RGB eller YUV.

Ingång
Se sidan 27.



27

Använd detta alternativ för att aktivera/avaktivera ingångskällor. Tryck på knappen 
► för att öppna undermenyn, och välj önskad källa. Tryck på knappen “Enter“ för att 
avsluta valet. Projektorn söker inte efter insignaler som inte valts.

   SD kort och USB A finns inte i route för auto/ källa, välj dem manuellt.

 ` USB teckenfönster (visning över USB) kan lätt styras för att projicera en dators 
skärm med användning av en USB kabel (mini B typ till A typ) utan några andra 
drivenheter.

1. Välj källa: Tryck på knappen ”PC” på fjärrkontrollen för att välja källa från 
mini USB-kontakten.

2. Anslut: Anslut USB-kabeln till mini USB på projektorn och USB typ A på da-
torn.

3. Automatiskt projicerad: Vid detektering av datorn kommer skärmen automa-
tiskt att projiceras.

4. Avbryt projiceringen: Projiceringen avbryts när USB-kabeln kopplas bort.

   Endast en dator kan vara ansluten vid samma tillfälle.

BILD | Inställning | Ingång
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Skärm

Sidförhållande
 ` AUTO: Väljer automatiskt passande bildformat.
 ` 4:3: Detta format är avsett för 4×3 signalkällor.
 ` 16:9: Detta format är avsedd för 16x9 signalkällor såsom HDTV och DVD, an-

passade för bredskärms-TV.
 ` 16:10: Detta format är avsett för 16x10 signalkällor såsom laptoppar.

Overscan
Funktionen Overscan avlägsnar bruset i en videobild. Överskanna bilden för att 
avlägsna kodningsbruset i bildkällans kanter.

Digital zoom
Tryck på knappen ◄ för att minska bildens storlek.

Tryck på knappen ► för att förstora bilden på projiceringsskärmen.

Auto. trapetskorr.
 ` Välj “På” för att starta automatisk trapetskorrigering.
 ` Välj “Av” för att justera trapetsen manuellt.

V. Keystone
Tryck på knappen ◄ eller ► för att justera vertikala bildförvrängningen. Om bilden 
ser trapetsliknande ut kan detta alternativ göra bilden rektangulär.

Takmontering
 ` AUTO: Vänder bilden automatiskt när projektorn är monterad i taket.

 `  Bord rättvänd: Bilden projiceras rättvänd på skärmen.

 `  Tak rättvänd: Bilden kommer att visas upp och nervänd.
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INSTÄLLNING

Språk
Välj den flerspråkiga OSD-menyn. Tryck på knapparna ◄ eller ► till undermenyn, 
och använd knappen ▲ eller ▼ för att välja önskat språk. Tryck på knappen “Enter” 
på fjärrkontrollen för att avsluta valet.

Placering
 `  Bord rättvänd: Detta är standardalternativet. Bilden projiceras rättvänd på 

skärmen.

 `  Bord bakvänd: Bilden kommer att visas bakvänd.

Meny placering
Välj menyns placering på skärmen.
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Signal
Se sidan 31.

Mute
 ` Välj “På” för att aktivera mute-funktionen.
 ` Välj “Av” för att avaktivera mute-funktionen.

Volym 
 ` Tryck på knappen ◄ för att minska ljudstyrkan.
 ` Tryck på knappen ► för att öka ljudstyrkan.

3D
 ` Välj “På” för att aktivera 3D-funktionen.
 ` Välj “Av” för att avaktivera 3D-funktionen.

   3D-presentationens kvalitet är avhängig de använda 3D-glasögonen.

3D-invertering
 ` Välj “På” för att växla vänster och höger bildinnehåll.
 ` Välj “Av” för att visa normalt bildinnehåll.

 Inställning 
Se sidan 32.

Reset
Välj “Ja” för att återställa parametrarna för samtliga funktioner till fabriksinställning.
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INSTÄLLNING | Signal (RGB)

Fas
Synkronisera bildsignalen med grafikkortet. Om bilden är ostabil eller flimrar, an-
vänd denna funktion för att stabilisera den.

Klocka
Ändra displayens uppdateringsfrekvens till den som används på din dators grafik-
kort. Använd denna funktion endast när bilden “rullar” vertikalt.

H. Position
 ` Tryck på knappen ◄ för att förskjuta bilden åt vänster.
 ` Tryck på knappen ► för att förskjuta bilden åt höger.

V. Position
 ` Tryck på knappen ◄ för att förskjuta nedåt.
 ` Tryck på knappen ► för att förskjuta uppåt.

   Områdena för "H. Position" och "V. Position" är avhängiga ingångskällan.



32

INSTÄLLNING | Inställning

Logotyp
Använd denna funktion för att välja önskad startskärm. Om ändringar görs kommer 
de att gälla nästa gång projektorn startas.

 ` På: Standard uppstartningsskärm.
 ` Av: Ingen logotyp visas.

Dold textning
Använd denna funktion för att aktivera dold textning och aktivera menyn för dold 
textning. Välj passande akternativ för dold textning: Av, CC1, CC2, CC3, CC4.

Security
Se sidan 33.
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INSTÄLLNING | Avancerad | Security

Security
 ` På: Välj “På” för att använda security-verifiering när projektorn startas.
 ` Av: Välj “Av” för att kunna starta projektorn utan verifiering med lösenord.

Ändra lösenord
 ` Först gången:

 y Tryck på knappen ► för att ställa in lösenordet.

 y Lösenordet måste innehålla 6 siffror.

 y Använd nummerknapparna på fjärrkontrollen vid inskrivning av ditt nya lö-
senord, och tryck på “Enter” för att bekräfta.

 ` Ändra lösenord:

 y Tryck på knappen ► för att skriva in det gamla lösenordet.

 y Använd nummerknapparna på fjärrkontrollen vid inskrivning av nuvarande 
lösenord, och tryck på “Enter” för att bekräfta.

 y Skriv in ett nytt lösenord (6 siffror långt) med nummerknapparna på fjärrkon-
trollen, och tryck på “Enter” för att bekräfta.

 y Skriv in det nya lösenordet igen, och tryck på “Enter” för att bekräfta.

 ` Om fel lösenord skrivs in 3 gånger stängs projektorn automatiskt av.
 ` Om du glömt ditt lösenord måste du kontakta det lokala kontoret för support.
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   Standardvärdet för lösenordet är “123456” (första gången).
   Vid inskrivning av lösenordet måste knappen “Enter” och nummerknapparna på fjärrkontrollen tryckas in 

samtidigt.
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OPTIONS

Sök ingång
 ` På: Projektorn kommer att söka efter andra signaler om nuvarande signal av-

bryts.
 ` Av: Projektorn avsöker endast nuvarande signalingång.

Fläktläge
 ` AUTO: Den inbyggda fläkten arbetar automatisk med variabel hastighet bero-

ende på den interna temperaturen.
 ` Förstärkt kylning: De inbyggda fläktarna arbetar med högt varvtal. Välj detta 

alternativ när projektorn används på en höjd av 760 meter/2 500 fot eller högre.

Information Hide
 ` På: Välj “På” för att dölja informationsmeddelandet.
 ` Av: Välj “Av” för att visa “sök”-meddelandet.

Bakgrundsfärg
Använd denna funktion för av visa en “svart” eller “Blå” skärm när ingen signal finns 
tillgänglig.

LED Inställning
Se sidan 37.
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Information
Visa projektorinformation om källa, upplösning, programversion, färgområde, och 
sidförhållande på skärmen.

Inställning
Se sidan 38.

LED-kalibrering
Använd denna funktion för att justera LED färguppträdande. Var god vänta 10 sek-
under för att avsluta fininställning av den vita färgen.

Denna funktion börja arbeta när LED-användningen överstiger 500 och du använder 
projektorn längre än 2 timmar.

   Om du inte utför LED-kalibreringen när LED:n har använts mer än 500 timmar, och du fortsätter att an-
vända projektorn längre än 2 timmar, kommer ett popup-meddelande att påminna dig.
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OPTIONS | LED Inställning

Lampans brukstimmar
Visar projiceringstiden.

Eko-läge
Välj “På” för att sänka projektorlampans ljusstyrka vilket sänker energiförbrukningen 
och förlänger lampans livslängd. Välj “Av” för att återgå till normalt läge.

Nollställ lampans timmar
Nollställ lampans timräknare sedan lampan bytts ut.
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OPTIONS | Avancerad

Direktpåslag
Välj “På” för att aktivera läget för direkt påslagning. Projektorn slås på automatiskt 
när ström tillförs, utan att man behöver trycka på på “  ” på projektorns kontrollpa-
nel eller på Ström” på fjärrkontrollen.

Auto. Avstängning
Ställer in intervall för nedräkningstimer. Nedräkningstimern startar när ingen signal 
skickas till projektorn. Projektorn stängs sedan automatiskt av då nedräkningen är 
slutförd (i minuter).

Kontrollpanelslås
När knappsatslåset är “På” låses kontrollpanelen, men projektorn kan kontrolleras 
via fjärrkontrollen. Genom att välja “Av” kan du använda kontrollpanelen igen.
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Media Arena
Media Arena är en interaktiv presentationslösning för andra media än en 
dator. Du kan enkelt visa olika mediaformat med bilder, video och mu-
sik från SD-kortläsare, USB-media och internminnen (se stödda format i 
tabellen). Det moderna användargränssnittet ger dig bösta upplevelsen vid 
uppspelning av mediafiler.

Hur att använda
1. Media Arena öppnas genom att sätta in ett SD-kort/USB-minnessticka/USB-

kontakt på projektorns baksida.

2. När huvudmenyn öppnas, använd knapparna ◄► på fjärrkontrollen för att välja 
källa. Tryck på knappen “Enter” eller ▼ på kontrollpanelen för att välja.

3. Använd knapparna ◄► på fjärrkontrollen för att välja menyrubrik i huvudmenyn. 
Tryck på knappen “Enter” eller ▼ på kontrollpanelen för att välja.

4. Använd knapparna ▲▼ för att välja önskad fil, och öppna/spela den med knap-
pen ►.

5. Tryck på knappen “Avsluta” för att återvända till huvudmenyn eller föregående 
mapp.

   Verktygsfältet i skärmens underkant släcks efter tre sekunder om ingen knapp trycks in.
   Verktygsfältet släcks efter tre sekunder om en mediafil visas som fullskärm.



40

Källa Huvudmeny

Källa

Inre minne USB SD-kort

Huvudmeny

Foto Musik Video

Office Reader Inställning

Filöverföring

Anslut PC Filöverföring

Filöverföring
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Undermeny

Inställning

Huvudmeny

   Office Reader:
1.  Samtliga IPR, inklusive men inte begränsat till copyright, i Picsel Products ägs av Picsel leverantörer.
2.  Slutanvändaren får inte:

 y Framställa kopior av Picsel Products eller göra dem tillgängliga för tredje part.
 y Dekonstruering, demontering, baklänges översättning eller avkodning av Picsel Products eller 

del därav på annat sätt med avsikt av utvinna källkod får endast ske i enlighet med gällande 
lagar.

3.  Picsel lämnar inga utfästelser eller garantier, varken uttalade eller antydda, (enligt lag eller i övrigt) 
med avseende på Picsel Products prestanda, kvalitet, säljbarhet eller lämplighet för ett speciellt 
ändamål, och samtlig sådan säljbarhet eller garanti är uttryckligen förnekad eller undantagen.

4.  Picsel samtycker till och medger att Picsel och Picsel Products inte nämns uttryckligen i slutanvända-
rens licensavtal.

   Vissa format, typsnitt och grafik i dina ursprungliga MS Office-filer kan inverka på avkodningshastigheten 
och visningsresultatet.
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Huvudmeny Undermeny Inställning

Photo File List
Music File List

Video File List

Office Reader File List

Photo Setting Display Ratio Auto / Full
Slideshow Duration 5 Sec. / 15 Sec. / 30 Sec. / 1 Min. / 5 Min. / 15 Min.

Slideshow Repeat On / Off

Slideshow Effect Random / Snake / Partition / Erase / Blinds / Lines / 
GridCross / Cross / Spiral / Rect / Off

Music Setting Play Mode Once / Repeat Once / Repeat / Random

Show Spectrum On / Off

Auto Play Off / On

Video Setting Display Ratio Auto / Original Size

Play Mode Once / Repeat Once / Repeat / Random

Auto Play Off / On

Firmware Upgrade

Setup

Menyträd

Inställning

Fotoinställning
Öppnar fotoinställningarna.

Musikinställning
Öppnar musikinställningarna.

Videoinställning
Öppnar videoinställningarna.

Uppdatering av den inbyggda programvaran
Att uppdatera den inbyggda programvaran.
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INSTÄLLNING | Fotoinställning

Bildförhållande
Tryck på ◄ eller ► för att välja bildförhållande.

 ` Auto: Behåll det ursprungliga sidförhållandet och ändra storlek för att passa 
skärmens horisontala eller vertikala riktning.

 ` Full: Passa till fullskärm utan att behålla det ursprungliga sidförhållandet.

Bildspelets varaktighet
Tryck på ◄ eller ► för att välja bildspelets varaktighet.

Repetera bildspel
 ` Välj “På” för att alltid repetera bildspel.
 ` Välj “Av” för att avsluta bildspelet när den når sista sidan.

Bildspeleffekt
Tryck på ◄ eller ► för att välja önskad bildspeleffekt. Olika typer är tillgängliga: 
Slumpvis, Orm, Delning, Radera, Jalusier, Linjer, Rutnät, Kors, Spiral, Rektangel 
och Av.
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INSTÄLLNING | Musikinställning

Uppspelningsläge
Tryck på ◄ eller ► för att välja uppspelningsläge.

 ` En gång
 ` Upprepa en gång
 ` Repetera
 ` Slumpvis

Visa spektrum
Välj “På” för att visa spektrummönstret när musiken spelar.

Auto uppspelning
Välj “På” för att spela upp musiken automatisk när mappen öppnas.
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INSTÄLLNING| Videoinställning

Bildförhållande
Tryck på ◄ eller ► för att välja bildförhållande.

 ` Auto: Behåll det ursprungliga sidförhållandet och ändra storlek för att passa 
skärmens horisontala eller vertikala riktning.

 ` Full: Passa till fullskärm utan att behålla det ursprungliga sidförhållandet.

Uppspelningsläge
Tryck på ◄ eller ► för att välja uppspelningsläge.

 ` En gång
 ` Upprepa en gång
 ` Repetera
 ` Slumpvis

Auto uppspelning
Välj “På” för att spela upp videon automatisk när mappen öppnas.
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INSTÄLLNING | Uppgradering av inbyggd programvara

Uppgradering av inbyggd programvara måste utföras från ett SD-minneskort. Var 
god hämta senaste programvaruversionen av ”PLED_W500_MM.bin” och spara 
den på ditt SD-minneskort.

Steg
 ` Steg 1: Sätt in SD-minneskortet i projektorns kortläsare.
 ` Steg 2: Flytta markören till ”Uppgradering av programvara” och klicka på ”Enter”.
 ` Steg 3: Klicka på ”Ja” för att påbörja uppgraderingen.
 ` Steg 4: Vänta tills uppgraderingsproceduren är avslutad.
 ` Steg 5: Projektorn kommer att återstarta automatiskt efter avslutad 

uppgradering.
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Inre minne

Inre minne är en form av informationslagring i datorn.

Filöverföring

Filöverföring överför din dators information/data till projektorns inre minne genom 
att använda en enda USB kabel (mini B typ till A typ). Datorn kommer att upptäcka 
projektorns “Inre minne” som en lagringsenhet.

1. Tryck på “Enter” för att välja “Filöverföring”.

2. Anslut: Anslut USB-kabeln till mini USB på projektorn och USB typ A på datorn.

3. Efter att din dator upptäckt projektorns minne, kan du börja flytta på din mus för 
att kopiera filmer/musik/fil till projektorns minne.
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1.  Anslut en USB WiFi-adapter (WPD-100) till projektorns Typ A USB-port.

2.  Tryck på knappen ”SD/USB” på fjärrkontrollen för att välja källan till USB A, och 
tryck på ”Enter”.

3. Följ anvisningarna för att avsluta installationen.

   Operativsystem:
1.  För Windows: Windows XP SP2/SP3 (32 och 64 bitar) / Vista (32 och 64 bitar) / Windows 7 (32 och 

64bitar).
2.  För Macintosh: Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7

 y Rekommenderade modeller: MacBook efter 2009-01-21 / Samtliga datorer i serien MacBook 
Pro / MacBook Air efter 2010-06-08.

   Aktivera WLAN i din dator och välj åtkomstpunkten PLED-W500 för att ansluta trådlöst. Serverns IP anger 
den IP-adress (192.168.100.10) din projektor använder för att ansluta till det trådlösa nätverket. 

4.  Öppna genvägen på skrivbordet varvid nedanstående användargränssnitt visas.

Projektor med trådlös presentation
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Projektion med MobiShow
MobiShow möjliggör projicering från en WiFi-aktiverad smartphone (An-
droid, iPhone). Installera applikationen - MobiShow i smartphonen och 
anslut till den trådlösa projektorn.

   Windows Mobile stöds inte.

MobiShow Utility för iPhone

1. Aktivera WiFi i din mobiltelefon.

2. Anslut till Internet.

3. Öppna App Store  och hämta applikationen MobiShow. 

4. Följ anvisningarna för att avsluta installationen.

5. Kom ihåg att synkronisera din bild- eller PTG2-fil med din iPhone eller iPad.

   Synkronisera filer med iTunes
1.  Klicka på ikonen “iTunes”  för att öppna applikationen på dator/bärbar dator.
2. Anslut dfin iPhone/iPod/iPad till datorn/bärbar dator.
3.  Klicka på iPhone/iPod/iPad-enheten under “Enheter” på vänstra sidan. (Steg 1)
4.  Klicka på fliken “Apps” för att visa applikationslistan. (Steg 2)

 y Vissa flikar visas inte om du inte har tillhörande innehåll i ditt bibliotek.
5.  Klicka på rubriken “MobiShow” varefter du kan se samtliga överföringar av MobiShow. (Steg 3)
6.  Klicka på knappen ”Lägg till” och välj fil att överföra till din iPhone/iPod/iPad. (Steg 4)

Steg 1 Steg 3 Steg 4Steg 2

   För ytterligare information, var god besök 
http://www.viewsonic.com/download.php?assetId=24433
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MobiShow Utility för Android

1. Aktivera WiFi i din mobiltelefon.

2. Anslut till Internet.

3. Öppna Android Market  och hämta applikationen MoboShow. 

4. Följ anvisningarna för att avsluta installationen.

Att använda MobiShow

1.  Aktivera WiFi och anslut till åtkomstpunkten där den MobiShow-kompatibla 
enheten är ansluten.

2.  Välj ikonen  ”MobiShow” för att starta klientprogramvaran.

3.  MobiShow-klienten kommer automatiskt att börja söka efter MobiShow-kompati-
bla enheter.

4.  Välj ikonen  ”Foto” för att visa boldfiler.

5.  Välj ikonen  ”PtG” för att genomföra en presentation med Presentation-to-
Go utan dator. (PtG)
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Du kan använda MobiShow för att projicera bilder i din telefon på stor skärm. 
Bilderna kommer att bearbetas för återgivning på stor skärm i stället för den lilla 
skärmen på din telefon.

Öppna och välj bildfilen, och projicerad den på den stora skärmen via en MobiShow-
kompatibel enhet.

För Android-system För iPhone/iPod/iPad

 ` Föreg./Nästa: Vidrör för att hoppa till föregående eller nästa bild i mappen.
 ` Paus/Stopp: Pausera eller stoppa bildvisningen.
 ` Rotera L/H: Rotera bilden moturs eller medurs.

   ”Bildgranskaren” stöder endast jpeg-formatet.

MobiShow | Bildgranskare



52

Du kan använda MobiShow för att genomföra den presentationen med mindre PC-
användning genom PtG2 (Presentation to Go). När PtG2-filen är öppen kommer 
PtG2-mapparna att projiceras, och följande skärm visas på din telefon för styrning 
av din PtG2-presentation.

   Du måste först använda ”PtG2-omvandlaren” för att omvandla PowerPoint-filen till en PtG2-file.

För Android-system För iPhone/iPod/iPad

 ` Föreg./Nästa: Vidrör för att hoppa till föregående eller nästa bild i mappen.
 ` PgUp/PgDn: Vidrör för att hoppa till föregående eller nästa bild.
 ` Stopp: Vidrör för att stoppa projicering av filen. Ikonen växlar till ”Spela” om filen 

inte spelas. Vidrör ”Spela” igen för att spela filen om den är stoppad.
 ` Start: Vidrör för att hoppa till första bilden.
 ` Hoppa: Vidrör, och MobiShow-klienten visar miniatyrer av varje bild i PtG-filen. 

Du kan välja och hoppa till valfri bild.
 ` Öppna: Vidrör för att välja en annan PtG-fil.

   PtG/PtG2 omvandlar filen till 800x600 eller 1024x768 upplösning.

MobiShow | PtG2
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1.  Hämta filen ”PtG2-setup-v2.0.1.2.exe” från din PLED-W500 projektor via filöver-
föring genom att ansluta USB-kabeln till din dator/laptop.

   För ytterligare information om filöverföring, var god se sidan 47.

2.  Installera ”PtG2-setup-v2.0.1.2.exe” på din dator/laptop.

3.  Öppna ”Program -> PtG Utility -> PtG2-omvandlare” i startmenyn. Följande 
kontrollpanel öppnas på ditt skrivbord när programmet startar.

Ikon Artikel Beskrivning

Omvandla

Välj en PowerPoint-fil och börja omvandlingen. 
PtG2-omvandlaren kommer att öppna Power-
Point-filen och omvandla den till PtG2-format. Du 
kan följa omvandlingsproceduren på ditt skrivbord.

Förhandsgran-
skning Expandera och dölj förhandsgranskningsfönstret.

Spela Spela upp den valda PtG2-filen.

Öppna Välj en PtG2-fil.

   Var god stäng PowerPoint-programmet före omvandling.

Att använda PtG2-omvandlaren
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Felsökning

Bilagor

Om du upplever problem med din projektor ska du titta i följande informa-
tion. Om ett problem kvarstår ska du ta kontakt med din lokala återförsäl-
jare eller servicecenter.

Bildproblem

  Ingen bild syns på skärmen
 ` Var noga med att alla kablar och strömanslutningar är korrekt och säkert an-

slutna enligt beskrivning i avsnittet “Installation”.

 ` Se till att stiften på stickkontakten inte är böjda eller sönder.

 ` Kontrollera om projektionslampan har installerats säkert. Se avsnittet “Byta 
ut lampan”.

 ` Kontrollera att du har tagit bort linsskyddet och att projektorn är påslagen.

  Delvis, skrollande eller oriktig visad bild
 ` Tryck på “Auto” på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen.

 y Om du använder en dator:

 - För Windows 95, 98, 2000, XP, Windows 7:

1. Öppna ikonen “Den här datorn”, mappen “Kontrollpanel” och dub-
belklicka på ikonen “Skärm”.

2. Välj fliken “Inställningar”.
3. Kontrollera att din skärmupplösning är lägre än eller lika med 

1080p.
4. Klicka på knappen “Avancerade egenskaper”.

 - För Windows Vista:

1. Under ikonen “Min dator”, öppna mappen "Kontrollpanel" och 
dubbelklicka på "Utseende och anpassning”.

2. Välj “Anpassning”.
3. Klicka på “Ändra skärmupplösning” för att öppna “Skärminställ-

ningar”. Klicka på “Avancerade inställningar”.
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 - Om projektorn forfarande inte visar hela bilden kommer du också att 
behöva ändra skärmvisningen du använder. Se följande steg.

1. Välj knappen “Ändra” under fliken “Bildskärm”.
2. Klicka på “Visa alla enheter”. Härnäst väljer du “Standard skärm-

typer” under SP-boxen, väljer upplösning du behöver under 
boxen “Modeller”.

3. Kontrollera att din skärmupplösning är lägre än eller lika med 
1080p.

 y Om du använder en bärbar dator:

 - Först följer du stegen ovan för att justera datorns upplösning.

 - Tryck på växla inställningar för utgång. exempel: [Fn]+[F4] 

Notebook märke Funktionstangenter

Acer [Fn]+[F5]

Asus [Fn]+[F8]

Dell [Fn]+[F8]

Gateway [Fn]+[F4]

IBM/Lenovo [Fn]+[F7]

HP/Compaq [Fn]+[F4]

NEC [Fn]+[F3]

Toshiba [Fn]+[F5]

Mac Apple Systempreferens -> Bildskärm -> 
Arrangemang -> Spegelvisning

 y Om du upplever svårigheter i att ändra upplösning eller om skärmen 
blockeras, startar du om all utrustning, inklusive projektorn

  Skärmen på den bärbara datorn visar ingen presentation

En del bärbara datorer kan avaktivera sina egna skärmar när en andra skär-
menhet används. Var och en har olika sätt att återaktivera. Se datorns doku-
mentation för utförlig information.

  Bilden är instabil eller flimrar
 ` Justera “Fas” för att korrigera. Se avsnittet "INSTÄLLNING | Signal" för yt-

terligare information.

 ` Ändra skärmens färginställning på din dator.
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  Bilden har en vertikal, flimrande linje
 ` Använd “Klocka” för att göra en justering. Se avsnittet "INSTÄLLNING | 

Signal" för ytterligare information.

 ` Kontrollera och omkonfigurera visningsläget på ditt grafikkort för att göra det 
kompatibelt med projektorn.

  Bilden är inte i fokus
 ` Se till att linsluckan är öppen.

 ` Justera fokuseringsringen på projektorobjektivet.

 ` Säkerställ att projiceringsskärmen är inom det erforderliga avståndet 0,52-
3,00 meter (1,71-9,84 fot) från projektorn.

  Bilden sträcks ut när den visar 16:9 DVD-titel

När du spelar upp anamorfisk DVD eller 16:9 DVD kommer projektron att vis 
bästa bilden i formatet 16: 9 på projektorsidan.
 ` Om du spelar en DVD-titel i 4:3-format, ändra formatet till 4:3 i projektorns 

bildskärmsmeny.

 ` Om bilden ändå ar uttänjd måste du också ställa in displayformatet till 16:9 
(brett) sidförhållande på din DVD-spelare.

  Bilden är för liten eller för stor
 ` Flytta projektorn närmare eller längre bort från skärmen.

 ` Tryck på “MENY”-knappen på fjärrkontrollen ellerprojektorpanelen och gå 
sedan till “SKÄRM” --> “Sidförhållande” och försök olikainställningar.

  Bilden har sneda sidor
 ` Om möjligt flyttar du på projektorn så att den är horisontellt centrerad på 

duken och nedanför dess understa kant.

 ` Använd “SKÄRM” --> “ V Trapets” i OSD för att utföra en justering.

  Bilden är spegelvänd
 ` Om projektorn är takmonterad, välj “SKÄRM” --> “Auto Takmontering” i OSD 

och justera projiceringsriktningen.

 ` Om projektorn står på bordet, välj “INSTÄLLNING” --> “På” i OSD och jus-
tera projiceringsriktningen.
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Projektorproblem

  Projektorn reagerar inte på någon kontroll

 ` Stäng om möjligt av projektorn och dra stickkontakten ur vägguttaget. Vänta 
minst 20 sekunder innan stickkontakten sätts tillbaka i vägguttaget.

Multimediaproblem

  USB/SD läsfel

 ` Var god säkerställ att USB-enheten eller SD-kortet är OK och helt infört. 
Koppla bort och försök upprepade gånger om så erfordras.

  USB-enhetfel

 ` USB stöder inte USB-hubfunktion och om strömförbrukningen överstiger 
500 mA.

  Mediafil kan inte hittas eller öppnas i fillista

 ` Filer med icke stödd codec kommer inte att visas i fillistan. Var god kontrol-
lera stödtabellen för media i denna manual.
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1. Office reader language supported (Picsel’s font): 
1 Czech 6 Germany 11 Polish 16 Thai

2 Danish 7 Hungarian 12 Iberian Portuguese 17 Turkish 

3 Dutch 8 Italian 13 Russian 18 Vietnamese 

4 English 9 Japanese 14 Spanish 19 Traditional Chinese 

5 French 10 Korea 15 Swedish 20 Simplified Chinese 

2. Internationalization and languages 
Feature Support Notes 

International language formatting Partial Some local date formats, special layout 
styles. 

Vertical text (as used in Chinese) No  

Local numbering sequence formats No  

3. Font 
Feature Support Notes 

Fonts embedded in MS Office documents No  

Fonts linked and downloaded with documents (eg 
HTML) No  

Compressed TrueType fonts for MS Windows 
Mobile No  

Bitmap fonts No  

Hinting of glyph shapes No  

Vertical reading or vertical cursor advance No  

Multiple colours within font glyphs No  

4. Autoshapes 
Feature Support Notes 

Gradient fill Most Vertical, horizontal, diagonal, centre-square 
two colour gradients. 

Line dash style No Shown as solid lines 

Arrowhead end styles Partial Not all line ending shapes 

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

Text within autoshapes Partial Text can appear in autoshapes in Excel and 
PowerPoint. 

Action button images No  

 y Bekräfta Stänga av

 y Fläktlåsfel

 y Ingen signal

 y Utanför visningsintervall

 y Mute

 y Termosensorfel

På skärmen Meddelanden
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Picsel stöder Språk, Tecken, Kodning och 
Typsnitt
1. Office reader language supported (Picsel’s font): 

1 Czech 6 Germany 11 Polish 16 Thai

2 Danish 7 Hungarian 12 Iberian Portuguese 17 Turkish 

3 Dutch 8 Italian 13 Russian 18 Vietnamese 

4 English 9 Japanese 14 Spanish 19 Traditional Chinese 

5 French 10 Korea 15 Swedish 20 Simplified Chinese 

2. Internationalization and languages 
Feature Support Notes 

International language formatting Partial Some local date formats, special layout 
styles. 

Vertical text (as used in Chinese) No  

Local numbering sequence formats No  

3. Font 
Feature Support Notes 

Fonts embedded in MS Office documents No  

Fonts linked and downloaded with documents (eg 
HTML) No  

Compressed TrueType fonts for MS Windows 
Mobile No  

Bitmap fonts No  

Hinting of glyph shapes No  

Vertical reading or vertical cursor advance No  

Multiple colours within font glyphs No  

4. Autoshapes 
Feature Support Notes 

Gradient fill Most Vertical, horizontal, diagonal, centre-square 
two colour gradients. 

Line dash style No Shown as solid lines 

Arrowhead end styles Partial Not all line ending shapes 

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

Text within autoshapes Partial Text can appear in autoshapes in Excel and 
PowerPoint. 

Action button images No  

1. Office-läsarespråk som stöds (Picsels typsnitt):

2. Internationalisering och språk

3. Typsnitt

4. Figurer
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6. MS Excel 
Feature Support Notes 

Supports page size No Not meaningful as view shows 
worksheet, not print view 

Supports headers and footers: 
Workbook name 
Current date 
Current time 
Page number plus/minus n 
Total pages in workbook 
Ampersand character 

No  

Displays cell row and column headings No  

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

Displays page breaks within a worksheet (both 
horizontal and vertical breaks) No Not needed as sheet is not printed 

Supports background image on worksheets No  

Supports cell background fill pattern No  

Provides facility to either hide or display rows, 
columns or sheets that are hidden No  

Supports scenarios, displays names of scenarios 
contained in worksheet No Displays only the default scenario 

Provides facility to select scenario and display cell 
contents accordingly No  

Supports all number formats: 

Number
Currency 
Accounting
Date 
Time 

Percentage 
Fraction 
Scientific 
Special 
Custom 

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

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

Indentation No  

Displays comments associated with a cell No  

Supports hyperlinks to other files and web pages No  

Supports hyperlinks attached to graphics and 
images No  

Displays screen tips associated with hyperlinks No  

Animated GIF images contained in Excel 
documents. No  

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

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

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

Autoshapes Most Refer to the section on ‘Autoshapes’ for 
more information. 

5. MS Word 
Feature Support Notes 

Bold text  Partial Not supported in Simple Chinese font. 

Text alignment: 
Fully Justified No Displayed as left aligned text. 

Tab stops Partial 

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

Tables with Indentation, Bullets, Numbering and 
style changes Partial Multiple numbered lists in different columns, 

and some style features are not supported 

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

Nested tables Partial Some nested tables are incorrectly 
displayed 

Vertical cell merging No  

Page margins and borders Partial Page margins are supported, but we do not 
display page borders 

Document Views Partial ePAGE always opens up a document in 
‘print’ view format. 

Comments No  

Footnotes/endnotes No  

Change tracking No  

Continuous sections No 

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

Fields and equations No  

“Ruby” Kanji and Kana No  

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

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

Gradient fill colours in autoshapes Most Horizontal, vertical, diagonal, centre-square 

Supports Word Art No  

Flows text around positioned images according to 
rules set within the original Word document 

Square wrapping style 
Tight wrapping style 

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

Flows text around positioned images according to 
rules set within the original Word document 

Variable (edited) wrap points 
No Image will appear with square wrapping. 
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6. MS Excel 
Feature Support Notes 

Supports page size No Not meaningful as view shows 
worksheet, not print view 

Supports headers and footers: 
Workbook name 
Current date 
Current time 
Page number plus/minus n 
Total pages in workbook 
Ampersand character 

No  

Displays cell row and column headings No  

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

Displays page breaks within a worksheet (both 
horizontal and vertical breaks) No Not needed as sheet is not printed 

Supports background image on worksheets No  

Supports cell background fill pattern No  

Provides facility to either hide or display rows, 
columns or sheets that are hidden No  

Supports scenarios, displays names of scenarios 
contained in worksheet No Displays only the default scenario 

Provides facility to select scenario and display cell 
contents accordingly No  

Supports all number formats: 

Number
Currency 
Accounting
Date 
Time 

Percentage 
Fraction 
Scientific 
Special 
Custom 

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

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

Indentation No  

Displays comments associated with a cell No  

Supports hyperlinks to other files and web pages No  

Supports hyperlinks attached to graphics and 
images No  

Displays screen tips associated with hyperlinks No  

Animated GIF images contained in Excel 
documents. No  

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

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

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

Autoshapes Most Refer to the section on ‘Autoshapes’ for 
more information. 

5. MS Word 
Feature Support Notes 

Bold text  Partial Not supported in Simple Chinese font. 

Text alignment: 
Fully Justified No Displayed as left aligned text. 

Tab stops Partial 

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

Tables with Indentation, Bullets, Numbering and 
style changes Partial Multiple numbered lists in different columns, 

and some style features are not supported 

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

Nested tables Partial Some nested tables are incorrectly 
displayed 

Vertical cell merging No  

Page margins and borders Partial Page margins are supported, but we do not 
display page borders 

Document Views Partial ePAGE always opens up a document in 
‘print’ view format. 

Comments No  

Footnotes/endnotes No  

Change tracking No  

Continuous sections No 

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

Fields and equations No  

“Ruby” Kanji and Kana No  

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

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

Gradient fill colours in autoshapes Most Horizontal, vertical, diagonal, centre-square 

Supports Word Art No  

Flows text around positioned images according to 
rules set within the original Word document 

Square wrapping style 
Tight wrapping style 

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

Flows text around positioned images according to 
rules set within the original Word document 

Variable (edited) wrap points 
No Image will appear with square wrapping. 
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Feature Support Notes 

Supports Chart data tables No  

Displays chart embedded within a chart which is a 
separate page No  

Error bars No  

Line markers No  

Bitmap fill patterns No  

3D effects in any chart No  

8. MS PowerPoint 
Feature Support Notes 

Bold text Partial Not supported in Simple Chinese font.

Numbered lists No  

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

Animations and slide transitions No  

Hyperlinks and actions No  

Smart Art diagrams No  

9. Adobe PDF 
Feature Support Notes 

Supports later PDF documents using backwards 
compatible features Partial

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

Bold text Partial Not supported in Simple Chinese font.

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

Transformed images Partial Supports image rotation by 90, 180, 
270 degrees, flipped images 

Monochrome and Colour content 
DeviceGray 
DeviceRGB 
DeviceCMYK 
CalGray* 
CalRGB* 
Indexed 
DeviceN 

Most Calgray and CalRGB are treated as 
DeviceGray and DeviceRGB 

Feature Support Notes 

Gradient fill colours in autoshapes Most Horizontal, vertical, diagonal, centre-
square

Supports WordArt No  

Marks cells that have been changed using the 
Excel Highlight Changes command No  

Displays lists according to any filters that are 
applied No  

Supports pivot tables No  

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

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

Runs macros or scripts associated with form 
controls No  

Displays phonetic guides for Japanese text: 
Hiragana
Full width katakana 
Half width katakana 

No  

7. MS Excel Chart 
Feature Support Notes 

Supports Excel 95 (BIFF7) charts No  

Supports Excel 5 (BIFF5) format charts No  

Chart Legends Partial  

Data Labels No  

Grid Lines Partial  

Tickmarks on lines Partial  

Rotated text in charts No  

Supports Organisation charts No  

Supports Radar charts No  

Supports Scatter charts No  

Supports Area charts No  

Supports Surface charts No  

Supports Bubble charts No  

Supports Doughnut charts No  

Supports Stock charts No  

Supports Combination charts No  

7. MS Excel-diagram
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Feature Support Notes 

Supports Chart data tables No  

Displays chart embedded within a chart which is a 
separate page No  

Error bars No  

Line markers No  

Bitmap fill patterns No  

3D effects in any chart No  

8. MS PowerPoint 
Feature Support Notes 

Bold text Partial Not supported in Simple Chinese font.

Numbered lists No  

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

Animations and slide transitions No  

Hyperlinks and actions No  

Smart Art diagrams No  

9. Adobe PDF 
Feature Support Notes 

Supports later PDF documents using backwards 
compatible features Partial

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

Bold text Partial Not supported in Simple Chinese font.

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

Transformed images Partial Supports image rotation by 90, 180, 
270 degrees, flipped images 

Monochrome and Colour content 
DeviceGray 
DeviceRGB 
DeviceCMYK 
CalGray* 
CalRGB* 
Indexed 
DeviceN 

Most Calgray and CalRGB are treated as 
DeviceGray and DeviceRGB 

Feature Support Notes 

Gradient fill colours in autoshapes Most Horizontal, vertical, diagonal, centre-
square

Supports WordArt No  

Marks cells that have been changed using the 
Excel Highlight Changes command No  

Displays lists according to any filters that are 
applied No  

Supports pivot tables No  

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

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

Runs macros or scripts associated with form 
controls No  

Displays phonetic guides for Japanese text: 
Hiragana
Full width katakana 
Half width katakana 

No  

7. MS Excel Chart 
Feature Support Notes 

Supports Excel 95 (BIFF7) charts No  

Supports Excel 5 (BIFF5) format charts No  

Chart Legends Partial  

Data Labels No  

Grid Lines Partial  

Tickmarks on lines Partial  

Rotated text in charts No  

Supports Organisation charts No  

Supports Radar charts No  

Supports Scatter charts No  

Supports Area charts No  

Supports Surface charts No  

Supports Bubble charts No  

Supports Doughnut charts No  

Supports Stock charts No  

Supports Combination charts No  
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Kompatibilitetslägen
 y VGA Analog

 - PC-signal

Lägen Upplösning V. Frekvens [Hz] H. Frekvens [Hz]

VGA

640x480 60 31,5

640x480 72 37,9

640x480 75 37,5

640x480 85 43,3

SVGA

800x600 56 35,1

800x600 60 37,9

800x600 72 48,1

800x600 75 46,9

800x600 85 53,7

XGA

1024x768 60 48,4

1024x768 70 56,5

1024x768 75 60,0

1024x768 85 68,7

SXGA

1280x1024 60 64,0

1280x1024 72 77,0

1280x1024 75 80,0

QuadVGA
1280x960 60 60,0

1280x960 75 75,2

SXGA+ 1400x1050 60 65,3
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 - Utökad bred timing

Lägen Upplösning V. Frekvens [Hz] H. Frekvens [Hz]

WXGA

1280x768 60 47,8

1280x720 60 44,8

1280x800 60 49,6

1366x768 60 47,7

1440x900 60 59,9

WSXGA+ 1680x1050 60 65,3

 - Komponentsignal

Lägen Upplösning V. Frekvens [Hz] H. Frekvens [Hz]

480i 720x480(1440x480) 59,94(29,97) 15,7

576i 720x576(1440x576) 50(25) 15,6

480p 720x480 59,94 31,5

576p 720x576 50 31,3

720p 1280x720 60 45,0

720p 1280x720 50 37,5

1080i 1920x1080 60(30) 33,8

1080i 1920x1080 50(25) 28,1

1080p 1920x1080 23,97/24 27,0

1080p 1920x1080 60 67,5

1080p 1920x1080 50 56,3
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 y HDMI Digital

 - PC-signal

Lägen Upplösning V. Frekvens [Hz] H. Frekvens [Hz]

VGA

640x480 60 31,5

640x480 72 37,9

640x480 75 37,5

640x480 85 43,3

SVGA

800x600 56 35,1

800x600 60 37,9

800x600 72 48,1

800x600 75 46,9

800x600 85 53,7

XGA

1024x768 60 48,4

1024x768 70 56,5

1024x768 75 60,0

1024x768 85 68,7

SXGA

1280x1024 60 64,0

1280x1024 72 77,0

1280x1024 75 80,0

QuadVGA
1280x960 60 60,0

1280x960 75 75,2

SXGA+ 1400x1050 60 65,3
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 - Utökad bred timing

Lägen Upplösning V. Frekvens [Hz] H. Frekvens [Hz]

WXGA

1280x768 60 47,8

1280x720 60 44,8

1280x800 60 49,6

1366x768 60 47,7

1440x900 60 59,9

WSXGA+ 1680x1050 60 65,3

 - Videosignal

Lägen Upplösning V. Frekvens [Hz] H. Frekvens [Hz]

480i 720x480(1440x480) 59,94(29,97) 15,7

576i 720x576(1440x576) 50(25) 15,6

480p 720x480 59,94 31,5

576p 720x576 50 31,3

720p 1280x720 60 45,0

720p 1280x720 50 37,5

1080i 1920x1080 60(30) 33,8

1080i 1920x1080 50(25) 28,1

1080p 1920x1080 23,97/24 27,0

1080p 1920x1080 60 67,5

1080p 1920x1080 50 56,3

Gränser för grafiska källans över-
vakningsområde

Horisontal avlänk-
ningsfrekvens: 30k - 100kHz

Vertikal avlänknings-
frekvens: 50 - 85Hz

Max pixelhastighet 150MHz
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Stödda multimediaformat

JPEG Decode

Stöder bildformatet JPEG

Förhandsgranskning av miniatyrer

Stöder bildformatet BMP

Videoavkodnings- och 
filmformat

Stöder MJPEG

Stöder H263, H264

Stöder filmformaten AVI, MOV

Stöder filmformaten 3gp

Musikformat
Stöder audioformaten PCM, ADPCM

Stöder WMA/OGG/MP3

Kortläsargränssnitt
Stöder SD minneskort

Stöder SDHC minneskort

USB-gränssnitt
Stöder masslagring klass

Stöder USB2.0

 y Fotoformat

Bildtyp (filnamnsför-
längning) Undertyp Kodning typ Max pixlar

Jpeg / Jpg

Baslinje

YUV420

Ingen begränsning
YUV422

YUV440

YUV444

Progressiv

YUV420

5120 X 3840
YUV422

YUV440

YUV444

BMP Ingen begränsning
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 y Videoformat

Filformat Videoformat
MAX 

upplösning
MAX 

bithastighet
Bildhas-

tighet
Audioformat Anmärkning

AVI
MKV
DIVX

DIVX4/5/6
XVID
MPEG-2/4
H.264
M-JPEG
WMV3

1080P 20Mbps 30fps

AC3
DTS
MPEG1/2/3
PCM
ADPCM
AAC

Inget stöd för VC-1 
AP
H. 264 stöd för 
mindre än 4 refe-
rensrutor

TS MPEG-2
H.264 1080P 20Mbps 30fps

AC3
DTS
MPEG1/2/3
LPCM
AAC

H. 264 stöd för 
mindre än 4 refe-
rensrutor

DAT
VOB
MPG
MPEG

MPEG-1
MPEG-2 1080P 20Mbps 30fps

MPEG1/2/3
AC3
DTS
LPCM

-

MOV
MP4
3GP

MPEG-4
H.264
H.263

1080P 20Mbps 30fps

AC3
AMR
PCM
AAC

H. 264 stöd för 
mindre än 4 refe-
rensrutor

RM
RMVB

RV3
RV4 720P 5Mbps 30fps

Cook
(RA6)
AAC (RA9)
RACP
(RA10)

-

WMV WMV3 1080P 20Mbps 30fps WMA2
WMA3

Inget stöd för VC-1 
AP

   Stöder inte B-framefunktion.

 y Musikformat

Musik typ  
(filnamnstillägg) Samplingsfrekvens (kHz) Bitfrekvens (kbps)

MP3 8-48 8-320

WMA 22-48 5-320

OGG 8-48 64-320

ADPCM-WAV 8-48 32-384

PCM-WAV 8-48 128-1536

AAC 8-48 8-256
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Om du önskar använda en takmonteringssats från en tredje part, var god säkerställ 
att de skruvar som fäster projektorn vid fästet uppfyller följande specifikationer:

 y Skruv typ: M3

 - Diameter: 3 mm

 - Längd: 25 mm

   Var god observera att skada som uppkommer till följd av felaktig installation kommer att göra garantin 
ogiltig.

Installation vid takmontering

ViewSonic

MENU

LAMP

SO
UR
CE

TE
MP

214.00

17
0.6
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51
.2025
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78.63

41
.00 61
.00

53.13 61.88

Sort: mm
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Specifikationer

Projektorsystem DLP®

Upplösning WXGA (1280 x 800)

Datorkompatibilitet IBM PC och kompatibla, Apple Macintosh, iMac och VESA 
standarder: SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA

Videokompatibilitet NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/
K1/L), HDTV (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Sidförhållande Auto, 4:3, 16:9, 16:10

Presenterbara färger 1,07 miljoner färger

Projektionsobjektiv F# 1.5, f = 13,92 mm

Projektionsskärmens storlek 30” - 80”

Projektionsavstånd 0,9 m – 2,4 m

Projiceringsförhållande 1,4

Horisontal avlänkningsfrek-
vens:

30 k - 100 kHz

Uppdatering för vertikal av-
länkningsfrekvens:

50 - 85 Hz

Keystone-korrigering +/- 40 grader

Vikt 1,2 Kg (2,6 lbs)

Dimensioner (B x D x H) 214mm x 164mm x 42,5mm

Kraftförsörjning 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Effektförbrukning  y Normalt läge: 120W +/- 20 % @ 110VAC (ljust läge @ 
full effekt)

 y Eko-läge: 60W +/-20 % @ 110VACac (videoläge @ 
ekoeffekt)

 y Standby < 0,5 W
Driftstemperatur 5°C till 35°C / 41°F till 95°F

I/O-kontakter  y Kraftintag x 1
 y SD-kortläsare x 1
 y USB A x 1
 y HDMI x 1
 y VGA x 1
 y S-Video x 1
 y Komposit x 1
 y Ljudutgång x 1
 y Mini USB B x 1
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I standardleveransen ingår  y Nätsladd x 1
 y VGA-kabel x 1
 y Fjärrkontroll x 1
 y Batterier storlek AAA (för fjärrkontroll) x 2
 y Mjuk bärväska x 1
 y Bruksanvisning (DVD) x 1
 y Snabbstartkort x 1
 y Garantikort x 1

   Konstruktion och specifikationer är föremål för ändring utan föregående meddelande.
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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/se/

www.viewsoniceurope.com/
se/support/call-desk/

service_se@
viewsoniceurope.com
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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 reservdelar kan innefatta nytillverkade eller ombyggda delar eller komponenter.
Garantins livslängd:
Nord- och Sydamerika: 3 år för alla delar exklusive lampan, 3 år för arbete, 1 år för originallampan 
från datum för första konsumentinköp.
Europa: 3 år för alla delar exklusive lampan, 3 år för arbete, 1 år för originallampan från datum för 
första konsumentinköp.
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.  Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av ViewSonic.
 c. Produktskada vid leverans.
 d. Uttag eller installation av produkten.
 e. Orsaker exteriört produkten, såsom elspänningsfluktueringar eller strömavbrott.
 f. Användning av tillbehör eller delar som ej uppfyller ViewSonic specifikationer.
 g. Normalt slitage.
 h. Annan orsak som inte hänför sig till produktfel.
3.  Varje produkt som uppvisar vad som kallas “fosforinbränning”, vilket sker när en statisk bild visas 

på produkten under en längre tid.
4. 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) ursprunglig 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.
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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 utbyte 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.
Verkan enligt delstatslag (USA):
Denna garanti ger dig vissa speciella juridiska rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter vilka varierar 
från delstat till delstat. Vissa stater medger ej inskränkningar i underförstådda garantier och/eller tillåter 
ej uteslutande av olycksbetingade eller följdskador. Ovannämnda begränsningar och uteslutanden gäller 
därför eventuellt inte i ditt fall.
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 ViewSonic.
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.viewsoniceurope.com 
under Support/Warranty Information (information om support/garanti).
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