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FCC Beyanı
Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula 
bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı girişime yol açmaz ve (2) bu cihaz arzu edilmeyen şekilde 
çalışmaya neden olabilecek girişim dahil olmak üzere, gelen girişimin normal karşılanmasını 
gerektirir.
Bu donanım FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne göre testten geçirilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz 
için belirlenen limitlere uygun olduğu görülmüştür. Bu limitler cihazın meskun bölgelerde tesis 
edildiği durumlarda zararlı girişime karşı yeterli koruma sağlanması dikkate alınarak belirlen-
miştir. Bu donanım radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayılmasına neden olabilir ve tali-
matlara uygun olarak tesis edilip kullanılmadığı takdirde, telsiz haberleşmesini etkileyebilecek 
zararlı girişime yol açabilir. Bununla birlikte, söz konusu girişimin belirli bir donanımda ortaya 
çıkmayacağına garanti verilemez. Bu donanımın radyo veya televizyon yayınlarının alınmasını 
etkileyecek zararlı girişime yol açması durumunda, söz konusu girişim donanımı açıp kapata-
rak tespit edilebilir, kullanıcının aşağıdaki yöntemlerden biri ya da birkaçını kullanarak girişimi 
gidermeye çalışması tavsiye edilir:

 y Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
 y Donanım ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
 y Donanımı alıcının takılı olduğu prizden farklı bir devreye bağlı olan başka bir prize 

takın.
 y Yetkili satıcıdan veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden destek isteyin.

Uyarı: Uygunluktan sorumlu olan tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya modifikasyon-
lar donanımı kullanma yetkinizi geçersiz kılabilir.

Kanada için
 y Bu B Sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 Standardına uygundur.
 y Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avrupa Ülkeleri için CE Uygunluğu
Bu cihaz 2004/108/EC sayılı EMC Direktifi ile 2006/95/EC sayılı Alçak Geri-
lim Direktifine uygundur.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB üyesi ülkeler için geçerlidir.
İşaret 2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Direktifine (WEEE) uygun-
dur.
İşaret kullanılmış veya bozuk batarya veya aküler dahil donanımın tasnif edilmemiş 
kentsel atık olarak tasfiye EDİLMEYİP, uygun geri dönüşüm ve toplama sistemlerinin 
kullanılması gerektiğini gösterir. 
Eğer bu donanımda kullanılan batarya, akü ve düğme hücrelerde (saat pilleri) Hg, Cd 
veya Pb kimyasal sembollerinin bulunması, bataryanın ağır metal formunda %0.0005'in 
üzerinde Cıva veya %0.002'den fazla kadmiyum ya da %0.004'ün üzerinde Kurşun 
içerdiği anlamına gelir.

Uygunluk Bilgileri
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Önemli Emniyet Talimatları
1. Bu talimatları okuyunuz.
2. Bu talimatları yerine getiriniz.
3. Tüm uyarıları dikkate alınız.
4. Tüm talimatlara uyunuz.
5. Bu üniteyi su yakınında kullanmayınız.
6. Yumuşak ve kuru bir bezle temizleyiniz.
7. Havalandırma deliklerinin önünü kapatmayınız. Ünitenin kurulumunda imalatçının talimat-

larına uyunuz.
8. Radyatör, kalorifer ızgarası, ocak veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) 

yakınına monte etmeyiniz.
9. Kutuplanmış veya topraklı fişin emniyetini devreden çıkarmayın. Kutuplanmış bir fişin biri 

diğerinden daha geniş olan iki yassı ucu bulunur. Topraklı bir fişte ise iki yassı ucun yanı 
sıra üçüncü bir topraklama ucu mevcuttur. Geniş uç ile üçüncü uç emniyetinizi sağlamak 
içindir. Eğer verilen fiş prizinize uymuyor ise, eski prizi değiştirmesi için bir elektrikçi çağı-
rın.

10. Güç kablosunu üzerine basma veya özellikle fiş bağlantılarında sıkışma ihtimaline karşı 
korumaya alın. Fişler ve fişlerin üniteden çıktığı noktanın etrafında engel olmamalıdır. 
Elektrik prizinin üniteye yakın ve kolayca ulaşılabilir olmasına dikkat ediniz.

11. Yalnızca üretici tarafından belirtilen yardımcı donanım/aksesuarları kullanınız.
12. Yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen veya ünite ile birlikte satılan tekerlekli 

sehpa, sehpa, üçayak, konsol veya masa ile birlikte kullanınız. Tekerlekli sehpa 
kullanılması durumunda, tekerlekli sehpa/ünite kombinasyonunu taşırken devrilme 
nedeniyle oluşabilecek kazalardan sakınmak için dikkatli olun.

13. Uzun bir süre kullanılmayacak ise, bu ünitenin fişini prizden çekiniz.
14. Servis gerektiren tüm müdahaleler için uzman servis personeline başvurun. Ünite aşağıda 

belirtilen durumlar dahil herhangi bir şekilde hasar gördüğünde genel bakımdan geçirilme-
lidir: güç kaynağı kablosu veya fişinin hasar görmesi, ünitenin üzerine sıvı dökülmesi veya 
içine yabancı madde girmesi, ünitenin yağmur veya rutubete maruz kalması veya ünitenin 
normal olarak çalışmaması veya yere düşürülmesi durumları.
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RoHS Uygunluk Beyanı
Bu ürün Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından, elektrikli ve elektronik cihazlarda bazı 
tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin hazırlanan 2002/95/EC sayılı Direktife 
(RoHS Direktifi) uygun olarak tasarlanmış ve imal edilmiş olup, aşağıda görülebileceği gibi, 
Avrupa Teknik Uyum Komisyonu (TAC) tarafından ilan edilen maksimum konsantrasyon de-
ğerlerine uygun olduğu kabul edilmektedir:

Madde
Önerilen Maksimum 

Konsantrasyon
Mevcut 

Konsantrasyon

Kurşun (Pb) 0,1% < 0,1%

Kadmiyum (Cd) 0,01% < 0,01%

Altı değerlikli Krom (Cr6+) 0,1% < 0,1%

Polibromlu bifeniller (PBB) 0,1% < 0,1%

Polibromlu difenil eterleri (PBDE) 0,1% < 0,1%

Aşağıda belirtildiği gibi, yukarıda söz edilen ürünlerin bazı bileşenleri RoHS Direktifi Ek'i uya-
rınca istisna oluşturmaktadır:
İstisna oluşturan bileşen örnekleri şunlardır:
1. Katot ışınlı tüplerin camında, elektronik parçalarda, floresan lambalarda ve seramik esaslı 

elektronik parçalarda (örneğin, piezoelektronik cihazlar) bulunan kurşun.
2. Yüksek sıcaklık tipi lehimlerde bulunan kurşun (örneğin, ağırlıkça 585 veya daha fazla 

oranda kurşun içeren kurşun esaslı alaşımlar).
3. Ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren çelikte, ağırlıkça %0,4'e kadar kurşun içeren 

alüminyumda ve ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bir bakır alaşımında alaşım elementi 
olarak bulunan kurşun.
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Telif Hakkı Bilgileri
Telif Hakkı © ViewSonic® Corporation, 2012. Tüm hakları mahfuzdur.
Macintosh ve Power Macintosh Apple Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır.
Microsoft, Windows, Windows NT ve Windows logosu Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülke-
lerde Microsoft Corporation şirketine ait tescilli ticari markalardır.
ViewSonic, üç kuş logosu, OnView, ViewMatch ve ViewMeter ViewSonic Corporation şirketine 
ait tescilli ticari markalardır.
VESA Video Electronics Standards Association (Video Elektroniği Standartları Birliği) ait bir 
tescilli ticari markadır. DPMS ve DDC VESA'ya ait tescilli ticari markalardır.
PS/2, VGA ve XGA International Business Machines Corporation şirketine ait tescilli ticari 
markalardır.
Feragatname: ViewSonic Corporation bu kılavuzda bulunan teknik veya yayın hataları ya da 
noksanların yanı sıra, bu malzemenin temini ya da bu ürünün performansı veya kullanımından 
doğan arızi veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Ürün iyileştirme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, ViewSonic Corporation bildirimde bu-
lunmadan ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belgede yer alan bilgilerde 
önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
Bu belgenin hiçbir bölümü ViewSonic Corporation şirketinin önceden yazılı izni olmadan her-
hangi amaçla herhangi bir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

Ürün Kaydı
Gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarınızın karşılanması ve ürün hakkında yeni ortaya çıkabi-
lecek ek bilgileri alabilmeniz için, İnternet üzerinde: www.viewsonic.com sitesinde ürün kaydını 
yapınız. ViewSonic® Sihirbazı CD-ROM'u da size kayıt formunun çıktısını alma ve posta veya 
faks yoluyla ViewSonic şirketine gönderme olanağı sunar.

Sizde Kalacak
Ürün Adı: PLED-W500

ViewSonic LED Projector

Model Numarası: VS14048

Belge Numarası: PLED-W500_UG_TRK Rev. 1C 07-31-12

Seri Numarası: _______________________________

Satın Alma Tarihi: _______________________________

Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi
Bu üründeki lamba, size ve çevreye zararlı olabilecek cıva içerir. Lütfen dikkatli kullanın ve yerel, devlet 
veya federal yasalara uygun olarak imha edin.
ViewSonic, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır. Daha Akıllı, Daha Çevreci 
Bilgisayar Kullanımının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi almak için lütfen 
ViewSonic web sitesini ziyaret edin.
ABD & Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Avrupa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639
Tayvan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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AC Güç Kablosu hakkında Bilgiler 
AC Güç Kablosu bu projektörü kullanıldığınız ülkede geçerli koşulları yerine getirmelidir. AC 
fiş tipinizin aşağıdaki grafiklere uygunluğunu kontrol edin ve uygun AC Güç Kablosu kullanıldı-
ğından emin olun. Eğer verilen AC Güç Kablosu AC prizinizle uyumlu değilse, yetkili satıcınıza 
başvurunuz. Bu projektör bir topraklamalı AC hattı fişi ile donatılmıştır. Kullandığınız prizin fişe 
uygun olduğundan emin olunuz. Bu topraklı fişin emniyetini devreden çıkarmayın. Gerilimdeki 
dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkabilecek sinyal girişimini önlemek için topraklı bir AC hat fişi 
ile donatılmış bir video kaynağı cihazı kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Toprak Toprak

ToprakToprak

Avustralya ve Çin Halk Cumhuriyeti İçin ABD ve Kanada İçin

Avrupa Kıtası İçin Birleşik Krallık İçin
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AC Güç Kablosu

Aşağıda listesi verilen tüm parçaların kutuda bulunduğundan emin olmak 
için kutu ambalajını açın ve içindekileri kontrol edin. Eğer herhangi bir şey 
eksik ise, müşteri hizmetleri bölümümüze başvurunuz.

Dokümantasyon:

 y Kullanım Kılavuzu (DVD)
 y Hızlı Başlangıç Kartı
 y Garanti Belgesi

AAA Batarya x 2
(Uzaktan kumanda cihazı için)Mercek kapaklı projektör Uzaktan Kumanda

Giriş
Pakete Genel Bakış

   Her Ülkedeki farklı uygulamalar nedeniyle, bazı bölgelerde farklı aksesuarlar bulunabilir.

View
Sonic

MEN
U

LAM
P

SOURCE
TEMP

VGA Kablosu Yumuşak Taşıma Çantası

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

Ürüne Genel Bakış

1. Odak Halkası

2. Yakınlaştırma Merceği

3. Açma Kapama Düğmesi / LED 
Göstergeleri

4. Kontrol Paneli

Ana Ünite

3

4

8

6
7

1

52

5. IR Alıcıları

6. Elektrik prizi

7. Giriş / Çıkış Bağlantı Portları

8. Ayarlanabilir Ayak

9. Lastik Ayaklar

(Önden Görünüş)

(Arkadan Görünüş)

(Alttan Görünüş)

9
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Kontrol Paneli

ViewSonic

MENU

LAM
P

SOURCE TEMP

1. Lamba LED'i

2.  / Güç LED'i

3. Dört Yönlü Seçim Tuşları

4. Kaynak

5. Menü

6. Sıcaklık-LED’i

1 2 4 63 5
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1. Kensington™ Kilitleme Yuvası

2. Elektrik prizi

3. SD Kart Okuyucu

4. USB Konnektörü

5. HDMI Konektörü

6. VGA Konnektörü (PC analog sinyal/HDTV/komponent video girişi) 

7. S-Video Konnektörü

8. Kompozit Video Giriş Konnektörü

9. Ses Çıkış Konnektörü

10. Mini USB Konnektörü

SD CARD S-VIDEO VIDEO

AUDIO OUTVGAHDMIUSB

USB display

321 4 5 6 7 8 9 10

Bağlantı Portları
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1. Açma Kapama 

2. HDMI

3. SD/USB

4. Keystone 

5. Gir

6. Ses -

7. Dört Yönlü Seçim Tuşları

8. Keystone 

9. Menü

10. Benim Tuşum

11. Önceki/Geri sar/İleriye hızlı sar/
Sonraki

12. Oynat/Duraklat/Durdur

13. Dondur

14. Boş

15. Otomatik Senkronizasyon

16. Büyütme +/-

17. Resim Modu

18. Kaynak

19. En Boy Oranı

20. Sessiz

21. Çık 

22. Ses +

23. Video

24. PC

25. Lazer

Uzaktan Kumanda

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. Güç Kablo
2. HDMI Kablosu *
3. VGA Kablosu 

Bilgisayarı/Dizüstünü bağlayın

Kurulum

   Her ülkedeki farklı uygulamalar nedeniyle, bazı bölgelerde farklı aksesuarlar bulunabilir.
   * İsteğe bağlı aksesuar

4. VGA - DVI-A Kablosu *
5. Ses Kablosu *
6. USB Kablosu * (Mini B tipi - A tipi)

SD CARD S-VIDEO VIDEO

VGAHDMIUSB AUDIO OUT
USB display

Dizüstü bilgisayar

Bilgisayar 

Elektrik prizi

1

2
3

3

6

4 5

Ses Çıkışı



13

Video Kaynaklarına Bağlama

1. Güç Kablo
2. HDMI Kablosu *
3. VGA - HDTV (RCA) Kablosu *

   Her ülkedeki farklı uygulamalar nedeniyle, bazı bölgelerde farklı aksesuarlar bulunabilir.
   * İsteğe bağlı aksesuar

4. Ses Kablosu *
5. S-Video Kablosu *
6. Kompozit Video Kablosu *

SD CARD S-VIDEO VIDEO

VGAHDMIUSB AUDIO OUT
USB display

DVD Oynatıcısı, Set üstü 
Kutu, HDTV alıcısı S-Video Çıkışı

DVD oynatıcı Video çıkışı

1

5
3

4

2
6

Elektrik prizi

Ses Çıkışı
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Multimedya Cihazlar bağlanma

1. Güç Kablo
2. SD Kartı *

   Her ülkedeki farklı uygulamalar nedeniyle, bazı bölgelerde farklı aksesuarlar bulunabilir.
   * İsteğe bağlı aksesuar

Elektrik prizi

Dizüstü bilgisayar

3. USB Flaş Bellek *
4. USB Kablosu * (Mini B tipi - A tipi)

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

Projektörün Gücünü Açma
1. Mercek kapağını çıkarın. 

2. Güç kablosu ile sinyal kablosunu emniyetli bir şekilde bağlayın. Bağlantı tamam-
landığında, Güç LED'i kırmızı yanıp söner.

3. Kontrol paneli veya uzaktan kumanda üzerindeki “  ” tuşuna basarak lambayı 
açın. Güç LED'i mavi yanar. 

4. Perde üzerinde görüntülemek istediğiniz kaynağı açın (bilgisayar, dizüstü 
bilgisayar, video oynatıcı vb.) Projektör kaynağı otomatik olarak algılar ve perde 
üzerinde görüntüler.

5. Eğer aynı anda birden fazla kaynağa bağlı iseniz, girdiler arasında geçiş yap-
mak için uzaktan kumanda üzerindeki “Kaynak” tuşuna basın.

Projektörü Açma/Kapama

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

veya

2
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Projektörü kapatma
1. Projektörü kapatmak için kontrol paneli veya uzaktan kumanda üzerindeki “  ” 

tuşuna basın. Perde üzerinde aşağıdaki mesaj görüntülenir. 
Onaylamak için yeniden “  ” tuşuna basın.

2. Güç LED'i kırmızı yanar ve projektör kapatıldıktan sonra hızlı olarak yanıp sön-
meye başlar. Sistemin tam olarak soğumasını sağlamak için fanlar yaklaşık 30 
saniye daha çalışmaya devam eder.

3. Sistem soğutma işlemini tamamladığında, Güç LED'i yanıp sönmeyi keser ve 
hareketsiz olarak kırmızı yanar, bu sistemin bekleme modunda olduğunu göste-
rir.

4. Şimdi, güç kablosunu güvenle prizden çıkarabilirsiniz.

LED Göstergesi Mesajları

Mesaj
Lamba LED'i 

(Kırmızı)
Sıcaklık LED'i 

(Kırmızı)
Güç LED'i 
(Kırmızı)

Güç LED'i 
(Mavi)

Elektrik Fişi
Yanıp Sönme 
aralığı 100 ms

Yanıp Sönme 
aralığı 100 ms

Yanıp Sönme 
aralığı 100 ms

-

Bekleme - - AÇIK -

Açma-Kapama tuşu AÇIK - - - AÇIK

Soğutma durumu - -

0,5 saniye H 
(AÇIK), 0,5 saniye 
L (KAPALI) yanıp 

sönme

-

Açma-Kapama tuşu KAPALI:
Soğutma tamamlandı; Bekletme Modu - - AÇIK -

Aygıt yazılımı indirme AÇIK AÇIK AÇIK -

Termik sensör hatası, OSD aşağıdaki gibi 
görünür:
1.  Hava girişinin sağlandığından ve men-

fezlerin açık olduğundan emin olunuz.
2.  Ortam sıcaklığının 40 derece C'nin 

altında olmasını sağlayınız.

- AÇIK - AÇIK

Fan kilitlenme hatası, OSD aşağıdaki gibi 
görünür:
Projektör otomatik olarak kapanır.

-

0,5 saniye H 
(AÇIK), 0,5 saniye 
L (KAPALI) yanıp 

sönme

- AÇIK

Lamba hatası (LED, LED sürücüsü, Işık 
sensörü) AÇIK - - AÇIK
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Projektör Yüksekliğini Ayarlama
Projektör, görüntü yüksekliğini ayarlamak için yükseltici ayaklar ile donatıl-
mıştır.

 y Görüntüyü yukarı kaydırmak için:

Görüntüyü istenen yükseklik açısına getirmek için ayak üzerindeki vidayı kulla-
nın ve görüntü açısında ince ayar yapın. 

 y Görüntüyü aşağıya kaydırmak için:

Görüntüyü istenen yükseklik açısına indirmek için ayak üzerindeki vidayı kulla-
nın ve görüntü açısında ince ayar yapın. 

Yansıtılan Görüntüyü Ayarlama

Ayarlanabilir Ayak

1 2

Lastik Ayaklar



18

Projektör Odaklamasını Ayarlama

Odak Halkası

View
Sonic

MEN
U

LAM
P

SOURCE
TEMP

Görüntüyü odaklamak için görüntü netleşinceye kadar odak-lama halkasını çevirin.

Projeksiyon Görüntü Boyutunu Ayarlama
Perde boyutunu ve projeksiyon mesafesini belirlemek için aşağıda verilen grafiklere 
ve tabloya bakınız.

 y Dikey görüntü konumunun ayarlanması 

Projeksiyon Mesafesi

Mercek Merkezi
Perde

   Yansıtma mesafesi (m) = 1.4 x Ekran boyutu (m) x 0.848 
Örnek: Yansıtma mesafesi (0.9m) = 1.4 x Ekran boyutu (0.76) x 0.848 
Tolerans yaklaşık %5’dir

Projeksiyon Mesafesi Ekran Boyutu (16:10)

İnç m İnç 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

   Bu tablo yalnızca kullanıcının referans alması için verilmiştir.
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Kullanıcı Kontrolleri
Kontrol Panelinin Kullanımı 

ViewSonic

MENU

LAM
P

SOURCE TEMP

Ad Açıklama

Açma Kapama Projektörü aç/kapat.

Menü Ekran üstü kumandayı (OSD) başlat. 

Kaynak Bir giriş sinyali seç.

Dört Yönlü Seçim 
Tuşları

Öğeler arasında seçim yapmak ve seçiminizde ayarlama 
yapmak için ▲▼◄► tuşunu kullanın.

Lamba LED'i Projektörün lamba durumunu gösterir.

Güç LED'i Projektörün durumunu göster.

Sıcaklık-LED’i Projektörün sıcaklık durumunu gösterir.
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Uzaktan Kumandanın Kullanımı

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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Ad Açıklama

1 Açma Kapama Projektörü aç/kapat.
2 HDMI HDMI kaynağını seç.
3 SD/USB SD/USB kaynağını seçer.

4 Keystone Projektörün yana yatmasından kaynaklanan görüntü 
bozulmasını düzelt.

5 Gir Öğe seçiminizi onaylayın.
6 Ses - Ses seviyesini düşürün.

7 Dört Yönlü Seçim 
Tuşları

Öğeler arasında seçim yapmak ve seçiminizde ayarla-
ma yapmak için ▲▼◄► tuşunu kullanın.

8 Keystone Projektörün yana yatmasından kaynaklanan görüntü 
bozulmasını düzelt.

9 Menü Ekran üstü kumandayı (OSD) başlat.
10 Benim Tuşum Fonksiyonlaır özelleştirmek için kullanıcı tanımlı tuş.

11
Önceki/Geri sar/
İleriye hızlı sar/
Sonraki

Multimedya dosyasında öncekine gitme, geri sarma, 
ileriye hızlı sarma veya sonrakine gitme kontrolü sağlar.

12 Oynat/Duraklat/
Durdur

Multimedya dosyasında oynatma, duraklatma ve dur-
durma kontrolü sağlar.

13 Dondur Perde üzerindeki görüntüyü dondurur. Dondur modun-
dan çıkmak için bu tuşa tekrar basın.

14 Boş Perdedeki görüntüyü gizler.

15 Otomatik Senkroni-
zasyon

Projektör ile giriş kaynağı arasında otomatik senkroni-
zasyon sağlar.

16 Büyütme +/- Yansıtılan görüntünün boyutunu büyütür veya küçültür.

17 Resim Modu En parlak, PC, Sinema, Resim ve Kullanıcı renk modla-
rı arasından seçim yapın.

18 Kaynak Bir giriş sinyali seç.

19 En Boy Oranı Görüntünün en boy oranını seçin.

20 Sessiz Sesi geçici olarak kapatır/açar.

21 Çık Geçerli sayfa veya öğelerden çıkar veya OSD menüsü-
nü kapatır.

22 Ses + Ses seviyesini artırır.
23 Video Kompozit/S-Video kaynağını seçer.
24 PC PC kaynağını seçer.
25 Lazer Lazer imleci kullanmak için basınız.
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Projektör, görüntü ayarları yapmanız ve ayarları değiştirmenize imkan 
veren çok dilli Ekran üzeri Gösterim menülerine sahiptir. Projektör, kaynağı 
otomatik olarak algılayacaktır.

Nasıl kullanılır
1. OSD menüsünü açmak için, uzaktan kumanda veya kontrol paneli üzerindeki 

“Menu” (Menü) tuşuna basın.

2. OSD menüsü görüntülendiğinde, ana menüde herhangi bir öğeyi seçmek için 
◄► tuşlarını kullanın. Herhangi bir sayfa üzerinde seçim yaparken, alt menüye 
girmek için ▼ tuşuna basın.

3. İstenen öğeyi seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve ayarlarda ◄► tuşları ile 
düzenleme yapın.

4. Ayara ait bir  simge varsa, başka bir alt menüye girmek için ► tuşuna ba-
sabilirsiniz. Ayarlama yaptıktan sonra alt menüyü kapatmak için “Menu” (Menü) 
tuşuna basın.

5. Ayarlarda düzenleme yaptıktan sonra, ana menüye geri dönmek için “Menu” 
(Menü) tuşuna basın.

6. Çıkmak için, yeniden “Menu” (Menü) tuşuna basın. OSD menüsü kapanır ve 
projektör yeni ayarları otomatik olarak kaydeder.

Ekran üzeri Gösterim Menüleri

Ana Menü Alt Menü Ayarlar 
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Resim Modu Bright / PC / Film / Picture / Kullanc1
Duvar Rengi White / Light Yellow / Light Blue / Pink / Dark Green
Parlaklk 0~100

Karştlk 0~100

Netlik 0~31

Doygunluk 0~100

Ton 0~100

Gelişmiş Gama 0 / 1 / 2

Renk Iss Düşük / Orta / Yüksek
Renk Düzlemi OTOM. / RGB / YUV
Giriş HDMI / VGA / COMPOSITE / S-Video / USB Görünt

üleme / Çkş
Çkş

En-boy Oran OTOM. / 4:3 / 16:9 / 16:10
Aşr tarama Kapali / Açk
Dijital zoom -5~25 (80%~200%)
Otomatik Keystone Kapali / Açk
Dikey Keystone -40~40
Tavan Montaj OTOM. /

Dil

Yönlendirme

Menü Konumu

Sinyal Faz 0~31
Saat -5~5
Yatay Konum -10~10
Dikey Konum -10~10
Çkş

Sessiz Kapali / Açk
Ses 0~100
3D Kapali / Açk
3D Dönüştür Kapali / Açk
Gelişmiş Logo Açk / Kapali

Kapali baslik Kapali / CC1 / CC2 / CC3 / CC4
Güvenlik
Çkş  

Sfrla Hayr / Evet
Güvenlik Güvenlik Kapali / Açk

Şifreyi Değiştir
Çkş

Giriş Arama Kapali / Açk
Fan modu OTOM. / Yüksek Rakm
Bilgi Gizleme Kapali / Açk
Arkaplan Rengi Siyah / Blue
LED Ayarlar Kullanilan lamba saati

Eko. Mesaji Kapali / Açk
Lamba saatlerini temizle
Çkş

Bilgiler
Gelişmiş Direkt Açlma Kapali / Açk

Otomatik Kapanma (dak) 0~180
Kumanda paneli kilidi Kapali / Açk
Çkş

LED Ayar Hayr / Evet

AYARLAR | 
Gelişmiş

SEÇENEKLER

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

GÖRÜNTÜ

EKRAN

AYARLAR

Yapı 

Ana Menü Alt Menü Ayarlar 
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GÖRÜNTÜ

Resim Modu
Çeşitli görüntü tipleri için optimize edilmiş birçok fabrika ön ayarı mevcuttur. Öğe 
seçimi için ◄ veya ► tuşunu kullanın.

 ` En parlak: PC girişinden maksimum parlaklık.
 ` PC: Masaüstü veya dizüstü bilgisayar için.
 ` Film: Ev sineması için.
 ` Görüntü: Grafik görüntü için.
 ` Kullanıcı: Kullanıcı tanımlı ayarlar.

Duvar Rengi
Duvara uygun bir renk seçmek için bu fonksiyonu kullanın. Duvar renginden kay-
naklanan renk sapmasını telefi ederek görüntüyü uygun tonda gösterir.

Parlaklık
Görüntünün parlaklığını ayarlar.

 ` Görüntüyü koyulaştırmak için ◄ tuşuna basın.
 ` Görüntü rengini açmak için ► tuşuna basın.

Karşıtlık
Karşıtlık görüntünün en açık ve en koyu bölümleri arasındaki farklılığın derecesini 
kontrol eder. Karşıtlık ayarı görüntüdeki siyah ve beyaz miktarını değiştirir.

 ` Karşıtlığı düşürmek için ◄ tuşuna basın.
 ` Karşıtlığı artırmak için ► tuşuna basın.
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Netlik
Görüntünün netliğini ayarlar.

 ` Netliği azaltmak için ◄ tuşuna basın.
 ` Netliği artırmak için ► tuşuna basın.

Doygunluk
Bir video görüntüsünü siyah beyazdan tam olarak doymuş renkli hale ayarlar.

 ` Görüntünün doygunluk miktarını azaltmak için ◄ tuşuna basın.
 ` Görüntünün doygunluk miktarını artırmak için ► tuşuna basın.

Ton 
Kırmızı ve yeşilin renk dengesini ayarlar.

 ` Görüntüdeki yeşil miktarını artırmak için ◄ tuşuna basın.
 ` Görüntüdeki kırmızı miktarını artırmak için ► tuşuna basın.

   “Netlik”, “Doygunluk” ve “Ton” yalnızca Video modunda desteklenmektedir.

Gelişmiş 
26. sayfaya bakınız.
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GÖRÜNTÜ | Gelişmiş

Gama
Koyu görüntünün gösterilmesini sağlar. Gama değeri büyüdükçe, koyu görüntü 
daha parlak görünür.

Renk Isısı
Renk sıcaklığını ayarlar. Sıcaklık yükseldikçe, ekran daha soğuk görünür; sıcaklık 
düştükçe, ekran daha sıcak görünür.

Renk Düzlemi
AUTO, RGB veya YUV arasından uygun bir renk matrisi tipi seçin.

Giriş
27. sayfaya bakınız.
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Giriş kaynaklarını devreye sokmak/devreden çıkarmak için bu seçeneği kullanın. Alt 
menüye girmek için ► tuşuna basın ve istediğiniz kaynakları seçin. Seçim işlemini 
tamamlamak için “Gir” tuşuna basın. Projektör seçilmeyen giriş kaynakları için ara-
ma yapmaz.

   SD kart ve USB A otomatik kaynak yolunda değil, lütfen onları manuel olarak seçin.

 ` USB Görüntüsü (USB üzerinden görüntüleme) bir USB kablo (mini B tipi - A tipi) 
yardımıyla herhangi başka bir sürücüye ihtiyaç duymadan kolayca çalıştırılıp bir 
bilgisayarın ekranı projeksiyona yansıtılabilir.

1. Kaynak seçme: Mini USB konektöründen kaynak seçmek için uzaktan 
kumandadaki “PC” düğmesine basın.

2. Bağlantı: USB kablosunu projektörün mini USB konnektörü ile bilgisayarın A 
tipi USB konnektörüne bağlayın.

3. Otomatik projeksiyon: Bilgisayar algılandığında, ekran otomatik olarak pro-
jeksiyona yansıtılır.

4. Projeksiyonu sonlandırma: USB kablosu çıkarıldığında, projeksiyon sona 
erer.

   Tek seferde yalnızca bir bilgisayar bağlanabilir.

GÖRÜNTÜ | Gelişmiş | Giriş
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Perde

En-boy Oranı
 ` AUTO: Uygun görüntü formatını otomatik olarak seçer.
 ` 4:3: Bu format 4×3 giriş kaynakları içindir.
 ` 16:9: Bu format HDTV ve Geniş ekran TV için geliştirilmiş DVD gibi 16x9 giriş 

kaynakları içindir.
 ` 16:10: Bu format geniş ekranlı dizüstü bilgisayarlar gibi 16x10 giriş kaynakları 

içindir.

Aşırı tarama
Aşırı tarama fonksiyonu bir video görüntüsündeki gürültüyü giderir. Video kaynağı 
sınırındaki video kodlama gürültüsünü gidermek üzere görüntüde aşırı tarama ya-
par.

Dijital zoom 
Bir görüntünün boyutunu küçültmek için ◄ tuşuna basın.

Projeksiyon ekranı üzerindeki bir görüntüyü büyütmek için ► tuşuna basın.

Otomatik Keystone
 ` Keystone ayarını otomatik olarak başlatmak için “Açık” tuşuna basın.
 ` Keystone ayarını manüel olarak yapmak için “Kapalı” tuşuna basın.

Dikey Keystone
Görüntü bozulmasını dikey olarak ayarlamak için ◄ veya ► tuşuna basın. Eğer gö-
rüntü yamuk görünüyor ise, bu fonksiyon görüntüyü dikdörtgen şekline getirmenize 
yardımcı olur.

Tavana Montaj 
 ` AUTO: Projektör tavana monte edilmiş ise, görüntüyü otomatik olarak ters çevi-

rir.

 `  Masaüstünde Önde: Görüntü ekrana düz olarak yansıtılır.

 `  Tavanda Önde: Bu tercih yapıldığında, görüntü ters döner.
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AYARLAR

Dil
Çok dilli OSD menüsünü seçin. Alt menüye gitmek için ◄ veya ► tuşuna basın ve 
daha sonra istediğiniz dili seçmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın. Seçim işlemini 
tamamlamak için uzaktan kumanda üzerindeki “Gir” tuşuna basın.

Yönlendirme
 `  Masaüstünde Önde: Bu varsayılan seçimdir. Görüntü ekrana düz olarak 

yansıtılır.

 `  Masaüstünde Önde: Bu tercih yapıldığında, görüntü tersine dönmüş olarak 
görünür.

Menü Konumu
Görüntü ekranı üzerinde menü konumunu seçin.
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Sinyal
31. sayfaya bakınız.

Sessiz
 ` Sessiz seçeneğini etkinleştirmek için “Açık” tuşuna basın.
 ` Sessiz seçeneğini devreden çıkarmak için “Kapalı” tuşuna basın.

Ses
 ` Sesi azaltmak için ◄ tuşuna basın.
 ` Sesi artırmak için ► tuşuna basın.

3D
 ` 3D fonksiyonunu etkinleştirmek için “Açık” tuşuna basın.
 ` 3D fonksiyonunu devreden çıkarmak için “Kapalı” tuşuna basın.

   3D görüntü performansı kullandığınız 3D gözlüklere bağlı olacaktır.

3D Dönüştür
 ` Sol ve sağ çerçeve içeriğini dönüştürmek için “Açık” tuşuna basın.
 ` Varsayılan çerçeve içeriğini görüntülemek için “Kapalı” tuşuna basın.

Gelişmiş 
32. sayfaya bakınız.

Sıfırla 
Tüm menülerdeki parametreleri varsayılan fabrika ayarlarına döndürmek için “Evet” 
tuşuna basın.
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AYARLAR | Sinyal (RGB)

Faz 
Ekranın sinyal zamanlaması ile grafik kart arasında senkronizasyon sağlar. Görün-
tüde oynaklık veya titreşme varsa, görüntüyü düzeltmek için bu fonksiyonu kullanın.

Saat
Görüntü verisi frekansını bilgisayarınızın grafik kartının frekansına uyumlu hale ge-
lecek şekilde değiştirin. Yalnızca görüntüde dikey olarak titreşme varsa, bu fonksi-
yonu kullanın.

Yatay Konum
 ` Görüntüyü sola taşımak için ◄ tuşuna basın.
 ` Görüntüyü sağa taşımak için ► tuşuna basın.

Dikey Konum
 ` Görüntüyü aşağıya taşımak için ◄ tuşuna basın.
 ` Görüntüyü yukarıya taşımak için ► tuşuna basın.

   “Yatay Konum” ve “Dikey Konum” aralıkları giriş kaynağına bağlıdır.
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AYARLAR | Gelişmiş

Logo
Bu işlevi kullanarak istediğiniz başlangıç ekranını kullanın. Eğer değişiklik yaparsa-
nız, projektörü bir sonraki açışınızda etkili olacaktır.

 ` Açık: Varsayılan başlangıç ekranı.
 ` Kapalı: Hiçbir logo görüntülenmez.

Kapali baslik
Kapalı başlık seçeneğini etkinleştirmek ve kapalı başlık menüsünü açmak için bu 
fonksiyonu kullanın. Kapalı başlık seçeneklerinden uygun olanını seçin: Kapalı, 
CC1, CC2, CC3, CC4.

Güvenlik 
33. sayfaya bakınız.
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AYARLAR | Gelişmiş | Güvenlik

Güvenlik 
 ` Açık: Projektörü açarken güvenlik onayını kullanmak için “Açık” tuşuna basın.
 ` Kapalı: Projektörü şifre onayı olmadan açabilmek için “Kapalı” tuşuna basın.

Şifreyi Değiştir
 ` İlk kez:

 y Şifreyi belirlemek için ► tuşuna basın.

 y Şifre 6 rakamlı olmalıdır.

 y Yeni şifrenizi girmek için uzaktan kumanda üzerindeki sayı tuşlarını kullanın 
ve ardından onay için “Gir” tuşuna basın.

 ` Şifreyi Değiştir:

 y Eski şifreyi girmek için ► tuşuna basın.

 y Güncel şifreyi girmek için sayı tuşlarını kullanın ve ardından onay için “Gir” 
tuşuna basın.

 y Uzaktan kumanda üzerindeki sayı tuşlarını kullanarak yeni bir şifre (6 rakam 
uzunluğunda) girin ve ardından onay için “Gir” tuşuna basın.

 y Yeni şifreyi tekrar girin ve onay için “Gir” tuşuna basın.

 ` Eğer şifreyi 3 kez hatalı girerseniz, projektör otomatik olarak kapanır.
 ` Şifrenizi unuttuğunuz takdirde, yardım için bölge ofisine başvurunuz.
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   Geçiş-kodu varsayılan değeri “123456”'dür (ilk kez).
   Şifreyi girerken, uzaktan kumanda üzerindeki “Gir” tuşuna ve diğer sayı tuşuna aynı anda basmanız gerekir.



35

TERCİHLER 

Giriş Arama 
 ` Açık: Eğer mevcut giriş sinyali kaybolursa, projektör diğer sinyaller için arama 

yapar.
 ` Kapalı: Projektör yalnızca mevcut giriş bağlantısı için arama yapar.

Fan modu
 ` AUTO: Tümleşik fanlar iç sıcaklığa göre değişen bir hızda otomatik olarak çalı-

şır.
 ` Yüksek Rakım: Tümleşik fanlar yüksek hızda çalışır. Projektörü yaklaşık olarak 

2500 feet/760 metre veya daha yüksek rakımlarda kullandığınızda bu tercihi 
yapın.

Bilgi Gizleme 
 ` Açık: Bilgi mesajını gizlemek için “Açık” tuşuna basın.
 ` Kapalı: “Aranıyor” mesajını göstermek için “Kapalı” tuşuna basın.

Arkaplan Rengi 
Hiçbir sinyal alınamadığında, “Siyah” veya “Mavi” bir ekran görüntüsü için bu özelliği 
kullanın.

LED Ayarlar 
37. sayfaya bakınız.
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Information 
Projektör ile ilgili kaynak, çözünürlük, yazılım sürümü, renk düzlemi ve en boy oranı-
nı ekran üzerinde görüntüler.

Gelişmiş 
38. sayfaya bakınız.

LED Ayarı
LED renk performansını ayarlamak için bu fonksiyonu kullanın. Beyaz renk ince 
ayar işleminin bitmesi için 10 saniye bekleyiniz.

Bu işlev, LED 500 saatten fazla kullanıldıktan ve projektörü 2 saatten fazla sürekli 
kullandıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.

   LED 500 saatten fazla kullanıldıktan ve projektörü 2 saatten fazla sürekli kullandıktan sonra LED kalibra-
syonunu uygulamazsanız, size hatırlatmak için bir ileti açılır.
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TERCİHLER | LED Ayarlar 

Kullanilan lamba saati 
Projeksiyon süresini görüntüler.

Eko. Mesaji
Projektör lambasını kısmak için “Açık” tuşuna basın; bu tercih enerji tüketimini azal-
tır ve lambanın ömrünü uzatır. Normal moda geri dönmek için “Kapalı” tuşuna basın.

Lamba saatlerini temizle 
Lambayı değiştirdikten sonra lamba saati sayacını sıfırlayın.
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TERCİHLER | Gelişmiş

Direkt Açılma
“Açık”ı seçerek Doğrudan Güç modunu etkinleştirin. AC gücü verildiğinde projektör 
otomatik olarak açılacaktır, projektörün kontrol panelindeki ya da uzaktan kumanda-
daki “  ” düğmesine basmaya gerek yoktur.

Otomatik Kapama (dak)
Zamanlayıcı geri sayım aralığını ayarlar. Projektöre gönderilen bir sinyal olmadığın-
da geri sayım zamanlayıcısı başlayacaktır. Geri sayım bittiğinde projektör otomatik 
olarak kapanacaktır (dakika olarak).

Kumanda paneli kilidi
Tuş takımı işlevi “Açık” iken, kontrol paneli kilitlenecektir, ancak projektör uzaktan 
kumanda ile çalıştırılabilir. “Kapalı”yı seçerek kontrol panelini tekrar kullanabilecek-
siniz.
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Media Arena
Media Arena PC-içermeyen interaktif bir sunum çözümüdür. SD kart okuyu-
cu, USB konnektörü ve iç bellek vasıtasıyla, çeşitli fotoğraf, video ve müzik 
medya formatlarına kolayca erişebilirsiniz (bakınız: desteklenen formatlar 
tablosu). Zarif kullanıcı arayüzü medya dosyalarını oynatırken en iyisini 
sunar.

Nasıl kullanılır
1. Media Arena açmak için, projektörün arka tarafından bulunan SD kart okuyucu/

USB konnektörüne bir SD kart/USB flaş bellek takın.

2. Ana menü ekrana geldiğinde, kaynak cihazını seçmek için uzaktan kumanda 
üzerindeki ◄► tuşlarını kullanın. Seçim yapmak için “Gir” tuşuna veya uzaktan 
kumanda üzerindeki ▼ tuşlarına basın.

3. Ana menüde herhangi bir öğeyi seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki ◄► 
tuşlarını kullanın. Seçim yapmak için “Gir” tuşuna veya uzaktan kumanda üzerin-
deki ▼ tuşlarına basın.

4. İstediğiniz dosyayı seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve ► tuşları ile bu dosyayı 
açın/oynatın.

5. Ana menüye veya bir önceki klasöre geri dönmek için “Çık” tuşuna basın.

   Eğer herhangi bir işlem yapılmaz ise, altta görüntülenen araç çubuğu üç saniye içinde ekrandan kaybolur.
   Eğer bir medya dosyasını tam ekranda oynatıyorsanız, araç çubuğu üç saniye içinde ekrandan kaybolur.
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Kaynak Ana Menü

Kaynak

Dahili bellek USB SD Kartı

Ana Menü

Fotoğraf Müzik Video

Office Reader Kurulum

Dosya Aktarım

PC Bağlantısı Dosya Transferi 

Dosya Aktarım
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Alt Menü

Ayarlar

Ana Menü

   Office Reader
1.  Picsel Products kapsamındaki tüm IPR, telif hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Picsel 

tedarikçilerine aittir.
2.  Son Kullanıcı,

 y Picsel Products’ ı kopyalayamaz veya bunları üçüncü şahıslardan alarak kullanamaz.
 y Herhangi bir kaynak kodunu çıkarmak için Picsel Products veya bunun herhangi bir kopyası 

ya da bölümünde tersine programlama, makine kodundan sembolik koda çevirme, tersine dönüş-
türme veya herhangi bir şekilde kod çözme işlemi yapamaz, yalnızca yürürlükteki yasaların izin 
verdiği şekilde kaydedebilir.

3.  Picsel Picsel Products’ın performansı, kalitesi, pazarlanabilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna 
veya başka konulara ilişkin açık veya zımni olarak (kanun yoluyla veya başka şekillerde) hiçbir beyan-
da bulunmamış veya güvence vermemiş olup,bu yöndeki her türlü beyan veya güvence hiçbir şekilde 
kabul edilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır.

4.  Picsel, Picsel ve Picsel Products’ın son kullanıcı lisans sözleşmesinde adının geçmemesini özellikle 
kabul ve teyit eder.

   Orijinal MS Office dosyalarınızda farklı biçim, yazı tipi ve grafik kod çözme hızı ve gösterme sonucunu 
etkileyebilir.
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Ana Menü Alt Menü Ayarlar 

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

Yapı 

Kurulum

Fotoğraf Ayarları
Fotoğraf ayarlarına erişim.

Müzik Ayarları
Müzik ayarlarına erişim.

Video Ayarları
Video ayarlarına erişim.

Aygıt Yazılımı Yükseltme
Aygıt yazılımının sürümünü yükseltmek için kullanılır.
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KURULUM | Fotoğraf Ayarları 

Görüntü Oranı
Görüntü oranını seçmek için ◄ veya ► tuşuna basın.

 ` Auto: Orijinal en boy oranını koruyun ve ekranın yatay veya dikey yönüne uya-
cak şekilde yeniden boyutlandırın.

 ` Full (Tam): Orijinal en boy oranını korumadan tam ekrana uydurur.

Slayt Gösterisi Süresi 
Slayt gösterisi süresini seçmek için ◄ veya ► tuşuna basın.

Slayt Gösterisini Tekrarlama
 ` Slayt gösterisini tekrarlamak için her zaman “Açık” tuşuna basın.
 ` Son sayfaya gelindiğinde slayt gösterisini durdurmak için “Kapalı” tuşuna basın.

Slayt Gösterisi Efekti 
İstediğiniz slayt gösterisi efektini seçmek için ◄ veya ► tuşuna basın. Çeşitli efekt 
tipleri bulunmaktadır: Rastgele, Yılan, Bölmeli, Sil, Panjur, Çizgiler, Çapraz ızgara, 
Çapraz, Spiral, Dikdörtgen ve Kapalı.
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KURULUM | Müzik Ayarları

Oynat Modu
Oynat modunu seçmek için ◄ veya ► tuşuna basın.

 ` Bir kez
 ` Bir Kez Tekrarla
 ` Tekrarla
 ` Rastgele

Spektrumu Göster
Müzik çalarken spektrum grafiğini göstermek için “Açık” tuşuna basın.

Otomatik Oynat
Dosya listesini girerken müziği otomatik olarak çalmak için “Açık” tuşuna basın.
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KURULUM | Video Ayarları

Görüntü Oranı
Görüntü oranını seçmek için ◄ veya ► tuşuna basın.

 ` Auto: Orijinal en boy oranını koruyun ve ekranın yatay veya dikey yönüne uya-
cak şekilde yeniden boyutlandırın.

 ` Tam: Orijinal en boy oranını korumadan tam ekrana uydurur.

Oynat Modu
Oynat modunu seçmek için ◄ veya ► tuşuna basın.

 ` Bir kez
 ` Bir Kez Tekrarla
 ` Tekrarla
 ` Rastgele

Otomatik Oynat
Dosya listesini girerken videoyu otomatik olarak oynatmak için “Açık” tuşuna basın.
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KURULUM | Donanım Yazılımı Yükseltme

Donanım yazılımı yükseltmelerinin SD ile yapılması gerekir. Lütfen en son “PLED_
W500_MM.bin” donanım yazılımı sürümünü karşıdan yükleyin ve SD kartınıza 
kaydedin.

Adım
 ` Adım 1: SD kartı projektörün SD kart okuyucusununa takın.
 ` Adım 2: Çubuğu “Donanım Yazılımı Yükseltme”ye taşıyın ve “Giriş”i tıklatın.
 ` Adım 3: Donanım yazılımı yükseltme işlemini başlatmak için “Evet”i tıklatın.
 ` Adım 4: Yükseltme işlemi tamamlanıncaya kadar bekleyin.
 ` Adım 5: Yükseltme işlemi tamamlandıktan sonra, projektör otomatik olarak 

yeniden başlatılacaktır.
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Dahili bellek

Dahili bellek bir bilgisayar veri depolama formudur.

Dosya Transferi 

Dosya Transferi ile bilgisayarınızdaki verileri bir USB kablosu (mini B tipi - A tipi) 
yardımıyla projektörün dahili belleğe aktarabilirsiniz. Bilgisayarınız projektörün “Da-
hili Bellek”’ini bir saklama aygıtı olarak algılar.

1. “Dosya Transferi” fonksiyonunu seçmek için “Gir” tuşuna basın.

2. Bağlantı: USB kablosunu projektörün mini USB konnektörü ile bilgisayarın A tipi 
USB konnektörüne bağlayın.

3. Projektörün belleği bilgisayarınız tarafından tanındıktan sonra, farenizle taşıya-
rak projektörün belleğine film/müzik/dosya kopyalayabilirsiniz.
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1.  Projektörün A tipi USB yuvasına bir USB WiFi bağdaştırıcısı (WDP-100) takın.

2.  Kaynağı USB A olarak seçmek için uzaktan kumandadaki “SD/USB” düğmesine 
basın ve “Giriş”e basın.

3.  Yükleme işlemini bitirmek için yönergeleri uygulayın.

   İşletim Sistemi:
1.  Windows için: Windows XP SP2/SP3 (32 ve 64-bit) / Vista (32 ve 64-bit) / Windows 7 (32 ve 64-bit).
2.  Macintosh için: Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7

 y Önerilen Modeller: 21.01.2009 sonrası MacBook/ 08.06.2010 sonrası tüm MacBook Pro / 
MacBook Air serisi.

   Kablosuz olarak bağlamak için, Dizüstü Bilgisayarınızın WLAN’ını etkinleştirin ve PLED-W500 etiketli 
erişim noktasını seçin. Sunucu IP’si, projektörünüzün kablosuz ağa bağlanmak için kullandığı IP adresini 
(192.168.100.10) gösterir. 

4.  Masaüstündeki kısayolu çalıştırın ve aşağıda gösterilen UI’yi göreceksiniz.

Kablosuz Sunumla Projeksiyon
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MobiShow ile projeksiyon
MobiShow, Wi-Fi etkin akıllı telefondan (Android, iPhone) içerik projeksiyo-
nuna imkan very. MobiShow uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin ve 
kablosuz projektöre bağlayın.

   Windows Mobile desteklenmemektedir.

şPhone için MobiShow Yardımcı Programı

1. Telefonunuzda WiFi’yi açın.

2. Telefonunuzu internet ağına bağlayın.

3.  Uygulama Mağazasını başlatın ve MobiShow uygulamasını karşıdan yük-
leyin. 

4. Yükleme işlemini bitirmek için yönergeleri uygulayın.

5. Resminizi veya PTG2 dosyasını iPhone veya iPad’iniz ile eşitlemeyi unutmayın.

   Dosyaları iTunes ile Senkronize Edin
1.  Masaüstü/Dizüstü bilgisayarda uygulamayı başlatmak için  “iTunes” simgesine tıklayın.
2.  iPhone/iPod/iPad’inizi, Masaüstü/Dizüstü bilgisayarınıza bağlayın.
3.  Sol tarafta bulunan “Cihazlar” sekmesi altında iPhone/iPod/iPad’i tıklayın. (Adım 1)
4.  Uygulama listesini görüntülemek için “Uygulamalar” sekmesine tıklayın. (Adım 2)

 y Kitaplığınızda ilgili içeriğe sahip değilseniz, bazı sekmeler görünmeyebilir.
5.  “MobiShow” öğesine tıklayın, Mobishow tarafından yüklenen herşeyi görebilirsiniz. (Adım 3)
6.  “Ekle” düğmesine tıklayın ve iPhone/iPod/iPad’inize yüklenecek dosyayı seçin. (Adım 4)

Adım 1 Adım 3 Adım 4Adım 2

   Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin 
http://www.viewsonic.com/download.php?assetId=24433
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Android için MobiShow Yardımcı Programı

1. Telefonunuzda WiFi’yı açın.

2. Telefonunuzu internet ağına bağlayın.

3.  Android Pazarını açın ve MobiShow uygulamasını karşıdan yükleyin. 

4. Yükleme işlemini bitirmek için yönergeleri uygulayın.

MobiShow’un Kullanılması

1.  WiFi’yı etkinleştirin ve MobiShow uyumlu aygıtın bağlı olduğu Erişim Noktasına 
bağlanın.

2.  İstemci yazılımını başlatmak için  “MobiShow” simgesini seçin.

3.  MobiShow istemcisi, otomatik olarak MobiShow uyumlu aygıtları aramaya 
başlayacaktır.

4.  Fotoğraf dosyalarını yansıtmak için  “Fotoğraf” simgesini seçin.

5.  Presentation-to-Go (PtG) ile bilgisayarsız sunum yapmak için  “PtG” simge-
sini seçin.
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Telefonunuzda kayıtlı fotoğrafları büyük ekrana yansıtmak için MobiShow’u 
kullanabilirsiniz. Fotoğraflarınız telefonunuzun minik ekranı yerine büyük ekranlarda 
oynatılmak üzere hazırlanacaktır.

Fotoğraf dosyasını açıp seçin, MobiShow uyumlu aygıttan büyük ekrana yansıtın.

Android sistemi için iPhone/iPod/iPad için

 ` Önceki/Sonraki: Slaytta önceki veya sonraki öğeye gitmek için dokunun.
 ` Duraklat/Durdur: Oynayan fotoğrafı duraklatın veya durdurun.
 ` Sola/Sağa Döndür: Fotoğrafı sola veya saga döndürün.

   “Fotoğraf Görüntüleyici” yalnızca Jpeg biçimini destekler.

MobiShow | Fotoğraf Görüntüleyici



52

PtG2 (Presentation to Go) ile bilgisayarsız etkileşimli sunum yapmak için 
MobiShow’u kullanabilirsiniz. PtG2 dosyası açıldığında, PtG2 slaytları yansıtılacaktır 
ve PtG2 sunumunuzu kontrol etmeniz için telefonunuzda takip eden ekran gösterilir.

   PowerPoint dosyasını ince PtG2 dosyasına dönüştürmek için “PtG2 dönüştürücü”yü kullanmanız gerekir.

Android sistemi için iPhone/iPod/iPad için

 ` Önceki/Sonraki: Slaytta önceki veya sonraki öğeye gitmek için dokunun.
 ` Sayfa Yukarı/Sayfa Aşağı: Önceki veya sonraki slayta gitmek için dokunun.
 ` Durdur: Yansıtılan dosyayı durdurmak için dokunun. Dosya oynatılmıyorsa, 

simge “Oynat” olacaktır. Durdurulduysa dosyayı oynatmak için tekrar “Oynat”a 
dokunun.

 ` Giriş: İlk slayta gitmek için dokunun.
 ` Atla: Dokunduğunuzda MobiShow istemcisi PtG dosyasındaki her slaytın küçük 

resmini gösterecektir. Seçip herhangi bir slayta gidebilirsiniz.
 ` Aç: Başka bir PtG2 dosyası seçmek için dokunun.

   PtG/PtG2 dosyayı 800x600 veya 1024x768 çözünürlüğüne dönüştürür.

MobiShow | PtG2
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1.  USB kablosunu PLED-W500 projektörünüzden bilgisayarınıza/dizüstü 
bilgisayarınıza dosya aktarma ile “PtG2-setup-v2.0.1.2.exe” dosyasını karşıdan 
yükleyin.

   Dosya Aktarma ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen sayfa 47’ye bakın.

2. “PtG2-setup-v2.0.1.2.exe” dosyasını bilgisayrınıza/dizüstü bilgisayarınıza yük-
leyin.

3.  Başlat menüsünden “Programlar -> PtG Yardımcı Programı -> PtG2 
Dönüştürücü”yü açın. Başlatıldığında masaüstünüzde aşağıdaki denetim masası 
gösterilir.

Simge Öğe Açıklama

Dönüştür

Bir PowerPoint dosyası seçin ve dönüştürme 
işlemini başlatın. PtG2 Dönüştürücü Pow-
erPoint dosyasını açacak ve PtG2 biçimine 
dönüştürecektir. Masaüstünüzde dönüştürme 
işlemini görebilirsiniz.

Ön İzleme Ön izleme bölmesini genişletin veya daraltın.

Oynat Seçilen PtG2 dosyasını oynatın.

Aç PtG2 dosyasını seçin.

   Lütfen dönüştürme işleminden önce PowerPoint programını kapatın.

PtG2 Dönüştürücünün Kullanılması
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Sorun Giderme

Ekler

Projektörünüzle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen aşağıdaki bilgilere 
bakın. Sorun devam ederse, lütfen yerel satıcınız veya servis merkezi ile 
irtibat kurun.

Görüntü Sorunları 

  Ekranda hiç görüntü görünmez
 ` Tüm kablolar ve güç bağlantılarının, “Kurulum” bölümünde açıklandığı gibi 

doğru ve sağlam biçimde takıldığından emin olun.

 ` Konnektörlerin tüm pinlerinin bükülmüş veya kırılmış olmadığından emin 
olun.

 ` Projeksiyon lambasının sağlam biçimde takılıp takılmadığını kontrol edin. 
Lütfen“Lambayı Değiştirme” bölümüne bakın.

 ` Mercek kapağını çıkardığınızdan ve projektörün açıldığından emin olun.

  Kısmi, kaydırma veya yanlış gösterilen görüntü
 ` Uzaktan kumanda veya kontrol paneli üzerindeki “Auto” (Otomatik) tuşuna 

basın.

 y Bir PC kullanıyorsanız:

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

1. “Bilgisayarım” simgesini, “Kontrol Paneli” klasörünü açın ve ardın-
dan “Ekran” simgesine çift tıklayın.

2. “Ayarlar” sekmesini seçin.
3. Ekran çözünürlük ayarınızın 1080p değerine eşit veya daha dü-

şük olduğunu doğrulayın.
4. “Gelişmiş Özellikler” düğmesine tıklayın.

 - Windows Vista İçin:

1. “Bilgisayarım” simgesinden, “Denetim Masası” klasörünü açın ve 
“Görünüm ve Kişiselleştirme” seçeneğine çift tıklayın.

2. “Kişiselleştirme” sekmesini seçin.
3. “Ekran Ayarları” sekmesini açmak için “Ekran çözünürlüğünü 

ayarla” seçeneğine çift tıklayın. “Gelişmiş Ayarlar” seçeneğine 
tıklayın.
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 - Projektör tüm görüntüyü göstermiyorsa, kullandığınız monitör ekranı-
nı da değiştirmeniz gerekecektir. Şu adımlara bakınız.

1. “Monitör” sekmesinde bulunan “Değiştir” düğmesini seçin.
2. “Tüm aygıtları göster”e tıklayın. Ardından SP kutusu altındaki 

“Standart monitör türleri”ni seçin; “Modeller” kutusu altından iste-
diğiniz çözünürlük modunu seçin.

3. Monitör ekranı çözünürlük ayarınızın 1080p değerine eşit veya 
daha düşük olduğunu doğrulayın.

 y Bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız:

 - İlk önce yukarıdaki adımları izleyerek bilgisayarın çözünürlüğünü 
ayarlayın.

 - Çıkış değiştirme ayarlarına basın. örnek: [Fn]+[F4] 

Dizüstü Bilgisayar 
Markası Fonksiyon Tuşları

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 Sistem Tercihi -> Ekran -> Düzen-
lemesi -> Ayna ekran

 y Çözünürlüğü değiştirirken zorluk yaşarsanız ya da monitörünüz donarsa, 
projektör de dahil olmak üzere tüm ekipmanı yeniden başlatın.

  Dizüstü ya da PowerBook bilgisayarın ekranı sunumunuzu göstermiyor

Bazı dizüstü bilgisayarlar ikinci bir aygıt kullanımda iken kendi ekranlarını en-
gelleyebilirler. Herbirinin farklı bir yeniden etkinleştirme yöntemi vardır. Ayrıntılı 
bilgi için bilgisayarınızın elkitabına bakınız.

  Görüntü dengede değil veya titriyor
 ` Düzeltmek için “Faz” ayarı yapın. Daha fazla bilgi için “AYARLAR | Sinyal” 

bölümüne bakınız.

 ` Bilgisayarınızdaki monitör renk ayarını değiştirin.
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  Görüntüde dikey titreyen çizgiler var
 ` Ayarlama yapmak için “Clock” (Saat) seçeneğini kullanın. Daha fazla bilgi 

için “AYARLAR | Sinyal” bölümüne bakınız.

 ` Grafik kartınızı kontrol eidn ve ekran modunu yeniden yapılandırarak projek-
tör ile uyumlu hale getirin.

  Görüntü odak dışında
 ` Mercek kapağının çıkarıldığından emin olun.

 ` Projektör merceği üzerindeki Odak Ringini ayarlayın.

 ` Projeksiyon ekranının projeksiyondan uzaklığının 1,71-9,84 feet (0,52-3,00 
metre) gerekli mesafe dahilinde olduğundan emin olunuz.

  16:9 DVD başlığını gösterirken görüntü uzatılır

Anaformik DVD veya 16:9 DVD oynattığınızda, projektör tarafındaki 16:9 forma-
tında projektör en iyi görüntüyü ekrana getirir.
 ` 4:3 biçimindeki DVD başlığını oynatırsanız, lütfen projektör OSD’sindeki 

biçimi 4:3 olarak değiştirin.

 ` Eğer görüntü hala geniş görünüyorsa, görüntü formatını DVD oynatıcınızda 
16:9 (geniş) en boy oranı tipine ayarlamanız gerekmektedir.

  Görüntü çok küçük veya çok büyük
 ` Projektörü, ekrana daha yakın veya daha uzağa hareket ettirin.

 ` Uzaktan kumandadaki veya projektör panelindeki “Menü” düğmesine basa-
rak “Ekran” --> “En Boy Oranı”ne gidin ve farklı ayarları deneyin.    

  Görüntünün yanları eğiktir
 ` Mümkünse, projektörü ekrana yatay olarak ortalanacak şekilde ve ekranın 

alt kısmının altına gelecek şekilde yeniden konumlandırın.

 ` Ayarlama yapmak için OSD menüsünden “EKRAN” --> “Dikey Keystone” 
tercihini yapın.

  Görüntü ters çevrilmiştir
 ` Eğer projektör tavana monte edilmiş ise, OSD menüsünden “EKRAN” --> 

“Otomatik Tavana Montaj” tercihini yapın ve projeksiyon yönünü ayarlayın.

 ` Eğer projektör masa üzerine yerleştirilmiş ise, OSD menüsünden “AYARLAR” 
--> “Yönlendirme” tercihini yapın ve projeksiyon yönünü ayarlayın.
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Projektör Sorunları 

  Projektör hiç bir kontrol talimatına yanıt vermiyor

 ` Eğer mümkünse, projektörü kapatın, daha sonra güç kablosunun fişini priz-
den çekin ve tekrar takmadan önce en az 20 saniye bekleyin.

Multimedya Sorunları

  USB/SD okuma başarısız

 ` USB aygıtı veya SD kartının çalışır ve tam yerleştirilmiş olduğundan emin 
olun. Gerektiği takdirde, çıkararak bir kaç kez daha deneyin.

  USB sürücüsü hatası

 ` USB USB göbeği işlevini desteklemiyor ve enerji tüketimi 500mA'in üzerin-
de.

  Medya dosyası bulunamadı veya dosya listesinde açılamıyor

 ` Desteklenmeyen kodlayıcıya ait dosyalar dosya listesinde gösterilmez. Bu 
kılavuzda yer alan desteklenen medya tablosunu yeniden kontrol ediniz.
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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 Kapatma onayı

 y Fan kilitlenme hatası

 y Kaynak Bulunamadı

 y Görüntü kapsamı dışında

 y Sessiz

 y Termik sensör hatası 

Ekran Üzeri Mesajlar
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Picsel destekli Diller, Karakter Kodlamaları ve Yazı 
Tipleri
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. Desteklenen Office okuyucu dili (Picsel yazı tipi):

2. Uluslararasılaştırma ve diller

3. Yazı Tipi

4. Otomatik Şekiller
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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 Chart
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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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Uyumluluk Modları
 y VGA Analog

 - PC sinyal

Modlar Çözünürlük Düşey Frekans [Hz] Yatay Frekans [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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 - Genişlik artırma ayarı

Modlar Çözünürlük Düşey Frekans [Hz] Yatay Frekans [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

 - Komponent sinyal

Modlar Çözünürlük Düşey Frekans [Hz] Yatay Frekans [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



66

 y HDMI Dijital

 - PC sinyal

Modlar Çözünürlük Düşey Frekans [Hz] Yatay Frekans [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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 - Genişlik artırma ayarı

Modlar Çözünürlük Düşey Frekans [Hz] Yatay Frekans [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

 - Video sinyali

Modlar Çözünürlük Düşey Frekans [Hz] Yatay Frekans [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

Grafik kaynak monitörü aralığı limit-
leri

Yatay tarama hızı: 30k - 100kHz

Dikey tarama hızı: 50 - 85Hz

Maksimum piksel 
oranı 150MHz
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Desteklenen Multimedya Formatları 

JPEG Kod çözücü

JPEG resim formatlarını destekler

Küçük resim önizleme

BMP resim formatlarını destekler

Video Kod Çözücü ve 
Film Formatları

MJPEG'i destekler

H263, H264 destekler

AVI, MOV film formatlarını destekler

3gp film formatlarını destekler

Müzik Formatları
PCM, ADPCM ses formatlarını destekler

WMA/OGG/MP3 destekler

Kart Okuyucu Arayüzü
SD bellek kartını destekler

SDHC bellek kartını destekler

USB Arayüzü
Yığın depolama sınıfını destekler

USB2.0 destekler

 y Fotoğraf Formatı

Görüntü tipi  
(uzantı adı) Alt tip Kodlama tipi Maksimum piksel 

sayısı

Jpeg / Jpg

Taban çizgisi

YUV420

Sınırlama Yok
YUV422

YUV440

YUV444

Aşamalı

YUV420

5120 X 3840
YUV422

YUV440

YUV444

BMP Sınırlama Yok
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 y Video Formatı
Dosya 
formatı

Video 
Formatı

MAKSİMUM 
çözünürlük

MAKSİMUM 
bit hızı

Çerçeve 
hızı

Ses formatı Açıklama

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

VC-1 AP destek-
lenmez H. 264 4 
referans çerçeveden 
daha azını destekler

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

AC3
DTS
MPEG1/2/3
LPCM
AAC

H. 264 4 referans 
çerçeveden daha 
azını destekler

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 4 referans 
çerçeveden daha 
azını destekler

RM
RMVB

RV3
RV4 720P 5Mbps 30fps

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

-

WMV WMV3 1080P 20Mbps 30fps WMA2
WMA3

VC-1 AP destek-
lenmez

   B-çerçeve fonksiyonunu desteklemez.

 y Müzik Formatı

Müzik tipi (uzantı adı) Örnek hızı (KHz) Bit hızı (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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Eğer başka firmaya ait bir tavana montaj seti kullanmak isteseniz, montaj düzeneği-
ni projektöre tespit etmek için kullanılan vidaların aşağıdaki özellikleri sağladığından 
emin olunuz:

 y Vida tipi: M3

 - Çap: 3 mm

 - Boy: 25 mm

   Hatalı montaj nedeniyle ortaya çıkabilecek hasarların garantiyi geçersiz kılacağını unutmayınız.

Tavana Montaj Ünitesi

ViewSonic

MENU

LAMP

SO
UR
CE

TE
MP

214.00

17
0.6

0

51
.2025

.89

78.63

41
.00 61
.00

53.13 61.88

Birim: mm
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Özellikler

Projeksiyon sistemi DLP®

Çözünürlük WXGA (1280 x 800)

Bilgisayar uyumluluğu IBM PC ve uyumlu diğer aygıtlar, Apple Macintosh, iMac ve 
VESA standartları: SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA

Video uyumluluğu 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)

En Boy Oranı Otomatik, 4:3, 16:9, 16:10

Gösterilebilir renkler 1,07 milyar renk

Projeksiyon mercekleri F# 1,5, f = 13,92 mm

Projeksiyon ekranı boyutu 30” - 80”

Projeksiyon Mesafesi 0,9 m - 2,4 m

Yansıtma açısı oranı 1,4

Yatay tarama hızı 30 k - 100 kHz

Dikey ekran tarama hızı 50 - 85 Hz

Keystone düzeltme +/- 40 derece

Ağırlık 1,2 Kg (2,6 lbs)

Ölçüler (G x D x Y) 214mm x 164mm x 42,5mm

Güç kaynağı AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Enerji sarfiyatı  y Normal mod: 120W +/- 20% @ 110Vac (Parlak mod, tam 
güçte)

 y EKO mod: 60W +/-20% @ 110Vac (Video modu, ekono-
mik güç kullanımında)

 y Bekletme < 0,5 W
Çalışma sıcaklığı 5°C - 35°C / 41°F - 95°F

I/O konnektörleri  y Elektrik prizi x 1
 y SD kart okuyucu x 1
 y USB A x 1
 y HDMI x 1
 y VGA x 1
 y S-Video x 1
 y Kompozit x 1
 y Ses Çıkışı x 1
 y Mini USB B x 1
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Standart ambalaj muhteviyatı  y AC güç kablosu x 1
 y VGA kablosu x 1
 y Uzaktan kumanda x 1
 y AAA Batarya (uzaktan kumanda cihazı için) x 2
 y Yumuşak taşıma çantası x 1
 y Kullanım kılavuzu (DVD) x 1
 y Hızlı başlangıç kartı x 1
 y Garanti belgesi x 1

   Önceden haber verilmeden tasarım ve özelliklerde değişiklik yapılabilir.
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Müşteri Desteği
Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız ile 
temasa geçiniz.

NOT: Ürün seri numarasını vermeniz gerekecektir.

Ülke Web sitesi Telefon E-posta

Türkiye
www.viewsoniceurope.
com/tr/

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

service_tr@viewsoniceurope.
com
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Sınırlı Garanti
VIEWSONIC® PROJEKTÖRÜ

Garanti kapsamı:
ViewSonic, garanti süresince, normal kullanım şartlarında, malzemede ve işçilikte hata bulunmadığını garanti 
etmektedir. Eğer garanti süresi boyunca ürünün malzemesinde veya işçilikte arıza bulunduğu kanıtlanırsa, 
ViewSonic kendi isteğine bağlı olarak ürünü onaracak ya da benzeri bir ürünle değiştirecektir. Değiştirme 
ürünü veya parçaları yeniden üretilen veya yenilenen parçaları veya komponentleri içerebilir.
Garanti ne kadar etkili kalır:
Kuzey ve Güney Amerika: Satın alan kişinin satın aldığı tarihten itibaren lamba hariç tüm parçalar için 3 yıl, 
işçilik için 3 yıl, orijinal lamba için 1 yıl. 
Avrupa: Satın alan kişinin satın aldığı tarihten itibaren lamba hariç tüm parçalar için 3 yıl, işçilik için 3 yıl, 
orijinal lamba için 1 yıl sınırlı lamba garantisi.
Diğer bölgeler veya ülkeler: Garanti bilgisini yerel satıcınızdan veya bölgenizdeki ViewSonic ofisinden 
alabilirsiniz.
Lamba garantisinin şart ve koşulları, doğrulaması ve onayı vardır. Sadece üretici firmanın monte edilen lambası 
için geçerlidir.
Ayrıca satın alınan tüm gerekli lambalar 90 gün garantilidir.
Garanti neyi kapsamamaktadır:
Bu garanti sadece ürünü ilk satın alan kişi için geçerlidir.
Garanti neyi kapsamamaktadýr:
1.   Seri numarasının kazındığı, değiştirildiği veya çıkarıldığı herhangi bir ürün.
2.   Aşağıdakilerden kaynaklanan hasar, bozulma veya arızalanma:
 a.  Kaza, yanlış kullanım, ihmal, yangın, su, yıldırım veya diğer doğal afetler, ürünün izinsiz değiştirilmesi 

veya ürün ile birlikte verilen talimatların yerine getirilmemesi.
 b.  ViewSonic tarafından yetki verilmeyen bir kişi tarafından onarılması veya onarılmaya çalışılması.
 c. Nakliye sebebiyle üründe meydana gelen herhangi bir hasar.
 d.  Ürünün sökülmesi veya kurulumu.
 e.  Elektrik gücündeki dalgalanmalar veya arızalanmalar gibi üründen kaynaklanmayan sebepler.
 f.  ViewSonic’in teknik özelliklerini yerine getirmeyen malzemeler veya parçalar.
 g. Normal yıpranma ve yırtılma.
 h.  Ürün arızası ile ilgili olmayan diğer bir sebep.
3.   Üründe uzun süre statik bir görüntü ekrana getirildiğinde oluşan genel olarak “görüntü yanması” olarak 

bilinen herhangi bir ürün.
4.  Sökme, montaj, taşıma, sigorta ve kurulum servis masrafları.
Nasıl hizmet alırım:
1.   Garanti altında hizmet almak için, ViewSonic Müşteri Destek hattı ile temasa geçiniz.
2.   Garanti altında hizmet almak için aşağıdakileri sağlamanız gerekecektir (a) satış tarihi bulunan satış makbuzu, (b) 

adınız, (c) adresiniz, (d) sorunun açıklaması ve (e) ürünün seri numarası.
3.   Ürünü ön ödemeli olarak yetkili bir ViewSonic servis merkezine veya ViewSonic’e orijinal kutusunda gönderin.
4.   Ek bilgi almak için ua da en yakın ViewSonic servis merkezini öğrenmek için ViewSonic® ile temas kurunuz.
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Zımni garanti sınırlaması
Satışa uygunlukla ilgili olarak verilen zımni garanti ve belli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere zımni ya da 
beyan edilen herhangi bir garanti bulunmamaktadır.
Hasarların hariç bırakılması
ViewSonic’in sorumluluğu onarım maliyetleri veya ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. ViewSonic aşağıdakiler için 
sorumlu değildir: 
1.   Üründeki herhangi bir hasar sebebiyle diğer mülklere verilen hasar, uygun olmama, ürünün kullanılmaması, zaman 

kaybı, iş fırsatlarının kaybı, itibar kaybı, iş ilişkilerinin zarar görmesi veya bu tür kayıpların bildirilmesine rağmen 
diğer ticari kayıplar sebebiyle oluşan hasarlar.

2.  Rastlantısal, sonuçsal veya diğer türlü hasarlar
3.  Diğer tarafların ortaya attığı diğer iddialar.
Eyalet yasalarının etkisi:
Bu garanti size özel yasal haklar tanır ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilecek diğer haklara da sahip olabilirsiniz. 
Bazı ülkeler zımni garantilere getirilen sınırlamalara ve/veya rastaltısal veya sonuçsal hasarlardan oluşan sınırlamalara 
izin vermemektedir, dolayısıyla yukarıda belirtilen sınırlar ve hariç bırakma durumları sizin için geçerli olmayabilir.
ABD veya Kanada dışındaki ülkelerde satış:
ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde satılan ViewSonic ürünleri hakkındaki garanti bilgileri için ViewSonic ya da 
bölgenizde bulunan ViewSonic yetkili satıcısı ile temasa geçiniz.
Bu ürünün Anakara Çin’deki (Hong Kong, Macao ve Tayvan hariç) garanti süresi, Bakım Garanti Kartında belirtilen 
şartlara ve koşullara tabidir.
Avrupa ve Rusya’daki kullanıcılar için verilen garantinin tüm ayrıntıları www.viewsoniceurope.com sayfasında Destek/
Garanti Bilgisi kısmında bulunabilir.
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