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Uwagi dotycz ce przewodu zasilania pr dem zmiennym

Przewód zasilajacy musi spe nia  wymagania krajów, gdzie b dzie u ywany projektor. 
Nale y sprawdzi  na pokazanych poni ej rysunkach zgodno  typu wtyczki pr du 
zmiennego i upewni  si , e u ywany jest prawid owy przewód zasilaj cy pr du 
zmiennego. Je li dostarczony przewód pr du zmiennego nie pasuje do gniazdka 
pr du zmiennego nale y skontaktowa  si  ze sprzedawc . Ten projektor jest 
wyposa ony we wtyczk  zasilania pr du zmiennego z uziemieniem. Nale y
sprawdzi , czy gniazdko pasuje do wtyczki. Nie nale y demontowa  ko ka uziemienia 
wtyczki. Aby zapobiega  zak óceniom sygna u spowodowanym wahaniami napi cia 
zaleca si  u ywanie ród a video, tak e wyposa onego we wtyczk  sieci zasilania 
pr dem zmiennym z uziemieniem.

Uziemienie

Uziemienie Uziemienie

Uziemienie

Australia i Chiny kontynentalne USA i Kanada

Europa kontynentalna Wielka Brytania
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Wprowadzenie
Funkcje projektora
Projektor posiada wysokiej jako ci system optyczny i przyjazn  dla u ytkownika 
konstrukcj , co zapewnia niezawodno  i atwo  u ytkowania.
Projektor oferuje nast puj ce funkcje:

Technologia DLP® single chip 0,65" Texas Instruments
WXGA (1280 x 800 pikseli)
Automatyczna zmiana rozmiaru obrazu (Automatyczna synchronizacja) do 
pe nego ekranu 1280 x 800 ze zgodno ci  kompresji dla VGA, SVGA, XGA, 
SXGA i WXGA
Zgodno  z komputerami Macintosh®

Zgodno  z NTSC, PAL, SECAM i HDTV
15-pinowe z cze D-Sub do analogowych po cze  wideo
Przyjazne dla u ytkownika, wieloj zyczne menu ekranowe
Zaawansowana elektroniczna korekcja keystone
Z cze RS-232 do sterowania szeregowego
Zgodno  z HDMI
Zgodno  z PJLinkTM

Ustawienia sieci LAN, które umo liwiaj  zarz dzanie stanem projektora z 
poziomu komputera
Wy wietlacz LAN 4-1 (maksymalnie 4 komputery PC/wy wietlacz NB do 1 
projektora)
Dost pny wy wietlacz LAN 1-M (1 komputer PC/notebook mo e wy wietla
w tym samym czasie obraz na maksymalnie 8 projektorach)
Wy wietlacz USB obs uguje po czenie z komputerem przez kabel USB typu 
mini-B do A
Obs uga nap dów USB w celu wy wietlenia plików JPEG
Zu ycie energii w trybie oczekiwania mneijsze ni  1 W

Informacje w tym podr czniku mog  zosta  zmienione bez powiadomienia.
Zabrania si  powielania, transferu lub kopiowania wszystkich lub dowolnej 
cz ci tego dokumentu bez wyra nego, pisemnego pozwolenia.
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Zawarto  opakowania
Po rozpakowaniu projektora nale y sprawdzi , czy dost pne s  wszystkie te 
komponenty:

Opcjonalne akcesoria

Projektor z nasadk
obiektywu

Przewód zasilaj cy pr du 
zmiennego

Pilot zdalnego sterowania 
(podczerwie ) i baterie

Kabel VGA 
(D-SUB do D-SUB)

Kreator ViewSonic DVD Skrócona instrukcja obs ugi

Pokrywa filtra Kabel RS232 Adapter RGB do component
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Torba do przenoszenia 
projektora

Je li któregokolwiek elementu brakuje, jest uszkodzony lub, gdy urz dzenie 
nie dzia a nale y jak najszybciej skontaktowa  si  z dostawc .
Nale y zachowa  oryginalne pude ko opakowania i materia y pakuj ce; 
powinny one by  dost pne na wypadek potrzeby przewiezienia urz dzenia. 
Dla maksymalnego zabezpieczenia, urz dzenie nale y zapakowa , tak jak 
by o zapakowane fabrycznie.
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Przegl d projektora
Widok z przodu

Nasadka obiektywu Pokrywa filtra

Przycisk podnoszenia G o nik

Nó ka podnoszenia Pokr t o ostro ci

Pasek nasadki obiektywu Pokr t o powi kszenia

Obiektyw projektora Panel sterowania

Przedni sensor podczerwieni 
pilota zdalnego sterownia

Os ona lampy

Otwory wentylacyjne (wlot)
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Widok z ty u

Porty po cze
Gniazdo zasilania pr dem zmiennym
Blokada Kensington
Tylny sensor podczerwieni pilota zdalnego sterownia
G o nik
Otwory wentylacyjne (wylot)

Widok z do u

Otwory montau sufitowego (M4*8)
Stopka regulacji nachylenia
Listwa zabezpieczenia

1 32 4 65

1

2

23

4

5

56

3

2

1

1

22

3

Ten projektor mo e by  u ywany z zestawem do monta u sufitowego. 
Zestaw do monta u sufitowego nie znajduje si  w opakowaniu.
Skontaktuj si  z dostawc  w celu uzyskania informacji o monta u sufitowym 
projektora.
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U ywanie produktu
Panel sterowania

Zasilanie (Wska nik LED zasilania)
Sprawd  “komunikaty wska nika LED”.
TEMP (Wska nik LED temperatury)
Sprawd  “komunikaty wska nika LED”.
LAMP (Wska nik LED lampy)
Sprawd  “komunikaty wska nika LED”.
Przyciski Keystone/strza ek ( /W gór , /W dó )
R czna korekcja zniekszta conych obrazów z powodu projekcji pod k tem.
Cztery przyciski kierunkowe
U yj czterech przycisków kierunkowych do wyboru elementów lub do wykonania 
regulacji wybranego elementu.
ENTER
Przejd  do podmenu i potwoerd  wybór menu.
?RÓD O
Wy wietlanie paska wyboru ród a.
MENU/ZAKO CZ
Wy wietlanie lub zako czenie wy wietlania menu ekranowych.

Zasilanie
W czenie lub wy czenie projektora.

Przycisk W prawo/Panel
Aktywacja blokady przycisków panela.

W lewo/Pusty
Ukrywanie obrazu ekranowego.
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Porty po cze

RS-232
Podczas obs ugi projektora przez komputer nale y wykon  pod czenie przez 
port sterowania komputera RS-232C.
Wyj cie monitora
Do pod czenia wy wietlacza komputera, itd.
Component (Y Cb/Pb Cr/Pr)
Do tego gniazda mo na pod cza  wyj cie Y Cb/Pb Cr/Pr z urz dzenia wideo.
S-Video
Do tego gniazda pod cza si  wyj cie S-Video z urz dzenia wideo.
Serwis
To z cze s u y do aktualizacji firmware i do obs ugi funkcji myszy.
USB B
Wy wietlacz USB obs uguje po czenie z komputerem przez kabel USB typu 
mini-B do A.
USB A
To z cze obs uguje wy wietlacz nap du flash USB i klucz po czenia 
bezprzewodowego wy wietlacza USB.
LAN
Do sterowania wy wietlaczem/sieci  i serwerem sieci web.
HDMI
Do tego gniazda pod cza si  wyj cie HDMI z urz dzenia wideo.
Wyj cie pr du sta ego 12V
Wyj cie pr du sta ego 12V
Wej cie mikrofonu
Gniazdo wej cia mikrofonu.
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Wyj cie audio
Pod czenie do g o nika lub innego urz dzenia audio.
Audio 2
Do tego gniazda pod cza si  wyj cie audio z urz dzenia wideo lub z 
komputera.
Audio 1
Do tego gniazda pod cza si  wyj cie audio z urz dzenia wideo lub z 
komputera.
Audio 3 (L/R)
Do tego gniazda pod cza si  wyj cie audio z urz dzenia wideo.
Wideo
Do tego gniazda pod cza si  wyj cie composite video z urz dzenia video.
Wej cie 2 komputera
Do tego gniazda mo na pod czy  sygna  wej cia obrazu 
(analogowy RGB lub component).
Wej cie 1 komputera
Do tego gniazda mo na pod czy  sygna  wej cia obrazu 
(analogowy RGB lub component).

12
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Pilot
Zasilanie
W czenie lub wy czenie 
projektora.
VGA
Prze czanie ród a wej cia 
kolejno na Wej cie 1 komputera 
(analogowy RGB lub component)/
Wej cie 2 komputera (analogowy 
RGB lub component).
?ród o/Strona w gór
Wy wietlanie paska wyboru 
ród a.

Wykonywanie funkcji strona w 
gór , po uaktywnieniu myszy.

W gór /+, W dó /-
Po uaktywnieniu przycisku 
Powi ksz lub G o no , mo na je 
u ywa  do regulacji warto ci.

W lewo/Wycisz
Je li nie jest aktywne menu 
ekranowe (OSD), ten przycisk jest 
u ywany do uaktywniania funkcji 
wyciszenia.
Menu
Wy wietlanie menu ekranowych.

Powi ksz
Powi kszanie i zmniejszanie 
obrazów.
Funkcja
Zdefiniowany przez u ytkownika 
przycisk dostosowanej funkcji.
Pokaz slajdów
Uaktywnienie funkcji pokazu 
slajdów, gdy ród em wej cia jest 
czytnik USB.
Tryb kolorów
Zmiana ustawienia kolorów 
wed ug kolejno ci.
Mysz
Prze czenie pomi dzy trybem 
normalnego dzia ania i trybem 
myszy.
Pusty
Tymczasowe wy czenie ekranu.
Naci nij ponownie, aby anulowa
funkcj  Pusty ekran.

Laser
Skieruj pilota w stron  ekranu, naci nij i 
przytrzymaj ten przycisk w celu 
uaktywnienia wska nika laserowego.
Wideo
Prze cz ród o wej cia kolejno na 
Composite/S-Video/component.

HDMI
Wy wietlanie sygna u HDMI.

Automatyczne/Strona w dó
Resynchronizacja projektora z 
wej ciem sygna u z komputera. Ta 
funkcja jest dost pna wy cznie dla 
trybu komputera.
Wykonywanie funkcji strona w dó , po 
uaktywnieniu myszy.
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Enter/ Lewy przycisk myszy
Potwierdzone wybory.
Po uaktywnieniu myszy, 
wykonywanie dzia ania lewego 
przycisku myszy.

W prawo/ Blokada
Po uaktywnieniu menu 
ekranowego (OSD), przyciski #4, 
#5 i #18 s u  jako strza ki 
kierunkowe, do wyboru 
wymaganych elementów menu i 
wykonania regulacji.
Aktywacja blokady przycisków. 
panela.
ESC/ Prawy przycisk myszy
Opuszczenie bie cej strony lub 
elementów albo zamkni cie OSD.
Po uaktywnieniu myszy, 
wykonywanie dzia ania prawego 
przycisku myszy.
G o no
Regulacja poziomu g o no ci.
Wy /W  lampy
Wy czenie lub w czenie 
zasilania lampy.
P-Timer
Uaktywnienie menu OSD P-Timer.

Proporcje
Wybór wspó czynnika proporcji 
ekranu.
Zamro enie
Naci nij “Zamro enie” w celu 
zatrzymania obrazu ekranowego. 
Naci nij ponownie, aby anulowa
funkcj  zamro enia.

wiat o
W czenie funkcji pod wietlenia 
przycisków pilota zdalnego 
sterowania.

U ywanie pilota zdalnego 
sterowania zamiast myszy
Mo liwo  zdalnego sterowania 
komputerem daje wi ksz  elastyczno ,
podczas udost pniania prezentacji.
1. Przed u yciem pilota zdlanego 

sterowania zamiast myszy komputera, 
pod cz projektor kablem USB do 
komputera PC lub do komputera 
notebook. Szczegó owe informacje 
znajduj  si  w cz ci “Pod czenie 
komputera” na stronie 18.

2. Ustaw sygna  wej cia na Wej cie 1 
komputera lub Wej cie 2 komputera.

3. Naci nij Mysz na pilocie zdalnego 
sterowania, aby prze czy  z trybu 
normalnego na tryb myszy. Na ekranie 
pojawi si  ikona, wskazuj c
uaktywnienie trybu myszy.

4. Wykonaj przez pilota zdalnego 
sterowania wymagane od myszy 
operacje.

W celu przesuni cia kursora na 
ekranie, naci nij / / / .
W celu klikni cia lewym 
przyciskiem, naci nij .
W celu klikni cia prawym 
przyciskiem, naci nij .
W celu przeci gni cia i 
upuszczenia, naci nij i przytrzymaj 
Enter, naci nij / / / , 
aby przeci gn . Po osi gni ciu 
wymaganego miejsca, ponownie 
naci nij Enter.
Aby u ywa  programu obs ugi 
wy wietlacza (w pod czonym 
komputerze PC), który reaguje na 
polecenia strona w gór /w dó  (taki 
jak Microsoft PowerPoint), naci nij 
Strona w gór /Strona w dó .
Aby powróci  do normalnego 
trybu, naci nij ponownie Mysz lub 
inne przyciski, poza przyciskami 
wielofunkcyjnymi powi zanymi z 
mysz .

17
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Instalacja baterii
1. Otwórz pokryw  baterii w 

pokazanym kierunku.

2. Zainstaluj baterie zgodnie z 
oznaczeniem wewn trz wn ki.

3. Zamknij pokryw  baterii.

Przestroga
 Wymiana baterii na bateri  innego typu, mo e spowodowa  jej eksplozj .
 Zu yte baterie nale y usuwa  zgodnie z instrukcjami.
 Podczas wk adania baterii nale y sprawdzi , czy z cza plus i minus s
skierowane we w a ciwym kierunku.

Baterie nale y trzyma  poza zasi giem dzieci. Przypadkowe po kni cie 
baterii, mo e spowodowa mier .
Baterie nale y wyj  z pilota, je li nie b dzie on u ywany przez d u szy 
czas.
Nie nale y wyrzuca  zu ytych baterii ze mieciami domowymi. Zu yte 
baterie nale y usuwa  w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
Nieprawid owa wymiana baterii mo e spowodowa  ich wybuch. Podczas 
wymiany, wszystkie baterie nale y wymieni  na nowe.
Baterii nie wolno wrzuca  lub umieszcza  blisko ognia lub wody, nale y je 
trzyma  w ciemym, ch odnym i suchym miejscu.
Je li podejrzewa si  przeciek baterii nale y wytrze  wyciek, a nast pnie 
w o y  now  bateri . Je li miejsce wycieku dotknie cia a lub ubrania miejsce 
to nale y jak najszybciej wytrze .
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Dzia anie pilota zdalnego sterowania
Skieruj pilota zdalnego sterowania w sensor podczerwieni i naci nij przycisk.

Obs uga projektora z przodu

Obs uga projektora z ty u

7m

5m
15 15

9m

5m

5m

15 15
5m

5m
9m

Nie wolno kierowa  lasera bezpo rednio w oczy ludzi (szczególnie ma ych 
dzieci). Mo e to spowodowa  obra enia oczu.
Pilot zdalnego sterowania mo e nie dzia a  w silnym wietle s onecznym lub 
w innym silnym wietle, takim jak lampa jarzeniowa wiec ca w sensor 
podczerwieni.
Pilot zdalnego sterowania nale y u ywa  z takiego miejsca, gdzie jest 
widoczny sensor pilota zdalnego sterowania.
Nie nale y upuszcza  lub potrz sa  pilotem zdalnego sterowania.
Nie nale y trzyma  pilota zdalnego sterowania w miejscach o nadmiernej 
temperaturze lub wilgotno ci.
Nie nale y dopuszcza  do przedostania si  do pilota zdalnego sterowania 
wody lub do ustawiania na nim mokrych obiektów.
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Pod czenie
Podczas pod czania ród a sygna u do projektora nale y sprawdzi , czy:
1. Wszystkie pod czane urz dzenia s  wy czone.
2. U yte s  prawid owe kable sygna owe dla danego ród a.
3. Kable s  pewnie pod czone.

Wa ne
Niektóre pokazane powy ej po czenia wykorzystuj  kable, które nie s
do czone do zestawu projektora (patrz “Zawarto  opakowania” na 
stronie 6). S  one ogólnie dost pne w sklepach z elektronik .
Pokazane powy ej ilustracje po cze  s u  wy cznie jako odniesienie. 
Tylne gniazda po cze  projektora zale  od modelu projektora.
Szczegó owe informacje o metodach po cze , znajduj  si  na stronach 18-
21.

Kabel VGA (D-Sub do D-Sub) Kabel S-Video

Kabel VGA do DVI-A Kabel Composite Video

Kabel USB (typ mini-B do A) Kabel audio

Kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA) Kabel HDMI

Kabel Component Video Kabel mikrofonu 3,5 mini jack

Kabel audio L/R Nap d USB flash

11

7 78

1 2 3 1

4 5
6 109

9
9

12

lub

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12
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Pod czanie komputera lub monitora
Pod czenie komputera
Projektor zosta  wyposa ony w gniazdo wej cia VGA, które umo liwia pod czenie go 
zarówno do komputerów kompatybilnych z IBM®, jak i komputerów Macintosh®.
Z cze do komputerów Mac jest wymagane, je li urz dzenie jest pod czane do 
starszej wersji komputera Macintosh.
Aby pod czy  projektor do komputera przeno nego lub stacjonarnego:
1. Pod cz jeden koniec do czonego kabla VGA do gniazda wyj cia D-Sub 

komputera.
2. Pod cz drugi koniec kabla VGA do gniazda wej cia Wej cie 1 komputera lub 

Wej cie 2 komputera projektora.
3. Aby u ywa  funkcj  zdalnego stronicowania, nale y pod czy  koniec ze 

z czem typu A kabla USB do portu USB komputera, a drugi koniec do gniazda 
Serwis projektora. Szczegó owe informacje znajduj  si  w cz ci “U ywanie 
pilota zdalnego sterowania zamiast myszy” na stronie 14.

Wa ne
Wiele komputerów notebook, po pod czeniu do projektora nie w cza 
zewn trznych portów wideo. Zazwyczaj zewn trzny ekran mo na w czy  i 
wy czy  kombinacj  klawiszy, tak  jak FN + F3 lub CRT/LCD. Znajd  na 
komputerze notebook przycisk funkcyjny, oznaczony CRT/LCD lub przycisk 
z symbolem monitora. Naci nij jednocze nie przycisk FN i odpowiednio 
oznaczony klawisz funkcyjny. Sprawd  dokumentacj  komputera notebook, 
aby odszuka  informacj  o kombinacji przycisków.

Pod czanie monitora
Je li niezale nie od wy wietlania prezentacji na du ym ekranie istnieje potrzeba jej 
podgl du na osobnym monitorze, mo na pod czy  gniazdo sygna u wyj cia Wyj cie 
monitora projektora do zewn trznego monitora za pomoc  kabla VGA, zgodnie z 
instrukcjami poni ej:
Aby pod czy  projektor do monitora:
1. Pod cz projektor do komputera zgodnie z instrukcj  w cz ci “Pod czenie 

komputera” na stronie 18.
2. Pod cz odpowiedni kabel VGA (do czony do zestawu) do gniazda wej ciowego 

D-Sub monitora wideo.
Lub, je li monitor wyposa ony jest w gniazdo DVI, pod cz koniec DVI kabla 
VGA do DVI-A do gniazda DVI monitora wideo.

3. Pod cz drugi koniec kabla do gniazda Wyj cie monitora projektora.
Wa ne

Wyj cie monitora dzia a wy cznie wtedy, gdy pod czone zosta o do 
projektora wej cie Wej cie 1 komputera lub Wej cie 2 komputera.
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Pod czanie urz dze ród a wideo
Projektor mo na pod czy  do ró nych róde  wideo wyposa onych w jedno z 
poni szych gniazd wyj cia:

Component Video
S-Video
Video (composite)

Nale y pod czy  projektor do ród a wideo wykorzystuj c jedn  z powy szych metod, 
z których ka da oferuje inn  jako  obrazu. Wybrana metoda zale e  b dzie od 
dost pno ci odpowiednich gniazd w projektorze i urz dzeniu wideo, zgodnie z opisem 
poni ej:
Najlepsza jako  wideo
Najlepsza dost pna metoda po czenia wideo to Component Video (niepo czony z 
composite Video). Cyfrowe tunery TV i odtwarzacze DVD domy lnie u ywaj  wyj cia 
Component Video, wi c je li jest ono dost pne w danym urz dzeniu, powinno 
stanowi  preferowan  metod  po czenia.
Patrz “Pod czanie do urz dzenia ród a Component Video” na stronie 20 w celu 
uzyskania informacji o pod czaniu projektora do urz dzenia component video.
Lepsza jako  wideo
S-Video oferuje dobr  jako  wideo analogowego, w porównaniu ze standardowym 
composite Video. W przypadku urz dzenia wideo wyposa onego w gniazda 
wyj ciowe Video i S-Video, preferowanym wyj ciem powinno by  S-Video.
Patrz “Pod czanie urz dzenia ród a S-Video” na stronie 20, aby uzyska  informacje 
o pod czaniu projektora do urz dzenia S-Video.
Najni sza jako  wideo
Composite Video to analogowy sygna  wideo zapewniaj cy wystarczaj ce, ale nie 
optymalne wyniki, poniewa  spo ród metod tu opisanych metod zapewnia najni sz
jako  sygna u wideo.
Patrz “Pod czanie do ród a composite Video” na stronie 21, aby uzyska  informacje 
o pod czaniu projektora do urz dzenia composite Video.
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Pod czanie do urz dzenia ród a Component Video
Sprawd ród o sygna u wideo, aby upewni  si , e jest wyposa one w wolne gniazda 
wyj cia Component Video:

Je li tak, kontynuuj wykonywanie procedury.
Je li nie, ponownie wybierz metod  pod czenia urz dzenia.

Aby pod czy  projektor do ród a Component Video:
1. We  kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA), kabel Component Video lub kabel 

adaptera Component Video do VGA (D-Sub) i pod cz koniec z 3 z czami RCA 
do gniazd wyj cia Component Video urz dzenia ród a Video. Dopasuj kolory 
wtyczek gniazd: zielony do zielonego, niebieski do niebieskiego i czerwony do 
czerwonego.

2. Je li u ywany jest kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA) i adapter Component 
Video do VGA (D-Sub), pod cz drugi koniec kabla (ze z czem D-Sub) do 
gniazda Wej cie 1 komputera lub Wej cie 2 komputera projektora. Je li
u ywany jest kabel Component Video, pod cz drugi koniec z 3 z czami RCA do 
gniazd Y Cb/Pb Cr/Pr projektora.

Wa ne
Je li wybrany obraz wideo nie jest wy wietlany po w czeniu projektora, a 
zosta o wybrane prawid owe ród o wideo, upewnij si , czy urz dzenie wideo 
jest w czone i dzia a prawid owo. Upewnij si  tak e, czy s  prawid owo 
pod czone kable sygna owe.

Adapter RGB do component (ViewSonic P/N: J2552-0212-00)

Pod czanie urz dzenia ród a S-Video
Sprawd , czy urz dzenie wideo posiada wolne gniazdo wyj ciowe S-Video:

Je li tak, kontynuuj wykonywanie procedury.
Je li nie, ponownie wybierz metod  pod czenia urz dzenia.

Aby pod czy  projektor do ród a S-Video:
1. Pod cz jeden koniec kabla S-Video do wyj cia S-Video urz dzenia wideo.
2. Pod cz drugi koniec kabla S-Video do gniazda wej cia sygna u S-Video

projektora.



ViewSonic  Pro8450w 21

Wa ne
Je li wybrany obraz wideo nie jest wy wietlany po w czeniu projektora, a 
zosta o wybrane prawid owe ród o wideo, upewnij si , czy urz dzenie wideo 
jest w czone i dzia a prawid owo. Upewnij si  tak e, czy s  prawid owo 
pod czone kable sygna owe.
Je li ju  wykonano po czenie Component Video pomi dzy projektorem a 
tym ród em sygna u S-Video przy pomocy po cze  Component Video, 
nale y pod czy  to urz dzenie poprzez S-Video, poniewa  pierwsze 
po czenie jest niepotrzebne i daje gorsz  jako  obrazu. Szczegó owe 
informacje znajduj  si  w cz ci “Pod czanie urz dze ród a wideo” na 
stronie 19.

Pod czanie do ród a composite Video
Sprawd  urz dzenie ród a wideo i okre l, czy posiada ono wolne gniazda wyj cia 
composite Video:

Je li tak, kontynuuj wykonywanie procedury.
Je li nie, ponownie wybierz metod  pod czenia urz dzenia.

Aby pod czy  projektor do urz dzenia ród a composite Video:
1. Pod cz kabel wideo do gniazda wyj cia composite Video urz dzenia ród a

wideo.
2. Pod cz drugi koniec kabla wideo do gniazda wej cia sygna u Video projektora.

Wa ne
Je li wybrany obraz wideo nie jest wy wietlany po w czeniu projektora, a 
zosta o wybrane prawid owe ród o wideo, upewnij si , czy urz dzenie wideo 
jest w czone i dzia a prawid owo. Upewnij si  tak e, czy s  prawid owo 
pod czone kable sygna owe.
Z po czenia composite Video mo na korzysta  tylko wtedy, je li nie s
dost pne wej cia Component Video i S-Video. Szczegó owe informacje 
znajduj  si  w cz ci “Pod czanie urz dze ród a wideo” na stronie 19.
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Informacje o wej ciu mikrofonowym
Je li chcesz skorzysta  z mikrofonu, pod cz przewód mikrofonowy mini-jack 3,5 
mm do projektora.
Mo esz u y  bezprzewodowego mikrofonu po uprzednim pod czeniu zgodnego 
modu u bezprzewodowego do gniazda mikrofonowego w projektorze. Aby 
zapewni  wysok  jako  d wi ku przekazywan  przez mikrofon 
bezprzewodowy, zaleca si  stosowanie mikrofonu zgodnego ze specyfikacjami 
wyszczególnionymi w poni szej tabeli.

Sygna Parametr Min Typ Maks.
Mikrofon Przetwornik Dynamicz

ny
Impedancja 300 1K omów
Pasmo przenoszenia 600 16K Hz
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Operacje
W czanie/wy czanie projektora
W czanie projektora:
1. Zdejmij os on  obiektywu projektora.
2. Wykonaj pod czenie przewodu zasilaj cego pr du zmiennego i kablowe 

po czenia sygna owe urz dze  peryferyjnych.
3. Naci nij  w celu w czenia projektora.

Przez oko o minut  projektor b dzie si  rozgrzewa .
4. W cz ród o (komputer, notebook, DVD, itd.). Projektor automatycznie wykryje 

ród o.
Przy jednoczesnym pod czeniu do projektora wielu róde , naci nij 
?RÓD O na projektorze, aby wybra  wymagany sygna  lub naci nij 
wymagany przycisk sygna u na pilocie zdalnego sterowania.

Ostrze enie
Przed w czeniem zasilania nale y zdj  nasadk  obiektywu.
Nigdy nie nale y zagl da  w obiektyw, gdy jest w czona lampa. Mo e to 
spowodowa  obra enia oczu.
W punkcie ogniskowej koncentruje si  wysoka temperatura. Nie nale y
umieszcza  w pobli u adnego obiektu, aby unikn  niebezpiecze stwa 
po aru.

Wy czanie projektora:
1. Naci nij  w celu wy czenia lampy projektora. Na ekranie pojawi si

komunikat "Wy czenie?".
2. Naci nij ponownie w celu potwierdzenia .

Gdy zacznie miga  dioda LED lampy, oznacza to, e projektor przeszed  do 
trybu wstrzymania.

3. Od cz przewód zasilaj cy pr du zmiennego od gniazdka elektrycznego i od 
projektora.

4. Nie nale y w cza  projektora zaraz po wy czeniu zasilania.
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Regulacja wysoko ci projektora

Projektor jest wyposa ony w nó k  podnoszenia do regulacji wysoko ci obrazu.
Aby podnie  lub opu ci  obraz:

1. Aby podnie  lub opu ci  obraz, naci nij przycisk podnoszenia i podnie  lub 
opu  przód projektora. Zwolnij przycisk w celu blokady regulacji.

2. Aby wyrówna  obraz na ekranie, obró  nó ki regulacji w celu dok adnej regulacji 
wysoko ci.

Regulacja powi kszenia i ostro ci projektora

1. Ustaw ostro  obrazu za pomoc  pier cienia ostro ci. Do ustawienia ostro ci 
zaleca si  u ycie nieruchomego obrazu.

2. Wyreguluj wielko  obrazu przesuwaj c pokr t o powi kszenia. 

Elevator button

Elevator foot

Tilt-adjustment feet

Nó ka podnoszenia

Przycisk podnoszenia

Nó ka regulacji nachylenia

Aby unikn  uszkodzenia projektora, przed umieszczeniem projektora w 
torbie do przenoszenia nale y sprawdzi , czy nó ka podnoszenia i nó ki 
regulacji nachylenia s  w pe ni wysuni te.

Focus ring

Zoom ringPokr t o powi kszenia

Pokr t o ostro ci
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Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu
Sprawd  wykres i tabel  poni ej, aby okre li  rozmiar ekranu i odleg o  projekcji.

Ze wzgl du na ograniczenia komponentów optycznych, liczby te podane s  z 3% 
tolerancj . Zaleca si , e je li przewiduje si  instalacj  projektora na sta e, nale y
fizycznie sprawdzi  rozmiar projekcji i odleg o  korzystaj c z okre lonego projektora 
na miejscu, przed jego instalacj , aby wzi  pod uwag  indywidualne cechy uk adu
optycznego projektora. Umo liwi to okre lenie dok adnej pozycji instalacji, aby by a
najodpowiedniejsza dla danego miejsca.

Rozmiar ekranu
Przek tna
[cale (cm)]

16 : 10 Ekran
Odleg o  projekcji [cale (m)] Wysoko

obrazu 
[cale (cm)]

Przesuni ci
e pionowe
 [cale (cm)]

(min. 
powi kszenie)

(maks. 
powi kszenie)

30 (76) 36 (0,91) 56 (1,42) 15,9 (40) 4,6 (11,8)
40 (102) 49 (1,23) 75 (1,91) 21,2 (54) 6,2 (15,7)
50 (127) 61 (1,55) 94 (2,40) 26,5 (67) 7,7 (19,6)
60 (152) 74 (1,88) 114 (2,89) 31,8 (81) 9,3 (23,5)
80 (203) 99 (2,52) 152 (3,87) 42,4 (108) 12,3 (31,3)
100 (254) 124 (3,16) 191 (4,85) 53,0 (135) 15,4 (39,2)
120 (305) 150 (3,80) 229 (5,83) 63,6 (162) 18,5 (47,0)
150 (381) 188 (4,77) 287 (7,30) 79,5 (202) 23,1 (58,8)
200 (508) 251 (6,37) 384 (9,75) 106,0 (269) 30,8 (78,3)
220 (559) 276 (7,02) 422 (10,73) 116,6 (296) 33,9 (86,2)
250 (635) 314 (7,98) 480 (12,20) 132,5 (337) 38,6 (97,9)
300 (762) 377 (9,59) 577 (14,65) 159,0 (404) 46,3 (117,5)

Maksymalne powi kszenie Minimalne powi kszenie

Odleg o  projekcji

rodek obiektywu

Ekran

Przesuni cie pionowe

Ustaw projektor w pozycji poziomej; inne pozycje mog  powodowa
gromadzenie si  ciep a i uszkodzenie projektora.
Zachowaj odleg o  30 cm lub wi cej pomi dzy bokami projektora.
Nie nale y u ywa  projektora w zadymionych miejscach. Na krytycznych 
cz ciach mo e osadza  si  dym i spowodowa  uszkodzenie lub 
pogorszenie dzia ania projektora.
Nale y skonsultowa  z dostawc  specjalne instalacje, takie jak zawieszenie 
pod sufitem.
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Blokada przycisków sterowania
Po zablokowaniu przycisków sterowania na projektorze, mo na zapobiec 
przypadkowym zmianom ustawie  projektora, np. przez dzieci. Przy w czeniu funkcji 
Blokada klawiszy panelu, nie b dzie dzia a aden przycisk na projektorze, za 
wyj tkiem przycisku  Zasilanie.

1. Naci nij i przytrzymaj przez 3 sekundy 
 na projektorze lub na pilocie zdalnego 

sterowania.
Aby zwolni  blokad  przycisków panela, naci nij i 
przytrzymaj przez 3 sekundy  na projektorze.

Wa ne
Przyciski pilota nadal dzia aj  po w czeniu blokady przycisków panela.

Naci ni cie  Zasilanie w celu wy czenia projektora bez wy czenia 
blokady przycisków panela powoduje, e po nast pnym w czeniu 
projektora blokada pozostanie w czona.

Tworzenie w asnego ekranu startowego
Oprócz wyboru wst pnych ustawie  ekranu startowego projektora z logo ViewSonic 
lub ekranu u ytkownika, mo na utworzy  w asny ekran startowy, którym b dzie 
projektowany obraz z komputera lub ze ród a video.

1. Naci nij MENU/ZAKO CZ na projektorze lub Menu na pilocie zdlanego 
sterowania, a nast pnie naci nij / , a  do pod wietlenia menu Opcja.

2. Naci nij , aby pod wietli Ekran startowy i naci nij ENTER na projektorze lub 
Enter na pilocie zdalnego sterowania.

3. Przejd  na Zdj cie ekranu. Ponownie naci nij ENTER na projektorze lub Enter
na pilocie zdalnego sterowania.

4. Podczas przetwarzania obrazu przez projektor, wy wietlony zostanie komunikat 
'Trwa przechwytywanie ekr.'. Zaczekaj.

5. Je li dzia anie powiedzie si , na ekranie pojawi si  komunikat 'Pomy .
przechwycono ekr.'. Przechwycony obraz jest zapisywany jako U ytkownik.

6. Aby przegl da  przechwycony obraz wy wietlony na ekranie startowym, ustaw 
U ytkownik w menu Opcja > Ekran startowy > Ekran startowy > U ytkownik
i uruchom ponownie projektor.

Po ma o prawdopodobnym nieudanym przychwytywaniu, zmie  docelowy obraz.
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Ustawianie timera prezentacji
Timer prezentacji mo e pokazywa  pozosta y czas prezentacji na ekranie, aby pomóc 
w zarz dzaniu czasem podczas prezentacji. Aby skorzysta  z tej funkcji, wykonaj 
nast puj ce czynno ci:

1. Przejd  do menu Ustaw. > Licznik prezentacji i naci nij ENTER, aby wy wietli
stron Licznik prezentacji.

2. Pod wietl Okres licznika, aby ustawi  czas timera, naciskaj c przycisk / . 
Okres mo e by  ustawiony w zakresie od 1 do 240 minut zdok adno ci  do 1 
minuty.

Wa ne
Je li timer jest ju  w czony, po ka dym wyzerowaniu ustawienia Czas 
timera zacznie odlicza  czas od pocz tku.

3. Naci nij , aby pod wietli Poka  licznik i okre li , czy timer ma by
wy wietlany na ekranie, naciskaj c przycisk / .

4. Naci nij , aby pod wietli  Po o enie licznika, a nast pnie ustaw pozycj
timera, naciskaj c przycisk / .
Lewy górny  Lewy dolny  Prawy górny  Prawy dolny

5. Naci nij , aby pod wietli Metoda odliczania licznika i wybierz 
wymagany kierunek obliczania, naciskaj c / .

6. Aby uaktywni  timer prezentacji, przejd  na Licznik prezentacji, naci nij / , 
aby wybra W . i ponownie naci nij ENTER na projektorze lub Enter na pilocie 
zdalnego sterowania.

Aby anulowa  timer, wykonaj poni sze czynno ci:
1. Przejd  do menu Ustaw. > Licznik prezentacji > Licznik prezentacji i

pod wietl Wy ..

Wybór Opis
Zawsze Wy wietla timer na ekranie przez ca  prezentacj .

1 min/2 min/3 min Wy wietla timer na ekranie przez ostatnie 1/2/3 minuty.

Nigdy Ukrywa timer podczas prezentacji.

Wybór Opis
W przód Odliczanie od 0 do ustawionego czasu.

Wstecz Odliczanie od ustawionego czasu do 0.
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Dzia anie menu
Projektor posiada wieloj zyczne menu ekranowe, które umo liwia wykonanie regulacji 
i zmian  ró nych ustawie .

0 - 10

Wideo/Audio

Obraz Obraz

-5 - +5

Ustaw. dźwięku Komputer 1

Komputer 2

Źródło wideo

Temp. kol.

Wzmocnienie czerwonego

Wzmocnienie zielonego

Wzmocnienie niebieskiego

Użytkownik, NIS, ŚR., WYS.

0 - 100

0 - 100

0 - 100

Kolor

Barwa

Nasycenie

Wzmocnienie

Cze, Ziel., Niebieski,
Cyj., Purpur., Żółty

-99 - +99

0 - 199

Autom., 4:3, 16:9, 16:10

Overscan

Redukcja szumu

Ustawienie wideo

Głośność mikrofonu

Głośność głośnika

Wycisz

-10 - +10

-10 - +10

0% - 10%

Wył., NIS, ŚR., WYS.

Nasycenie*4

Ostrość*5

Odcień*6

0 - 10

0 - 20

Auto kor.trap

HDMI

Jasność

Kontrast

Ustaw. kolor.

Kolor użytkownika

Korekcja trapezowa

Format obrazu

Natęż. bieli

Gamma

Synchronizacja 3D

Odwr. synchr. 3D

Częstotl.*1

Śledzen.*1

Położ. poz.*1

Poł. pion.*1

Jasność, PC, Film, ViewMatch, 
Użytkownik1, Użytkownik2, 
Biała tabl., Czar. tabl., Ziel. tabl.

Wł., Wył.

Wł., Wył.

Wł., Wył.

Wł., Wył.

Audio in 1, Audio in 2, Audio in 3

Audio in 1, Audio in 2, Audio in 3

Audio in 1, Audio in 2, Audio in 3

Audio in 1, Audio in 2, Audio in 3, HDMI

0 - 100

0 - 31

0 - 100

0 - 199

0 - 8
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Czarny, Niebieski, Szar, Cze, 
Ziel., Żółty, Cyj., Purpur., Biały

Komunikat

WPROWADŹ HASŁO

Usuń hasło

Tryb ekologiczny

Prąd stały 12V

Szybkie wł. zasilania

Szybkie chłodzenie

Ekran startowy ViewSonic, Użytkownik

Zdjęcie ekranu

Usuń zdjęcie ekranu

-5 - +5

Wł., Wył.

 Wył., CC1, CC2, CC3, CC4, T1, T2

Wł., Wył.

Wstecz, W przód

Wł., Wył.

Wł., Wył.

Wł., Wył.

Inne

Wł., Wył.

Funkcja*3

Ustaw.

Opcja

Tryb filtra*2

Duża wysokość

Przezroczystość OSD

Lewy górny, Lewy dolny,
Prawy górny, Prawy dolny

Przód – stół, Przód – sufit,
Tył – stół, Tył – sufitg

0 - 60

0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Licznik prezentacji

Okres licznika 0 - 240 Min

Pokaż licznik Zawsze, 1 Min, 2 Min,
3 Min, Nigdy

Położenie licznika

Lewy górny, Prawy górny, Środek,
Lewy dolny, Prawy dolny

Metoda odliczania licznika

Wzorzec testowy

Położenie menu

Projekcja

Typ sygnału

Oszcz. ener.

Auto źródło

Tryb EKO

Zak. wyśw. OSD

Pusty ekran

Hasło

Ukryte napisy

Autom., RGB, YCbCr/YPbPr

Wł., Wył.

Wł., Wył.

Wł., Wył.

Wł., Wył.

0 - 60 Min.

Hasło

Powiększenie

DCR

Tak, Nie

Tak, Nie

Wł., Wył.Licznik prezentacji

Ekran startowy
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Informacje

Język

Domyślne fabrycz.

Godz. lamp

Wyz. godz. lamp

Godziny filtra*2

Resetowanie godzin filtra*2

Sieć Przewodowa sieć LAN Stan Rozłącz, Połącz

Wł., Wył.

DNS

Zastosuj

Stan

SSID

Tryb połączenia

Rozłącz, Połącz

AP, Infrastruktura

Bezprzewod. sieć LAN

Ponowne uruchomienie sieci Tak, Nie

Adres MAC

Źródło wejścia Komputer  1, Komputer 2, 
Component, Composite, S-Video, 
HDMI, USB A, USB B, LAN

Domyślna bramka

Rozdzielczość

Częstotliwość pozioma

Częstotliwość pionowa

DHCP
Adres IP

Maska podsieci

Adres IP

Tak, Nie

Tak, Nie

Tak, Nie

*1 Zakres regulacji i domy lne ustawienia zale  od typu sygna u.
*2 Ta funkcja jest dost pna wy cznie wtedy, gdy projektor jest zainstalowany z 

opcjonaln  pokryw  filtra.
*3 Lista wybieranych funkcji obejmuje Jasno , Kontrast, Nasycenie, Ustawienia 

kolorów > Gamma, Overscan, Redukcja zak óce , Ustawienia audio, G o no
mikrofonu, G o no  g o nika, Wyciszenie, Keystone, Wspó czynnik proporcji, 
Projekcja, Oszcz dzanie energii, Tryb ECO, Tryb filtra, Po o enie menu, 
Przezroczysto  OSD, Ukryte napisy, Komunikat, Powi kszenie, DCR oraz Wzorzec 
testowy.

*4 opcje nasycenia obs ugiwane w trybach Component, Video i S-Video.
*5 opcji ostro ci obs ugiwanych w trybach HDMI, Component, Video i S-Video.
*6 opcji barwy obs ugiwanych w trybach Component, Video i S-Video.
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Jak u ywa
1. Naci nij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania, aby 

wy wietli  menu OSD.
2. Po wy wietleniu OSD, u yj /  do wyboru dowolnej funkcji w menu g ównym.
3. Po wybraniu wymaganego elementu menu g ównego, naci nij , aby wybra

ustawienia funkcji.
4. U yj / , aby wybra  wymagany element i wyregulwoa  ustawienia przez 

/ .
5. Naci nij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania, aby 

powróci  do menu g ównego.
6. Aby opu ci  OSD, ponownie naci nij MENU na projektorze lub Menu na pilocie 

zdalnego sterowania. Nast pi zamkni cie menu OSD, a projektor automatycznie 
zapisze nowe ustawienia.

Obraz
Obraz
Dost pnych jest wiele fabrycznych ustawie  wst pnych, zoptymalizowanych dla 
ró nych typów obrazów.

Jasno : Dla najbardziej jasnego rodowiska.
PC : Dla komputera lub notebooka.
Film : Do kina domowego.
ViewMatch : Dla uzyskania dok adnych kolorów.
U ytkownik 1 : Zapami tanie zdefiniowanych ustawie

u ytkownika 1.
U ytkownik 2 : Zapami tanie zdefiniowanych ustawie

u ytkownika 2.
Bia a tabl. : Dla projekcji z bia ym ekranem.
Czar. tabl. : Dla projekcji z czarnym ekranem.
Ziel. tabl. : Dla projekcji z zielonym ekranem. 

Jasno
Rozja nienie lub przyciemnienie obrazu.
Kontrast
Ustawienie ró nicy pomi dzy jasnymi i ciemnymi miejscami.
Ustaw. kolor.
Regulacja temperatury barwowej Przy wy szej temperaturze ekran wygl da ch odniej; 
przy ni szej temperaturze ekran wygl da cieplej. Po wybraniu “U ytkownik”, mo na 
zmieni  intensywno  ka dego z 3 kolorów (Czerwony, Zielony, Niebieski) w celu 
dostosowania temperatury barwowej.
Kolor u ytkownika
Opcja Kolor u ytkownika pozwala na regulacj  sze ciu kolorów (RGBCMY). Po 
wybraniu jednego koloru, mo na niezale nie regulowa  jego zakres i nasycenie, 
zgodnie z preferencjami.
Auto kor.trap
Automatyczna korekcja zniekszta conych obrazów z powodu projekcji pod k tem.
Korekcja trapezowa
R czna korekcja zniekszta conych obrazów z powodu projekcji pod k tem.

Podczas regulacji Trapez, funkcja Auto kor.trap zostanie ustawiona 
automatycznie na "Wy .".
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Format obrazu
Wybór dopasowania obrazu do ekranu:

Autom. : Proporcjonalne skalowanie obrazu w celu dopasowania wysoko ci i 
szeroko ci do oryginalnej rozdzielczo ci projektora.

4:3 : Skalowanie obrazu w celu wy wietlenia na rodku ekranu o 
wspó czynniku proporcji 4:3.

16:9 : Skalowanie obrazu w celu wy wietlenia na rodku ekranu o 
wspó czynniku proporcji 16:9.

16:10 : Skalowanie obrazu w celu wy wietlenia na rodku ekranu o 
wspó czynniku proporcji 16:10.

Nat . bieli
Zwi kszenie jasno ci bia ych miejsc.
Gamma
Efekt reprezentacji ciemnej scenerii. Przy wy szej warto ci gamma, ciemna sceneria 
wygl da ja niej.
Synchronizacja 3D (wy cznie dla TI 3D DLP-LINK)

W .: W czenie funkcji 3D.
Wy .: Wy czenie funkcji 3D

Odwr. synchr. 3D 
W .: Odwrócenie zawarto ci lewej i prawej ramki.
Wy .: Domy lna zawarto  ramki

Gdy funkcja Synchronizacja 3D jest w czona:
Poziom jasno ci wy wietlanego obrazu ulegnie zredukowaniu.
Opcj  Korekcja trapezowa mo na wyregulowa  tylko w ograniczonym zakresie.
Opcja Zoom mo e powi ksza  obrazy jedynie w ograniczonym zakresie.

Wideo/Audio
Cz stotl.
Regulacja taktowania projektora w stosunku do komputera.

ledzen.
Regulacja fazy projektora w stosunku do komputera.
Po o . poz. (Pozycja pozioma)
Regulacja obrazu w lewo lub w prawo w obr bie obszaru projekcji.
Po . pion. (Pozycja pionowa)
Regulacja obrazu w gór  lub w dó  w obr bie obszaru projekcji.
Overscan
Usuwanie zak óce  obrazu.
Redukcja szumu
Redukcja tymczasowych i/lub przestrzennych zak óce  obrazu.
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Ustawienie wideo
Umo liwia przej cie do menu Ustawienie wideo.

Nasycenie: Regulacja obrazu video z czarno-bia ego do w pe ni nasyconych 
kolorów.
Ostro : Wyostrzenie lub zmi kczenie obrazu.
Odcie : Prze czenie kolorów w kierunku czerwonego lub zielonego.

Ustaw. d wi ku
Umo liwia przej cie do menu Ustaw. d wi ku.

Komputer 1: Wybór wej cia audio dla sygna u Komputer 1.
Po w czeniu Audio in 1, zostan  automatycznei wy czone Audio in 2 i 
Audio in 3.

Komputer 2: Wybór wej cia audio dla sygna u Komputer 2.
Po w czeniu Audio in 2, zostan  automatycznei wy czone Audio in 1 i 
Audio in 3.

ród o wideo: Wybór wej cia audio dla ród a wideo.
Po w czeniu Audio in 3, zostan  automatycznei wy czone Audio in 1 i 
Audio in 2.

HDMI: Wybór wej cia audio dla sygna u HDMI.
Po w czeniu HDMI, zostan  automatycznie wy czone Audio in 1, Audio in 
2 i Audio in 3.

G o no  mikrofonu
Regulacja poziomu g o no ci mikrofonu.
G o no  g o nika
Regulacja poziomu g o no ci mikrofonu.
Wycisz
Tymczasowe odci cie d wi ku.

Ustaw.
Po o enie menu
Wybór lokalizacji menu na wy wietlonym ekranie.
Projekcja
Regulacja obrazu w celu dopasowania orientacji projektora: prosto lub do em w gór , z 
przodu lub z ty u ekranu. Odpowiednio zamiana lub odwrócenie obrazu.
Typ sygna u
Wskazanie ród a na z cze Computer in 1/Computer in 2 (Wej cie 1 komputera/
Wej cie 2 komputera), które ma by  wykorzystane do projekcji.

Autom.: Automatyczne wykrywanie typu ród a sygna u spo ród z czy Wej cie 
1 komputera i Wej cie 2 komputera.
RGB: Dla sygna u VGA
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YCbCr/YPbPr: Dla sygna u component
Oszcz. ener.
Je li w okre lonym czasie nie zostanie wykonana adna operacja, projektor wy czy 
si  automatycznie.
Auto ród o
Automatyczne wyszukanie wszystkich róde  wej cia.
Tryb EKO
Funkcji tej nale y u ywa  do przyciemnienia wyj cia wiat a lampy projektora, co 
obni a zu ycie energii i wyd u a ywotno  lampy.

Ta funkcja jest niedost pna, po w czeniu funkcji DCR.
Tryb filtra
U yj tej funkcji do uaktywnienia trybu filtra, po zainstalowaniu w projektorze 
opcjonalnej pokrywy filtra.
Du a wysoko
Funkcji tej nale y u ywa  do umo liwienia sta ego dzia ania wentylatora z pe n
szybko ci , aby uzyska  prawid owe ch odzenie wentylatora na du ej wysoko ci.
Zak. wy w. OSD
Czas wy wietlania menu OSD (przy czasie bezczynno ci liczonym w sekundach).
Przezroczysto  OSD
Wybierz, aby zmieni  poziom przezroczysto ci t a OSD.
Licznik prezentacji
Przypomnienie dla wykonuj cego prezentacj  o zako czeniu prezentacji w 
okre lonych ramach czasowych.

Licznik prezentacji: Ustaw, aby uaktywni licznik prezentacji.
Okres licznika: Ustaw preferowan  d ugo  czasu prezentacji.
Poka  licznika: Ustawienie, czy timer ma by  wy wietlany na ekranie.
Po o enie licznika: Ustawienie pozycji wy wietlania timera na ekranie.
Metoda odliczania licznika: Ustaw kierunek odliczania timera.

Opcja
Pusty ekran
Tymczasowy pusty ekran i wybór koloru ekranu, po uaktywnieniu tej funkcji.
Has o
Ustawienie lub usuni cie has a. Po dodaniu funkcji has a, projekcja obrazu po 
w czeniu projektora b dzie wymaga a wprowadzenia wst pnie ustawionego has a.
Ekran startowy
Umo liwia przej cie do menu Ekran startowy.

Ekran startowy: Wybór ekranu startowego, wy wietlanego po w czeniu 
zasilania projektora lub przy braku sygna u na wej ciu. “U ytkownik” to ekran 
przechwycony przez u ytkownika.
Zdj cie ekranu: Przechwytywanie bie cego ekranu projekcji, jako ekranu 
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startowego.
Usu  zdj cie ekranu: Usuwanie przechwyconego ekranu projekcji.

Ukryte napisy
W czenie lub wy czenie ukrytych napisów poprzez wybór CC1 (closed caption1 
[ukryte napisy 1], najbardziej popularny kana ), CC2, CC3, CC4, T1, T2, T3, lub Wy ..
Tryb ekologiczny
Funkcj  t  nale y w czy , aby uzyska  zu ycie energii poni ej 1W.
Pr d sta y 12V
1. Mo na w czy  lub wy czy , po wy czeniu Green Mode (Tryb ekologiczny) i gdy 
projektor znajduje si  w trybie oczekiwania w celu wyzwolenia urz dze
zewn trznych, takich jak ekran aelektrostatyczny.
2. Gdy w czony jest Green Mode (Tryb ekologiczny) i gdy projektor znajduje si  w 
trybie oczekiwania, pr d sta y 12V nie prze czy ekranu, niezale nie od ustawienia 
w czenia lub wy czenia.
3. Gdy projektor znajduje si  w normalnym trybie projekcji, pr d sta y 12V zawsze 
prze czy ekran, niezale nie od ustawienia w czenia lub wy czenia.
Inne
Umo liwia przej cie do menu Inne.

Powi kszenie: Powi kszanie i zmniejszanie obrazów.
DCR (Dynamic Contrast Ratio [Wspó czynnik dynamicznego kontrastu]): 
W czenie DCR spowoduje dalsze zwi kszenie wspó czynnika kontrastu 
poprzez przyciemnienie scen z czarnym t em. Wy czenie DCR spowoduje 
przywrócenie normalnego dzia ania kontrastu. DCR wp ywa na ywotno  lampy 
i zak ócenia systemu.
Komunikat: W czenie lub wy czenie pokazywania komunikatów w prawym, 
dolnym rogu ekranu.

Funkcja
Umo liwia u ytkownikom zdefiniowanie przycisku skrótu pilota zdalnego sterowania, a 
element funkcji jest wybierany w menu OSD.
Wzorzec testowy
Wy wietlanie wbudowanego wzorca testowego.
Szybkie w . zasilania

W .: W czenie projektora w ci gu 3 sekund.
Wy .: Projektor w czy si  po wykonaniu normalnej procedury w czania 
zasilania.

Szybkie ch odzenie
W .: Projektor zostanie wy czony bezpo rednio, bez procedury ch odzenia.
Wy .: Projektor wy czy si  po wykonaniu normalnej procedury ch odzenia.

Sie
Przewodowa sie  LAN
Umo liwia konfiguracj  ustawie  przewodowej sieci LAN.
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Stan: Wy wietla stan projektora.
DHCP: Skrót od Dynamic Host Configuration Protocol (Protokó  dynamicznej 
konfiguracji hosta). Protokó  ten automatycznie przydziela adres IP urz dzeniom 
sieciowym.

Po ustawieniu “DHCP” na “W .”, uzyskanie adresu IP z serwera DHCP 
zajmie troch  czasu.
Ustawienie “DHCP” na “Wy .” oznacza, e u ytkownik ustawi adres IP 
r cznie.

Adres IP: Adres numeryczny umo liwiaj cy identyfikacj  komputerów 
sieciowych. Funkcja ta mo e by  u ywana wy cznie po ustawieniu DHCP na 
Wy ..

Adres IP to numer, który identyfikuje projektor w sieci. W tej samej sieci nie 
mog  istnie  dwa urz dzenia z takimi samymi adresami IP.
Nie mo na ustawia  adresu IP “0.0.0.0”.

Maska podsieci: Warto  numeryczna definiuj ca liczb  bitów u ywanych dla 
adresu sieciowego podzielonej sieci (lub podsieci) w adresie IP. Funkcja ta mo e
by  u ywana wy cznie po ustawieniu DHCP na Wy ..

Nie mo na ustawia  maski podsieci “0.0.0.0”.
Domy lna bramka: Serwer (lub router) do komunikacji w sieciach (podsieciach) 
podzielonych przez mask  podsieci. Funkcja ta mo e by  u ywana wy cznie po 
ustawieniu DHCP na Wy ..
DNS: Adres ustawie  serwera DNS, przy wy czonym DHCP.
Zastosuj: Zapisanie i wykonanie ustawie  przewodowej sieci LAN.

Bezprzewod. sie  LAN
Umo liwia konfiguracj  ustawie  bezprzewodowej sieci LAN.

Stan: Wy wietla stan projektora.
SSID: Wy wietla informacj  o SSID projektora.
Adres IP: Adres numeryczny umo liwiaj cy identyfikacj  komputerów 
sieciowych. Funkcja ta mo e by  u ywana wy cznie po ustawieniu DHCP na 
Wy ..

Adres IP to numer, który identyfikuje projektor w sieci. W tej samej sieci nie 
mog  istnie  dwa urz dzenia z takimi samymi adresami IP.
Nie mo na ustawia  adresu IP “0.0.0.0”.

Tryb po czenia: Metody po czenia z sieciami bezprzewodowymi z w czonymi 
urz dzeniami Wi-Fi.

Ponowne uruchomienie sieci
Przywracanie ustawie  sieci do warto ci domy lnych.
Has o dla administratora sieci i vsPresenter zostan  przywrócone domy lne "admin".

Informacje
ród o wej cia

Wy wietlanie informacji o bie cym ródle wej cia.
Rozdzielczo
Wy wietlanie informacji o bie cej rozdzielczo ci ród a wej cia.
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Cz stotliwo  pozioma
Wy wietlanie informacji o bie cej cz stotliwo ci poziomej obrazu.
Cz stotliwo  pionowa
Wy wietlanie informacji o bie cej cz stotliwo ci pionowej obrazu.
Adres MAC
Skrót od Media Access Control Address (Adres kontroli dost pu do mediów). Adres 
MAC, to unikatowy numer ID przydzielany ka demu adapterowi sieciowemu.
Godziny filtra
Wy wietlenie pozosta ego czasu dzia ania filtra (w godzinach).

Po w czeniu Tryb filtra, tak e w czana jest automatycznie funkcja Godziny 
filtra.

Resetowanie godzin filtra
Wyzerowanie godzin filtra na 0 godzin.
Godz. lamp
Wy wietlenie pozosta ego czasu dzia ania filtra (w godzinach).
Wyz. godz. lamp
Wyzerowanie godzin lampy na 0 godzin.
Domy lne fabrycz.
Przywrócenie domy lnych ustawie  fabrycznych.
Pozostan  tylko nast puj ce ustawienia: Adres MAC, J zyk, Projekcja, Du a
wysoko , Tryb filtra, Has o, Godz. Lamp, Godziny filtra, Auto kor.trap, Korekcja 
trapezowa.

J zyk
Wybór j zyka u ywanego przez menu ekranowe.
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Sterowanie projektorem przez sie  LAN
Projektorem mo na zarz dza  lub sterowa  z jednego lub wielu zdalnych 
komputerów, gdy s  one prawid owo pod czone do tej samej lokalnej sieci.
Po czenie przewodowe

Praca w rodowisku DHCP:
1. Pod cz jeden koniec kabla RJ45 do gniazda wej cia RJ45 LAN projektora, a 

drugi koniec do portu RJ45 Ethernet lub routera.
2. Naci nij MENU/ZAKO CZ na projektorze lub Menu na pilocie zdlanego 

sterowania, a nast pnie naci nij / , a  do pod wietlenia menu Sie .
3. Pod wietl Przewodowa sie  LAN i naci nij ENTER na projektorze lub Enter na 

pilocie zdalnego sterowania.
4. Upewnij si , e Stan wskazuje Po cz.
5. Naci nij , aby pod wietli DHCP i naci nij / , aby wybra W ..
6. Naci nij , aby pod wietli Zastosuj i naci nij ENTER na projektorze lub Enter

na pilocie zdalnego sterowania.
7. Zaczekaj oko o 15 - 20 sekund, a nast pnie przejd  ponownie na stron

przewodowej sieci LAN. Wy wietlone zostan  ustawienia Adres IP, Maska 
podsieci, Domy lna bramka oraz DNS. Zapisz adres IP wy wietlony w wierszu 
Adres IP.

Wa ne
Je li Adres IP projektora nie pojawi si , skontaktuj si  z administratorem 
sieci.
Je li kable RJ45 nie s  prawid owo pod czone, ustawienia Adres IP, Maska 
podsieci, Domy lna brama oraz DNS b d  pokazywa y 0.0.0.0. Upewnij si ,
e kable s  prawid owo pod czone i wykonaj ponownie procedury powy ej.

Aby po czy  si  z projektorem w trybie oczekiwania projektora nale y
sprawdzi , czy wybrano RJ45 i uzyska  informacje Adres IP, Maska 
podsieci, Domy lna brama oraz DNS, przy w czonym projektorze.

Praca w rodowisku innym ni  DHCP:
1. Powtórz czynno ci 1-4 powy ej.
2. Naci nij , aby pod wietli DHCP i naci nij / , aby wybra Wy ..
3. Skontaktuj si  z administratorem ITS w celu uzyskania informacji o ustawieniach 

Adres IP, Maska podsieci, Domy lna brama oraz DNS.

Internet

Router IP
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4. Naci nij , aby wybra  element do modyfikacji i naci nij ENTER na projektorze 
lub Enter na pilocie zdalnego sterowania.

5. Naci nij / , aby przesun  kursor i wprowadzi  warto .
6. Aby zapisa  ustawienia, naci nij ENTER na projektorze lub Enter na pilocie 

zdalnego sterowania. Je li nie jest potrzebne zapisywanie ustawie , naci nij 
MENU/ZAKO CZ na projektorze lub Enter na pilocie zdalnego sterowania.

7. Naci nij , aby pod wietli Zastosuj i naci nij ENTER na projektorze lub Enter
na pilocie zdalnego sterowania.

Wa ne
Je li kable RJ45 nie s  prawid owo pod czone, ustawienia Adres IP, Maska 
podsieci, Domy lna brama oraz DNS b d  pokazywa y 0.0.0.0. Upewnij si ,
e kable s  prawid owo pod czone i wykonaj ponownie procedury powy ej.

Aby po czy  si  z projektorem w trybie oczekiwania projektora nale y
sprawdzi , czy wybrano RJ45 i uzyska  informacje Adres IP, Maska 
podsieci, Domy lna bramka oraz DNS, przy w czonym projektorze.
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Po czenie bezprzewodowe

W celu bezprzewodowego po czenia z projektorem nale y pod czy  klucz 
po czenia bezprzewodowego ViewSonic (opcjonalny) do z cza typu A USB 
projektora, a nast pnie wykona  kilka niezb dnych czynno ci konfiguracji OSD.

1. Upewnij si , e projektor jest w czony.
2. Naci nij MENU/ZAKO CZ na projektorze lub Menu na pilocie zdlanego 

sterowania, a nast pnie naci nij / , a  do pod wietlenia menu Sie .
3. Pod wietl Bezprzewod. sie  LAN i naci nij ENTER na projektorze lub Enter na 

pilocie zdalnego sterowania.
4. Upewnij si , e Stan wskazuje Po cz.
5. Upewnij si , e wy wietlana jest informacja SSID.
6. W trybie AP nale y skorzysta  z programu narz dziowego po czenia 

bezprzewodowego komputera, do wyszukania SSID projektorów i do po czenia 
z nimi. Nast pnie mo na wyszuka  projektor z vsPresenter. Aby u y  tryb 
Infrastruktura nale y pod czy  komputer i projektor do tego samego routera 
AP i utworzy  po czenia z adresem IP.

ViewSonic 
klucz po czenia 
bezprzewodowego
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Informacje dotycz ce trybów AP oraz infrastruktury
W trybie AP nale y u y  oprogramowania narz dziowego umo liwiaj cego 
nawi zanie czno ci bezprzewodowej, aby wyszuka  identyfikator SSID projektora i 
po czy  si  z nim. Nast pnie mo esz wyszuka  projektor za pomoc  programu 
vsPresenter.
W trybie Infrastruktury nale y pod czy  projektor i komputer do tego samego routera
dost powego AP i nawi za  po czenie z adresem IP.
Poni szy schemat przedstawia sposób dost pu do Internetu w trybie AP i 
Infrastruktury.

Wa ne
Dalsze informacje dotycz ce trybów AP oraz Infrastruktura znajduj  si  w 
dokumentacji u ytkownika routerów bezprzewodowych zwykle dost pnych 
w sklepach 3C.

(tryb AP)

Internet

(tryb infrastruktury)

Internet
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Sterowanie projektorem przez przegl dark  sieci web
Po ustawieniu w projektorze prawid owego adresu IP oraz, gdy projektor jest w czony 
lub znajduje si  w trybie oczekiwania, do sterowania projektorem mo na u y  dowolny 
komputer w tej samej lokalnej sieci komputerowej.

Wa ne
Je li u ywana jest przegl darka Microsoft Internet Explorer nale y
sprawdzi , czy jest ona w wersji 7.0 lub wy szej.
Pokazane w tym podr czniku ilustracje ekranów s u  wy cznie jako 
odniesienie i w rzeczywisto ci mog  wygl da  inaczej.

1. Wprowad  adres projektora na pasku adresu przegl darki i naci nij Enter.

2. Pojawi si  g owna strona sieci web systemu sterowania ViewSonic.

3. Aby zmieni  j zyk stron sieci web, kliknij strza k  w dó , aby pokaza  rozwijan
list  i wybra  wymagany j zyk.

4. Aby pobra  vsPresenter, kliknij Download (Pobierz). Szczegó owe informacje 
znajduj  si  w cz ci “Wy wietlanie obrazów przez vsPresenter” na stronie 49.

5. Na stronie Crestron (eControl) wy wietlany jest interfejs u ytkownika Crestron 
eControl. Szczegó owe informacje znajduj  si  w cz ci “Informacje dotycz ce 
sterowania Crestron” na stronie 44.

4

3

5
6
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6. W celu uzyskania dost pu do strony Admin nale y wprowadzi  has o. Domy lne 
has o to “admin”.

System Status (Stan systemu): Wy wietla informacje o systemie.
General Setup (Ustawienia ogólne): Umo liwia zmian  has a dla strony 
Admin.
Picture Setup/Image Setup (Ustawienia obrazu): Udost pnia elementy OSD 
do regulacji projektowanych obrazów.
Alert Setup (Ustawienia alarmu)/Mail Setup (Ustawienia poczty): Umo liwia 
ustawienie serwera poczty i wys anie komunikatów b du systemu do 
administratora ITS.
Network Setup (Ustawienia sieci): Udost pnia ustawienia sieci przewodowej 
i bezprzewodowej.
Presenter Setup (Ustawienia prezentera): Umo liwia zmian  hase  Admin i 
User do sterowania przez sie  web.
Reset to Default (Resetuj na domy lne): Umo liwia przywrócenie 
fabrycznych domy lnych ustawie  urz dzenia.
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Informacje dotycz ce sterowania Crestron
Strona Crestron (eControl) wy wietla interfejs u ytkownika Crestron eControl. Strona 
eControl udost pnia ró ne klucze wirtualne do sterowania projektorem lub do regulacji 
obrazów projektora.

i. Te przyciski dzia aj  w taki sam sposób jak przyciski w menu OSD lub 
przyciski na pilocie zdalnego sterowania.

ii. Aby prze czy  pomi dzy sygna ami wej cia, kliknij wymagany sygna .
iii. Aby zmieni  j zyk strony Crestron, kliknij strza k  w dó , aby pokaza

rozwijan  list  i wybra  wymagany j zyk.
Wa ne

Przycisk Menu mo na tak e wykorzysta  do przechodzenia do poprzednich 
menu OSD, wychodzenia i zapisywania ustawie  menu.
Lista róde  zale y od dost pnych z czy projektora.
Gdy do zmiany ustawie  OSD u ywany jest panel sterowania projektora lub 
pilot zdalnego sterowania, synchronizacja zmian w projektorze przez 
przegl dark  sieci web, mo e troch  potrwa .

i

i

i
ii

iii

Aby ods oni
wi cej 
przycisków, 
mo na nacisn

/ .
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Strona narz dzi umo liwia zarz dzanie projektorem, konfiguracj  ustawie  sterowania 
LAN i zabezpieczenie dost pu do zdalnego dzia ania sieciowego tego projektora.

iv. Ta cz  jest u ywana wy cznie z Crestron Control System (Systemem 
sterowania Crestron). Skontaktuj si  z Creston lub sprawd  podr cznik 
u ytkownika w celu uzyskania informacji o ustawieniach.

v. Kliknij strza k  w dó , aby ods oni  rozwijan  list  i wybra  domy lny j zyk.
vi. Mo na nada  nazw  projektorowi, zapisa  informacje o lokalizacji i o 

osobie odpowiedzialnej materialnie.
vii. Mo na dopasowa  ustawienia sterowania przez sie  LAN.
viii. Pom ustawieniu, dost p do zdalnego sieciowego dzia ania tego projektora 

jest zabezpieczony has em.
ix. Po ustawieniu, dost p do strony narz dzi jest zabezpieczony has em.

Wa ne
Aby zapobiec b dom, na stronie narz dzi mo na wprowadza  jedynie znaki 
angielskiego alfabetu i cyfry.
Po wykonaniu regulacji, naci nij przycisk Send (Wy lij), po czym zostan
zapisane dane dla projektora.

x. Naci nij Exit (Zako cz), aby przej  z powrotem na stron  zdalnych 
operacji sieciowych.

iv vi

v vii

viii

ix

x
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Nale y zwraca  uwag  na ograniczenie d ugo ci wprowadzania (w cznie ze spacjami 
i innymi znakami interpunkcyjnymi) na li cie poni ej:
Element kategorii D ugo  wprowadzania Maksymalna liczba znaków
Crestron Control (Sterowanie 
Crestron)

IP Address (Adres IP) 15
IP ID (ID IP) 2
Port 5

Projector (Projektor) Projector Name (Nazwa 
projektora)

10

Location (Lokalizacja) 9
Assigned to (Przydzia ) 9

Network Configuration 
(Konfiguracja sieci)

DHCP (Enabled) (DHCP 
(W czone))

(nie dotyczy)

IP Address (Adres IP) 15
Subnert Mask (Maska 
podsieci)

15

Default Gateway (Domy lna 
brama)

15

DNS Server (Serwer DNS) 15
User Password (Has o
u ytkownika)

Enabled (W czone) (nie dotyczy)
New Password (Nowe has o) 20
Confirm (Potwierd ) 2

Admin Password (Has o
administratora)

Enabled (W czone) (nie dotyczy)
New Password (Nowe has o) 20
Confirm (Potwierd ) 20
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Strona informacji wy wietla informacje o stanie tego projektora.

Po naci ni ciu przycisku “Help”, pojawi si  okno Title w prawym, górnym rogu ekranu. 
Administratorom/u ytkownikom oprogramowania RoomView, pod czonym do tej 
samej sieci lokalnej b dzie mo na dostarcza  wiadomo ci.

Wa ne
Wysy aj tylko wiadomo ci zapisane literami angielskimi i cyframi.

Dalsze informacje mo na uzyska  pod adresem http://www.crestron.com i 
www.crestron.com/getroomview.

Naci nij Exit 
(Zako cz), aby 
przej  z 
powrotem na 
stron  zdalnych 
operacji 
sieciowych.
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**Crestron RoomView
Na stronie „Edit Room“ wprowad  adres IP (lub nazw  hosta) pokazany w menu 
ekranowym projektora, a nast pnie warto  IPID „05“ oraz „41794“ dla 
zarezerwowanego portu sterowania Crestron.

Odwied  poni sz  stron  internetow , aby uzyska  m.in. informacje na temat 
ustawie  programu Crestron RoomView, sposobu wprowadzania polece  oraz 
instrukcj  obs ugi RoomView:
http://www.crestron.com/features/
roomview_connected_embedded_projectors_devices/resources.asp
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Wy wietlanie obrazów przez vsPresenter
Pobieranie i instalacja vsPresenter
vsPresenter to aplikacja dzia aj ca w komputerze PC. Pomaga ona w pod czeniu 
komputera do dost pnego projektora sieciowego i przeniesieniu zawarto ci pulpitu do 
projektora sieciowego przez po czenie z sieci  lokaln .

1. Przejd  na stron  g ówn  sterowania przez sie . Aby uzyska  szczegó owe 
informacje, patrz czynno ci 1-2 na stronie 42.

2. Pobierz vsPresenter.
3. Po zako czeniu pobierania, zainstaluj oprogramowanie w komputerze, klikaj c

plik exe. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu doko czenia instalacji.
4. Uruchom vsPresenter.
U ywanie vsPresenter

1. Strona Search (Szukaj) umo liwia wyszukanie i po czenie z projektorem.

i. W celu po czenia z projektorem, wybierz Directly (Bezpo rednio), a 
nast pnie wpisz adres IP projektora i kliknij Connect (Po cz).

ii. Aby wyszuka  projektory, wystarczy klikn  Search (Szukaj), aby 
wy wietli  wszystkie projektory w tej samej sieci lokalnej. Kliknij wymagane 
projektory na li cie wyników wyszukiwania i kliknij Connect (Po cz) 
bezpo rednio. Mo na tak e wpisa  wymagan  nazw  projektora i klikn
Search (Szukaj).

iii. Mo na po czy  si  z systemem sterowania poprzez sie  web ViewSonic w 
strona 42.

71

2

3 4 5&

6
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Je eli u ywasz programu po raz pierwszy, wybierz rodzaj u ytkownika „Normal 
user“ lub „Administrator“. W obydwu przypadkach has o nie jest wymagane. Po 
wybraniu opcji Administrator mo esz ustawi  has o zabezpieczaj ce po czenie z 
projektorem. Has o zachowaj i zastosuj podczas kolejnej próby po czenia z tym 
samym projektorem.
Je li do projektora pod czonych jest wiele komputerów, mo esz wybra  stref
wy wietlania, klikaj c 1, 2, 3, 4, L, R, All (wszystko) lub Background (t o).

2. Aby zatrzyma  wy wietlany obraz, naci nij . Kolejne ruchy nie b d
wy wietlane a  do naci ni cia przycisku .

3. Mo na tu wybra  tryb przechwytywania.

i. Aby wy wietli  pe ny ekran, kliknij FullScreen (Pe ny ekran).
ii. Aby wy wietli  cz ciowy ekran, kliknij FixedSize (Sta a wielko ). Na 

ekranie pojawi si  kwadrat. Mo na go umie ci  w miejscu do projekcji. 
iii. Aby zmieni  kwadrat, kliknij Alterable (Mo liwo  zmiany).
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4. Strona Basic Setting (Ustawienia podstawowe) umo liwia konfiguracj
vsPresenter.

i. Aby zmieni  j zyk interfejsu vsPresenter, kliknij strza k  w dó , aby pokaza
rozwijan  list  i wybierz wymagany j zyk. Kliknij Apply (Zastosuj).

ii. U ytkownicy mog  zmienia  parametry rozmiarów ramki w trybie 
przechwytywania FixedSize, poprzez modyfikacj  szeroko ci i wysoko ci 
na tej stronie i klikni cie Apply (Zastosuj) w celu wdro enia zmian. 

iii. Je li w systemie zainstalowany zosta  sterownik obrazów lustrzanych, 
u ytkownik mo e wykorzysta  sterownik obrazów lustrzanych do 
przechwyconego obrazu prezentera.

iv. Aby zezwoli  na pokazywanie powiadomie , kliknij Yes (Tak). Kliknij Apply 
(Zastosuj).

v. Na tej stronie s  dost pne informacje o oprogramowaniu.
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5. Strona Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) umo liwia konfiguracj
vsPresenter.

i. Aby zmieni  jako  obrazu, kliknij strza k  w dó , aby pokaza  rozwijan
list  i wybierz wymagany poziom jako ci. Im wy sz  jako  obrazu 
wybierzesz, tym wi ksza pr dko  transmisji w sieci jest wymagana. Wybierz 
format próbki YUV444 lub YUV420. Format YUV 444 zapewnia lepszy efekt ni
format YUV 420, lecz mo e spowodowa  spowolnienie przesy u i pr dko ci
odtwarzania. Kliknij „Apply“ (zastosuj) po dokonaniu wyboru.

ii. Aby wyregulowa  szybko  przechwytywania, przesu  suwak. Szeroko
pasma sieci tak e mo e wp ywa  na jako  dzia ania.

iii. Ustawienie portu sieci na typm sta y lub r czny.
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6. Mo esz zarz dza  pod czonymi projektorami wy wietlonymi na karcie Device 
Management.

W trybie conference (konferencyjny):
1. Tylko administrator mo e sterowa  urz dzeniem.
2. Za pomoc  jednego projektora mo na wy wietla  maksymalnie 4 ekrany 
komputera.

Nazw  komputera mo esz wybra  na karcie vsPresenter Management.

Szczegó owe informacje dotycz ce ikon mo na znale  poni ej:).
Ikona Opis Ikona Opis

Jeste  normalnym 
u ytkownikiem i nie mo esz 
zmieni  has a.

Przerwanie po czenia z 
projektorem

Jeste  administratorem i mo esz 
zmieni  has o.

Otwieranie strony internetowej 
Network Control

Jeste  u ytkownikiem projektora. Projektor jest wykorzystywany 
przez innego u ytkownika.

Jeste  administratorem 
projektora.

Jeste  normalnym 
u ytkownikiem projektora.
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7. Roz czenie
Aby przerwa  po czenie z projektorem lub projektorami, kliknij ikon  Disconnect 
(Roz cz).

Wa ne
Przed u yciem vsPresenter nale y sprawdzi , czy wy czona jest inna sie
wirtualna.

Ustawianie strefy wy wietlania projektora.
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Wy wietlanie obrazów zapisanych w urz dzeniu
pami ciowym USB
Projektor jest wyposa ony w aplikacj  umo liwiaj c  wy wietlanie spakowanych 
obrazów zapisanych w urz dzeniu pami ciowym USB. Eliminuje to konieczno
pod czania komputera.
Za pomoc  projektora mo na wy wietli  obrazy w nast puj cych formatach:

Pliki w formacie progresywny JPEG nie s  obs ugiwane.
Niektóre obrazy w formacie JPEG mog  nie by  wy wietlane wyra nie.

Aby wy wietli  obrazy zapisane w urz dzeniu pami ciowym USB: 

1. Pod cz urz dzenie pami ciowe USB do gniazda Type A USB .
2. Projektor automatycznie wy wietli g ówny ekran. Mo esz tak e wybra  na pasku 

wyboru ród a opcj  USB A.
3. Naci nij przycisk ENTER na projektorze lub przycisk Enter na pilocie, aby 

wy wietli  zawarto  urz dzenia pami ciowego USB.
4. Foldery i obs ugiwane pliki s  wy wietlane jako miniatury.

Przewijaj miniatury za pomoc  czterech przycisków ze strza kami.
Aby otworzy  folder/plik, naci nij przycisk ENTER lub Enter.
Aby wy wietli  poprzedni ekran, wybierz miniatur  ze strza k  skierowan  w 
gór  umieszczon  w prawej górnej cz ci ekranu, a nast pnie naci nij 
przycisk ENTER lub Enter.

Format pliku Maksymalny rozmiar piksela
JPEG 8000 x 8000
GIF/TIFF/PNG/BMP 1280 x 800
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Aby uzyska  dost p do wi kszej ilo ci funkcji, naci nij przycisk Auto w celu 
wy wietlenia menu. Aby wyj  z menu ekranowego, naci nij ponownie 
przycisk ENTER lub Enter.

Przegl danie miniatur

Next: Wybór nast pnego folderu/obrazu
Previous: Wybór poprzedniego folderu/obrazu
Thumbnail/Full Screen/SlideShow (miniatura/pe ny ekran/pokaz slajdów): 
Wy wietlanie wybranych obrazów w trybie miniatur/pe noekranowym/pokazu 
slajdów
NameOrder/ExtendOrder/SizeOrder/TimeOrder (wed ug nazwy/wed ug
rozszerzenia/wed ug rozmiaru/wed ug czasu utworzenia): Ustawienie 
sposobu wy wietlania obrazów wed ug nazw, rozszerze , rozmiaru lub 
czasu utworzenia.
EXIF OFF/EXIF ON: W czenie i wy czenie funkcji wy wietlania obrazów w 
formacie EXIF
PathDisp OFF/PathDisp ON: W czanie i wy czanie funkcji wy wietlania 
cie ki folderów

Pokaz slajdów

Stop: Zatrzymanie pokazu slajdów
Fast/Medium/Slow (szybko/ rednio/powoli): Ustawianie cz stotliwo ci 
zmiany obrazów
Slide Right/Slide Up/Right down/Random (wy wietlanie – prawa strona/góra/
prawa strona na dole/losowo): Ustawianie sposobu wy wietlania pokazu
Repeat On/Off: W czanie i wy czanie funkcji powtarzania pokazu slajdów 
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Wy wietlanie obrazów w trybie pe noekranowym

Thumbnail/Full Screen/SlideShow (miniatura/pe ny ekran/pokaz slajdów): 
Wy wietlanie wybranych obrazów w trybie miniatur/pe noekranowym/pokazu 
slajdów
Best Fit/Actual Size (dopasuj/rzeczywisty rozmiar): Ustawianie wielko ci 
wy wietlanego obrazu
EXIFDisp OFF/EXIFDisp ON: W czanie i wy czanie funkcji wy wietlania 
plików EXIF
+ 90deg (obrót +90) Obrót obrazu o 90 stopni zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara
- 90deg (obrót -90) Obrót obrazu o 90 stopni przeciwnie do kierunku ruchu 
wskazówek zegara

Obs ugiwane s  no niki pami ci USB zgodne ze standardem USB 2.0 (klasa 
pami ci masowej).
Zaleca si  u ywanie zasilacza AC z twardym dyskiem USB.
Zaleca si  nast puj ce formaty twardego dysku USB: FAT12/FAT16/FAT32 
(format NTFS nie jest obs ugiwany).
Niektóre nap dy USB mog  nie dzia a  z projektorem prawid owo.
Zabezpieczone nap dy USB nie s  obs ugiwane.
 Do portu USB nie pod czaj urz dze  innych ni  urz dzenia pami ciowe USB oraz 
innego sprz tu w celu na adowania baterii. Mo e to spowodowa  nieprawid owe 
dzia anie.
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Za pomoc  projektora mo na wy wietli  w folderze maksymalnie 200 plików.
Nazwy s  wy wietlane w nast puj cej kolejno ci: symbole, cyfry, litery.
Za pomoc  projektora mo na wy wietli  nazwy plików o maksymalnej d ugo ci 
16 znaków ( cznie z rozszerzeniem).
Najlepiej u ywa  angielskich nazw plików. Nazwy zapisane w innych j zykach 
mog  by  wy wietlane nieprawid owo, lecz w dalszym ci gu b dzie mo na 
wy wietli  zawarto .
W urz dzeniu pami ciowym USB s  rozpoznawane foldery zapisane 
maksymalnie w 3 warstwach. Kolejno  wy wietlania miniatur plików 
graficznych:

Czas odpowiedzi podczas prze czania stron oraz adowania i odtwarzania 
plików zale y od elementów graficznych.

A

B

C

D

E

F

G

: Bie cy folder: A

: Folder B
: Folder D

: Folder E

: Folder G

: Folder C

: Folder F

Kolejno  wy wietlania plików w 
folderze: A > B > C > D > E > F.
Folder G: Nie mo na wy wietli
folderu G, poniewa  jest on zapisany 
w czwartej warstwie.
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Konserwacja urz dzenia
Projektor wymaga prawid owej konserwacji. Obiektyw nale y czy ci  z kurzu, brudu 
lub plam, które s  wy wietlane na ekranie i pogarszaj  jako  obrazu. Je li
jakiekolwiek inne cz ci wymagaj  wymiany nale y skonatktowa  si  z dostawc  lub 
wykwalifikowanym personelem serwisu. Podczas czyszczenia jakichkolwiek cz ci
projektora nale y go zawsze wy czy  i od czy  od zasilania.

Ostrze enie
Nigdy nie nale y otwiera adnych pokryw projektora. Niebezpieczne napi cie 
pr du elektrycznego wewn trz projektora mo e spowodowa  powa ne 
obra enia. Nie nale y próbowa  naprawia  tego produktu samodzielnie. Tylko 
wykwalifikowani pracownicy serwisu upowa nieni s  do wykonywania 
wszelkich napraw.

Czyszczenie obiektywu
Delikatnie wytrzyj obiektyw papierem do czyszczenia obiektywów. Nie nale y dotyka
obiektywu r kami.
Czyszczenie obudowy projektora
Delikatnie wytrzyj mi kk  szmatk . Je li nie mo na atwo usun  brudu i plam nale y
u y  mi kkiej szmatki zwil onej w wodzie lub wody i neutralnego detergentu oraz 
wytrze  mi kk , such  szmatk .
Czyszczenie pokrywy filtra
Pokryw  filtra, znajduj c  si  z boku projektora nale y czy ci  co 100 godzin 
u ywania. Je li nie zostanie wykonane okresowe czyszczenie, mo e to spowodowa
zapchanie kurzem i uniemo liwienie prawid owej wentylacji projektora. Mo e to 
spowodowa  przegrzanie i uszkodzenie projektora.
W celu oczyszczenia pokrywy:
1. Wy cz projektor i od cz przewód 

zasilaj cy pr du zmiennego od gniazdka 
ciennego.

2. Zdejmij filtra pokrywy wed ug instrukcji na 
ilustracji.

3. Oczy  pokryw  filtra.
Do oczyszczenia pokrywy filtra zaleca 
si  u ywanie ma ego odkurzacza 
przeznaczonego do komputerów i 
innego sprz tu biurowego.
Jesli pokrywa filtra zosta a rozerwana nale y j  wymieni .

4. Za ó  z powrotem pokryw  filtra.
5. Zamocuj pokryw  filtra.
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6. Pod cz z powrotem zasilanie projektora.

Wymiana lampy
Poniewa  projektor d ugo pracuje, jego jasno  stopniowo si  zmniejsza, a lampa 
staje si  bardziej podatna na p kni cie. Zalecamy wymian  lampy, je li pojawi si
komunikat z ostrze eniem. Nie nale y próbowa  wymienia  lampy samodzielnie. W 
celu wymiany nale y skontaktowa  si  z wykwalifikowanym personelem serwisu.
Oznaczenie typu: RLC-059

Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych wy cz projektor i od cz
przewód pr du zmiennego od gniazda zasilania.
Przed czyszczeniem upewnij si , e obiektyw nie jest gor cy.
Nie nale y u ywa  detergentów lub rodków chemicznych innych ni
wskazane powy ej. Nie nale y u ywa  benzenu lub rozpuszczalników.
Nie nale y u ywa rodków chemicznych w aerozolu.
Nale y u ywa  wy cznie mi kkiej szmatki lub papieru do czyszczenia 
obiektywu.

Zaraz po wy czeniu projektora lampa jest bardzo gor ca. Jej dotkni cie 
mo e spowodowa  poparzenie palców. Podczas wymiany lampy nale y
zaczeka  co najmniej 45 minut na jej ostygni cie.
Nigdy nie nale y doytka  szk a lampy. Nieprawid owa obs uga lampy, 
w cznie z dotykaniem szk a, mo e spowodowa  jej eksplozj .

ywotno  lampy zale y od konkretnej lampy i od miejsca jej u ywania. Nie 
gwarantuje si  takiej samej ywotno ci ka dej lampy. Niektóre lampy mog
ulec awarii lub zako czy  swoj  przydatno  wcze niej ni  inne, podobne 
lampy.
Lampa mo e eksplodowa  w wyniku wibracji, drga  lub zu ycia 
wynikaj cego z d ugotrwa ego u ywania przy zbli aniu si  lampy do ko ca 
przydatno ci. Niebezpiecze stwo eksplozji zale y od rodowiska lub 
warunków u ywania projektora i lampy.
Podczas mocowania lub od czania lampy nale y zak ada  r kawice 
ochronne i okulary.
Cz ste cykle w czania - wy czania, mog  uszkodzi  lamp  i skróci  czas 
jej przydatno ci. Nale y zaczeka  oko o 5 minut na wy czenie projektora po 
w czeniu zasilania.
Nie nale y u ywa  lampy w pobli u papieru, szmat lub innego palnego 
materia u, ani przykrywa  jej takimi materia ami.
Nie nale y u ywa  lampy w atmosferze z palnymi substancjami, takimi jak 
rozpuszczalnik.
Podczas u ywania lampy w atmosferze zawieraj cej tlen (w powietrzu) 
nale y dok adnie wywietrzy  miejsce lub pomieszczenie. Wdychanie ozonu 
mo e spowodowa  bóle g owy, md o ci, omdlenia i inne symptomy.
W lampie znajduje si  nieorganiczna rt . Je li lampa p knie, rt  z lampy 
mo e wydosta  si  na zewn trz. Aby unikn  wdychania oparów rt ci, je li
lampa st ucze si  nale y bezzw ocznie opu ci  to miejsce i wentylowa  je 
przez co najmniej 30 minut. W przeciwnym razie wdychanie mo e by
szkodliwe dla zdrowia u ytkownika.
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1. Wy czenie projektora.
2. Po zainstalowaniu projektora pod sufitem, zdejmij go.
3. Od cz przewód zasilaj cy.
4. Poluzuj rub  z boku pokrywy lampy i zdejmij pokryw .
5. Odkr ruby z modu u lampy, podnie  uchwyt i wyci gnij modu .
6. W ó  do projektora nowy modu  lampy i dokr ruby.
7. Za ó  ponownie pokryw  lampy i dokr rub .
8. W cz projektor. Je li po rozgrzaniu lampa nie uruchamia si , spróbuj 

przeinstalowa  lamp .
9. Wyzeruj godziny lampy. Sprawd  menu “Informacje”.

Zu yt  lamp  nale y usun  w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
Upewnij si , e ruby s  dokr cone prawid owo. Niedokr cenie rub do 
ko ca mo e spowodowa  obra enia lub wypadki.
Poniewa  lampa jest wykonana ze szk a nale y uwa a , aby nie upu ci
urz dzenia i nie zarysowa  szk a.
Nie nale y u ywa  ponownie starej lampy. Mo e to spowodowa  jej 
eksplozj .
Przed wymian  lampy nale y upewni  si , e projektor jest wy czony i 
od czy  przewód zasilaj cy pr du zmiennego.
Nie nale y u ywa  projektora ze zdj t  pokryw  lampy.
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Specyfikacje
System wy wietlania Panel DLP Single 0,65"
Rozdzielczo WXGA (1280 x 800 pikseli)
Powi kszenie 1,5X
F/Nr 2,41 - 2,97
D ugo  ogniskowej 20,72 - 31mm
Rozmiar ekranu 30" - 300"
Lampa 280W
Z cze wej cia D-Sub 15-pinowe x 2, S-Video x 1, Video x 1, sygnal wej cia

audio (z cze mini jack 3,5 mm stereo) x 2, HDMI x 1, gniazdo 
Component RCA x 1, gniazdo audio RCA (L/R) x 1, wej cie 
mikrofonu 3,5 mm x1, USB typ A x1 (obs uga nap du USB flash 
wy wietlacza i klucz bezprzewodowego wy wietlacza USB), 
USB typ mini-B x1 (obs uga wy wietlacza USB)

Z cze wyj cia 15 pinowe D-Sub x 1, wyj cie sygna u audio 
(gniazdo mini jack 3,5 mm stereo) x 1

Z cze sterowania RS-232 x 1, USB typ B x 1 (obs uga aktualizacji firmware i 
zdalnego sterowania mysz ), RJ45 x 1, wyj cie wyzwalacza 
pr du sta ego 12-V x 1

G o nik 10 wat x 2
Zgodno  wideo NTSC, NTSC 4.43

PAL, PAL-N, PAL M
SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), Composite video

Cz stotliwo
skanowania
Cz stotliwo  pozioma
Cz stotliwo  pionowa

31 - 100 KHz
50 - 120 Hz

rodowisko Dzia anie:
Temperatura: 0°C do 40°C
Wilgotno : 10%-80%
Przechowywanie:
Temperatura: -20°C do 60°C
Wilgotno : 30%-85%

Wymagania dotycz ce
zasilania

Pr d zmienny 100-240 V, 50 - 60 Hz, 3,8A

Zu ycie energii 380 W
Wymiary (S x G x W) 335 x 265 x 132 mm
Waga 3,9 kg (8,6 funtów)
Uwaga: Konstrukcje i specyfikacje mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
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Wymiary
 335 mm (S) x 267 mm (G) x 132 mm (W)

Instalacja przy monta u sufitowym

267

132

335
64,5

84,9

174

227

103

ruby do monta u sufitowego:
M4 x 8 (Maks. L = 8 mm)

Jednostka: mm
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Dodatek
Komunikaty wska ników LED

Dioda LED 
zasilania 

(Niebieskie)

Dioda LED 
lampy

(Czerwone)

Dioda LED 
temperatury
(Czerwone)

Znaczenie

Sta e Wy . Wy . Tryb oczekiwania po w czeniu trybu 
ekologicznego.

Migaj ce Wy . Wy . Tryb oczekiwania po wy czeniu trybu 
ekologicznego.

Migaj ce Sta e Wy . Nieudany zap on lampy
Migaj ce Wy . Wy . Tryb ch odzenia
Sta e Migaj ce Wy . B d termiczny
Sta e Sta e Wy . Koniec u yteczno ci lampy
Sta e Sta e Migaj ce B d wentylatora
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Tryby zgodno ci
Komputer: 

Zgodno Rozdzielczo Synchronizacja 
pozioma [kHz]

Synchronizacja 
pionowa [Hz]

VGA (Rozszerzony)
Widoczny tryb DOS/
Tekstowy

640 x 480 24,69 50
31,5 60
37,9 72
37,5 75
43,3 85

SVGA (Rozszerzony) 800 x 600 30,99 50
35,2 56
37,9 60
48,1 72
46,9 75
53,7 85

XGA 1024 x 768 39,63 50
48,4 60
56,5 70
60 75

WXGA (Oryginalny) 1280 x 800 49,7 59,8
SXGA 
(Skompresowany)

1280 x 1024 64 60
80 75

UXGA 
(Skompresowany)

1600 x 1200 47,7 60

Mac 13 640 x 480 35 67
Mac 16 832 x 624 49,72 75
Mac 19 1024 x 768 60,24 75
Pozosta e informacje 1280 x 768 47,8 60

1280 x 800 49,7 60
640 x 350 37,9 85

1280 x 960 60,02 60
1360 x 768 47,7 60
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Wideo: 

Zgodno Rozdzielczo Synchronizacja 
pozioma [kHz]

Synchronizacja 
pionowa [Hz]

1080p 1920 x 1080 67,5 60
1080p 1920 x 1080 56,3 50
1080i 1920 x 1080 33,8 60
1080i 1920 x 1080 28,1 50
720p 1280 x 720 45 60
720p 1280 x 720 37,5 50
576p 720 x 576 31,3 50
576i 720 x 576 15,6 50
480p 720 x 480 31,5 60
480i 720 x 480 15,8 60
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Rozwi zywanie problemów
Przed wys aniem projektora do naprawy nale y sprawdzi  symptomy i przedstawione 
poni ej rozwi zania. Je li problem utrzymuje si , skontaktuj si  z lokalnym 
sprzedawc  lub punktem serwisowym. Sprawd  tak e cz  "Komunikaty wska ników 
LED".

Problemy ze startem
Je li nie wieci si adne wiat o:

Sprawd , czy przewód zasilaj cy jest pewnie pod czony do projektora oraz, e
drugi koniec jest pod czony do gniazdka zasilania.
Ponownie naci nij przycisk zasilania.
Od cz przewód zasilaj cy i zaczekaj chwil , a nast pnie pod cz go i ponownie 
naci nij przycisk zasilania.

Problemy z obrazem
Jesli wy wietla si ród o wyszukiwania:

Naci nij RÓD O na projektorze lub ród o na pilocie zdalnego sterowania, 
aby wybra  aktywne ród o wej cia.
Upewnij si , e jest w czone i pod czone zewn trzne ród o.
W celu po czenia z komputerem, upewnij si , e jest w czony zewn trzny port 
wideo komputera notebook. Sprawd  informacje w podr czniku komputera.

Brak ostro ci obrazu:
Upewnij si , e zdj ta zosta a pokrywa obiektywu.
Podczas wy wietlania menu ekranowego, wyreguluj pokr t o ostro ci. (Rozmiar 
obrazu nie powinien si  zmienia ; je li si  zmienia, regulowane jest 
powi kszenie, a nie ostro ).
Sprawd , czy obiektyw projektora nie wymaga czyszczenia.

Je li obraz miga lub jest niestabilny, przy po czeniu z komputerem:
Naci nij Auto na pilocie zdalnego sterowania.
Naci nij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania, Przejd
do Wideo/Audio i wyreguluj Cz stotl. lub ledzen..

Problemy z pilotem zdalnego sterowania
Je li pilot zdalnego sterowania nie dzia a:

Sprawd , czy nic nie blokuje pola widzenia odbiornika pilota zdalnego 
sterowania z przodu projektora. U yj pilota zdalnego sterowania z odleg o ci 
efektywnego po czenia.
Wykieruj pilota zdalnego sterowania w ekran lub w ty  projektora.
Przesu  pilota zdalnego sterowania, aby znajdowa  si  bardziej z przodu lub z 
ty u projektora, nie za daleko w bok.
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Komendy i konfiguracja RS-232

 9 pinowy D-Sub
1 1 CD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 GND 

(MASA)
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI

Pr dko  transmisji 19200 bps
D ugo  danych 8 bitów

Kontrola parzysto ci Brak
Bit stopu 1 bit

Kontrola przep ywu Brak

W CZANIE ZASILANIA/WY CZANIE ZASILANIA
 W CZANIE ZASILANIA BE,EF,10,05,00,C6,FF,11,11,01,00,01,00
 WY CZANIE ZASILANIA BE,EF,03,06,00,DC,DB,69,00,00,00,00,00
WYBÓR ?RÓD A
Komputer 1 BE,EF,03,19,00,19,29,01,47,02,CC,CC,00
Komputer 2 BE,EF,03,19,1E,90,72,01,47,02,CC,CC,00
COMPONENT BE,EF,03,19,00,89,E8,01,47,02,CC,CC,00
COMPOSITE BE,EF,03,19,00,78,A8,01,47,02,CC,CC,00
S-VIDEO BE,EF,03,19,00,E8,69,01,47,02,CC,CC,00
HDMI BE,EF,03,19,00,DA,2B,01,47,02,CC,CC,00

                         Lista przewodów
C1 KOLOR C2
1 Czarny 1
2 Br zowy 2
3 Czerwony 3
4 Pomara czowa 4
5 ó ty 5
6 Zielona 6
7 Niebieski 7
8 Purpurowy 8
9 Bia e 9

POW OKA DW POW OKA
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USB A BE,EF,02,06,00,D2,A1,38,00,00,00,00,00
USB B BE,EF,02,06,00,D3,70,39,00,00,00,00,00
LAN BE,EF,02,06,00,DF,43,3A,00,00,00,00,00
PRZYCISK SZYBKIEGO URUCHOMIENIA
MENU BE,EF,02,06,00,E9,D3,30,00,00,00,00,00
W GÓR BE,EF,02,06,00,6D,D2,34,00,00,00,00,00
W DÓ BE,EF,02,06,00,0B,D2,32,00,00,00,00,00
W LEWO BE,EF,02,06,00,DA,D3,33,00,00,00,00,00
W PRAWO BE,EF,02,06,00,38,D2,31,00,00,00,00,00
ENTER BE,EF,02,06,00,D5,6B,12,00,00,00,00,00
RESYNCHRONIZACJA BE,EF,02,06,00,86,D1,2F,00,00,00,00,00
PROPORCJE BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,00,00,00,00
WYCISZENIE BE,EF,02,06,00,0E,DE,67,00,00,00,00,00
ZATRZYMAJ BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,00,00,00,00
PUSTY BE,EF,02,06,00,DF,DF,66,00,00,00,00,00
?RÓD O BE,EF,02,06,00,57,D0,2E,00,00,00,00,00
INNE FUNKCJE
W . DCR BE,EF,02,06,00,D3,D1,2A,00,00,00,00,00
WY . DCR BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,00,00,00,00
W . ECO BE,EF,03,06,00,EF,DB,6A,00,00,00,00,00
WY . ECO BE,EF,03,06,00,3E,DA,6B,00,00,00,00,00
ZWI KSZENIE G O NO CI BE,EF,02,06,00,F1,DE,68,00,00,00,00,00
ZMNIEJSZENIE G O NO CI BE,EF,02,06,00,20,DF,69,00,00,00,00,00
ZWI KSZENIE KOREKCJI TRAPEZU BE,EF,03,06,00,10,DB,65,00,00,00,00,00
ZMNIEJSZENIE KOREKCJI TRAPEZU BE,EF,03,06,00,23,DB,66,00,00,00,00,00
ZEROWANIE GODZIN LAMPY BE,EF,02,06,00,D3,43,3A,00,00,00,00,00
ZEROWANIE GODZIN FILTRA BE,EF,02,06,00,D2,92,3B,00,00,00,00,00
WYZEROWANIE DO WARTO CI FABRYCZNYCH BE,EF,03,06,00,6B,DA,6E,00,00,00,00,00
WERSJA FIRMWARE BE,EF,03,06,00,D5,D9,70,00,00,00,00,00
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Kod sterowania podczerwieni
Kod systemu: 83F4
Format: NEC

87

08

02

6C 67

64

82

83 818C

85

8D84

0A 69 60

0F

8E

0E

80

8F

0D

63

6B
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UWAGA: 

Kraj/

Region
Witryna internetowa Telefon E-mail
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®

Zakres gwarancji:
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Skutki prawa stanowego: 
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