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1Ενδ ιρίδιο

α ρήσης, ενδέχεται να αναφέρονται σε 
του βιντεοπροβολέα.

µό εάν δεν δοθεί επαρκής προσοχή.

χρήσιµα σε σχέση µε κάποιο θέµα.

ά µε κάποιο θέµα. Για να 

µµισµένης λέξης ή λέξεων που 
µισµένη λέξη ή λέξεις για να 
Παραρτηµάτων”. s σελίδα 67

ιρά των ενεργειών που 

ιριστήριο. 
Ότ
στο
είξεις που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχε

ν εµφανίζονται οι όροι “µονάδα” ή “βιντεοπροβολέας” στο κείµενο του παρόντος Οδηγού χ
ιχεία που αποτελούν εξαρτήµατα ή προαιρετικό εξοπλισµό, επιπλέον της βασικής µονάδας 

cΠροσοχή: Υποδεικνύει διαδικασίες που µπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή τραυµατισ

QΣυµβουλή: Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σηµεία που ενδέχεται να είναι 

s Υποδεικνύει µια σελίδα όπου υπάρχουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικ
εµφανιστεί η συγκεκριµένη σελίδα, κάντε κλικ στον αριθµό σελίδας.

g
Υποδεικνύει ότι στο γλωσσάρι όρων υπάρχει η επεξήγηση της υπογρα
βρίσκονται µπροστά από αυτό το σύµβολο. Κάντε κλικ στην υπογραµ
εµφανιστεί η αντίστοιχη καταχώρηση στην ενότητα “Γλωσσάρι” των “
Υποδεικνύει τις µεθόδους λειτουργίας και τη σειρά των λειτουργιών.
Η υποδεικνυόµενη διαδικασία πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε τη σε
απαριθµούνται.

[ (Όνοµα) ] Υποδεικνύει το όνοµα των κουµπιών στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχε
Παράδειγµα: Κουµπί [Esc] (Ακύρωση)

“(Όνοµα µενού)” Υποδεικνύει στοιχεία µενού διαµόρφωσης.
Παράδειγµα: “Image”-“Brightness”

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
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ευής µε ένα στήριγµα διευκολύνει τη 

λα το ύψος µε το ένα χέρι. 

ηµάτων µέσω της βοήθειας γίνεται σε 

ώτηση για να λύσετε τα προβλήµατα 
τε. s σελίδα 41

ποιείτε ή απενεργοποιείτε το 
εται ένας χαρακτηριστικός ήχος “µπιπ”
ΟΙΕΙΤΑΙ, ακούγεται ένας ήχος “µπιπ”, 
ηµα που απαιτείται για να κρυώσει, ηχεί δύο 
ση επιβεβαίωσης. Όταν ακούσετε την 
 ηχεί δύο φορές, µπορείτε να αποσυνδέσετε 

Κατά
προ

Η λ
µπο
καλ
Επί
τη σ

 Μ
ν

Εάν
της

 Π
Για
βάσ

Άµεσ

Ευκο
ακτηριστικά του βιντεοπροβολέα

ρείτε να απολαύσετε εικόνες από “Φωτογραφίες”, “Παρουσιάσεις”, 
ιχνίδια” κλπ., στο βέλτιστο χρωµατικό τόνο επιλέγοντας την κατάσταση 
βολής χρωµάτων που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. s σελίδα 14

ειτουργία direct power on (Άµεση ενεργοποίηση) σηµαίνει ότι 
ρείτε να ανοίξετε τον βιντεοπροβολέα εισαγάγοντας απλώς το 
ώδιο ρεύµατος στην πρίζα. s σελίδα 37
ης, µε τη λειτουργία άµεσης απενεργοποίησης µπορείτε να κλείσετε 
υσκευή αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύµατος αµέσως µετά τη χρήση.

ε τη λειτουργία Source search (Αναζήτηση προέλευσης) µπορείτε 
α επιλέξετε εύκολα την εικόνα που επιθυµείτε να προβάλετε
 πιέσετε το κουµπί “Source Search” (Αναζήτηση προέλευσης), το σήµα 
συνδεδεµένης εικόνας εντοπίζεται και προβάλλεται αυτόµατα.

ίνακας ελέγχου µε µεγάλα κουµπιά, εύκολος στη χρήση 
ευκολότερη χρήση, τα κουµπιά είναι ταξινοµηµένα και ταχτοποιηµένα 
ει των λειτουργιών προβολής και ρύθµισης που εκτελούν. s σελίδα 7

 Ο σχεδιασµός της συσκ
ρύθµιση του ύψους

Μπορείτε να ρυθµίζετε εύκο

 Η αντιµετώπιση προβλ
µορφή διαλόγου

∆είτε την απάντηση στην ερ
προβολής που αντιµετωπίζε

 Κάθε φορά που ενεργο
βιντεοπροβολέα, ακούγ

Όταν η συσκευή ΕΝΕΡΓΟΠ
ενώ όταν παρέλθει το διάστ
φορές µια ηχητική ειδοποίη
ειδοποίηση επιβεβαίωσης να
το καλώδιο ρεύµατος.

σταση προβολής χρωµάτων

η ενεργοποίηση & απενεργοποίηση

λία στη χρήση

Ρύθµιση Προβολή σε εξέλιξη Αντιµετώπιση προβληµάτων
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Λειτο
τηριστικά του βιντεοπροβολέα

ν δεν µπορείτε να τοποθετήσετε το βιντεοπροβολέα απευθείας 
οστά στην οθόνη, η θέση της προβολής µπορεί να προσαρµοστεί χωρίς 
ετακινηθεί ο βιντεοπροβολέας. s σελίδα 16

ιαχείριση χρηστών µε προστασία µε κωδικό πρόσβασης
ρείτε να δηµιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να περιορίσετε 
ρήση του βιντεοπροβολέα. s σελίδα 26

ε το κλείδωµα λειτουργίας διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης 
λων των κουµπιών του τηλεχειριστηρίου, πλην του κουµπιού 
ower (Λειτουργία)
τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η εκ παραδροµής ή σκόπιµη αλλαγή των 
µίσεών σας όταν χρησιµοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε µια εκδήλωση, 
σχολείο, κ.λπ. s σελίδα 29

ίνηση εικόνας

υργία ασφαλείας
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• Πίνακας ελέγχου s σελίδα 7

• Περιοχή δέκτη φωτός από το 
τηλεχειριστήριο στο 
βιντεοπροβολέα
Λαµβάνει σήµατα από το τηλεχειριστήριο.

• Κάλυµµα φακού
Τοποθετείται όταν δεν χρησιµοποιείται ο 
βιντεοπροβολέας, για να µη λερωθεί και 
να µην υποστεί φθορά ο φακός.

• Στεφάνη εστίασης 
Ρυθµίζει την εστίαση της εικόνας.

ο
α
ω

τ

υ

α

• Κλείδωµα ασφαλείας ( ) 
s σελίδα 68
• Είσο
cΠροσ
Μην 
αµέσ
διάρκ
αναπ

•Κάλ
Ανοίξ
αντικ
βιντεο
µασίες και λειτουργίες εξαρτηµάτων
οψη / Πάνω πλευρά

• Μπροστινό ρυθµιζόµενο στήριγµα
Εκτείνετε και µαζέψτε το για να προσαρµόσετε τη 
γωνία του βιντεοπροβολέα, όταν έχει τοποθετηθεί 
σε µια επιφάνεια όπως, για παράδειγµα, ένα ράφι.

• Μοχλός ρύθµισης στηρίγµατος
Τραβήξτε το µοχλό του στηρίγµατος 
προς τα έξω για να εκτείνετε και να 
µαζέψετε το µπροστινό στήριγµα.

δος εξαερισµού
χή:
γγίξετε την είσοδο εξαερισµού 
ς µετά την προβολή ή κατά τη 
εια της προβολής, καθώς σε αυτήν 
ύσσεται υψηλή θερµοκρασία.

µµα λάµπας s σελίδα 58
τε το κάλυµµα για να 
ταστήσετε τη λάµπα του 
προβολέα.
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Πίνακ

• Κου
Ανάβ

υµπί [Help] (Βοήθεια) s σελίδα 41
φανίζει και κλείνει τη βοήθεια, η οποία παρέχει 
σεις σε προβλήµατα που µπορεί να εµφανιστούν.

• Κου
Εµφα

• Κουµπί [Esc] (Ακύρωση) 
s σελίδα 32
∆ιακόπτει την τρέχουσα 
λειτουργία.
Εµφανίζει την προηγούµενη 
οθόνη ή µενού κατά την 
προβολή ενός µενού 
διαµόρφωσης. 

• Κου
προ
Γίνετ
µε τη
που ε

nter] (Εισαγωγή) s σελίδα 12, 32
µατα τις αναλογικού σήµατος εικόνες RGB 
τές και τις εικόνες βίντεο RGB για βέλτιστη 

αι εισάγει την τρέχουσα επιλογή όταν εµφανίζεται 
όρφωσης ή οθόνη µε θέµατα βοήθειας.

πί [Wide] (Ευρεία οθόνη) [Tele] 
όραση) s σελίδα 32
ει το µέγεθος της εικόνας. Επιλέγει στοιχεία του 
και τιµές ρύθµισης όταν εµφανίζεται το µενού 
φωσης ή οθόνη µε θέµατα βοήθειας.

• Ενδ
κατά
s 
Το χρ
ενδει
καθώ
αυτές
ή είνα
υποδ
κατά
βιντε
σίες και λειτουργίες εξαρτηµάτων

ας ελέγχου

µπί [Power] (Λειτουργία)
ει και σβήνει το βιντεοπροβολέα.

• Κο
Εµ
λύ

µπί [Menu] (Μενού) s σελίδα 32
νίζει και κλείνει το µενού διαµόρφωσης.

µπί [Source Search] (Αναζήτηση 
έλευσης) s σελίδα 18
αι αυτόµατα αναζήτηση της εισόδου προέλευσης 
 σειρά που ακολουθεί και προβάλλεται η εικόνα 
ισέρχεται από το συνδεδεµένο εξοπλισµό.

Θύρα Computer (Υπολογιστής)

Θύρα S-Video

Θύρα Video

• Κουµπί [E
Ρυθµίζει αυτό
από υπολογισ
απεικόνιση.
Αποδέχεται κ
το µενού διαµ

• Κουµπί [ ] [ ] 
s σελίδα 32
Πατήστε το για να διορθώσετε τυχόν 
παραµόρφωση του keystone.
Επιλέγει στοιχεία του µενού και τιµές 
ρύθµισης όταν εµφανίζεται το µενού 
διαµόρφωσης ή οθόνη µε θέµατα 
βοήθειας.

• Κουµ
(Τηλε
Ρυθµίζ
µενού 
διαµόρ

εικτικές λυχνίες 
στασης
σελίδα 43
ώµα των 
κτικών λυχνιών, 
ς και το εάν 
αναβοσβήνουν 
ι αναµµένες, 
εικνύει την 
σταση του 
οπροβολέα.
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Πίσω

• Περιοχή δέκτη φωτός από το 
τηλεχειριστήριο στο 
βιντεοπροβολέα
Λαµβάνει σήµατα από το τηλεχειριστήριο.

• Είσο
Για τ

• Θύρ
Εισά
από υ
καθώ
άλλε

α USB s σελίδα 23, 69
ει το βιντεοπροβολέα σε υπολογιστή µέσω 
λωδίου USBg, όταν χρησιµοποιείτε τη 
ργία wireless mouse (Ασύρµατο ποντίκι).
πάρχει δυνατότητα προβολής εικόνων 
πολογιστή όταν ο υπολογιστής 
εται µε καλώδιο USB.• Θύρ

s 
Εξάγ
του υ
εξωτε
που ε
(Υπο
διαθέ

• Πίσ
σίες και λειτουργίες εξαρτηµάτων

 πλευρά

δος ισχύος
η σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος.

α Computer (Υπολογιστής) 
γει αναλογικά σήµατα βίντεο RGB 
πολογιστή και σήµατα βίντεο RGB, 
ς και σήµατα component videog από 
ς πηγές βίντεο.

• Θύρα Video
Εισάγει στο 
βιντεοπροβολέα σήµατα 
composite videog από 
άλλες πηγές βίντεο.

• Θύρα S-Video
Εισάγει στο 
βιντεοπροβολέα 
σήµατα S-Videog 
από άλλες πηγές 
βίντεο.

• Θύρ
Συνδέ
του κα
λειτου
∆εν υ
από υ
συνδέα Monitor Out (Έξοδος οθόνης) 

σελίδα 65
ει τα προβαλλόµενα αναλογικά σήµατα RGB 
πολογιστή ή τα σήµατα βίντεο RGB σε 
ρική οθόνη από τον εξοπλισµό προέλευσης 
ίναι συνδεδεµένος στη θύρα Computer 
λογιστής). Η λειτουργία αυτή δεν είναι 
σιµη για σήµατα εξοπλισµού βίντεο.

• Ηχείο
ω ρυθµιζόµενο στήριγµα

• Είσοδος ήχου
Για την είσοδο σηµάτων ήχου από συνδεδεµένο 
εξωτερικό εξοπλισµό.
Όταν συνδέετε δύο ή περισσότερα τµήµατα 
εξωτερικού εξοπλισµού στην ίδια θύρα εισόδου, 
πρέπει να αποσυνδέετε το ένα προτού συνδέσετε 
το άλλο ή να χρησιµοποιείτε επιλογέα ήχου.
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Βάση

Φίλτρο αέρα (είσοδος εξαερισµού) 
 s σελίδα 56, 62
Αποτρέπει την είσοδο σκόνης και άλλων 
ξένων σωµάτων στο εσωτερικό του 
βιντεοπροβολέα όταν εισέρχεται αέρας. 
Πρέπει να καθαρίζεται και να αντικαθίσταται 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

α 55, 66
του βιντεοπροβολέα από την οροφή.

υθµιζόµενο στήριγµα

Βάση καλύµµατος φακού 
συνδεόµενη µε κορδόνι
Αφαιρείται κατά την ανάρτηση του 
βιντεοπροβολέα από την οροφή.
σίες και λειτουργίες εξαρτηµάτων

•

• Σηµεία σύνδεσης βραχίονα ανάρτησης (3 σηµεία) s σελίδ
Συνδέστε στο σηµείο αυτό το προαιρετικό στήριγµα οροφής για την ανάρτηση 

• Μπροστινό ρ

•

• Μοχλός ρύθµισης στηρίγµατος
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Τηλεχ

Εάν νου κουµπιού.

• Κου

• Κου

ιά αριθµών s σελίδα 26

ή δέκτη φωτός τηλεχειριστηρίου

• Κου
s

• Κου
s

• Κου

• Κου

• Κου
s

ί [Menu] (Μενού) s σελίδα 32

ί [Power] (Λειτουργία)

ί [Color Mode] (Κατάσταση 
ής χρωµάτων) s σελίδα 14

ιά [ ] s σελίδα 24, 32

ί [Freeze] (Πάγωµα) s σελίδα 20

• Κου
[Pa

• Κου
s ί [Resize] (Αλλαγή µεγέθους) 

ίδα 21

• Κου

ί [Search] (Αναζήτηση) s σελίδα 18

ί [Help] (Βοήθεια) s σελίδα 41

ί [Volume] (Ένταση) s σελίδα 17

ί [Num] (Αριθµοί) s σελίδα 26
σίες και λειτουργίες εξαρτηµάτων

ειριστήριο

 τοποθετήσετε το  στο εικονίδιο ή στο όνοµα του κουµπιού, θα εµφανιστεί η περιγραφή του συγκεκριµέ

µπί [Video] s σελίδα 18

µπί [S-Video] s σελίδα 18

• Κουµπ

• Περιοχ

µπί [A/V Mute] (Παύση ήχου/εικόνας) 
 σελίδα 20

µπί [E-Zoom] (Ζουµ εστίασης) ( ) ( ) 
 σελίδα 22

µπί [Enter] (Εισαγωγή) s σελίδα 24, 32

µπί [Esc] (Ακύρωση) s σελίδα 24, 32

µπί [Auto] (Αυτόµατη ρύθµιση) 
 σελίδα 12

• Κουµπ

• Κουµπ

• Κουµπ
προβολ

• Κουµπ

• Κουµπ

µπιά [Page down] (Μετακίνηση σελίδας προς τα κάτω) 
ge up] (Μετακίνηση σελίδας προς τα πάνω) s σελίδα 24

µπί [Computer] (Υπολογιστής) 
 σελίδα 18 • Κουµπ

s σελ

µπί [Pointer] (∆είκτης) s σελίδα 21

• [Κουµπ

• Κουµπ

• Κουµπ

• Κουµπ



Ρύθ αι ς
Το κεφάλα α ρυθµίζ  την κατάστασης χρώµατος προβολής κλπ., 
καθώς και ν εικόνα.

Ρύθµιση ς της 
• Ρύθµι γιστή κα
βίντεο ..............
•Αυτό ...............
•Ρύθµ τηση)....
•Ρύθµ µός) ......

•Επιλο της προ
(Colo ση προβ

Ρύθµιση οβολή
(Μετακί ) .........

σης .......................................... 17
βαλλόµενης εικόνας 
(Αναζήτηση προέλευσης)) ...... 18
ισµός εισερχόµενων σηµάτων και 
αλλόµενης εικόνας (Source Search 
λευσης)) .................................................. 18
ς από το τηλεχειριστήριο...................... 18
µιση κ
ιο αυτό εξηγεί πώς ν
πώς να αλλάζετε τη

 της ποιότητα
ση εικόνων υπολο
 RGB ...................
µατη ρύθµιση..........
ιση Tracking (Ιχνηλά
ιση Sync (Συγχρονισ
γή της ποιότητας 
r Mode) (Κατάστα

 της θέσης πρ
νηση εικόνας)
αλλαγή της εικόνα
ετε την ποιότητα της εικόνας, την ένταση, πώς να επιλέγετε

εικόνας .................. 12
ι εικόνων 

.........................................12

............................................ 12

............................................ 12

............................................ 13
βολής 
ολής χρωµάτων) ...........14

ς (Image Shift 
............................... 16

Ρύθµιση της έντα
Αλλαγή της προ
(Source Search 

•Αυτόµατος εντοπ
αλλαγή της προβ
(Αναζήτηση προέ

•Αλλαγή απευθεία



12Ρύθ
Ρύθµ

Με

ες υπολογιστή ή 
ετες γραµµές που δεν 
ε αυτόµατη ρύθµιση, 
 λειτουργία Tracking 

µε το χέρι, σύµφωνα 
εί.

ωσης επιλέξτε “Signal” (Σήµα) και, 
έξτε “Tracking” (Ιχνηλάτηση). 
κά µε αυτήν τη λειτουργία, ανατρέξτε 
του µενού διαµόρφωσης”. s σελίδα 32
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τις 
ούν στον οδηγό που εµφανίζεται στο 
ς.

Αυτ

άτηση)

ριο Από τον πίνακα ελέγχου
προ
ώσ
Για
ακο
Tra
(Συ
Εάν
(Σή
πρα
κου
[En
ρύθ

QΣυ
µιση της ποιότητας της εικόνας
ιση εικόνων υπολογιστή και εικόνων βίντεο RGB

 την αυτόµατη ρύθµιση ανιχνεύονται τα αναλογικά σήµατα RGB που 
έρχονται από συνδεδεµένο υπολογιστή και ρυθµίζονται αυτόµατα, 
τε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απεικόνιση.
 την αυτόµατη ρύθµιση απαιτείται η ρύθµιση των τριών στοιχείων που 
λουθούν:
cking (Ιχνηλάτηση) (Ιχνηλάτηση)g, Position (Θέση) και Sync 
γχρονισµός) (Συγχρονισµός)g.
 η επιλογή “Auto Setup” (Αυτόµατη ρύθµιση) στο µενού “Signal” 
µα) έχει ρυθµιστεί στη θέση “OFF” (Απενεργοποίηση), τότε δεν 
γµατοποιείται αυτόµατη ρύθµιση. Στην περίπτωση αυτή, πατήστε το 
µπί [Auto] (Αυτόµατη ρύθµιση) στο τηλεχειριστήριο ή το κουµπί 
ter] (Εισαγωγή) στον πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα και κάντε τη 
µιση ενόσω προβάλλονται εικόνες υπολογιστή ή εικόνες βίντεο RGB.

Εάν στις προβαλλόµενες εικόν
βίντεο RGB εµφανίζονται κάθ
µπορούν να αντιµετωπιστούν µ
τότε θα πρέπει να ρυθµίσετε τη
(Ιχνηλάτηση) (Ιχνηλάτηση) g 
µε τη διαδικασία που ακολουθ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Στο µενού διαµόρφ
στη συνέχεια, επιλ
Για λεπτοµέρειες σχετι
στην ενότητα “Χρήση 
∆είτε τα κουµπιά που 
λειτουργίες που εκτελ
κάτω µέρος της οθόνη

όµατη ρύθµιση

µβουλή •Εάν πιέσετε το κουµπί [Auto] (Αυτόµατη ρύθµιση) στο 
τηλεχειριστήριο ή το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή) στον 
πίνακα ελέγχου, ενώ παράλληλα εκτελείτε άλλες 
λειτουργίες, όπως E-zoom (Ζουµ εστίασης) ή Freeze 
(Πάγωµα), οι λειτουργίες αυτές ακυρώνονται και 
µπορείτε να κάνετε τη ρύθµιση.

•Μερικές φορές υπάρχει πιθανότητα τα σήµατα να µην 
ρυθµιστούν σωστά, ανάλογα µε τον τύπο των σηµάτων 
υπολογιστή ή βίντεο RGB που εισάγονται. Στις περιπτώσεις 
αυτές, χρησιµοποιήστε τις εντολές του µενού διαµόρφωσης 
για να ρυθµίσετε τις λειτουργίες tracking (ιχνηλάτηση) και 
sync (συγχρονισµός) µε το χέρι. s σελίδα 13

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου

Ρύθµιση Tracking (Ιχνηλ

A1

Από το τηλεχειριστή
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νες υπολογιστή ή 
λήµατα, όπως εικόνα 
α ή παρεµβολές, που 
ούν µε αυτόµατη 
υθµίσετε το Sync 
ς)g µε το χέρι, 
υ ακολουθεί.

ωσης επιλέξτε “Signal” (Σήµα) και, 
έξτε “Sync.” (Συγχρονισµός).
µέρειες σχετικά µε τη συγκεκριµένη 
την ενότητα “Χρήση του µενού 

 του µενού διαµόρφωσης). s σελίδα 32
ορείτε να χρησιµοποιήσετε και τις λειτουργίες 
 που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης.

QΣυµ

A2

A3

ισµός)

ριο Από τον πίνακα ελέγχου
η της ποιότητας της εικόνας

Ρυθµίστε το “tracking” (Ιχνηλάτηση) έως ότου οι 
κάθετες γραµµές εξαφανιστούν από την εικόνα. 

Η τιµή του “tracking” (ιχνηλάτηση) µειώνεται ή αυξάνεται κάθε 
φορά που πιέζετε κάποιο κουµπί.

Πατήστε το κουµπί [Menu] (Μενού) για να βγείτε από 
το µενού διαµόρφωσης.

Εάν στις προβαλλόµενες εικό
βίντεο RGB προκύψουν προβ
που τρεµοσβήνει, θολή εικόν
δεν µπορούν να αντιµετωπιστ
ρύθµιση, τότε θα πρέπει να ρ
(Συγχρονισµός)(Συγχρονισµό
σύµφωνα µε τη διαδικασία πο

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Στο µενού διαµόρφ
στη συνέχεια, επιλ
Για περισσότερες λεπτο
λειτουργία, ανατρέξτε σ
διαµόρφωσης” (Χρήση
∆είτε τα κουµπιά που µπ
που εκτελούν στον οδηγό

βουλή Όταν γίνεται συνεχής ρύθµιση του “tracking” 
(ιχνηλάτηση), η εικόνα αναβοσβήνει, πρόκειται όµως 
για φυσιολογική διαδικασία.

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου

Ρύθµιση Sync (Συγχρον

A1

Από το τηλεχειριστή
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ς της προβολής 
αση προβολής χρωµάτων)

τε τις επτά προκαθορισµένες καταστάσεις 
λουθούν, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των 
πορείτε εύκολα να επιτύχετε τη βέλτιστη 

ς την κατάσταση προβολής χρωµάτων που είναι 
µενες εικόνες. Η φωτεινότητα των εικόνων 
τάσταση προβολής χρωµάτων που επιλέγετε.

QΣυµ

A2

A3

Εφαρµογή
ι εικόνες υπολογιστή και βίντεο RGB)
ά χρώµατα και αντιθέσεις. Ιδανική επιλογή για 
θερών εικόνων, όπως φωτογραφίες, 
.
ι εικόνες component video, S-video ή 
)
ντονη και ζωντανή. Ιδανική επιλογή για την 
 τηλεοπτικών προγραµµάτων κ.λπ. 
.

 για παρουσιάσεις σε φωτεινό χώρο

ο στην εικόνα. Ιδανική επιλογή για την 
 µιας ταινίας σε σκοτεινό χώρο.
κά τις σκοτεινές αποχρώσεις. Ιδανική επιλογή για 
σε φωτεινό χώρο.
 για εικόνες που συµµορφώνονται στο χρωµατικό 

νο που χαρίζει η συγκεκριµένη ρύθµιση, 
ει σαν να γίνεται σε οθόνη ακόµη και όταν γίνεται 
 (ή πράσινο πίνακα) 
η της ποιότητας της εικόνας

Ρυθµίστε το συγχρονισµό έως ότου ο οριζόντιος 
θόρυβος εξαφανιστεί από την εικόνα.

Η τιµή του sync (Συγχρονισµός) µειώνεται ή αυξάνεται κάθε 
φορά που πιέζετε κάποιο κουµπί.

Πατήστε το κουµπί [Menu] (Μενού) για να βγείτε από 
το µενού διαµόρφωσης.

Επιλογή της ποιότητα
(Color Mode) (Κατάστ

Μπορείτε να χρησιµοποιήσε
προβολής χρωµάτων που ακο
εικόνων που προβάλλονται. Μ
ποιότητα εικόνας επιλέγοντα
κατάλληλη για τις προβαλλό
ποικίλλει ανάλογα µε την κα

βουλή: •Εάν ρυθµίσετε το συγχρονισµό χωρίς πρώτα να έχετε 
ρυθµίσει το tracking (ιχνηλότηση)(Ιχνηλάτηση)g, 
δεν θα µπορέσετε να επιτύχετε τη βέλτιστη ρύθµιση. 
Η εσφαλµένη ρύθµιση του “tracking” (ιχνηλάτηση) 
ενδέχεται να µην είναι αντιληπτή σε ορισµένους τύπους 
εικόνων. Ωστόσο, τυχόν εσφαλµένη ρύθµιση “tracking” 
είναι συνήθως εµφανέστερη σε εικόνες που περιέχουν 
πολλές γραµµές και σκιάσεις, για το λόγο αυτό συνιστάται 
να ελέγχετε πρώτα τη ρύθµιση του “tracking”.

•Οι εικόνες ενδέχεται επίσης να τρεµοσβήνουν 
και να εµφανίζονται θολές κατά τη ρύθµιση της 
φωτεινότητας, contrast (αντίθεση)(αντίθεση)g, 
της ευκρίνειας, του ζουµ και της διόρθωσης keystone.

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου

Κατάσταση
Photo (Όταν εισάγοντα

Εικόνα µε ζωηρ
την προβολή στα
σε φωτεινό χώρο

Sports (Όταν εισάγοντα
composite video
Η εικόνα είναι έ
παρακολούθηση
σε φωτεινό χώρο

Presentation 
(Παρουσίαση)

Ιδανική επιλογή

Theatre ∆ίνει φυσικό τόν
παρακολούθηση

Game Τονίζει εξαιρετι
βιντεοπαιχνίδια 

sRGBg Ιδανική επιλογή
πρότυπο sRGB

Blackboard Με το φυσικό τό
η προβολή µοιάζ
σε µαυροπίνακα
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∆ΙΑ∆

Κάθ
χρω
Η τ
κάθ
Το ό
οθό
προ

QΣυµ
η της ποιότητας της εικόνας

ΙΚΑΣΙΑ

ε φορά που πιέζετε το κουµπί, οι καταστάσεις προβολής 
µάτων εναλλάσσονται µε τη σειρά που υποδεικνύεται παρακάτω.
ρέχουσα ρύθµιση εµφανίζεται στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης 
ε φορά που αλλάζετε την κατάσταση προβολής χρωµάτων. 
νοµα της κατάστασης προβολής χρωµάτων εµφανίζεται στην 
νη, αλλά δεν µπορείτε να µεταβείτε στην επόµενη κατάσταση 
βολής χρωµάτων αν δεν πατήσετε το κουµπί.

βουλή: Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε την κατάσταση 
προβολής χρωµάτων από την εντολή “Color Mode” 
(Κατάσταση προβολής χρωµάτων) στο µενού “Image” 
(Εικόνα). s σελίδα 33

Τηλεχειριστήριο



16Ρύθ ίνηση εικόνας))
ε
θ
ν

∆
[Esc] (Ακύρωση) για να κλείσετε την 

όµατα, εάν δεν εκτελεστούν λειτουργίες 
ρόλεπτα.

προβολής δεν µπορεί να ρυθµιστεί, όταν το 
εί στο µέγιστο “εύρος”.
 “Image Shift” (Μετακίνηση εικόνας) 
ούν, ακόµα και εάν κλείσετε την παροχή 
άν αλλάξει είτε η θέση είτε η γωνία του 
λέα, µπορείτε να ρυθµίσετε ξανά ή να 
ις ακόλουθες λειτουργίες.

ίσης να κάνετε ρυθµίσεις από το µενού 
ς. s σελίδα 35

ήριο Από τον πίνακα ελέγχου

Πιέστε και κρατήστε πατηµένα 
τα κουµπιά [Wide] (Ευρεία 
οθόνη) και [Tele] (Τηλεόραση) 
για περισσότερο από ένα 
δευτερόλεπτο.

ίνακας ελέγχου
Όταν δ
στην ο
µετακι

∆ΙΑ

A1

A2
µιση της θέσης προβολής (Image Shift (Μετακ
ν µπορείτε να τοποθετήσετε το βιντεοπροβολέα απευθείας µπροστά 
όνη, η θέση της προβολής µπορεί να προσαρµοστεί χωρίς να 
ηθεί ο βιντεοπροβολέας. 

ΙΚΑΣΙΑ

Χρησιµοποιώντας το κουµπί του βιντεοπροβολέα, 
εκτελέστε ρύθµιση ζουµ ή διόρθωση keystone.
Μόλις ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις σας, εµφανίζεται η οθόνη 
ρύθµισης Image Shift (Μετακίνηση εικόνας).

Ρυθµίστε τη θέση της προβολής.

Πιέστε το κουµπί 
οθόνη ρύθµισης.
Η οθόνη κλείνει αυτ
για περίπου 10 δευτε

QΣυµβουλή •Η θέση της 
ζουµ έχει τεθ

•Οι ρυθµίσεις
θα διατηρηθ
ρεύµατος. Ε
βιντεοπροβο
εκτελέσετε τ

•Μπορείτε επ
διαµόρφωση

Από το τηλεχειριστ

A3

Π
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Μπορεί
βιντεοπ

∆

 
τ

µ

∆ΙΑ

Ότα
και
Κα
στη

QΣυ
µιση της έντασης
τε να ρυθµίσετε την ένταση του ενσωµατωµένου ηχείου του 
ροβολέα µε τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω.

ΙΚΑΣΙΑ

ν πιέζετε το κουµπί προς την πλευρά του [ ], η ένταση αυξάνεται, 
µειώνεται όταν πιέζετε το κουµπί προς την πλευρά του [ ].
ά τη διάρκεια της ρύθµισης, ο µετρητής της έντασης εµφανίζεται 
ν οθόνη. 

βουλή: •Εάν η τιµή που εµφανίζεται στο µετρητή επί της 
οθόνης σταµατήσει να αλλάζει ενόσω εξακολουθείτε 
να ρυθµίζετε την ένταση, αυτό σηµαίνει ότι έχετε 
φτάσει στο όριο της ρύθµισης της έντασης.

•Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε την ένταση από το 
µενού διαµόρφωσης. s σελίδα 35

Τηλεχειριστήριο



18Αλλ τηση προέλευσης))

r

σ
χ

∆

ό το τηλεχειριστήριο

θείας στην επιθυµητή είσοδο προέλευσης από 

 συνδεδεµένος ο εξοπλισµός βίντεο, 
ην αναπαραγωγή.
η οθόνη προβάλλεται όταν εισάγεται µόνο 
ς εικόνας που προβάλλεται τη δεδοµένη 
αν δεν εισάγεται κανένα σήµα εικόνας. 
 αυτή µπορείτε να διαλέξετε την είσοδο 
µού προέλευσης. 

Μετάβαση στην εικόνα 
που εισάγεται από τη 
θύρα Video (Βίντεο).

Τηλεχειριστήριο
Αυτό
και α
(Sou

Το 
ανι

∆ΙΑ

A1

A2
αγή της προβαλλόµενης εικόνας (Source Search (Αναζή

µατος εντοπισµός εισερχόµενων σηµάτων 
λλαγή της προβαλλόµενης εικόνας 
ce Search (Αναζήτηση προέλευσης))

ήµα εικόνας που εισάγεται από τον συνδεδεµένο εξοπλισµό 
νεύεται και προβάλλεται αυτόµατα.

ΙΚΑΣΙΑ

Εκτελέστε τη διαδικασία αναζήτησης προέλευσης 
(Source Search).

Εµφανίζεται η οθόνη που αναζητάτε και, 
στη συνέχεια, προβάλλεται η εικόνα.
Όταν είναι συνδεδεµένες δύο ή περισσότερες συσκευές, 
πατήστε το κουµπί [Source Search] (Αναζήτηση προέλευσης) 
έως ότου προβληθεί η επιθυµητή εικόνα.

Αλλαγή απευθείας απ

Μπορείτε να µεταβείτε απευ
το τηλεχειριστήριο.

Computer S-Video Video

Skip (Παράλειψη)

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου

QΣυµβουλή: •Όταν είναι
ξεκινήστε τ

•Η ακόλουθ
το σήµα τη
στιγµή ή ότ
Στην οθόνη
του εξοπλισ

Μετάβαση στην εικόνα 
που εισάγεται από τη θύρα 
Computer (Υπολογιστής).

Μετάβαση στην εικόνα 
που εισάγεται από τη 
θύρα S-Video.
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ου για µετακίνηση 
Wireless Mouse 
..................................................23

Λειτουργίες ασφ
•Αποτροπή κλοπ

(Προστασία µε κ
•Όταν είναι ενεργ
 (Προστασία µε κ

•Ρύθµιση της λειτ
(Προστασία µε κ

•Λειτουργία κλει
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Παύσ

Για 
διακ
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ο
ώ

 (Πάγωµα))
εί να προβάλλεται, ακόµα και όταν η οθόνη έχει 
τελείτε λειτουργίες, όπως π.χ. αλλαγή αρχείων, 

α απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία 
άγωµα).

µ

ιακόπτεται.
 η εικόνα στην οθόνη έχει παγώσει, η εικόνα 
συνεχίζει την προβολή και εποµένως δεν 
 η συνέχιση της προβολής από το σηµείο στο 
 παύση.
ε το κουµπί [Freeze] (Πάγωµα) 
ι από την οθόνη το µενού διαµόρφωσης και 
 βοήθειας.
 freeze (πάγωµα) παραµένει ενεργή κατά τη 
ειτουργίας E-Zoom (Ζουµ εστίασης). 
ακρ
δεν

∆ΙΑ

Μπ
πατ

QΣυ
ουργίες για τη βελτίωση της προβολής
η εικόνας και ήχου (A/V Mute (Παύση ήχου/εικόνας))
παράδειγµα, αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί εάν θέλετε να 
όψετε για λίγο την προβολή και να επικεντρώσετε την προσοχή του 
ατηρίου σε αυτά που λέτε. Ή εάν κάνετε µια παρουσίαση σε υπολογιστή και 
θέλετε να δείξετε λεπτοµέρειες, όπως την επιλογή διαφορετικών αρχείων.

ΙΚΑΣΙΑ

ρείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία 
ντας το κουµπί [A/V Mute] (Παύση ήχου/εικόνας).

Πάγωµα εικόνας (Freeze
Η εικόνα προέλευσης εξακολουθ
παγώσει. Μπορείτε ακόµα να εκ
χωρίς να προβάλλετε εικόνες.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή ν
πατώντας το κουµπί [Freeze] (Π

βουλή: •Εάν χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία κατά την 
προβολή κινούµενων εικόνων, η αναπαραγωγή των 
εικόνων και του ήχου από την προέλευση θα συνεχιστεί 
και, συνεπώς, δεν θα µπορείτε να επιστρέψετε στο 
σηµείο όπου ενεργοποιήθηκε η λειτουργία A/V mute 
(Παύση ήχου/εικόνας).

•Για την εµφάνιση της οθόνης κατά τη λειτουργία A/V 
mute (Παύση ήχου/εικόνας), µπορείτε να επιλέξετε το 
µαύρο ή το µπλε χρώµα ή ένα λογότυπο, χρησιµοποιώντας 
τις επιλογές “Extended” (Πρόσθετες ρυθµίσεις) - 
“Display” (Οθόνη) - “Background Color” (Χρώµα 
φόντου) στο µενού διαµόρφωσης.

Τηλεχειριστήριο

QΣυµβουλή: •Ο ήχος δεν δ
•Παρόλο που
προέλευσης 
είναι δυνατή
οποίο έγινε η

•Εάν πατήσετ
απαλείφοντα
τα µηνύµατα

•Η λειτουργία
χρήση της λ

Τηλεχειριστήριο
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Αλλα
(Resi

Αυτ
σε 1
com
Οι ε
δυνα

∆ΙΑ∆

Η ο

(Pointer (∆είκτης))

ένα εικονίδιο δείκτη στην προβαλλόµενη 
σετε την προσοχή στο σηµείο στο οποίο 

τη.

τε το κουµπί, ο δείκτης εµφανίζεται ή 

QΣυµ

(Κ
συµ
ργίες για τη βελτίωση της προβολής

γή των αναλογιών εικόνας 
zing (Αλλαγή µεγέθους))

ή η λειτουργία αλλάζει τις aspect ratio (λόγος διαστόσεων)g από 4:3 
6:9 όταν προβάλλονται εικόνες component videog, S-Videog ή 
posite videog. 
ικόνες που έχουν καταγραφεί σε ψηφιακό βίντεο ή σε DVD είναι 
τό να προβληθούν µε µορφή ευρείας οθόνης 16:9. 

ΙΚΑΣΙΑ

θόνη αλλάζει κάθε φορά που πατάτε το κουµπί.

Εµφάνιση του δείκτη 

Σας επιτρέπει να µετακινήσετε 
εικόνα και σας βοηθά να επιστή
αναφέρεστε.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Εµφανίστε το δείκ

Κάθε φορά που πατά
εξαφανίζεται.

βουλή: Μπορείτε επίσης να ορίσετε αυτή τη ρύθµιση 
χρησιµοποιώντας την εντολή “Resize” (Αλλαγή 
µεγέθους) του µενού “Signal” (Σήµα).

Όταν οι εικόνες σε squeeze mode 
(κατάσταση συµπίεσης) 

προβάλλονται µε διαστάσεις 16:9

Όταν οι εικόνες σε Squeeze mode 
ατάσταση συµπίεσης)g (Κατάσταση 
πίεσης) προβάλλονται µε διαστάσεις 4:3

Τηλεχειριστήριο

A1
Τηλεχειριστήριο
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 της εικόνας 
ης))

η όταν θέλετε να δείτε λεπτοµερώς κάποιες 
επτοµέρειες σε πίνακα.

ουργία E-Zoom (Ζουµ εστίασης).

QΣυµ

A2

ιο
ργίες για τη βελτίωση της προβολής

Μετακινήστε το εικονίδιο του δείκτη. Μεγέθυνση τµήµατος
(E-Zoom (Ζουµ εστίασ

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµ
εικόνες, όπως γραφήµατα και λ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Εκκινήστε τη λειτ

βουλή Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εντολή “Pointer 
Shape” (Σχήµα δείκτη) του µενού “Settings” 
(Ρυθµίσεις) για να αλλάξετε το σχήµα του δείκτη, 
επιλέγοντας ένα από τα τρία διαφορετικά σχήµατα. 
s σελίδα 35

Εικονίδιο 

Τηλεχειριστήριο

A1
Τηλεχειριστήρ
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τηρίου για µετακίνηση 
ιού 
ρµατο ποντίκι))

ς υπολογιστή και ο ακροδέκτης USB στο πίσω 
ολέα είναι συνδεδεµένοι µε καλώδιο USB 
όριο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το 
ροβολέα ως ασύρµατο ποντίκι για να ελέγχετε 
 υπολογιστή.

QΣυµ

A2

A3
Computer

me Edition/XP Professional
10.3)

 USB (διατίθεται 
 εµπόριο)

Προς θύρα USB
ργίες για τη βελτίωση της προβολής

Μετακινήστε το σταυρό στην περιοχή της εικόνας 
που θέλετε να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε.

Μεγεθύνετε την εικόνα.

Μπορείτε να σµικρύνετε την εικόνα που έχετε µεγεθύνει 
πατώντας το κουµπί [-].
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία E-Zoom (Ζουµ εστίασης), 
πατήστε το κουµπί [Esc] (Ακύρωση).

Χρήση του τηλεχειρισ
του δείκτη του ποντικ
(Wireless Mouse (Ασύ

Εάν ο ακροδέκτης USB ενό
µέρος αυτού του βιντεοπροβ
A-B που διατίθεται στο εµπ
τηλεχειριστήριο του βιντεοπ
το δείκτη του ποντικιού του

βουλή •Το ποσοστό της µεγέθυνσης θα εµφανιστεί στην οθόνη.
•Μπορείτε να κάνετε κύλιση της εικόνας 
χρησιµοποιώντας το κουµπί [ ].

•Είναι δυνατή η µεγέθυνση της επιλεγµένης περιοχής 
από 1 έως 4 φορές, σε 25 βήµατα.

Τηλεχειριστήριο

Σταυρός

Τηλεχειριστήριο

Windows 98/2000/Me/XP Ho
Macintosh (OS 8.6–9.2/10.0–

Καλώδιο
στο

Προς θύρα USB



24Λειτου

ύνδεση, ο δείκτης του ποντικιού λειτουργεί 
QΣυµ

 του Κλικ του ποντικιού

Αυτή η λειτουργία είναι 
χρήσιµη για να εµφανίζετε την 
προηγούµενη ή την επόµενη 
διαφάνεια σε µια παρουσίαση 
του PowerPoint.

∆ιπλό κλικ: Πατήστε γρήγορα το 
πλήκτρο δύο φορές.

Αριστερό κλικ ∆εξί κλικ

υµπί 

ί 
εση 

Προς την 
προηγούµενη 
διαφάνεια

Προς την επόµενη 
διαφάνεια
ργίες για τη βελτίωση της προβολής

Μόλις πραγµατοποιηθεί η σ
ως εξής.βουλή •Το καλώδιο USB είναι δυνατό να συνδεθεί µόνο 

σε υπολογιστές µε τυπική διασύνδεση USB. 
Εάν χρησιµοποιείτε υπολογιστή που εκτελεί Windows, 
στον υπολογιστή πρέπει να έχει εγκατασταθεί πλήρης 
έκδοση των Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/
XP Professional. Εάν ο υπολογιστής εκτελεί µια 
έκδοση των Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/
XP Professional που έχει αναβαθµιστεί από 
προηγούµενη έκδοση των Windows, η ορθή 
λειτουργία του δεν είναι εγγυηµένη. 

•Ενδέχεται να µην είναι δυνατή η χρήση του 
λειτουργίας ποντικιού µε ορισµένες εκδόσεις των 
λειτουργικών συστηµάτων Windows και Macintosh.

•Ορισµένες ρυθµίσεις του υπολογιστή ίσως χρειαστεί 
να τροποποιηθούν, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί η 
λειτουργία ποντικιού. Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση 
του υπολογιστή για περισσότερες λεπτοµέρειες.

Μετακίνηση του δείκτη
ποντικιού

Μεταφορά και απόθεση

1. Κρατήστε πατηµένο το κο
[Enter] (Εισαγωγή) και 
µετακινήστε το κουµπί [ ].
2. Απελευθερώστε το κουµπ
[Enter] (Εισαγωγή) για απόθ
στο σηµείο που θέλετε.
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QΣυµ
ργίες για τη βελτίωση της προβολής

βουλή •Εάν τα κουµπιά του ποντικιού έχουν ρυθµιστεί 
αντίθετα στον υπολογιστή, τα κουµπιά του 
τηλεχειριστηρίου θα λειτουργούν επίσης αντίστροφα.

•Η λειτουργία wireless mouse (ασύρµατο ποντίκι) δεν 
είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί κατά τη χρήση των 
ακόλουθων λειτουργιών.
· Κατά την εµφάνιση ενός µενού διαµόρφωσης
· Κατά την εµφάνιση ενός µενού βοήθειας
· Κατά τη χρήση της λειτουργίας E-Zoom 

(Ζουµ εστίασης)
· Κατά την καταγραφή λογότυπου χρήστη
· Λειτουργία Pointer (∆είκτης)
· Κατά τη ρύθµιση της έντασης του ήχου
· Κατά τη χρήση της λειτουργίας Image Shift 

(Μετακίνηση εικόνας)
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γής κωδικού πρόσβασης θα εµφανιστεί µόνο 
ολέα για πρώτη φορά µετά την αποσύνδεση 
δίου ρεύµατος. Εάν έχει οριστεί η ρύθµιση 
η λειτουργία Direct Power On (Άµεση 
οιείτε ασφαλειοδιακόπτη ή παρόµοιο µέσο 

 ρεύµα, θα εµφανιστεί η οθόνη εισαγωγής 
τη φορά που θα ανάψετε το βιντεοπροβολέα 

 παροχής ρεύµατος.

 τρεις φορές στη σειρά εσφαλµένος κωδικός 
θα εµφανιστεί το µήνυµα “The projector’s 
ll be locked.” (Η λειτουργία του 
λέα θα κλειδωθεί) για πέντε περίπου λεπτά και 
 ο βιντεοπροβολέας θα µεταβεί σε κατάσταση 
άν συµβεί αυτό, βγάλτε το ρευµατολήπτη από 
ι κατόπιν βάλτε τον ξανά και ανάψτε πάλι το 
λέα. Θα εµφανιστεί ένα παράθυρο όπου θα 
 να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. 
ήστε το σωστό κωδικό πρόσβασης.
η που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, 
ον αριθµό “Request Code: xxxxx” (Κωδικός 
xx) που εµφανίζεται στην οθόνη Password 
όσβασης) και απευθυνθείτε στην πλησιέστερη 
υ αναφέρεται στην ενότητα “Προϋποθέσεις 
ύησης” του εντύπου “Οδηγίες για την 
οι διεθνούς εγγύησης”.
βετε την παραπάνω διαδικασία και 
σφαλµένο κωδικό πρόσβασης τριάντα φορές, 
εί το ακόλουθο µήνυµα και ο προβολέας δεν 
η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης.
α του βιντεοπροβολέα θα κλειδωθεί. 
ε στην πλησιέστερη διεύθυνση που 
την ενότητα “Προϋποθέσεις διεθνούς 
υ εντύπου “Οδηγίες για την ασφάλεια/Όροι 
ύησης.”
κωδικό
µπορού
εάν έχε
πρόσβα
λογότυ
αποτελ
κωδικό

(Πρ
 Ό
“

Ότα
καλ
Dir
οθό

Ενώ
του
Εάν
Εάν
ανά
η π

Ότα
ουργίες ασφαλείας
ροπή κλοπής (Password Protect (Προστασία 
δικό πρόσβασης))

ναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Password Protect (Προστασία µε 
πρόσβασης), τα άτοµα που δεν γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης δεν θα 
ν να χρησιµοποιήσουν το βιντεοπροβολέα για την προβολή εικόνων, 
 διακοπεί η παροχή ρεύµατος από την τελευταία φορά που ο κωδικός 
σης καταχωρήθηκε σωστά. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η αλλαγή του 
ου χρήστη που εµφανίζεται στο φόντο της οθόνης. Πρόκειται για µια 
σµατική αντικλεπτική λειτουργία. Η λειτουργία της προστασίας µε 
πρόσβασης δεν είναι ενεργοποιηµένη όταν αγοράσετε τη συσκευή.

στασία µε κωδικό πρόσβασης)
ταν είναι ενεργοποιηµένη (ON (Ενεργοποίηση)) η ρύθµιση 
ower ON Protect” (Προστασία ενεργοποίησης)
ν ο βιντεοπροβολέας ανάψει για πρώτη φορά µετά τη σύνδεση του 
ωδίου ρεύµατος σε µια ηλεκτρική πρίζα ή όταν εκτελείται η λειτουργία 
ct Power On (Άµεση ενεργοποίηση), θα εµφανιστεί η ακόλουθη 
νη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.

 κρατάτε πατηµένο το κουµπί [Num] (Αριθµοί), πατήστε τα κουµπιά 
αριθµητικού πληκτρολογίου για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. 
 εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης, θα ξεκινήσει η προβολή. 
 δεν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύµατος από την ηλεκτρική πρίζα και 
ψετε το βιντεοπροβολέα ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής, 
οβολή θα ξεκινήσει χωρίς να εµφανιστεί η οθόνη εισαγωγής κωδικού 

πρόσβασης. Η οθόνη εισαγω
όταν ανάψετε το βιντεοπροβ
και επανασύνδεση του καλω
“ON” (Ενεργοποιηµένη) στ
ενεργοποίηση) και χρησιµοπ
για να ελέγχετε κεντρικά το
κωδικού πρόσβασης την πρώ
µετά την αποκατάσταση της

ν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Password Protect 

Τηλεχειριστήριο

Κουµπιά αριθµών

Κρατήστε 
πατηµένο

QΣυµβουλή •Εάν εισαχθεί
πρόσβασης, 
operation wi
βιντεοπροβο
στη συνέχεια
αναµονής. Ε
την πρίζα κα
βιντεοπροβο
σας ζητείται
Πληκτρολογ
Σε περίπτωσ
σηµειώστε τ
αίτησης: xxx
(Κωδικός πρ
διεύθυνση πο
διεθνούς εγγ
ασφάλεια/Όρ

•Εάν επαναλά
εισαγάγετε ε
θα εµφανιστ
θα δεχτεί άλλ
“Η λειτουργί
Απευθυνθείτ
αναφέρεται σ
εγγύησης” το
διεθνούς εγγ
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σβασης)
 διαδικασία για να ρυθµίσετε τη λειτουργία 
ία µε κωδικό πρόσβασης).

νο το κουµπί [Freeze] (Πάγωµα) για 
υτερόλεπτα.
νού “Password Protect” (Προστασία µε 

ς Password Protect

η ενεργοποιηθεί η λειτουργία Password Protect 
 µε κωδικό πρόσβασης), θα εµφανιστεί η 

sword” (Κωδικός πρόσβασης).
εί ο σωστός κωδικός πρόσβασης, 
τεί το µενού “Password Protect” (Προστασία 
ρόσβασης). s “Όταν είναι ενεργοποιηµένη η 
assword Protect (Προστασία µε κωδικό 

)” σελίδα 26
ιστεί η ρύθµιση “ON” (Ενεργοποιηµένη) στη 
Password Protect (Προστασία µε κωδικό 
), τοποθετήστε το αυτοκόλλητο Password 
 σηµείο που θέλετε στο βιντεοπροβολέα για 
ετε το ενδεχόµενο κλοπής.

ιο
ργίες ασφαλείας

ταν έχει οριστεί η ρύθµιση “ON” (Ενεργοποίηση) στη λειτουργία 
assword Timer” (Χρονοµετρητής κωδικού πρόσβασης) και 
ρησιµοποιείται η λειτουργία “Timer” (Χρονοµετρητής)
θόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης δεν θα εµφανιστεί καθόλου, 
ο βιντεοπροβολέας ανάψει πριν παρέλθει το χρονικό διάστηµα που 
 οριστεί. Μετά την πάροδο του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος, 
όνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης θα εµφανίζεται κάθε φορά που 
βετε το βιντεοπροβολέα. Το αναφερόµενο χρονικό διάστηµα είναι ο 
ολικός χρόνος φωτισµού της λάµπας του βιντεοπροβολέα από τη 
µή που κλείνει το µενού του βιντεοπροβολέα.
 έχει οριστεί η ρύθµιση “OFF” (Απενεργοποίηση) στη λειτουργία 
ssword Timer” (Χρονοµετρητής κωδικού πρόσβασης), η οθόνη 
γωγής κωδικού πρόσβασης θα εµφανίζεται κάθε φορά που ο 

µατολήπτης αποσυνδέεται και επανασυνδέεται στην ηλεκτρική πρίζα. 
 ο βιντεοπροβολέας είναι αναµµένος όταν βρίσκεται σε κατάσταση 
µονής, η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης δεν θα εµφανιστεί.

ταν η λειτουργία “User’s Logo Protect” (Προστασία λογότυπου 
ρήστη) είναι ενεργοποιηµένη (ON)
 προσπαθήσετε να εκτελέσετε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες 
ουργίες λογότυπου χρήστη, εµφανίζεται ένα µήνυµα και δεν είναι 
ατή η αλλαγή της ρύθµισης. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, ορίστε 
τα τη λειτουργία “User’s Logo Protect” (Προστασία λογότυπου 
στη) στο στοιχείο “OFF” (Απενεργοποίηση). s σελίδα 28
ταγραφή λογότυπου χρήστη
αν το µενού “Extended” (Πρόσθετες ρυθµίσεις) - “Display” (Οθόνη) - 
ackground Color” (Χρώµα φόντου) αλλάζει από “Logo” (Λογότυπο) 
 “Black” (Μαύρο χρώµα) ή “Blue” (Μπλε χρώµα) ή από “Black” 
αύρο χρώµα) ή “Blue” (Μπλε χρώµα) σε “Logo” (Λογότυπο).
αν αλλάξει το µενού “Extended” (Πρόσθετες ρυθµίσεις) - “Display” 
θόνη) - “Startup Screen” (Οθόνη έναρξης) (“ON” (Ενεργοποίηση) ή 
FF” (Απενεργοποίηση)).

(Προστασία µε κωδικό πρό
Ακολουθήστε την παρακάτω
Password Protect (Προστασ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Κρατήστε πατηµέ
πέντε περίπου δε
Θα εµφανιστεί το µε
κωδικό πρόσβασης).

Ρύθµιση της λειτουργία

QΣυµβουλή •Εάν έχει ήδ
(Προστασία
οθόνη “Pas
Εάν εισαχθ
θα εµφανισ
µε κωδικό π
λειτουργία P
πρόσβασης

•Εάν έχει ορ
λειτουργία 
πρόσβασης
Protect στο
να αποτρέψ

A1

Τηλεχειριστήρ
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 λειτουργία “User’s Logo Protect” 
τυπου χρήστη).
’s Logo Protect” (Προστασία λογότυπου 
όπιν πατήστε το κουµπί [Enter] 

 (Ενεργοποίηση) και κατόπιν πατήστε το 
(Εισαγωγή).
µπί [Esc] (Ακύρωση).

δικό πρόσβασης.
έναν κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε 
δικός πρόσβασης) και κατόπιν πατήστε το 

(Εισαγωγή).
ί το µήνυµα “Change the password?” 
ύ πρόσβασης;), επιλέξτε “Yes” (Ναι) 
ήστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή). 
η ρύθµιση για τον κωδικό πρόσβασης είναι 
 πρέπει να την αντικαταστήσετε µε τον 
σης που θέλετε. Εάν επιλέξετε “No” (Όχι), 
ανά η οθόνη που εµφανίζεται στο βήµα 1.
τηµένο το κουµπί [Num] (Αριθµοί), 
 τα κουµπιά του αριθµητικού 

 για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο 
ός που εισαγάγατε θα εµφανιστεί µε τη 

”. Αφού εισαχθούν τέσσερα ψηφία, 
 οθόνη επιβεβαίωσης.
ι τον κωδικό πρόσβασης.
το µήνυµα “The new password is stored.” 
ς πρόσβασης αποθηκεύτηκε). Εάν ο 
σης που εισαγάγατε είναι εσφαλµένος, 
να µήνυµα που θα σας προτρέπει να 
ι τον κωδικό πρόσβασης.

A2

A3
ργίες ασφαλείας

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία “Power ON Protect” 
(Προστασία ενεργοποίησης).
(1) Επιλέξτε “Power ON Protect” (Ενεργοποιηµένη) και 

κατόπιν πατήστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή).
(2) Επιλέξτε “ON” (Ενεργοποιηµένη) και κατόπιν πατήστε το 

κουµπί [Enter] (Εισαγωγή).
(3) Πατήστε το κουµπί [Esc] (Ακύρωση).

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία “Password Timer” 
(Χρονοµετρητής κωδικού πρόσβασης).
Εάν δεν χρησιµοποιήσετε αυτήν τη ρύθµιση, προχωρήστε 
στο βήµα 4.
(1) Επιλέξτε “Password Timer” (Χρονοµετρητής κωδικού 

πρόσβασης) και κατόπιν πατήστε το κουµπί [Enter] 
(Εισαγωγή).

(2) Επιλέξτε “ON” (Ενεργοποίηση) και κατόπιν πατήστε το 
κουµπί [Enter] (Εισαγωγή).

(3) Πατήστε το κουµπί [Esc] (Ακύρωση).
(4) Επιλέξτε “Timer” (Χρονοµετρητής) και κατόπιν πατήστε 

το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή).
(5) Ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί [Num] (Αριθµοί), 

χρησιµοποιήστε τα κουµπιά του αριθµητικού 
πληκτρολογίου για να εισαγάγετε το χρόνο ρύθµισης που 
κυµαίνεται από 1 έως 9999 ώρες και κατόπιν πατήστε το 
κουµπί [Enter] (Εισαγωγή).
Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή της ώρας, πατήστε 
το κουµπί [Esc] (Ακύρωση) και εισαγάγετε ξανά την ώρα.
Όταν σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε το µενού “Password 
Protect” (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης), θα ξεκινήσει 
η αντίστροφη µέτρηση του χρόνου που υπολείπεται.

Ενεργοποιήστε τη
(Προστασία λογό
(1) Επιλέξτε “User

χρήστη) και κατ
(Εισαγωγή).

(2) Επιλέξτε “ON”
κουµπί [Enter] 

(3) Πατήστε το κου

Εισαγάγετε τον κω
(1) Για να ορίσετε 

“Password” (Κω
κουµπί [Enter] 

(2) Όταν εµφανιστε
(Αλλαγή κωδικο
και κατόπιν πατ
Η προεπιλεγµέν
“0000”, αλλά θα
κωδικό πρόσβα
θα εµφανιστεί ξ

(3) Ενώ κρατάτε πα
χρησιµοποιήστε
πληκτρολογίου
αριθµό. Ο αριθµ
µορφή “* * * *
θα εµφανιστεί η

(4) Εισαγάγετε πάλ
Θα εµφανιστεί 
(Ο νέος κωδικό
κωδικός πρόσβα
θα εµφανιστεί έ
εισαγάγετε πάλ

A4

A5
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Λειτο
Η λ
βιντ
Αυτ
παρο
απεν
να π

∆ΙΑ∆

 “ON” (Ενεργοποίηση).
θµιση “ON” (Ενεργοποίηση),δεν θα είναι 
κανενός από τα κουµπιά του πίνακα 
 κουµπί [Power] (Λειτουργία).

A1
Από τον πίνακα ελέγχουήριο
ργίες ασφαλείας

υργία κλειδώµατος κουµπιών λειτουργίας
ειτουργία αυτή κλειδώνει τα κουµπιά στον πίνακα ελέγχου του 
εοπροβολέα.
ή η λειτουργία είναι χρήσιµη σε περιπτώσεις όπως στη διάρκεια 
υσιάσεων, ώστε να πραγµατοποιείται µόνο προβολή και να 
εργοποιείται η λειτουργία όλων των κουµπιών ή σε µέρη όπως σχολεία, για 
εριορίζεται ο αριθµός των κουµπιών που µπορούν να τεθούν σε λειτουργία.

ΙΚΑΣΙΑ

Από το µενού διαµόρφωσης, επιλέξτε “Settings” 
(Ρυθµίσεις) - “Operation Lock” (Κλείδωµα λειτουργίας).
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτήν τη λειτουργία, ανατρέξτε 
στην ενότητα “Χρήση του µενού διαµόρφωσης”. sσελίδα 32
∆είτε τα κουµπιά που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τις 
λειτουργίες που εκτελούν στον οδηγό που εµφανίζεται στο 
κάτω µέρος της οθόνης.

Ορίστε τη ρύθµιση
Εάν έχει οριστεί η ρύ
δυνατή η λειτουργία 
ελέγχου, εκτός από το

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου

A2

Από το τηλεχειριστ
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QΣυµ

A3

ργίες ασφαλείας

Όταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης, επιλέξτε 
“Yes” (Ναι).
Τα κουµπιά του πίνακα ελέγχου θα κλειδωθούν σύµφωνα µε 
την επιλεγµένη ρύθµιση.

βουλή: Υπάρχουν δύο µέθοδοι για να ακυρώσετε το κλείδωµα 
του πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα.
•Χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο, αλλάξτε την 
επιλογή “Settings” (Ρυθµίσεις) - “Operation Lock” 
(Κλείδωµα λειτουργίας) του µενού διαµόρφωσης στη 
ρύθµιση “OFF” (Απενεργοποίηση).

•Κρατήστε συνεχώς πατηµένο το κουµπί [Enter] 
(Εισαγωγή) του βιντεοπροβολέα για 7 δευτερόλεπτα 
περίπου. Θα εµφανιστεί ένα µήνυµα και το κλείδωµα 
θα ακυρωθεί.
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A1 µένου 

Από το τηλεχειριστήριο

Από τον πίνακα ελέγχου

Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε 
να αλλάξετε.

Χρησιµοποιούµενα κουµπιά
ση του µενού διαµόρφωσης

Επιλογή από το 
αρχικό µενού

Αλλαγή του επιλεγ
στοιχείου

A3Επιλογή από το 
υποµενού

A2

Αρχικό µενού

Υποµενού (Settings (Ρυθµίσεις))

οδηγός
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Μενο

Τα σ η τη στιγµή. Οι λεπτοµέρειες της ρύθµισης 
απο

 

t
a
 
σ
Α υθµίζει την απόχρωση της εικόνας.
n
 ψηλή), οι εικόνες αποκτούν µπλε χροιά, 

“Color Mode” (Κατάσταση προβολής 

 
ι

“Color Mode” (Κατάσταση προβολής 

  προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.
eset All” (Επαναφορά όλων). s σελίδα 39

ο ideog/ S-Videog
Color
προβο
Brigh
Contr
Color
(Έντα
Tint (
Sharp
Color
(Θερµ
χρωµά

Color
(Ρύθµ

Reset

Υπολ
άλογος λειτουργιών
ύ “Image” (Εικόνα)

τοιχεία που µπορούν να ρυθµιστούν ποικίλλουν ανάλογα µε την είσοδο προέλευσης που προβάλλεται εκείν
θηκεύονται χωριστά για κάθε εξοπλισµό προέλευσης.

Υποµενού Λειτουργία
Mode (Κατάσταση 
λής χρωµάτων)

Επιλέξτε την ποιότητα εικόνας που ταιριάζει στο περιβάλλον σας. s σελίδα 14

ness (Φωτεινότητα) Ρυθµίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
st (Αντίθεση)g Ρυθµίζει τη διαφορά ανάµεσα στο φως και τη σκιά των εικόνων.
Intensity 
η χρωµάτων)

Ρυθµίζει την ένταση των χρωµάτων στις εικόνες.

πόχρωση) (Η ρύθµιση είναι εφικτή µόνο κατά την είσοδο σηµάτων component video ή NTSC). Ρ
ess (Ευκρίνεια) Ρυθµίζει την ευκρίνεια της εικόνας.

Temp. 
οκρασία 
των)g

Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συνολική απόχρωση των εικόνων. Εάν επιλέξετε “High” (Υ
ενώ, εάν επιλέξετε “Low” (Χαµηλή), οι εικόνες αποκτούν κόκκινη χροιά. 
(Το στοιχείο αυτό δεν µπορεί να επιλεγεί εάν δεν έχετε επιλέξει “sRGBg” ως ρύθµιση 
χρωµάτων) στο µενού “Image” (Εικόνα).)

Adjustment 
ση χρωµάτων)

Ρυθµίζει την ένταση του κόκκινου, του πράσινου και του µπλε χρώµατος της εικόνας.
Red: Ρυθµίζει την ένταση του κόκκινου χρώµατος.
Green: Ρυθµίζει την ένταση του πράσινου χρώµατος.
Blue: Ρυθµίζει την ένταση του µπλε χρώµατος.
(Το στοιχείο αυτό δεν µπορεί να επιλεγεί εάν δεν έχετε επιλέξει “sRGBg” ως ρύθµιση 
χρωµάτων) στο µενού “Image” (Εικόνα).)

(Επαναφορά) Επαναφέρει όλες τις τιµές ρύθµισης των λειτουργιών του µενού “Image” (Εικόνα) στις
Για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία του µενού στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, βλ. “R

γιστής/βίντεο RGB Component videog/ Composite v
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Μενο

Τα είνη τη στιγµή. Οι λεπτοµέρειες της ρύθµισης 
απ

Auto Se
(Αυτόµ

ειται να ενεργοποιηθεί (“ON”) ή να 

Trackin
Sync. ( ολές. s σελίδα 13
Position
Progres
(Προοδ ρωσης)για κάθε πεδίο της οθόνης. Αυτή η 

σήµατα προοδευτικής σάρωσης progressive 
ρών εικόνων.

Compu
(Είσοδο

er (Υπολογιστής).
ανάλογα µε τον συνδεδεµένο εξοπλισµό.
έξτε το σήµα που είναι κατάλληλο για τον 

Video S
(Σήµα β

 Εάν στις προβαλλόµενες εικόνες παρουσιάζονται 
 το κατάλληλο σήµα µε το χέρι.

Resize ται. s σελίδα 21
Reset (Ε ς από το στοιχείο “Computer Input” (Είσοδος 

του βιντεοπροβολέα.
Επαναφορά όλων). s σελίδα 39

Υπολο site videog/ S-Videog
ογος λειτουργιών

ύ “Signal” (Σήµα)

 στοιχεία που µπορούν να ρυθµιστούν ποικίλλουν ανάλογα µε την είσοδο προέλευσης που προβάλλεται εκ
οθηκεύονται χωριστά για κάθε εξοπλισµό προέλευσης.

Υποµενού Λειτουργία
tup 
ατη ρύθµιση)

Επιλέγει εάν η λειτουργία αυτόµατης ρύθµισης για την αυτόµατη βελτιστοποίηση εικόνων πρόκ
απενεργοποιηθεί (“OFF”), όταν αλλάξει η είσοδος προέλευσης. s σελίδα 12

g (Ιχνηλάτηση)g Ρυθµίζει τις εικόνες υπολογιστή όταν αυτές εµφανίζουν κάθετες γραµµές. s σελίδα 12
Συγχρονισµός)g Ρυθµίζει τις εικόνες υπολογιστή όταν αυτές τρεµοσβήνουν, είναι θολές ή παρουσιάζουν παρεµβ
 (Θέση) Μετακινεί τη θέση εµφάνισης της εικόνας κατακόρυφα ή οριζόντια.
sive 
ευτική σάρωση)

(Η ρύθµιση είναι εφικτή µόνο κατά την είσοδο σηµάτων composite Video ή NTSC).
OFF (Απενεργοποίηση): Πραγµατοποιείται µετατροπή σηµάτων IP (πλεγµένης/προοδευτικής σά
ρύθµιση είναι ιδανική για χρήση κατά την προβολή εικόνων µε πολλή κίνηση.
ON (Ενεργοποίηση): Τα σήµατα πλεγµένης σάρωσης Πλεγµένη σάρωσηg (i) µετατρέπονται σε 
(π ροοδευτικώσόρωση)g (p). Αυτή η ρύθµιση είναι ιδανική για χρήση κατά την προβολή σταθε

ter Input 
ς υπολογιστή)

Επιλέγει το σήµα εισόδου ανάλογα µε τον εξοπλισµό που είναι συνδεδεµένος στη θύρα Comput
Όταν η ρύθµιση είναι “Auto” (Αυτόµατη ρύθµιση), τότε το σήµα εισόδου ρυθµίζεται αυτόµατα 
Εάν τα χρώµατα δεν εµφανίζονται σωστά όταν επιλέγετε “Auto” (Αυτόµατη ρύθµιση), τότε επιλ
συνδεδεµένο εξοπλισµό µε το χέρι.

ignal 
ίντεο)

(Η ρύθµιση είναι εφικτή µόνο όταν εισάγονται σήµατα composite Video/S-Video).
Ρυθµίζει τη µορφή του σήµατος βίντεο.
Με τη λειτουργία “Auto” (Αυτόµατη ρύθµιση), τα σήµατα της εικόνας αναγνωρίζονται αυτόµατα.
παρεµβολές ή δεν εµφανίζονται εικόνες όταν επιλέγετε “Auto” (Αυτόµατη ρύθµιση), τότε επιλέξτε

(Αλλαγή µεγέθους) Ρυθµίζει το aspect ratio (λόγος διαστόσεων)g (Λόγος διαστάσεων) των εικόνων που προβάλλον
παναφορά) Επαναφέρει όλες τις τιµές ρύθµισης του µενού “Signal” (Σήµα) στις προεπιλεγµένες τιµές, εκτό

υπολογιστή). Πιέστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή) στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου 
Για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία του µενού στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, βλ. “Reset All” (

γιστής/βίντεο RGB Component videog Compo



35Κατάλ

Μενο

Υπ
Keysto
Zoom

Image
(Μετα
εικόνα
Opera
(Κλείδ
λειτου

υµπιών του πίνακα ελέγχου του 

Pointe
(Σχήµ
Bright
Contro
φωτειν

υ χάρη εάν προβάλλετε εικόνες σε σκοτεινό 

άλωση ηλεκτρικού ρεύµατος και ο θόρυβος 
η ηλεκτρικού ρεύµατος: µειώνεται κατά 18 W 

Volum
Reset 
(Επαν

προεπιλεγµένες τιµές, εκτός από τις επιλογές

l” (Επαναφορά όλων). s σελίδα 39
ογος λειτουργιών

ύ “Settings” (Ρυθµίσεις)

οµενού Λειτουργία
ne ∆ιορθώνει τυχόν κάθετη παραµόρφωση keystone στις εικόνες. 

 (Ζουµ) Ρυθµίζει το µέγεθος της προβαλλόµενης εικόνας. 
Wide (Ευρεία οθόνη): Larger Tele (Μεγαλύτερο για τηλεόραση): Smaller (Μικρότερο)

 Shift 
κίνηση 
ς)

Ρυθµίζει τη θέση της προβολής. s σελίδα 16

tion Lock 
ωµα 
ργίας)

Όταν βρίσκεται στη θέση “ON” (Ενεργοποίηση), απενεργοποιείται η λειτουργία όλων των κο
βιντεοπροβολέα, πλην του κουµπιού [Power] (Λειτουργία). s σελίδα 29

r Shape 
α δείκτη)

Μπορείτε να επιλέξετε το σχήµα του δείκτη. s σελίδα 21
Pointer 1:          Pointer 2:          Pointer 3: 

ness 
l (Έλεγχος 
ότητας)

Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ δύο ρυθµίσεων για τη φωτεινότητα της λάµπας.
Επιλέξτε “Low” (Χαµηλή) εάν η εικόνες που προβάλλονται είναι υπερβολικά φωτεινές, λόγο
δωµάτιο ή σε µικρή οθόνη.
Εάν επιλέξετε “Low” (Χαµηλή), περιορίζεται η φωτεινότητα των εικόνων, µειώνεται η καταν
που παράγεται κατά την προβολή και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της λάµπας. (Κατανάλωσ
περίπου, διάρκεια ζωής λάµπας: περίπου 1,5 φορές µεγαλύτερη)

e (Ένταση) Ρυθµίζει την ένταση.s σελίδα 17

αφορά)
Οι τιµές ρύθµισης για τις λειτουργίες του µενού “Settings” (Ρυθµίσεις) επιστρέφουν στις 
“Image Shift” (Μετακίνηση εικόνας) και “Zoom” (Ζουµ).
Για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία του µενού στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, βλ. “Reset Al
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Μενο

Υ
Displa εοπροβολέα.

την οθόνη το όνοµα της προέλευσης των 
 την αλλαγή, για παράδειγµα, της προέλευσης 
ηµάτων εικόνας.

εν υπάρχει είσοδος σηµάτων εικόνας, ορίζει 
(Λογότυπο).

ία) µπορεί να εµφανίζεται (ON 
ύθµιση ενεργοποιείται εάν κλείσετε και, στη 

User’s
(Λογό

χου/εικόνας. s σελίδα 63

Projec
(Προβ

που 5 δευτερόλεπτα, µπορείτε να αλλάξετε τη 
ογος λειτουργιών

ύ “Extended” (Πρόσθετες ρυθµίσεις)

ποµενού Λειτουργία
y (Οθόνη) Από το στοιχείο αυτό µπορείτε να κάνετε ρυθµίσεις που σχετίζονται µε την οθόνη του βιντ

Message:
Ρυθµίζει εάν θα εµφανίζεται (“ON” (Ενεργοποίηση)) ή όχι (“OFF” (Απενεργοποίηση)) σ
δεδοµένων εισόδου ή το όνοµα της κατάστασης προβολής χρωµάτων ή ένα µήνυµα, κατά
δεδοµένων εισόδου ή της κατάστασης προβολής χρωµάτων ή όταν δεν υπάρχει είσοδος σ

Background Color:
Όταν πιέζετε το κουµπί [A/V Mute] (Παύση ήχου/εικόνας) στο τηλεχειριστήριο ή όταν δ
την κατάσταση της οθόνης σε “Black” (Μαύρo χρώµα), “Blue” (Μπλε χρώµα) ή “Logo” 

Startup Screen:
Η οθόνη έναρξης (η εικόνα που προβάλλεται όταν ο βιντεοπροβολέας τίθεται σε λειτουργ
(Ενεργοποίηση)) ή να µην εµφανίζεται (OFF (Απενεργοποίηση)) κατά την εκκίνηση. Η ρ
συνέχεια, ξανανοίξετε την παροχή ρεύµατος.

 Logo 
τυπο χρήστη)

Αλλάζει το λογότυπο χρήστη που εµφανίζεται ως φόντο και εµφανίζεται κατά την παύση ή

tion 
ολή)

Ρυθµίζει τη θέση προβολής του βιντεοπροβολέα. s σελίδα 55
“Front” “Front / Ceiling” “Rear” “Rear / Ceiling”
Εάν πιέσετε και κρατήσετε πατηµένο το κουµπί [A/V Mute] (Παύση ήχου/εικόνας) για περί
ρύθµιση της προβολής µε τους παρακάτω τρόπους.
Front  Front Ceiling (Πρόσθια - Πρόσθια οροφή)
Rear  Rear Ceiling (Οπίσθια - Οπίσθια οροφή)
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Opera
(Λειτο η)) η ρύθµιση άµεσης ενεργοποίησης.

 πρίζα, έχετε υπόψη σας ότι ξαφνικές 
ατοδότησης µετά από µια διακοπή ρεύµατος 

ενεργοποίηση)), όταν δεν εκτελείται καµία 

ιση σε “High” (Υψηλή).
Link 2

και περιµένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει.
Langu
Reset Extended” (Πρόσθετες ρυθµίσεις) (εκτός από 

ll” (Επαναφορά όλων). s σελίδα 39

Υ

ογος λειτουργιών

tion 
υργία)

Direct Power ON:
Καθορίζει εάν είναι ενεργή (“ON” (Ενεργοποίηση)) ή ανενεργή (“OFF” (Απενεργοποίησ
Όταν έχετε επιλέξει τη ρύθµιση “ON” και αφήσετε το καλώδιο ρεύµατος συνδεδεµένο σε
υπερτάσεις ηλεκτρισµού που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την επαναφορά της ρευµ
ενδέχεται να θέσουν αυτόµατα το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία.

Sleep Mode:
Ρυθµίζει εάν η προβολή θα σταµατά αυτόµατα (“ON” (Ενεργοποίηση)) ή όχι (“OFF” (Απ
λειτουργία επί 30 λεπτά περίπου και δεν υπάρχει είσοδος σηµάτων εικόνας.

Fan Speed (Ταχύτητα ανεµιστήρα):
Κατά τη χρήση του βιντεοπροβολέα σε υψόµετρο άνω των 1500 m, ορίστε αυτήν τη ρύθµ

1L Ρυθµίζει τη χρήση ή όχι του βοηθητικού λογισµικού Link 21L του EMP.
Για να ενεργοποιήσετε το EMP Link 21L, κλείστε την παροχή ισχύος του βιντεοπροβολέα 

age (Γλώσσα) Ρυθµίζει τη γλώσσα στην οποία θα εµφανίζονται τα µηνύµατα.
(Επαναφορά) Επαναφέρει τις ρυθµίσεις “Display” (Εµφάνιση) και “Operation” (Λειτουργία) του µενού “

το στοιχείο “Fan Speed” (Ταχύτητα ανεµιστήρα)) στις προεπιλεγµένες τιµές τους.
Για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία του µενού στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, βλ. “Reset A

ποµενού Λειτουργία
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Μενο

Σας αση του βιντεοπροβολέα. (Μόνο την οθόνη)

Lamp 
(Ώρες ρινοι. Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας από 0 

σε µονάδες της 1 ώρας.
Source
Input S
(Σήµα
Resolu

Video
(Σήµα
Refres
ανανέω
Sync. 
(Πληρ
συγχρ

τε για συντήρηση στον αντιπρόσωπο ή στην 
 του εντύπου Οδηγίες για την ασφάλεια/Όροι 

Υπολο
ογος λειτουργιών

ύ “Info” (Πληροφορίες)

 επιτρέπει να ελέγχετε την κατάσταση των σηµάτων των εικόνων που προβάλλονται καθώς και την κατάστ

Υποµενού Λειτουργία
Hours 
 λειτουργίας λάµπας)

∆είχνει τον συνολικό χρόνο λειτουργίας της λάµπας.
Εάν ο χρόνος πλησιάσει τον χρόνο προειδοποίησης, οι χαρακτήρες εµφανίζονται κίτ
έως 10 ώρες εµφανίζεται µε τη µορφή “0H”. Μετά τις “10H”, η απεικόνιση γίνεται 

 (Προέλευση) Εµφανίζει την είσοδο προέλευσης που προβάλλεται.
ignal 

 εισόδου)
Εµφανίζει τις ρυθµίσεις του σήµατος εισόδου. 
(∆εν εµφανίζεται όταν η είσοδος προέλευσης είναι composite video ή S-video.)

tion (Ανάλυση) Εµφανίζει την ανάλυση εισόδου. 
(∆εν εµφανίζεται όταν η είσοδος προέλευσης είναι composite video ή S-video.)

 Signal 
 βίντεο)

Εµφανίζει τη µορφή του σήµατος βίντεο.
(∆εν εµφανίζεται για εικόνες υπολογιστή, βίντεο RGB ή component video).

h Rate (Ρυθµός 
σης)g

Εµφανίζει τον ρυθµό ανανέωσης. 
(∆εν εµφανίζεται όταν η είσοδος προέλευσης είναι composite video ή S-video.)

(Συγχρονισµός)g Info 
οφορίες 
ονισµού)

Ενδέχεται να χρειαστούν πληροφορίες από το συγκεκριµένο µενού όταν απευθύνεσ
εγγύτερη διεύθυνση που παρέχεται στο τµήµα “Προϋποθέσεις ∆ιεθνούς Εγγύησης”
διεθνούς εγγύησης.
(∆εν εµφανίζεται όταν η είσοδος προέλευσης είναι composite video ή S-video).

γιστής/βίντεο RGB/Component videog Composite videog/ S-Videog
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Μενο

Reset 
(Επαν (Μετακίνηση εικόνας), “User’s Logo” 

σσα) δεν επαναφέρονται στις προεπιλεγµένες 

Lamp-
(Επαν
λειτου

ελέστε αυτήν τη διαδικασία όταν 
ογος λειτουργιών

ύ “Reset” (Επαναφορά)

Υποµενού Λειτουργία
All 
αφορά όλων)

Επαναφέρει όλα τα στοιχεία στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.
•Τα στοιχεία “Computer Input” (Είσοδος υπολογιστή), “Zoom” (Ζουµ), “Image Shift” 
(Λογότυπο χρήστη), “Lamp Hours” (Ώρες λειτουργίας λάµπας) και “Language” (Γλώ
ρυθµίσεις.

Hours Reset 
αφορά ωρών 
ργίας λάµπας)

∆ιαγράφει το συνολικό χρόνο λειτουργίας της λάµπας και τον επαναφέρει στο “0H”. Εκτ
αντικαθιστάτε τη λάµπα.
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Εάν πρ
(Help) 
επί της 
απαντή

∆

χείου µενού.

ν επιλογή.

Από τον πίνακα ελέγχουτήριο

Από τον πίνακα ελέγχουτήριο
∆ΙΑ

A1
ση της βοήθειας
οκύψει κάποιο πρόβληµα στο βιντεοπροβολέα, η λειτουργία βοήθειας 
σας βοηθά στην αντιµετώπιση του προβλήµατος µέσω απεικονίσεων 
οθόνης. Χρησιµοποιεί µια σειρά από µενού σε µορφή ερωτήσεων και 
σεων.

ΙΚΑΣΙΑ

Εµφανίστε το µενού Help (Βοήθεια).

Επιλέξτε ένα στοι

Επιβεβαιώστε τη

Από τον πίνακα ελέγχουΑπό το τηλεχειριστήριο

A2

Από το τηλεχειρισ

A3
Από το τηλεχειρισ
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QΣυµ

A4

A5
 της βοήθειας

Επαναλάβετε τις διαδικασίες που περιγράφονται στα 
βήµατα 2 και 3 για να φτάσετε σε αναλυτικότερα 
στοιχεία του µενού.

Πατήστε το κουµπί [Help] (Βοήθεια) για να βγείτε από 
το µενού βοήθειας.

βουλή:Εάν δεν βρείτε τη λύση του προβλήµατός σας στη 
λειτουργία βοήθειας (Help), ανατρέξτε στην ενότητα 
“Επίλυση προβληµάτων” s σελίδα 43 



43Επ
Εάν πα ητα “Κατανόηση των ενδεικτικών λυχνιών” 
παρακά
Εάν οι ε ικές λυχνίες δεν σας βοηθούν”. s σελίδα 46

γίας του.

των προβληµάτων στα οποία αντιστοιχούν.
τι η συσκευή ρευµατοδοτείται κανονικά.

ν  : αναµµένη   : αναβοσβήνει   : σβηστή

Κατάσταση
στε το καλώδιο ρεύµατος και επικοινωνήστε 
ιέστερη διεύθυνση που αναφέρεται στην 
τύπου Οδηγίες για την ασφάλεια/Όροι 

στε το καλώδιο ρεύµατος και επικοινωνήστε 
ιέστερη διεύθυνση που αναφέρεται στην 
τύπου Οδηγίες για την ασφάλεια/Όροι 

 αρχίζει εκ νέου.
η, µπορείτε να αποσυνδέσετε το ρευµατολήπτη 

Μετά την ολοκλήρωση της προθέρµανσης, 

w
ε

w
ε

Κατα

Ο β

Στο
Εάν

Η ε

Po
(Λ

Po
(Λ
ίλυση προβληµάτων
ρουσιαστεί πρόβληµα στο βιντεοπροβολέα, ελέγξτε πρώτα τις ενδεικτικές λυχνίες και ανατρέξτε στην ενότ
τω.
νδεικτικές λυχνίες δεν υποδεικνύουν µε σαφήνεια το πρόβληµα, ανατρέξτε στην ενότητα “Όταν οι ενδεικτ

νόηση των ενδεικτικών λυχνιών

ιντεοπροβολέας διαθέτει τις παρακάτω τρεις ενδεικτικές λυχνίες που υποδεικνύουν την κατάσταση λειτουρ

υς πίνακες που ακολουθούν περιγράφεται τι σηµαίνουν οι ενδεικτικές λυχνίες και ο τρόπος αντιµετώπισης 
 δεν ανάβει καµία ενδεικτική λυχνία, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύµατος είναι συνδεδεµένο σωστά και ό

δεικτική λυχνία Power (Λειτουργία) είναι κόκκινη      

Κατάσταση Αιτία Αντιµετώπιση ή 
Εσωτερικό σφάλµα ∆ιακόψτε τη χρήση του βιντεοπροβολέα, αποσυνδέ

µε το κατάστηµα αγοράς ή απευθυνθείτε στην πλησ
ενότητα “Προϋποθέσεις διεθνούς εγγύησης” του εν
διεθνούς εγγύησης.

Σφάλµατα ανεµιστήρα/
Σφάλµα αισθητήρα

∆ιακόψτε τη χρήση του βιντεοπροβολέα, αποσυνδέ
µε το κατάστηµα αγοράς ή απευθυνθείτε στην πλησ
ενότητα “Προϋποθέσεις διεθνούς εγγύησης” του εν
διεθνούς εγγύησης.

Υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του βιντεοπροβολέα.
Πορτοκαλί : Κατάσταση αναµονής

Όταν πατήσετε το κουµπί [Power] (Λειτουργία), η προβολή
Όταν η ενδεικτική λυχνία βρίσκεται σε αυτήν την κατάστασ
από την πρίζα.

Πράσινη : Προθέρµανση σε εξέλιξη
Ο χρόνος προθέρµανσης είναι περίπου 30 δευτερόλεπτα. 
η ενδεικτική λυχνία θα σταµατήσει να αναβοσβήνει.

Πράσινη : Προβολή σε εξέλιξη

• Υποδεικνύει την κατάσταση της λάµπας προβολής.

• Υποδεικνύει την κατάσταση της εσωτερικής θερµοκρασίας.

Μη Μη φυσιολογική κατάσταση

Κόκκινη

Κόκκινη

Κόκκινη

er 
ιτουργία)

Κόκκινη

Κόκκινη

er 
ιτουργία)
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πεί. Περιµένετε για 5 λεπτά περίπου. Μετά από 
άσταση αναµονής, οπότε ελέγξτε τα δύο 
 (Λειτουργία) για να ξανανάψετε τη συσκευή.
ρισµού είναι καθαρά και ότι ο 
ίχο.
ι αντικαταστήστε τα. s σελίδα 56, 62
ι ο βιντεοπροβολέας συνεχίσει να 
 να υποδεικνύουν την ύπαρξη προβλήµατος 
 χρήση του βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε το 
οινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή 
έρεται στην ενότητα “Προϋποθέσεις διεθνούς 
οι διεθνούς εγγύησης.

σελίδα 58
η της και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν η 

 τη µε καινούρια λάµπα.
κόψτε τη χρήση του βιντεοπροβολέα και 
η συνέχεια, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα 
 που αναφέρεται στην ενότητα “Προϋποθέσεις 
άλεια/Όροι διεθνούς εγγύησης.
ρια ή απευθυνθείτε στο κατάστηµα της περιοχής 
µπα µόνοι σας, προφυλαχτείτε από τυχόν 
προβολή εάν η λάµπα δεν αντικατασταθεί).
οθετηθεί σωστά. Εάν η λάµπα ή το κάλυµµά 
 ανάψει.

Η εν
πορ  : αναµµένη   : αναβοσβήνει   : σβηστή

ατάσταση
ν η θερµοκρασία ανέλθει και πάλι σε πολύ 
.)
ρισµού είναι καθαρά και ότι δεν ακουµπούν 

ι αντικαταστήστε τα. s σελίδα 56, 62

 : αναµµένη   : αναβοσβήνει   : σβηστή

ατάσταση
Pow
(Λε

Pow
(Λει

Pow
(Λει
η προβληµάτων

Σφάλµα εσωτερικής 
θερµοκρασίας
(υπερθέρµανση)

Η λάµπα θα σβήσει αυτόµατα και η προβολή θα διακο
περίπου 5 λεπτά ο βιντεοπροβολέας θα µεταβεί σε κατ
σηµεία. Αφού τα ελέγξετε, πατήστε το κουµπί [Power]
•Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα και η είσοδος εξαε
βιντεοπροβολέας δεν είναι τοποθετηµένος στον το

•Εάν τα φίλτρα αέρα είναι φραγµένα, καθαρίστε κα
Εάν µε τον τρόπο αυτό δεν επιλυθεί το πρόβληµα κα
υπερθερµαίνεται ή οι ενδεικτικές λυχνίες συνεχίσουν
όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί και πάλι, διακόψτε τη
καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα στον τοίχο, και επικ
απευθυνθείτε στην πλησιέστερη διεύθυνση που αναφ
εγγύησης” του εντύπου Οδηγίες για την ασφάλεια/Όρ

Πρόβληµα στο χρονοµετρητή της 
λάµπας/
Σβηστή λάµπα

Αφαιρέστε τη λάµπα και ελέγξτε εάν έχει σπάσει. s
Εάν η λάµπα δεν έχει σπάσει, ξαναβάλτε τη στη θέσ
λάµπα εξακολουθεί να µην ανάβει, αντικαταστήστε
Εάν µε τον τρόπο αυτό δεν επιλυθεί το πρόβληµα, δια
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα. Στ
αγοράς ή απευθυνθείτε στην πλησιέστερη διεύθυνση
διεθνούς εγγύησης” του εντύπου Οδηγίες για την ασφ
Εάν η λάµπα έχει σπάσει, αντικαταστήστε τη µε καινού
σας για περαιτέρω οδηγίες. Εάν αντικαταστήσετε τη λά
θραύσµατα γυαλιού. (∆εν µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
Ελέγξτε εάν η λάµπα και το κάλυµµά της έχουν τοπ
της δεν έχει τοποθετηθεί καλά, τότε η λάµπα δεν θα

δεικτική λυχνία Lamp (λάµπα) ή Temp (θερµοκρασία) αναβοσβήνει σε 
τοκαλί χρώµα      

Κατάσταση Αιτία Αντιµετώπιση ή Κ
Ψύξη υψηλής ταχύτητας σε 
εξέλιξη

(Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση, ωστόσο εά
υψηλά επίπεδα, η προβολή θα σταµατήσει αυτόµατα
•Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα αέρα και η είσοδος εξαε
σε τοίχο. 

•Εάν τα φίλτρα αέρα είναι φραγµένα, καθαρίστε κα

     

Κατάσταση Αιτία Αντιµετώπιση ή Κ
Κόκκινη

Κόκκινη

er 
ιτουργία)

Κόκκινη

Κόκκινη

er 
τουργία)

Προειδοποίηση

Κόκκινη

Πορτοκαλί

er 
τουργία)
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ας της περιόδου αντικατάστασης, 
 λάµπα όσο το δυνατόν συντοµότερα. 
α) ποικίλει ανάλογα µε την εκάστοτε 

QΣυµ ύουν κανονική λειτουργία, ανατρέξτε 

ους πίνακες, επικοινωνήστε µε το 
 “Προϋποθέσεις διεθνούς εγγύησης” 

αµµένη   : αναβοσβήνει   : σβηστή

σταση
Pow
(Λε
η προβληµάτων

Ειδοποίηση για αντικατάσταση 
λάµπας

Αντικαταστήστε τη λάµπα µε καινούρια. s σελίδα 58
Εάν συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε τη λάµπα µετά το πέρ
αυξάνονται οι πιθανότητες θραύσης. Αντικαταστήστε τη
Η κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας Power (Λειτουργί
κατάσταση του βιντεοπροβολέα.

βουλή •Εάν ο βιντεοπροβολέας δεν λειτουργεί κανονικά, ακόµη και αν οι ενδεικτικές λυχνίες υποδεικν
στην ενότητα “Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες δεν σας βοηθούν” στην επόµενη σελίδα.

•Εάν µια ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει κατάσταση που δεν περιλαµβάνεται στους προηγούµεν
κατάστηµα αγοράς ή απευθυνθείτε στην πλησιέστερη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα
του εντύπου Οδηγίες για την ασφάλεια/Όροι διεθνούς εγγύησης.

      : αν

Κατάσταση Αιτία Αντιµετώπιση ή Κατά

Πορτοκαλί

er 
ιτουργία)
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Όταν

Εάν πα ατρέξτε στις σελίδες που αναφέρονται 
για κάθ

Π

εν ανάβει s σελίδα 52

η ένταση του 
λή 

ν λειτουργεί 

αρξη της προβολής
η προβληµάτων

 οι ενδεικτικές λυχνίες δεν σας βοηθούν

ρουσιαστεί κάποιο από τα παρακάτω προβλήµατα και οι ενδεικτικές λυχνίες δεν υποδεικνύουν τη λύση, αν
ε πρόβληµα.

∆εν εµφανίζονται εικόνες s σελίδα 47
Η προβολή δεν ξεκινάει, η περιοχή προβολής είναι όλη µαύρη, 
η περιοχή προβολής είναι όλη µπλε κ.λπ.
Η προβολή διακόπτεται αυτόµατα s σελίδα 47
Εµφανίζεται το µήνυµα “Not Supported.” (∆εν υποστηρίζεται) 
s σελίδα 48
Εµφανίζεται το µήνυµα “No Signal.” (Απουσία σήµατος) 
s σελίδα 48
Οι εικόνες είναι θολές ή δεν έχουν καλή εστίαση s σελίδα 49
Στις εικόνες εµφανίζονται παρεµβολές ή παραµορφώσεις 
s σελίδα 49
Εµφανίζονται προβλήµατα όπως παρεµβολές, παραµορφώσεις ή 
ασπρόµαυρα µοτίβα τετραγωνιδίων.
Η εικόνα δεν προβάλλεται ολόκληρη (µεγάλη εικόνα) ή είναι 
µικρή s σελίδα 50
Εµφανίζεται µόνο ένα µέρος της εικόνας.
Τα χρώµατα της εικόνας δεν εµφανίζονται σωστά s σελίδα 51
Ολόκληρη η εικόνα εµφανίζεται κοκκινωπή ή πρασινωπή, οι εικόνες 
είναι ασπρόµαυρες, τα χρώµατα είναι θαµπά κ.λπ.
(Οι οθόνες των υπολογιστών και οι οθόνες υγρών κρυστάλλων έχουν 
διαφορετική απόδοση αναπαραγωγής των χρωµάτων, συνεπώς, 
τα χρώµατα που προβάλλονται από το βιντεοπροβολέα και τα 
χρώµατα που εµφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να µην είναι 
ακριβώς τα ίδια, ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί ένδειξη κάποιου 
προβλήµατος).
Οι εικόνες εµφανίζονται σκοτεινές s σελίδα 51
∆εν εµφανίζεται τίποτα στην εξωτερική οθόνη s σελίδα 51

ροβλήµατα που σχετίζονται µε τις εικόνες

Ο βιντεοπροβολέας δ

∆εν ακούγεται ήχος ή 
ήχου είναι πολύ χαµη
s σελίδα 52

Το τηλεχειριστήριο δε
s σελίδα 53

Προβλήµατα κατά την έν

Άλλα προβλήµατα
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 ∆

 Η

Προ

η
Έχ
(Λε

τη συσκευή.

Είν πρόβληµα στην τροφοδοσία ρεύµατος. 
α. 

Έχ
Mu

 τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε την 

Έχ
δια

Reset All” (Επαναφορά όλων) s σελίδα 39

Είν
πρ

 προφύλαξης οθόνης (screen savers), µπορεί 

Είν
του

υσης composite videog ή S-Videog, 
 του µενού για να επιλέξετε τη µορφή του 
 s σελίδα 34

η
H ε
χα
“O

άλωσης) έχει ενεργοποιηθεί (“ON”), η λάµπα 
περίπου 30 λεπτά και δεν υπάρχει είσοδος 
r (Λειτουργία) ανάβει και έχει πορτοκαλί 
νάψετε τη συσκευή. Εάν δεν θέλετε να 
νάλωσης, ρυθµίστε την εντολή “Sleep Mode” 
tended” (Πρόσθετες ρυθµίσεις) - “Operation” 
άλωσης) s σελίδα 37

Μ
υ

η προβληµάτων

εν εµφανίζονται εικόνες

 προβολή διακόπτεται αυτόµατα

βλήµατα που σχετίζονται µε τις εικόνες

Έλεγχος Αντιµετώπισ
ετε πατήσει το κουµπί [Power] 
ιτουργία);

Πατήστε το κουµπί [Power] (Λειτουργία) για να ανάψετε 

αι οι ενδεικτικές λυχνίες σβηστές; Το καλώδιο ρεύµατος δεν έχει συνδεθεί σωστά ή υπάρχει 
Συνδέστε σωστά το καλώδιο ρεύµατος του βιντεοπροβολέ
Βεβαιωθείτε ότι ο ρευµατοδότης λειτουργεί.

ει ενεργοποιηθεί η κατάσταση A/V 
te (Παύση ήχου/εικόνας);

Πατήστε το κουµπί [A/V Mute] (Παύση ήχου/εικόνας) στη
παύση. s σελίδα 20

ουν οριστεί σωστά οι ρυθµίσεις µενού 
µόρφωσης;

Επαναφέρετε όλες τις ρυθµίσεις. “Reset” (Επαναφορά) - “

αι εντελώς µαύρη η οθόνη που 
οβάλλεται;

Ορισµένες από τις εικόνες που εισάγονται, όπως οι εικόνες
να είναι εντελώς µαύρες.

αι σωστές οι ρυθµίσεις για τη µορφή 
 σήµατος εικόνας;

Εάν στο βιντεοπροβολέα έχει συνδεθεί εξοπλισµός προέλε
χρησιµοποιήστε την εντολή “Video Signal” (Σήµα βίντεο)
σήµατος. “Signal” (Σήµα) - “Video Signal” (Σήµα βίντεο)

Έλεγχος Αντιµετώπισ
πιλογή “Sleep Mode” (Κατάσταση 

µηλής κατανάλωσης) έχει οριστεί σε  
N” (Ενεργοποίηση);

Όταν η εντολή “Sleep Mode” (Κατάσταση χαµηλής καταν
σβήνει αυτόµατα εάν δεν εκτελείται καµία λειτουργία για 
σήµατος. Στην περίπτωση αυτή, η ενδεικτική λυχνία Powe
χρώµα. Πατήστε το κουµπί [Power] (Λειτουργία) για να α
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία κατάστασης χαµηλής κατα
(Κατάσταση χαµηλής κατανάλωσης) στη θέση “OFF”. “Ex
(Λειτουργία) - “Sleep Mode” (Κατάσταση χαµηλής καταν

όνο κατά την προβολή εικόνων από 
πολογιστή

Μόνο κατά την προβολή 
εικόνων από βίντεο
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 Ε

 Ε

η
Είν
του

υσης composite videog ή S-Videog, 
 του µενού για να επιλέξετε τη µορφή του 
s σελίδα 34

Τα
κα

λεπτοµέρειες σχετικά µε την αλλαγή 
ονται από τον υπολογιστή.
σελίδα 71

η
Είν ολή είναι συνδεδεµένα σωστά. 
Έχ
βίν

ή [Video] (Βίντεο) στο τηλεχειριστήριο ή το 
χειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου του 
8

Είν
υπ
Υπ
πρ

 οθόνη υγρών κρυστάλλων του υπολογιστή ή 
µίσετε την έξοδο προς άλλη εξωτερική 
 Σε ορισµένα µοντέλα υπολογιστών, όταν 
κευές αυτά δεν προβάλλονται πλέον στην 
ς. 
Εξωτερική έξοδος” ή “Σύνδεση εξωτερικής 

 λειτουργία, το πλήκτρο λειτουργίας [Fn] που 
ερικό εξοπλισµό ενδέχεται να µη λειτουργεί. 
νέχεια, θέστε τους ξανά σε λειτουργία. 

Μ
υ

η προβληµάτων

µφανίζεται το µήνυµα “Not Supported.” (∆εν υποστηρίζεται)

µφανίζεται το µήνυµα“No Signal.” (Απουσία σήµατος)

Έλεγχος Αντιµετώπισ
αι σωστές οι ρυθµίσεις για τη µορφή 
 σήµατος εικόνας;

Εάν στο βιντεοπροβολέα έχει συνδεθεί εξοπλισµός προέλε
χρησιµοποιήστε την εντολή “Video Signal” (Σήµα βίντεο)
σήµατος. “Signal” (Σήµα) - “Video Signal” (Σήµα βίντεο) 

ιριάζει η κατάσταση µε τη συχνότητα 
ι την ανάλυση των σηµάτων εικόνας;

Ανατρέξτε στα έγγραφα τεκµηρίωσης του υπολογιστή για 
ανάλυσης και συχνότητας των σηµάτων εικόνας που εξέρχ
“Κατάλογος απεικονίσεων οθόνης που υποστηρίζονται” s

Έλεγχος Αντιµετώπισ
αι σωστά συνδεδεµένα τα καλώδια; Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια που απαιτούνται για την προβ
ει επιλεγεί η σωστή θύρα εισόδου 
τεο;

Πατήστε το κουµπί [Computer] (Υπολογιστής), [S-Video] 
κουµπί [Source Search] (Αναζήτηση προέλευσης) στο τηλε
βιντεοπροβολέα για να αλλάξετε την εικόνα. s σελίδα 1

αι ανοιχτή η παροχή ισχύος του 
ολογιστή ή του βίντεο;

Θέστε σε λειτουργία τις συσκευές.

άρχει έξοδος των σηµάτων εικόνας 
ος το βιντεοπροβολέα;

Εάν η υπάρχει έξοδος των σηµάτων εικόνας µόνο προς την
άλλη οθόνη του υπολογιστικού συστήµατος, πρέπει να ρυθ
συσκευή καθώς και στην οθόνη του ίδιου του υπολογιστή.
εκτελείται έξοδος των σηµάτων εικόνας σε εξωτερικές συσ
οθόνη υγρών κρυστάλλων ή σε άλλη οθόνη του συστήµατο
s Τεκµηρίωση του υπολογιστή, ενότητα µε τίτλο όπως “
οθόνης”
Εάν µια σύνδεση γίνει ενώ οι συσκευές βρίσκονται ήδη σε
ρυθµίζει το σήµα βίντεο του υπολογιστή για έξοδο σε εξωτ
Σβήστε το βιντεοπροβολέα και τον υπολογιστή και, στη συ

Μόνο κατά την προβολή 
εικόνων από βίντεο

όνο κατά την προβολή εικόνων από 
πολογιστή

Μόνο κατά την προβολή εικόνων 
από φορητό υπολογιστή ή 
υπολογιστή µε ενσωµατωµένη 
οθόνη υγρών κρυστάλλων
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 Ο

 Σ

Έχ θµίσετε την εστίαση.
Είν
το
Είν
στ

έως 1212 cm. 

Είν
πο

 keystone. 

Μή
ρύ
Υπ ιβάλλον σε θερµό χώρο ή εάν συµβεί 

πιφάνεια του φακού ενδέχεται να 
ροβολέα στο χώρο όπου πρόκειται να 
ν σχηµατιστεί συµπύκνωση στο φακό, 
εί η συµπύκνωση.

Είν
του

ης composite videog ή S-Videog, 
υ µενού για να επιλέξετε τη µορφή του 
σελίδα 34

Είν λή είναι συνδεδεµένα σωστά. 
Χρ η τα σήµατα να επηρεάζονται από 

που παρέχονται και ελέγξτε εάν βοηθούν.
Έχ ίναι συµβατή µε το βιντεοπροβολέα. 

σελίδα 71 s Τεκµηρίωση υπολογιστή

Έχ
“S
(Ιχ

 ρύθµιση) στο τηλεχειριστήριο ή το κουµπί 
α. Εάν οι εικόνες δεν έχουν ρυθµιστεί 
 κάνετε τις αναγκαίες ρυθµίσεις από τις 
τηση). s σελίδα 12, 13

Μ
υ

Μ
β

η προβληµάτων

ι εικόνες είναι θολές ή δεν έχουν καλή εστίαση

τις εικόνες εµφανίζονται παρεµβολές ή παραµορφώσεις

Έλεγχος Αντιµετώπιση
ει ρυθµιστεί σωστά η εστίαση; Στρέψτε τη στεφάνη εστίασης του βιντεοπροβολέα για να ρυ
αι ακόµη τοποθετηµένο στο φακό 
κάλυµµα;

Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού.

αι ο βιντεοπροβολέας τοποθετηµένος 
η σωστή απόσταση;

Η συνιστώµενη απόσταση προβολής κυµαίνεται από 87 cm 

αι η τιµή για τη ρύθµιση keystone 
λύ µεγάλη;

Μειώστε τη γωνία προβολής για να περιορίσετε τη διόρθωση

πως είναι πολύ µικρή η τιµή για τη 
θµιση ζουµ;

Μεγαλώστε την τιµή ρύθµισης ζουµ. 

άρχει συµπύκνωση υγρασίας στο φακό; Εάν ο βιντεοπροβολέας µεταφερθεί απότοµα από ψυχρό περ
ξαφνική µεταβολή της θερµοκρασίας περιβάλλοντος, στην ε
σχηµατιστεί συµπύκνωση υγρασίας. Τοποθετήστε το βιντεοπ
χρησιµοποιηθεί περίπου µία ώρα πριν από τη χρήση του. Εά
σβήστε το βιντεοπροβολέα και περιµένετε µέχρι να εξατµιστ

Έλεγχος Αντιµετώπιση
αι σωστές οι ρυθµίσεις για τη µορφή 
 σήµατος εικόνας;

Εάν στο βιντεοπροβολέα έχει συνδεθεί εξοπλισµός προέλευσ
χρησιµοποιήστε την εντολή “Video Signal” (Σήµα βίντεο) το
σήµατος. “Signal” (Σήµα) - “Video Signal” (Σήµα βίντεο) s

αι σωστά συνδεδεµένα τα καλώδια; Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια που απαιτούνται για την προβο
ησιµοποιείται καλώδιο επέκτασης; Εάν χρησιµοποιείται καλώδιο επέκτασης, υπάρχει περίπτωσ

ηλεκτρικές παρεµβολές. Χρησιµοποιήστε τα άλλα καλώδια 
ει επιλεγεί η σωστή ανάλυση; Ρυθµίστε τον υπολογιστή έτσι, ώστε η έξοδος σηµάτων να ε

“Κατάλογος απεικονίσεων οθόνης που υποστηρίζονται” s

ουν οριστεί σωστά οι ρυθµίσεις 
ync.g” (Συγχρονισµός) και “Tracking 
νηλάτηση)g” (Ιχνηλάτηση);

Για αυτόµατη ρύθµιση, πατήστε το κουµπί [Auto] (Αυτόµατη
[Enter] (Εισαγωγή) στον πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέ
σωστά µετά τη χρήση της αυτόµατης ρύθµισης, µπορείτε να
λειτουργίες “Sync.” (Συγχρονισµός) και “Tracking” (Ιχνηλά

Μόνο κατά την προβολή 
εικόνων από βίντεο

όνο κατά την προβολή εικόνων από 
πολογιστή

όνο για σήµατα υπολογιστή και 
ίντεο RGB
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 Η

Έχ
rat
δια

ιριστήριο. s σελίδα 21

Εξα
απ
E-Z

α να ακυρώσετε τη λειτουργία E-Zoom (Ζουµ 

Έχ
“P

πολογιστή ή εικόνες βίντεο RGB, πατήστε το 
ο κουµπί [Enter] (Εισαγωγή) στον πίνακα 
ατη ρύθµιση.
ρύθµισης, ρυθµίστε µε το χέρι 

 από υπολογιστή ή εικόνες βίντεο RGB, κάντε 
n” (Θέση) του µενού. “Signal” (Σήµα) - 

Έχ
για

ς ρυθµίσεις Display Properties (Ιδιότητες: 
τή, ο βιντεοπροβολέας θα προβάλλει µόνο 
ια να εµφανίζεται ολόκληρη η εικόνα στην 

 απεικόνισης. s Τεκµηρίωση οδηγού βίντεο 

Έχ ίναι συµβατή µε το βιντεοπροβολέα. 
σελίδα 71 s Τεκµηρίωση του υπολογιστή

Μ
υπ

Μ
υπ
η προβληµάτων

 εικόνα δεν προβάλλεται ολόκληρη (µεγάλη εικόνα) ή είναι µικρή
Έλεγχος Αντιµετώπιση

ει οριστεί σωστά η ρύθµιση “Aspect 
io (Λόγος διαστάσεων)g” (Λόγος 
στάσεων);

Πατήστε το κουµπί [Resize] (Αλλαγή µεγέθους) στο τηλεχε

κολουθεί η εικόνα να µεγεθύνεται 
ό τη λειτουργία 
oom (Ζουµ εστίασης);

Πατήστε το κουµπί [Esc] (Ακύρωση) στο τηλεχειριστήριο γι
εστίασης). s σελίδα 22

ει οριστεί σωστά η ρύθµιση 
osition” (Θέση);

Εάν προβάλλονται αναλογικού σήµατος εικόνες RGB από υ
κουµπί [Auto] (Αυτόµατη ρύθµιση) στο τηλεχειριστήριο ή τ
ελέγχου του βιντεοπροβολέα για να πραγµατοποιηθεί αυτόµ
Εάν οι εικόνες δεν διορθωθούν µε τη χρήση της αυτόµατης 
χρησιµοποιώντας την εντολή “Position” (Θέση) του µενού.
Εάν υπάρχει είσοδος εικόνων RGB µη αναλογικού σήµατος
τη ρύθµιση µε το χέρι χρησιµοποιώντας την εντολή “Positio
“Position” (Θέση) s σελίδα 34

ει ρυθµιστεί σωστά ο υπολογιστής 
 διπλή απεικόνιση;

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία διπλής απεικόνισης στι
Οθόνη) στο Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) του υπολογισ
περίπου το ήµισυ της εικόνας στην οθόνη του υπολογιστή. Γ
οθόνη του υπολογιστή, απενεργοποιήστε τη ρύθµιση διπλής
του υπολογιστή

ει επιλεγεί η σωστή ανάλυση; Ρυθµίστε τον υπολογιστή έτσι, ώστε η έξοδος σηµάτων να ε
“Κατάλογος απεικονίσεων οθόνης που υποστηρίζονται” s

όνο κατά την προβολή εικόνων από 
ολογιστή

όνο κατά την προβολή εικόνων από 
ολογιστή
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 Τ

 Ο

 ∆

Αν
εισ
συ

omposite videog ή S-Videog, χρησιµοποιήστε 
ξετε τη µορφή του σήµατος βίντεο.

Έχ
εικ

τα) για να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα. 
33

Είν λή είναι συνδεδεµένα σωστά. 
Είν
(αν

α να ρυθµίσετε την αντίθεση. “Image” 

Έχ θµιση χρωµάτων) για να ρυθµίσετε το 
ωµάτων) s σελίδα 33

Έχ
απ

η χρωµάτων) και “Tint” (Απόχρωση) για να 
 “Color Intensity” (Ένταση χρωµάτων), 

Έχ
εικ

τα) και “Brightness Control” (Έλεγχος 

) - “Brightness Control” (Έλεγχος 

Είν
(αν

α να ρυθµίσετε την αντίθεση. “Image” 

Έχ
για

ποίο πρέπει να αντικαθίσταται η λάµπα, 
ώµατος υποβαθµίζεται. Όταν συµβεί αυτό, 
58

Πρ
εκτ
(Υπ

ρική οθόνη είναι εκείνες που προέρχονται 
νες από εξοπλισµό βίντεο σε εξωτερική 
η προβληµάτων

α χρώµατα της εικόνας δεν εµφανίζονται σωστά

ι εικόνες εµφανίζονται σκοτεινές

εν εµφανίζεται τίποτα στην εξωτερική οθόνη 

Έλεγχος Αντιµετώπιση
τιστοιχούν οι ρυθµίσεις των σηµάτων 
όδου στα σήµατα της συνδεδεµένης 
σκευής;

Εάν στο βιντεοπροβολέα έχει συνδεθεί εξοπλισµός προέλευσης c
την εντολή “Video Signal” (Σήµα βίντεο) του µενού για να επιλέ
“Signal” - “Video Signal” s σελίδα 34

ει ρυθµιστεί σωστά η φωτεινότητα της 
όνας;

Χρησιµοποιήστε την εντολή µενού “Brightness” (Φωτεινότη
“Image” (Εικόνα) - “Brightness” (Φωτεινότητα) s σελίδα

αι σωστά συνδεδεµένα τα καλώδια; Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια που απαιτούνται για την προβο
αι σωστή η ρύθµιση contrast 
τίθεση)g (Αντίθεση) της εικόνας;

Χρησιµοποιήστε την εντολή µενού “Contrast” (Αντίθεση) γι
(Εικόνα) - “Contrast” (Αντίθεση) s σελίδα 33

ει ρυθµιστεί σωστά το χρώµα; Χρησιµοποιήστε την εντολή µενού “Color Adjustment” (Ρύ
χρώµα. “Image” (Εικόνα) - “Color Adjustment” (Ρύθµιση χρ

ει ρυθµιστεί σωστά η ένταση και η 
όχρωση των χρωµάτων;

Χρησιµοποιήστε τις εντολές µενού “Color Intensity” (Έντασ
ρυθµίσετε το χρώµα και την απόχρωση. “Image” (Εικόνα) -
“Tint” (Απόχρωση) s σελίδα 33

Έλεγχος Αντιµετώπιση
ει ρυθµιστεί σωστά η φωτεινότητα της 
όνας;

Χρησιµοποιήστε τις εντολές µενού “Brightness” (Φωτεινότη
φωτεινότητας) για να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα.
“Image” - “Brightness” s σελίδα 33 “Settings” (Ρυθµίσεις
φωτεινότητας) s σελίδα 35

αι σωστή η ρύθµιση contrast 
τίθεση)g (Αντίθεση) της εικόνας;

Χρησιµοποιήστε την εντολή µενού “Contrast” (Αντίθεση) γι
(Εικόνα) - “Contrast” (Αντίθεση) s σελίδα 33

ει συµπληρωθεί το χρονικό διάστηµα 
 την αντικατάσταση της λάµπας;

Όταν έχει σχεδόν εξαντληθεί το χρονικό διάστηµα κατά το ο
οι εικόνες εµφανίζονται πιο σκοτεινές και η ποιότητα του χρ
η λάµπα πρέπει να αντικαθίσταται µε καινούρια. s σελίδα

Έλεγχος Αντιµετώπιση
οβάλλονται εικόνες από άλλη θύρα 
ός από τη θύρα Computer 
ολογιστής);

Οι µόνες εικόνες που µπορούν να προβάλλονται στην εξωτε
από τη θύρα του υπολογιστή. ∆εν µπορείτε να στέλνετε εικό
οθόνη. s σελίδα 65

Μόνο κατά την προβολή 
εικόνων από βίντεο
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 Ο

 ∆

Προ

η
Έχ
(Λε

η συσκευή.

Είν ει τροφοδοσία ρεύµατος. Συνδέστε σωστά το 

θείτε ότι παρέχεται ρεύµα.
Αν
λυ
ρεύ

φή ή να είναι ελαττωµατικό. Συνδέστε ξανά 
πάρχει, διακόψτε τη χρήση του 
ην πρίζα και απευθυνθείτε στην πλησιέστερη 
ιεθνούς εγγύησης” του εντύπου Οδηγίες για 

Άλλ

η
Είν
πρ

o (Ήχος).

Έχ
χα

η του ήχου. s σελίδα 17

Έχ
Mu

 τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε τη 
η προβληµάτων

 βιντεοπροβολέας δεν ανάβει

εν ακούγεται ήχος ή η ένταση του ήχου είναι πολύ χαµηλή

βλήµατα κατά την έναρξη της προβολής

Έλεγχος Αντιµετώπισ
ετε πατήσει το κουµπί [Power] 
ιτουργία);

Πατήστε το κουµπί [Power] (Λειτουργία) για να ανάψετε τ

αι όλες οι ενδεικτικές λυχνίες σβηστές; Το καλώδιο ρεύµατος δεν έχει συνδεθεί σωστά ή δεν υπάρχ
καλώδιο ρεύµατος στο βιντεοπροβολέα. 
∆ιαφορετικά, ελέγξτε τον ασφαλειοδιακόπτη για να βεβαιω

άβουν και σβήνουν οι ενδεικτικές 
χνίες όταν αγγίζετε το καλώδιο 
µατος;

Είναι πιθανόν το καλώδιο ρεύµατος να µην κάνει καλή επα
το καλώδιο ρεύµατος. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί να υ
βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος από τ
διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα “Προϋποθέσεις δ
την ασφάλεια/Όροι διεθνούς εγγύησης.

α προβλήµατα

Έλεγχος Αντιµετώπισ
αι σωστά συνδεδεµένος ο εξοπλισµός 
οέλευσης του ήχου;

Ελέγξτε εάν είναι συνδεδεµένο το καλώδιο στη θύρα Audi

ει ρυθµιστεί η ένταση του ήχου στο 
µηλότερο επίπεδο;

Ρυθµίστε την ένταση σε επίπεδο που επιτρέπει την ακρόασ

ει ενεργοποιηθεί η κατάσταση A/V 
te (Παύση ήχου/εικόνας); 

Πατήστε το κουµπί [A/V Mute] (Παύση ήχου/εικόνας) στη
λειτουργία παύσης ήχου/εικόνας. s σελίδα 20
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 Τ
η

Είν
τηλ
πε
βιν
χρ

 του βιντεοπροβολέα.
±30° οριζόντια και περίπου ±15° 

Μή
του
βιν

ου 6m. 

Είν
βιν
ηλ
λα

έκτη φωτός από το τηλεχειριστήριο δεν θα 

Έχ
δεν

τε τοποθετήσει σωστά. s σελίδα 57

Έχ
τηλ
30 

αµείνει πατηµένο για περισσότερα από 
ει σήµατα (κατάσταση χαµηλής 
ιακοπής είναι να αποτραπεί η εξάντληση των 
ιµένου πάνω στο τηλεχειριστήριο. 
 λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.
η προβληµάτων

ο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί
Έλεγχος Αντιµετώπισ

αι η περιοχή εκποµπής φωτός του 
εχειριστηρίου στραµµένη προς την 
ριοχή δέκτη φωτός του 
τεοπροβολέα όταν αυτό 
ησιµοποιείται;

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την περιοχή δέκτη φωτός
Η γωνία λειτουργίας για το τηλεχειριστήριο είναι περίπου 
κατακόρυφα. 

πως είναι πολύ µεγάλη η απόσταση 
 τηλεχειριστηρίου από το 
τεοπροβολέα;

Η εµβέλεια λειτουργίας για το τηλεχειριστήριο είναι περίπ

αι η περιοχή δέκτη φωτός του 
τεοπροβολέα εκτεθειµένη στο άµεσο 
ιακό φως ή σε έντονο φως από 
µπτήρες φθορισµού;

Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα σε θέση όπου η περιοχή δ
είναι εκτεθειµένη σε έντονο φως.

ουν εξαντληθεί οι µπαταρίες ή µήπως 
 είναι τοποθετηµένες σωστά;

Εισάγετε καινούριες µπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχε

ει πατηθεί κάποιο κουµπί του 
εχειριστηρίου για περισσότερα από 
δευτερόλεπτα;

Εάν κάποιο από τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου έχει παρ
30 δευτερόλεπτα, το τηλεχειριστήριο σταµατάει να εκπέµπ
κατανάλωσης του τηλεχειριστηρίου). Ο σκοπός αυτής της δ
µπαταριών εξαιτίας εκούσιας τοποθέτησης κάποιου αντικε
Όταν το κουµπί απελευθερωθεί, θα συνεχιστεί η κανονική
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Ρύθµ

Ο β
ανα

οπροβολέα από την οροφή, απαιτείται ειδική 
ικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας, 
σετε αυτήν τη µέθοδο εγκατάστασης. 
ροφής είναι απαραίτητο για την εγκατάσταση 
ροφή. s σελίδα 68

ρ

ρ

 στην οροφή ή για προβολή µε χρήση 
ς οθόνης, ρυθµίστε την εντολή 
 (Προβολή) του µενού “Extended” 
ρυθµίσεις) ώστε να αντιστοιχεί στη 
τάστασης. s σελίδα 36

ολή σε οροφή (Πρόσθια προβολή/ 

ολή σε οροφή µε τη χρήση ηµιδιαφανούς 
ή/ Προβολή σε οροφή)
καλ

cΠρ

• Π

• Ο
π

ατάσταση
ιση του βιντεοπροβολέα

ιντεοπροβολέας υποστηρίζει τους τέσσερις τρόπους προβολής που 
φέρονται παρακάτω, από τους οποίους µπορείτε να επιλέξετε τον 
ύτερο για την προβολή των εικόνων σας.

* Για την ανάρτηση του βιντε
µέθοδος εγκατάστασης. Επ
εάν θέλετε να χρησιµοποιή
Το προαιρετικό στήριγµα ο
του βιντεοπροβολέα στην ο

οσοχή: •Προτού ξεκινήσετε µε τη ρύθµιση του 
βιντεοπροβολέα, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις 
Οδηγίες για την ασφάλεια/Όροι διεθνούς εγγύησης 
που παρέχονται χωριστά.

•Μην στηρίζετε το βιντεοπροβολέα όρθιο στη µία 
πλευρά του για την πραγµατοποίηση προβολής, διότι 
υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν δυσλειτουργίες.

όσθια προβολή (Πρόσθια προβολή)

πίσθια προβολή µε χρήση ηµιδιαφανούς οθόνης (Οπίσθια 
οβολή)

QΣυµβουλή: Για προβολή
ηµιδιαφανού
“Projection”
(Πρόσθετες 
µέθοδο εγκα

• Πρόσθια προβολή/ Προβ
Προβολή σε οροφή)

• Οπίσθια προβολή/ Προβ
οθόνης (Οπίσθια προβολ
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Καθα

έ
ό

θ
µ

ό

 

η
 

φίλτρο αέρα ή στην είσοδο εξαερισµού µπορεί 
ωτερικής θερµοκρασίας του βιντεοπροβολέα, 
ροβληµάτων στη λειτουργία και τη µείωση της 
 συστήµατος.
τά τα εξαρτήµατα τουλάχιστον µία φορά κάθε 
ιείτε το βιντεοπροβολέα σε χώρους µε πολλή 
τερα.

ων αέρα και της εισόδου εξαερισµού

ρα αέρα είναι φθαρµένα ή το 
ητικό µήνυµα εµφανιστεί και πάλι µετά τον 
 τους, τότε θα πρέπει να αντικατασταθούν. 
ήστε µε καινούριο φίλτρο αέρα. Ανατρέξτε 
τα “Αντικατάσταση του φίλτρου αέρα”. 
64 (Αντικατάσταση του φίλτρου αέρα)
Πρ
ποι

Κα
µε 
Εάν
νερ
στη
σκο
την

Χρ
για

cΠρ

Καθ

cΠρ

Καθ

cΠρ
τήρηση
 την ενότητα περιγράφονται εργασίες συντήρησης, όπως ο καθαρισµός 
εοπροβολέα και η αντικατάσταση αναλώσιµων εξαρτηµάτων.

ρισµός

πει να καθαρίζετε το βιντεοπροβολέα όταν λερώνεται ή εάν η 
τητα των εικόνων που προβάλλονται αρχίσει να µειώνεται.

αρίζετε την επιφάνεια του βιντεοπροβολέα σκουπίζοντάς την απαλά 
αλακό πανί.
 ο βιντεοπροβολέας είναι ιδιαίτερα λερωµένος, υγράνετε το πανί µε 
 που θα περιέχει µικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού και, 
συνέχεια, στύψτε καλά το πανί προτού το χρησιµοποιήσετε για να 
υπίσετε την επιφάνεια του βιντεοπροβολέα. Κατόπιν, σκουπίστε ξανά 
επιφάνεια µε ένα µαλακό, στεγνό πανί.

σιµοποιήστε ένα φυσητήρα του εµπορίου ή χαρτί καθαρισµού φακών 
να σκουπίσετε απαλά το φακό.

Η συσσώρευση σκόνης στο 
να προκαλέσει άνοδο της εσ
µε συνέπεια την εµφάνιση π
διάρκειας ζωής του οπτικού
Συνιστάται να καθαρίζετε αυ
τρεις µήνες. Εάν χρησιµοπο
σκόνη, καθαρίζετέ τα συχνόοσοχή: Πριν από τον καθαρισµό, βεβαιωθείτε ότι έχετε 

διαβάσει τις Οδηγίες για την ασφάλεια/Όροι διεθνούς 
εγγύησης που παρέχονται χωριστά.

αρισµός της επιφάνειας του βιντεοπροβολέα

οσοχή:Μην χρησιµοποιήσετε πτητικές ουσίες, όπως κερί, 
οινόπνευµα ή διαλυτικό για τον καθαρισµό της 
επιφάνειας του βιντεοπροβολέα. Αυτές οι ουσίες µπορούν 
να παραµορφώσουν την επιφάνεια και να προκαλέσουν 
την αποκόλληση του εξωτερικού επιχρίσµατος.

αρισµός του φακού

οσοχή: Μην τρίβετε το φακό µε τραχιά υλικά και µην τον 
υποβάλλετε σε καταπονήσεις, καθώς µπορεί εύκολα 
να υποστεί βλάβη.

Καθαρισµός των φίλτρ

QΣυµβουλή: Εάν τα φίλτ
προειδοποι
καθαρισµό
Αντικαταστ
στην ενότη
s σελίδα
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Αντικ

Στο
των

Εάν
εάν 
πιθα
µπα
έτοι

∆ΙΑ∆

ίες.
ηµείων (+) και (–) στην υποδοχή των 
ίτε για τη σωστή τοποθέτησή τους.

ο κάλυµµα των µπαταριών.
τµήµατος µπαταριών έως ότου 
.

Αντ

cΠρ

A1
ηση

ατάσταση αναλωσίµων

 τµήµα αυτό παρέχονται υποδείξεις σχετικά µε τον τρόπο αντικατάστασης 
 µπαταριών του τηλεχειριστηρίου, της λάµπας και των φίλτρων αέρα.

 παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην απόκριση του τηλεχειριστηρίου ή 
αυτό δεν λειτουργεί αφού παρέλθει κάποιο διάστηµα χρήσης του, 
νώς οι µπαταρίες να έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις 
ταρίες Συνιστάτε να έχετε δύο εφεδρικές αλκαλικές µπαταρίες AAA 
µες για χρήση όταν χρειαστεί.

ΙΚΑΣΙΑ

Αφαιρέστε το κάλυµµα των µπαταριών.
Πιέστε το άγκιστρο του καλύµµατος του τµήµατος µπαταριών 
και σηκώστε το κάλυµµα. 

Εισάγετε τις µπαταρ
Ελέγξτε τις θέσεις των σ
µπαταριών και βεβαιωθε

 Επανατοποθετήστε τ
Πιέστε το κάλυµµα του 
εφαρµόσει στη θέση του

ικατάσταση µπαταριών

οσοχή: Πριν αντικαταστήσετε τις µπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε διαβάσει τις Οδηγίες για την ασφάλεια/Όροι 
διεθνούς εγγύησης που παρέχονται χωριστά.

Άγκιστρο

A2

A3
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Πρέ

• Στ
(Α

.

• Ότ
αν

• Οι
το

Περ  την αντικατάσταση της λάµπας έχει 
ε να εµφανίζεται µετά από την πάροδο 
 χρονικών περιόδων, ούτως ώστε να 
η αρχική φωτεινότητα και ποιότητα των 
ν εικόνων. “Brightness Control” (Έλεγχος 

) - “” s σελίδα 35
οποιείται συνεχώς σε υψηλή φωτεινότητα: 
0 ώρες
οποιείται συνεχώς σε χαµηλή 
α: Περίπου 2900 ώρες
ε να χρησιµοποιείτε τη λάµπα µετά το 
ης περιόδου, οι πιθανότητες να σπάσει η 
νται. Όταν εµφανιστεί το µήνυµα 
ης της λάµπας, αντικαταστήστε τη µε 
υντοµότερο δυνατό, ακόµη και αν αυτή 
 λειτουργεί.

 χαρακτηριστικά και µε τον τρόπο χρήσης 
πορεί να γίνει πιο σκοτεινή ή να 
 λειτουργεί πριν από την εµφάνιση του 
κού µηνύµατος για τη λάµπα. Πρέπει να 
ε µια ανταλλακτική λάµπα σε περίπτωση 

ε µε το κατάστηµα αγοράς για να 
α ανταλλακτική λάµπα.

ας

τάτε τη λάµπα επειδή σταµάτησε να 
εται να έχει σπάσει.
τήσετε τη λάµπα βιντεοπροβολέα που 
θεί στην οροφή, θα πρέπει πάντα να 
τι ενδέχεται η λάµπα να έχει σπάσει, 
τάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την 
καλύµµατος της λάµπας.
ς ότου η λάµπα κρυώσει αρκετά προτού 
κάλυµµα της λάµπας. Περιµένετε περίπου 
ην απενεργοποίηση της συσκευής για να 
πα.
ηση

πει να αντικαταστήσετε τη λάµπα όταν:

ην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα “Replace the Lamp.” 
ντικαταστήστε τη λάµπα) κατά την έναρξη της προβολής.

αν η ενδεικτική λυχνία Lamp (Λάµπα) είναι πορτοκαλί και 
αβοσβήνει

 εικόνες που προβάλλονται γίνονται πιο σκοτεινές ή η ποιότητά 
υς αρχίζει να µειώνεται

ίοδος αντικατάστασης λάµπας

Θα εµφανιστεί ένα µήνυµα.

Πορτοκαλί και αναβοσβήνει

QΣυµβουλή: •Το µήνυµα για
ρυθµιστεί ώστ
των παρακάτω
διατηρούνται 
προβαλλόµενω
φωτεινότητας
· Όταν χρησιµ
Περίπου 190

· Όταν χρησιµ
φωτεινότητ

•Εάν συνεχίσετ
πέρας αυτής τ
λάµπα αυξάνο
αντικατάστασ
καινούρια το σ
εξακολουθεί να

•Ανάλογα µε τα
της λάµπας, µ
σταµατήσει να
προειδοποιητι
πάντα να έχετ
που χρειαστεί.

•Επικοινωνήστ
αποκτήσετε µι

Αντικατάσταση της λάµπ

cΠροσοχή: •Εάν αντικαθισ
δουλεύει, ενδέχ
Εάν αντικατασ
έχει εγκαταστα
έχετε υπόψη ό
συνεπώς, εφισ
αφαίρεση του 

•Περιµένετε έω
αφαιρέσετε το 
µία ώρα από τ
κρυώσει η λάµ
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∆ΙΑ∆ ο βίδες στερέωσης της λάµπας.
ίδες στερέωσης της λάµπας µε κατσαβίδι 
ν ανταλλακτική λάµπα (ή µε δικό σας 

πα.
όπως υποδεικνύεται στο παρακάτω σχήµα, 
στε την από το βιντεοπροβολέα.
άσει, αντικαταστήστε τη µε καινούρια ή 
τάστηµα της περιοχής σας για περαιτέρω 
αστήσετε τη λάµπα µόνοι σας, 
υχόν θραύσµατα γυαλιού.

A1

A2
ηση

ΙΚΑΣΙΑ

Αφού απενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα και η 
προειδοποίηση επιβεβαίωσης ηχήσει δύο φορές, 
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος.

Περιµένετε να κρυώσει η λάµπα και, στη συνέχεια, 
αφαιρέστε το κάλυµµα της λάµπας από τη βάση του 
βιντεοπροβολέα.
Χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης του καλύµµατος της λάµπας µε 
κατσαβίδι που παρέχεται µε την ανταλλακτική λάµπα (ή µε 
δικό σας σταυροκατσάβιδο).
Στη συνέχεια, ολισθήστε το κάλυµµα της λάµπας προς τα 
µπρος και σηκώστε το για να το αφαιρέσετε.

Χαλαρώστε τις δύ
Χαλαρώστε τις δύο β
που παρέχεται µε τη
σταυροκατσάβιδο).

Αφαιρέστε τη λάµ
Κρατήστε τη λάµπα 
σηκώστε και αφαιρέ
Εάν η λάµπα έχει σπ
απευθυνθείτε στο κα
οδηγίες. Εάν αντικατ
προφυλαχτείτε από τ

A3

A4
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QΣυµ

A5

A6
ηση

Εγκαταστήστε την καινούρια λάµπα.
Εισάγετε την καινούρια λάµπα µε τρόπο ώστε να εφαρµόσει 
σωστά και, όταν τοποθετηθεί, σφίξτε τις δύο βίδες.

Εγκαταστήστε το κάλυµµα της λάµπας.
Ολισθήστε το κάλυµµα της λάµπας και σφίξτε το µε τις βίδες 
στερέωσης.

βουλή: •Τοποθετήστε καλά τη λάµπα. Εάν η λάµπα 
αφαιρεθεί, τότε σβήνει αυτόµατα για ασφάλεια. 
Επίσης, η λάµπα δεν ανάβει εάν δεν τοποθετηθεί 
σωστά η λάµπα ή το κάλυµµά της.

•Η λάµπα περιέχει υδράργυρο. Απορρίψτε τις 
χρησιµοποιηµένες λάµπες σύµφωνα µε τους 
τοπικούς κανονισµούς.
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Ο β
τις ώ
φτά
µήν
µετρ
επα

∆ΙΑ∆

(Επαναφορά) από το µενού 
, στη συνέχεια, επιλέξτε “Lamp-
ναφορά ωρών λειτουργίας λάµπας).
ετικά µε αυτήν τη λειτουργία, ανατρέξτε 
η του µενού διαµόρφωσης”. 

υ µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τις 
λούν στον οδηγό που εµφανίζεται στο 
ης.

η ένδειξη “Execute?” (Εκτέλεση;), 
αι).
ίνεται επαναφορά του χρόνου λειτουργίας 

Επα

QΣυµ

A1

τήριο Από τον πίνακα ελέγχου
ηση

ιντεοπροβολέας διαθέτει ενσωµατωµένο µετρητή που παρακολουθεί 
ρες λειτουργίας της λάµπας. Όταν ο συνολικός χρόνος λειτουργίας 
σει σε ένα συγκεκριµένο όριο, τότε εµφανίζεται το προειδοποιητικό 
υµα για αντικατάσταση. Συνεπώς, πρέπει να γίνεται επαναφορά του 
ητή όταν η λάµπα αντικαθίσταται από καινούρια. Μπορείτε να 
ναφέρετε το µετρητή χρησιµοποιώντας το µενού διαµόρφωσης.

ΙΚΑΣΙΑ

Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος και ενεργοποιήστε το 
βιντεοπροβολέα.

Επιλέξτε “Reset” 
διαµόρφωσης και
Hours reset” (Επα
Για λεπτοµέρειες σχ
στην ενότητα “Χρήσ
s σελίδα 32
∆είτε τα κουµπιά πο
λειτουργίες που εκτε
κάτω µέρος της οθόν

Όταν εµφανιστεί 
επιλέξτε “Yes” (Ν
Με τον τρόπο αυτό γ
της λάµπας.

ναφορά του χρόνου λειτουργίας της λάµπας

βουλή: Μην κάνετε επαναφορά του χρόνου λειτουργίας 
της λάµπας, εάν η λάµπα δεν έχει αντικατασταθεί, 
διαφορετικά θα υποδεικνύεται εσφαλµένη περίοδος 
αντικατάστασης της λάµπας.

A2

Από το τηλεχειρισ

A3
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Εάν
εµφ
αντι
Το φ
βιντ

∆ΙΑ∆

αινούριο φίλτρο αέρα.
τα των φίλτρων αέρα προς τα µέσα και 
ρµόσουν στη θέση τους.

Αντ

A1

A2
α χρησιµοποιηµένα φίλτρα αέρα 
 τους τοπικούς κανονισµούς.
ρου αέρα: Ενώσεις πολυανθρακικής 
στικό ABS
ός πολυουρεθάνης
ηση

 τα φίλτρα αέρα είναι φθαρµένα ή το προειδοποιητικό µήνυµα 
ανιστεί και πάλι µετά τον καθαρισµό τους, τότε θα πρέπει να 
κατασταθούν.
ίλτρο αέρα µπορεί να αντικατασταθεί ακόµη και όταν ο 
εοπροβολέας είναι εγκατεστηµένος στην οροφή.

ΙΚΑΣΙΑ

Αφού απενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα και η 
προειδοποίηση επιβεβαίωσης ηχήσει δύο φορές, 
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος.

Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.
Τοποθετήστε τα δάκτυλά σας στη σχισµή του φίλτρου αέρα και 
ωθήστε προς τα µπρος για να το αφαιρέσετε.

Τοποθετήστε το κ
Ωθήστε τα καλύµµα
πιέστε έως ότου εφα

ικατάσταση του φίλτρου αέρα

Σχισµή

QΣυµβουλή: Απορρίψτε τ
σύµφωνα µε
Πλαίσιο φίλτ
οµάδας, πλα
Φίλτρο: Αφρ

A3
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Μπορεί

∆

ed” (Πρόσθετες ρυθµίσεις) στο 
ης και, στη συνέχεια, επιλέξτε 
γότυπο χρήστη). 

ετικά µε αυτήν τη λειτουργία, ανατρέξτε 
η του µενού διαµόρφωσης”. 

 τηλεχειριστηρίου ή του πίνακα ελέγχου που 
οιήσετε, καθώς και τις λειτουργίες που 
 που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης.

QΣυµ

υργία “User’s Logo Protect” (Προστασία 
ρήστη) του στοιχείου “Password Protect” 
 µε κωδικό πρόσβασης) είναι 
ένη (“ON”), τότε εµφανίζεται ένα 
το λογότυπο χρήστη µπορεί να εγγραφεί. 
 ενός λογότυπου χρήστη, πρέπει πρώτα 
ποιήσετε (“OFF”) τη ρύθµιση “User’s 
t” (Προστασία λογότυπου χρήστη). 
28
δη ολοκληρωθεί οι λειτουργίες keystone 
∆ιόρθωση keystone), Zoom adjustment 
υµ) κ.λπ., η λειτουργία που εκτελείται 
 όταν επιλέξετε το µενού “User’s Logo” 
ρήστη).
∆ΙΑ

A1
οθήκευση λογότυπου χρήστη
τε να εγγράψετε την εικόνα που προβάλλεται ως λογότυπο χρήστη.

ΙΚΑΣΙΑ

Προβάλετε την εικόνα που επιθυµείτε να 
χρησιµοποιήσετε ως λογότυπο χρήστη και, 
στη συνέχεια, εµφανίστε το µενού διαµόρφωσης.

Επιλέξτε “Extend
µενού διαµόρφωσ
“User’s Logo” (Λο
Για λεπτοµέρειες σχ
στην ενότητα “Χρήσ
s σελίδα 32
∆είτε τα κουµπιά του
µπορείτε να χρησιµοπ
εκτελούν, στον οδηγό

βουλή: Όταν εγγράφεται ένα λογότυπο χρήστη, 
το προηγούµενο λογότυπο χρήστη διαγράφεται.

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου

QΣυµβουλή: •Εάν η λειτο
λογότυπου χ
(Προστασία
ενεργοποιηµ
µήνυµα και 
Για εγγραφή
να απενεργο
Logo Protec
s σελίδα

•Εάν έχουν ή
correction (
(Ρύθµιση ζο
ακυρώνεται
(Λογότυπο χ

A2
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ένδειξη “Select this image?” 
 εικόνας;), επιλέξτε “Yes” (Ναι).

τό εστίασης από την οθόνη 
e (Ποσοστό εστίασης).

νδειξη “Save this image?” 
 της εικόνας;), επιλέξτε “Yes” (Ναι).
εί. Όταν ολοκληρωθεί η αποθήκευση της 
 µήνυµα “Completed.” (Ολοκληρώθηκε).

QΣυµ

A3

A4

ήστη µπορούν να αποθηκευτούν σε 
ι 400 ×  300 κουκίδες.

αι να χρειαστεί λίγος χρόνος για την 
ου λογότυπου του χρήστη (περίπου 
τα). Κατά την αποθήκευση του 
στη µην χρησιµοποιείτε το 
α ή άλλες πηγές συνδεδεµένες σε αυτόν, 
κίνδυνος να προκληθούν σφάλµατα κατά 
του.
υτεί το λογότυπο χρήστη, η ρύθµιση 
 µπορεί να επανέλθει στην εργοστασιακή 
κευση λογότυπου χρήστη

Όταν εµφανιστεί η ένδειξη “Choose this image as the 
User's Logo?” (Επιλογή αυτής της εικόνας ως 
λογότυπο χρήστη;), επιλέξτε “Yes” (Ναι).

Θα εµφανιστούν η εικόνα προς εγγραφή και ένα πλαίσιο 
επιλογής. Μετακινήστε το πλαίσιο για να επιλέξετε το 
τµήµα της εικόνας που θέλετε να χρησιµοποιήσετε.

Όταν εµφανιστεί η 
(Επιλογή αυτής της

Επιλέξτε το ποσοσ
ρύθµισης Zoom rat

Όταν εµφανιστεί η έ
(Αποθήκευση αυτής
Η εικόνα θα αποθηκευτ
εικόνας, εµφανίζεται το

βουλή: Όταν πιέσετε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή) στο 
τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου του 
βιντεοπροβολέα, το σήµα εικόνας θα εµφανιστεί στην 
αρχική ανάλυση, µε αποτέλεσµα, εάν προβληθεί σήµα 
µε ανάλυση διαφορετική από την ανάλυση του πίνακα 
ελέγχου του βιντεοπροβολέα ή εάν προβληθεί εικόνα 
βίντεο, να αλλάξει το µέγεθος της εικόνας.

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου

QΣυµβουλή: Τα λογότυπα χρ
µέγεθος έως κα

QΣυµβουλή: •∆εν αποκλείετ
αποθήκευση τ
15 δευτερόλεπ
λογότυπου χρή
βιντεοπροβολέ
διότι υπάρχει 
τη λειτουργία 

•Όταν αποθηκε
λογότυπου δεν
ρύθµιση.

A5

A6

A7



65Έλε ξοδος οθόνης)
κ

 

µ

 

Όταν ε
αναλογ
είσοδο
Compo

QΣυ

Κ

Θύρα
γχος προβαλλόµενων εικόνων σε εξωτερική οθόνη (έ
τελείτε παρουσιάσεις ή παρόµοιες εργασίες, µπορείτε να ελέγξετε τις 
ικές εικόνες RGB και τις εικόνες βίντεο RGB από έναν υπολογιστή ως 
στον ακροδέκτη “Computer/Component Video” (Υπολογιστής/
nent Video) συνδέοντας µια εξωτερική οθόνη στο βιντεοπροβολέα.

βουλή: •∆εν µπορεί να γίνει έξοδος εικόνων component video, 
S-Video και composite video σε εξωτερική οθόνη.

•∆εν µπορεί να γίνει έξοδος του µετρητή ρύθµισης για 
τη διόρθωση keystone, καθώς και των µενού 
διαµόρφωσης και βοήθειας σε εξωτερική οθόνη.

αλώδιο παρεχόµενο µε την οθόνη Προς θύρα Monitor Out 
(Έξοδος οθόνης) (µαύρη)

οθόνης
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Τα ακόλ ν εξαρτηµάτων ενηµερώθηκε τον 
Απρίλιο ποιήσεις ανάλογα µε τη χώρα αγοράς.

εοπροβολέα από την οροφή απαιτείται ειδική 
ν θέλετε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη µέθοδο 
στε µε το κατάστηµα της περιοχής σας.

Πρ
α
κ
ο
ν
ν
ν

η
σ

m

ο

 

ο
ύ

 

ι
ρ

cm)/ασηµί)* ELPFP04
cm)/ασηµί)* ELPFP05
cm)/ασηµί)* ELPFP06
ση του βιντεοπροβολέα σε ψηλή οροφή ή 

33
µένες λάµπες.

µένα φίλτρα αέρα.
Μαλ
Η θή
βιντε
Οθό
Οθό
Οθό
Φορη
Φορ
Μια 
Καλώ
(1,8 
Είναι
βιντε
Καλώ
(3 m
Καλώ
(20 m
Εάν τ
βιντε
µακρ
Καλώ
(3 m
Χρησ
comp
Στήρ
Για χ
αιρετικά εξαρτήµατα και αναλώσιµα
ουθα προαιρετικά εξαρτήµατα διατίθενται προς πώληση εάν χρειαστούν. Αυτός ο κατάλογος προαιρετικώ
του 2005. Τα στοιχεία των εξαρτηµάτων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Υπάρχουν διαφορο

* Για την ανάρτηση του βιντ
µέθοδος εγκατάστασης. Εά
εγκατάστασης, επικοινωνή

οαιρετικά εξαρτήµατα
κή θήκη µεταφοράς ELPKS16
η αυτή χρησιµοποιείται όταν θέλετε να µεταφέρετε το 
προβολέα.
η 60"  ELPSC07 
η 80"  ELPSC08 
η 100" ELPSC10 
τή οθόνη τύπου ρολό. (Aspect ratio (Λόγος διαστάσεων)g 4:3)
τή οθόνη 50" ELPSC06
υµπαγής οθόνη που µεταφέρεται εύκολα. (Λόγος διαστάσεων 4:3)
διο ηλεκτρονικού υπολογιστή VGA-HD15 ELPKC02
 - για mini D-Sub 15-pin/mini D-Sub 15-pin)

 ίδιο µε το καλώδιο ηλεκτρονικού υπολογιστή που παρέχεται µε το 
προβολέα.
διο ηλεκτρονικού υπολογιστή VGA-HD15 ELPKC09

- για mini D-Sub 15-pin/mini D-Sub 15-pin)
διο ηλεκτρονικού υπολογιστή VGA-HD15 ELPKC10
 - για mini D-Sub 15-pin/mini D-Sub 15-pin)
ο καλώδιο ηλεκτρονικού υπολογιστή που παρέχεται µε το 
προβολέα είναι πολύ κοντό, χρησιµοποιήστε ένα από αυτά τα 
τερα καλώδια.
διο component video ELPKC19
- για mini D-Sub 15-pin/RCA αρσενικό ×  3)
ιµοποιήστε για τη σύνδεση του εξοπλισµού προέλευσης 
onent videog.
γµα οροφής * ELPMB18
ήση κατά την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα σε οροφή.

Πλάκα οροφής* ELPFC03
Σωλήνας 370 (370 mm (37 
Σωλήνας 570 (570 mm (57 
Σωλήνας 770 (770 mm (77 
Για χρήση κατά την εγκατάστα
σε οροφή µε ξύλινη επένδυση.

Αναλώσιµα

Ανταλλακτική λάµπα ELPLP
Ανταλλακτικό για χρησιµοποιη
Κιτ φίλτρου ELPAF08
(2 φίλτρα αέρα)
Ανταλλακτικό για χρησιµοποιη
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Ακολου ται να µην είναι γνωστοί ή να µην 
επεξηγο που διατίθενται στο εµπόριο.

As
δια

λεόρασης υψηλής ευκρίνειας) έχουν λόγο 
πλές εικόνες είναι 4:3.

ε
άτων είναι υψηλή, τα χρώµατα αποκτούν 
τούν κοκκινωπή χροιά.

 της εικόνας, για να επιτυγχάνεται καλύτερη 

λούνται από τρία ανεξάρτητα σήµατα: 

ικόνας αναµεµειγµένα µαζί. Η χρήση αυτού 
πων NTSC, PAL και SECAM). 
νται στη χρωµατική ράβδο 

ς µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί, για να 
παλές οι διαφορές τους, αντίστοιχα. 
 αντίθεσης”.
κός ήχος διαθέτει δύο κανάλια και 
,1 κανάλια) στο οποίο προστίθεται ένα 
r).
ς). Αναφέρεται σε συστήµατα υψηλής 

όρωση)g (προοδευτική σάρωση), 

ι σε πέντε οριζόντιες γραµµές που 
 προς την κάτω πλευρά της οθόνης. Οι ζυγές 

o
ρ

υτικά, από πάνω προς τα κάτω, για τη 

υ
µα για ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα. Για το 
ανανέωση του στοιχείου εκποµπής φωτός. 
νανέωσης” και εκφράζεται σε hertz (Hz).
ειας). Αναφέρεται σε βασικά συστήµατα 
 (HDTV).
Co
(Θ
Co

Co

Co

Do

HD

Πλ

Pr
(Π
Re
(Ρ

SD
σσάρι
θεί η επεξήγηση κάποιων από τους όρους που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο και οι οποίοι ενδέχε
ύνται στο ίδιο το εγχειρίδιο. Περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να βρείτε ανατρέχοντας σε άλλες εκδόσεις 

pect ratio (Λόγος 
στάσεων)

Ο λόγος µεταξύ του πλάτους και του ύψους µιας εικόνας. Οι εικόνες HDTV (τη
διαστάσεων 16:9 και εµφανίζονται µακρόστενες. Ο λόγος διαστάσεων για τις α

lor Temp. 
ρµοκρασία χρωµάτων)

Η θερµοκρασία ενός αντικειµένου που εκπέµπει φως. Εάν η θερµοκρασία χρωµ
µπλε χροιά. Εάν η θερµοκρασία χρωµάτων είναι χαµηλότερη, τα χρώµατα αποκ

mponent video Σήµατα βίντεο που έχουν χωριστά σήµατα για τη φωτεινότητα και τα χρώµατα
ποιότητα εικόνας. 
Στην τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV), αναφέρεται σε εικόνες που αποτε
Y (σήµα φωτεινότητας) και Pb και Pr (σήµατα διαφοράς χρωµάτων).

mposite video Σήµατα βίντεο που έχουν τα σήµατα για τη φωτεινότητας και τα χρώµατα της ε
του τύπου σηµάτων είναι διαδεδοµένη σε οικιακό εξοπλισµό βίντεο (των προτύ
Το φέρον σήµα Y (σήµα φωτεινότητας) και το σήµα χρωµικότητας που περιέχο
αλληλεπικαλύπτονται ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σήµα.

ntrast (Αντίθεση) Η σχετική φωτεινότητα των φωτεινών και των σκοτεινών περιοχών µιας εικόνα
βελτιωθεί η ευκρίνεια του κειµένου και των γραφικών ή για να φαίνονται πιο α
Η ρύθµιση της συγκεκριµένης ιδιότητας µιας εικόνας ονοµάζεται “ρύθµιση της

lby Digital Μια µορφή ήχου που ανέπτυξε η Dolby Laboratories. Ο κανονικός στερεοφωνι
χρησιµοποιεί δύο ηχεία. Ο ήχος Dolby Digital είναι ένα εξακάναλο σύστηµα (5
κεντρικό ηχείο, δύο πίσω ηχεία και ένα ηχείο χαµηλών συχνοτήτων (sub-woofe

TV Συντοµογραφία του High-Definition Television (Τηλεόραση Υψηλής Ευκρίνεια
ευκρίνειας που πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές.
•Κάθετη ανάλυση 750p ή 1125i ή µεγαλύτερη (p = progressive (π ροοδευτικώσ
i = π λεγµύνη σόρωσηg (πλεγµένη σάρωση))

•aspect ratio (λόγος διαστόσεων)g (Λόγος διαστάσεων) οθόνης 16:9
•Λήψη και αναπαραγωγή (ή έξοδος) ήχου Dolby Digitalg 

εγµένη σάρωση Μέθοδος σάρωσης εικόνας κατά την οποία τα δεδοµένα της εικόνας διαιρούντα
εµφανίζονται σε ακολουθία από την αριστερή προς τη δεξιά και από την επάνω
και οι µονές γραµµές εµφανίζονται διαδοχικά.

gressive 
οοδευτική σάρωση)

Μέθοδος σάρωσης εικόνας όπου τα δεδοµένα µιας εικόνας σαρώνονται προοδε
δηµιουργία µιας ενιαίας εικόνας.

fresh rate 
θµός ανανέωσης)

Το στοιχείο εκποµπής φωτός µιας εικόνας διατηρεί την ίδια φωτεινότητα και χρώ
λόγο αυτό, η εικόνα πρέπει να σαρώνεται πολλές φορές το δευτερόλεπτο για την 
Ο αριθµός των λειτουργιών ανανέωσης ανά δευτερόλεπτο ονοµάζεται “ρυθµός α

TV Συντοµογραφία του Standard Definition Television (Τηλεόραση Απλής Ευκρίν
τηλεόρασης που δεν πληρούν τις προδιαγραφές τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας
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Κλ οία µπορεί να διέλθει ένα αντικλεπτικό 
ζι ή σε στύλο. Αυτός ο βιντεοπροβολέας είναι 
άζεται από την Kensington.

Sq
(Κα

ντίως και αποθηκεύονται στο µέσο εγγραφής 

µπίεσης, αποθηκεύονται στην αρχική τους 

sR ται η επεξεργασία από τα λειτουργικά 
ου αναπαράγονται από εξοπλισµό βίντεο. 
έστε το βιντεοπροβολέα και τη συνδεδεµένη 

SV  χρησιµοποιείται από συµβατούς µε IBM PC/ 

S-V ώµατα της εικόνας, για να επιτυγχάνεται 

νότητας) και C (σήµα χρωµάτων).
SX  που χρησιµοποιείται από συµβατούς µε IBM 

Sy ριµένη συχνότητα. Εάν η συχνότητα του 
 θα εµφανίζονται δεν θα είναι καλής 
τική σχέση των κορυφών και των βάσεων του 
, ενδέχεται να παρουσιάζονται προβλήµατα, 

Tra ριµένη συχνότητα. Εάν η συχνότητα του 
 θα εµφανίζονται δεν θα είναι καλής 
αριθµός των κορυφών της κυµατοµορφής του 
ά το “tracking”, στις εικόνες που 

US ειται για διεπαφή που χρησιµοποιείται για τη 
ζουν µόνο σχετικά χαµηλές ταχύτητες 

VG  χρησιµοποιείται από συµβατούς µε IBM PC/ 

XG ου χρησιµοποιείται από συµβατούς µε IBM 
άρι

είδωµα ασφαλείας ∆ιάταξη που αποτελείται από θήκη του βιντεοπροβολέα µε µια οπή από την οπ
καλώδιο που διατίθεται στο εµπόριο, για την ασφάλιση της συσκευής σε τραπέ
συµβατός µε το σύστηµα ασφαλείας Microsaver Security System που κατασκευ

ueeze mode 
τάσταση συµπίεσης)

Στην κατάσταση αυτή, οι εικόνες ευρείας σε διαστάσεις 16:9 συµπιέζονται οριζο
ως εικόνες 4:3.
Όταν οι εικόνες αυτές αναπαράγονται από το βιντεοπροβολέα σε κατάσταση συ
µορφή (16:9).

GB ∆ιεθνές πρότυπο για τα χρωµατικά εύρη που καθιερώθηκε ώστε να διευκολύνε
συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και από το ∆ιαδίκτυο των χρωµάτων π
Εάν ο συνδεδεµένος εξοπλισµός προέλευσης διαθέτει κατάσταση sRGB, τότε θ
προέλευσης σήµατος στη ρύθµιση sRGB.

GA Τύπος σήµατος βίντεο µε ανάλυση 800 (οριζόντια) ×  600 (κάθετη) κουκίδες που
AT υπολογιστές.

ideo Σήµα εικόνας που έχει διαχωρισµένα τα τµήµατα για τη φωτεινότητα και τα χρ
καλύτερη ποιότητα εικόνας. 
Αφορά εικόνες που αποτελούνται από δύο ανεξάρτητα σήµατα: Y (σήµα φωτει

GA Τύπος σήµατος βίντεο µε ανάλυση 1280 (οριζόντια) ×  1024 (κάθετη) κουκίδες
PC/ AT υπολογιστές.

nc (Συγχρονισµός) Τα σήµατα εξόδου των υπολογιστών και εξοπλισµού βίντεο RGB έχουν συγκεκ
βιντεοπροβολέα δεν είναι συγχρονισµένη µε αυτή τη συχνότητα, οι εικόνες που
ποιότητας. Η διαδικασία συγχρονισµού των φάσεων αυτών των σηµάτων (η σχε
σήµατος) ονοµάζεται “συγχρονισµός”. Εάν τα σήµατα δεν είναι συγχρονισµένα
όπως εικόνα που τρεµοσβήνει, θολή εικόνα και οριζόντιες γραµµές.

cking (Ιχνηλάτηση) Τα σήµατα εξόδου των υπολογιστών και εξοπλισµού βίντεο RGB έχουν συγκεκ
βιντεοπροβολέα δεν είναι συγχρονισµένη µε αυτή τη συχνότητα, οι εικόνες που
ποιότητας. Η διαδικασία συγχρονισµού της συχνότητας αυτών των σηµάτων (ο 
σήµατος) ονοµάζεται “tracking” (ιχνηλάτηση). Εάν δεν πραγµατοποιηθεί σωστ
προβάλλονται θα εµφανίζονται φαρδιές, κάθετες γραµµές.

B Ακρωνύµιο των λέξεων Universal Serial Bus (Ενιαίος σειριακός δίαυλος). Πρόκ
σύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών µε περιφερειακές συσκευές που υποστηρί
µετάδοσης δεδοµένων.

A Τύπος σήµατος βίντεο µε ανάλυση 640 (οριζόντια) ×  480 (κάθετη) κουκίδες που
AT υπολογιστές.

A Τύπος σήµατος βίντεο µε ανάλυση 1024 (οριζόντια) ×  768 (κάθετη) κουκίδες π
PC/ AT υπολογιστές.
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Κατά

Ότα
ενερ

ι

τ
α

ν

πος B)

ο
ρ

γ

<Στον υπολογιστή>

προ
Ότα
περ
Εάν
βιντ

* Ό
γι

Ενεργ
Απενε
(ON/O

Επιλο

A/V M
(Ενεργ
απενερ
ήχου/ε

A/V M
(Επιλο
εικόνα
άλογος εντολών ESC/VP21
λογος εντολών

ν αποστέλλεται εντολή ενεργοποίησης στο βιντεοπροβολέα, τότε γίνεται 
γοποίηση και ο βιντεοπροβολέας µεταβαίνει σε κατάσταση 
θέρµανσης. Όταν γίνει ενεργοποίηση, αποστέλλεται κωδικός “:” (3Ah).
ν ο βιντεοπροβολέας εκτελεί µια εντολή, αποστέλλει κωδικό “:” και 
µένει για την επόµενη εντολή.
 η επεξεργασία της εντολής ολοκληρωθεί µε σφάλµα, τότε ο 
εοπροβολέας αποστέλλει σήµα σφάλµατος και επιστρέφει τον κωδικό “:”.

αν δίνετε κάποια από τις παραπάνω εντολές, πατήστε κωδικό (0Dh) 
 επαναφορά φορείου (Carriage Return (CR)) έως το τέλος.

∆ιαγράµµατα καλωδίω

Μορφή ακροδέκτη: USB (τύ

Στοιχείο Εντολή
ποίηση/
γοποίηση 
FF)

ON PWR ON
OFF PWR OFF

ή σήµατος

Computer (Auto) SOURCE 1F (ΠΗΓΗ 1F)
Computer SOURCE 11 (ΠΗΓΗ 11)
Component Video SOURCE 14 (ΠΗΓΗ 14)
Video SOURCE 41 (ΠΗΓΗ 41)
S-Video SOURCE 42 (ΠΗΓΗ 42)

ute ON/OFF 
οποίηση/
γοποίηση παύσης 
ικόνας)

ON MUTE ON 
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΥΣΗΣ)

OFF MUTE OFF 
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΥΣΗΣ)

ute Selection 
γή παύσης ήχου/
ς)

Black MSEL 00
Blue MSEL 01
User’s Logo MSEL 02

Σύνδεση USB 

<Στο βιντεοπροβολέα>

(τύπος B)
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Ρύθµ

Για 
VP2
περ

∆ΙΑ∆

cΠρ

A1

A2

A3

A4

A5
ογος εντολών ESC/VP21

ιση σύνδεσης USB

τον έλεγχο του βιντεοπροβολέα µε τη χρήση των εντολών του ESC/
1 µέσω σύνδεσης USB, πρέπει να κάνετε τις προετοιµασίες που 
ιγράφονται παρακάτω.

ΙΚΑΣΙΑ

Αντιγράψτε στον υπολογιστή σας τον οδηγό USB 
(Οδηγός USB-COM) από την τοποθεσία της EPSON 
στο Web.
Η διεύθυνση URL είναι η εξής:
 http://esupport.epson-europe.com/downloads

Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας τον οδηγό USB 
που αντιγράψατε.
∆ιαβάστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη λήψης.

Αλλάξτε τη ρύθµιση “Link21L” στο µενού “Extended” 
(Πρόσθετες λειτουργίες) σε “ON” (Ενεργοποίηση).

Απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα.

Όταν η προειδοποίηση επιβεβαίωσης ηχήσει δύο 
φορές, απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα.
Η επικοινωνία µέσω σύνδεσης USB θα είναι εφικτή όταν ο 
βιντεοπροβολέας ενεργοποιηθεί εκ νέου.

οσοχή: Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύµατος προτού η 
προειδοποίηση επιβεβαίωσης ηχήσει δύο φορές, 
η θύρα επικοινωνίας δεν αλλάζει.

http://esupport.epson-europe.com/downloads


71Κατ ζονται

Η
ε
Η

Υπο

V
G

X

S
S

T
T
T

 Video

resh rate 
ς ανανέωση
)g (Hz)

Ανάλυση (κουκίδες)*2

Aspect ratio 
(Λόγος 

διαστάσεων)g 
4:3 

Λόγος 
διαστάσεων 

16:9

60 800×600 800×450

50 800×600 800×450

60 800×600 800×450

60 800×600 800×450

60 800×600 800×450

eo

resh rate 
ς ανανέωσ
)g (Hz)

Ανάλυση (κουκίδες)*2

Aspect ratio 
(Λόγος 

διαστάσεων)g 
4:3 

Λόγος 
διαστάσεων 

16:9

60 800×600 800× 450
50 800×600 800× 450
*1:

*2:

Ενδ
περ
των

V

S

S

M
M
M
M
M

SDT
SD
SD

HD
HD
άλογος απεικονίσεων οθόνης που υποστηρί

 σύνδεση δεν είναι εφικτή εάν ο εξοπλισµός δεν διαθέτει θύρα 
ξόδου VGA.
 τιµή όταν έχει οριστεί µέγιστο ζουµ.

έχεται να µπορούν να προβληθούν ορισµένα σήµατα που δεν 
ιέχονται στον πίνακα. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η υποστήριξη όλων 
 λειτουργιών.

λογιστής/Βίντεο RGB

Σήµα
Refresh rate 

(Ρυθµός ανανέωσης)
g (Hz)

Ανάλυση  
προέλευσης 
(κουκίδες)

Ανάλυση 
προβολής*2 
(κουκίδες)

GAg 60 640× 480 800× 600
AEGA 640× 350 800× 438

VESA 60/72/75/85,iMac*1 640× 480 800× 600
VGAg 56/60/72/75/85,iMac*1 800× 600 800× 600
GAg 60/70/75/85,iMac*1 1024× 768 800× 600

XGAg 70/75/85 1152×864 800× 600
XGA 60/75/85 1280× 960 800× 600
XGA 60/75/85 1280× 1024 750× 600
AC13" 640× 480 800× 600
AC16" 832× 624 800× 600
AC19" 1024× 768 800× 600
AC19" 60 1024× 768 800× 600
AC21" 1152×870 794× 600
Vg(625i) 50 720× 576 800× 600
TV(525i) 60 720× 480 800× 600
V(525p) 60 640× 480 800× 600
Vg(750p) 60 1280× 720 800× 450
V(1125i) 60 1920× 1080 800× 450

Component Video/RGB

Σήµα
Ref

(Ρυθµό
ς

SDTVg(525i)
(D1)

SDTV (625i)
SDTV(525p)

(D2)
HDTVg(750p) 16:9 

(D4)
HDTV (1125i) 16:9 

(D3)

Composite Video/S-Vid

Σήµα
Ref

(Ρυθµό
ης

TV (NTSC)
TV (PAL, SECAM)
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ώνεται προς το πρότυπο USB 1.1. 
α την καλή λειτουργία του ακροδέκτη USB µε 
 συσκευές.

α σε κλίση µεγαλύτερη των 30° µπορεί να 
ροκαλέσει ατύχηµα.

Όνοµ
προϊό
∆ιαστ

θ
η
τ
δ

υ
ι
σ
ι

χ

ο

ο
ή
ς
δ

ού 
ς

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Η.Π.Α.
FCC Part 15B Class B (DoC)
Καναδάς

ICES-003 Class B

Ευρωπαϊκή Ένωση
Οδηγία περί ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας
(89/336/ΕΟΚ)

EN55022, 1998 Class B
EN55024, 1998
IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B

ο βιντεοπροβολέα χρησιµοποιούνται 
µένα κυκλώµατα Pixelworks DNXTM.

0°- 30°

0°- 30°
Μέγε
οθόν
κρυσ
Μέθο
απεικ
Ανάλ
Ρύθµ
εστία
Ρύθµ
Λάµπ
(πηγή
Μέγισ
έξοδο
Ηχείο
Παρο
ρεύµα

Θερµ
λειτου
Θερµ
αποθ
Βάρο
Ακρο
διαγραφές
* Η διεπαφή USB συµµορφ
∆εν παρέχεται εγγύηση γι
όλες τις συµβατές µε USB

Γωνία κλίσης

Η χρήση του βιντεοπροβολέ
οδηγήσει σε βλάβη και να π

α 
ντος

Βιντεοπροβολέας πολυµέσων EMP-S3

άσεις 327 (Π) ×  86 (Υ) ×  246 (Β) mm (δεν περιλαµβάνονται τα 
στηρίγµατα)

ος 
ς υγρών 
άλλων

0,5 ίντσες

ος 
όνισης

Ενεργό πλέγµα πολυσιλικόνης TFT

ση SVGAg 480.000 pixel (800 (Π) ×  600 (Υ) κουκίδες) ×  3
ση 
ης

Χειροκίνητη

ση ζουµ Ηλεκτρονική (περίπου 1:1,35)
α 
 φωτός)

Λάµπα UHE, 135 W, αριθ. µοντέλου: ELPLP33

τη 
ς ήχου

1W µονοφωνικός

1
ή 
τος

100- 240VAC 50/60Hz 2,2-1,0A
Κατανάλωση ισχύος
Σε λειτουργία: 200W(100 έως 240 V)
Σε αναµονή: 4,8W (100 έως 240 V)

κρασία 
ργίας

+5 – +35ΊC (χωρίς συµπύκνωση)

κρασία 
κευσης

-10 – +60ΊC (χωρίς συµπύκνωση)

Περίπου 2,5 kg 
έκτες Computer 

(Υπολογιστής)
1 Mini D-Sub 15-pin (θηλυκό) 

µπλε
S-Video 1 Mini DIN 4-pin
Video (Βίντεο) 1 RCA pin jack
Είσοδος ήχου 1 RCA pin jack×2 (L,R)
USB* 1 Ακροδέκτης USB (σειρά B)
Monitor Out 
(Έξοδος οθόνης)

1 Mini D-Sub 15-pin (θηλυκό) 
µαύρο

Ασφάλεια

Η.Π.Α.
UL60950 Τρίτη έκδοση
Καναδάς
CSA C22.2 No.60950
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οδηγία περί ηλεκτρολογικ
εξοπλισµού χαµηλής τάση
(73/23/ΕΟΚ)
IEC60950 3η Έκδοση

Σε αυτόν τ
ολοκληρω

0°- 30°

0°- 30°
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Μονάδες: mm

M4× 9

11527

246
86

12
άνιση

3-

1

80

12

104.7327

83.7

50.1*

7.7

Κέντρο φακού

69.7

*Απόσταση από το κέντρο του φακού έως το σηµείο στερέωσης του βραχίονα ανάρτησης
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Source Search (Αναζήτηση 
προέλευσης)...................... 7, 18

Source (Προέλευση) ...............38
Sports......................................14
Sports (Σπορ)..........................14
Squeeze mode (Κατάσταση 
συµπίεσης) ............................21

sRGB.......................................14
Sync. Info (Πληροφορίες 
συγχρονισµού) ......................38

Sync (Συγχρονισµός) ........ 13, 34

T

Theatre (Θέατρο) ....................14
Tint (Απόχρωση) .....................33
Tracking (Ιχνηλάτηση)....... 12, 34

U

User’s Logo Protect (Προστασία 
λογότυπου χρήστη)................. 27

User’s Logo 
(Λογότυπο χρήστη) ...............63

V

Video Signal (Σήµα βίντεο)..34, 38

W

Wireless Mouse (Ασύρµατο 
ποντίκι) ..................................23
A/V M
ήχου

B

Backg
(Χρώ
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Brightn

C

Color 
(Έντα

Color 
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Color 
(Θερµ

Comp
(Είσο

Config
διαµό
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D

DirectP
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ση) .......................... 12, 34
te (Παύση 
εικόνας)........................ 20

ound Color 
α φόντου) ................... 36

oard (Μαυροπίνακας) .. 14
ess (Φωτεινότητα)....... 33

ntensity 
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 κατατεθέν της Dolby Laboratories.

 DNX είναι εµπορικά σήµατα της 

που χρησιµοποιούνται στο παρόν 
α σκοπούς προσδιορισµού και ενδέχεται 
ν αντίστοιχων κατόχων τους. Η EPSON 
ς επί αυτών των σηµάτων.
 λογισµικό ανοιχτού κώδικα.

µατος.
φύλαξη παντός δικαιώµατος. ∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, 
ήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε 
 ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, δηµιουργίας 
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ας δηµοσίευσης χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση 

IKO EPSON CORPORATION. ∆εν αναλαµβάνεται καµία 
 σε σχέση µε δικαιώµατα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ως προς τη 
των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο παρόν. Επίσης, 
λαµβάνεται καµία ευθύνη για ζηµίες που θα προκύψουν από τη 
των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.
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 ευθύνη έναντι του αγοραστή αυτού του προϊόντος ή έναντι 
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τα EPSON ή Προϊόντα Εγκεκριµένα από την EPSON.

Γενική δήλωση: 
Η επωνυµία EPSON είν
EPSON CORPORATIO
Οι επωνυµίες Macintosh
της Apple Computer, Inc
Η επωνυµία IBM είναι σ
Machines Corporation.
Τα Windows και Window
Corporation στις Ηνωµέ
Η επωνυµία Dolby είναι
Οι επωνυµίες Pixelwork
Pixelworks, Inc.

Άλλες επωνυµίες προϊόν
αναφέρονται αποκλειστι
να είναι εµπορικά σήµατ
αποποιείται κάθε δικαιώ
Αυτό το προϊόν χρησιµο
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