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1Täs

a itse projektoriyksikköön sisältyviä 
ä

vammoja tai vaurioita.

sta olisi hyvä tietää.

 sivun näyttöön sitä 

anojen selitys löytyy 
rkastella asianomaista hakusanaa 
Ku
lis

M

sä oppaassa käytetyt merkitsemistavat

n sanat ”yksikkö” tai ”projektori” esiintyvät tämän käyttöoppaan tekstissä, ne voivat tarkoitta
varusteita tai erikseen hankittavaa lisälaitetta.

cHuom! Kiinnittää huomiota tilanteisiin, joissa huolimattomuus voi aiheuttaa 

QVihje: On merkki lisäinformaatiosta ja viittaa asioihin, jotka kyseisestä aihee

ks. Viittaa sivuun, jolta löytyy hyödyllistä tietoa kyseisestä aiheesta. Saat
napsauttamalla.

g
Osoittaa, että tämän symbolin edessä näkyvän alleviivatun sanan tai s
termisanastosta. Napsauta alleviivattua sanaa tai sanoja, kun haluat ta
liitteiden kohdassa ”Sanasto”. ssivu 67

Viittaa menettelytapoihin ja käyttötoimien järjestykseen.
Ilmoitetut työtoimet on syytä suorittaa numeroidussa järjestyksessä.

[ (Nimi) ] Tarkoittaa ohjauspaneelin tai kaukosäätimen painikkeiden nimiä. 
Esimerkki: [Esc]-painike

”(Valikon nimi)” Viittaa määritysten valikkovaihtoehtoihin.
Esimerkki: ”Kuva”-”Kirkkaus”

ENETTELYTAPA
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Voit
ymp

a
ta

n
o

y
ä

nsiosta et joudu tekemään hankalia 

ästi yhdellä kädellä. 

mat ratkaistaan dialogin avulla
n luet vastauksen kysymykseen. ssivu 41

 projektorin virran, kuuluu piippaava 

 virta kytketään päälle. Kun laite on jäähtynyt, 
 merkkiääntä. Kun olet kuullut 
rrottaa virtajohdon.

Colou

a

p

Suo
käy
Pik
vir

 L
Ku
aut

 H
Kä
ja s

Suor

Help
jektorin ominaisuudet

 tarkastella valokuvia, diaesityksiä, pelien näyttöjä jne. ja valita 
äristöön parhaiten sopivan värisävyn. ssivu 14

ran virrankytkennän toiminto tarkoittaa, että voit kytkeä projektorin 
ttöön yksinkertaisesti yhdistämällä sen sähköverkkoon. ssivu 37
sammutustoiminnolla voit lopettaa käytön nopeasti vain irrottamalla 
johdon seinästä heti kun esitys on ohi.

ähdehaun avulla voit nopeasti valita projisoitavan kuvan.
 painat Source Search (Lähdehaku) -painiketta, laite tunnistaa 
maattisesti sille tulevan kuvasignaalin ja projisoi sen kankaalle.

elppokäyttöinen ohjauspaneeli, jossa on suuret painikkeet
tön helpottamiseksi painikkeet on luokiteltu ja järjestelty projisointi- 
ätötoimintojensa mukaan. ssivu 7

 Yksijalkaisen jalustan a
kaltevuussäätöjä

Voit säätää korkeutta näppär

 Ohjetoiminnossa ongel
Saat ratkaisun ongelmaasi, ku

 Kun kytket tai katkaiset
äänimerkki

Piippaus kuuluu kerran, kun
kuuluu vahvistukseksi kaksi
vahvistusmerkkiäänet, voit i

r Mode (Väritila)

 virrankytkentä ja pikasammutus

okäyttöisyys

Asetukset Projisointi käynnissä Vianmääritys



5Projek

Jos 
void

 K
Voit

 K
v

Näin
taha

Imag

Turv
torin ominaisuudet

et voi asettaa projektoria suoraan valkokankaan eteen, kuvan paikkaa 
aan säätää projektoria siirtämättä. ssivu 16

äyttäjien hallinta salasanasuojauksen avulla
 rajoittaa projektorin käyttöä määrittämällä sille salasanan. ssivu 26

äyttölukko estää kaikkien ohjauspaneelin painikkeiden käytön 
irtapainiketta lukuunottamatta
 kukaan ei pääse muuttamaan laitteesi asetuksia vahingossa eikä 

llaan, jos käytät sitä julkisessa tilaisuudessa, koulussa tms. ssivu 29

e Shift (Kuvan siirto)

allisuustoiminto



6Osi

Edes

• Ohjauspaneeli ssivu 7

• Kaukosäätimen signaalien 
vastaanottoalue
Vastaanottaa kaukosäätimen signaaleja.

• Linssin suojus
Pane paikalleen suojaamaan linssiä 
likaantumiselta ja vaurioilta, 
kun projektoria ei käytetä.

• Tarkennuksen säätörengas 
Säätää kuvatarkkuuden.

o
k
a

 
u

• Turvalukko ( ) ssivu 68
• Ilma
cHuom

Älä k
proje
kosk

• Lam
Avaa
lamp
en nimet ja toiminnot

sä / Päällä

• Etupuolen säätöjalka
Pidentyy ja lyhenee heijastuskulman 
säätämiseksi, kun projektori asetetaan 
tukipinnalle, esimerkiksi hyllylle.

• Jalan säätövipu
Vedä jalan säätövipu ulos kun haluat 
säätää jalkaa pitemmäksi tai 
lyhyemmäksi.

npoistoaukko
!
ske ilmanpoistoaukkoon heti 
torin käytön jälkeen tai sen aikana, 
 se kuumenee.

pun kansi ssivu 58
tämä kansi, kun vaihdat projektorin 
n.



7Osien 

Ohjau

• [Pow
Kytk
pois 

elp]-painike ssivu 41
o esiin ja sulkee ohjeen, josta saa ratkaisuja 
enneisiin ongelmiin.

• [Me
Tuo e

• [Esc]-painike 
ssivu 32
Lopettaa käynnissä olevan 
toiminnon.
Jos määritysvalikko on 
auki, tämä tuo esiin 
edellisen näytön tai valikon. 

• [Läh
Signa
järjes
kuva

]-painike ssivu 12, 32
GB-videokuvat ja tietokoneen analogiset 
vat automaattisesti optimikuviksi.

tössä on määritysvalikko tai ohjekuva, 
ksyy ja syöttää kulloinkin valitun arvon.

e] (Laajakulma)-ja [Tele]--painike 
ivu 32
 kuvakoon. Jos näytössä on määritysvalikko tai 
va, siitä voi valita valikkokohteita ja 

rvoja.

• Mer
ss
Merk
niide
(tasai
vilkk
proje
nimet ja toiminnot

spaneeli

er] (Virta) -painike
ee projektorin virran päälle tai 
päältä.

• [H
Tu
ilm

nu]-painike ssivu 32
siin ja sulkee määritysvalikon.

dehaku]-painike ssivu 18
alilähdettä haetaan automaattisesti seuraavassa 
tyksessä ja projisoitavaksi tulee liitetyn laitteen 

signaali.

Tietokoneliitäntä

S-video-liitäntäportti

Video-liitäntäportti

• [Enter
Säätää R
RGB-ku
Jos näy
se hyvä

• [ ] [ ]-painike
ssivu 32
Korjaa trapetsivääristymä 
painamalla tätä.
Jos näytössä on määritysvalikko tai 
ohjekuva, siitä voi valita 
valikkokohteita ja säätöarvoja.

• [Wid
ss
Säätää
ohjeku
säätöa

kkivalotilat 
ivu 43
kivalojen väri ja 
n palamistapa 
nen tai 
uva) näyttää 
ktorin tilan.



8Osien 

Takan

• Kaukosäätimen signaalien 
vastaanottoalue
Vastaanottaa kaukosäätimen signaaleja.

• Vir
Kyt

• Tie
Syö
tieto
kom
vide

-portti ssivu 23, 69
 projektorin tietokoneeseen USBg-

lilla käytettäessä langattoman hiiren 
toa.

koneelta tulevia kuvia ei voida 
oida, jos tietokoneliitäntä tehdään 
kaapelilla.

• Mo
Siir
RGB
tieto
sign
Tätä
vide

• Tak
nimet ja toiminnot

a

ransyöttö
ketään virtajohtoon.

tokoneliitäntä 
ttää analogisia RGB-videosignaaleja 
koneelta sekä RGB- ja 
ponenttivideog -signaaleja muista 
olähteistä.

• Video-liitäntäportti
Vastaanottaa 
komposiittivideog-
signaaleja muista 
videolähteistä 
projektoriin.

• S-video-liitäntäportti
Vastaanottaa S-videog-
signaaleja muista 
videolähteistä projektoriin.

• USB
Liittää
kaape
toimin
Tieto
projis
USB-

nitorin lähtö-liitäntä ssivu 65
tää projisoitavat tietokoneen analogiset 

-signaalit tai RGB-videosignaalit 
koneliitäntäporttiin kytketystä 
aalilähteestä ulkoiseen monitoriin. 
ominaisuutta ei voida käyttää 

olaitteistolta tuleville signaaleille.

• Kaiutin
apuolen säätöjalka

• Audiotulo
Kytkettyjen ulkoisten laitteiden audiosignaalit.
Kahta tai useampaa samaa tuloliitäntää 
käyttävää ulkoista laitetta kytkettäessä toinen 
täytyy irrottaa ennen toisen kytkemistä, 
tai käyttää audiovalitsinta.



9Osien 

Pohja

Ilmansuodatin (ilmanottoaukko) 
ssivu 56, 62
Tämä estää pölyn ja muiden ulkoisten 
hiukkasten pääsyn projektorin sisälle 
ilmanoton mukana. Se on puhdistettava ja 
tarvittaessa vaihdettava säännöllisesti.

oon.

ätöjalka

Linssisuojuksen kiinnityslenkin tuki
Poista tämä, kun ripustat projektorin kattoon.
nimet ja toiminnot

ssa

•

• Kiinnityskohdat ripustusta varten (3 kohtaa) ssivu 55, 66
Kiinnitä lisävarusteena saatava kattoripustin tähän, kun ripustat projektorin katt

• Etupuolen sä

•

• Jalan säätövipu
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Kauk

Kun

• [Vid

• [S-V

näppäimet ssivu 26

 control light-emitting area 
säätimen signaalien lähetysalue)

• [A/V

• [E-Z

• [En

• [Es

• [Au

-painike ssivu 32

] (Virta)-painike

Mode]-painike ssivu 14

nikkeet ssivu 24, 32

]-painike ssivu 20

• [Pa

• [Co

]-painike ssivu 21

• [Po

]-painike ssivu 18

ainike ssivu 41

e]-painikkeet ssivu 17

painike ssivu 26
nimet ja toiminnot

osäädin

  asetetaan painikekuvakkeen tai painikkeen päälle, näyttöön tulee painikkeen toiminnon selitys.

eo]-painikkeet ssivu 18

ideo]-painike ssivu 18

• Numero

• Remote
(Kauko

 Mute]-painike ssivu 20

oom]-painike ( ) ( ) ssivu 22

ter]-painike ssivu 24, 32

c]-painike ssivu 24, 32

to]-painike ssivu 12

• [Menu]

• [Power

• [Color 

• [ ]-pai

• [Freeze

ge down]- ja [Page up] -painikkeet ssivu 24

mputer]-painike ssivu 18

• [Resize

inter]-painike ssivu 21

• [Search

• [Help]-p

• [Volum

• [Num]-
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Tämä luku  kuvan laatua e kuvaa voi muuttaa.

Kuvan l äminen...
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Projisoi  säätämin
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utomaattinen tunnistaminen ja 
n muuttaminen niiden mukaiseksi 

(lähdehaku) ............................................. 18
utokset kaukosäätimestä ....................... 18
an s
 selvittää, miten

aadun säät
onekuvien ja

maattiset asetuk
nnan säätämine
ronisoinnin säät
ointilaadun v
r Mode) (Väri

ntiasennon
minen ja muuttam
, äänenvoimakkuutta, väritilaa ym. voi muuttaa ja miten its
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kuvien säätäminen..........12
............................................ 12
............................................ 12
............................................ 13

..........................................14

en (Image Shift) ....16

Äänenvoimakku

Projisoidun kuv
• Tulosignaalien a
projisoidun kuva
(Source Search) 

• Suorat asetusmu



12Kuv

Tieto

Aut
n
m
t

n
F
t
n
a

- tai RGB-
oria raitoja, eivätkä 
y korjaamaan tätä, 
tö on suoritettava 

alikosta ”Signal” (Signaali) –  
nta).

oja kohdasta ”Määritysvalikon käyttö”. 

 alaosasta käytettävissä olevat painikkeet ja 
nnot.

Aut

h

ttämällä Ohjauspaneelia käyttämällä
sig
var
Au
Seu

Ku
”O
ase
pai
ohj

QVi
an laadun säätäminen

konekuvien ja RGB-videokuvien säätäminen

omaattiset asetukset tunnistavat tietokoneelta tulevat analogiset RGB-
aalit ja säätävät ne automaattisesti parhaan mahdollisen kuvanlaadun 
istamiseksi.

omaattiset asetukset merkitsevät seuraavien kolmen kohteen säätämistä:
rantag, Position (Paikka) ja Synkronisointig.

 Automaattiset asetukset-arvoksi Signaali-valikossa on valittu 
F (pois)”, automaattisia asetuksia ei suoriteta. Jos haluat tehdä nämä 
ukset samalla kun projektori esittää tietokone- tai RGB-videokuvaa, 
a kaukosäätimen [Auto] (Autom.) -painiketta tai tietokoneen 
uspaneelin [Enter]-painiketta.

Jos projisoiduissa tietokone
videokuvissa näkyy pystysu
automaattiset asetukset pyst
manuaalinen Seurantag-sää
seuraavasti:

MENETTELYTAPA

Valitse määritysv
”Tracking” (Seura
Katso tarkempia tiet
ssivu 32
Tarkista kuvaruudun
niihin liittyvät toimi

omaattiset asetukset

je: •Jos painat kaukosäätimen [Auto] (Autom.) -painiketta 
tai tietokoneen ohjauspaneelin [Enter]-painiketta 
samalla kun suoritat muita toimintoja, kuten 
osasuurennosta tai kuvanpysäytystä, nämä toiminnot 
keskeytetään ja automaattiset asetukset käynnistyvät.

•Joskus signaalien automaattiasetukset voivat olla 
virheellisiä. Tähän voi olla syynä tietokoneen tai syötetyn 
RGB-videosignaalin tyyppi. Käytä sellaisessa tapauksessa 
määritysvalikon komentoja seurannan ja synkronisoinnin 
manuaaliseen säätämiseen. ssivu 13

Kaukosäädintä käyttämällä Ohjauspaneelia käyttämällä

Seurannan säätäminen

A1

Kaukosäädintä käy
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- tai RGB-
, sumeutta tai muita 
set asetukset pysty 
en Synkronisointig-
asti:

alikosta Signal (Signaali) – Sync. 

oja kohdasta ”Määritysvalikon käyttö”. 

 alaosasta käytettävissä olevat painikkeet ja 
nnot.

QVih

A2

A3

minen

ttämällä Ohjauspaneelia käyttämällä
 laadun säätäminen

Poista pystysuorat raidat kuvasta seurantaa 
säätämällä. 

Seurannan arvo kasvaa tai vähenee joka kerta kun painat 
painiketta.

Painamalla [Menu] (Valikko) -painiketta voit sulkea 
määritysvalikon.

Jos projisoiduissa tietokone
videokuvissa näkyy välkettä
häiriöitä, eivätkä automaatti
korjaamaan tätä, manuaalin
säätö on suoritettava seuraav

MENETTELYTAPA

Valitse määritysv
(Synkronisointi).
Katso tarkempia tiet
ssivu 32
Tarkista kuvaruudun
niihin liittyvät toimi

je: Jatkuvan seurantasäädön aikana kuva vilkkuu, mutta 
tämä on normaalia.

Kaukosäädintä käyttämällä Ohjauspaneelia käyttämällä

Synkronisoinnin säätä

A1

Kaukosäädintä käy
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tseminen
)

si asetettua väritilaa ovat valittavissa 
en mukaan. Projisoitaville kuville sopivan 
 helposti parhaaseen mahdolliseen 
aus vaihtelee valitun väritilan mukaan.

QVih

A2

A3

Sovellus
e syötetään tietokone- ja RGB-videokuvaa)
 ja niissä on voimakkaita kontrasteja. Ihanteellinen 
sähtyneitä kuvia, kuten valokuvia, valoisassa 

e syötetään komponenttivideo-, S-video- tai 
kuvaa)
a ja vauhdikkaita. Ihanteellinen tapa projisoida 
jelmia valoisassa tilassa.
 näyttää diaesitystyyppistä materiaalia valoisassa 

onnollisesti. Ihanteellinen tapa katsella elokuvia 
ssa.
n tummuusasteiden korostamiseen. Ihanteellinen 
pelejä valoisassa huoneessa
sRGB-väristandardia noudattaville kuville
a vihreälle liitutaululle, tällä asetuksella saat niistä 
an kuin valkokankaalla.
 laadun säätäminen

Säädä synkronisointia, kunnes vaakasuorat häiriöt 
katoavat kuvasta.

Synkronisoinnin arvo kasvaa tai vähenee joka kerta, kun painat 
painiketta.

Painamalla [Menu] (Valikko) -painiketta voit sulkea 
määritysvalikon.

Projisointilaadun vali
(Color Mode) (Väritila

Seuraavat seitsemän valmiik
projisoitavien kuvien luonte
väritilan valinnalla päästään
kuvanlaatuun. Kuvien kirkk

je: •Jos seurantag on säätämättä kun ryhdyt säätämään 
synkronisointia, et välttämättä saa parhaita tuloksia. 
Seurannan virheellinen säätö ei välttämättä näy 
kaikentyyppisissä kuvissa. Paljon viivoja ja varjostusta 
sisältävissä kuvissa virheellinen seurantasäätö näkyy 
yleensä paremmin, joten tarkista ensin seuranta.

•Värinää ja sameutta voi ilmetä myös silloin, 
kun kirkkaus-, kontrastig-, terävyys-, kuvansuurennos- 
ja trapetsikorjausasetukset on tehty.

Kaukosäädintä käyttämällä Ohjauspaneelia käyttämällä

Tila
Valokuva (Kun projektorill

Kuvat ovat eloisia
tapa projisoida py
tilassa.

Urheiluks. (Kun projektorill
komposiittivideo
Kuvat ovat eloisi
esim. televisio-oh

Presentation 
(Diaesitys)

Ihanteellinen tapa
tilassa.

Teatteri Sävyttää kuvat lu
pimeässä huonee

Peli Soveltuu parhaite
pelattaessa video

sRGBg Paras vaihtoehto 
Liitutaulu Jos projisoit kuvi

oikeanvärisiä aiv
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MEN

Vär
järj
Kul
yläk
näy
uud

QVih
 laadun säätäminen

ETTELYTAPA

iasetus vaihtuu joka kerta painiketta painaessasi seuraavan 
estyksen mukaan:
loinenkin voimassa oleva asetus näkyy näytön oikeassa 
ulmassa aina kun väritilaa vaihdetaan. Kun väritilan nimi 

tetään, se ei vaihdu seuraavaan ennen kuin painat painiketta 
estaan.

je: Voit käyttää väritilan asettamiseen myös ”Kuva”-valikon 
”Väritila”-komentoa. ssivu 33

Kaukosäädin
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Jos et v
voidaan

 [Esc]-painiketta painamalla.
tomaattisesti, jos mitään toimenpiteitä ei 
iin.

toa ei voi säätää, jos zoomi on asetettu 
 laajakulma-asentoon.
etukset säilyvät ennallaan, vaikka 
ytkettäisiin virta pois. Jos projektoria 
rojektorin kulmaa muutetaan, voit 
jä tai noudattaa seuraavia ohjeita.

ätämiseen myös määritysvalikkoa. 

ämällä Ohjauspaneelia käyttämällä

Pidä [Wide]- ja [Tele]-
painiketta alhaalla yli 
sekunnin ajan.

hjauspaneeli
MEN

A1

A2
jisointiasennon säätäminen (Image Shift)

oi asettaa projektoria suoraan kankaan eteen, projisointiasentoa 
 säätää projektoria siirtämättä. 

ETTELYTAPA

Säädä zoomausta tai tee trapetsikorjaus projektorin 
painiketta painamalla.
Kun olet suorittanut säädöt, eteesi ilmestyy Image Shift 
(Kuvan siirto) -säätönäyttö.

Säädä projisointiasentoa.

Sulje säätönäyttö
Näyttö sulkeutuu au
tehdä noin 10 sekunt

QVihje: •Projisointiasen
äärimmäiseen

•Kuvan siirtoas
projektorista k
siirretään tai p
muuttaa säätö

•Voit käyttää sä
ssivu 35

Kaukosäädintä käytt

A3

O
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Projekt

MEN

n

n

h

Ää
väh
Ku
ään

QVi
envoimakkuuden säätäminen

orin sisäisen kaiuttimen äänenvoimakkuutta voidaan säätää seuraavasti:

ETTELYTAPA

envoimakkuus kasvaa painettaessa painiketta [ ]-puolelle ja 
enee painettaessa sitä [ ]-puolelle. 
 äänenvoimakkuuden säätö on käynnissä, kankaalla näkyy 

envoimakkuusasteikko. 

je: •Jos kankaalla näkyvä asteikko lakkaa muuttumasta, 
kun äänenvoimakkuutta säädetään, se tarkoittaa, että 
äänenvoimakkuuden ylä- tai alaraja on saavutettu.

•Voit käyttää äänenvoimakkuuden säätämiseen myös 
määritysvalikkoa. ssivu 35

Kaukosäädin
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Tulos
projis
(Sour

j
j

set kaukosäätimestä

toimivan laitteen myös kaukosäätimellä.

 on kytketty, aloita esitys.
en näyttö tulee näkyviin, 
in ei tule muita kuvasignaaleja kuin 
rojisoitu kuvamateriaali tai kun mitään 
 ei vastaanoteta. Tästä näytöstä voit 
aalin lähteen. 

Vaihtaa näyttökuvaksi 
videoliitännästä 
tulevan kuvan.

Kaukosäädin
Pro
suo

MEN

A1

A2
jisoidun kuvan muuttaminen (lähdehaku)

ignaalien automaattinen tunnistaminen ja 
oidun kuvan muuttaminen niiden mukaiseksi 
ce Search) (lähdehaku)

ektoriin kytketyn laitteen lähettämä kuvasignaali tunnistetaan ja 
ataan automaattisesti.

ETTELYTAPA

Suorita lähdehaku.

Haettu lähde näytetään, minkä jälkeen kuva 
projisoidaan kankaalle.
Kun projektoriin on liitetty kaksi tai useampia lisälaitteita, 
paina [Source Search]-painiketta niin kauan, että kohdekuva 
esitetään.

Suorat asetusmuutok

Voit valita signaalilähteenä 

Tietokone S-video Video

Ohita

Kaukosäädintä käyttämällä Ohjauspaneelia käyttämällä

QVihje: •Kun videolaite
•Seuraavanlain
kun projektori
sillä hetkellä p
kuvasignaaleja
valita kuvasign

Vaihtaa näyttökuvaksi 
tietokoneliitännästä 
tulevan kuvan.

Vaihtaa näyttökuvaksi 
S-videoliitännästä 
tulevan kuvan.



Hyödyllise
Tämä luku selvittää mm. esityskäy

Projiso at t
• Kuva  kes
• Kuva (Fre
• Kuva inen
• Osoit n (P
• Kuva -Zo
• Hiirio mine

(langa .......

innot ......................................... 26
 (salasanasuojaus) .................................... 26
jaus on käytössä ...............................................26
sen asettaminen ................................................27
en lukitustoiminto .................................... 29
intia parantav
- ja ääniesityksen
n pysäyttäminen 
suhteen muuttam
timen näyttämine
n osasuurennos (E
soittimen käyttä
ton hiiri)............
t toiminnot
tössä hyödylliset toiminnot sekä turvallisuustoiminnot.

oiminnot...................... 20
keyttäminen (A/V Mute) .......20
eze) ..........................................20
 (Resizing) ..............................21
ointer) .....................................21
om)..........................................22
n kaukosäätimellä 

..................................................23

Turvallisuustoim
• Varkauden esto

•Kun salasanasuo
•Salasanasuojauk

• Käyttöpainikke
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Kuva

Voit
hetk

m
u

it
V

 (Freeze)

an, vaikka näyttö on muuttumaton. Voit 
mia, kuten siirtää tiedostoja, luomatta niistä 

käyttöön ja pois käytöstä painamalla [Freeze] 

h

 kuulumasta.
uva on muuttumaton, kuvalähde jatkaa 
ä esittämistä voida jatkaa siitä kohdasta, 
äyttöä pysäytettäessä.
ytys) -painiketta painamalla tyhjennät 
anovalikon näytöt ja ohjesanomat.
stoimintoa voidaan käyttää silloinkin 
nostoiminto on käytössä. 
Toi
hal

MEN

Vo
[A/

QVi
jisointia parantavat toiminnot

- ja ääniesityksen keskeyttäminen (A/V Mute)

 käyttää tätä esimerkiksi silloin, kun haluat keskeyttää esityksen 
eksi ja kiinnittää yleisön huomion siihen, mitä olet sanomassa. 
into on kätevä myös silloin, kun näytät esitystä tietokoneelta, etkä 

a näyttää turhia yksityiskohtia, kuten eri tiedostojen valintaa.

ETTELYTAPA

 ottaa tämän toiminnon käyttöön ja pois käytöstä painamalla 
 Mute] (A/V-mykistys) -painiketta.

Kuvan pysäyttäminen

Lähdekuvan projisointia jatketa
edelleenkin suorittaa ylläpitotoi
projisoituja kuvia.

MENETTELYTAPA

Voit ottaa tämän toiminnon 
(Pysäytys) -painiketta.

je: •Jos käytät tätä toimintoa liikkuvan kuvan esittämiseen, 
kuvien ja äänen toistaminen jatkuu lähdeyksikössä, 
etkä voi palata kohtaan, jossa esitys oli kun A/V-
mykistystoiminto otettiin käyttöön.

•A/V-mykistyksen aikana näytöksi voidaan valita musta 
tai sininen väri tai logokuvio valitsemalla 
määritysvalikosta Extended (Lisäasetukset) – Display 
(Näyttö) – Background Color (Taustaväri).

Kaukosäädin

QVihje: •Ääni ei lakkaa
•Vaikka näyttök
esittämistä, eik
johon jäätiin n

•[Freeze] (Pysä
myös kokoonp

•Kuvan pysäyty
kun osasuuren

Kaukosäädin
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Kuva

Täll
kun
Kuv
kats

MEN

Näy

en (Pointer)

osoitinkuvaketta projisoidun kuvan päällä ja 
puheenaiheena oleviin yksityiskohtiin.

n tai poistuu näytöstä joka kerta, 
.

QVih
intia parantavat toiminnot

suhteen muuttaminen (Resizing)

ä toiminnolla kuvien kuvasuhdeg muuttuu 4:3:sta 16:9:een, 
 esitetään komponenttivideog, S-videog- tai komposiittivideog-kuvia. 
ia, jotka on tallennettu digitaalisena videona tai DVD-levyille, voidaan 
ella 16:9-laajakangasmuodossa. 

ETTELYTAPA

ttö muuttuu joka kerta, kun painat painiketta.

Osoittimen näyttämin

Tällä toiminnolla voit liikuttaa 
kiinnittää kuulijoiden huomion 

MENETTELYTAPA

Näytä osoitin.

Osoitin tulee näyttöö
kun painat painiketta

je: Voit käyttää tämän säädön tekemiseen myös ”Muuta 
koko”-komentoa valikosta ”Signaali”.

Kun litistyskuvat esitetään 
16:9-suhteessa

Kun Litistystilag -kuvat 
esitetään 4:3-suhteessa

Kaukosäädin

A1
Kaukosäädin
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 (E-Zoom)

stella kuvien yksityiskohtia, esimerkiksi 

rennostoiminto.
QVih

A2

intia parantavat toiminnot

Siirrä osoitinkuvaketta. Kuvan osasuurennos

Tästä on apua, kun haluat tarka
käyrien ja taulukoiden osia.

MENETTELYTAPA

Käynnistä osasuu
je: Käyttämällä ”Hiiriosoittimen muoto”-komentoa 

”Asetukset”-valikossa voit valita osoittimen muodoksi 
yhden kolmesta erilaisesta. 
ssivu 35

Osoitinkuvake

Kaukosäädin

A1
Kaukosäädin
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minen kaukosäätimellä 

iitäntä ja tämän projektorin takaosassa oleva 
n liikkeistä saatavalla USB A-B -kaapelilla, 
kosäädintä langattomana hiirenä ja ohjata sillä 

QVih

A2

A3

Tietokone
me Edition/XP Professional
10.3)

-kaapeli 
 alan liikkeistä)

USB-porttiin
intia parantavat toiminnot

Siirrä ristikko laajennettavan tai pienennettävän 
kuvan alueelle.

Laajenna.

Voit pienentää laajennettua kuvaa painamalla [-]-painiketta.
Paina [Esc]-painiketta, kun haluat peruuttaa osasuurennoksen.

Hiiriosoittimen käyttä
(langaton hiiri)

Jos tietokoneen USB-päätel
USB-liitäntä yhdistetään ala
voit käyttää projektorin kau
tietokoneen hiiriosoitinta.

je: •Suurennossuhde näkyy kankaalla.
•Voit vierittää näyttöä kankaalla kallistamalla 
[ ]-painiketta.

•Valittu alue voidaan suurentaa 1–4-kertaiseksi. 
Säätöasteita on 25.

Kaukosäädin

Ristikko

Kaukosäädin

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

USB
(saatavissa

USB-porttiin
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oitinta voidaan ohjata seuraavasti.
QVih inen Hiiren napsautus

Tästä on apua, kun haluat 
näyttää PowerPoint-esityksen 
edellisen tai seuraavan kuvan.

Kaksoisnapsautus: Paina kaksi 
nopeaa peräkkäistä kertaa.

Napsautus 
ykköspainik-
keella

Napsautus 
kakkospai-
nikkeella

 

un 

Edelliseen 
kuvaan

Seuraavaan 
kuvaan
intia parantavat toiminnot

Kun yhteys on luotu, hiirios
je: •USB-kaapeli voidaan kytkeä tietokoneeseen vain, 

jos siinä on USB-vakioliitäntä. Jos tietokone käyttää 
Windowsia, siinä on oltava asennettuna täydellinen 
Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP 
Professional -käyttöjärjestelmä. Jos tietokone käyttää 
Windowsin vanhemmasta versiosta päivitettyä 98/2000/
Me/XP/Home Edition/XP Professional 
-käyttöjärjestelmää, moitteetonta toimintakykyä ei 
voida taata. 

•Eräissä Windows- ja Macintosh-
käyttöjärjestelmäversioissa ei ehkä ole mahdollista 
käyttää hiiritoimintoa.

•Eräitä tietokoneen asetuksia voidaan muuttaa, jotta 
hiiritoimintoa voitaisiin käyttää. Katso tarkempia tietoja 
tietokoneen käyttöohjeista.

Hiiriosoittimen liikuttam

Vedä ja pudota

1. Pidä [Enter]-painiketta 
painettuna ja kallista ja vedä
[ ]-painiketta.
2. Vapauta [Enter]-painike, 
kun haluat pysähtyä haluttu
kohtaan.
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QVih
intia parantavat toiminnot

je: •Jos hiiripainikkeiden asetukset on käännetty 
tietokoneessa päinvastaisiksi, myös kauko-
ohjauspainikkeiden toiminta kääntyy päinvastaiseksi.

•Langattoman hiiren toimintoa ei voida käyttää silloin, 
kun jokin seuraavista toiminnoista on käytössä.
· Kun näytössä on määritysvalikko
· Kun näytössä on ohjevalikko
· Kun osasuurennostoiminto on käytössä
· Kun käyttäjälogon sieppaus on käynnissä
· Osoitintoiminto
· Äänenvoimakkuutta säädettäessä
· Kun Image Shift (Kuvan siirto) on käytössä
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Varka

Kun sal
käyttää

s

n

r
t

ä

istorasiaan ja kytket projektoriin virran, kun se 
nnistyy ilman salasanan syöttöikkunan 
una näytetään vain silloin, kun virta kytketään 
een, kun virtajohto on ollut irrotettuna. 
irect Power On) on asennossa ON ja käytät 
eskushallintalaitetta, salasanan syöttöikkuna 
riin virtaa ensimmäisen kerran sen jälkeen, 
ttu pääkatkaisimesta.

n
sana syötetään kolme kertaa peräkkäin, 
 noin viideksi minuutiksi ilmoitus 
itaan.” Sitten projektori siirtyy 

 Jos näin käy, irrota pistoke pistorasiasta, 
elleen ja kytke projektoriin taas virta. 
 ikkuna, joka kehottaa sinua syöttämään 
tä tällöin oikea salasana.
tamaan salasanan, merkitse muistiin 
est Code: xxxxx”, joka tulee salasanan 

n. Ota sitten yhteyttä myyjään tai 
itteeseen, joka löytyy ”Kansainväliset 

otsikon alta Turvaohjeet/
uiset takuuehdot -vihkosesta.
 kuvatun menettelyn ja syötät väärän 

ekymmentä kertaa, projektori ei 
salasanoja, ja näyttöön tulee seuraava 

itaan. Ota yhteyttä lähimpään 
ka löytyy ”Kansainväliset takuuehdot” 

urvaohjeet/Maailmanlaajuiset 
hkosesta.”
jälkeen
vaihtaa
tehoka

 K
Ku
kun
suo
syö

Pid
num
käy

Ku
vallisuustoiminnot

uden esto (salasanasuojaus)

asanasuojaus on käytössä, salasanaa tietämättömät henkilöt eivät voi 
 projektoria kuvien esittämiseen, jos virta on ollut katkaistuna sen 
, kun salasana on viimeksi syötetty oikein. Tällöin ei myöskään voida 
 kankaalla taustana näkyvää käyttäjän logoa toisenlaiseksi. Tämä on 
 tapa torjua varkauksia. Ostohetkellä salasanasuojaus ei ole käytössä.

un ”Suojaus käynnistettäessä” on käytössä (ON)
 virta kytketään päälle ensimmäisen kerran sen jälkeen, 
projektorin virtajohto on kytketty pistorasiaan tai kun suoritetaan 
a virrankytkentä (Direct Power On), näyttöön tulee seuraava salasanan 
töikkuna.

 [Num]-painiketta alhaalla ja syötä samalla näppäimistön 
eronäppäimistä salasana. Jos salasana on syötetty oikein, esitys 

nnistyy. 

Jos jätät virtajohdon kiinni p
on valmiustilassa, esitys käy
näyttöä. Salasanan syöttöikk
ensimmäisen kerran sen jälk
Jos suora virrankytkentä (D
pääkatkaisinta tms. virran k
näkyy kytkettäessä projekto
kun syöttöjännite on palaute

 salasanasuojaus on käytössä

Kaukosäädin

Numeronäppäimet

Pidä 
painettuna

QVihje: •Jos väärä sala
näyttöön tulee
”Projektori luk
valmiustilaan.
kiinnitä se uud
Näyttöön tulee
salasanan. Syö
Jos satut unoh
numero ”Requ
syöttöikkunaa
lähimpään oso
takuuehdot” -
Maailmanlaaj

•Jos toistat yllä
salasanan kolm
hyväksy enää 
ilmoitus:
”Projektori luk
osoitteeseen, jo
-otsikon alta T
takuuehdot -vi
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 K
ja a
Sala
virr
kulu
Täs
alka
Jos 
syöt
ja k
sala

 K
Jos 
toim
muu
 ”O
• Kä
• Ku

mu
”S

• Ku
(O

avasti:

säytys) -painiketta alhaalla noin 

ikko tulee esiin.

ynnistettäessä päälle.
 käynnistettäessä ja paina sitten [Enter]-

llä) ja paina sitten [Enter]-painiketta.
niketta.

settaminen

ojaus on jo käytössä, näyttöön tulee 

n syötetty oikein, näyttöön tulee 
aus” -valikko. s”Kun salasanasuojaus 
ivu 26
ojaus on asennossa ON (päällä), kiinnitä 

pivaan kohtaan varusteisiin kuuluva 
ect -tarra varoitukseksi varkaille.
lisuustoiminnot

un salasana-ajastin (Password Timer) on kytketty (ON-asento) 
jastin (Timer) on käytössä
sanan syöttöikkunaa ei näytetä virtaa kytkettäessä, vaan vasta kun 

an kytkemisestä on kulunut säädetty määräaika. Kun määräaika on 
nut, salasanan syöttöikkuna tulee näyttöön aina, kun virta kytketään. 

sä mainittu määräaika on projektorin lampun kokonaispalamisaika 
en siitä hetkestä, kun projektorin valikko suljetaan.
salasanan ajastin (Password Timer) on OFF-asennossa, salasanan 
töikkuna tulee näyttöön joka kerta, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta 
ytketään takaisin. Jos projektorissa on virta, kun se on valmiustilassa, 
sanan syöttöikkuna ei tule näyttöön.

un ”Käyttäjän logon suojaus” on käytössä (ON (päällä))
yritetään suorittaa jokin seuraavista käyttäjän logoon liittyvistä 
ista, näyttöön tulee viesti eikä asetusta voida muuttaa. Jos haluat 
ttaa asetusta, käännä ensin ”Käyttäjän logon suojaus” asentoon

FF (pois)”. ssivu 28
yttäjän logon sieppaus
n ”Lisäasetukset” – ”Näyttö” – ”Taustaväri” -valikon ”Logo”-asetus 
utetaan ”Musta”- tai ”Sininen”-asetukseksi tai ”Musta”- tai 

ininen”-asetuksesta ”Logo”-asetukseksi.
n ”Lisäasetukset” – ”Näyttö” – Käynnistysnäyttö -valikon asetusta 
N (päällä) tai OFF (pois)) muutetaan.

Aseta salasanasuojaus seura

MENETTELYTAPA

Pidä [Freeze] (Py
5 sekuntia.
Salasanasuojaus-val

Kytke Suojaus kä
(1) Valitse Suojaus

painiketta.
(2) Valitse ON (pää
(3) Paina [Esc]-pai

Salasanasuojauksen a

QVihje: •Jos salasanasu
Salasana.
Jos salasana o
”Salasanasuoj
on käytössä” s

•Jos salasanasu
projektorin so
Password Prot

A1

Kaukosäädin

A2
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määrittää salasanan, valitse Password 
a paina sitten [Enter]-painiketta.
lee viesti Change the password? (Vaihda 
Valitse tällöin Yes (Kyllä) ja paina [Enter]-
alasanan oletusasetus on 0000, mutta 
 vaihdettava se mieleisekseen. Jos valitset 
 No (Ei), näyttö palaa kohdan 1 

-painiketta alhaalla ja syötä samalla 
n numeronäppäimistä 4-numeroinen luku. 
numerot näkyvät muodossa * * * *. 
umeroa on syötetty, vahvistusnäyttö tulee 

na uudelleen.
lee viesti The new password is stored. 
na on tallennettu.) Jos syötät salasanan 
i, sinua kehotetaan syöttämään se 

A3

A4
lisuustoiminnot

Kytke salasana-ajastin (Password Timer) päälle.
Jollet käytä tätä asetusta, siirry kohtaan 4.
ks.:(1) Valitse Password Timer (Salasana-ajastin) ja paina 

sitten [Enter]-painiketta.
(2) Valitse ON ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(3) Paina [Esc]-painiketta.
(4) Valitse Timer (Ajastin) ja paina sitten [Enter]-

painiketta.
(5) Pidä painettuna [Num]-painiketta, syötä näppäimistön 

numeronäppäimillä aika-asetus väliltä 1 ja 9999 tuntia 
ja paina sitten [Enter].
Jos syötät erehdyksessä väärän ajan, paina [Esc]-
painiketta ja syötä aika uudestaan.
Kun olet tehnyt salasanasuojausvalikossa kaikki 
tarvittavat asetukset, säädetty odotusaika alkaa kulua.

Kytke käyttäjän logon suojaus (User’s Logo 
Protect) päälle.
ks.:(1) Valitse User’s Logo Protect (Käyttäjän logon suojaus) 

ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(2) Valitse ON ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(3) Paina [Esc]-painiketta.

Syötä salasana.
ks.:(1) Kun haluat 

(Salasana) j
(2) Näyttöön tu

salasana?). 
painiketta. S
käyttäjän on
vaihtoehdon
mukaiseksi.

(3) Pidä [Num]
näppäimistö
Syöttämäsi 
Kun neljä n
näkyviin.

(4) Syötä salasa
Näyttöön tu
(Uusi salasa
virheellisest
uudelleen.

A5
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Käytt

Täm
Täm
aino
kun

MEN

N.
an ohjauspaneelin painikkeista käyttää 
Virta) -painiketta.

A1
Ohjauspaneelia käyttämällätämällä
lisuustoiminnot

öpainikkeen lukitustoiminto

ä lukitsee projektorin ohjauspaneelin painikkeet.
ä toiminto on kätevä esimerkiksi näytösten aikana, kun tarvitaan 
astaan projisointia kaikki painikkeet lukittuina, tai vaikka kouluissa, 
 on syytä rajoittaa käytössä olevien painikkeiden määrää.

ETTELYTAPA

Valitse määritysvalikosta Settings (Asetukset) – 
Operation Lock (Käyttölukko).
Katso tarkempia tietoja kohdasta Määritysvalikon käyttö. 
ssivu 32
Tarkista kuvaruudun alaosasta käytettävissä olevat painikkeet ja 
niihin liittyvät toiminnot.

Aseta asentoon O
ON-asennossa voida
ainoastaan [Power] (

Kaukosäädintä käyttämällä Ohjauspaneelia käyttämällä

A2

Kaukosäädintä käyt
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QVih

A3

lisuustoiminnot

Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, valitse 
Yes (Kyllä).
Ohjauspaneelin painikkeet lukitaan valitun asetuksen mukaan.

je: Projektorin ohjauspaneelin lukitus voidaan poistaa 
käytöstä kahdella tavalla.
•Jos käytät kauko-ohjausta, muuta Settings (Asetukset)– 
Operation Lock (Käyttölukko) asentoon OFF.

•Kun pidät projektorin [Enter]-painiketta painettuna 
jatkuvasti 7 sekunnin ajan, saat näyttöön ilmoituksen ja 
lukitus poistuu.
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Tässä luvussa selvitetään määritysvalik

Määrity .....

Luettelo .....
• ”Kuva .....
• ”Sign .....
• ”Aset .....
• ”Lisä .....
• ”Tieto .....
• ”Pala .....
svalikon käyttö ...

 toiminnoista .....
”-valikko .....................

aali”-valikko ................
ukset”-valikko..............
asetukset”-valikko .......
ja”-valikko ..................

utus”-valikko ...............
ko
on asetusten käyttö ja sen toiminnot.

............................... 32

............................... 33
..........................................33
..........................................34
..........................................35
..........................................36
..........................................38
..........................................39
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A1 n 

Kaukosäädintä käyttämällä

Ohjauspaneelia käyttämällä

Muutettavan asetuksen valitseminen

Käytettävät painikkeet
ritysvalikon käyttö 

Valitseminen 
päävalikosta

Valitun kohtee
muuttaminen

A3Valitseminen 
alivalikosta

A2

Päävalikko

Alivalikko (asetukset)

opastus
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Kuva

Sää ähteelle erikseen.

v

il

a

a

y

ä tää kuvan värisävyä.

y

 tala) saa ne punertamaan. 

 

t
vu 39

Tietok ivideog/ S-videog
Ali

Värit

Kirkk

Kontr

Värik

Väris

Teräv

Värin

Värin

Palau
ttelo toiminnoista

-valikko

dettävät kohteet vaihtelevat projisoitavan signaalilähteen mukaan. Asetusarvot tallennetaan jokaiselle kuval

alikko Toiminto

a Valitse ympäristöön sopiva kuvanlaatuasetus. ssivu 14

us Säätää kuvan kirkkauden.

stig Säätelee valon ja varjon eroa kuvissa.

lläisyys Säätää kuvien värikylläisyyttä.

vy (Säätäminen on mahdollista vain vastaanotettaessa komponenttivideo- tai NTSC-signaaleja.) Sää

ys Säätelee kuvan terävyyttä.

lämpög Kuvien yleissävyä voidaan säätää. Säätö High (Korkea) antaa kuville sinertävän sävyn, Low (Ma
(Tätä kohdetta ei voi valita, jos sRGBg on valittu Väritila-asetukseksi Kuva-valikosta.)

säätö Säätelee punaisen, vihreän ja sinisen suhteellista voimakkuutta kuvassa.
Punainen: Säätää punaisen komponentin värikylläisyyttä.
Vihreä: Säätää vihreän komponentin värikylläisyyttä.
Sininen: Säätää sinisen komponentin värikylläisyyttä.
(Tätä kohdetta ei voi valita, jos sRGBg on valittu Väritila-asetukseksi Kuva-valikosta.)

us Palauttaa kaikki Kuva-valikkotoimintojen säätöasetukset oletusarvoihinsa.
Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohteet oletusarvoihinsa, ks. Reset All (Palauta kaikki). ssi

one/RGB-video Komponenttivideog/ Komposiitt
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Signa

Sä ähteelle erikseen.

A

Autom
asetuk

nnossa, kun lähdeyksikköä vaihdetaan. 

Seuran

Synkr 13

Positio

Progre
(Progr n liikettä sisältävien kuvien näyttämiseen.

iksi. Tämä on ihanteellinen pysäytyskuvien 

Comp
(Tulo tteita projektoriin on yhdistetty.

iva signaali manuaalisesti.

Video

iduissa kuvissa on Auto (Autom.)-asetusta 
nuaalisesti.

Muuta

Palaut oneen tuloliitännän (Computer Input) arvoja. 

sivu 39

Tietok siittivideog/ S-videog
lo toiminnoista

ali-valikko

ädettävät kohteet vaihtelevat projisoitavan signaalilähteen mukaan. Asetusarvot tallennetaan jokaiselle kuval

livalikko Toiminto

aattiset 
set

Tästä valitaan, onko kuvien automaattinen optimointiasetus ON (päällä)- vai OFF (pois)-ase
ssivu 12

tag Säätää tietokoneelta tulevat kuvat, kun niissä esiintyy pystyjuovia. ssivu 12

onointig Säätää tietokoneelta tulevat kuvat, kun niissä esiintyy värinää, sameutta tai häiriöitä. ssivu

n (Paikka) Siirtää kuvan paikkaa kankaalla pysty- ja vaakasuunnassa.

ssive
essiivinen)

(Säätö on mahdollinen vain vastaanotettaessa komposiittivideo- tai S-videosignaaleja.)
OFF (pois): IP-konversio suoritetaan jokaisessa näytön kentässä. Tämä on ihanteellinen paljo
ON (päällä): Lomitettug (i) -signaalit muutetaan progressive (progressiivinen)g (p) -signaale
näyttämiseen.

uter Input 
tietokoneelta)

Valitsee tulosignaalin tietokoneliitäntään yhdistetyn laitteen mukaan.
Jos valittu asetus on ”Auto”, tulosignaali säädetään automaattisesti sen mukaan, millaisia lai
Jos värit eivät näy oikein kun valitset Auto (Autom.)-asetuksen, valitse liitetylle laitteelle sop

signaali (Säätö on mahdollinen vain vastaanotettaessa komposiittivideo- tai S-videosignaaleja.)
Määrittää videosignaalin muodon.
Auto (Autom.)-toimintoa käytettäessä kuvasignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos projiso
käytettäessä häiriöitä tai ne eivät näy ollenkaan, valitse liitetylle laitteelle sopiva signaali ma

 koko Esitettävien kuvien kuvasuhdeg-asetuksen määritys. ssivu 21

us Palauttaa kaikki Signal (Signaali) -valikon säätöarvot oletusasetuksiin lukuunottamatta tietok
Paina kaukosäätimen tai projektorin ohjauspaneelin [Enter]-painiketta.
Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohteet oletusarvoihinsa, ks. Reset All (Palauta kaikki). s

one/RGB-video Komponenttivideog Kompo
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Asetu

Al

Trapet

Zoom

Image
(Kuva

Käyttö at poissa toiminnasta. ssivu 29

Hiirio
muoto

Kirkka
ä huoneessa tai pienelle valkokankaalle.
äyttöikä pitenee. (Virrankulutus: noin 18 W 

Äänen

Palaut age Shiftin (Kuvan siirto) ja Zoomin arvoja.
sivu 39
lo toiminnoista

kset-valikko

ivalikko Toiminto

si Korjaa kuvien pystysuuntaisen trapetsivääristymän. 

Säätää projisoidun kuvan kokoa. 
Wide (Laajakulma): Larger Tele (Suurempi tele): Smaller (Pienempi)

 Shift
n siirto)

Säätää projisoidun kuvan paikkaa. ssivu 16

lukko ON (päällä)-asennossa kaikki projektorin ohjauspaneelin painikkeet paitsi [Power]-painike ov

soittimen Tästä voidaan valita hiiriosoittimen muoto. ssivu 21
Osoitin 1:          Osoitin 2:          Osoitin 3: 

uden säätö Tässä voit valita lampun kirkkauden kahdesta asetusvaihtoehdosta.
Valitse Heikko, jos projisoitavat kuvat ovat liian kirkkaita, esim. projisoitaessa kuvia pimeäss
Kun valitaan Heikko, kuvien kirkkaus vähenee, melutaso ja sähkönkulutus laskee ja lampun k
vähemmän, lampun käyttöikä: noin 1,5 kertaa pidempi)

voimakkuus Säätää äänenvoimakkuutta. ssivu 17

us Palauttaa kaikki Settings (Asetukset) -valikon säätöarvot oletusasetuksiin lukuunottamatta Im
Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohteet oletusarvoihinsa, ks. Reset All (Palauta kaikki). s
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Lisäa

Aliv

Näyttö

/OFF) silloin kun lähdeyksikköä tai väritilaa 

kistys) -painiketta pidetään painettuna tai kun 

istyksen yhteydessä. Kytke projektorin ja 

Käyttä sivu 63

Projiso

an, voit muuttaa projisointiasetuksia 
lo toiminnoista

setukset-valikko

alikko Toiminto

Tästä voit valita projektorin näyttöön liittyviä asetuksia.
Viesti:

Valitsee, näytetäänkö signaalilähteen nimeä, väritilan nimeä tai viestiä valkokankaalla vai ei (ON
vaihdetaan tai kun projektoriin ei tule kuvasignaalia ollenkaan.

Taustaväri:
Asettaa valkokankaan tilaksi Musta, Sininen tai Logo, kun kaukosäätimen [A/V Mute] (A/V-my
kuvasignaaleja ei vastaanoteta.

Käynnistysnäyttö:
Käynnistysnäyttö (projektoria käynnistettäessä projisoitava kuva) esiin (ON) tai ei (OFF) käynn
tietokoneen virta pois päältä ja sitten uudelleen päälle.

jän logo Vaihtaa käyttäjän logon, jota näytetään taustalla ja A/V-mykistystoiminnon ollessa käytössä. s

inti Säätää projektorin projisointiasennon. ssivu 55
Edessä Edessä/katto Takana Takana/katto

Kun pidät projektorin [A/V Mute] (A/V-mykistys) -painiketta painettuna jatkuvasti 5 sekunnin aj
seuraavasti:
Front (Edessä)  Front Ceiling (Edessä / katto)
Rear (Takana)  Rear Ceiling (Takana / katto)
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Toimin

n jälkeiset äkilliset virtapiikit saattavat 

toimia ei tehdä n. 30 minuutin kuluessa siitä, 

Link 2
 sen jäähtyä.

Kieli

Palaut etukset oletusarvoihinsa Fan Speed 

u 39

Aliv
lo toiminnoista

ta Direct Power ON (Suora virrankytkentä):
Määrää, onko Direct Power ON (Suora virrankytkentä) käytössä (ON) vai ei (OFF).
Kun valitset ON (Käytössä) ja jätät virtakaapelin kiinni pistorasiaan, muista, että sähkökatkoste
aiheuttaa projektorin automaattisen käynnistymisen.

Virransäästötila:
Määrittää, pysähtyykö projektori automaattisesti (ON) vai ei (OFF), jos mitään käyttö- tai säätö
kun kuvasignaalien tulo on lakannut.

Fan Speed (Tuulettimen nopeus):
Jos käytät projektoria yli 1500 m korkeudessa, aseta High-asentoon.

1L Valitsee, käytetäänkö EMP Link 21L -apuohjelmaa vai ei.
Kun haluat ottaa käyttöön EMP Link 21L -apuohjelman, sammuta ensin projektorin virta ja anna

Asettaa näyttöviestien kielen.

us Palauttaa kaikki Extended (Lisäasetukset) -valikon Display (Näyttö)- ja Operation (Toiminta) -as
(Tuulettimen nopeus) -asetusta lukuun ottamatta.
Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohteet oletusarvoihinsa, ks. Reset All (Palauta kaikki). ssiv

alikko Toiminto
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Tieto

Täs

Ali

Lampu
käyttö kettu käyttöikä on välillä 0-10 tuntia, näytössä 

.

Lähde

Input S
(Tulos

Kuvat

Video

Virkis

Synkr
Info (T

eseen, joka löytyy Kansainväliset takuuehdot 

Tietok
lo toiminnoista

ja-valikko

sä voit tarkistaa projisoitavien kuvasignaalien sekä projektorin tilan (vain näyttö)

valikko Toiminto

n 
aika

Näyttää lampun yhteenlasketun käyttöajan.
Kun lampun suositeltu käyttöikä on saavutettu, numerot alkavat näkyä keltaisina. Jos yhteenlas
lukee 0H. Kun 10H saavutetaan, näytössä ilmoitettu käyttöaika alkaa kasvaa 1 tunti kerrallaan

Näyttää signaalin lähdeyksikön, josta tulevaa kuvaa parhaillaan projisoidaan.

ignal 
ignaali)

Näyttää tulosignaaliasetukset. 
(Tätä ei näytetä, jos signaalilähde on komposiittivideo tai S-video.)

arkkuus Näyttää tulosignaalin kuvatarkkuuden. 
(Tätä ei näytetä, jos signaalilähde on komposiittivideo tai S-video.)

signaali Näyttää videosignaalin muodon.
(Tätä ei näytetä, jos signaalilähde on tietokone, RGB-video tai komponenttivideo.)

tystaajuusg Näyttää virkistystaajuuden. 
(Tätä ei näytetä, jos signaalilähde on komposiittivideo tai S-video.)

onointig 
ietoja)

Tämän valikon tietoja saatetaan tarvita silloin, kun otat yhteyttä myyjään tai lähimpään osoitte
-otsikon alta Turvaohjeet/Maailmanlaajuiset takuuehdot -vihkosesta.
(Tätä ei näytetä, jos signaalilähde on komposiittivideo tai S-video.)

one/RGB-video/Komponenttivideog Komposiittivideog/ S-videog
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Palau

Al

Palaut
aika- ja Kieli-asetuksia ei kuitenkaan 

Reset 
(Palau
käyttö

ktorin lampun.
lo toiminnoista

tus-valikko

ivalikko Toiminto

a kaikki Palauttaa kaikkien valikoiden kaikki kohteet oletusarvoihinsa.
•Computer Input (Tulo tietokoneelta)-, Zoom-, Image Shift-, Käyttäjän logo-, Lampun käyttö
palauteta oletusarvoihinsa.

Lamp Hours 
ta lampun 
aika)

Nollaa lampun käyttöikälaskurin ja palauttaa sen arvoon 0H. Suorita tämä, kun vaihdat proje
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Jos pro
ohjevie
kysymy

htoehto.

Ohjauspaneelia käyttämällätämällä

Ohjauspaneelia käyttämällätämällä
MEN

A1
een käyttö

jektorissa ilmenee ongelmia, ohjetoiminto auttaa näyttöön tulevilla 
steillä niiden ratkaisemisessa. Ohjetoiminnossa käytetään 
ksistä ja vastauksista koostuvia valikoita.

ETTELYTAPA

Näytä ohjevalikko.

Valitse valikkovai

Vahvista valinta.

Ohjauspaneelia käyttämälläKaukosäädintä käyttämällä

A2

Kaukosäädintä käyt

A3
Kaukosäädintä käyt



42Ohjeen

QVih

A4

A5
 käyttö

Toista vaiheeet 2 ja 3, kun haluat siirtyä valikosta 
yksityiskohtaisempiin kohteisiin.

Kun haluat sulkea ohjevalikon, paina [Help]-
painiketta.

je: Jos ohjetoiminto ei järjestä ratkaisua ongelmaan, katso 
kohtaa Ongelmanratkaisu ssivu 43 
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Jos pro dicators (Merkkivalojen tulkitseminen).
Jos mer kivaloista ei ole apua). ssivu 46

j

n.
 ormaalisti.

r       : palaa   : vilkkuu   : sammunut

minen

asta ja ota yhteyttä myyjään tai lähimpään 
 -otsikon alta Turvaohjeet/Maailmanlaajuiset 

asta ja ota yhteyttä myyjään tai lähimpään 
 -otsikon alta Turvaohjeet/Maailmanlaajuiset 

ettaessa.
 pistorasiasta.

t, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

t

rt
Merk

Pro

Seu
Jos

Vir

Vir

Vi
elmanratkaisu

jektorissa ilmenee ongelmia, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso ohjeita kohdasta Reading the In
kkivaloista ei selvästi ilmene, missä vika on, katso kohtaa When the Indicators Provide No Help (Kun merk

kivalojen tulkitseminen

ektori on varustettu seuraavilla kolmella projektorin toimintatilasta ilmoittavalla merkkivalolla.

raavissa taulukoissa esitetään, mitä merkkivalot tarkoittavat ja miten niiden ilmoittamat ongelmat ratkaistaa
kaikki merkkivalot ovat poissa päältä, tarkista, että virtajohto on kytketty oikein ja että virransyöttö toimii n

an merkkivalo palaa punaisena
Tila Syy Tilan korjaa

Sisäinen virhe Lopeta projektorin käyttö, irrota virtajohto pistorasi
osoitteeseen, joka löytyy Kansainväliset takuuehdot
takuuehdot -vihkosesta.

Tuuletinvirhe/
sensorivirhe

Lopeta projektorin käyttö, irrota virtajohto pistorasi
osoitteeseen, joka löytyy Kansainväliset takuuehdot
takuuehdot-vihkosesta.

Viittaa projektorin toimintatilaan
Oranssi : Valmiustila

Projisointi aloitetaan uudelleen [Power] (Virta) -painiketta pain
Kun tilan merkkivalo palaa tällaisena, voit irrottaa virtajohdon

Vihreä : Lämpeneminen meneillään
Lämpenemisaika on noin 30 sekuntia. Kun laite on lämmenny

Vihreä : Kuvan projisointi meneillään

• Viittaa projektorin lampun tilaan.

• Viittaa sisäiseen lämpötilaan.

Epänormaali

Punainen

Punainen

Punainen

a

Punainen

Punainen

a
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jisointi keskeytyy. Odota noin 5 minuuttia. 
tilaan. Tarkista tällöin seuraavat kaksi kohtaa: 
wer] (Virta) -painiketta.
o ole tukkeutuneet eikä projektoria ole 

ukossa. ssivu 56, 62
ai merkkivalot varoittavat edelleenkin vioista 
irtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä myyjään 
kuuehdot -otsikon alta Turvaohjeet/

ytke virta. Jos lamppu ei edelleenkään syty, 

yttö ja irrota virtajohto laitteesta. Ota sitten 
ytyy Kansainväliset takuuehdot -otsikon alta 
sta.

ä paikalliseen myyjään lisäohjeiden 
. (Projektoria ei voida käyttää, ennen kuin 

ujasti paikalleen. Jos lamppua tai lampun 
äälle.

Lam       : palaa   : vilkkuu   : sammunut

minen

usee taas liian korkeaksi, projektori pysähtyy 

ukko ole tukkeutuneet eivätkä ne ole seinää 

ukossa. ssivu 56, 62

      : palaa   : vilkkuu   : sammunut

minen

Virt

Virt

Virt
manratkaisu

Sisälämpötilavirhe
(ylikuumentunut)

Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja pro
Noin 5 minuutin kuluttua projektori vaihtaa valmius
Kun olet tarkistanut ne, palauta virta painamalla [Po
•Tarkista, etteivät ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukk
asetettu seinää vasten.

•Puhdista tai vaihda ilmansuodattimet, jos ne ovat t
Jos ongelma jää entiselleen, projektorit kuumenevat t
kun virta kytketään, lopeta projektorin käyttö, irrota v
tai lähimpään osoitteeseen, joka löytyy Kansalliset ta
Maailmanlaajuiset takuuehdot -vihkosesta.

Lampun ajastimessa vikaa
Lamppu rikki

Irrota lamppu ja tarkista, onko se rikki. ssivu 58
Jos lampussa ei ole vikaa, palauta se paikalleen ja k
vaihda se uuteen.
Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kä
yhteyttä myyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka lö
Turvaohjeet/Maailmanlaajuiset takuuehdot-vihkose

Jos lamppu on rikki, vaihda se uuteen tai ota yhteytt
saamiseksi. Jos vaihdat lampun itse, varo lasinsiruja
lamppu on vaihdettu.)

Tarkista, että lamppu ja lampun kansi on asennettu l
kantta ei ole lujasti asennettu, lamppu ei kytkeydy p

pun tai lämpötilan merkkivalo vilkkuu oranssinvärisenä
Tila Syy Tilan korjaa

Nopea jäähdytys käynnissä (Tämä ei ole epänormaali tila, mutta jos lämpötila no
automaattisesti.)
•Tarkista, etteivät ilmansuodattimet ja ilmanpoistoa
tai muuta sellaista pintaa vasten. 

•Puhdista tai vaihda ilmansuodattimet, jos ne ovat t

Tila Syy Tilan korjaa

Punainen

Punainen

a

Punainen

Punainen

a

Varoitus

Punainen

Oranssi

a
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llisuus lampun rikkoutumiseen lisääntyy. 
kkivalon tila vaihtelee projektorin 

QVih  sivun kohdasta When the Indicators 

impään osoitteeseen, joka löytyy 

   : palaa   : vilkkuu   : sammunut

n

Virt
manratkaisu

Lamp replacement notification 
(Lampunvaihtoilmoitus)

Vaihda lamppu uuteen. ssivu 58
Jos lampun käyttöä jatketaan vaihtoajan kuluttua, mahdo
Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian. Virran mer
kulloisenkin tilan mukaan.

je: •Jos projektori ei toimi oikein, vaikka merkkivalot eivät ilmoita virheistä, katso ohjeita seuraavan
Provide No Help (Kun merkkivaloista ei ole apua).

•Jos merkkivalot ovat tilassa, jota ei löydy edellä olevista taulukoista, ota yhteyttä myyjään tai läh
Kansainväliset takuuehdot -otsikon alta Turvaohjeet/Maailmanlaajuiset takuuehdot -vihkosesta.

   

Tila Syy Tilan korjaamine

Oranssi

a
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Kun m

Jos joki lla mainitulta sivulta.

le ssivu 52

n heikko 

ssivu 53

ttaessa
manratkaisu

erkkivaloista ei ole apua

n seuraavista ongelmista esiintyy eikä ratkaisua löydy merkkivalojen avulla, katso kunkin ongelman kohda

Kuvaa ei tule ssivu 47
Projisointi ei käynnisty, koko projisointialue on musta tai sininen jne.

Heijastus keskeytyy automaattisesti ssivu 47

Sanoma Ei tueta tulee esiin ssivu 48

Sanoma Ei signaalia tulee esiin ssivu 48

Kuvat ovat sameita tai epätarkkoja ssivu 49

Kuvissa esiintyy häiriöitä tai vääristymiä ssivu 49
Esiintyy ongelmia, kuten häiriöitä, vääristymiä tai mustavalkoisen 
kirjavia kuvioita.

Kuvasta puuttuu osa (liian iso) tai se on liian pieni ssivu 50
Vain osa kuvasta näkyy.

Kuvan värit eivät ole oikeat ssivu 51
Kuva on kauttaaltaan puna- tai vihreäsävyinen, kuvat ovat 
mustavalkoisia, värit ovat sameita jne.
(Tietokonemonitorien ja LCD-näyttöjen värintoistokyky on erilainen, 
joten projektorin heijastamat värit ja monitorilla näkyvät värit eivät 
välttämättä täsmää, mutta tämä ei viittaa ongelmaan.)

Kuvat ovat tummia ssivu 51

Ulkoisessa monitorissa ei näy mitään ssivu 51

Kuviin liittyviä ongelmia

Virta ei kytkeydy pääl

Ääntä ei kuulu tai se o
ssivu 52

Kaukosäädin ei toimi 

Ongelmia esitystä aloite

Muita ongelmia
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 K

 P

Kuv

On

Ov
esti. 

On

On
oik

u 39

On oi olla aivan 

Ov
oik

jektoriin, 
Signaali - 

On
(pä

ammuu automaattisesti, jos signaaleja ei 
töjä. Tällä kertaa virran merkkivalo palaa 
tta. Jollet halua käyttää virransäästötilaa, 
set - Toiminta - Virransäästötila ssivu 37

V

V

manratkaisu

uvaa ei tule

rojisointi keskeytyy automaattisesti

iin liittyviä ongelmia

Tarkista Korjaaminen

ko [Power] (Virta) –painiketta painettu? Kytke virta painamalla [Power] (Virta) -painiketta.

atko kaikki merkkivalot pois päältä? Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virransyöttö ei toimi 
asianmukaisesti. Kytke projektorin virtajohto asianmukais
Tarkista, että pistorasiassa ei ole vikaa.

ko A/V-mykistystila käytössä? Paina kaukosäätimen [A/V Mute]-painiketta mykistyksen 
peruuttamiseksi. ssivu 20

ko määritysvalikoiden asetukset tehty 
ein?

Palauttaa kaikki asetukset. Palautus - Palauta kaikki ssiv

ko esitettävä kuva aivan musta? Joskus lähteestä tuleva kuva, esimerkiksi ruudunsäästäjä, v
musta.

atko kuvasignaalimuodon asetukset 
ein?

Jos komposiittivideog- tai S-videog -lähde on kytketty pro
käytä Videosignaali -komentoa signaalimuodon valintaan. 
Videosignaali ssivu 34

Tarkista Korjaaminen

ko Virransäästötila -asetus ON 
ällä)?

Kun Virransäästötila -asetuksena on ON (päällä), lamppu s
vastaanoteta noin 30 minuuttiin eikä laitteella suoriteta sää
oranssina. Kytke virta painamalla [Power] (Virta) -painike
vaihda Virransäästötila-asetukseksi OFF (pois). Lisäasetuk

ain tietokoneelta projisoitaessa

ain videolähteestä projisoitaessa
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 S

 S

Ov
oik

jektoriin, käytä Videosignaali -komentoa 
34

Va
ku

iten tietokoneesi lähettämien kuvasignaalien 

On ytketty kunnolla. 

On ideo]- tai [Video]-painiketta tai 
aku) -painiketta. ssivu 18

On
vid

Lä
pro

oriin tai lisämonitoriin, lähtö täytyy vaihtaa 
Joissakin tietokonemalleissa, 
 LCD-monitorilla tai lisämonitorilla. 
 kuin External output (Ulkoinen lähtö) tai 
minen)
n videosignaalin ulkoiseen lähtöön kytkevä 
etokoneen virta pois päältä ja sitten 

V

V

manratkaisu

anoma ”Ei tueta” tulee näyttöön

anoma ”Ei signaalia” tulee näyttöön

Tarkista Korjaaminen

atko kuvasignaalimuodon asetukset 
ein?

Jos komposiittivideog- tai S-videog -lähde on kytketty pro
signaalimuodon valintaan. Signaali - Videosignaali ssivu

staako tila kuvasignaalien taajuutta ja 
vatarkkuutta?

Tarkista tietokoneen mukana tulevasta dokumentaatiosta, m
näyttöresoluutiota voidaan muuttaa.
Luettelo tuetuista monitorinäytöistä ssivu 71

Tarkista Korjaaminen

ko kaapelit kytketty oikein? Tarkista, että kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on k

ko oikea videotuloportti valittu? Vaihdakuvaa painamalla kaukosäätimen [Tietokone]-, [S-V
kaukosäätimen tai ohjauspaneelin [Source Search] (Lähdeh

ko tietokoneessa tai 
eosignaalilähteessä virta päällä?

Kytke virta päälle laitteisiin.

hetetäänkö kuvasignaaleja 
jektoriin?

Jos kuvasignaaleja lähetetään vain tietokoneen LCD-monit
ulkoiseen kohteeseen sekä tietokoneen omaan monitoriin. 
kun kuvasignaaleja lähetetään ulkoisesti, ne eivät enää näy
stietokoneen oma dokumentaatio, esim. sellaiset kohdat
Connecting an external monitor (Ulkoisen monitorin kytke
Jos kytkeminen tehdään virran ollessa jo päällä, tietokonee
toimintonäppäin [Fn] ei ehkä toimi. Kytke projektorin ja ti
uudelleen päälle. 

ain videolähteestä projisoitaessa

ain tietokoneelta projisoitaessa

Vain projisoitaessa kannettavasta 
tai kiinteällä LCD-näytöllä 
varustetusta tietoneesta
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 K

 K

On

On

On

On entämiseksi. 

On

On ään tai jos ympäristön lämpötilassa tapahtuu 
, ja tämä saa mahdollisesti kuvat näyttämään 
 aloittamista. Jos vesihuurua muodostuu 

Ov
oik

jektoriin, käytä Videosignaali -komentoa 
34

On ytketty kunnolla. 

Kä si voi olla, että käytät laitteen omia 

On sopivia tämän projektorin kanssa. 
neen oma dokumentaatio

On
as

etta projektorin ohjauspaneelista, kun haluat 
ä kuvia oikein, voit parantaa asetuksia itse 
12, 13

V

V

manratkaisu

uvat ovat sameita tai epätarkkoja

uvissa esiintyy häiriöitä tai vääristymiä

Tarkista Korjaaminen

ko tarkkuus säädetty oikein? Tarkenna kuva kääntämällä projektorin tarkennusrengasta.

ko linssin suojus vielä paikallaan? Poista linssin suojus.

ko projektori oikealla etäisyydellä? Suositeltava projisointietäisyys on 87–1212 cm. 

ko trapetsisäätöarvo liian suuri? Pienennä projisointikulmaa trapetsikorjauksen määrän väh

ko zoomauksen säätöarvo liian pieni? Suurenna zoomauksen säätöarvoa. 

ko linssiin muodostunut vesihuurua? Jos projektori on vastikään siirretty kylmästä tilasta lämpim
äkillisiä muutoksia, linssin pinnalle voi tiivistyä vesihuurua
sameilta. Asenna projektori tilaan noin tuntia ennen käytön
linssiin, kytke virta pois päältä ja odota, että huuru häviää.

Tarkista Korjaaminen

atko kuvasignaalimuodon asetukset 
ein?

Jos komposiittivideog- tai S-videog -lähde on kytketty pro
signaalimuodon valintaan. Signaali - Videosignaali ssivu

ko kaapelit kytketty oikein? Tarkista, että kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on k

ytetäänkö jatkojohtoa? Jos jatkojohtoa käytetään, sähkö voi häiritä signaalia. Avuk
kaapeleita.

ko oikea kuvatarkkuus valittu? Asenna tietokone niin että lähetettävät signaalit ovat yhteen
Luettelo tuetuista monitorinäytöistä ssivu 71 s tietoko

ko Synkronointig- ja Seurantag -
etukset säädetty oikein?

Paina [Auto]-painiketta kaukosäätimestä tai [Enter]-painik
suorittaa automaattisia säätöjä. Jos automaattisäätö ei sääd
käyttämällä Synkronointi- ja Seuranta-toimintoja. ssivu

Vain videolähteestä 
projisoitaessa

ain tietokoneelta projisoitaessa

ain tietokone- ja RGB-videosignaalit
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 K

On sivu 21

On
E-Z

iketta. ssivu 22

On
oik

-videolaitteelta, suorita automaattinen säätö 
ohjauspaneelin [Enter]-painiketta.
tuksia itse käyttämällä valikon Position 

n tai RGB-videolähteen RGB-signaaleja, 
a Position (Paikka). Signaali - Position 

On
ka

anel/Display Properties (Ohjauspaneeli/
n puolet tietokoneen näytöllä näkyvästä 
konaan, poista kaksoisnäyttöasetus käytöstä. 

On sopivia tämän projektorin kanssa. 
oneen oma dokumentaatio

V

V

manratkaisu

uvasta puuttuu osa (liian iso) tai se on liian pieni

Tarkista Korjaaminen

ko Kuvasuhdeg säädetty oikein? Paina kaukosäätimen [Resize] (Muuta koko) -painiketta. s

ko kuva osasuurennettu niin, että
oom -toiminto on käytössä?

Poista osasuurennos painamalla kaukosäätimen [Esc]-pain

ko Position (Paikka) -asetus säädetty 
ein?

Jos näytetään analogisia RGB-kuvia tietokoneelta tai RGB
painamalla kaukosäätimen [Auto] (Autom.) -painiketta tai 
Jos automaattisäätö ei säädä kuvia oikein, voit parantaa ase
(Paikka)-komentoa.
Jos tulosignaalit ovat jotain muuta muotoa kuin tietokonee
säädä asetukset manuaalisesti käyttämällä valikkokomento
(Paikka) ssivu 34

ko tietokoneessa 
ksoisnäyttöasetus?

Jos kaksoisnäyttö on otettu käyttöön tietokoneen Control P
Näytön ominaisuudet) -komennolla, projektori projisoi vai
kuvasta. Jotta tietokoneen näytöllä näkyvä kuva näkyisi ko
stietokoneen video-ohjaimen dokumentaatio

ko oikea kuvatarkkuus valittu? Asenna tietokone niin että lähetettävät signaalit ovat yhteen
Luettelo tuetuista monitorinäytöistä, ssivu 71 s tietok

ain tietokoneelta projisoitaessa

ain tietokoneelta projisoitaessa
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 K

 K

 U

So
liit
ka

jektoriin, käytä Videosignaali -komentoa 

On  Kuva - Kirkkaus ssivu 33

On ytketty kunnolla. 

On uva - Kontrasti ssivu 33

On va - Värin säätö ssivu 33

On
oik

a värisävyn säätämiseen. Kuva - 

On
sä

kkauden ja valoisuuden säätämiseen.
kssivu 35

On uva - Kontrasti ssivu 33

On  ja värinlaatu heikkenee. Kun näin tapahtuu, 

Ov
jol
tie

lta tulevia kuvia. Videolaitteen kuvia ei voi 
manratkaisu

uvan värit eivät ole oikeat

uvat ovat tummia

lkoisessa monitorissa ei näy mitään

Tarkista Korjaaminen

pivatko tulosignaalin asetukset yhteen 
etyn laitteen antamien signaalien 
nssa?

Jos komposiittivideog- tai S-videog -lähde on kytketty pro
videosignaalimuodon valintaan.
Signaali - Videosignaali ssivu 34

ko kuvan kirkkaus säädetty oikein? Käytä valikkokomentoa Kirkkaus kirkkauden säätämiseen.

ko kaapelit kytketty oikein? Tarkista, että kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on k

ko kuvan kontrastig säädetty oikein? Käytä valikkokomentoa Kontrasti kontrastin säätämiseen. K

ko väri säädetty oikein? Käytä valikkokomentoa Värin säätö värin säätämiseen. Ku

ko värikylläisyys ja sävy säädetty 
ein?

Käytä valikkokomentoja Värikylläisyys ja Värisävy värin j
Värikylläisyys, Värisävy ssivu 33

Tarkista Korjaaminen

ko kuvan kirkkaus ja valoisuus 
ädetty oikein?

Käytä valikkokomentoja Kirkkaus ja Kirkkauden säätö kir
Kuva - Kirkkaus ssivu 33 Asetukset - Kirkkauden säätö

ko kuvan kontrastig säädetty oikein? Käytä valikkokomentoa Kontrasti kontrastin säätämiseen. K

ko aika vaihtaa lamppu? Kun lampun vaihto lähestyy, kuva muuttuu tummemmaksi
lamppu täytyy vaihtaa uuteen.kssivu 58

Tarkista Korjaaminen

atko laitteen projisoimat kuvat peräisin 
tain muulta portilta kuin 
tokoneportilta?

Ulkoisessa monitorissa voidaan näyttää vain tietokoneporti
näyttää ulkoisessa monitorissa. ssivu 65

Vain videolähteestä 
projisoitaessa
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 V

 Ä

Ong

Ole
-pa

Ov ytke virtajohto projektoriin asianmukaisesti. 
tarkista, että se on kytketty.

Sy
ku

viallinen. Kytke virtajohto uudestaan. 
rota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä 
liset takuuehdot -otsikon alta Turvaohjeet/

Mui

On

On
mi

ivu 17

On ainiketta. ssivu 20
manratkaisu

irta ei kytkeydy päälle

äntä ei kuulu tai se on heikko

elmia esitystä aloitettaessa

Tarkista Korjaaminen

tko painanut [Power] (Virta) 
iniketta?

Kytke virta painamalla [Power] (Virta) -painiketta.

atko kaikki merkkivalot pois päältä? Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virransyöttö ei toimi. K
Jos laitteen virranjakelusta huolehditaan pääkatkaisimella, 

ttyvätkö ja sammuvatko merkkivalot, 
n virtajohtoon kosketaan?

Virtajohdon kontakti on luultavasti huono tai virtajohto on 
Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin käyttö, ir
myyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka löytyy Kansainvä
Maailmanlaajuiset takuuehdot-vihkosesta.

ta ongelmia

Tarkista Korjaaminen

ko äänilähde kytketty oikein? Tarkista, että kaapeli on kytketty [Audio]-porttiin.

ko äänenvoimakkuus säädetty 
nimitasolle?

Säädä äänenvoimakkuus sellaiseksi, että ääni kuuluu. ss

ko A/V-mykistystila käytössä? Peruuta mykistys painamalla kaukosäätimen [A/V Mute]-p
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 K

On
su
ka

astaanottoaluetta kohti.
sa ja noin ±15° pystysuunnassa. 

On
pro

Pa
loi
pro
va

kosäätimen vastaanottoalueelle.

Ov
as

oikein päin. ssivu 57

On
yli

na yli 30 sekuntia, kaukosäädin lakkaa 
en tarkoituksena on estää paristoja kulumasta, 

alisti.
manratkaisu

aukosäädin ei toimi

Tarkista Korjaaminen

ko kaukosäätimen lähetysalue 
unnattuna projektorissa olevaa 
ukosäätimen vastaanottoaluetta kohti?

Suuntaa kaukosäädin projektorissa olevaa kaukosäätimen v
Kaukosäätimen toimintakulma on noin ±30° vaakasuunnas

ko kaukosäädin liian kaukana 
jektorista?

Kaukosäätimen toiminta-alue on noin 6 m. 

istaako suora auringonvalo tai 
stelamppujen voimakas valo 
jektoriin kaukosäätimen 

staanottoalueelle?

Asenna projektori tilaan, jossa voimakas valo ei paista kau

atko paristot lopussa tai onko paristot 
etettu paikalleen oikein?

Aseta uudet paristot paikalleen ja varmista, että ne tulevat 

ko kaukosäätimen painiketta painettu 
 30 sekuntia?

Jos jotakin kaukosäätimen painiketta pidetään alaspainettu
lähettämästä signaaleja (kaukosäätimen virransäästötila). S
jos kaukosäätimen päälle jää esineitä. 
Kun painike vapautetaan, kaukosäädin toimii jälleen norma
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Proje

Proj
kuv

atosta täytyy käyttää erityistä 
teyttä laitteen toimittajaan, jos haluat käyttää 

teena saatava kattoripustin on välttämätön 
attoon. ssivu 66

t

a

n tai läpikuultavalle valkokankaalle 
ydessä on Lisäasetukset-valikon 
nto säädettävä asennustavan 
sivu 36

(Front/Ceiling projection)

i käyttäen läpikuultavaa valkokangasta
cHu

• E

• T
(R
nnus

ktorin asentaminen

ektori tukee seuraavia neljää projisointitapaa, joista voit valita 
illesi sopivimman.

* Projektorin ripustamiseen k
asennusmenetelmää. Ota yh
tätä menetelmää. Lisävarus
projektorin asentamiseksi k

om! •Ennen kuin asennat projektorin, lue erilliset 
turvaohjeet/maailmanlaajuiset takuuehdot.

•Älä aseta projektoria kyljelleen projisointia varten, 
muuten siinä voi esiintyä häiriöitä.

een projisointi (front projection)

akse projisointi käyttäen läpikuultavaa valkokangasta 
ear projection)

QVihje: Kattoprojisoinni
projisoinnin yhte
Projisointi-kome
mukaiseksi. s

• Eteen/kattoon projisointi 

• Taakse/kattoon projisoint
(Rear/Ceiling projection)
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Tässä o
kulutus

Puhd

j
t

a
 
u
n

y

odattimeen tai ilma-aukkoon, se voi aiheuttaa 
ousun, ja tämä voi johtaa toimintaongelmiin ja 
henemiseen.
ämä osat vähintään kerran kolmessa 
ehtävä useammin, jos projektoria käytetään 

s

manottoaukon puhdistus

ttimet ovat rikkoutuneet tai 
 tulee esiin, vaikka puhdistus on tehty, 
va uusiin. Vaihda uuteen 
een. Katso Ilmansuodattimen 

sivu 62
Pro
laa

Puh
liin
Jos
pes
pin

Kä
lins

cHu

Pro

cHu

Lin

cHu
lto

sassa kuvataan kunnossapitotehtäviä, kuten projektorin puhdistusta ja 
osien osien vaihtoa.

istus

ektori täytyy puhdistaa, jos se likaantuu tai jos projisoitujen kuvien 
u alkaa heikentyä.

dista projektorin pinta pyyhkimällä se hellävaraisesti pehmeällä 
lla.

projektori on erityisen likainen, kostuta liina hieman neutraalia 
ainetta sisältävällä vedellä ja väännä kuivaksi ennen projektorin 
an pyyhkimistä. Pyyhi se vielä uudelleen pehmeällä, kuivalla liinalla.

tä erikseen hankittavaa ilmapuhallinta, tai pyyhi linssi hellävaraisesti 
sinpuhdistuspaperilla.

Jos pölyä kerääntyy ilmansu
projektorin sisälämpötilan n
optisen laitteen käyttöiän ly
On suositeltavaa puhdistaa n
kuukaudessa. Puhdistus on t
erityisen pölyisissä tiloissa.

om! Lue erilliset turvaohjeet/maailmanlaajuiset takuuehdot 
ennen puhdistusta.

jektorin pinnan puhdistus

om! Älä käytä projektin pinnan puhdistamiseen haihtuvia 
aineita, kuten vahaa, alkoholia tai tinneriä. Ne voivat 
aiheuttaa projektorin vääntymistä ja pintakerroksen 
hilseilyä.

sin puhdistus

om! Älä hankaa linssiä karheilla materiaaleilla äläkä altista 
linssiä iskuille, koska se vaurioituu helposti.

Ilmansuodattimen ja il

QVihje: Jos ilmansuoda
varoitusmerkki
ne on vaihdetta
ilmansuodattim
vaihtaminen. s
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Kulut

Täs
ilma

Jos 
jonk
Pari
tarv

MEN

leen.
kien sijainti paristotilan sisällä ja 
levat oikein päin.

nsi takaisin paikoilleen.
, kunnes se naksahtaa paikalleen.

Par

cHu

A1
usosien vaihtaminen

sä kohdassa selitetään kauko-ohjauksen paristojen, lampun ja 
nsuodattimien vaihtaminen.

kaukosäätimen toiminta hidastuu tai lakkaa kokonaan, kun sitä on jo 
in aikaa käytetty, paristot alkavat todennäköisesti olla tyhjiä. 
stojen vaihtaminen. Pidä kaksi AAA-kokoista alkaliparistoa 
ittaessa valmiina käytettäväksi

ETTELYTAPA

Poista paristotilan kansi.
Nosta paristotilan kansi painamalla samalla sen 
lukitusnipukkaa. 

Pane paristot paikal
Tarkista (+)- ja (-)-merk
varmista, että paristot tu

 Aseta paristotilan ka
Paina paristotilan kantta

istojen vaihtaminen

om! Lue erilliset turvaohjeet/maailmanlaajuiset takuuehdot 
ennen kuin ryhdyt käsittelemään paristoja.

Lukitusnipukka

A2

A3
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Lam

• Vi
.

• Ku

• Pr
hu

Lam
ta ilmoittava sanoma on säädetty 

euraavien määräaikojen kuluttua, jotta 
vien alkuperäinen kirkkaus ja laatu 
än. Kirkkauden säätö ssivu 35
ia käytetään jatkuvasti ja kirkkaussäätö 
Noin 1900 tuntia
ia käytetään jatkuvasti ja kirkkaussäätö 
in 2900 tuntia
töä jatketaan vaihtoajan kuluttua, 

pun rikkoutumiseen lisääntyy. 
toon kehottava sanoma tulee, vaihda 
ahdollisimman pian, vaikka entinen 

suuksien ja käyttötavan mukaan sen 
nontua tai toiminta lakata kokonaan jo 
noman esiintuloa. Vaihtolampun 

valmiina siltä varalta, että sitä 

jään varalampun hankkimiseksi.

assa lampun siksi, että se on lakannut 
ppu saattaa mahdollisesti olla 

assa lamppua kattoon asennetusta 
soita erityistä varovaisuutta ja 
siten kuin menettelisit rikkoutuneen 
kyseessä.
äähtymistä ennen kuin poistat lampun 
n jäähtymiseen tarvitaan ainakin 

ika sen jälkeen kun virta on katkaistu.
ppu on vaihdettava, kun:

esti Vaihda lamppu. näkyy kankaalla projektorin käynnistyessä.

n lampun tai lämpötilan merkkivalo vilkkuu oranssinvärisenä

ojisoidut kuvat muuttuvat tummemmiksi ja laatu alkaa 
onontua.

pun vaihtoaika

Sanoma tulee esiin.

Oranssi vilkkuvalo

QVihje: •Lampun vaihdos
tulemaan esiin s
heijastettujen ku
saadaan säilymä
· Kun projektor

on voimakas: 
· Kun projektor

on matala: No
•Jos lampun käyt
mahdollisuus lam
Kun lampunvaih
lamppu uuteen m
vielä toimii.

•Lampun ominai
valoteho voi huo
ennen varoitussa
pitäisi olla aina 
tarvitaan.

•Ota yhteyttä myy

Lampun vaihtaminen

cHuom! •Jos olet vaihtam
toimimasta, lam
viallinen.
Jos olet poistam
projektorista, o
menettele aina 
lampun ollessa 

•Odota lampun j
kannen. Lampu
tunnin odotusa



59Huolto

MEN lemmat kiinnitysruuvit.
mat kiinnitysruuvit varalampun mukana 

isselillä (tai käytä omaa 

tteesta.
levan kuvan mukaisesti ja nosta se ulos 

 vaihda se uuteen tai ota yhteyttä 
 lisäohjeiden saamiseksi. Jos vaihdat 
insiruja.

A1

A2
ETTELYTAPA

Kun olet katkaissut virran ja kuullut kaksinkertaisen 
vahvistusmerkkiäänen, irrota virtajohto.

Kun lamppu on saanut jäähtyä riittävän kauan, irrota 
lampun kansi projektorin kannasta.
Irrota lampun kannen kiinnitysruuvi varalampun mukana 
toimitetulla ruuvimeisselillä (tai käytä omaa 
ristiruuvimeisseliä).
Irrota sitten lampun kansi liu’uttamalla sitä suoraan eteenpäin 
ja nostamalla se sitten pois.

Irrota lampun mo
Irrota lampun molem
toimitetulla ruuvime
ristiruuvimeisseliä).

Poista lamppu lai
Pitele lamppua alla o
projektorista.
Jos lamppu on rikki,
paikalliseen myyjään
lampun itse, varo las

A3

A4
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QVih

A5

A6
Asenna uusi lamppu.
Aseta uusi lamppu paikalleen niin että se sopii siihen oikein. 
Kun se on kohdallaan, kiristä molemmat ruuvit.

Asenna lampun kansi.
Liu’uta lampun kansi paikalleen ja kiristä kiinnitysruuvit.

je: •Asenna lamppu lujasti paikalleen. Jos lampun kansi 
poistetaan, lamppu sammuu automaattisesti 
turvatoimena. Lamppu ei myöskään syty, jos se tai sen 
kansi on asennettu väärin.

•Lamppu sisältää elohopeaa. Hävitä käytetyt lamput 
paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
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Proj
käy
näy
käy
uute

MEN

alikosta Reset (Palauta) – Reset 
uta lampun käyttöaika). 

oja kohdasta Määritysvalikon käyttö. 

 alaosasta käytettävissä olevat painikkeet ja 
nnot.

ee Execute? (Suorita?), valitse 

kalaskuri on nollattu.

Lam

QVih

A1

tämällä Ohjauspaneelia käyttämällä
ektorin on varustettu sisäänrakennetulla laskurilla, joka seuraa lampun 
ttöaikaa. Kun yhteenlaskettu käyttöaika saavuttaa tietyn arvon, 
tetään lampun vaihtotarpeesta varoittava sanoma. Siksi 
ttöaikalaskuri on palautettava alkuarvoonsa kun lamppu on vaihdettu 
en. Tämä voidaan tehdä määritysvalikosta.

ETTELYTAPA

Kytke virtajohto ja käynnistä projektori.

Valitse määritysv
Lamp Hours (Pala
Katso tarkempia tiet
ssivu 32
Tarkista kuvaruudun
niihin liittyvät toimi

Kun näytössä luk
Yes (Kyllä).
Nyt lampun käyttöai

pun käyttöajan uudelleen asettaminen

je: Älä nollaa lampun käyttöaikalaskuria muulloin kuin 
heti lampunvaihdon jälkeen, muuten lampun 
vaihtotarpeesta ei varoiteta oikeaan aikaan.

A2

Kaukosäädintä käyt

A3
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Jos 
vaik
Ilma
asen

MEN

nsuodatin paikoilleen.
inkannet sisään ulkopuolelta ja paina niitä 
at paikalleen.

Ilma

A1

A2

 ilmansuodattimet paikallisten 
äysten mukaisesti.
ehys: Polykarbonaattia ja ABS-muovia
retaanivaahtoa
ilmansuodattimet ovat rikkoutuneet tai varoitusmerkki tulee esiin, 
ka puhdistus on tehty, ne on vaihdettava uusiin.
nsuodatin voidaan vaihtaa silloinkin kun projektori on 
nettu kattoon.

ETTELYTAPA

Kun olet katkaissut virran ja kuullut kaksinkertaisen 
vahvistusmerkkiäänen, irrota virtajohto.

Poista ilmansuodatin.
Aseta sormesi ilmansuodattimen syvennykseen ja irrota se 
eteenpäin liu’uttamalla.

Asenna uusi ilma
Liu’uta ilmansuodat
kunnes ne naksahtav

nsuodattimen vaihtaminen

Syvennys

QVihje: Hävitä käytetyt
jätehuoltomäär
Ilmansuodatink
Suodatin: Polyu

A3
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Voit tal alikosta Extended (Lisäasetukset) – 
ttäjän logo). 
oja kohdasta Määritysvalikon käyttö. 

san ohjeesta, mitä kaukosäätimen tai 
kkeita voit käyttää ja mitä toimintoja niillä 

QVih

logon suojaus-toiminto kohdassa 
us on ON (päällä)-asennossa, tätä 
us näytetään eikä käyttäjän logoa voida 
 haluat tallentaa käyttäjälogon, aseta 
n logon suojaus asentoon OFF (pois). 

jaus, zoomauksen säätö, osasuurennos 
ttu, käynnissä oleva toiminto ohitetaan 
r’s Logo (Käyttäjän logo) -valikko.
MEN

A1
ttäjän logon tallentaminen

lentaa käyttäjän logoksi kuvan, jota juuri projisoidaan.

ETTELYTAPA

Projisoi kuva, jonka haluat käyttäjän logoksi, ja tuo 
sitten määritysvalikko näytölle.

Valitse määritysv
User’s Logo (Käy
Katso tarkempia tiet
ssivu 32
Tarkista näytön alao
ohjauspaneelin paini
voidaan suorittaa.

je: Kun käyttäjän logo tallennetaan, aikaisempi käyttäjän 
logo pyyhkiytyy pois.

Kaukosäädintä käyttämällä Ohjauspaneelia käyttämällä

QVihje: •Jos Käyttäjän 
Salasanasuoja
koskeva ilmoit
tallentaa. Kun
ensin Käyttäjä
ssivu 28

•Jos trapetsikor
ym. on suorite
valittaessa Use

A2
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ee Select this image? (Valitaanko 
se Yes (Kyllä).

 Zoom Rate -asetuksesta.

ee Save this image? (Tallennetaako 
se Yes (Kyllä).
taan. Kun kuva on tallennettu, saat viestin 

QVih

A3

A4

 voidaan tallentaa enintään 400 ×  300 
ina.

n tallentamiseen voi mennä hetki (noin 
lä käytä projektoria äläkä projektoriin 

eyksikköjä käyttäjän logoa tallentaessasi, 
heuttaa häiriöitä projektorin 

go on tallennettu, alkuperäistä 
voi enää palauttaa.
jän logon tallentaminen

Kun näytössä lukee Choose this image as the User’s 
Logo? (Valitaanko tämä kuva käyttäjän logoksi?), 
valitse Yes (Kyllä).

Näytetään tallennettava kuva ja valintakehys. Valitse 
kuvasta logona käytettävä osa valintakehystä 
siirtämällä.

Kun näytössä luk
tämä kuva?), valit

Valitse suurennus

Kun näytössä luk
tämä kuva?), valit
Tällöin kuva tallenne
Valmis.

je: Kun painat [Enter]-painiketta joko kaukosäätimessä tai 
projektorin ohjauspaneelissa, kuvasignaali näkyy 
alkuperäisessä tarkkuudessaan. Siksi näyttökoko 
muuttuu, jos projisoidaan signaali, jonka tarkkuus on 
erilainen kuin projektorin paneelitarkkuus, tai jos 
projisoidaan videokuvaa.

Kaukosäädintä käyttämällä Ohjauspaneelia käyttämällä

QVihje: Käyttäjän logot
pisteen suuruis

QVihje: •Käyttäjän logo
15 sekuntia). Ä
kytkettyjä lähd
muuten voit ai
toiminnassa.

•Kun käyttäjälo
oletuslogoa ei 

A5

A6

A7
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Voit tar
Compo
analogi
monito

h

to
p

QVi

Kaa

Moni
lähtö
ien tarkasteleminen ulkoiselta monitorilta (Monitor Ou

kastella esimerkiksi esityksen aikana tietokoneelta Computer/
nent Video (Tietokone/Komponenttivideo) -liitäntään lähetettäviä 
sia RGB-kuvia tai RGB-videokuvia liittämällä projektoriin ulkoisen 
rin.

je: •Komponenttivideo-, S-video- ja komposiittivideokuvia ei 
voi siirtää ulkoiseen monitoriin.

•Trapetsikorjauksen säätöasteikkoa, määritysvalikkoja 
ja ohjevalikkoja ei siirretä ulkoiseen monitoriin.

peli toimitettu monitorin mukana Monitorin lähtöliitäntäportille (musta)

rin 
ortti
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Seuraav minaisuuksiin voi tulla muutoksia ilman 
erillistä

 katosta täytyy käyttää erityistä 
hteyttä laitteen toimittajaan, jos haluat 

Eri

ä
a
a
v

a
ik
-
m

ä
-
 
n
-

ä
i
p
 
ä
o
ä

3
 ELPFP04
 ELPFP05
 ELPFP06
 korkeaan tai paneloituun kattoon.

le lampuille.

ansuodattimille.
Pehm
Käyt
60 v
80 v
100 
Kann
50 k
Pien
VGA
(1,8 
D-Su
Täm
VGA
(3 m
 -liitä
VGA
(20 m
D-Su
Näm
toim
Kom
(3 m
Käyt
Katt
Käyt
ävarusteet ja kulutusosat

ia lisävarusteita voidaan tarvittaessa ostaa. Tämä lisävarusteluettelo on huhtikuulta 2005. Lisävarusteiden o
 ilmoitusta. Vaihtelee ostomaan mukaan.

* Projektorin ripustamiseksi
asennusmenetelmää. Ota y
käyttää tätä menetelmää.

kseen hankittavat lisävarusteet

eä kantolaukku ELPKS16
 tätä laukkua projektorin kädessä kantamiseen.
lkokangas ELPSC07
lkokangas ELPSC08
alkokangas ELPSC10

ettavat rullautuvat valkokankaat. (Kuvasuhdeg 4:3)
nnettava valkokangas ELPSC06
okoinen helposti kannettava valkokangas. (Kuvasuhde 4:3)
HD15 PC-kaapeli ELPKC02
 15-napaiselle Mini D-Sub -liitännälle/15-napainen Mini 

b -liitäntä)
 on sama kuin projektorin mukana toimitettu tietokonekaapeli.
HD15 PC-kaapeli ELPKC09
– 15-napaiselle Mini D-Sub -liitännälle/15-napainen Mini D-Sub
tä)
HD15 PC-kaapeli ELPKC10
 – 15-napaiselle Mini D-Sub -liitännälle/15-napainen Mini 
b -liitäntä)
 pitkät kaapelit soveltuvat käytettäväksi, jos projektorin mukana 

tettu tietokonekaapeli on liian lyhyt.
onenttivideokaapeli ELPKC19

15-napaiselle Mini D-Sub -liitännälle/RCA uros ×  3)
, kun haluat liittää komponenttivideog-lähteeseen.
asennusteline * ELPMB18
, kun asennat projektorin kattoon.

Kattoasennuslevy* ELPFC0
Putki 370 (370 mm/hopea)*
Putki 570 (570 mm/hopea)*
Putki 770 (770 mm/hopea)*
Käytä, kun asennat projektorin

Kulutusosat

Varalamppu ELPLP33
Käytä varalamppuna käytetyil
Suodatinsarja ELPAF08
(2 ilmansuodatinta)
Käytä varaosana käytetyille ilm
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Seuraav tetty itse oppaan tekstissä. Lisätietoa voi 
hankkia

Do n muoto, joka käyttää kahta kaiutinta. Dolby 
stereojärjestelmään keskuskaiuttimen, kaksi 

kuvanlaadun saamiseksi. 
sta erillisestä signaalista: 

olaitteissa yleisesti käytetty signaalityyppi 

 sisältyvät väripalkkiin, yhdistetään yhdeksi 

ähentää, jotta teksti ja kuvat erottuvat 
utsutaan kontrastin säädöksi.
 ja ne näyttävät venytetyiltä. Normaalikuvien 

ti että ne voidaan tallentaa tietovälineeseen 

n 16:9-muotoon.
iivoihin. Nämä viivat näytetään järjestyksessä 
injat näytetään vuorotellen.

o
r

len ylhäältä alas yksittäisen kuvan luomiseksi.

s projektorin taajuus ei sovi yhteen tämän 
sien (aallonharjojen ja -pohjien lukumäärä 
eta oikein, heijastettavissa kuvissa esiintyy 

videolaitteilla toistettuja värejä voidaan 
yttötila on mahdollinen projektoriin liitetyssä 

laan.
a levisiojärjestelmiä, jotka eivät täytä HDTV-

a jota käytetään IBM PC/AT -yhteensopivissa 

v n saamiseksi. 
anssisignaali) ja C (värisignaali).
Ko

Ko

Ko

Ku

Li

Lo

Pr
(P
Se

sR

St

SV

S-
asto

assa selitetään joitakin tässä oppaassa käytettyjä termejä, jotka voivat olla vähemmän tuttuja tai joita ei seli
 muista myytävänä olevista julkaisuista.

lby Digital Dolby Laboratoriesin kehittämä äänimuoto. Normaali stereo on kaksikanavaine
Digital on kuusikanavainen (5.1-kanavainen) järjestelmä, joka lisää tavalliseen 
takakaiutinta ja alibassokaiuttimen.

mponenttivideo Videosignaaleja, joissa videon kirkkaus- ja värisignaalit on erotettu paremman 
Teräväpiirtotelevisiossa (HDTV) sillä tarkoitetaan kuvia, jotka koostuvat kolme
Y (luminanssisignaali), ja Pb ja Pr (värierosignaalit).

mposiittivideo Videosignaaleja, joissa videon kirkkaus- ja värisignaalit on yhdistetty. Kotivide
(signaalimuodot NTSC, PAL ja SECAM). 
Kantoaaltosignaali Y (luminanssisignaali) ja väri- eli krominanssisignaali, jotka
signaaliksi.

ntrasti Kuvan vaaleitten ja tummien alueiden suhteellista kirkkautta voidaan lisätä tai v
selvemmin tai jotta ne näyttävät pehmeämmiltä. Tämän ominaisuuden säätöä k

vasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden välinen suhde. HDTV-kuvien kuvasuhde on 16:9
kuvasuhde on 4:3.

stystila Tässä tilassa 16:9-muotoiset laajakangaskuvat puristetaan vaakasuunnassa niin 
4:3-muotoisina.
Kun nämä kuvat esitetään projektorin litistystilassa, ne palautetaan alkuperäisee

mitettu Kuvanpyyhkäisymenetelmä, jossa kuvatiedot hajotetaan ohuisiin pystysuoriin v
kuvaruudun vasemmalta oikealle reunalle ylhäältä alas. Parilliset ja parittomat l

gressive 
ogressiivinen)

Kuvanpyyhkäisymenetelmä, jossa yksittäisen kuvan juovat skannataan vuorotel

uranta Tietokoneiden ja RGB-videolaitteiden lähtösignaaleilla on erityinen taajuus. Jo
taajuuden kanssa, syntyvien kuvien laatu ei ole hyvä. Näiden signaalien taajuuk
signaalissa) sovittamismenettelyä kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suorit
leveitä pystyjuovia.

GB Kansainvälinen standardi värien sävyväleille, joka on kehitetty sellaiseksi, että 
helposti käsitellä tietokoneiden käyttöjärjestelmissä ja Internetissä. Jos sRGB-kä
lähdeyksikössä, aseta sekä projektori että siihen kytketty signaalilähde sRGB-ti

ndarditelevisio, SDTV Lyhennys sanoista Standard Definition Television. Sillä tarkoitetaan standardite
vaatimuksia.

GA-näyttöstandardi Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on 800 (vaakas.) ×  600 (pystys.) pistettä j
tietokoneissa.

ideo Videosignaali, jossa luminanssiosa ja väriosa on erotettu paremman kuvanlaadu
Tässä viitataan kuviin, jotka koostuvat kahdesta erillisestä signaalista: Y (lumin
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SX tä ja jota käytetään IBM PC/AT 

Sy s projektorin taajuus ei sovi yhteen tämän 
en (aallonharjan ja -pohjan suhteellinen 
leja ei synkronoida, voi esiintyä ongelmia, 

Ter
HD

tetaan teräväpiirtojärjestelmiä, jotka täyttävät 

g, i = lomitettug)

Tur kittu varkaussuojakaapeli laitteen 
gtonin valmistaman Microsaver Security 

US yhdistämiseen sellaisiin oheislaitteisiin, jotka 

VG a jota käytetään IBM PC/AT -yhteensopivissa 

Vir yhyen ajan. Tämän vuoksi kuva täytyy 
 määrää sekunnissa kutsutaan 

Vä rtävän vivahteen. Jos värin lämpö on matala, 

XG  ja jota käytetään IBM PC/AT 
to

GA Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on 1280 (vaakas.) ×  1024 (pystys.) pistet
-yhteensopivissa tietokoneissa.

nkronisointi Tietokoneiden ja RGB-videolaitteiden lähtösignaaleilla on erityinen taajuus. Jo
taajuuden kanssa, syntyvien kuvien laatu ei ole hyvä. Näiden signaalien vaiheid
sijainti signaalissa) sovittamismenettelyä kutsutaan synkronoinniksi. Jos signaa
kuten välkkymistä, sumuisuutta ja vaakasuuntaisia häiriöitä.

äväpiirtotelevisio, 
TV

Lyhenne sanoista High-Definition Television (teräväpiirtotelevisio). Sillä tarkoi
seuraavat ehdot:
•Pystyresoluutio 750p tai 1125i tai enemmän (p = progressive (progressiivinen)
•Ruudun kuvasuhdeg 16:9
•Dolby Digitalg -äänen vastaanotto ja toisto (eli lähetys) 

valukko Projektorin kotelossa oleva reikä, jonka läpi voidaan pujottaa jokin erikseen han
kiinnittämiksi pöytään tai pylvääseen. Tämä projektori on yhteensopiva Kensin
-järjestelmän kanssa.

B Lyhenne sanoista Universal Serial Bus. USB-liittymää käytetään tietokoneiden 
tukevat ainoastaan suhteellisen alhaisia tiedonsiirtonopeuksia.

A Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on 640 (vaakas.) ×  480 (pystys.) pistettä j
tietokoneissa.

kistystaajuus Näytön valoa lähettävä kenno säilyttää saman valotehon ja värin äärimmäisen l
skannata useita kertoja sekunnissa kennon virkistämiseksi. Virkistystoimintojen
virkistystaajuudeksi ja se ilmoitetaan hertseinä (Hz).

rin lämpö Valoa säteilevän objektin lämpötila. Jos värin lämpö on korkea, värit saavat sine
värit saavat punertavan vivahteen.

A Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on 1024 (vaakas.) ×  768 (pystys.) pistettä
-yhteensopivissa tietokoneissa.
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Kome

Kun
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<Tietokoneessa>

ilm
Ku
ja p
Jos
vir

* E

Virta 

Signa

A/V-m

A/V-m
ttelo ESC/VP21-komennoista

ntoluettelo

 projektorille lähetetään virrankytkemiskomento, virta kytkeytyy ja 
ektori siirtyy lämmitystilaan. Kun virta on kytkeytynyt, tästä 
itetaan kaksoispisteellä : (3Ah).
 projektori suorittaa komennon, se ilmaistaan kaksoispisteellä : 
rojektori odottaa seuraavan komennon lähettämistä.
komennon suorittaminen keskeytyy virheen vuoksi, projektori antaa 
eilmoituksen ja näyttää :. -koodin.

ellä mainittujen komentojen loppuun tulee lisätä rivinvaihtokoodi 0Dh.

Johdotuskaaviot

Liittimen muoto: USB (tyyp

Kohde Komento

N/OFF (päällä/pois)
ON (päällä) PWR ON
OFF (pois) PWR OFF

lin valinta

Tietokone (Autom.) SOURCE 1F
Tietokone SOURCE 11
Komponenttivideo SOURCE 14
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42

ykistys ON/OFF
ON (päällä) MUTE ON
OFF (pois) MUTE OFF

ykistyksen valinta
Musta MSEL 00
Sininen MSEL 01
Käyttäjän logo MSEL 02

USB-liitäntä

<Projektorissa>

(tyyppi B)
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USB-

Kun
kau

MEN

cHu

A1

A2

A3

A4

A5
lo ESC/VP21-komennoista

liitännän asetukset

 haluat ohjata projektoria ESC/VP21-komennoilla USB-yhteyden 
tta, suorita seuraavat valmistelut.

ETTELYTAPA

Lataa USB-ohjain (USB-COM Driver) EPSON-
verkkosivuilta tietokoneellesi.
Internet-osoite on seuraava:
 http://esupport.epson-europe.com/downloads

Asenna verkosta hakemasi USB-ohjain tietokoneelle.
Lue latausnäyttöön tulevat ohjeet.

Muuta Link21L -asetus Lisäasetukset-valikossa ON-
asentoon.

Kytke projektorista virta pois.

Sammuta projektori sen jälkeen, kun olet kuullut 
kaksinkertaisen vahvistusäänen.
Kun projektoriin on kytketty uudelleen virta, tiedonsiirto USB-
yhteyden kautta on jälleen mahdollista.

om! Jos irrotat virtajohdon ennen kuin vahvistussummeri 
soi kahdesti, tietoyhteysportti ei vaihdu.

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

tystaajuusg 
(Hz)

Kuvatarkkuus (pisteinä)*2

Kuvasuhdeg 
4:3 

Kuvasuhde 
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

tystaajuusg 
(Hz)

Kuvatarkkuus (pisteinä)*2

Kuvasuhdeg 
4:3 

Kuvasuhde 
16:9

60 800×600 800×450
50 800×600 800×450
*1:
*2:

Sel
saa
väl

V

näyt

Stan
SD
S

SD
Teräv

HD
HD
ttelo tuetuista monitorinäytöistä

ytkentä ei ole mahdollinen, jos laitteessa ei ole VGA-lähtöporttia.
rvo zoomin ollessa ääriasennossa.

aistenkin signaalien projisoiminen, joita taulukossa ei ole mainittu, 
taa olla mahdollista. Tällöin kaikkia toimintoja ei kuitenkaan 
tämättä tueta.

okone/RGB-video

ignaali Virkistystaajuusg 
(Hz)

Lähtötarkkuus 
(pisteinä)

Heijastettu 
tarkkuus*2 
(pisteinä)

VGAg 60 640× 480 800×600
GAEGA 640× 350 800×438

VESA 60/72/75/85,iMac*1 640× 480 800×600
SVGA-
östandardig 56/60/72/75/85,iMac*1 800× 600 800×600

XGAg 60/70/75/85,iMac*1 1024× 768 800×600
XGAg 70/75/85 1152× 864 800×600
SXGA 60/75/85 1280× 960 800×600
SXGA 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

arditelevisio, 
TVg(625i) 50 720× 576 800×600

TV(525i) 60 720× 480 800×600
TV (525p) 60 640× 480 800×600
piirtotelevisio, 
TVg(750p) 60 1280× 720 800×450

TV(1125i) 60 1920× 1080 800×450

Komponenttivideo/RG

Signaali Virkis

Standarditelevisio, 
SDTVg(525i)

(D1)
SDTV (625i)
SDTV (525p)

(D2)

Teräväpiirtotelevisio, 
HDTVg(750p) 16:9 

(D4)
HDTV (1125i) 16:9 

(D3)

Komposiittivideo/S-vid

Signaali Virkis

TV (NTSC)
TV (PAL, SECAM)
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h

º kallistuskulmalla, se voi vahingoittua ja 

Tuotte
Mitat

e
tö
t

lä
in
t
i
lä

in
t

EMC

USA
FCC Part 15B Class B (DoC)

Kanada
ICES-003 Class B

Euroopan yhteisö
Direktiivi sähkömagneettisesta 

yhteensopivuudesta
(89/336/ETY)

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

Australia/Uusi-Seelanti
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B

s DNXTM -mikropiirejä käytetään tässä 
ssa.

0°- 30°

0°- 30°
* U
U
y

Pane
Näyt
Kuva

Tarke
säätö
Zoom
säätö
Lamp
(valo
Suur
lähtö
Kaiut
Virta

Toim
Säily
Paino
Liittim
niset tiedot

SB-liittymä on yhteensopiva USB 1.1 -standardin kanssa. 
SB-liittimen virheetöntä toimintaa ei voida taata kaikilla USB-
teensopivilla laitteilla.

Kallistuskulma

Jos käytät projektoria yli 30
aiheuttaa onnettomuuden.

en nimi Multimediaprojektori EMP-S3
327 (leveys) ×  86 (korkeus) ×  246 (syvyys) mm 
(ei sisällä tukijalkoja)

lin koko 1,25 cm (0,5 tuumaa)
menetelmä Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

arkkuus SVGA-näyttöstandardig 480 000 kuvapistettä (800 
(leveys) ×  600 (korkeus) pistettä) ×  3

nnuksen Manuaalinen

auksen Sähköinen (noin 1:1,35)

pu
hde)

UHE-lamppu, 135 W, malli nro: ELPLP33

 äänen 
eho

1W yksikorvakuuntelu

n 1
hde 100-240VAC 50/60Hz 2,2-1,0A

Virrankulutus
Toiminta: 200 W (alueella 100–240 V)
Valmiustila: 4,8 W (alueella 100–240 V)

talämpötila +5 - +35 ºC (Ei vesihuurua)
yslämpötila -10 - +60 ºC (Ei vesihuurua)

Noin 2,5 kg
et Tietokone 1 D-miniliitin 

15-nap.(naaras) sininen
S-video 1 Mini-DIN 4-nap.
Video 1 RCA-liitin
Audiotulo 1 RCA-liitin×2 (L,R)
USB* 1 USB-liitin (B-sarja)
Monitorin lähtö 1 D-miniliitin 

15-nap.(naaras) musta

Turvallisuus

USA
UL60950 3. painos

Kanada
CSA C22.2 No.60950

Euroopan yhteisö
Pienjännitedirektiivi
(73/23/ETY)
IEC60950 3. painos

Pixelwork
projektori

0°- 30°

0°- 30°
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Yksiköt: mm

M4× 9

11527

246
86

12
okuori

3-

1

80

12

104,7327

83,7

50,1*

7,7

Linssin keskikohta

69,7

*Linssin keskikohdan etäisyys kiinnityskohtaan.
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Lämpötilan merkkivalo ................44

Läpikuultava valkokangas............55

M

Merkkivalo ...................................43

Monitorin lähtöliitäntäportti ...........8

Määritysvalikko............................32

N

Numeronäppäimet ........................10

Näyttö ...........................................36

O

Ohjauspaneeli .................................7

Ohjetoiminto.................................41

Ongelmanratkaisu.........................43

Osien nimet ja toiminnot ................6

P

Palauta kaikki ...............................39

Paristojen vaihtaminen .................57

Password Protect -tarrat ...............27

Pointer (Osoitin)...........................21

Position (Paikka) .................... 12, 34

Presentation (Diaesitys)................14

Progressive (Progressiivinen).......34
Autom

A/V M

C

Color 

Compu
(Tulo

D

Direct
(Suor

E

Eriksee

ESC/V

Etupuo

Extend

E-Zoo

F

Fan Sp

Freeze
emisto

ko .................................... 32

lo ....................................... 8

attiset asetukset .......... 12, 34

ute (A/V-mykistys) .......... 20

emp (Värin lämpö) .......... 33

ter Input 
tietokoneelta) ................... 34

ower ON 
 virrankytkentä) ............... 37

n hankittavat lisävarusteet... 66

P21.................................... 69

len säätöjalka...................... 6

d (Lisäasetukset) -valikko ...36

-osasuurennostoiminto ... 22

ed (Tuulettimen nopeus)....37

(Pysäytys)......................... 20

H

Haku .............................................10

HDTV...........................................71

Heikko ..........................................35

Hiiriosoitin ...................................24

Hiiriosoittimen muoto ..................35

I

Ilmanottoaukko ..............................9

Ilmanpoistoaukko ...........................6

Ilmansuodatin .................................9

Ilmansuodattimen puhdistaminen....56

Ilmansuodattimen vaihtaminen ....62

Image (Kuva) -valikko .................33

Image Shift (Kuvan siirto) ..... 16, 35

"Info" (Tietoja) -valikko ..............38

Input Signal (Tulosignaali) ..........38

K

Kaiutin............................................8

Kallistuskulma..............................72

Kaukosäädin ........................... 10, 23

Kaukosäätimen signaalien 
lähetysalue..................................10

Kaukosäätimen signaalien 
vastaanottoalue......................... 6, 8

Kieli ..............................................37

Kiinnityskohta ripustusta varten...

Kirkkauden säätö ......................

Kirkkaus....................................

Kontrasti ...................................

Kulutusosat ...............................

Kuvasuhde ................................

Kuvatarkkuus..........................3

Käynnistysnäyttö ......................

Käyttäjän logo...........................

Käyttäjän logon suojaus............

Käyttölukko ............................2

L

Laajakankaalle heijastaminen....

Lampun kansi............................

Lampun käyttöaika ...................

Lampun merkkivalo..................

Lampun vaihtaminen ................

Lampun vaihtoaika ...................

Langaton hiiri............................

Liittimet ....................................

Liitutaulu...................................

Link 21L ...................................

Linssin puhdistus ......................

Linssin suojus ...........................

Litistystila .................................

Luettelo tuetuista 
monitorinäytöistä ....................

Lähde ........................................
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Projekt

Projekt

Projiso

Pyyntö

Päävali

R

Reset L
(Palau

Reset (P
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S

Salasan

Sanasto

Setting

Seurant

Signal (

Source 

Sports (

sRGB .

Suojaus

S-video

Sync (S

Synkro

Säilyty

... 37

... 33

... 33

4, 33

... 44

... 35

7, 35
isto

orin asentaminen .............. 55

orin pinnan puhdistus ....... 56

inti .................................... 36

koodi (Request Code)....... 26

kko ................................... 32

amp Hours 
ta lampun käyttöaika) ...39, 61

alauta) -valikko .............. 39

o........................................ 23

asuojaus ........................... 26

......................................... 67

s (Asetukset) -valikko ...... 35

a .................................. 12, 34

Signaali) -valikko............ 34

Search (Lähdehaku)...... 7, 18

Urheilu) ........................... 14

.......................................... 14

 käynnistettäessä ............. 26

liitäntäportti ....................... 8

ynkronisointi) ............. 13, 34

nointi Tietoja .................... 38

slämpötila ......................... 72

T

Takapuolen säätöjalka....................8

Tarkennuksen säätörengas .............6

Taustaväri .....................................36

Teatteri .........................................14

Tekniset tiedot ..............................72

Terävyys .......................................33

Tietokoneliitäntä ............................8

Toiminta .......................................37

Toimintalämpötila ........................72

Trapetsi.........................................35

Turvalukko .....................................6

U

Urheiluks ......................................14

USB-liitäntä..................................70

USB-liitäntäportti ...........................8

V

Valikko .........................................32

Valokuva ......................................14

Videoliitäntäportti ..........................8

Videosignaali.......................... 34, 38

Viesti ............................................36

Virkistystaajuus............................38

Virran merkkivalo ........................43

Virransyöttö....................................8

Virransäästötila .........................

Värikylläisyys ...........................

Värisävy....................................

Väritila ....................................1

Y

Ylikuumentunut ........................

Z

Zoom.........................................

Ä

Äänenvoimakkuus ..................1
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Kaikki
jäljentä
missä m
valoko
CORP
julkais
julkais

SEIKO
tämän 
vahing
onnetto
käytös
tai muu
käyttö-

SEIKO
jotka s
CORP
kulutus

ORPORATIONin rekisteröity 

 Apple Computer, Inc:n
.
s Machines Corporationin rekisteröity

t Microsoft Corporationin tavaramerkkejä

in rekisteröity tavaramerkki.
lworks, Inc:n tavaramerkkejä

tyt tuotenimet ovat vain 
oivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. 
uksia kyseisiin merkkeihin.

lähdekoodin ohjelmistoa.

ään.
 oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun minkä tahansa osan 
minen, tallentaminen tiedonhakujärjestelmään tai levittäminen 
uodossa tai millä tavalla tahansa, sähköisesti, mekaanisesti, 

pioimalla, tallentamalla tai muulla tavalla ilman SEIKO EPSON 
ORATIONin kirjallista lupaa on kielletty. Emme vastaa tähän 
uun sisältyvän tiedon käytöstä. Emme myöskään vastaa tähän 
uun sisältyvän tiedon käytöstä aiheutuvista vahingoista.

 EPSON CORPORATION ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa 
tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille aiheutuvista 
oista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat: 
muudesta, väärinkäytöksestä, tämän tuotteen virheellisestä 

tä tai tälle tuotteelle tehdyistä luvattomista muunnos-, korjaus- 
tostöistä tai (paitsi USA:ssa) SEIKO EPSON CORPORATIONin 
 ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

 EPSON CORPORATION ei vastaa vahingoista tai ongelmista, 
yntyvät minkä tahansa muun kuin SEIKO EPSON 
ORATION in alkuperäisen tai sen hyväksymän lisätarvikkeen tai 
tuotteen käytöstä.

Muuta huomioitavaa: 
EPSON on SEIKO EPSO
tavaramerkki.
Macintosh, Mac ja iMac
rekisteröityjä tavaramerk
IBM on International Bu
tavaramerkki.
Windows ja Windows N
Yhdysvalloissa.
Dolby on Dolby Laborat
Pixelworks ja DNX ovat

Myös muut julkaisussa k
tunnistamistarkoitukseen
EPSON ei omista mitään
Tämä tuote käyttää avoim

SEIKO EPSON CORPORATION 2005. Kaikki oikeudet pi
N C

 ovat
kejä
sines

T ova

ories
 Pixe

äyte
 ja v
 oike
en 

dätet
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