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d ojector maar ook naar accessoires of 
t

orgvuldig genoeg te werk gaat.

 kan worden gevonden. Klik op 

reepte woorden vóór dit symbool. 
de “Verklarende woordenlijst” in 

 de genummerde stappen.

sbediening aan. 
In 
op
aties in deze handleiding

eze gebruikershandleiding kunnen de termen ‘apparaat’ en ‘projector’ verwijzen naar de pr
ionele apparatuur.

cLet op: Duidt op procedures die kunnen leiden tot schade of letsel als u niet z

QTip: Geeft extra informatie en nuttige tips over een onderwerp aan.

s Verwijst naar een pagina waar handige informatie over een onderwerp
het paginanummer om die pagina weer te geven.

g
Geeft aan dat de verklarende woordenlijst uitleg bevat over de onderst
Klik op de onderstreepte woorden om de bijbehorende vermelding in 
de bijlagen weer te geven. s pagina 67

Geeft instructies en de volgorde van de uit te voeren handelingen aan.
De aangegeven procedure moet worden uitgevoerd in de volgorde van

[ (Naam) ] Geeft de naam van de knoppen op het bedieningspaneel of de afstand
Voorbeeld: de knop [Esc]

“(Menunaam)” Verwijst naar items in het configuratiemenu.
Voorbeeld: “Image (Beeld)”-“Brightness (Helderheid)”

PROCEDURE
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De bron rechtstreeks wijzigen via de afstandsbediening .......... 18

ige functies
cties voor het verbeteren van de projectie .....................20
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hts één voetsteun, zodat u deze zeer 
t positioneren

ijk met één hand aanpassen. 

vorm hulp bij het oplossen van problemen
 de vraag om de projectieproblemen op te 

 in- en uitschakelt, wordt er een pieptoon 

gegeven wanneer u de projector inschakelt. 
verstreken, wordt dit aangegeven door twee 
ra u deze twee pieptonen hoort, kunt u de 
ntact verwijderen.

Modu

u

s

De
ins
te s
Me
voe

 M
s

Dru
bee

 G
Vo
op 

Direc

Gebr
merken van de projector

unt foto’s, presentaties, spellen en dergelijke in optimale kleuren 
rgeven door de meest geschikte modus voor de omgeving te selecteren. 
pagina 14

functie voor direct inschakelen houdt in dat u de projector kunt 
hakelen door de stekker van de voedingskabel in het stopcontact 
eken. s pagina 37
 de functie voor direct uitschakelen schakelt u de projector uit door de 
dingskabel na gebruik uit het stopcontact te verwijderen.

et Source Search (Bron zoeken) kunt u gemakkelijk het beeld 
electeren dat u wilt projecteren
k eenvoudig op de knop ‘Source Search’, waarna het binnenkomende 
dsignaal automatisch wordt gedetecteerd en geprojecteerd.

emakkelijk te gebruiken bedieningspaneel met grote knoppen
r uw gebruiksgemak zijn de knoppen onderverdeeld en gerangschikt 
asis van hun projectie- en instelfunctie. s pagina 7

 De projector bevat slec
gemakkelijk correct kun

U kunt de hoogte gemakkel

 De help biedt in dialoog
Controleer het antwoord op
lossen. s pagina 41

Wanneer u de projector
weergegeven

Er wordt een pieptoon weer
Als de afkoelingsperiode is 
bevestigingspieptonen. Zod
voedingskabel uit het stopco

s Color (Kleur)

t in- en uitschakelen

iksgemak

Instellingen Tijdens een projectie Problemen oplossen
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Beeld

Beve
rken van de projector

neer u deze projector niet direct voor het scherm kunt opstellen, kan de 
ectiepositie nauwkeurig worden afgesteld zonder de projector te 
laatsen. s pagina 16

ebruikersbeheer met wachtwoordbeveiliging
unt een wachtwoord instellen om het gebruik van de projector te 
erken. s pagina 26

e knopvergrendeling blokkeert alle knoppen op het 
edieningspaneel, behalve de aan-/uitknop
oorkomt u dat uw instellingen per ongeluk of opzettelijk worden 
ijzigd wanneer u de projector gebruikt tijdens een evenement, 
chool of iets soortgelijks. s pagina 29

verschuiving

iligingsfunctie
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Voork

• Bedieningspaneel s pagina 7

• Ontvanger voor 
afstandsbedieningssignaal
Ontvangt signalen van de afstandsbediening.

• Lenskap
Plaats de lenskap wanneer u de projector 
niet gebruikt om te voorkomen dat de lens 
vuil wordt of beschadigd raakt.

• Scherpstelring 
Hiermee past u de scherpstelling van 
het beeld aan.t

p
 

 
e

• Beveiligingsslot ( ) s pagina 67
• Ven
cLet o

Raak
tijden
omda

• Lam
Open
van d
en en functies van onderdelen

ant/bovenkant

• Instelbare voetsteun
Wanneer de projector op een vlak zoals 
een boekenplank staat, past u de 
projectiehoek aan door de steun te 
verhogen of te verlagen.

• Hendel voor voetsteun
Trek de hendel van de voetsteun naar 
voren, zodat u de steun kunt verhogen of 
verlagen.

ilatierooster
:

het ventilatierooster niet direct na of 
s het gebruik van de projector aan 
t het rooster heet wordt.

pafdekking s pagina 58
deze afdekking wanneer u de lamp 
 projector vervangt.
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Bedie

• [Pow
Hierm

elp]-knop s pagina 41
ermee toont en sluit u de helpfunctie, 
oplossingen geeft als zich een probleem 

ordoet.

• [Me
Hierm
confi

• [Esc]-knop 
s pagina 32
Stopt de huidige functie.
Toont het vorige scherm of 
menu terwijl een 
configuratiemenu wordt 
weergegeven. 

• [Sou
De in
onde
aange

]-knop s pagina 12, 32
e worden analoge RGB-beelden van een 
er en RGB-videobeelden automatisch aangepast 
waliteit van de beelden optimaal is.
 configuratiemenu of helpscherm wordt 
even, kunt u dat met deze knop sluiten en de 

 selectie accepteren.

e] [Tele]-knop s pagina 32
ee past u de beeldgrootte aan. Als een 
uratiemenu of helpscherm wordt weergegeven, 
 met deze knop menuopties selecteren en 
en instellen.

• Stat
s
De k
lamp
ze kn
brand
status
proje
 en functies van onderdelen

ningspaneel

er]-knop
ee zet u de projector aan en uit.

• [H
Hi
die
vo

nu]-knop s pagina 32
ee opent en sluit u het 

guratiemenu.

rce Search]-knop s pagina 18
voerbron wordt automatisch gezocht in de 

rstaande volgorde, waarna het beeld van het 
sloten apparaat wordt geprojecteerd.

Computerpoort

S-Video-poort

Video-poort

• [Enter
Hierme
comput
tot de k
Als een
weergeg
huidige

• [ ] [ ]-knop
s pagina 32
Druk hierop om keystone-vervorming te 
corrigeren.
Als een configuratiemenu of helpscherm 
wordt weergegeven, kunt u met deze knop 
menuopties selecteren en waarden 
instellen.

• [Wid
Hierm
config
kunt u
waard

uslampjes 
pagina 43
leur van de 
jes en het feit of 
ipperen of 
en geeft de 
 van de 
ctor aan.
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Rear 

• Ontvanger voor 
afstandsbedieningssignaal
Ontvangt signalen van de afstandsbediening.

• Aa
Hie

• Co
Via
vide
vide
sign

 poort s pagina 23, 69
eze poort sluit u de projector met de USBg-
op een computer aan wanneer de draadloze 
unctie wordt gebruikt.
uterbeelden kunnen niet door de 

ctor worden geprojecteerd als u deze met 
B-kabel op de computer aansluit.• Mo

Via
anal
RGB
exte
aang
func
van

er
• Ins
 en functies van onderdelen

(Achter)

nsluiting voor voedingskabel
rop sluit u de voedingskabel aan.

mputerpoort
 deze poort komen analoge RGB-
osignalen van een computer en RGB-
osignalen en componentvideog-
alen van andere videobronnen binnen.

• Video-poort
Via deze poort komen 
composietvideog-
signalen van andere 
videobronnen in de 
projector binnen.

• S-Video-poort
Via deze poort 
komen S-Videog-
signalen van andere 
videobronnen in de 
projector binnen.

• USB
Via d
kabel 
muisf
Comp
proje
de USnitor Out-poort s pagina 65

 deze poort worden de geprojecteerde 
oge RGB-signalen van een computer of 
-videosignalen uitgevoerd naar een 

rne monitor vanaf de bron die is 
esloten op de computerpoort. Deze 
tie is niet beschikbaar voor signalen 

 video-apparatuur.

• Luidsprek
telbare voetsteun

• Audio-ingang
Via deze poort komen audiosignalen van 
aangesloten externe apparatuur binnen.
Als u twee of meer externe apparaten aansluit 
die gebruikmaken van dezelfde ingang, moet u 
het ene apparaat loskoppelen voordat u het 
andere aansluit of een audioselector gebruiken.
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Onde

Luchtfilter (luchtinlaat) 
 s pagina 56, 62
Dit filter voorkomt dat stof en andere 
deeltjes in de projector terechtkomen 
wanneer lucht naar binnen wordt gezogen. 
U moet dit regelmatig reinigen en 
vervangen.

5, 66
gt.

etsteun

Aansluiting voor lenskapkoordje
Verwijder deze als u de projector aan het 
plafond hangt.
 en functies van onderdelen

rkant

•

• Bevestigingspunten ophangbeugel (3 punten) s pagina 5
Bevestig hier de optionele plafondbeugel als u de projector aan het plafond han

• Instelbare vo

•

• Hendel voor voetsteun
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Afsta

Als p weergegeven.

• [Vid

• [S-V

eke toetsen s pagina 26

 voor afstandsbedieningssignaal

• [A/V

• [E-Z

• [En

• [Es

• [Au

-knop s pagina 32

]-knop

Mode]-knop s pagina 14

ppen s pagina 24, 32

]-knop s pagina 20

• [Pa

• [Co

]-knop s pagina 21

• [Po

]-knop s pagina 18

nop s pagina 41

e]-knoppen s pagina 17

knop s pagina 26
 en functies van onderdelen

ndsbediening

u de -aanwijzer op het pictogram of de naam van een knop plaatst, wordt er een beschrijving van die kno

eo]-knop s pagina 18

ideo]-knop s pagina 18

• Numeri

• Zender

 Mute]-knop s pagina 20

oom]-knop ( ) ( ) s pagina 22

ter]-knop s pagina 24, 32

c]-knop s pagina 24, 32

to]-knop s pagina 12

• [Menu]

• [Power

• [Color 

• [ ]-kno

• [Freeze

ge down] [Page up]-knoppen s pagina 24

mputer]-knop s pagina 18

• [Resize

inter]-knop s pagina 21

• [Search

• [Help]-k

• [Volum

• [Num]-
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............................. 12
obeelden aanpassen .......12
............................................ 12
............................................ 12
............................................ 13
 
..........................................14

en 
............................... 16
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eprojecteerde 
en verschijnen en dit 

or een automatische 
ngg handmatig 
appen uit te voeren.

(Signaal) in het configuratiemenu 
a ‘Tracking’.
 raadpleegt u ‘Het configuratiemenu 
na 32
wordt aangegeven welke knoppen u kunt 
ewerkingen ze uitvoeren.

Aut

p

iening Via het bedieningspaneel
Tij
een
aut
Tij
aan

Als
is i
uitg
of o
aan
wo

QTi
beeldkwaliteit aanpassen

uterbeelden en RGB-videobeelden aanpassen

ens de automatische configuratie worden analoge RGB-signalen van 
aangesloten computer gedetecteerd en worden deze signalen 
matisch aangepast, zodat optimale beelden worden verkregen.
ens een automatische configuratie worden de volgende drie onderdelen 
epast: Trackingg, Position (Positie) en Sync (synchronisatie)g.

‘Auto Setup (Automatische configuratie)’ in het menu ‘Signal (Signaal)’ 
gesteld op ‘OFF (Uit)’, wordt geen automatische configuratie 
evoerd. In dat geval drukt u op de knop [Auto] op de afstandsbediening 
p de knop [Enter] op het bedieningspaneel van de projector om de 
assingen uit te voeren terwijl de computer- of RGB-videobeelden 

den geprojecteerd.

Als er verticale strepen in de g
computer- of RGB-videobeeld
niet kan worden verholpen do
configuratie, moet u de Tracki
aanpassen door de volgende st

PROCEDURE

Selecteer ‘Signal’ 
en selecteer daarn
Voor meer informatie
gebruiken’. s pagi
Onder in het scherm 
gebruiken en welke b

omatische configuratie

•Als u op de knop [Auto] op de afstandsbediening of de 
knop [Enter] op het bedieningspaneel drukt terwijl u 
andere functies, zoals E-Zoom of Freeze uitvoert, 
worden deze functies geannuleerd en wordt vervolgens 
de aanpassing uitgevoerd.

•Soms worden de signalen niet correct aangepast, 
afhankelijk van het soort computer- of RGB-videosignalen 
dat wordt ontvangen. Gebruik in dat geval de opdrachten 
in het configuratiemenu om de tracking en synchronisatie 
handmatig aan te passen. s pagina 13

Via de afstandsbediening Via het bedieningspaneel

De tracking aanpassen

A1

Via de afstandsbed
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ideobeelden 
storingen vertonen en 
en door een 

oet u de Sync 
 aanpassen door de 

en.

 (Signaal) in het configuratiemenu 
na ‘Sync.’ (Synchronisatie).
e raadpleegt u ‘Het configuratiemenu 
ina 32
 wordt aangegeven welke knoppen u kunt 
bewerkingen ze uitvoeren.

QTip

A2

A3

passen

diening Via het bedieningspaneel
ldkwaliteit aanpassen

Pas de tracking aan tot de verticale strepen uit het 
beeld verdwijnen. 

Telkens wanneer u op een knop drukt, wordt de trackingwaarde 
verhoogd of verlaagd.

Druk op de knop [Menu] om het configuratiemenu te 
sluiten.

Als de computer- of RGB-v
knipperen, onscherp zijn of 
dit niet kan worden verholp
automatische configuratie, m
(synchronisatie)g handmatig
volgende stappen uit te voer

PROCEDURE

Selecteer ‘Signal’
en selecteer daar
Voor meer informati
gebruiken’. s pag
Onder in het scherm
gebruiken en welke 

Het beeld knippert terwijl de tracking wordt aangepast, 
maar dat is normaal.

Via de afstandsbediening Via het bedieningspaneel

De synchronisatie aan

A1

Via de afstandsbe



14De bee

electeren 

di zijn beschikbaar. Het gebruik hangt af van 
projecteerde beeld. U kunt gemakkelijk een 
rijgen door de kleurmodus te selecteren die 
cteerde beelden. De helderheid van de beelden 
e kleurmodus.

QTip

A2

A3

Toepassing
omputer- en RGB-videobeelden)
evendig en contrastrijk. Geschikt voor het 
tilstaande beelden, zoals foto’s, in een helder 

omponentvideo-, S-Video- of 
eelden)
elder en levendig. Geschikt voor de weergave van 
n dergelijke in een helder verlichte ruimte.

t geven van presentaties in een helder 

 natuurlijke tint. Geschikt voor het bekijken van 
ere ruimte.
re schakeringen. Geschikt voor het spelen van 
en helder verlichte ruimte.
elden die voldoen aan de sRGB-kleurstandaard
teert op een donkergroen schoolbord, geeft deze 
 een natuurlijke tint, net zoals wanneer u ze op een 
rt.
ldkwaliteit aanpassen

Pas de synchronisatie aan tot de horizontale ruis uit 
het beeld verdwijnt.

Telkens wanneer u op een knop drukt, wordt de 
synchronisatiewaarde verhoogd of verlaagd.

Druk op de knop [Menu] om het configuratiemenu 
te sluiten.

De projectiekwaliteit s
(Color Mode)

De volgende zeven kleurmo
de eigenschappen van het ge
optimale beeldkwaliteit verk
overeenkomt met de geproje
hangt af van de geselecteerd

: •Als u de synchronisatie aanpast zonder eerst de 
trackingg aan te passen, krijgt u niet het beste resultaat. 
Een onjuiste trackingaanpassing is bij sommige soorten 
beelden niet zichtbaar. In beelden met veel lijnen en 
strepen is een onjuiste trackingaanpassing echter 
duidelijker zichtbaar, zodat u eerst de tracking dient te 
controleren.

•Het beeld kan ook flikkeren of onscherp worden 
wanneer u de helderheid, het contrastg, de scherpte, 
de zoom en de keystone-correctie aanpast.

Via de afstandsbediening Via het bedieningspaneel

Modus
Photo (Foto) (Bij invoer van c

De beelden zijn l
projecteren van s
verlichte ruimte.

Sports (Bij invoer van c
composietvideob
De beelden zijn h
tv-programma’s e

Presentation 
(Presentatie)

Geschikt voor he
verlichte ruimte.

Theatre 
(Theater)

Geeft beelden een
films in een donk

Game (Spel) Benadrukt donke
videospellen in e

sRGBg Geschikt voor be
Blackboard 
(Schoolbord)

Zelfs als u projec
instelling beelden
scherm projectee
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PRO

Telk
ond
Telk
inst
van
niet

QTip
ldkwaliteit aanpassen

CEDURE

ens wanneer u op de knop drukt, verandert de kleurmodus in de 
erstaande volgorde.
ens wanneer de kleurmodus wordt veranderd, wordt de huidige 

elling rechtsboven op het scherm weergegeven. Terwijl de naam 
 de kleurmodus op het scherm wordt weergegeven, verandert deze 
 in de volgende kleurmodus, tenzij u op de knop drukt.

: U kunt de kleurmodus ook instellen met de opdracht 
‘Color Mode (Kleurmodus)’ in het menu ‘Image 
(Beeld)’ menu. s pagina 33

Afstandsbediening
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Wannee
projecti
verplaa

knop om het aanpassingsscherm te 

tomatisch gesloten als binnen 10 seconden 
ng worden uitgevoerd.

ectiepositie niet aanpassen wanneer 
eld op de maximale instelling ‘wide’.
troomtoevoer uitzet, blijven de 
n ‘Image Shift’ bewaard. Wanneer de 
e of de hoek van de projector verandert, 
ende aanpassingen doen of de volgende 
itvoeren.

npassingen doen vanuit het 
enu. s pagina 35

iening Via het bedieningspaneel

Houd de knoppen [Wide] 
en [Tele] langer dan een 
seconde ingedrukt.

eningspaneel
PRO

A1

A2
projectiepositie aanpassen (Image Shift)

r u deze projector niet direct voor het scherm kunt opstellen, kan de 
epositie nauwkeurig worden afgesteld zonder de projector te 
tsen. 

CEDURE

Voer zoominstelling of keystone-correctie uit met de 
knop op de projector.
Het scherm voor het aanpassen van de beeldverschuiving wordt 
weergegeven wanneer u alle aanpassingen hebt doorgevoerd.

Pas de projectiepositie aan.

Druk op de [Esc]-
sluiten.
Het scherm wordt au
geen andere bewerki

QTip •U kunt de proj
Zoom is ingest

•Zelfs als u de s
instellingen va
projectorpositi
kunt u de volg
bewerkingen u

•U kunt ook aa
configuratiem

Via de afstandsbed

A3

Bedi



17Het

U kunt 
aanpass

s
k
 
u

p

PRO

Al
de 
De
vol

QTi
 volume aanpassen

het volume van de ingebouwde luidspreker van de projector als volgt 
en.

CEDURE

 u op de knop [ ] drukt, wordt het volume verhoogd. Drukt u op 
nop [ ], dan wordt het volume verlaagd. 

volumemeter wordt op het scherm weergegeven terwijl het 
me wordt aangepast. 

: •Als de waarde die op de meter op het scherm wordt 
aangegeven niet meer verandert terwijl u het volume 
aanpast, betekent dit dat de limiet voor de 
volumeregeling is bereikt.

•U kunt het volume ook aanpassen via het 
configuratiemenu. s pagina 35

Afstandsbediening
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Autom
het g

Het
o

 wijzigen via de 

treeks wijzigen via de afstandsbediening.

pparaat is aangesloten, start u de 

cherm wordt weergegeven als alleen het 
at nu wordt geprojecteerd binnenkomt of 
ldsignaal binnenkomt. Via dit scherm 
erbron selecteren. 

Schakelt over naar het 
beeld van de videopoort

Afstandsbediening
aut

PRO

A1

A2
 geprojecteerde beeld wijzigen (Source Searc

atisch binnenkomende signalen detecteren en 
eprojecteerde beeld wijzigen (Source Search)

 binnenkomende beeldsignaal van de aangesloten apparatuur wordt 
matisch gedetecteerd en geprojecteerd.

CEDURE

Voer de functie Source Search (Bron zoeken) uit.

Het gezochte scherm wordt weergegeven en 
vervolgens wordt het beeld geprojecteerd.
Als twee of meer apparaten zijn aangesloten, drukt u op de 
knop [Source Search] tot het gewenste beeld wordt 
geprojecteerd.

De bron rechtstreeks
afstandsbediening

U kunt de invoerbron rechts

Computer S-Video Video

Overslaan

Via de afstandsbediening Via het bedieningspaneel

QTip: •Als een videoa
weergave.

•Het volgende s
beeldsignaal d
als er geen bee
kunt u de invo

Schakelt over naar 
het beeld van de 
computerpoort.

Schakelt over naar 
het beeld van de 
S-Video-poort.



Handige fu
In dit hoofdstuk worden handige fu veiligingsfuncties 
toegelicht.

Functie rbe
van de .....

• Beeld en (
• Het b eeze
• De ho oud
• De aa n (P
• Een d  ver
• De m iene

(draa .......

cties ........................................... 26
en (Password Protect 

veiliging))................................................... 26
eveiliging is ingeschakeld ..............................26
iliging instellen ...............................................27
lingsfunctie................................................ 29
s voor het ve
projectie........
 en geluid pauzer
eeld stilzetten (Fr
ogte-breedteverh
nwijzer weergeve
eel van het beeld
uisaanwijzer bed
dloze muis) .........
ncties
ncties voor het geven van presentaties en dergelijke en de be

teren 
...................................... 20
A/V Mute) ...............................20
) ...............................................20
ing wijzigen (Resize) ..............21
ointer) .....................................21

groten (E-Zoom) .....................22
n met de afstandsbediening 
..................................................23

Beveiligingsfun
• Diefstal voorkom
(wachtwoordbe
•Als wachtwoordb
•Wachtwoordbeve

• Knopvergrende
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Beeld

U k
en d

e

k

reeze)

erd terwijl het scherm wordt stilgezet. U kunt 
ren, zoals van bestand wisselen, zonder nieuwe 

itschakelen door te drukken op de knop 

p

dt niet stilgezet.
eld op het scherm wordt stilgezet, gaat de 
et projecteren, zodat u de projectie niet 
 vanaf het punt waarop deze werd 

op [Freeze] drukt, worden het 
enu en eventuele helpberichten eveneens 

erkt ook terwijl de functie E-Zoom wordt 
dez
ong

PRO

U k
dru

QTi
cties voor het verbeteren van de projectie

 en geluid pauzeren (A/V Mute)

unt deze functie gebruiken als u de projectie een ogenblik wilt stilzetten 
e aandacht van het publiek wilt vestigen op datgene wat u zegt. U kunt 
 functie ook gebruiken als u een computerpresentatie geeft en geen 

ewenste informatie wilt weergeven, zoals het selecteren van bestanden.

CEDURE

unt deze functie in- of uitschakelen door [A/V Mute] (A/V dempen) te 
ken op de knop/

Het beeld stilzetten (F

Het bronbeeld wordt geprojecte
in dit geval bewerkingen uitvoe
beelden te projecteren.

PROCEDURE

U kunt deze functie in- of u
[Freeze] (Stilzetten).

: •Als u deze functie gebruikt terwijl bewegende beelden 
worden geprojecteerd, worden de beelden en het geluid 
gewoon verder afgespeeld door het bronapparaat en 
kunt u niet terugkeren naar het punt waar de functie 
A/V Mute (A/V dempen) werd geactiveerd.

•Via de optie ‘Extended’ -‘Display’ - ‘Background Color’ 
in het configuratiemenu kunt u het scherm tijdens deze 
functie instellen op zwart, blauw of een logo.

Afstandsbediening

QTip: •Het geluid wor
•Hoewel het be
bron verder m
kunt hervatten
stilgezet.

•Als u op de kn
configuratiem
gesloten.

•Deze functie w
gebruikt. 

Afstandsbediening
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De ho

Dez
4:3 
beel
Bee
wee

PRO

Telk

en (Pointer)

wijzer op het geprojecteerde beeld verplaatsen, 
en op het gedeelte waarover u spreekt.

r weer.

p deze knop drukt, verschijnt of verdwijnt 

QTip

ing
es voor het verbeteren van de projectie

ogte-breedteverhouding wijzigen (Resize)

e functie verandert de hoogte-breedtever-houdingg van beelden van 
in 16:9 wanneer componentvideog-, S-Videog- of composietvideog-
den worden geprojecteerd. 
lden die zijn opgenomen als digitale video of op dvd kunnen worden 
rgegeven in het breedbeeldformaat 16:9. 

CEDURE

ens wanneer u op deze knop drukt, verandert het beeld.

De aanwijzer weergev

Met deze functie kunt u een aan
zodat u de aandacht kunt vestig

PROCEDURE

Geef de aanwijze

Telkens wanneer u o
de aanwijzer.

: U kunt deze instelling ook wijzigen via de opdracht 
‘Resize (Formaat wijzigen)’ in het menu ‘Signal 
(Signaal)’.

Wanneer beelden in de 
gecomprimeerde modus 

worden geprojecteerd op 16:9

Wanneer beelden in de 
Gecomprimeerde modusg 

worden geprojecteerd op 4:3

Afstandsbediening

A1
Afstandsbedien
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d vergroten (E-Zoom)

 u details in het beeld wilt weergeven, zoals 
tabel.

QTip

A2

ing
es voor het verbeteren van de projectie

Verplaats de aanwijzer. Een deel van het beel

Deze functie is handig wanneer
een grafiek of een deel van een 

PROCEDURE

Start E -Zoom.

Met de opdracht ‘Pointer Shape (Aanwijzervorm)’ in het 
menu ‘Settings (Instellingen)’ kunt u de vorm van de 
aanwijzer veranderen in een van de drie beschikbare 
vormen. 
s pagina 35

Aanwijzer

Afstandsbediening

A1
Afstandsbedien
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ienen met de 
raadloze muis)

 een computer met een in de winkel 
l is verbonden met de USB-aansluiting op de 
, kunt u de afstandsbediening van de projector 
n om zo de muisaanwijzer van de computer te 

QTip

A2

A3

Computer
me Edition/XP Professional
10.3)

B-kabel 
el verkrijgbaar)

Naar USB-poort
es voor het verbeteren van de projectie

Verplaats het kruis naar het gedeelte van het beeld 
dat u wilt vergroten of verkleinen.

Vergroten.

U kunt het vergrote beeld verkleinen door op de knop [-] 
te drukken.
U annuleert de functie E-Zoom door te drukken op de knop [Esc].

De muisaanwijzer bed
afstandsbediening (d

Als de USB-aansluiting van
verkrijgbare USB-A-B-kabe
achterzijde van de projector
als draadloze muis gebruike
bedienen.

•De vergrotingsfactor wordt op het scherm weergegeven.
•U kunt het beeld verschuiven met de knop [ ].
•U kunt het geselecteerde deel 1 tot 4 maal vergroten in 
25 stappen.

Afstandsbediening

Kruis

Afstandsbediening

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

US
(in de wink

Naar USB-poort
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and hebt gebracht, kunt u de muisaanwijzer 
QTip

Muisklikken

Dit is handig als u de vorige 
of volgende dia in een 
PowerPoint-presentatie wilt 
weergeven.

Dubbelklikken: druk tweemaal 
snel achter elkaar.

Klikken met de 
linkermuisknop

Klikken met de 
rechtermuisknop

drukt 

m 
atie 

Naar vorige 
dia

Naar volgende 
dia
es voor het verbeteren van de projectie

Nadat u de aansluiting tot st
als volgt bedienen.•De USB-kabel kan alleen worden aangesloten op een 

computer met een standaard-USB-interface. Als u een 
computer met Windows gebruikt, moet de computer een 
volledige versie van Windows 98/2000/Me/XP Home 
Edition/XP Professional bevatten. Als de computer een 
versie van Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP 
Professional bevat die een upgrade is van een eerdere 
versie van Windows, kan een correcte werking niet 
worden gegarandeerd. 

•De muisfunctie kan mogelijk niet worden gebruikt in 
sommige versies van Windows en Macintosh.

•Mogelijk moet u bepaalde computerinstellingen 
wijzigen om de muisfunctie te kunnen gebruiken. 
Raadpleeg de documentatie van de computer voor meer 
informatie.

De muisaanwijzer 
verplaatsen

Slepen en neerzetten

1. Houd de knop [Enter] inge
en duw op de knop [ ].
2. Laat de knop [Enter] los o
het item op de gewenste loc
neer te zetten.
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QTip
es voor het verbeteren van de projectie

•Als de muisknoppen op de computer zo zijn ingesteld 
dat ze zijn omgewisseld, wordt de werking van de 
knoppen op de afstandsbediening ook omgewisseld.

•De draadloze muisfunctie kan niet worden gebruikt 
terwijl de volgende functies worden uitgevoerd:
· Terwijl een configuratiemenu wordt weergegeven
· Terwijl een helpmenu wordt weergegeven
· Terwijl de functie E-Zoom wordt gebruikt
· Terwijl een gebruikerslogo wordt vastgelegd
· Terwijl de aanwijzerfunctie wordt gebruikt
· Terwijl het geluidsvolume wordt aangepast
· Terwijl beeldverschuiving wordt gebruikt
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Diefs
(wach

Als de 

k
i
 i

O
n

 
c

e
r

contact laat zitten en de projector inschakelt 
de projectie zonder dat een wachtwoord moet 
rdscherm wordt alleen weergegeven als de 
 voedingskabel uit het stopcontact is 
het stopcontact wordt gestoken. Als Direct 
ingesteld op ‘ON’ (Aan) en u een 
kbare methode gebruikt om de stroomtoevoer 
htwoordscherm weergegeven wanneer de 
schakeld nadat de stroomtoevoer is hersteld.

r elkaar een onjuist wachtwoord 
ordt het bericht ‘De werking van de 

rgrendeld.’ gedurende circa vijf 
ven en wordt de projector vervolgens 
 dit gebeurt, haalt u de strekker uit het 
 u de stekker weer in het stopcontact 
or weer aan. Er wordt een scherm 
in u het wachtwoord moet invoeren. 
wachtwoord in.
ord vergeet, noteer dan de 
quest Code: xxxxx’ die wordt 
t wachtwoordscherm en neem contact 
ijzijnde adres in de paragraaf met 
antievoorwaarden in het boekje met 
ies en wereldwijde garantiebepalingen 
s/World-Wide Warranty Terms).
nde procedure herhaalt en dertigmaal 
woord invoert, wordt het volgende 
n en accepteert de projector geen 

er.
eration will be locked. (De projector 
.) Neem contact op met uw leverancier 
ijzijnde adres in de paragraaf met 

antievoorwaarden in het boekje met 
ies en wereldwijde garantiebepalingen 
s/World Wide Warranty Terms).
kunnen
om bee
wachtw
gebrui
gewijz
koopt,

 A
(

Wa
van
On
wa

Dru
ing
cor

Als
eiligingsfuncties

tal voorkomen (Password Protect 
twoordbeveiliging))

functie Password Protect (Wachtwoordbeveiliging) is geactiveerd, 
 personen die het wachtwoord niet weten de projector niet gebruiken 
lden te projecteren indien de projector is uitgeschakeld nadat het 
oord voor het laatst correct is ingevoerd. Bovendien kan het 
erslogo dat op de schermachtergrond wordt weergegeven niet worden 
gd. Dit is een effectieve antidiefstalmethode. Wanneer u de projector 
s de wachtwoordbeveiliging niet ingeschakeld.

ls ‘Power ON Protect (Beveiliging Inschakelen)’ is ingeschakeld 
N (Aan))

neer de projector voor het eerst wordt ingeschakeld nadat de stekker 
 de voedingskabel in een stopcontact is gestoken of als Direct Power 
(Direct inschakelen) wordt gebruikt, wordt het volgende 
htwoordscherm weergegeven.

k op de toetsen op het numerieke toetsenblok terwijl u de knop [Num] 
drukt houdt om het wachtwoord in te voeren. Als het wachtwoord 
ect is ingevoerd, start de projectie. 

Als u de voedingskabel in het stop
terwijl deze stand-by staat, begint 
worden ingevoerd. Het wachtwoo
projector wordt aangezet nadat de
verwijderd en vervolgens weer in 
Power On (Direct inschakelen) is 
stroomonderbreker of een vergelij
centraal te regelen, wordt het wac
projector voor het eerst wordt inge

 wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld

Afstandsbediening

Numerieke toetsen

Ingedrukt 
houden

QTip •Als driemaal achte
wordt ingevoerd, w
projector wordt ve
minuten weergege
stand-by gezet. Als
stopcontact, steekt
en zet u de project
weergegeven waar
Voer nu het juiste 
Als u het wachtwo
aanvraagcode ‘Re
weergegeven in he
op met het dichtstb
internationale gar
veiligheidsinstruct
(Safety Instruction

•Als u de bovenstaa
het onjuiste wacht
bericht weergegeve
wachtwoorden me
The projector’s op
wordt vergrendeld
of zoek het dichtstb
internationale gar
veiligheidsinstruct
(Safety Instruction
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 A
(A

Het
inge
is ve
proj
ged
waa
Als 
wor
het 
Als
wac

 A
in

Als 
geb
inst
‘Us
(Uit
• Ee
• Al

‘B
‘B
‘B

• De
Sc

it om wachtwoordbeveiliging in te stellen.

eeze] gedurende circa 5 seconden 

  Protect (Wachtwoordbeveiliging)’ wordt 

 Protect (Beveiliging Inschakelen)’ in.
r ON Protect (Beveiliging Inschakelen)’ 
nop [Enter].
Aan)’ en druk op de knop [Enter].
p [Esc].

g instellen

dbeveiliging al is ingeschakeld, wordt het 
ord (Wachtwoord)’ weergegeven.
e wachtwoord wordt ingevoerd, wordt het 
rd  Protect (Wachtwoordbeveiliging)’ 
s‘Als wachtwoordbeveiliging is 
pagina 26
rotect (wachtwoordbeveiliging) is 
N (Aan)’, bevestigt u de meegeleverde 

veiligingssticker als diefstalpreventie op 
sitie op de projector.

ing
igingsfuncties

ls ‘Password Timer’ (Wachtwoordtimer) is ingesteld op ‘ON’ 
an) en ‘Timer’ wordt gebruikt

 wachtwoordscherm wordt niet weergegeven als de projector blijft 
schakeld tot de ingestelde tijd is verstreken. Wanneer de ingestelde tijd 
rstreken, wordt het wachtwoordscherm wel weergegeven wanneer de 

ector wordt aangezet. De hier bedoelde tijd is de totale tijdsduur 
urende welke de lamp van de projector brandt vanaf het moment 
rop het projectormenu wordt gesloten.
‘Password Timer’ (Wachtwoordtimer) is ingesteld op ‘OFF’ (Uit), 
dt het wachtwoordscherm altijd weergegeven wanneer de stekker uit 
stopcontact wordt gehaald en weer in het stopcontact wordt gestoken. 
de projector stroom krijgt terwijl deze op stand-by staat, wordt het 
htwoordscherm niet weergegeven.

ls ‘User’s Logo Protect (Beveiliging gebruikerslogo)’ is 
geschakeld (ON (Aan))
wordt geprobeerd een van de onderstaande bewerkingen met het 
ruikerslogo uit te voeren, wordt er een bericht weergegeven en kan de 
elling niet worden gewijzigd. Als u de instelling wilt wijzigen, stelt u 
er’s Logo Protect (Beveiliging gebruikerslogo)’ eerst in op ‘OFF 
)’. s pagina 28
n gebruikerslogo vastleggen
s het menu ‘ Extended (Uitgebreid)’ - ‘Display (Weergave)’ - 
ackground Color (Achtergrondkleur)’ van ‘Logo’ is veranderd in 
lack (Zwart)’ of ‘Blue (Blauw)’ of is veranderd van ‘Black (Zwart)’ of 
lue (Blauw)’ in ‘Logo’.
 optie ‘Extended (Uitgebreid)’ - ‘Display (Weergave)’ - ‘Startup 
reen (Opstartscherm)’(‘ON (Aan)’ of ‘OFF (Uit)') wijzigen.

Voer de volgende stappen u

PROCEDURE

Houd de knop [Fr
ingedrukt.
Het menu ‘Password
weergegeven.

Schakel ‘Power ON
(1) Selecteer ‘Powe

en druk op de k
(2) Selecteer ‘ON (
(3) Druk op de kno

Wachtwoordbeveiligin

QTip •Als wachtwoor
scherm ‘Passw
Als het correct
menu ‘Passwo
weergegeven. 
ingeschakeld’ 

•Als Password P
ingesteld op ‘O
wachtwoordbe
de gewenste po

A1

Afstandsbedien

A2
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ord in.
oord in door ‘Password’ (Wachtwoord) te 
 de knop [Enter] te drukken.
ange the password?’ (Wachtwoord 
t weergegeven. Selecteer ‘Yes’ (Ja) en 

. De standaardinstelling voor het 
‘0000', maar u dient dit te wijzigen in het 
woord. Als u ‘No’ (Nee) selecteert, wordt 
tap 1 opnieuw weergegeven.
sen op het numerieke toetsenblok terwijl u 
 ingedrukt houdt om een getal van 4 cijfers 
t ingevoerde getal wordt weergegeven als 
 u vier cijfers hebt ingevoerd, wordt het 
erm weergegeven.
oord opnieuw in.

e new password is stored.’ (Het nieuwe 
opgeslagen) wordt weergegeven. Als u een 
oord invoert, wordt een bericht 
aarin u wordt gevraagd het wachtwoord 
oeren.

A3

A4
igingsfuncties

Schakel ‘Password Timer’ (Wachtwoordtimer) in.
Als u deze instelling niet gebruikt, gaat u verder met stap 4.
(1) Selecteer ‘Password Timer’ (Wachtwoordtimer) en druk 

op de knop [Enter].
(2) Selecteer ‘ON’ (Aan) en druk op de knop [Enter].
(3) Druk op de knop [Esc].
(4) Selecteer ‘Timer’ en druk op de knop [Enter].
(5) Houd de knop [Num] ingedrukt, voer de gewenste tijd 

tussen 1 en 9999 uur in met behulp van de toetsen op het 
numerieke toetsenblok en druk op de knop [Enter].
Als u een fout maakt terwijl u de tijd invoert, drukt u op de 
knop [Esc] en voert u de tijd opnieuw in.
Nadat u klaar bent in het menu ‘Password Protect', wordt 
de teller voor de verstreken tijd gestart.

Schakel ‘User’s Logo Protect’ (Beveiliging 
gebruikerslogo) in.
(1) Selecteer ‘User's Logo Protect’ (Beveiliging 

gebruikerslogo) en druk op de knop [Enter].
(2) Selecteer ‘ON’ (Aan) en druk op de knop [Enter].
(3) Druk op de knop [Esc].

Voer het wachtwo
(1) Stel een wachtw

selecteren en op
(2) Het bericht ‘Ch

wijzigen?) word
druk op [Enter]
wachtwoord is 
gewenste wacht
het scherm uit s

(3) Druk op de toet
de knop [Num]
in te voeren. He
‘* * * *’. Nadat
bevestigingssch

(4) Voer het wachtw
Het bericht ‘Th
wachtwoord is 
onjuist wachtw
weergegeven w
opnieuw in te v

A5
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Knop

Dez
proj
Dez
alle
uitg
bep

PRO

 ‘ON’ (Aan).
teld op ‘ON’ (Aan), kan geen enkele 
gspaneel worden gebruikt, behalve de 

A1 Via het bedieningspaneeliening
igingsfuncties

vergrendelingsfunctie

e functie vergrendelt de knoppen op het bedieningspaneel van de 
ector.
e functie is handig wanneer u een automatische presentatie geeft, zodat 
en de presentatie wordt uitgevoerd en alle andere knoppen worden 
eschakeld, of bijvoorbeeld op een school, aangezien slechts een 
erkt aantal knoppen kan worden gebruikt.

CEDURE

Selecteer ‘Settings’ (Instellingen) - ‘Operation Lock’ 
(Knopvergrendeling) in het configuratiemenu.
Voor meer informatie raadpleegt u ‘Het configuratiemenu 
gebruiken’. s pagina 32
Onder in het scherm wordt aangegeven welke knoppen u kunt 
gebruiken en welke bewerkingen ze uitvoeren.

Stel de optie in op
Als de optie is inges
knop op het bedienin
aan-/uitknop.

Via de afstandsbediening Via het bedieningspaneel

A2

Via de afstandsbed
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QTip

A3

igingsfuncties

Selecteer ‘Yes’ (Ja) wanneer het bevestigingsbericht 
wordt weergegeven.
De knoppen op het bedieningspaneel worden vergrendeld in 
overeenstemming met de geselecteerde instelling.

: U kunt de vergrendeling van het bedieningspaneel op 
twee manieren opheffen.
•Wijzig de optie ‘Settings’ (Instellingen) - ‘Operation 
Lock’ (Knopvergrendeling) in het configuratiemenu 
met de afstandsbediening in ‘OFF’ (Uit).

•Houd de knop [Enter] op de projector gedurende circa 
7 seconden ingedrukt waarna een bericht wordt 
weergegeven en de vergrendeling wordt opgeheven.



Configuratie
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u h

Het con bru

Lijst me .....
• Het m .....
• Het m .....
• Het m gen
• Het m rei
• Het m .....
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A1 eerde 

Via de afstandsbediening

Via het bedieningspaneel

Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

Gebruikte knoppen
 configuratiemenu gebruiken

Selecteer een optie 
in het hoofdmenu

Wijzig de geselect
optie

A3Selecteer een optie 
in het submenu

A2

Hoofdmenu

Submenu (Settings)

aanwijzingen
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Het m

Wel orden voor elke bron afzonderlijk opgeslagen.

S
 
r

pagina 14

t
e
a
 
r

ermee past u de tint van het beeld aan.
n
t t beeld blauwer, terwijl het beeld roder wordt 

e (Kleurmodus)’ in het menu ‘Image (Beeld)’.)
 
r

de (Kleurmodus)’ in het menu ‘Image 

 
d ’ (Alle standaardwaarden). s pagina 39

Comp ideog/ S-Videog
Color
(Kleu
Brigh
(Held
Contr
Color
(Kleu
Tint
Sharp
Kleur

Color
(Kleu

Reset
(Stan
t met functies

enu ‘Image (Beeld)’

ke opties u kunt instellen hangt af van de invoerbron die momenteel wordt geprojecteerd. De instellingen w

ubmenu Functie
Mode 
modus)

Hiermee selecteert u de kwaliteit van het beeld in overeenstemming met de omgeving. s

ness 
rheid)

Hiermee past u de helderheid van het beeld aan.

stg Hiermee past u het verschil tussen licht en donker in het beeld aan.
Intensity 
intensiteit)

Hiermee past u de kleurintensiteit van het beeld aan.

(Aanpassing is alleen mogelijk als componentvideo- of NTSC-signalen binnenkomen.) Hi
ess (Scherpte) Hiermee past u de scherpte van het beeld aan.

emperatuurg U kunt de algemene tint van het beeld aanpassen. Als u ‘High’ (Hoog) selecteert, wordt he
als u ‘Low’ (Laag) selecteert. 
(U kunt deze optie niet selecteren als ‘sRGBg’ is geselecteerd als instelling voor ‘Color Mod

Adjustment 
aanpassing)

Hiermee past u de intensiteit van de rode, groene en blauwe kleur van het beeld aan.
Red (Rood): Hiermee past u de intensiteit van de rode component aan.
Green (Groen): Hiermee past u de intensiteit van de groene component aan.
Blue (Blauw): Hiermee past u de intensiteit van de blauwe component aan.
(U kunt deze optie niet selecteren als ‘sRGBg’ is geselecteerd als instelling voor ‘Color Mo
(Beeld)’.)

aardwaarden)
Herstelt de standaardwaarden voor de opties in het menu ‘Image (Beeld)’.
Als u de standaardinstellingen van alle menuopties wilt herstellen, raadpleegt u ‘Reset All

uter/RGB-video Componentvideog/ Composietv
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Het m

W orden voor elke bron afzonderlijk opgeslagen.

Auto S
configu

ordt gewijzigd, wordt ingeschakeld (‘ON (Aan)’) 

Trackin agina 12

Sync. ( n. s pagina 13

Positio

Progres
anneer u beelden met veel beweging weergeeft.

 geschikt wanneer u stilstaande beelden weergeeft.

Compu
(Comp

ten op de computerpoort.
teld in overeenstemming met de aangesloten 

atig het juiste ingangssignaal voor de aangesloten 

Video S

ptreedt in de geprojecteerde beelden of als er geen 

Resize 

Reset ( n teruggezet op hun standaardwaarden. Druk op de 

le standaardwaarden). s pagina 39

Comp osietvideog/ S-Videog
et functies

enu ‘Signal (Signaal)’

elke opties u kunt instellen hangt af van de invoerbron die momenteel wordt geprojecteerd. De instellingen w

Submenu Functie
etup (Automatische 
ratie)

Hiermee bepaalt u of de functie die beelden automatisch optimaliseert wanneer de invoerbron w
of uitgeschakeld (‘OFF (Uit)’). s pagina 12

gg Hiermee past u computerbeelden aan wanneer verticale strepen in het beeld verschijnen. s p

Synchronisatie)g Hiermee past u computerbeelden aan als ze flikkeren, onscherp zijn of andere storingen bevatte

n (Positie) Hiermee verplaatst u het beeld verticaal en horizontaal.

sief (Aanpassing is alleen mogelijk als composietvideo- of S-Video-signalen binnenkomen.)
OFF (Uit): IP-conversie wordt uitgevoerd voor elk veld op het scherm. Deze optie is geschikt w
ON (Aan): Interlacedg signalen (i) worden omgezet in progressiefg signalen (p). Deze optie is

ter Input 
uterinvoer)

Hiermee selecteert u het ingangssignaal in overeenstemming met de apparatuur die is aangeslo
Als de optie is ingesteld op ‘Auto (Automatisch)’, wordt het ingangssignaal automatisch inges
apparatuur.
Als de kleuren niet correct worden weergegeven wanneer u ‘Auto’ selecteert, selecteert u handm
apparatuur.

ignal (Videosignaal) (Aanpassing is alleen mogelijk als composietvideo- of S-Video-signalen binnenkomen.)
Hiermee stelt u de indeling van het videosignaal in.
Met de optie ‘Auto’ (Automatisch) worden beeldsignalen automatisch herkend. Als er storing o
beelden verschijnen wanneer u ‘Auto’ selecteert, selecteert u handmatig het juiste signaal.

(Formaat wijzigen) Hiermee stelt u de hoogte-breedtever-houdingg voor geprojecteerde beelden in. s pagina 21

Standaardwaarden) Alle opties in het menu ‘Signal’ (Signaal), behalve ‘Computer Input’ (Computerinvoer) worde
[Enter]-knop van de afstandsbediening of het bedieningspaneel van de projector.
Als u de standaardinstellingen van alle menuopties wilt herstellen, raadpleegt u ‘Reset All’ (Al

uter/RGB-video Componentvideog Comp
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Het m

Keysto

Zoom

Image
(Beeld

Opera
(Knop

el van de projector, behalve de aan-/uitknop, 

Pointe
(Aanw er 1): 

Bright
(Helde u beelden projecteert in een donkere ruimte 

er minder stroom verbruikt en minder geluid 
e van circa 18 W, gebruiksduur van lamp: 

Volum

Reset 
(Stand

daardinstellingen, behalve de functies ‘Image

All’ (Alle standaardwaarden). s pagina 39
et functies

enu ‘Settings (Instellingen)’

Submenu Functie

ne Hiermee corrigeert u verticale keystone-vervorming in het beeld. 

 (Zoomen) Hiermee verandert u de grootte van het geprojecteerde beeld. 
Breed: Grotere tele: Kleiner 

 Shift 
verschuiving)

Hiermee past u de positie van de projectie aan. s pagina 16

tion Lock 
vergrendeling)

Als deze optie is ingesteld op ‘ON (Aan)’, worden alle knoppen op het bedieningspane
uitgeschakeld. s pagina 29

r Shape 
ijzervorm)

Hiermee kunt u de vorm van de aanwijzer selecteren. s pagina 21
Pointer 1 (Aanwijzer 1):          Pointer 2 (Aanwijzer 1):          Pointer 3 (Aanwijz

ness Control 
rheidsaanpassing)

Hiermee kunt u de helderheid van de lamp instellen.
Selecteer ‘Low (Laag)’ als het geprojecteerde beeld te helder is, bijvoorbeeld wanneer 
of op een klein scherm.
Als ‘Low (Laag)’ is geselecteerd, wordt de helderheid van de beelden verlaagd, wordt 
voortgebracht tijdens de projectie en gaat de lamp langer mee. (Stroomverbruik: afnam
circa 1,5 keer langer)

e Hiermee past u het volume aan. s pagina 17

aardwaarden)
De waarden voor de functies van het menu ‘Settings’ worden teruggezet op hun stan
Shift’ en ‘Zoom’.
Als u de standaardinstellingen van alle menuopties wilt herstellen, raadpleegt u ‘Reset 
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Het m

S

Displa .

N’) of niet (‘OFF’) op het scherm wordt 
alen binnenkomen.

g wordt ingedrukt of wanneer geen 

t wel (ON) of niet (OFF) weergegeven . 

User’s
(Gebru

ctie A/V Mute (A/V dempen). s pagina 63

Projec
(Proje d)’

jectieconfiguratie als volgt wijzigen:
et functies

enu ‘Extended (Uitgebreid)’

ubmenu Functie

y (Weergave) Hier kunt u instellingen aanbrengen die betrekking hebben op de weergave van de projector
Message (Bericht):

Hiermee bepaalt u of de naam van de invoerbron of de kleurmodus of een bericht wel (‘O
weergegeven als de invoerbron of de kleurmodus wordt gewijzigd of als er geen beeldsign

Background Color (Achtergrondkleur):
Hiermee stelt u de schermstatus in wanneer de knop [A/V Mute] van de afstandsbedienin
beeldsignalen binnenkomen op ‘Black (Zwart)’, ‘Blue (Blauw)’ of ‘Logo’.

Startup Screen (Opstartscherm):
Het opstartscherm (het beeld dat wordt geprojecteerd wanneer u de projector aanzet) word
Deze instelling wordt toegepast wanneer u de projector uit- en weer inschakelt.

 Logo 
ikerslogo)

Hiermee wijzigt u het gebruikerslogo dat wordt weergegeven als achtergrond en door de fun

tion 
ctie)

Hiermee stelt u de projectiepositie van de projector in. s pagina 55
‘Front (Voor)’ ‘Front/Ceiling (Voor/Plafond)’  ‘Rear (Achter)’ ‘Rear/Ceiling (Achter/Plafon

Wanneer u de knop [A/V Mute] gedurende circa 5 seconden ingedrukt houdt, kunt u de pro
Front (Voor)  Front Ceiling (Voor/plafond)
Rear (Achter)  Rear Ceiling (Achter/plafond)
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Opera
hakeld (‘OFF’).
otselinge stroompieken voordoen wanneer de 
 worden ingeschakeld.

r gedurende circa 30 minuten geen 

an 1500 meter.

Link 2
riode is verstreken.

Langu

Reset 
(Stand

ruik) in het menu ‘Extended’ (Uitgebreid) 

(Alle standaardwaarden). s pagina 39

S

et functies

tion (Gebruik) Direct Power ON (Direct inschakelen):
Hiermee bepaalt u of de functie voor direct inschakelen is ingeschakeld (‘ON’) of uitgesc
Wanneer u deze optie inschakelt en de stekker in het stopcontact laat zitten, kunnen zich pl
stroomtoevoer wordt hersteld na een stroomuitval. Hierdoor kan de projector automatisch

Sleep Mode (Slaapstand):
Hiermee bepaalt u of de projector wel (‘ON’) of niet (‘OFF’) automatisch stopt wanneer e
handelingen plaatsvinden terwijl er geen beeldsignalen binnenkomen.

Fan Speed (Ventilatorsnelheid):
Zet deze optie op ‘High’ (Hoog) als de projector wordt gebruikt op een hoogte van meer d

1L Hiermee bepaalt u of het hulpprogramma EMP Link 21L wordt gebruikt.
Als u EMP Link 21L wilt inschakelen, zet u de projector uit en wacht u tot de afkoelingspe

age (Taal) Hiermee stelt u de taal voor berichten in.

aardwaarden)
Hiermee herstelt u de standaardinstellingen voor ‘Display’ (Weergave) en ‘Operation’ (Geb
(met uitzondering van ‘Fan Speed’ (Ventilatorsnelheid)).
Als u de standaardinstellingen van alle menuopties wilt herstellen, raadpleegt u ‘Reset All’ 

ubmenu Functie
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Het m

Hie

Lamp 
 cumulatieve gebruiksduur van 0 tot 10 uur 
van 1 uur.

Source

Input S
(Ingan

Resolu

Video
)

Refres
(Verni

Sync. 
Info

 of het dichtstbijzijnde adres in de paragraaf 
wereldwijde garantiebepalingen (Safety 

Comp
et functies

enu ‘Info’

rmee kunt u de status van het geprojecteerde beeldsignaal en de projector controleren. (Alleen bekijken)

Submenu Functie

Hours (Lampuren) Hiermee geeft u de cumulatieve gebruiksduur van de lamp weer.
Als de kritieke gebruiksduur wordt bereikt, worden de tekens geel weergegeven. De
wordt weergegeven als ‘0H’. Vanaf ‘10H’ wordt de duur weergegeven in eenheden 

 (Bron) Hiermee geeft u de invoerbron weer die momenteel wordt geprojecteerd.

ignal 
gssignaal)

Hiermee geeft u de instellingen voor het ingangssignaal weer. 
(Deze optie is niet beschikbaar als de invoerbron composietvideo of S-Video is.)

tion (Resolutie) Hiermee geeft u de invoerresolutie weer. 
(Deze optie is niet beschikbaar als de invoerbron composietvideo of S-Video is.)

 Signal (Videosignaal) Hiermee geeft u de indeling van het videosignaal weer.
(Wordt niet weergegeven voor computer-, RGB-video- of componentvideobeelden.

h Rate 
euwingsfrequentie)g

Hiermee geeft u de vernieuwingsfrequentie weer. 
(Deze optie is niet beschikbaar als de invoerbron composietvideo of S-Video is.)

(Synchronisatie)g De informatie in dit menu kan nodig zijn voor serviceverzoeken aan uw leverancier
met internationale garantievoorwaarden in het boekje met veiligheidsinstructies en 
Instructions/World Wide Warranty Terms).
(Deze optie is niet beschikbaar als de invoerbron composietvideo of S-Video is.)

uter/RGB-video/Componentvideog Composietvideog/ S-Videog
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Het m

S

Reset 
standa ), ‘Image Shift’ (Beeldverschuiving), ‘User’s 

teld.

Lamp-
(Lamp
terugz

 deze optie als u de lamp vervangt.
et functies

enu ‘Reset (Standaardwaarden)’

ubmenu Functie

All (Alle 
ardwaarden)

Hiermee herstelt u de standaardinstellingen van alle menuopties.
•De standaardinstellingen voor ‘Computer Input (Computerinvoer)’, ‘Zoom’ (In-/uitzoomen
Logo (Gebruikerslogo)’, ‘Lamp Hours (Lampuren)’ en ‘Language (Taal)’ worden niet hers

Hours Reset 
uren 
etten)

Hiermee wist u de cumulatieve gebruiksduur van de lamp en stelt u deze in op ‘0H’. Gebruik
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Als zich
melding
wordt e

nuoptie.

tie.

Via het bedieningspaneeldiening

Via het bedieningspaneeliening
PRO

A1
helpfunctie gebruiken

 een probleem voordoet met de projector, toont de helpfunctie 
en op het scherm die u helpen het probleem op te lossen. Hiervoor 

en reeks menu’s met vragen en antwoorden weergegeven.

CEDURE

Geef het helpmenu weer.

Selecteer een me

Bevestig de selec

Via het bedieningspaneelVia de afstandsbediening

A2

Via de afstandsbe

A3
Via de afstandsbed



42De hel

QTip

A4

A5
pfunctie gebruiken

Herhaal de bewerkingen uit de stappen 2 en 3 om door 
het menu te navigeren naar meer gedetailleerde items.

Druk op de knop [Help] om het helpmenu te sluiten.

: Als de helpfunctie geen oplossing voor het probleem 
biedt, raadpleegt u ‘Problemen oplossen’ s pagina 43 
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Als u e  lampjes interpreteren’ hieronder.
Als de eden’. s pagina 46

 

d unt oplossen.
i m krijgt.

n       : aan   : knippert   : uit

atus

it het stopcontact en neem contact op met uw 
af met internationale garantievoorwaarden in 
tiebepalingen (Safety Instructions/World-

it het stopcontact en neem contact op met uw 
af met internationale garantievoorwaarden in 
tiebepalingen (Safety Instructions/World-

 gedrukt.
slampje deze kleur heeft.

ojector is opgewarmd, stopt het lampje met 
De la

De

In 
Ind

Aa

Aan/uit

Aan/uit
blemen oplossen

en probleem ondervindt met de projector, controleert u eerst de lampjes op de projector en raadpleegt u ‘De
lampjes geen duidelijke aanwijzing over het probleem geven, raadpleegt u ‘Als de lampjes geen uitkomst bi

mpjes interpreteren

projector is voorzien van de volgende drie lampjes, die de status van de projector aangeven.

e onderstaande tabellen wordt aangegeven wat de lampjes betekenen en hoe u de bijbehorende problemen k
en geen enkel lampje brandt, controleert u of de voedingskabel goed is aangesloten en of de projector stroo

-/uitlampje brandt rood

Status Oorzaak Oplossing of st

Interne fout Stop het gebruik van de projector, haal de voedingskabel u
leverancier of zoek het dichtstbijzijnde adres in de paragra
het boekje met veiligheidsinstructies en wereldwijde garan
Wide Warranty Terms).

Fout met ventilator/
sensorfout

Stop het gebruik van de projector, haal de voedingskabel u
leverancier of zoek het dichtstbijzijnde adres in de paragra
het boekje met veiligheidsinstructies en wereldwijde garan
Wide Warranty Terms).

Geeft de status van de projector aan.
Oranje : Stand-by

De projectie start opnieuw wanneer op de aan-/uitknop wordt
U kunt de stekker uit het stopcontact halen wanneer het statu

Groen : Projector wordt opgewarmd
De opwarmtijd bedraagt ongeveer 30 seconden. Nadat de pr
knipperen.

Groen : Er worden beelden geprojecteerd

• Geeft de status van de projectielamp aan.

• Geeft de status van de interne temperatuur aan.

Abnormaal

Red (Rood)

Red (Rood)

Red (Rood)

Red (Rood)

Red (Rood)
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ken. Wacht ongeveer 5 minuten. Na ongeveer 
nderstaande twee punten controleert. Nadat u 
rojector weer aan te zetten.
 en of de projector niet tegen een muur staat.
t u ze. s pagina 56, 62

tor nog steeds oververhit raakt, of de lampjes 
akelt, stopt u het gebruik van de projector, 
act op met uw leverancier of zoekt u het 
ntievoorwaarden in het boekje met 
fety Instructions/World-Wide Warranty Terms).

58
rojector aan. Als de lamp nog steeds niet gaat 

t het gebruik van de projector en haalt u de 
 leverancier of zoek het dichtstbijzijnde adres 
het boekje met veiligheidsinstructies en 
-Wide Warranty Terms).

p of vraagt u uw plaatselijke leverancier om 
 glas. (De projectie kan pas worden vervolgd 

plaatst. Als de lamp of de lampafdekking niet 

Lam       : aan   : knippert   : uit

 status

ieuw te hoog wordt, stopt de projectie 

on zijn en of de projector niet tegen een 

ervangt u ze. s pagina 56, 62

      : aan   : knippert   : uit

tus

Aan/uit

Aan/uit

Aan
men oplossen

Fout met interne temperatuur
(oververhitting)

De lamp gaat automatisch uit en de projectie wordt afgebro
5 minuten wordt de projector stand-by gezet, waarna u de o
dit hebt gecontroleerd, drukt u op de aan-/uitknop om de p
•Controleer of het luchtfilter en de luchtuitlaat schoon zijn
•Als de luchtfilters verstopt zijn geraakt, reinigt of vervang
Als het probleem hiermee niet wordt verholpen en de projec
een probleem blijven aangeven wanneer u de projector insch
haalt u de voedingskabel uit het stopcontact en neemt u cont
dichtstbijzijnde adres in de paragraaf met internationale gara
veiligheidsinstructies en wereldwijde garantiebepalingen (Sa

Lamptimer is defect/
Lamp uit

Verwijder de lamp en controleer of hij kapot is. s pagina
Als de lamp niet kapot is, plaatst u hem terug en zet u de p
branden, vervangt u hem door een nieuwe.
Als het probleem hiermee niet wordt verholpen, stopt u me
voedingskabel uit het stopcontact. Neem contact op met uw
in de paragraaf met internationale garantievoorwaarden in 
wereldwijde garantiebepalingen (Safety Instructions/World

Als de lamp kapot is, vervangt u hem door een nieuwe lam
raad. Als u de lamp zelf vervangt, kijk dan uit voor stukken
wanneer de lamp is vervangen.)

Controleer of de lamp en de lampafdekking correct zijn ge
correct is geplaatst, gaat de lamp niet branden.

pje voor projectielamp of temperatuur knippert oranje

Status Oorzaak Oplossing of

Afkoeling met hoge snelheid (Dit is niet abnormaal, maar als de temperatuur opn
automatisch.)
•Controleer of de luchtfilters en de luchtuitlaat scho
oppervlak, zoals een muur, staat. 

•Als de luchtfilters verstopt zijn geraakt, reinigt of v

Status Oorzaak Oplossing of sta

Red (Rood)

Red (Rood)

Red (Rood)

Red (Rood)

Waarschuwing

Red (Rood)

Oranje

/uit
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erstreken, neemt de kans dat de lamp 
nieuwe. De status van het aan-/uitlampje 

QTip u ‘Als de lampjes geen uitkomst 

ontact met op uw leverancier of zoekt 
e met veiligheidsinstructies en 

      : aan   : knippert   : uit

us

Aan
men oplossen

Melding over vervanging van 
lamp

Vervang de lamp door een nieuwe. s pagina 58
Als u de lamp blijft gebruiken nadat de gebruiksduur is v
stukgaat toe. Vervang de lamp zo snel mogelijk door een 
hangt af van de status van de projector.

•Als de projector niet correct werkt, ook al geven alle lampjes een normale status aan, raadpleegt 
bieden’ op de volgende pagina.

•Als een lampje een status aangeeft die niet wordt besproken in de voorgaande tabellen, neemt u c
u het dichtstbijzijnde adres in de paragraaf met internationale garantievoorwaarden in het boekj
wereldwijde garantiebepalingen (Safety Instructions/World-Wide Warranty Terms).

Status Oorzaak Oplossing of stat

Oranje

/uit
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Als d

Raadpl st bieden.

P

worden aangezet s pagina 52

id 

 werkt niet 

n van de projectie
men oplossen

e lampjes geen uitkomst bieden

eeg de betreffende pagina’s indien zich één van de volgende problemen voordoet en de lampjes geen uitkom

Geen beeld s pagina 47
De projector begint niet met projecteren, het projectiegebied is 
helemaal zwart of blauw, enzovoort.

Projectie stopt automatisch s pagina 47

Het bericht ‘Not Supported. (Geen ondersteuning.)’ wordt 
weergegeven s pagina 48

Het bericht ‘No Signal. (Geen signaal.)’ wordt weergegeven 
s pagina 48

Wazige of onscherpe beelden s pagina 49

Storing of vervorming van het beeld s pagina 49
Problemen als storing, vervorming of zwart-witte blokken doen zich 
voor in het beeld.

Het beeld is afgekapt (groot) of klein s pagina 50
Slechts een deel van het beeld wordt weergegeven.

Onjuiste beeldkleuren s pagina 51
Het hele beeld is paarsig of groenig, beelden zijn zwart-wit, kleuren 
zijn dof en dergelijke.
(Computermonitors en LCD-schermen leveren verschillende 
prestaties op het gebied van kleurenreproductie. De geprojecteerde 
kleuren komen daarom mogelijk niet overeen met de kleuren op de 
monitor. Dit is normaal.)

Donkere beelden s pagina 51

Er wordt niets weergegeven op de externe monitor 
s pagina 51

roblemen met betrekking tot het beeld

De projector kan niet 

Geen of te zacht gelu
s pagina 52

De afstandsbediening
s pagina 53

Problemen bij het starte

Andere problemen
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 G

 P

Pro

g

He .

Br pcontact levert geen stroom. Sluit de 

Is  om de dempingsfunctie uit te schakelen. 

Zij
co

set (Standaardwaarden)’ - ‘Reset All (Alle 

Is eveiliging, kunnen volledig zwart zijn.

Is 
ing

ojector is aangesloten, gebruikt u de 
gnaalindeling te selecteren. ‘Signal (Signaal)’ 

Is 
‘ON

ld op ‘ON (Aan)’, wordt de lamp automatisch 
ngen plaatsvinden terwijl er geen videosignaal 
p de aan-/uitknop om de projector aan te 
zigt u de instelling ‘Sleep Mode (Slaapstand)’ 
ruik)’ - ‘Sleep Mode (Slaapstand)’ 
men oplossen

een beeld

rojectie stopt automatisch

blemen met betrekking tot het beeld

Controleer het volgende Oplossin

bt u op de aan-/uitknop gedrukt? Druk op de aan-/uitknop om de projector aan te zetten

anden de lampjes niet? De voedingskabel is niet correct aangesloten of het sto
voedingskabel van de projector correct aan. 
Controleer of het stopcontact werkt.

A/V Mute (A/V dempen) geactiveerd? Druk op de knop [A/V Mute] op de afstandsbediening
s pagina 20

n de instellingen in het configuratiemenu 
rrect?

Herstel de standaardwaarden van alle instellingen. ‘Re
standaardwaarden)’ s pagina 39

het geprojecteerde beeld helemaal zwart? Sommige binnengekomen beelden, zoals een schermb

de juiste indeling voor het beeldsignaal 
esteld?

Als een composietvideog- of S-Videog-bron op de pr
menuopdracht ‘Video Signal (Videosignaal)’ om de si
- ‘Video Signal (Videosignaal)’ s pagina 34

Controleer het volgende Oplossing

‘Sleep Mode (Slaapstand)’ ingesteld op 
 (Aan)’?

Als de menuopdracht ‘Sleep Mode (Slaapstand)’ is ingeste
uitgeschakeld als gedurende circa 30 minuten geen handeli
binnenkomt. Het aan-/uitlampje brandt dan oranje. Druk o
zetten. Als u niet wilt dat de slaapstand wordt gebruikt, wij
in ‘OFF (Uit)’. ‘Extended (Uitgebreid)’ - ‘Operation (Geb
s pagina 37

Alleen bij projectie van computerbeelden

Alleen bij projectie vanaf een 
videobron
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 H

 H

Is 
ing

r is aangesloten, gebruikt u de menuopdracht 
ecteren. ‘Signal (Signaal)’ - ‘Video Signal 

Ko
fre
be

tie over het wijzigen van de resolutie en 

Zij ct zijn aangesloten. 

Is standsbediening of druk op de knop 
paneel van de projector om de bron te 

Is 
ing

Wo
pro

D-scherm van de computer of de extra 
ing en de eigen monitor van de computer. 

eer op het LCD-scherm of de extra monitor 

e uitvoer’ of ‘Een externe monitor aansluiten’
eld, is het mogelijk dat de [Fn]-functietoets 
tvoer wordt geschakeld, niet werkt. Zet de 

Al
men oplossen

et bericht ‘Not Supported. (Geen ondersteuning.)’ wordt weergegeven

et bericht ‘No Signal. (Geen signaal.)’ wordt weergegeven

Controleer het volgende Oplossing

de juiste indeling voor het beeldsignaal 
esteld?

Als een composietvideog- of S-Videog-bron op de projecto
‘Video Signal (Videosignaal)’ om de signaalindeling te sel
(Videosignaal)’ s pagina 34

mt de modus overeen met de 
quentie en resolutie van de 
eldsignalen?

Raadpleeg de documentatie van de computer voor informa
frequentie van de beeldsignalen die de computer uitvoert.
‘Lijst met ondersteunde monitors’ s pagina 71

Controleer het volgende Oplossing

n de kabels goed aangesloten? Controleer of alle kabels die nodig zijn voor projectie corre

de juiste video-ingang geselecteerd? Druk op de knopComputer], [S-Video] of [Video] op de af
[Source Search] op de afstandsbediening of het bedienings
wijzigen. s pagina 18

de computer of videobron 
eschakeld?

Zet de apparaten aan.

rden de beeldsignalen naar de 
jector verzonden?

Als de beeldsignalen alleen worden verzonden naar het LC
monitor, moet u de uitvoer wijzigen in een externe bestemm
Bij bepaalde computermodellen verschijnt het beeld niet m
wanneer de beeldsignalen extern worden uitgevoerd. 
s Documentatie bij de computer met een titel als ‘Extern
Als het apparaat wordt aangesloten terwijl dit is ingeschak
waarmee het videosignaal van de computer naar externe ui
projector en de computer uit en weer aan. 

Alleen bij projectie vanaf 
een videobron

leen bij projectie van computerbeelden

Alleen bij projectie van beelden 
vanaf een laptop of computer met 
ingebouwd LCD-scherm
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 W

 S

Is pstelling aan te passen.

Zit

Sta centimeter. 

Is erlagen. 

Is 

He e ruimte wordt verplaatst of zich plotselinge 
n op het lensoppervlak. Hierdoor kan het 
or gebruik in de projectieruimte. In het geval 

dens is verdwenen.

Is 
ing

r is aangesloten, gebruikt u de menuopdracht 
ecteren. ‘Signal (Signaal)’ - ‘Video Signal 

Zij ct zijn aangesloten. 

Ge rvormen door elektrische storing. Gebruik de 

Is schikt zijn voor de projector. 
puterdocumentatie

Zij
(Sy

p [Enter] op het bedieningspaneel van de 
s de beelden na automatische aanpassing niet 
nchronisatie)’ en ‘Tracking’. s pagina 12, 

Al

A
R

men oplossen

azige of onscherpe beelden

toring of vervorming van het beeld

Controleer het volgende Oplossing

de scherpstelling goed ingesteld? Draai aan de scherpstelring op de projector om de scher

 de lenskap nog op de projector? Verwijder de lenskap.

at de projector op de juiste afstand? De aanbevolen projectie-afstand ligt tussen 87 en 1212 

de keystone-waarde te hoog? Verklein de projectiehoek om de keystone-correctie te v

de waarde van de zoominstelling te laag? Verhoog de waarde van de zoominstelling. 

eft zich condens op de lens gevormd? Wanneer de projector snel van een koude naar een warm
temperatuurwisselingen voordoen, kan condens neerslaa
beeld wazig lijken. Zet de projector ongeveer een uur vo
van condens zet u de projector uit en wacht u tot de con

Controleer het volgende Oplossing

de juiste indeling voor het beeldsignaal 
esteld?

Als een composietvideog- of S-Videog-bron op de projecto
‘Video Signal (Videosignaal)’ om de signaalindeling te sel
(Videosignaal)’ s pagina 34

n de kabels goed aangesloten? Controleer of alle kabels die nodig zijn voor projectie corre

bruikt u een verlengsnoer? Als een verlengsnoer wordt gebruikt, kunnen de signalen ve
meegeleverde kabels en controleer of dit helpt.

de juiste resolutie geselecteerd? Stel de computer zodanig in dat de uitgevoerde signalen ge
‘Lijst met ondersteunde monitors’ s pagina 71 s Com

n de instellingen voor ‘Sync. 
nchronisatie)g’ en ‘Trackingg’ correct?

Druk op de knop [Auto] op de afstandsbediening of de kno
projector om een automatische aanpassing uit te voeren. Al
correct zijn, kunt u ze aanpassen met de functies ‘Sync. (Sy
13

Alleen bij projectie vanaf een 
videobron

leen bij projectie van computerbeelden

lleen voor computer- en 
GB-videosignalen
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 B

Is 
ing

pagina 21

Wo
fun

nctie E-Zoom te annuleren. s pagina 22

Is 
ing

eobeelden worden geprojecteerd, drukt u op 
nter] op het bedieningspaneel van de projector 

matische configuratie, past u de instelling 
.
omputer of RGB-videobeelden worden 
nuopdracht ‘Position (Positie)’. ‘Signal 

Is 
tw

loogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm 
lft van het beeld op het computerscherm. 
puterscherm wilt weergeven. 

n de computer

Is geschikt zijn voor de projector. 
mputerdocumentatie

A

A

men oplossen

eeld is afgekapt (groot) of klein

Controleer het volgende Oplossing

de ‘Hoogte-breedtever-houdingg’ goed 
esteld?

Druk op de knop [Resize] op de afstandsbediening. s

rdt het beeld nog steeds vergroot met de 
ctie E-Zoom?

Druk op de knop [Esc] op de afstandsbediening om de fu

de optie ‘Position (Positie)’ goed 
esteld?

Als analoge RGB-beelden van een computer of RGB-vid
de knop [Auto] op de afstandsbediening of op de knop [E
om de instellingen automatisch aan te passen.
Als de beelden niet correct worden aangepast na de auto
handmatig aan met de menuopdracht ‘Position (Positie)’
Als andere signalen dan analoge RGB-beelden van een c
ontvangen, past u de instelling handmatig aan met de me
(Signaal)’ - ‘Position (Positie)’ s pagina 34

de computer ingesteld op weergave op 
ee schermen?

Als weergave op twee schermen is geactiveerd in het dia
van de computer, projecteert de projector ongeveer de he
Schakel deze instelling uit als u het hele beeld op het com
s Documentatie van het grafische stuurprogramma va

de juiste resolutie geselecteerd? Stel de computer zodanig in dat de uitgevoerde signalen 
‘Lijst met ondersteunde monitors’ s pagina 71 s Co

lleen bij projectie van computerbeelden

lleen bij projectie van computerbeelden
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 V

 D

 E

Ko
ing
va

r is aangesloten, gebruikt u de menuopdracht 
osignaal te selecteren.
ina 34

Is  helderheid aan te passen. ‘Image (Beeld)’ - 

Zij ct zijn aangesloten. 

Is e passen. ‘Image (Beeld)’ - ‘Contrast’ 

Is ssing)’ om de kleur aan te passen. ‘Image 
na 33

Zij
ing

teit)’ en ‘Tint’ om de kleur en de tint aan te 
)’, ‘Tint’ s pagina 33

Zij
ing

Brightness Control (Helderheidsaanpassing)’ 

‘Settings (Instellingen)’ - ‘Brightness Control 

Is e passen. ‘Image (Beeld)’ - ‘Contrast’ 

Mo nkerder en neemt de kleurkwaliteit af. 

Wo
da

ne monitor worden weergegeven. U kunt 
eergeven. s pagina 65
men oplossen

erkeerde beeldkleuren

onkere beelden

r wordt niets weergegeven op de externe monitor

Controleer het volgende Oplossing

men de instellingen voor het 
angssignaal overeen met de signalen 

n het aangesloten apparaat?

Als een composietvideog- of S-Videog-bron op de projecto
‘Video Signal (Videosignaal)’ om de indeling van het vide
‘Signal (Signaal)’ - ‘Video Signal (Videosignaal)’ s pag

de helderheid goed ingesteld? Gebruik de menuopdracht ‘Brightness (Helderheid)’ om de
‘Brightness (Helderheid)’ s pagina 33

n de kabels goed aangesloten? Controleer of alle kabels die nodig zijn voor projectie corre

het contrastg goed ingesteld? Gebruik de menuopdracht ‘Contrast’ om het contrast aan t
s pagina 33

de kleur goed ingesteld? Gebruik de menuopdracht ‘Color Adjustment (Kleuraanpa
(Beeld)’ - ‘Color Adjustment (Kleuraanpassing)’ s pagi

n kleurintensiteit en tint goed 
esteld?

Gebruik de menuopdrachten ‘Color Intensity (Kleurintensi
passen. ‘Image (Beeld)’ - ‘Color Intensity (Kleurintensiteit

Controleer het volgende Oplossing

n de helderheid en de luminantie goed 
esteld?

Gebruik de menuopdrachten ‘Brightness (Helderheid)’ en ‘
om de helderheid en de luminantie aan te passen.
‘Image (Beeld)’ - ‘Brightness (Helderheid)’ s pagina 33 
(Helderheidsaanpassing)’ s pagina 35

het contrastg goed ingesteld? Gebruik de menuopdracht ‘Contrast’ om het contrast aan t
s pagina 33

et de lamp worden vervangen? Wanneer de lamp toe is aan vervanging, wordt het beeld do
Vervang in dat geval de lamp. s pagina 58

Controleer het volgende Oplossing

rden beelden van een andere poort 
n de computerpoort geprojecteerd?

Alleen beelden van de computerpoort kunnen op een exter
beelden van videoapparatuur niet op een externe monitor w

Alleen bij projectie vanaf 
een videobron
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 P

 G

Pro

He

Zij tact levert geen stroom. Sluit de 

r stroom krijgt.

Ga
vo

s defect. Sluit de voedingskabel opnieuw aan. 
 gebruik van de projector, haalt u de 
et uw leverancier of zoekt u het 
rantievoorwaarden in het boekje met 
afety Instructions/World-Wide 

And

Is 

Sta ina 17

Is de dempingsfunctie uit te schakelen. 
men oplossen

rojector kan niet worden aangezet

een of te zacht geluid

blemen bij het starten van de projectie

Controleer het volgende Oplossing

bt u op de aan-/uitknop gedrukt? Druk op de aan-/uitknop om de projector aan te zetten.

n alle lampjes uit? De voedingskabel is niet correct aangesloten of het stopcon
voedingskabel correct aan op de projector. 
Controleer de stroomonderbreker om te zien of de projecto

an de lampjes aan en uit wanneer u de 
edingskabel aanraakt?

De stroomkabel bevat mogelijk een beschadigd contact of i
Als het probleem hiermee niet wordt verholpen, stopt u het
voedingskabel uit het stopcontact en neemt u contact op m
dichtstbijzijnde adres in de paragraaf met internationale ga
veiligheidsinstructies en wereldwijde garantiebepalingen (S
Warranty Terms).

ere problemen

Controleer het volgende Oplossing

de geluidsbron goed aangesloten? Controleer of de kabel is aangesloten op de audiopoort.

at het volume op het minimum? Verhoog het volume, zodat het geluid hoorbaar is. s pag

A/V Mute (A/V dempen) geactiveerd? Druk op de knop [A/V Mute] op de afstandsbediening om 
s pagina 20
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 D

Is 
ge
pro

or.
ontaal en ±15° verticaal. 

Is d
en

Sc
op

e ontvanger schijnt.

Zij
jui
ge

te manier plaatst. s pagina 57

Is 
op

ediening wordt gedrukt, verzendt deze geen 
de batterijen leeg raken als er per ongeluk iets 

er normaal werken.
men oplossen

e afstandsbediening werkt niet

Controleer het volgende Oplossing

de zender van de afstandsbediening bij 
bruik gericht op de ontvanger van de 
jector?

Richt de afstandsbediening op de ontvanger van de project
De bedieningshoek van de afstandsbediening is ±30° horiz

e afstand tussen de afstandsbediening 
 de projector te groot?

Het bereik van de afstandsbediening is ongeveer 6 m. 

hijnt er direct zonlicht of sterk tl-licht 
 de ontvanger van de projector?

Plaats de projector op een locatie waar geen sterk licht op d

n de batterijen leeg of zijn ze niet op de 
ste wijze in de afstandsbediening 
plaatst?

Plaats nieuwe batterijen, waarbij u zorgt dat u ze op de juis

er langer dan 30 seconden op een knop 
 de afstandsbediening gedrukt?

Als er langer dan 30 seconden op een knop op de afstandsb
signalen meer (stand-by-functie). Zo wordt voorkomen dat 
op de afstandsbediening wordt gelegd. 
Als de knop wordt losgelaten, zal de afstandsbediening we
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De pr

De 
best

methode vereist als u de projector aan het 
em contact op met uw leverancier als u deze 
ruiken. Er is een optionele plafondbeugel 
tor aan het plafond bevestigt. s pagina 66

t

r

r

jectie of projectie met een doorzichtig 
, stelt u de opdracht ‘Projection 
t menu ‘Extended (Uitgebreid)’ in op de 
tiemethode. s pagina 36

n (Front/Ceiling)

teren met een doorzichtig scherm
cLe

• P

• P
tallatie

ojector installeren

projector ondersteunt de volgende vier projectiemethoden, zodat u de 
e methode kunt kiezen om uw beelden weer te geven.

* Er is een speciale installatie
plafond wilt bevestigen. Ne
installatiemethode wilt geb
vereist wanneer u de projec

 op: •Lees de veiligheidsinstructies en wereldwijde 
garantiebepalingen voordat u de projector installeert.

•U mag de projector tijdens het projecteren niet op zijn 
kant zetten omdat er anders defecten kunnen optreden.

ojectie van voren (Front)

ojectie van achteren met een doorzichtig scherm (Rear)

QTip: Als u plafondpro
scherm gebruikt
(Projectie)’ in he
gebruikte projec

• Plafondprojectie van vore

• Plafondprojectie van ach
(Rear/Ceiling)



56Ond

In dit de
zoals he

Reini

in

 
 
v
h

b

chtfilter of de luchtuitlaat kan de interne 
r stijgen, wat problemen met de werking kan 
uur van de optische motor kan verkorten.
elen ten minste elke drie maanden te reinigen. 
r in zeer stoffige omgevingen wordt gebruikt.

t

 

t

 

t

chtinlaat reinigen

rs kapot zijn of als het 
bericht opnieuw wordt weergegeven 
reinigd, dient u ze te vervangen. 
htfilter door een nieuw exemplaar. 
lter vervangen’. s pagina 62
Re
gep

Vee
Als
een
uit 
zac

Ge
voo

cLe

De

cLe

De

cLe
erhoud

el van de gebruikershandleiding worden onderhoudstaken beschreven, 
t reinigen van de projector en het vervangen van verbruiksmaterialen.

ging

ig de projector als deze vuil is of als de kwaliteit van de 
rojecteerde beelden begint af te nemen.

g de behuizing van de projector voorzichtig schoon met een zachte doek.
de projector bijzonder vuil is, kunt u de doek bevochtigen met water en 
kleine hoeveelheid neutraal schoonmaakmiddel. Wring de doek goed 
oordat u de projector schoonveegt. Droog de projector af met een 
te, droge doek.

ruik een luchtblazer (in de winkel verkrijgbaar) of veeg de lens 
rzichtig schoon met een lensreinigingsdoekje.

Door stofophoping in het lu
temperatuur van de projecto
veroorzaken en de gebruiksd
Wij raden u aan deze onderd
Doe dit vaker als de projecto

 op: Lees de veiligheidsinstructies en wereldwijde 
garantiebepalingen voordat u de projector reinigt.

buitenkant van de projector reinigen

 op: Gebruik geen vluchtige stoffen zoals was, alcohol of 
spiritus om de projectorbehuizing te reinigen. Hierdoor 
kan de projector kromtrekken en de coating losraken.

lens reinigen

 op: Wrijf niet over de lens met ruwe materialen en stoot er 
niet tegenaan. Hierdoor kan de lens beschadigd raken.

De luchtfilters en de lu

QTip: Als de luchtfilte
waarschuwings
nadat ze zijn ge
Vervang het luc
Zie ‘Het luchtfi
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Verbr

In d
afst

Als 
enig
bijn
AA
verv

PRO

an de aanduidingen (+) en (–) in de 
gaan of de batterijen juist zijn geplaatst.

sel terug.
el tot dit vastklikt.

De 

cLet

A1
houd

uiksmaterialen vervangen

it gedeelte wordt uitgelegd hoe u de batterijen van de 
andsbediening, de lamp en de luchtfilters vervangt.

de afstandsbediening langzamer reageert of niet werkt nadat u hem 
e tijd niet hebt gebruikt, betekent dit waarschijnlijk dat de batterijen 
a leeg zijn. Vervang de batterijen. Houd twee extra 
A-alkalinebatterijen bij de hand, zodat u de batterijen zo nodig kunt 
angen.

CEDURE

Verwijder het batterijdeksel.
Til het batterijdeksel omhoog terwijl u op de vergrendeling van 
het deksel drukt. 

Plaats de batterijen.
Controleer de posities v
batterijhouder om na te 

 Plaats het batterijdek
Druk op het batterijdeks

batterijen vervangen

 op: Lees de veiligheidsinstructies en wereldwijde 
garantiebepalingen voordat u de batterijen vervangt.

Vergrendeling

A2

A3
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In d

• He
sc

.

• He

• He

Geb
 vervanging van de lamp verschijnt 
aande tijdsduur is verstreken, zodat de 
aliteit van de geprojecteerde beelden 
. ‘Brightness Control 
passing)’ s pagina 35
t een hoge helderheid: circa 1900 uur
t een lage helderheid: circa 2900 uur
 na deze periode blijft gebruiken, 
dat de lamp breekt toe. Nadat het 
ericht verschijnt, dient u de lamp zo 
or een nieuwe te vervangen, zelfs als de 
erkt.
de eigenschappen van de lamp en de 
eze is gebruikt, kan de lamp donkerder 
eer werken voordat het 
ericht verschijnt. U dient daarom altijd 
 bij de hand te houden voor het geval u 
rvangen.
 met de leverancier voor een 

ervangt omdat deze niet meer werkt, 
lijk kapot.

ervangt van een projector die aan het 
tigd, moet u er altijd van uitgaan dat de 
 zeer voorzichtig te werk gaan wanneer 

king verwijdert.
p voldoende is afgekoeld voordat u de 

verwijdert. Wacht ongeveer een uur 
ector hebt uitgezet om te zorgen dat de 
 is afgekoeld.
houd

e volgende situaties moet u de lamp vervangen:

t bericht ‘Replace the lamp. (Vervang de lamp.)’ wordt op het 
herm weergegeven wanneer de projectie start.

t statuslampje voor de projectielamp knippert oranje.

t geprojecteerde beeld wordt donkerder en verslechtert.

ruiksduur van de lamp

Er wordt een bericht weergegeven.

Knippert oranje

QTip: •Het bericht over
nadat de onderst
helderheid en kw
behouden blijven
(Helderheidsaan
· Bij gebruik me
· Bij gebruik me

•Indien u de lamp
neemt het risico 
waarschuwingsb
snel mogelijk do
oude lamp nog w

•Afhankelijk van 
manier waarop d
worden of niet m
waarschuwingsb
een reservelamp
de lamp moet ve

•Neem contact op
reservelamp.

De lamp vervangen

cLet op: •Als u de lamp v
is de lamp moge
Als u de lamp v
plafond is beves
lamp kapot is en
u de lampafdek

•Wacht tot de lam
lampafdekking 
nadat u de proj
lamp voldoende
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PRO estigingsschroeven van de lamp los.
tigingsschroeven van de lamp los met de 
 bij de reservelamp wordt meegeleverd 
pschroevendraaier).

.
oals wordt aangegeven in de onderstaande 
 omhoog uit de projector.
, vervangt u hem door een nieuwe lamp of 
jke leverancier om raad. Als u de lamp zelf 
t voor stukken glas.

A1

A2
houd

CEDURE

Verwijder de voedingskabel nadat u de projector hebt 
uitgeschakeld en er twee bevestigingspieptonen 
worden weergegeven.

Wacht tot de lamp is afgekoeld en verwijder daarna 
de lampafdekking aan de onderkant van de projector.
Draai de bevestigingsschroef van de lampafdekking los met de 
schroevendraaier die bij de reservelamp wordt meegeleverd 
(of uw eigen kruiskopschroevendraaier).
Schuif de lampafdekking recht naar voren en til hem omhoog 
om hem te verwijderen.

Draai de twee bev
Draai de twee beves
schroevendraaier die
(of uw eigen kruisko

Verwijder de lamp
Houd de lamp vast z
illustratie en til hem
Als de lamp kapot is
vraagt u uw plaatseli
vervangt, kijk dan ui

A3

A4
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QTip

A5

A6
houd

Plaats de nieuwe lamp.
Plaats de nieuwe lamp correct in de fitting en draai hem 
vervolgens vast met de twee schroeven.

Plaats de lampafdekking.
Schuif de lampafdekking dicht en draai de 
bevestigingsschroef vast.

: •Zorg dat u de lamp correct plaatst. Als de 
lampafdekking wordt verwijderd, wordt de lamp als 
veiligheidsmaatregel automatisch uitgeschakeld. 
De lamp wordt bovendien niet ingeschakeld als de lamp 
of de lampafdekking niet correct is geplaatst.

•De lamp bevat kwikzilver. Gooi gebruikte lampen weg in 
overeenstemming met de milieuvoorschriften.
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De 
geb
een 
Daa
verv

PRO

(Standaardwaarden) in het 
 en selecteer ‘Reset Lamp Hours’ 
etten). 

e raadpleegt u ‘Het configuratiemenu 
ina 32
 wordt aangegeven welke knoppen u kunt 
bewerkingen ze uitvoeren.

epassen?) wordt weergegeven, 
 (Ja).
 de lamp wordt op nul teruggezet.

De 

QTip

A1

iening Via het bedieningspaneel
houd

projector bevat een ingebouwde teller die bijhoudt hoe lang de lamp is 
ruikt. Als de cumulatieve gebruiksduur een bepaald punt bereikt, wordt 
waarschuwingbericht over vervanging van de lamp weergegeven. 
rom moet u de teller opnieuw instellen nadat u de lamp hebt 
angen. U doet dit via het configuratiemenu.

CEDURE

Sluit de voedingskabel aan en zet de projector aan.

Selecteer ‘Reset’ 
configuratiemenu
(Lampuren terugz
Voor meer informati
gebruiken’. s pag
Onder in het scherm
gebruiken en welke 

Als ‘Execute?’ (To
selecteert u ‘Yes’
De gebruiksduur van

gebruiksduur van de lamp opnieuw instellen

: U dient de gebruiksduur alleen terug te zetten nadat de 
lamp is vervangen. Zo niet, dan wordt de tijd waarna de 
lamp moet worden vervangen onjuist aangegeven.

A2

Via de afstandsbed

A3



62Onder

Als 
wor
U k
beve

PRO

we luchtfilter.
 vanaf de buitenkant naar binnen en duw 
ikt.

Het

A1

A2
luchtfilters weg in overeenstemming met 
hriften.
uchtfilter: polycarbonaat, ABS-plastic
haan schuim
houd

de luchtfilters kapot zijn of als het waarschuwingsbericht opnieuw 
dt weergegeven nadat ze zijn gereinigd, dient u ze te vervangen.
unt het luchtfilter zelfs vervangen als de projector aan het plafond is 
stigd.

CEDURE

Verwijder de voedingskabel nadat u de projector hebt 
uitgeschakeld en er twee bevestigingspieptonen 
worden weergegeven.

Verwijder het luchtfilter.
Plaats uw vinger in de uitsparing in het luchtfilter en schuif dit 
naar voren om het te verwijderen.

Installeer het nieu
Schuif het luchtfilter
het aan tot het vastkl

 luchtfilter vervangen

Uitsparing

QTip: Gooi gebruikte 
de milieuvoorsc
Omhulsel van l
Filter: polyuret

A3
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U kunt ed’ (Uitgebreid) in het 
 en selecteer ‘User’s Logo’ 

. 
e raadpleegt u ‘Het configuratiemenu 
ina 32
 wordt aangegeven welke knoppen op de 
 het bedieningspaneel u kunt gebruiken en 
e uitvoeren.

QTip

‘User's Logo Protect (Beveiliging 
)’ van ‘Password  Protect 
eveiliging)’ is ingesteld op ‘ON (Aan)’, 
ericht weergegeven en kan het 
 niet worden opgeslagen. Als u een 
 wilt opslaan, stelt u ‘User's Logo Protect 
bruikerslogo)’ eerst in op ‘OFF (Uit)’. 

orrectie, Zoominstelling of E-Zoom en 
den toegepast, wordt de functie die 
rdt uitgevoerd geannuleerd wanneer de 
ogo’ (Gebruikerslogo) wordt 
PRO

A1
 gebruikerslogo opslaan

het beeld dat wordt geprojecteerd opslaan als gebruikerslogo.

CEDURE

Projecteer het beeld dat u als gebruikerslogo wilt 
gebruiken en geef het configuratiemenu weer.

Selecteer ‘Extend
configuratiemenu
(Gebruikerslogo)
Voor meer informati
gebruiken’. s pag
Onder in het scherm
afstandsbediening of
welke bewerkingen z

: Als u een nieuw logo vastlegt, wordt een eerder 
opgeslagen gebruikerslogo gewist.

Via de afstandsbediening Via het bedieningspaneel

QTip: •Als de functie 
gebruikerslogo
(Wachtwoordb
wordt er een b
gebruikerslogo
gebruikerslogo
(Beveiliging ge
s pagina 28

•Als keystone-c
dergelijke wor
momenteel wo
optie ‘User’s L
geselecteerd.

A2
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age?’ (Dit beeld selecteren?) wordt 
ecteert u ‘Yes’ (Ja).

verhouding in het venster met 
.

ge?’ (Dit beeld opslaan?) wordt 
ecteert u ‘Yes’ (Ja).
eslagen. Nadat het beeld is opgeslagen, 
mpleted. (Voltooid.)’ weergegeven.

QTip

A3

A4

uikerslogo opslaan met een maximale 
 ×  300 punten.

blikken (circa 15 seconden) is het 
opgeslagen. Gebruik de projector of andere 
de projector zijn aangesloten niet terwijl het 
wordt opgeslagen. Doet u dat wel, dan kan 
ten in de werking van de projector.

ruikerslogo is opgeslagen, kunt u de 
de van de logo-instelling niet meer 
bruikerslogo opslaan

Als ‘Choose this image as the User’s Logo?’ 
(Dit beeld als gebruikerslogo kiezen?) wordt 
weergegeven, selecteert u ‘Yes’ (Ja).

Het beeld dat u wilt opslaan en een selectiekader 
worden weergegeven. Verplaats het selectiekader 
naar het deel van het beeld dat u wilt gebruiken.

Als ‘Select this im
weergegeven, sel

Selecteer de zoom
zoominstellingen

Als ‘Save this ima
weergegeven, sel
Het beeld wordt opg
wordt het bericht ‘Co

: Als u op de knop [Enter] op de afstandsbediening of het 
bedieningspaneel drukt, wordt het beeldsignaal 
weergegeven op de oorspronkelijke resolutie. Als een 
signaal met een andere resolutie dan die van de projector 
wordt geprojecteerd of als een videobeeld wordt 
geprojecteerd, verandert de weergavegrootte.

Via de afstandsbediening Via het bedieningspaneel

QTip: U kunt een gebr
grootte van 400

QTip: •Na enkele ogen
gebruikerslogo 
bronnen die op 
gebruikerslogo 
dit leiden tot fou

•Nadat een geb
standaardwaar
herstellen.

A5

A6

A7



65Gep tor (Monitoruitvoer)

s
e
u
r

p

to
Tijden
videob
‘Comp
deze p

QTi

Moni
rojecteerde beelden controleren op een externe moni

 presentaties en dergelijke kunt u analoge RGB-beelden en RGB-
elden controleren vanaf een computer die als invoer dient voor de 
ter/Componentvideo’-terminal. Daartoe sluit u een externe monitor op 

ojector aan.

: •Componentvideo-, S-Video- en composietvideobeelden 
kunnen niet naar een externe monitor worden 
gezonden.

•De instellingsmeter voor keystone-correctie en de 
configuratie- en helpmenu’s worden niet weergegeven 
op de externe monitor.

Kabel van monitor Naar Monitor Out-poort (zwart)

rpoort
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U kunt accessoires kunnen zonder voorafgaande 
kennisg

iemethode vereist als u de projector aan het 
eem contact op met uw leverancier als u deze 
ruiken.

Op

u

i
g

c
g
-
m
s

-
 
-

u
c

 
u

 

LPFP04
LPFP05
LPFP06
jector aan een hoog plafond of een 

en.

uchtfilters.
Zach
Gebr
60-in
80-in
100-
Draa
50-in
Een 
(Hoo
VGA
(1,8 
Dit i
gelev
VGA
(3 m
VGA
(20 m
Gebr
proje
Com
(3 m
Gebr
Plafo
Voor
ionele accessoires en verbruiksmaterialen

desgewenst de volgende optionele accessoires aanschaffen. Deze lijst is actueel per april 2005. Details van 
eving worden gewijzigd. Varieert afhankelijk van het land van aankoop.

* Er is een speciale installat
plafond wilt bevestigen. N
installatiemethode wilt geb

tionele accessoires

te draagtas ELPKS16
ik deze tas om de projector met de hand te vervoeren.

ch scherm ELPSC07
ch scherm ELPSC08
nch scherm ELPSC10
bare rolschermen. (Hoogte-breedtever-houdingg 4:3)
ch draagbaar scherm ELPSC06
ompact scherm dat gemakkelijk kan worden vervoerd. 
te-breedteverhouding 4:3)
HD15 pc-kabel ELPKC02
 - voor mini-D-Sub 15-pins/mini-D-Sub 15-pins)

 dezelfde kabel als de computerkabel die bij de projector wordt 
erd.
HD15 pc-kabel ELPKC09
- voor mini-D-Sub 15-pins/mini-D-Sub 15-pins)
HD15 pc-kabel ELPKC10
 - voor mini-D-Sub 15-pins/mini-D-Sub 15-pins)
ik een van deze langere kabels als de computerkabel die bij de 
tor wordt geleverd te kort is.

ponentvideokabel ELPKC19
- voor mini-D-Sub 15-pins/RCA-stekker ×  3)
ik deze kabel voor aansluiting van een componentvideog bron.
ndbeugel * ELPMB19
het bevestigen van de projector aan het plafond.

Plafondplaat* ELPFC03
Buis 370 (370 mm/zilver)* E
Buis 570 (570 mm/zilver)* E
Buis 770 (770 mm/zilver)* E
Voor het bevestigen van de pro
dubbel plafond.

Verbruiksmaterialen

Reservelamp ELPLP33
Ter vervanging van oude lamp
Filterkit ELPAF08
(2 luchtfilters)
Ter vervanging van gebruikte l
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Hierond e niet in deze handleiding worden uitgelegd. 
Voor m

Ho
ho

bben een hoogte-breedteverhouding van 16:9 
s 4:3.

e oog is, krijgen de kleuren een blauwachtige 

en hogere beeldkwaliteit. 
fhankelijke signalen: Y (luminantie) en Pb en 

type signaal wordt doorgaans door 

lkaar en vormen zo één signaal.
n verhoogd of verlaagd om tekst en 
ssen van deze eigenschap van het beeld wordt 

geluid heeft een 2-kanaals indeling die twee 
rbij een middelste luidspreker, twee 

en hoge definitie die voldoen aan de volgende 

)

t izontale lijnen die achter elkaar van links naar 
en. De even en oneven lijnen worden 

o n boven naar beneden worden gescand om zo 

ezelfde lichtsterkte en kleur. Hierdoor moet 
n’. Het aantal malen dat het beeld per seconde 
 wordt uitgedrukt in hertz (Hz).
evisiesystemen die niet voldoen aan de 

r een in de winkel verkrijgbare 
 tafel of pilaar worden vastgezet. Voor deze 
.

Kl

Co

Co

Co

Do

HD

In

Pr

Ve

SD

Be
klarende woordenlijst

er vindt u een uitleg van een aantal termen in deze handleiding waarmee u mogelijk niet bekend bent of di
eer informatie kunt u andere, in de winkel verkrijgbare publicaties raadplegen.

ogte-breedtever-
uding

De verhouding tussen de breedte en de hoogte van het beeld. HDTV-beelden he
en lijken te zijn uitgerekt. De hoogte-breedteverhouding van standaardbeelden i

urtemperatuur De temperatuur van een voorwerp dat licht uitstraalt. Als de kleurtemperatuur h
tint. Als de kleurtemperatuur lager is, krijgen de kleuren een roodachtige tint.

mponentvideo Videosignalen waarvan de helderheids- en kleursignalen zijn gescheiden voor e
Bij high-definition tv (HDTV) verwijst dit naar beelden die bestaan uit drie ona
Pr (kleurverschilsignalen).

mposietvideo Videosignalen waarin de helderheids- en kleursignalen zijn samengevoegd. Dit 
huishoudelijke videoapparatuur gebruikt (NTSC, PAL en SECAM ). 
Het dragende signaal Y (luminantie) en het chromasignaal (kleur) overlappen e

ntrast De relatieve helderheid van de lichte en donkere delen van een beeld kan worde
afbeeldingen duidelijker weer te geven of juist zachter te doen lijken. Het aanpa
‘contrastaanpassing’ genoemd.

lby Digital Een geluidsindeling die is ontwikkeld door Dolby Laboratories. Normaal stereo
luidsprekers gebruikt. Dolby Digital is een 6-kanaals (5.1-kanaals) systeem waa
achterluidsprekers en een subwoofer zijn toegevoegd.

TV Afkorting van High-Definition Television. HDTV verwijst naar systemen met e
voorwaarden:
•Verticale resolutie van 750p of 1125i of meer (p = progressiefg, i = interlacedg
•hoogte-breedtever-houdingg van 16:9
•Ontvangst en weergave (of uitvoer) van Dolby Digitalg-geluid 

erlaced Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens worden verdeeld in smalle hor
rechts en vervolgens van boven naar beneden op het scherm worden weergegev
afwisselend weergegeven.

gressief Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens van één beeld achter elkaar va
één beeld te creëren.

rnieuwingsfrequentie Het beeldschermelement dat licht uitzendt behoudt slechts voor zeer korte tijd d
het beeld vele malen per seconde worden gescand om dit element te ‘vernieuwe
wordt vernieuwd, wordt de vernieuwingsfrequentie (‘refresh rate’) genoemd en

TV Afkorting van Standard Definition Television. SDTV verwijst naar standaardtel
vereisten voor High-Definition Television.

veiligingsslot Een voorziening bestaande uit een projectorbehuizing met een opening waardoo
antidiefstalkabel kan worden gehaald. Met deze kabel kan de behuizing aan een
projector kan het Microsaver Security System van Kensington worden gebruikt
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Ge l samengedrukt, zodat ze op het 

eergegeven, wordt de oorspronkelijke 

sR dat kleuren die worden gereproduceerd door 
uringssystemen van computers. Als de 
 signaalbron beide in op sRGB.

SV en dat door IBM PC/AT-compatibele 

S-V escheiden voor een hogere beeldkwaliteit. 
luminantiesignaal) en C (kleursignaal).

SX nten dat door IBM PC/AT-compatibele 

Sy en een bepaalde frequentie. Als de 
eelden niet van goede kwaliteit. Het proces 

in het signaal) op elkaar worden afgestemd, 
oblemen als flikkeren, wazigheid en 

Tra en een bepaalde frequentie. Als de 
eelden niet van goede kwaliteit. Het proces 
aar wordt afgestemd, heet ‘tracking’. Als de 
 geprojecteerde beelden.

US araten die alleen relatief lage 
angesloten.

VG en dat door IBM PC/AT-compatibele 

XG ten dat door IBM PC/AT-compatibele 
rende woordenlijst

comprimeerde modus In deze modus worden beelden in de breedbeeldverhouding van 16:9 horizontaa
opnamemedium worden opgeslagen als 4:3-beelden.
Wanneer deze beelden in de gecomprimeerde modus op de projector worden w
verhouding van 16:9 hersteld.

GB Een internationale standaard voor kleurintervallen die zodanig is geformuleerd 
videoapparatuur gemakkelijk kunnen worden verwerkt op internet en door best
aangesloten bron een sRGB-modus heeft, stelt u de projector en de aangesloten

GA Een videosignaal met een resolutie van 800 (horizontaal) ×  600 (verticaal) punt
computers wordt gebruikt.

ideo Een videosignaal waarin de luminantiecomponent en de kleurcomponent zijn g
S-Video verwijst naar beelden die bestaan uit twee onafhankelijke signalen: Y (

GA Een videosignaal met een resolutie van 1280 (horizontaal) ×  1024 (verticaal) pu
computers wordt gebruikt.

nc (synchronisatie) Signalen die door computers en RGB-video-apparatuur worden uitgevoerd hebb
projectorfrequentie niet overeenkomt met deze frequentie, zijn de resulterende b
waarbij de fasen van deze signalen (de relatieve positie van de pieken en dalen 
heet ‘synchronisatie’. Als de signalen niet worden gesynchroniseerd, kunnen pr
horizontale interferentie optreden.

cking Signalen die door computers en RGB-video-apparatuur worden uitgevoerd hebb
projectorfrequentie niet overeenkomt met deze frequentie, zijn de resulterende b
waarbij de frequentie van deze signalen (het aantal pieken in het signaal) op elk
tracking niet goed wordt uitgevoerd, verschijnen er brede verticale strepen in de

B Een afkorting van Universal Serial Bus. USB is een interface waarmee randapp
gegevensoverdrachtssnelheden ondersteunen op een computer kunnen worden a

A Een videosignaal met een resolutie van 640 (horizontaal) ×  480 (verticaal) punt
computers wordt gebruikt.

A Een videosignaal met een resolutie van 1024 (horizontaal) ×  768 (verticaal) pun
computers wordt gebruikt.
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Lijst 

Als 
gezo

c
(
n
a
 
t

e

 B)

s

a

d

i
(

<Op de computer>

gea
‘:’ 
Wa
wa
Als
fou

* A
e

In-/uit

Signa

A/V M
(A/V 

Select
Mute 
t met ESC/VP21-opdrachten

met opdrachten

de opdracht ‘Power ON’ (Inschakelen) naar de projector wordt 
nden, wordt de projector ingeschakeld en wordt de opwarmmodus 
tiveerd. Wanneer de projector is ingeschakeld, wordt een dubbelepunt 

3Ah) teruggezonden.
neer de projector een opdracht uitvoert, wordt ‘:’ teruggezonden, 
rna de projector op de volgende opdracht wacht.
de opdrachtverwerking eindigt met een fout, geeft de projector een 
bericht weer en wordt de code ‘:’ teruggezonden.

ls u een van de bovenstaande opdrachten geeft, voeg dan de code voor 
n hard regeleinde, Carriage Return (CR) (0Dh), toe aan het einde.

Kabelindelingen

Soort connector: USB (type

Item Opdracht

chakelen
ON (Aan) PWR ON
OFF (Uit) PWR OFF

lselectie

Computer (Automatisch) SOURCE 1F
Computer SOURCE 11
Componentvideo SOURCE 14
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42

ute ON/OFF 
empen aan/uit)

ON (Aan) MUTE ON
OFF (Uit) MUTE OFF

e voor A/V 
A/V dempen)

Black (Zwart) MSEL 00
Blue (Blauw) MSEL 01
User’s Logo (Gebruikerslogo) MSEL 02

USB-aansluiting

<Op de projector>

(type B)
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De U

Als 
opd

PRO

cLet

A1

A2

A3

A4

A5
et ESC/VP21-opdrachten

SB-aansluiting configureren

u de projector via een USB-aansluiting wilt aansturen met ESC/VP21-
rachten, moet u de volgende voorbereidingen treffen.

CEDURE

Download het USB-stuurprogramma 
(USB-COM-stuurprogramma) van de 
EPSON-website naar de computer.
De URL hiervoor luidt:
 http://esupport.epson-europe.com/downloads

Installeer het gedownloade USB-stuurprogramma 
op de computer.
Lees de instructies die worden weergegeven in het 
downloadvenster.

Verander de instelling van ‘Link21L’ in het menu 
‘Extended (Uitgebreid)’ in ‘ON’.

Zet de projector uit.

Zet de projector uit nadat er twee 
bevestigingspieptonen worden weergegeven.
Nadat u de projector weer hebt ingeschakeld, is communicatie 
via de USB-aansluiting mogelijk.

 op: Als u de voedingskabel uit het stopcontact verwijdert 
voordat de bevestigingspieptonen worden weergegeven, 
wordt de communicatiepoort niet gewijzigd.

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

p
h
c

Com

Signa

V
G

V
V

X
X
S
S

T
T

-Video

gsfrequentieg 
Hz)

Resolutie (punten)*2

Hoogte-
breedtever-

houdingg 4:3 

Hoogte-
breedtever-

houding 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

gsfrequentieg 
(Hz)

Resolutie (punten)*2

Hoogte-
breedtever-

houdingg 4:3 

Hoogte-
breedtever-

houding 16:9
60 800×600 800×450
50 800×600 800×450
*1:
*2:

Be
toc
fun

V

S

S

M
M
M
M
M

SDT
SD
SD

HDT
HDT
t met ondersteunde monitors

ansluiting is niet mogelijk als het apparaat geen VGA-uitgang heeft.
e waarde wanneer zoomen is ingesteld op het maximum.

aalde signalen die niet in de tabel worden vermeld, kunnen mogelijk 
 worden geprojecteerd. In dit geval worden echter mogelijk niet alle 
ties ondersteund.

puter/RGB-video

l (Signaal) Vernieuwingsfrequentieg 
(Hz)

Bron 
Resolutie 
(punten)

Geprojecteerde 
resolutie*2 
(punten)

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

ESA 60/72/75/85,iMac*1 640×480 800× 600
GAg 56/60/72/75/85,iMac*1 800×600 800× 600
GAg 60/70/75/85,iMac*1 1024× 768 800× 600
GAg 70/75/85 1152× 864 800× 600

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

Componentvideo/RGB

Signal (Signaal) Vernieuwin
(

SDTVg(525i)
(D1)

SDTV (625i)
SDTV(525p)

(D2)

HDTVg(750p) 
16:9 (D4)

HDTV (1125i) 
16:9 (D3)

Composietvideo/S-Vid

Signal (Signaal) Vernieuwin

TV (NTSC)
TV (PAL, SECAM)
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 aan de USB 1.1-norm. 
ansluiting kan niet met alle USB-compatibele 
deerd.

ij een kantelhoek van meer dan 30°, kan hij 
 veroorzaken.

Produ
Afmet

e
g
l

r

b
 

i

u
a
c
l

EMC

V.S.
FCC Part 15B Class B (DoC)

Canada
ICES-003 Class B

Europese Gemeenschap
EMC-richtlijn
(89/336/EEG)

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

Australië/Nieuw-Zeeland
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B

ojector worden IC’s van Pixelworks DNXTM 

0°- 30°

0°- 30°
Pane
Weer
Reso

Sche
Zoom
Lamp
(licht
Max.
audio
Luids
Voed

Gebr
Opsl
Gewi
Aans
cificaties

* De USB-interface voldoet
De werking van de USB-a
apparaten worden gegaran

Kantelhoek

Als u de monitor gebruikt b
beschadigen en ongelukken

ctnaam Multimediaprojector EMP-S3
ingen 327 (W) ×  86 (H) ×  246 (D) mm (exclusief 

voetsteun)
lgrootte 0.5 inches
avemethode Polysilicon TFT met actieve matrix

utie SVGAg 480.000 pixels (800 (W) ×  600 (H) 
punten) ×  3

pstelling Handmatig
instelling Elektronisch (circa 1:1,35)
 
ron)

UHE-lamp, 135 W, modelnr.: ELPLP33

-uitvoer
1 W mono

preker 1
ng 100- 240 V, 50/60 Hz, 2,2-1,0 A

Stroomverbruik
In werking: 200 W (100 tot 240 V)
Stand-by: 4,8 W (100 tot 240 V)

ikstemperatuur +5º– +35ºC (41º–95ºF ) (Geen condens)
gtemperatuur -10º– +60ºC (14º–140ºF ) (Geen condens)
ht Circa 2.5 kg
uitingen Computer 1 Mini-D-Sub 15-pins 

contrastekker, blauw
S-Video 1 Mini-DIN 4-pins
Video 1 RCA-stekker
Audio-ingang 1 RCA-stekker×2 (L,R)
USB* 1 USB-aansluiting 

(B-serie)
Monitor Out 1 Mini-D-Sub 15-pins 

contrastekker, zwart

Veiligheid

V.S.
UL60950 derde editie

Canada
CSA C22.2 No.60950

Europese Gemeenschap
Laagspanningsrichtlijn
(73/23/EEG)
IEC60950 3e editie

In deze pr

0°- 30°

0°- 30°
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Eenheden: mm

M4× 9

11527

246
86

12
rlijk

3-

1

80

12

104.7327

83.7

50.1*

7.7

Lensmiddelpunt

69.7

*Afstand tussen lensmiddelpunt en bevestigingspunt ophangbeugel
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Link 21L.......................................37

Low (Laag) ...................................35

Luchtfilter.......................................9

Luchtinlaat......................................9

Luidspreker.....................................8

M

Menu.............................................32

Message (Bericht) ........................36

Monitor Out-poort ..........................8

Muisaanwijzer ..............................24

N

Namen en functies van 
onderdelen ....................................6

Numerieke toetsen........................10

O

Ondersteunde monitors ................71
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