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Σύµβολα που Χρησιµοποιούνται Στον Οδηγό
Σύµβολα για την ασφάλεια
Ο βιντεοπροβολέας και τα εγχειρίδιά του χρησιµοποιούν σύµβολα γραφικών και ετικέτες για την υπόδειξη περιεχοµένου το οποίο επεξηγεί τον τρόπο χρήσης του
βιντεοπροβολέα µε ασφάλεια.
∆ιαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που έχουν τη σήµανση αυτών των συµβόλων, προκειµένου να αποφύγετε τον τραυµατισµό ατόµων ή τη φθορά σε
περιουσία.

Προειδοποίηση

Το σύµβολο αυτό παρέχει πληροφορίες που, εάν αγνοηθούν, θα µπορούσαν ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυµατισµό ή ακόµα και
θάνατο.

Προσοχή
Το παρόν σύµβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις αγνοήσετε θα µπορούσαν ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυµατισµό ή υλικές
ζηµιές λόγω λανθασµένου χειρισµού.

Σύµβολα γενικών πληροφοριών

Προσοχή

Αυτή η ετικέτα επισηµαίνει διαδικασίες που µπορούν να οδηγήσουν σε ζηµιά ή τραυµατισµό, αν ο χρήστης δεν επιδείξει την απαραίτητη προσοχή.

Αυτή η ετικέτα επισηµαίνει πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες θα είναι χρήσιµο να γνωρίζετε.

[Όνοµα κουµπιού] Υποδεικνύει το όνοµα ενός κουµπιού στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου.
Παράδειγµα: κουµπί [Esc]

Όνοµα µενού/ρύθµισης Επισηµαίνει το όνοµα του µενού και της ρύθµισης του βιντεοπροβολέα.
Παράδειγµα:
Επιλέξτε το µενού Εικόνα

Η ετικέτα αυτή υποδεικνύει συνδέσµους στις σχετικές σελίδες.

s Η ετικέτα αυτή υποδεικνύει το επίπεδο του τρέχοντος µενού του βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Χρήση του εγχειριδίου για αναζήτηση πληροφοριών" σελ.11



• "Λήψη της τελευταίας έκδοσης της τεκµηρίωσης" σελ.13
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Υποθέτουµε ότι αυτό το εγχειρίδιο θα χρησιµοποιηθεί από ειδικούς µε
τεχνικές γνώσεις και εµπειρία εγκατάστασης και προσαρµογής του
βιντεοπροβολέα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Οδηγίες για την ασφάλεια προτού
χρησιµοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα σας.
Το εγχειρίδιο PDF σάς επιτρέπει να αναζητάτε τις πληροφορίες που ψάχνετε
µέσω λέξεων-κλειδιών ή να µεταβαίνετε απευθείας σε συγκεκριµένες
ενότητες, χρησιµοποιώντας τους σελιδοδείκτες. Μπορείτε επίσης να
εκτυπώσετε µόνο τις σελίδες που χρειάζεστε. Σε αυτήν την ενότητα εξηγείται
ο τρόπος χρήσης ενός εγχειριδίου PDF που έχει ανοιχθεί στο Adobe Reader X
στον υπολογιστή σας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αναζήτηση µε λέξη-κλειδί" σελ.11
• "Απευθείας µετάβαση από σελιδοδείκτες" σελ.11
• "Εκτύπωση µόνο των σελίδων που χρειάζεστε" σελ.11

Αναζήτηση µε λέξη-κλειδί

Πατήστε Επεξεργασία > Σύνθετη αναζήτηση. Πληκτρολογήστε τη λέξη-
κλειδί (κείµενο) που θέλετε να βρείτε στο παράθυρο αναζήτησης και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί Αναζήτηση. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται
σε µορφή λίστας. Κάντε κλικ σε ένα από τα εµφανιζόµενα αποτελέσµατα για
να µεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα.

Απευθείας µετάβαση από σελιδοδείκτες

Κάντε κλικ σε έναν τίτλο για να µεταβείτε στη συγκεκριµένη σελίδα. Κάντε
κλικ στο + ή το > για να εµφανίσετε τους δευτερεύοντες τίτλους της
ενότητας. Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη σελίδα, εκτελέστε την
ακόλουθη ενέργεια χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιό σας.
• Windows: Κρατήστε πατηµένο το κουµπί Alt και στη συνέχεια, πατήστε το

κουµπί ←.
• Mac OS: Πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο Command και, στη συνέχεια,

πατήστε ←.

Εκτύπωση µόνο των σελίδων που χρειάζεστε

Μπορείτε να εξαγάγετε και να εκτυπώνετε µόνο τις σελίδες που χρειάζεστε.
Πατήστε το κουµπί Εκτύπωση στο µενού Αρχείο και, στη συνέχεια, ορίστε τις
σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε στο πεδίο Σελίδες στις Σελίδες προς
εκτύπωση.
• Για να ορίσετε συνεχόµενες σελίδες, εισαγάγετε µια παύλα µεταξύ της

αρχικής σελίδας και της τελικής σελίδας.
Παράδειγµα: 20-25

• Για να ορίσετε σελίδες που δεν είναι συνεχόµενες, χωρίστε τις σελίδες µε
κόµµα.
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Παράδειγµα: 5, 10, 15



Λήψη της τελευταίας έκδοσης της τεκµηρίωσης 13

Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση των εγχειριδίων και των
προδιαγραφών στην τοποθεσία Web της Epson.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση epson.sn και εισαγάγετε το όνοµα µοντέλου.

http://epson.sn


Εισαγωγή στον βιντεοπροβολέα σας
∆είτε αυτές τις ενότητες για να µάθετε περισσότερα για τον βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εξαρτήµατα και λειτουργίες του βιντεοπροβολέα" σελ.15
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Οι ενότητες που ακολουθούν επεξηγούν τα εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα
και τις λειτουργίες τους.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Μπροστά/Πάνω" σελ.15
• "Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Πίσω" σελ.17
• "Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - ∆ιεπαφή" σελ.17
• "Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Βάση" σελ.19
• "Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Πίνακας ελέγχου" σελ.21
• "Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Τηλεχειριστήριο" σελ.22
• "Εξαρτήµατα βιντεοπροβολέα - Εξωτερική κάµερα" σελ.27

Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Μπροστά/Πάνω

Όνοµα Λειτουργία

A Σχισµή αερισµού Αναρροφά αέρα για την εσωτερική ψύξη του
βιντεοπροβολέα.

B Φακός Αυτό είναι το σηµείο από όπου προβάλλονται οι
εικόνες.
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Όνοµα Λειτουργία

Προειδοποίηση
Μην κοιτάζετε στον φακό προβολής κατά τη
διάρκεια της προβολής.

Προσοχή
Μην τοποθετείτε αντικείµενα ή τα χέρια σας
κοντά στον φακό προβολής. Μπορεί να
προκληθούν εγκαύµατα, πυρκαγιά ή
παραµόρφωση του αντικειµένου, επειδή αυτή η
περιοχή αποκτά υψηλή θερµοκρασία λόγω του
συγκεντρωµένου φωτός προβολής.

C Αποµακρυσµένοι
δέκτες

Λαµβάνει σήµατα από το τηλεχειριστήριο.

D Ενδεικτικές λυχνίες Υποδεικνύει την κατάσταση του βιντεοπροβολέα.

E Σχισµή αερισµού
(φίλτρο αέρα)

Αναρροφά αέρα για την εσωτερική ψύξη του
βιντεοπροβολέα.

F Θύρα USB-A
(Σύνδεσµος USB
Type A)

Χρησιµοποιήστε για να εγκαταστήσετε τη µονάδα
ασύρµατου δικτύου LAN.

G Ενδεικτική λυχνία
ασύρµατου δικτύου
LAN

Υποδηλώνει την κατάσταση πρόσβασης της µονάδας
ασύρµατου LAN.

H Κάλυµµα καλωδίου Κάλυµµα για το πίσω τµήµα διασύνδεσης.

Όνοµα Λειτουργία

I Κάλυµµα
αντικατάστασης
φακού

Αφαιρέστε το κατά την προσάρτηση ή την αφαίρεση
του φακού.

Προσοχή
Κατά τη µετακίνηση του βιντεοπροβολέα, µην
κρατάτε το κάλυµµα αντικατάστασης φακού.
Το κάλυµµα αντικατάστασης φακού µπορεί να
αφαιρεθεί και ο βιντεοπροβολέας µπορεί να
πέσει και θα µπορούσε να προκληθεί
τραυµατισµός.

J Σχισµή εξαερισµού Σχισµή εξαερισµού για τον αέρα που χρησιµοποιείται
για την εσωτερική ψύξη του βιντεοπροβολέα.

Προσοχή
Κατά την προβολή, µην τοποθετείτε το
πρόσωπο ή τα χέρια σας κοντά στη σχισµή
εξαερισµού και µην τοποθετείτε κοντά στη
σχισµή αντικείµενα που ενδέχεται να
παραµορφωθούν ή να καταστραφούν από τη
ζέστη. Ο ζεστός αέρας που βγαίνει από τη
σχισµή εξαερισµού µπορεί να προκαλέσει
παραµόρφωση υλικών, εγκαύµατα ή
ατυχήµατα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Κατάσταση ενδεικτικών λυχνιών βιντεοπροβολέα" σελ.162
• "Εγκατάσταση της µονάδας ασύρµατου LAN" σελ.45
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Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Πίσω

Όνοµα Λειτουργία

A Είσοδος τροφοδοσίας Συνδέει το καλώδιο τροφοδοσίας στον
βιντεοπροβολέα.

B Πίνακας ελέγχου Πραγµατοποιεί τις λειτουργίες του βιντεοπροβολέα.

C Υποδοχή ασφαλείας Η υποδοχή ασφαλείας είναι συµβατή µε το σύστηµα
ασφαλείας Microsaver της Kensington.

D Ετικέτα NFC Χρησιµοποιεί τεχνολογία NFC για τη µεταφορά
πληροφοριών βιντεοπροβολέα µέσω της κινητής
συσκευής σας.
Η εφαρµογή Projector Config Tool σάς επιτρέπει να
σαρώνετε τις πληροφορίες βιντεοπροβολέα και να
εγγράφετε ρυθµίσεις.

E Θύρες σύνδεσης Συνδέει τα καλώδια διασύνδεσης.

Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - ∆ιεπαφή

Προσοχή
• Ελέγξτε το σχήµα και τον προσανατολισµό των συνδέσµων σε κάθε καλώδιο

που σκοπεύετε να συνδέσετε. Μην πιέζετε µε δύναµη ένα σύνδεσµο µέσα σε µια
θύρα, αν δεν εφαρµόζει σε αυτήν. Η συσκευή ή ο βιντεοπροβολέας σας θα
µπορούσε να καταστραφεί ή µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

• Μην ενεργοποιήσετε την πηγή εισόδου προτού τη συνδέσετε στον
βιντεοπροβολέα. Αυτό µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον βιντεοπροβολέα.

• Εάν είναι απαραίτητο, χρησιµοποιήστε έναν προσαρµογέα που σας επιτρέπει να
συνδεθείτε σε µια θύρα εισόδου στον βιντεοπροβολέα.

Όνοµα Λειτουργία

A Θύρα Computer
(Mini D-Sub 15
ακίδων, θηλυκό)

Εισάγει σήµατα εικόνας από έναν υπολογιστή.
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Όνοµα Λειτουργία

B Θύρα Audio Out
(υποδοχή Stereo mini
pin)

Πραγµατοποιεί έξοδο του ήχου από την τρέχουσα
πηγή εισόδου σε ένα εξωτερικό ηχείο. Μπορείτε,
επίσης, να συνδέσετε τον βιντεοπροβολέα σε έναν
ενισχυτή µε ηχεία.
Για να εξάγετε ήχο από τα εξωτερικά ηχεία, επιλέξτε
Προβολέας ως τη ρύθµιση Συσκευή εξόδ. ήχου στο
µενού Ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα. Όταν ένα
σύστηµα ήχου/βίντεο δεν είναι συνδεδεµένο στον
βιντεοπροβολέα, ο ήχος εξάγεται από τα εξωτερικά
ηχεία, ακόµα και αν η Συσκευή εξόδ. ήχου έχει οριστεί
σε Σύστηµα AV.
s Ρυθµίσεις > Σύνδεση HDMI > Συσκευή εξόδ.
ήχου
Εάν επιθυµείτε να εξάγετε ήχο για την πηγή HDMI
από τα εξωτερικά ηχεία όταν ο βιντεοπροβολέας είναι
απενεργοποιηµένος, επιλέξτε Πάντα ενεργό ως τη
ρύθµιση Έξοδος A/V στο µενού Εκτεταµένη του
βιντεοπροβολέα.
s Εκτεταµένη > Ρυθµίσεις A/V > Έξοδος A/V

C Θύρα RS-232C
(Mini D-Sub 9-
ακίδων, αρσενικό)

Συνδέει ένα καλώδιο RS-232C για τον έλεγχο του
βιντεοπροβολέα από έναν υπολογιστή.

D Θύρα Remote
(υποδοχή Stereo mini
pin)

Χρησιµοποιήστε για να συνδέσετε το προαιρετικό σετ
καλωδίου τηλεχειριστηρίου και δέχεται σήµατα από το
τηλεχειριστήριο. Όταν το καλώδιο του
τηλεχειριστηρίου είναι συνδεδεµένο, ο
αποµακρυσµένος δέκτης στο βιντεοπροβολέα
απενεργοποιείται.

E ∆ιάταξη συγκράτησης
καλωδίων

Περάστε ένα δεµατικό που διατίθεται στο εµπόριο για
να ασφαλίσετε τα καλώδια στη θέση τους.

Προειδοποίηση
Μην συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας µε τα
υπόλοιπα καλώδια. ∆ιαφορετικά, ενδέχεται να
προκύψει πυρκαγιά.

Όνοµα Λειτουργία

F Θύρες SDI Out/In
(BNC)

(µόνο EB‑PU2010B/EB‑PU2010W)
Εισαγάγει σήµατα εικόνας από εξοπλισµό εικόνας
συµβατό µε SDI.
Πραγµατοποιεί έξοδο εισόδου σηµάτων βίντεο από τη
θύρα εισόδου SDI προς µια εξωτερική οθόνη.
Μπορείτε να συνδέσετε δύο βιντεοπροβολείς σε µια
αλυσίδα χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο SDI.
Εάν επιθυµείτε να εξάγετε εικόνες σε εξωτερική οθόνη
όταν ο βιντεοπροβολέας είναι απενεργοποιηµένος,
επιλέξτε Πάντα ως ρύθµιση Έξοδος A/V στο µενού
Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα.
s Εκτεταµένη > Ρυθµίσεις A/V > Έξοδος A/V

G Θύρα Service
(Σύνδεσµος USB
Type B)

Αυτή η θύρα χρησιµοποιείται για οµαδικές ρυθµίσεις
και ενηµέρωση υλικολογισµικού.

H Θύρα USB-A
(Σύνδεσµος USB
Type A)

Συνδέει µια συσκευή αποθήκευσης USB για την
προβολή ταινιών ή εικόνων στη λειτουργία Αναπ.
περιεχ.
Χρησιµοποιήστε για να συνδέσετε την προαιρετική
κάµερα.
Σύνδεση σε συσκευή αναπαραγωγής ροής πολυµέσων
για τροφοδοσία της.

Προσοχή
• Χρησιµοποιήστε το καλώδιο USB που

παρέχεται ή καθορίζεται για χρήση µε τη
συσκευή.

• Μη συνδέετε διανοµέα USB ή καλώδιο USB
µεγαλύτερο από 3 µέτρα γιατί η συσκευή
ενδέχεται να µη λειτουργεί σωστά.

I Θύρα HDMI
(HDMI)

Χρησιµοποιείται για την είσοδο σηµάτων εικόνας από
εξοπλισµό εικόνας και υπολογιστές συµβατούς µε
HDMI.
Συνδέει την προαιρετική µονάδα βάσης.
Η θύρα αυτή είναι συµβατή µε HDCP2.3. (Ο ήχος
υποστηρίζεται µόνο από PCM)
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J Θύρα DVI-D
(DVI-D 24 ακίδων
µονό)

Πραγµατοποιείται είσοδος των σηµάτων DVI-D του
υπολογιστή.
Η θύρα αυτή είναι συµβατή µε HDCP1.4.

K Θύρα HDBaseT
(RJ-45)

Χρησιµοποιήστε για να συνδέσετε ένα καλώδιο LAN µε
τον προαιρετικό ποµπό HDBaseT. Μπορείτε να
χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο δικτύου µήκους έως 100
m. Για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη µετάδοση
δεδοµένων, χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο STP
Κατηγορίας 5e ή ανώτερης. Ωστόσο, η λειτουργία δεν
είναι εγγυηµένη για όλες τις συσκευές εισόδου/εξόδου
και όλα τα περιβάλλοντα.
Η θύρα αυτή είναι συµβατή µε HDCP2.3.
Ελέγξτε τις παρακάτω ρυθµίσεις:
• Για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία από το

Ethernet και τις σειριακές θύρες στον ποµπό,
επιλέξτε Ενεργό ως ρύθµιση στην επιλογή Έλεγχος
Επικοιν. στο µενού Ενεργό του βιντεοπροβολέα.
s Εκτεταµένη > HDBaseT > Έλεγχος Επικοιν.

• Εάν έχετε συνδέσει έναν ποµπό ή διακόπτη Extron
XTP, επιλέξτε Ενεργό ως τη ρύθµιση Extron XTP
στο µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα.
s Εκτεταµένη > HDBaseT > Extron XTP

L Θύρα LAN
(RJ-45)

Χρησιµοποιήστε για να συνδέσετε ένα καλώδιο LAN
για σύνδεση σε δίκτυο.
Χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο δικτύου 100Base-TX ή
10Base-T.
Για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη µετάδοση
δεδοµένων, χρησιµοποιήστε ένα θωρακισµένο καλώδιο
Κατηγορίας 5 ή ανώτερης.

Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Βάση

Όνοµα Λειτουργία

A Μπροστινά άκρα
στήριξης

Κατά την τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα σε
επιφάνεια όπως ένα γραφείο, περιστρέψτε για να
επεκτείνετε το άκρο για να ρυθµίσετε τη θέση της
εικόνας.
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη θέση της εικόνας γέρνοντας
το βιντεοπροβολέα κατά έως και 10 µοίρες. Όσο
µεγαλύτερη η γωνία της κλίσης, τόσο δυσκολότερα
γίνεται η εστίαση.

B Οπή βίδας (για τον
δακτύλιο του
καλωδίου ασφαλείας)

Οπή βίδας για τη στερέωση του δακτυλίου του
καλωδίου ασφαλείας για την αποφυγή πτώσης του
βιντεοπροβολέα από την οροφή ή τον τοίχο.
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C Οπίσθιο άκρο
στήριξης

Κατά την τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα σε
επιφάνεια όπως ένα γραφείο, περιστρέψτε το άκρο για
να το προεκτείνετε ή να το συµπτύξετε προκειµένου να
ρυθµίσετε την οριζόντια κλίση.
Μπορείτε να ρυθµίσετε την κλίση σε εύρος ±1,5°. Τα
οπίσθια άκρα είναι αποσπώµενα. Μπορείτε να
επεκτείνετε τα άκρα κατά περίπου 12 mm πριν
αποκολληθούν.

D Σηµείο προσάρτησης
καλωδίου ασφαλείας

Περάστε µέσα από το σηµείο αυτό µια κλειδαριά
καλωδίου και κλειδώστε την.

Προειδοποίηση
Μην συνδέετε το καλώδιο ασφαλείας σε αυτό
το σηµείο.

E Οπές βιδών (για το
κάλυµµα καλωδίου)

Οι οπές βιδώµατος για την ασφάλιση του καλύµµατος
καλωδίου.
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν περάσει από την
εγκοπή στη βάση του καλύµµατος καλωδίου πριν από
την τοποθέτηση του καλύµµατος καλωδίου.

F Βίδες καλύµµατος
φίλτρου αέρα

Βίδες στερέωσης του καλύµµατος του φίλτρου αέρα.

G ∆ιάταξη συγκράτησης
καλωδίων

Περάστε το καλώδιο της προαιρετικής εξωτερικής
κάµερας εδώ για να στερεώσετε το καλώδιο.

H Σηµεία στερέωσης
εξωτερικής κάµερας

Χρησιµοποιήστε αυτά τα σηµεία για να συνδέσετε την
προαιρετική εξωτερική κάµερα.

I Σηµεία στερέωσης
στηρίγµατος οροφής
(ELPMB67, 4 σηµεία)

Χρησιµοποιήστε αυτά τα σηµεία για να συνδέσετε την
προαιρετική βάση οροφής κατά την εγκατάσταση του
βιντεοπροβολέα σε έναν τοίχο ή την ανάρτηση του
βιντεοπροβολέα από την οροφή.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εγκατάσταση του καλωδίου ασφαλείας" σελ.20

Εγκατάσταση του καλωδίου ασφαλείας

Όταν χρησιµοποιείτε το προαιρετικό στήριγµα οροφής, µπορείτε να
εγκαταστήσετε το καλώδιο ασφαλείας εδώ για να αποφύγετε τυχόν πτώση
του βιντεοπροβολέα από την οροφή.
Ασφαλίστε τον δακτύλιο χρησιµοποιώντας το µπουλόνι M6 × 15 mm που
παρέχεται µε το σετ καλωδίων ασφαλείας και βιδώστε το καλώδιο ασφαλείας
µέσω της βάσης οροφής για να το ασφαλίσετε όπως φαίνεται.
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Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Πίνακας ελέγχου

Όνοµα Λειτουργία

A Κουµπί [On] Ενεργοποιεί τον βιντεοπροβολέα.

B Κουµπί [Source
Search]

Μεταβαίνει στην επόµενη πηγή εισόδου.

C Κουµπί [Menu] Εµφανίζει και κλείνει το µενού του βιντεοπροβολέα.

D Κουµπί [Enter] [ ] Πραγµατοποιεί εισαγωγή της τρέχουσας επιλογής και
µετάβαση στο επόµενο επίπεδο µε την εµφάνιση του
µενού του βιντεοπροβολέα.
Κατά την προβολή αναλογικού σήµατος RGB από τη
θύρα Computer, βελτιστοποιούνται οι ρυθµίσεις
Ιχνηλάτηση, Συγχρονισµός και Θέση στο µενού Σήµα
του βιντεοπροβολέα.

Όνοµα Λειτουργία

E Κουµπί κλειδώµατος
λειτουργίας και
πλήκτρο βέλους

Εµφανίζεται η οθόνη Κλειδ Λειτουρ. απ' όπου
µπορείτε να κλειδώσετε τα κουµπιά του πίνακα
ελέγχου.
Κάντε ένα από τα παρακάτω για να τα ξεκλειδώσετε.
• Ορίστε τη ρύθµιση Κλειδ Λειτουρ σε Ανενεργό.
• Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Enter] στο

τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 7
δευτερόλεπτα.

Επιλέγει τα στοιχεία µενού µε την εµφάνιση του µενού
του βιντεοπροβολέα.

F Κουµπί δοκιµαστικού
µοτίβου και πλήκτρο
βέλους

Εµφανίζεται ένα δοκιµαστικό µοτίβο. Το σχήµα του
δοκιµαστικού µοτίβου καθορίζεται από τη ρύθµιση
Τύπος οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθµίσει τον
σωστό τύπο οθόνης πριν από τη ρύθµιση µε το
δοκιµαστικό µοτίβο.
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Οθόνη > Τύπος οθόνης
Επιλέγει τα στοιχεία µενού µε την εµφάνιση του µενού
του βιντεοπροβολέα.

G Κουµπί [A/V Mute] Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί προσωρινά την εικόνα και
τον ήχο.
Η τροφοδοσία του βιντεοπροβολέα απενεργοποιείται
αυτόµατα 2 ώρες αφού ενεργοποιηθεί η ρύθµιση
σίγασης A/V. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία.
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Ρυθµ. σίγασης A/V
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H Κουµπί [Lens] Εµφανίζει τις οθόνες ρυθµίσεων για τη µετατόπιση του
φακού, τη µεγέθυνση, την εστίαση και την
παραµόρφωση µε αυτή τη σειρά κάθε φορά που
πατιέται το κουµπί. Για µέγιστη ακρίβεια, περιµένετε 20
λεπτά µετά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα
πριν ρυθµίσετε την εστίαση, τη µεγέθυνση και τη
µετατόπιση του φακού.
Όταν ρυθµίζετε τη θέση της εικόνας χρησιµοποιώντας
την κάθετη µετατόπιση φακού, κάντε τη ρύθµιση
µετακινώντας την εικόνα από κάτω προς τα επάνω. Αν
την προσαρµόσετε από επάνω προς τα κάτω, η θέση
της εικόνας ενδέχεται να µετακινηθεί ελαφρώς µετά
την προσαρµογή.
Κρατήστε πατηµένο αυτό το κουµπί για περισσότερο
από 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη θέση του
φακού στην αρχική θέση. ∆ιατηρήστε τη θέση του
φακού στην αρχική θέση για την καθαρότερη εικόνα.

I Κουµπί πληροφοριών
[ ] και πλήκτρα
βέλους

Εµφανίζει το µενού Πληροφ. του βιντεοπροβολέα.
Επιλέγει τα στοιχεία µενού µε την εµφάνιση του µενού
του βιντεοπροβολέα.

J Κουµπί διόρθωσης
γεωµετρίας και
πλήκτρο βέλους

∆ιορθώνει το σχήµα της εικόνας χρησιµοποιώντας τις
επιλογές στη ρύθµιση ∆ιόρθ. γεωµετρίας.
Επιλέγει τα στοιχεία µενού µε την εµφάνιση του µενού
του βιντεοπροβολέα.

K Κουµπί [Esc] ∆ιακόπτει την τρέχουσα λειτουργία.
Επιστρέφει στο προηγούµενο επίπεδο του µενού µε την
εµφάνιση του µενού του βιντεοπροβολέα.

L Κουµπί [Standby] Απενεργοποιεί τον βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "∆ιόρθ. γεωµετρίας" σελ.88

Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Τηλεχειριστήριο

Όνοµα Λειτουργία

A Κουµπί [On] Ενεργοποιεί τον βιντεοπροβολέα.

B Κουµπί [Standby] Απενεργοποιεί τον βιντεοπροβολέα.
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C Εναλλαγή κουµπιών
πηγής εικόνας

Αλλάξτε την πηγή εικόνας σε κάθε θύρα.

D Κουµπί [Aspect] Αλλάζει τη λειτουργία αναλογίας.
∆εν µπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία λόγος
διαστάσεων όταν η τρέχουσα πηγή είναι LAN.
Λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση της λειτουργίας για
αναλογίες εικόνας για τη µείωση, τη µεγέθυνση ή το
διαχωρισµό της προβαλλόµενης εικόνας για
εµπορικούς σκοπούς ή για δηµόσια προβολή εικόνων,
ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώµατα του κατόχου
των πνευµατικών δικαιωµάτων της εικόνας βάσει του
νόµου περί πνευµατικών δικαιωµάτων.

E Κουµπί [Auto] Κατά την προβολή αναλογικού σήµατος RGB από τη
θύρα Computer, βελτιστοποιούνται οι ρυθµίσεις
Ιχνηλάτηση, Συγχρονισµός και Θέση στο µενού Σήµα
του βιντεοπροβολέα.

F Κουµπί [Freeze] Παγώνει και ξεπαγώνει τις εικόνες. Κάθε ενέργεια
σχετικά µε τον ήχο ή το βίντεο συνεχίζει να εκτελείται,
ωστόσο, δεν µπορείτε να συνεχίσετε την προβολή από
το σηµείο όπου την έχετε διακόψει.
Κρατήστε πατηµένο αυτό το κουµπί για περισσότερο
από 5 δευτερόλεπτα για να ρυθµίσετε την ασφάλεια
κωδικού πρόσβασης.

G Κουµπί [Test Pattern] Εµφανίζεται ένα δοκιµαστικό µοτίβο. Το σχήµα του
δοκιµαστικού µοτίβου καθορίζεται από τη ρύθµιση
Τύπος οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθµίσει τον
σωστό τύπο οθόνης πριν από τη ρύθµιση µε το
δοκιµαστικό µοτίβο.
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Οθόνη > Τύπος οθόνης

Όνοµα Λειτουργία

H Κουµπί [Lens Shift] Ρυθµίζει τη θέση της προβαλλόµενης εικόνας. Για
µέγιστη ακρίβεια, περιµένετε 20 λεπτά µετά την
ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα πριν ρυθµίσετε την
εστίαση, τη µεγέθυνση και τη µετατόπιση του φακού.
Όταν ρυθµίζετε τη θέση της εικόνας χρησιµοποιώντας
την κάθετη µετατόπιση φακού, κάντε τη ρύθµιση
µετακινώντας την εικόνα από κάτω προς τα επάνω. Αν
την προσαρµόσετε από επάνω προς τα κάτω, η θέση
της εικόνας ενδέχεται να µετακινηθεί ελαφρώς µετά
την προσαρµογή.
Κρατήστε πατηµένο αυτό το κουµπί για περισσότερο
από 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη θέση του
φακού στην αρχική θέση. ∆ιατηρήστε τη θέση του
φακού στην αρχική θέση για την καθαρότερη εικόνα.

I Κουµπί [Zoom] Ρυθµίζει το µέγεθος της εικόνας.

J Κουµπί [Menu] Εµφανίζει και κλείνει το µενού του βιντεοπροβολέα.
Κρατήστε πατηµένο αυτό το κουµπί για περισσότερο
από 15 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε όλους
τους αποµακρυσµένους δέκτες.

K Πλήκτρα βέλους Επιλέγει τα στοιχεία µενού µε την εµφάνιση του µενού
του βιντεοπροβολέα.

L Κουµπί [Enter] [ ] Πραγµατοποιεί εισαγωγή της τρέχουσας επιλογής και
µετάβαση στο επόµενο επίπεδο µε την εµφάνιση του
µενού του βιντεοπροβολέα.

M Κουµπί [A/V Mute] Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί προσωρινά την εικόνα και
τον ήχο.
Η τροφοδοσία του βιντεοπροβολέα απενεργοποιείται
αυτόµατα 2 ώρες αφού ενεργοποιηθεί η ρύθµιση
σίγασης A/V. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία.
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Ρυθµ. σίγασης A/V
Κρατήστε πατηµένο αυτό το κουµπί για περισσότερο
από 5 δευτερόλεπτα για να αναποδογυρίσετε την
εικόνα.
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N Κουµπιά [Page]
επάνω/κάτω

Εµφανίστε το προηγούµενο ή το επόµενο δοκιµαστικό
µοτίβο ενώ εµφανίζεται ένα δοκιµαστικό µοτίβο.
Ελέγχει τη µετακίνηση προς τα πάνω και κάτω στον
υπολογιστή σας όταν συνδέετε ένα βιντεοπροβολέα
και έναν υπολογιστή µε τη χρήση καλωδίου USB ή
µέσω δικτύου.

O Κουµπιά
αύξησης/µείωσης
[Volume]

Προσαρµόστε την ένταση του ηχείου.

Προσοχή
Μην ξεκινήσετε µια παρουσίαση µε ρύθµιση
υψηλής έντασης. Οι απότοµοι δυνατοί θόρυβοι
µπορεί να προκαλέσουν απώλεια ακοής.

Να χαµηλώνετε πάντα την ένταση του ήχου
πριν από την απενεργοποίηση, έτσι ώστε να
µπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή και να
αυξάνετε σταδιακά την ένταση του ήχου.

P Κουµπί πληροφοριών
[ ]

Εµφανίζει το µενού Πληροφ. του βιντεοπροβολέα.

Q Κουµπιά [User] Εκτελέστε ρυθµίσεις που έχουν αντιστοιχηθεί στη
ρύθµιση Κουµπί χρήστη από το µενού Ρυθµίσεις του
βιντεοπροβολέα.

R Κουµπιά αριθµών Πραγµατοποιεί εισαγωγή αριθµών στο µενού του
βιντεοπροβολέα, ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί
[Num].
Στη λειτουργία Αναπ. περιεχ., εισαγάγετε αριθµούς
ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί [Num] για
αναπαραγωγή των αγαπηµένων σας λιστών
αναπαραγωγής.

Όνοµα Λειτουργία

S Κουµπί [ID] Πατήστε αυτό το κουµπί και πατήστε ένα αριθµητικό
κουµπί εντός 5 δευτερολέπτων για να επιλέξετε το
αναγνωριστικό του βιντεοπροβολέα που θέλετε να
χειρίζεστε από το τηλεχειριστήριο. (Εισαγάγετε έναν
µονοψήφιο ή διψήφιο αριθµό.)
Εάν δεν γνωρίζετε το αναγνωριστικό του
βιντεοπροβολέα, πατήστε αυτό το κουµπί κατά τη
διάρκεια της προβολής για να εµφανίσετε προσωρινά
το αναγνωριστικό του βιντεοπροβολέα και το
αναγνωριστικό του τηλεχειριστηρίου στην οθόνη.

T ∆ιακόπτης [ID] Ενεργοποιεί (Ενεργό) ή απενεργοποιεί (Ανενεργό) τις
ρυθµίσεις ID για το τηλεχειριστήριο.

U Θύρα Remote Χρησιµοποιήστε για να συνδέσετε το προαιρετικό σετ
καλωδίου τηλεχειριστηρίου και δέχεται σήµατα από το
τηλεχειριστήριο. Όταν το καλώδιο του
τηλεχειριστηρίου είναι συνδεδεµένο, ο
αποµακρυσµένος δέκτης στο βιντεοπροβολέα
απενεργοποιείται.

V Κουµπί [Home] Εµφανίζει και κλείνει την Κεντρική οθόνη.
Κρατήστε πατηµένο αυτό το κουµπί για περισσότερο
από 5 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε ή να
ξεκλειδώσετε τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου.

W Κουµπί [Num] Κρατήστε πατηµένο αυτό το κουµπί για να εισαγάγετε
αριθµούς µε τη χρήση των αριθµητικών πλήκτρων.

X Κουµπί [Geometry] Η προβολή της οθόνης ∆ιόρθ. γεωµετρίας σάς παρέχει
δυνατότητα διόρθωσης της παραµόρφωσης τραπεζίου
της προβαλλόµενης εικόνας.

Y Κουµπί [Memory] Εµφανίζει την οθόνη Μνήµη, όπου µπορείτε να
αποθηκεύσετε προσαρµοσµένες ρυθµίσεις και να
φορτώσετε αποθηκευµένες ρυθµίσεις. Ένα όνοµα
µνήµης που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί υποδεικνύεται µε
µπλε ένδειξη. Η αποθήκευση πάνω από µια
αποθηκευµένη µνήµη αντικαθιστά τις ρυθµίσεις µε τις
τρέχουσες ρυθµίσεις.
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Όνοµα Λειτουργία

Z Κουµπιά [E-Zoom]
+/–

Αλλάζει το µέγεθος της προβαλλόµενης εικόνας χωρίς
αλλαγή του µεγέθους προβολής.
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη εάν είναι
ενεργοποιηµένη η ρύθµιση Κλίµακα στο µενού του
βιντεοπροβολέα.
s Σήµα > Κλίµακα
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Κλίµακα

a Κουµπί [Default] Επιστρέφει την επιλεγµένη ρύθµιση στην
προεπιλεγµένη τιµή.
Κρατήστε πατηµένο αυτό το κουµπί για περισσότερο
από 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη διαδικασία
βαθµονόµησης φακού.

b Κουµπί [Esc] ∆ιακόπτει την τρέχουσα λειτουργία.
Επιστρέφει στο προηγούµενο επίπεδο του µενού µε την
εµφάνιση του µενού του βιντεοπροβολέα.

c Κουµπί [Focus] Εµφανίζει την οθόνη όπου µπορείτε να ρυθµίσετε την
εστίαση και την παραµόρφωσης της προβαλλόµενης
εικόνας.

d Κουµπί [Split] Προβάλλει ταυτόχρονα δύο εικόνες από διαφορετικές
πηγές εικόνας µε διαίρεση της προβαλλόµενης οθόνης.
Ενώ χρησιµοποιείτε τη λειτουργία της οθόνης
διαίρεσης, ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµες άλλες
δυνατότητες του βιντεοπροβολέα και ορισµένες
ρυθµίσεις ενδέχεται να εφαρµόζονται σε όλες τις
εικόνες.
∆εν µπορείτε να εκτελέσετε προβολή διαχωρισµού
οθόνης όταν το στοιχείο Αναπ. περιεχ. έχει οριστεί σε
Ενεργό στο µενού Ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα.
Ορισµένοι συνδυασµοί πηγών εισόδου δεν
υποστηρίζονται για προβολή διαχωρισµού οθόνης.

e Κουµπί [Color Mode] Αλλάζει τη λειτουργία χρώµατος.

f Κουµπί [Search] Μεταβαίνει στην επόµενη πηγή εισόδου.

g Κουµπί φωτισµού
[ ]

Ανάβουν τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου για περίπου
15 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι χρήσιµο όταν το
τηλεχειριστήριο χρησιµοποιείται στο σκοτάδι.

Όνοµα Λειτουργία

h Ενδεικτική λυχνία Η λυχνία ανάβει όταν εκπέµπονται σήµατα από το
τηλεχειριστήριο.

i Φωτοεκπέµπουσα
περιοχή
τηλεχειριστηρίου

Γίνεται εκποµπή των σηµάτων τηλεχειριστηρίου.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Τοποθέτηση των µπαταριών στο τηλεχειριστήριο" σελ.25
• "Λειτουργία τηλεχειριστηρίου" σελ.26
• "Κλείδωµα των κουµπιών του τηλεχειριστηρίου" σελ.27
• "Προστ. µε κωδ. πρόσβ." σελ.70
• "Κεντρική οθόνη" σελ.55
• "∆ιόρθ. γεωµετρίας" σελ.88
• "Μνήµη" σελ.94
• "Split Screen" σελ.89

Τοποθέτηση των µπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο χρησιµοποιεί δύο µπαταρίες τύπου AA που συνοδεύουν
τον βιντεοπροβολέα.

Προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Οδηγίες για την ασφάλεια προτού χειριστείτε τις
µπαταρίες.

a
Αντικαταστήστε τις µπαταρίες αµέσως µόλις εξαντληθούν. Το
τηλεχειριστήριο χρησιµοποιεί δύο µπαταρίες AA µαγγανίου ή
αλκαλικές µπαταρίες.
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a Αφαιρέστε το κάλυµµα των µπαταριών, όπως φαίνεται.

b Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε τις παλιές µπαταρίες.

a
Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες σύµφωνα µε τους
τοπικούς κανονισµούς.

c Τοποθετήστε τις µπαταρίες.

Προειδοποίηση
Ελέγξτε τις θέσεις των ενδείξεων (+) και (–) στο εσωτερικό της θήκης
µπαταριών για να βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε σωστά τις µπαταρίες. Αν οι
µπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος να σηµειωθεί
ανάφλεξη ή διαρροή προκαλώντας πυρκαγιά, τραυµατισµό ή υλική ζηµιά.

d Αντικαταστήστε το κάλυµµα των µπαταριών και πιέστε το προς τα
κάτω µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο σάς επιτρέπει να ελέγχετε τον βιντεοπροβολέα από
σχεδόν οπουδήποτε στο χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι στοχεύετε µε το τηλεχειριστήριο στους δέκτες του
βιντεοπροβολέα εντός της απόστασης και των γωνιών που αναφέρονται εδώ.

a
• Ανάλογα µε το περιβάλλον εγκατάστασης, η διαθέσιµη απόσταση

και οι γωνίες ενδέχεται να µειωθούν.
• Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο σε συνθήκες µε

έντονα φώτα φθορισµού ή σε άµεσο ηλιακό φως, επειδή ο προβολέας
µπορεί να µην αποκρίνεται στις εντολές. Εάν δεν πρόκειται να
χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για µεγάλο χρονικό διάστηµα,
αφαιρέστε τις µπαταρίες.

• Όταν χρησιµοποιείτε πολλούς βιντεοπροβολείς στο ίδιο δωµάτιο ή
όταν υπάρχουν εµπόδια γύρω από τον αποµακρυσµένο δέκτη, οι
παρεµβολές ενδέχεται να προκαλέσουν ασταθή λειτουργία των
βιντεοπροβολέων. Συνδέστε το προαιρετικό σετ καλωδίων
τηλεχειριστηρίου στους βιντεοπροβολείς. Όταν το σετ καλωδίων
είναι συνδεδεµένο, µπορείτε να χειρίζεστε σταθερά τους
βιντεοπροβολείς.



Εξαρτήµατα και λειτουργίες του βιντεοπροβολέα 27

Κλείδωµα των κουµπιών του τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να κλειδώσετε ορισµένα από τα κουµπιά στο τηλεχειριστήριο.
Για να κλειδώσετε τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου που εµφανίζονται εδώ,
πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Home] στο τηλεχειριστήριο για
περίπου 5 δευτερόλεπτα.
Για να ξεκλειδώσετε τα κουµπιά, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί
[Home] για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Εξαρτήµατα βιντεοπροβολέα - Εξωτερική κάµερα

Μπορείτε να συνδέσετε την προαιρετική εξωτερική κάµερα στο µπροστινό
µέρος του βιντεοπροβολέα ή του φακού. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εξωτερικής
κάµερας για τη µέθοδο εγκατάστασης.

Όνοµα Λειτουργία

A Φακός κάµερας Λήψη φωτογραφιών.

Προσοχή
Μην χρησιµοποιείτε και µην αποθηκεύετε την
εξωτερική κάµερα σε µέρη όπου θα εκτίθεται
σε έντονο φως. ∆ιαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία.
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Όνοµα Λειτουργία

B Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας

Υποδεικνύει την κατάσταση της εξωτερικής κάµερας.
• Αναµµένο: αναµονή
• Αναβοσβήνει (διαστήµατα 250 ms): η εξωτερική

κάµερα δεν λειτουργεί σωστά
• Αναβοσβήνει (διαστήµατα 500 ms): η εξωτερική

κάµερα λειτουργεί
• Αναβοσβήνει (διαστήµατα 1000 ms): γίνεται

ενηµέρωση υλικολογισµικού

C Θύρα micro USB-B Συνδέει το παρεχόµενο καλώδιο USB στον
βιντεοπροβολέα.

D Οπές βιδώµατος (για
εγκατάσταση)

Ασφαλίζει τη βάση για την εγκατάσταση της
εξωτερικής κάµερας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Χρήση εξωτερικής κάµερας" σελ.134



Ρύθµιση του βιντεοπροβολέα
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για τη ρύθµιση του βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σηµειώσεις για τη µεταφορά" σελ.30
• "Προφυλάξεις σχετικά µε την εγκατάσταση" σελ.31
• "Σύνδεση και αφαίρεση φακού" σελ.34
• "Λειτουργία της ισχύος του βιντεοπροβολέα" σελ.41
• "Σύνδεση ενσύρµατου δικτύου" σελ.43
• "Ασύρµατη σύνδεση δικτύου" σελ.45
• "Ασφαλές HTTP" σελ.52



Σηµειώσεις για τη µεταφορά 30

Στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα υπάρχουν πολλά γυάλινα µέρη και
εξαρτήµατα ακριβείας. Για να αποφευχθούν οι ζηµιές λόγω χτυπηµάτων κατά
τη µεταφορά, ο χειρισµός του βιντεοπροβολέα θα πρέπει να γίνεται ως εξής.

Προσοχή
Ο βιντεοπροβολέας δεν πρέπει να µεταφέρεται από ένα άτοµο. Χρειάζονται
τουλάχιστον δύο άτοµα για την αποσυσκευασία ή τη µεταφορά του
βιντεοπροβολέα.

Προσοχή
• Αφαιρέστε τη µονάδα του φακού εάν τοποθετήσετε προαιρετικό φακό.
• Εάν ο βιντεοπροβολέας δεν διαθέτει φακό, συνδέστε το κάλυµµα που βρισκόταν

στο στήριγµα του φακού όταν αγοράσατε το βιντεοπροβολέα.
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Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον βιντεοπροβολέα στην οροφή υπό
οποιαδήποτε οριζόντια ή κάθετη γωνία. Σηµειώστε τα ακόλουθα σηµεία κατά
την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα.

Προειδοποίηση
• Για την ανάρτηση του βιντεοπροβολέα σε τοίχο ή οροφή, απαιτείται ειδική

µέθοδος εγκατάστασης. Αν η εγκατάσταση δεν πραγµατοποιηθεί σωστά,
ενδεχόµενη πτώση του βιντεοπροβολέα µπορεί να προκαλέσει φθορά ή
τραυµατισµό.

• Μη χρησιµοποιείτε προϊόντα συγκόλλησης στα σηµεία στερέωσης στηρίγµατος
οροφής, για να µη χαλαρώσουν οι βίδες, ούτε χρησιµοποιείτε λιπαντικά ή έλαια
ή παρόµοιες ουσίες στον βιντεοπροβολέα. Ενδέχεται να προκληθεί ράγισµα στο
περίβληµα του βιντεοπροβολέα και πτώση της συσκευής από το στήριγµα
οροφής. Αυτό µπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό σε άτοµα που
βρίσκονται κάτω από το στήριγµα οροφής, καθώς και ζηµιά στον προβολέα.

• Μην εγκαθιστάτε τον βιντεοπροβολέα σε χώρο που υπόκειται σε υψηλά επίπεδα
σκόνης ή υγρασίας ή σε χώρο που υπόκειται σε καπνό ή ατµό. ∆ιαφορετικά,
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ενδέχεται επίσης να φθαρεί και
να υποστεί βλάβη το περίβληµα του βιντεοπροβολέα, προκαλώντας πτώση του
βιντεοπροβολέα από τη βάση στήριξης.
Παραδείγµατα περιβαλλόντων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν πτώση του
βιντεοπροβολέα λόγω φθοράς του περιβλήµατος
• Τοποθεσίες που υπόκεινται σε υπερβολικό καπνό ή αιωρούµενα σωµατίδια

ελαίων, όπως εργοστάσια ή κουζίνες
• Τοποθεσίες που περιέχουν πτητικούς διαλύτες ή χηµικά, όπως εργοστάσια ή

εργαστήρια
• Τοποθεσίες όπου ο βιντεοπροβολέας µπορεί να εκτεθεί σε απορρυπαντικά ή

χηµικά, όπως εργοστάσια ή κουζίνες
• Τοποθεσίες στις οποίες χρησιµοποιούνται συχνά αρωµατικά έλαια, όπως

αίθουσες χαλάρωσης
• Κοντά σε συσκευές που παράγουν υπερβολικό καπνό, αιωρούµενα σωµατίδια

ελαίων ή αφρό σε χώρους εκδηλώσεων

Προσοχή
• Χρησιµοποιήστε βίδες τύπου M6 (µέχρι ένα βάθος 14 mm) για να στερεώσετε τα

σηµεία στερέωσης του στηρίγµατος οροφής του βιντεοπροβολέα και το
στήριγµα σε τέσσερα σηµεία.

• Μην στοιβάζετε βιντεοπροβολείς απευθείας τον ένα πάνω στον άλλο.
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Χώρος εγκατάστασης

Προσοχή
Φροντίστε να αφήσετε τον ακόλουθο χώρο γύρω από τον βιντεοπροβολέα, ώστε
να µην µπλοκάρουν οι εξατµίσεις αέρα και τα ανοίγµατα εισαγωγής.

Χώρος εγκατάστασης (Κατά την εγκατάσταση πολλαπλών
βιντεοπροβολέων πλάι-πλάι)

Προσοχή
• Εάν τοποθετείτε πολλούς βιντεοπροβολείς τον ένα δίπλα στον άλλο,

βεβαιωθείτε ότι ο ζεστός αέρας από την έξοδο εξαγωγής δεν εισέρχεται στο
άνοιγµα εισαγωγής αέρα άλλου βιντεοπροβολέα.

• Εάν χρησιµοποιείτε ένα διαµέρισµα, µπορείτε να περιορίσετε την απόσταση
µεταξύ των βιντεοπροβολέων.
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Χώρος εγκατάστασης (Κατά την εγκατάσταση του προαιρετικού
εξωτερικού φίλτρου αέρα)

Προσοχή
Εάν εγκαθιστάτε το προαιρετικό εξωτερικό φίλτρο αέρα στον βιντεοπροβολέα
σας, φροντίστε να αφήσετε τον ακόλουθο χώρο γύρω από τον βιντεοπροβολέα.
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Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτές τις ενότητες για να συνδέσετε ή να
αφαιρέσετε έναν συµβατό φακό.

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον βιντεοπροβολέα και έχετε αποσυνδέσει
το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε έναν φακό. ∆ιαφορετικά,
µπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία.

Προσοχή
• Αν εισέλθουν σκόνες ή ρύποι στο βιντεοπροβολέα, η ποιότητα προβολής θα

υποβαθµιστεί και ενδέχεται να προκληθεί βλάβη. Κατά το χειρισµό του
καλωδίου τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα παρακάτω µέτρα
προφύλαξης.
• Βεβαιωθείτε ότι το µπροστινό µέρος του βιντεοπροβολέα δεν είναι στραµµένο

προς τα πάνω όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τον φακό.
• Αφαιρείτε τον φακό µόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο.
• Αποθηκεύετε τον βιντεοπροβολέα µε τον φακό να είναι εγκατεστηµένος.

• Αποφεύγετε να αγγίζετε τον φακό µε γυµνά χέρια ώστε να αποτρέψετε
παραµονή δακτυλικών αποτυπωµάτων ή καταστροφή της επιφάνειας του φακού.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σύνδεση φακού" σελ.34
• "Αφαίρεση φακού" σελ.38

Σύνδεση φακού

Μπορείτε να συνδέσετε έναν συµβατό φακό στον βιντεοπροβολέα.

a
Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση ενός φακού ζουµ
εξαιρετικά µικρής εµβέλειας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης που
παρέχεται µαζί µε τον φακό.

a Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.

b Τραβήξτε το κάλυµµα φακού από τον βιντεοπροβολέα.

c Αφαιρέστε το πώµα, εάν είναι απαραίτητο.
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d Πιέστε το µοχλό ασφάλισης και µετακινήστε το στη θέση Release.

a
Όταν χρησιµοποιείτε κάποιον από τους παρακάτω φακούς,
τοποθετήστε το καπάκι συνδέσµου φακού για να προστατέψετε
τη θύρα.
• ELPLS04
• ELPLU02
• ELPLR04
• ELPLW04
• ELPLM06/ELPLM07
• ELPLL07
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e Τοποθετήστε τον φακό κατευθείαν στην υποδοχή φακού του
βιντεοπροβολέα µε την άσπρη κουκκίδα στραµµένη προς τα πάνω. f Κρατήστε σταθερά τον φακό και στη συνέχεια πιέστε τον µοχλό

ασφάλισης και µετακινήστε τον στη θέση Lock.

Ελέγξτε ότι ο φακός δεν µπορεί να αφαιρεθεί.
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g Συνδέστε ξανά το πώµα.

a
Ο µοχλός είναι ασφαλισµένος ακόµη και χωρίς τη χρήση του
µοχλού κλειδώµατος, αλλά αυτό παρέχει ένα πρόσθετο µέτρο
ασφάλειας.

h Επανατοποθετήστε το κάλυµµα φακού.

a
Εάν προβάλλετε προς τα κάτω, σας συνιστούµε να στερεώσετε
το κάλυµµα του φακού µε εµπορικά διαθέσιµες βίδες
(M3×12mm).
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i Εάν σας ζητηθεί κατά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα, επιλέξτε
Ναι για βαθµονόµηση του φακού.

a
• Η βαθµονόµηση φακού βοηθά τον βιντεοπροβολέα να

αποκτήσει σωστά τη θέση φακού και το εύρος ρύθµισης και
χρειάζεται έως και 100 δευτερόλεπτα. Μόλις ολοκληρωθεί η
βαθµονόµηση, ο φακός επιστρέφει στη θέση που είχε πριν από
τη βαθµονόµηση.
Οι παρακάτω φακοί επιστρέφουν στην τυπική θέση.
• ELPLX01/01S
• ELPLX01W/01WS
• ELPLX02/02S
• ELPLX02W/02WS

• Αν δεν εµφανίζεται κανένα µήνυµα αφού τοποθετήσετε τη
µονάδα φακού, εκτελέστε βαθµονόµηση φακού µε µία από τις
ακόλουθες µεθόδους.
• Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Default] στο

τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
• Αλλάξτε το µενού του βιντεοπροβολέα:
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Βαθµονόµηση φακού

• Εάν δεν κάνετε βαθµονόµηση του φακού, οι παρακάτω
λειτουργίες ενδέχεται να µη λειτουργήσουν σωστά.
• Εστίαση
• Παραµόρφωση
• Ζουµ
• Μετατόπιση φακού
• Μνήµη (Θέση φακού)

Προσοχή
Εάν εµφανιστεί το εικονίδιο που υποδεικνύει ότι η βαθµονόµηση φακού
απέτυχε, αφαιρέστε τον φακό και επανεγκαταστήστε τον. Εάν το µήνυµα
συνεχίζει να εµφανίζεται, σταµατήστε τη χρήση του βιντεοπροβολέα,
αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε µε
την Epson για βοήθεια.

j Κατά τη χρήση του παρακάτω φακού, επιλέξτε Τύπος φακού στο µενού
του βιντεοπροβολέα ανάλογα µε τον φακό που χρησιµοποιείτε έτσι
ώστε η διόρθωση της παραµόρφωσης να γίνει σωστά.
• ELPLS04
• ELPLU02
• ELPLR04
• ELPLW04
• ELPLM06/ELPLM07
• ELPLL07
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Σύνθ. ρυθµίσεις > Τύπος φακού

a
Εάν προβάλλετε από ένα τραπέζι ή άλλη επίπεδη επιφάνεια, η εικόνα
ενδέχεται να έχει κλίση ανάλογα µε το φακό σας. Προσαρµόστε την
κλίση της εικόνας χρησιµοποιώντας τις πρόσθιες και οπίσθιες στηρίξεις.

Αφαίρεση φακού

Μπορείτε να αφαιρέσετε έναν φακό για να τον αντικαταστήσετε µε έναν
διαφορετικό φακό.

Προσοχή
Περιµένετε τουλάχιστον 30 λεπτά µετά την απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα
για να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε τον φακό. Το άγγιγµα της µονάδας
φακού πριν ψυχθεί µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα.

a
Ο βιντεοπροβολέας χρησιµοποιεί λέιζερ ως φωτεινή πηγή. Ως µέτρο
ασφαλείας, η πηγή φωτός απενεργοποιείται κατά την αφαίρεση του
φακού. Προσαρτήστε το φακό και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί
[On] για να τον ενεργοποιήσετε ξανά.
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a Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Lens Shift] (τηλεχειριστήριο) ή το
κουµπί [Lens] (πίνακας ελέγχου) για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να
επαναφέρετε τον φακό στην αρχική θέση.

b Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.

c Τραβήξτε το κάλυµµα φακού από τον βιντεοπροβολέα.

d Αφαιρέστε το πώµα, εάν είναι απαραίτητο.
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e Κρατήστε σταθερά τον φακό καθώς πιέζετε τον µοχλό ασφάλισης και
µετακινήστε τον στη θέση Release.

f Τραβήξτε απαλά τον φακό ώστε να βγει από τον βιντεοπροβολέα.
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Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για τη
διαχείριση της ισχύος του βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα" σελ.41
• "Απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα" σελ.42

Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή ή τον εξοπλισµό βίντεο που θέλετε να
χρησιµοποιήσετε, αφού ενεργοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα.

a Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην είσοδο ισχύος του
βιντεοπροβολέα και συνδέστε το σε πρίζα.

Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας του βιντεοπροβολέα γίνεται µπλε.
Αυτό υποδεικνύει ότι ο βιντεοπροβολέας τροφοδοτείται µε ρεύµα, αλλά
δεν έχει τεθεί ακόµη σε λειτουργία (είναι σε κατάσταση αναµονής).

b Πατήστε το κουµπί [On] στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο για
να ενεργοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα.
Ο βιντεοπροβολέας παράγει ήχο βοµβητή και η ενδεικτική λυχνία
κατάστασης του βιντεοπροβολέα αναβοσβήνει µε µπλε χρώµα όσο ο
βιντεοπροβολέας προθερµαίνεται. Αφού ο βιντεοπροβολέας
προθερµανθεί, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης σταµατά να
αναβοσβήνει και γίνεται µπλε.

a
• Όταν η επιλογή Γρήγορη εκκίνηση είναι ενεργοποιηµένη στο

µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα, ο βιντεοπροβολέας
θα είναι έτοιµος για χρήση µέσα σε µερικά δευτερόλεπτα την
επόµενη φορά που πατήστε το πλήκτρο ισχύος.
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Γρήγορη εκκίνηση

∆οκιµάστε τα ακόλουθα, αν δεν µπορείτε να δείτε µια προβαλλόµενη εικόνα.
• Ενεργοποιήστε το συνδεδεµένο υπολογιστή ή τη συσκευή βίντεο.
• Αλλάξτε την έξοδο της οθόνης από τον υπολογιστή όταν χρησιµοποιείτε

φορητό υπολογιστή.
• Εισάγετε DVD ή άλλα πολυµέσα βίντεο και πατήστε το κουµπί

αναπαραγωγής (εάν είναι απαραίτητο).
• Πατήστε το κουµπί [Search] στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για

να ανιχνεύσετε την πηγή.
• Πατήστε το πλήκτρο για την επιθυµητή πηγή εικόνας στο τηλεχειριστήριο.
• Εάν προβάλλεται η Κεντρική οθόνη, επιλέξτε την πηγή που θέλετε να

προβάλλετε.

Προειδοποίηση
• Μην κοιτάτε ποτέ µέσα στο φακό του βιντεοπροβολέα όταν είναι αναµµένη η

πηγή φωτός. Αυτό µπορεί να βλάψει τα µάτια σας και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο
για τα παιδιά.

• Κατά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα σε απόσταση χρησιµοποιώντας το
τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι δεν κοιτάει κανείς µέσα στο φακό.

• Κατά την προβολή, µη µπλοκάρετε το φως από τον βιντεοπροβολέα µε ένα
βιβλίο ή άλλα αντικείµενα. Εάν το φως από τον βιντεοπροβολέα µπλοκάρεται, η
περιοχή στην οποία φωτίζει το φως αυξάνει θερµοκρασίας, το οποίο µπορεί να
προκαλέσει τήξη, έγκαυµα ή πρόκληση πυρκαγιάς. Επίσης, ο φακός ενδέχεται να
αρχίσει να καίει λόγω του αντανακλώµενου φωτός, µε πιθανή πρόκληση
δυσλειτουργίας στον βιντεοπροβολέα. Για να διακόψετε την προβολή,
χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Σίγαση A/V ή απενεργοποιήστε τον
βιντεοπροβολέα.



Λειτουργία της ισχύος του βιντεοπροβολέα 42

a
• Όταν η ρύθµιση Απευθείας Ενεργ. έχει οριστεί σε Ενεργό στο µενού
Εκτεταµένητου βιντεοπροβολέα, ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται
αµέσως µόλις το συνδέσετε. Σηµειώστε ότι ο βιντεοπροβολέας
ενεργοποιείται επίσης αυτόµατα σε περιπτώσεις όπως κατά την
ανάκτηση έπειτα από διακοπή ρεύµατος.
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Απευθείας Ενεργ.

• Εάν επιλέξετε συγκεκριµένη θύρα ως ρύθµιση Αυτόµατη ενεργοπ.
στο µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα, ο βιντεοπροβολέας
ενεργοποιείται µόλις εντοπίσει σήµα ή σύνδεση καλωδίου από τη
θύρα εκείνη.
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Αυτόµατη ενεργοπ.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Κεντρική οθόνη" σελ.55

Απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα

Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα µετά τη χρήση.

a
• Απενεργοποιήστε το προϊόν, όταν δεν χρησιµοποιείται για να

παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του βιντεοπροβολέα. Η διάρκεια ζωής
της πηγής φωτός διαφέρει ανάλογα µε τον επιλεγµένο τρόπο
λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τη χρήση. Η
φωτεινότητα µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου.

• Η βαθµονόµηση φωτεινότητας ξεκινά αυτόµατα εάν
απενεργοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα και υπάρχουν οι ακόλουθες
συνθήκες:
• Η ρύθµιση Βαθµ. φωτεινότητας έχει οριστεί σε Περιοδική
εκτέλεση στο µενού Επαναφορά του προβολέα

• Έχουν περάσει 100 ώρες από την τελευταία βαθµονόµηση της
φωτεινής πηγής

• Εάν χρησιµοποιείτε τον βιντεοπροβολέα συνεχώς για περισσότερα
από 20 λεπτά

• Καθώς ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει τη λειτουργία απευθείας
τερµατισµού, µπορεί να απενεργοποιηθεί απευθείας
χρησιµοποιώντας το διακόπτη.

a Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί
[Standby].
Ο προβολέας εµφανίζει οθόνη επιβεβαίωσης τερµατισµού λειτουργίας.

b Πατήστε ξανά το κουµπί [Standby]. (Για να τον αφήσετε
ενεργοποιηµένο, πατήστε οποιοδήποτε άλλο κουµπί.)
Ο βιντεοπροβολέας παράγει ήχο βοµβητή δύο φορές, η πηγή φωτός
απενεργοποιείται και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης
απενεργοποιείται.

c Για να µεταφέρετε ή να αποθηκεύσετε τον βιντεοπροβολέα,
βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία κατάστασης στον βιντεοπροβολέα
είναι σβηστή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
από την πρίζα.
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Μπορείτε να στείλετε εικόνες στον βιντεοπροβολέα σας, καθώς και να
παρακολουθήσετε και να ελέγξετε τον βιντεοπροβολέα σας, µέσω δικτύου.
Για να εκτελεστούν αυτές οι διαδικασίες, συνδέστε το βιντεοπροβολέα στο
δίκτυό σας και, στη συνέχεια, ρυθµίστε τον βιντεοπροβολέα σας και τον
υπολογιστή σας για προβολή δικτύου.
Αφού συνδέσετε και ρυθµίσετε το βιντεοπροβολέα µε τον τρόπο που
περιγράφεται εδώ, πραγµατοποιήστε λήψη και εγκαταστήστε το ακόλουθο
λογισµικό δικτύου από την ακόλουθη δικτυακή τοποθεσία.
epson.sn

• Το λογισµικό Epson iProjection ρυθµίζει τον υπολογιστή σας για προβολή
δικτύου. Σας επιτρέπει επίσης να πραγµατοποιείτε διαδραστικές
συναντήσεις προβάλλοντας την οθόνη υπολογιστή του χρήστη µέσω
δικτύου. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του Epson iProjection
(Windows/Mac) για οδηγίες.

• Το λογισµικό Epson Projector Management (µόνο για Windows) ρυθµίζει
τον υπολογιστή σας για παρακολούθηση και έλεγχο των βιντεοπροβολέων.
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του Epson Projector Management για
οδηγίες.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σύνδεση σε Ενσύρµατο δίκτυο" σελ.43
• "Επιλογή ρυθµίσεων ενσύρµατου δικτύου" σελ.43

Σύνδεση σε Ενσύρµατο δίκτυο

Για να συνδέσετε τον βιντεοπροβολέα σε ένα ενσύρµατο τοπικό δίκτυο
(LAN), χρησιµοποιήστε καλώδιο δικτύου 100Base-TX ή 10Base-T. Για να
εξασφαλίσετε την κατάλληλη µετάδοση δεδοµένων, χρησιµοποιήστε ένα
θωρακισµένο καλώδιο Κατηγορίας 5 ή ανώτερης.

a Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου δικτύου στο διανοµέα δικτύου,
διακόπτη ή δροµολογητή.

b Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου του βιντεοπροβολέα στη θύρα
LAN.

Επιλογή ρυθµίσεων ενσύρµατου δικτύου

Για να µπορείτε να κάνετε την προβολή από υπολογιστές στο δίκτυο σας,
πρέπει να επιλέξετε τις ρυθµίσεις δικτύου για τον βιντεοπροβολέα.

a
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ήδη τον βιντεοπροβολέα στο
ενσύρµατο δίκτυο σας µέσω της θύρας LAN.

a Πατήστε το κουµπί [Menu], επιλέξτε το µενού ∆ίκτυο και πατήστε
[Enter].

b Επιλέξτε τη ρύθµιση ∆ιαµόρφ. δικτύου και πατήστε [Enter].

c Επιλέξτε το µενού Βασικό και πατήστε [Enter].

d Επιλέξτε τις βασικές επιλογές, σύµφωνα µε τις ανάγκες.
• Το πεδίο Όνοµα προβολέα σάς επιτρέπει να εισαγάγετε ένα όνοµα

έως 16 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες για τον προσδιορισµό της
ταυτότητας του βιντεοπροβολέα στο δίκτυο.

• Το πεδίο Κωδ. πρόσβ. PJLink σάς επιτρέπει να εισαγάγετε έναν
κωδικό πρόσβασης έως 32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες για τη
χρήση του πρωτοκόλλου PJLink για τον έλεγχο του βιντεοπροβολέα.

• Η επιλογή Κωδ. Remote σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα όνοµα έως
32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες για πρόσβαση στον
βιντεοπροβολέα µέσω του βασικού ελέγχου. (Το όνοµα χρήστη είναι
EPSONREMOTE. Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι ο
σειριακός αριθµός του βιντεοπροβολέα.)

• Η επιλογή Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα
όνοµα έως 32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες για την πρόσβαση του
βιντεοπροβολέα µέσω του διαδικτύου. (Το όνοµα χρήστη είναι
EPSONWEB. Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι ο
σειριακός αριθµός του βιντεοπροβολέα.)

• Το πεδίο Κωδ.πρ. Συντονιστή σάς επιτρέπει να εισάγετε έναν
τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης ως συντονιστή µέσω του Epson

http://epson.sn
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iProjection. (Κανένας κωδικός πρόσβασης δεν ορίζεται από
προεπιλογή.)

• Το πεδίο Κλειδί βιντ/έα σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε έναν
κωδικό πρόσβασης ασφαλείας για να αποτρέψετε την πρόσβαση
στον βιντεοπροβολέα από οποιονδήποτε δεν βρίσκεται στον ίδιο
χώρο µε αυτόν. Πρέπει να εισαγάγετε την τυχαία λέξη-κλειδί που
εµφανίζεται από έναν υπολογιστή, χρησιµοποιώντας το Epson
iProjection για πρόσβαση στον βιντεοπροβολέα και κοινή χρήση της
τρέχουσας οθόνης.

• Το στοιχείο Εµφ. λέξης-κλειδί σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θα
εµφανίζεται µια λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα στην προβαλλόµενη
εικόνα κατά την πρόσβαση στον βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας
Epson iProjection.

• Προβολή πληρ. LAN: σας επιτρέπει να ορίζετε τη µορφή προβολής
για τις πληροφορίες δικτύου του βιντεοπροβολέα.

a
Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο που εµφανίζεται για να
εισαγάγετε αριθµούς και χαρακτήρες. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους
στο τηλεχειριστήριο για να επισηµάνετε τους χαρακτήρες και
πατήστε [Enter] για να τους επιλέξετε.

e Επιλέξτε το µενού Ενσύρµ.LAN και πατήστε [Enter].

f Εκχωρήστε τις ρυθµίσεις IP για το δίκτυό σας όπως απαιτείται.
• Εάν το δίκτυό σας εκχωρεί αυτόµατα διευθύνσεις, επιλέξτε Ρυθµίσεις

IP για να ορίσετε τη ρύθµιση DHCP σε Ενεργό.
• Εάν πρέπει να ορίσετε τις διευθύνσεις µη αυτόµατα, επιλέξτε

Ρυθµίσεις IP για να ορίσετε τη ρύθµιση DHCP σε Ανενεργό και
κατόπιν καταχωρήστε τα στοιχεία ∆ιεύθυνση IP, Μάσκα
υποδικτύου και ∆ιεύθυνση πύλης του βιντεοπροβολέα σύµφωνα µε
τις ανάγκες.

• Εάν θέλετε να συνδέσετε τον βιντεοπροβολέα στο δίκτυο µε χρήση
του IPv6, επιλέξτε Ρυθµίσεις IPv6 για να ορίσετε τη ρύθµιση IPv6 σε
Ενεργό και, έπειτα, ορίστε τις ρυθµίσεις Αυτόµ. διαµόρφωση και
Χρήση προσωρ διεύθ. όπως απαιτείται.

a
Για να επισηµάνετε τους αριθµούς που θέλετε από το
πληκτρολόγιο που εµφανίζεται, πατήστε τα πλήκτρα βέλους στο
τηλεχειριστήριο. Για να επιλέξετε έναν αριθµό που έχει
επισηµανθεί, πατήστε [Enter].

g Για να µην εµφανίζεται η διεύθυνση ΙΡ στην οθόνη αναµονής του LAN
και την Κεντρική οθόνη, ρυθµίστε το στοιχείο Εµφάνιση διεύθυνσης ΙΡ
σε Ανενεργό.

h Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των ρυθµίσεων, επιλέξτε Ολοκλ. και
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αποθηκεύσετε τις
ρυθµίσεις σας και να πραγµατοποιήσετε έξοδο από το µενού.

i Πατήστε το κουµπί [LAN] στο τηλεχειριστήριο.
Οι ρυθµίσεις ενσύρµατου δικτύου είναι ολοκληρωµένες όταν δείτε τη
σωστή διεύθυνση IP στην οθόνη αναµονής LAN.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Χρήση του πληκτρολογίου που εµφανίζεται" σελ.57
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Μπορείτε να στείλετε εικόνες στον βιντεοπροβολέα σας, καθώς και να
παρακολουθήσετε και να ελέγξετε τον βιντεοπροβολέα σας, µέσω δικτύου.
Για να εκτελέσετε αυτές τις διαδικασίες, πρέπει να εγκαταστήσετε τη µονάδα
ασύρµατου LAN Epson 802.11b/g/n και, στη συνέχεια, να ρυθµίσετε τον
βιντεοπροβολέα και τον υπολογιστή σας µε χρήση των µενού ∆ίκτυο.
Αφού ρυθµίσετε τον βιντεοπροβολέα, κάντε λήψη και εγκαταστήστε το
ακόλουθο λογισµικό δικτύου από την ακόλουθη τοποθεσία Web.
epson.sn

• Το λογισµικό Epson iProjection (Windows/Mac) σας επιτρέπει να εκτελείτε
διαδραστικές συσκέψεις προβάλλοντας την οθόνη υπολογιστή του χρήστη
µέσω ενός δικτύου. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του Epson
iProjection (Windows/Mac) για οδηγίες.

• Η εφαρµογή Epson iProjection (iOS/Android) σας επιτρέπει την προβολή
από συσκευές iOS, Android ή Chromebook.
Η λήψη του Epson iProjection από το App Store ή από το Google Play είναι
δωρεάν. Τυχόν τέλη επικοινωνίας για τη σύνδεση µε το App Store ή το
Google play, επιβαρύνουν τον πελάτη.

• Το λογισµικό Epson Projector Management (µόνο για Windows) ρυθµίζει
τον υπολογιστή σας για παρακολούθηση και έλεγχο των βιντεοπροβολέων.
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του Epson Projector Management για
οδηγίες.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εγκατάσταση της µονάδας ασύρµατου LAN" σελ.45
• "Μη αυτόµατη επιλογή ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου" σελ.46
• "Επιλογή ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου στα Windows" σελ.48
• "Επιλογή ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου στα Mac" σελ.48
• "Ρύθµιση ασφάλειας ασύρµατου δικτύου" σελ.48
• "Χρησιµοποιώντας Κωδικό QR για σύνδεση σε συσκευή κινητού" σελ.50
• "Χρησιµοποιώντας ένα Κλειδί USB για να συνδέσετε έναν υπολογιστή µε

Windows" σελ.50

Εγκατάσταση της µονάδας ασύρµατου LAN

Για να χρησιµοποιήσετε έναν βιντεοπροβολέα µέσω ασύρµατου δικτύου,
εγκαταστήστε τη µονάδα ασύρµατου LAN Epson 802.11b/g/n. Μην
εγκαθιστάτε οποιονδήποτε άλλο τύπο µονάδας ασύρµατου δικτύου LAN.

Προσοχή
Μην αφαιρείτε ποτέ τη µονάδα, ενώ η ενδεικτική λυχνία της είναι µπλε ή
αναβοσβήνει ή ενώ κάνετε προβολή ασύρµατα. Αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει
ζηµιά στη µονάδα ή απώλεια δεδοµένων.

a Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.

b Ξεσφίξτε τις βίδες και αφαιρέστε το κάλυµµα του φίλτρου αέρα όπως
φαίνεται (είναι προσαρτηµένο µε ένα σηµείο πρόσδεσης).

http://epson.sn
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c Συνδέστε τη Μονάδα ασύρµατου LAN στην υποδοχή της µονάδας
ασύρµατου LAN.

d Επανατοποθετήστε το κάλυµµα του φίλτρου αέρα όπως φαίνεται και
σφίξτε τις βίδες.

Μη αυτόµατη επιλογή ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου

Για να µπορείτε να κάνετε την προβολή από το ασύρµατο δίκτυο, πρέπει να
επιλέξετε τις ρυθµίσεις δικτύου για τον βιντεοπροβολέα.

a Πατήστε το κουµπί [Menu], επιλέξτε το µενού ∆ίκτυο και πατήστε
[Enter].

b Επιλέξτε Ενεργό ως τη ρύθµιση Ισχύς ασύρµατ. LAN.

c Επιλέξτε τη ρύθµιση ∆ιαµόρφ. δικτύου και πατήστε [Enter].

d Επιλέξτε το µενού Βασικό και πατήστε [Enter].

e Επιλέξτε τις βασικές επιλογές, σύµφωνα µε τις ανάγκες.
• Το πεδίο Όνοµα προβολέα σάς επιτρέπει να εισαγάγετε ένα όνοµα

έως 16 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες για τον προσδιορισµό της
ταυτότητας του βιντεοπροβολέα στο δίκτυο.

• Το πεδίο Κωδ. πρόσβ. PJLink σάς επιτρέπει να εισαγάγετε έναν
κωδικό πρόσβασης έως 32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες για τη
χρήση του πρωτοκόλλου PJLink για τον έλεγχο του βιντεοπροβολέα.

• Η επιλογή Κωδ. Remote σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα όνοµα έως
32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες για πρόσβαση στον
βιντεοπροβολέα µέσω του βασικού ελέγχου. (Το όνοµα χρήστη είναι
EPSONREMOTE. Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι ο
σειριακός αριθµός του βιντεοπροβολέα.)

• Η επιλογή Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα
όνοµα έως 32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες για την πρόσβαση του
βιντεοπροβολέα µέσω του διαδικτύου. (Το όνοµα χρήστη είναι
EPSONWEB. Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι ο
σειριακός αριθµός του βιντεοπροβολέα.)

• Το πεδίο Κωδ.πρ. Συντονιστή σάς επιτρέπει να εισάγετε έναν
τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης ως συντονιστή µέσω του Epson
iProjection. (Κανένας κωδικός πρόσβασης δεν ορίζεται από
προεπιλογή.)
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• Το πεδίο Κλειδί βιντ/έα σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε έναν
κωδικό πρόσβασης ασφαλείας για να αποτρέψετε την πρόσβαση
στον βιντεοπροβολέα από οποιονδήποτε δεν βρίσκεται στον ίδιο
χώρο µε αυτόν. Πρέπει να εισαγάγετε την τυχαία λέξη-κλειδί που
εµφανίζεται από έναν υπολογιστή, χρησιµοποιώντας το Epson
iProjection για πρόσβαση στον βιντεοπροβολέα και κοινή χρήση της
τρέχουσας οθόνης.

• Το στοιχείο Εµφ. λέξης-κλειδί σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θα
εµφανίζεται µια λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα στην προβαλλόµενη
εικόνα κατά την πρόσβαση στον βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας
Epson iProjection.

• Προβολή πληρ. LAN: σας επιτρέπει να ορίζετε τη µορφή προβολής
για τις πληροφορίες δικτύου του βιντεοπροβολέα.

a
Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο που εµφανίζεται για να
εισαγάγετε αριθµούς και χαρακτήρες. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους
στο τηλεχειριστήριο για να επισηµάνετε τους χαρακτήρες και
πατήστε [Enter] για να τους επιλέξετε.

f Επιλέξτε το µενού Ασύρµατο LAN και πατήστε [Enter].

g Επιλέξτε τη ρύθµιση Λειτουργία σύνδεσης.
• Η Γρήγορη σας επιτρέπει τη σύνδεση σε πολλά smartphone, tablet ή

υπολογιστές απευθείας µέσω ασύρµατης επικοινωνίας.
• Οι Για προχωρ. σας επιτρέπουν τη σύνδεση σε smartphone, tablet ή

υπολογιστές µέσω ενός σηµείου πρόσβασης ασύρµατου δικτύου.

h Εάν επιλέξατε τη λειτουργία Για προχωρ. σύνδεσης, επιλέξτε
Αναζ.σηµείου πρόσβ. για να επιλέξετε το σηµείο πρόσβασης στο οποίο
επιθυµείτε να συνδεθείτε.

a
Εάν χρειάζεται να εκχωρήσετε το SSID µη αυτόµατα, επιλέξτε
SSID για να εισέλθετε στο SSID.

i Για τη λειτουργία Σύνθ. ρυθµίσεις σύνδεσης, εκχωρήστε τις ρυθµίσεις
IP για το δίκτυό σας, όπως απαιτείται.
• Εάν το δίκτυό σας εκχωρεί αυτόµατα διευθύνσεις, επιλέξτε Ρυθµίσεις

IP για να ορίσετε τη ρύθµιση DHCP σε Ενεργό.
• Εάν πρέπει να ορίσετε τις διευθύνσεις µη αυτόµατα, επιλέξτε

Ρυθµίσεις IP για να ορίσετε τη ρύθµιση DHCP σε Ανενεργό και
κατόπιν καταχωρήστε τα στοιχεία ∆ιεύθυνση IP, Μάσκα
υποδικτύου και ∆ιεύθυνση πύλης του βιντεοπροβολέα σύµφωνα µε
τις ανάγκες.

• Εάν θέλετε να συνδέσετε τον βιντεοπροβολέα στο δίκτυο µε χρήση
του IPv6, επιλέξτε Ρυθµίσεις IPv6 για να ορίσετε τη ρύθµιση IPv6 σε
Ενεργό και, έπειτα, ορίστε τις ρυθµίσεις Αυτόµ. διαµόρφωση και
Χρήση προσωρ διεύθ. όπως απαιτείται.

j Για να αποτρέψετε την εµφάνιση SSID ή της διεύθυνσης IP στην οθόνη
αναµονής δικτύου LAN και την Κεντρική οθόνη, ορίστε τη ρύθµιση
Ένδειξη SSID ή τη ρύθµιση Εµφάνιση διεύθυνσης ΙΡ σε Ανενεργό.

k Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των ρυθµίσεων, επιλέξτε Ολοκλ. και
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αποθηκεύσετε τις
ρυθµίσεις σας και να πραγµατοποιήσετε έξοδο από το µενού.

l Πατήστε το κουµπί [LAN] στο τηλεχειριστήριο.
Οι ρυθµίσεις ασύρµατου δικτύου είναι ολοκληρωµένες όταν δείτε τη
σωστή διεύθυνση IP στην οθόνη αναµονής LAN.

Όταν ολοκληρώσετε την πραγµατοποίηση των ασύρµατων ρυθµίσεων για τον
βιντεοπροβολέα σας, πρέπει να επιλέξετε το ασύρµατο δίκτυο στον
υπολογιστή σας. Κατόπιν, εκκινήστε το λογισµικό δικτύου για να στείλετε
εικόνες στον βιντεοπροβολέα σας µέσω ασύρµατου δικτύου.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Χρήση του πληκτρολογίου που εµφανίζεται" σελ.57
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Επιλογή ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου στα Windows

Πριν από τη σύνδεση στον βιντεοπροβολέα, επιλέξτε το σωστό ασύρµατο
δίκτυο στον υπολογιστή σας.

a Για πρόσβαση στο λογισµικό της ασύρµατης βοηθητικής µονάδας,
κάντε κλικ στο εικονίδιο του δικτύου στη γραµµή εργασιών των
Windows.

b Όταν συνδέεστε σε λειτουργία σύνδεσης Για προχωρ., επιλέξτε το
όνοµα του δικτύου (SSID) για το δίκτυο στο οποίο συνδέεται ο
βιντεοπροβολέας.

c Επιλέξτε Σύνδεση.

Επιλογή ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου στα Mac

Πριν από τη σύνδεση στον βιντεοπροβολέα, επιλέξτε το σωστό ασύρµατο
δίκτυο στο Mac.

a Κάντε κλικ στο εικονίδιο Wi-Fi στη γραµµή µενού στο επάνω µέρος
της οθόνης.

b Όταν συνδέεστε σε λειτουργία σύνδεσης Για προχωρ., βεβαιωθείτε ότι
το Wi-Fi είναι ενεργοποιηµένο και επιλέξτε το όνοµα του δικτύου
(SSID) για το δίκτυο στο οποίο συνδέεται ο βιντεοπροβολέας.

Ρύθµιση ασφάλειας ασύρµατου δικτύου

Μπορείτε να ρυθµίσετε την ασφάλεια για τον βιντεοπροβολέα σας για χρήση
σε ασύρµατο δίκτυο. Ρυθµίστε µία από τις παρακάτω επιλογές ασφαλείας
ώστε να συµφωνούν µε τις ρυθµίσεις που χρησιµοποιούνται στο δίκτυό σας:
• Ασφάλεια WPA2-PSK *
• Ασφάλεια WPA3-PSK **

• Ασφάλεια WPA2/WPA3-PSK **
• Ασφάλεια WPA3-EAP **
• Ασφάλεια WPA2/WPA3-EAP **
* ∆ιατίθεται µόνο για τη λειτουργία σύνδεσης Γρήγορη.
** ∆ιατίθεται µόνο για τη λειτουργία σύνδεσης Σύνθ. Ρυθµίσεις.

a
Επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή του δικτύου σας για καθοδήγηση
σχετικά µε την καταχώρηση των σωστών πληροφοριών.

a Εάν επιθυµείτε να ρυθµίσετε την ασφάλεια WPA3-EAP ή
WPA2/WPA3-EAP, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο ψηφιακού
πιστοποιητικού σας είναι συµβατό µε την καταχώρηση του
βιντεοπροβολέα και έχει τοποθετηθεί απευθείας στη συσκευή
αποθήκευσης USB.

b Πατήστε το κουµπί [Menu], επιλέξτε το µενού ∆ίκτυο και πατήστε
[Enter].

c Επιλέξτε τη ρύθµιση ∆ιαµόρφ. δικτύου και πατήστε [Enter].

d Επιλέξτε το µενού Ασύρµατο LAN και πατήστε [Enter].

e Επιλέξτε τη ρύθµιση Ασφάλεια και πατήστε [Enter].

f Επιλέξτε τις ρυθµίσεις ασφαλείας ώστε να συµφωνούν µε τις ρυθµίσεις
του δικτύου σας.

g Προβείτε σε µία από τις ακόλουθες ενέργειες ανάλογα µε την ασφάλεια
που επιλέξατε.
• WPA2-PSK, WPA3-PSK ή WPA2/WPA3-PSK: Επιλέξτε

Ολοκληρώθηκε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να
αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις σας και να πραγµατοποιήσετε έξοδο από
το µενού.

• WPA3-EAP, WPA2/WPA3-EAP: Επιλέξτε Ρύθµιση EAP και
πατήστε [Enter].
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h Επιλέξτε το πρωτόκολλο για πιστοποίηση ως τη ρύθµιση Τύπος EAP.

i Για εισαγωγή του πιστοποιητικού, επιλέξτε τον τύπο πιστοποιητικού
και πατήστε [Enter].
• Πιστοπ. πελάτη για τους τύπους PEAP-TLS ή EAP-TLS
• Πιστοποιητικό CA για όλους τους τύπους EAP

a
Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε τα ψηφιακά πιστοποιητικά
από το πρόγραµµα περιήγησης Web. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι
έχετε πραγµατοποιήσει καταχώρηση έστω µια φορά αλλιώς το
πιστοποιητικό ενδέχεται να µην εγκατασταθεί σωστά.

j Επιλέξτε Καταχώριση και πατήστε [Enter].

k Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε τη συσκευή
αποθήκευσης USB µε τη θύρα USB-A του βιντεοπροβολέα.

l Πατήστε [Enter] για εµφάνιση της λίστας πιστοποιητικών.

m Επιλέξτε το πιστοποιητικό προς εισαγωγή χρησιµοποιώντας την
εµφανιζόµενη λίστα.
Εµφανίζεται µήνυµα που σας προτρέπει να εισάγετε τον κωδικό
πρόσβασης για το πιστοποιητικό.

n Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε [Enter].
Το πιστοποιητικό έχει εισαχθεί και εµφανίζεται ένα µήνυµα
ολοκλήρωσης.

o Επιλέξτε τις ρυθµίσεις EAP σας όπως απαιτείται.
• Το Όνοµα χρήστη σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε όνοµα χρήστη

χρησιµοποιώντας έως 64 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. Για
πληκτρολόγηση περισσότερων από 32 χαρακτήρες, χρησιµοποιήστε
το πρόγραµµα περιήγησης Web. Κατά την εισαγωγή ενός
πιστοποιητικού πελάτη, το όνοµα που εκδόθηκε το πιστοποιητικό
ορίζεται αυτόµατα.

• Ο Κωδικός πρόσβασης: σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε έναν
κωδικό πρόσβασης έως 64 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες για
πιστοποίηση όταν χρησιµοποιείτε τον τύπο PEAP, EAP-FAST ή
LEAP. Για πληκτρολόγηση περισσότερων από 32 χαρακτήρες,
χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα περιήγησης Web.

• Η Επαλ.πιστ.διακ σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα επαληθεύσει το
πιστοποιητικό διακοµιστή όταν έχει οριστεί ένα πιστοποιητικό CA ή
όχι.

• Το Όνοµα διακ.ακτίν. σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε το όνοµα
διακοµιστή για επαλήθευση.

p Όταν ολοκληρώσετε την πραγµατοποίηση των ρυθµίσεων, επιλέξτε
Ολοκλ. και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αποθηκεύσετε
τις ρυθµίσεις σας και να πραγµατοποιήσετε έξοδο από τα µενού.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Υποστηριζόµενα Πιστοποιητικά Πελάτη και Πιστοποιητικά CA" σελ.49

Υποστηριζόµενα Πιστοποιητικά Πελάτη και Πιστοποιητικά CA

Μπορείτε να καταχωρήσετε αυτούς τους τύπους ψηφιακών πιστοποιητικών.

Πιστοποιητικό Πελάτη (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Προδιαγραφή Περιγραφή

Μορφή PKCS#12

Επέκταση PFX, P12

Κρυπτογράφηση RSA

Κατακερµατισµοί MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Μήκος κλειδιού 512/1024/2048/4096 bit

Κωδικός πρόσβασης * Έως 64 αλφαριθµητικοί χαρακτήρες,
απαραιτήτως
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Πιστοποιητικό CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Προδιαγραφή Περιγραφή

Μορφή X509v3

Επέκταση DER/CER/PEM

Κρυπτογράφηση RSA

Κατακερµατισµοί MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Μήκος κλειδιού 512/1024/2048/4096 bit

Κωδικοποίηση BASE64/Binary

* Πρέπει να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα περιήγησής σας στο ∆ιαδίκτυο
για να εισάγετε περισσότερους από 32 χαρακτήρες.

Χρησιµοποιώντας Κωδικό QR για σύνδεση σε
συσκευή κινητού

Αφού επιλέξετε τις ρυθµίσεις ασύρµατου δικτύου για τον βιντεοπροβολέα
σας, µπορείτε να προβάλετε κωδικό QR στην οθόνη και να τον
χρησιµοποιήσετε για να συνδέσετε µια κινητή συσκευή χρησιµοποιώντας την
εφαρµογή Epson iProjection (iOS/Android).

a
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τη νεότερη έκδοση του Epson

iProjection στη συσκευή σας.
• Η λήψη του Epson iProjection από το App Store ή από το Google

Play είναι δωρεάν. Τυχόν τέλη επικοινωνίας για τη σύνδεση µε το
App Store ή το Google play, επιβαρύνουν τον πελάτη.

• Όταν χρησιµοποιείτε το Epson iProjection σε Γρήγορη λειτουργία
σύνδεσης, προτείνουµε να προβείτε σε ρυθµίσεις ασφαλείας.

a Πατήστε το κουµπί [LAN] στο τηλεχειριστήριο.
Ο Κωδικός QR εµφανίζεται στην προβαλλόµενη επιφάνεια.

a
• Εάν δεν βλέπετε τον κωδικό QR, ορίστε τη ρύθµιση Προβολή
πληρ. LAN σε Κείµ. & Κωδ. QR στο µενού ∆ίκτυο του
βιντεοπροβολέα.
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Βασικό > Προβολή πληρ.
LAN

• Για να αποκρύψετε τον κωδικό QR, πατήστε [Esc].
• Όταν ο κωδικός QR είναι κρυµµένος, πατήστε το πλήκτρο

[Enter] για προβολή του κωδικού.

b Κάντε εκκίνηση του Epson iProjection στην κινητή συσκευή σας.

c ∆ιαβάστε τον προβαλλόµενο κωδικό QR χρησιµοποιώντας το Epson
iProjection για να το συνδέσετε στον βιντεοπροβολέα.

a
Για να διαβάσετε σωστά τον Κωδικό QR, βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε
την οθόνη κάθετα και από αρκετά κοντά, ώστε ο προβαλλόµενος
κωδικός να χωράει στον οδηγό του αναγνώστη κωδικού QR της
συσκευής κινητού σας. Εάν είστε πάρα πολύ µακριά από την
οθόνη, η ανάγνωση του κωδικού ενδέχεται να µην είναι δυνατή.

Όταν δηµιουργηθεί σύνδεση, επιλέξτε το µενού Contents από το
και κατόπιν επιλέξτε το αρχείο που επιθυµείτε να προβάλλετε.

Χρησιµοποιώντας ένα Κλειδί USB για να συνδέσετε
έναν υπολογιστή µε Windows

Μπορείτε να ρυθµίσετε τη µονάδα flash USB που διαθέτετε ως κλειδί USB για
γρήγορη σύνδεση του βιντεοπροβολέα σε έναν υπολογιστή µε Windows το
οποίο υποστηρίζει ασύρµατο δίκτυο LAN. Μετά τη δηµιουργία ενός κλειδιού
USB, µπορείτε να προβάλλετε εικόνες γρήγορα από το δίκτυο του
βιντεοπροβολέα.

a Ρυθµίστε το κλειδί USB χρησιµοποιώντας το USB Key Setup Tool του
λογισµικού Epson iProjection (Windows).
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a
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του Epson iProjection
(Windows/Mac) για οδηγίες.

b Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα ασύρµατου LAN είναι εγκατεστηµένη στον
βιντεοπροβολέα σας.

c Ενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα.

d Πατήστε το κουµπί [LAN] στο τηλεχειριστήριο.
Εµφανίζεται η οθόνη αναµονής δικτύου LAN. Επαληθεύστε ότι
προβάλλεται ένα SSID και η διεύθυνση IP.

e Αφαιρέστε τη µονάδα ασύρµατου δικτύου LAN από τη θύρα USB-A
του βιντεοπροβολέα (εάν έχει εγκατασταθεί) και εισαγάγετε το κλειδί
USB στην ίδια θύρα.
Βλέπετε προβαλλόµενο µήνυµα το οποίο σας πληροφορεί ότι η
ενηµέρωση πληροφοριών δικτύου έχει ολοκληρωθεί.

f Αφαιρέστε το Κλειδί USB.
Εάν ο βιντεοπροβολέα σας χρειάζεται την ενότητα ασύρµατου LAN,
εισαγάγετε εκ νέου την ενότητα ασύρµατου LAN στον
βιντεοπροβολέα.

g Συνδέστε το Κλειδί USB σε µια θύρα USB του υπολογιστή σας.

h Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την
απαραίτητη εφαρµογή.

a
• Εάν εµφανιστεί το µήνυµα του Τείχους προστασίας των

Windows, κάντε κλικ στο κουµπί Ναι για να
απενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας.

• Για την εγκατάσταση του λογισµικού, απαιτούνται δικαιώµατα
διαχειριστή.

• Εάν δεν εγκαθίσταται αυτόµατα, κάντε διπλό κλικ στο
MPPLaunch.exe στο Κλειδί USB.

Μετά από λίγα λεπτά, η εικόνα του υπολογιστή σας εµφανίζεται από
τον βιντεοπροβολέα.

i Όταν ολοκληρώσετε την ασύρµατη προβολή, ενεργοποιήστε την
επιλογή Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού στη γραµµή εργασιών
των Windows και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κλειδί USB από τον
υπολογιστή σας.

a
Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για
να ενεργοποιηθεί εκ νέου η σύνδεση ασύρµατου LAN.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λήψη της τελευταίας έκδοσης της τεκµηρίωσης" σελ.13
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Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Πρωτόκολλο HTTPS για να αυξήσετε την
ασφάλεια µεταξύ του βιντεοπροβολέα και ενός προγράµµατος περιήγησης
∆ιαδικτύου επικοινωνώντας µαζί του. Για να γίνει αυτό, δηµιουργείτε ένα
πιστοποιητικό διακοµιστή, το εγκαθιστάτε στον βιντεοπροβολέα και
ενεργοποιείτε τη ρύθµιση Ασφαλές HTTP στα µενού βιντεοπροβολέα ώστε
να επαληθεύσετε την αξιοπιστία του προγράµµατος περιήγησης ∆ιαδικτύου.
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > Ασφαλές HTTP
Ακόµα και εάν δεν εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό διακοµιστή, ο
βιντεοπροβολέας δηµιουργεί αυτόµατα ένα πιστοποιητικό αυτόµατης
υπογραφής και επιτρέπει την επικοινωνία. Ωστόσο, επειδή δεν µπορεί να
επαληθευτεί η αξιοπιστία του διακοµιστή από ένα πρόγραµµα περιήγησης στο
∆ιαδίκτυο βάσει αυτού του πιστοποιητικού, εµφανίζεται µια προειδοποίηση
για την αξιοπιστία του διακοµιστή όταν αποκτάτε πρόσβαση στον
βιντεοπροβολέα µέσα από ένα πρόγραµµα περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο. Η
προειδοποίηση αυτή δεν αποτρέπει την επικοινωνία.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εισαγωγή Πιστοπ. διακοµ. web χρησιµοποιώντας τα µενού" σελ.52

Εισαγωγή Πιστοπ. διακοµ. web χρησιµοποιώντας τα
µενού

Μπορείτε να δηµιουργήσετε το δικό σας Πιστοπ. διακοµ. web και να το
εισάγετε χρησιµοποιώντας τα µενού βιντεοπροβολέα και µια εξωτερική
µονάδα αποθήκευσης.

a
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια µονάδα flash USB ως εξωτερική

συσκευή αποθήκευσης για αυτό το µοντέλο.
• Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε τα ψηφιακά πιστοποιητικά από

το πρόγραµµα περιήγησης Web. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι έχετε
πραγµατοποιήσει καταχώρηση έστω µια φορά αλλιώς το
πιστοποιητικό ενδέχεται να µην εγκατασταθεί σωστά.

a Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο ψηφιακού πιστοποιητικού είναι συµβατό µε
καταχώρηση βιντεοπροβολέα και ότι έχει τοποθετηθεί απευθείας επάνω
στη συσκευή αποθήκευσης USB.

b Πατήστε το κουµπί [Menu], επιλέξτε το µενού ∆ίκτυο και πατήστε
[Enter].

c Επιλέξτε τη ρύθµιση ∆ιαµόρφ. δικτύου και πατήστε [Enter].

d Επιλέξτε το µενού Άλλα και πατήστε [Enter].

e Ορίστε τη ρύθµιση Ασφαλές HTTP σε Ενεργό.

f Επιλέξτε Πιστοπ. διακοµ. web και πατήστε [Enter].

g Επιλέξτε Καταχώριση και πατήστε [Enter].

h Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε τη συσκευή
αποθήκευσης USB µε τη θύρα USB-A του βιντεοπροβολέα.

i Πατήστε [Enter] για εµφάνιση της λίστας πιστοποιητικών.

j Επιλέξτε το πιστοποιητικό προς εισαγωγή χρησιµοποιώντας την
εµφανιζόµενη λίστα.
Εµφανίζεται µήνυµα που σας προτρέπει να εισάγετε τον κωδικό
πρόσβασης για το πιστοποιητικό.

k Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε [Enter].
Το πιστοποιητικό έχει εισαχθεί και εµφανίζεται ένα µήνυµα
ολοκλήρωσης.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Υποστηριζόµενα Πιστοπ. διακοµ. web" σελ.52

Υποστηριζόµενα Πιστοπ. διακοµ. web

Μπορείτε να καταχωρήσετε αυτούς τους τύπους ψηφιακών πιστοποιητικών.
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Πιστοπ. διακοµ. web (Ασφαλές HTTP)

Προδιαγραφή Περιγραφή

Μορφή PKCS#12

Επέκταση PFX, P12

Κρυπτογράφηση RSA

Κατακερµατισµοί MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Μήκος κλειδιού 512/1024/2048/4096 bit

Κοινή ονοµασία Όνοµα κεντρ.υπολ.δικτ.

Οργάνωση Προαιρετικό

Κωδικός πρόσβασης * Έως 64 αλφαριθµητικοί χαρακτήρες,
απαραιτήτως

* Πρέπει να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα περιήγησής σας στο ∆ιαδίκτυο
για να εισάγετε περισσότερους από 32 χαρακτήρες.



Προσαρµογή των ρυθµίσεων µενού
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για την πρόσβαση στο σύστηµα µενού του βιντεοπροβολέα και την αλλαγή των ρυθµίσεων του
βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Κεντρική οθόνη" σελ.55
• "Χρήση των µενού του βιντεοπροβολέα" σελ.56
• "Χρήση του πληκτρολογίου που εµφανίζεται" σελ.57
• "Χρήση βασικών χαρακτηριστικών του βιντεοπροβολέα" σελ.58
• "Αντιγραφή ρυθµίσεων µενού µεταξύ βιντεοπροβολέων (ρύθµιση δέσµης)" σελ.72
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Η ιδιότητα Κεντρική οθόνη σας επιτρέπει να επιλέγετε εύκολα µία πηγή
εικόνας και να έχετε πρόσβαση σε χρήσιµες λειτουργίες. Μπορείτε να
προβάλλετε την Κεντρική οθόνη πατώντας το πλήκτρο [Home] στο
τηλεχειριστήριο. Η Κεντρική οθόνη εµφανίζεται επίσης όταν ενεργοποιείτε
τον βιντεοπροβολέα και δεν υπάρχει εισαγωγή σήµατος.
Πατήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ένα
στοιχείο µενού και κατόπιν πατήστε [Enter].

A Επιλέξτε την πηγή που θέλετε να προβάλετε.

B Εµφανίζει τον Οδηγός σύνδεσης. Μπορείτε να επιλέξετε ασύρµατες µεθόδους
σύνδεσης ανάλογα µε τις συσκευές που χρησιµοποιείτε, όπως τα smartphones ή
οι υπολογιστές.

C Υποδεικνύει ότι ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται στη λειτουργία Αναπ. περιεχ.

D Εµφανίζει την οθόνη Βοήθεια.

E Εµφανίζει το µενού του βιντεοπροβολέα.

F Εκτελεί επιλογές µενού που έχουν εκχωρηθεί στη ρύθµιση Κεντρική οθόνη στο
µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα.

G Επιλέγει τη φωτεινότητα για την πηγή φωτός.

H Αλλάζει τη λειτουργία χρώµατος του βιντεοπροβολέα.

a
Η Κεντρική οθόνη εξαφανίζεται έπειτα από 10 λεπτά αδράνειας.
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Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα µενού του βιντεοπροβολέα για να
προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις οι οποίες ελέγχουν τον τρόπο λειτουργίας του
βιντεοπροβολέα σας. Ο βιντεοπροβολέας εµφανίζει τα µενού στην οθόνη.

a Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί
[Menu].
Εµφανίζεται η οθόνη µενού η οποία παρουσιάζει τις ρυθµίσεις του
µενού Εικόνα.

b Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους για να µετακινηθείτε στα
µενού που εµφανίζονται σε λίστα στα αριστερά. Οι ρυθµίσεις για κάθε
µενού εµφανίζονται στα δεξιά.

a
Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις εξαρτώνται από την τρέχουσα πηγή
εισόδου.

c Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις στο µενού που εµφανίζεται, πατήστε
[Enter].

d Πατήστε το επάνω ή το κάτω πλήκτρο βέλους για να µετακινηθείτε
µέσα στις ρυθµίσεις.

e Αλλάξτε τις ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας τα κουµπιά που εµφανίζονται
σε λίστα στο κάτω µέρος της οθόνης του µενού.

f Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθµίσεις µενού στις προεπιλεγµένες τιµές
τους, επιλέξτε Μηδενισµός.

g Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή των ρυθµίσεων σε ένα µενού, πατήστε
το κουµπί [Esc].

h Πατήστε [Menu] ή [Esc] για να πραγµατοποιήσετε έξοδο από τα
µενού.
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Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολόγιο που εµφανίζεται για να
εισαγάγετε αριθµούς και χαρακτήρες.

a Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στον πίνακα ελέγχου ή στο
τηλεχειριστήριο για να επισηµάνετε τον αριθµό ή τον χαρακτήρα που
θέλετε να εισαγάγετε και πατήστε το κουµπί [Enter].

a
Κάθε φορά που επιλέγετε το κουµπί CAPS, οι χαρακτήρες
εναλλάσσονται ανάµεσα σε κεφαλαίους και πεζούς. Κάθε φορά
που επιλέγετε το κουµπί SYM1/2, τα σύµβολα που περικλείονται
στο πλαίσιο αλλάζουν.

b Μετά την εισαγωγή του κειµένου, επιλέξτε Finish στο πληκτρολόγιο
για να επιβεβαιώσετε τις καταχωρίσεις σας. Επιλέξτε Cancel για να
ακυρώσετε την εισαγωγή κειµένου.

a
Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα και τον
έλεγχο της προβολής µέσω δικτύου χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα
περιήγησης στο διαδίκτυο από τον υπολογιστή σας.
∆εν είναι δυνατή η εισαγωγή ορισµένων συµβόλων µε τη χρήση του
πληκτρολογίου που εµφανίζεται. Χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα
πλοήγησης διαδικτύου για να εισαγάγετε το κείµενο.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "∆ιαθέσιµο κείµενο χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο που εµφανίζεται"

σελ.57

∆ιαθέσιµο κείµενο χρησιµοποιώντας το
πληκτρολόγιο που εµφανίζεται

Μπορείτε να εισαγάγετε το ακόλουθο κείµενο κατά τη χρήση του
πληκτρολογίου που εµφανίζεται στην οθόνη.

Τύπος κειµένου Λεπτοµέρειες

Αριθµοί 0123456789

Αλφάβητος ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Σύµβολα ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ]
^ _ ` { | } ~
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Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για να
χρησιµοποιήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα σας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ρύθµιση του βιντεοπροβολέα" σελ.58
• "Προβολή εικόνων" σελ.59
• "Προσαρµογή της θέσης και του σχήµατος της εικόνας" σελ.61
• "Προσαρµογή ποιότητας εικόνας" σελ.64
• "Χρήση πολλών βιντεοπροβολέων" σελ.66
• "Συντήρηση ποιότητας βιντεοπροβολέα" σελ.68
• "∆ιαχείριση ρυθµίσεων βιντεοπροβολέα" σελ.69

Ρύθµιση του βιντεοπροβολέα

Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο ρύθµισης του
βιντεοπροβολέα σας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μήνυµα" σελ.58
• "Επιβεβ. Αναµoνής" σελ.58
• "Λειτ. Ύπνου" σελ.58
• "Χαρακτηριστ.ήχος" σελ.58
• "Ενδεικτικές λυχν." σελ.59
• "Ηµερ. & Ώρα" σελ.59
• "Γλώσσα" σελ.59
• "Απεικόν. στην οθόνη" σελ.59

Μήνυµα

Μπορείτε να εµφανίσετε ή να αποκρύψετε µηνύµατα όπως το όνοµα της
πηγής εισόδου, το όνοµα της λειτουργίας χρώµατος, οι αναλογίες εικόνας, το

µήνυµα "Απουσία σήµατος" ή η προειδοποίηση υψηλής θερµοκρασίας στην
προβαλλόµενη εικόνα σας.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Μήνυµα

Επιβεβ. Αναµoνής

Αν έχει οριστεί σε Ανενεργό, µπορείτε να απενεργοποιήσετε τον
βιντεοπροβολέα πατώντας απλά το κουµπί µία φορά.
Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Επιβεβ. Αναµoνής

Λειτ. Ύπνου

Όταν έχει ρυθµιστεί σε Ενεργό, ο βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται
αυτόµατα µετά από ένα διάστηµα αδράνειας.
Μπορείτε επίσης να ορίσετε το διάστηµα στη ρύθµιση Χρόνος λειτ. ύπνου.
Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Λειτ. Ύπνου
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Χρόνος λειτ. ύπνου

Χαρακτηριστ.ήχος

Όταν η επιλογή αυτή έχει οριστεί σε Ανενεργό, ο βοµβητής επιβεβαίωσης
ηχεί για να σας ειδοποιήσει ότι ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται ή
απενεργοποιείται ή ότι έχει ολοκληρωθεί η ψύξη.
Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Σύνθ. ρυθµίσεις > Χαρακτηριστ.ήχος
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Ενδεικτικές λυχν.

Όταν έχει ρυθµιστεί σε Ανενεργό, µπορείτε να απενεργοποιήσετε τις
ενδεικτικές λυχνίες στον βιντεοπροβολέα.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Σύνθ. ρυθµίσεις > Ενδεικτικές λυχν.

Ηµερ. & Ώρα

Μπορείτε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις ώρας και ηµεροµηνίας του
συστήµατος του βιντεοπροβολέα.
Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Ηµερ. & Ώρα

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα για το µενού του βιντεοπροβολέα και την
εµφάνιση µηνυµάτων.
Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Γλώσσα

Απεικόν. στην οθόνη

Μπορείτε να εµφανίσετε ή να αποκρύψετε τα µενού ή τα µηνύµατα στην
προβαλλόµενη εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εκχωρήσει το στοιχείο Απεικόν.
στην οθόνη σε οποιοδήποτε κουµπί [User] στο τηλεχειριστήριο στο µενού
Ρυθµίσεις.
s Ρυθµίσεις > Κουµπί χρήστη

Μέθοδος εκτέλεσης
Πατήστε το κουµπί [User] στο τηλεχειριστήριο στο οποίο έχει εκχωρηθεί το
στοιχείο Απεικόν. στην οθόνη.

a
• Τα µενού και τα µηνύµατα εµφανίζονται ή αποκρύπτονται κάθε

φορά που πατάτε το κουµπί.
• Εάν είναι ενεργοποιηµένο το στοιχείο Απεικόν. στην οθόνη, δεν

µπορείτε να εκτελείτε ενέργειες στο µενού του βιντεοπροβολέα
(εκτός από εναλλαγή της λειτουργίας χρώµατος και της πηγής
εισόδου).

Προβολή εικόνων

Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες για την προβολή εικόνων.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αναζήτηση πηγής" σελ.59
• "Σίγαση A/V" σελ.60
• "Πάγωµα" σελ.60
• "Split Screen" σελ.60
• "Ένταση" σελ.60
• "∆οκιµαστικό µοτίβο" σελ.61
• "Αναπ. περιεχ." σελ.61
• "Εµφάνιση φόντου" σελ.61
• "Οθόνη έναρξης" σελ.61

Αναζήτηση πηγής

Όταν οι πολλαπλές πηγές εικόνας είναι συνδεδεµένες στον βιντεοπροβολέα,
όπως ένας υπολογιστής και µια συσκευή αναπαραγωγής DVD, µπορείτε να
µεταβείτε από τη µία πηγή εικόνας στην άλλη.
Μέθοδος εκτέλεσης
• Πατήστε το κουµπί [Search] (τηλεχειριστήριο) ή [Source Search] (πίνακας

ελέγχου) πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο µέχρι να εµφανιστεί η εικόνα
από την πηγή που θέλετε.
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• Πατήστε το κουµπί για την επιθυµητή πηγή στο τηλεχειριστήριο. Εάν
υπάρχουν περισσότερες από µία θύρες γι' αυτή την πηγή, πατήστε ξανά το
κουµπί για να µετακινηθείτε κυκλικά στις πηγές.

• Πατήστε το κουµπί [Home] στο τηλεχειριστήριο. Κατόπιν, επιλέξτε την
πηγή που επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε από την προβαλλόµενη οθόνη.

Σίγαση A/V

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά την προβαλλόµενη εικόνα και τον
ήχο. Κάθε ενέργεια σχετικά µε τον ήχο ή το βίντεο συνεχίζει να εκτελείται,
ωστόσο, δεν µπορείτε να συνεχίσετε την προβολή από το σηµείο όπου την
έχετε διακόψει.

Μέθοδος εκτέλεσης
Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί [A/V Mute].
Για να ενεργοποιήσετε ξανά την εικόνα και τον ήχο, πατήστε το κουµπί [A/V
Mute] ξανά.

a
• Μπορείτε να προσθέσετε ένα αχνοσβήσιµο ή µία αχνοπροβολή κατά

την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του βίντεο.
• Μπορείτε να περιορίσετε τον τρόπο απελευθέρωσης της λειτουργίας

σίγασης A/V.
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Ρυθµ. σίγασης A/V

Πάγωµα

Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά τη δράση σε µια παρουσίαση βίντεο ή σε
υπολογιστή και να διατηρήσετε την τρέχουσα εικόνα στην οθόνη. Κάθε
ενέργεια σχετικά µε τον ήχο ή το βίντεο συνεχίζει να εκτελείται, ωστόσο, δεν
µπορείτε να συνεχίσετε την προβολή από το σηµείο όπου την έχετε διακόψει.
Μέθοδος εκτέλεσης

Πατήστε το κουµπί [Freeze] στο τηλεχειριστήριο. Για νέα εκκίνηση του
βίντεο, πατήστε ξανά το κουµπί [Freeze].

Split Screen

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ∆ιαχωρισµός οθόνης για να
προβάλετε ταυτόχρονα δύο εικόνες από διαφορετικές πηγές εικόνας.

Μέθοδος εκτέλεσης
• Πατήστε τα κουµπιά [Split] στο τηλεχειριστήριο
• Αλλάξτε το µενού του βιντεοπροβολέα:
s Ρυθµίσεις > Split Screen

Ένταση

Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου από τη θύρα Audio Out.
Μέθοδος εκτέλεσης
• Πατήστε τα κουµπιά [Volume] στο τηλεχειριστήριο.
• Αλλάξτε το µενού του βιντεοπροβολέα:
s Ρυθµίσεις > Ένταση
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∆οκιµαστικό µοτίβο

Μπορείτε να εµφανίσετε ένα δοκιµαστικό µοτίβο για να προσαρµόσετε την
προβαλλόµενη εικόνα χωρίς να συνδέσετε έναν υπολογιστή ή µια συσκευή
βίντεο.

Μέθοδος εκτέλεσης
• Πατήστε το κουµπί [Test Pattern] στον πίνακα ελέγχου ή στο

τηλεχειριστήριο.
• Αλλάξτε το µενού του βιντεοπροβολέα:
s Ρυθµίσεις > ∆οκιµαστικό µοτίβο

Αναπ. περιεχ.

Η λειτουργία Αναπ. περιεχ. του βιντεοπροβολέα σάς επιτρέπει να προβάλλετε
το περιεχόµενό σας ως ψηφιακή σήµανση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε
εφέ χρώµατος και σχήµατος στην προβαλλόµενη εικόνα σας.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το παρακάτω εργαλείο για να δηµιουργήσετε
περιεχόµενο που µπορεί να αναπαραχθεί σε λειτουργία αναπαραγωγής
περιεχοµένου.
• Epson Projector Content Manager
• Epson Web Control
• Epson Creative Projection
Μέθοδος εκτέλεσης
s Ρυθµίσεις > Αναπ. περιεχ.

Εµφάνιση φόντου

Μπορείτε να επιλέξετε το φόντο οθόνης όταν δεν υπάρχει σήµα εικόνας.
Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Εµφάνιση φόντου

Οθόνη έναρξης

Όταν έχει ρυθµιστεί σε Ενεργό, εµφανίζεται ένα λογότυπο κατά την εκκίνηση
του βιντεοπροβολέα.
Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Οθόνη έναρξης

Προσαρµογή της θέσης και του σχήµατος της εικόνας

Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες για τη ρύθµιση της θέσης και του σχήµατος
της εικόνας χωρίς να µετακινήσετε τον βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μετακ. φακού" σελ.62
• "Ζουµ" σελ.62
• "Λόγος διαστάσεων" σελ.62
• "Οριζ./Κάθ. Τραπ." σελ.63
• "Quick Corner" σελ.63
• "Κυρτή επιφάνεια" σελ.63
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• "Γωνιακός τοίχος" σελ.63
• "∆ιόρθωση σηµείου" σελ.64
• "Τύπος οθόνης" σελ.64
• "Προβολή" σελ.64

Μετακ. φακού

Εάν δεν µπορείτε να εγκαταστήσετε τον βιντεοπροβολέα απευθείας µπροστά
από την οθόνη, µπορείτε να ρυθµίσετε τη θέση της προβαλλόµενης εικόνας
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία µετατόπισης φακού.

Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιµο εύρος µετατόπισης φακού στο µενού
Specifications του προβολέα.
Μέθοδος εκτέλεσης
• Πατήστε το κουµπί [Lens Shift] στο τηλεχειριστήριο.
• Πατήστε το κουµπί [Lens] στον πίνακα ελέγχου µέχρι να εµφανιστεί η

οθόνη ρύθµισης µετακίνησης του φακού.

Προσοχή
Κατά τη µετατόπιση του φακού, µη βάζετε τα χέρια σας κοντά στη µονάδα του
φακού. Μπορεί να πιαστούν τα δάχτυλά σας µεταξύ της µονάδας του φακού και
του βιντεοπροβολέα και να προκληθεί τραυµατισµός.

a
• Για µέγιστη ακρίβεια, περιµένετε 20 λεπτά µετά την ενεργοποίηση

του βιντεοπροβολέα πριν ρυθµίσετε τη µετατόπιση του φακού.
• Κατά την προσαρµογή του ύψους της εικόνας, τοποθετήστε την

εικόνα χαµηλότερα από εκεί που θέλετε και στη συνέχεια
µετακινήστε την προς τα πάνω. Αυτό βοηθά στην αποτροπή της
µετακίνησης της εικόνας µετά τη ρύθµιση.

• Η εικόνα θα είναι πιο καθαρή όταν ο φακός βρίσκεται στην αρχική
του θέση. Για να µετακινήσετε το φακό στην αρχική θέση, κρατήστε
πατηµένο το κουµπί [Lens Shift] στο τηλεχειριστήριο ή το κουµπί
[Lens] στον πίνακα ελέγχου για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

Ζουµ

Μπορείτε να αλλάξετε το µέγεθος της εικόνας.

Μέθοδος εκτέλεσης
• Πατήστε το κουµπί [Zoom] στο τηλεχειριστήριο.
• Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί [Lens] στον πίνακα ελέγχου µέχρι να

εµφανιστεί η οθόνη ρύθµισης του ζουµ.

Λόγος διαστάσεων

Ο βιντεοπροβολέας µπορεί να εµφανίσει εικόνες σε διαφορετικές αναλογίες
πλάτους-ύψους οι οποίες ονοµάζονται αναλογίες εικόνας. Κανονικά, το σήµα
εισόδου από την πηγή εικόνας καθορίζει τις αναλογίες εικόνας. Ωστόσο,
µπορείτε να αλλάξετε τις αναλογίες εικόνας για να ταιριάζουν ορισµένες
εικόνες στην οθόνη σας.
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Μέθοδος εκτέλεσης
• Πατήστε το κουµπί [Aspect] στο τηλεχειριστήριο.
• Αλλάξτε το µενού του βιντεοπροβολέα:
s Σήµα > Λόγος διαστάσεων

a
Εάν θέλετε να χρησιµοποιείτε πάντοτε συγκεκριµένες αναλογίες
εικόνας για µια ορισµένη πηγή εισόδου βίντεο, µπορείτε να την
επιλέξετε χρησιµοποιώντας το µενού Σήµα του βιντεοπροβολέα.

Οριζ./Κάθ. Τραπ.

Μπορείτε να διορθώσετε την παραµόρφωση σε οριζόντια και κάθετη
κατεύθυνση ανεξάρτητα.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Ρυθµίσεις > ∆ιόρθ. γεωµετρίας > Οριζ./Κάθ. Τραπ.

Quick Corner

Μπορείτε να διορθώνετε καθεµιά από τις τέσσερις γωνίες της προβαλλόµενης
εικόνας ξεχωριστά.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Ρυθµίσεις > ∆ιόρθ. γεωµετρίας > Quick Corner

Κυρτή επιφάνεια

Μπορείτε να διορθώσετε τις γωνίες και τις πλευρές µιας εικόνας που
προβάλλεται σε καµπύλη επιφάνεια µε την ίδια ακτίνα.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Ρυθµίσεις > ∆ιόρθ. γεωµετρίας > Κυρτή επιφάνεια

Γωνιακός τοίχος

Μπορείτε να διορθώσετε τις γωνίες και τις πλευρές µιας εικόνας που
προβάλλεται σε καµπύλη επιφάνεια µε τη σωστή κλίση.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Ρυθµίσεις > ∆ιόρθ. γεωµετρίας > Γωνιακός τοίχος
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∆ιόρθωση σηµείου

Αυτή η λειτουργία διαιρεί την προβαλλόµενη εικόνα σε πλέγµα και διόρθωση
της παραµόρφωσης σε βήµατα των 0,5 pixel µε µετακίνηση του επιλεγµένου
σηµείου τοµής από τη µία πλευρά στην άλλη και πάνω-κάτω.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Ρυθµίσεις > ∆ιόρθ. γεωµετρίας > ∆ιόρθωση σηµείου

Τύπος οθόνης

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη ρύθµιση Τύπος οθόνης για να ταιριάζει µε
τις αναλογίες της προβαλλόµενης εικόνας στην οθόνη που χρησιµοποιείτε.
Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Οθόνη > Τύπος οθόνης

a
• Προσαρµόστε τις αναλογίες εικόνας για την προβαλλόµενη εικόνα,

αν είναι απαραίτητο.
• Όταν αλλάζει η ρύθµιση Τύπος οθόνης, οι ρυθµίσεις EDID

προσαρµόζονται αυτόµατα.

Προβολή

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής ώστε να αναστρέψετε την
εικόνα από πάνω προς τα κάτω ή/και από αριστερά προς τα δεξιά µε χρήση
των µενού του βιντεοπροβολέα.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Προβολή

a
Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής ώστε να αναστρέψετε
την εικόνα από πάνω προς τα κάτω πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
[A/V Mute] στο τηλεχειριστήριο για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Προσαρµογή ποιότητας εικόνας

Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες για την προσαρµογή της ποιότητας της
εικόνας σας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εστίαση" σελ.65
• "Λειτ. Χρώµατος" σελ.65
• "Βελτίωση εικόνας" σελ.65
• "Γάµµα" σελ.66
• "RGBCMY" σελ.66
• "Ρυθµ. Φωτεινότητας" σελ.66
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Εστίαση

Μπορείτε να διορθώσετε την εστίαση.

Μέθοδος εκτέλεσης
• Πατήστε το κουµπί [Focus] στο τηλεχειριστήριο.
• Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί [Lens] στον πίνακα ελέγχου µέχρι να

εµφανιστεί η οθόνη ρύθµισης εστίασης.

a
• Εάν εγκαταστήσατε έναν προαιρετικό φακό µικρής εµβέλειας, ίσως

χρειαστεί να εστιάσετε πρώτα στο κέντρο της οθόνης σας και, στη
συνέχεια, να διορθώσετε τυχόν παραµόρφωση στη γύρω περιοχή.

• Εάν εγκαταστήσατε τον προαιρετικό φακό µικρής εµβέλειας
ELPLU02, περιστρέψτε χειροκίνητα τον δακτύλιο παραµόρφωσης
αριστερόστροφα για να ρυθµίσετε χειροκίνητα την παραµόρφωση
της εικόνας. Ρυθµίστε την εστίαση και, στη συνέχεια, περιστρέψτε
ξανά τον δακτύλιο παραµόρφωσης για να διορθώσετε την
παραµόρφωση της εικόνας.

Λειτ. Χρώµατος

Ο βιντεοπροβολέας προσφέρει διάφορες λειτουργίες χρώµατος για να παρέχει
τη βέλτιστη φωτεινότητα, αντίθεση και χρώµα για µια ποικιλία
περιβαλλόντων προβολής και τύπων εικόνας. Μπορείτε να επιλέξετε τη
λειτουργία που έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει µε την εικόνα και το
περιβάλλον σας ή να πειραµατιστείτε µε τις διαθέσιµες λειτουργίες.
Μέθοδος εκτέλεσης
• Πατήστε το κουµπί [Color Mode] στο τηλεχειριστήριο.
• Αλλάξτε το µενού του βιντεοπροβολέα:
s Εικόνα > Λειτ. Χρώµατος

Βελτίωση εικόνας

Μπορείτε να ρυθµίσετε την ανάλυση της εικόνας για να αναπαράγετε µια
καθαρή εικόνα µε διακριτή υφή και αίσθηση του υλικού.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Εικόνα > Βελτίωση εικόνας
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Γάµµα

Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα ενδιάµεσου τόνου επιλέγοντας µία
από τις τιµές διόρθωσης γάµµα ή ανατρέχοντας σε ένα γράφηµα γάµµα.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Εικόνα > Σύνθ. ρυθµίσεις > Γάµµα

RGBCMY

Μπορείτε να ρυθµίσετε την απόχρωση, τον κορεσµό και την φωτεινότητα για
καθένα από τα χρώµατα R (κόκκινο), G (πράσινο), B (µπλε), C (κυανό), M
(µατζέντα) και Y (κίτρινο).

Μέθοδος εκτέλεσης
s Εικόνα > Σύνθ. ρυθµίσεις > RGBCMY

Ρυθµ. Φωτεινότητας

Μπορείτε να επιλέξετε τη φωτεινότητα για την πηγή φωτός.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Φωτεινότητας

Χρήση πολλών βιντεοπροβολέων

Μπορείτε να συνδυάσετε τις προβαλλόµενες εικόνες από δύο ή
περισσότερους βιντεοπροβολείς για να δηµιουργήσετε µια ενιαία εικόνα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Παράθεση" σελ.67
• "Μείξη άκρων" σελ.67
• "Επίπεδο µαύρου χρώµ." σελ.67
• "Κλίµακα" σελ.67
• "Συµφωνία χρωµάτων" σελ.68
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Παράθεση

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε µια θέση προβολής σε κάθε βιντεοπροβολέα.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Παράθεση

Μείξη άκρων

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Μείξη άκρων για να
δηµιουργήσετε µια οµοιόµορφη εικόνα από πολλούς προβολείς.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Μείξη άκρων

Επίπεδο µαύρου χρώµ.

Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα και τον τόνο χρώµατος των περιοχών
όπου οι εικόνες δεν επικαλύπτονται για να δηµιουργήσετε µια οµοιόµορφη
εικόνα.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Επίπεδο µαύρου χρώµ.

Κλίµακα

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Κλίµακα για να περικόψετε και
να τα συνδυάσετε σε µία ενοποιηµένη περιοχή εικόνων.

Μέθοδος εκτέλεσης
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s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Κλίµακα

Συµφωνία χρωµάτων

Μπορείτε να συνδυάσετε την ποιότητα οθόνης πολλών βιντεοπροβολέων οι
οποίοι θα κάνουν προβολή ο ένας δίπλα στον άλλον.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Αντιστοιχία οθονών > Συµφωνία
χρωµάτων

Συντήρηση ποιότητας βιντεοπροβολέα

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για τη διατήρηση της ποιότητας των
προβαλλόµενων εικόνων.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ευθυγράµ πίνακα" σελ.68
• "Οµοιοµορφ χρώµατος" σελ.68
• "Λειτ. ανανέωσης" σελ.68
• "Βαθµ. φωτεινότητας" σελ.69

Ευθυγράµ πίνακα

Μπορείτε να ρυθµίσετε την αλλαγή χρώµατος pixel για τον πίνακα LCD.
Μπορείτε να ρυθµίσετε τα pixel οριζόντια και κάθετα ανά 0,125 pixel εντός
εύρους +3 pixel.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Ευθυγράµ πίνακα

Οµοιοµορφ χρώµατος

Αν ο τόνος χρώµατος της εικόνας είναι ανοµοιογενής, µπορείτε να ρυθµίσετε
την ισορροπία τόνου χρώµατος.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Οµοιοµορφ χρώµατος

Λειτ. ανανέωσης

Η διαδικασία ανανέωσης διαγράφει κάθε προβαλλόµενο µετείκασµα και
απενεργοποιεί τον βιντεοπροβολέα µετά από µια καθορισµένη χρονική
περίοδο.
Μέθοδος εκτέλεσης
sΜηδενισµός > Λειτ. ανανέωσης
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Βαθµ. φωτεινότητας

Η βαθµονόµηση της φωτεινής πηγής βελτιστοποιεί την ισορροπία χρωµάτων
της προβαλλόµενης εικόνας.
Μέθοδος εκτέλεσης
sΜηδενισµός; > Βαθµ. φωτεινότητας

∆ιαχείριση ρυθµίσεων βιντεοπροβολέα

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για τη διαχείριση των ρυθµίσεων του
βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μνήµη" σελ.69
• "Ρυθµ. χρονοδιαγρ." σελ.69
• "Κλείδωµα κουµπιού" σελ.69
• "Προστ. µε κωδ. πρόσβ." σελ.70

Μνήµη

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσαρµοσµένες ρυθµίσεις και, στη συνέχεια, να
επιλέγετε τις αποθηκευµένες ρυθµίσεις κάθε φορά που θέλετε να τις
χρησιµοποιήσετε.
Μέθοδος εκτέλεσης
• Πατήστε το κουµπί [Memory] στο τηλεχειριστήριο.
• Αλλάξτε το µενού του βιντεοπροβολέα:
s Ρυθµίσεις > Μνήµη

Ρυθµ. χρονοδιαγρ.

Μπορείτε να προγραµµατίσετε µέχρι 30 συµβάντα να εκτελεστούν αυτόµατα
στον βιντεοπροβολέα σας, όπως η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
βιντεοπροβολέα ή η εναλλαγή της πηγής εισόδου. Ο βιντεοπροβολέας εκτελεί
τα επιλεγµένα συµβάντα στην καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα του
χρονοδιαγράµµατος που έχει ρυθµιστεί.

Μέθοδος εκτέλεσης
s Εκτεταµένη > Ρυθµ. χρονοδιαγρ.

Κλείδωµα κουµπιού

Ασφάλεια κλειδώµατος πλήκτρων για να αποκλείσετε τη λειτουργία του
βιντεοπροβολέα µε τη χρήση κουµπιών του πίνακα ελέγχου ή
τηλεχειριστηρίου.

Ακόµα κι αν κλειδώσετε τα κουµπιά στον πίνακα ελέγχου, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ως συνήθως.
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Η δυνατότητα κλειδώµατος κουµπιών τηλεχειριστηρίου κλειδώνει τα
ακόλουθα κουµπιά.

Μέθοδος εκτέλεσης
• Για να κλειδώσετε τα κουµπιά κλειδώµατος πίνακα ελέγχου, πατήστε

παρατεταµένα το κουµπί κλειδώµατος πίνακα ελέγχου στον πίνακα
ελέγχου.
Για να ξεκλειδώσετε τα κουµπιά πίνακα ελέγχου, πατήστε παρατεταµένα το
κουµπί [Enter] στον πίνακα ελέγχου για περίπου 7 δευτερόλεπτα.

• Για να κλειδώσετε τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου, πατήστε
παρατεταµένα το κουµπί [Home] στο τηλεχειριστήριο για περίπου 5
δευτερόλεπτα.

Για να ξεκλειδώσετε τα κουµπιά τηλεχειριστηρίου, πατήστε παρατεταµένα
το κουµπί [Home] για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Προστ. µε κωδ. πρόσβ.

Ασφάλεια κωδικού πρόσβασης για να αποτρέψετε χρήστες οι οποίοι δεν
γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης από τη χρήση του βιντεοπροβολέα και να
αποτρέψετε τις αλλαγές στην οθόνη εκκίνησης και σε άλλες ρυθµίσεις.

Μπορείτε να ορίσετε τους ακόλουθους τύπους ασφαλείας κωδικού
πρόσβασης, χρησιµοποιώντας έναν κοινόχρηστο κωδικό πρόσβασης:
• Η επιλογή Προστ. Ανάµµατος αποτρέπει τη χρήση του βιντεοπροβολέα

από οποιονδήποτε χωρίς πρώτα την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Όταν
συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιείτε τον βιντεοπροβολέα
την πρώτη φορά, πρέπει να εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης. Αυτό
ισχύει επίσης για τις επιλογές Απευθείας Ενεργ. και Αυτόµατη ενεργοπ.

• Η λειτουργία Πρ. Λογ. Χρήστη αποτρέπει να αλλάζει οποιοσδήποτε την
εµφάνιση της προσαρµοσµένης οθόνης την οποία εµφανίζει ο
βιντεοπροβολέας όταν ενεργοποιείται, όταν δεν υπάρχει είσοδος σήµατος ή
όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Σίγαση A/V. Η προσαρµοσµένη οθόνη
αποτρέπει την κλοπή µε τον προσδιορισµό του κατόχου του
βιντεοπροβολέα.

• Η λειτουργία Προστ. δικτύου αποτρέπει οποιονδήποτε από την αλλαγή
των ρυθµίσεων ∆ίκτυο του βιντεοπροβολέα.

• Η λειτουργία Προστασία προγρ. εµποδίζει τους πάντες από το να
αλλάξουν τις ρυθµίσεις χρονοδιαγράµµατος του βιντεοπροβολέα.

• Η επιλογή Πρόσ. σε αποµ. κάµ. αποτρέπει οποιονδήποτε από το να
χρησιµοποιεί τη λειτουργία πρόσβασης σε αποµακρυσµένη κάµερα.

Μέθοδος εκτέλεσης
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Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Freeze] στο τηλεχειριστήριο για περίπου 5
δευτερόλεπτα.

a
Μπορείτε να ορίσετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης. Κρατήστε
πατηµένο το κουµπί [Num] στο τηλεχειριστήριο και χρησιµοποιήστε
τα αριθµητικά κουµπιά για να ορίσετε έναν τετραψήφιο κωδικό
πρόσβασης. Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης έχει οριστεί σε
"0000".

Προσοχή
• Αν εισαγάγετε εσφαλµένο κωδικό πρόσβασης τρεις συνεχόµενες φορές,

εµφανίζεται το µήνυµα "Η λειτουργία του βιντεοπροβολέα θα κλειδωθεί." για
περίπου 5 λεπτά και έπειτα ο βιντεοπροβολέας µεταβαίνει σε λειτουργία
αναµονής. Αν συµβεί αυτό, αποσυνδέστε το φις από την ηλεκτρική πρίζα,
επανατοποθετήστε το και ενεργοποιήστε ξανά τον βιντεοπροβολέα. Στον
βιντεοπροβολέα θα εµφανιστεί ξανά η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης,
έτσι ώστε να µπορέσετε να εισαγάγετε το σωστό κωδικό.

• Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, σηµειώστε τον αριθµό στο πεδίο "Κωδικός
αίτησης: xxxxx" που εµφανίζεται στην οθόνη και απευθυνθείτε στην Epson για
βοήθεια.

• Αν συνεχίσετε να επαναλαµβάνετε την παραπάνω διαδικασία και εισάγετε
εσφαλµένο κωδικό πρόσβασης 30 φορές διαδοχικά, εµφανίζεται το µήνυµα "Η
λειτουργία του βιντεοπροβολέα θα κλειδωθεί. Επικοινωνήστε µε την Epson,
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην τεκµηρίωση." και ο βιντεοπροβολέας δεν
δέχεται επιπλέον καταχωρήσεις κωδικού πρόσβασης. Απευθυνθείτε στην Epson
για βοήθεια.
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Αφού επιλέξετε τις ρυθµίσεις µενού του βιντεοπροβολέα για έναν
βιντεοπροβολέα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω µεθόδους για να
αντιγράψετε τις ρυθµίσεις σε άλλους βιντεοπροβολείς, αρκεί να είναι του
ίδιου µοντέλου.

• χρησιµοποιώντας µονάδα flash USB
• µε σύνδεση του υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα µε καλώδιο USB
• χρησιµοποιώντας το Epson Projector Management
• χρησιµοποιώντας το εργαλείο Projector Config Tool
∆εν µπορείτε να αντιγράψετε πληροφορίες που είναι µοναδικές για έναν
µεµονωµένο βιντεοπροβολέα, όπως Ώρες φωτισµού ή Κατάσταση.

a
• Εκτελέστε ρύθµιση δέσµης πριν από την προσαρµογή των ρυθµίσεων

εικόνας, όπως διόρθωση παραµόρφωσης τραπεζίου. Καθώς οι τιµές
ρύθµισης εικόνας αντιγράφονται και σε άλλο βιντεοπροβολέα, οι
προσαρµογές που πραγµατοποιείτε πριν την εκτέλεση της ρύθµισης
δέσµης αντικαθίστανται και η προβαλλόµενη εικόνα που
προσαρµόσατε ενδέχεται να αλλάξει.

• Όταν αντιγράφετε τις ρυθµίσεις µενού από ένα βιντεοπροβολέα σε
άλλο, το λογότυπο χρήστη αντιγράφεται επίσης. Μην καταχωρείτε
τις πληροφορίες που δεν θέλετε να χρησιµοποιείτε από κοινού µε
πολλούς βιντεοπροβολείς, όπως το λογότυπο χρήστη.

• Βεβαιωθείτε ότι το Εύρος ρύθµ. παρτ. έχει οριστεί σε Περιορισµένο
εάν δεν θέλετε να αντιγράψετε τις ακόλουθες ρυθµίσεις:
• Ρυθµίσεις Προστ. µε κωδ. πρόσβ.
• EDID στο µενού Σήµα
• Ρυθµίσεις µενού ∆ίκτυο (εκτός από το µενού Ειδοποίηση και το

µενού Άλλα)
• Μπορείτε να αντιγράψετε µόνο τις ακόλουθες ρυθµίσεις

χρησιµοποιώντας το Projector Config Tool:
• Όνοµα προβολέα
• Πληροφορίες πόρων
• ∆ιεύθυνση IP για ενσύρµατο δίκτυο
• Μάσκα υποδικτύου για ενσύρµατο δίκτυο
• Κωδ. εγγραφής NFC

Προσοχή
Η Epson δεν φέρει καµία ευθύνη για τις αποτυχίες ρύθµισης δεσµών και τις
σχετικές µε αυτές δαπάνες επισκευής λόγω διακοπής ρεύµατος, σφαλµάτων
επικοινωνίας ή άλλα προβλήµατα που ενδέχεται να προκαλέσουν τέτοιες αστοχίες.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μεταφορά ρυθµίσεων από µονάδα flash USB" σελ.72
• "Μεταφορά ρυθµίσεων από υπολογιστή" σελ.73
• "Ειδοποίηση σφάλµατος εγκατάστασης δέσµης" σελ.74

Μεταφορά ρυθµίσεων από µονάδα flash USB

Μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθµίσεις µενού από ένα βιντεοπροβολέα σε
άλλο του ίδιου µοντέλου χρησιµοποιώντας µονάδα δίσκου Flash USB.

a
Η µονάδα flash USB πρέπει να χρησιµοποιεί µια µορφή FAT και να µην
ενσωµατώνει καµία λειτουργία ασφαλείας. ∆ιαγράψτε τυχόν αρχεία
στη µονάδα δίσκου πριν τη χρησιµοποιήσετε για τη ρύθµιση δέσµης
γιατί διαφορετικά οι ρυθµίσεις ενδέχεται να µην αποθηκευτούν σωστά.

a Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον βιντεοπροβολέα και
βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα έχουν
απενεργοποιηθεί.

b Συνδέστε µια κενή µονάδα flash USB απευθείας στη θύρα USB-A του
βιντεοπροβολέα.

c Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα
ελέγχου και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον βιντεοπροβολέα.

d Όταν ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα εκτός της
ένδειξης φίλτρου, απελευθερώστε το κουµπί [Esc].
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Οι ενδεικτικές λυχνίες αρχίζουν να αναβοσβήνουν και το αρχείο
ρύθµισης δεσµίδας έχει εγγραφεί στη µονάδα flash USB. Όταν
ολοκληρωθεί η εγγραφή, ο βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται.

Προσοχή
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη µονάδα flash USB από τον
βιντεοπροβολέα, ενώ γίνεται η εγγραφή του αρχείου. Εάν το καλώδιο
τροφοδοσίας ή η µονάδα flash USB αποσυνδεθούν, ο βιντεοπροβολέας
µπορεί να µην πραγµατοποιήσει σωστή εκκίνηση.

e Αφαιρέστε τη µονάδα flash USB.

a
Το όνοµα αρχείου για το αρχείο ρύθµισης δέσµης είναι
PJCONFDATA.bin. Εάν πρέπει να αλλάξετε το όνοµα αρχείου,
προσθέστε κείµενο µετά το PJCONFDATA χρησιµοποιώντας
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες µόνο. Εάν αλλάξετε το τµήµα
PJCONFDATA του ονόµατος αρχείου, ο βιντεοπροβολέας
µπορεί να µην είναι σε θέση να αναγνωρίσει σωστά το αρχείο.

f Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον βιντεοπροβολέα στον
οποίο θέλετε να αντιγράψετε τις ρυθµίσεις και βεβαιωθείτε ότι έχουν
απενεργοποιηθεί όλες οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα.

g Συνδέστε τη µονάδα flash USB που περιέχει το αποθηκευµένο αρχείο
ρύθµισης δέσµης στη θύρα USB-A του βιντεοπροβολέα.

h Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Menu] στο τηλεχειριστήριο ή τον
πίνακα ελέγχου και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον
βιντεοπροβολέα.

i Όταν ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα,
απελευθερώστε το κουµπί [Menu]. (Οι ενδεικτικές λυχνίες παραµένουν
ενεργοποιηµένες για περίπου 75 δευτερόλεπτα.)
Όταν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αρχίζουν να αναβοσβήνουν, γίνεται
εγγραφή των ρυθµίσεων. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, ο
βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται.

Προσοχή
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη µονάδα flash USB από τον
βιντεοπροβολέα, ενώ γίνεται η εγγραφή του αρχείου. Εάν το καλώδιο
τροφοδοσίας ή η µονάδα flash USB αποσυνδεθούν, ο βιντεοπροβολέας
µπορεί να µην πραγµατοποιήσει σωστή εκκίνηση.

j Αφαιρέστε τη µονάδα flash USB.

Μεταφορά ρυθµίσεων από υπολογιστή

Μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθµίσεις µενού από ένα βιντεοπροβολέα σε
άλλον του ίδιου µοντέλου συνδέοντας τον υπολογιστή και τον
βιντεοπροβολέα µε ένα καλώδιο USB.

a
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συγκεκριµένη µέθοδο ρύθµισης
δέσµης µε τις ακόλουθες εκδόσεις λειτουργικού συστήµατος:
• Windows 7 και µεταγενέστερη έκδοση
• OS X 10.11.x και µεταγενέστερη έκδοση

a Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον βιντεοπροβολέα και
βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα έχουν
απενεργοποιηθεί.

b Συνδέστε ένα καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας και στη
θύρα Service του βιντεοπροβολέα.

c Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα
ελέγχου και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον βιντεοπροβολέα.

d Όταν ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα εκτός της
ένδειξης φίλτρου, απελευθερώστε το κουµπί [Esc].
Ο υπολογιστής αναγνωρίζει τον προβολέα ως αφαιρούµενο δίσκο.
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e Ανοίξτε το εικονίδιο ή το φάκελο του αφαιρούµενου δίσκου και
αποθηκεύστε το αρχείο ρύθµισης δέσµης στον υπολογιστή.

a
Το όνοµα αρχείου για το αρχείο ρύθµισης δέσµης είναι
PJCONFDATA.bin. Εάν πρέπει να αλλάξετε το όνοµα αρχείου,
προσθέστε κείµενο µετά το PJCONFDATA χρησιµοποιώντας
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες µόνο. Εάν αλλάξετε το τµήµα
PJCONFDATA του ονόµατος αρχείου, ο βιντεοπροβολέας
µπορεί να µην είναι σε θέση να αναγνωρίσει σωστά το αρχείο.

f Εξαγάγετε τη συσκευή USB (Windows) ή σύρετε το εικονίδιο του
αφαιρούµενου δίσκου στο Trash (Mac).

g Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
Ο βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται.

h Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον βιντεοπροβολέα στον
οποίο θέλετε να αντιγράψετε τις ρυθµίσεις και βεβαιωθείτε ότι έχουν
απενεργοποιηθεί όλες οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα.

i Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας και στη
θύρα Service του βιντεοπροβολέα.

j Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Menu] στο τηλεχειριστήριο ή τον
πίνακα ελέγχου και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον
βιντεοπροβολέα.

k Όταν ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα,
απελευθερώστε το κουµπί [Menu].
Ο υπολογιστής αναγνωρίζει τον προβολέα ως αφαιρούµενο δίσκο.

l Αντιγράψτε το αρχείο ρύθµισης δέσµης (PJCONFDATA.bin) που έχετε
αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας στο φάκελο ανώτατου επιπέδου του
αφαιρούµενου δίσκου.

a
Μην αντιγράφετε τυχόν αρχεία ή φακέλους, εκτός από το αρχείο
ρύθµισης δέσµης στον αφαιρούµενο δίσκο.

m Εξαγάγετε τη συσκευή USB (Windows) ή σύρετε το εικονίδιο του
αφαιρούµενου δίσκου στο Trash (Mac).

n Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
Όταν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αρχίζουν να αναβοσβήνουν, γίνεται
εγγραφή των ρυθµίσεων. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, ο
βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται.

Προσοχή
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον βιντεοπροβολέα, ενώ
γίνεται εγγραφή του αρχείου. Εάν αποσυνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας,
µπορεί να µην γίνει σωστή εκκίνηση του βιντεοπροβολέα.

Ειδοποίηση σφάλµατος εγκατάστασης δέσµης

Οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα σας ειδοποιούν εάν προκύψει
σφάλµα κατά τη λειτουργία ρύθµισης δέσµης. Ελέγξτε την κατάσταση των
ενδεικτικών λυχνιών του βιντεοπροβολέα και ακολουθήστε τις οδηγίες που
περιγράφονται στον πίνακα εδώ.

Κατάσταση ενδεικτικής
λυχνίας

Πρόβληµα και λύσεις

• Λέιζερ: Πορτοκαλί -
αναβοσβήνει γρήγορα

• Θερµοκρασία:
Πορτοκαλί -
αναβοσβήνει γρήγορα

Το αρχείο οµαδικής ρύθµισης µπορεί να είναι
κατεστραµµένο ή η µονάδα flash USB µπορεί να µην
έχει συνδεθεί σωστά.
Αποσυνδέστε τη µονάδα flash USB, αποσυνδέστε και,
στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας
του βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, προσπαθήστε
ξανά.
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Κατάσταση ενδεικτικής
λυχνίας

Πρόβληµα και λύσεις

• Ισχύς: Μπλε -
αναβοσβήνει γρήγορα

• Κατάσταση: Μπλε -
αναβοσβήνει γρήγορα

• Λέιζερ: Πορτοκαλί -
αναβοσβήνει γρήγορα

• Θερµοκρασία:
Πορτοκαλί -
αναβοσβήνει γρήγορα

Η εγγραφή των ρυθµίσεων ενδέχεται να έχει αποτύχει
και ενδέχεται να έχει παρουσιαστεί σφάλµα στο
υλικολογισµικό του βιντεοπροβολέα.
Σταµατήστε τη χρήση του βιντεοπροβολέα, αφαιρέστε
το καλώδιο τροφοδοσία από την πρίζα. Απευθυνθείτε
στην Epson για βοήθεια.



Ρυθµίσεις µενού
Ανατρέξτε σε αυτές τις ενότητες για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τις ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα σας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μενού εικόνα" σελ.77
• "Μενού Σήµα" σελ.83
• "Μενού Ρυθµίσεις" σελ.88
• "Μενού Εκτεταµένη" σελ.98
• "Μενού ∆ίκτυο" σελ.112
• "Μενού Πληροφοριών" σελ.122
• "Μενού Επαναφοράς" σελ.125
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Οι ρυθµίσεις στο µενού Εικόνα σάς επιτρέπουν να προσαρµόσετε την
ποιότητα της εικόνας σας. Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις εξαρτώνται από την
τρέχουσα λειτουργία χρώµατος και την επιλεγµένη πηγή εισόδου. Οι
ρυθµίσεις αποθηκεύονται ξεχωριστά για κάθε επιλεγµένη λειτουργία
χρώµατος.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λειτ. Χρώµατος" σελ.77
• "Φωτεινότητα" σελ.77
• "Αντίθεση" σελ.78
• "Κορεσµ. Χρώµατος" σελ.78
• "Απόχρωση" σελ.78
• "Ευκρίνεια" σελ.78
• "Ισορροπία λευκού" σελ.78
• "Βελτίωση 4K" σελ.78
• "Προκαθορ.λειτ.εικ." σελ.79
• "∆ιαβάθµιση πλαισίου" σελ.79
• "Αφ. πεπλ. µορφής" σελ.79
• "Μείωση θορύβου" σελ.80
• "Μείωση θορύβου MPEG" σελ.80
• "Super-resolution" σελ.80
• "Βελτίωση λεπτοµ." σελ.80
• "Μηδενισµός (Βελτίωση εικόνας)" σελ.81
• "Προσ. γάµµα σκηνής" σελ.81
• "Γάµµα" σελ.81
• "RGBCMY" σελ.81
• "∆υναµική αντίθεση" σελ.81
• "Έλεγχος σβ.φωτισµού" σελ.82
• "Μηδενισµός (Μενού εικόνα)" σελ.82

Λειτ. Χρώµατος

s Εικόνα > Λειτ. Χρώµατος
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Αντιστοιχία οθονών > Λειτ.
Χρώµατος

Μπορείτε να προσαρµόσετε τη ζωηρότητα των χρωµάτων της εικόνας για
διάφορους τύπους εικόνας και περιβάλλοντα. Η φωτεινότητα της εικόνας
ποικίλει ανάλογα µε την επιλεγµένη κατάσταση λειτουργίας.
∆υναµική

Αυτή είναι η πιο φωτεινή λειτουργία. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για
χρήση σε φωτεινούς χώρους.

Παρουσίαση
Οι εικόνες έχουν ζωηρά χρώµατα και είναι γεµάτες ζωντάνια. Ιδανική
ρύθµιση για την εκτέλεση παρουσιάσεων ή για την παρακολούθηση ενός
τηλεοπτικού προγράµµατος σε φωτεινό χώρο.

Φυσική
Αναπαράγει πιστά τα χρώµατα. Ιδανική ρύθµιση για προβολή ακίνητων
εικόνων, όπως φωτογραφίες.

Κινηµατογράφος
∆ίνει στις εικόνες φυσικούς τόνους. Ιδανική ρύθµιση για την
παρακολούθηση ταινιών σε σκοτεινό χώρο.

BT.709
Παράγει εικόνες που συµµορφώνονται µε το πρότυπο ITU-R BT.709.

DICOM SIM
Παράγει εικόνες µε ευδιάκριτες σκιές. Ιδανικό για προβολή ακτινογραφιών
και άλλων ιατρικών εικόνων. Ο βιντεοπροβολέας δεν είναι ιατρική
συσκευή και δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για ιατρική διάγνωση.

Πολλαπλή προβολή
Ελαχιστοποιεί τη διαφορά τόνου χρώµατος µεταξύ κάθε προβαλλόµενης
εικόνας. Ιδανική για προβολή από πολλούς βιντεοπροβολείς.

a
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία Λειτ. Χρώµατος του
βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας το κουµπί [Color Mode] στο
τηλεχειριστήριο.

Φωτεινότητα

s Εικόνα > Φωτεινότητα
Μπορείτε να φωτίσετε ή να σκουρύνετε τη συνολική εικόνα.
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Αντίθεση

s Εικόνα > Αντίθεση
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη διαφορά µεταξύ φωτεινών και σκοτεινών περιοχών
της εικόνας.

Κορεσµ. Χρώµατος

s Εικόνα > Κορεσµ. Χρώµατος
Μπορείτε να προσαρµόσετε την ένταση του χρώµατος της εικόνας.

Απόχρωση

s Εικόνα > Απόχρωση
Μπορείτε να προσαρµόσετε την ισορροπία των τόνων από πράσινο έως
µατζέντα στην εικόνα.

Ευκρίνεια

s Εικόνα > Ευκρίνεια
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ευκρίνεια ή την απαλότητα των λεπτοµερειών της
εικόνας.
Τυπικό

Μπορείτε να προσαρµόσετε την ευκρίνεια της εικόνας, έτσι ώστε να έχει
επαρκή ισορροπία.

Βελτ. λεπτής γραµµής
Οι υψηλότερες τιµές ενισχύουν λεπτοµέρειες, όπως µοτίβα µαλλιών ή
υφάσµατος.

Βελτ. παχιάς γραµµής
Οι υψηλότερες τιµές βελτιώνουν το περίγραµµα, το φόντο και τα άλλα
κύρια µέρη των αντικειµένων στην εικόνα για να τα εµφανίζονται καθαρά.

Ισορροπία λευκού

s Εικόνα > Ισορροπία λευκού
Μπορείτε να ρυθµίσετε το συνολικό τόνο της εικόνας.
Θερµ. Χρώµατος

Μπορείτε να προσαρµόσετε τη συνολική απόχρωση της εικόνας σε εύρος
τιµών από 3200K έως 10000K. Οι υψηλότερες τιµές δίνουν µπλε απόχρωση
στην επιδερµίδα και οι χαµηλότερες κόκκινη.
Όταν η λειτουργία Λειτ. Χρώµατος έχει οριστεί σε ∆υναµική, η ορισµένη
Θερµ. Χρώµατος ενδέχεται να διαφέρει από την Θερµ. Χρώµατος του
φωτός που εκπέµπεται από τον βιντεοπροβολέα. Χρησιµοποιήστε αυτό το
µενού ως οδηγό.

∆ιόρθωση Π-Μ
Οι υψηλότερες τιµές δίνουν πράσινη απόχρωση στην επιδερµίδα και οι
χαµηλότερες κόκκινη.

Μετατόπιση R/Μετατόπιση G/Μετατόπιση B/Ενίσχυση R/Ενίσχυση
G/Ενίσχυση B

Μπορείτε να ρυθµίσετε τα µεµονωµένα στοιχεία R (κόκκινο), G (πράσινο)
και B (µπλε) της µετατόπισης και της ενίσχυσης.

Βελτίωση 4K

s Εικόνα > Βελτίωση εικόνας > Βελτίωση 4K
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε προβολή µιας εικόνας σε διπλάσια ανάλυση
µέσω διαγώνιας µετατόπισης 1 εικονοστοιχείου σε διαστήµατα των 0,5
εικονοστοιχείων. Ένα σήµα υψηλής ανάλυσης προβάλλεται µε ακριβή
λεπτοµέρεια.
Ανενεργό

Εάν εισαχθεί σήµα που ξεπερνά την ανάλυση του πίνακα αυτού του
βιντεοπροβολέα, η εικόνα προβάλλεται ανάλογα µε την ανάλυση του
πίνακα αυτού του βιντεοπροβολέα.

Full HD
Για σήµα µε ανάλυση 1080i/1080p/WUXGA ή υψηλότερη.
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WUXGA+
Για σήµα µε ανάλυση υψηλότερη της WUXGA. Κατά την προβολή µιας
ταινίας υψηλής ανάλυσης, µπορείτε να προβάλετε µια εικόνα υψηλής
ανάλυσης χρησιµοποιώντας τη ρύθµιση µε τη λειτουργία
Προκαθορ.λειτ.εικ.

a
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε αυτή τη ρύθµιση όταν το λειτουργία
Αναλογία έχει οριστεί σε Εγγεν. στο µενού Σήµα του
βιντεοπροβολέα.

• Κατά την προβολή από πολλούς προβολείς, επιλέξτε Ανενεργό για
να ενοποιήσετε όλες τις εικόνες.

• Η επιλογή Ανενεργό είναι ιδανική για την προβολή υλικού
παρουσίασης από υπολογιστές κ.ο.κ.

• Εάν επιλέξετε Full HD ή WUXGA+, η κατάσταση που διορθώθηκε
µέσω της παρακάτω λειτουργίας ακυρώνεται.
• Μείξη άκρων
• Κλίµακα
• Κυρτή επιφάνεια
• ∆ιόρθωση σηµείου
• Γωνιακός τοίχος
Όταν αλλάζετε τη ρύθµιση Βελτίωση 4K σε Ανενεργό, οι ρυθµίσεις
επιστρέφουν στην προηγούµενη κατάσταση.

Προκαθορ.λειτ.εικ.

s Εικόνα > Βελτίωση εικόνας > Προκαθορ.λειτ.εικ.
Μπορείτε να ρυθµίσετε τις επιλογές Βελτίωση εικόνας οµαδικά µε τη χρήση
προκαθορισµένων ρυθµίσεων.
Οι παρακάτω ρυθµίσεις είναι αποθηκευµένες στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.
• ∆ιαβάθµιση πλαισίου
• Αφ. πεπλ. µορφής
• Μείωση θορύβου
• Μείωση θορύβου MPEG
• Super-resolution

• Βελτίωση λεπτοµ.

a
• Για να ελαχιστοποιήσετε τις καθυστερήσεις, επιλέξτε Ανενεργό.
• Εάν επιλέξετε Ανενεργό, δεν µπορείτε να ορίσετε τα άλλα στοιχεία

στη ρύθµιση Βελτίωση εικόνας.
• Αφού επιλέξετε Προκαθ. ρυθµ. 1 στο Προκαθ. ρυθµ. 5, µπορείτε να

κάνετε µικρορύθµιση κάθε ρύθµισης ξεχωριστά. Η τιµές ρυθµίσεων
στις προκαθορισµέν. ρυθµ. έχουν αντικατασταθεί.

• Η τιµή ρυθµίσεων αντικαθίστανται ξεχωριστά όταν η λειτουργία
Βελτίωση 4K ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.

∆ιαβάθµιση πλαισίου

s Εικόνα > Βελτίωση εικόνας > ∆ιαβάθµιση πλαισίου
Μπορείτε να αναπαραγάγετε οµαλά εικόνες µε γρήγορη κίνηση παράγοντας
ενδιάµεσα πλαίσια µεταξύ των πρωτότυπων πλαισίων.
Εάν οι εικόνες που προκύπτουν περιέχουν θόρυβο, επιλέξτε Ανενεργό

a
∆εν µπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη ρύθµιση στις ακόλουθες
περιπτώσεις.
• Η λειτουργία Βελτίωση 4K είναι ενεργοποιηµένη.
• Έχει εισαχθεί σήµα µε ανάλυση υψηλότερη της WUXGA.
• Η λειτουργία Λόγος διαστάσεων έχει ρυθµιστεί σε Κ-Ζουµ.
• Η λειτουργία Κλίµακα έχει ρυθµιστεί σε Αυτόµατο ή Μη αυτόµατη.
• Η λειτουργία Μείξη άκρων έχει ρυθµιστεί σε Ενεργό.
• Η λειτουργία Προκαθορ.λειτ.εικ. έχει οριστεί σε Ανενεργό.

Αφ. πεπλ. µορφής

s Εικόνα > Βελτίωση εικόνας > Αφ. πεπλ. µορφής
Μπορείτε να ορίσετε εάν θα µετατραπούν τα σήµατα interlace σε
προοδευτικά για ορισµένους τύπους εικόνας βίντεο ή όχι.
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Ανενεργό
Για εικόνες βίντεο µε γρήγορη κίνηση.

Βίντεο
Για τις περισσότερες εικόνες βίντεο.

Ταινία/Αυτόµ.
Για ταινίες, γραφικά υπολογιστών και κινούµενα σχέδια.

a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις.
• Το τρέχον σήµα είναι σήµα interlace (480i/576i/1080i).
• Η λειτουργία Προκαθορ.λειτ.εικ. είναι ενεργοποιηµένη.

Μείωση θορύβου

s Εικόνα > Βελτίωση εικόνας > Μείωση θορύβου
Μπορείτε να µειώσετε το τρεµόπαιγµα στις εικόνες όταν εισάγετε
προοδευτικά σήµατα ή προοδευτικά σήµατα interlace.

a
∆εν µπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη ρύθµιση στις ακόλουθες
περιπτώσεις.
• Η λειτουργία Βελτίωση 4K είναι ενεργοποιηµένη.
• Έχει εισαχθεί σήµα µε ανάλυση υψηλότερη της WUXGA.
• Η λειτουργία Προκαθορ.λειτ.εικ. έχει οριστεί σε Ανενεργό.

Μείωση θορύβου MPEG

s Εικόνα > Βελτίωση εικόνας > Μείωση θορύβου MPEG
Μπορείτε να µειώσετε τον θόρυβο ή το τρεµόπαιγµα σε βίντεο MPEG.

a
∆εν µπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη ρύθµιση στις ακόλουθες
περιπτώσεις.
• Η λειτουργία Βελτίωση 4K είναι ενεργοποιηµένη.
• Έχει εισαχθεί σήµα µε ανάλυση υψηλότερη της WUXGA.
• Η λειτουργία Προκαθορ.λειτ.εικ. έχει οριστεί σε Ανενεργό.

Super-resolution

s Εικόνα > Βελτίωση εικόνας > Super-resolution
Μπορείτε να µειώσετε τη θολότητα κατά την προβολή εικόνων χαµηλής
ανάλυσης.
Ρύθ. λεπ. γραµµής

Οι υψηλότερες τιµές ενισχύουν λεπτοµέρειες, όπως µοτίβα µαλλιών ή
υφάσµατος.

Λεπτ. αχνού πλάνου
Οι υψηλότερες τιµές βελτιώνουν το περίγραµµα, το φόντο και τα άλλα
κύρια µέρη των αντικειµένων στην εικόνα για να τα εµφανίζονται καθαρά.

a
∆εν µπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη ρύθµιση όταν η ρύθµιση
Προκαθορ.λειτ.εικ. έχει οριστεί σε Ανενεργό.

Βελτίωση λεπτοµ.

s Εικόνα > Βελτίωση εικόνας > Βελτίωση λεπτοµ.
Μπορείτε να δηµιουργήσετε µια πιο εµφατική υφή και υλική αίσθηση της
εικόνας.
Ισχύς

Οι υψηλότερες τιµές ενισχύουν την αντίθεση.
Εύρος

Οι υψηλότερες τιµές καθιστούν το εύρος βελτίωσης λεπτοµερειών
φαρδύτερο.
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a
• Ανάλογα µε την εικόνα, ενδεχοµένως να µπορείτε να παρατηρήσετε

την επισήµανση στο περίγραµµα ανάµεσα στα χρώµατα. Εάν σας
ενοχλεί αυτό, ορίστε µια µικρότερη τιµή.

• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη ρύθµιση όταν η ρύθµιση
Προκαθορ.λειτ.εικ. έχει οριστεί σε Ανενεργό.

Μηδενισµός (Βελτίωση εικόνας)

s Εικόνα > Βελτίωση εικόνας > Μηδενισµός
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιµές ρύθµισης της ρύθµισης Βελτίωση
εικόνας στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους.

a
∆εν µπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη ρύθµιση όταν η ρύθµιση
Προκαθορ.λειτ.εικ. έχει οριστεί σε Ανενεργό.

Προσ. γάµµα σκηνής

s Εικόνα > Σύνθ. ρυθµίσεις > Προσ. γάµµα σκηνής
Μπορείτε να ρυθµίσετε τα χρώµατα σύµφωνα µε τη σκηνή και προσφέρει µια
πιο ζωντανή εικόνα.
Οι υψηλότερες τιµές βελτιώνουν την αντίθεση.

Γάµµα

s Εικόνα > Σύνθ. ρυθµίσεις > Γάµµα
Μπορείτε να ρυθµίσετε το χρώµα επιλέγοντας µία από τις τιµές διόρθωσης
γάµµα ή ανατρέχοντας σε ένα γράφηµα γάµµα. Εάν θέλετε να κάνετε πιο
λεπτοµερείς προσαρµογές, επιλέξτε Προσαρµογή.
Όταν επιλέξετε µικρότερη τιµή, µπορείτε να µειώσετε τη συνολική
φωτεινότητα της εικόνας για να γίνει πιο ευκρινής. Όταν επιλέξετε

µεγαλύτερη τιµή, οι σκοτεινές περιοχές των εικόνων γίνονται πιο φωτεινές,
αλλά ο κορεσµός χρώµατος για τις ανοιχτόχρωµες περιοχές µπορεί να
απαλυνθεί.

a
• Προβάλετε µια ακίνητη εικόνα για να προσαρµόσετε το γάµµα. ∆εν

µπορείτε να προσαρµόσετε σωστά το γάµµα κατά την προβολή
ταινιών.

• Εάν ορίσετε τη ρύθµιση Λειτ. Χρώµατος σε DICOM SIM στο µενού
Εικόνα του βιντεοπροβολέα, επιλέξτε την τιµή ρύθµισης σύµφωνα µε
το µέγεθος προβολής.
• Εάν το µέγεθος προβολής είναι 120 ίντσες ή µικρότερο, επιλέξτε

µια µικρότερη τιµή.
• Εάν το µέγεθος προβολής είναι 120 ίντσες ή µεγαλύτερο, επιλέξτε

µια µεγαλύτερη τιµή.
• Οι ιατρικές εικόνες µπορεί να µην αναπαραχθούν σωστά ανάλογα µε

τις ρυθµίσεις σας και τις προδιαγραφές οθόνης.

RGBCMY

s Εικόνα > Σύνθ. ρυθµίσεις > RGBCMY
Μπορείτε να ρυθµίσετε την απόχρωση, τον κορεσµό και την φωτεινότητα για
καθένα από τα χρώµατα R (κόκκινο), G (πράσινο), B (µπλε), C (κυανό), M
(µατζέντα) και Y (κίτρινο).

∆υναµική αντίθεση

s Εικόνα > ∆υναµική αντίθεση
Μπορείτε να ρυθµίσετε την προβαλλόµενη φωτεινότητα µε βάση τη
φωτεινότητα της εικόνας.
∆υναµική αντίθεση

Ρυθµίστε σε Ενεργό για αυτόµατη προσαρµογή της ποσότητας φωτός.
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Ταχύτητα απόκρισης
Επιλέξτε Υψηλή ταχύτ. για να ρυθµίσετε την ποσότητα φωτός µόλις
αλλάζει η σκηνή.

Επίπεδο µαύρου χρώµ.
Ορίστε το επίπεδο µαύρου όταν το επίπεδο φωτεινότητας του σήµατος
εικόνας είναι µηδέν. Όταν επιλέγετε 0%, η πηγή φωτός απενεργοποιείται.

Έλεγχος σβ.φωτισµού

s Εικόνα > Έλεγχος σβ.φωτισµού
Μπορείτε να ρυθµίσετε την πηγή φωτός να απενεργοποιείται αυτόµατα.
Έλεγχος σβ.φωτισµού

Ορίστε σε Ενεργό για αυτόµατη απενεργοποίηση της φωτεινής πηγής
όταν το επίπεδο σήµατος πέσει κάτω από το επίπεδο αναφοράς για µια
καθορισµένη χρονική περίοδο.

Επίπ. σηµ. σβ. φωτ.
Ορίστε το επίπεδο φωτεινότητας για το σήµα βίντεο που ελέγχεται. Αφού
απενεργοποιηθεί αυτόµατα, ενεργοποιείται αµέσως όταν υπερβαίνει το
καθορισµένο επίπεδο εικόνας.

Χρονοδ. σβ. Φωτ.
Ρυθµίστε το χρονικό διάστηµα πριν την αυτόµατη απενεργοποίηση της
πηγής φωτός.

Μηδενισµός (Μενού εικόνα)

s Εικόνα > Μηδενισµός
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιµές ρύθµισης του µενού Εικόνα στις
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.
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Κανονικά ο βιντεοπροβολέας ανιχνεύει αυτόµατα και βελτιστοποιεί τις
ρυθµίσεις σήµατος εισόδου. Αν χρειαστεί να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µενού Σήµα. Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις
εξαρτώνται από την τρέχουσα επιλεγµένη πηγή εισόδου. Οι ρυθµίσεις
αποθηκεύονται ξεχωριστά για κάθε επιλεγµένη πηγή εισόδου.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ανάλυση" σελ.83
• "Λόγος διαστάσεων" σελ.83
• "Ιχνηλάτηση" σελ.84
• "Συγχρονισµός" σελ.84
• "Θέση" σελ.84
• "Αυτόµατη ρύθµιση" σελ.84
• "Υπερσάρωση" σελ.85
• "Απάλειψη" σελ.85
• "∆ιάστηµα χρώµατος" σελ.85
• "∆υναµικό εύρος" σελ.85
• "Εύρος βίντεο" σελ.86
• "EDID" σελ.86
• "Κλίµακα" σελ.86
• "Μηδενισµός (Μενού Σήµα)" σελ.86

Ανάλυση

s Σήµα > Ανάλυση
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ανάλυση σήµατος εισόδου.
Αυτόµατο

Επιλέξτε για αυτόµατη αναγνώριση της ανάλυσης του σήµατος εισόδου.
Εάν δεν εντοπιστεί αυτόµατα χρησιµοποιώντας την επιλογή Αυτόµατο,
ορίστε τις ακόλουθες επιλογές.

Ευρύ
Για ευρείες οθόνες.

Κανονική
Για οθόνες 4:3 ή 5:4 ανάλογα µε τον συνδεδεµένο υπολογιστή.

Μη αυτόµατη
Μπορείτε να ορίσετε την ανάλυση. Αυτό είναι ιδανικό όταν η σύνδεση µε
τον υπολογιστή είναι σταθερή.

a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η τρέχουσα πηγή είναι Υπολογιστής.

Λόγος διαστάσεων

s Σήµα > Λόγος διαστάσεων
Ο βιντεοπροβολέας µπορεί να εµφανίσει εικόνες σε διαφορετικές αναλογίες
πλάτους-ύψους οι οποίες ονοµάζονται αναλογίες εικόνας. Κανονικά, το σήµα
εισόδου από την πηγή εικόνας καθορίζει τις αναλογίες εικόνας. Ωστόσο, σε
συγκεκριµένες εικόνες µπορείτε να αλλάξετε τις αναλογίες εικόνας για να
ταιριάζουν στην οθόνη σας.
Αυτόµατο

Ορίζει αυτόµατα τις αναλογίες εικόνας σύµφωνα µε το σήµα εισόδου και
τη ρύθµιση Ανάλυση.

Κανονική
Εµφανίζει εικόνες χρησιµοποιώντας την πλήρη περιοχή προβολής και
διατηρεί τις αναλογίες εικόνας.

4:3
Μετατρέπει τις αναλογίες εικόνας στην εικόνα σε 4:3.

16:9
Μετατρέπει τις αναλογίες εικόνας στην εικόνα σε 16:9.

Πλήρης
Εµφανίζει εικόνες χρησιµοποιώντας το πλήρες µέγεθος της περιοχής
προβολής, αλλά δεν διατηρεί τις αναλογίες εικόνας.

Ο-Ζουµ/Κ-Ζουµ
Εµφανίζει εικόνες χρησιµοποιώντας το πλήρες πλάτος (Ο-Ζουµ) ή το
πλήρες ύψος (Κ-Ζουµ) της περιοχής προβολής και διατηρεί την αναλογία
της εικόνας. Οι περιοχές που υπερβαίνουν τα άκρα της προβαλλόµενης
οθόνης δεν προβάλλονται.
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Εγγ.υποστ.
Εµφανίζει τις εικόνες όπως είναι (οι αναλογίες εικόνας και η ανάλυση
διατηρούνται). Οι περιοχές που υπερβαίνουν τα άκρα της προβαλλόµενης
οθόνης δεν προβάλλονται.

a
• Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η τρέχουσα πηγή είναι

Υπολογιστής ή HDMI.
• ∆ιατίθεται µόνο όταν η επιλογή Κλίµακα έχει οριστεί σε Ανενεργό ή

η ρύθµιση Λειτουρ.κλίµακας έχει οριστεί σε Πλήρης εµφάν.
s Σήµα > Κλίµακα > Λειτουρ.κλίµακας

• Ρυθµίστε τη ρύθµιση Τύπος οθόνης στο µενού Εκτεταµένη πριν
αλλάξετε τις αναλογίες εικόνας.
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Οθόνη > Τύπος οθόνης

• Για να εµφανίζετε εικόνες χωρίς µαύρες γραµµές, ορίστε την επιλογή
Ανάλυση σε Ευρύ ή Κανονικό από το µενού Σήµα του
βιντεοπροβολέα, ανάλογα µε την ανάλυση του υπολογιστή.

• Η διαθέσιµη ρύθµιση αναλογιών εικόνας ποικίλλει ανάλογα µε την
επιλεγµένη ρύθµιση Τύπος οθόνης και το σήµα εισόδου από την
πηγή της εικόνας σας.

• Λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση της λειτουργίας για αναλογίες
εικόνας για τη µείωση, τη µεγέθυνση ή το διαχωρισµό της
προβαλλόµενης εικόνας για εµπορικούς σκοπούς ή για δηµόσια
προβολή εικόνων, ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώµατα του
κατόχου των πνευµατικών δικαιωµάτων της εικόνας βάσει του νόµου
περί πνευµατικών δικαιωµάτων.

• Αν υπάρχουν περιθώρια µεταξύ της άκρης της εικόνας και του
πλαισίου της προβαλλόµενης οθόνης, µπορείτε να ρυθµίσετε τη θέση
της εικόνας χρησιµοποιώντας τη ρύθµιση Θέση οθόνης στο µενού
Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα.
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Οθόνη > Θέση οθόνης

• Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία Λόγος διαστάσεων του
βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας το κουµπί [Aspect] στο
τηλεχειριστήριο.

Ιχνηλάτηση

s Σήµα > Ιχνηλάτηση

Μπορείτε να ρυθµίσετε το σήµα για την εξάλειψη των κάθετων λωρίδων στις
εικόνες υπολογιστή.

a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η τρέχουσα πηγή είναι Υπολογιστής.

Συγχρονισµός

s Σήµα > Συγχρονισµός
Μπορείτε να ρυθµίσετε το σήµα ώστε να εξαλείψει το θάµπωµα ή το
τρεµόπαιγµα στις εικόνες υπολογιστή.

a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η τρέχουσα πηγή είναι Υπολογιστής.

Θέση

s Σήµα > Θέση
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη θέση της εικόνας στην οθόνη.

a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η τρέχουσα πηγή είναι Υπολογιστής.

Αυτόµατη ρύθµιση

s Σήµα > Αυτόµατη ρύθµιση
Ορίστε τη ρύθµιση σε Ενεργό για να βελτιστοποιήσετε αυτόµατα την
ποιότητα εικόνας του υπολογιστή.
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a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η τρέχουσα πηγή είναι Υπολογιστής.

Υπερσάρωση

s Σήµα > Υπερσάρωση
Μπορείτε να αλλάξετε την αναλογία της προβαλλόµενης εικόνας ώστε να
είναι ορατά τα άκρα κατά ένα επιλέξιµο ποσοστό ή αυτόµατα.

a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η τρέχουσα πηγή είναι σήµα
component.

Απάλειψη

s Σήµα > Απάλειψη
Μπορείτε να αποκρύπτετε εικόνες στην περιοχή που έχει οριστεί.
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους στον πίνακα ελέγχου ή στο
τηλεχειριστήριο για να προσαρµόσετε την περιοχή. Μπορείτε να κρύψετε
µέχρι και το ήµισυ της προβαλλόµενης εικόνας σε κάθε κατεύθυνση (εκτός
από ένα εικονοστοιχείο).

a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η επιλογή Αναπ. περιεχ. έχει οριστεί
σε Ανενεργό στο µενού Ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα.

∆ιάστηµα χρώµατος

s Σήµα > ∆ιάστηµα χρώµατος
Μπορείτε να αλλάξετε το διάστηµα χρώµατος που µπορεί να διαχειριστεί τις
πληροφορίες χρώµατος της εικόνας.

Επιλέξτε Αυτόµ. για να εφαρµόσετε ένα κατάλληλο διάστηµα χρώµατος για
το AVI InfoFrame της εικόνας.

a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις.
• Η τρέχουσα πηγή είναι HDMI, HDBaseT, DVI-D ή SDI

(EB‑PU2010B/EB‑PU2010W).
• Η επιλογή Λειτ. Χρώµατος έχει οριστεί σε διαφορετική επιλογή από

την BT.709 ή την DICOM SIM.

∆υναµικό εύρος

s Σήµα > ∆υναµικό εύρος
Μπορείτε να ορίσετε το εύρος βίντεο ώστε να ταιριάζει µε τη ρύθµιση της
πηγής εισόδου.
Ορίστε στην επιλογή Αυτόµατο για αυτόµατη αναγνώριση της ανάλυσης του
σήµατος εισόδου.
Το αποτέλεσµα της επιλεγµένης ρύθµισης εµφανίζεται ως Κατάσταση
σήµατος.
Ρύθµιση HDR10

Μπορείτε να ρυθµίσετε την καµπύλη PQ του δυναµικού εύρους µε τη
µέθοδο HDR PQ.

Ρύθµιση HLG
Επιτρέπει την αλλαγή της καµπύλης HLG του δυναµικού εύρους µε τη
µέθοδο HDR HLG (Hybrid Log Gamma).

a
• Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις.

• Η τρέχουσα πηγή είναι HDMI, HDBaseT ή SDI
(EB‑PU2010B/EB‑PU2010W).

• Η επιλογή Λειτ. Χρώµατος έχει οριστεί σε διαφορετική επιλογή
από την BT.709 ή την DICOM SIM.

• Η επιλογή Ρύθµιση HDR10 είναι διαθέσιµη µόνο όταν η επιλογή
Κατάσταση σήµατος έχει οριστεί σε HDR10.

• Η επιλογή Ρύθµιση HLG είναι διαθέσιµη µόνο όταν η επιλογή
Κατάσταση σήµατος έχει οριστεί σε HLG.
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Εύρος βίντεο

s Σήµα > Σύνθ. ρυθµίσεις > Εύρος βίντεο
Μπορείτε να ρυθµίσετε το εύρος βίντεο ώστε να συµφωνεί µε τη ρύθµιση της
πηγής εισόδου από τη θύρα HDMI, DVI-D ή HDBaseT.
Περ/σµένο (16-235)

Για εύρος φωτεινότητας από 16 έως 235.
Πλήρες (0-255)

Για εύρος φωτεινότητας από 0 έως 255.

EDID

s Σήµα > Σύνθ. ρυθµίσεις > EDID
Ακόµη και αν ρυθµίσετε πολλές οθόνες µε διαφορετικές αναλύσεις, µπορείτε
να ορίσετε το ίδιο EDID µε την τυπική οθόνη και να αλλάξετε το EDID της
τρέχουσας πηγής για να ενοποιήσετε το EDID στις οθόνες.
Προεπιλογή EDID

Μπορείτε να ρυθµίσετε τις επιλογές EDID ως παρτίδα µε τη χρήση
προκαθορισµέν. ρυθµ.
Οι παρακάτω ρυθµίσεις είναι αποθηκευµένες στις προεπιλεγµένες
ρυθµίσεις.
• Ανάλυση
• Ρυθµός ανανέωσης
• Βάθος χρώµατος
Μπορείτε να αλλάξετε τις προκαθορισµέν. ρυθµ., εάν είναι απαραίτητο.

a
• Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η τρέχουσα πηγή είναι HDMI,

HDBaseT ή DVI-D.
• Επιλέξτε Επαναφορά για να επαναφέρετε όλες τις τιµές

προσαρµογής του EDID στις προεπιλεγµένες τιµές τους.

Κλίµακα

s Σήµα > Κλίµακα
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Κλίµακα
Μπορείτε να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε την εικόνα σε κάθετες και
οριζόντιες κατευθύνσεις. Κατά τη χρήση πολλών προβολέων για την προβολή
µίας εικόνας, µπορείτε να προσαρµόσετε την κλίµακα της εικόνας που
εµφανίζεται από κάθε βιντεοπροβολέα.
Κλίµακα

Όταν έχει οριστεί σε Αυτόµ., η θέση αποσπάσµατος ορίζεται αυτόµατα
ανάλογα µε τις ρυθµίσεις Μείξη άκρων και Παράθεση. Αφού επιλέξετε
Αυτόµατο, µπορείτε να προχωρήσετε σε µικροσυντονισµό.
Επιλέξτε Μη αυτόµατη για να ρυθµίσετε το εύρος και τη θέση
αποσπάσµατος χειροκίνητα.

Λειτουρ.κλίµακας
Επιλέξτε τον τρόπο µε τον οποίο θα αλλάξετε τη µεγέθυνση.
• Μεγ./σµίκρ.οθόν. για διατήρηση της θέσης της εικόνας και του λόγου

διαστάσεων.
• Πλήρης εµφάν. για προσαρµογή της εικόνας σύµφωνα µε τη θέση της

εικόνας και την αναλογία διαστάσεων.
Προσαρ.κλίµ.οριζόν./Προσαρ.κλίµ.κάθετα

Μπορείτε να προσαρµόσετε τη µεγέθυνση οριζόντια και κάθετα σε βήµατα
0,01x και να µεγεθύνετε ή να µειώσετε την εικόνα. (Ελάχιστη µεγέθυνση
0,5 έως µέγιστη µεγέθυνση 10.)

Προσαρµ. αποσπάσµ.
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά βέλους για να προσαρµόσετε τις
συντεταγµένες και το µέγεθος κάθε εικόνας καθώς προβάλετε την οθόνη.

Εύρος αποσπάσµατος
Μπορείτε να δείτε την περικοµµένη περιοχή που επιλέξατε.

Μηδενισµός (Μενού Σήµα)

s Σήµα > Μηδενισµός
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Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιµές ρύθµισης για το µενού Σήµα στις
προεπιλεγµένες τιµές, εκτός από τα ακόλουθα:
• EDID
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Οι επιλογές στο παράθυρο Ρυθµίσεις σας επιτρέπουν να προσαρµόσετε
διάφορες δυνατότητες του βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "∆ιόρθ. γεωµετρίας" σελ.88
• "Split Screen" σελ.89
• "Ένταση" σελ.90
• "Σύνδεση HDMI" σελ.90
• "Κλειδ Λειτουρ" σελ.91
• "Κλείδωµα φακού" σελ.91
• "Φωτεινή λειτουργία" σελ.91
• "Επίπ. φωτειν." σελ.92
• "Συνεχής λειτουργία" σελ.92
• "Υπ. ότι αποµένει" σελ.92
• "Αποµακρ. δέκτης" σελ.94
• "Κουµπί χρήστη" σελ.94
• "∆οκιµαστικό µοτίβο" σελ.94
• "Μνήµη" σελ.94
• "Αναπ. περιεχ." σελ.95
• "Μηδενισµός (Μενού Ρυθµίσεις)" σελ.97

∆ιόρθ. γεωµετρίας

s Ρυθµίσεις > ∆ιόρθ. γεωµετρίας
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > ∆ιόρθ. γεωµετρίας
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Απλή αλληλοκάλυψη > ∆ιόρθωση
σηµείου
Μπορείτε να προσαρµόσετε το σχήµα της εικόνας σε ορθογώνιο. Μετά τη
διόρθωση, η εικόνα σας είναι ελαφρώς µικρότερη.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιµο εύρος προσαρµογής στην επιλογή
Specifications του βιντεοπροβολέα.
Ανενεργό

Προσωρινά ακυρώνει τη διόρθωση γεωµετρίας. Ακόµα και όταν έχει
οριστεί σε Ανενεργό, οι τιµές διόρθωσης αποθηκεύονται.

Οριζ./Κάθ. Τραπ.
∆ιορθώνει χειροκίνητα την παραµόρφωση σε οριζόντια και κάθετη
κατεύθυνση ανεξάρτητα. Εάν ο λόγος διαστάσεων της εικόνας είναι
λανθασµένος, προσαρµόστε την ισορροπία της εικόνας χρησιµοποιώντας
τις επιλογές Κ-Ισορροπία και Ο-Ισορροπία.
∆εν είναι δυνατός ο συνδυασµός µε άλλες µεθόδους διόρθωσης.

Quick Corner
∆ιορθώνει καθεµιά από τις τέσσερις γωνίες της προβαλλόµενης εικόνας
ξεχωριστά.

Κυρτή επιφάνεια
∆ιορθώνει τις γωνίες και τις πλευρές µιας εικόνας που προβάλλεται σε
καµπύλη επιφάνεια.

a
• Τοποθετήστε τον βιντεοπροβολέα έτσι ώστε να βρίσκεται

απέναντι από την οθόνη, όχι σε γωνία.
• Μετακινήστε το φακό στην αρχική του θέση.
• Αν εφαρµοστεί µεγάλο ποσοστό προσαρµογής, η εστίαση

ενδέχεται να µην είναι οµοιόµορφη ακόµη και µετά την
προσαρµογή.

• Εάν ορίσετε τη ρύθµιση ∆ιατ. αναλ. εικόνας σε Ενεργό µετά τη
διόρθωση, ενδέχεται να µην εφαρµοστούν οι διορθώσεις.
Επαναφέρετε τις διορθώσεις στις προεπιλεγµένες τιµές τους ή
µειώστε το ποσό της διόρθωσης και δοκιµάστε ξανά.

• Εάν αλλάξετε την τυπική γραµµή κατά τη διάρκεια της
διόρθωσης, οι τρέχουσες ρυθµίσεις επαναφέρονται.

Γωνιακός τοίχος
∆ιορθώνει τις γωνίες και τις πλευρές µιας εικόνας που προβάλλεται σε
καµπύλη επιφάνεια.
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a
• Τοποθετήστε τον βιντεοπροβολέα έτσι ώστε να βρίσκεται

απέναντι από την οθόνη, όχι σε γωνία.
• Μετακινήστε το φακό στην αρχική του θέση.
• Αν εφαρµοστεί µεγάλο ποσοστό προσαρµογής, η εστίαση

ενδέχεται να µην είναι οµοιόµορφη ακόµη και µετά την
προσαρµογή.

• Σας συνιστούµε να προσαρµόσετε το σχήµα της εικόνας µε βάση
το πλησιέστερο σηµείο στο κέντρο της οθόνης.

∆ιόρθωση σηµείου
∆ιαιρεί την προβαλλόµενη εικόνα σε πλέγµα και διορθώνει την
παραµόρφωση σε βήµατα των 0,5 pixel µε µετακίνηση του επιλεγµένου
σηµείου τοµής προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μπορείτε να µετακινήσετε
τα σηµεία στο πλέγµα µεταξύ 0,5 έως 600 pixels προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση, ακόµα και εκτός του εύρους προβολής.

Μνήµη
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το σχήµα µιας εικόνας που έχετε ρυθµίσει και
να το φορτώσετε όταν χρειάζεται.

a
• Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την οθόνη ∆ιόρθ. γεωµετρίας,

χρησιµοποιώντας το κουµπί [Geometry] στο τηλεχειριστήριο.
• Μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη Μνήµη πατώντας το κουµπί

[Memory] στο τηλεχειριστήριο.

Split Screen

s Ρυθµίσεις > Split Screen
Μπορείτε ταυτόχρονα να προβάλλετε δύο εικόνες από διαφορετικές πηγές
εικόνας.
Μέγεθος οθόνης

Επιλέξτε το µέγεθος της οθόνης.

a
Ανάλογα µε τα σήµατα εισόδου εικόνας, οι εικόνες στην αριστερή
και τη δεξιά πλευρά της οθόνης ενδέχεται να µην εµφανίζονται στο
ίδιο µέγεθος, ακόµα και αν επιλέξετε Ίση.

Πηγή
Επιλέξτε την πηγή εισόδου.

a
• ∆εν είναι δυνατή η προβολή των ακόλουθων συνδυασµών πηγής

εισόδου σε µια χωρισµένη οθόνη.
• Υπολογιστής και LAN
• DVI-D και HDMI

• ∆εν υποστηρίζονται σήµατα εισόδου µε οριζόντια ανάλυση που
υπερβαίνει το 1920.

Εναλλαγή οθονών
Μπορείτε να ανταλλάξετε εικόνες που προβάλλονται αριστερά και δεξιά.

Πηγή ήχου
Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να ακούσετε ήχο.
Εάν επιλέξετε Αυτόµ., γίνεται εξαγωγή ήχου για τη µεγεθυµένη εικόνα.
Εάν τα µεγέθη της οθόνης έχουν ρυθµιστεί σε Ίση, γίνεται εξαγωγή ήχου
για την οθόνη στα αριστερά.

a
• Ενώ χρησιµοποιείτε τη λειτουργία της οθόνης διαίρεσης, ενδέχεται

να µην είναι διαθέσιµες άλλες δυνατότητες του βιντεοπροβολέα και
ορισµένες ρυθµίσεις ενδέχεται να εφαρµόζονται σε όλες τις εικόνες.

• ∆εν µπορείτε να εκτελέσετε προβολή διαχωρισµού οθόνης όταν το
στοιχείο Αναπ. περιεχ. έχει οριστεί σε Ενεργό στο µενού Ρυθµίσεις
του βιντεοπροβολέα.

• Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την οθόνη Ρύθµ.Split Screen,
χρησιµοποιώντας το κουµπί [Split] στο τηλεχειριστήριο.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Περιορισµοί προβολής χωρισµένης οθόνης" σελ.90
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Περιορισµοί προβολής χωρισµένης οθόνης

Περιορισµοί λειτουργίας
Κατά τη διάρκεια της προβολής χωρισµένης οθόνης, δεν είναι δυνατή η
εκτέλεση των ενεργειών που ακολουθούν.

• Ρύθµιση µενού του βιντεοπροβολέα
• E-Zoom
• Εναλλαγή της λειτουργίας αναλογίας διαστάσεων (η αναλογίας διαστάσεων

έχει οριστεί σε Κανονικό)
• Λειτουργίες µε χρήση του κουµπιού [User] στο τηλεχειριστήριο

Περιορισµοί εικόνας

• Εάν πραγµατοποιήσετε προσαρµογές όπως Φωτεινότητα, Αντίθεση,
Κορεσµ. Χρώµατος, Απόχρωση και Ευκρίνεια στο µενού Εικόνα του
βιντεοπροβολέα, µπορεί να τις εφαρµόσετε µόνο στην εικόνα στα αριστερά.
Οι προεπιλεγµένες προσαρµογές εφαρµόζονται στην εικόνα στα δεξιά.
Ρυθµίσεις που επηρεάζουν ολόκληρη την προβαλλόµενη εικόνα, όπως οι
ρυθµίσεις Λειτ. Χρώµατος και Θερµ. Χρώµατος εφαρµόζονται για τις
εικόνες στα αριστερά και στα δεξιά.

• Ακόµα και αν πραγµατοποιήσετε τις προσαρµογές για Μείωση θορύβου και
Αφ. πεπλ. µορφής στο µενού Εικόνα του βιντεοπροβολέα, η Μείωση
θορύβου έχει οριστεί σε 0 και η Αφ. πεπλ. µορφής σε Ανενεργό για την
εικόνα στα δεξιά.
s Εικόνα > Βελτίωση εικόνας > Μείωση θορύβου

• Ακόµη και αν ρυθµίσετε την επιλογή Εµφάνιση φόντου σε Λογότυπο στο
µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα, εµφανίζεται η µπλε οθόνη όταν δεν
υπάρχει σήµα εικόνας που να εισάγεται.

Ένταση

s Ρυθµίσεις > Ένταση
Μπορείτε να ελέγξετε την ένταση του ηχείου.

Προσοχή
Μην ξεκινήσετε µια παρουσίαση µε ρύθµιση υψηλής έντασης. Οι απότοµοι δυνατοί
θόρυβοι µπορεί να προκαλέσουν απώλεια ακοής.

Να χαµηλώνετε πάντα την ένταση του ήχου πριν από την απενεργοποίηση, έτσι
ώστε να µπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή και να αυξάνετε σταδιακά την
ένταση του ήχου.

Σύνδεση HDMI

s Ρυθµίσεις > Σύνδεση HDMI
Μπορείτε να προσαρµόσετε τις επιλογές Σύνδεση HDMI που επιτρέπουν στο
τηλεχειριστήριο του βιντεοπροβολέα να ελέγχει συσκευές που συνδέονται µε
HDMI.
Συνδέσεις συσκευής

Παραθέτει σε λίστα τις συσκευές που είναι συνδεδεµένες στις θύρες
HDMI.

Σύνδεση HDMI
Ορίστε αυτήν τη ρύθµιση στην επιλογή Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τη
δυνατότητα Σύνδεση HDMI.

Συσκευή εξόδ. ήχου
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα γίνεται παραγωγή ήχου από τα εσωτερικά
ηχεία ή από ένα συνδεδεµένο σύστηµα ήχου/βίντεο.

Ενερ.Σύνδ.
Μπορείτε να ελέγξετε τι συµβαίνει όταν ενεργοποιείτε τον
βιντεοπροβολέα ή τη συνδεδεµένη συσκευή.
• Αµφίδροµη: ενεργοποιεί αυτόµατα τη συνδεδεµένη συσκευή όταν

ενεργοποιείτε τον βιντεοπροβολέα και αντίστροφα.
• Συσκευή -> PJ: ενεργοποιεί αυτόµατα τον βιντεοπροβολέα όταν

ενεργοποιείτε τη συνδεδεµένη συσκευή.
• PJ -> Συσκευή: ενεργοποιεί αυτόµατα τη συνδεδεµένη συσκευή όταν

ενεργοποιείτε τον βιντεοπροβολέα.
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Απενερ.Σύνδ.
Μπορείτε να ελέγξετε αν οι συνδεδεµένες συσκευές απενεργοποιούνται
όταν απενεργοποιείται ο βιντεοπροβολέας.

Προσ µνήµη συνδέσµ
Μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση των συνδεδεµένων λειτουργιών
αλλάζοντας τις ρυθµίσεις εάν η λειτουργία Σύνδεση HDMI δεν λειτουργεί
σωστά.

a
Ορίστε πρώτα τη ρύθµιση Σύνδεση HDMI σε Ενεργό για να
προσαρµόσετε τις επιλογές.

Κλειδ Λειτουρ

s Ρυθµίσεις > Ρύθµιση κλειδώµατος > Κλειδ Λειτουρ
Μπορείτε να ελέγξετε το κλείδωµα των πλήκτρων του βιντεοπροβολέα για
την ασφάλιση του βιντεοπροβολέα.
Πλήρες κλείδωµα

Όλα τα κουµπιά είναι κλειδωµένα.
Εκτός από κουµπί Power

Όλα τα κουµπιά εκτός από το κουµπί [On] είναι κλειδωµένα.
Ανενεργό

Κανένα κλειδωµένο κουµπί.

a
• Μπορείτε να ελέγξετε το κλείδωµα κουµπιών βιντεοπροβολέα

χρησιµοποιώντας το κουµπί κλειδώµατος λειτουργίας στον πίνακα
ελέγχου.

• Για να ξεκλειδώσετε τα κουµπιά, κρατήστε πατηµένο το κουµπί
[Enter] στο τηλεχειριστήριο για περίπου 7 δευτερόλεπτα.
Εµφανίζεται ένα µήνυµα και το κλείδωµα καταργείται.

Κλείδωµα φακού

s Ρυθµίσεις > Ρύθµιση κλειδώµατος > Κλείδωµα φακού
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες των κουµπιών [Lens Shift],
[Zoom] και [Focus] στο τηλεχειριστήριο.

Φωτεινή λειτουργία

s Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Φωτεινότητας > Φωτεινή λειτουργία
Μπορείτε να επιλέξετε τη φωτεινότητα για την πηγή φωτός.
Κανονική

Μέγιστη φωτεινότητα. Με αυτή τη ρύθµιση, ο χρόνος λειτουργίας της
φωτεινής πηγής φτάνει περίπου τις 20.000 ώρες.

Μεσαία
85% φωτεινότητα µε θόρυβο ανεµιστήρα πιο δυνατά από Σιωπηρή. Με
αυτή τη ρύθµιση, ο χρόνος λειτουργίας της φωτεινής πηγής φτάνει
περίπου τις 20.000 ώρες.

Σιωπηρή
70% φωτεινότητα µε µείωση θορύβου ανεµιστήρα. Με αυτή τη ρύθµιση, ο
χρόνος λειτουργίας της φωτεινής πηγής φτάνει περίπου τις 20.000 ώρες.

Εκτεταµένη
70% φωτεινότητα και επέκταση του προσδόκιµου χρόνου ζωής της πηγής
φωτός. Με αυτή τη ρύθµιση, ο χρόνος λειτουργίας της φωτεινής πηγής
φτάνει περίπου τις 30.000 ώρες.

Προσαρµοσµένη
Μπορείτε να επιλέξετε ένα προσαρµοσµένο επίπεδο φωτεινότητας.

a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η επιλογή Συνεχής λειτουργία έχει
οριστεί σε Ανενεργό.
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Επίπ. φωτειν.

s Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Φωτεινότητας > Επίπ. φωτειν.
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Αντιστοιχία οθονών > Ρυθµ.
Φωτεινότητας > Επίπ. φωτειν.
Μπορείτε να επιλέξετε το Προσαρµογή επίπεδο φωτεινότητας που θέλετε.

a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η λειτουργία Φωτεινή λειτουργία
έχει οριστεί σε Προσαρµογή.

Συνεχής λειτουργία

s Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Φωτεινότητας > Συνεχής λειτουργία
Μπορείτε να διατηρήσετε τη φωτεινότητα της πηγής φωτός που έχει
ρυθµιστεί στη ρύθµιση Επίπ. φωτειν.

a
• Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η λειτουργία Φωτεινή λειτουργία

έχει οριστεί σε Προσαρµογή.
• Όταν έχει οριστεί σε Ενεργό, δεν µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις

των επιλογών Φωτεινή λειτουργία και Επίπ. φωτειν.
• Όταν έχει οριστεί σε Ανενεργό, η επιλογή Επίπ. φωτειν. αλλάζει

ανάλογα µε την κατάσταση της πηγής φωτός.

Υπ. ότι αποµένει

s Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Φωτεινότητας > Υπ. ότι αποµένει
Μπορείτε να δείτε τον χρόνο που ο βιντεοπροβολέας µπορεί να διατηρήσει
σταθερή φωτεινότητα.

a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η επιλογή Συνεχής λειτουργία έχει
οριστεί σε Ενεργό

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ώρες χρήσης υπό Συνεχή λειτουργία" σελ.92
• "Χρόνος λειτουργίας φωτεινής πηγής" σελ.93

Ώρες χρήσης υπό Συνεχή λειτουργία

Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Συνεχής λειτουργία, ο αριθµός των ωρών,
κατά τις οποίες ο βιντεοπροβολέας µπορεί να διατηρήσει τη συνεχή
λειτουργία, εµφανίζεται ως Υπ. ότι αποµένει.

Επίπεδο εµφάνισης Εκτιµώµενες ώρες που αποµένουν

10.000 ή περισσότερες ώρες

8.000 έως 9.999 ώρες

6.000 έως 7.999 ώρες

4.000 έως 5.999 ώρες



Μενού Ρυθµίσεις 93

Επίπεδο εµφάνισης Εκτιµώµενες ώρες που αποµένουν

2.000 έως 3.999 ώρες

0 έως 1.999 ώρες

a
Ο αριθµός των ωρών που εµφανίζεται ως Υπ. ότι αποµένει είναι απλά
ενδεικτικός.

Χρόνος λειτουργίας φωτεινής πηγής

Ο χρόνος λειτουργίας της φωτεινής πηγής εξαρτάται από τη ρύθµιση Επίπ.
φωτειν. και από το αν η επιλογή Συνεχής λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη ή
απενεργοποιηµένη.

a
• Ο χρόνος λειτουργίας της φωτεινής πηγής διαφέρει ανάλογα µε τις

περιβαλλοντικές συνθήκες και τη χρήση.
• Οι ώρες που αναφέρονται εδώ αποτελούν µια κατά προσέγγιση

εκτίµηση και δεν είναι εγγυηµένες.
• Μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε εσωτερικά εξαρτήµατα

νωρίτερα από τον εκτιµώµενο χρόνο λειτουργίας φωτεινής πηγής.
• Αν η επιλογή Συνεχής λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη και έχετε

υπερβεί τις ώρες χρήσης που αναφέρονται εδώ, µπορεί να µην είστε
σε θέση να επιλέξετε µια υψηλή ρύθµιση για το Επίπ. φωτειν.

Συνεχής λειτουργία ανενεργή

Ρύθµιση Επίπ. φωτειν. Χρόνος πριν η φωτεινότητα της πηγής φωτός µειωθεί
κατά το ήµισυ (κατά προσέγγιση)

100% 20.000 ώρες

90% 21.000 ώρες

80% 24.000 ώρες

70% 30.000 ώρες

Ρύθµιση Επίπ. φωτειν. Χρόνος πριν η φωτεινότητα της πηγής φωτός µειωθεί
κατά το ήµισυ (κατά προσέγγιση)

60% 37.000 ώρες

50% 47.000 ώρες

40% 61.000 ώρες

30% ή χαµηλότερη 71.000 ώρες ή παραπάνω

Συνεχής λειτουργία ενεργή

A Επίπεδο φωτεινότητας

B Χρόνος κατά τον οποίο ο βιντεοπροβολέας µπορεί να διατηρήσει σταθερή
φωτεινότητα (κατά προσέγγιση)

Ρύθµιση Επίπ. φωτειν. Χρόνος κατά τον οποίο ο βιντεοπροβολέας µπορεί να
διατηρήσει σταθερή φωτεινότητα (κατά προσέγγιση)

85% 6.000 ώρες

80% 10.000 ώρες

70% 19.000 ώρες

60% 29.000 ώρες

50% 41.000 ώρες

40% 56.000 ώρες

30% ή χαµηλότερη 78.000 ώρες ή παραπάνω
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Αποµακρ. δέκτης

s Ρυθµίσεις > Αποµακρ. δέκτης
Όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σταθερά λόγω θορύβου από άλλες
συσκευές, µπορείτε να περιορίσετε τη λήψη σηµάτων τηλεχειριστηρίου στον
επιλεγµένο δέκτη. Η επιλογή Ανενεργό απενεργοποιεί όλους τους δέκτες.

a
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε όλους τους αποµακρυσµένους δέκτες
κρατώντας πατηµένο το κουµπί [Menu] στο τηλεχειριστήριο για
περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Κουµπί χρήστη

s Ρυθµίσεις > Κουµπί χρήστη
Μπορείτε να εκχωρήσετε τις ακόλουθες επιλογές µενού στα κουµπιά [User]
στο τηλεχειριστήριο για πρόσβαση µε ένα άγγιγµα.
• Φωτεινή λειτουργία
• Πολλαπλή προβολή
• Ανάλυση
• Απεικόν. στην οθόνη
• Προβολή Κωδικού QR
• Βελτίωση εικόνας
• ∆ιαβάθµιση πλαισίου
• Μενού συνδέσµου
• Αναπ. περιεχ.
• USB

a
Η ρύθµιση USB εµφανίζεται µόνο όταν η επιλογή Αναπ. περιεχ. έχει
οριστεί σε Ενεργό.

∆οκιµαστικό µοτίβο

s Ρυθµίσεις > ∆οκιµαστικό µοτίβο
Μπορείτε να εµφανίσετε ένα δοκιµαστικό µοτίβο για να βοηθήσει στην
εστίαση και το ζουµ της εικόνας και να διορθώσει το σχήµα της εικόνας.

a
• Πατήστε το κουµπί [Page] για να αλλάξετε το δοκιµαστικό µοτίβο

ενώ εµφανίζεται ένα δοκιµαστικό µοτίβο.
• Πατήστε το κουµπί [Esc] για να ακυρώσετε την εµφάνιση µοτίβου.
• Το σχήµα του δοκιµαστικού µοτίβου καθορίζεται από τη ρύθµιση
Τύπος οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθµίσει τον σωστό τύπο
οθόνης πριν από τη ρύθµιση µε το δοκιµαστικό µοτίβο.
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Οθόνη > Τύπος οθόνης

• Για να ρυθµίσετε τα στοιχεία µενού που δεν είναι δυνατό να
ρυθµιστούν κατά την εµφάνιση του δοκιµαστικού µοτίβου ή για να
ρυθµίσετε µε ακρίβεια την εικόνα προβολής, προβάλετε µια εικόνα
από τη συνδεδεµένη συσκευή.

• Μπορείτε επίσης να εµφανίσετε ένα δοκιµαστικό µοτίβο
χρησιµοποιώντας το κουµπί [Test Pattern] στον πίνακα ελέγχου ή
στο τηλεχειριστήριο.

Μνήµη

s Ρυθµίσεις > Μνήµη
Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσαρµοσµένες ρυθµίσεις και, στη συνέχεια, να
επιλέγετε τις αποθηκευµένες ρυθµίσεις κάθε φορά που θέλετε να τις
χρησιµοποιήσετε.
Μνήµη

Μπορείτε να αποθηκεύετε τις παρακάτω ρυθµίσεις. Μπορείτε να
καταχωρήσετε ως και 10 µνήµες µε διαφορετικά ονόµατα.
• Ρυθµίσεις µενού Εικόνα
• Κλίµακα στο µενού Σήµα
• Φωτεινή λειτουργία και Επίπ. φωτειν. στο µενού Ρυθµίσεις
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• Μείξη άκρων, Συµφωνία χρωµάτων και Επίπεδο µαύρου χρώµ. στο
µενού Εκτεταµένη

Θέση φακού
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη θέση του φακού προσαρµοσµένη µε χρήση
µετατόπισης του φακού, µεγέθυνσης, εστίασης και παραµόρφωσης.
Μπορείτε να καταχωρήσετε ως και 10 µνήµες µε διαφορετικά ονόµατα.

∆ιόρθ. γεωµετρίας
Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τιµή προσαρµογής της διόρθωσης
γεωµετρίας. Μπορείτε να καταχωρήσετε ως και 3 µνήµες µε διαφορετικά
ονόµατα.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές για κάθε τύπο µνήµης.
Φόρτωση µνήµης

Μπορείτε να φορτώσετε την αποθηκευµένη µνήµη. Οι ρυθµίσεις που
εφαρµόζονται στην τρέχουσα εικόνα αντικαθίστανται από τις ρυθµίσεις
στη µνήµη.

Αποθήκευση µνήµης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθµίσεις σας στη µνήµη.

∆ιαγραφή µνήµης
Μπορείτε να διαγράψετε τις επιλεγµένες ρυθµίσεις µνήµης.

Μετονοµασία µνήµης
Μπορείτε να µετονοµάσετε µια αποθηκευµένη µνήµη.

Επαναφορά ρυθµίσεων µνήµης
Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις αποθηκευµένες µνήµες.

a
• Ένα όνοµα µνήµης που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί υποδεικνύεται µε

µπλε ένδειξη. Η αποθήκευση πάνω από µια αποθηκευµένη µνήµη
αντικαθιστά τις ρυθµίσεις µε τις τρέχουσες ρυθµίσεις.

• Η θέση του φακού, όταν γίνεται φόρτωση µιας µνήµης, µπορεί να
µην αντιστοιχεί πλήρως στη θέση του φακού όταν γίνεται
αποθήκευση της µνήµης. Εάν υπάρχει µεγάλη απόκλιση µεταξύ της
θέσης του φακού, βαθµονοµήστε τον φακό.

• Μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη Μνήµη πατώντας το κουµπί
[Memory] στο τηλεχειριστήριο.

Αναπ. περιεχ.

s Ρυθµίσεις > Αναπ. περιεχ. > Αναπ. περιεχ.
Μπορείτε εύκολα να προβάλλετε το περιεχόµενό σας ως ψηφιακή σήµανση: οι
λίστες αναπαραγωγής που περιέχουν εικόνες και ταινίες είναι αποθηκευµένες
σε µια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
Αναπ. περιεχ.

Ρυθµίστε σε Ενεργό για να αναπαράγετε µία λίστα αναπαραγωγής.
Εφέ επικάλυψης

Μπορείτε να προσθέσετε εφέ χρώµατος και σχήµατος στην προβαλλόµενη
εικόνα.

Συσκ. προβ. USB
Μπορείτε να επιλέξετε και να αναπαράγετε µια λίστα αναπαραγωγής που
είναι αποθηκευµένη στη µονάδα flash USB.
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a
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε τη ρύθµιση Εφέ επικάλυψης στις

ακόλουθες περιπτώσεις.
• Όταν η ρύθµιση Μείξη άκρων έχει οριστεί σε Ενεργό στο µενού
Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα.

• Όταν η τρέχουσα πηγή είναι USB και δεν γίνεται αναπαραγωγή
λίστας αναπαραγωγής.

• Όταν η τρέχουσα πηγή είναι USB και έχει προκύψει σφάλµα.
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ακόλουθες µεθόδους για να

δηµιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής.
• Χρήση του Epson Projector Content Manager στον υπολογιστή

σας.
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη και να εγκαταστήσετε το
Epson Projector Management από την παρακάτω δικτυακή
τοποθεσία.
epson.sn

• Χρήση του Epson Web Control µε πρόγραµµα περιήγησης στο
Web.

• Χρήση του Epson Creative Projection σε συσκευές iOS.
Μπορείτε να κάνετε λήψη του Epson Creative Projection από το
App Store. Τυχόν τέλη επικοινωνίας για τη σύνδεση µε το App
Store επιβαρύνουν τον πελάτη.

• Πατήστε το κουµπί [USB] στον πίνακα ελέγχου ή στο
τηλεχειριστήριο για να προβάλλετε τη λίστα αναπαραγωγής. Εάν
έχει οριστεί χρονοδιάγραµµα, η λίστα αναπαραγωγής θα
αναπαράγεται σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος.

• Μπορείτε επίσης να κρατήσετε πατηµένα τα πλήκτρα [Num] και τα
αριθµητικά πλήκτρα για να προβάλλετε την αγαπηµένη σας λίστα
αναπαραγωγής. Μπορείτε να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόµευσης
τηλεχειριστηρίου χρησιµοποιώντας το λογισµικό που
χρησιµοποιήσατε για να δηµιουργήσετε τις λίστες αναπαραγωγής.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "∆ηµιουργία λιστών αναπαρ. µε τη χρήση Epson Web Control" σελ.96
• "Περιορισµοί λειτουργίας αναπαραγωγής περιεχοµένου" σελ.97

∆ηµιουργία λιστών αναπαρ. µε τη χρήση Epson Web Control

Στη λειτουργία Αναπ. περιεχ., µπορείτε να δηµιουργήσετε λίστες αναπαρ. µε
τη χρήση προγράµµατος περιήγησης στο διαδίκτυο και να τις αποθηκεύσετε

σε µονάδα flash USB που είναι συνδεδεµένη µε βιντεοπροβολέα σε κάποιο
δίκτυο.

Προσοχή
Μην αφαιρέσετε τη µονάδα flash USB από τον βιντεοπροβολέα ή αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας του βιντεοπροβολέα κατά τη δηµιουργία λιστ΄βων
αναπαραγωγής. Τα δεδοµένα που αποθηκεύονται στη µονάδα flash USB ενδέχεται
να καταστραφούν.

a Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται στη λειτουργία Αναπ.
περιεχ.

b Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ή η συσκευή σας είναι συνδεδεµένη στο
ίδιο δίκτυο µε τον βιντεοπροβολέα.

c Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει µια µονάδα flash USB στη θύρα USB-A
του βιντεοπροβολέα.

d Ξεκινήστε το πρόγραµµα περιήγησης στο Web στον υπολογιστή ή τη
συσκευή.

e Μεταβείτε στην οθόνη Epson Web Control πληκτρολογώντας τη
διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα στο πλαίσιο διεύθυνσης του
προγράµµατος περιήγησης. Κατά την εισαγωγή µιας διεύθυνσης IPv6,
προσθέστε στη διεύθυνση [ και ].

f Επιλέξτε Συσκευή µνήµης USB.

g Επιλέξτε Μεταφόρτωση νέων δεδοµένων.

h Επιλέξτε τις εικόνες ή τις ταινίες που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα
αναπαραγωγής.

http://epson.sn
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a
Μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp ή .gif.
Εάν θέλετε να προσθέσετε αρχεία .mp4 ή .mov στη λίστα
αναπαραγωγής, χρησιµοποιήστε το λογισµικό Epson Projector
Content Manager ή την εφαρµογή Epson Creative Projection.

Τα επιλεγµένα αρχεία θα αντιγραφούν στη συνδεδεµένη µονάδα flash
USB.

i Κάντε ένα από τα ακόλουθα:
• Για να τα προσθέσετε στην υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής,

επιλέξτε Προσθήκη στη Λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε τη λίστα
αναπαραγωγής στην οποία θέλετε να τα προσθέσετε.

• Για να δηµιουργήσετε νέα λίστα αναπαραγωγής και να τα
προσθέσετε σε αυτήν, επιλέξτε ∆ηµιουργία νέας Λίστας
αναπαραγωγής.

j Επεξεργαστείτε τη λίστα αναπαραγωγής.

k Αφού τελειώσετε την επεξεργασία της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε
Τέλος.

a
• Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του οδηγού που καλύπτει τις

επιλογές ελέγχου Web για λεπτοµέρειες.
• Μπορείτε να αναπαράγετε τη λίστα αναπαραγωγής από την οθόνη
Αποµακρυσµένο ή Λίστα αναπαραγωγής.

• Εάν θέλετε να διευκρινίσετε πότε ξεκινά και πότε τελειώνει η λίστα
αναπαραγωγής, προγραµµατίστε τη λίστα αναπαραγωγής µε τη
χρήση του λογισµικού Epson Projector Content Manager.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Epson Web Control" σελ.137

Περιορισµοί λειτουργίας αναπαραγωγής περιεχοµένου

Περιορισµοί λειτουργίας
Οι ακόλουθες λειτουργίες δεν µπορούν να εκτελεστούν στη λειτουργία Αναπ.
περιεχ.

• Η αλλαγή της λειτουργίας Θερµ. Χρώµατος στο µενού Εικόνα (όταν το
Θερµό λευκό ή το Ψυχρό λευκό είναι επιλεγµένο ως Φίλτρο χρώµατος)

• ∆ιαχωρισµός οθόνης
• Απάλειψη
• Αλλαγή της ρύθµισης Εµφάνιση φόντου στο µενού Εκτεταµένη
• Αλλαγή της ρύθµισης Οθόνη στο µενού Εκτεταµένη
• Αλλαγή της ρύθµισης Προορ. αποθήκευσης στο µενού Εκτεταµένη
• Χρήση επιλογής Μείξη άκρωνµε λειτουργία Εφέ
• Αυτόµατη ανίχνευση του σήµατος εισόδου

Μηδενισµός (Μενού Ρυθµίσεις)

s Ρυθµίσεις > Μηδενισµός
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιµές ρύθµισης για το µενού Ρυθµίσεις
στις προεπιλεγµένες τιµές, εκτός από τα ακόλουθα:
• Συσκευή εξόδ. ήχου
• Ενερ.Σύνδ.
• Απενερ.Σύνδ.
• Προσ µνήµη συνδέσµ
• Κουµπί χρήστη
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Οι ρυθµίσεις στο µενού Εκτεταµένη σας επιτρέπουν να προσαρµόσετε
διάφορες δυνατότητες ρύθµισης του βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Κεντρική οθόνη" σελ.98
• "Θέση µενού" σελ.98
• "Θέση µηνύµατος" σελ.99
• "Μήνυµα" σελ.99
• "Εµφάνιση φόντου" σελ.99
• "Οθόνη έναρξης" σελ.99
• "Επιβεβ. Αναµoνής" σελ.99
• "Ειδοπ.καθ.φίλ.αέρα" σελ.99
• "Οθόνη" σελ.99
• "Ευθυγράµ πίνακα" σελ.100
• "Οµοιοµορφ χρώµατος" σελ.100
• "Περιστροφή OSD" σελ.101
• "Λογότυπο χρήστη" σελ.101
• "Προβολή" σελ.101
• "Απευθείας Ενεργ." σελ.102
• "Λειτ. Ύπνου" σελ.102
• "Χρόνος λειτ. ύπνου" σελ.102
• "Λειτ. Μεγ. Υψοµ." σελ.102
• "Αναζ. αυτόµ. πηγής" σελ.102
• "Αυτόµατη ενεργοπ." σελ.102
• "Πηγή έναρξης" σελ.102
• "Γρήγορη εκκίνηση" σελ.103
• "Ισχύς USB" σελ.103
• "Ρυθµ. σίγασης A/V" σελ.103
• "Χαρακτηριστ.ήχος" σελ.103
• "Ενδεικτικές λυχν." σελ.103
• "Προορ. αποθήκευσης" σελ.103
• "Εύρος ρύθµ. παρτ." σελ.104
• "Παρακολ. τάσης AC" σελ.104
• "Τύπος φακού" σελ.104
• "Ηµερ. & Ώρα" σελ.104
• "Βαθµονόµηση φακού" σελ.104
• "Ρυθµίσεις A/V" σελ.105
• "Λειτ. αναµονής" σελ.105

• "HDBaseT" σελ.105
• "Έγχρωµη βαθµονόµηση" σελ.105
• "Αναγν. βιντεοπροβ." σελ.106
• "Οµαδοποίηση" σελ.106
• "Παράθεση" σελ.106
• "Μείξη άκρων" σελ.107
• "Επίπεδο µαύρου χρώµ." σελ.107
• "Μηδενισµός (Μενού πολλαπλής προβολής)" σελ.108
• "Αντιστοιχία οθονών" σελ.108
• "Συµφωνία χρωµάτων" σελ.109
• "Απλή αλληλοκάλυψη" σελ.109
• "Ρυθµ. χρονοδιαγρ." σελ.110
• "Γλώσσα" σελ.111
• "Μηδενισµός (Μενού εκτεταµένη)" σελ.111

Κεντρική οθόνη

s Εκτεταµένη > Κεντρική οθόνη
Μπορείτε να προσαρµόσετε ρυθµίσεις στην αρχική οθόνη.
Κεν. Οθ. Αυτ. Προβ.

Ορίστε τη ρύθµιση σε Ενεργό για να εµφανίζεται η Κεντρική οθόνη
αυτόµατα ή όχι όταν δεν υπάρχει σήµα εισόδου όταν ενεργοποιείται ο
βιντεοπροβολέας.

Προσαρµ. Λειτ. 1/Προσαρµ. Λειτ. 2
Επιλέξτε τις επιλογές µενού που θα εκχωρηθούν στην Αρχική οθόνη.

Θέση µενού

s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Θέση µενού
Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση του µενού του βιντεοπροβολέα που
εµφανίζεται στην οθόνη.
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Θέση µηνύµατος

s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Θέση µηνύµατος
Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση των µηνυµάτων που εµφανίζονται στην
οθόνη.

Μήνυµα

s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Μήνυµα
Μπορείτε να ελέγξετε εάν τα µηνύµατα εµφανίζονται στην οθόνη.

Εµφάνιση φόντου

s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Εµφάνιση φόντου
Μπορείτε να επιλέξετε το χρώµα της οθόνης ή το λογότυπο που θα
εµφανίζεται όταν δεν λαµβάνεται κανένα σήµα.

a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η επιλογή Αναπ. περιεχ. έχει οριστεί
σε Ανενεργό.

Οθόνη έναρξης

s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Οθόνη έναρξης
Μπορείτε να ελέγξετε εάν εµφανίζεται µια ειδική οθόνη κατά την εκκίνηση
του βιντεοπροβολέα.

a
Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν ενεργοποιείτε τον
βιντεοπροβολέα στη λειτουργία Γρήγορη εκκίνηση.

Επιβεβ. Αναµoνής

s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Επιβεβ. Αναµoνής
Μπορείτε να εµφανίσετε ένα µήνυµα επιβεβαίωσης πατώντας το κουµπί
[Standby] στο τηλεχειριστήριο.
Αν έχει οριστεί σε Ανενεργό, µπορείτε να απενεργοποιήσετε τον
βιντεοπροβολέα πατώντας απλά το κουµπί [Standby] µία φορά.

Ειδοπ.καθ.φίλ.αέρα

s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Ειδοπ.καθ.φίλ.αέρα
Μπορείτε να εµφανίζετε ένα µήνυµα εάν ανιχνεύεται εµπόδιο στο φίλτρο
αέρα.

Οθόνη

s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Οθόνη
Μπορείτε να ορίσετε τις αναλογίες εικόνας και τη θέση της προβαλλόµενης
εικόνας ανάλογα µε τον τύπο οθόνης που χρησιµοποιείται.
Τύπος οθόνης

Ορίστε τις αναλογίες εικόνας της οθόνης ώστε η εικόνα να προσαρµοστεί
στην περιοχή προβολής.

Θέση οθόνης
Αν υπάρχουν περιθώρια ανάµεσα στο άκρο της εικόνας και στο πλαίσιο
της προβαλλόµενης οθόνης, είναι δυνατή η µετατόπιση της θέσης της
εικόνας οριζόντια και κάθετα εξαιτίας της ρύθµισης Τύπος οθόνης.
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a
• Προσαρµόστε τις αναλογίες εικόνας για την προβαλλόµενη εικόνα,

αν είναι απαραίτητο.
• Όταν αλλάζει η ρύθµιση Τύπος οθόνης, οι ρυθµίσεις EDID

προσαρµόζονται αυτόµατα.
• Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η επιλογή Αναπ. περιεχ. έχει

οριστεί σε Ανενεργό
• Αυτή η ρύθµιση δεν είναι διαθέσιµη κατά την προβολή εικόνων από

υπολογιστή µέσω δικτύου.
• Η ρύθµιση Τύπος οθόνης δεν υποστηρίζεται από τη λειτουργία

Message Broadcasting στο λογισµικό Epson Projector Management.
• Η ρύθµιση της θέσης της οθόνης δεν είναι διαθέσιµη εάν ρυθµίσετε

τη ρύθµιση Τύπος οθόνης στην ίδια αναλογία εικόνας µε την
ανάλυση του βιντεοπροβολέα.

Ευθυγράµ πίνακα

s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Ευθυγράµ πίνακα
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ευθυγράµµισης πίνακα για να
ρυθµίσετε χειροκίνητα τη σύγκλιση χρωµάτων (την ευθυγράµµιση των
κόκκινων και µπλε χρωµάτων) στην προβαλλόµενη εικόνα. Μπορείτε να
προσαρµόσετε τα pixel οριζόντια και κάθετα ανά διαστήµατα 0,125 pixel
εντός εύρους +3 pixel.
Ευθυγράµ πίνακα

Ορίστε σε Ενεργό για να διορθώσετε τυχόν προβλήµατα χρωµατικής
ευθυγράµµισης στην προβαλλόµενη εικόνα.

Επιλέξτε χρώµα
Επιλέξτε το χρώµα που θέλετε να προσαρµόσετε.

Χρώµα µοτίβου
Επιλέξτε το χρώµα πλέγµατος που θα εµφανίζεται κατά τη διάρκεια των
προσαρµογών.
• R/G/B για να εµφανιστεί το χρώµα πλέγµατος µε λευκό χρώµα.
• R/G για να εµφανιστεί το χρώµα πλέγµατος µε κίτρινο χρώµα.
• G/B για να εµφανιστεί το χρώµα πλέγµατος µε κυανό χρώµα.
Το διαθέσιµο χρώµα ποικίλλει ανάλογα µε τη ρύθµιση Επιλέξτε χρώµα.

Έναρξη προσαρµογών
Ξεκινά τη διαδικασία ευθυγράµµισης πίνακα.
Η εικόνα ενδέχεται να παραµορφωθεί κατά την προσαρµογή. Η εικόνα
επανέρχεται στην κανονική της κατάσταση όταν ολοκληρωθούν οι
προσαρµογές.
• Μετακ. ολόκληρου του πίνακα για να προσαρµόσετε ολόκληρο το

πλαίσιο.
• Προσαρµόστε τις τέσσερις γωνίες για να προσαρµόσετε µε ακρίβεια τις

τέσσερις γωνίες του πίνακα. Εάν πρέπει να κάνετε πρόσθετες ρυθµίσεις,
επιλέξτε Επιλογή τοµής και προσαρµογή για να ρυθµίσετε µε
µεγαλύτερη ακρίβεια.

Μηδενισµός
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιµές ρύθµισης του µενού Ευθυγράµ
πίνακα στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους.

a
• Η ποιότητα εικόνας ενδέχεται να υποβαθµιστεί µετά την εκτέλεση

ευθυγράµµισης.
• Οι εικόνες για pixel που εκτείνονται πέρα από το άκρο της

προβαλλόµενης οθόνης δεν εµφανίζονται.

Οµοιοµορφ χρώµατος

s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Οµοιοµορφ χρώµατος
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Αντιστοιχία οθονών > Οµοιοµορφ
χρώµατος
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Οµοιοµορφία χρώµατος για να
ρυθµίσετε χειροκίνητα την ισορροπία χρωµατικού τόνου στην προβαλλόµενη
εικόνα.
Οµοιοµορφ χρώµατος

Ορίστε σε Ενεργό για προσαρµογή της ισορροπίας χρωµατικών τόνων για
ολόκληρη την οθόνη.

Επίπεδο προσ.
Επιλέξτε το επίπεδο προσαρµογής που θέλετε να προσαρµόσετε.



Μενού Εκτεταµένη 101

Υπάρχουν οκτώ επίπεδα προσαρµογής, από λευκό σε γκρίζο και έως το
µαύρο. Προσαρµόστε κάθε επίπεδο ξεχωριστά.
Ορίστε σε Όλα για να προσαρµόσετε την απόχρωση για κάθε χρώµα από
τα επίπεδα 2 έως 8 σε παρτίδα. (Μόλις οι τιµές του κόκκινου, του µπλε ή
του πράσινου είναι το µέγιστο ή το ελάχιστο σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν
µπορείτε να εκτελέσετε περαιτέρω προσαρµογές.)

Έναρξη προσαρµογών
Ξεκινά τις ρυθµίσεις για το επιλεγµένο επίπεδο προσαρµογής.
Η εικόνα ενδέχεται να παραµορφωθεί κατά την προσαρµογή. Η εικόνα
επανέρχεται στην κανονική της κατάσταση όταν ολοκληρωθούν οι
προσαρµογές.
Προσαρµόστε πρώτα τις εξωτερικές περιοχές και, στη συνέχεια,
προσαρµόστε ολόκληρη την οθόνη.

Μηδενισµός
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιµές ρύθµισης του µενού Οµοιοµορφ
χρώµατος στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους.

a
Ο χρωµατικός τόνος ενδέχεται να µην είναι οµοιόµορφος, ακόµα και
µετά την προσαρµογή της οµοιοµορφίας χρώµατος.

Περιστροφή OSD

s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Περιστροφή OSD
Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη µενού κατά 90°.

Λογότυπο χρήστη

s Εκτεταµένη > Λογότυπο χρήστη
Μπορείτε να αποθηκεύσετε µια εικόνα στον βιντεοπροβολέα και να την
εµφανίζετε όποτε ενεργοποιείται ο βιντεοπροβολέας. Μπορείτε επίσης να
εµφανίσετε την εικόνα όταν ο βιντεοπροβολέας δεν λαµβάνει σήµα εισόδου.
Αυτή η εικόνα ονοµάζεται οθόνη λογότυπου χρήστη.

Μπορείτε να επιλέξετε µια φωτογραφία, ένα γραφικό ή το λογότυπο της
εταιρείας ως λογότυπο χρήστη, το οποίο είναι χρήσιµο για τον προσδιορισµό
του κατόχου του βιντεοπροβολέα, ώστε να συµβάλει στην αποτροπή κλοπής.
Μπορείτε να αποτρέψετε τις αλλαγές στο λογότυπο χρήστη µε τον ορισµό
προστασίας µε κωδικό πρόσβασης.
Εµφανίστε την εικόνα που θέλετε να προβάλετε ως λογότυπο του χρήστη και,
στη συνέχεια, επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση.

a
• Εάν η ρύθµιση Πρ. Λογ. Χρήστη στο µενού ρύθµισης Προστ. µε
κωδ. πρόσβ. Έχει οριστεί σε Ενεργό, ορίστε τη σε Ανενεργό πριν
αποθηκεύσετε το λογότυπο χρήστη.

• Όταν αντιγράφετε τις ρυθµίσεις µενού από ένα βιντεοπροβολέα σε
άλλο χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα ρύθµισης δέσµης, το
λογότυπο χρήστη αντιγράφεται επίσης. Μην καταχωρείτε τις
πληροφορίες που δεν θέλετε να χρησιµοποιείτε από κοινού µε
πολλούς βιντεοπροβολείς, όπως το λογότυπο χρήστη.

• ∆εν µπορείτε να αποθηκεύετε περιεχόµενο που προστατεύεται από
HDCP.

• Όταν η επιλογή Αναπ. περιεχ. έχει οριστεί σε Ενεργό, µπορείτε να
προβάλετε το λογότυπο χρήστη µόνο κατά την εκκίνηση της
λειτουργίας του βιντεοπροβολέα.

• Οι ρυθµίσεις για το σχήµα της εικόνας και το εύρος της οθόνης
ακυρώνονται προσωρινά όταν επιλέγετε το στοιχείο Λογότυπο
χρήστη.

Προβολή

s Εκτεταµένη > Προβολή
Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο µε τον οποίο ο βιντεοπροβολέας "κοιτάζει"
την οθόνη έτσι ώστε η εικόνα να προσανατολίζεται σωστά.

a
Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής ώστε να αναστρέψετε
την εικόνα από πάνω προς τα κάτω πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
[A/V Mute] στο τηλεχειριστήριο για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
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Απευθείας Ενεργ.

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Απευθείας Ενεργ.
Θέστε σε Ενεργό για να ενεργοποιείτε τον βιντεοπροβολέα συνδέοντάς τον
χωρίς να πατήσετε το κουµπί ισχύος.
Σηµειώστε ότι ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται επίσης αυτόµατα σε
περιπτώσεις όπως κατά την ανάκτηση έπειτα από διακοπή ρεύµατος.

Λειτ. Ύπνου

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Λειτ. Ύπνου
Θέστε σε Ενεργό για να απενεργοποιείται αυτόµατα ο βιντεοπροβολέας µετά
από ένα διάστηµα αδράνειας.

Χρόνος λειτ. ύπνου

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Χρόνος λειτ. ύπνου
Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο πριν απενεργοποιηθεί αυτόµατα ο
βιντεοπροβολέας από 1 έως 30 λεπτά.

a
Η επιλογή Λειτ. Ύπνου πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη.

Λειτ. Μεγ. Υψοµ.

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Λειτ. Μεγ. Υψοµ.
Κατά τη λειτουργία του βιντεοπροβολέα σε υψόµετρο όπου ο αέρας είναι
αραιός, η κανονική ταχύτητα περιστροφής των ανεµιστήρων δεν είναι αρκετή
για να ψυχθεί ο βιντεοπροβολέας.

Ορίστε σε Ενεργό για να αυξήσετε την ταχύτητα περιστροφής των
ανεµιστήρων σε υψόµετρα άνω των 1500 m.

a
Όταν έχει οριστεί σε Ενεργό, η θερµοκρασία λειτουργίας του
βιντεοπροβολέα αυξάνεται.

Αναζ. αυτόµ. πηγής

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Αναζ. αυτόµ. πηγής
Ορίστε σε Ενεργό για να εντοπίζετε αυτόµατα το σήµα εισόδου και να
προβάλετε εικόνες όταν δεν υπάρχει σήµα εισόδου.

a
• Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η επιλογή Αναπ. περιεχ. έχει

οριστεί σε Ανενεργό.
• Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν ενεργοποιείτε τον

βιντεοπροβολέα στη λειτουργία Γρήγορη εκκίνηση.

Αυτόµατη ενεργοπ.

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Αυτόµατη ενεργοπ.
Ορίστε σε Υπολογιστής για αυτόµατη ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα
όταν ανιχνεύεται σήµα εισόδου από την πηγή εικόνας.

Πηγή έναρξης

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Πηγή έναρξης
Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή εικόνας που θέλετε να προβάλλετε όταν ο
βιντεοπροβολέας είναι ενεργοποιηµένος στη λειτουργία Αναπ. περιεχ.
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Γρήγορη εκκίνηση

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Γρήγορη εκκίνηση
Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστηµα για τη λειτουργία Γρήγορη
εκκίνηση. Ο βιντεοπροβολέας εισέρχεται σε αυτήν την κατάσταση
λειτουργίας όταν τον απενεργοποιείτε. Μπορείτε να ξεκινήσετε την προβολή
σε περίπου 7 δευτερόλεπτα, πατώντας το πλήκτρο ισχύος.

a
Θέστε πρώτα την επιλογή Έξοδος A/V στη ρύθµιση Σε προβολή.

Ισχύς USB

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Ισχύς USB
Ορίστε σε Πάντα ενεργό για να συνεχίσετε να τροφοδοτείτε τη συσκευή
αναπαραγωγής ροής πολυµέσων όταν ο βιντεοπροβολέας δεν προβάλλει
εικόνες. Αυτό επιτρέπει στο πρόγραµµα αναπαραγωγής πολυµέσων να
πραγµατοποιεί εκκίνηση νωρίτερα ή να πραγµατοποιεί ενηµερώσεις αυτόµατα
µέσω δικτύου, εάν χρειαστεί.

a
Θέστε πρώτα την επιλογή Έξοδος A/V στη ρύθµιση Σε προβολή.

Ρυθµ. σίγασης A/V

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Ρυθµ. σίγασης A/V
Μπορείτε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις Σίγαση A/V.
Αχνοπροβολή

Ορίστε τον αριθµό των δευτερολέπτων για το εφέ µετάβασης
αχνοπροβολής κατά την εµφάνιση µιας εικόνας.

Αχνοσβήσιµο
Ορίστε τον αριθµό των δευτερολέπτων για το φαινόµενο µετάβασης
αχνοσβησίµατος κατά την απόκρυψη µιας εικόνας.

Χρονοδ Σίγαση A/V
Απενεργοποιεί αυτόµατα τον βιντεοπροβολέα εάν είναι ενεργοποιηµένη η
λειτουργία Σίγαση A/V και έχουν παρέλθει 2 λεπτά αδράνειας.

Απεν. Σίγασης A/V
Επιλέξτε Σίγαση A/V εάν θέλετε να χρησιµοποιείτε µόνο το κουµπί [A/V
Mute] για να απενεργοποιήσετε τη Σίγαση A/V ή επιλέξετε Οποιοδήποτε
για να χρησιµοποιείτε οποιοδήποτε κουµπί για να την απενεργοποιείτε.

Χαρακτηριστ.ήχος

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Σύνθ. ρυθµίσεις > Χαρακτηριστ.ήχος
Μπορείτε να ελέγξετε τον χαρακτηριστικό ήχο που ακούγεται όταν
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τον βιντεοπροβολέα.

Ενδεικτικές λυχν.

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Σύνθ. ρυθµίσεις > Ενδεικτικές λυχν.
Ορίστε σε Ανενεργό για να απενεργοποιήσετε τις ενδεικτικές λυχνίες στον
βιντεοπροβολέα εκτός από την περίπτωση παρουσίασης σφάλµατος ή
προειδοποίησης.

Προορ. αποθήκευσης

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Σύνθ. ρυθµίσεις > Προορ. αποθήκευσης
Μπορείτε να επιλέξετε πού θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία καταγραφής
λειτουργίας του βιντεοπροβολέα.
Επιλέξτε Εσ/κή και USB µνήµη για να αποθηκεύετε τα αρχεία καταγραφής
ως αρχεία κειµένου (.log) στη µονάδα USB flash που έχει εισαχθεί στη θύρα
USB-A του βιντεοπροβολέα.
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a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η επιλογή Αναπ. περιεχ. έχει οριστεί
σε Ανενεργό.

Εύρος ρύθµ. παρτ.

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Σύνθ. ρυθµίσεις > Εύρος ρύθµ. παρτ.
Μπορείτε να επιλέξετε ποιες ρυθµίσεις µενού θέλετε να αντιγράψετε.
Όλα

Επιλέξτε αυτό για να αντιγράψετε όλες τις ρυθµίσεις του µενού
βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας τη λειτουργία ρύθµισης παρτίδας.

Περιορισµένο
Επιλέξτε αυτό εάν δεν θέλετε να αντιγράψετε τις ρυθµίσεις µενού EDID
και ∆ίκτυο.

Παρακολ. τάσης AC

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Σύνθ. ρυθµίσεις > Παρακολ. τάσης AC
Ρυθµίστε σε Ενεργό για να παρακολουθείτε την κατάσταση τάσης του
βιντεοπροβολέα και να λάβετε ένα αρχείο καταγραφής όταν εµφανίζεται
προειδοποίηση, αποσύνδεση ή διακοπή ρεύµατος.
Εάν απενεργοποιείτε τακτικά τον βιντεοπροβολέα απενεργοποιώντας την
παροχή ρεύµατος (άµεση απενεργοποίηση), ορίστε σε Ανενεργό.

a
Μπορείτε να δείτε τη σύνδεση από το µενού Πληροφ. του
βιντεοπροβολέα.
s Πληροφ. > Πλ. προειδ. τάσης

Τύπος φακού

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Σύνθ. ρυθµίσεις > Τύπος φακού

Επιλέξτε τον αριθµό µοντέλου για τον προσαρτηµένο φακό όταν
χρησιµοποιείτε τους ακόλουθους φακούς:
• ELPLS04
• ELPLU02/ELPLU03S/ELPLU04
• ELPLR04
• ELPLW04/ELPLW05/ELPLW06/ELPLW08
• ELPLM06/ELPLM07/ELPLM08/ELPLM09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11
• ELPLL07/ELPLL08

Ηµερ. & Ώρα

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Ηµερ. & Ώρα
Μπορείτε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις ώρας και ηµεροµηνίας του
συστήµατος του βιντεοπροβολέα.
Ρύθµιση Θερινής ώρας

Προσαρµόστε τις ρυθµίσεις θερινής ώρας για την περιοχή σας.
Ώρα Internet

Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση για να ενηµερώνετε αυτόµατα την
ηµεροµηνία και την ώρα µέσω ενός διακοµιστή ώρας ∆ιαδικτύου.

a
Εάν ορίσετε την επιλογή Προστασία προγρ. σε Ενεργοπ. στην οθόνη
Προστ. κωδ. πρόσβ., δεν µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις
ηµεροµηνίας και ώρας. Ορίστε πρώτα την επιλογή Προστασία προγρ.
σε Ανενεργό

Βαθµονόµηση φακού

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Βαθµονόµηση φακού
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά µε τον φακό που χρησιµοποιείται
αυτήν τη στιγµή.



Μενού Εκτεταµένη 105

Χρειάζονται περίπου 100 δευτερόλεπτα. Μόλις ολοκληρωθεί η βαθµονόµηση,
ο φακός επιστρέφει στη θέση που είχε πριν από τη βαθµονόµηση.
Οι παρακάτω φακοί επιστρέφουν στην τυπική θέση.
• ELPLX01/01S
• ELPLX01W/01WS
• ELPLX02/02S
• ELPLX02W/02WS

Ρυθµίσεις A/V

s Εκτεταµένη > Ρυθµίσεις A/V
Μπορείτε να επιλέξετε να εξάγετε ήχο και βίντεο σε κάποια εξωτερική
συσκευή όταν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής.
Επιλέξτε Πάντα για την έξοδο ήχου και εικόνων σε εξωτερικές συσκευές όταν
ο βιντεοπροβολέας δεν προβάλλει εικόνες.

a
• ∆ιαθέσιµο µόνο όταν η επιλογή Γρήγορη εκκίνηση έχει τεθεί σε
Ανενεργό.

• Όταν έχει οριστεί σε Πάντα ενεργό, µπορείτε να µετακινείτε τον
φακό στην αρχική θέση ακόµα και αν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται
σε λειτουργία αναµονής.

• Εάν έχει οριστεί σε Πάντα ενεργό, η επικοινωνία από τη θύρα
HDBaseT είναι ενεργοποιηµένη.

Λειτ. αναµονής

s Εκτεταµένη > Λειτ. αναµονής
Ορίστε σε Επικ. Ενεργ. για να παρακολουθήσετε και να ελέγξετε τον
βιντεοπροβολέα µέσω δικτύου.

a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η επιλογή Έξοδος A/V έχει οριστεί
Σε προβολή.

HDBaseT

s Εκτεταµένη > HDBaseT
Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθµίσεις επικοινωνίας για συνδέσεις σε ποµπό ή
εναλλάκτη HDBaseT.
Έλεγχος Επικοιν.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επικοινωνία από
τις θύρες Ethernet και τις σειριακές θύρες στον ποµπό ή τον εναλλάκτη
HDBaseT. Ορίστε σε Ενεργό για να απενεργοποιήσετε τις θύρες LAN, RS-
232C, και Remote.

Extron XTP
Ορίστε σε Ενεργό όταν συνδέετε έναν ποµπό ή εναλλάκτη Extron XTP
στις θύρες HDBaseT. Ανατρέξτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο της
Extron για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το σύστηµα XTP.
http://www.extron.com/

a
• Η ρύθµιση Έλεγχος Επικοιν. εµφανίζεται µόνο όταν η επιλογή
Extron XTP έχει οριστεί σε Ανενεργό

• Όταν η επιλογή Extron XTP έχει οριστεί σε Ενεργό, οι ανεµιστήρες
ψύξης ενδέχεται να λειτουργούν ακόµα και σε κατάσταση αναµονής.
Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Έγχρωµη βαθµονόµηση

s Εκτεταµένη > Έγχρωµη βαθµονόµηση
Η διαδικασία έγχρωµης βαθµονόµησης προσαρµόζει την ισορροπία χρώµατος
και τη φωτεινότητα που έχει επιδεινωθεί µε την πάροδο του χρόνου βάσει
των εικόνων που λαµβάνονται από την προαιρετική εξωτερική κάµερα και
επαναφέρει την προεπιλεγµένη ποιότητα εικόνας.

http://www.extron.com/
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Έγχρωµη βαθµονόµηση
Ορίστε σε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία έγχρωµης
βαθµονόµησης.

Έναρξη αυτόµ. προσ.
Ξεκινά την αυτόµατη προσαρµογή.

Αναίρεση
Μπορείτε να αναιρέσετε την αυτόµατη προσαρµογή.

Ακύρωση αναίρεσης
Επιλέξτε αφού επιλέξετε Αναίρεση, επιστρέφει την εικόνα στην
κατάσταση µετά την αυτόµατη προσαρµογή.

Οµοιοµορφ χρώµατος
Μπορείτε να προσαρµόσετε την ισορροπία του χρωµατικού τόνου για
ολόκληρη την εικόνα.

Μηδενισµός
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιµές ρύθµισης του µενού Έγχρωµη
βαθµονόµηση στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προϋποθέσεις έγχρωµης βαθµονόµησης" σελ.106

Προϋποθέσεις έγχρωµης βαθµονόµησης

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία έγχρωµης βαθµονόµησης υπό τις
ακόλουθες συνθήκες:

• Η προαιρετική εξωτερική κάµερα είναι εγκατεστηµένη σε κάθε
βιντεοπροβολέα.

• Προβάλλετε σε µια µατ λευκή οθόνη διάχυσης που είναι επίπεδη και
οµοιόµορφη.

• Ο βιντεοπροβολέας έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να βρίσκεται απέναντι από
την οθόνη, όχι σε γωνία.

• Τίποτα δεν εµποδίζει την προαιρετική εξωτερική κάµερα και την
προβαλλόµενη εικόνα.

• Το µέγεθος προβολής είναι περίπου 80 έως 200 ίντσες.

Αναγν. βιντεοπροβ.

s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Αναγν. βιντεοπροβ.
Μπορείτε να ορίσετε τον βιντεοπροβολέα σε έναν συγκεκριµένο αριθµό
ταυτότητας που σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα τηλεχειριστήριο για να
ελέγχετε µεµονωµένα τους βιντεοπροβολείς. Αυτό είναι χρήσιµο όταν θέλετε
να ελέγχετε πολλούς βιντεοπροβολείς χρησιµοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο.

a
• Πρέπει να ορίσετε το αναγνωριστικό του τηλεχειριστηρίου ώστε να

ταιριάζει µε το αναγνωριστικό του βιντεοπροβολέα ώστε να
χειρίζεστε µόνο έναν συγκεκριµένο βιντεοπροβολέα.
Για να ορίσετε το αναγνωριστικό του τηλεχειριστηρίου, ρυθµίστε τον
διακόπτη [ID] του τηλεχειριστηρίου σε On. Πατήστε το κουµπί [ID]
στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το αριθµητικό κουµπί που ταιριάζει
µε το αναγνωριστικό του βιντεοπροβολέα εντός 5 δευτερολέπτων.
(Εισαγάγετε έναν µονοψήφιο ή διψήφιο αριθµό.)

• Εάν δεν γνωρίζετε το αναγνωριστικό του βιντεοπροβολέα, πατήστε
το κουµπί [ID] κατά τη διάρκεια της προβολής για να εµφανίσετε
προσωρινά την ταυτότητα του βιντεοπροβολέα και το
αναγνωριστικό του τηλεχειριστηρίου στην οθόνη.

• Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 30 αναγνωριστικά.

Οµαδοποίηση

s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Οµαδοποίηση
Μπορείτε να δηµιουργήσετε µια οµάδα βιντεοπροβολέων που µπορείτε να
ελέγχετε ταυτόχρονα.

Παράθεση

s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Παράθεση
Μπορείτε να προβάλλετε την ίδια εικόνα από έως και 9 βιντεοπροβολείς για
να δηµιουργήσετε µια µεγάλη εικόνα χρησιµοποιώντας τη λειτουργία
Παράθεση.
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Παράθεση
Ορίστε σε Αυτόµ. για να ρυθµίσετε αυτόµατα την παράθεση.
Εάν δεν εγκαταστήσετε την προαιρετική εξωτερική κάµερα ή η παράθεση
των εικόνων ήταν ανεπιτυχής, επιλέξτε Μη αυτόµατη και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τις ρυθµίσεις ∆ιάταξη και Ρύθµιση τοποθεσίας ξεχωριστά.

∆ιάταξη
Επιλέξτε τον αριθµό των γραµµών και στηλών που ρυθµίζετε.

Ρύθµιση τοποθεσίας
Επιλέξτε τη θέση κάθε προβαλλόµενης εικόνας ως εξής:
• Κατάταξη σειράς για τη διάταξη των οθονών από πάνω προς τα κάτω,

ξεκινώντας µε 1 στην κορυφή, µε διαδοχική σειρά.
• Κατάταξη στήλης για τη διάταξη των οθονών από αριστερά προς τα

δεξιά, ξεκινώντας µε την A στα αριστερά, µε αλφαβητική σειρά.
Πληρ. τοποθεσίας

Μπορείτε να δείτε το όνοµα, τη διεύθυνση IP και το αναγνωριστικό του
βιντεοπροβολέα που έχετε ορίσει.

a
• Η ρύθµιση Αυτόµ. είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχει εγκατασταθεί ο

προαιρετικός διακοµιστής εκτύπωσης.
• Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εµποδίζει την προαιρετική εξωτερική

κάµερα κατά την εκτέλεση αυτόµατης παράθεσης.
• Μην αλλάξετε κανένα από τα ονόµατα ή τις διευθύνσεις IP του

βιντεοπροβολέα, διαφορετικά οι εικόνες δεν θα προσαρµοστούν
αυτόµατα.

Μείξη άκρων

s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Μείξη άκρων
Μπορείτε να αναµίξετε το περίγραµµα µεταξύ πολλών εικόνων για να
δηµιουργήσει µια οµαλή οθόνη.
Μείξη άκρων

Ορίστε σε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μείξη άκρων.
Όταν δεν προβάλλετε εικόνες από πολλούς προβολείς, επιλέξτε Ανενεργό

Επάνω άκρο/Κάτω άκρο/∆εξί άκρο/Αριστερό άκρο
Επιλέξτε την άκρη που θέλετε να αναµίξετε σε κάθε βιντεοπροβολέα.
• Μείξη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία µείξη άκρων για το

επιλεγµένο άκρο. Η διαβάθµιση εφαρµόζεται στο εύρος µείξης.
• Θέση έναρξ. ανάµι. για να ρυθµίσετε το σηµείο από το οποίο ξεκινά η

µείξη άκρων σε βήµατα 1 pixel. Η θέση έναρξης ανάµιξης εµφανίζεται µε
κόκκινη γραµµή.

• Εύρος µείξης για να επιλέξετε το πλάτος της αναµεµειγµένης περιοχής
σε βήµατα 1 pixel. Μπορείτε να επιλέξετε έως και 45% της ανάλυσης του
βιντεοπροβολέα.

• Καµπύλη µείξης για να επιλέξετε µια κλίση για τη σκιασµένη περιοχή
στην προβαλλόµενη εικόνα.

Οδηγός γραµµής
Ορίστε σε Ενεργό για να εµφανίσετε έναν οδηγό για την περιοχή
ανάµειξης.

Οδηγός µοτίβου
Ορίστε σε Ενεργό για να εµφανίσετε ένα πλέγµα που ταιριάζει µε την
περιοχή ανάµειξης.

Χρώµα οδηγού
Επιλέξτε έναν συνδυασµό οδηγού χρώµατος.

a
Ορίστε τη ρύθµιση Λειτ. Χρώµατος σε Πολλαπλή προβολή στο µενού
Εικόνα του βιντεοπροβολέα για όλους τους βιντεοπροβολείς.

Επίπεδο µαύρου χρώµ.

s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Επίπεδο µαύρου χρώµ.
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Αντιστοιχία οθονών > Επίπεδο
µαύρου χρώµ.
Μπορείτε να προσαρµόσετε τις διαφορές φωτεινότητας και τόνου σε
αλληλεπικαλυπτόµενες εικόνες.
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Ρύθµιση χρωµάτων
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα και τον τόνο των περιοχών. Οι
περιοχές ρύθµισης εµφανίζονται µε βάση τη ρύθµιση Μείξη άκρων.
Όταν πολλές οθόνες αλληλεπικαλύπτονται, προσαρµόστε πρώτα τις
επικαλυπτόµενες περιοχές, ξεκινώντας µε τις φωτεινότερες περιοχές.
Προσαρµόστε τελευταία την περιοχή που δεν επικαλύπτεται (πιο σκοτεινό
µέρος).

∆ιόρθωση περιοχής
Εάν ο τόνος σε ορισµένες περιοχές δεν ταιριάζει, µπορείτε να τον
προσαρµόσετε ξεχωριστά.

Μηδενισµός
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιµές ρύθµισης του µενού Επίπεδο
µαύρου χρώµ. στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους.

a
• ∆εν µπορείτε να προσαρµόσετε τη ρύθµιση Επίπεδο µαύρου χρώµ.

όταν εµφανίζεται ένα δοκιµαστικό µοτίβο.
• Εάν η τιµή του στοιχείου ∆ιόρθ. γεωµετρίας είναι µεγάλη, ενδέχεται

να µην είναι δυνατή η σωστή προσαρµογή της ρύθµισης Επίπεδο
µαύρου χρώµ.

• Η φωτεινότητα και ο τόνος µπορεί να διαφέρουν σε περιοχές όπου οι
εικόνες επικαλύπτονται καθώς και σε άλλες περιοχές, ακόµη και µετά
την εκτέλεση προσαρµογής της ρύθµισης Επίπεδο µαύρου χρώµ.

• Αν αλλάξετε τη ρύθµιση Μείξη άκρων, η ρύθµιση Επίπεδο µαύρου
χρώµ. επιστρέφει στην προεπιλεγµένη τιµή.

• ∆ιατίθεται µόνο όταν τουλάχιστον µία από τις επιλογές Επάνω
άκρο, Κάτω άκρο, Αριστερό άκρο και ∆εξί άκρο έχουν ρυθµιστεί σε
Ενεργό στις ρυθµίσεις Μείξη άκρων.

Μηδενισµός (Μενού πολλαπλής προβολής)

s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Μηδενισµός
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιµές ρύθµισης του µενού Πολλαπλή
προβολή στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους.

Αντιστοιχία οθονών

s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Αντιστοιχία οθονών
Μπορείτε να προσαρµόσετε την απόχρωση, τη φωτεινότητα, το επίπεδο
µαύρου χρώµατος και την καµπύλη µείξης πολλών βιντεοπροβολέων, ώστε να
ταιριάζουν καλύτερα.
Εάν οι βιντεοπροβολείς σας βρίσκονται σε δίκτυο, η φωτεινότητα και η
απόχρωση πολλών βιντεοπροβολέων διορθώνονται αυτόµατα µε βάση τον
πιο σκοτεινό βιντεοπροβολέα.
Εάν οι βιντεοπροβολείς σας δεν βρίσκονται σε δίκτυο ή η αυτόµατη
προσαρµογή δεν ήταν επιτυχής, µπορείτε να προσαρµόσετε χειροκίνητα την
απόχρωση και τη φωτεινότητα πολλών βιντεοπροβολέων.

a
• Η δυνατότητα αυτόµατης προσαρµογής είναι διαθέσιµη µόνο υπό τις

ακόλουθες συνθήκες.
• Όταν ορίζετε τη θέση κάθε εικόνας
• Όταν η ρύθµιση Έγχρωµη βαθµονόµηση έχει οριστεί σε Ενεργό

• Μπορείτε να αναιρέσετε ή να επαναλάβετε τη διαδικασία
αντιστοιχίας οθονών µόνο όταν η επιλογή Φωτεινή λειτουργία έχει
οριστεί σε Προσαρµοσµένη.

• Ο απαιτούµενος χρόνος για την αντιστοιχία οθονών ποικίλλει
ανάλογα µε τη διάταξη των βιντεοπροβολέων. Χρειάζονται περίπου
18 λεπτά.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προϋποθέσεις για αντιστοιχία οθονών" σελ.108

Προϋποθέσεις για αντιστοιχία οθονών

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αντιστοιχίας οθονών υπό τις
ακόλουθες συνθήκες:

• Όλοι οι βιντεοπροβολείς είναι το ίδιο µοντέλο και η προαιρετική εξωτερική
κάµερα είναι εγκατεστηµένη σε κάθε βιντεοπροβολέα.

• Προβάλλετε σε µια µατ λευκή οθόνη διάχυσης που είναι επίπεδη και
οµοιόµορφη.
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• Ο βιντεοπροβολέας έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να βρίσκεται απέναντι από
την οθόνη, όχι σε γωνία.

• Τίποτα δεν εµποδίζει την προαιρετική εξωτερική κάµερα και την
προβαλλόµενη εικόνα.

• Έχουν περάσει περισσότερα από 20 λεπτά µετά την ενεργοποίηση του
βιντεοπροβολέα.

• Οι βιντεοπροβολείς που θα ρυθµιστούν οµαδοποιούνται.
• Οι προβαλλόµενες εικόνες δεν αλληλεπικαλύπτονται ή δεν έχουν κενά

µεταξύ τους και δηµιουργούν µια ορθογώνια εικόνα µετά την τοποθέτηση
παράθεσης.

• Το µέγεθος προβολής είναι περίπου 80 έως 200 ίντσες.
• Όλοι οι βιντεοπροβολείς είναι συνδεδεµένοι στο ίδιο δίκτυο και

προβάλλουν εικόνες µε την ίδια ανάλυση.
• Η ρύθµιση Εύρος µείξης ορίζεται µεταξύ 15 και 45%.
• Η επιλογή Προβολή στο µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα έχει

οριστεί σε Πρόσθια ή Πρόσθια/Οροφή για όλους τους βιντεοπροβολείς.

Συµφωνία χρωµάτων

s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Αντιστοιχία οθονών > Συµφωνία
χρωµάτων
Μπορείτε να ρυθµίσετε την απόχρωση και τη φωτεινότητα για τον χρωµατικό
τόνο από λευκό σε µαύρο. Κατά τη συµφωνία χρωµάτων, η µισή από την
επικαλυπτόµενη περιοχή εµφανίζεται σε µαύρο χρώµα, έτσι ώστε να είναι
εύκολο να ελέγξετε το άκρο της εικόνας.
Επίπεδο προσ.

Επιλέξτε το επίπεδο προσαρµογής που θέλετε να προσαρµόσετε.
Υπάρχουν οκτώ επίπεδα προσαρµογής, από λευκό σε γκρίζο και έως το
µαύρο. Προσαρµόστε κάθε επίπεδο ξεχωριστά.
Ορίστε σε Όλα για να προσαρµόσετε την απόχρωση για κάθε χρώµα από
τα επίπεδα 2 έως 8 σε παρτίδα. (Μόλις οι τιµές του κόκκινου, του µπλε ή
του πράσινου είναι το µέγιστο ή το ελάχιστο σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν
µπορείτε να εκτελέσετε περαιτέρω προσαρµογές.)

Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε
Μπορείτε να ρυθµίσετε τον τόνο για κάθε χρώµα.

Φωτεινότητα
Μπορείτε να προσαρµόσετε την φωτεινότητα της εικόνας.

Απλή αλληλοκάλυψη

s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Απλή αλληλοκάλυψη
Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να δηµιουργήσετε µια φωτεινή προβαλλόµενη
εικόνα επικαλύπτοντας τις εικόνες πολλών βιντεοπροβολέων.
∆ιόρθωση σηµείου

∆ιαιρεί την προβαλλόµενη εικόνα σε πλέγµα και διορθώνει την
παραµόρφωση σε βήµατα των 0,5 pixel µε µετακίνηση του επιλεγµένου
σηµείου τοµής προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μπορείτε να µετακινήσετε
τα σηµεία στο πλέγµα από 0,5 έως 600 pixel προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση, ακόµη και εκτός του εύρους προβολής.

Έναρξη αυτόµ. προσ.
Μπορείτε να προσαρµόσετε αυτόµατα την προβαλλόµενη εικόνα
χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες camera assist.
Ο βιντεοπροβολέας για τον οποίο εκτελείτε αυτήν τη δυνατότητα γίνεται
κύριος βιντεοπροβολέας και η προσαρµογή πραγµατοποιείται µε βάση τη
θέση και το σχήµα της εικόνας του βιντεοπροβολέα.

a
• Συνδέστε δύο βιντεοπροβολείς χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο LAN.
• Φροντίστε να κάνετε τα ακόλουθα πριν την προσαρµογή:

• Ορίστε τη ρύθµιση DHCP σε Ενεργό στο µενού ∆ίκτυο για δύο
βιντεοπροβολείς.
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ενσύρµ.LAN > Ρυθµίσεις IP

• Προσαρµόστε τη θέση, το σχήµα και την εστίαση της εικόνας στον
κύριο βιντεοπροβολέα. Εάν προσαρµόσετε το σχήµα εικόνας του
κύριου βιντεοπροβολέα, επιλέξτε ∆ιόρθωση σηµείου και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Quick Corner για να διορθώσετε το σχήµα.

• Ο απαιτούµενος χρόνος για απλή αλληλοκάλυψη ποικίλλει
ανάλογα µε τη διάταξη του βιντεοπροβολέα. Χρειάζονται περίπου
4 λεπτά.
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gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προϋποθέσεις για απλή αλληλοκάλυψη" σελ.110

Προϋποθέσεις για απλή αλληλοκάλυψη

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία απλής αλληλοκάλυψης υπό τις
ακόλουθες συνθήκες:

• Όλοι οι βιντεοπροβολείς είναι το ίδιο µοντέλο και η προαιρετική εξωτερική
κάµερα είναι εγκατεστηµένη σε κάθε βιντεοπροβολέα.

• Περιµένετε 2 λεπτά µετά την ενεργοποίηση δύο βιντεοπροβολέων πριν
ξεκινήσετε την διαδικασία απλής αλληλοκάλυψης.

• Προβάλλετε σε µια µατ λευκή οθόνη διάχυσης που είναι επίπεδη και
οµοιόµορφη.

• Ο βιντεοπροβολέας έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να βρίσκεται απέναντι από
την οθόνη, όχι σε γωνία.

• Τίποτα δεν εµποδίζει την προαιρετική εξωτερική κάµερα και την
προβαλλόµενη εικόνα.

• Το µέγεθος προβολής βρίσκεται εντός του ακόλουθου εύρους ανάλογα µε
τη φωτεινότητα της πηγής φωτός (όταν η φωτεινότητα της οθόνης είναι 40
lux ή λιγότερο).
• Έως 9,9 Klm: 50 έως 200 ίντσες
• 10 Klm: 60 έως 300 ίντσες

• Όλοι οι βιντεοπροβολείς προβάλλουν εικόνες στην ίδια ανάλυση.
• Ο λόγος φωτισµού στην επιφάνεια της οθόνης κατά την προβολή µιας

ολόλευκης οθόνης και κατά την προβολή µιας ολόµαυρης οθόνης είναι 8:1 ή
περισσότερο.

• Η επιλογή Προβολή στο µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα έχει
οριστεί σε Πρόσθια ή Πρόσθια/Οροφή για όλους τους βιντεοπροβολείς.

Ρυθµ. χρονοδιαγρ.

s Εκτεταµένη > Ρυθµ. χρονοδιαγρ.

s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Αντιστοιχία οθονών > Ρυθµ.
χρονοδιαγρ.
Μπορείτε να προγραµµατίσετε διάφορες εργασίες βιντεοπροβολέα.
Ρυθµ. χρονοδιαγρ.

Επιλέξτε Προσθήκη νέου για προγραµµατισµό συµβάντων. Για να
αποθηκεύσετε τα συµβάντα σας, επιλέξτε Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ναι.
• Ρύθµιση συµβάντος για την επιλογή λεπτοµερειών του συµβάντος που

θέλετε να εκτελέσετε. Επιλέξτε ∆εν έχει αλλάξει για στοιχεία τα οποία
δεν θέλετε να αλλάξετε κατά την εκτέλεση του συµβάντος.

• Επιλέξτε Ρύθµιση Ηµερ./Ώρας για να επιλέξετε την ηµεροµηνία και την
ώρα κατά την οποία θέλετε να προκύψει το συµβάν. Μπορείτε να τα
προγραµµατίσετε συµβάντα µέχρι και 4 εβδοµάδες αργότερα.

Επαναφ.χρονοδιάγ.
Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα προγραµµατισµένα συµβάντα. Για να
διαγράψετε εντελώς τα συµβάντα, πρέπει να επιλέξετε Η εγκατάσταση
ολοκληρώθηκε και να επιλέξτε Ναι.

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε
Αποθηκεύει τις αλλαγές σας στο µενού Ρυθµ. χρονοδιαγρ.

a
• Στο µενού Χρονοδιάγ., µπορείτε να προγραµµατίσετε έως και 30

συµβάντα.
• Στο µενού Παρατεταµένο χρονοδ., µπορείτε να προγραµµατίσετε

µόνο ένα συµβάν για Έγχρωµη βαθµονόµηση ή Αντιστοιχία
οθονών.

• Η βαθµονόµηση φωτεινότητας δεν ξεκινάει όταν ο βιντεοπροβολέας
χρησιµοποιείται συνεχόµενα για περισσότερο από 24 ώρες ή όταν
απενεργοποιείται τακτικά µε απενεργοποίηση της τροφοδοσίας.
Ορίστε τα παρακάτω συµβάντα:
• Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα 20 λεπτά πριν από τη

βαθµονόµηση φωτεινότητας.
• Εκτέλεση βαθµονόµησης φωτεινότητας περιοδικά.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εικονίδια κατάστασης χρονοδιαγράµµατος" σελ.111
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Εικονίδια κατάστασης χρονοδιαγράµµατος

Τα εικονίδια στο ηµερολόγιο περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Έγκυρο χρονοδιάγραµµα

Τακτικό χρονοδιάγραµµα

Μη έγκυρο χρονοδιάγραµµα

Χρονοδιάγραµµα µίας φοράς

Τακτικό χρονοδιάγραµµα

Χρονοδιάγραµµα αναµονής (ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε
την επικοινωνία κατά τη διάρκεια της αναµονής)

Μη έγκυρο χρονοδιάγραµµα

Γλώσσα

s Εκτεταµένη > Γλώσσα
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα για το µενού του βιντεοπροβολέα και την
εµφάνιση µηνυµάτων.

Μηδενισµός (Μενού εκτεταµένη)

s Εκτεταµένη > Μηδενισµός
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιµές ρύθµισης για το µενού Εκτεταµένη
στις προεπιλεγµένες τιµές, εκτός από τα ακόλουθα:
• ∆ιόρθωση σηµείου (στο µενού Απλή αλληλοκάλυψη)
• Οθόνη
• Προβολή
• Λειτ. Μεγ. Υψοµ.
• Αναζ. αυτόµ. πηγής

• Ισχύς USB
• Απεν. Σίγασης A/V
• Τύπος φακού
• Ρυθµίσεις A/V
• Λειτ. αναµονής
• HDBaseT
• Αναγν. βιντεοπροβ.
• Γλώσσα

a
Όταν η επιλογή Πρ. Λογ. Χρήστη έχει οριστεί σε Ενεργό στη ρύθµιση
Προστ. µε κωδ. πρόσβ., οι ακόλουθες ρυθµίσεις που σχετίζονται µε το
λογότυπο χρήστη δεν µπορούν να µεταβληθούν. Ορίστε πρώτα την
επιλογή Πρ. Λογ. Χρήστη σε Ανενεργό.
• Εµφάνιση φόντου
• Οθόνη έναρξης
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Οι ρυθµίσεις στο µενού ∆ίκτυο σας επιτρέπουν την προβολή πληροφοριών
του δικτύου και τη ρύθµιση του βιντεοπροβολέα για τον έλεγχο µέσω ενός
δικτύου.
Εάν ορίσετε την επιλογήΠροστ. δικτύου σε Ενεργό από την οθόνη Προστ.
κωδ. πρόσβ., δεν µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις δικτύου. Κρατήστε
πατηµένο το κουµπί [Freeze] για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για να
απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση Προστ. δικτύου.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ασύρµατη τροφοδοσ." σελ.112
• "Πληρ δικτ - Ασύρ LAN" σελ.113
• "Πληρ δικτ - Ενσ. LAN" σελ.113
• "Προβολή Κωδικού QR" σελ.113
• "Πρόσ. σε αποµ. κάµ." σελ.113
• "Όνοµα προβολέα" σελ.113
• "Κωδ. πρόσβ. PJLink" σελ.113
• "Κωδ. Remote" σελ.113
• "Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web" σελ.114
• "Κωδ.πρ. Συντονιστή" σελ.114
• "Λέξη-κλειδί προβολέα" σελ.114
• "Εµφ. λέξης-κλειδί" σελ.114
• "Προβολή πληρ. LAN" σελ.114
• "Λειτουργία σύνδεσης" σελ.114
• "Αναζ.σηµείου πρόσβ." σελ.115
• "SSID" σελ.115
• "Ασφάλεια" σελ.115
• "Φράση πρόσβ." σελ.116
• "Ρύθµιση EAP" σελ.116
• "Κανάλι" σελ.117
• "Ρυθµίσεις IP" σελ.117
• "Ένδειξη SSID" σελ.117
• "Εµφάνιση διεύθυνσης ΙΡ" σελ.117
• "Ρυθµίσεις IPv6" σελ.117
• "Ειδ.µ.ηλ.ταχ." σελ.118
• "∆ιακοµιστής SMTP" σελ.118
• "Αριθµός θύρας" σελ.118
• "Από" σελ.118
• "Ρύθµ. δ/σης 1/Ρύθµ. δ/σης 2/Ρύθµ. δ/σης 3" σελ.119

• "SNMP" σελ.119
• "∆/ση IP Tr. 1/∆/ση IP Tr. 2" σελ.119
• "Όν. κοινότητας" σελ.119
• "Ειδοπ. PJLink" σελ.119
• "∆ιεύθ. IP ειδοπ." σελ.119
• "Επικοιν. εντολής" σελ.119
• "Ασφαλές HTTP" σελ.120
• "Πιστοπ. διακοµ. web" σελ.120
• "Ρυθµίσεις Web API" σελ.120
• "Πύλη προτεραιότητας" σελ.120
• "PJLink" σελ.120
• "AMX Device Discovery" σελ.120
• "Crestron Connected" σελ.121
• "Art-Net" σελ.121
• "Message Broadcasting" σελ.121
• "Μηδενισµός (Μενού δικτύου)" σελ.121

Ασύρµατη τροφοδοσ.

s ∆ίκτυο > Ασύρµατη τροφοδοσ.
Μπορείτε να προσαρµόσετε τις παραµέτρους των ρυθµίσεων ασύρµατου
LAN.
Ορίστε τη ρύθµιση σε Ενεργ. ασύρµ. LAN για να προβάλετε εικόνες µέσω
ασύρµατου LAN. Αν δεν θέλετε να συνδεθείτε µέσω ασύρµατου LAN, ορίστε
σε Ανενεργόγια να αποτρέψετε τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση από
τρίτους.

a
Για σύνδεση του βιντεοπροβολέα στον υπολογιστή µέσω ασύρµατου
συστήµατος δικτύου, εγκαταστήστε την προαιρετική µονάδα
ασύρµατου LAN.
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Πληρ δικτ - Ασύρ LAN

s ∆ίκτυο > Πληρ δικτ - Ασύρ LAN
Μπορείτε να δείτε την κατάσταση και τις λεπτοµέρειες του ασύρµατου
δικτύου.

Πληρ δικτ - Ενσ. LAN

s ∆ίκτυο > Πληρ δικτ - Ενσ. LAN
Μπορείτε να δείτε την κατάσταση και τις λεπτοµέρειες του ενσύρµατου
δικτύου.

Προβολή Κωδικού QR

s ∆ίκτυο > Προβολή Κωδικού QR
Μπορείτε να δείτε έναν κωδικό QR για σύνδεση µε συσκευές iOS ή Android
µε χρήση εφαρµογής Epson iProjection.

Πρόσ. σε αποµ. κάµ.

s ∆ίκτυο > Πρόσ. σε αποµ. κάµ.
Μπορείτε να εµφανίσετε την εικόνα που τραβήξατε από την προαιρετική
εξωτερική κάµερα χρησιµοποιώντας το Epson Web Control.
Πρόσ. σε αποµ. κάµ.

Ορίστε την επιλογή σε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Πρόσ.
σε αποµ. κάµ.

Κωδ. πρόσβ.
Αυτό χρησιµεύει στην πρόσβαση του βιντεοπροβολέα µέσω του
διαδικτύου. (Κανένας κωδικός πρόσβασης δεν ορίζεται από προεπιλογή.)
Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης µε όριο 32 αλφαριθµητικούς
χαρακτήρες. (Μη χρησιµοποιείτε διαστήµατα * :)

Όνοµα προβολέα

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Βασικό > Όνοµα προβολέα
Αυτό χρησιµεύει στον προσδιορισµό της ταυτότητας του βιντεοπροβολέα στο
δίκτυο.
Εισαγάγετε ένα όνοµα που να περιέχει µε όριο 16 αλφαριθµητικούς
χαρακτήρες. (Μη χρησιµοποιείτε διαστήµατα " * + , / : ; < = > ? [ \ ] ` |)

Κωδ. πρόσβ. PJLink

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Βασικό > Κωδ. πρόσβ. PJLink
Αυτό είναι χρήσιµο για τον έλεγχο του βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας το
πρωτόκολλο PJLink.
Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης µε όριο 32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.
(Μην χρησιµοποιείτε διαστήµατα ή οποιοδήποτε άλλο σύµβολο εκτός από το
@.)

Κωδ. Remote

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Βασικό > Κωδ. Remote
Αυτό είναι χρήσιµο για πρόσβαση στον βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας το
Web Remote. (Το όνοµα χρήστη είναι EPSONREMOTE. Ο προεπιλεγµένος
κωδικός πρόσβασης είναι ο σειριακός αριθµός του βιντεοπροβολέα.)
Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης µε όριο 32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.
(Μη χρησιµοποιείτε διαστήµατα * :)

a
Η ρύθµιση εµφανίζεται µόνο όταν η επιλογή Αναπ. περιεχ. έχει οριστεί
σε Ανενεργό.



Μενού ∆ίκτυο 114

Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Βασικό > Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web
Αυτό χρησιµεύει στην πρόσβαση του βιντεοπροβολέα µέσω του διαδικτύου.
(Το όνοµα χρήστη είναι EPSONWEB. Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης
είναι ο σειριακός αριθµός του βιντεοπροβολέα.)
Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης µε όριο 32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.
(Μη χρησιµοποιείτε διαστήµατα * :)

Κωδ.πρ. Συντονιστή

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Βασικό > Κωδ.πρ. Συντονιστή
Αυτό χρησιµεύει στην απόκτηση πρόσβασης στον βιντεοπροβολέα ως
συντονιστής µέσω του Epson iProjection. (Κανένας κωδικός πρόσβασης δεν
ορίζεται από προεπιλογή.)
Εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.

Λέξη-κλειδί προβολέα

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Βασικό > Κλειδί βιντ/έα
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης ασφαλείας για να
αποτρέψετε την πρόσβαση στον βιντεοπροβολέα από οποιονδήποτε δεν
βρίσκεται στον ίδιο χώρο µε αυτόν.
Πρέπει να εισαγάγετε την τυχαία λέξη-κλειδί που εµφανίζεται από έναν
υπολογιστή, χρησιµοποιώντας το Epson iProjection για πρόσβαση στον
βιντεοπροβολέα και κοινή χρήση της τρέχουσας οθόνης.

Εµφ. λέξης-κλειδί

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Βασικό > Εµφ. λέξης-κλειδί

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εµφανίζεται µια λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα
στην προβαλλόµενη εικόνα κατά την πρόσβαση στον βιντεοπροβολέα
χρησιµοποιώντας Epson iProjection.

a
∆ιαθέσιµο όταν το στοιχείο Κλειδί βιντ/έα* έχει οριστεί σε Ενεργό.

Προβολή πληρ. LAN

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Βασικό > Προβολή πληρ. LAN
Μπορείτε να επιλέξετε τη µορφή προβολής για τις πληροφορίες δικτύου του
βιντεοπροβολέα.
∆ιαβάζοντας απλά τον κωδικό QR µε το Epson iProjection, µπορείτε να
συνδέσετε τη φορητή συσκευή σας στον βιντεοπροβολέα µέσω ενός δικτύου.
Η προεπιλεγµένη τιµή είναι Κείµ. & Κωδ. QR.

Λειτουργία σύνδεσης

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ασύρµ.LAN > Λειτουργία σύνδεσης
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της ασύρµατης σύνδεσης.
Γρήγορη

Μπορείτε να συνδεθείτε σε πολλά smartphone, tablet ή υπολογιστές
απευθείας µέσω ασύρµατης επικοινωνίας.
Όταν επιλέγετε αυτή τη λειτουργία σύνδεσης, ο βιντεοπροβολέας ενεργεί
ως σηµείο εύκολης πρόσβασης. (Συνιστάται να περιορίσετε τον αριθµό
των συσκευών σε έξι ή λιγότερες για να διατηρηθεί η απόδοση προβολής.)

Για προχωρ.
Μπορείτε να συνδεθείτε σε πολλά smartphone, tablet ή υπολογιστές µέσω
ενός σηµείου πρόσβασης ασύρµατου δικτύου. Η σύνδεση δηµιουργείται σε
λειτουργία υποδοµής.
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Αναζ.σηµείου πρόσβ.

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ασύρµ.LAN > Αναζ.σηµείου πρόσβ.
Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιµα σηµεία πρόσβασης ασύρµατου δικτύου
στη λειτουργία σύνδεσης Σύνθ. Ρυθµίσεις. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις των
σηµείων πρόσβασης, ενδέχεται να µην εµφανίζονται στη λίστα.

a
• Εµφανίζεται ένα µπλε σηµάδι στα σηµεία πρόσβασης που έχουν ήδη

ρυθµιστεί.
• Εµφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώµατος στα σηµεία πρόσβασης για τα

οποία έχει οριστεί ασφάλεια. Αν επιλέξετε ένα σηµείο πρόσβασης στο
οποίο δεν έχει οριστεί ασφάλεια, εµφανίζεται το µενού Ασύρµατο
LAN. Αν επιλέξετε ένα σηµείο πρόσβασης για το οποίο έχει οριστεί η
ασφάλεια, εµφανίζεται το µενού Ασφάλεια. Επιλέξτε τον τύπο
ασφάλειας σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις ασφάλειας του σηµείου
πρόσβασης.

SSID

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ασύρµ.LAN > SSID
Μπορείτε να ορίσετε το SSID (όνοµα δικτύου) του συστήµατος ασύρµατου
LAN στο οποίο συνδέεται ο βιντεοπροβολέας.

Ασφάλεια

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ασύρµ.LAN > Ασφάλεια
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ασφάλεια για τον βιντεοπροβολέα σας για χρήση
σε ασύρµατο δίκτυο.
Άνοιγµα

Η ασφάλεια δεν έχει οριστεί.
WPA2-PSK

Η επικοινωνία πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας ασφάλεια WPA2.
Χρησιµοποιεί τη µέθοδο AES για την κρυπτογράφηση. Κατά την

πραγµατοποίηση σύνδεσης από υπολογιστή στο βιντεοπροβολέα,
εισαγάγετε την τιµή που έχει οριστεί στη φράση πρόσβασης.

WPA3-PSK
Συνδέεται σε προσωπική λειτουργία WPA3. Η επικοινωνία
πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας ασφάλεια WPA3. Χρησιµοποιεί τη
µέθοδο AES για την κρυπτογράφηση. Κατά την πραγµατοποίηση
σύνδεσης από υπολογιστή στο βιντεοπροβολέα, εισαγάγετε την τιµή που
έχει οριστεί στη φράση πρόσβασης.

WPA2/WPA3-PSK
Συνδέεται σε προσωπική λειτουργία WPA2/WPA3. Η µέθοδος
κρυπτογράφησης επιλέγεται αυτόµατα ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του
σηµείου πρόσβασης. Ορίστε µια φράση πρόσβασης που είναι ίδια για το
σηµείο πρόσβασης.

WPA3-EAP
Συνδέεται σε επιχειρηµατική λειτουργία WPA3. Η µέθοδος
κρυπτογράφησης επιλέγεται αυτόµατα ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του
σηµείου πρόσβασης.

WPA2/WPA3-EAP
Συνδέεται σε επιχειρηµατική λειτουργία WPA2/WPA3. Η µέθοδος
κρυπτογράφησης επιλέγεται αυτόµατα ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του
σηµείου πρόσβασης.

a
• Το WPA2-PSK είναι διαθέσιµο µόνο για τη γρήγορη λειτουργία

σύνδεσης.
• Τα WPA3-PSK, WPA2/WPA3-PSK, WPA3-EAP και WPA2/WPA3-

EAP είναι διαθέσιµα µόνο για τη σύνθετη λειτουργία σύνδεσης.
• Όταν η επιλογή Ειδ.µ.ηλ.ταχ. έχει οριστεί σε Ανενεργό, δεν

µπορείτε να ορίσετε ασφάλεια.
• Το WPA αποτελεί πρότυπο κρυπτογράφησης το οποίο βελτιώνει την

ασφάλεια για ασύρµατα δίκτυα. Ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει τις
µεθόδους κρυπτογράφησης TKIP και AES. Το WPA περιλαµβάνει
επίσης λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας χρήστη. Ο έλεγχος
ταυτότητας WPA παρέχει δύο µεθόδους: χρήση διακοµιστή ελέγχου
ταυτότητας ή έλεγχος ταυτότητας µεταξύ υπολογιστή και σηµείου
πρόσβασης χωρίς τη χρήση διακοµιστή. Ο βιντεοπροβολέας
υποστηρίζει την τελευταία µέθοδο, χωρίς διακοµιστή.

• Κατά τη ρύθµιση της ασφάλειας, ακολουθήστε τις οδηγίες από το
διαχειριστή του συστήµατος δικτύου στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
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Φράση πρόσβ.

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ασύρµ.LAN > Φράση πρόσβ.
Για ασφάλεια WPA2-PSK, WPA3-PSK και WPA2/WPA3-PSK, εισαγάγετε
την προδιαµορφωµένη φράση πρόσβασης που χρησιµοποιείται στο δίκτυο.
Μπορείτε να εισαγάγετε διάφορες φράσεις πρόσβασης από 8 έως 63
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.
Όταν πληκτρολογήσετε τη φράση πρόσβασης και πατήσετε το κουµπί
[Enter], η τιµή ορίζεται και εµφανίζεται ως αστερίσκος (*).
Σας προτείνουµε να αλλάζετε τη φράση πρόσβασης ανά περιόδους για λόγους
ασφαλείας. Αν δοθούν οι αρχικές τιµές στις ρυθµίσεις δικτύου, επιστρέφει
στην αρχική φράση πρόσβασης.

a
• Μπορείτε να εισάγετε έως 32 χαρακτήρες στο µενού

βιντεοπροβολέα. Για πληκτρολόγηση περισσότερων από 32
χαρακτήρες, χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα περιήγησης Web.

• Όταν η επιλογή Λειτουργία σύνδεσης έχει οριστεί σε Γρήγορη,
ορίζεται η αρχική φράση πρόσβασης.

Ρύθµιση EAP

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ασύρµ.LAN > Ρύθµιση EAP
Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθµίσεις EAP για ασφάλεια WPA3-EAP και
WPA2/WPA3-EAP.
Τύπος EAP

Επιλέξτε το πρωτόκολλο για πιστοποίηση.
PEAP

Πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας που χρησιµοποιείται ευρέως στο
Windows Server.

PEAP-TLS
Πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας που χρησιµοποιείται στο Windows
Server. Επιλέξτε αυτό κατά τη χρήση ενός πιστοποιητικού πελάτη.

EAP-TLS
Πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας που χρησιµοποιείται ευρέως για τη
χρήση πιστοποιητικού προγράµµατος-πελάτη.

EAP-FAST
Επιλέξτε αυτή την επιλογή όταν χρησιµοποιούνται αυτά τα
πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας.

Όνοµα χρήστη
Καταχωρήστε ένα όνοµα χρήστη για το δίκτυο µε όριο 64
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες και σύµβολα. Για να συµπεριλάβετε ένα
όνοµα τοµέα, προσθέστε το πριν από την κάθετο και το όνοµα χρήστη
(domain\username).
Κατά την εισαγωγή ενός πιστοποιητικού πελάτη, το όνοµα που εκδόθηκε
το πιστοποιητικό ορίζεται αυτόµατα.

Κωδ. πρόσβ.
Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για πιστοποίηση µε όριο 64
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης
και επιλέξετε Τέλος, ο κωδικός πρόσβασης εµφανίζεται µε τη µορφή
αστερίσκου (*).

Πιστοπ. πελάτη
Εισαγάγετε το πιστοποιητικό πελάτη.

Επαλήθ.πιστοπ.διακοµιστή
Μπορείτε να επαληθεύσετε το πιστοποιητικό διακοµιστή όταν έχει οριστεί
ένα πιστοποιητικό CA.

Πιστοποιητικό CA
Εισάγει το πιστοποιητικό CA.

Όνοµα διακ.ακτίν.
Εισαγάγετε το όνοµα διακοµιστή που να περιέχει έως 32 αλφαριθµητικούς
χαρακτήρες.
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a
• Μπορείτε να εισάγετε έως 32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες στο

µενού βιντεοπροβολέα. Για πληκτρολόγηση περισσότερων από 32
χαρακτήρες, χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα περιήγησης Web.

• Η επιλογή Κωδ. πρόσβασης εµφανίζεται µόνο όταν η επιλογή Τύπος
EAP έχει οριστεί σε PEAP ή EAP-FAST.

• Η επιλογή Πιστοπ. πελάτη εµφανίζεται µόνο όταν η επιλογή Τύπος
EAP έχει οριστεί σε PEAP-TLS ή EAP-TLS.

Κανάλι

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ασύρµ.LAN > Κανάλι
Ρυθµίστε τη ζώνη συχνοτήτων (κανάλι) µε χρήση στη λειτουργία σύνδεσης
Γρήγορη.
Εάν προκύψει παρεµβολή από άλλα σήµατα, χρησιµοποιήστε διαφορετικό
κανάλι.

Ρυθµίσεις IP

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ασύρµ.LAN > Ρυθµίσεις IP
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ενσύρµ.LAN > Ρυθµίσεις IP
Ορίστε την επιλογή DHCP σε Ενεργό εάν το δίκτυό σας εκχωρεί αυτόµατα
διευθύνσεις.
Ορίστε σε Ανενεργό για να εισάγετε µη αυτόµατα τις επιλογές ∆ιεύθυνση IP,
Μάσκα υποδικτύου και ∆ιεύθυνση πύλης του δικτύου, χρησιµοποιώντας 0
έως 255 για κάθε πεδίο διεύθυνσης.
Μην χρησιµοποιείτε αυτές τις διευθύνσεις:
• για τη διεύθυνση IP: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ή 224.0.0.0 έως

255.255.255.255
• για τη µάσκα υποδικτύου: 255.255.255.255 ή 0.0.0.0 έως 254.255.255.255
• για τη διεύθυνση πύλης: 0.0.0.0, 127.x.x.x ή 224.0.0.0 έως 255.255.255.255
(όπου x ένας αριθµός από 0 έως 255)

Ένδειξη SSID

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ασύρµ.LAN > Ένδειξη SSID
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εµφανίζεται το SSID στην οθόνη αναµονής του
δικτύου και την Κεντρική οθόνη.

Εµφάνιση διεύθυνσης ΙΡ

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ασύρµ.LAN > Εµφ. διεύθ. ΙΡ
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εµφανίζεται η διεύθυνση IP στην οθόνη
αναµονής του δικτύου και την Κεντρική οθόνη.

Ρυθµίσεις IPv6

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ασύρµ.LAN > Ρυθµίσεις IPv6
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ενσύρµ.LAN > Ρυθµίσεις IPv6
Μπορείτε να επιλέξετε ρυθµίσεις IPv6 όταν συνδέετε τον βιντεοπροβολέα στο
δίκτυο χρησιµοποιώντας IPv6.
IPv6

Ορίστε σε Ενεργό για να συνδέσετε τον βιντεοπροβολέα στο δίκτυο
χρησιµοποιώντας το IPv6.
Μία τοπική διεύθυνση συνδέσµου ορίζεται πάντα κατά τη χρήση του IPv6.
Αυτό αποτελείται από το αναγνωριστικό της διεπαφής που δηµιουργήθηκε
από το fe80:: και τη διεύθυνση MAC του βιντεοπροβολέα.
Το IPv6 υποστηρίζεται για παρακολούθηση και τον έλεγχο του
βιντεοπροβολέα σε δίκτυο µε χρήση του Epson Web Control και του
PJLink.

Αυτόµ. διαµόρφωση
Ορίστε σε Ενεργό για να εκχωρείτε διευθύνσεις αυτόµατα σύµφωνα µε τη
∆ιαφήµιση του δροµολογητή.
Η διεύθυνση αποτελείται όπως φαίνεται στη συνέχεια.
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Stateless ∆ιεύθ/ση (0 έως 6)
∆ηµιουργείται αυτόµατα συνδυάζοντας το πρόθεµα που αποκτήθηκε
από το RA (∆ιαφήµιση δροµολογητή) και το αναγνωριστικό διεπαφής
που δηµιουργήθηκε από τη διεύθυνση MAC του βιντεοπροβολέα.

Stateful ∆ιεύθ/ση (0 έως 1)
∆ηµιουργείται αυτόµατα από το διακοµιστή DHCP χρησιµοποιώντας
το DHCPv6.

Χρήση προσωρ διεύθ.
Ορίστε σε Ενεργό εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε µια προσωρινή
διεύθυνση IPv6.

a
Μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IPv6 στο µενού Σύνθ.
Ρυθµίσεις στο Epson Web Control.

Ειδ.µ.ηλ.ταχ.

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > Ειδ.µ.ηλ.ταχ.
Ορίστε τη ρύθµιση στην επιλογή Ενεργό για να αποστέλλεται ένα µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε προεπιλεγµένες διευθύνσεις όταν προκύψει
κάποιο πρόβληµα ή προειδοποίηση στον βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μηνύµατα ειδοποίησης µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

βιντεοπροβολέα σε δίκτυο" σελ.118

Μηνύµατα ειδοποίησης µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου βιντεοπροβολέα σε δίκτυο

Όταν παρουσιάζεται ένα πρόβληµα µε ένα βιντεοπροβολέα στο δίκτυο και
έχετε επιλέξει να λαµβάνετε ειδοποιήσεις µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, θα λάβετε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τις
ακόλουθες πληροφορίες:
• Η ηλεκτρονική διεύθυνση έχει οριστεί σε Από ως ο αποστολέας του

µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
• Epson Projector στη γραµµή θέµατος

• Το όνοµα του βιντεοπροβολέα ο οποίος αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα
• Τη διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα που αντιµετωπίζει το πρόβληµα
• Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το πρόβληµα

∆ιακοµιστής SMTP

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > ∆ιακοµιστής SMTP
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP για το διακοµιστή SMTP του βιντεοπροβολέα
χρησιµοποιώντας έναν αριθµό από 0 έως 255 για κάθε πεδίο διεύθυνσης.
Μη χρησιµοποιείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις: 127.x.x.x, 192.0.2.x ή 224.0.0.0
έως 255.255.255.255 (όπου x ένας αριθµός από 0 έως 255).

Αριθµός θύρας

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > Αριθµός θύρας
Εισαγάγετε έναν αριθµό για την επιλογή Αριθµός θύρας του διακοµιστή
SMTP, από το 1 έως το 65535 (η προεπιλογή είναι 25).

Από

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > Από
Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του αποστολέα µε
µήκος έως και 64 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. (Μη χρησιµοποιείτε
διαστήµατα " ( ) , : ; < > [ \])

a
Μπορείτε να εισάγετε έως 32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες στο µενού
βιντεοπροβολέα. Για πληκτρολόγηση περισσότερων από 32
χαρακτήρες, χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα περιήγησης Web.
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Ρύθµ. δ/σης 1/Ρύθµ. δ/σης 2/Ρύθµ. δ/σης 3

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > Ρύθµ. δ/σης 1
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > Ρύθµ. δ/σης 2
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > Ρύθµ. δ/σης 3
Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην οποία θα σας
αποστέλλονται ειδοποιήσεις µε µήκος έως και 64 αλφαριθµητικούς
χαρακτήρες. (Μην χρησιµοποιείτε " ( ) , : ; < > [ \].) Και επιλέξτε τις
ειδοποιήσεις που θέλετε να λαµβάνετε.

a
Μπορείτε να εισάγετε έως 32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες στο µενού
βιντεοπροβολέα. Για πληκτρολόγηση περισσότερων από 32
χαρακτήρες, χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα περιήγησης Web.

SNMP

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > SNMP
Ορίστε αυτήν την επιλογή σε Ενεργό για να παρακολουθείτε τον
βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας το SNMP. Για να παρακολουθείτε τον
βιντεοπροβολέα, πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το
πρόγραµµα διαχείρισης SNMP. Η διαχείριση του SNMP πρέπει να
πραγµατοποιείται από ένα διαχειριστή δικτύου.

∆/ση IP Tr. 1/∆/ση IP Tr. 2

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > ∆/ση IP Tr. 1
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > ∆/ση IP Tr. 2
Εισαγάγετε έως και δύο διευθύνσεις IP για να λαµβάνετε ειδοποιήσεις SNMP,
χρησιµοποιώντας αριθµούς από 0 έως 255 για κάθε πεδίο διεύθυνσης.
Μη χρησιµοποιείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις: 127.x.x.x ή 224.0.0.0 έως
255.255.255.255 (όπου x ένας αριθµός από 0 έως 255).

Όν. κοινότητας

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > Όν. κοινότητας
Εισάγετε όνοµα κοινότητας SNMP που να περιέχει έως 32 αλφαριθµητικούς
χαρακτήρες. (Μην χρησιµοποιείτε διαστήµατα ή οποιοδήποτε άλλο σύµβολο
εκτός από το @.)

Ειδοπ. PJLink

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > Ειδοπ. PJLink
Ορίστε σε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης PJLink
όταν είναι ενεργοποιηµένη η ρύθµιση PJLink.

∆ιεύθ. IP ειδοπ.

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > ∆ιεύθ. IP ειδοπ.
Εισάγετε τη διεύθυνση IP για λήψη της κατάστασης λειτουργίας του
βιντεοπροβολέα όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία ειδοποίησης PJLink.
Εισάγετε τις διευθύνσεις χρησιµοποιώντας 0 έως 255 για κάθε πεδίο
διεύθυνσης.
Μη χρησιµοποιείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις: 127.x.x.x ή 224.0.0.0 έως
255.255.255.255 (όπου x ένας αριθµός από 0 έως 255).

Επικοιν. εντολής

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > Επικοιν. εντολής
Μπορείτε να επιλέξετε τη µέθοδο πιστοποίησης για την επικοινωνία εντολών.
Προστατευµένο

Επιλέξτε κατά την εκτέλεση ενός ελέγχου ταυτότητας µε χρήση
Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web. Πρέπει να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση
του λογισµικού Epson Projector Management.
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Συµβατό
Επιλέξτε κατά την εκτέλεση πιστοποίησης απλού κειµένου
χρησιµοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης Monitor (µήκους έως 16
αλφαριθµητικών χαρακτήρων).

a
Επιλέξτε Συµβατό όταν παρακολουθείτε βιντεοπροβολείς µε διακόπτη
και ελεγκτή συστήµατος ή χρησιµοποιώντας Epson Projector
Management έκδ. 5.30 ή παλαιότερη.

Ασφαλές HTTP

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > Ασφαλές HTTP
Για αυξηµένα επίπεδα ασφάλειας, η επικοινωνία µεταξύ του βιντεοπροβολέα
και του υπολογιστή σε έλεγχο µέσω Web κρυπτογραφείται. Για να ρυθµίσετε
την ασφάλεια µε Έλεγχο Web, συνιστάται να ορίσετε αυτή την επιλογή σε
Ενεργό.

Πιστοπ. διακοµ. web

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > Πιστοπ. διακοµ. web
Εισάγει το πιστοποιητικό διακοµιστή web για ασφαλές HTTP.

Ρυθµίσεις Web API

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > Ρυθµίσεις Web API
Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθµίσεις Web API όταν χρησιµοποιείτε
επικοινωνίες Web API.
Web API

Ορίστε τη ρύθµιση σε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Web
API.

Πιστοποίηση
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ασφάλεια που θα χρησιµοποιείτε για τον
βιντεοπροβολέα σας κατά τη διάρκεια επικοινωνιών Web API.
Open

Η ασφάλεια δεν έχει οριστεί.
Digest

Η επικοινωνία εκτελείται χρησιµοποιώντας έλεγχο ταυτότητας API
(συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας).

a
Ανατρέξτε στο Web API Specifications for Projectors για λεπτοµέρειες.

Πύλη προτεραιότητας

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > Πύλη προτεραιότητας
Μπορείτε να ορίσετε την πύλη προτεραιότητας.

PJLink

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > PJLink
Ορίστε σε Ενεργό για να παρακολουθείτε τον βιντεοπροβολέα
χρησιµοποιώντας PJLink.

AMX Device Discovery

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > AMX Device Discovery
Ορίστε αυτή την επιλογή σε Ενεργό όταν θέλετε να είναι δυνατή η ανίχνευση
του βιντεοπροβολέα από το AMX Device Discovery.
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Crestron Connected

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > Crestron Connected
Ορίστε αυτήν τη ρύθµιση σε Ενεργό µόνο όταν κατά την παρακολούθηση ή
τον έλεγχο του βιντεοπροβολέα µέσω δικτύου χρησιµοποιείται η εφαρµογή
Crestron Connected.
Επανεκκινήστε τον βιντεοπροβολέα για να ενεργοποιήσετε τις αλλαγές σας.

a
Η ενεργοποίηση του Crestron Connected απενεργοποιεί τη
δυνατότητα Message Broadcasting της Epson στο λογισµικό Epson
Projector Management.

Art-Net

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > Art-Net
Ορίστε σε Ενεργό όταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα µε τη
χρήση Art-Net.
Net

Εισαγάγετε έναν αριθµό για το δίκτυο του βιντεοπροβολέα από το 0 έως
το 127 (προεπιλογή είναι το 0).

Sub-Net
Εισαγάγετε έναν αριθµό για το υποδίκτυο του βιντεοπροβολέα από το 0
έως το 15 (προεπιλογή είναι το 0).

Universe
Εισαγάγετε έναν αριθµό για το Universe του βιντεοπροβολέα από το 0 έως
το 15 (προεπιλογή είναι το 0).

Κανάλι έναρξης
Εισαγάγετε το κανάλι έναρξης που χειρίζεται το Art-Net από το 1 έως το
500 (προεπιλογή είναι το 1).

Πληρ. Καναλιού
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες καναλιού.

Message Broadcasting

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > Message Broadcasting
Ορίστε σε Ενεργό να λαµβάνετε το µήνυµα που παρέχεται από το Epson
Projector Management. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του Epson
Projector Management για λεπτοµέρειες.

a
Η ρύθµιση είναι διαθέσιµη µόνο όταν η επιλογή Crestron Connected
έχει οριστεί σε Ανενεργό.

Μηδενισµός (Μενού δικτύου)

s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Μηδενισµός
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιµές ρύθµισης του µενού ∆ίκτυο στις
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους.
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Μπορείτε να εµφανίσετε πληροφορίες σχετικά µε τον βιντεοπροβολέα και την
έκδοση προβάλλοντας το µενού Πληροφ. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η
αλλαγή των ρυθµίσεων στο µενού.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Πληροφορ. προβολέα" σελ.122
• "Πληροφ. Φωτισµού" σελ.123
• "Έκδοση" σελ.124
• "Πληρ. Κατάστασης" σελ.124
• "Πλ. προειδ. τάσης" σελ.124
• "Πλ. προειδ. θερ." σελ.124
• "Ιστ. ενεργ./απεν." σελ.124

Πληροφορ. προβολέα

s Πληροφ. > Πληροφορ. προβολέα
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του βιντεοπροβολέα.
Συν. χρόνος λειτ.

Εµφανίζει τον αριθµό ωρών λειτουργίας του βιντεοπροβολέα κατά τη
διάρκεια ζωής του.

Ώρες λειτουργίας
Εµφανίζει τον αριθµό των ωρών που έχει χρησιµοποιηθεί ο προβολέας από
τη στιγµή που ενεργοποιήθηκε.
Ο συνολικός χρόνος χρήσης εµφανίζεται ως "0H" για τις πρώτες 10 ώρες.
Εάν υπερβεί τις 10 ώρες, εµφανίζεται ως "10Η" και "11Η" σε µονάδες 1
ώρας.

Πηγή
Εµφανίζει το όνοµα της θύρας στην οποία είναι συνδεδεµένη η τρέχουσα
πηγή εισόδου.

Σήµα εισόδου
Εµφανίζει τη ρύθµιση σήµατος εισόδου της τρέχουσας πηγής εισόδου.

Ανάλυση
Εµφανίζει την ανάλυση της τρέχουσας πηγής εισόδου.

Ρυθµός ανανέωσης
Εµφανίζει το ρυθµό ανανέωσης της τρέχουσας πηγής εισόδου.

Πληρ. Συγχρ.
Εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε σήµατα βίντεο που ενδέχεται να
χρειαστούν σε έναν τεχνικό.

Μορφή χρώµατος
Εµφανίζει τη µορφή χρώµατος της τρέχουσας πηγής εισόδου.

Κατάσταση
Εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε προβλήµατα του προβολέα που
ενδέχεται να χρειαστούν σε έναν τεχνικό.

Αριθµός σειράς
Εµφανίζει τον αριθµό σειράς του βιντεοπροβολέα.

Τύπος φακού
Εµφανίζει τον αριθµό µοντέλου του εγκατεστηµένου φακού.

Event ID
Εµφανίζει τον αριθµό αναγνωριστικού συµβάντος που αντιστοιχεί σε ένα
πρόβληµα δικτύου. Ανατρέξτε στη λίστα των κωδικών αναγνωριστικού
συµβάντος.

Επ. σήµ. HDBaseT
Προβάλλει το επίπεδο σήµατος του ποµπού HDBaseT. Εάν οι
πληροφορίες προβάλλονται µε κίτρινο χρώµα, το επίπεδο σήµατος δεν
είναι αρκετό.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λίστα κωδικών αναγνωριστικού συµβάντος" σελ.122

Λίστα κωδικών αναγνωριστικού συµβάντος

Εάν η επιλογή Event ID στο µενού Πληροφορ. προβολέα εµφανίζει έναν
κωδικό αριθµό, ανατρέξτε σε αυτήν τη λίστα των κωδικών αναγνωριστικού
συµβάντος για τη λύση στο πρόβληµα του βιντεοπροβολέα που σχετίζεται µε
τον κωδικό.
Αν η επίλυση του προβλήµατος δεν είναι δυνατή, επικοινωνήστε µε την
Epson για τεχνική υποστήριξη.
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Event ID Αιτία και λύση

0432
0435

∆εν έγινε εκκίνηση του λογισµικού του δικτύου. Απενεργοποιήστε
τον βιντεοπροβολέα και ενεργοποιήστε τον ξανά.

0433 ∆εν είναι δυνατή η εµφάνιση των µεταφερθέντων εικόνων.
Επανεκκινήστε το λογισµικό δικτύου.

0434
0481
0482
0485

Ασταθής επικοινωνίας του δικτύου. Ελέγξτε την κατάσταση της
επικοινωνίας δικτύου, περιµένετε λίγα λεπτά και προσπαθήστε να
συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο.

0483
04FE

Το λογισµικό του δικτύου έκλεισε απροσδόκητα. Ελέγξτε την
κατάσταση της επικοινωνίας δικτύου, στη συνέχεια,
απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα και ενεργοποιήστε τον ξανά.

0484 Η επικοινωνία µε τον υπολογιστή έχει διακοπεί. Επανεκκινήστε το
λογισµικό δικτύου.

0479
04FF

Παρουσιάστηκε σφάλµα συστήµατος βιντεοπροβολέα.
Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα και ενεργοποιήστε τον ξανά.

0891 ∆εν µπορεί να εντοπιστεί ένα σηµείο πρόσβασης µε το ίδιο SSID.
Ρυθµίστε τον υπολογιστή, το σηµείο πρόσβασης και τον
βιντεοπροβολέα ώστε να έχουν ίδιο SSID.

0892 Ο τύπος ελέγχου ταυτότητας WPA/WPA2/WPA3 δεν ταιριάζει.
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις ασφαλείας του ασύρµατου δικτύου είναι
σωστές.

0893 ∆εν αντιστοιχεί ο τύπος κρυπτογράφησης TKIP/AES. Βεβαιωθείτε
ότι οι ρυθµίσεις ασφαλείας του ασύρµατου δικτύου είναι σωστές.

0894 Η επικοινωνία µε µη πιστοποιηµένο σηµείο πρόσβασης έχει διακοπεί.
Επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του δικτύου σας.

0895 Η επικοινωνία µε µια συνδεδεµένη συσκευή διεκόπη. Ελέγξτε την
κατάσταση σύνδεσης της συσκευής σας.

0898 Απέτυχε η λήψη του DHCP. Βεβαιωθείτε ότι ο διακοµιστής DHCP
λειτουργεί σωστά. Αν δεν χρησιµοποιείτε DHCP, ορίστε τη ρύθµιση
DHCP σε Ανενεργό στο µενού ∆ίκτυο του βιντεοπροβολέα.

0899 Άλλα σφάλµατα επικοινωνίας.

Event ID Αιτία και λύση

089A Ο τύπος ελέγχου ταυτότητας EAP δεν αντιστοιχεί στο δίκτυο.
Ελέγξτε τις ρυθµίσεις ασφαλείας του ασύρµατου LAN και
βεβαιωθείτε ότι το πιστοποιητικό ασφαλείας έχει εγκατασταθεί
σωστά.

089B Ο έλεγχος ταυτότητας διακοµιστή EAP απέτυχε. Ελέγξτε τις
ρυθµίσεις ασφαλείας του ασύρµατου LAN και βεβαιωθείτε ότι το
πιστοποιητικό ασφαλείας έχει εγκατασταθεί σωστά.

089C Ο έλεγχος ταυτότητας πελάτη EAP απέτυχε. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις
ασφαλείας του ασύρµατου LAN και βεβαιωθείτε ότι το
πιστοποιητικό ασφαλείας έχει εγκατασταθεί σωστά.

089D Η ανταλλαγή κλειδιών απέτυχε. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις ασφαλείας
του ασύρµατου LAN και βεβαιωθείτε ότι το πιστοποιητικό
ασφαλείας έχει εγκατασταθεί σωστά.

0920 Η εσωτερική µπαταρία που αποθηκεύει τις ρυθµίσεις ηµεροµηνίας
και ώρας του βιντεοπροβολέα τελειώνει. Απευθυνθείτε στην Epson
για βοήθεια.

Πληροφ. Φωτισµού

s Πληροφ. > Πληροφ. Φωτισµού
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της πηγής φωτισµού του βιντεοπροβολέα.
Ώρες φωτισµού

Εµφανίζει τον αριθµό των ωρών λειτουργίας για κάθε µία από τις
ρυθµίσεις Φωτεινή λειτουργία του βιντεοπροβολέα.

Υπ. ότι αποµένει
Εάν είναι ενεργοποιηµένη η ρύθµιση Συνεχής λειτουργία, εµφανίζεται ο
υπολειπόµενος αριθµός ωρών που ο βιντεοπροβολέας µπορεί να
διατηρήσει σταθερή φωτεινότητα.
s Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Φωτεινότητας > Συνεχής λειτουργία
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Έκδοση

s Πληροφ. > Έκδοση
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες υλικολογισµικού του βιντεοπροβολέα.

Πληρ. Κατάστασης

s Πληροφ. > Πληρ. Κατάστασης
Μπορείτε να δείτε τις βασικές πληροφορίες κατάστασης του βιντεοπροβολέα.
Κάθε κατηγορία περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες.
Status Information

Κατάσταση λειτουργίας του βιντεοπροβολέα.
Source

Πληροφορίες σήµατος εισόδου.
Signal Information

Πληροφορίες ψηφιακού σήµατος εισόδου.
Network Wired

Ρυθµίσεις ενσύρµατου δικτύου LAN.
Network Wireless

Ρυθµίσεις ασύρµατου δικτύου LAN.
Maintenance

Χρόνος λειτουργίας για το βιντεοπροβολέα και την πηγή φωτός.
Version

Έκδοση υλικολογισµικού βιντεοπροβολέα

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μηνύµατα εµφάνισης κατάστασης βιντεοπροβολέα" σελ.166

Πλ. προειδ. τάσης

s Πληροφ. > Πλ. προειδ. τάσης

Μπορείτε να δείτε διάφορες προειδοποιήσεις τάσης.
Αν επιλέξετε Λεπτ. όταν εµφανίζεται µια Προειδοποίηση ή ένα Σφάλµα,
µπορείτε να ελέγξετε λεπτοµερή αρχεία καταγραφής για πριν και µετά τον
εντοπισµό του σφάλµατος.

Πλ. προειδ. θερ.

s Πληροφ. > Πλ. προειδ. θερ.
Μπορείτε να δείτε διάφορες προειδοποιήσεις υψηλής θερµοκρασίας.
Αν επιλέξετε Λεπτ. όταν εµφανίζεται µια Προειδοποίηση ή ένα Σφάλµα,
µπορείτε να ελέγξετε λεπτοµερή αρχεία καταγραφής για πριν και µετά τον
εντοπισµό του σφάλµατος.

Ιστ. ενεργ./απεν.

s Πληροφ. > Ιστ. ενεργ./απεν.
Μπορείτε να δείτε τα αρχεία καταγραφής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
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Οι ρυθµίσεις στο µενού Επαναφορά σάς επιτρέπουν να επαναφέρετε
ορισµένες ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα στις προεπιλεγµένες τιµές τους.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "∆ιαγρ όλων µνηµών" σελ.125
• "Λειτ. ανανέωσης" σελ.125
• "Βαθµ. φωτεινότητας" σελ.125
• "Ρυθµίσεις NFC" σελ.126
• "Μηδενισµός όλων" σελ.126
• "Επαν. όλων (Εργ. προεπ.)" σελ.126

∆ιαγρ όλων µνηµών

sΜηδενισµός > ∆ιαγρ όλων µνηµών
Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις µνήµες που είναι αποθηκευµένες στις
λειτουργίες Μνήµη, Θέση φακού και ∆ιόρθ. γεωµετρίας.

Λειτ. ανανέωσης

sΜηδενισµός > Λειτ. ανανέωσης
Η διαδικασία ανανέωσης διαγράφει κάθε προβαλλόµενο µετείκασµα και
απενεργοποιεί τον βιντεοπροβολέα µετά από µια καθορισµένη χρονική
περίοδο.
Χρονοµετρητής

Ορίστε µια χρονική περίοδο κατά την οποία ο βιντεοπροβολέας εµφανίζει
την εικόνα ανανέωσης.

Μήνυµα
Ορίστε σε Ενεργό για την εµφάνιση ενός µηνύµατος που σας ενηµερώνει
ότι ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε λειτουργία ανανέωσης.

Έναρξη
Ξεκινά τη διαδικασία ανανέωσης για να διαγράψει κάθε προβαλλόµενο
µετείκασµα και να απενεργοποιήσει τον βιντεοπροβολέα µετά από µια
καθορισµένη χρονική περίοδο. Πατήστε οποιοδήποτε κουµπί στο
τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε αυτή τη διαδικασία.

Βαθµ. φωτεινότητας

sΜηδενισµός; > Βαθµ. φωτεινότητας
Η βαθµονόµηση της φωτεινής πηγής βελτιστοποιεί την ισορροπία χρωµάτων
της προβαλλόµενης εικόνας.
Εκτέλεση τώρα

Ξεκινά τη βαθµονόµηση της φωτεινής πηγής για να βελτιστοποιήσει την
ισορροπία χρωµάτων της προβαλλόµενης εικόνας. Ενδέχεται να µην
µπορείτε να ξεκινήσετε τη βαθµονόµηση εάν η θερµοκρασία
περιβάλλοντος του βιντεοπροβολέα είναι εκτός του επιτρεπτού εύρους.
(Για βέλτιστα αποτελέσµατα, περιµένετε 30 λεπτά µετά την ενεργοποίηση
του βιντεοπροβολέα πριν πραγµατοποιήσετε τη βαθµονόµηση.)
Η λειτουργία Βαθµ. φωτεινότητας δεν ξεκινά στις ακόλουθες
περιπτώσεις.
• Εάν ο βιντεοπροβολέας δεν χρησιµοποιείται συνεχώς για περισσότερο

από 20 λεπτά.
• Όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή και η

φωτεινότητα έχει µειωθεί αυτόµατα.
• Εάν χρησιµοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες και η φωτεινότητα της

πηγής φωτός µειώνεται σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο ή χαµηλότερο.
• ∆υναµική αντίθεση
• Έλεγχος σβ.φωτισµού
• Σίγαση A/V

• Στα πρώτα 10 λεπτά από την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα.
• Εάν η επιλογή Ρυθµ. Φωτεινότητας έχει οριστεί σε 30% ή λιγότερο.

Περιοδική εκτέλεση
Θέστε την επιλογή σε Ενεργό για να πραγµατοποιείτε βαθµονόµηση
φωτεινότητας κάθε 100 ώρες χρήσης.
Όταν έχει οριστεί σε Ανενεργό για να διατηρήσετε την προβαλλόµενη
εικόνα που έχει ρυθµιστεί µε τη χρήση πολλαπλής προβολής, εκτελέστε
βαθµονόµηση χρησιµοποιώντας το Εκτέλεση τώρα ή ρυθµίστε τη
λειτουργία Βαθµ. φωτεινότητας για να την εκτελείτε περιοδικά στην
οθόνη Ρυθµ. χρονοδιαγρ.



Μενού Επαναφοράς 126

Ρυθµ. χρονοδιαγρ.
Εµφανίζει την οθόνη Ρυθµ. χρονοδιαγρ. Ορίστε ένα συµβάν Βαθµ.
φωτεινότητας µε περιοδική εκτέλεση.

Τελευταία εκτέλεση
Εµφανίζει την ηµεροµηνία και την ώρα της τελευταίας βαθµονόµησης της
φωτεινής πηγής.

Ρυθµίσεις NFC

sΜηδενισµός > Ρυθµίσεις NFC
Μπορείτε να αποτρέψετε τη σάρωση στις ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα.
Προστ. εγγρ. NFC

Αποτρέπει τους πάντες από τη σάρωση των ρυθµίσεων του
βιντεοπροβολέα.

Κωδ. εγγραφής NFC
Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για τη σάρωση των ρυθµίσεων του
βιντεοπροβολέα µε µήκος έως 32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.

a
Εάν δεν ορίσετε Κωδ. εγγραφής NFC, το στοιχείο Προστ. εγγρ. NFC
ενεργοποιείται αυτόµατα όταν ενεργοποιείτε τον βιντεοπροβολέα. Εάν
θέλετε να σαρώσετε τις πληροφορίες του βιντεοπροβολέα
χρησιµοποιώντας την ετικέτα NFC στον βιντεοπροβολέα, ορίστε τη
ρύθµιση Κωδ. εγγραφής NFC σε Ανενεργό

Μηδενισµός όλων

sΜηδενισµός > Μηδενισµός όλων
Μπορείτε να επαναφέρετε τις περισσότερες ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα
στις προεπιλεγµένες τιµές τους.
∆εν είναι δυνατή η επαναφορά των παρακάτω ρυθµίσεων:
• Μνήµη
• Οθόνη έναρξης *

• Ευθυγράµ πίνακα
• Οµοιοµορφ χρώµατος
• Λογότυπο χρήστη *
• Ηµερ. & Ώρα
• Συµφωνία χρωµάτων
• Γλώσσα
• Στοιχεία µενού ∆ίκτυο
• Ρυθµίσεις NFC
* ∆ιαθέσιµο µόνο όταν ορίσετε τη ρύθµιση Πρ. Λογ. Χρήστη σε Ενεργό στο
µενού ρυθµίσεων Προστ. µε κωδ. πρόσβ.

Επαν. όλων (Εργ. προεπ.)

sΜηδενισµός > Επαν. όλων (Εργ. προεπ.)
Μπορείτε να επαναφέρετε τις τιµές ρύθµισης στις τιµές που έχετε ορίσει ή
στις εργοστασιακές προεπιλεγµένες τιµές.
Επ. όλων (προεπ. χρ.)

Μπορείτε να εφαρµόσετε τις τιµές που ορίζετε στο µενού Ρύθ. προεπ. χρ.
Επαν. όλων (Εργ. προεπ.)

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα στις
προεπιλεγµένες τιµές τους.
∆εν είναι δυνατή η επαναφορά των παρακάτω ρυθµίσεων:
• Πληροφ. Φωτισµού
• Ώρες λειτουργίας
• Προστ. µε κωδ. πρόσβ.
• Κωδ. πρόσβ.
• Ρυθµ. χρονοδιαγρ. *
* Μόνο όταν ορίζετε την επιλογή Προστασία προγρ. Σε Ενεργό από την
οθόνη Προστ. κωδ. πρόσβ.



Μενού Επαναφοράς 127

Ρύθ. προεπ. χρ.
Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγµένη τιµή που χρησιµοποιείται κατά
την εκτέλεση των λειτουργιών Επ. όλων (προεπ. χρ.).
Μπορείτε να ρυθµίσετε τις τιµές για τις ακόλουθες ρυθµίσεις:
• Λειτ. Χρώµατος
• Φωτεινή λειτουργία
• Επίπ. φωτειν.
• Συνεχής λειτουργία
• Μήνυµα
• Επιβεβ. Αναµoνής
• Χρονοδ Σίγαση A/V
• Απεν. Σίγασης A/V
• Χαρακτηριστ.ήχος
• Ρυθµίσεις A/V
• Λειτ. αναµονής
• Λειτ. Ύπνου
• Γλώσσα
• Ασύρµατη τροφοδοσ.
• DHCP (στο µενού Ενσύρµ.LAN)
• Επικοιν. εντολής

Ρύθµιση κωδικού πρόσβασης
Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης κατά την επαναφορά τιµών
στις προεπιλεγµένες τιµές ρύθµισης του χρήστη ή στις εργοστασιακές
προεπιλεγµένες τιµές τους. Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης έχει
οριστεί σε "0000". Αλλάξτε τη ρύθµιση ορίζοντας το δικό σας κωδικό
πρόσβασης.



Ρύθµιση χαρακτηριστικών βιντεοπροβολέα
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για να χρησιµοποιήσετε τις δυνατότητες ρύθµισης του βιντεοπροβολέα σας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ρυθµίσεις πολλαπλής προβολής" σελ.129
• "Χρήση εξωτερικής κάµερας" σελ.134
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Μπορείτε να συνδυάσετε τις προβαλλόµενες εικόνες από πολλούς
βιντεοπροβολείς για να δηµιουργήσετε µια φωτεινή εικόνα ή µια µεγάλη,
οµοιόµορφη εικόνα.
Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία αυτόµατης ρύθµισης που χρησιµοποιεί την
προαιρετική εξωτερική κάµερα και το λογισµικό Epson Project Professional
Tool, µπορείτε να εκτελέσετε ψηφιακή λειτουργία χωρίς καµία ρύθµιση.

a
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη του λογισµικού Epson Projector
Professional Tool και του εγχειριδίου του από τον ακόλουθο ιστότοπο.
epson.sn

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Επισκόπηση διαδικασίας" σελ.129
• "Προετοιµασία" σελ.129
• "Σύνθεση εικόνας" σελ.131
• "Προσαρµογή χρωµάτων" σελ.132

Επισκόπηση διαδικασίας

Αυτή η ενότητα εξηγεί τη συνιστώµενη διαδικασία για τη χρήση της
προαιρετικής εξωτερικής κάµερας και του λογισµικού Epson Projector
Professional Tool.
Προετοιµασία
• Αρχικοποίηση βιντεοπροβολέων
• Ανάθεση κύριου βιντεοπροβολέα
• Βαθµονόµηση βιντεοπροβολέων
• Εγκατάσταση βιντεοπροβολέων
• Εκτέλεση γενικευµένων ρυθµίσεων εικόνας
• Σύνδεση προβολέα σε δίκτυο
Σύνθεση εικόνας
• Παράθεση
• Στοίβαξη

Προσαρµογή χρωµάτων

Προετοιµασία

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να εκτελέσετε βασικές ρυθµίσεις πριν
εγκαταστήσετε τον βιντεοπροβολέα και πώς να προετοιµαστείτε εκ των
προτέρων για ευκολότερες λειτουργίες αργότερα.
Μπορείτε να ρυθµίσετε έως και 15 βιντεοπροβολείς για προβολή µιας
µεγάλης εικόνας συνθέτοντας πολλές εικόνες (παράθεση) και έως και 6
βιντεοπροβολείς για προβολή µιας φωτεινής εικόνας µε επικάλυψη εικόνων
(stacking).

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αρχικοποίηση βιντεοπροβολέων" σελ.129
• "Ανάθεση κύριου βιντεοπροβολέα" σελ.130
• "Βαθµονόµηση βιντεοπροβολέων" σελ.130
• "Εγκατάσταση βιντεοπροβολέων" σελ.130
• "Εκτέλεση γενικευµένων ρυθµίσεων εικόνας" σελ.130
• "Σύνδεση προβολέων σε δίκτυο" σελ.131

Αρχικοποίηση βιντεοπροβολέων

Πρέπει να διορθώσετε τη διαφορά στις ρυθµίσεις για κάθε βιντεοπροβολέα.
Εκτελέστε τις ακόλουθες λειτουργίες για όλους τους βιντεοπροβολείς:
• Επαναφέρετε όλες τις ρυθµίσεις του προβολέα στις προεπιλεγµένες τιµές

τους.
sΜηδενισµός > Μηδενισµός όλων

• Επαναφέρετε όλες τις τιµές ρύθµισης του µενού Οµοιοµορφ χρώµατος στις
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους.
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Οµοιοµορφ χρώµατος > Μηδενισµός

• Επαναφέρετε όλες τις τιµές ρύθµισης του µενού Ευθυγράµ πίνακα στις
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους.
s Εκτεταµένη > Αποστολή > Ευθυγράµ πίνακα > Μηδενισµός

• Ορίστε την επιλογή Επίπεδο προσ. σε Όλα στο µενού Συµφωνία
χρωµάτων και επιλέξτε 0 για Κόκκινο, Πράσινο και Μπλε.

http://epson.sn
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s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Αντιστοιχία οθονών > Συµφωνία
χρωµάτων

a
Συνιστούµε να ορίσετε τη ρύθµιση Λειτ. Ύπνου σε Ανενεργό στο
µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα µετά την ολοκλήρωση της
αρχικοποίησης.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λειτ. Ύπνου" σελ.102

Ανάθεση κύριου βιντεοπροβολέα

Επιλέξτε έναν βιντεοπροβολέα για να γίνει η βάση για προσαρµογή.
Εµφανίστε δοκιµαστικά µοτίβα από όλους τους βιντεοπροβολείς και επιλέξτε
αυτό που έχει λιγότερη ανοµοιοµορφία χρώµατος από τον κύριο
βιντεοπροβολέα.

a
• Μπορείτε να προβάλλετε το δοκιµαστικό µοτίβο πατώντας το

κουµπί ∆οκιµαστικό µοτίβο στον πίνακα ελέγχου ή στο
τηλεχειριστήριο.

• Σας συνιστούµε να εµφανίσετε τα ακόλουθα δοκιµαστικά µοτίβα:
Γκρι µπάρες Κ, Γκρι µπάρες Ο και Λευκό

• Εάν χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο, συνιστούµε να εκχωρήσετε
το ίδιο αναγνωριστικό για τον κύριο βιντεοπροβολέα και το
τηλεχειριστήριο για να περιορίσετε τον στόχο ελέγχου.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αναγν. βιντεοπροβ." σελ.106

Βαθµονόµηση βιντεοπροβολέων

Προσαρµόστε τις αλλαγές που συµβαίνουν µε την πάροδο του χρόνου λόγω
της επαναλαµβανόµενης χρήσης βιντεοπροβολέων.
Εκτελέστε τις ακόλουθες λειτουργίες για όλους τους βιντεοπροβολείς:
• Εκτελέστε βαθµονόµηση φωτεινότητας.
sΜηδενισµός; > Βαθµ. φωτεινότητας

• Εκτελέστε έγχρωµη βαθµονόµηση.
s Εκτεταµένη > Έγχρωµη βαθµονόµηση

Για να επεκτείνετε το εύρος προσαρµογής, ορίστε τη ρύθµιση Λειτ.
Χρώµατος σε Πολλαπλή προβολή στο µενού Εικόνα του βιντεοπροβολέα.

a
• Εάν δεν εγκαταστήσετε την προαιρετική εξωτερική κάµερα ή δεν

πραγµατοποιήσατε επιτυχηµένη έγχρωµη βαθµονόµηση, εκτελέστε
Οµοιοµορφ χρώµατος.

• Εάν ορίσετε την επιλογή Περιοδική εκτέλεση σε Ενεργό στο µενού
Βαθµ. φωτεινότητας, το χρώµα που προσαρµόζεται στην πολλαπλή
προβολή ενδέχεται να αλλάξει λόγω αυτόµατης βαθµονόµησης.

• Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία Λειτ. Χρώµατος του
βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας το κουµπί [Color Mode] στο
τηλεχειριστήριο.

Εγκατάσταση βιντεοπροβολέων

Εγκαταστήστε όλους τους βιντεοπροβολείς σε κατάλληλη τοποθεσία.
Όταν εγκαθιστάτε τον κύριο βιντεοπροβολέα στο κέντρο, µπορείτε εύκολα
να βαθµονοµήσετε τα χρώµατα επειδή µειώνεται τυχόν ανοµοιογένεια στο
κέντρο της προβαλλόµενης περιοχής.

Εκτέλεση γενικευµένων ρυθµίσεων εικόνας

Εκτελέστε τις ακόλουθες λειτουργίες για όλους τους βιντεοπροβολείς για να
προσαρµόσετε τη θέση και το σχήµα των ορθογώνιων προβαλλόµενων
εικόνων.
Η εµφάνιση του δοκιµαστικού µοτίβου διευκολύνει την προσαρµογή της
θέσης προβολής και του σχήµατος.
• Για τη θέση προβολής, ρυθµίστε τη θέση, τη γωνία και τη µετακίνηση

φακού.
• Για το µέγεθος προβολής, προσαρµόστε την θέση και το ζουµ.
• Για την εστίαση εικόνας, προσαρµόστε την εστίαση.
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a
• Οι προβαλλόµενες εικόνες δεν είναι σταθερές αµέσως µετά την

ενεργοποίηση του προβολέα. Σας συνιστούµε να προσαρµόσετε τον
βιντεοπροβολέα τουλάχιστον 20 λεπτά µετά την έναρξη της
προβολής.

• Σας συνιστούµε να εµφανίσετε τα ακόλουθα δοκιµαστικά µοτίβα:
Γκρι µπάρες Κ, Γκρι µπάρες Ο και Λευκό

• Όταν ρυθµίζετε το ύψος της εικόνας µε την κάθετη µετατόπιση
φακού, κάντε τη ρύθµιση µετακινώντας την εικόνα από κάτω προς
τα επάνω.
Εάν ολοκληρώσετε την προσαρµογή µε την προβαλλόµενη εικόνα
στο κάτω µέρος, η προβαλλόµενη εικόνα ενδέχεται να βρίσκεται σε
χαµηλή θέση.

• ∆εν συνιστάται να κάνετε διόρθωση γεωµετρίας για τους
ακόλουθους λόγους:
• Η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να µειωθεί.
• Εάν η τιµή διόρθωσης είναι πολύ µεγάλη, η βαθµονόµηση της

εικόνας ενδέχεται να είναι δύσκολη.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μετακ. φακού" σελ.62
• "Ζουµ" σελ.62
• "Εστίαση" σελ.65

Σύνδεση προβολέων σε δίκτυο

Συνδέστε όλους τους προβολείς σε διανοµέα δικτύου χρησιµοποιώντας
καλώδια LAN.
Όταν δηµιουργηθεί µια σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι σε όλους τους
βιντεοπροβολείς έχει εκχωρηθεί η δική τους διεύθυνση IP.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σύνδεση ενσύρµατου δικτύου" σελ.43

Σύνθεση εικόνας

Μπορείτε να δηµιουργήσετε µια φωτεινή σύνθετη εικόνα και µια µεγάλη
εικόνα από πολλούς βιντεοπροβολείς.

Πριν συνθέσετε τις εικόνες, επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθµίσεις στο λογισµικό
Epson Projector Professional Tool.

• ∆ηµιουργήστε µια οµάδα προβολέων στην καρτέλα Layout/Monitoring.
• Καθορίστε τη θέση κάθε βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας τις Tiling and
Stacking Settings στην οθόνη Edit Group.

a
Εάν το λογισµικό Epson Projector Professional Tool δεν είναι
διαθέσιµο, δηµιουργήστε µια οµάδα στο µενού του βιντεοπροβολέα.
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Οµαδοποίηση

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Παράθεση" σελ.131
• "Στοίβαξη" σελ.132
• "Οµαδοποίηση" σελ.106

Παράθεση

Μπορείτε να προβάλλετε µία µεγάλη εικόνα από έως και 15 βιντεοπροβολείς.
Ξεκινήστε τον οδηγό Geometry Correction Assist - Tiling Function στο
λογισµικό Epson Projector Professional Tool.
s Setting > Camera Assist > Geometry Correction Assist > Tiling > Start
Όταν ολοκληρωθεί ο οδηγός, εκτελέστε τις ακόλουθες λειτουργίες όπως
απαιτείται:
• Αντιστοιχία οθονών για τη διόρθωση της διαφοράς µεταξύ της απόχρωσης

και της φωτεινότητας για κάθε εικόνα που προβάλλεται.
• ∆ιόρθωση σηµείου για προσαρµογή των κενών στις θέσεις της

προβαλλόµενης εικόνας.
• Κλίµακα για περικοπή ή/και κλιµάκωση τµηµάτων της εικόνας.
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a
• Ο απαιτούµενος χρόνος για τη διαµόρφωση παράθεσης ποικίλλει

αυτόµατα ανάλογα µε τη διάταξη και τον αριθµό των
βιντεοπροβολέων. Χρειάζονται περίπου 8 λεπτά.

• Ο απαιτούµενος χρόνος για την αντιστοίχιση οθονών ποικίλλει
ανάλογα µε τη διάταξη και τον αριθµό των βιντεοπροβολέων.
Χρειάζονται περίπου 18 λεπτά.

• Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την προαιρετική εξωτερική κάµερα ή το
λογισµικό Epson Projector Professional Tool δεν είναι διαθέσιµο,
επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθµίσεις από τη ρύθµιση Πολλαπλή
προβολή στο µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα:
• Παράθεση
• Μείξη άκρων
• Αντιστοιχία οθονών
• Ρυθµ. Φωτεινότητας
• Συµφωνία χρωµάτων
• Επίπεδο µαύρου χρώµ.

• Μπορείτε να ρυθµίσετε έως 9 προβολείς στο µενού προβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "∆ιόρθωση σηµείου" σελ.64
• "Ρυθµ. Φωτεινότητας" σελ.66
• "Παράθεση" σελ.106
• "Κλίµακα" σελ.86
• "Μείξη άκρων" σελ.107
• "Αντιστοιχία οθονών" σελ.108
• "Συµφωνία χρωµάτων" σελ.109
• "Επίπεδο µαύρου χρώµ." σελ.107

Στοίβαξη

Μπορείτε να δηµιουργήσετε µια φωτεινή εικόνα µε επικάλυψη εικόνων από
έως 6 βιντεοπροβολείς.
Ξεκινήστε τον οδηγό Geometry Correction Assist - Stacking Function στο
λογισµικό Epson Projector Professional Tool.
s Setting > Camera Assist > Geometry Correction Assist > Stacking >
Start

Όταν ολοκληρωθεί ο οδηγός, εάν υπάρχουν κενά στα pixel των
προβαλλόµενων εικόνων, προσαρµόστε τη ρύθµιση ∆ιόρθωση σηµείου
χειροκίνητα.

a
• Ο απαιτούµενος χρόνος για αυτόµατη διαµόρφωση stacking

ποικίλλει ανάλογα µε τη διάταξη και τον αριθµό των
βιντεοπροβολέων. Χρειάζονται περίπου 9 λεπτά.

• Εάν το λογισµικό Epson Projector Professional Tool δεν είναι
διαθέσιµο, ξεκινήστε την αυτόµατη προσαρµογή στον κύριο
βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας το µενού του βιντεοπροβολέα.
Μπορείτε να ρυθµίσετε έως 2 προβολείς στο µενού προβολέα.
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Απλή αλληλοκάλυψη >
Έναρξη αυτόµ. προσ.

• Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει την προαιρετική εξωτερική κάµερα,
προσαρµόστε χειροκίνητα τις ακόλουθες ρυθµίσεις:
• Εστίαση
• Ζουµ
• Μετακ. φακού
• ∆ιόρθ. γεωµετρίας

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "∆ιόρθωση σηµείου" σελ.64
• "Μετακ. φακού" σελ.62
• "Ζουµ" σελ.62
• "Εστίαση" σελ.65
• "Προϋποθέσεις για απλή αλληλοκάλυψη" σελ.110
• "Απλή αλληλοκάλυψη" σελ.109
• "∆ιόρθ. γεωµετρίας" σελ.88

Προσαρµογή χρωµάτων

Εµφανίστε τα δοκιµαστικά µοτίβα από όλους τους βιντεοπροβολείς για να
ελέγξετε κάθε χρωµατικό τόνο.
Εάν χρειάζεται να ρυθµίσετε τον χρωµατικό τόνο, εκτελέστε τις ακόλουθες
λειτουργίες:
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• Προσαρµόστε τις ρυθµίσεις Απόχρωση, Κορεσµός και Φωτεινότητα για
µεµονωµένα χρώµατα εικόνων.
s Εικόνα > Σύνθ. ρυθµίσεις > RGBCMY

• Προσαρµόστε τη συνολική απόχρωση της εικόνας.
s Εικόνα > Ισορροπία λευκού

a
Σας συνιστούµε να εµφανίσετε τα ακόλουθα δοκιµαστικά µοτίβα:
Γκρι µπάρες Κ, Γκρι µπάρες Ο και Λευκό
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Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε εκτεταµένες λειτουργίες, όπως τη λειτουργία
Camera Assist και τη λειτουργία πρόσβασης σε αποµακρυσµένη κάµερα µε
την προαιρετική εξωτερική κάµερα.
Οι εκτεταµένες λειτουργίες µειώνουν τον χρόνο και την προσπάθεια που
απαιτείται για τη ρύθµιση της εικόνας.
Όταν χρησιµοποιείτε την προαιρετική εξωτερική κάµερα, οι ακόλουθες
λειτουργίες που συνήθως απαιτούνται για γενικές λύσεις κάµερας
καθίστανται περιττές:

• Προετοιµασία όπως η εξασφάλιση της θέσης εγκατάστασης και η
προσαρµογή της γωνίας προβολής.
Καθώς η προαιρετική εξωτερική κάµερα είναι εγκατεστηµένη στον
βιντεοπροβολέα ή στον φακό, δεν απαιτείται τρίποδο και χώρος
εγκατάστασης. ∆εν υπάρχει επίσης ανάγκη ρύθµισης της εστίασης, της
γωνίας και της έκθεσης.

• Ενεργοποίηση
Το λογισµικό Epson Projector Professional Tool και το Epson Web Control
σάς επιτρέπουν να χρησιµοποιείτε τις εκτεταµένες λειτουργίες.

a
Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισµικό και το εγχειρίδιο του Epson
Projector Professional Tool από τον ακόλουθο ιστότοπο.
epson.sn

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λειτουργία Camera Assist" σελ.134
• "Ρυθµίσεις πολλαπλής προβολής" σελ.129
• "Επιλογές ελέγχου Web" σελ.141

Λειτουργία Camera Assist

Μπορείτε να προσαρµόσετε αυτόµατα την εικόνα χρησιµοποιώντας την
προαιρετική εξωτερική κάµερα.
Οι παρακάτω λειτουργίες camera assist διατίθενται µε τον βιντεοπροβολέα
σας:

• Geometry Correction Assist - Tiling Function (µε το λογισµικό Epson
Projector Professional Tool)

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να δηµιουργήσετε µια οµαλή εικόνα από
πολλούς βιντεοπροβολείς κατά την προβολή σε επίπεδη οθόνη.
Επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθµιση Μείξη άκρων και προσαρµόζοντας το
κατά προσέγγιση µέγεθος και τη θέση της εικόνας σας, οι βιντεοπροβολείς
συνδυάζουν αυτόµατα αυτές τις εικόνες και διορθώνουν το σχήµα της
εικόνας.

• Geometry Correction Assist - Stacking Function (µε το λογισµικό Epson
Projector Professional Tool)/Απλή αλληλοκάλυψη

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να δηµιουργήσετε µια φωτεινή εικόνα
επικαλύπτοντας τις εικόνες πολλών βιντεοπροβολέων.
Προσαρµόζοντας το κατά προσέγγιση µέγεθος και τη θέση της εικόνας σας,
οι βιντεοπροβολείς επικαλύπτουν αυτόµατα αυτές τις εικόνες για να
δηµιουργήσουν µία εικόνα.

http://epson.sn
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Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο λογισµικό Epson Projector Professional Tool,
µπορείτε εύκολα και γρήγορα να δηµιουργήσετε µια φωτεινή εικόνα
χρησιµοποιώντας το µενού Απλή αλληλοκάλυψη στο µενού του
βιντεοπροβολέα.
s Εκτεταµένη > Πολλαπλή προβολή > Απλή αλληλοκάλυψη

• Αντιστοιχία οθονών

Μπορείτε να διορθώσετε τις διαφορές στην απόχρωση και τη φωτεινότητα
µεταξύ των βιντεοπροβολέων για να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα
εµφάνισης της συνδυασµένης εικόνας.

• Έγχρωµη βαθµονόµηση
Όταν ο χρωµατικός τόνος της οθόνης µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου,
µπορείτε να προσαρµόσετε αυτόµατα τον χρωµατικό τόνο ολόκληρης της
οθόνης µε βάση τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις χρώµατος.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Απλή αλληλοκάλυψη" σελ.109
• "Συµφωνία χρωµάτων" σελ.109
• "Έγχρωµη βαθµονόµηση" σελ.105



Παρακολούθηση και έλεγχος του βιντεοπροβολέα
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του βιντεοπροβολέα µέσω δικτύου.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Επιλογές παρακολούθησης και ελέγχου βιντεοπροβολέα" σελ.137
• "Πρόσβαση βιντεοπροβολέα σε δίκτυο µε χρήση προγράµµατος περιήγησης στο Web" σελ.140
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Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τον βιντεοπροβολέα από
δίκτυο µε πολλούς τρόπους.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Epson Projector Management" σελ.137
• "Epson Web Control" σελ.137
• "SNMP" σελ.137
• "Εντολές ESC/VP21" σελ.138
• "Εντολές ESC/VP.net" σελ.138
• "PJLink" σελ.138
• "Art-Net" σελ.139
• "Υποστήριξη Crestron Connected" σελ.139
• "Web API" σελ.139

Epson Projector Management

Το λογισµικό Epson Projector Management (µόνο για Windows) σάς
επιτρέπει να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τον βιντεοπροβολέα σας µέσω
του δικτύου. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του Epson Projector
Management για οδηγίες.
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη του Epson Projector Management από
την παρακάτω δικτυακή τοποθεσία.
epson.sn

a
Η µέθοδος πιστοποίησης κατά την εγγραφή προβολέων ποικίλλει
ανάλογα µε την έκδοση του λογισµικού Epson Projector Management
που χρησιµοποιείτε. Για καλύτερα αποτελέσµατα, σας συνιστούµε να
χρησιµοποιήσετε την τελευταία έκδοση του λογισµικού Epson
Projector Management.

Epson Web Control

Αφού συνδέσετε τον βιντεοπροβολέα σας στο δίκτυό σας, µπορείτε να
επιλέξετε τις ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα και να ελέγχετε την προβολή

χρησιµοποιώντας ένα συµβατό πρόγραµµα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αυτό
σας επιτρέπει να έχετε αποµακρυσµένη πρόσβαση στον βιντεοπροβολέα.
Στη λειτουργία Αναπ. περιεχ., µπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε λίστες
αναπαραγωγής.

a
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα παρακάτω προγράµµατα

περιήγησης στο Web.
• Internet Explorer 11 ή νεότερο (Windows)
• Microsoft Edge (Windows)
• Safari (Mac, iOS)
• Chrome (Android)

• Κατά τη χρήση του προγράµµατος περιήγησης στο Web, µην
πραγµατοποιείτε σύνδεση χρησιµοποιώντας διακοµιστή
µεσολάβησης. ∆εν είναι δυνατή η επιλογή όλων των ρυθµίσεων
µενού του βιντεοπροβολέα ή ο έλεγχος όλων των λειτουργιών του
βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα περιήγησης στο
διαδίκτυο.

• Εάν ορίσετε την επιλογή Λειτ. αναµονής σε Επικ. Ενεργ., µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε ένα πρόγραµµα περιήγησης στο Web για να
επιλέξετε τις ρυθµίσεις προβολής και ελέγχου, ακόµη και αν ο
βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής (όταν η
τροφοδοσία είναι απενεργοποιηµένη).
s Εκτεταµένη > Λειτ. αναµονής

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Πρόσβαση βιντεοπροβολέα σε δίκτυο µε χρήση προγράµµατος περιήγησης

στο Web" σελ.140

SNMP

Οι διαχειριστές δικτύου µπορούν να εγκαταστήσουν λογισµικό SNMP (Απλό
Πρωτόκολλο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου) σε υπολογιστές του δικτύου, έτσι ώστε να
µπορούν να παρακολουθούν τους βιντεοπροβολείς. Εάν το δίκτυό σας
χρησιµοποιεί αυτό το λογισµικό, µπορείτε να ρυθµίσετε τον βιντεοπροβολέα
για παρακολούθηση SNMP.
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > SNMP

http://epson.sn
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a
• Ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει έκδοση παράγοντα SNMP 1

(SNMPv1).
• ∆εν µπορείτε να παρακολουθήσετε βιντεοπροβολείς

χρησιµοποιώντας SNMP στη γρήγορη λειτουργία σύνδεσης.

Εντολές ESC/VP21

Μπορείτε να ελέγχετε το βιντεοπροβολέα από µια εξωτερική συσκευή
χρησιµοποιώντας την εντολή ESC/VP21.
Με τη µετάδοση της εντολής ενεργοποίησης στον βιντεοπροβολέα, ο
βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται και τίθεται σε κατάσταση λειτουργίας
προθέρµανσης. Μόλις ο βιντεοπροβολέας τεθεί σε λειτουργία, επιστρέφεται
µήνυµα άνω και κάτω τελείας ":" (3Ah).
Κατά την είσοδο µιας εντολής, ο βιντεοπροβολέας εκτελεί την εντολή,
επιστρέφει πίσω το µήνυµα ":" και, κατόπιν, αποδέχεται την επόµενη εντολή.
Αν η εντολή υπό επεξεργασία τερµατιστεί χωρίς λόγο, παράγεται ένα µήνυµα
σφάλµατος και επιστρέφεται πίσω το µήνυµα ":".
Μπορείτε να ελέγξετε τις διαθέσιµες εντολές και διατάξεις καλωδίων στις
Specifications του βιντεοπροβολέα.

Εντολές ESC/VP.net

Μπορείτε να παρακολουθείτε τον βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας εντολές
ESC/VP.net.
Όταν η ρύθµιση Επικοιν. εντολής έχει οριστεί σε Προστατευµένο, µπορείτε
να συνδέσετε τον βιντεοπροβολέα µε την έκδοση 2.0 χρησιµοποιώντας την
επιλογή Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web.
Όταν η ρύθµιση Επικοιν. εντολής έχει οριστεί σε Συµβατό, µπορείτε να
συνδέσετε τον βιντεοπροβολέα µε την έκδοση 2.0 ή 1.0. Χρησιµοποιήστε την
επιλογή Κωδ.πρόσβ. Monitor για την έκδοση 1.0. Μπορείτε να ρυθµίσετε
την επιλογή Κωδ.πρόσβ. Monitor στο Epson Web Control.
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > Επικοιν. εντολής

Μπορείτε να ελέγξετε τις διαθέσιµες εντολές και τον αριθµό θύρας στην
επιλογή Specifications του βιντεοπροβολέα.

PJLink

Η PJLink (Japan Business Machine and Information System Industries
Association, Ένωση βιοµηχανιών Ιαπωνίας για µηχανήµατα και
πληροφοριακά συστήµατα επιχειρήσεων) καθιέρωσε το JBMIA ως πρότυπο
πρωτόκολλο ελέγχου για τους συµβατούς µε δίκτυα βιντεοπροβολείς, σε µια
προσπάθεια να τυποποιήσει τα πρωτόκολλα ελέγχου βιντεοπροβολέων.
Ο βιντεοπροβολέας συµµορφώνεται µε το πρότυπο PJLink Class2 που έχει
καθιερώσει η JBMIA.
Ο αριθµός θύρας που χρησιµοποιείται για τη λειτουργία αναζήτησης PJLink
είναι 4352 (UDP).
Πρέπει να προβείτε σε ρυθµίσεις δικτύου πριν να είναι δυνατή η χρήση του
PJLink.
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Βασικό > Κωδ. πρόσβ. PJLink
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ειδοποίηση > Ειδοπ. PJLink
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > PJLink
Συµµορφώνεται µε όλες τις εντολές, εκτός από τις ακόλουθες οι οποίες
ορίζονται βάσει του PJLink Class2. Η συµφωνία επιβεβαιώθηκε µε την
εξακρίβωση της προσαρµοστικότητας του προτύπου PJLink.
Μη συµβατές εντολές:

Λειτουργία Εντολή PJLink

Ρυθµίσεις παύσης Ρύθµιση παύσης εικόνας AVMT 11

Ρύθµιση παύσης ήχου AVMT 21

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
Μπορείτε να ελέγξετε τις πρόσθετες πληροφορίες για την υποστήριξη PJLink
στις Specifications του βιντεοπροβολέα.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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Art-Net

Το Art-Net είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας Ethernet που βασίζεται στο
πρωτόκολλο TCP/IP. Μπορείτε να ελέγξετε το βιντεοπροβολέα
χρησιµοποιώντας ελεγκτή DMX ή σύστηµα εφαρµογής.
Μπορείτε να ελέγξετε τους ορισµούς καναλιών που χρησιµοποιούνται για τον
έλεγχο του βιντεοπροβολέα στις Specifications του βιντεοπροβολέα.

Υποστήριξη Crestron Connected

Εάν χρησιµοποιείτε το σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου δικτύου
Crestron Connected, µπορείτε να ρυθµίσετε το βιντεοπροβολέα σας για
χρήση στο σύστηµα. Το Crestron Connected σάς επιτρέπει να ελέγχετε και να
παρακολουθείτε το βιντεοπροβολέα σας χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα
περιήγησης στο διαδίκτυο.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο λειτουργίας Crestron
Connected από το Epson Web Control. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το
Crestron Connected στο µενού ∆ίκτυο του βιντεοπροβολέα για να µπορέσετε
να χρησιµοποιήσετε το Crestron Connected.
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > Crestron Connected

a
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Μετάδοση µηνύµατος

στο λογισµικό Epson Projector Management όταν χρησιµοποιείτε το
Crestron Connected.

• Αν ορίσετε τη ρύθµιση Λειτ. αναµονής σε Επικ. Ενεργ., µπορείτε να
ελέγχετε το βιντεοπροβολέα, ακόµη και όταν βρίσκεται σε
λειτουργία αναµονής (όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιηµένη).
s Εκτεταµένη > Λειτ. αναµονής

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το Crestron Connected, επισκεφτείτε
τον ιστότοπο της Crestron.
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
Για την παρακολούθηση συσκευών στο σύστηµα, µπορείτε να χρησιµοποιείτε
το Crestron RoomView Express ή το Crestron Fusion που παρέχεται από την
Crestron. Μπορείτε να επικοινωνείτε µε την υπηρεσία βοήθειας και να

αποστέλλετε µηνύµατα έκτακτης ανάγκης. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην
παρακάτω δικτυακή τοποθεσία.
http://www.crestron.com/getroomview

Web API

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Web API για να χειριστείτε τον
βιντεοπροβολέα. Ανατρέξτε στο Web API Specifications for Projectors για
λεπτοµέρειες.

a
• Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας της

επικοινωνίας Web API χρησιµοποιώντας Έλεγχο ταυτότητας API
(Συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας).

• Το όνοµα χρήστη για τον έλεγχο ταυτότητας API είναι
EPSONWEB. Χρησιµοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης που έχει
οριστεί ως Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web.

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview
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Αφού συνδέσετε τον βιντεοπροβολέα σας στο δίκτυό σας, µπορείτε να
επιλέξετε τις ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα και να ελέγχετε την προβολή
χρησιµοποιώντας ένα συµβατό πρόγραµµα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αυτό
σας επιτρέπει να έχετε αποµακρυσµένη πρόσβαση στον βιντεοπροβολέα.

a Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας είναι ενεργοποιηµένος.

b Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ή η συσκευή σας είναι συνδεδεµένη στο
ίδιο δίκτυο µε τον βιντεοπροβολέα.

c Ξεκινήστε το πρόγραµµα περιήγησης στο Web στον υπολογιστή ή τη
συσκευή.

d Μεταβείτε στην οθόνη Epson Web Control πληκτρολογώντας τη
διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα στο πλαίσιο διεύθυνσης του
προγράµµατος περιήγησης. Κατά την εισαγωγή µιας διεύθυνσης IPv6,
προσθέστε στη διεύθυνση [ και ].
Εµφανίζεται η οθόνη Epson Web Control.
• Σε κανονική λειτουργία

A Σας επιτρέπει να έχετε αποµακρυσµένο έλεγχο του βιντεοπροβολέα.

B Ελέγχει τις ρυθµίσεις µενού του βιντεοπροβολέα µε το δάχτυλο ή το
ποντίκι σας.

C Εµφανίζεται ένα δοκιµαστικό µοτίβο.

D Εµφανίζει την κατάσταση του βιντεοπροβολέα.

E Ανοίγει το παράθυρο λειτουργίας Crestron Connected. ∆ιατίθεται
µόνο όταν ρυθµίζετε το σύστηµα Crestron Connected.

F Ανοίγει λεπτοµερείς ρυθµίσεις βιντεοπροβολέα.

G Λήψη εικόνας της προβαλλόµενης εικόνας από αποµακρυσµένη
τοποθεσία.

H Χειρίζεται τον φακό του βιντεοπροβολέα.

• Σε λειτουργία αναπαραγωγής περιεχοµένου

A Σας επιτρέπει να έχετε αποµακρυσµένο έλεγχο του βιντεοπροβολέα.

B Επιλέγει τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να παίξετε και σας επιτρέπει
να δηµιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε λίστες αναπαραγωγής.

C Ανοίγει την οθόνη Χρονοδιάγραµµα.

D Ελέγχει τις ρυθµίσεις µενού του βιντεοπροβολέα µε το δάχτυλο ή το
ποντίκι σας.
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E Εµφανίζεται ένα δοκιµαστικό µοτίβο.

F Εµφανίζει την κατάσταση του βιντεοπροβολέα.

G Ανοίγει λεπτοµερείς ρυθµίσεις βιντεοπροβολέα.

H Ανοίγει το παράθυρο λειτουργίας Crestron Connected. ∆ιατίθεται µόνο
όταν ρυθµίζετε το σύστηµα Crestron Connected.

I Χειρίζεται τον φακό του βιντεοπροβολέα.

J Καταγράφει ή διαγράφει τα δεδοµένα για µια λίστα αναπαραγωγής στη
µονάδα flash USB.

e Επιλέξτε την επιλογή που αντιστοιχεί στη λειτουργία του
βιντεοπροβολέα που θέλετε να ελέγξετε.

a
• Μπορεί να χρειαστεί να πραγµατοποιήσετε σύνδεση για να

αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισµένες από τις επιλογές της
οθόνης Epson Web Control. Αν εµφανιστεί ένα παράθυρο
εισόδου, πληκτρολογήστε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασής σας.
• Κατά την πρόσβαση στην επιλογή Βασικός έλεγχος, το

όνοµα χρήστη είναι EPSONREMOTE και ο προεπιλεγµένος
κωδικός πρόσβασης είναι ο σειριακός αριθµός του
βιντεοπροβολέα.

• Κατά την πρόσβαση σε άλλες επιλογές, το όνοµα χρήστη
είναι EPSONWEB και ο προεπιλεγµένος κωδικός
πρόσβασης είναι ο σειριακός αριθµός του βιντεοπροβολέα.

• Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης από το µενού
∆ίκτυο του βιντεοπροβολέα.
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Βασικό > Κωδ. Remote
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Βασικό >
Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Επιλογές ελέγχου Web" σελ.141

Επιλογές ελέγχου Web

Βασικός έλεγχος (µόνο σε κανονική λειτουργία)
Οι επιλογές στην οθόνη Βασικός έλεγχος σάς επιτρέπουν να επιλέγετε την
πηγή εισόδου και να ελέγχετε τον βιντεοπροβολέα.

a
• Αν εµφανιστεί ένα παράθυρο εισόδου, πληκτρολογήστε το όνοµα

χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. (Το όνοµα χρήστη είναι
EPSONREMOTE και ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι ο
σειριακός αριθµός του βιντεοπροβολέα.)

• Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης από το µενού ∆ίκτυο
του βιντεοπροβολέα.
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Βασικό > Κωδ. Remote

A Επιστρέφει στην οθόνη Epson Web Control.

B Ενεργοποιεί τον βιντεοπροβολέα.

C Επιλέγει την πηγή εισόδου. (Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις ποικίλλουν ανάλογα µε το
µοντέλο του βιντεοπροβολέα.)

D Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί προσωρινά την εικόνα και τον ήχο.
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E Ανιχνεύει αυτόµατα το σήµα εισόδου.

F Απενεργοποιεί τον βιντεοπροβολέα.

Pad ελέγχου OSD
Οι επιλογές στην οθόνη Pad ελέγχου OSD σάς επιτρέπουν να εµφανίζετε και
να επιλέγετε τα µενού ρύθµισης του βιντεοπροβολέα µετακινώντας το
δάχτυλο ή το ποντίκι σας επάνω στο pad.

A Επιστρέφει στην οθόνη Epson Web Control.

B Εµφανίζει τα µενού ρυθµίσεων του βιντεοπροβολέα.

C Χρησιµοποιήστε το δάκτυλό σας ή το ποντίκι για να περιηγηθείτε στα µενού.

D Επαναφέρει την επιλεγµένη ρύθµιση στην προεπιλεγµένη τιµή.

E Επιστρέφει στο προηγούµενο µενού.

F Εµφανίζει θέµατα βοήθειας.

Έλεγχος φακού
Οι επιλογές στην οθόνη Έλεγχος φακού σάς επιτρέπουν να ελέγχετε τον
φακό του βιντεοπροβολέα.

Οθόνη εστίασης/παραµόρφωσης

A Επιστρέφει στην οθόνη Epson Web Control.

B Ρυθµιστικό προσαρµογής εστίασης.

C Κουµπιά προσαρµογής εστίασης.

D Ρυθµιστικό προσαρµογής παραµόρφωσης.

E Κουµπιά προσαρµογής παραµόρφωσης.

F Εµφανίζει την οθόνη Εστίαση/Παραµόρφωση.
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G Εµφανίζει την οθόνη Ζουµ.

H Εµφανίζει την οθόνη Μετακ. φακού.

I Εµφανίζει την οθόνη ∆οκιµαστικό µοτίβο.

J Εµφανίζει την οθόνη Μνήµη.

Ζουµ οθόνης

A Ρυθµιστικό προσαρµογής ζουµ.

B Κουµπιά προσαρµογής ζουµ.

Οθόνη µετακ. φακού

A Το µπλε τετράγωνο εµφανίζει την τρέχουσα θέση εικόνας και το κόκκινο
τετράγωνο εµφανίζει τη νέα θέση εικόνας.

B Εµφανίζει την κάθετη θέση της εικόνας. Επιλέξτε για να αλλάξετε την τιµή.

C Μετακινεί την εικόνα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

D Μετακινεί τον φακό στην αρχική του θέση.

E Εµφανίζει την οριζόντια θέση εικόνας. Επιλέξτε για να αλλάξετε την τιµή.
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Οθόνη δοκιµαστικού µοτίβου

A Εµφανίζει τα διαθέσιµα δοκιµαστικά µοτίβα. Επιλέξτε το για να προβάλλετε ένα
δοκιµαστικό µοτίβο.

B Απενεργοποιεί την εµφάνιση του δοκιµαστικού µοτίβου.

Οθόνη µνήµης

A Αντικαθιστά τις τρέχουσες ρυθµίσεις σας µε αποθηκευµένες ρυθµίσεις.

B Αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθµίσεις σας στη µνήµη.

C Εµφανίζει µια λίστα µε αποθηκευµένες µνήµες.

D ∆ιαγράφει µια αποθηκευµένη µνήµη.

E Πραγµατοποιεί µετονοµασία µιας αποθηκευµένης µνήµης.
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Πληρ. Κατάστασης

A Επιστρέφει στην οθόνη Epson Web Control.

B Εµφανίζει µια λίστα µε τις ρυθµίσεις εποπτείας.

C Εµφανίζει την κατάσταση της ρύθµισης.

D Επιλέξτε για να δείτε διαφορετικές πληροφορίες κατάστασης.

Πρόσβαση σε αποµακρυσµένη κάµερα (µόνο σε κανονική λειτουργία)

A Εµφανίζει την εικόνα που τραβήξατε χρησιµοποιώντας το κουµπί Λήψη
εικόνας.

B Τραβάει µια φωτογραφία της προβαλλόµενης εικόνας χρησιµοποιώντας την
κάµερα στο µπροστινό µέρος του βιντεοπροβολέα.

C Ρυθµίζει την έκθεση της εικόνας.

D Μεγεθύνει ή σµικρύνει τη φωτογραφία που καταγράψατε.

Σύνθ. ρυθµίσεις
Η οθόνη Σύνθ. Ρυθµίσεις σάς επιτρέπει να επιλέγετε τις ρυθµίσεις του
βιντεοπροβολέα.
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a
Εάν έχει οριστεί η προεπιλογή Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web, εµφανίζεται µία
οθόνη που σας ζητά να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης: πριν
µπορέσετε να δείτε την οθόνη Σύνθ. ρυθµίσεις. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.
Συνιστάται να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασης για να
αποτρέπετε τυχόν µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στον
βιντεοπροβολέα σας.

A Ανοίγει τα µενού.

B Εµφανίζει το όνοµα µενού που επιλέξατε.

C Ορίζει τις ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα. (Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις ποικίλλουν
ανάλογα µε το µοντέλο του βιντεοπροβολέα.)

D Κλείδωµα/ξεκλείδωµα των ρυθµίσεων του βιντεοπροβολέα.

E Ενηµερώνει τις ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα.

a
∆εν είναι δυνατή η επιλογή των ακόλουθων ρυθµίσεων µε χρήση του
Epson Web Control.
• Ρύθµιση Προσαρµογή για το Γάµµα
• EDID
• Σύνδεση HDMI
• Κουµπί χρήστη
• Αναπ. περιεχ.
• Απλή αλληλοκάλυψη
• Θέση µηνύµατος
• Λογότυπο χρήστη
• Τύπος φακού
• Βαθµονόµηση φακού
• Γλώσσα
• ∆ιάγνωση ασύρµ. LAN
• Αναζ.σηµείου πρόσβ.
• Crestron Connected
• Event ID
• Επ. σήµ. HDBaseT
• Επίπεδο κεραίας

a
Είναι δυνατή η επιλογή των ακόλουθων ρυθµίσεων µόνο µε το Epson
Web Control.
• Κωδικός πρόσβασης Monitor (έως και 16 αλφαριθµητικοί

χαρακτήρες) (µόνο όταν η επικοινωνία εντολής έχει ρυθµιστεί σε
Συµβατό)

• Ρυθµίσεις IPv6 (µη αυτόµατο)
• Θύρα HTTP (αριθµός θύρας που χρησιµοποιείται για το Web

Control εκτός από το 80 [προεπιλογή], 843, 3620, 3621, 3625, 3629,
4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)
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Αποµακρυσµένο (µόνο στη λειτουργία αναπαραγωγής περιεχοµένου)
Οι επιλογές στην οθόνη Αποµακρυσµένο σάς επιτρέπουν να επιλέγετε την
πηγή εισόδου, να ελέγχετε τον βιντεοπροβολέα και να προβάλετε λίστες
αναπαραγωγής.

A Επιστρέφει στην οθόνη Epson Web Control.

B Θέτει τον βιντεοπροβολέα σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας.

C Επιλέγει την πηγή εισόδου. (Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις ποικίλλουν ανάλογα µε το
µοντέλο του βιντεοπροβολέα.)

D Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί προσωρινά την εικόνα και τον ήχο.

E Η επιλογή Εφέ επικάλυψης εµφανίζεται µόνο όταν η τρέχουσα πηγή είναι
οτιδήποτε εκτός από USB.
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Εφέ επικάλυψης για την προσθήκη
εφέ χρώµατος και σχήµατος σε µια λίστα αναπαραγωγής.
Κατά την ενεργοποίηση, εµφανίζεται η οθόνη Εφέ. Μπορείτε να προσθέσετε
φίλτρα εφέ προκαθορισµένου χρώµατος και σχήµατος σε µία λίστα
αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να δηµιουργήσετε προσαρµοσµένα εφέ.

F Καθορίζει τις ρυθµίσεις οθόνης.

G Εµφανίζει τις αγαπηµένες σας λίστες αναπαραγωγής. Επιλέξτε µια λίστα
αναπαραγωγής για να ξεκινήσετε την προβολή.

H Εµφανίζει πληροφορίες για την προβαλλόµενη λίστα αναπαραγωγής.
Τα εικονίδια υποδεικνύουν τις ρυθµίσεις της λίστας αναπαραγωγής.

: Έχουν εφαρµοστεί εφέ επικάλυψης
: Έχει εφαρµοστεί επανάληψη αναπαραγωγής
: ∆ιάρκεια της λίστας αναπαραγωγής

Επιλέξτε το βέλος κάτω δεξιά για να εµφανίσετε την παρακάτω οθόνη.

I Ρυθµίζει την ένταση του ηχείου.
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Οθόνη που εµφανίζεται κατά τη διάρκεια προβολής της λίστας
αναπαραγωγής (µόνο στη λειτουργία αναπαραγωγής περιεχοµένου)

A ∆ιακόπτει την προβολή.

B Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί προσωρινά την εικόνα και τον ήχο. Ωστόσο, ο
ήχος και το βίντεο συνεχίζουν να αναπαράγονται και δεν µπορείτε να
συνεχίσετε την προβολή από το σηµείο που ενεργοποιήσατε αυτήν τη
λειτουργία.

C Ρυθµίζει την ένταση του ηχείου.

D Ανοίγει την οθόνη Εφέ. Μπορείτε να επιλέξετε προεπιλεγµένα εφέ ή να
επιλέξετε µεµονωµένα φίλτρα µε εφέ φωτεινότητας, χρώµατος και σχήµατος.

Λίστα αναπαραγωγής (µόνο στη λειτουργία αναπαραγωγής περιεχοµένου)
Οι επιλογές στην οθόνη Λίστα αναπαραγωγής σάς επιτρέπουν να επιλέγετε
τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να αναπαραγάγετε και να δηµιουργείτε ή
να επεξεργάζεστε λίστες αναπαραγωγής.

A Επιστρέφει στην οθόνη Epson Web Control.

B Ξεκινά την προβολή της λίστας αναπαραγωγής.
Τα εικονίδια υποδεικνύουν τις ρυθµίσεις της λίστας αναπαραγωγής.

: Αριθµός που έχει αντιστοιχιστεί στις αγαπηµένες σας λίστες
αναπαραγωγής

: Έχει εφαρµοστεί επανάληψη αναπαραγωγής

: Έχουν εφαρµοστεί εφέ επικάλυψης
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C Ανοίγει το µενού που σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε, να αντιγράφετε, να
καταχωρείτε στα αγαπηµένα σας ή να διαγράφετε τη λίστα αναπαραγωγής
Όταν επιλέγετε Επεξεργασία ή ∆ιπλότυπο, εµφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας
λίστας αναπαραγωγής.

D Ανοίγει την οθόνη δηµιουργίας λίστας αναπαραγωγής από όπου µπορείτε να
δηµιουργήσετε µια νέα λίστα αναπαραγωγής.

Οθόνη δηµιουργίας ή επεξεργασίας λίστας αναπαραγωγής (µόνο σε
λειτουργία αναπαραγωγής περιεχοµένου)

A Επεξεργασία του ονόµατος της λίστας αναπαραγωγής.

B Επιλέγει αν θα ενεργοποιηθεί η επανάληψη αναπαραγωγής ή όχι.

C Καταχωρεί τη λίστα αναπαραγωγής στα αγαπηµένα σας.
Κατά την καταχώρηση αγαπηµένων, µπορείτε να ξεκινήσετε γρήγορα την
αναπαραγωγή της αγαπηµένης λίστας αναπαραγωγής χρησιµοποιώντας την
οθόνη Αποµακρυσµένο ή το τηλεχειριστήριο.

D Εµφανίζει τις εικόνες ή τις ταινίες που έχετε προσθέσει στη λίστα
αναπαραγωγής. Η λίστα αναπαραγωγής εµφανίζει τις εικόνες ή τις ταινίες µε τη
σειρά.

E Προσθέτει εικόνες ή ταινίες στη λίστα αναπαραγωγής.

F ∆ιαγράφει εικόνες ή ταινίες από τη λίστα.

G Ανοίγει την οθόνη Εναλλαγή εικόνας.
Μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστηµα µέχρι την αλλαγή στο επόµενο
αρχείο εικόνας. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ένα εφέ µετάβασης.

H Ανοίγει την οθόνη Εφέ.
Μπορείτε να προσθέσετε φίλτρα εφέ προκαθορισµένου χρώµατος και σχήµατος
σε µία λίστα αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να δηµιουργήσετε
προσαρµοσµένα εφέ.

I Προβάλλει τη λίστα αναπαραγωγής.

Συσκευή µνήµης USB (µόνο σε λειτουργία αναπαραγωγής περιεχοµένου)
Οι επιλογές στην οθόνη Συσκευή µνήµης USB σάς επιτρέπουν να
αποστέλλετε δεδοµένα για µια λίστα αναπαραγωγής στη µονάδα flash USB ή
να διαγράφετε δεδοµένα στη µονάδα flash USB.
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a
Μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp ή .gif.
Εάν θέλετε να προσθέσετε τα αρχεία .mp4 και .mov στη λίστα
αναπαραγωγής, χρησιµοποιήστε το λογισµικό Epson Projector Content
Manager ή την εφαρµογή Epson Creative Projection.

A Επιστρέφει στην οθόνη Epson Web Control.

B Αντιγράφει εικόνες ή ταινίες που θέλετε να προσθέσετε σε λίστες
αναπαραγωγής σε µια µονάδα flash USB.

C ∆ιαγράφει εικόνες ή ταινίες στη µονάδα flash USB.

Χρονοδιάγραµµα (µόνο στη λειτουργία αναπαραγωγής περιεχοµένου)
Οι επιλογές στην οθόνη Χρονοδιάγραµµα σάς επιτρέπουν να ενεργοποιείτε ή
να απενεργοποιείτε τις καθορισµένες λειτουργίες του χρονοδιαγράµµατος.

A Επιστρέφει στην οθόνη Epson Web Control.

B Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το χρονοδιάγραµµα.

a
Μπορείτε να καθορίσετε πότε ξεκινά και τελειώνει κάθε λίστα
αναπαραγωγής χρησιµοποιώντας τη λειτουργία χρονοδιαγράµµατος
στο λογισµικό Epson Projector Content Manager.
Για λεπτοµέρειες βλ. Εγχειρίδιο λειτουργίας Epson Projector Content
Manager.



Συντήρηση του βιντεοπροβολέα
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για τη διατήρηση του βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Συντήρηση βιντεοπροβολέα" σελ.152
• "Καθαρισµός φακού" σελ.153
• "Καθαρισµός της θήκης του βιντεοπροβολέα" σελ.154
• "Συντήρηση του φίλτρου αέρα και των σχισµών εξαερισµού" σελ.155
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Ίσως χρειάζεται να καθαρίζετε το φακό του βιντεοπροβολέα σε τακτά χρονικά
διαστήµατα καθώς και να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα και τις σχισµές
εξαερισµού προκειµένου να αποτρέψετε την υπερθέρµανση του
βιντεοπροβολέα λόγω αποκλεισµού του εξαερισµού.
Τα µόνα µέρη που θα πρέπει να αντικαταστήσετε είναι το φίλτρο αέρα, οι
µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου και ο φακός. Εάν χρειάζεται οποιοδήποτε
άλλο µέρος αντικατάσταση, επικοινωνήστε µε την Epson ή έναν
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό της Epson.

Προειδοποίηση
Πριν καθαρίσετε οποιοδήποτε µέρος του βιντεοπροβολέα, απενεργοποιήστε τον
βιντεοπροβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην ανοίγετε ποτέ
τυχαία κάποιο κάλυµµα του βιντεοπροβολέα εκτός από τις περιπτώσεις που
περιγράφονται συγκεκριµένα σε αυτό το εγχειρίδιο. Επικίνδυνες ηλεκτρικές τάσεις
στον βιντεοπροβολέα µπορεί να σας τραυµατίσουν σοβαρά.
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Καθαρίζετε το φακό του βιντεοπροβολέα περιοδικά ή κάθε φορά που
παρατηρείτε σκόνη ή λεκέδες στην επιφάνεια.
• Για να αποµακρύνετε σκόνη ή λεκέδες, σκουπίστε απαλά το φακό µε χαρτί

καθαρισµού φακών. Εάν ο φακός είναι πολύ βρώµικος, χρησιµοποιήστε µία
ηλεκτρική σκούπα ή έναν φυσητήρα για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη ή
λεκέδες και, στη συνέχεια, σκουπίστε τον φακό.

• Για να αποµακρύνετε επίµονους λεκέδες, βρέξτε ένα µαλακό πανί που δεν
αφήνει χνούδι µε καθαριστικό για φακούς και σκουπίστε απαλά το φακό.
Μην ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στον φακό.

Προειδοποίηση
Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικό φακών που περιέχει εύφλεκτο αέριο. Η υψηλή
θερµότητα που παράγεται από τον βιντεοπροβολέα µπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.

Προσοχή
• Μην σκουπίζετε τον φακό αµέσως µετά την απενεργοποίηση της πηγής

φωτός. ∆ιαφορετικά, ενδέχεται να καταστραφεί.
• Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικό για τζάµια ή οποιαδήποτε σκληρά υλικά για

να καθαρίσετε το φακό και µην υποβάλετε το φακό σε οποιαδήποτε
χτυπήµατα. ∆ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί ζηµιά. Μη χρησιµοποιείτε
κονσερβοποιηµένο αέρα ή αέρια που ενδέχεται να αφήσουν εύφλεκτα
υπολείµµατα.
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Πριν από τον καθαρισµό της θήκης του βιντεοπροβολέα, απενεργοποιήστε
τον βιντεοπροβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Για να αποµακρύνετε σκόνη ή λεκέδες, χρησιµοποιήστε ένα µαλακό, στεγνό

πανί που δεν αφήνει χνούδι.
• Για να αποµακρύνετε επίµονους ρύπους, χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί

βρεγµένο µε νερό και ήπιο σαπούνι. Μην ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω
στον βιντεοπροβολέα.

Προσοχή
Μη χρησιµοποιείτε κερί, οινόπνευµα, βενζίνη, διαλυτικό βαφής ή άλλα χηµικά
για να καθαρίσετε τη θήκη του βιντεοπροβολέα. Μπορεί να καταστρέψουν τη
θήκη. Μη χρησιµοποιείτε κονσερβοποιηµένο αέρα ή αέρια που ενδέχεται να
αφήσουν εύφλεκτα υπολείµµατα.
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Η τακτική συντήρηση του φίλτρου είναι σηµαντική για τη συντήρηση του
βιντεοπροβολέα σας. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα όταν εµφανίζεται ένα µήνυµα
που σας ενηµερώνει ότι η θερµοκρασία στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα
έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Σας συµβουλεύουµε να καθαρίζετε τα
συγκεκριµένα εξαρτήµατα για περίοδο πάνω από 20.000 ώρες. Αν
χρησιµοποιείτε τον βιντεοπροβολέα σε περιβάλλον µε ιδιαίτερα πολλή σκόνη,
επιβάλλεται µεγαλύτερη συχνότητα στον καθαρισµό. (Υπό την προϋπόθεση
ότι ο βιντεοπροβολέας χρησιµοποιείται σε ατµόσφαιρα όπου τα
αεροµεταφερόµενα σωµατίδια είναι 0,04mg/m3 ή µικρότερα.)

Προσοχή
Αν δεν εκτελείται τακτική συντήρηση, ο βιντεοπροβολέας της Epson θα σας
ειδοποιήσει όταν η θερµοκρασία στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα έχει φτάσει
σε υψηλό επίπεδο. Μην περιµένετε µέχρι να εµφανιστεί αυτή η προειδοποίηση για
να συντηρήσετε το φίλτρο του βιντεοπροβολέα καθώς η παρατεταµένη έκθεση σε
υψηλές θερµοκρασίες ενδέχεται να µειώσει τη διάρκεια ζωής του βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Καθαρισµός φίλτρων αέρα και σχισµών αερισµού" σελ.155
• "Αντικατάσταση φίλτρου αέρα" σελ.157

Καθαρισµός φίλτρων αέρα και σχισµών αερισµού

Πρέπει να καθαρίσετε τα φίλτρα αέρα του βιντεοπροβολέα στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
• Το φίλτρο ή οι οπές εξαερισµού έχουν συγκεντρώσει σκόνη.
• Βλέπετε ένα µήνυµα που σας προτρέπει να το καθαρίσετε.
• Η ένδειξη του φίλτρου βιντεοπροβολέα αναβοσβήνει µε πορτοκαλί χρώµα.

a Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.

b Αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη χρησιµοποιώντας µια ηλεκτρική
σκούπα ή µια βούρτσα.

c Ξεσφίξτε τις βίδες και αφαιρέστε το κάλυµµα του φίλτρου αέρα όπως
φαίνεται (είναι προσαρτηµένο µε ένα σηµείο πρόσδεσης).
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d Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από τον βιντεοπροβολέα.

e Τινάξτε κάθε πλευρά του φίλτρου αέρα 4 µε 5 φορές για να φύγει τυχόν
περίσσεια σκόνη.

Προσοχή
Μην ασκείτε υπερβολική δύναµη κατά το τίναγµα του φίλτρου του αέρα,
διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ρωγµή και να µην είναι
χρησιµοποιήσιµο πλέον.

f Χρησιµοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για την µπροστινή πλευρά του
φίλτρου (την πλευρά µε τις γλωττίδες) για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη
που έχει αποµείνει.

Προσοχή
• Μην ξεπλύνετε το φίλτρο αέρα σε νερό ή µη χρησιµοποιήσετε

οποιοδήποτε απορρυπαντικό ή διαλυτικό για να το καθαρίσετε.
• Μη χρησιµοποιείτε κονσερβοποιηµένο αέρα. Τα αέρια ενδέχεται να

αφήσουν εύφλεκτα υπολείµµατα ή να ωθήσουν σκόνη και υπολείµµατα
στα οπτικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα ή άλλες ευαίσθητες περιοχές.
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g Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα στον βιντεοπροβολέα, όπως φαίνεται
στην εικόνα. h Επανατοποθετήστε το κάλυµµα του φίλτρου αέρα όπως φαίνεται και

σφίξτε τις βίδες.

Αντικατάσταση φίλτρου αέρα

Θα πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο αέρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Μετά τον καθαρισµό του φίλτρου αέρα, εµφανίζεται µήνυµα που σας

ενηµερώνει για τον καθαρισµό ή την αντικατάστασή του.
• Το φίλτρο αέρα είναι σχισµένο ή κατεστραµµένο.
Μπορείτε να αντικαταστήσετε το φίλτρο αέρα, ενώ ο βιντεοπροβολέας είναι
τοποθετηµένος στην οροφή ή τοποθετηµένος σε ένα τραπέζι.

a Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
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b Ξεσφίξτε τις βίδες και αφαιρέστε το κάλυµµα του φίλτρου αέρα όπως
φαίνεται (είναι προσαρτηµένο µε ένα σηµείο πρόσδεσης). c Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από τον βιντεοπροβολέα.

a
Απορρίψτε τα χρησιµοποιηµένα φίλτρα αέρα σύµφωνα µε τους
τοπικούς κανονισµούς.
• Όνοµα φίλτρου: πολυπροπυλένιο
• Φίλτρο: πολυπροπυλένιο
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d Τοποθετήστε το νέο φίλτρο αέρα στον βιντεοπροβολέα, όπως φαίνεται
στην εικόνα. e Επανατοποθετήστε το κάλυµµα του φίλτρου αέρα όπως φαίνεται και

σφίξτε τις βίδες.



Επίλυση προβληµάτων
Ελέγξτε τις λύσεις που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες, αν αντιµετωπίζετε πρόβληµα µε τη χρήση του βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προβλήµατα προβολής" σελ.161
• "Κατάσταση ενδεικτικών λυχνιών βιντεοπροβολέα" σελ.162
• "Μηνύµατα εµφάνισης κατάστασης βιντεοπροβολέα" σελ.166
• "Επίλυση προβληµάτων εικόνας ή ήχου" σελ.170
• "Επίλυση προβληµάτων λειτουργίας του βιντεοπροβολέα ή του τηλεχειριστηρίου" σελ.176
• "Λύσεις για Προβλήµατα στη λειτουργία αναπαραγωγής περιεχοµένου" σελ.178
• "Επίλυση προβληµάτων δικτύου" σελ.179
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Αν ο βιντεοπροβολέας δεν λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε τον,
αποσυνδέστε τον και, στη συνέχεια, συνδέστε τον και ενεργοποιήστε τον
ξανά.
Αν αυτό δεν επιλύσει το πρόβληµα, ελέγξτε τα εξής:
• Οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα ενδέχεται να υποδεικνύουν το

πρόβληµα.
• Η επιλογή Βοήθεια στην Αρχική οθόνη µπορεί να εµφανίσει πληροφορίες

σχετικά µε κοινά προβλήµατα, εάν ο βιντεοπροβολέας λειτουργεί.
• Οι λύσεις σε αυτό το εγχειρίδιο µπορούν να σας βοηθήσουν να επιλύσετε

πολλά προβλήµατα.
Εάν καµία από αυτές τις λύσεις δεν βοηθά, επικοινωνήστε µε την Epson για
τεχνική υποστήριξη.
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Οι ενδεικτικές λυχνίες του προβολέα υποδεικνύουν την κατάσταση του
προβολέα και σας ενηµερώνουν όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα.
Ελέγξτε την κατάσταση και το χρώµα των ενδεικτικών λυχνιών και, στη
συνέχεια, ανατρέξτε σε αυτόν τον πίνακα αναζητώντας για λύση.

a
• Αν οι ενδεικτικές λυχνίες εµφανίζουν ένα µοτίβο που δεν αναφέρεται

στον παρακάτω πίνακα, απενεργοποιήστε τον προβολέα,
αποσυνδέστε τον και επικοινωνήστε µε την Epson για βοήθεια.

• Όταν η ρύθµιση Ενδεικτικές λυχν. έχει οριστεί σε Ανενεργό στο
µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες
είναι απενεργοποιηµένες υπό κανονικές συνθήκες προβολής.
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Σύνθ. ρυθµίσεις > Ενδεικτικές
λυχν.

A Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας

B Ενδεικτική λυχνία κατάστασης

C Ενδεικτική λυχνία Laser

D Ενδεικτική λυχνία θερµοκρασίας

E Ενδεικτική λυχνία φίλτρου

Κατάσταση βιντεοπροβολέα

Ενδεικτική λυχνία και
κατάσταση

Πρόβληµα και λύσεις

Τροφοδοσία: Μπλε
αναµµένο
Κατάσταση: Μπλε
αναµµένο
Λέιζερ: Η κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
ποικίλλει
Θερµοκρασία: Ανενεργή
Φίλτρο: Απενεργοποίηση

Κανονική λειτουργία.

Τροφοδοσία: Μπλε
αναµµένο
Κατάσταση: Μπλε που
αναβοσβήνει
Λέιζερ: Η κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
ποικίλλει
Θερµοκρασία: Ανενεργή
Φίλτρο: Απενεργοποίηση

Προθέρµανση.
Κατά την προθέρµανση, περιµένετε περίπου 30
δευτερόλεπτα για να εµφανιστεί µια εικόνα.
Όλα τα κουµπιά είναι απενεργοποιηµένα κατά την
προθέρµανση.

Τροφοδοσία: Μπλε
αναµµένο
Κατάσταση: Μπλε που
αναβοσβήνει
Λέιζερ: Ανενεργό
Θερµοκρασία: Ανενεργή
Φίλτρο: Απενεργοποίηση

Τερµατισµός λειτουργίας ή ψύξη.
Όλα τα κουµπιά είναι απενεργοποιηµένα κατά τον
τερµατισµό λειτουργίας και την ψύξη.

Τροφοδοσία: Μπλε
αναµµένο
Κατάσταση: Ανενεργή
Λέιζερ: Ανενεργό
Θερµοκρασία: Ανενεργή
Φίλτρο: Απενεργοποίηση

Αναµονή, λειτουργία ύπνου ή παρακολούθηση.
Όταν πατήσετε το κουµπί ισχύος, ξεκινά η προβολή.
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Ενδεικτική λυχνία και
κατάσταση

Πρόβληµα και λύσεις

Τροφοδοσία: Μπλε που
αναβοσβήνει
Κατάσταση: Ανενεργή
Λέιζερ: Ανενεργό
Θερµοκρασία: Ανενεργή
Φίλτρο: Απενεργοποίηση

Προετοιµασία για τη λειτουργία παρακολούθησης ή
γρήγορης εκκίνησης. Όλες οι λειτουργίες είναι
απενεργοποιηµένες.

Τροφοδοσία: Μπλε που
αναβοσβήνει
Κατάσταση: Ανενεργή
Λέιζερ: Ανενεργό
Θερµοκρασία: Ανενεργή
Φίλτρο: Απενεργοποίηση

Προετοιµασία για µετάβαση σε λειτουργία Ισχύς USB
Αναµονής.

Τροφοδοσία: Μπλε
αναµµένο
Κατάσταση: Μπλε
αναµµένο
Λέιζερ: Μπλε που
αναβοσβήνει
Θερµοκρασία: Ανενεργή
Φίλτρο: Απενεργοποίηση

Η λειτουργία Σίγαση A/V εκτελείται.

Ισχύς: Η κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
ποικίλλει
Κατάσταση: Μπλε που
αναβοσβήνει
Λέιζερ: Αναβοσβήνει µε
πορτοκαλί χρώµα
Θερµοκρασία: Η
κατάσταση ενδεικτικής
λυχνίας ποικίλλει
Φίλτρο: Η κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
ποικίλλει

Η Λειτ. ανανέωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
sΜηδενισµός > Λειτ. ανανέωσης

Ενδεικτική λυχνία και
κατάσταση

Πρόβληµα και λύσεις

Τροφοδοσία: Μπλε που
αναβοσβήνει
Κατάσταση: Η
κατάσταση ενδεικτικής
λυχνίας ποικίλλει
Λέιζερ: Η κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
ποικίλλει
Θερµοκρασία:
Αναβοσβήνει µε
πορτοκαλί χρώµα
Φίλτρο: Η κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
ποικίλλει

Ο βιντεοπροβολέας έχει πολύ υψηλή θερµοκρασία.
• Βεβαιωθείτε ότι οι σχισµές εξαερισµού και το φίλτρο

αέρα δεν είναι φραγµένα µε σκόνη ή εµποδίζονται από
τα κοντινά αντικείµενα.

• Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.
• Βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία του περιβάλλοντος δεν

είναι πολύ υψηλή.

Τροφοδοσία: Ανενεργή
Κατάσταση: Μπλε που
αναβοσβήνει
Λέιζερ: Ανενεργό
Θερµοκρασία: Πορτοκαλί
αναµµένο
Φίλτρο: Απενεργοποίηση

Ο βιντεοπροβολέας έχει υπερθερµανθεί και
απενεργοποιήθηκε. Αφήστε τον απενεργοποιηµένο να
κρυώσει για 5 λεπτά.
• Βεβαιωθείτε ότι οι σχισµές εξαερισµού και το φίλτρο

αέρα δεν είναι φραγµένα µε σκόνη ή εµποδίζονται από
τα κοντινά αντικείµενα.

• Βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία του περιβάλλοντος δεν
είναι πολύ υψηλή.

• Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.
• Αν λειτουργείτε τον προβολέα σε µεγάλο υψόµετρο,

ορίστε τη λειτουργία Λειτ. Μεγ. Υψοµ. σε Ενεργό στο
µενού του προβολέα.
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Λειτ. Μεγ. Υψοµ.

• Εάν το πρόβληµα παραµένει, αποσυνδέστε τον
βιντεοπροβολέα και επικοινωνήστε µε την Epson για
βοήθεια.
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Ενδεικτική λυχνία και
κατάσταση

Πρόβληµα και λύσεις

Τροφοδοσία: Μπλε που
αναβοσβήνει
Κατάσταση: Η
κατάσταση ενδεικτικής
λυχνίας ποικίλλει
Λέιζερ: Αναβοσβήνει µε
πορτοκαλί χρώµα
Θερµοκρασία: Η
κατάσταση ενδεικτικής
λυχνίας ποικίλλει
Φίλτρο: Η κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
ποικίλλει

Προειδοποίηση λέιζερ.
Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε
τον και επικοινωνήστε µε την Epson για βοήθεια.

Τροφοδοσία: Μπλε που
αναβοσβήνει
Κατάσταση: Η
κατάσταση ενδεικτικής
λυχνίας ποικίλλει
Λέιζερ: Αναβοσβήνει µε
πορτοκαλί χρώµα
Θερµοκρασία: Η
κατάσταση ενδεικτικής
λυχνίας ποικίλλει
Φίλτρο: Η κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
ποικίλλει

Προειδοποίηση φακού.
Έχει συνδεθεί ένας µη υποστηριζόµενος φακός.
Αφαιρέστε τον µη υποστηριζόµενο φακό και συνδέστε
έναν φακό που υποστηρίζεται.

Τροφοδοσία: Ανενεργή
Κατάσταση: Μπλε που
αναβοσβήνει
Λέιζερ: Ανάβει µε
πορτοκαλί χρώµα
Θερµοκρασία: Ανενεργή
Φίλτρο: Απενεργοποίηση

Το λέιζερ ή η καθυστέρηση πλάκας αντιµετωπίζουν
πρόβληµα.
Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε
τον και επικοινωνήστε µε την Epson για βοήθεια.

Ενδεικτική λυχνία και
κατάσταση

Πρόβληµα και λύσεις

Τροφοδοσία: Ανενεργή
Κατάσταση: Μπλε που
αναβοσβήνει
Λέιζερ: Ανενεργό
Θερµοκρασία:
Αναβοσβήνει µε
πορτοκαλί χρώµα
Φίλτρο: Απενεργοποίηση

Ένας ανεµιστήρας ή αισθητήρας έχει ένα πρόβληµα.
Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε
τον και επικοινωνήστε µε την Epson για βοήθεια.

Τροφοδοσία: Ανενεργή
Κατάσταση: Μπλε που
αναβοσβήνει
Λέιζερ: Αναβοσβήνει µε
πορτοκαλί χρώµα
Θερµοκρασία: Ανενεργή
Φίλτρο: Απενεργοποίηση

Εσωτερικό σφάλµα βιντεοπροβολέα.
Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε
τον και επικοινωνήστε µε την Epson για βοήθεια.

Ισχύς: Η κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
ποικίλλει
Κατάσταση: Η
κατάσταση ενδεικτικής
λυχνίας ποικίλλει
Λέιζερ: Η κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
ποικίλλει
Θερµοκρασία: Η
κατάσταση ενδεικτικής
λυχνίας ποικίλλει
Φίλτρο: Αναβοσβήνει µε
πορτοκαλί χρώµα

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.
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Ενδεικτική λυχνία και
κατάσταση

Πρόβληµα και λύσεις

Τροφοδοσία: Μπλε που
αναβοσβήνει
Κατάσταση: Η
κατάσταση ενδεικτικής
λυχνίας ποικίλλει
Λέιζερ: Η κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
ποικίλλει
Θερµοκρασία: Η
κατάσταση ενδεικτικής
λυχνίας ποικίλλει
Φίλτρο: Ανάβει µε
πορτοκαλί χρώµα

Χαµηλή ροή αέρα µέσω του φίλτρου αέρα.
• Βεβαιωθείτε ότι οι σχισµές εξαερισµού και το φίλτρο

αέρα δεν είναι φραγµένα µε σκόνη ή εµποδίζονται από
τα κοντινά αντικείµενα.

• Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.
• Εάν το πρόβληµα παραµένει, αποσυνδέστε τον

βιντεοπροβολέα και επικοινωνήστε µε την Epson για
βοήθεια.

Τροφοδοσία: Ανενεργή
Κατάσταση: Μπλε που
αναβοσβήνει
Λέιζερ: Ανενεργό
Θερµοκρασία: Ανενεργή
Φίλτρο: Ανάβει µε
πορτοκαλί χρώµα

Χαµηλή ροή αέρα µέσω του βιντεοπροβολέα.
• Βεβαιωθείτε ότι οι σχισµές εξαερισµού και το φίλτρο

αέρα δεν είναι φραγµένα µε σκόνη ή εµποδίζονται από
τα κοντινά αντικείµενα.

• Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.
• Εάν το πρόβληµα παραµένει, αποσυνδέστε τον

βιντεοπροβολέα και επικοινωνήστε µε την Epson για
βοήθεια.

Τροφοδοσία: Ανενεργή
Κατάσταση: Μπλε που
αναβοσβήνει
Λέιζερ: Ανάβει µε
πορτοκαλί χρώµα
Θερµοκρασία: Πορτοκαλί
αναµµένο
Φίλτρο: Απενεργοποίηση

Σφάλµα µετατόπισης φακού
Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε
τον και επικοινωνήστε µε την Epson για βοήθεια.

Ενδεικτική λυχνία και
κατάσταση

Πρόβληµα και λύσεις

Τροφοδοσία: Ανενεργή
Κατάσταση: Μπλε που
αναβοσβήνει
Λέιζερ: Ανάβει µε
πορτοκαλί χρώµα
Θερµοκρασία: Πορτοκαλί
αναµµένο
Φίλτρο: Απενεργοποίηση

Ένας φακός έχει πρόβληµα ή δεν έχει εγκατασταθεί
φακός.
• Συνδέστε έναν φακό.
• Εάν ο φακός είναι ήδη εγκατεστηµένος, αφαιρέστε τον

και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον ξανά.
• Εάν το πρόβληµα παραµένει, αποσυνδέστε τον

προβολέα και επικοινωνήστε µε την Epson για
βοήθεια.

Ισχύς: Η κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
ποικίλλει
Κατάσταση: Η
κατάσταση ενδεικτικής
λυχνίας ποικίλλει
Λέιζερ: Αναβοσβήνει µε
πορτοκαλί χρώµα
Θερµοκρασία: Η
κατάσταση ενδεικτικής
λυχνίας ποικίλλει
Φίλτρο: Η κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
ποικίλλει

Ο βιντεοπροβολέας δεν µπορεί να διατηρήσει σταθερή
φωτεινότητα και η ρύθµιση είναι απενεργοποιηµένη.
s Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Φωτεινότητας > Συνεχής
λειτουργία
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Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση του βιντεοπροβολέα και να
προβάλετε πληροφορίες σφάλµατος στο µενού Πληροφ. του βιντεοπροβολέα.
s Πληροφ. > Πληρ. Κατάστασης
Οι κατηγορίες στην οθόνη κατάστασης σάς επιτρέπουν να βλέπετε
πληροφορίες σχετικά µε τον βιντεοπροβολέα και τη λειτουργία του.

a
• Τα µηνύµατα κατάστασης είναι διαθέσιµα µόνο στα Αγγλικά.
• Τα στοιχεία που εµφανίζονται διαφέρουν ανάλογα µε το µοντέλο του

βιντεοπροβολέα σας, το σήµα εικόνας και την πηγή εικόνας.

Κατηγορία Status Information

Πληροφορίες Περιγραφή

System ∆είτε τον System πίνακα πληρ. κατάστασης.

Source Εµφανίζει την πηγή που χρησιµοποιείται αυτήν τη στιγµή.

On-ScreenDisplay Εµφανίζει τις ρυθµίσεις για την απεικόν. στην οθόνη. Όταν
είναι ανενεργό, τα µενού ή τα µηνύµατα δεν εµφανίζονται
στις προβαλλόµενες εικόνες.

A/V Mute Εµφανίζει την κατάσταση Σίγαση A/V.

Intake Air Temp Εµφανίζει τη θερµοκρασία του αέρα εισαγωγής.

Internal Temp Lv Εµφανίζει την εσωτερική θερµοκρασία του
βιντεοπροβολέα.

AC Voltage Παρακολουθεί την κατάσταση της τάσης εισόδου και
εµφανίζει µια προειδοποίηση ή σφάλµα όταν συµβαίνει
στιγµιαία πτώση τάσης. Οι προειδοποιήσεις και τα
σφάλµατα δείχνουν την ακόλουθη κατάσταση:
• Warning1: πτώση τάσης
• Warning2: στιγµιαία διακοπή
• Error: αποκλεισµός ισχύος
Εάν απενεργοποιείτε τον βιντεοπροβολέα
απενεργοποιώντας την παροχή ρεύµατος (άµεση
απενεργοποίηση), εµφανίζεται σφάλµα. Αυτό δεν αποτελεί
πραγµατικό σφάλµα.

ExtCam Status Εµφανίζει την κατάσταση λειτουργίας της προαιρετικής
εξωτερικής κάµερας.

Πληροφορίες Περιγραφή

Laser Status Εµφανίζει την κατάσταση λειτουργίας της φωτεινής πηγής.

Κατηγορία Source

Πληροφορίες Περιγραφή

Source Εµφανίζει την πηγή που χρησιµοποιείται αυτήν τη στιγµή.

Resolution Εµφανίζει την ανάλυση του τρέχοντος σήµατος εισόδου.

Color Space Εµφανίζει το χρωµατικό χώρο του τρέχοντος σήµατος
εισόδου.

H-Frequency Εµφανίζει την οριζόντια συχνότητα του τρέχοντος
σήµατος εισόδου.

V-Frequency Εµφανίζει την κάθετη συχνότητα του τρέχοντος σήµατος
εισόδου.

Sync Polarity Εµφανίζει την πολικότητα συγχρονισµού.

Sync Mode Εµφανίζει τον τύπο συγχρονισµού.

Detected Mode Εµφανίζει την ανιχνεύσιµη λειτουργία του τρέχοντος
σήµατος εισόδου.

Video Range Εµφανίζει το επίπεδο βίντεο του βιντεοπροβολέα.

Transport Εµφανίζει τη µέθοδο σάρωσης.

Κατηγορία Signal Information

Πληροφορίες Περιγραφή

5V Detect Εµφανίζει τα αποτελέσµατα εντοπισµού των σηµάτων 5V.

TMDS Clock Εµφανίζει τη συχνότητα TMDS του τρέχοντος σήµατος
εισόδου.

H-Frequency Εµφανίζει την οριζόντια συχνότητα του τρέχοντος
σήµατος εισόδου.

V-Frequency Εµφανίζει την κάθετη συχνότητα του τρέχοντος σήµατος
εισόδου.
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Πληροφορίες Περιγραφή

Stable Time Εµφανίζει τον χρόνο λειτουργίας από τον προσδιορισµό
της πηγής εισόδου.

HDCP Status Εµφανίζει την κατάσταση HDCP.

HDCP Ver Εµφανίζει την έκδοση HDCP.

AVI VIC Εµφανίζει τις πληροφορίες VIC (AVI) του τρέχοντος
σήµατος εισόδου.

AVI Checksum Εµφανίζει το αποτέλεσµα του αθροίσµατος για το AVI.

AVI Sampling Str Εµφανίζει τη δειγµατοληψία χρώµατος για το AVI.

Signal Mode Εµφανίζει τη λειτουργία του σήµατος.

HDR Mode Εµφανίζει τη λειτουργία HDR.

EDID Mode Εµφανίζει τη λειτουργία EDID.

HDBaseT Level Εµφανίζει τις πληροφορίες σήµατος εικόνας από τη θύρα
HDBaseT.

SDI Link Mode Εµφανίζει τον τύπο σύνδεσης για SDI.

Sync Detect Εµφανίζει τα αποτελέσµατα της ανίχνευσης σήµατος για
κάθε θύρα 3G/HD/SD SDI.

PayloadID Detect Εµφανίζει τα αποτελέσµατα της ανίχνευσης ID φορτίου
SDI.

Resolution Εµφανίζει την ανάλυση.

Refresh Rate Εµφανίζει το ρυθµό ανανέωσης για SDI.

Color Sampling Εµφανίζει το δείγµα χρώµατος.

Pixel Depth Εµφανίζει το βάθος χρώµατος για SDI.

SDI Type Εµφανίζει τον τύπο SDI.

3G Mapping Level Εµφανίζει το επίπεδο χαρτογράφησης για 3G-SDI.

Color Space Εµφανίζει τη µέθοδο µετατροπής του χρωµατικού χώρου.

Κατηγορία Network Wired

Πληροφορίες Περιγραφή

Projector Name Εµφανίζει το όνοµα που χρησιµοποιείται για τον
προσδιορισµό του βιντεοπροβολέα κατά τη σύνδεσή του σε
δίκτυο.

Connection Mode Εµφανίζει τη διαδροµή σύνδεσης για το LAN.

DHCP Εµφανίζει ρυθµίσεις DHCP.

IP Display Εµφανίζει τις ρυθµίσεις της οθόνης διεύθυνσης IP.

IP Address Εµφανίζει τη διεύθυνση IP.

MAC Address Εµφανίζει τη διεύθυνση MAC.

Κατηγορία Network Wireless

Πληροφορίες Περιγραφή

Projector Name Εµφανίζει το όνοµα που χρησιµοποιείται για τον
προσδιορισµό του βιντεοπροβολέα κατά τη σύνδεσή του σε
δίκτυο.

Connection Mode Εµφανίζει τη λειτουργία σύνδεσης που θα χρησιµοποιηθεί
κατά τη σύνδεση του βιντεοπροβολέα και ενός υπολογιστή
µέσω ενός ασύρµατου δικτύου LAN.

SSID Display Εµφανίζει τις ρυθµίσεις εµφάνισης SSID.

SSID Εµφανίζει το SSID.

DHCP Εµφανίζει ρυθµίσεις DHCP.

IP Display Εµφανίζει τις ρυθµίσεις της οθόνης διεύθυνσης IP.

IP Address Εµφανίζει τη διεύθυνση IP.

MAC Address Εµφανίζει τη διεύθυνση MAC.

Security Εµφανίζει τις ρυθµίσεις ασφαλείας.

Antenna Level Εµφανίζει την κατάσταση λήψης για το Wi-Fi.

Κατηγορία Maintenance
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Πληροφορίες Περιγραφή

Operation Time Εµφανίζει τον συνολικό χρόνο λειτουργίας του
βιντεοπροβολέα.

Laser Op. Time Εµφανίζει τον χρόνο λειτουργίας του λέιζερ για κάθε
ρύθµιση της επιλογής Φωτεινή λειτουργία.

Κατηγορία Version

Πληροφορίες Περιγραφή

Serial No. Εµφανίζει τον αριθµό σειράς του βιντεοπροβολέα.

Main Εµφανίστε τις πληροφορίες της έκδοσης υλικολογισµικού
του βιντεοπροβολέα.Video2

Sub

Sub2

HDMI

HDMI2

HDBaseT

System πληροφορίες κατάστασης

Κατάσταση Περιγραφή

OK Ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε κανονική λειτουργία.

Warm-up Ο βιντεοπροβολέας προθερµαίνεται.

Standby Ο βιντεοπροβολέας είναι σε λειτουργία αναµονής.

Cool Down Ο βιντεοπροβολέας ψύχεται.

Κατάσταση Περιγραφή

Temp Error Παρουσιάστηκε σφάλµα υψηλής θερµοκρασίας.
Μπορείτε να ελέγξετε την ακόλουθη κατάσταση στο
λογισµικό Epson Projector Management ή στην εφαρµογή
Projector Config Tool.
• Temp Error 2A
• Temp Error 2B
• Temp Error 2C
• Temp Error 03
• Temp Error 12
• Temp Error 2F
• Temp Error 30
• Temp Error 1D
• Temp Error 0C
• Temp Error 23
• Temp Error 32
• Temp Error 4B
• Temp Error 4C
• Temp Error 09
• Temp Error 38
• Temp Error 63
• Temp Error 64
• Temp Error 25
• Temp Error 26
• Temp Error 24
• Temp Error 6F
• Temp Error FE
Μπορεί επίσης να εµφανίζεται ο αριθµός ID της συσκευής.

Fan Error Παρουσιάστηκε σφάλµα ανεµιστήρα.
Μπορείτε να ελέγξετε την ακόλουθη κατάσταση στο
λογισµικό Epson Projector Management ή στην εφαρµογή
Projector Config Tool.
• Fan Error 01 (LV1)
• Fan Error 11 (LV2)
• Fan Error 04 (PBS)
• Fan Error 07 (EX)
• Fan Error 22 (LD)
• Fan Error 14 (PS)
• Fan Error 17 (PS2)
• Fan Error 1F (PHW)
Μπορεί επίσης να εµφανίζεται ο αριθµός ID της συσκευής.
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Κατάσταση Περιγραφή

Sensor Error Παρουσιάστηκε σφάλµα αισθητήρα.
Μπορείτε να ελέγξετε την ακόλουθη κατάσταση στο
λογισµικό Epson Projector Management ή στην εφαρµογή
Projector Config Tool.
• Sensor Error 2A(LVR)
• Sensor Error 2B(LVG)
• Sensor Error 2C(LVB)
• Sensor Error 03(PBS)
• Sensor Error 12(PHW)
• Sensor Error 2F(LD1)
• Sensor Error 30(LD2)
• Sensor Error 1D(PS1)
• Sensor Error 0C(PS2)
• Sensor Error 23(PFC)
• Sensor Error 32(PFC2)
• Sensor Error 4B(LDDR1)
• Sensor Error 4C(LDDR2)
• Sensor Error 09(AIR1)
• Sensor Error 38(AIR2)
• Sensor Error 63(RGB-R)
• Sensor Error 64(RGB-B)
• Sensor Error 25(VIC)
• Sensor Error 26(SML)
• Sensor Error 24(HDBT)
• Sensor Error 6F(HDMI)
Μπορεί επίσης να εµφανίζεται ο αριθµός ID της συσκευής.

Κατάσταση Περιγραφή

Internal Error Παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλµα.
Μπορείτε να ελέγξετε την ακόλουθη κατάσταση στο
λογισµικό Epson Projector Management ή στην εφαρµογή
Projector Config Tool.
• Internal Error 01
• Internal Error 02
• Internal Error 03
• Internal Error 12
• Internal Error 0C
• Internal Error 0F
• Internal Error 10
• Internal Error 13
• Internal Error 07
• Internal Error 0A
• Internal Error 14
• Internal Error 11
Μπορεί επίσης να εµφανίζεται ο αριθµός ID της συσκευής.

Airflow Error Παρουσιάστηκε σφάλµα ροής αέρα φίλτρου.

Temp Warning Παρουσιάστηκε προειδοποίηση υψηλής θερµοκρασίας.

Airflow Decline Παρουσιάστηκε σφάλµα χαµηλής ροής αέρα.

Clean Filter Παρουσιάστηκε ειδοποίηση καθαρισµού φίλτρου αέρα.
Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.

Lens Shift Error Παρουσιάστηκε σφάλµα µετακίνησης φακού.

Lens Error Παρουσιάστηκε σφάλµα φακού.

Laser Error Παρουσιάστηκε σφάλµα λέιζερ.

Laser Warning Παρουσιάστηκε µια προειδοποίηση λέιζερ.

Temp Error FE Παρουσιάστηκε σφάλµα λέιζερ λόγω υψηλής θερµοκρασίας
του λέιζερ.

Temp Warning FE Παρουσιάστηκε προειδοποίηση λέιζερ λόγω υψηλής
θερµοκρασίας του λέιζερ.
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Ελέγξτε τις λύσεις που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες, αν
αντιµετωπίζετε πρόβληµα µε τις προβαλλόµενες εικόνες ή τον ήχο.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λύσεις σε περίπτωση που δεν εµφανίζεται εικόνα" σελ.170
• "Λύσεις σε περίπτωση που εµφανίζεται το µήνυµα "Χωρίς σήµα"" σελ.170
• "Λύσεις σε περίπτωση που εµφανίζεται το µήνυµα "∆εν υποστηρίζεται.""

σελ.171
• "Λύσεις σε περίπτωση που εµφανίζεται µόνο µια επιµέρους εικόνα" σελ.171
• "Λύσεις όταν η εικόνα δεν είναι ορθογώνια" σελ.172
• "Λύσεις όταν η εικόνα περιέχει θόρυβο ή είναι στατική" σελ.172
• "Λύσεις όταν η εικόνα είναι θολή ή σκοτεινή" σελ.173
• "Λύσεις όταν η φωτεινότητα της εικόνας ή τα χρώµατα είναι εσφαλµένα"

σελ.173
• "Λύσεις όταν οι αυτόµατες ρυθµίσεις δεν εφαρµόζονται σωστά" σελ.174
• "Λύσεις για όταν η απλή αλληλοκάλυψη δεν εφαρµόζεται σωστά" σελ.174
• "Λύσεις όταν παραµένει µετείκασµα στην προβαλλόµενη εικόνα" σελ.175
• "Λύσεις για προβλήµατα ήχου" σελ.175

Λύσεις σε περίπτωση που δεν εµφανίζεται εικόνα

Αν δεν εµφανίζεται εικόνα, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
• Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί [A/V Mute] για να δείτε εάν η

εικόνα έχει διακοπεί προσωρινά.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα καλώδια έχουν συνδεθεί µε ασφάλεια

και ότι η τροφοδοσία είναι ενεργοποιηµένη για τον βιντεοπροβολέα και τις
συνδεδεµένες πηγές βίντεο.

• Πατήστε το κουµπί ισχύος του βιντεοπροβολέα για να τον αφυπνίσετε από
τη λειτουργία αναµονής ή τη λειτουργία ύπνου. Επίσης, ελέγξτε εάν ο
συνδεδεµένος υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία ύπνου ή εµφανίζει µια
κενή προφύλαξη οθόνης.

• Αν ο βιντεοπροβολέας δεν αποκρίνεται όταν πατάτε τα κουµπιά του πίνακα
ελέγχου, τα κουµπιά ενδέχεται να είναι κλειδωµένα για ασφάλεια.
Ξεκλειδώστε τα κουµπιά στη ρύθµιση Κλειδ Λειτουρ ή χρησιµοποιήστε το
τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα.

s Ρυθµίσεις > Ρύθµιση κλειδώµατος > Κλειδ Λειτουρ
• Εάν ο βιντεοπροβολέας δεν αποκρίνεται όταν πατάτε τα κουµπιά στον

βιντεοπροβολέα, ενδέχεται να έχει προκύψει εσωτερικό σφάλµα στο
βιντεοπροβολέα. Απευθυνθείτε στην Epson για βοήθεια.

• Προσαρµόστε τη ρύθµιση Φωτεινότητα στο µενού Εικόνα του
βιντεοπροβολέα.

• Ρυθµίστε τη φωτεινότητα της πηγής φωτός του βιντεοπροβολέα σας.
s Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Φωτεινότητας

• Ελέγξτε ότι η ρύθµιση Μήνυµα έχει οριστεί σε Ενεργό στο µενού
Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα.
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Μήνυµα

• Ίσως δεν είναι επιτρεπτή η προβολή βίντεο που αναπαράγονται στον
υπολογιστή επειδή προστατεύονται από δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που
παρέχεται µαζί µε τον υπολογιστή.

• Για εικόνες που προβάλλονται µε το Windows Media Center, µειώστε το
µέγεθος της οθόνης από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

• Για εικόνες που προβάλλονται από τις εφαρµογές που χρησιµοποιούν το
Windows DirectX, απενεργοποιήστε τις λειτουργίες DirectX.

Λύσεις σε περίπτωση που εµφανίζεται το µήνυµα
"Χωρίς σήµα"

Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "Χωρίς σήµα", δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
• Πατήστε το κουµπί [Search] (τηλεχειριστήριο) ή [Source Search] (πίνακας

ελέγχου) πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο µέχρι να εµφανιστεί η εικόνα
από την πηγή που θέλετε.

• Ενεργοποιήστε το συνδεδεµένο υπολογιστή ή την πηγή βίντεο και επιλέξτε
την αναπαραγωγή για να ξεκινήσει η παρουσίασή σας, εάν είναι
απαραίτητο.

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα καλώδια για την προβολή είναι σωστά
συνδεδεµένα.
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• Αν κάνετε την προβολή από ένα φορητό υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι τον
έχετε ρυθµίσει ώστε να κάνει την εµφάνιση σε εξωτερική οθόνη.

• Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα και το
συνδεδεµένο υπολογιστή ή την πηγή βίντεο και, στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε τα ξανά.

• Εάν πραγµατοποιείτε προβολή από πηγή HDMI, αντικαταστήστε το
καλώδιο HDMI µε άλλο, µικρότερου µήκους.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εµφάνιση από φορητό υπολογιστή Windows" σελ.171
• "Εµφάνιση από φορητό υπολογιστή Mac" σελ.171

Εµφάνιση από φορητό υπολογιστή Windows

Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "Χωρίς σήµα" κατά την προβολή από φορητό
υπολογιστή, πρέπει να ρυθµίσετε το φορητό υπολογιστή Windows ώστε να
κάνει την εµφάνιση σε εξωτερική οθόνη.

a Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Windows και πατήστε P στο
πληκτρολόγιό σας ταυτόχρονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο
∆ιπλότυπο.

b Αν δεν εµφανίζεται η ίδια εικόνα στον φορητό υπολογιστή και τον
βιντεοπροβολέα, ελέγξτε το βοηθητικό πρόγραµµα των Windows
Οθόνη για να βεβαιωθείτε ότι η θύρα της εξωτερικής οθόνης είναι
ενεργοποιηµένη και η λειτουργία εκτεταµένης επιφάνειας εργασίας
είναι απενεργοποιηµένη.

c Εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε τις ρυθµίσεις της κάρτας βίντεο και
ρυθµίστε την επιλογή πολλών οθονών σε Καθρέπτης ή ∆ιπλότυπο.

Εµφάνιση από φορητό υπολογιστή Mac

Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "Χωρίς σήµα" κατά την προβολή από φορητό
υπολογιστή Mac, πρέπει να ρυθµίσετε το φορητό υπολογιστή για εµφάνιση σε
κατοπτρισµό. (Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του φορητού
υπολογιστή.)

a Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραµµα Προτιµήσεις συστήµατος και
επιλέξτε Οθόνες.

b Ενεργοποιήστε την επιλογή Οθόνη ή Έγχρωµη LCD, εάν είναι
απαραίτητο.

c Επιλέξτε την καρτέλα Τακτοποίηση ή ∆ιάταξη.

d Επιλέξτε Καθρεφτισµός οθονών.

Λύσεις σε περίπτωση που εµφανίζεται το µήνυµα
"∆εν υποστηρίζεται."

Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "∆εν υποστηρίζεται", δοκιµάστε τις ακόλουθες
λύσεις:
• Βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή δεν υπερβαίνει τα

όρια της ανάλυσης και της συχνότητας του προβολέα. Εάν είναι
απαραίτητο, επιλέξτε διαφορετική ανάλυση οθόνης για τον υπολογιστή σας.

Λύσεις σε περίπτωση που εµφανίζεται µόνο µια
επιµέρους εικόνα

Εάν εµφανίζεται µόνο µια επιµέρους εικόνα του υπολογιστή, δοκιµάστε τις
ακόλουθες λύσεις:
• Αν κάνετε προβολή από έναν υπολογιστή χρησιµοποιώντας καλώδιο

υπολογιστή VGA, πατήστε το κουµπί [Auto] στο τηλεχειριστήριο για να
βελτιστοποιήσετε το σήµα της εικόνας.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ρύθµιση Τύπος οθόνης για την
οθόνη που χρησιµοποιείτε.
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Οθόνη > Τύπος οθόνης
Εάν υπάρχουν περιθώρια µεταξύ της άκρης της εικόνας και του
προβαλλόµενου πλαισίου οθόνης, ρυθµίστε τη θέση της εικόνας.
s Εκτεταµένη > Εµφάνιση > Οθόνη > Θέση οθόνης
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• Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση Κλίµακα είναι απενεργοποιηµένη στο µενού
Σήµα του βιντεοπροβολέα.

• ∆οκιµάστε να ρυθµίσετε τη θέση της εικόνας χρησιµοποιώντας τη ρύθµιση
Θέση στο µενού Σήµα του βιντεοπροβολέα.

• Πατήστε το κουµπί [Aspect] στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε
διαφορετικές αναλογίες εικόνας.

• Αλλάξτε τη ρύθµιση Ανάλυση στο µενού Σήµα του βιντεοπροβολέα,
ανάλογα µε το σήµα του συνδεδεµένου εξοπλισµού.

• Αλλάξτε τη ρύθµιση Απάλειψη στο µενού Σήµα του βιντεοπροβολέα έτσι
ώστε η εικόνα να εµφανίζεται όπως περιµένετε.

• Εάν έχετε κάνει σµίκρυνση ή µεγέθυνση της εικόνας, χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά [E-Zoom], πατήστε το κουµπί [Esc] µέχρι ο βιντεοπροβολέας να
επιστρέψει σε πλήρη οθόνη.

• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις οθόνης του υπολογιστή σας για να απενεργοποιήσετε
τη ρύθµιση για δύο οθόνες και ορίστε την ανάλυση εντός των ορίων του
προβολέα.

• Ελέγξτε την ανάλυση που έχει ανατεθεί στα αρχεία της παρουσίασής σας
για να δείτε αν έχουν δηµιουργηθεί για διαφορετική ανάλυση.

• Κατά τη διάρκεια προβολής στη λειτουργία Αναπ. περιεχ., βεβαιωθείτε ότι
χρησιµοποιείτε τις κατάλληλες ρυθµίσεις Εφέ επικάλυψης.
s Ρυθµίσεις > Αναπ. περιεχ. > Εφέ επικάλυψης

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ρύθµιση Προβολή στο µενού
Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα.

Λύσεις όταν η εικόνα δεν είναι ορθογώνια

Εάν η προβαλλόµενη εικόνα δεν είναι εντελώς ορθογώνια, δοκιµάστε τις
ακόλουθες λύσεις:
• Τοποθετήστε τον βιντεοπροβολέα ακριβώς µπροστά από το κέντρο της

οθόνης, ώστε να είναι στραµµένος εντελώς προς αυτήν, αν είναι δυνατόν.
• Πατήστε το κουµπί [Geometry] στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο

για να ανιχνεύσετε την πηγή.

• Προσαρµόστε τη ρύθµιση Οριζ./Κάθ. Τραπ. για να διορθώσετε το σχήµα
της εικόνας.
s Ρυθµίσεις > ∆ιόρθ. γεωµετρίας > Οριζ./Κάθ. Τραπ.

• Προσαρµόστε τη ρύθµιση Quick Corner για να διορθώσετε το σχήµα της
εικόνας.
s Ρυθµίσεις > ∆ιόρθ. γεωµετρίας > Quick Corner

• Προσαρµόστε τη ρύθµιση Κυρτή επιφάνεια για να διορθώσετε τις γωνίες
και τις πλευρές µιας εικόνας που προβάλλεται σε καµπύλη επιφάνεια. µε την
ίδια ακτίνα.
s Ρυθµίσεις > ∆ιόρθ. γεωµετρίας > Γωνιακός τοίχος

• Προσαρµόστε τη ρύθµιση Γωνιακός τοίχος για να διορθώσετε τις γωνίες
και τις πλευρές µιας εικόνας που προβάλλεται σε καµπύλη επιφάνεια. µε τη
σωστή κλίση.
s Ρυθµίσεις > ∆ιόρθ. γεωµετρίας > Κυρτή επιφάνεια

• Προσαρµόστε τη ρύθµιση ∆ιόρθωση σηµείου για να διορθώσετε τυχόν
ελαφρά παραµόρφωση.
s Ρυθµίσεις > ∆ιόρθ. γεωµετρίας > ∆ιόρθωση σηµείου

Λύσεις όταν η εικόνα περιέχει θόρυβο ή είναι στατική

Εάν η προβαλλόµενη εικόνα περιέχει ηλεκτρονικές παρεµβολές (θόρυβος) ή
είναι στατική, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
• Ελέγξτε τα καλώδια σύνδεσης του υπολογιστή σας ή της πηγής βίντεο µε

τον βιντεοπροβολέα. Θα πρέπει να είναι:
• Χωριστά από το καλώδιο τροφοδοσίας για την αποφυγή παρεµβολών
• Συνδεδεµένα σωστά και στα δύο άκρα
• Να µην είναι συνδεδεµένα µε καλώδιο επέκτασης

• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις στο µενού Σήµα του βιντεοπροβολέα για να
βεβαιωθείτε ότι συµφωνούν µε την πηγή βίντεο.

• Προσαρµόστε τη ρύθµιση Βελτίωση εικόνας στο µενού Εικόνα του
βιντεοπροβολέα.
s Εικόνα > Βελτίωση εικόνας > Μείωση θορύβου
s Εικόνα > Βελτίωση εικόνας > Μείωση θορύβου MPEG
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s Εικόνα > Βελτίωση εικόνας > Αφ. πεπλ. µορφής
• Ορίστε τη ρύθµιση Ανάλυση σε Αυτόµ. στο µενού Σήµα του

βιντεοπροβολέα.
• Επιλέξτε µια ανάλυση βίντεο του υπολογιστή και ένα ρυθµό ανανέωσης που

να είναι συµβατά µε τον προβολέα.
• Αν κάνετε προβολή από έναν υπολογιστή χρησιµοποιώντας καλώδιο

υπολογιστή VGA, πατήστε το κουµπί [Auto] στο τηλεχειριστήριο για να
ρυθµίσετε αυτόµατα τις ρυθµίσεις για την Ιχνηλάτηση και το
Συγχρονισµός. Αν οι εικόνες δεν έχουν προσαρµοστεί σωστά, προσαρµόστε
µη αυτόµατα τις ρυθµίσεις Ιχνηλάτηση και Συγχρονισµός στο µενού Σήµα
του βιντεοπροβολέα.

• Εάν έχετε ρυθµίσει το σχήµα της εικόνας χρησιµοποιώντας τα στοιχεία
ελέγχου του βιντεοπροβολέα, προσπαθήστε να µειώσετε τη ρύθµιση
Ευκρίνεια στο µενού Εικόνα του βιντεοπροβολέα για να βελτιώσετε την
ποιότητα της εικόνας.

• Εάν έχετε συνδέσει επέκταση καλωδίου τροφοδοσίας, δοκιµάστε να κάνετε
την προβολή χωρίς αυτήν για να διαπιστώσετε αν προκαλεί παρεµβολές στο
σήµα.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ρύθµιση Εύρος βίντεο ή EDID στο
µενού Σήµα του βιντεοπροβολέα, εάν υπάρχει η δυνατότητα για την πηγή
της εικόνας σας.
s Σήµα > Σύνθ. ρυθµίσεις > Εύρος βίντεο
s Σήµα > Σύνθ. ρυθµίσεις > EDID

Λύσεις όταν η εικόνα είναι θολή ή σκοτεινή

Αν η προβαλλόµενη εικόνα είναι θολή ή σκοτεινή, δοκιµάστε τις ακόλουθες
λύσεις:
• Ρυθµίστε την εστίαση της εικόνας.
• Τοποθετήστε τον βιντεοπροβολέα αρκετά κοντά στην οθόνη.
• Τοποθετήστε τον βιντεοπροβολέα έτσι ώστε η γωνία ρύθµισης τραπεζίου να

µην είναι τόσο ευρεία ώστε να παραµορφώνει την εικόνα.
• Καθαρίστε το φακό του βιντεοπροβολέα.

a
Για να αποφύγετε τη συµπύκνωση υδρατµών στον φακό µετά τη
µεταφορά του βιντεοπροβολέα από ψυχρό περιβάλλον, αφήστε τον
βιντεοπροβολέα να προθερµανθεί σε θερµοκρασία δωµατίου πριν
από τη χρήση.

• Προσαρµόστε τη ρύθµιση Ευκρίνεια στο µενού Εικόνα του βιντεοπροβολέα
για να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας.

• Αν κάνετε προβολή από έναν υπολογιστή χρησιµοποιώντας καλώδιο
υπολογιστή VGA, πατήστε το κουµπί [Auto] στο τηλεχειριστήριο για να
ρυθµίσετε αυτόµατα τις ρυθµίσεις για την Ιχνηλάτηση και το
Συγχρονισµός. Στην περίπτωση που υπάρχουν λωρίδες ή γενική θολότητα,
εµφανίστε στην οθόνη µια εικόνα µε οµοιόµορφο µοτίβο και προσαρµόστε
µη αυτόµατα τις ρυθµίσεις Ιχνηλάτηση και Συγχρονισµός στο µενού Σήµα
του βιντεοπροβολέα.

• Αν κάνετε προβολή εικόνων από έναν υπολογιστή, χρησιµοποιήστε µια
µικρότερη ανάλυση ή επιλέξτε µια ανάλυση που να συµφωνεί µε την εγγενή
ανάλυση του βιντεοπροβολέα.

Λύσεις όταν η φωτεινότητα της εικόνας ή τα χρώµατα
είναι εσφαλµένα

Αν η προβαλλόµενη εικόνα είναι πολύ σκοτεινή ή φωτεινή ή τα χρώµατα δεν
είναι σωστά, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
• Πατήστε το κουµπί [Color Mode] στο τηλεχειριστήριο για να δοκιµάσετε

διαφορετικές λειτουργίες χρωµάτων για την εικόνα και το περιβάλλον.
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της πηγής βίντεο.
• Προσαρµόστε τις διαθέσιµες ρυθµίσεις στο µενού Εικόνα του

βιντεοπροβολέα για την τρέχουσα πηγή εισόδου, όπως είναι οι ρυθµίσεις
Φωτεινότητα, Αντίθεση, Απόχρωση και Κορεσµ. Χρώµατος.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ρύθµιση Εύρος βίντεο ή EDID στο
µενού Σήµα του βιντεοπροβολέα, εάν υπάρχει η δυνατότητα για την πηγή
της εικόνας σας.
s Σήµα > Σύνθ. ρυθµίσεις > Εύρος βίντεο
s Σήµα > Σύνθ. ρυθµίσεις > EDID
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• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ρύθµιση RGBCMY στο µενού
Εικόνα του βιντεοπροβολέα.
s Εικόνα > Σύνθ. ρυθµίσεις > RGBCMY

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεµένα σωστά µε τον
βιντεοπροβολέα και τη συσκευή βίντεο. Αν έχετε συνδέσει καλώδια
µεγάλου µήκους, δοκιµάστε να συνδέσετε µικρότερα καλώδια.

• Βεβαιωθείτε ότι οι Ρυθµ. Φωτεινότητας έχουν ρυθµιστεί σωστά.
s Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Φωτεινότητας

• Τοποθετήστε τον βιντεοπροβολέα αρκετά κοντά στην οθόνη.
• Όταν χρησιµοποιείτε πολλαπλούς βιντεοπροβολείς, βεβαιωθείτε ότι η

ρύθµιση Βαθµ. φωτεινότητας στο µενού Μηδενισµός έχει ρυθµιστεί σωστά
σε όλους τους βιντεοπροβολείς. Εάν η βαθµονόµηση φωτεινότητας
εκτελείται µόνο σε µερικούς από τους βιντεοπροβολείς, η ισορροπία λευκού
και το επίπεδο φωτεινότητας της προβαλλόµενης εικόνας ενδέχεται να
διαφέρουν µεταξύ των βιντεοπροβολέων.

Λύσεις όταν οι αυτόµατες ρυθµίσεις δεν
εφαρµόζονται σωστά

Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε τη µη σωστή εφαρµογή των αυτόµατων
προσαρµογών, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
• Φροντίστε να περιµένετε τουλάχιστον 20 λεπτά µετά την ενεργοποίηση του

βιντεοπροβολέα πριν πραγµατοποιήσετε αυτόµατες ρυθµίσεις. Αυτό δίνει
τη δυνατότητα σταθεροποίησης της θερµοκρασίας του βιντεοπροβολέα.

• Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή κάµερας είναι καθαρή.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της προαιρετικής εξωτερικής κάµερας είναι

σωστά συνδεδεµένο στη συσκευή.
• Η προαιρετική εξωτερική κάµερα ενδέχεται να είναι ελαττωµατική.

Απευθυνθείτε στην Epson για βοήθεια.
• Ανάλογα µε τον φακό που έχετε εγκαταστήσει, οι αυτόµατες ρυθµίσεις

ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµες. Η αυτόµατη ρύθµιση δεν είναι διαθέσιµη
για τους ακόλουθους φακούς: ELPLR04, ELPLL07, ELPLL08.

• Εάν προβάλλετε από αναλογική πηγή εισόδου, το µεταβαλλόµενο χρώµα
και η φωτεινότητα της εικόνας ενδέχεται να προκαλέσουν τη µη σωστή
εφαρµογή των αυτόµατων ρυθµίσεων.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν φωτίζει στο περιβάλλον προβολής ένας ισχυρός
βιντεοπροβολέας ή µία πηγή ισχυρού φυσικού φωτός, καθώς ενδέχεται να
προκαλέι παρεµβολές στις αυτόµατες ρυθµίσεις.

• Ελέγξτε ότι οι ρυθµίσεις διόρθωσης και µείξης εικόνας βρίσκονται εντός
λογικών ορίων. Εάν η γωνία προβολής είναι πολύ µεγάλη, δοκιµάστε να
απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση ∆ιόρθ. γεωµετρίας ή να µειώσετε τη γωνία
προβολής. Εάν χρησιµοποιείτε τη ρύθµιση Μείξη άκρων, βεβαιωθείτε ότι το
πλάτος µείξης κυµαίνεται µεταξύ 15 και 43%.

• Εάν εµφανιστεί κάποιο µήνυµα σφάλµατος κατά τη διάρκεια των
αυτόµατων προσαρµογών, ελέγξτε τους κωδικούς σφάλµατος στο µήνυµα.
Κατά την αντιστοιχία οθονών:
• 0101: Σφάλµα µέτρησης τιµής
• 0102: Αποτυχία µέτρησης
• 0103: Αποτυχία εναλλαγής κάµερας
• 0104/0105: Αναντιστοιχία µοντέλου
• 0108: Σφάλµα κάµερας
Κατά τη συµφωνία χρωµάτων:
• 0201: Σφάλµα µέτρησης τιµής
• 0202: Αποτυχία µέτρησης
• 0203: Αποτυχία εναλλαγής κάµερας
• 0208: Σφάλµα κάµερας
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και υποστήριξη επικοινωνήστε µε την Epson.

Λύσεις για όταν η απλή αλληλοκάλυψη δεν
εφαρµόζεται σωστά

Εάν έχετε προβλήµατα µε την απλή αλληλοκάλυψη που δεν εφαρµόζεται
σωστά, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
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• Βεβαιωθείτε ότι οι βιντεοπροβολείς είναι σωστά τοποθετηµένοι και
συνδεδεµένοι χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο LAN.

• Βεβαιωθείτε ότι η προαιρετική εξωτερική κάµερα έχει εγκατασταθεί σωστά
και ότι το καλώδιο είναι ασφαλώς συνδεδεµένο στον βιντεοπροβολέα.

• Η προαιρετική εξωτερική κάµερα ενδέχεται να είναι ελαττωµατική.
Απευθυνθείτε στην Epson για βοήθεια.

• Ανάλογα µε τον φακό που έχετε εγκαταστήσει, η απλή αλληλοκάλυψη
ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµη. Η απλή αλληλοκάλυψη δεν είναι
διαθέσιµη για τους ακόλουθους φακούς: ELPLL07, ELPLL08.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν φωτίζει στο περιβάλλον προβολής ένας ισχυρός
βιντεοπροβολέας ή µία πηγή ισχυρού φυσικού φωτός, καθώς ενδέχεται να
προκαλέι παρεµβολές στην απλή αλληλοκάλυψη.

• Αλλάξτε το µέγεθος προβολής.
• Εάν δείτε ένα µήνυµα σφάλµατος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απλής

αλληλοκάλυψης, ελέγξτε τους κωδικούς σφάλµατος στο µήνυµα.
• 0302: Αποτυχία µέτρησης
• 0306: Σφάλµα διόρθωσης γεωµετρίας
• 0308: Σφάλµα επικοινωνίας
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και υποστήριξη επικοινωνήστε µε την Epson.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προϋποθέσεις για απλή αλληλοκάλυψη" σελ.110

Λύσεις όταν παραµένει µετείκασµα στην
προβαλλόµενη εικόνα

Αν παρατηρήσετε µετείκασµα στην προβαλλόµενη εικόνας, χρησιµοποιήστε
τη Λειτ. ανανέωσης για να το εκκαθαρίσετε. Επιλέξτε Λειτ. ανανέωσης >
Έναρξη στο µενού Μηδενισµός του βιντεοπροβολέα.

Λύσεις για προβλήµατα ήχου

Εάν δεν υπάρχει ήχος ή η ένταση ήχου είναι πολύ χαµηλή ή υψηλή, δοκιµάστε
τις ακόλουθες λύσεις:
• Προσαρµόστε τις ρυθµίσεις έντασης ήχου του βιντεοπροβολέα.
• Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί [A/V Mute] για να συνεχίσετε τις

λειτουργίες βίντεο και ήχου, εάν είχαν διακοπεί προσωρινά.
• Ελέγξτε τον υπολογιστή ή την πηγή βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι η ένταση

ήχου είναι ανοικτή και ότι η έξοδος ήχου έχει ρυθµιστεί για τη σωστή πηγή.
• Ελέγξτε τις συνδέσεις του καλωδίου ήχου µεταξύ του βιντεοπροβολέα και

της πηγής βίντεο.
• Βεβαιωθείτε ότι τυχόν συνδεδεµένα καλώδια ήχου διαθέτουν την ετικέτα

"Χωρίς αντίσταση".
• Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε µια συνδεδεµένη πηγή ήχου όταν ο

βιντεοπροβολέας είναι απενεργοποιηµένος, ορίστε την επιλογή Λειτ.
αναµονής σε Επικ. Ενεργ. και βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές Ρυθµίσεις A/V
έχουν ρυθµιστεί σωστά στο µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα.

• Εάν θέλετε να εξάγετε ήχο από µια συνδεδεµένη πηγή ήχου όταν ο
βιντεοπροβολέας δεν προβάλει εικόνες, επιλέξτε αυτές τις ρυθµίσεις στα
µενού του βιντεοπροβολέα:
• Απενεργοποιήστε την επιλογή Γρήγορη εκκίνηση στο µενού Εκτεταµένη.
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Γρήγορη εκκίνηση

• Ορίστε τη ρύθµιση Έξοδος A/V σε Πάντα στο µενού Εκτεταµένη.
s Εκτεταµένη > Ρυθµίσεις A/V > Έξοδος A/V

• Εάν δεν ακούτε ήχο από µια πηγή HDMI, ρυθµίστε τη συνδεδεµένη
συσκευή στην έξοδο PCM.

• Όταν συνδέετε τον βιντεοπροβολέα σε Mac χρησιµοποιώντας καλώδιο
HDMI, βεβαιωθείτε ότι ο Mac υποστηρίζει ήχο µέσω της θύρας HDMI. Αν
όχι, θα πρέπει να συνδέσετε ένα καλώδιο ήχου.

• Αν ο ήχος του υπολογιστή έχει ρυθµιστεί στην ελάχιστη ένταση, ενώ του
βιντεοπροβολέα στη µέγιστη, µπορεί να προκύψει µια µίξη θορύβου.
Αυξήστε την ένταση στον υπολογιστή και µειώστε την ένταση στον
βιντεοπροβολέα. (Όταν χρησιµοποιείτε Epson iProjection (Windows/Mac).)
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Ελέγξτε τις λύσεις που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες, αν έχετε
προβλήµατα µε τη λειτουργία του βιντεοπροβολέα ή του τηλεχειριστηρίου.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λύσεις για προβλήµατα ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και τερµατισµού

λειτουργίας του βιντεοπροβολέα" σελ.176
• "Λύσεις σε προβλήµατα µε το τηλεχειριστήριο" σελ.176
• "Λύσεις για προβλήµατα κωδικού πρόσβασης" σελ.177
• "Λύση όταν εµφανίζεται το µήνυµα "Η µπαταρία για τη χρονοµέτρηση

εξαντλείται."" σελ.177

Λύσεις για προβλήµατα ενεργοποίησης,
απενεργοποίησης και τερµατισµού λειτουργίας του
βιντεοπροβολέα

Αν ο βιντεοπροβολέας δεν ενεργοποιείται όταν πατάτε το κουµπί ισχύος ή
απενεργοποιείται απρόσµενα, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεµένο σωστά στον

βιντεοπροβολέα και σε µια ηλεκτρική πρίζα που λειτουργεί.
• Αν το κουµπί ισχύος στο τηλεχειριστήριο δεν ενεργοποιεί τον

βιντεοπροβολέα, ελέγξτε τις µπαταρίες του και βεβαιωθείτε ότι
τουλάχιστον ένα από τα αποµακρυσµένα τηλεχειριστήρια είναι διαθέσιµα
στη ρύθµιση Αποµακρ. δέκτης του µενού Ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα.

• Τα κουµπιά του βιντεοπροβολέα ενδέχεται να έχουν κλειδωθεί για λόγους
ασφαλείας. Ξεκλειδώστε τα κουµπιά στη ρύθµιση Κλειδ Λειτουρ ή
χρησιµοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τον
βιντεοπροβολέα.

• Αν η πηγή φωτός του βιντεοπροβολέα απενεργοποιείται απρόσµενα, µπορεί
να εισήλθε σε λειτουργία ύπνου µετά από µια περίοδο αδράνειας. Εκτελέστε
οποιαδήποτε εργασία για να αφυπνίσετε τον προβολέα. Για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναστολής λειτουργίας, ορίστε τη ρύθµιση
Λειτ. Ύπνου σε Ανενεργό
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Λειτ. Ύπνου

• Αν η πηγή φωτός του βιντεοπροβολέα απενεργοποιείται απρόσµενα, µπορεί
να είναι ενεργοποιηµένος ο χρονοδιακόπτης σίγασης A/V. Για να

απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη σίγασης A/V, ορίστε την επιλογή
Χρονοδ Σίγαση A/V στη ρύθµιση Ανενεργό
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Ρυθµ. σίγασης A/V > Χρονοδ Σίγαση A/V

• Αν η πηγή φωτός του βιντεοπροβολέα σβήσει, η ενδεικτική λυχνία
κατάστασης αναβοσβήνει, και η ενδεικτική λυχνία θερµοκρασίας είναι
αναµµένη, ο βιντεοπροβολέας έχει υπερθερµανθεί και απενεργοποιήθηκε.

• Οι ανεµιστήρες ψύξης ενδέχεται να λειτουργούν σε κατάσταση αναµονής,
ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα. Επίσης, όταν ο
βιντεοπροβολέας αφυπνίζεται από την κατάσταση αναµονής, οι
ανεµιστήρες ενδέχεται να προκαλέσουν έναν απρόσµενο θόρυβο. Αυτό δεν
αποτελεί δυσλειτουργία.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας µπορεί να είναι ελαττωµατικό. Αποσυνδέστε το
καλώδιο και επικοινωνήστε µε την Epson για βοήθεια.

Λύσεις σε προβλήµατα µε το τηλεχειριστήριο

Αν ο βιντεοπροβολέας δεν αποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειριστηρίου,
δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
• Ελέγξτε ότι οι µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν τοποθετηθεί σωστά

και έχουν ισχύ. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τις µπαταρίες.
• Βεβαιωθείτε ότι χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο εντός της γωνίας και της

εµβέλειας λήψης του βιντεοπροβολέα.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται προθέρµανση ή τερµατισµός λειτουργίας του

βιντεοπροβολέα.
• Ελέγξτε να δείτε αν κάποιο κουµπί στο τηλεχειριστήριο έχει κολλήσει κάτω,

µε αποτέλεσµα την είσοδο στη λειτουργία ύπνου. Απελευθερώστε το κουµπί
για την αφύπνιση του τηλεχειριστηρίου.

• Ο ισχυρός φωτισµός φθορισµού, το άµεσο ηλιακό φως ή τα σήµατα
υπερύθρων συσκευών ενδέχεται να προκαλούν παρεµβολή στους
αποµακρυσµένους δέκτες του βιντεοπροβολέα. Χαµηλώστε τα φώτα ή
µετακινήστε τον βιντεοπροβολέα µακριά από τον ήλιο ή τον εξοπλισµό που
προκαλεί τις παρεµβολές.
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• Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον ένας από τους αποµακρυσµένους δέκτες είναι
διαθέσιµος στη ρύθµιση Αποµακρ. δέκτης στο µενού Ρυθµίσεις του
βιντεοπροβολέα.

• Εάν ενεργοποιήσατε το κλείδωµα του κουµπιού τηλεχειριστηρίου, πατήστε
και κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Home] για περίπου 5 δευτερόλεπτα για
να το απενεργοποιήσετε.

• Εάν εκχωρήσατε αριθµό ταυτότητας στον βιντεοπροβολέα για λειτουργία
πολλών βιντεοπροβολέων από το τηλεχειριστήριο, ίσως χρειαστεί να
ελέγξετε ή να αλλάξετε τη ρύθµιση ταυτότητας.

• Ορίστε τον διακόπτη [ID] του τηλεχειριστηρίου στη θέση Off. Μπορείτε να
χειριστείτε όλους τους βιντεοπροβολείς ανεξάρτητα από τη ρύθµιση
αναγνωριστικού βιντεοπροβολέα.

• Βεβαιωθείτε ότι το προαιρετικό σετ καλωδίων τηλεχειριστηρίου δεν είναι
συνδεδεµένο στη θύρα Remote του προβολέα. Εάν αφήσετε το καλώδιο
συνδεδεµένο στη θύρα, το τηλεχειριστήριο δεν µπορεί να ελέγξει τον
βιντεοπροβολέα.

• Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση Έλεγχος Επικοιν. ή Extron XTP στο µενού
Εκτεταµένη έχει οριστεί σε Ανενεργό εάν χρησιµοποιείτε το προαιρετικό
σετ καλωδίων τηλεχειριστηρίου.
s Εκτεταµένη > HDBaseT > Έλεγχος Επικοιν.
s Εκτεταµένη > HDBaseT > Extron XTP

• Αν χάσετε το τηλεχειριστήριο, µπορείτε να παραγγείλετε άλλο από την
Epson.

Λύσεις για προβλήµατα κωδικού πρόσβασης

Εάν δεν µπορείτε να εισαγάγετε ή να θυµηθείτε έναν κωδικό πρόσβασης,
δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
• Μπορεί να έχετε ενεργοποιήσει την προστασία µε κωδικό πρόσβασης χωρίς

να έχετε ορίσει πρώτα κωδικό πρόσβασης. ∆οκιµάστε να καταχωρήσετε
0000 χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

• Αν έχετε εισαγάγει έναν εσφαλµένο κωδικό πρόσβασης πάρα πολλές φορές
και παρουσιαστεί µήνυµα που εµφανίζει έναν κωδικό αίτησης, σηµειώστε
τον κωδικό και επικοινωνήστε µε την Epson για βοήθεια. Αναφέρετε τον

κωδικό αίτησης και αποδείξτε ότι είστε ο κάτοχος για να λάβετε βοήθεια
σχετικά µε το ξεκλείδωµα του βιντεοπροβολέα.

• Εάν ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης Epson Control Web και έχετε ξεχάσει
το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, προσπαθήστε να
εισαγάγετε τα εξής:
• ID χρήστη: EPSONWEB
• Προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης: ο σειριακός αριθµός του

βιντεοπροβολέα
• Εάν ορίσετε έναν αποµακρυσµένο κωδικό πρόσβασης (στο Epson Web

Control) και ξεχάσατε το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης,
προσπαθήστε να εισαγάγετε τα εξής:
• ID χρήστη: EPSONREMOTE
• Προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης: ο σειριακός αριθµός του

βιντεοπροβολέα
• Αν χάσετε το τηλεχειριστήριο, δεν µπορείτε να εισαγάγετε κωδικό

πρόσβασης. Παραγγείλετε νέο από την Epson.

Λύση όταν εµφανίζεται το µήνυµα "Η µπαταρία για τη
χρονοµέτρηση εξαντλείται."

Εάν εµφανίζεται το µήνυµα "Η µπαταρία για τη χρονοµέτρηση εξαντλείται.",
επικοινωνήστε µε την Epson για βοήθεια.
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Αν δεν µπορείτε να αναπαράγετε σωστά µια λίστα αναπαραγωγής, δοκιµάστε
τις παρακάτω λύσεις:
• Βεβαιωθείτε ότι η Αναπ. περιεχ. έχει ρυθµιστεί σε Ενεργό.
s Ρυθµίσεις > Αναπ. περιεχ. > Αναπ. περιεχ.

• Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα flash USB περιέχει µια λίστα αναπαραγωγής.
• Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα USB flash είναι απευθείας συνδεδεµένη µε τον

βιντεοπροβολέα. Μην χρησιµοποιείτε συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών
καρτών ή ένα διανοµέα USB για να επεκτείνετε µια θύρα USB.

• Εάν η µονάδα flash USB είναι διαµερισµατοποιηµένη, ενδέχεται να µην
µπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή λιστών αναπαραγωγής. ∆ιαγράψτε όλα
τα διαµερίσµατα πριν αποθηκεύσετε τις λίστες αναπαραγωγής στη µονάδα
flash USB.

• Μην µοιράζεστε µια λίστα αναπαραγωγής µεταξύ βιντεοπροβολέων που
έχουν διαφορετική ανάλυση. Τα εφέ χρώµατος και σχήµατος που
προστίθενται µε τη χρήση του Εφέ επικάλυψης ενδέχεται να µην
αναπαραχθούν σωστά.
s Ρυθµίσεις > Αναπ. περιεχ. > Εφέ επικάλυψης
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Ελέγξτε τις λύσεις που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες, αν
αντιµετωπίζετε πρόβληµα µε τη χρήση του βιντεοπροβολέα σε δίκτυο.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λύσεις όταν αποτυγχάνει ο ασύρµατος έλεγχος ταυτότητας" σελ.179
• "Λύσεις σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον

βιντεοπροβολέα µέσω του Web" σελ.179
• "Λύσεις όταν δεν λαµβάνονται µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για

ειδοποίηση µέσω του δικτύου" σελ.179
• "Λύσεις σε περίπτωση που η εικόνα περιέχει στατικό περιεχόµενο κατά τη

διάρκεια της προβολής δικτύου" σελ.180
• "Λύσεις όταν δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχος του

βιντεοπροβολέα µέσω δικτύου" σελ.180

Λύσεις όταν αποτυγχάνει ο ασύρµατος έλεγχος
ταυτότητας

Εάν αντιµετωπίζετε δυσκολία µε τον έλεγχο ταυτότητας, δοκιµάστε τις
ακόλουθες λύσεις:
• Εάν οι ασύρµατες ρυθµίσεις είναι σωστές, ωστόσο ο έλεγχος ταυτότητας

αποτυγχάνει, ίσως χρειαστεί να ενηµερώσετε τις ρυθµίσεις Ηµερ. & Ώρα.
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Ηµερ. & Ώρα

• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις Ασφάλεια στο µενού ∆ίκτυο του βιντεοπροβολέα.
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ασύρµ.LAN

• Εάν η ασφάλεια σηµείου πρόσβασης είναι WPA3-EAP, αλλάξτε τη ρύθµιση
σηµείου πρόσβασης σε WPA2/WPA3-EAP.

Λύσεις σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση στον βιντεοπροβολέα µέσω του Web

Εάν δεν είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στον βιντεοπροβολέα µέσω ενός
προγράµµατος περιήγησης στο διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το
σωστό αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης.

• Για το όνοµα χρήστη, πληκτρολογήστε EPSONWEB. (∆εν µπορείτε να
αλλάξετε το αναγνωριστικό χρήστη.)

• Για τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που
έχει οριστεί στο µενού ∆ίκτυο. Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι
ο σειριακός αριθµός του βιντεοπροβολέα.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεµένος ο
βιντεοπροβολέας.

• Εάν το πρόγραµµα περιήγησης στο web ρυθµίζεται για σύνδεση µέσω ενός
διακοµιστή µεσολάβησης, η οθόνη Epson Web Control δεν µπορεί να
εµφανιστεί. Κάντε ρυθµίσεις για µια σύνδεση χωρίς να χρησιµοποιήσετε
διακοµιστή µεσολάβησης.

• Εάν ορίσετε τη ρύθµιση Λειτ. αναµονής σε Επικ. Ενεργ. στο µενού του
βιντεοπροβολέα στη λειτουργία αναµονής,βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
δικτύου είναι ενεργοποιηµένη. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής
δικτύου, ενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα.
s Εκτεταµένη > Λειτ. αναµονής
Και συνδεθείτε σε ενσύρµατο LAN ή σε ασύρµατο LAN µε τη ρύθµιση Λειτ.
σύνδ. να έχει οριστεί σε Σύνθ. Ρυθµίσεις.
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ασύρµ.LAN > Λειτουργία σύνδεσης

a
Το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης έχουν διάκριση πεζών-
κεφαλαίων.

Λύσεις όταν δεν λαµβάνονται µηνύµατα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για ειδοποίηση µέσω
του δικτύου

Εάν δεν λαµβάνετε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που σας ειδοποιεί
για τα προβλήµατα σχετικά µε ένα βιντεοπροβολέα µέσω του δικτύου,
δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
• Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας είναι ενεργοποιηµένος και

συνδεδεµένος στο δίκτυο σωστά. (Σε περίπτωση που η λειτουργία του
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βιντεοπροβολέα έχει τερµατιστεί λόγω σφάλµατος, το µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ενδέχεται να µην παραδοθεί.)

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τις ρυθµίσεις ειδοποίησης µηνύµατος
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του βιντεοπροβολέα στο µενού Ειδοποίηση
του βιντεοπροβολέα δικτύου ή στο λογισµικό δικτύου.

• Ορίστε τη ρύθµιση Λειτ. αναµονής σε Επικ. Ενεργ., έτσι ώστε το λογισµικό
του δικτύου να είναι σε θέση να παρακολουθεί τον βιντεοπροβολέα σε
λειτουργία αναµονής.
s Εκτεταµένη > Λειτ. αναµονής
Και συνδεθείτε σε ενσύρµατο LAN ή σε ασύρµατο LAN µε τη ρύθµιση Λειτ.
σύνδ. να έχει οριστεί σε Σύνθ. Ρυθµίσεις.
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Ασύρµ.LAN > Λειτουργία σύνδεσης

Λύσεις σε περίπτωση που η εικόνα περιέχει στατικό
περιεχόµενο κατά τη διάρκεια της προβολής δικτύου

Εάν η προβαλλόµενη εικόνα περιέχει στατικό περιεχόµενο κατά την προβολή
δικτύου, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
• Ελέγξτε για τυχόν εµπόδια ανάµεσα στο σηµείο πρόσβασης, τον

υπολογιστή, την κινητή συσκευή και τον βιντεοπροβολέα και αλλάξτε τις
θέσεις τους για τη βελτίωση της επικοινωνίας.

• Βεβαιωθείτε ότι το σηµείο πρόσβασης, ο υπολογιστής, η κινητή συσκευή και
ο βιντεοπροβολέας δεν είναι πολύ µακριά µεταξύ τους. Μετακινήστε τις
συσκευές πιο κοντά και προσπαθήστε να τις συνδέσετε ξανά.

• Ελέγξτε για παρεµβολές από άλλο εξοπλισµό, όπως συσκευή Bluetooth ή
φούρνο µικροκυµάτων. Μετακινήστε τη συσκευή που προκαλεί την
παρεµβολή πιο µακριά ή επεκτείνετε το ασύρµατο εύρος ζώνης.

• Μειώστε τον αριθµό των συνδεδεµένων συσκευών σε περίπτωση που
µειώνεται η ταχύτητα σύνδεσης.

Λύσεις όταν δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο
έλεγχος του βιντεοπροβολέα µέσω δικτύου

Εάν δεν µπορείτε να παρακολουθήσετε και να ελέγξετε τον βιντεοπροβολέα
µε επικοινωνία εντολών χρησιµοποιώντας το ESC/VP.net, ορίστε τη ρύθµιση
Επικοιν. εντολής σε Συµβατό.
s ∆ίκτυο > ∆ιαµόρφ. δικτύου > Άλλα > Επικοιν. εντολής



Παράρτηµα
Ελέγξτε αυτές τις ενότητες για τεχνικές προδιαγραφές και σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν σας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προαιρετικά εξαρτήµατα και ανταλλακτικά" σελ.182
• "Μέγεθος οθόνης και απόσταση προβολής" σελ.184
• "Προδιαγραφές βιντεοπροβολέα" σελ.193
• "Υποστηριζόµενες δυνατότητες για το Epson Projector Content Manager" σελ.196
• "Κατάλογος συµβόλων για την ασφάλεια και οδηγιών" σελ.197
• "Πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά µε το λέιζερ" σελ.199
• "Απόσταση κινδύνου σύµφωνα µε το IEC62471-5" σελ.201
• "Γνωστοποιήσεις" σελ.202
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∆ιατίθενται τα ακόλουθα προαιρετικά εξαρτήµατα και ανταλλακτικά.
Προµηθευτείτε αυτά τα προϊόντα εάν και όταν χρειαστεί.
Ο παρακάτω κατάλογος προαιρετικών εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών
ισχύει από τον Απρίλιο του 2021.
Τα στοιχεία των εξαρτηµάτων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και η
διαθεσιµότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα αγοράς.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Φακός" σελ.182
• "Καλώδια" σελ.182
• "Στηρίγµατα" σελ.183
• "Εξωτερικές συσκευές" σελ.183
• "Ανταλλακτικά" σελ.183
• "Για ασύρµατη σύνδεση" σελ.183

Φακός

ELPLX01/01S *
ELPLX01W/01WS *
ELPLX02/02S **
ELPLX02W/02WS **

Φακός ζουµ εξαιρετικά µικρής εµβέλειας.
ELPLU02
ELPLU03S
ELPLU04

Φακός ζουµ µικρής εµβέλειας.
ELPLW04
ELPLW05
ELPLW06
ELPLW08

Φακός ζουµ ευρείας εµβέλειας.

ELPLM06
ELPLM07
ELPLM08 *
ELPLM09
ELPLM10
ELPLM11
ELPLM15

Φακός ζουµ µεσαίας εµβέλειας.
ELPLL07
ELPLL08

Φακός ζουµ µεγάλης εµβέλειας.
ELPLR04

Ευρυγώνιος φακός οπίσθιας προβολής.
ELPLS04

Τυπικός φακός ζουµ.
* ∆ιαθέσιµο µόνο για
EB‑PU1008B/EB‑PU1008W/EB‑PU1007B/EB‑PU1007W/EB‑PU1006W.
** ∆ιαθέσιµο µόνο για EB‑PU2010B/EB‑PU2010W.

Καλώδια

Καλώδιο υπολογιστή ELPKC02 (1,8 m - για mini D-Sub 15 ακίδων/mini
D-Sub 15 ακίδων)
Καλώδιο υπολογιστή ELPKC09 (3 m - για mini D-Sub 15 ακίδων/mini D-
Sub 15 ακίδων)
Καλώδιο υπολογιστή ELPKC10 (20 m - για mini D-Sub 15 ακίδων/mini D-
Sub 15 ακίδων)

Χρησιµοποιήστε κατά τη σύνδεση στη θύρα Computer.
Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου ELPKC28

Χρησιµοποιήστε το όταν συνδέονται πολλοί βιντεοπροβολείς που
υποστηρίζουν τη διαδραστική λειτουργία.
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Στηρίγµατα

Στήριγµα οροφής ELPMB67
Χρησιµοποιήστε για την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα σε οροφή.

Στήριγµα χαµηλής οροφής ELPMB47
Χρησιµοποιήστε για την εγκατάσταση του προβολέα σε χαµηλή οροφή.

Στήριγµα υψηλής οροφής ELPMB48
Χρησιµοποιήστε τους για την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα σε ψηλή
οροφή.

Προσαρµογέας ανάρτησης (450 mm) ELPFP15
Χρησιµοποιήστε τους για την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα σε ψηλή
οροφή.

Πολωτής ELPPL01
Χρήση κατά το stacking δύο προβολέων και κατά την προβολή εικόνων
3D.

a
Απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις για την ανάρτηση του προβολέα
από την οροφή. Απευθυνθείτε στην Epson για βοήθεια.

Εξωτερικές συσκευές

Κάµερα εγγράφων ELPDC21
Χρησιµοποιήστε την κατά την προβολή εικόνας όπως βιβλία, έγγραφα
OHP ή διαφάνειες.

Μεταδότης HDBaseT ELPHD01
Χρησιµοποιήστε για την αποστολή σήµατος HDMI σε µεγάλη απόσταση.
(∆εν υποστηρίζεται HDCP 2.2)

Συσκευή Android TV ™ ELPAP12
Χρησιµοποιήστε αυτό το πρόγραµµα αναπαραγωγής πολυµέσων ροής για
να παρακολουθήσετε διαδικτυακό περιεχόµενο.

Εξωτερικό φίλτρο αέρα ELPAF63
Συνδέστε το στο εξωτερικό του βιντεοπροβολέα όταν χρησιµοποιείτε τον
βιντεοπροβολέα σε περιβάλλον µε σκόνη.

Εξωτερική κάµερα ELPEC01
Συνδέστε την για να χρησιµοποιήσετε εκτεταµένες λειτουργίες, όπως η
λειτουργία Camera Assist.

Ανταλλακτικά

Φίλτρο αέρα ELPAF46
Χρησιµοποιήστε το για να αντικαταστήσετε το χρησιµοποιηµένο φίλτρο
αέρα.

Για ασύρµατη σύνδεση

Μονάδα ασύρµατου δικτύου LAN ELPAP11
Χρησιµοποιήστε την για προβολή εικόνων από υπολογιστή µέσω
ασύρµατης επικοινωνίας.

Ασύρµατο σύστηµα παρουσίασης ELPWP20
Χρησιµοποιήστε το όταν συνδέεστε απευθείας σε υπολογιστές µε
Windows/Mac και προβάλλετε εικόνες ασύρµατα. Περιλαµβάνει δύο
ασύρµατους ποµπούς (ELPWT01) και µία µονάδα βάσης (ELPBU01).

Ασύρµατος ποµπός ELPWT01
Πρόσθετος ασύρµατος ποµπός για ασύρµατο σύστηµα παρουσίασης.
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Ανατρέξτε στους πίνακες σε αυτές τις ενότητες για να προσδιορίσετε πόσο
µακριά πρέπει να τοποθετήσετε τον βιντεοπροβολέα από την οθόνη µε βάση
το µέγεθος της προβαλλόµενης εικόνας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Απόσταση Προβολής" σελ.184

Απόσταση Προβολής

A Μέγεθος οθόνης (ίντσες)

B Μέγεθος οθόνης (Πλάτος × Ύψος) (cm)

C Απόσταση προβολής (Ελάχιστο: Ευρό έως Μέγιστο: Τηλ.) (cm)

D Απόσταση από το κέντρο του φακού έως το πίσω µέρος της οθόνης (cm)

EB‑‑PU2010B/EB‑‑PU2010W:

16:10

A B C D

Ίντσες Πλάτος × Ύψος

ELPLX02
ELPLX02S
ELPLX02W
ELPLX02WS

100 215 × 135 74 -7 - 27

120 258 × 162 89 -8 - 32

150 323 × 202 112 -10 - 40

200 431 × 269 151 -13 - 54

300 646 × 404 228 -20 - 81

400 862 × 538 306 -27 - 108

500 1077 × 673 383 -34 - 135

600 1292 × 808 460 -40 - 162

800 1723 × 1077 615 -54 - 215

1000 2154 × 1346 769 -67 - 269

A B C

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLU02
ELPLU04

ELPLU03
S

ELPLW0
4

ELPLW0
6

ELPLW0
5

ELPLW0
8

ELPLM0
6

ELPLM1
0

60 129 × 81 80 - 97 - 149 - 206 94 - 135 109 - 154 306 - 473

80 172 ×
108

108 - 131 80 - 97 202 - 277 129 - 182 146 - 206 413 - 635

100 215 ×
135

136 - 165 101 - 123 254 - 348 163 - 229 184 - 259 519 - 797

120 258 ×
162

165 - 199 122 - 148 306 - 419 197 - 276 222 - 312 626 - 959
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A B C

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLU02
ELPLU04

ELPLU03
S

ELPLW0
4

ELPLW0
6

ELPLW0
5

ELPLW0
8

ELPLM0
6

ELPLM1
0

150 323 ×
202

207 - 251 154 - 186 385 - 526 248 - 347 278 - 391 786 -
1202

200 431 ×
269

278 - 336 206 - 249 515 - 703 333 - 464 372 - 524 1052 -
1607

250 538 ×
337

349 - 421 259 - 312 646 - 881 418 - 582 466 - 656 1318 -
2012

300 646 ×
404

420 - 507 311 - 374 777 -
1058

504 - 699 560 - 788 1585 -
2417

500 1077 ×
673

704 - 848 521 - 626 1299 -
1769

844 -
1169

936 -
1317

2650 -
4036

A B C D

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLM0
7

ELPLM1
1

ELPLM0
9

ELPLM1
5

ELPLS04

ELPLL07
ELPLL08

ELPLR04

Εκτός
από

ELPLU03
S/ELPL

W05/ELP
LR04

ELPLU03
S

ELPLW0
5

60 129 × 81 445 - 686 199 - 326 664 - 941 87 -89 - 8 -60 - -21

80 172 ×
108

601 - 923 268 - 438 896 -
1265

118 -119 - 11 -80 - -28

100 215 ×
135

757 -
1160

337 - 549 1128 -
1589

149 -148 - 14 -100 -
-35

120 258 ×
162

913 -
1396

406 - 661 1360 -
1913

180 -178 - 16 -120 -
-42

150 323 ×
202

1147 -
1751

509 - 828 1708 -
2399

227 -222 - 20 -150 -
-52

200 431 ×
269

1538 -
2343

682 -
1106

2287 -
3209

304 -296 - 27 -199 -
-70

A B C D

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLM0
7

ELPLM1
1

ELPLM0
9

ELPLM1
5

ELPLS04

ELPLL07
ELPLL08

ELPLR04

Εκτός
από

ELPLU03
S/ELPL

W05/ELP
LR04

ELPLU03
S

ELPLW0
5

250 538 ×
337

1928 -
2934

855 -
1385

2867 -
4020

382 -370 - 34 -249 -
-87

300 646 ×
404

2319 -
3526

1027 -
1663

3447 -
4830

460 -444 - 41 -299 -
-105

500 1077 ×
673

3881 -
5892

1717 -
2777

5765 -
8071

771 -741 - 68 -499 -
-175

16:9

A B C D

Ίντσες Πλάτος × Ύψος

ELPLX02
ELPLX02S
ELPLX02W
ELPLX02WS

98 217 × 122 74 0 - 34

100 221 × 125 76 0 - 35

120 266 × 149 92 0 - 42

150 332 × 187 116 0 - 52

200 443 × 249 155 0 - 69

300 664 × 374 235 0 - 104

400 886 × 498 314 0 - 138

500 1107 × 623 394 0 - 173

600 1328 × 747 473 0 - 208

800 1771 × 996 632 0 - 277

970 2147 × 1208 767 0 - 336



Μέγεθος οθόνης και απόσταση προβολής 186

A B C

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLU02
ELPLU04

ELPLU03
S

ELPLW0
4

ELPLW0
6

ELPLW0
5

ELPLW0
8

ELPLM0
6

ELPLM1
0

60 133 × 75 82 - 100 - 154 - 212 97 - 139 112 - 158 315 - 486

80 177 ×
100

111 - 135 83 - 100 207 - 285 132 - 187 151 - 212 425 - 653

100 221 ×
125

140 - 170 104 - 126 261 - 358 167 - 236 189 - 267 534 - 819

120 266 ×
149

170 - 205 126 - 152 315 - 431 202 - 284 228 - 321 644 - 986

150 332 ×
187

213 - 258 158 - 191 395 - 540 255 - 357 286 - 403 808 -
1236

200 443 ×
249

286 - 346 212 - 256 530 - 723 343 - 477 383 - 538 1082 -
1652

250 553 ×
311

359 - 433 266 - 320 664 - 905 430 - 598 479 - 674 1355 -
2068

300 664 ×
374

432 - 521 320 - 385 798 -
1088

518 - 719 576 - 810 1629 -
2484

480 1063 ×
598

695 - 837 514 - 618 1282 -
1745

833 -
1154

924 -
1299

2614 -
3983

A B C D

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLM0
7

ELPLM1
1

ELPLM0
9

ELPLM1
5

ELPLS04

ELPLL07
ELPLL08

ELPLR04

Εκτός
από

ELPLU03
S/ELPL

W05/ELP
LR04

ELPLU03
S

ELPLW0
5

60 133 × 75 458 - 706 205 - 336 683 - 968 89 -87 - 13 -57 - -17

80 177 ×
100

618 - 949 276 - 450 922 -
1301

121 -116 - 17 -76 - -23

A B C D

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLM0
7

ELPLM1
1

ELPLM0
9

ELPLM1
5

ELPLS04

ELPLL07
ELPLL08

ELPLR04

Εκτός
από

ELPLU03
S/ELPL

W05/ELP
LR04

ELPLU03
S

ELPLW0
5

100 221 ×
125

799 -
1192

347 - 565 1160 -
1634

153 -145 - 21 -96 - -29

120 266 ×
149

939 -
1436

417 - 679 1398 -
1967

185 -174 - 25 -115 -
-35

150 332 ×
187

1180 -
1800

524 - 851 1756 -
2467

233 -218 - 31 -143 -
-43

200 443 ×
249

1581 -
2408

701 -
1137

2352 -
3300

313 -291 - 42 -191 -
-58

250 553 ×
311

1983 -
3016

879 -
1423

2948 -
4132

393 -363 - 52 -239 -
-72

300 664 ×
374

2384 -
3624

1056 -
1710

3543 -
4965

473 -436 - 63 -287 -
-87

480 1063 ×
598

3829 -
5813

1694 -
2740

5688 -
7963

761 -698 -
100

-459 -
-139

4:3

A B C D

Ίντσες Πλάτος × Ύψος

ELPLX02
ELPLX02S
ELPLX02W
ELPLX02WS

89 181 × 136 74 -7 - 27

100 203 × 152 84 -8 - 30

120 244 × 183 102 -9 - 37

150 305 × 229 128 -11 - 46

200 406 × 305 172 -15 - 61
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A B C D

Ίντσες Πλάτος × Ύψος

ELPLX02
ELPLX02S
ELPLX02W
ELPLX02WS

250 508 × 381 215 -19 - 76

300 610 × 457 259 -23 - 91

400 813 × 610 346 -30 - 122

500 1016 × 762 434 -38 - 152

800 1626 × 1219 696 -61 - 244

880 1788 × 1341 766 -67 - 268

A B C

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLU02
ELPLU04

ELPLU03
S

ELPLW0
4

ELPLW0
6

ELPLW0
5

ELPLW0
8

ELPLM0
6

ELPLM1
0

60 122 × 91 91 - 110 - 170 - 234 108 - 154 124 - 174 349 - 537

80 163 ×
122

123 - 149 91 - 111 229 - 315 147 - 207 166 - 234 469 - 720

100 203 ×
152

155 - 188 115 - 139 288 - 395 185 - 260 209 - 294 590 - 904

120 244 ×
183

187 - 226 139 - 168 348 - 475 224 - 313 251 - 354 710 -
1087

150 305 ×
229

236 - 284 175 - 211 436 - 596 282 - 393 315 - 444 891 -
1362

200 406 ×
305

316 - 381 234 - 282 584 - 797 378 - 526 422 - 594 1193 -
1821

250 508 ×
381

396 - 478 293 - 353 732 - 998 475 - 659 528 - 743 1494 -
2279

300 610 ×
457

477 - 574 353 - 424 880 -
1199

571 - 792 635 - 893 1796 -
2738

A B C

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLU02
ELPLU04

ELPLU03
S

ELPLW0
4

ELPLW0
6

ELPLW0
5

ELPLW0
8

ELPLM0
6

ELPLM1
0

440 894 ×
671

702 - 845 519 - 624 1295 -
1762

841 -
1165

933 -
1312

2640 -
4021

A B C D

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLM0
7

ELPLM1
1

ELPLM0
9

ELPLM1
5

ELPLS04

ELPLL07
ELPLL08

ELPLR04

Εκτός
από

ELPLU03
S/ELPL

W05/ELP
LR04

ELPLU03
S

ELPLW0
5

60 122 × 91 507 - 780 226 - 370 756 -
1069

99 -101 - 9 -68 - -24

80 163 ×
122

683 -
1048

304 - 497 1019 -
1436

134 -134 - 12 -90 - -32

100 203 ×
152

860 -
1316

383 - 623 1281 -
1803

169 -168 - 15 -113 -
-40

120 244 ×
183

1037 -
1584

461 - 749 1544 -
2170

205 -201 - 18 -135 -
-47

150 305 ×
229

1302 -
1985

578 - 938 1937 -
2720

257 -252 - 23 -169 -
-59

200 406 ×
305

1744 -
2655

773 -
1253

2594 -
3637

345 -335 - 31 -226 -
-79

250 508 ×
381

2186 -
3325

969 -
1569

3250 -
4555

433 -419 - 38 -282 -
-99

300 610 ×
457

2628 -
3995

1164 -
1884

3906 -
5472

521 -503 - 46 -339 -
-119

440 894 ×
671

3866 -
5870

1711 -
2767

5744 -
8041

768 -738 - 67 -497 -
-174



Μέγεθος οθόνης και απόσταση προβολής 188

EB‑‑PU1008B/EB‑‑PU1008W/EB‑‑PU1007B/EB‑‑PU1007W/EB‑‑PU1006W:

16:10

A B C D

Ίντσες Πλάτος × Ύψος

ELPLX01
ELPLX01S
ELPLX01W
ELPLX01WS

100 215 × 135 74 0 - 24

120 258 × 162 89 0 - 29

150 323 × 202 113 0 - 36

200 431 × 269 152 0 - 48

250 538 × 337 192 0 - 59

300 646 × 404 231 0 - 71

400 862 × 538 310 0 - 95

500 1077 × 673 388 0 - 119

800 1723 × 1077 625 0 - 190

1000 2154 × 1346 782 0 - 238

A B C

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLU02
ELPLU04

ELPLU03
S

ELPLW0
4

ELPLW0
6

ELPLW0
5

ELPLW0
8

ELPLM0
6

ELPLM1
0

50 108 × 67 91 - 111 - 172 - 235 109 - 155 124 - 175 352 - 538

60 129 × 81 111 - 134 - 207 - 284 132 - 187 150 - 212 425 - 649

80 172 ×
108

149 - 181 111 - 134 279 - 381 178 - 251 202 - 284 571 - 869

100 215 ×
135

188 - 227 140 - 168 350 - 478 225 - 315 253 - 356 717 -
1090

A B C

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLU02
ELPLU04

ELPLU03
S

ELPLW0
4

ELPLW0
6

ELPLW0
5

ELPLW0
8

ELPLM0
6

ELPLM1
0

120 258 ×
162

227 - 274 169 - 203 422 - 576 271 - 379 305 - 429 863 -
1311

150 323 ×
202

285 - 344 212 - 255 529 - 722 341 - 475 383 - 537 1082 -
1641

200 431 ×
269

382 - 460 283 - 341 708 - 965 457 - 636 512 - 718 1447 -
2193

250 538 ×
337

479 - 577 355 - 427 887 -
1208

573 - 796 641 - 899 1812 -
2744

300 646 ×
404

576 - 693 427 - 513 1066 -
1452

690 - 956 770 -
1080

2177 -
3296

500 1077 ×
673

964 -
1159

714 - 857 1781 -
2425

1154 -
1597

1287 -
1803

3637 -
5502

800 1723 ×
1077

1546 -
1858

1145 -
1373

2854 -
3885

1852 -
2559

2061 -
2888

5827 -
8811

1000 2154 ×
1346

1934 -
2324

1432 -
1717

3569 -
4859

2317 -
3201

2578 -
3611

7287 -
11017

A B C D

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLM0
7

ELPLM1
1

ELPLM0
8

ELPLM0
9

ELPLM1
5

ELPLS04

ELPLL07
ELPLL08

ELPLR04
Εκτός
από

ELPLR04

50 108 × 67 511 - 784 153 - 248 229 - 372 761 -
1074

100 -79 - 12

60 129 × 81 618 - 945 185 - 298 276 - 447 920 -
1295

121 -95 - 14

80 172 ×
108

832 -
1268

248 - 399 370 - 599 1237 -
1737

163 -127 - 19
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A B C D

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLM0
7

ELPLM1
1

ELPLM0
8

ELPLM0
9

ELPLM1
5

ELPLS04

ELPLL07
ELPLL08

ELPLR04
Εκτός
από

ELPLR04

100 215 ×
135

1046 -
1591

311 - 500 465 - 751 1555 -
2180

206 -158 - 24

120 258 ×
162

1260 -
1913

374 - 601 560 - 903 1872 -
2622

248 -190 - 29

150 323 ×
202

1581 -
2398

469 - 753 702 -
1131

2348 -
3285

312 -238 - 36

200 431 ×
269

2116 -
3205

627 -
1005

938 -
1510

3141 -
4391

417 -317 - 48

250 538 ×
337

2651 -
4012

785 -
1258

1175 -
1890

3935 -
5497

523 -396 - 59

300 646 ×
404

3186 -
4819

943 -
1510

1411 -
2269

4728 -
6602

629 -475 - 71

500 1077 ×
673

5326 -
8047

1576 -
2520

2357 -
3787

7901 -
11025

1053 -792 -
119

800 1723 ×
1077

8536 -
12889

2524 -
4035

3776 -
6064

12661 -
17659

1688 -1267 -
190

1000 2154 ×
1346

10676 -
16117

3157 -
5044

4722 -
7582

15834 -
22082

2112 -1584 -
238

16:9

A B C D

Ίντσες Πλάτος × Ύψος

ELPLX01
ELPLX01S
ELPLX01W
ELPLX01WS

100 221 × 125 76 7 - 31

120 266 × 149 92 8 - 38

A B C D

Ίντσες Πλάτος × Ύψος

ELPLX01
ELPLX01S
ELPLX01W
ELPLX01WS

150 332 × 187 116 10 - 47

200 443 × 249 157 14 - 63

250 553 × 311 197 17 - 78

300 664 × 374 238 21 - 94

400 886 × 498 318 28 - 125

500 1107 × 623 399 35 - 157

800 1771 × 996 642 55 - 251

1000 − − −

A B C

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLU02
ELPLU04

ELPLU03
S

ELPLW0
4

ELPLW0
6

ELPLW0
5

ELPLW0
8

ELPLM0
6

ELPLM1
0

49 109 × 61 92 - 112 - 173 - 237 109 - 156 125 - 177 355 - 542

50 111 × 62 94 - 114 - 176 - 242 112 - 159 128 - 180 362 - 554

60 133 × 75 114 - 138 - 213 - 292 136 - 192 154 - 218 437 - 667

80 177 ×
100

154 - 186 114 - 138 287 - 392 183 - 258 208 - 292 587 - 894

100 221 ×
125

194 - 234 144 - 173 360 - 492 231 - 324 261 - 366 737 -
1121

120 266 ×
149

234 - 282 173 - 209 434 - 592 279 - 390 314 - 441 887 -
1347

150 332 ×
187

293 - 354 218 - 262 544 - 742 351 - 489 393 - 552 1112 -
1687



Μέγεθος οθόνης και απόσταση προβολής 190

A B C

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLU02
ELPLU04

ELPLU03
S

ELPLW0
4

ELPLW0
6

ELPLW0
5

ELPLW0
8

ELPLM0
6

ELPLM1
0

200 443 ×
249

393 - 473 291 - 350 728 - 992 470 - 653 526 - 738 1488 -
2254

250 553 ×
311

493 - 593 365 - 439 912 -
1242

590 - 818 659 - 924 1863 -
2821

300 664 ×
374

592 - 713 439 - 527 1096 -
1492

709 - 983 792 -
1110

2238 -
3388

500 1107 ×
623

991 -
1192

734 - 881 1831 -
2493

1187 -
1642

1323 -
1853

3738 -
5655

800 1771 ×
996

1589 -
1910

1177 -
1412

2934 -
3994

1903 -
2631

2119 -
2969

5989 -
9056

1000 2214 ×
1245

- - - - − -

A B C D

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLM0
7

ELPLM1
1

ELPLM0
8

ELPLM0
9

ELPLM1
5

ELPLS04

ELPLL07
ELPLL08

ELPLR04
Εκτός
από

ELPLR04

49 109 × 61 515 - 789 154 - 250 230 - 374 767 -
1082

101 -76 - 15

50 111 × 62 526 - 806 157 - 255 235 - 382 784 -
1105

103 -78 - 16

60 133 × 75 636 - 972 190 - 307 284 - 460 947 -
1332

124 -94 - 19

80 177 ×
100

856 -
1304

255 - 411 381 - 616 1273 -
1787

168 -125 - 25

100 221 ×
125

1076 -
1635

320 - 514 478 - 772 1599 -
2241

212 -156 - 31

A B C D

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLM0
7

ELPLM1
1

ELPLM0
8

ELPLM0
9

ELPLM1
5

ELPLS04

ELPLL07
ELPLL08

ELPLR04
Εκτός
από

ELPLR04

120 266 ×
149

1296 -
1967

385 - 618 575 - 928 1925 -
2696

255 -187 - 38

150 332 ×
187

1626 -
2465

482 - 774 721 -
1162

2414 -
3378

320 -234 - 47

200 443 ×
249

2176 -
3294

645 -
1033

964 -
1552

3230 -
4514

429 -312 - 63

250 553 ×
311

2726 -
4124

807 -
1293

1207 -
1942

4045 -
5650

538 -390 - 78

300 664 ×
374

3276 -
4953

970 -
1552

1450 -
2332

4860 -
6787

647 -468 - 94

500 1107 ×
623

5475 -
8271

1620 -
2590

2423 -
3893

8122 -
11333

1082 -779 -
157

800 1771 ×
996

8774 -
13248

2595 -
4147

3881 -
6233

13014 -
18151

1735 -1247 -
251

1000 2214 ×
1245

- - - - - -1559 -
313

4:3

A B C D

Ίντσες Πλάτος × Ύψος

ELPLX01
ELPLX01S
ELPLX01W
ELPLX01WS

90 183 × 137 75 0 - 24

100 203 × 152 84 0 - 27

120 244 × 183 102 0 - 32
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A B C D

Ίντσες Πλάτος × Ύψος

ELPLX01
ELPLX01S
ELPLX01W
ELPLX01WS

150 305 × 229 129 0 - 40

200 406 × 305 173 0 - 54

250 508 × 381 218 0 - 67

300 610 × 457 262 0 - 81

400 813 × 610 351 0 - 108

500 1016 × 762 440 0 - 134

800 1626 × 1219 708 0 - 215

1000 − − −

A B C

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLU02
ELPLU04

ELPLU03
S

ELPLW0
4

ELPLW0
6

ELPLW0
5

ELPLW0
8

ELPLM0
6

ELPLM1
0

45 91 × 69 93 - 113 - 175 - 240 111 - 158 127 - 179 359 - 549

50 102 × 76 104 - 126 - 195 - 267 124 - 176 141 - 199 400 - 611

60 122 × 91 126 - 153 - 236 - 322 150 - 212 171 - 240 483 - 736

80 163 ×
122

170 - 205 126 - 152 317 - 432 203 - 285 229 - 322 648 - 986

100 203 ×
152

214 - 258 159 - 191 398 - 543 255 - 357 288 - 404 813 -
1236

120 244 ×
183

258 - 311 191 - 230 479 - 653 308 - 430 346 - 486 979 -
1485

150 305 ×
229

324 - 390 240 - 289 600 - 818 387 - 539 434 - 609 1227 -
1860

A B C

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLU02
ELPLU04

ELPLU03
S

ELPLW0
4

ELPLW0
6

ELPLW0
5

ELPLW0
8

ELPLM0
6

ELPLM1
0

200 406 ×
305

434 - 522 321 - 386 803 -
1094

519 - 720 580 - 813 1640 -
2484

250 508 ×
381

543 - 654 403 - 483 1005 -
1369

650 - 902 726 -
1018

2053 -
3109

300 610 ×
457

653 - 786 484 - 581 1207 -
1645

782 -
1083

872 -
1223

2466 -
3733

500 1016 ×
762

1092 -
1313

809 - 971 2017 -
2747

1308 -
1809

1457 -
2042

4119 -
6230

800 1626 ×
1219

1751 -
2105

1297 -
1555

3232 -
4400

2097 -
2898

2334 -
3270

6598 -
9976

1000 2032 ×
1524

- - - - − -

A B C D

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLM0
7

ELPLM1
1

ELPLM0
8

ELPLM0
9

ELPLM1
5

ELPLS04

ELPLL07
ELPLL08

ELPLR04
Εκτός
από

ELPLR04

45 91 × 69 521 - 799 156 - 253 233 - 379 776 -
1095

102 -81 - 12

50 102 × 76 582 - 890 174 - 281 260 - 422 866 -
1220

114 -90 - 13

60 122 × 91 703 -
1073

210 - 338 313 - 508 1046 -
1470

138 -108 - 16

80 163 ×
122

945 -
1438

281 - 453 420 - 679 1405 -
1971

186 -143 - 22

100 203 ×
152

1188 -
1804

353 - 567 527 - 851 1764 -
2472

234 -179 - 27
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A B C D

Ίντσε
ς

Πλάτος
× Ύψος

ELPLM0
7

ELPLM1
1

ELPLM0
8

ELPLM0
9

ELPLM1
5

ELPLS04

ELPLL07
ELPLL08

ELPLR04
Εκτός
από

ELPLR04

120 244 ×
183

1430 -
2169

424 - 681 635 -
1023

2124 -
2972

282 -215 - 32

150 305 ×
229

1793 -
2717

532 - 853 795 -
1281

2662 -
3724

354 -269 - 40

200 406 ×
305

2399 -
3631

711 -
1139

1063 -
1711

3561 -
4975

473 -359 - 54

250 508 ×
381

3005 -
4544

890 -
1424

1331 -
2140

4459 -
6227

593 -448 - 67

300 610 ×
457

3610 -
5458

1069 -
1710

1598 -
2570

5357 -
7479

713 -538 - 81

500 1016 ×
762

6033 -
9112

1785 -
2853

2669 -
4288

8949 -
12485

1193 -896 -
134

800 1626 ×
1219

9667 -
14594

2858 -
4568

4276 -
6866

14338 -
19996

1912 -1434 -
215

1000 2032 ×
1524

- 3574 -
5711

- - - -1793 -
269
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Όνοµα προϊόντος EB‑PU2010B/EB‑PU2010W/EB‑PU1008B/EB‑PU1008W
/EB‑PU1007B/EB‑PU1007W/EB‑PU1006W

∆ιαστάσεις 545 (Π) × 164 (Υ) × 436 (Β) mm (δεν περιλαµβάνεται
το τµήµα σε ανύψωση)

Σύστηµα προβολής Κλείστρο υγρού κρυστάλλου RGB

Μέγεθος οθόνης LCD EB‑‑PU2010B/EB‑‑PU2010W:
1,0"
EB‑‑PU1008B/EB‑‑PU1008W/EB‑‑PU1007B/EB‑‑PU1007
W/EB‑‑PU1006W:
0,76"

Μέθοδος απεικόνισης Ενεργή µήτρα πολυ-πυριτίου TFT

Ανάλυση 2.304.000 εικονοστοιχεία
WUXGA (1.920 (Π) x 1.200 (Υ) κουκίδες) x 3

Ρύθµιση εστίασης Ενεργοποιηµένη

Ρύθµιση ζουµ 1,0 έως 1,6 (οπτικό ζουµ)

Φακός προβολής Υποστηρίζεται προαιρετικός φακός.
EB‑‑PU2010B/EB‑‑PU2010W:
Τυπικός φακός: ELPLM15
EB‑‑PU1008B/EB‑‑PU1008W/EB‑‑PU1007B/EB‑‑PU1007
W/EB‑‑PU1006W:
Τυπικός φακός: ELPLM08

Μετατόπιση φακού Ενεργοποιηµένη
EB‑‑PU2010B/EB‑‑PU2010W:
Μέγιστη κατακόρυφη κατεύθυνση: Περίπου ±60%
Μέγιστη οριζόντια κατεύθυνση: Περίπου ±18%
EB‑‑PU1008B/EB‑‑PU1008W/EB‑‑PU1007B/EB‑‑PU1007
W/EB‑‑PU1006W:
Μέγιστη κατακόρυφη κατεύθυνση: Περίπου ±67%
Μέγιστη οριζόντια κατεύθυνση: Περίπου ±30%

Φωτεινή πηγή ∆ίοδος λέιζερ

Τροφοδοσία εξόδου
φωτεινής πηγής

EB‑‑PU2010B/EB‑‑PU2010W/EB‑‑PU1008B/EB‑‑PU1008
W:
Έως 176 W
EB‑‑PU1007B/EB‑‑PU1007W:
Έως 132 W
EB‑‑PU1006W:
Έως 115,5 W

Μήκος κύµατος 449 έως 461 nm

Χρόνος λειτουργίας
φωτεινής πηγής *

Κανονική ή Σιωπηρή Φωτεινή λειτουργία: Μέχρι
περίπου 20.000 ώρες
Εκτεταµένη Φωτεινή λειτουργία: Μέχρι περίπου 30.000
ώρες

Φωτεινότητα** EB‑‑PU2010B/EB‑‑PU2010W:
Κανονική Φωτεινή λειτουργία: 10.000 lm
Μεσαία Φωτεινή λειτουργία: 8.500 lm
Σιωπηρή ή Εκτεταµένη Φωτεινή λειτουργία: 7.000 lm
EB‑‑PU1008B/EB‑‑PU1008W:
Κανονική Φωτεινή λειτουργία: 8.500 lm
Μεσαία Φωτεινή λειτουργία: 7.225 lm
Σιωπηρή ή Εκτεταµένη Φωτεινή λειτουργία: 5.950 lm
EB‑‑PU1007B/EB‑‑PU1007W:
Κανονική Φωτεινή λειτουργία: 7.000 lm
Μεσαία Φωτεινή λειτουργία: 5.950 lm
Σιωπηρή ή Εκτεταµένη Φωτεινή λειτουργία: 4.900 lm
EB‑‑PU1006W:
Κανονική Φωτεινή λειτουργία: 6.000 lm
Μεσαία Φωτεινή λειτουργία: 5.100 lm
Σιωπηρή ή Εκτεταµένη Φωτεινή λειτουργία: 4.200 lm

Αναλογία αντίθεσης 2.500.000:1 υπέρβαση (Κανονική δυναµική
αντίθεση/Υψηλή ταχύτ.)

Αναπαραγωγιµότητα
χρώµατος

Έως και 1.070 εκατοµµύρια χρώµατα (Ανάλογα µε τη
διεπαφή)
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Συχνότητα σάρωσης Αναλογικό:
Οριζόντια: 31,25 έως 92 kHz
Κάθετη: 50 έως 85 Hz
HDMI/HDBaseT/DVI-D:
Οριζόντια: 15 έως 135 kHz
Κατακόρυφο: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
SDI (EB‑‑PU2010B/EB‑‑PU2010W µόνο ):
Οριζόντια: 15 έως 67,5 kHz
Κατακόρυφο: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz

Τροφοδοσία ισχύος EB‑‑PU2010B/EB‑‑PU2010W/EB‑‑PU1008B/EB‑‑PU1008
W/EB‑‑PU1007B/EB‑‑PU1007W:
100-240V AC±10% 50/60Hz 5,6 - 2,5 A
EB‑‑PU1006W:
100-240V AC±10% 50/60Hz 3,9 - 1,7 A

Κατανάλωση ενέργειας
(εύρος από 100 έως 120
V)

EB‑‑PU2010B/EB‑‑PU2010W/EB‑‑PU1008B/EB‑‑PU1008
W:
Φωτεινή λειτουργία: Κανονική, Προσαρµοσµένη: 559 W
Φωτεινή λειτουργία: Σιωπηρή, Εκτεταµένη: 469 W
EB‑‑PU1007B/EB‑‑PU1007W:
Φωτεινή λειτουργία: Κανονική, Προσαρµοσµένη: 448 W
Φωτεινή λειτουργία: Σιωπηρή, Εκτεταµένη: 379 W
EB‑‑PU1006W:
Φωτεινή λειτουργία: Κανονική, Προσαρµοσµένη: 384 W
Φωτεινή λειτουργία: Σιωπηρή, Εκτεταµένη: 321 W

Κατανάλωση ενέργειας
(εύρος από 220 έως 240
V)

EB‑‑PU2010B/EB‑‑PU2010W/EB‑‑PU1008B/EB‑‑PU1008
W:
Φωτεινή λειτουργία: Κανονική, Προσαρµοσµένη: 535 W
Φωτεινή λειτουργία: Σιωπηρή, Εκτεταµένη: 452 W
EB‑‑PU1007B/EB‑‑PU1007W:
Φωτεινή λειτουργία: Κανονική, Προσαρµοσµένη: 431 W
Φωτεινή λειτουργία: Σιωπηρή, Εκτεταµένη: 366 W
EB‑‑PU1006W:
Φωτεινή λειτουργία: Κανονική, Προσαρµοσµένη: 367 W
Φωτεινή λειτουργία: Σιωπηρή, Εκτεταµένη: 310 W

Κατανάλωση ισχύος σε
κατάσταση αναµονής

Επικοινωνία ενεργή: 2,0 W
Επικοινωνία ανενεργή: 0,5 W

Έξοδος θερµότητας (µεγ.) EB‑‑PU2010B/EB‑‑PU2010W/EB‑‑PU1008B/EB‑‑PU1008
W:
Περιοχή 100 έως 120 V: 1900,6 BTU/h
Περιοχή 220 έως 240 V: 1819,0 BTU/h
EB‑‑PU1007B/EB‑‑PU1007W:
Περιοχή 100 έως 120 V: 1523,2 BTU/h
Περιοχή 220 έως 240 V: 1465,4 BTU/h
EB‑‑PU1006W:
Περιοχή 100 έως 120 V: 1305,6 BTU/h
Περιοχή 220 έως 240 V: 1247,8 BTU/h

Ροή αέρα (µεγ.) 176,1 CFM

Υψόµετρο λειτουργίας Υψόµετρο 0 έως 3.048 m

Θερµοκρασία λειτουργίας
(όταν χρησιµοποιείται
εγκατάσταση ενός
βιντεοπροβολέα) ***

EB‑‑PU2010B/EB‑‑PU2010W:
Υψόµετρο από 0 έως 2.286 m: 0 έως +50°C (υγρασία
από 20 έως 80%, χωρίς συµπύκνωση)
Υψόµετρο από 2.287 έως 3.048 m: 0 έως +45°C
(υγρασία από 20 έως 80%, χωρίς συµπύκνωση)
EB‑‑PU1008B/EB‑‑PU1008W/EB‑‑PU1007B/EB‑‑PU1007
W/EB‑‑PU1006W:
Υψόµετρο από 0 έως 2.286 m: 0 έως +45°C (υγρασία
από 20 έως 80%, χωρίς συµπύκνωση)
Υψόµετρο από 2.287 έως 3.048 m: 0 έως +40°C
(υγρασία από 20 έως 80%, χωρίς συµπύκνωση)

Θερµοκρασία
αποθήκευσης

-10 έως +60°C (χωρίς συµπύκνωση)

Μάζα EB‑‑PU2010B/EB‑‑PU2010W:
Περίπου 16,8 kg
EB‑‑PU1008B/EB‑‑PU1008W/EB‑‑PU1007B/EB‑‑PU1007
W:
Περίπου 16,3 kg
EB‑‑PU1006W:
Περίπου 15,4 kg
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∆ίκτυο RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1, σύνδεσµος USB (A
type) x 1 (Μονάδα ασύρµατου LAN που αντιστοιχεί στο
IEEE802,11a(5GHz)/b(2,4GHz)/g(2,4GHz)/n(2,4GHz,
5GHz))

* Κατά προσέγγιση χρόνος µέχρι η φωτεινότητα της πηγής φωτός να µειωθεί
στο µισό της αρχικής τιµής της. (Υπό την προϋπόθεση ότι ο βιντεοπροβολέας
χρησιµοποιείται σε ατµόσφαιρα όπου τα αεροµεταφερόµενα σωµατίδια είναι
λιγότερα από 0,04 mg/m3. Πρόκειται για έναν κατά προσέγγιση οδηγό και
ενδέχεται να προκληθούν αλλαγές ανάλογα µε τη χρήση του βιντεοπροβολέα
και τους περιβάλλοντες χώρους.)
**Οι προδιαγραφές ισχύουν όταν είναι συνδεδεµένος ο τυπικός φακός.
*** Η φωτεινότητα της πηγής φωτός µειώνεται αυτόµατα αν η θερµοκρασία
περιβάλλοντος γίνει πολύ υψηλή. (Περίπου 35°C σε υψόµετρο από 0 έως
2.286 µ. και περίπου 30°C σε υψόµετρο από 2.287 έως 3.048 µ. Ωστόσο,
ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα µε το περιβάλλον.)
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Ο βιντεοπροβολέας σας υποστηρίζει τις ακόλουθες δυνατότητες και επιλογές
του λογισµικού Epson Projector Content Manager.

∆υνατότητες/Επιλογές

Ταυτόχρονη αναπαραγωγή -

Αποθήκευση της λίστας αναπαραγωγής στον
βιντεοπροβολέα µέσω δικτύου ✓

Settings > Video Format Auto Select ✓

AVI Format ✓

MP4 Format ✓
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Ο ακόλουθος πίνακας περιλαµβάνει την έννοια των συµβόλων ασφαλείας της
ετικέτας που έχει επικολληθεί στον εξοπλισµό.

Αρι
θ.

Ένδειξη
συµβόλου

Εγκεκριµένα
πρότυπα

Περιγραφή

A IEC60417
No. 5007

"ON" (ισχύς)
Για να υποδηλώσει σύνδεση στο
ρεύµα.

B IEC60417
No. 5008

"OFF" (ισχύς)
Για να υποδηλώσει αποσύνδεση από
το ρεύµα.

C IEC60417
No. 5009

Αναµονή
Για αναγνώριση του διακόπτη ή της
θέσης του διακόπτη µε την έννοια
ποιο µέρος του εξοπλισµού είναι
ενεργοποιηµένο ώστε να περάσει σε
λειτουργία αναµονής.

D ISO7000
No. 0434B,
IEC3864-B3.1

Προσοχή
Για αναγνώριση της γενικής
προειδοποίηση κατά τη χρήση του
προϊόντος.

E IEC60417
No. 5041

Προσοχή, καυτή επιφάνεια
Για να υποδηλώσει ότι το αντικείµενο
που φέρει τη σήµανση ενδέχεται να
καίει και ότι πρέπει να το αγγίξετε
παίρνοντας τις κατάλληλες
προφυλάξεις.

F IEC60417
No. 6042
ISO3864-B3.6

Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Για αναγνώριση εξοπλισµού ο οποίος
είναι επικίνδυνος για πρόκληση
ηλεκτροπληξίας.

G IEC60417
No. 5957

Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Για αναγνώριση ηλεκτρικού
εξοπλισµού ο οποίος έχει σχεδιαστεί
κυρίως για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Αρι
θ.

Ένδειξη
συµβόλου

Εγκεκριµένα
πρότυπα

Περιγραφή

H IEC60417
No. 5926

Πολικότητα συνδέσµου ισχύος Σ.Ρ.
Για αναγνώριση των θετικών και
αρνητικών συνδέσεων (πολικότητα)
ενός εξοπλισµού στον οποίο µπορεί να
συνδεθεί παροχή ισχύος Σ.Ρ.

I — Ίδιο µε τον Αριθ. 8.

J IEC60417
No. 5001B

Μπαταρία, γενικά
Σε εξοπλισµό που τροφοδοτείται µε
µπαταρία. Για αναγνώριση µιας
συσκευής, για παράδειγµα,κάλυµµα
για το θάλαµο της µπαταρίας, ή τα
τερµατικά του συνδέσµου.

K IEC60417
No. 5002

Τοποθέτηση στοιχείου συσσωρευτή
Για αναγνώριση της ίδιας της
υποδοχής της µπαταρίας και
αναγνώριση της τοποθέτησης του
στοιχείου συσσωρευτή εντός της
υποδοχής της µπαταρίας.

L — Ίδιο µε τον Αριθ. 11.

M IEC60417
No. 5019

Γείωση προστασίας
Για αναγνώριση τερµατικού το οποίο
προορίζεται για σύνδεση σε εξωτερικό
αγωγό, για προστασία από
ηλεκτροπληξία σε περίπτωση βλάβης,
ή το τερµατικό ηλεκτροδίου γείωσης
προστασίας.

N IEC60417
No. 5017

Γείωση
Για αναγνώριση τερµατικού γείωσης
σε περιπτώσεις όπου ούτε το σύµβολο
Αριθ. 13 απαιτείται ρητώς.
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Αρι
θ.

Ένδειξη
συµβόλου

Εγκεκριµένα
πρότυπα

Περιγραφή

O IEC60417
No. 5032

Εναλλασσόµενο ρεύµα
Επισήµανση στoν πίνακα στοιχείων
ότι ο εξοπλισµός είναι κατάλληλος
µόνο για εναλλασσόµενο ρεύµα, προς
αναγνώριση σχετικών τερµατικών.

P IEC60417
No. 5031

Συνεχές ρεύµα
Επισήµανση στoν πίνακα στοιχείων
ότι ο εξοπλισµός είναι κατάλληλος
µόνο για συνεχές ρεύµα, προς
αναγνώριση σχετικών τερµατικών.

Q IEC60417
No. 5172

Εξοπλισµός Κλάσης II
Για αναγνώριση εξοπλισµού ο οποίος
πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας
που καθορίζονται για εξοπλισµό
Κλάσης II σύµφωνα µε το IEC 61140.

R ISO 3864 Γενική απαγόρευση
Για αναγνώριση ενεργειών ή
λειτουργιών οι οποίες απαγορεύονται.

S ISO 3864 Απαγόρευση επαφής
Επισήµανση τραυµατισµού που µπορεί
να προκύψει λόγω επαφής µε
συγκεκριµένο µέρος του εξοπλισµού.

T — Μην κοιτάτε ποτέ µέσα στον οπτικό
φακό όταν είναι ενεργοποιηµένος ο
βιντεοπροβολέας.

U — Επισήµανση ότι το στοιχείο που έχει
επιλεγεί δεν τοποθετεί κάτι πάνω στον
βιντεοπροβολέα.

V ISO3864
IEC60825-1

Προσοχή, ακτινοβολία λέιζερ
Επισήµανση ότι ο εξοπλισµός διαθέτει
εξάρτηµα ακτινοβολίας λέιζερ.

Αρι
θ.

Ένδειξη
συµβόλου

Εγκεκριµένα
πρότυπα

Περιγραφή

W ISO 3864 Απαγόρευση συναρµολόγησης
Επισήµανση κινδύνου τραυµατισµού,
όπως ηλεκτροπληξία, σε περίπτωση
αποσυναρµολόγησης του εξοπλισµού.

X IEC60417
No. 5266

Κατάσταση αναµονής, κατάσταση
µερικής αναµονής
Ένδειξη ότι µέρος του εξοπλισµού
είναι σε κατάσταση ετοιµότητας.

Y ISO3864
IEC60417
No. 5057

Προσοχή, κινητά εξαρτήµατα
Ένδειξη ότι πρέπει να µένετε µακριά
από τα κινητά εξαρτήµατα
ακολουθώντας τα πρότυπα
προστασίας.

Z IEC60417
No. 6056

Προσοχή (Μετακίνηση λεπίδων
ανεµιστήρα)
Ως προληπτικό µέτρο ασφαλείας,
µείνετε µακριά από τις κινούµενες
λεπίδες του ανεµιστήρα.

a IEC60417
No. 6043

Προσοχή (Αιχµηρές γωνίες)
Υποδεικνύει αιχµηρές γωνίες που δεν
πρέπει να αγγίζετε.

b — Υποδεικνύει ότι απαγορεύεται να
κοιτάτε µέσα στον φακό κατά την
προβολή.

c ISO7010
No. W027
ISO 3864

Προειδοποίηση, οπτική ακτινοβολία
(όπως UV, ορατή ακτινοβολία, IR)
Προσέχετε για να αποφύγετε
τραυµατισµό των µατιών και του
δέρµατος όταν βρίσκεστε κοντά στην
οπτική ακτινοβολία.

d IEC60417
No. 5109

Να µην χρησιµοποιείται σε
κατοικηµένες περιοχές.
Υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός
εξοπλισµός δεν είναι κατάλληλος για
χρήση σε κατοικηµένη περιοχή.
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Ο βιντεοπροβολέας αποτελεί προϊόν λέιζερ Κλάσης 1 που συµµορφώνεται µε
το διεθνές πρότυπο IEC/EN60825-1:2014 για λέιζερ.
Ακολουθείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια όταν χρησιµοποιείτε τον
βιντεοπροβολέα.

Προειδοποίηση
• Μην ανοίγετε το περίβληµα του βιντεοπροβολέα. Ο βιντεοπροβολέας περιέχει

λέιζερ υψηλής ισχύος.
• Το παρόν προϊόν εκπέµπει ενδεχοµένως επικίνδυνη οπτική ακτινοβολία. Μην

κοιτάζετε την πηγή φωτός εν ώρα λειτουργίας. Ενδέχεται να προκληθεί
τραυµατισµός στα µάτια.

• Όπως και µε κάθε φωτεινή πηγή, µην κοιτάζετε τη δέσµη, RG2 IEC/EN 62471-
5:2015.

• Αυτός ο βιντεοπροβολέας µπορεί να γίνει RG3 όταν εγκατασταθεί ένας
εναλλάξιµος φακός µε λόγο απόστασης/πλάτους πάνω από 3,5. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο για τη λίστα φακών και τις αποστάσεις κινδύνου πριν τη λειτουργία.
Ανάλογοι συνδυασµοί βιντεοπροβολέα και φακού προορίζονται µόνο για
επαγγελµατική χρήση και όχι για χρήση από τον καταναλωτή.

Προσοχή
Μην αποσυναρµολογείτε τον βιντεοπροβολέα κατά την απόρριψή του. Απορρίψτε
σύµφωνα µε τους τοπικούς ή εθνικούς νόµους και κανονισµούς.

a
Ο βιντεοπροβολέας χρησιµοποιεί λέιζερ ως φωτεινή πηγή. Το λέιζερ
έχει τα εξής χαρακτηριστικά.
• Ανάλογα µε τον περιβάλλοντα χώρο, η φωτεινότητα της πηγής

φωτός ενδέχεται να µειωθεί. Η φωτεινότητα µειώνεται κατά πολύ
όταν η θερµοκρασία ανέλθει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

• Η φωτεινότητα της πηγής φωτός µειώνεται όσο περισσότερο
χρησιµοποιείται. Μπορείτε να αλλάξετε τη σχέση µεταξύ του χρόνου
χρήσης και της µείωσης στη φωτεινότητα στις Ρυθµ. Φωτεινότητας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ετικέτες προειδοποίησης λέιζερ" σελ.199

Ετικέτες προειδοποίησης λέιζερ

Έχουν τοποθετηθεί ετικέτες προειδοποίησης λέιζερ πάνω στον
βιντεοπροβολέα.

Εσωτερικό
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Επάνω

• Μην κοιτάτε ποτέ µέσα στο φακό του βιντεοπροβολέα όταν είναι αναµµένο
το λέιζερ. Αυτό µπορεί να βλάψει τα µάτια σας και είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνο για τα παιδιά και τα ζώα.

• Κατά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα σε απόσταση
χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι δεν κοιτάει κανείς
µέσα στο φακό.

• Μην επιτρέπετε στα µικρά παιδιά να χειρίζονται τον βιντεοπροβολέα. Τα
παιδιά πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

• Μην κοιτάζετε απευθείας στο φακό κατά τη διάρκεια της προβολής. Επίσης,
µην κοιτάτε τον φακό χρησιµοποιώντας οπτικές συσκευές, όπως
µεγεθυντικούς φακούς ή τηλεσκόπια. Αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει
προβλήµατα όρασης.
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Όταν χρησιµοποιείτε βιντεοπροβολείς και εναλλάξιµους φακούς που
αλλάζουν σε οµάδα κινδύνου 3, δεν επιτρέπεται η άµεση έκθεση στη δέσµη.
Οι χειριστές πρέπει να ελέγχουν την πρόσβαση στη δέσµη εντός της
απόστασης κινδύνου ή να εγκαθιστούν το προϊόν σε ύψος που αποτρέπει την
έκθεση των µατιών εντός της απόστασης κινδύνου.
Εάν κοιτάτε µέσα στον φακό σε αποστάσεις πιο κοντά από αυτές που
υποδεικνύονται εδώ µπορεί να προκληθεί βλάβη στην όραση.

Απόσταση κινδύνου

Αριθµός
µοντέλου

EB‑PU2010B/EB‑PU2010W EB‑PU1008B/EB‑PU1008W/EB‑
PU1007B/EB‑PU1007W/EB‑PU

1006W

Φακός Ευρύ Αποµάκρυνση Ευρύ Αποµάκρυνση

ELPLX01 - - 0.077707 -

ELPLX02 0.064472 - - -

ELPLU04 0.144062 0.159626 0.225085 0.255771

ELPLU06 0.107832 0.112244 0.158973 0.168981

ELPLW05 0.174819 0.199180 0.247217 0.287469

ELPLW06 0.290640 0.348411 0.469469 0.559934

ELPLW08 0.193414 0.235421 0.286779 0.348966

ELPLM08 0.279407 0.368156 0.446497 0.587820

ELPLM10 0.747436 1.031958 1.218226 1.652385

ELPLM11 1.139332 1.557715 1.840188 2.484002

ELPLM15 0.427624 0.653690 0.696229 1.045020

ELPLL08 1.673773 1.995392 2.630942 3.116840

EB‑‑PU2010B/EB‑‑PU2010W:

EB‑‑PU1008B/EB‑‑PU1008W/EB‑‑PU1007B/EB‑‑PU1007W/EB‑‑PU1006W:
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Ελέγξτε αυτές τις ενότητες για σηµαντικές γνωστοποιήσεις σχετικά µε τον
βιντεοπροβολέα σας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with

requirements of EU directive" σελ.202
• "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with

requirements of United Kingdom directive" σελ.202
• "Περιορισµοί χρήσης" σελ.202
• "Αναφορές λειτουργικών συστηµάτων" σελ.203
• "Εµπορικά σήµατα" σελ.203
• "Γνωστοποίηση πνευµατικά δικαιώµατα" σελ.203
• "Απόδοση πνευµατικών δικαιωµάτων" σελ.204

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.
Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom
http://www.epson.co.uk

Περιορισµοί χρήσης

Όταν το προϊόν χρησιµοποιείται σε εφαρµογές που απαιτούν υψηλό επίπεδο
αξιοπιστίας/ασφάλειας, όπως για παράδειγµα στις υπηρεσίες µεταφοράς
(αεροπλοΐα, σιδηροδροµικό δίκτυο, ακτοπλοΐα, οδικό δίκτυο κ.λπ.), σε
συσκευές πρόληψης καταστροφών, συσκευές που αφορούν την ασφάλεια ή
λειτουργικές συσκευές/συσκευές ακριβείας, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει
να γίνεται µόνο εφόσον έχετε συµπεριλάβει συσκευές εξασφάλισης έναντι
τυχόν αστοχίας και εφεδρικά συστήµατα στο σχεδιασµό της εγκατάστασης
ώστε να εξασφαλιστεί η δια- τήρηση της ασφάλειας και η αξιοπιστία
ολόκληρου του συστήµατος. Εφόσον αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για
χρήση σε εφαρµογές οι οποίες απαιτούν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο
αξιοπιστίας/ασφάλειας, όπως για παράδειγµα ο εξοπλισµός αεροπλοΐας,
κεντρικός εξοπλισµός επικοινωνιών, εξοπλισµός ελέγχου πυρηνικής ενέργειας
ή ιατρικός εξοπλισµός που σχετίζεται άµεσα µε την παροχή ιατρικής
φροντίδας κ.λπ., χρησιµοποιήστε την κρίση σας όσον αφορά την
καταλληλότητα του προϊόντος, αφού αξιολογήσετε πλήρως τις ισχύουσες
συνθήκες.
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Αναφορές λειτουργικών συστηµάτων

• Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows® 8.1
• Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows® 10
Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα αναφέρονται ως
"Windows 8.1" και "Windows 10". Επιπλέον, ο γενικός όρος "Windows"
χρησιµοποιείται για όλα αυτά.

• macOS 10.13.x
• macOS 10.14.x
• macOS 10.15.x
• macOS 11.0.x
Σε αυτόν τον οδηγό, ο γενικός όρος "Mac" χρησιµοποιείται για όλα τα
παραπάνω λειτουργικά συστήµατα.

Εµπορικά σήµατα

Το EPSON αποτελεί σήµα κατατεθέν, το EXCEED YOUR VISION και τα
λογότυπά του αποτελούν σήµατα κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα της Seiko
Epson Corporation.
Οι επωνυµίες Mac, OS X και macOS είναι εµπορικά σήµατα της Apple Inc.
Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε
άλλες χώρες.
Οι επωνυµίες WPA2® και WPA3® αποτελούν εµπορικά σήµατα της Wi-Fi
Alliance®.
Η επωνυµία App Store είναι εµπορικό σήµα υπηρεσίας της Apple Inc.
Οι επωνυµίες Chrome, Chromebook και Google Play είναι εµπορικά σήµατα
της Google LLC.
Οι ονοµασίες HDMI, το λογότυπο της HDMI και το «High-Definition
Multimedia Interface» αποτελούν εµπορικές επωνυµίες ή σήµατα
κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

Το "QR Code" είναι καταχωρηµένο σήµα κατατεθέν της DENSO WAVE
INCORPORATED.
Το εµπορικό σήµα PJLink έχει καταχωρηθεί ως ή αποτελεί ήδη σήµα
κατατεθέν στην Ιαπωνία, τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και άλλες
χώρες ή περιοχές.
Τα λογότυπα Crestron®, Crestron Connected®, Crestron Fusion®, Crestron
Control® και Crestron RoomView® είναι σήµατα κατατεθέντα της Crestron
Electronics, Inc.
Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.
Η ονοµασία Intel ® είναι σήµα κατατεθέν της Intel Corporation στις Η.Π.Α και
σε άλλες χώρες.
Οι επωνυµίες Extron® και XTP® είναι σήµατα κατατεθέντα της RGB Systems.
Incorporated.
Τα λογότυπα της HDBaseT™ και της HDBaseT Alliance αποτελούν εµπορικά
σήµατα της HDBaseT Alliance.
Η επωνυµία N-Mark είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της NFC Forum,
Inc. Στις Ηνωµένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες.
Η επωνυµία Android TV™ αποτελεί σήµα κατατεθέν της Google LLC.
Τα υπόλοιπα ονόµατα προϊόντων που περιέχονται στο παρόν
χρησιµοποιούνται, επίσης, µόνον για σκοπούς αναγνώρισης και µπορεί να
αποτελούν εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson
αποποιείται παντός δικαιώµατος σχετικά µε αυτές τις εµπορικές επωνυµίες.

Γνωστοποίηση πνευµατικά δικαιώµατα

Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης και η µετάδοση µε οποιαδήποτε µορφή
και µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο,
οποιουδήποτε µέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. ∆εν γίνεται ανάληψη ευθύνης
ευρεσιτεχνίας σε σχέση µε τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο
παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζηµίες που τυχόν θα
προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.
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Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη
απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζηµίες,
απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε
περίπτωση: ατυχήµατος, λανθασµένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή
µη εξουσιοδοτηµένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή µετατροπών στο
προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναµίας αυστηρής συµµόρφωσης µε τις
οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.
Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµίες ή
προβλήµατα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτηµάτων ή
αναλώσιµων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια
προϊόντα Epson ή Εγκεκριµένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson
Corporation.
Τα περιεχόµενα του παρόντος οδηγού µπορεί να αλλάξουν ή να ενηµερωθούν
χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Απόδοση πνευµατικών δικαιωµάτων

Αυτές οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.
© 2021 Seiko Epson Corporation
2021.4 414136100EL
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