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A készülék ártalmatlanítása

1. Ha egy terméken ez az áthúzott kerekes szemétgyűjtő jelkép látható az azt jelenti, hogy
erre a termékre érvényes a 2002/96/EK európai irányelv. 

2. Minden elektromos és elektronikus terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártal-
matlanítani, a kormányzat vagy a helyi hatóságok által e célra kijelölt begyűjtő megoldá-
sok útján.

3. A régi készülék szabályos ártalmatlanítása hozzájárul ahhoz, hogy kizárhatók legyenek a
környezetre vagy az emberi egészségre káros következmények.

4. Az ártalmatlanításra vonatkozó részletesebb felvilágosításért forduljon a hatósághoz, a
köztisztasági szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.
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Biztonsági tudnivalók
Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat, hogy elkerülje az esetleges baleseteket vagy a projektor
helytelen használatát.

➟ A biztonsági tudnivalók az alábbi két formában vannak megadva.

VIGYÁZAT:Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést, vagy akár halált is okozhat.
MEGJEGYZÉS: Ennek a figyelmeztetésnek a megszegése könnyebb sérülést okozhat vagy megrongál-

hatja a projektort.

➟ Ha elolvasta ezt a kezelési útmutatót, tartsa elérhető helyen, hogy a felhasználó mindig könnyen hoz-
záférhessen.

Felszerelés belső térbe VIGYÁZAT

Ne tegye ki a projektort közvetlen
napsugárzásnak, ne helyezze
hőforrások, pl. radiátor, tűzhely
vagy kályha közelébe.

Ez tűzveszélyt okozhat !

A projektor mellé ne tegyen
éghető anyagokat.

Ez tűzveszélyt okozhat!

Ne engedje, hogy a gyermekek a
projektorba kapaszkodjanak.

A projektor leeshet, sérülést vagy akár
halált is okozva.

Áramellátás VIGYÁZAT

Felszerelés belső térbe MEGJEGYZÉS

Mielőtt a készüléket elmozdítja,
húzza ki a fali dugaszolót és
minden egyéb csatlakozást.

Ne helyezze a projektort gőz-
vagy olajgőz-források, pl.
légnedvesítő berendezés
közelébe.

Ez tűz vagy áramütés veszélyét
okozhatja !

Ne tegye a projektort olyan
helyre, ahol beporosodhat.

Ez tűzveszélyt okozhat és tönkrete-
heti a készüléket!

A földelő vezetéket be kell kötni.
Ha a földelő vezeték nincs bekötve,
fennáll a szivárgó áramok okozta
áramütés veszélye.Ha nincs mód a
földelésre, szakképzett villanyszerelővel
külön megszakítót kell felszereltetni. A
földelést ne csatlakoztassa telefonzs-
inórhoz, villámhárítóhoz vagy
gázvezetékhez.

A tápkábelre ne tegyen nehéz
tárgyakat.

Ez tűz vagy áramütés veszélyét
okozhatja !

Ha a projektort asztalon helyezi
el, ügyeljen, ne kerüljön az asztal
szélére. 

A projektor leeshet, súlyos sérülést
okozva egy gyermeknek vagy
felnőttnek és komoly károsodást a
projektornak.
Csak alkalmas állványt használjon.

A projektort csak vízszintes és
stabil felületen használja.

Leeshet, sérülést okozva vagy
tönkretéve a projektort.

Biztosítson jó szellőzést a pro-
jektor körül. A projektor és a fal
közötti távolság legalább 30 cm
legyen.

A gép túlzott mértékű belső
felmelegedése tüzet okozhat vagy
károsíthatja a készüléket!

A tűzveszély elkerülése érdekében
a készülék dugaszát teljesen be
kell tolni a dugaszoló aljzatba 

Ellenkező esetben tűzveszély léphet fel
és a készülék is tönkremehet.

Ne torlaszolja el a projektor
szellőzőnyílásait és semmilyen
módon se gátolja a levegő
áramlását.

Ellenkező esetben a gép belső
hőmérséklete megemelkedhet,
tűzveszélyt és a készülék
tönkremenetelét okozva.

Ne helyezze a projektort
közvetlenül szőnyegre, terítőre
vagy olyan helyre, ahol a
levegőáramlás korlátozott lehet.

Ellenkező esetben a gép belső
hőmérséklete megemelkedhet,
tűzveszély keletkezhet vagy megsérülhet
a készülék.

Ne használja a projektort nedves
helyen, pl. fürdőszobában, ahol
könnyen nedvesség érheti.

Ez tűz vagy áramütés veszélyét
okozhatja !
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Használat  VIGYÁZAT

Ne helyezzen a projektorra
folyadékot tartalmazó tárgyat, pl.
virágcserepet, csészét, kozmetikai
készítményeket vagy gyertyát.

Ez tűzveszélyt okozhat és tönkreteheti a
készüléket!

Ha a projektort nagyobb ütés éri
vagy megsérül, kapcsolja ki, húzza
ki a fali dugaszt és forduljon a
szervizhez.

Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
tönkreteheti a készüléket!

Ügyeljen, hogy semmi se essen
bele a projektorba.

Ez áramütést okozhat vagy tönkrete-
heti a készüléket!

Ha a projektorba víz került,
azonnal húzza ki a fali dugaszt
és forduljon a szervizhez.

Ez áramütést okozhat vagy tönkrete-
heti a készüléket!

Az elhasznált elemeket gondosan és biztonságosan ártalmatlanítsa.

Ha egy gyermek lenyelne egy elemet, azonnal forduljon orvoshoz.

A készülék egyetlen fedelét se
vegye le. Igen nagy az áramütés
veszélye!

FIGYELMEZTETÉS a tápkábelre vonatkozóan

A legtöbb berendezésnél azt javasolják, hogy önálló áramkörre kössék őket; ez egy olyan dugaszoló
aljzat amely csak ezt a készüléket táplálja és nem rendelkezik másik kimenettel vagy leágazással. 
Biztonság kedvéért nézze át jelen kezelési útmutató műszaki adatokat tartalmazó oldalát.
Ne terhelje túl a fali konnektorokat. A túlterhelt fali konnektorok, a meglazult vagy sérült konnektorok,
hosszabbító zsinórok, kopott kábelek vagy sérült és repedezett szigetelő burkolatok veszélyesek!
E körülmények bármelyike áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze készüléke kábelét
és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a konnektorból, ne használja tovább a készüléket
és cseréltesse ki a vezetéket kifogástalan új kábelre, egy erre felhatalmazott szervizzel.  
Óvja a tápkábelt a fizikai vagy mechanikai rongálódástól amilyen a túlzott meghajlítás, megtörés, bec-
sípés, ajtó rácsukása vagy a rálépés. 
Fordítson különös figyelmet a dugaszokra, fali konnektorokra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a
készülékből.

Amikor a projektor működik, ne
nézzen bele közvetlenül a lenc-
sébe. Szemsérülést szenvedhet!

Működés közben vagy közvetlenül
azt követően ne érintsen meg
fém alkatrészt, mert a szellőzők
igen melegek lesznek.

Áramellátás VIGYÁZAT

Ne csatlakoztasson túl sok dugót
egyetlen áramelosztóhoz.

Az elosztó túlmelegedhet és tűzveszély
keletkezhet.

Áramellátás MEGJEGYZÉS

Nedves kézzel sohase nyúljon a
dugaszolóhoz.

Fennáll az áramütés veszélye !

Kihúzáskor határozottan fogja
meg a dugót. Ne a vezetéket
húzza, mert az megsérülhet.

Ez tűzveszélyt okozhat !

Ne hagyja, hogy a dugón vagy
az aljzaton por gyűljön össze.

Ez tűzveszélyt okozhat !

Ne csatlakoztassa a készüléket
ha a tápkábel vagy a dugó sérült,
vagy a fali csatlakozó bármely
része meglazult.

Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
tönkreteheti a készüléket!

Ügyeljen hogy a tápkábel ne
érintkezzék éles vagy forró
tárggyal, pl. fűtőtesttel.

Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
tönkreteheti a készüléket!

Olyan helyen helyezze el a pro-
jektort, ahol az emberek nem
léphetnek rá a tápkábelre és nem
botolhatnak el benne.

Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
tönkreteheti a készüléket!

A projektort ne a dugasz csatlakoztatásával vagy kihúzásával kapcsol-
ja be vagy ki.  
(Ne használja a dugaszt kapcsolóként.)

Ez mechanikai hibát vagy áramütést okozhat.
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Használat  MEGJEGYZÉS

A projektorra ne tegyen nehéz
tárgyakat.

Ez mechanikai hibát vagy személyi
sérülést okozhat !

Ügyeljen, ne érje ütés a lencsét,
különösen a projektor
elmozdítása során.

Ne érintse meg a vetítőgép
lencséjét. Ez igen kényes elem
és könnyen megsérülhet.

Egyebek MEGJEGYZÉS

Ha hosszabb ideig nem használja a projektort, húzza ki a fali csat-
lakozót.

A felgyűlt por tűzveszélyt okozhat vagy károsíthatja a készüléket!

Tisztítás MEGJEGYZÉS

Évente egyszer ker-
esse fel a szervizt a
projektor belső részei
kitisztítása céljából.

A felgyűlt por mechanikai
hibát okozhat.

A műanyag részek, pl. a projektor házának tisztításakor húzza ki a csatlakozó dugót
és a gépet puha ruhával törölje le. Ne használjon tisztítószert, vízsugarat és ne
törölgesse nedves ruhával. Különösképpen, sohase használjon tisztítószert (üveg-
tisztítót), gépkocsi vagy ipari polírozó anyagot, csiszolópapírt vagy viaszt, benzint,
alkoholt stb., mert ezek tönkretehetik a terméket. A vetítőlencsére rakódott por
vagy szennyeződés eltávolításához használjon levegőfúvót, vagy semleges
tisztítószerrel és vízzel megnedvesített puha törlőruhát.

Tűz, áramütés vagy a termék károsodása következhet be (deformáció, korrózió és sérülés)

Tisztítás VIGYÁZAT

A projektor tisztításánál ne
használjon vizet.

Ez károsíthatja a készüléket vagy
áramütést okozhat.

Abban a valószínűtlen esetben, ha a pro-
jektor füstölne vagy különös szagot boc-
sátana ki, kapcsolja ki, húzza ki a fali
dugaszt és lépjen kapcsolatba
márkakereskedőjével vagy a szervizzel.

Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és tönkrete-
heti a készüléket!

A vetítőlencsére rakódott por
vagy szennyeződés
eltávolításához használjon
levegőfúvót, vagy semleges
tisztítószerrel és vízzel megned-
vesített puha törlőruhát.

Egyebek VIGYÁZAT

Ne kísérelje meg maga javítani a projektort. Forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

Ez károsíthatja a projektort, és áramütést okozhat; ezenfelül semmissé teheti a garanciát !

Csak előírt típusú elemet
használjon.

Ez tönkreteheti a távvezérlőt.

Gázszivárgás esetén soha ne
nyúljon a fali konnektorhoz; nyis-
son ablakot és szellőztessen ki.

Egy szikra tüzet vagy égési sérülést
okozhat.

Ne nézzen bele közvetlenül a
lézersugárba mert szemsérülést
szenvedhet !

Használat  VIGYÁZAT

A mikor a projektor lámpája
világít, mindig nyissa ki a lenc-
seajtót vagy távolítsa el a lencse
fedelet.

Ne használjon éles szerszámot a
projektor tisztításánál, mert ez fel-
sértheti a házat.

Ne ejtse le a projektort és vigyáz-
zon, ne érje nagyobb ütés.

Ez mechanikai hibát vagy személyi
sérülést okozhat !

Ha a vetítővásznon nem jelenik
meg kép, kapcsolja ki a
készüléket, húzza ki a fali
dugaszt és forduljon a
szervizhez.

Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
tönkreteheti a készüléket!
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A készülék elemeinek elnevezése

Projektor

* A projektor a legkorszerűbb precíziós technológiával készül.  Mindazonáltal előfordulhat, hogy a projektor ernyőjén pici fekete
és/vagy fényes (piros, kék vagy zöld) pontok jelennek meg. Ez a gyártási folyamat természetes velejárója és nem minden 
esetben jelent működési hibát.

A vezérlőpanel

Élesre állítás

Hangszóró

A vezérlőpanel

INPUT

MENU(MENÜ) gomb 
Kiválasztja vagy bezárja a menüket.

POWER(KAPCSOLÓ) gomb 
BE/KI kapcsolja a vetítőgépet.

/ / / gomb
Beállítják a menüfunkciókat.
Ha a képernyő menü nincs megjelenítve,

/ gomb a hangerőt változtatja.

OK gomb
Ellenőrzi a jelenlegi üzemmódot és
elmenti a funkció-változtatásokat.

INPUT gomb
RGB, HDMI, Video, Komponens

üzemmódra kapcsol.

Levegő kimenet
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Csatlakozók

USB

Fejhallgató csatlakozó 

IR (távvezérlő érzékelő)
* A távvezérlő kifogástalan működése érdekében ne takarja el az IR érzékelőt.

* Ha egyidejűa leg a HDMI/USB csatlakozót is használjuk, és ha a csat-
lakozóhoz csatlakozó jack dugó túl nagy, akkor esetleg nem
csatlakoznak egymáshoz.

RGB IN

AUDIO IN

DC IN

Kensington biztonsági
rendszer csatlakozó
(lásd a 13. oldalt)

VIDEO IN

HDMI
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Távvezérlő

Az elemek behelyezése

INPUT gomb

KEYSTONE +, - gomb

MENU(MENÜ) gomb 

USB szabályozó gombok

AUTO gomb 

VOLUME(HANGERŐ) +, - gomb

MUTE(NÉMÍTÁS) gomb 

RETURN(VISSZA) gomb 

OK, / / / gomb 

STILL(ÁLLÓKÉP) gomb 
(A DivX-en kívül minden üzemmód-
ban ÁLLÓKÉP gombként működik)

BLANK gomb

USB gomb Q.MENU gomb

POWER(KAPCSOLÓ) gomb 

1. Tolja el az elemrekesz fedelét a nyíl
irányába (A) csúsztatva. Húzza ki az
elemrekeszt a nyíl irányába (B).

(A) (B)

3. Helyezze vissza az elemrekeszt.2. Helyezze be az elemet úgy, hogy
pozitív oldala felfelé nézzen.

� Csak 3 V-os lítium-elemet használjon (CR2032).
� A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
� Ha a projektort hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

PAGE(OLDAL) D gomb

PAGE(OLDAL) E gomb MARK gomb

FIGYELMEZTETÉS 

NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ ELEM BEHELYEZÉSE ESETÉN ROBBANÁSVESZÉLY ÁLL FENN.
A HASZNÁLT ELEMEKET AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA.
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Videó kábel Audiokábel

A projektor mennyezeti rögzítése

HDMI kábel

Tartozékok

Választható extrák

* Az alábbi kiegészítőket márkakereskedőjénél vásárolhatja meg.
* A választható kiegészítők kivitele előzetes figyelmeztetés nélkül módosítható a termék minőségének javítása céljából, és új

választható elemek is megjelenhetnek.

Távvezérlő

Tápkábel

Kezelési útmutató  

Számítógép kábel RGB – komponens átalakító kábel 

Tisztítókendő

Hordozótasak
(*csak a HS200G/HS201G

modellnél)

Lencse fedél és szíj

Vetítőernyő 

Komponens kábel

Adapter

3V-os elem

� A távvezérlőt legfeljebb 6 méter távolságról és (jobbra/balra) 30 fokos
szögből használja, a vevőegység hatókörén belül.

� Ajánlatos a távvezérlőt 3 méternél kisebb távolságról és (jobbra/balra)
30 fokos szögből használni, ha a kábelek a hátsó kimenetekhez van-
nak csatlakoztatva.

� Ha a távvezérlőt a hordozótasakban szállítja ügyeljen, hogy a
távvezérlő gombjait ne nyomja meg a projektor, kábel, dokumentum
vagy bármilyen más, a tasakban lévő tartozék. Ellenkező esetben az
elemek élettartama jelentősen csökkenhet

30° 30°

Állvány

CD kezelési útmutató  
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Felállítás és összeállítás

A projektort megfelelő hőmérsékleti és párássági körülmények között használja. 

� Ezt a projektort csak olyan helyen szerelje fel, ahol a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő. (lásd 41. oldal)

* Ne helyezze el a projektort az alábbi feltételek mellett. Ez működési hibát okozhatnak vagy károsíthatják a terméket.

� Ne lökdösse a projektort és semmilyen folyadékot se
öntsön rá.

� Hagyjon megfelelő távolságot (legalább 30 cm-t) a
projektor körül. 

Ne tegye a projektort olyan helyre, ahol beporosodhat.

� Ettől a projektor túlmelegedhet.

Felállítási tudnivalók

Gondoskodjék a projektor megfelelő szellőztetéséről.

� A projektor alján (belépő) szellőzőnyílások, elején
(kilépő) szellőzőnyílások vannak. Ne takarja el ezeket
a nyílásokat és ne helyezzen semmit a közelükbe, mert a
készülék belseje felmelegedhet, ami a kép romlását vagy
a projektor tönkremenetelét okozhatja.

� Ne tegye a projektort szőnyegre, terítőre vagy
hasonló anyagra. Ez gátolhatja a megfelelő
szellőzést a projektor alján. Ezt a terméket csak
falra vagy mennyezetre szabad szerelni.

Ne torlaszolja el a projektor réseit és nyílásait. Ez túlmelegedést és tűzveszélyt okozhat.

A projektor a legkorszerűbb precíziós technológiával készül.  Mindazonáltal előfordulhat, hogy a projektor

ernyőjén állandó pici fekete és/vagy fényes (piros, kék vagy zöld) pontok jelennek meg. Ez a gyártási folyamat ter-

mészetes velejárója és nem jelent működési hibát.

Digitális televízió programok (DTV) lejátszásához DTV vevőt (set-top box) kell vásárolni és csatlakoztatni a projek-

torhoz.

Ha üzem közben nem működik a távvezérlő.

� Előfordulhat, hogy a távvezérlő nem működik helyesen, ha elektronikus ballaszttal (elektronikus előtéttel) rendelkező
vetítőlámpát vagy három hullámhosszúságú lámpát használ. Cserélje ki a lámpát egy a nemzetközi szabványnak megfelelő
termékre, hogy normálisan használhassa a távvezérlőt.
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1.Helyezze a projektort szilárd és vízszintes felületre PC vagy AV (audió/videó) forrás közelébe.
2.Helyezze el a projektort megfelelő távolságra a vetítőernyőtől. A kép tényleges nagyságát a projektor és a

vetítőernyő közötti távolság határozza meg.
3.Úgy helyezze el a projektort, hogy annak lencséje merőlegesen álljon a vetítőernyőre.Ha a projektor nem

merőleges a vetítőernyőre, a kép torz lesz. Ilyen esetben a keystone beállítás jelenthet segítséget (lásd 20.
oldal).

4.Csatlakoztassa a projektor tápkábelét a fali konnektorhoz, és csatlakoztassa a jelforrások vezetékeit is.

A kép-formátumon alapuló vetítési távolság

Vetítési távolság (D)

A vetítés eltolása 100 %

58,2mm

Vetítési távolság (D)

A projektor használatának alapjai

Vetítőernyő 

A vetítőernyő
magassága (X)

X/2

X/2

Y/2

Y/2

Vetítőernyő A vetítőernyő
szélessége (Y)

4 : 3 Scale

Vetítési távolság (D)
(mm)

Átlóméret
(inch)

Átlóméret
(mm)

Vízszintes
méret (mm)

Függőleges
méret (mm)
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�A projektor hátlapján egy „Kensington” biztonsági rendszer csatlakozó található.  A „Kensington” biztonsági
rendszer kábelét az alábbiak szerint csatlakoztassa.

�A Kensington biztonsági rendszer részletes felszerelési és használati útmutatóját lásd a Kensington bizton-
sági rendszer készlethez csatolt kezelési útmutatóban.
További információkért látogasson el a http://www.kensington.com oldalra

� A Kensington biztonsági rendszer opcionálisan vásárolható meg.

A Kensington biztonsági rendszer használata

* Ezt a projektort egy fényképezőgép-állványra szerelve is használhatja. Ekkor a fényképezőgép helyett a projektort szerelje
az állványra.

* A háromlábú állvány stabilizálásakor ajánlatos szabvány méretű 4,5 mm-es vagy kisebb záróreteszt használni.
A záróretesz megengedett maximális mérete 6,5mm. (Ha hosszabb a maximális megengedett méretnél, akkor megsértheti a   
vetítő t.)

A projektor állványra szerelése

+ =

Fényképezőgép állvány

Az állványhoz csatlakozó rész

Az állványra szerelt projektor 

A projektorhoz csatlakozó rész

A projektor alsó oldala
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Forrás mód választása

1. Nyomja meg a készülék tetején lévő INPUT gombot vagy a  INPUT gombot a távvezérlőn.

2. Ha az INPUT gombbal kiválaszt egy bemeneti jelet, akkor a projektor csak a csatlakoztatott
bemenetekre vált át. A ,     gombbal a projektor bármilyen bemenetre átváltható.   

� A Component bemenet mindig aktív, és nem támogatja a plug & play funkciót.

Input List

Component Video RGB HDMI

A projektor bekapcsolása

1. Csatlakoztassa helyesen a tápkábelt. 

2. Nyomja meg a készülék tetején lévő POWER gombot vagy a POWER gombot a távvezérlőn.
(Akezelőfelületen lévő lámpa kigyullad.)

� A kívánt bemenő jel kiválasztásához nyomja meg a távvezérlő INPUT gombját vagy a INPUTgombot a kezelőfelülete
� Ha bekapcsoláskor megnyomja a távvezérlő POWER gombját vagy a kezelőfelületen lévő  POWER gombot, a kezelőfelület min-

den lámpája kigyullad. 

A projektor kikapcsolása

Nyomja meg a készülék tetején lévő POWER gombot vagy a POWER gombot a távvezérlőn.

Ha megjelenik egy kép a vetítőernyőn, ellenőrizze, hogy éles-e és kitölti-e a vetítőernyő

� A kép fókuszának beállításához forgassuk a fókuszgyűrűt .

Élesre állító gyűrű

A vetítőernyőn megjelenő kép elhelyezése és élesre állítás
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Csatlakoztatás

Csatlakozás egy asztali számítógéphez

* A projektort csatlakoztathatja egy VGA, SVGA, XGA vagy SXGA kimenettel rendelkező számítógéphez
* A projektor által támogatott felbontásokra vonatkozóan lásd a 39. oldalt.

< Hogyan csatlakoztassa >

1. Csatlakoztassa a számítógép kimeneti portját és a projektor 
RGB IN bemenetét egy számítógép-kábellel.

2. Kössük össze a vetítő AUDIO IN bemenetét
és a számítógép hangkimenetét hangkábellel.

* Előfordulhat, hogy a számítógépe által biztosított felbontást 
módosítania kell egy olyan felbontásra, amelyet a projektor is   
támogat. Lásd a 39. oldalt.

Csatlakozás egy videó forráshoz

< Hogyan csatlakoztassa >
1.Csatlakoztassuk a vetítő VIDEO IN bemenetét a video

forrás kimeneti jack csatlakozójára videokábellel.

2. Csatlakoztassuk a vetítő AUDIO IN bemenetét a hang-
forrás kimeneti jack csatlakozójára hangkábellel.

S VIDEO

(R) AUDIO (L)       VIDEO

OUT

IN

* A projektorhoz VCR-t (videomagnót), videokamerát vagy bármilyen kompatibilis videokép-forrást csatlakoztathat.

<VCR>

Audiokábel

Audiokábel

Audiokábel

Videó kábel

Számítógép kábel

Számítógép kábel
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Csatlakozó egy DVD lejátszóhoz

< Hogyan csatlakoztasson egy komponens jelforrást >
1.Miután csatlakoztatta a DVD komponens kábelét az RGB

– komponens átalakító kábelhez, csatlakoztassa utóbbit a
projektor RGB IN bemenő csatlakozójára.

* A komponens kábel csatlakoztatásakor ügyeljen, hogy a dugók
színjelzései megegyezzenek a kábel színjelzéseivel (Y=zöld,
PB=kék, PR= piros)

2. Csatlakoztassuk a vetítő AUDIO IN bemenetét a hang-
forrás kimeneti jack csatlakozójára hangkábellel.

< HDMI jelforrás csatlakoztatása >
1.Csatlakoztassuk a vetítő HDMI bemenetét a DVD HDMI

kimenetére HDMI kábellel.

2.Állítsuk be a DTV vevő felbontását a következő értékek
valamelyikére : 480p(576p)/720p/1080i/1080p mód.

PRPBY(R) AUDIO (L) HDMI OUTPUT

* A DVD készülék (Y, PB, PR) kimenő csatlakozói a készüléktől függőenY, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr betűkkel lehetnek megjelölve.

<DVD>

Komponens kábel

Csatlakozás egy digitális TV set-top boxhoz

< HDMI jelforrás csatlakoztatása >
a.Csatlakoztassa a projektor HDMI IN bemenetét a DTV

set-top box HDMI kimeneti portjához egy HDMI kábellel.

b.Állítsa a DTV vevő felbontását az alábbiak egyikére:
480p(576p)/720p/1080i/1080p üzemmód.

(R) AUDIO (L) DTV OUTPUT DVI OUTPUT PRPBYHDMI OUTPUT

* Digitális televízió programok (DTV) fogadásához DTV vevőt (set-top box) kell vásárolni és csatlakoztatni a projektorhoz.
* A projektor és a D-TV set-top box csatlakoztatásához vegye figyelembe a D-TV set-top box kezelési útmutatóját.

Komponens kábel

< Hogyan csatlakoztasson egy komponens jelforrást >
a. Csatlakoztassa a D-TV set-top box komponens kábelét az RGB

– komponens átalakító kábelhez, majd utóbbit csatlakoztassa a
projektor RGB IN bemenetéhez.

* A komponens kábel csatlakoztatásakor ügyeljen, hogy a dugók szín-
jelzései megegyezzenek a kábel színjelzéseivel (Y=zöld, PB=kék, PR=
piros)

2. Csatlakoztassuk a vetítő AUDIO IN bemenetét a hangforrás  
kimeneti jack csatlakozójára hangkábellel.

(R) AUDIO (L) DTV OUTPUT DVI OUTPUT PRPBYHDMI OUTPUT

<D-TV Set-Top Box>

<D-TV Set-Top Box>

RGB – komponens átalakító kábel 

RGB – komponens átalakító kábel 

HDMI kábel

PRPBY(R) AUDIO (L) HDMI OUTPUT

<DVD>

HDMI kábel

Audiokábel

Audiokábel
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A PICTURE menü opciói

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal
lépjen a PICTURE feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a kívánt funkcióra és nyomjuk
meg az OK gombot.

3. A , gombokkal végezze el a kívánt beállítást, majd nyomja meg az
OK gombot.

� Lehetőség van eltérő képértékek megadására a különböző bemenetek, 
valamint a Picture Mode esetén is.

� A beállítások elvégzése utáni mentést követően az (User) jelenik meg a
beállított  Picture Mode-ban.(kivéve Expert 1/2)   

�  Végezze el a Reset mű veletet a Picture Mode esetén, az 
alapértelmezett gyári értékek visszaállításához.   

� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l   
való kilépéshez.

A képüzemmód (Picture Mode) beállítása

Működés 
* Lehetséges, hogy az ebben az útmutatóban szereplő OSD (On Screen Display, képernyő kijelzés) eltér az ön projek-

torjáétól, mert ez csupán példa, ami elősegíti a projektor kezelését.

* Ez a kezelési útmutató főleg az RGB (PC) üzemmódot ismerteti.

1. Nyomjuk meg a Q.MENU gombot a távirányítón.

2. A , gombok nyomkodásával juthatunk a Picture Mode (Képüzemmód)  
üzemmódba.

3. A , gomb segítségével állítsa be a kívánt képernyőállapotot.

Kép üzemmód

* A Picture üzemmód funkciójával a készüléket a legjobb képmegjelenítésre állíthatja be.

� Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.
� A menüből való kilépéshez nyomja meg az RETURN gombot

OKMovePICTURE
Picture Mode : Standard

• Contrast 50
• Brightness 50
• Sharpness 5
• Color 70
• Tint 0
• Advanced Control
• Reset

R G

Q-Menu

Close

16:9

FF Vivid GG

Off

Eject

Aspect Ratio

Picture Mode

Sleep Timer

Eject USB

FF Vivid GG FF Standard GG FF Cinema GG FF Sport GG

FF Expert2 GG FF Expert1 GG FF Game GG
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1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gom-
bokkal lépjen a PICTURE feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a Advanced Control
funkcióra és nyomjuk meg az OKgombot.

3. Menjünk a kívánt menüpontra a , gombbal.

4. A , gombokkal végezze el a kívánt beállítást, majd nyomja

meg az OK gombot.

� Lehetőség van eltérő képértékek megadására a különböző
bemenetek valamint a Picture Mode esetén is.

� Az alapértelmezett gyári beállításokat a Picture Mode Reset
parancsával állíthatja vissza.

� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü
képernyő jébő l való kilépéshez.

Különleges vezérlési funkciótion

OKMovePICTURE
Picture Mode : Standard

• Contrast 50
• Brightness 50
• Sharpness 5
• Color 70
• Tint 0
• Advanced Control
• Reset

R G

OKMovePICTURE
Picture Mode : Standard

• Contrast 50
• Brightness 50
• Sharpness 5
• Color 70
• Tint 0
• Advanced Control
• Reset

R G

< When Picture Mode is
Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game >

< When Picture Mode is Expert 1/2 >

FF Medium GG

High

High

Medium

Medium

High

Off

Wide

On

Close

Color Temperature

Dynamic Contrast

Dynamic Color

Noise Reduction

Gamma

Black Level

Film Mode

Color Gamut

Edge Enhancer

FF Medium GG

High

High

Medium

Medium

High

Off

Wide

Close

Dynamic Contrast

Noise Reduction

Gamma

Black Level

Film Mode

Color Standard

Color Gamut

Edge Enhancer

E

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal
lépjen a PICTURE feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a Reset (Visszaállítás) funkcióra
és nyomjuk meg az OKgombot.

�  Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l   
való kilépéshez.

Képvisszaállítás funkció

* A kiválasztott ADV PICTURE funkció beállítása mindegyik bemenetre vonatkozóan, és a Picture Mode visszaállítja az 
alapértelmezett gyári beállításokat.

OKMovePICTURE
Picture Mode : Standard(User)

• Contrast 50
• Brightness 50
• Sharpness 5
• Color 70
• Tint 0
• Advanced Control
• Reset

R G
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Color Temperature
� Állítsuk melegre, hogy fokozzuk a melegebb színeket, pl. a vöröset, vagy állítsuk hidegre,

hogy a képet kékes színű vé tegyük.

Dynamic Contrast
� Beigazítja a kontrasztot, hogy a legjobb szinten tartsa a képernyő fényességének megfelelően. A kép

javul, ha a fényes részeket fényesebbé, a sötét részeket sötétebbé tesszük.

Dynamic Color
� Dynamic Color (Dinamikus szín): Beállítja a képernyő színeit, hogy élénkebbnek, gazdagabbnak és

tisztábbnak látsszanak. Ez a lehetőség javítja a színárnyalatot, a telítettséget és a fénysű rű séget
(luminencia), hogy a piros, kék, zöld és fehér életszerű bb legyen.

Film Mode
� A filmen felvett videoklipeket természetesebb kinézetű vé teszi azáltal, hogy kiküszöböli a vibráló

hatást. 
� A DVD és Blu-ray filmek felvétele másodpercenként 24 kockával történik.

Gamma

Low(Alacsony) : A kép sötét és közepes szürkeszintű területét fényesebbé teszi.
Medium(Közepes) : Az eredeti képszinteket jelenítse meg.
High(Magas) :  A kép sötét és közepes szürkeszintű területét sötétebbé teszi.

� Beállíthatjuk a kép sötét területének és közepes szürkeszintű területének fényerejét.

Color Gamut

Standard(Szabványos) : Megjeleníti a szabványos színterületet.
Wide(Széles) : Mód a megjelenítő gazdag színű  területének használatára és beállítására.

� A színhasználat maximalizálása a színminőség javítására. 
� Az Advanced Control módban ez a lehetőség engedélyezett a “Color Temperature (Színhőmérséklet) –

Warm (Meleg)” esetén.

Black Level

Low(Alacsony) : A képernyő visszavert fénye sötétebb lesz.
High(Magas) : A képernyő visszavert fénye világosabb lesz.
Auto(Auto) : Érzékeli a képernyő fekete szintjét és automatikusan High (Magas) vagy    

Low(Alacsony)  értékre állítja be.
� A képernyő fekete szintjét a megfelelő szintre állítja.
� Ez a lehetőség RGB módban le van tiltva.

White Balance

- Ez a lehetőség engedélyezett Expert 1/2(Szakértő 1/2) módban.
� Ezzel a funkcióval lehet beigazítani a képernyő általános színét olyan hangulatúra, amilyet akarunk.

a. Method (Módszer) : 2 Points (2 pont)

- Pattern (Minta) : Inner(Belső), Outer(Külső)

- Red/Green/Blue Contrast(Vörös/Zöld/Kék kontraszt), Red/Green/Blue Brightness(Vörös/Zöld/Kék
fényerő) : A beigazítási tartomány -50 ~ 50.

b. Method (Módszer) : 20 Points IRE(20 pont IRE)

- Pattern(Minta) :  Inner(Belső), Outer(Külső)
- IRE (Institute of Radio Engineers – Rádiómérnökök Intézete) a videojel méretének jelzésére szolgáló

egység, beállítható lehetséges értékei : 5, 10, 15 - 95, 100. Beigazíthatjuk a Vöröset, a Zöldet vagy a

Kéket az egyes beállítások szerint. 

- Red/Green/Blue(Vörös/Zöld/Kék) : A beigazítási tartomány -50 ~ 50.

Color Management
System

- Ez a lehetőség engedélyezett Expert 1/2(Szakértő 1/2) módban.
� Ezt az eszközt szakértők használják teszt mintázatok segítségével végzett korrekciókhoz,

nem befolyásolja a többi színt, de felhasználható a 6 színterület szelektív beigazítására

(Red/Green/Blue/Cyan/Mgt/Yellow).

A színkülönbséget esetleg nem lehet észrevenni még akkor sem, ha a korrekciókat az
általános videóhoz végezzük.

A Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta beigazítása.

- Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Color(Vörös/Zöld/Kék/Sárga/Cián/Magenta
szín) : A beigazítási tartomány -30 ~ +30.
- Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Tint:(Vörös/Zöld/Kék/Sárga/Cián/Magenta
színárnyalat) :  A beigazítási tartomány -30 ~ +30.
- Ez a lehetőség PC módban le van tiltva.

Noise Reduction � Csökkenti a képernyő zaját anélkül, hogy a képminőséget rontaná.

Edge Enhancer � A video világosabb és jellegzetesebb sarkainak megmutatása.

Color Standard � Alakítsuk át egy másik videó színét HD színre.
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Vetítőernyő menü opciók

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal
lépjen a SCREEN feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a PJT Mode funkcióra és nyomjuk
meg az OK gombot.

3. A , gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg az OK gombot.

� Válassza a Rear feliratot, ha a külön kapható átlátszó képernyő hátuljáról végzi a vetítést.
� Válassza a Ceiling feliratot, ha a készülék a mennyezetre van felszerelve.
� Amikor a PJT Screen (PJT képernyő) értéke Rear (Hátsó)/Ceiling (Mennyezet), a hangszóró bal/jobb automatiku  

san változik.
� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l való kilépéshez.

A PJT üzemmód módosítása

* Ez a funkció a vetített kép függőleges vagy vízszintes megfordítását végzi.

1. Nyomjuk meg a Q.MENU gombot a távirányítón.

2. A , gombok nyomkodásával juthatunk a Aspect Ratio.

3. A , gombokkal válassza ki a kívánt képméretet.

Képméretarány funkció asználata
* Használjuk a Picture mode (Képüzemmód) funkciót, hogy a vetítő képét a legjobbra
állítsuk.

� A bemenőjeltől függően előfordulhat, hogy egyes opciók nem érhetők el.
� Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.
� A menüből való kilépéshez nyomja meg az RETURN gombot

OKMoveSCREEN
PJT Mode : Front
Aspect Ratio : 16 : 9
Keystone
RGB Config.

Q-Menu

Close

FF 16:9 GG

Vivid

Off

Eject

Aspect Ratio

Picture Mode

Sleep Timer

Eject USB

FF 4:3 GG FF Just Scan GG FF Set By Program GG

FF Cinema Zoom1 GG FF Zoom GG FF 16:9 GG

1. Nyomja meg a távvezérlőn a KEYSTONE +, - gombot.

2. A KEYSTONE +, - gombok segítségével állítsa be a kívánt képernyő- 
állapotot.
� A Keystone -40 és 40 értékek között állítható.
� Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.
� A menüből való kilépéshez nyomja meg az RETURN gombot

A Keystone funkció használata
* Ezt a funkciót akkor használja, ha a projektor nem áll merőlegesen a vetítőernyőre, és a kép trapéz alakúvá válik.
* A Keystone funkciót csak akkor használja, ha nem tudja beállítani a legjobb vetítési szöget.

•Keystone 0 FF GG

OK

- +

- +
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1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal
lépjen a SCREEN feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a RGB Config. funkcióra és nyomjuk
meg az OK gombot.

3. A , gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg az gombot.

4. A , , , gomb segítségével állítsa be a kívánt képernyő-állapotot, majd
nyomja meg az OK gombot.

� Resolution (Felbontás) 768-as felbontás(1024x768/1280x768/1360x768, 60Hz) és
1050-es felbontás (1400x1050/1680x1050, 60Hz) közül választható.

� A menüből való kilépéshez nyomja meg az RETURN gombot

RGB konfigurálás funkció

1. Nyomja meg a STILL gombot.
* Ezzel megállíthatja a bejövő képet.

2. Az állókép üzemmódból bármelyik gomb megnyomásával kiléphet.
* Az állókép funkció kb. 10 perc elteltével automatikusan leáll.

Az állókép funkció asználata

<Mozgó kép> <Álló kép>

RGB Config.

Auto Configure

Position

Resolution G

Size

Phase

Reset

Move

✔ 1024 x 768

1280 x 768

1360 x 768

Prev.Menu

Nyomja meg a távvezérlőn azAUTO gombot.

� Ha egy olyan videóval kapcsolatban végez képernyő-beállítást, amely számítógépes 
grafikus jelből származik, akkor elő fordulhat, hogy nem található optimális állapot.       
Állóképhez végezze el az Auto Configure funkciót.

�  Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.

Automatikus konfiguráció funkció 
* Ez a funkció biztosítja, hogy ön a legjobb video-minőséget kapja, a vízszintes méret és a kép szinkronizálás automatikus 

beállítása útján. 
* Az automatikus sávhelyzet szabályozás csak RGB PC bemenet esetén működik.

Auto configure
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AUDIO (AUDIO) menüpontok

Az FM Wireless Audio egy olyan funkció, melynek segítségével hangjeleket lehet kiküldeni a kivetítŒrŒl FM
frekvencián (88,5-95,5 MHz).
A kivetítŒ és az FM vevŒ frekvenciájának meg kell egyeznie ahhoz, hogy a hang normálisan megjelenjen az FM
vevŒ kimenetén.
A jelet FM vevŒvel lehet fogni 3 m távolságon belül.

Mi az FM Wireless Audio? (csak HS200/HS200G)

< The recommended use range of FM receiver >
Helyezze el a kivetítŒt és az FM vevŒt úgy, hogy ne legyen köztük akadály - mint a lenti ábrán is látható.
Az FM-vevő 5 m-ről elérhető, ha az antenna hossza és irányítása megfelelő.

< Az FM vevŒ antennájának javasolt hossza >
A jobb hangminŒség érdekében javasoljuk a 0,8-1,5 m-es rúdantenna alkalmazását, mivel 0,8 m-nél rövidebb rúdantenna
használata esetén zaj jelenik meg.

Hangjel 88,5-95,5 MHz

Vételi tartomány

3 m-en belül

FM vevŒ

KivetítŒ

ElülsŒ rész

45° 45°

45° 45°
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� A készülék csak háztartási használatra alkalmas.

� Egészségügyi intézményben használva az egészségügyi berendezésekben hibát okozhat. Kérjük, ne használja
egészségügyi létesítményben.

� Kérjük, a kivetítŒ és az Fm vevŒ közti távolságot tartsa 3 m-en belül.

� Ha a távolság meghaladja az 3 m-t, elŒfordulhat, hogy az FM vevŒ hangminŒsége nem megfelelŒ.

� Kérjük, állítsa be az FM vevŒ és antennája elhelyezkedését, és állítsa olyan helyre, ahol jó a vétel.

� A telepítés helye és a környezet függvényében elŒfordulhat, hogy a vételi távolság lerövidül, a hang pedig
megszakad. Ennek okai az alábbiak lehetnek:
- Ha a kivetítŒ és az FM vevŒ közelében akadály található.
- Ha a kivetítŒ és az FM vevŒ közelében akadály halad el.
- Ha az FM vevŒ a kivetítŒtŒl balra, jobbra vagy átlósan helyezkedik el.
- Ha a kivetítŒ vagy az FM vevŒ fémbŒl készült állványon belül helyezkedik el.
- Ha a közelben más FM jeladó berendezés is mıködik ugyanazon a frekvencián.
- Ha rádiómısorszórás van ugyanazon a frekvencián.
- Ha a berendezés poros, nedves vagy magas hŒmérsékletı környezetben mıködik.

Telepítési utasítások (csak HS200/HS200G)

� Kérjük, állítsa be az FM vevŒ antennáját vagy mozdítsa el az FM vevŒt.

� Ha nincs hangjel vegy gyenge a vétel, akkor az FM Wireless Audio 55 másodperc elteltével automatikusan
kikapcsol.

� Kérjük, ellenŒrizze a bejövŒ hangjelet.

� Kérjük, ellenŒrizze, hogy a kivetítŒ, illetve az FM vevŒ be van-e kapcsolva.

� Kéárjük, ellenŒrizze, hogy a kivetítŒ és az Fm vevŒ között nincs-e akadály.

� Kérjük, ellenŒrizze, hogy nincs-e a közelben fémtárgy, illetve elektronikus eszköz.

� Kérjük, ellenŒrizze, hogy nincs-e rádiómısorszórás ugyanazon a frekvencián.

� Ha ugyanazon a frekvencián rádiómısorszórás van, akkor kérjük, váltson a kivetítŒn más frekvenciára.

Mit tegyek, ha az FM jel gyenge? (csak HS200/HS200G)



* FM vezeték nélküli hang? Ezzel a funkcióval FM frekvencián küldhet hangjeleket a projektorból, és amennyiben a projektor frekven-
ciája megegyezik a rádióerősítőn beállított frekvenciával, akkor a hang normál módon, az FM rációerősítőből hallható.
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Az FM vevő hangszóróján keresztül hallgatva (csak HS200/HS200G)

A hangerő beállítása

Nyomjuk meg a  VOLUME +,- gombot a távirányítón.

� Ha az FM Wireless Audio (FM rádió hang) beállítása on (BE), akkor nem műkö dik.
Állítsuk be az FM vevő vel.

� Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.

OKMoveAUDIO
FM Wireless Audio : Off

• Frequency 88.5 MHz
Volume 50
Balance 0
Treble 0

L R

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal lép-
jen a AUDIO feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a FM Wireless Audio funkcióra
és nyomjuk meg az OK gombot.

3. A , gombok nyomkodásával menjünk a On funkcióra és nyomjuk meg az
OK gombot.

4. A , gombok nyomkodásával menjünk a Frequency funkcióra és
nyomjuk meg az OK gombot.

5. Állítsuk be a frekvenciát a , gomb nyomogatásával és nyomjuk meg az
OK gombot.

6. Állítsuk be az FM vevő frekvenciáját a beállított vetítő frekvenciájára.

� Az FM Wireless Audio (FM rádió hang) On(BE) beállítása letiltja a
quiet/volume/balance/high(csendes/hangerő /balansz/magas) funkciókat.

� Különbségek lehetnek a vételi távolságban és a hangminőségben az FM 
vevő típusától és elhelyezésétől függően.

� Az FM frekvencia 88,5 ~ 95,5 MHz között állítható.
� Ha nem használja az FM rádióerősítőt, illetve nem használja a készülékből

kimenő hangjelet, akkor kapcsolja ki a funkciót Off (kikapcsolt).
� Ha a feszültség visszatér, a készülék Off (kikapcsolt) állapotra vált.
� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l   

való kilépéshez.
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A hangszóró balansz beállítása

A magas hang beállítása

OKMoveAUDIO
FM Wireless Audio : Off

• Frequency 88.5 MHz
Volume 50
Balance 0
Treble 0

L R

OKMoveAUDIO
FM Wireless Audio : Off

• Frequency 88.5 MHz
Volume 50
Balance 0
Treble 0

L R

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal
lépjen a AUDIO feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a Treble funkcióra és   
nyomjuk  meg az OK gombot.

3. Állítsuk be a magas hangot a , gomb nyomogatásával és nyomjuk 
meg az OK button.

� Ha az FM Wireless Audio (FM rádió hang) beállítása on (BE), akkor nem   
műkö dik.Állítsuk be az FM vevő vel.

� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l   
való kilépéshez.

* Állítsuk be a magas hangot ízlésünknek és a helyiségnek megfelelő en.

* Állítsuk be a bal/jobb hangszóró hangját ízlésünknek és a helyiségnek megfelelően.

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal lép-
jen a AUDIO feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a Balance funkcióra és nyomjuk
meg az OK gombot.

3. Állítsuk be a balanszot a , gomb nyomogatásával és nyomjuk meg  
az OK gombot.

� Ha az FM Wireless Audio (FM rádió hang) beállítása on (BE), akkor nem   
műkö dik.Állítsuk be az FM vevő vel.

� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l   
való kilépéshez.
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* Az időzítő egy megadott időtartam után kikapcsolja a projektort.

1. Nyomjuk meg a Q.MENU gombot a távirányítón.

2. A , gombok nyomkodásával juthatunk a Sleep Timer.

3. Válassza ki a kívánt időtartamot a , gombok segítségével.

� Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.
� A menüből való kilépéshez nyomja meg az RETURN gombot

Kikapcsolási idő funkció 

Auto Off (Automatikus KI) funkció

TIME (IDő ) menüpontok

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal lépjen
a TIME feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a Auto Off funkcióra és nyomjuk
meg az OK gombot.

3. A , gombokkal lépjen az On feliratra, majd nyomja meg az OK gombot.

� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l  
való kilépéshez.

* Ez a funkció 10 perc elteltével automatikusan kikapcsolja a projektort, ha ezalatt nem érkezik jel. 

FF Off GG FF 10 Min. GG FF 20 Min. GG FF 30 Min. GG

FF 240 Min. GG FF 180 Min. GG FF 120 Min. GG FF 90 Min. GG

FF 60 Min. GG

Q-Menu

Close

16:9

Vivid

FF Off GG

Eject

Aspect Ratio

Picture Mode

Sleep Timer

Eject USB

OKMoveTIME
Sleep Timer : Off
Auto Off : Off

Az OPTION menü opciói

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gom-
bokkal lépjen a OPTION feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a Menu Language
funkcióra és nyomjuk meg az OK gombot.

3. A , , , gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg az
OK gombot.

� A vetítőernyő kijelzés (OSD) a kiválasztott nyelven jelenik me
� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü    

képernyő jébő l való kilépéshez.

Nyelv kiválasztása

OKMoveOPTION
Menu Language : English
Blank Image : Black
Screen Capture
LED Mode : Normal
Auto Power : Off
Keypad LED : On
Demo Mode : Off
Initial Setting : Home Use
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1. Nyomja meg a BLANK gombot.
� A vetítőernyőn egy háttérszín jelenik meg.
� A háttérszínt Ön választhatja meg.

(Lásd a Selecting Blank Image(háttérkép kiválasztása) funkciót.

2. Az üres képernyő funkcióból való kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot.
� A kép időszakos kitakarásához nyomja meg a távvezérlő aBLANK gombot.  Ne takarja el a vetítőlencsét valamilyen

tárggyal miközben a projektor működik, mert ettől a tárgy felmelegedhet és deformálódhat, rossz esetben tüzet is foghat.

Az üres képernyő funkció használata
* Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha egy prezentáció, összejövetel vagy egy előadás során szüksége van arra, hogy más ne
vonja el hallgatóság figyelmét.

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal lép-
jen a OPTION feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a Blank Image funkcióra és
nyomjuk meg az OK gombot.

3. A , gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg az OK   
gombot.

� A háttérkép a kiválasztott üres funkció képére lesz kicserélve.
� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l   

való kilépéshez.

Üres kép kiválasztása

OKMoveOPTION
Menu Language : English
Blank Image : Black
Screen Capture
LED Mode : Normal
Auto Power : Off
Keypad LED : On
Demo Mode : Off
Initial Setting : Home Use

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal
lépjen a OPTION feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a Screen Capture funkcióra
és nyomjuk meg az OK gombot.

� Csak akkor választható, ha van bemenő jel.
� A vetítŒvászon megfogása mintegy két percig tart.
� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l   

való kilépéshez.

Screen Capture (Képernyő mentés) funkció

OKMoveOPTION
Menu Language : English
Blank Image : Black
Screen Capture
LED Mode : Normal
Auto Power : Off
Keypad LED : On
Demo Mode : Off
Initial Setting : Home Use
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1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal   
lépjen a OPTION feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a Auto Power funkcióra és
nyomjuk meg az OK gombot.

3. A , gombok nyomkodásával menjünk a On funkcióra és   
nyomjuk meg az OK gombot.

� On(BE) : Az egyenáramú kábelt a vetítőre csatlakoztatva a vetítő bekapcsol.
Off(KI): Az egyenáramú kábelt a vetítőre csatlakoztatva a vetítő készenléti

állapotba kerül.
�  Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l   

való kilépéshez. 

A vetítő tápellátásának automatikus bekapcsolása, amikor a tápellátás be van kapcsolva

OKMoveOPTION
Menu Language : English
Blank Image : Black
Screen Capture
LED Mode : Normal
Auto Power : Off
Keypad LED : On
Demo Mode : Off
Initial Setting : Home Use

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal
lépjen a OPTION feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a LED Mode funkcióra és
nyomjuk meg az OK gombot.

3. A , gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg az OK gom-
bot.

� Egy adott hŒmérséklet (35°C) felett  A LED egység automatikusan  Dimming
mode-ra (tompított üzemmódra) vált át.

� A Dimming mode-ban (tompított üzemmódban) a fényesség az eredeti LED
üzemmód 90%-a.

� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l   
való kilépéshez.

A képernyő fényerejének beállítása

OKMoveOPTION
Menu Language : English
Blank Image : Black
Screen Capture
LED Mode : Normal
Auto Power : Off
Keypad LED : On
Demo Mode : Off
Initial Setting : Home Use

A gomb lámpájának beállításához

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal   
lépjen a OPTION feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a Keypad LED funkcióra és
nyomjuk meg az OK gombot.

3. A , gombok nyomkodásával menjünk a On funkcióra és   
nyomjuk meg az OK gombot.

� On(BE): A gomb lenyomásakor 5 másodpercig világít, mielőtt kikapcsol.
Off(KI): A gombon lévő lámpák nem kapcsolnak be.

� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l   
való kilépéshez.

OKMoveOPTION
Menu Language : English
Blank Image : Black
Screen Capture
LED Mode : Normal
Auto Power : Off
Keypad LED : On
Demo Mode : Off
Initial Setting : Home Use
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Demo Mode (Demo üzemmód) funkció

Initial Setting (Kezdeti beállítás) funkció

Az INFORMATION menü opciói

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal lép-
jen a INFORMATION feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. Ekkor megtekintheti a projektor aktuális információit.

� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l   
való kilépéshez.

A projektor információinak megtekintése

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal lép-
jen a OPTION feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a Demo Mode funkcióra és    
nyomjuk meg az OK gombot.

3. A , gombok nyomkodásával menjünk a On funkcióra és   
nyomjuk meg az OK gombot.

� Akkor választható, amikor az Initial Setting(Kezdeti beállítás) Store Demo 
(Demo tárolása) értékre van beállítva.

� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l   
való kilépéshez.

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal lép  
jen a OPTION feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a Initial Setting funkcióra és
nyomjuk meg az OK gombot.

3. A , gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg az OK gombot.
� Állítsuk be Home Use (Otthoni használat) értékre amikor lakásokban   

használjuk.
� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l   

való kilépéshez.

OKMoveOPTION
Menu Language : English
Blank Image : Black
Screen Capture
LED Mode : Normal
Auto Power : Off
Keypad LED : On
Demo Mode : Off
Initial Setting : Store Demo

OKMoveOPTION
Menu Language : English
Blank Image : Black
Screen Capture
LED Mode : Normal
Auto Power : Off
Keypad LED : On
Demo Mode : Off
Initial Setting : Home Use

INFORMATION
Model Name : HS200-JE
Input : Video
Resolution : NTSC M
Fh/Fv : 15.7KHz/60.0Hz
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* USB eszköz csatlakoztatásakor ez a képernyő jelenik meg automatikusan.
Az USB eszközön nem adható meg új mappa illetve nem törölhető létező mappa.

GG Csak egy USB tároló eszközt lehet felismertetni. A digitalis fényképezőgép és a mobiltelefon nem támogatott.
GG Ha az USB tároló eszközt USB elosztón keresztül csatlakoztatjuk, akkor az eszközt nem ismeri fel a rendszer.
GG Az automatikus felismerő programot használó USB tároló eszközt a rendszer esetleg nem ismeri fel.
GG A saját illesztőprogramját használó USB tárolóeszközt a rendszer esetleg nem ismeri fel.
GG  Az USB tároló eszköz felismerésének sebessége függ az egyes eszközöktől.
GG Kérjük, ne kapcsolják ki a vetítőt, vagy ne húzzák ki az USB eszközt, amikor a csatlakoztatott USB tároló eszköz dolgozik.

Amikor egy ilyen eszközt hirtelen leválasztanak vagy kihúznak, a tárolt fájlok vagy az USB tároló eszköz megsérülhetnek.
GG Kérjük, ne csatlakoztassanak olyan USB eszközt, amelyet mesterségesen manővereztek a PC-n. Az eszköz a termék meghibá-

sodását vagy lejátszhatatlanságát okozhatja. Ne feledjük, hogy csak olyan USB tároló eszközt használjunk, amelyen normál zene-
vagy képfájlok találhatók.

GG Kérjük, hogy csak olyan USB tároló eszközt használjanak, amely a Windows operációs rendszerhez adott FAT16, FAT32, NTSC fájl-
rendszerre van formázva. Amennyiben a tároló eszköz a Windows által nem támogatott segédprogrammal van formázva, akkor a
rendszer esetleg nem ismeri fel.

GG Kérjük, hogy kössék rá a tápellátást az olyan USB tároló eszközre, amely külső tápellátást igényel. Ha ezt nem teszik, akkor az   
eszközt esetleg nem ismeri fel a rendszer.

GG Kérjük, hogy az USB tároló eszközt az USB gyártó által szállított kábellel csatlakoztassa. Ha olyan kábellel csatlakoztatjuk, amely
nem az USB gyártótól származik vagy túlságosan hosszú, az eszközt esetleg nem ismeri fel a rendszer.

GG Egyes USB tároló eszközök esetleg nem támogatottak vagy nem mű ködnek zökkenő mentesen.
GG Ha egy mappa vagy fájl neve túlságosan hosszú, akkor nem lesz megjelenítve vagy felismerve.
GG A fájl illesztés módszere az USB tároló eszközön való tárolás sorrendjétől függ.
GG Kérjük, készítsenek másolatot a fontos fájlokról, mert az USB eszközökön lévő adatok károsodhatnak. Az adatkezelés a vevő

felelő ssége, és ebből adódóan a gyártó felelőssége nem terjed ki a termékkel kapcsolatos adatkárra.
GG Ha a mappák és fájlok mennyisége 1000 fölött van, akkor az efölötti fájlokat és mappákat a rendszer nem jeleníti meg vagy ismeri

fel.
GG Ez csak az első dleges partícióra támogatott. Ha van egy kiterjesztett partíció, az nem lesz megjelenítve vagy felismerve.
GG Az ajánlott kapacitás 1 TB vagy ennél kevesebb egy USB külsŒ merevlemeznél és 32 GB vagy ennél kevesebb USB memória esetében.

Megeshet, hogy egy az ajánlott kapacitást meghaladó készülék nem fog helyesen mıködni.
GG Az USB-tárolóegységen található adatok nem törölhetők, ha NTFS fájlrendszerben vannak.
GG Ha az USB-memóriaegység nem működik megfelelően, akkor a memóriaegységet húzza ki, majd csatlakoztassa újra.
GG Ha az „Energy Saving ” ((energiatakarékos)funkcióval rendelkező USB külső merevlemez nem működik megfelelően, akkor kapc-

solja ki, majd be a merevlemezt.
GG A készülék támogatja az USB 2.0 verziónál korábbi USB-tárolóeszközök használatát is.Ugyanakkor előfordulhat,hogy a filmlistában

ezek az eszközök nem jelennek meg helyesen.

USB

Az USB eszköz használata

*A megjelenített kép különbözhet a vetítőnkétől.

Az USB eszköz csatlakoztatása

1. Csatlakoztassuk az USB eszközt az USB jack dugóra a készülék hátoldalán.
2. Automatikusan beáll a DivX otthoni menü.

* Válasszuk az “Eject (Kidobatás)” lehetőséget az USB eszköz 
“kidobatására”.

USB kidobatása

Mire vigyázzunk USB eszköz használatakor

USB-tárolóeszköz
PHOTO LIST MUSIC LIST MOVIE LIST

Vivid

Eject

1. Nyomjuk meg a Q.MENU gombot a távirányítón.

2. A , gombok nyomkodásával juthatunk a  Eject USB.
3.Nyomjuk meg a OK gombot a távirányítón.

� Az Eject USB után az USB memória nem olvasható. Távolítsuk el az USB
memóriát és csatlakoztassuk ismét.

� A menüből való kilépéshez nyomja meg az RETURN gombot
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PHOTO LIST (FÉNYKÉP LISTA)
* Az USB eszközön lévő fénykép fájl (*.jpg) lejátszható.
Az On Screen Display különbözhet az Ön készülékétől. A képek minták, hogy segítsenek a vetítő kezelésében.

Támogatott fénykép fájl : *.JPG
� Kizárólag JPG fájlok játszhatók le.
� A JPG fájlok közül kizárólag a „baseline scan” formátumúak támogatottak.
� Ez a nem fogja tudni dekódolni a legtöbb Progressive (progresszív) opcióval mentett JPEG képet.

� A kép támogatott mérete minimum 64 pixel (vízszintesen) x 64 pixel (függőlegesen) és maximum 4000 pixel (vízszinte-
sen) x 8640 pixel (függőlegesen).

� A nem támogatott fájl bittérkép formátumúnak tű nhet.

A képernyő alkotóelemei

Fénykép kiválasztás és előugró menü

1. A felső szintű fájlra mozog

2. Előzetes kép: A kiválasztott mappában lévő

fénykép miniatű rjének /mappanevének

megjelenítése.

3. Jelenlegi oldalszám/Összes oldalszám

4. A megjelölt fényképek összes száma

5. Megfelelő gombok a távirányítón

1. Nyomja meg a USB gombot. Ezt követően a , gombokkal
lépjen a PHOTO LIST feliratra, és nyomja meg az OK gom-
bot.

2. A , , , gombok nyomkodásával menjünk a kívánt fénykép
fájlra és nyomjuk meg az OK gombot.

3. A , gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg az
OK gombot.

� Ha a fényképfájl megsérült, akkor esetleg nem lehet megfelelően megjeleníteni.
� A nagy felbontású képek megjelenítése az egész képernyőn tovább tarthat.

Page 1/1 No MarkedPHOTO LIST

1366x768  125KB

Move Page Change MarkPAGE MARKPopUp Menu

Butterfly
Up Folder

Photo

X.Box

DSC0001

DSC0002

DSC0003

DSC0004

Exit

2

1

3 4

5

Page 1/1 No MarkedPHOTO LIST

Up Folder

1366x768  125KB

Move Page Change MarkPAGE MARKPopUp Menu

[090704]
Butterfly

Up Folder

Photo

X.Box

DSC0001

DSC0002

DSC0003

DSC0004

Exit

i 1366x768, 125KB

View 

Mark All

Delete

Close

� View(Nézet): A kiválasztott tétel megjelenítése. 
� Mark All(Minden kijelölése) : Az összes
fénykép megjelölése a képernyőn.
� Delete(Törlés): A kiválasztott fénykép törlése.
� Close(Becsukás): Az előugró menü becsukása.

[090704]

Up Folder

vetítő
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Teljes képernyő menü

1. Nyomja meg a USB gombot. Ezt követően a , gombokkal lépjen
a PHOTO LIST feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , , , gombok nyomkodásával
menjünk a kívánt fénykép fájlra és nyomjuk meg az OK gombot.

3. A , gombok nyomkodásával menjünk a View funkcióra és    
nyomjuk meg az OK gombot.

4.A kiválasztott fénykép megjelenítése teljes méretben és a menüt 
megmutatva történik.

5. Használjuk a , , , gombot a menu kiválasztására és
vezérlésére teljes képernyőn.

� Használjuk a , gombot az előző vagy a következő fénykép kiválasztására.
� Slideshow(Diavetítés) : A diavetítés során a kiválasztott fényképek lesznek megjelenítve.

Ha nincs kiválasztott fénykép, akkor a diavetítés során az aktuális mappában lévő
összes fénykép megjelenítésre kerül.
- Állítsuk be a diavetítés id közét az Option(Opció) pontban.

� BGM(Background Music - Háttérzene) : Hallgassunk zenét miközben a teljes méretű
fényképeket nézegetjük. - Set the BGM device and album in Option.

� (Forgatás): Fényképek elforgatása.
� Delete(Törlés): Fényképek törlése.
� Option: (Opció): A Slide Speed (Dia sebesség) és a Music Folder (Zene mappa) értékének beállítása.

- Nem változtathatjuk meg a zenemappát(Music Folder) amíg tart a háttérzene (BGM) lejátszása.

� Hide(Elrejtés): Elrejti a menüt a teljes méretű képernyőn.
- Ha a menüt ismét látni akarjuk a teljes                               nyomjuk meg az OK gombot.

Slideshow BGM Delete Option Hide

ő

méretű képernyőn,
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MUSIC LIST (ZENE LISTA)
* A MUSIC LIST (MUSIC LIST) menü MP3 fájlok USB tároló eszközről való lejátszására használható. Az On Screen Display az   

Ön modelljén némileg különböző lehet.

A vetítőernyőn látható elemek

1. Átváltás az egy szinttel magasabb fájlra

2. Előzetes kép: A kiválasztott mappában lévő zene   

címének / mappanevének megjelenítése.

3. Jelenlegi oldalszám/Összes oldalszám

4. A megjelölt zenék összes száma

5. Megfelelő gombok a távirányítón

Page 1/1 No MarkedMUSIC LIST

AA  00:00 / 05:42

DriveA

Flower

Move Page Change MarkPAGE MARKPopUp Menu

DurationTitle

Up Folder

Oblivious

Flower

05:24

05:42

Exit

2

1

3 4

Támogatott zene fájl: *.MP3

Bitsebesség tartomány: 8Kbps ~ 320Kbps

• Mintavételi sebesség (Mintavételi gyakoriság): MPEG1Layer 3 : 8KHz ~ 48KHz

• Zene max. hossza : 999,59 sec.

• Ez a vetítő nem tud lejátszani 16 Kbájtnál kisebb zene fájlokat.

Ez a vetítő nem tud lejátszani másolásvédett fájlokat.

5

Up Folder



USB

34

Zene kiválasztás és előugró menü

1. Nyomja meg a USB gombot. Ezt követően a , gom-
bokkal lépjen a MUSIC LIST feliratra, és nyomja meg az 
OK gombot.

2. A , , , gombok nyomkodásával
menjünk a kívánt zene fájlra és  nyomjuk meg az OK gombot.

3. A , gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg az
OK gombot.

Page 1/1 No MarkedMUSIC LIST

Up Folder

AA  00:00 / 04:16

DriveA

Arirang

Move Page Change MarkPAGE MARKPopUp Menu

DurationTitle

Up Folder

Good Bye

Arirang

05:30

04:12

Exit

i 3945 KB,128 Kbps

Play 

Play with Photo

Mark All

Delete

Close

� Play: (Lejátszás): Amikor egy zeneszám véget ért, a következő kiválasztott szám kerül lejátszásra. Ha
nem választottunk ki lejátszandó zenéket, akkor az aktuális mappában következő szám kerül
lejátszásra. Ha egy másik mappába megyünk és megnyomjuk az OK gombot, akkor a lejátszott
aktuális zene megáll.

Amikor a zene szól, jelenik meg a zene lejátszási ideje előtt.
Egy bizonyos idő eltelte után a teljes zene lista képernyő eltű nik, és a zene lista tetején lévő leját-
szási információkat tartalmazó képernyő jelenik meg képernyővédőként. Nyomjuk meg az OK,
AA , vagy RETURN gombot a képernyővédő megállítására.
A le nem játszható sérült vagy hibás zene fájl esetében a megjelenített lejátszási idő: 00:00.
A másolásvédett zene fájlok nem játszhatók le.

� Play with Photo(Lejátszás fényképpel_: Indítsuk el a kiválasztott zenék lejátszását, majd menjünk a   
PHOTO LIST (FÉNYKÉP LISTA) pontra.

� Mark All(Minden kijelölése) : Jelöljünk ki minden zenét a mappában.
� Delete(Törlés): A kiválasztott zenék törlése.
� Close(Becsukás): Az előugró menü becsukása.
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MOVIE LIST (FILM LISTA)
* A film lista aktiválódik, mihelyt a rendszer érzékeli az USB-t. Film fájlok vetítőn való lejátszásakor használatos.

AVI
m4v
Divx

Video kodek

MPEG4

DivX 3.XX
DivX 4.XX
DivX 5.XX

DivX 6.XX

Xvid 1.00
Xvid 1.01
Xvid 1.02
Xvid 1.03

Xvid 1.10 Beta1/2

MPEG1

MPEG2

AC3
• Bitsebességi tartomány 32Kbps ~

640Kbps 
• Mintavételi sebesség 32KHz, 44.1KHz,

48KHz

MPEG
• Bitsebességi tartomány 32Kbps ~

448Kbps 
• Mintavételi sebesség 32KHz ~ 48KHz

LPCM

MP3
• Bitsebességi tartomány 32Kbps ~

320Kbps 
• Mintavételi sebesség 32KHz ~ 48KHz

A Microsoft MPEG4
nem támogatott.

A WMV sorozat
nem támogatott.

A video lejátszását
csak a Lejátszás
támogatja.

Audio kodekTámogatott max-
imális felbontás

Kiterjesztés
neve

Képkoc
ka Magyarázat

DAT
MPG

MPEG
MPE
VOB

720X480

800X432

30P

Feliratozás formátuma : *.ass/ *.smi/ *.srt/ *.ssa

Támogatott film fájl

Mire vigyázzunk DivX lejátszásakor

GG A DivX film fájlnak és a hozzá tartozó felirat fájlnak ugyanabban a mappában kell lennie.
Ilyenkor a film fájl és a felirat fájl nevének meg kell egyeznie.

GG A felhasználó által létrehozott speciális feliratokat a rendszer esetleg nem kezeli normálisan.

GG A feliratokban szereplő bizonyos speciális karakterek nem támogatottak.

GG A HTML címkék nem támogatottak a feliratokban.

GG Csak a támogatott nyelvű feliratok elérhetők.

GG A külső felirat fájlban található idő információkat növekvő időrendi sorrendben kell elrendezni a lejátszáshoz.

GG A sérült film fájlokat esetleg nem lehet lejátszani, bizonyos funkciók pedig korlátozottak lehetnek a lejátszás folyamán.

GG Bizonyos kódolóval létrehozott video fájlok esetleg nem játszhatók le.

GG Ha a felvett fájl kép- és hangszerkezete nem illeszkedik, akkor vagy a kép vagy a hang kerül a kimenetre.

GG A maximális felbontásnál nagyobb felbontású képkockákból álló video sima lejátszása nem garantált.

GG A DTS Audio kodek nem támogatott.

GG A 4 Gigabájtnál nagyobb film fájlok lejátszása nem támogatott.

GG A video lejátszása a nagy sebességet nem támogató USB kapcsolaton keresztül esetleg nem mű ködik tökéletesen.

GG A MOVIE LIST (FILM LISTA) lehetőséget használó video megtekintésekor a képernyő beállítására szolgáló funkció nem 
mű ködik.

� "DivX Certified to play DivX video, including premium content."

� ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that
plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

� ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-
Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go
to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Készült a Dolby Laboratories licence alapján. A „Dolby” és a kétü alkotta jel a Dolby Laboratories védje-
gye.
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1. Átváltás az egy szinttel magasabb fájlra

2. Előzetes kép: A kiválasztott mappában lévő

film címének / mappanevének megjelenítése.

3. Jelenlegi oldalszám/Összes oldalszám

4. A megjelölt filmek összes száma

5. Megfelelő gombok a távirányítón

Up Folder

Move Page Change MarkPAGE MARKPopUp Menu

DurationTitle

Exit

Page 1/1 No MarkedMOVIE LIST

704 x 396  668 MB

Movie

Up Folder

Up Folder

Move Page Change MarkPAGE MARKPopUp Menu

DurationTitle

Exit

Page 1/1 No MarkedMOVIE LIST

704 x 396  668 MB

Movie

Up Folder

Film kiválasztás és előugró menü

A vetítőernyőn látható elemek

2

3 4

5

1

i 704 x 396  668 MB

Play 

Mark All

Delete

Close

1. Nyomja meg a USB gombot. Ezt követően a , gom-
bokkal lépjen a MUSIC LIST feliratra, és nyomja meg az 
OK gombot.

2. A , , , gombok nyomkodásával menjünk a kívánt zene
fájlra és nyomjuk meg az OK gombot.

3. A , gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg
az OK gombot.

� Play(Lejátszás): A kiválasztott film címek lejátszása.
- Nem támogatott fájlok esetében a nem támogatott fájlokra utaló üzenet jelenik meg.

- A képernyőn lejátszás történik, de amikor a hangfájl nem támogatott, a következő üzenet      
jelenik meg:

� Mark All(Minden kijelölése) : Jelöljünk ki minden filmet a mappában.
� Delete(Törlés): A kiválasztott film törlése.
� Close(Becsukás): Az előugró menü becsukása.

i This file is invalid.

i Unsupported Audio.



USB

37

Opció menü választása

A film lejátszása

1. Nyomja meg a USB gombot. Ezt követően a , gombokkal 
lépjen a MUSIC LIST feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , , , gombok nyomkodásával menjünk a kívánt zene fájlra
és nyomjuk meg az OK gombot.

3. A , gombok nyomkodásával menjünk a Play funkcióra és
nyomjuk meg az OK gombot.

A MOVIE LIST (FILM LISTA) lejátszási módban.
Nyomjuk meg a          (RED) gombot a távirányítón.

* A film lejátszása közben különböző módokat állíthatunk be.

AA A távirányító használata
� Nyomjuk meg a FFFF  (REW) gombot a visszatekeréshez.

� Nyomjuk meg az GGGG (FF) gombot a gyors előre tekeréshez.
� Nyomjuk meg a II (Pause) gombot a kép kimerevítéséhez.
� Nyomjuk meg a AA  (Stop) gombot a leállításhoz.

� Nyomjuk meg a IFFFF  (Skip -) gombot az előző film lejátszásához.

� Nyomjuk meg a GGGGI (Skip +) gombot a következő film lejátszásához.

� Picture Size(Képméret): Válasszuk a Full(Teljes) vagy Original (Eredeti) képernyőméretet.
� Picture Mode(Képüzemmód) : Válasszuk ki a Vivid (Élénk), Standard (Szabványos), Cinema    

(Mozi), Sport (Sport) vagy Game (Játék) lehetőséget.
� Subtitle Language & Audio Language(Feliratozás nyelve és Hang nyelve) :

Válasszuk ki a hang és a feliratozás nyelvcsoportját a film lejátszásakor.

� Subtitle file: (Feliratozás): A feliratozás ki- vagy bekapcsolható.

-  Language(Nyelv): Ha kettő vagy több feliratozás van, akkor választhatunk közülük.
� Sync(Szinkron): Amikor a kép nincs szinkronban a feliratozással, akkor 0,5 másodperces egységekben  

beigazítható.
� Position: (Pozíció): A feliratozás helyének mozgatása.

Latin1
French, Spanish, Catalan Basque, Portuguese, Italian, Albanian,
Rhaeto-Romanic, Dutch, German, Danish, Swedish, Norwegian,
Finnish, Faeroese, Icelandic, Irish, Scottish, English

Latin2 Czech, Hungarian, Polish, Romanian, Croatian, Slovak, Slovenian, Sorvian

Latin4 Estonian, the Baltic languages Latvian(Lettish)and Lithuanian,
Greenlandic and Lappish

Latin5 English, Turkish

Greek English, modern Greek

Hebrew English, modern Hebrew

Chinese Chinese

Korean English, Korean

Arabic English, Arabic

Cyrillic Bulgarian, Byelorussian, Macedonian, Russian, 
Serbian and pre-1990 (no ghe with upturn)Ukrainian

Feliratozás nyelvcsoport Támogatott nyelv

Picture Size

Picture Mode

Subtitle Language

Audio Language

Subtitle file

. Language

. Sync

. Position

FF            Full     GG

Standard

---

---

---

---

---

Close

---

Option
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A DivX regisztrációs kód megtekintéséhez

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , gombokkal
lépjen a USB feliratra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a DivX Reg.Code funkcióra
és  nyomjuk meg az OK gombot.

3. Megnézhetjük a vetítő DivX regisztrációs kódját.

� Más vetítő DivX regisztrációs kódjával a kikölcsönzött vagy megvásárolt DivX
fájl lejátszása nincs megengedve. (Csak azokat a DivX fájlokat lehet leját-
szani, amelyeknek a regisztrációs kódja megegyezik a megvásárolt vetítő
kódjával.)

� A DivX kodek szabványtól eltérő módszerrel konvertált fájl képe vagy hangja
esetleg hibás vagy lejátszhatatlan lesz.

� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü képernyő jébő l   
való kilépéshez.

* Erősítsük meg a vetítő DivX regisztrációs kódszámát. A regisztrációs szám használatával a filmek kikölcsönözhetők vagy
megvásárolhatók a www.divx.com/vod honlapon.

Deactivation (Deaktiválás) funkció

1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , ,

gombokkal lépjen a USB feliratra, és nyomja meg az OK
gombot.

2. A , gombok nyomkodásával menjünk a Deactivation
funkcióra és  nyomjuk meg az OK gombot.

3. A , gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg az
OK gombot.

� DRM [Digitális jogok kezelése] funkció
Ez a technológia és szolgáltatás gátolja meg a digitalis tartalmak   
illegális használatát a szerzői jogok tulajdonosainak jogvédelme
érdekében. A fájl lejátszható, mihelyt az engedélyt online vagy   
más úton megkaptuk.

� Nyomja meg a MENU vagy az RETURN gombot a menü   
képernyő jébő l való kilépéshez.

* A meglévő hitelesítési információ törlése annak érdekében, hogy új DivX felhasználó hitelesítő információt kapjunk a vetítőhöz.
Ennek a funkciónak a végrehajtása után ismét DivX felhasználói hitelesítés szükséges a DivX DRM fájlok megtekintéséhez.

OKMoveUSB
Photo List
Music List
Movie List
DivX Reg. Code
Deactivation

OKMoveUSB
Photo List
Music List
Movie List
DivX Reg. Code
Deactivation
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Támogatott monitor felbontások
* Az alábbi táblázatban a projektor által támogatott kijelző-formátumok vannak felsorolva.

* Ha a projektor nem támogatja a bemenő jelet, a kijelzőn az „Out of Range” (tartományon kívül) üzenet jelenik me
* A projektor támogatja a DDC1/2B típust mint Plug & Play funkciót.  (PC monitor automatikus felismerése)
* Támogatott PC szinkronjel típusok: Független típusú szinkronizáció.

Formátum Függőleges frekv. (Hz) Vízszintes frekv. (kHz)

* Kábeltípus
1- RGB – komponens átalakító kábel 
2- HDMI kábel

<DVD/DTV Input>

Component-*1 HDMI-*2Signal

NTSC(60Hz)

480i

480p

720p

1080i

1080p

PAL(50Hz)

24 / 30 Hz

576i

576p

720p

1080i

1080p

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

O

O

O

O

X

O

O

O

O

O1080p
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Karbantartás 

Az objektív tisztítása

Ha az objektív felületén bármilyen piszok vagy folt van, meg kell tisztítani. 
Levegőfúvót vagy a termékhez adott tisztítóruhát használva könnyedén törölje le a készülék külsejét. Hogy lehet a port és a piszkot letisztítani a
lencse elülső részéről? Kérjük, használjon ajánlott levegőspray-t vagy lencstisztító terméket. A lencse tisztításához vigyen fel kis mennyiségű
tisztítószert puha törlőkendőre, és dörzsölje meg vele a lencsét. Ügyeljen arra, hogy a folyadék keresztülfolyhat a lencsén, ha közvetlenül fecsk-
endezi rá.

A projektor házának tisztítása

A projektor házának tisztítása előtt húzza ki a tápkábel fali dugaszát. 
A piszok vagy por eltávolításához törölje le a házat a hozzá adott törlőruhával.  
Ha az objektívről kívánja eltűntetni a port vagy foltokat, használja törlőruhát, amit a készülékkel kapott.
Ne használjon alkoholt, benzint, oldószert vagy más tisztító vegyszert mert ezektől a ház megvetemedhet vagy elszíneződhet.

* A projektor csak kevés karbantartást igényel. Tartsa tisztán a lencsét, mert minden piszok vagy folt megjelenik a vetítőernyőn. Ha alkatrész-cserére
van szükség, forduljon a márkakereskedőhöz. A projektor bármely részét tisztogatja, előbb mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fali
dugaszt.

Lencsefedél cseréje a projektoron

Lencsefedél rögzítése

1 Készítse elő a lencsefedelet és a tartozék szíjat. 2 A szíj nem megcsomózott végét helyezze a pro-
jektor lencse részének alján található lyukba.

3
A szíjat a projektor lyukánál rögzítse a lencse
lyukához, és a lencsefedelet vezesse át a
hurkon. 4 Az összeszerelt állapotot az alábbi ábra mutatja.
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Üzem közben : 32~104°F(0°C~40°C)
Tárolás és szállítás alatt : -4~140°F(-20°C~60°C)

Páratartalom

Üzem közben: 0 ~ 80% relatív páratartalom száraz higrométerrel mérve
Üzemen kívül: 0 ~ 85% relatív páratartalom száraz higrométerrel mérve

Frekvenciasáv : 88.5~95.5 MHz
Csatornaosztás : 200 kHz
Kisugárzott teljesítmény : 50 nW

Üzemi feltételek

Az FM transzmitter mıszaki adatai
(csak HS200/HS200G)

Hőmérséklet 

Műszaki adatok

800(vízszintes) x 600(függőlege)pixel

4:3(vízszintes : függőlege)

HS200 (HS200-JE) / HS200G (HS200G-JE)
HS201 (HS201-JE) / HS201G (HS201G-JE)

0,55 inch

0,44 ~ 2,41m(15 ~ 80 inch)

100%

6m

NTSC/PAL/SECAM/NTSC4,43/PAL-M/PAL-N/PAL-60

19V      , 4,74A

LG, PA-1900-08

1W + 1W

60/2,4 (láb nélkül), 63/2.5 (lábbal)
183/7,2

122/4,8

800/1,76

5V, 0,5A

MODELL

Felbontás
Vízszintes / függőleges oldalarán

panel mérete
Vetítőernyő méret(vetítési távolság)

Vetítés eltolása
Távvezérlés hatótávolsága

Videó kompatibilitás
Áramellátás

AC-DC Adapter

Hangkimenet

Magasság (mm/inch)

Szélesség (mm/inch)

Hossz (mm/inch)

Tömeg(g/font)
USB eszköz




