Multimediální projektor
MODEL PLC-XP21E/XP18E
MODEL PLC-XP21/XP18

Návod k obsluze

VÁENÝ ZÁKAZNÍKU
Jako majitel nového multimediálního projektoru si jej jistì chcete také co nejrychleji vyzkouet. Pøedtím vak Vám
vøele doporuèujeme, abyste vìnovali trochu èasu na pøeètení tohoto návodu, a tak se seznámili s postupem obsluhy.
Znalost návodu Vám umoní vyuít vech vymoeností, které nový projektor poskytuje.
V návodu k obsluze najdete informace o význaèných vlastnostech a monostech Vaeho projektoru. Jeho
prostudování Vám velmi pomùe. Bìhem mnoha let jsme doli k tomu, e vìtina problémù, které vyadovaly
zákrok v servisu, nebyla zpùsobena vlastním projektorem. Problémy vznikly vìtinou nesprávnou obsluhou nebo
nedodrením pokynù návodu k obsluze.
Velmi èasto mùete tyto problémy odstranit sami. Pokud pøestane Vá projektor plnit správnou funkci, vyhledejte
podle tabulky na stranì 51 ~ 52 v kapitole ODSTRANÌNÍ PØÍPADNÝCH DROBNÝCH ZÁVAD monou pøíèinu
nesprávné funkce a pokuste se problém podle pokynù sami odstranit.

BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ
VAROVÁNÍ:
ABYSTE ZABRÁNILI VZNIKU NEBEZPEÈÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POÁRU, CHRAÒTE
PØÍSTROJ PØED DETÌM A NADMÌRNOU VLHKOSTÍ.
V pøístroji je zdroj intenzivního svìtla. Nehleïte nikdy pøímo do objektivu projektoru, jeliko by mohlo dojít
k pokození Vaeho zraku. Pøedevím zabraòte dìtem, aby se nedívaly pøímo do svìtelného paprsku
projektoru.
Dálkové ovládání, které je souèástí dodávaného pøísluenství, vyle pøi stisku tlaèítka LASER (po dobu
jedné minuty) z vysílacího okénka laserový paprsek. Nedívejte se do vysílacího okénka dálkového ovládání
v okamiku, kdy dálkové ovládání vysílá laserový paprsek, a nemiøte dálkovým ovládáním na sebe nebo
na jinou osobu. Mohlo by dojít k pokození zraku.
Tento projektor musí být nainstalován v souladu s uvedeným postupem. Instalace, která bude v rozporu
s uvedeným postupem mùe vést ke vzniku nebezpeèí poáru.
Pokud nebudete delí dobu projektor pouívat, odpojte jej od sítì vytaením vidlice síového pøívodu
ze zásuvky.
V pøípadì sejmutí krytu, nejprve vytáhnìte vidlici síového pøívodu ze zásuvky.
TENTO NÁVOD K OBSLUZE SI PEÈLIVÌ PROSTUDUJTE A USCHOVEJTE JEJ PRO PØÍPADNOU DALÍ
POTØEBU.

DÙLEITÉ:
Pro pøípad zcizení nebo ztráty projektoru si prosím poznamenejte
typ a výrobní èíslo, které jsou na zadní stranì pøístroje a tuto
informaci peèlivì uschovejte. Tuto informaci pouívejte vdy pøi
styku s Vaím autorizovaným prodejcem.
Balicí materiál a obal nevyhazujte. Budou se Vám hodit pøi
pøípadném uloení projektoru nebo jeho dopravì do servisu.

Model typ: ___________________
Výrobní èíslo: ________________

Obaly uchovejte po dobu trvání záruèní lhùty výrobku.
Pouité obaly a baterie odevzdávejte do sbìrných surovin, nebo na místa k tomu urèená.
Baterie nevhazujte do ohnì.
Pøi likvidaci obalù a baterií postupujte zpùsobem stanoveným pøíslunými obecnì
závaznými právními pøedpisy, zejména zákonem è. 338/1997 Sb. a naøízením vlády
è. 31 /1999 Sb.
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DÙLEITÉ POKYNY PRO BEZPEÈNÝ PROVOZ
Pøedtím, ne pøístroj uvedete do provozu, mìli byste si
peèlivì pøeèíst bezpeènostní pokyny a návod k obsluze.

Projektor odpojte od sítì a obrate se na kvalifikovaný
servis v následujících pøípadech:

Celý návod k obsluze si peèlivì prostudujte a ulote jej
pro pøípadnou dalí potøebu. Pøed èitìním projektoru
jej odpojte od sítì. Pøi èitìní nepouívejte ádné
roztoky ani èisticí pøípravky ve spreji. Pro èitìní
pouívejte mìkkou látku.

a.
b.
c.
d.

Nikdy nepouívejte pøísluenství, které není doporuèeno výrobcem. Mohlo by být pøíèinou vzniku nebezpeèí
pro obsluhu nebo okolí.
Nikdy nestavte projektor na nestabilní podloky, stojany
nebo stoly. Pøi jeho pøípadném pádu by mohlo dojít
k vánému poranìní dìtí nebo i dospìlých a k vánému
pokození projektoru. Pouívejte vdy pouze doporuèené podloky nebo podstavce, nebo zaøízení zakoupená spolu s projektorem. Pøi montái projektoru
na stìnu nebo polici dodrujte pokyny výrobce a mìli
byste pouít montání materiál vyzkouený výrobcem.
Projektor chraòte pøed detìm a nepouívejte jej
v blízkosti zdroje vody, napø. ve vlhkém prostøedí blízko
plaveckých bazénù apod.
Otvory ve skøíni pøístroje slouí k jeho vìtrání, zajiují
jeho spolehlivou funkci a chrání jej proti pøehøátí.
Otvory by nemìly být nikdy zakrývány látkou nebo
podobným materiálem a otvory na spodku pøístroje by
nemìly být nikdy zablokovány poloením projektoru
na postel, pohovku, pokrývku nebo podobnou mìkkou
podloku. Projektor by nemìl být nikdy umístìn do blízkosti tepelných radiátorù nebo jiných tepelných zdrojù.

Jestlie je pokozen síový pøívod nebo vidlice.
Pokud do pøístroje vnikla jakákoliv kapalina.
Jestlie byl projektor vystaven deti nebo polit vodou.
Jestlie projektor nereaguje správnì na povely podle
návodu k obsluze. Pøi obsluze pøístroje pouívejte
pouze ovládací prvky popsané v návodu k obsluze.
Pouití jiných prvkù mùe být èasto pøíèinou dalí
práce servisních technikù pøi uvádìní projektoru
do bezvadného stavu.
e. Pokud projektor spadl nebo je pokozen jeho kryt.
f. Jestlie se bìhem provozu kvalita obrazu nebo zvuku
sníí.
Pøi nutnosti výmìny dílù se ujistìte, e servisní technik
pouije díl specifikovaný výrobcem, který má stejné
parametry jako díl originální. Neautorizovaná výmìna
dílù mùe vést ke vzniku poáru, úrazu elektrickým
proudem nebo zranìní.
Po ukonèení jakékoliv servisní práce nebo opravy
poádejte servisního technika, aby provedl rutinní
kontrolu bezpeènosti projektoru.
Øiïte se vemi bezpeènostními upozornìními a varováním na projektoru.
Pro zvýení ochrany projektoru pøed bouøkou nebo
pokud pøístroj nebudete delí dobu pouívat, odpojte
jej od sítì vytaením síového pøívodu ze zásuvky. Toto
opatøení zabrání pokození projektoru pøi pøípadném
pøepìtí na síti pøi úderu blesku.

Projektor by nemìl být umístìn do míst s omezenou
cirkulací vzduchu, jako jsou napø. knihovnièky apod.

Pøi pøemisování projektoru si
poèínejte obzvlá opatrnì.
Rychlé a neopatrné pøemisování mùe vést k pádu projektoru z podstavce.

Projektor mùe být pøipojen pouze k síti, její parametry
odpovídají hodnotám na typovém títku. Pokud si nejste
jisti, jaké parametry Vae svìtelná sí má, informujte
se u prodejce nebo na elektrorozvodných závodech.
Nepøetìujte síové zásuvky nebo prodluovací òùry,
jeliko by to mohlo vést ke vzniku poáru nebo úrazu
elektrickým proudem. Na síový pøívod nic nepokládejte. Projektor neumisujte na místa, kde by o jeho
síový pøívod mohly zakopnout procházející osoby.
Nikdy do otvorù v krytu projektoru nestrkejte ádné
pøedmìty, protoe by mohlo dojít k dotyku ivých èástí
nebo ke zkratu a vzniku nebezpeèí poáru nebo úrazu
elektrickým proudem. Chraòte projektor pøed vniknutím
jakékoliv kapaliny do jeho vnitøku.
Nepokouejte se opravovat projektor sami. Po sejmutí
nebo otevøení krytù hrozí úraz elektrickým proudem
nebo jiné nebezpeèí. Vekeré opravy svìøte kvalifikovanému servisu.

Pøi umístìní projektoru do regálu nebo podobného
uzavøeného prostoru musí být dodreny minimální
odstupy od stìn.
Ventilaèní tìrbiny nezakrývejte.
Pøehøátí vnitøních dílù projektoru vede ke sníení jeho
ivotnosti a mùe být nebezpeèné.

STÌNA
PROJEKTOR
(ZEPØEDU)

PROJEKTOR
(Z BOKU)
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A SCHÉMA PØÍSTROJE
Vá multimediální projektor je vyroben tou nejmodernìjí technologií, která zaruèuje i pøi èastém uívání a pøenáení,
stabilitu parametrù a snadnou obsluhu. Projektor je vybaven multimediálním programem s paletou 16.77 miliónù
barevných odstínù a zobrazovacím prvkem LCD s aktivní maticí. Tento projektor je ideální pro zobrazení aplikací,
které vyadují výjimeènì kvalitní zobrazení barev.

KOMPATIBILITA
Projektor je kompatibilní s velkým mnostvím typù
rùzných osobních poèítaèù a videozaøízení:
l Poèítaèe a laptopy kompatibilní s IBM s rozliením
a do 1280 × 1024.
l Poèítaèe Apple Macintosh a laptopy (PowerBook)
s rozliením a do 1280 × 1024.
l Videopøehrávaèe, pøehrávaèe videodiskù,
videokamery, DVD pøehrávaèe, satelitní TV tunery
nebo jiné audiovizuální pøístroje pouívající jakoukoliv
z mezinárodních videonorem, vèetnì NTSC,
NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N a SECAM.

ROZLIENÍ OBRAZU
Promítaný obraz má rozliení 1024 × 768. Projektor
zobrazuje obraz stejný, jako zobrazuje poèítaè
na monitoru. Rozliení v rozsahu 1024 × 768 a 1280 ×
1024 je komprimováno na 1024 × 768. Tento projektor
nemùe zpracovat obrazy s rozliením vyím ne 1280
× 1024. Jestlie Vá poèítaè pracuje s rozliením obrazu
vyím ne 1280 × 1024, pøed jeho pøipojením
k projektoru jej pøepnìte na rozliení nií.

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO
ROZPOZNÁNÍ VSTUPNÍCH SIGNÁLÙ
Tento projektor automaticky zpracuje vstupní signál
pøicházející z vìtiny komerènì dostupných poèítaèù,
a to prostøednictvím jednoduchého propojení. Pro
promítnutí obrazu z poèítaèe tak nemusíte provádìt
komplikovaná nastavení.

VÍCEJAZYÈNÉ MENU

DALÍ CHARAKTERISTIKY
Tento projektor je vybaven funkcí zvìtení obrazu,
zaostøení obrazu, vypnutí obrazu, zmrazení obrazu,
seøízení lichobìníkového zkreslení obrazu a vypnutí
zvuku.

VYBALENÍ PROJEKTORU
Balení projektoru obsahuje následující díly. Pøi jeho
rozbalování se pøesvìdèete, zda jsou vechny díly
pøiloeny. Pokud nìkterý chybí, obrate se na autorizovaného prodejce nebo servis.
l Návod k obsluze.
l Síový pøívod.
l Dálkový ovladaè.
l Baterie do dálkového ovladaèe.
l Kabel VGA.
l Kabel myi pro port PS/2.
l Kabel myi pro sériový port.
l Kabel myi pro ADB port.
l Adaptér VGA/MAC.
l Ochranný obal proti prachu.
l Krytka objektivu.

OCHRANNÉ ZNAÈKY
l Apple, Macintosh a PowerBook jsou obchodní nebo
registrované znaèky Apple Computer, Inc.
l IBM a PS/2 jsou obchodní nebo registrované znaèky
International Business Machines, Inc.
l Windows je obchodní a registrovaná znaèka Microsoft
Corporation.
l Název jakékoliv spoleènosti nebo výrobku uvedený
v tomto návodu k obsluze je obchodní a registrovaná
znaèka pøísluné spoleènosti.

Menu lze zobrazit v nìkolika jazycích: v anglickém,
nìmeckém, francouzském, italském, panìlském
a japonském jazyce.

FUNKCE LASEROVÉHO PAPRSKU
Dálkové ovládání tohoto projektoru je vybaveno funkcí
laserového paprsku, kterou je vhodné vyuít bìhem
Vaich prezentací.
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INSTALACE
NÁZEV JEDNOTLIVÝCH ÈÁSTÍ PROJEKTORU
PØEDNÍ STRANA PROJEKTORU

OBJEKTIV

PØIJÍMAÈ
INFRAÈERVENÉHO
DÁLKOVÉHO OVLADAÈE

TLAÈÍTKO ZABLOKOVÁNÍ
NASTAVITELNÝCH NOEK

VSTUP CHLADÍCÍHO VZDUCHU
ODNÍMATELNÁ
KRYTKA OBJEKTIVU
REPRODUKTORY

TLAÈÍTKO ZABLOKOVÁNÍ
NASTAVITELNÝCH NOEK

ZADNÍ STRANA PROJEKTORU
VÝSTUP CHLADÍCÍHO VZDUCHU

PØIJÍMAÈ
INFRAÈERVENÉHO
DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ

UPOZORNÌNÍ VZDUCH JE HORKÝ!
Vystupující chladicí vzduch je horký.
Pøi provozu a instalaci projektoru tuto skuteènost
berte v úvahu.
l Nepokládejte do blízkosti výstupu vzduchu ádné
hoølavé pøedmìty. Pøedmìty citlivé na teplo chraòte
pøed vystupujícím vzduchem.
l Pokud projektor postavíte na kovovou podloku,
zahøeje se vystupujícím horkým vzduchem na vysokou teplotu. Berte tuto skuteènost v úvahu a buïte
opatrní.
l Nedotýkejte se projektoru v blízkosti ventilaèních
otvorù, a zvlá roubù a kovových dílù. Pøi provozu
projektoru jsou tyto èásti horké.

TLAÈÍTKO PRO
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
NAPÁJENÍ

DRADLO K PØENÁENÍ
KONEKTOR PRO
PØIPOJENÍ SÍOVÉHO
PØÍVODU

SPODNÍ STRANA PROJEKTORU

NASTAVITELNÉ
A VYROVNÁVACÍ
NOKY

KRYT
PROJEKÈNÍ
ÁROVKY

VSTUP CHLADICÍHO VZDUCHU

6

INSTALACE

NASTAVENÍ PROJEKTORU
l Projektor je urèen pro projekci na rovinnou promítací plochu.
l Projektor lze zaostøovat v rozsahu 1,4 m a 14,4 m.
l Na obrázku dole jsou monosti nastavení rozmìru promítacího obrazu.

UMÍSTÌNÍ

OSVÌTLENÍ MÍSTNOSTI
Osvìtlení místnosti má velký vliv na kvalitu
promítaného obrazu. Pøi zatemnìní místnosti
obdríte výborný obraz.

Maximální zoom
Minimální zoom

VZDÁLENOST

Rozmìr Max. Zoom 101,6 cm 154,2 cm
obrazu Min. Zoom 78,7 cm 116,8 cm
Vzdálenost

1,4 m

254 cm
195,6 cm

2,2 m

381 cm

508 cm

635 cm

292,1 cm 391,1 cm 487,7 cm

3,6 m

5,4 m

7,2 m

9,0 m

762 cm

1016 cm

586,7 cm

782,3 cm

10,8 m

14,4 m

Rozmìr obrazu
(Š × V) mm

101,6 cm

154,2 cm

254 cm

381 cm

508 cm

635 cm

762 cm

1016 cm

813 × 610

1219 × 914

2032 × 1524

3048 × 2286

4064 × 3048

5080 × 3810

6096 × 4572

8128 × 6096

Výška (H1)

581 mm

870 mm

1451 mm

2177 mm

2903 mm

3629 cm

4354 mm

5806 mm

Výška (H2)

29 mm

44 mm

73 mm

109 mm

145 mm

181 cm

218 mm

290 mm

VÌTRÁNÍ PØÍSTROJE
Projektor je vybaven ventilátorem, který ochlazuje vnitøní èásti
pøed pøehøátím. Dodrujte následující pokyny, abyste pøedeli
monému nebezpeèí vzniku poáru nebo chybné funkce.
l Vìtrací otvory nezakrývejte.
l Zadní vìtrací møíka by mìla být od okolních
pøedmìtù ve vzdálenosti nejménì 1 m.
l Zajistìte, aby pod projektorem nebyly umístìny
ádné pøedmìty. Pøekáka pod projektorem mùe
zabránit pøístupu chladicího vzduchu.

VSTUP CHLADICÍHO
VZDUCHU (SPODNÍ
STRANA)

VÝSTUP HORKÉHO
VZDUCHU (ZADNÍ
STRANA)
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INSTALACE
VYROVNÁNÍ PROJEKTORU
NASTAVITELNÝMI

TLAÈÍTKA ZABLOKOVÁNÍ
NASTAVITELNÝCH NOEK

Vodorovný obraz a úhel projektoru lze nastavit otáèením
NASTAVITELNÝCH NOEK. Úhel lze nastavit v rozmezí 0°
a 6°.
1. Zdvihnìte pøední èást projektoru a stisknìte TLAÈÍTKA
ZABLOKOVÁNÍ NASTAVITELNÝCH NOEK (vlevo
a vpravo), která se nacházejí pod boèními stranami
projektoru.
2. Uvolnìte stisk tlaèítek v okamiku, kdy je pøední strana
projektoru umístìna ve správné výce. (noky jsou
zablokovány). Otáèejte NASTAVITELNÝMI NOKAMI
a nastavte polohu obrazu.
3. Chcete-li NOKY zkrátit, zvednìte pøední stranu projektoru
a stisknìte tlaèítka ZABLOKOVÁNÍ NASTAVITELNÝCH
NOEK.

DOLÙ
DOLÙ

NAHORU

NAHORU
NASTAVITELNÉ
NOKY

POZNÁMKA: Umístìní a seøízení lichobìníkového zkreslení
obrazu mùe být také nastaveno pomocí funkce
(viz strany 28, 35 a 45).

PØENÁENÍ PROJEKTORU
Pøi pøenáení projektoru vyuijte dradlo.
Nasaïte na objektiv ochrannou krytku a zasuòte nastavitelné noky, abyste pøedeli pokození projektoru.

UPOZORNÌNÍ PØI PØENÁENÍ NEBO TRANSPORTU PROJEKTORU
l Projektor chraòte pøed pádem nebo nárazy, které by mohly mít za následek jeho pokození nebo nesprávnou
funkci.
l Pøi pøenáení projektoru pouívejte doporuèené pouzdro SANYO.
l Nenechávejte projektor transportovat kurýrními nebo transportními slubami v nevhodném obalu. Mùe to
být pøíèinou pokození projektoru. Pøi vyuití tìchto slueb pouívejte doporuèený pøepravní obal SANYO.
l Pro doporuèení obalù k pøenáení a transportu se obrate na autorizovaného prodejce Sanyo.
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INSTALACE

PØIPOJENÍ SÍOVÉHO PØÍVODU
MODEL PLC-XP21E/XP18E
Vá projektor vyaduje napájení ze støídavé sítì s jmenovitým napìtím 200240 V. Projektor se automaticky pøepne na správné napìtí. Je urèen pro provoz
z jednofázové sítì s uzemnìným ochranným vodièem. Abyste pøedeli úrazu
elektrickým proudem, nepøipojujte jej do jiného typu sítì.
Pokud si nejste jisti o typu elektrického rozvodu ve Vaí oblasti, obrate se
na autorizovaného prodejce nebo servis.

MODEL PLC-XP21/XP18
Vá projektor vyaduje napájení ze støídavé sítì s jmenovitým napìtím 110120 V. Projektor se automaticky pøepne na správné napìtí. Je urèen pro provoz
z jednofázové sítì s uzemnìným ochranným vodièem. Abyste pøedeli úrazu
elektrickým proudem, nepøipojujte jej do jiného typu sítì.
Pokud si nejste jisti o typu elektrického rozvodu ve Vaí oblasti, obrate se
na autorizovaného prodejce nebo servis.

Síový pøívod pøipojte do konektoru
projektoru (je souèástí dodávaného
pøísluenství).
Síová zásuvka musí být v blízkosti
projektoru a musí být snadno pøístupná.
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PØIPOJENÍ PROJEKTORU
PØÍPOJKY PROJEKTORU
ZADNÍ STRANA PROJEKTORU

VSTUPNÍ PORT PRO POÈÍTAÈ 1
Pro pøipojení poèítaèe k projektoru.

AUDIO VSTUPNÍ ZDÍØKY
Pro pøipojení audio vstupu k projektoru.

VSTUPNÍ PORT PRO POÈÍTAÈ 2
Pro pøipojení poèítaèe k projektoru.

VIDEO VSTUPNÍ ZDÍØKA
Pro pøipojení video zdroje k projektoru.

VÝSTUPNÍ PORT PRO MONITOR
Pro pøipojení monitoru k projektoru.

S-VIDEO VSTUPNÍ ZDÍØKA
Pro pøipojení S-VHS video zdroje k projektoru.

AUDIO VSTUPNÍ ZDÍØKA PRO POÈÍTAÈ 1
typu mini stereo
Pro pøipojení audio vstupu poèítaèe k projektoru.

SLOKOVÉ VIDEO VSTUPNÍ ZDÍØKY
Pro pøipojení slokového video zdroje k projektoru.

KONEKTOR OVLÁDACÍHO PORTU 1
Pro pøipojení kabelu myi k projektoru.
AUDIO VSTUPNÍ ZDÍØKA PRO POÈÍTAÈ 2
typu mini stereo
Pro pøipojení audio vstupu poèítaèe k projektoru.
KONEKTOR OVLÁDACÍHO PORTU 2
Pro pøipojení kabelu myi k projektoru.
POZNÁMKA: Konektor ovládacího portu 2 mùe
být také pouit jako sériový port
(RS-232C).
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ZDÍØKA PRO EXTERNÍ REPRODUKTOR
(typu 3,5 mm mini stereo)
Pro pøipojení externího reproduktorového systému.

PØIPOJENÍ PROJEKTORU

PØIPOJENÍ POÈÍTAÈE
PØIPOJENÍ K VSTUPNÍM PORTÙM PRO POÈÍTAÈ (1 A 2)
Poèítaè lze pøipojit do vstupní zásuvky HDB 15-kolíkù na projektoru.
l Poèítaè pøipojte pomocí VGA kabelu a adaptéru VGA/Macintosh (je souèástí dodávaného pøísluenství).
UPOZORNÌNÍ:U projektorù je dodávaný kabel VGA urèen pro redukci RFI emisí (ruení rádiového pøíjmu  Radio
Frequency Interference). Z dùvodù pravidelného výskytu problémù musí být pouit tento kabel
a nesmí být nahrazen jiným.

PØIPOJENÍ MONITORU K VÝSTUPNÍMU PORTU PRO MONITOR
Na tomto výstupním portu je informace pøicházející ze zvoleného poèítaèového zdroje, jeho obraz vidíte na obrazovce
(Computer 1 nebo Computer 2). Pokud je zvolen video zdroj, je na výstupu tohoto portu signál, který pøichází
z poèítaèe pøipojeného k portu Computer 1.
Externí monitor lze pøipojit do 15ti kolíkové zásuvky HDB (VGA) na projektoru.
l Monitor pøipojte do tohoto výstupu pomocí VGA kabelu (není souèástí dodávaného pøísluenství).

HDB 15-PIN
TERMINAL

Pin èíslo/Signál
1 Èervená vstup
2 Zelená vstup
3 Modrá vstup
4 Citlivost 2
5 Zem (Horiz. synchron.)
6 Zem (èervená)
7 Zem (zelená)
8 Zem (modrá)

Pin èíslo/Signál
19 Nepøipojen
10 Zem (Vert. synchron.)
11 Citlivost 0
12 Citlivost 1
13 Horiz. synchron.
14 Vert. synchron.
15 Rezerva

PØIPOJENÍ POÈÍTAÈE K AUDIO VSTUPNÍM ZDÍØKÁM (1 A 2)
l Do tìchto vstupních zdíøek pøipojte audiovýstupy z Vaeho poèítaèe pomocí propojovacího audiokabelu (není
souèástí dodávaného pøísluenství).

PØIPOJENÍ POÈÍTAÈE KE KONEKTORÙM OVLÁDACÍHO PORTU (DIN 8 PIN) (1 A 2)
l Jestlie si pøejete ovládat poèítaè prostøednictvím dálkového ovladaèe projektoru, musíte propojit port ovládání
(PS/2, sériový nebo ADB port) na Vaem poèítaèi s portem ovládání na projektoru pomocí kabelu. (Lze tak
provést tøemi rùznými kabely, které jsou souèástí dodávaného pøísluenství; pro port PS/2, sériový port a ADB
port).
PS/2 port Sériový port Port ADB
n OVLÁDACÍ PORT
1
----------RXD
----------2
CLK
----------ADB
3
DATA
--------------------4
GND
GND
GND
5
----------RTS/CTS
----------6
----------TXD
----------7
GND
GND
----------8
----------GND
GND
POZNÁMKA: Výstup RXD (kolík 1 na sériovém portu) je vyveden pouze na konektoru ovládacího portu 2. Pokud
ovládáte projektor prostøednictvím poèítaèe, musíte pøipojit kabel do konektoru ovládacího portu 2.

11

