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Предна/дясна страна

Индикатори за предупреждение

a Индикатор ON/STANDBY 
(страница 45)

b Индикатор WARNING 
(страница 45)

Конектори

c LAN конектор (страница 39)

d HDMI 1/HDMI 2 конектор 
(страница 11)

e TRIGGER конектор 
(страница 35)

f IR IN конектор 
Приема входни сигнали за 
управление на устройството.

g REMOTE конектор
Свързва се с компютър и други за 
дистанционно управление.

h USB конектор (страница 47)

Други

i Капак на лампата 
(страница 48)

j Вентилационни отвори 
(изходящ отвор)

k Вентилационни отвори 
(входящ отвор) (страница 50)

l Детектор за дистанционно 
управление (страница 7)

Местоположение на органите 
за управление

Индикатори за 
предупреждение
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Задна/лява страна/отдолу
Бутоните на контролния панел са със същите имена като тези на дистанционното 
управление.

Панел за управление

a ?/1 Бутон (ON/STANDBY) 
(страница 7)

b Бутон INPUT (страница 13)

c Бутон MENU (страница 20)

d Бутон M/m/</, (стрелка)/
 (въвеждане) (страница 20)

e Бутон LENS (страница 7)

Други

f Детектор за дистанционно 
управление (страница 7)

g Вентилационни отвори 
(входящ отвор) (страница 50)

h Гнездо за вход на 
променливотоково 
захранване (страница 7)

i Отвор за захващане на 
носача за окачване на 
проектора (страница 66)

j  Предни крачета 
(регулируеми) (страница 10)

Панел за управление
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Дистанционно 
управление

a Бутон LIGHT
Осветява бутоните на 
дистанционното управление.

b Инфрачервен предавател

c ?/1 Бутон (ON/STANDBY) 
(страница 7)

d Бутон INPUT (страница 13)

e Бутони CALIBRATED PRESET 
(страница 19)

f Бутон PATTERN (страница 8)

g Бутон RESET (страница 21)

h Бутони M/m/</, (стрелка)/
 (въвеждане) (страница 20)

i Бутон MENU (страница 20)

j Бутон MOTIONFLOW 
(страница 23)

k Бутон ASPECT (страница 16)

l Бутон COLOR SPACE 
(страница 27)

m Бутон COLOR TEMP 
(страница 24)

n Бутон GAMMA CORRECTION 
(страница 25)

o Бутон 3D (страница 14)

p Бутон COLOR CORRECTION 
(страница 26)

q Бутон REALITY CREATION 
(страница 23)

r Бутон CONTRAST ENHANCER 
(страница 23)

s Бутон SHARPNESS +/– 
(страница 24)

t Бутон CONTRAST +/– 
(страница 24)

u Бутон BRIGHTNESS +/– 
(страница 24)



Монтиране на 
устройството
Разстоянието на монтиране между 
устройството и екрана е различно в 
зависимост от размера на екрана или 
дали желаете да използвате функциите 
за изместване на обектива. Монтирайте 
устройството така, че да съответства на 
размера на екрана. За подробности 
относно разстоянието между 
устройството и екрана (разстоянието 
на прожектиране) и размера на 
прожектираното видео вижте 
„Разстояние на прожектиране и обхват на 
изместване на обектива“ (страница 61).

1 Разположете устройството така, че 
обективът да е успореден на екрана.

Изглед отгоре

2 Прожектирайте изображение на 
екрана и регулирайте 
изображението така, че да се вмести 
на екрана (страница 7).

Когато използвате екран с неравна 
повърхност, в редки случаи на екрана може 
да се появят групи от ивици в зависимост от 
разстоянието между екрана и устройството 
или от увеличението при мащабиране. Това 
не е неизправност на устройството.

Връзки и подготовка

Екран

Забележка
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Регулиране на 
позицията на 
изображението
Прожектирайте изображение на екрана и 
след това регулирайте позицията на 
изображението.

Съвети
• Бутоните ?/1 (ON/STANDBY), INPUT, 

MENU и M/m/</,/  (джойстик) на 
страничния панел на устройството 
функционират като тези на 
дистанционното управление. Бутонът 
LENS функционира като бутона PATTERN 
на дистанционното управление.

• Когато регулирате обектива, при всяко 
натискане на бутона LENS на 
устройството функцията за регулиране на 
обектива се сменя между „Lens Focus“, 
„Lens Zoom“ и „Lens Shift.“

В зависимост от мястото на монтаж на 
устройството има вероятност да не можете 
да го управлявате с дистанционното 
управление. В такъв случай насочете 
дистанционното управление към детектора 
за дистанционно управление на 
устройството или екрана.

1 След като свържете шнур за 
променливотоково захранване към 
устройството, включете шнура за 
променливотоково захранване в 
електрически контакт.
Индикаторът ON/STANDBY светва в 
червено и устройството преминава в 
режим на готовност.

2 Натиснете бутона ?/1 (ON/
STANDBY), за да включите 
устройството.

Индикаторът ON/STANDBY мига в 
зелено и след това започва да свети в 
зелено.

Детектор за 
дистанционно 
управление

Забележка

Светва в 
червено.

Мига в зелено за 
няколко десетки 
секунди и след 
това светва в 
зелено.
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3 Регулиране на фокуса.
Натиснете неколкократно бутона 
PATTERN, за да се покаже 
прозорецът за регулиране на Lens 
Focus (тестови шаблон). След това 
регулирайте фокуса на 
изображението, като натискате 
бутоните M/m/</,.

Съвети
• Когато „Lens Control“ е настроено на 

„Off“ от менюто Installation , не можете 
да регулирате обектива (FOCUS, ZOOM 
или SHIFT) (страница 35).

• Когато „Test Pattern“ е настроено на „Off“ 
от менюто Function , тестовият шаблон 
не се показва (страница 33).

Регулирайте обектива с помощта на 
бутоните на дистанционното управление 
или на контролния панел на устройството. 
Никога не регулирайте чрез директно 
въртене на обектива с ръце, тъй като това 
може да повреди или да причини 
неизправност на устройството.

4 Регулиране на размера на 
изображението.
Натиснете неколкократно бутона 
PATTERN, за да се покаже 
прозорецът за регулиране на Lens 
Zoom (тестови шаблон). След това 
регулирайте размера на 
изображението, като натискате 
бутоните M/m/</,.

За да уголемите изображението, 
натиснете M/,.
За да намалите изображението, 
натиснете m/<.

5 Регулиране на позицията на 
изображението.
Натиснете неколкократно бутона 
PATTERN, за да се покаже 
прозорецът за регулиране на Lens 
Shift (тестови шаблон). След това 
регулирайте правилната позиция на 
изображението, като натискате 
бутоните M/m/</,.

Съвет
При натискане на бутона  тестовият 
шаблон изчезва.

Когато регулирате позицията на прозореца, 
не докосвайте блока на обектива, в противен 
случай пръстите Ви могат да бъдат 
притиснати от движещите се части.

Забележка

Забележка
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За да регулирате 
хоризонталната позиция

Натиснете </,.
Изображението, проектирано на екрана, 
се измества надясно или наляво с 
максимум 31% от широчината на екрана 
спрямо центъра на обектива.

Изглед отгоре

За да регулирате вертикалната 
позиция

Натиснете M/m.
Изображението, проектирано на екрана, 
се измества нагоре с максимум 85% или 
се измества надолу с максимум 80% от 
височината на екрана спрямо центъра на 
обектива.

Изглед отстрани

Обхватът на изместване на проектираното 
върху екрана изображение може да се 
регулира само в границите на осмоъгълната 
зона, показана по-долу. За подробности 
вижте „Разстояние на прожектиране и 
обхват на изместване на обектива“ 
(страница 61).

31% 31%
широчина 
на 1 екран

: Позиция на изображението, 
когато измествате 
изображението максимално 
наляво

: Позиция на изображението, 
когато измествате 
изображението максимално 
надясно

Забележка

85%

80%

височина 
на 1 
екран

: Позиция на изображението, 
когато измествате 
изображението максимално 
нагоре

: Позиция на изображението, 
когато измествате 
изображението максимално 
надолу
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Обхват на движение на 
проектираното изображение

За да регулирате наклона на 
повърхността на монтажа
Ако устройството е монтирано на 
неравна повърхност, използвайте 
предните крачета (регулируеми), за да 
изравните устройството хоризонтално.

• Ако устройството е наклонено нагоре или 
надолу, проектираното изображение може 
да е трапецовидно.

• Внимавайте да не захванете пръста си при 
завъртане на предните крачета 
(регулируеми).

Прозорец за регулиране на 
обектива (тестови шаблон)

Бележки

0,85 V

0,31 H

H: Широчина на проектираното 
изображение
V: Височина на проектираното 
изображение

0,31 H

0,8 V

Проектирано 
изображение

Предни крачета 
(регулируеми)

Завъртете, 
за да 
регулирате.

1.78:1 (16:9)

2.35:1

1.85:1

1.33:1 (4:3)

Прекъснатите линии показват размерите 
на екрана за всяко съотношение.
10



Свързване към видеооборудване или 
компютър
Можете да се насладите на високо качество на картината, като свържете DVD плейър/
рекордер, Blu-ray Disc плейър/рекордер или PlayStation®, оборудвани с HDMI извод, към 
HDMI входа на устройството.

При изпълнение на връзките трябва да се уверите, че сте извършили 
следното:
• Изключете всяко оборудване, преди да изпълнявате връзки.
• Използвайте подходящите кабели за съответната връзка.
• Поставете правилно кабелните щепсели; лошо свързване при щепселите може да 
причини неизправност или лошо качество на изображението. При изваждане на кабел 
се уверете, че го изваждате с дърпане на щепсела, а не на самия кабел.

• Направете справка с инструкциите за експлоатация на свързаното оборудване.

Дясна страна на устройството

Аудио- 
и видеоусилвател Високоговорители

Оборудване с конектори 
за HDMI извод

Компютър

към HDMI извод

HDMI кабел (не е приложен в комплекта)

: Протичане на 
видео сигнал

Използвайте първокачествен високоскоростен HDMI 
кабел, върху който е поставен логотипът Cable Type.
11BG



• Използвайте първокачествен високоскоростен HDMI кабел. Ако използвате други видове 
кабел, 4K видеото може да не се показва нормално.

• Когато свързвате HDMI кабел към устройството, уверете се, че знакът V върху горната част 
на HDMI входа на устройството и знакът v върху конектора на кабела са в една и съща 
позиция.

• Ако изображението от оборудването, свързано към устройството посредством HDMI кабел, 
не е нормално, проверете настройките на свързаното оборудване.

• Ако настроите компютъра, като например от типа преносим компютър, да извежда сигнала 
както към дисплея на компютъра, така и към това оборудване, изображението от 
оборудването може да не се показва нормално. Настройте компютъра да извежда сигнала 
само към външния монитор. За подробности направете справка с инструкциите за работа на 
компютъра, приложени с Вашия компютър. За настройките на компютъра се консултирайте 
с производителя на компютъра.

Бележки
12BG



Прожектиране на 
изображението

1 Включете устройството и 
оборудването, свързано към 
устройството.

2 Натиснете INPUT, за да се покаже 
наборът от входно оборудване на 
екрана.

3 Изберете оборудването, от което 
желаете да извеждате изображения.
Натиснете неколкократно INPUT или 
натиснете M/m/  (въвеждане), за да 
изберете оборудването, от което да се 
прожектира.

Съвет
Когато „Status“ е настроено на „Off“ от 
менюто Setup , наборът от входно 
оборудване не се показва. Натиснете бутона 
INPUT, за да превключите последователно 
между входните терминали.

1 Натиснете бутона ?/1 (ON/
STANDBY).
На екрана се показва съобщение 
„POWER OFF?“.

2 Натиснете отново бутона ?/1 
(ON/STANDBY), преди 
съобщението да изчезне.
Индикаторът ON/STANDBY мига в 
зелено и вентилаторът продължава да 
работи, за да се намали вътрешната 
топлина. 

Вентилаторът спира и индикаторът 
ON/STANDBY преминава от мигане в 
зелено към постоянно червено.

Захранването е напълно изключено и 
можете да разкачите шнура за 
променливотоково захранване.

Никога не разкачвайте шнура за 
променливотоково захранване, докато 
индикаторът мига.

Съвет
Можете да изключите устройството, 
като натиснете и задържите бутона ?/1 
(ON/STANDBY) за около 1 секунда, вместо 
да изпълнявате стъпките по-горе.

Прожектиране

Изключване на 
захранването

Пример: За да видите изображението 
от видеооборудването, свързано към 
HDMI 1 конектора на това устройство.

Забележка
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Гледане на 3D 
видеоизображения
Можете да се насладите на впечатляващи 
3D видеоизображения, като например 
такива от 3D игри и дискове 3D Blu-ray, 
като използвате предлаганите като опция 
активни 3D очила (TDG-BT500A).

1 Включете HDMI оборудването за 
3D съвместимост, свързано към 
устройството, след което 
стартирайте възпроизвеждането на 
3D съдържанието.
За подробности относно начина на 
възпроизвеждане на 3D съдържание 
направете справка с инструкциите за 
работа за свързаното оборудване.

2 Включете устройството и 
прожектирайте 3D 
видеоизображението на екрана.
За подробности относно начина за 
прожектиране на изображението 
вижте „Прожектиране на 
изображението“ (страница 13).

3 Включете 3D очилата, след което ги 
сложете така, че да са Ви удобни.
За подробности относно използването 
на 3D очилата вижте „Използване на 
3D очилата“ (страница 14).

Съвет
Фабричната настройка по подразбиране за 
„2D-3D Display Sel.“ е „Auto“, за да се 
позволи автоматичното прожектиране на 3D 
видеоизображения, когато устройството 
регистрира 3D сигнали.

• Има вероятност да не е възможно 
показването на 3D видеоизображение 
в зависимост от вида на сигнала. 
Настройте „2D-3D Display Sel.“ на „3D“ 
и „3D Format“ на „Side-by-Side“ или на 
„Over-Under“, за да съвпадне с формата на 
3D изображението, което желаете да 
гледате (страница 32).

• Използвайте 3D очилата в обхвата на 
комуникация (страница 15).

• Съществуват разлики в начина, по който 
хората възприемат 3D изображенията.

• Когато температурата на средата на 
експлоатация е ниска, 3D ефектът може 
да е понижен.

Регулиране/настройка на 3D 
функциите
Можете да регулирате/настроите 3D 
функциите, като натиснете бутона за 3D 
на дистанционното управление или с 
помощта на „3D Settings“ от менюто 
Function . За подробности вижте 
„3D Settings“ (страница 32).

1 Включете 3D очилата и ги 
регистрирайте в устройството.
За подробности относно 
регистрирането на 3D очилата 
направете справка с инструкциите за 
работа, приложени с 3D очилата.

2 Поставете 3D очилата.

3 Обърнете се към екрана.

Предпазни мерки при употреба
Неправилна работа може да възникне, ако:
• Позицията на гледане е твърде 
отдалечена от проектора 

• Има други комуникационни 
устройства, като например безжична 
LAN мрежа (IEEE802.11 b/g/n) или 
микровълнова печка, използващи 
честотната лента от 2,4 GHz, 
разположени близо до устройството

Бележки

Използване на 3D очилата
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Обхват на комуникация на 3D 
очилата
Фигурата по-долу посочва обхвата на 
комуникация на 3D очилата. Ако се 
опитате да гледате 3D видеоизображения 
от разстояние, което надвишава обхвата 
на комуникация, или ако монтирате 
устройството извън обхвата на 
комуникация, има вероятност 3D очилата 
да не могат да покажат изображенията 
нормално. Освен това разстоянието 
варира в зависимост от околната среда в 
помещението или околната среда, в която 
е извършен монтажът на устройството.

Изглед отгоре или отстрани

Проектор

10 m 10 m 

10 m 

10 m 
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Избиране на формат на екрана спрямо 
видео сигнала
Можете да изберете формат на екрана, 
който най-добре отговаря на получавания 
видео сигнал.

Натиснете ASPECT.
При всяко натискане на бутона можете 
да избирате настройката за „Aspect“. 
Можете също така да я изберете с 
помощта на менюто (страница 28).

Бутон 
ASPECT

Оригинално изображение Препоръчителна настройка и показвани 
изображения

1.85:1

Събран 1.85:1

1.85:1 мащабиране

2.35:1

Събран 2.35:1

2.35:1 мащабиране
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Оригинално изображение Препоръчителна настройка и показвани 
изображения

1.78:1 (16:9)

1.33:1 (4:3)

1.33:1 (4:3) със странични панели

Нормален

2.35:1

Вертикално разтягане

Когато се използва анаморфен обектив

16:9

Събран

Когато се използва анаморфен обектив
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• Възможните за избиране режими за 
формат варират в зависимост от входния 
сигнал (страница 58).

• Режимите за пропорции не могат да бъдат 
избирани, когато постъпва входен сигнал 
от компютър.

Бележки относно превключване 
на настройката „Aspect“
• Изберете режима за пропорции, като 
имате предвид, че промяната на 
формата на екрана на оригиналното 
изображение ще доведе до разлика с 
оригиналното изображение.

• Имайте предвид, че ако устройството 
се използва с търговска цел или за 
прожектиране пред масова публика, 
промяната на оригиналното 
изображение посредством смяна на 
формата може да представлява 
нарушаване на правата на автори и 
продуценти, които са защитени по 
закон.

Оригинално изображение Препоръчителна настройка и показвани 
изображения

Събран

Разтегнат

Бележки
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Избиране на режим за преглеждане на 
изображението
Можете да изберете режима за 
преглеждане на изображението, който е 
най-подходящ за вида видео източник 
или условията в помещението.
Можете да запаметите и използвате 
различни фабрично настроени режими 
съответно за 2D/3D.

Натиснете един от бутоните 
CALIBRATED PRESET.

Бутони 
CALIBRATED 
PRESET

Елементи за настройка Описание

CINEMA FILM 1 Качество на изображението, подходящо за възпроизвеждане 
на много динамични и ясни изображения, характерни за 
интерпозитива на филм.

CINEMA FILM 2 Качество на изображението, подходящо за възпроизвеждане 
на наситените оттенъци и цветове, характерни за 
киносалон, базирано на Cinema Film 1.

REF Настройка на качеството на изображението, подходяща, 
когато желаете да възпроизведете вярно оригиналното 
качество на изображението или да се насладите на качество 
на изображението, без да са му правени настройки.

TV Качество на изображението, подходящо за гледане на 
телевизионни програми, спорт, концерти и други 
видеоизображения.

PHOTO Идеален за прожектиране на снимки, направени с цифров 
фотоапарат.

GAME Качество на изображението, подходящо за играене на игри, 
с добре модулирани цветове и бърза реакция.

BRT CINE Качество на изображението, подходящо за гледане на 
филми в осветена околна среда, като например всекидневна.

BRT TV Качество на изображението, подходящо за гледане на 
телевизионни програми, спорт, концерти и други 
видеоизображения в осветена околна среда, като например 
всекидневна.

USER Регулира качеството на изображението така, че да отговаря 
на предпочитанията Ви, след което запаметява настройката. 
Фабричната настройка по подразбиране е същата като 
„REF“.
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Дисплеите на менютата, използвани за обяснение, може да се различават от реалните 
дисплеи на менюто.

Работа с 
различните 
менюта 
Устройството е снабдено с екранно меню, 
от което да се извършват различни видове 
регулиране и настройки. Ако изберете 
име на елемент, до което има стрелка (B), 
ще се покаже следващият прозорец на 
менюто с елементи за настройка.

1 Натиснете MENU.
Показва се прозорецът на менюто.

2 Натиснете M/m, за да изберете 
елемент на менюто, след което 
натиснете , или .
Показват се елементите, които 
позволяват настройка или регулиране 
от избраното меню. Текущо 
избраният елемент е показан в бяло.

3 Натиснете M/m, за да изберете 
елемент, който желаете да 
настроите или регулирате, и след 
това натиснете , или .
Елементите за настройка се показват 
в изскачащо меню, в меню за 
настройка, в меню за регулиране или 
в прозореца на следващото меню.

Изскачащо меню

Меню за настройки

Меню за регулиране

Използване на менютата

Забележка

Елементи за настройка
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Прозорец на следващото меню

4 Извършете регулирането или 
настройката на елемент.

Когато променяте нивото на 
регулиране
Натиснете M/,, за да увеличите 
стойността, и m/<, за да намалите 
стойността.
Натиснете , за да съхраните 
настройката и да се върнете на 
първоначалния екран на менюто.

Когато променяте настройката
Натиснете M/m, за да промените 
настройката.
Натиснете , за да се върнете към 
първоначалния екран.
Можете да се върнете към 
първоначалния екран с помощта на 
< в зависимост от избрания елемент.

За да изчистите менюто
Натиснете MENU.

За да нулирате регулираното 
изображение
Изберете „Reset“ от менюто Picture .

След като се покаже съответният екран, 
изберете „Yes“ с помощта на < и 
натиснете .

Всички посочени по-долу настройки се 
нулират до фабрично настроените 
стойности:
„Reality Creation“, „Cinema Black Pro“, 
„Motionflow“, „Contrast“, „Brightness“, 
„Color“, „Hue“, „Color Temp.“, 
„Sharpness“ и „Expert Setting“ в менюто 
Picture 

За да нулирате регулираните 
елементи
Изберете елемент от екрана на менюто и 
изведете изскачащото меню, менюто за 
настройки или менюто за регулиране.
Натиснете RESET на дистанционното 
управление, за да нулирате само 
избраните настройки до фабрично 
настроената стойност.

Бутонът RESET на дистанционното 
управление е наличен само когато е избрано 
менюто за регулиране или менюто за 
настройки.

Елементи за настройка

Забележка
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Меню Picture
Менюто Picture се използва за регулиране на изображението.

Има вероятност тези елементи да не позволяват регулиране или конфигуриране в зависимост 
от вида на входния сигнал. За подробности вижте „Входни сигнали и елементи на регулиране/
настройка“ (страница 55).

Имената на елементите в скоби представляват тези, отпечатани върху дистанционното 
управление.

Забележка

Елементи за настройка Описание

Calib. Preset 
[CALIBRATED 
PRESET]

Можете да изберете режима за преглеждане на изображението, 
който е най-подходящ за вида видео източник или околната среда.
Можете да запаметите и използвате различни фабрично настроени 
режими съответно за 2D/3D.
Cinema Film 1: Качество на изображението, подходящо за 
възпроизвеждане на много динамични и ясни изображения, 
характерни за интерпозитива на филм.
Cinema Film 2: Качество на изображението, подходящо за 
възпроизвеждане на наситените оттенъци и цветове, характерни за 
киносалон, базирано на Cinema Film 1.
Reference: Настройка на качеството на изображението, подходяща, 
когато желаете да възпроизведете вярно оригиналното качество на 
изображението или да се насладите на качество на изображението, 
без да са му правени настройки.
TV: Качество на изображението, подходящо за гледане на 
телевизионни програми, спорт, концерти и други видеоизображения.
Photo: Идеален за прожектиране на снимки, направени с цифров 
фотоапарат.
Game: Качество на изображението, подходящо за играене на игри, с 
добре модулирани цветове и бърза реакция.
Bright Cinema: Качество на изображението, подходящо за гледане 
на филми в осветена околна среда, като например всекидневна.
Bright TV: Качество на изображението, подходящо за гледане на 
телевизионни програми, спорт, концерти и други видеоизображения 
в осветена околна среда, като например всекидневна.
User: Можете да регулирате качеството на изображението така, че 
да отговаря на предпочитанията Ви, и да запаметите настройката. 
Фабричната настройка по подразбиране е същата като „Reference“.

Съвет
Всички регулирания на настройките на качеството на 
изображението се запаметяват за всеки отделен вход.
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Reset Нулира всички текущо избрани настройки за режим Calib. 
Настройки с фабрично настроен режим се връщат на стойностите 
им по подразбиране (страница 21).

Съвет
Reset не влияе на настройките, запаметени за елементи от „Color 
Temp“.

Reality Creation 
[REALITY 
CREATION]

Регулира обработката на детайли и шум на изображенията. 
(Функция за суперразделителна способност)
On: Регулира настройките на „Reality Creation“.

Database: Изберете „Normal“ или „Mastered in 4K“.
„Mastered in 4K“ предоставя качество на изображението, 
подходящо за Blu-ray Disc™ „Mastered in 4K“, издавани от Sony 
Pictures Home Entertainment.
Resolution: Когато увеличите стойността на тази настройка, 
текстурата и детайлите на изображението стават по-ясни.
Noise Filtering: Когато увеличите стойността на тази настройка, 
шумът (неравномерността на изображението) се притъпява.
Test: On/Off: Превключване между „On“ и „Off“ на определена 
честота, за да се провери ефектът на „Reality Creation“.

Съвет
Позицията на показване на статуса по време на теста функционира 
заедно с настройката на „Menu Position“ (страница 30).

Off: Функцията „Reality Creation“ не се изпълнява.

Cinema Black Pro

Contrast Enhancer 
[CONTRAST 
ENHANCER]

Коригира автоматично нивото на светли и тъмни зони за 
оптимизиране на контраста според дадена сцена.
Увеличава рязкостта на изображението и прави изображението 
динамично.
High/Middle/Low: Можете да регулирате подобряването на контраста.
Off: Функцията за подобряване на контраста не се изпълнява.

Lamp Control Превключва работата на лампата.
High: Увеличава яркостта и прожектира по-светли изображения.
Low: Намалява яркостта и увеличава тъмните зони, като свежда 
яркостта до минимум. 

Съвет
Настройка „Low“ намалява шума от вентилатора, като същевременно 
намалява и консумацията на енергия за по-дълъг живот на лампата.

Motionflow 
[MOTIONFLOW]

Smooth High: Осигурява по-плавни движения на картината; 
особено ефективно при филмово съдържание. 
Smooth Low: Осигурява по-плавно движение на картината за 
стандартна употреба. 
True Cinema: Изображения, като например филм, заснет при 
24 кадъра в секунда, се възпроизвеждат с оригиналната кадрова 
честота. 
Off: Функцията „Motionflow“ не се изпълнява.

Съвети
• Изберете „Off“, ако след избиране на „Smooth High“, „Smooth 

Low“ или „True Cinema“ изображението е изкривено.
• В зависимост от съдържанието на изображението има вероятност 
да не забележите визуален ефект, дори и да сте променили 
настройките.

Елементи за настройка Описание
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Contrast 
[CONTRAST]

Регулира контраста.
По-високите стойности увеличават рязкостта на изображенията, 
а по-ниските стойности намаляват рязкостта.
Можете да регулирате, като натиснете CONTRAST +/- на 
дистанционното управление.
Когато HDR сигналът постъпва при настройка „HDR10“, „HDR 
Reference“, „HLG“ или „Auto“ за „HDR“, вместо „Contrast“ се 
показва „Contrast(HDR)“.

Brightness
[BRIGHTNESS]

Регулира яркостта на изображението.
Колкото по-висока е настройката, толкова по-ярко е изображението. 
Колкото по-ниска е настройката, толкова по-тъмно е 
изображението.
Можете да регулирате, като натиснете BRIGHTNESS +/- на 
дистанционното управление.

Color Регулира наситеността на цветовете.
Колкото по-висока е настройката, толкова по-голяма е 
наситеността. Колкото по-ниска е настройката, толкова по-малка е 
наситеността.

Hue Регулира оттенъка на цветовете.
Колкото по-висока е настройката, толкова по-зеленикаво е 
изображението. Колкото по-ниска е настройката, толкова 
по-червеникаво е изображението.

Color Temp.
[COLOR TEMP]

Регулира цветната температура.
D93: Равнява се на цветна температура 9300 K, обичайно 
използвана при телевизорите. Придава син оттенък на белите 
цветове.
D75: Равнява се на цветна температура 7500 K, използвана като 
спомагателен стандартен осветител. Придава неутрален оттенък 
между „D93“ и „D65“.
D65: Равнява се на цветна температура 6500 K, използвана като 
стандартен осветител. Придава червен оттенък на белите цветове.
D55: Равнява се на цветна температура 5500 K, използвана като 
спомагателен стандартен осветител. Придава още по-червен 
оттенък на белите цветове.
Custom 1 to 5: Дава възможност за регулиране, настройка и 
съхраняване на предпочитаната цветна температура.
Фабричните настройки по подразбиране са следните.

Custom 1: Същата като настройката за цветна температура „D93“.
Custom 2: Същата като настройката за цветна температура „D75“.
Custom 3: Същата като настройката за цветна температура „D65“.
Custom 4: Същата като настройката за цветна температура „D55“.
Custom 5: Настройка, която дава приоритет на яркостта.

Съвет
Можете да регулирате всеки елемент до предпочитаната цветна 
температура.

Sharpness
[SHARPNESS]

Изостря контура на изображението или намалява шума.
Колкото по-висока е настройката, толкова по-рязко е 
изображението. Колкото по-ниска е настройката, толкова по-меко е 
изображението, което от своя страна намалява шума.
Можете да регулирате, като натиснете SHARPNESS +/- на 
дистанционното управление.

Елементи за настройка Описание
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Expert Setting

NR (Noise 
Reduction)

Намалява неравномерността или шума на изображението.
Auto: Отчита нивото на шум, за да намали автоматично 
неравномерността или шума на изображението.
High/Middle/Low: Изберете настройка в зависимост от 
неравномерността или шума на източника на входния сигнал.
Off: Функцията за NR (шумопотискане) не се изпълнява.

Съвет
Има вероятност нивото на шум да не бъде отчетено точно с „Auto“ в 
зависимост от източника на входния сигнал. Ако изображението е 
твърде лошо с „Auto“, изберете настройка измежду „High“, 
„Middle“, „Low“ или „Off“.

MPEG NR 
(MPEG Noise 
Reduction)

Намалява блоковия шум и зашумеността на контурите особено при 
цифрови сигнали.
Auto: Отчита нивото на шум, за да намали автоматично блоковия 
шум или зашумеността на контурите на изображението.
High/Middle/Low: Изберете настройка в зависимост от блоковия 
шум и зашумеността на контурите на източника на входния сигнал.
Off: Функцията за MPEG NR (MPEG шумопотискане) не се изпълнява.

Съвет
Има вероятност нивото на шум да не бъде отчетено точно с „Auto“ в 
зависимост от източника на входния сигнал. Ако изображението е 
твърде лошо с „Auto“, изберете настройка измежду „High“, 
„Middle“, „Low“ или „Off“.

Smooth Gradation Изглажда градацията на частите на изображенията с нисък контраст.
High/Middle/Low: Можете да регулирате ефекта на изглаждане на 
градацията.
Off: Функцията за изглаждане на градацията не се изпълнява.

Film Mode Извършете настройка за възпроизвеждане в зависимост от избрания 
филмов източник.
Auto: Подходяща за възпроизвеждане на движението в 
оригиналното изображението. Обикновено настройте на „Auto“.
Off: Възпроизвежда изображението в прогресивен формат без 
автоматично откриване на видео сигналите.

Gamma 
Correction
[GAMMA 
CORRECTION]

Регулира честотните характеристики на чувствителност на 
оттенъка на изображението.
Изберете предпочитан оттенък от 10 опции.
1.8: Светло Извежда по-светло изображение като цяло.
2.0
2.1
2.2
2.4
2.6: Тъмно Извежда по-тъмно изображение като цяло.
Gamma 7: Извежда по-рязко изображение, като подчертава по-
тъмните части.
Gamma 8: Извежда по-светло изображение, отколкото при Gamma 
7. Изберете тази, когато гледате в осветена околна среда, като 
например всекидневна.
Gamma 9: Извежда по-светло изображение, отколкото при Gamma 8.
Gamma 10: Повишава рязкостта на изображенията. Изберете тази, 
когато гледате телевизионни програми и т.н. в осветена околна 
среда, като например всекидневна.
Off: Функцията „Gamma Correction“ не се изпълнява.

Елементи за настройка Описание
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Color Correction
[COLOR 
CORRECTION]

On: Регулира Hue, Saturation или Brightness на избраните цветове.
Повторете стъпки 1 и 2, описани по-долу, за да посочите целевия 
цвят.
1 Натиснете M/m, за да изберете „Color Select“, след което 

натиснете </,, за да изберете цвета, който желаете да 
регулирате, измежду „Red“, „Yellow“, „Green“, „Cyan“, „Blue“ 
и „Magenta“.

2 Натиснете M/m, за да изберете „Hue“, „Saturation“ или „Brightness“, 
след което ги регулирайте според предпочитанията си с помощта на 
</,, докато наблюдавате проектираното изображение.

Off: Ефектът „Color Correction“ не се прилага.

Clear White Подчертава ярките бели цветове.
High/Low: Можете да регулирате ефекта „Clear White“.
Off: Ефектът „Clear White“ не се прилага.

x.v.Color Настройте този елемент, когато свързвате устройството с 
оборудване, което поддържа x.v.Color, и когато възпроизвеждате 
видео сигнал x.v.Color.
On: Можете да възпроизвеждате видео сигнал x.v.Color.
Off: Функцията „x.v.Color“ не се изпълнява.

Съвет
Настройването на x.v.Color на „On“ дезактивира регулирането на гама.

HDR Настройва начина на възпроизвеждане на HDR съдържание.
Auto: Автоматично разпознава HDR съдържание и прилага 
оптимално качество на изображението.
Когато входен сигнал поддържа BT.2020, „Color Space“ се 
настройва автоматично на „BT.2020“. Когато постъпва сигнал, 
различен от BT.2020, се прилага режимът, настроен в „Color Space“. 
(В този случай „BT.2020“ не е наличен.)
HDR10: Настройте, когато възпроизвеждате HDR10 съвместимо 
съдържание.
HDR Reference: Този режим е подходящ за възпроизвеждане на 
HDR10 съвместимо съдържание с максимална яркост от 1000 нита.
HLG: Настройте, когато възпроизвеждате HLG съвместимо 
съдържание.
Off: Настройте, когато възпроизвеждате съдържание, различно от HDR.
Всички режими на „Color Space“ могат да бъдат избирани, когато е 
избрано „HDR10“, „HDR Reference“, „HLG“ или „Off“.

• Ако настройката не е правилна за постъпващото съдържание, 
светлите и тъмните области от видеото може да изглеждат твърде 
светли или твърде тъмни.

• Когато настройвате „HDR10“ или „HDR Reference“, сравнете 
качеството на изображението в двата режима и изберете онзи, 
който показва оптимално средната яркост и оттенък на светлите 
части.

Елементи за настройка Описание

Бележки
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Color Space
[COLOR SPACE]

Преобразува цветовото пространство.
BT.709: Цветово пространство ITU-R BT.709, което се използва 
за телевизионно излъчване с висока разделителна способност или 
Blu-ray Disc. Цветовото пространство е еквивалент на sRGB.
BT.2020: Цветовото пространство е по-широко от BT.709. 
Използвайте тази настройка, когато възпроизвеждате HDR 
съдържание.
Color Space 1: Цветово пространство, подходящо за гледане на 
телевизионни програми и видеоизображения, като например спорт, 
концерти и т.н.
Color Space 2: Цветово пространство, подходящо за гледане на 
телевизионни програми, спорт, концерти и други видеоизображения 
в осветена околна среда, като например всекидневна.
Color Space 3: Цветово пространство, подходящо за гледане на 
филми в осветена околна среда, като например всекидневна.
Custom: Можете да регулирате настройката на цветовото 
пространство.

Когато „HDR“ е настроено на „Auto“, режимът, който може да бъде 
избиран, се променя според вида на сигнала (страница 26).

Input Lag 
Reduction

Намалява закъснението на дисплея за видео.
On: Съкращава времето за показване на входното 
видеоизображение; ефективно при подобряване на скоростта на 
реакция на дисплея, когато се използва външен контролер и т.н.
Off: Изключва функцията Input Lag Reduction.

Съвет
Когато „Input Lag Reduction“ е настроена на „On“, не могат да бъдат 
настроени Motionflow, NR, и MPEG NR.

Елементи за настройка Описание

Забележка
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Меню Screen
Можете да настроите размера на изображението, режима за формат и т.н.

Има вероятност тези елементи да не са налични в зависимост от вида на входния сигнал. 
За подробности вижте „Входни сигнали и елементи на регулиране/настройка“ (страница 55).

Имената на елементите в скоби представляват тези, отпечатани върху дистанционното 
управление.

Забележка

Елементи за настройка Описание

Aspect
[ASPECT]

Можете да настроите формата на екрана на изображението така, 
че да се показва текущият входен сигнал (страница 16). 
Можете да настроите функцията само когато постъпва видео 
сигнал.
1.85:1 Zoom: Изображение с формат на екрана 1.85:1 се показва в 
оригиналния формат на екрана, уголемен така, че черните ленти да 
не се появяват в горната и долната част на екрана.
2.35:1 Zoom: Изображение с формат на екрана 2.35:1 се показва в 
оригиналния формат на екрана, уголемен така, че черните ленти в 
горната и долната част на екрана да са възможно най-малки.
Когато изберете „2.35:1 Zoom“ от „Trigger Select“ в менюто 
Installation , от TRIGGER конектора (страница 35) се извежда 
сигнал 12 V.
Normal: Входното видео се показва в оригиналния си формат на 
екрана, уголемено така, че да се вмести на екрана. Този режим е 
подходящ за гледане на видео 1.78:1 (16:9) и 1.33:1 (4:3).
V Stretch: Това е най-подходящият режим за използване на екран 
2.35:1, за да гледате видео 2.35:1 с предлаган в търговската мрежа 
анаморфен обектив.
Когато изберете „V Stretch“ от „Trigger Select“ в менюто Installation 

, от TRIGGER конектора (страница 35) се извежда сигнал 12 V.
Squeeze: С тази настройка видеоклипове 1.78:1 (16:9) и 1.33:1 (4:3) 
ще бъдат показвани с правилните формати на екрана, когато 
използвате предлаган в търговската мрежа анаморфен обектив.
Stretch: Показва видео, което е било стеснено до 1.33:1 (4:3), като 
формат на екрана 1.78:1 (16:9).
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Елементи за настройка Описание

Съвети
• Когато изберете „V Stretch“ или „Squeeze“, изберете вида 
анаморфен обектив от „Anamorphic Lens“ в менюто Installation .

• Възможните за избиране режими за формат варират в зависимост 
от входния сигнал (страница 58).

• Форматът не може да бъде избран за входен сигнал от компютър 
или за входен сигнал с разделителна способност 4096 × 2160 
(страници 53, 54, 58).

Blanking Тази функция позволява регулиране на възпроизводимия регион в 
рамките на четирите посоки на екрана.
On: Изберете ръба, за да регулирате, като маркирате Left, Right, Top 
или Bottom с помощта на бутоните M/m.
Регулирайте количеството празно пространство с помощта на 
бутоните </,. 

Off: Изключва функцията Blanking.

Съвет
В зависимост от настройката на формата на екрана има вероятност 
празното пространство отляво/отдясно да не бъде налично.
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Меню Setup
Менюто Setup се използва за промяна на фабричните настройки и т.н.

Елементи за настройка Описание

Status Настройва показването или скриването на екранния дисплей.
Настройте на „Off“, за да изключите екранните дисплеи, с 
изключение на определени менюта, съобщения при изключване на 
захранването и предупредителни съобщения.

Language Избира езика, използван за менютата и екранните дисплеи.

Menu Position Можете да промените позицията, на която менюто се показва на 
екрана.
Bottom Left: Показва менюто в долната лява част на екрана.
Center: Показва менюто в центъра на екрана.

High Altitude Mode Настройва устройството да работи при преобладаващото 
атмосферно налягане.
On: Задайте тази настройка, когато използвате устройството на 
надморска височина от 1500 m (прибл. 4900 ft) или по-голяма.
Off: Задайте тази настройка, когато използвате устройството на 
обичайни надморски височини.

Съвет
Когато този елемент е настроен на „On“, шумът от вентилатора е 
малко по-силен, тъй като оборотите на вентилатора се увеличават.
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Remote Start Задава настройките за Remote Start.
On: Можете да изключите захранването от персонален компютър 
или терминал, свързан към мрежа.
Off: Изключва функцията Remote Start.

Съвети
• За да използвате функцията, устройството трябва да бъде 
предварително свързано към мрежа (страница 37).

• За да включите захранването с помощта на функцията Remote 
Start, от персонален компютър или терминал трябва да бъде 
изпратена специална команда. За подробности се консултирайте с 
квалифицирани специалисти на Sony.

Когато Remote Start е настроена на „On“, изискването за захранване 
в готовност ще се повиши. Когато Network Management е настроено 
на „On“, настройката за Remote Start се задава автоматично на „On“ 
и не можете да промените тази настройка. Това също така не се 
показва в менюто.

Network Management On: Настройва се при свързаност към мрежа и осъществява 
непрекъсната комуникация с оборудването за управление на 
проектора.

Когато Network Management е настроено на „On“, мрежовата 
функция е активна постоянно. Настройте Network Management на 
„Off“, когато устройството не е постоянно свързано към мрежата. 
Ако настроите на „On“, консумираната мощност се увеличава.

Power Saving Настройва режима за икономия на енергия.
Standby: Ако не постъпи сигнал в продължение на 10 минути, 
захранването се изключва автоматично и проекторът преминава в 
режим на готовност.
Off: Дезактивира функцията за икономия на енергия.

Lamp Setting Задайте желаната настройка на лампата, когато сменяте лампите 
(страница 48).

All Reset Всички настройки се връщат към фабрично настроените стойности.

„Lamp Timer“ в менюто Information  не се нулира.

Елементи за настройка Описание

Забележка

Забележка
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Меню Function
Менюто Function се използва за промяна на настройките на различните функции на 
устройството.

Елементи за настройка Описание

3D Settings Можете да промените настройките на функцията за 3D.

2D-3D Display 
Sel.

За превключване между видеоизображения „2D“ или „3D“.
Auto: Показва 3D видеоизображения, когато входните сигнали са 
HDMI с 3D информация*. Показва 2D видеоизображения, когато 
входните сигнали са други.
3D: Показва 3D видеоизображения в зависимост от 3D системата, 
избрана в „3D Format“. Когато обаче в устройството постъпват 
HDMI сигнали с 3D информация, показва 3D видеоизображения в 
зависимост от 3D системата на тези HDMI сигнали.
* 3D информацията е допълнителна информация, чрез която се 
разпознава 3D. Някои HDMI сигнали съдържат допълнителна 
информация за разпознаване на 3D, а други HDMI сигнали не 
съдържат такава.

3D Format: Настройва 3D системата, когато входните HDMI 
сигнали не съдържат 3D информация.

Simulated 3D: Преобразува 2D видеоизображения в 3D 
видеоизображения. Настройката може да се извършва само когато 
входните сигнали са HD.
Функцията за симулирано 3D може да има ограничен ефект в 
зависимост от видео източника.
Съществуват разлики в начина, по който хората възприемат 3D 
изображенията.
Side-by-Side: Изберете тази опция за показване на 3D 
изображения като две еднакви изображения, едно до друго.
Over-Under: Изберете тази опция за показване на 3D 
изображения като две еднакви изображения, едно над друго.

Съвети
• „2D-3D Display Sel.“ не може да бъде настроена на „3D“ при 
някои видео източници. За наличните 3D сигнали вижте 
„Съвместими 3D сигнали“ (страница 56).

• Функцията за симулирано 3D може да има ограничен ефект в 
зависимост от размера на екрана (препоръчва се 100 до 120 инча) 
и видео източника.

• Дисплеят на менюто има остатъчен образ, докато се показва 3D 
видеоизображение, и се гледа най-добре с 3D очилата.
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3D Depth Adjust За регулиране на дълбочината на 3D видеоизображенията на 
екрана. Настройката може да се прави само когато е избран 3D 
Format, различен от „Simulated 3D“.

Препоръчваме „3D Depth Adjust“ да бъде настроена на „0“. 
3D видеоизображенията може да се възприемат трудно в 
зависимост от настройката на „3D Depth Adjust“.

Simulated 3D 
Effect

За регулиране на 3D ефекта, когато 2D съдържание се преобразува в 
3D видеоизображения. Можете да изберете ефекта измежду „High“, 
„Middle“ и „Low“.

Съвет
Съществуват разлики в начина, по който хората възприемат 3D 
изображения, преобразувани посредством функцията за симулирано 3D.

Dynamic Range Настройва нивото на постъпващото видео за конекторите HDMI 1 и 
HDMI 2.
Auto: Настройва автоматично нивото на постъпващото видео.
Limited: Нивото на постъпващото видео се задава за сигнали, които 
са еквивалентни на 16 – 235.
Full: Нивото на постъпващото видео се задава за сигнали, които са 
еквивалентни на 0 – 255.

Ако настройката на видео извода на свързаното HDMI устройство 
не е зададена правилно, светли или тъмни области на видеото може 
да изглеждат твърде светли или твърде тъмни.

HDMI Signal Format Превключва форматите на видео сигнала за 4K.
Standard Format: Показва изображение в стандартния HDMI формат. 
Enhanced Format: Показва изображение в HDMI формат с повече 
детайли. 

Съвети
• Има вероятност изображение или звук да не бъдат извеждани 
нормално, когато е избран „Enhanced Format“. В този случай 
настройте на „Standard Format“.

• Може да отнеме известно време при показване на изображението 
след превключване на форматите на видео сигнала.

Test Pattern Показва тестови шаблон в зависимост от настройката.
On: На екрана се появява тестови шаблон, който се използва за 
регулиране на обектива с помощта на „Lens Focus“, „Lens Zoom“ и 
„Lens Shift“.
Off: Не се появява тестови шаблон.

Съвет
Тестови шаблон се показва само в зелено за по-лесно регулиране на 
фокуса.

Settings Lock Заключва настройките на елементите на менюто, за да се избегне 
грешка при работа (страница 34).
Off: Отменя Settings Lock.
Level A: Елементите от група 1 (по-долу) не се показват в менюто и 
не са налични.
Level B: Елементите от група 1 и група 2 (по-долу) не се показват в 
менютата и не са налични.

Елементи за настройка Описание

Дълбочина

НормалноОтпред Дълбочина

Забележка
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Група 1 Група 2

Елементи, заключени със Settings Lock

Меню Picture

Reset
Reality Creation
Contrast Enhancer
Lamp Control
Motionflow
Contrast
Brightness
Color
Hue
Color Temp.
Sharpness
NR
MPEG NR
Smooth Gradation
Film Mode
Gamma Correction
Color Correction
Clear White
x.v.Color
HDR
Color Space
Input Lag Reduction

Меню Setup

Status
Language
Menu Position
High Altitude Mode 
Remote Start
Network Management
Power Saving
Lamp Setting

Меню Function

Dynamic Range
Test Pattern

Меню Installation

Image Flip
Lens Control
Anamorphic Lens
Trigger Select
IR Receiver
Panel Alignment
Network Setting
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Меню Installation
Менюто Installation се използва за промяна на настройките на инсталацията.

Елементи за настройка Описание

Image Flip Обръща изображението на екрана хоризонтално и/или вертикално.
HV: Обръща изображението хоризонтално и вертикално.
H: Обръща изображението хоризонтално. 
V: Обръща изображението вертикално.
Off: Изображението не се обръща.
Използвайте този елемент за инсталиране на прожектирането на 
задната страна или при таванен монтаж.

Lens Control Предотвратява управление на обектива по невнимание, като 
например „Lens Focus“, „Lens Zoom“ и „Lens Shift“.
On: Активира регулирането на обектива.
Off: Предотвратява регулиране на обектива.

Anamorphic Lens Изберете настройка, която да отговаря на коефициента на 
преобразуване на анаморфния обектив.
1.24x: Изберете тази опция, когато използвате анаморфен обектив с 
хоризонтално съотношение 1,24×.
1.32x: Изберете тази опция, когато използвате анаморфен обектив с 
хоризонтално съотношение 1,32×.

Trigger Select Превключва изходната функция на TRIGGER конектора.
Off: Изключва функцията на TRIGGER конектора.
Захранване: Извежда сигнал 12 V от TRIGGER конектора, когато 
устройството е включено. TRIGGER конекторът не извежда 
никакви сигнали, когато устройството е в готовност.
V Stretch: Работи с настройката „V Stretch“ (страница 28) на 
„Aspect“ и извежда сигнал 12 V от TRIGGER конектора.
2.35:1 Zoom: Работи с настройката „2.35:1 Zoom“ (страница 28) на 
„Aspect“ и извежда сигнал 12 V от TRIGGER конектора.

IR Receiver Избира детектора за дистанционно управление (ИЧ приемник) 
отпред и отзад на устройството. 
Front & Rear: Активира предния и задния детектор.
Front: Активира само предния детектор.
Rear: Активира само задния детектор.
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Panel Alignment Тази функция дава възможност да регулирате празнините в цвета на 
символите или изображението на екрана.
Adjust: Регулира празнините в цветовете, като се избира „Adjust 
Color“ или „Adjust Item“.

Adjust Item: Избира как да се извършват регулиранията по-долу.
Shift: Измества цялото изображение и извършва регулирания.
Zone: Избира желания обхват и извършва регулирания.

Adjust Color: Задава желания цвят за регулиране на празнините в 
цветовете. Изберете „R“ (червен) или „B“ (син), за да извършите 
регулирания въз основа на „G“ (зелен).
Pattern Color: Изберете „R/G“ (червен и зелен) или „R/G/B“ (бял, 
всички цветове), когато „Adjust Color“ е „R“ (червен). Изберете 
„B/G“ (син и зелен) или „R/G/B“ (бял, всички цветове), когато 
„Adjust Color“ е „B“ (син).
Adjust: Регулирането на изместването и регулирането на зоната 
на цвета, избран в „Adjust Color“, може да се извърши с бутоните 
</,, M/m.
Когато е избрано „Shift“: Задава настройките на хоризонталното 
направление (H) с бутоните </, и вертикалното направление 
(V) с бутоните M/m на екрана за регулиране на изместването.

Когато е избрано „Zone“: Изберете позицията, която да 
регулирате, с бутоните </, за хоризонталната позиция 
(позиция H) и бутоните M/m за вертикалната позиция 
(позиция V), след което натиснете .

Настройте количеството, което да регулирате, с бутоните </, 
за хоризонталното направление (направление H) и с бутоните 
M/m за вертикалното направление (направление V). Можете да 
изберете позицията, която да регулирате, като натиснете .

Reset: Възстановява фабричните настройки.
Preset: Фабрично настроени са оптималните данни.

В зависимост от направените по-горе регулирания цветовете може 
да станат неравномерни или да се промени разделителната 
способност.

Елементи за настройка Описание

Забележка



Network Setting Извършва настройки за интернет протокола.

IPv4 Setting IP Address Setup: Избира метода за настройка на IP адреса.
Auto (DHCP): IP адресът се задава автоматично от DHCP 
сървъра, като например рутер.
Manual: За ръчно въвеждане на IP адреса.
Когато за „IP Address Setup“ бъде избрано „Manual“, въведете 
„IP Address“, „Subnet Mask“ и „Default Gateway.“ Изберете всеки 
елемент с помощта на бутоните M/m, след което натиснете бутона 

. Изберете полето, в което да въведете, с помощта на бутоните 
</, и въведете стойността с бутоните M/m. След като въведете 
всички елементи, изберете „Apply“ и натиснете бутона . 
Въведените настройки ще бъдат регистрирани.

IP Адрес: Настройва IP адреса на устройството.
Subnet Mask: Настройва подмрежовата маска на устройството.
Default Gateway: Настройва шлюза по подразбиране на 
устройството.
MAC Address: Показва MAC адреса на устройството. Той не може 
да бъде променян.
Apply: Активира ръчно настроения IP адрес.

IPv6 Information Показва информация за IPv6.
След като настроите IPv6 IP адреса, задайте го в уеббраузър 
(страница 39).

Елементи за настройка Описание
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Меню Information
Менюто Information показва наименованието на модела, серийния номер, вида/формата 
на входния сигнал, версията на софтуера и общия брой часове работа на лампата.

Не можете да регулирате или променяте показваните данни, посочени по-горе.

Това устройство разполага с данни за изображението по подразбиране с цел подходящо 
регулиране на фабрично настроени данни за входни сигнали в зависимост от сигналите, 
показани във „Фабрично настроени сигнали“ (страница 53) (фабрично настроената памет). 
Когато постъпи фабрично настроеният сигнал, устройството автоматично отчита вида на 
сигнала и извиква данните за сигнала от фабрично настроената памет, за да го регулира до 
оптимално изображение. Видът на сигнала се показва в менюто Information .

В зависимост от входния сигнал от компютъра части от екрана може да са скрити или 
показани неправилно.

Елементи Описание

Model Name Показва наименованието на модела

Serial No. Показва серийния номер.

Signal type Показва разделителната способност на входния сигнал, който сте 
избрали. Когато постъпват входни сигнали с 3D информация, се 
показват видът на входните сигнали и 3D форматът.

Color Format Показва цветовия формат на избрания входен сигнал.

Color Space Показва цветовото пространство на избрания входен сигнал 
(„BT.601“, „BT.709“ или „BT.2020“).

HDR Format Когато входният сигнал е съвместим с HDR, се показва „HDR10“ 
или „HLG“ в зависимост от входния сигнал.

Software Version Показва версията на софтуера.

Lamp Timer Показва колко дълго време е била включена лампата (общо време на 
работа).

Забележка

Относно фабрично настроената памет

Забележка

Вид на сигнала
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Връзката към мрежа позволява работа 
със следните функции:
• Проверка на текущото състояние на 
устройството през уеббраузър.

• Извършване на мрежовите настройки 
за устройството.

• Проследяване и управление по мрежа 
с протокол за управление 
(Advertisement, ADCP, AMX DDDP 
(Dynamic Device Discovery Protocol), 
Crestron RoomView, Control4).

• Когато свързвате този проектор с мрежа, 
консултирайте се с лицето, което се 
грижи за настройките на мрежата. 
Мрежата трябва да бъде защитена.

• Когато използвате този проектор, свързан 
с мрежа, отворете прозореца за 
управление през уеббраузър и променете 
ограничението на достъпа на фабрично 
настроените стойности (страница 41). 
Препоръчва се редовна промяна на 
паролата.

• След като завършите настройката през 
уеббраузъра, затворете уеббраузъра, за да 
излезете от системата.

• Дисплеите на менютата, използвани за 
обясненията по-долу, може да се 
различават в зависимост от използвания 
модел.

• Поддържаните уеббраузъри са Internet 
Explorer 8/9/10/11.

• Дисплеите на менютата са само на 
английски език.

• Ако браузърът на Вашия компютър е 
настроен на [Use a proxy server], когато 
имате достъп до устройството от Вашия 
компютър, щракнете върху отметката, за 
да промените достъпа без използване на 
прокси сървър.

• AMX DDDP не е съвместим с IPv6.
• Тези мрежови функции са налични само 
когато устройството е включено.

Показване на 
прозореца за 
управление на 
устройството в 
уеббраузър

1 Свържете LAN кабела.

2 Задайте мрежовите настройки за 
устройството от „Network Setting“ в 
менюто Installation  (страница 37).

3 Отворете уеббраузър на компютъра, 
въведете следното в полето за адрес, 
след което натиснете клавиша Enter 
на компютъра.
http://xxx.xxx.xxx.xxx
(xxx.xxx.xxx.xxx: IP адреса за 
устройството)

Когато свързвате по IPv6 
адреса
http://[xxxx:xxxx:- xxxx]

Можете да потвърдите IP адреса на 
устройството в „Network Setting“ в 
менюто Installation .

В уеббраузъра се показва следният 
прозорец:

Използване на мрежови функции

Бележки
LAN 
конектор

LAN кабел (прав вид) 
(не е приложен в 
комплекта)

Хъб, рутер и т.н.
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След като извършите мрежовите 
настройки, можете да отворите 
прозореца за управление само като 
извършите стъпка 3 от тази 
процедура.

Работа с прозореца 
за управление

Щракнете върху един от бутоните за 
превключване на страницата, за да 
видите желаната страница с настройки.

Можете да ограничите достъпа на даден 
потребител до определена страница.

Administrator: Достъпът е разрешен 
до всички страници

User: Достъпът е разрешен до всички 
страници, с изключение на 
страницата Setup

Когато отворите за пръв път страницата 
Setup, въведете „root“ за потребителско 
име и „Projector“ за парола в диалоговия 
прозорец за удостоверяване.
Когато се впишете за пръв път, ще се 
изведе прозорецът с подкана да 
промените паролата. Следвайте 
инструкциите на екрана, за да промените 
паролата.
Името на администратора е фабрично 
настроено на „root“.

Превключване на 
страницата

Настройване на 
ограничението на достъпа

Бутони за превключване на 
страницата
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Паролата може да бъде променена в 
страницата Password в страницата Setup.
Когато променяте паролата, въведете 
нова парола.
Паролата за администратора и за 
потребителя трябва да бъде между 8 и 
16 символа, които включват както букви, 
и цифри. При буквите се прави разлика 
между малки и главни букви.
Паролата по подразбиране „Projector“ не 
може да бъде зададена като нова парола. 

Ако забравите паролата си, консултирайте 
се с квалифицирани специалисти на Sony.
Паролата ще бъде пренастроена с Ваше 
разрешение.

Можете да потвърдите текущите 
настройки за устройството от страницата 
Information.

Забележка

Поле за въвеждане 
на [Administrator] Поле за въвеждане

на [User]

Потвърждаване на 
информацията относно 
устройството

Поле с информация
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Отстраняване на неизправности
Ако изглежда, че устройството работи нестабилно, опитайте се да диагностицирате и 
коригирате проблема с помощта на следните указания. Ако проблемът продължи, 
консултирайте се с квалифицирани специалисти на Sony.

Захранване

Изображение

Справяне с грешки

Симптом Причина и отстраняване Страница

Захранването не е 
включено.

Захранването може да не се включи, ако го изключите 
с бутона ?/1 (ON/STANDBY) и го включите отново 
през кратък интервал. Включете захранването след 
около 1 минута.

–

Затворете добре капака на лампата, след което 
затегнете винтовете стабилно.

49

Проверете индикаторите за предупреждение. 45

Захранването се 
изключва внезапно.

Уверете се, че „Power Saving“ в менюто Setup  е 
настроено на „Standby“.

31

Настройте „Power Saving“ на „Off“. 31

Симптом Причина и отстраняване Страница

Няма изображение. Уверете се, че свързващият кабел е свързан правилно 
към външното оборудване.

11

Изберете правилно източника на входен сигнал с 
помощта на бутона INPUT.

13

Уверете се, че компютърният сигнал е зададен да се 
извежда към външен монитор.
Ако сигналът от преносимия компютър и т.н. се 
извежда на собствения му дисплей и на външен 
монитор, изображението на външния монитор може 
да не се показва правилно. Настройте компютъра си 
да извежда сигнала само към външен монитор.

–

Изображението има 
остатъчни образи.

Видеоизображенията се показват в 3D. Гледайте 3D 
видеоизображенията, като използвате 3D очилата, и 
настройте „2D-3D Display Sel.“ на „3D“. 

14, 32

Светла или тъмна 
област от видеото 
изглежда твърде светла 
или твърде тъмна.

Този симптом може да се появи, когато постъпва ниво 
на сигнала, различно от стандарта HDMI. 
Превключете изходното ниво на свързаното 
оборудване или превключете Dynamic Range в 
менюто Function  на устройството.

33

Изображението е 
твърде тъмно.

Регулирайте „Contrast“ или „Brightness“ правилно в 
менюто Picture .

24

Изображението не е 
ясно.

Регулирайте фокуса. 8

Ако обективът е замъглен поради кондензация, оставете 
устройството за около 2 часа с включено захранване.

–
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Екранен дисплей

Дистанционно управление

Цветът на символите 
или на изображението 
не е подходящ.

Изберете желаното съчетаване на цветовете в „Panel 
Alignment“ на менюто Installation .

36

На екрана остава 
изображение. 
(задържане на 
изображение)

Когато за продължителен период от време се показват 
висококонтрастни статични изображения, има 
вероятност да се получи задържане на изображение 
на екрана. Това е само временно състояние. 
Изключването на захранването за кратко ще премахне 
задържаното изображение.

–

Върху части от 
изображението се 
появява розово или 
зелено оцветяване 
около 1 до 3 минути 
след стартиране.

Това може да се дължи на средата на използване.
Изчакайте около 5 минути с включено захранване. 
Цветът ще изчезне от само себе си.

–

Симптом Причина и отстраняване Страница

Екранният дисплей не 
се появява.

Настройте „Status“ в менюто Setup  на „On“. 30

Проверете дали индикаторът ON/STANDBY светва в 
зелено. Когато индикаторът ON/STANDBY мига в 
зелено, устройството стартира. Изчакайте, докато 
спре да мига и остане да свети постоянно в зелено.

7

Наименованието на 
модела не изчезва от 
екрана.

Режимът на показване на устройството може да се 
настрои в момента на закупуване. Свържете се с близкия 
търговец или с квалифицирани специалисти на Sony.

–

Симптом Причина и отстраняване Страница

Дистанционното 
управление не работи.

Батериите може да са изтощени. Сменете ги с нови 
батерии.

–

Поставете батериите с правилните поляритети. –

Ако в близост до детектора за дистанционно 
управление има флуоресцентна лампа, устройството 
може да работи неправилно или произволно.

–

Проверете къде се намира детекторът за 
дистанционно управление върху устройството.

3, 4

Настройте „IR Receiver“ на „Front & Rear“ в менюто 
Installation .

35

Уверете се, че кабелът не е свързан към IR IN конектора. 3

Симптом Причина и отстраняване Страница
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3D видеоизображения

Други

Симптом Причина и отстраняване Страница

Видеоизображението не 
изглежда като 3D 
видеоизображения.

Проверете дали 3D очилата са включени. 14

Уверете се, че батерията в 3D очилата не е изтощена 
или че е достатъчно заредена.

–

Настройте „2D-3D Display Sel.“ на „Auto“ или „3D“. 32

Проверете дали входните сигнали са съвместими с 3D 
сигнали.

56

Има вероятност 3D сигналите да не могат да 
постъпват в зависимост от спецификациите на 
свързания аудио- и видеоселектор/аудио- и 
видеоусилвател/външно оборудване. Ако не постъпва 
3D сигнал, проверете спецификациите и/или 
настройките на аудио- и видеоселектора/аудио- 
видеоусилвателя/външното оборудване.

–

Когато позицията на гледане е твърде далеч от 
устройството, има вероятност 3D очилата да не могат 
да покажат изображенията правилно.

15

Размерът на екрана не е подходящ. Настройте 
увеличението при мащабиране на ниско или гледайте 
изображението, като се отдалечите повече от екрана.

61

За подробности вижте „Предпазни мерки при 
употреба“ от „Използване на 3D очилата“.

14

Симптом Причина и отстраняване Страница

Вентилаторът е шумен. Проверете настройката на „High Altitude Mode“ в 
менюто Setup .

30

Уверете се, че температурата в помещението не е 
твърде висока.

–

Проверете изискванията за монтаж на устройството.
Оборотите на вентилатора се увеличават, за да запазят 
продуктовата надеждност на компонентите на 
проектора в помещение, в което температурата е 
по-висока от нормалната. Шумът от вентилатора става 
малко по-силен. Приблизителната нормална 
температура е 25°C (77°F).

–

Изместването на 
обектива не може 
да се регулира.

Изместването на обектива не може да се регулира 
отвъд обхвата на движение. Регулирайте изместването 
на обектива в рамките на обхвата на движение.

10, 61
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Индикатори за предупреждение
Индикаторът ON/STANDBY или WARNING светва или започва да мига, ако има 
проблем с проектора Ви.

Ако симптомът продължи и след извършването на горните процедури, консултирайте се с 
квалифицирани специалисти на Sony.
Ако индикаторът започне да мига различно от горепосочените начини, изключете, а след това 
включете захранването от бутона [/1 (On/Standby) на дистанционното управление или на 
контролния панел на устройството.
Ако симптомът се прояви отново, консултирайте се с квалифицирани специалисти на Sony.

Мигащи/светещи индикатори Брой мигания Причина и отстраняване

Два пъти Затворете добре капака на лампата, след 
което затегнете винтовете стабилно 
(страница 49).

Три пъти Температурата на лампата е необичайно 
висока. Изключете захранването и 
изчакайте лампата да се охлади, след 
което отново включете захранването.
Ако симптомът продължи, това 
означава, че лампата може да е в края на 
експлоатационния си живот. В този 
случай сменете лампата с нова 
(страница 48).

Два пъти Вътрешната температура е необичайно 
висока. Проверете дали не са блокирани 
вентилационните отвори или дали 
устройството не се използва при големи 
надморски височини.

Три пъти Вентилаторът е повреден. 
Консултирайте се с квалифицирани 
специалисти на Sony.

Забележка

Индикатор 
ON/STANDBY Индикатор 

WARNING

(Мига в 
червено)

(Светва в 
червено)

(Мига в 
червено)

(Мига в 
червено)

Двата индикатора мигат
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Списъци на съобщенията
Предупредителни съобщения

Съобщения за внимание

Симптом Причина и отстраняване Страница

High temp.! Lamp off in 
1 min.

Изключете захранването. –

Уверете се, че вентилационните отвори не са 
блокирани.

3, 4

Frequency is out of 
range!

Честотата е извън обхват. Подайте сигнал, който е в 
приемливия честотен обхват на устройството.

53

Please replace the Lamp. Време е лампата да бъде сменена. Сменете лампата.
Ако това съобщение се покаже, след като сте сменили 
лампата, процедурата за смяна на лампата не е 
завършена. Направете справка с процедурата за смяна 
на лампата.

За да изчистите това съобщение, натиснете 
еднократно произволен бутон на дистанционното 
управление или на контролния панел на устройството.

48

Projector temperature is 
high. High Altitude 
Mode should be “On” if 
projector is being used at 
high altitude.

Уверете се, че вентилационните отвори не са 
блокирани.

3, 4

Когато използвате устройството на голяма надморска 
височина, настройте „High Altitude Mode“ на „On“.

Когато температурата във вътрешността на 
устройството остане висока, „High Altitude Mode“ се 
превключва на „On“ за 1 минута, след което оборотите 
на вентилатора се увеличават.

30

Power Saving Mode is 
set. Projector will 
automatically enter 
Standby Mode in 
1 minute.

„Power Saving“ е настроено на „Standby“.

Ако не постъпва сигнал, захранването се изключва 
след 1 минута и проекторът преминава в режим на 
готовност.

31

Симптом Причина и отстраняване Страница

В избрания вход не постъпва сигнал. Проверете 
връзките.

11

Not applicable! Натиснете правилния бутон.
Операцията, която се активира с бутона, в момента е 
забранена.

–

Settings Lock enabled. „Settings Lock“ е настроено на „Level A“ или „Level B“. 33

Забележка

Забележка

Забележка
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Актуализиране на 
софтуера
Можете да изтеглите файлове, за да 
актуализирате софтуера на устройството. 
Копирайте изтеглените файлове на 
Вашата USB памет, поставете USB 
паметта в USB извода на устройството, 
след което извършете актуализацията.
За да използвате актуализираните 
функции, поставете USB устройството с 
памет в свързания с интернет персонален 
компютър.
Изтеглете файловете за актуализацията 
от следния уебсайт на Sony:
http://www.pro.sony.eu/
На уебсайта ще намерите и указания как 
да инсталирате актуализацията.

Някои USB памети може да не се 
поддържат. За подробности направете 
справка с посочения по-горе уебсайт.

Относно HDR 
(висок динамичен 
обхват)
HDR е видеовъзпроизвеждане, което 
подобрява способността да се 
възпроизвеждат тъмни области и светли 
области в сравнение с предишни 
възпроизвеждания на видео.

Относно 
функцията за 
симулирано 3D
• Използвайте функцията за симулирано 

3D, като имате предвид, че 
изображението ще се различава от 
оригиналните изображения, тъй като 
тази функция преобразува 
видеоизображенията.

• Имайте предвид, че ако устройството се 
използва с търговска цел или за 
прожектиране пред масова публика, 
показването на 2D видеоизображения 
като 3D видеоизображения 
посредством преобразуването в 
симулирано 3D може да представлява 
нарушаване на правата на автори и 
продуценти, които са защитени по 
закон.

УВЕДОМЛЕНИЯ И 
ЛИЦЕНЗИ ЗА 
СОФТУЕР, 
ИЗПОЛЗВАН В ТОЗИ 
ПРОДУКТ
Направете справка с „Информация за 
софтуерен лиценз“, която се предоставя 
отделно.

Други

Забележка
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Смяна на лампата
Лампата, която се използва като източник 
на светлина, е с определена 
продължителност на живота. Когато 
светлината на лампата отслабне, 
цветовият баланс на изображението се 
нарушава или на екрана се показва 
съобщение „Please replace the Lamp.“, 
възможно е лампата да е изтощена. 
Сменете незабавно лампата с нова 
(не е приложена в комплекта).

Съвет
Продължителността на живота на лампата, 
която се използва като източник на 
светлина, зависи от околната среда, в която 
е извършен монтажът, или условията на 
експлоатация. Можете да използвате 
лампата по-дълго, като избягвате да я 
изключвате, преди да са изминали няколко 
минути, след като сте я включили.

Необходими инструменти в 
началото:
• Проекторна лампа LMP-H220 (опция)
• Стандартна кръстата отвертка
• Кърпа (за защита от надраскване)

Внимание
• Лампата остава гореща след 
изключване на устройството от бутона 
?/1 (ON/STANDBY). Ако докоснете 
лампата, може да изгорите пръстите си. 
Когато сменяте лампата, изчакайте 
минимум 1 час лампата да се охлади.

• Не докосвайте повърхността на 
лампата. Ако я докоснете, избършете 
отпечатъците от пръсти с мека кърпа.

• Бъдете особено внимателни при смяна 
на лампата, когато устройството е 
монтирано на тавана.

• Когато сменяте лампата на устройство, 
което е на тавана, не стойте директно под 
капака на лампата. Когато демонтирате 
вратичката на лампата (вътрешния 
капак), не трябва да я усуквате. Ако 
лампата избухне, парчетата могат да 
причинят нараняване.

• Когато демонтирате блока на лампата, 
уверете се, че го придържате в 
хоризонтално положение, след 
което издърпайте право нагоре. 

Не наклонявайте блока на лампата. Ако 
издърпате блока на лампата, докато е 
наклонен, и ако лампата се счупи, 
парчетата може да се разпръснат и да 
причинят нараняване.

• Уверете се, че за смяната използвате 
проекторна лампа LMP-H220. Ако 
използвате лампи, различни от LMP-
H220, устройството може да се повреди.

• Уверете се, че сте изключили 
устройството и сте разкачили шнура за 
електрозахранване, преди да смените 
лампата, след което проверете дали е 
изключен индикаторът ON/STANDBY.

1 Изключете устройството и 
разкачете шнура за 
променливотоково захранване.

2 Когато поставяте устройството на 
гладка повърхност, като например 
бюро и други, подложете кърпа, за 
да не се надраска повърхността. 
Поставете устройството върху 
кърпата.

Уверете се, че устройството е поставено 
върху стабилна повърхност.

3 Докато притискате частта , 
обозначена на илюстрацията на 
капака на лампата, плъзнете 1 и след 
това отворете капака на лампата 2.

4 Разхлабете винта на вратичката 
на лампата (вътрешния капак) 
с помощта на кръстата отвертка 
след което отворете вратичката 
на лампата.

Бележки

Забележка



5 Разхлабете 3-те винта на лампата с 
помощта на кръстатата отвертка. 
Вдигнете и задръжте дръжката, 
след което издърпайте лампата 
право нагоре.

• Разхлабете само посочените 3 винта.
• Придържайте лампата за дръжката 
при демонтирането и монтирането.

6 Поставете новата лампа, като я 
придържате стабилно за дръжката, 
докато я вкарате докрай, след което 
затегнете 3-те винта.

Внимавайте да не докоснете оптичния 
блок във вътрешността на устройството.

7 Затворете вратичката на лампата 
(вътрешния капак), след което 
затегнете винта.

8 Затворете капака на лампата.

Бележки

Дръжка

Забележка
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9 Избършете праха от 
вентилационните отвори (входящ 
отвор) с помощта на мека кърпа.

10Включете устройството, след това 
изберете елемента за настройка на 
лампата от менюто Setup .
Ще се изведе екранът на менюто, 
показан по-долу.

Съвет
Ако „Settings Lock“ е настроен на 
„Level B,“ настройте еднократно 
на „Off“.

11 Изберете „Yes“.

Внимание
Не поставяйте ръцете си в слота за смяна 
на лампата и не допускайте попадането 
на течности или предмети в слота, за да се 
избегне токов удар или пожар.

• Устройството няма да се включи, ако 
лампата не е стабилно поставена на 
мястото си.

• Устройството няма да се включи, ако 
капакът на лампата не е стабилно 
затворен.

• За да изчистите съобщение, показано на 
екрана, натиснете еднократно произволен 
бутон на дистанционното управление или 
на контролния панел на устройството.

Бележка относно смяна на 
счупена лампа в случай на таванен 
монтаж
Ако лампата се счупи, парчета от 
счупената лампа може да се разпръснат и 
да причинят нараняване.
Когато устройството е на тавана, свалете 
вратичката на лампата (вътрешния 
капак), като го плъзнете бавно 
хоризонтално, след като сте го 
повдигнали на 30 градуса в отворено 
положение. Не усуквайте вратичката на 
лампата (вътрешния капак).

Вентилационни 
отвори (входящ 
отвор)

Бележки

Забележка
Лампата съдържа живак. Правилата за 
изхвърляне на флуоресцентни лампи 
зависят от местожителството. Спазвайте 
правилата за изхвърляне на отпадъци за 
Вашия район.
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Почистване
Почистване на корпуса
• За да отстраните прах от корпуса, 
избършете внимателно с мека кърпа. 
Ако остане прах и след това, избършете 
с мека кърпа, която е леко навлажнена с 
разтвор на мек почистващ препарат.

• Не използвайте никакви видове 
абразивни подложки, алкални/
киселинни почистващи препарати, 
почистващи прахове или силни 
разтворители, като например спирт, 
бензен, разредител или инсектицид. 

• Почистете устройството с почистваща 
кърпа. Избърсване със замърсена кърпа 
може да причини надраскване на 
устройството.

• Използването на такива материали или 
продължителен контакт с материали от 
гума или винил може да причини 
повреда на повърхността на екрана и на 
материала на корпуса.
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Спецификации

Елемент Описание

Система на дисплея SXRD панел, прожекционна система

Устройство на 
дисплея

Размер на 
реалната площ 
на дисплея

0,74 инча (18,8 mm) SXRD

Брой пиксели 26 542 080 пиксела (8 847 360 пиксела × 3)

Прожекционен обектив Вариообектив 2,06 пъти (механизиран)
f = 21,7 mm до 44,7 mm
F3.0 до F4.0

Светлинен източник Лампа със свръхвисоко налягане тип 225 W

Размер на екрана 60 инча до 300 инча (1524 mm до 7620 mm) 
(измерен диагонално)

Приемани цифрови сигнали Вижте „Фабрично настроени сигнали“ 
(страница 53).

HDMI (2 входа), съвместимост с 
HDCP

RGB
Y PB/CB PR/CR

Други входове/
изходи

TRIGGER Минижак, DC 12 V Макс. 100 mA

REMOTE RS-232C: D-sub 9 пина (мъжки)

LAN RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

IR IN Минижак

USB DC 5 V, Макс. 500 mA

Външни размери (ш/в/д) 495,6 mm × 205,3 mm × 463,6 mm (19 1/2 × 8 3/32 × 
18 1/4 инча) (без издадените части)

Тегло Прибл. 14 kg (31 lb)

Изисквания за захранването AC 100 V до 240 V, 4,0 A до 1,7 A, 50/60 Hz

Консумирана мощност 390 W

Консумирана 
мощност

Standby 0,4 W (когато „Remote Start“ е настроен на „Off“)

В готовност при 
включване в 
мрежа

1,0 W (LAN) (когато „Remote Start“ е настроен на 
„On“)
Когато няма свързан LAN извод, той преминава в 
режим на ниска консумирана мощност (0,5 W).

Работна температура 5°C до 35°C (41°F до 95°F)

Работна влажност 35% до 85% (без кондензация)

Температура на съхранение –20°C до +60°C (–4°F до +140°F)

Влажност при съхранение 10% до 90%

Приложени аксесоари Вижте „Проверка на предоставените аксесоари“ в 
приложеното Кратко справочно ръководство.

Допълнителни аксесоари Проекторна лампа: LMP-H220 (за смяна)
Носач за окачване на проектора: PSS-H10
Активни 3D очила: TDG-BT500A
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• Стойностите за тегло и размери са приблизителни.
• Не всички предлагани като опция аксесоари са налични във всички държави и райони. 
Моля, обърнете се към най-близкия упълномощен търговец на Sony.

• Информацията за принадлежностите, посочена в това ръководство, е актуална към 
септември 2018 г.

Дизайнът и спецификациите на това устройство и на предлаганите като опция аксесоари 
подлежат на промяна без предупреждение.

Следната таблица посочва сигналите и видео форматите, които можете да прожектирате 
с помощта на устройството.
Когато във входа постъпи сигнал, различен от посочения по-долу фабрично настроен 
сигнал, изображението може да не бъде показано правилно.

Бележки

Фабрично настроени сигнали

Номер на 
фабрично 

настроената 
памет

Фабрично настроен сигнал 
(разделителна способност) fH (kHz) fV (Hz) Sync

5 480/60p 480/60p
(Прогресивен NTSC)
(720 × 480p)

31,470 60,000 –

6 576/50p 576/50p
(Прогресивен PAL)
(720 × 576p)

31,250 50,000 –

7 1080/60i 1080/60i
(1920 × 1080i)

33,750 60,000 –

8 1080/50i 1080/50i
(1920 × 1080i)

28,130 50,000 –

10 720/60p 720/60p
(1280 × 720p)

45,000 60,000 –

11 720/50p 720/50p
(1280 × 720p)

37,500 50,000 –

12 1080/60p 1080/60p
(1920 × 1080p)

67,500 60,000 –

13 1080/50p 1080/50p
(1920 × 1080p)

56,260 50,000 –

14 1080/24p 1080/24p
(1920 × 1080p)

26,973 23,976 –

18 720/60p
(Съчетаване на 
кадри)

720/60p
(1280 × 720p)

90,000 60,000 –

19 720/50p
(Съчетаване на 
кадри)

720/50p
(1280 × 720p)

75,000 50,000 –

20 1080/24p
(Съчетаване на 
кадри)

1080/24p
(1920 × 1080p)

53,946 23,976 –

26 640 × 480 VESA 60 31,469 59,940 H-NEG, V-NEG

32 800 × 600 VESA 60 37,879 60,317 H-POS, V-POS

37 1024 × 768 VESA 60 48,363 60,004 H-NEG, V-NEG
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Номера на фабрично настроената памет за всеки входен сигнал

Цифров сигнал

* Някои входни цифрови сигнали от компютри може да се показват като номер на фабрично 
настроената памет за компонентен или видео сигнал GBR.

45 1280 × 960 VESA 60 60,000 60,000 H-POS, V-POS

47 1280 × 1024 VESA 60 63,974 60,013 H-POS, V-POS

50 1400 × 1050 SXGA+ 65,317 59,978 H-NEG, V-POS

55 1280 × 768 1280 × 768/60 47,776 59,870 H-NEG, V-POS

71 1920 × 1080/60i
(Съчетаване на 
кадри)

1080/60i 
(1920 × 1080i)

67,500 60,000 –

72 1920 × 1080/50i
(Съчетаване на 
кадри)

1080/50i 
(1920 × 1080i)

56,250 50,000 –

74 3840 × 2160/60p 3840×2160/60p 
(3840 × 2160)

135,000 60,000 –

75 3840 × 2160/50p 3840 × 2160/50p 
(3840 × 2160)

112,500 50,000 –

76 4096 × 2160/60p 4096 × 2160/60p 
(4096 × 2160)

135,000 60,000 –

77 4096 × 2160/50p 4096 × 2160/50p 
(4096 × 2160)

112,500 50,000 –

78 4096 × 2160/30p 4096 × 2160/30p 
(4096 × 2160)

67,500 30,000 –

79 4096 × 2160/25p 4096 × 2160/25p 
(4096 × 2160)

56,250 25,000 –

93 3840 × 2160/24p 3840 × 2160/24p
(3840 × 2160)

53,946 23,976 –

94 3840 × 2160/25p 3840 × 2160/25p
(3840 × 2160)

56,250 25,000 –

95 3840 × 2160/30p 3840 × 2160/30p
(3840 × 2160)

67,433 29,970 –

96 4096 × 2160/24p 4096×2160/24p
(4096 × 2160)

54,000 24,000 –

Сигнал Номер на фабрично настроената памет

Компонентен сигнал (конектори HDMI 1, 2) 5 до 8, 10 до 14, 18 до 20, 71, 72, 74 до 79, 93 
до 96

Видео сигнал GBR (конектори HDMI 1, 2) 5 до 8, 10 до 14, 18 до 20, 71, 72, 74 до 79, 93 
до 96

Компютърен сигнал (конектори HDMI 1, 2) 10*, 12*, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55

Номер на 
фабрично 

настроената 
памет

Фабрично настроен сигнал 
(разделителна способност) fH (kHz) fV (Hz) Sync
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Елементите в менютата, които позволяват регулиране, са различни в зависимост от 
входния сигнал. Те са посочени в таблиците по-долу. Елементите, които не могат да 
бъдат регулирани/настройвани, не са показани в менюто.

Меню Picture

Входни сигнали и елементи на регулиране/настройка

Елемент
Входен сигнал

Компонентен 
сигнал Видео сигнал GBR Компютърен сигнал

Reality Creation z z –

Contrast Enhancer z z –

Lamp Control z z z

Motionflow*1
z z –

Contrast z z z

Brightness z z z

Color z z –

Hue z z –

Color Temp. z z z

Sharpness z z –

NR z (с изключение на 
номера на 
фабрично 

настроената памет 
18 до 20, 71 и 72)

z (с изключение на 
номера на 
фабрично 

настроената памет 
18 до 20, 71 и 72)

–

MPEG NR z (с изключение на 
номера на 
фабрично 

настроената памет 
18 до 20, 71 и 72)

z (с изключение на 
номера на 
фабрично 

настроената памет 
18 до 20, 71 и 72)

–

Smooth Gradation z (с изключение на 
номера на 
фабрично 

настроената памет 
18 до 20, 71 и 72)

z (с изключение на 
номера на 
фабрично 

настроената памет 
18 до 20, 71 и 72)

–

Film Mode z (с изключение на 
номера на 
фабрично 

настроената памет 
5, 6, 10 до 14, 

18 до 20, 74 до 79 
и 93 до 96)

z (с изключение на 
номера на 
фабрично 

настроената памет 
5, 6, 10 до 14, 

18 до 20, 74 до 79 
и 93 до 96)

–

Gamma Correction z z z

Color Correction z z z

Clear White z z z

x.v.Color z – –
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z: Позволяват регулиране/настройка
–: Не позволяват регулиране/настройка
*1: За повече подробности направете справка с таблиците в „Motionflow“ (страница 59).

Меню Screen

z: Позволяват регулиране/настройка
–: Не позволяват регулиране/настройка
*1: За повече подробности направете справка с таблиците в „Режим за формат“ (страница 58).

Когато свързвате кабел, като например HDMI кабел и други, проверете вида на сигнала в 
менюто Information  (страница 38) и „Цифров сигнал“ (страница 54) и проверете 
елементите, които позволяват регулиране/настройка.

Устройството приема следните видове 3D сигнали.

*: Задължителен 3D формат на HDMI стандартите.

HDR z (с изключение 
на номера на 
фабрично 

настроената памет 
74 до 79 и 

само 93 до 96)

z (с изключение 
на номера на 
фабрично 

настроената памет 
74 до 79 и 

само 93 до 96)

–

Color Space z z z

Елемент
Входен сигнал

Компонентен 
сигнал Видео сигнал GBR Компютърен сигнал

Aspect*1
z z –

Забележка

Съвместими 3D сигнали

Разделителна 
способност

Формат на 3D сигнала

720/60p, 720/50p Формат „едно до друго“

Формат над-под*

Съчетаване на кадри*

1080/60i, 1080/50i Формат „едно до друго“*

Съчетаване на кадри

1080/24p Формат „едно до друго“

Формат над-под*

Съчетаване на кадри*

1080/60p, 1080/50p Формат „едно до друго“

Формат над-под

Елемент
Входен сигнал

Компонентен 
сигнал Видео сигнал GBR Компютърен сигнал
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Някои елементи на менютата може да не позволяват регулиране/настройка в зависимост 
от 3D сигналите.
Елементите, които не могат да бъдат регулирани, не са показани в менюто. 
Тези елементи са посочени в таблиците по-долу.

z: Позволяват регулиране/настройка
–: Не позволяват регулиране/настройка
*1: За повече подробности направете справка с таблиците в „Режим за формат“ (страница 58).

Когато устройството е настроено да преобразува 2D видеоизображения в 3D 
видеоизображения, някои елементи от менютата може да не позволяват регулиране/
настройка в зависимост от настройките „3D Format“ в менюто Function . Елементите, 
които не могат да бъдат регулирани, не са показани в менюто. Тези елементи са посочени 
в таблиците по-долу.

z: Позволяват регулиране/настройка
–: Не позволяват регулиране/настройка
*1: Този елемент е наличен само когато входният сигнал е 1080/60i или 1080/50i.
*2: За повече подробности направете справка с таблиците в „Режим за формат“ (страница 58).

3D сигнали и елементи на регулиране/настройка

Елемент
3D сигнали

720/60p, 
720/50p

1080/60i, 
1080/50i

1080/24p 1080/60p, 
1080/50p

Reality Creation z z z z

Lamp Control z z z z

Motionflow z z z z

NR – – – –

MPEG NR – – – –

Smooth Gradation – – – –

Film Mode – z – –

x.v.Color z z z z

HDR – – – –

Aspect*1
z z z z

Елемент
3D сигнали

Над-под Едно до друго Симулирано 3D

Reality Creation z z z

Lamp Control z z z

Motionflow z z z

NR – – z

MPEG NR – – z

Smooth Gradation z z z

Film Mode*1 – z z

x.v.Color z z z

HDR – – –

Aspect*2
z z z
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Елементите, които позволяват избиране, зависят от вида на входния сигнал или 3D 
формата.
За подробности вижте таблиците по-долу. Елементи, които не позволяват избиране, не са 
показани в менюто.

2D

*1: Не е показано в менюто като фиксирано при Normal.

3D

Режим за формат

Приемани сигнали 4096 × 2160 3840 × 2160 1920 × 1080
1280 × 720

720 × 480
720 × 576 Други

Номер на фабрично 
настроената памет 
(страница 53)

76 до 79, 96 74, 75, 93 до 95 7, 8, 10 до 14 5, 6 26, 32, 37, 45, 47, 
50, 55

1.85:1 Zoom – z z z –

2.35:1 Zoom – z z z –

Normal z z z z z*1

V Stretch z z z z –

Squeeze z z z z –

Stretch – – – z –

Приемани сигнали 1920 × 1080, 1280 × 720

3D формат Едно до друго Над-под Съчетаване на 
кадри Симулирано 3D

Номер на фабрично 
настроената памет 
(страница 53)

7, 8, 10 до 14 10 до 14 18 до 20, 71, 72 7, 8, 10 до 14

1.85:1 Zoom z z z z

2.35:1 Zoom z z z z

Normal z z z z

V Stretch z z z z

Squeeze z z z z

Stretch – – – –
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Елементите, които позволяват избиране, зависят от вида на входния сигнал или 3D 
формата.
За подробности вижте таблиците по-долу. Елементи, които не позволяват избиране, не са 
показани в менюто.

2D

3D

Всеки елемент на регулиране/настройка се съхранява индивидуално за всеки входен 
конектор. За повече подробности вижте таблиците по-долу.

Номера на фабрично настроената памет за всеки входен сигнал

Motionflow

Приемани сигнали

1920 × 1080
1280 × 720
720 × 480
720 × 576

3840 × 2160 4096 × 2160 Други

Номер на фабрично 
настроената памет (страница 53) 5 до 8, 10 до 14 74, 75, 93 до 95 76 до 79, 96 26, 32, 37, 45, 47, 

50, 55

Smooth High z z – –

Smooth Low z z – –

True Cinema z z – –

Приемани 
сигнали 1920 × 1080, 1280 × 720

3D формат Съчетаване на кадри Над-под Едно до друго Симулирано 
3D

Номер на 
фабрично 
настроената 
памет 
(страница 53)

18 19 20, 71, 
72 10, 12 11, 13 14 7, 8, 10 до 14 7, 8, 10 до 14

Smooth High – – z – – z z z

Smooth Low – z z – z z z z

True Cinema – – – – – – – –

Условия за съхранение на елементите на регулиране/
настройка

Вход Номера на фабрично настроената памет

HDMI 1 (2D) 5 до 8, 10 до 14, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55, 74 до 79, 93 до 96

HDMI 2 (2D)

HDMI 1 (3D) 7, 8, 10 до 14, 18 до 20, 71, 72

HDMI 2 (3D)
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Меню Picture

Елемент Условия за съхранение

Calib. Preset За всеки входен конектор

Reset За всеки входен конектор и Calib. Preset

Reality Creation

Contrast Enhancer

Lamp Control

Motionflow

Contrast

Brightness

Color

Hue

Color Temp.

  D93-D55

  Custom 1-5

    Gain R За всеки Color Temp., D93-D55 и Custom 1-5

    Gain G

    Gain B

    Bias R

    Bias G

    Bias B

Sharpness За всеки входен конектор и Calib. Preset

NR

MPEG NR

Smooth Gradation

Film Mode

Gamma Correction

Color Correction

Clear White

x.v.Color

HDR

Color Space

    Cyan - Red За всеки Color Space

    Magenta - Green

Input Lag Reduction За всеки входен конектор и Calib. Preset
60BG



Разстояние на прожектиране и обхват на 
изместване на обектива
Разстоянието на прожектиране представлява разстоянието между предната част на 
обектива и повърхността на проектиране.

Обхватът на изместване на обектива представлява разстоянието в проценти (%), с което 
обективът може да бъде изместен от центъра на проектираното изображение. Обхватът 
на изместване на обектива се счита за 0%, когато точката A на илюстрацията (точката, в 
която права, начертана от центъра на обектива, и проектираното изображение се 
пресичат под прави ъгли) е подравнена с центъра на проектираното изображение, а 
цялата широчина или цялата височина на проектираното изображение се счита за 100%.

VS +:  Обхват на вертикално изместване на обектива (нагоре) [%]
VS –:  Обхват на вертикално изместване на обектива (надолу) [%]
HS +:  Обхват на хоризонтално изместване на обектива (надясно) [%]
HS –:  Обхват на хоризонтално изместване на обектива (наляво) [%]

Разстояние на 
прожектиране L

Проектирано 
изображение

Предна част 
на обектива

Обхват на изместване 
на обектива

Проектирано изображение

Център на обектива
50%

50%

Център на 
проектираното 
изображение

Страна на 
устройството

A

Център на 
обектива

Проектирано 
изображение

VS +

VS –

HS – HS +

Сива област: Обхват на изместване 
на обектива

Обхват на изместване 
на обектива

Проектирано изображение

Център на обектива
50%

50%

Център на 
проектираното 
изображение

Горна част на 
устройството

A
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Когато се прожектира във формат 1.90:1 (Оригинален цял екран 17:9)

Разстояние на прожектиране
Мерна единица: m (инча)

Формула за разстоянието на прожектиране
D: Размер на проектираното изображение (Диагонал) Мерна единица: m (инча)

Обхват на изместване на обектива

Размер на проектираното изображение
Разстояние на прожектиране L

Диагонал Широчина × височина

80" (2,03 m) 1,80 × 0,95 (71 × 37) 2,32 – 4,77 (91 – 187)

100" (2,54 m) 2,25 × 1,18 (88 × 47) 2,90 – 5,97 (115 – 235)

120" (3,05 m) 2,70 × 1,42 (106 × 56) 3,49 – 7,18 (138 – 282)

150" (3,81 m) 3,37 × 1,78 (133 × 70) 4,38 – 8,98 (173 – 353)

200" (5,08 m) 4,49 × 2,37 (177 × 93) 5,85 – 11,99 (231 – 472)

Разстояние на прожектиране L 
(минимална дължина)

Разстояние на прожектиране L 
(максимална дължина)

L = 0,029432 × D – 0,0434
(L = 1,158727 × D – 1,7084)

L = 0,060197 × D – 0,0420
(L = 2,369978 × D – 1,6545)

1,90

1

85%

80%

31% 31%

VS + = 85 – 2,742 × (HS + или HS –) [%]
VS – = 80 – 2,742 × (HS + или HS –) [%]
HS + = HS – = 31 – 0,365 × (VS + или VS –) [%]
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Когато се прожектира във формат 1.78:1 (16:9)

Разстояние на прожектиране
Мерна единица: m (инча)

Формула за разстоянието на прожектиране
D: Размер на проектираното изображение (Диагонал) Мерна единица: m (инча)

Обхват на изместване на обектива

Размер на проектираното изображение
Разстояние на прожектиране L

Диагонал Широчина × височина

80" (2,03 m) 1,77 × 1,00 (70 × 39) 2,44 – 5,01 (96 – 197)

100" (2,54 m) 2,21 × 1,25 (87 × 49) 3,05 – 6,28 (121 – 247)

120" (3,05 m) 2,66 × 1,49 (105 × 59) 3,67 – 7,55 (145 – 297)

150" (3,81 m) 3,32 × 1,87 (131 × 74) 4,60 – 9,44 (181 – 371)

200" (5,08 m) 4,43 × 2,49 (174 × 98) 6,15 – 12,61 (242 – 496)

Разстояние на прожектиране L 
(минимална дължина)

Разстояние на прожектиране L 
(максимална дължина)

L = 0,030934 × D – 0,0434
(L = 1,217856 × D – 1,7084)

L = 0,063269 × D – 0,0420
(L = 2,490916 × D – 1,6545)

1,78

1
Зона на показване на видео

Зона на прожектиране

85%

80%

33% 33% VS + = 85 – 2,576 × (HS + или HS –) [%]
VS – = 80 – 2,576 × (HS + или HS –) [%]
HS + = HS – = 33 – 0,388 × (VS + или VS –) [%]
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Когато се прожектира във формат 2.35:1

Разстояние на прожектиране
Мерна единица: m (инча)

Формула за разстоянието на прожектиране
D: Размер на проектираното изображение (Диагонал) Мерна единица: m (инча)

Обхват на изместване на обектива

Размер на проектираното изображение
Разстояние на прожектиране L

Диагонал Широчина × височина

80" (2,03 m) 1,87 × 0,80 (74 × 31) 2,41 – 4,96 (95 – 195)

100" (2,54 m) 2,34 × 0,99 (92 × 39) 3,02 – 6,22 (119 – 244)

120" (3,05 m) 2,80 × 1,19 (110 × 47) 3,64 – 7,47 (143 – 294)

150" (3,81 m) 3,51 × 1,49 (138 × 59) 4,55 – 9,35 (180 – 368)

200" (5,08 m) 4,67 × 1,99 (184 × 78) 6,08 – 12,48 (240 – 491)

Разстояние на прожектиране L 
(минимална дължина)

Разстояние на прожектиране L 
(максимална дължина)

L = 0,030617 × D – 0,0434
(L = 1,205377 × D – 1,7084)

L = 0,062621 × D – 0,0420
(L = 2,465393 × D – 1,6545)

2,35

1
Зона на показване на видео

Зона на прожектиране

105%

99%

31% 31% VS + = 105 – 3,387× (HS + или HS –) [%]
VS – = 99 – 3,387 × (HS + или HS –) [%]
HS + = HS – = 31 – 0,295 × (VS + или VS –) [%]
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Размери
Отпред

Мерна единица: mm (инча)

Отдолу
Мерна единица: mm (инча)

495,6 (19 1/2)

Център на 
обектива

247,8 (9 3/4) 247,8 (9 3/4)

21
2,

3 
(8

 11
/ 3

2)

20
5,

3 
(8

 3 / 3
2)

11
8 

(4
 21

/ 3
2)

463,6 (18 1/4)

Предна част на корпуса

142,9 (5 5/8) 150,6 (5 15/16)

18
7,

9 
(7

 13
/ 3

2)

81
,5

 
(3

 7 / 3
2)

18
7,

9 
(7

 13
/ 3

2)

7,5 (9/32)

98
 (3

 27
/ 3

2)

87,4 (3 7/16)

81
,5

 
(3

 7 / 3
2)

98
 (3

 27
/ 3

2)

409,3 (16 1/8)
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Разстоянието между предната част на обектива и предната част на 
корпуса

Мерна единица: mm (инча)

Поставяне на носача за окачване на проектор PSS-H10

Изглед отпред
Мерна единица: mm (инча)

36,8 (1 7/16)

Предна част на обектива

Предна част на корпуса

150 (5 29/32)

75 
(2 15/16)

8 
(5/16)

Таван

Център на 
носещия прът

Долна 
повърхност на 
монтажната 
скоба

Център на обектива

17
5 

(6
 7 / 8

)
11

8 
(4

 21
/ 3

2)
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Изглед отстрани
Мерна единица: mm (инча)

Изглед отгоре
Мерна единица: mm (инча)

Предна част 
на корпуса

463,6 (18 1/4)

258,4 (10 3/16)

213,4 (8 13/32) 130 (5 1/8)

Предна част 
на корпуса

213,4 (8 13/32) 130 (5 1/8)

Горна монтажна 
скоба за тавана

Център на носещия прът (Центърът на носещия 
прът е различен от центъра на устройството.)

45 (1 25/32)
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Отвори за таванния монтаж
Използвайте винтовете с дължина от 5,3 mm (7/32 инча, минимум) до 7,6 mm (5/16 инча, 
максимум) за таванния монтаж.
Препоръчителен момент на затягане (затягане при завиване на винта в посока на 
въртенето): 1,4 ± 0,2 N-m

Мерна единица: mm (инча)

Устройство

Гайка с двойна 
резба (M5)

Отвор за винт
Максимална

дължина на винт

Минимална
дължина на винт
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Индекс
Числови данни
3D Settings

2D-3D Display Sel. (Select) ............... 32
3D Depth Adjust ................................. 33
3D Format ........................................... 32
Simulated 3D Effect ............................ 33

3D видео ................................................ 14
3D очила
Използване на 3D очилата ................ 14
обхват на комуникация на 

3D очилата .................................. 15

A
All Reset ................................................. 31
Anamorphic Lens ................................... 35
Aspect

1.85:1 Zoom .................................. 16, 28
2.35:1 Zoom .................................. 16, 28
Normal .......................................... 17, 28
Squeeze ......................................... 17, 28
Stretch ........................................... 18, 28
V Stretch ....................................... 17, 28

B
Blanking .................................................. 29
Brightness ............................................... 24

C
Calib. Preset

Bright Cinema ..................................... 22
Bright TV ............................................ 22
Cinema Film 1 .................................... 22
Cinema Film 2 .................................... 22
Game ................................................... 22
Photo ................................................... 22
Reference ............................................ 22
TV ....................................................... 22
User ..................................................... 22

Cinema Black Pro ................................... 23
Clear White ............................................. 26
Color ....................................................... 24
Color Correction ..................................... 26
Color Format ........................................... 38
Color Space ....................................... 27, 38
Color Temp. (Temperature) .................... 24
Contrast ................................................... 24
Contrast Enhancer ................................... 23

D
Dynamic Range .......................................33

E
Expert Setting ..........................................25

F
Film Mode ...............................................25

G
Gamma Correction ..................................25

H
HDMI Signal Format ..............................33
HDR ........................................................26
HDR Format ............................................38
High Altitude Mode ................................30
Hue ..........................................................24

I
Image Flip ...............................................35
Input Lag Reduction ................................27
IR Receiver ..............................................35

L
Lamp Control ..........................................23
Lamp Setting ...........................................31
Lamp Timer .............................................38
LAN конектор ....................................3, 39
Language .................................................30
Lens Control ............................................35

M
Menu Position .........................................30
Motionflow ..............................................23
MPEG NR (MPEG Noise Reduction) .....25

N
Network Management .............................31
Network Setting ......................................37
NR (Шумопотискане) ............................25

P
Panel Alignment ......................................36
Power Saving ..........................................31
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R
Reality Creation ...................................... 23
Remote Start ........................................... 31
Reset ....................................................... 23

S
Settings Lock .......................................... 33
Sharpness ................................................ 24
Signal type .............................................. 38
Smooth Gradation ................................... 25
Software Version ..................................... 38
Status ...................................................... 30

T
Test Pattern ............................................. 33
Trigger Select .......................................... 35

X
x.v.Color ................................................. 26

А
Актуализиране на софтуера ................. 47

В
Включване ............................................... 7
Входни сигнали и елементи на 

регулиране/настройка ................... 55

Д
Детектор за дистанционно 

управление ................................... 3, 4
Дистанционно управление ..................... 5

И
Изключване ........................................... 13
Индикатори за предупреждение ...... 3, 45

К
Конектори ................................................ 3

М
Меню

Function ...............................................32
Information ..........................................38
Installation ...........................................35
Screen ..................................................28
Setup ....................................................30

Меню за изображение ...........................22
Местоположение на органите 

за управление
Задна/лява страна/отдолу ....................4
Предна/дясна страна ...........................3

Н
Номер на фабрично настроената 

памет ...............................................38
Нулиране на елементите .......................21

О
Отстраняване на неизправности ..........42

П
Панел за управление ...............................4
Почистване .............................................51
Предупредителни съобщения ..............46
Прожектиране на изображението ........13
Прозорец за регулиране на обектива ...10

Р
Работа
с меню .................................................20

Размери ...................................................65
Разстояние на прожектиране ....62, 63, 64
Разстояние на прожектиране и обхват на 

изместване на обектива .................61
Регулиране на позицията на 

изображението .................................7

С
Свързване към видеооборудване или 

компютър ........................................ 11
Смяна на лампата ..................................48
Спецификации .......................................52
Съвместими 3D сигнали .......................56
Съобщения за
внимание ............................................46
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Ф
Фабрично настроен режим

BRT CINE ........................................... 19
BRT TV ............................................... 19
CINEMA FILM 1 ............................... 19
CINEMA FILM 2 ............................... 19
GAME ................................................. 19
PHOTO ............................................... 19
REF ..................................................... 19
TV ....................................................... 19
USER .................................................. 19

Фабрично настроени сигнали .............. 53

Информация за търговските марки
• „PlayStation“ е регистрирана 
търговска марка на Sony Interactive 
Entertainment Inc.

• Термините HDMI и HDMI High-
Definition Multimedia Interface, както и 
логотипът HDMI, са търговски марки 
или регистрирани търговски марки на 
HDMI Licensing Administrator, Inc. в 
Съединените щати и в други държави.

• „Blu-ray“ и „Blu-ray Disc“ са 
търговски марки на Blu-ray Disc 
Association.

• „x.v.Color (x.v.Colour)“, „Motionflow“ 
и съответните им логотипове са 
търговски марки на Sony Corporation.

........................................................................
Този проектор поддържа DeepColor, 
x.v.Color, LipSync, входен сигнал от 
компютър, 3D сигнал и 4K сигнал по 
HDMI стандарти. Той поддържа и HDCP.
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