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Přední/pravá strana

Varovné kontrolky

a Kontrolka ON/STANDBY 
(strana 45)

b Kontrolka WARNING (strana 45)

Konektory

c Konektor sítě LAN (strana 39)

d Konektor HDMI 1/HDMI 2 
(strana 11)

e Konektor TRIGGER (strana 35)

f Konektor IR IN 
Zajišťuje vstup signálů pro ovládání 
jednotky.

g Konektor REMOTE
Připojuje se k počítači apod. pro dálkové 
ovládání.

h Konektor USB (strana 47)

Další

i Kryt lampy (strana 48)

j Větrací otvory (výstup)

k Větrací otvory (sání) (strana 50)

l Snímač dálkového ovládání 
(strana 7)

Umístění ovládacích prvků

Varovné kontrolky
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Zadní/levá strana a spodní strana
Tlačítka na ovládacím panelu jsou pojmenována stejně jako na dálkovém ovladači.

Ovládací panel

a Tlačítko ?/1 (NAPÁJENÍ / 
POHOTOVOSTNÍ REŽIM) (strana 7)

b Tlačítko INPUT (strana 13)

c Tlačítko MENU (strana 20)

d Tlačítka M/m/</, (šipka)/ 
 (enter) (strana 20)

e Tlačítko LENS (strana 7)

Další

f Snímač dálkového ovládání 
(strana 7)

g Větrací otvory (sání) (strana 50)

h Zásuvka AC IN (strana 7)

i Otvor pro upevnění k 
závěsnému držáku projektoru 
(strana 66)

j Přední nožičky (nastavitelné) 
(strana 10)

Ovládací panel
4CS



Dálkový ovladač
a Tlačítko LIGHT

Ovládá podsvícení tlačítek na dálkovém 
ovladači.

b Vysílač infračerveného signálu

c Tlačítko ?/1 (NAPÁJENÍ / 
POHOTOVOSTNÍ REŽIM) 
(strana 7)

d Tlačítko INPUT (strana 13)

e Tlačítka CALIBRATED PRESET 
(strana 19)

f Tlačítko PATTERN (strana 8)

g Tlačítko RESET (strana 21)

h Tlačítka M/m/</, (šipka)/  
(enter) (strana 20)

i Tlačítko MENU (strana 20)

j Tlačítko MOTIONFLOW (strana 23)

k Tlačítko ASPECT (strana 16)

l Tlačítko COLOR SPACE (strana 26)

m Tlačítko COLOR TEMP (strana 24)

n Tlačítko GAMMA CORRECTION 
(strana 25)

o Tlačítko 3D (strana 14)

p Tlačítko COLOR CORRECTION 
(strana 25)

q Tlačítko REALITY CREATION 
(strana 23)

r Tlačítko CONTRAST ENHANCER 
(strana 23)

s Tlačítko SHARPNESS +/– 
(strana 24)

t Tlačítko CONTRAST +/– (strana 23)

u Tlačítko BRIGHTNESS +/– 
(strana 23)
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Instalace jednotky
Vzdálenost pro instalaci jednotky a plátna se 
liší v závislosti na velikosti plátna a na tom, 
zda použijete funkce pro posun objektivu. 
Nainstalujte jednotku tak, aby obraz 
odpovídal velikosti plátna. Podrobnosti o 
vzdálenosti mezi jednotkou a plátnem 
(promítací vzdálenost) a velikosti 
promítaného videa najdete v části 
„Promítací vzdálenost a rozsah posuvu 
objektivu“ (strana 61).

1 Umístěte jednotku tak, aby byl 
objektiv rovnoběžně s plátnem.

Pohled shora

2 Promítněte obraz na plátno a upravte 
jej tak, aby odpovídal velikosti plátna 
(strana 7).

Při používání promítací plochy s nerovným 
povrchem se může občas na obrazovce objevit 
prstencový obrazec v závislosti na vzdálenosti 
mezi promítací plochou a projektorem nebo na 
použitém nastavení zvětšení. Nejedná se o 
závadu přístroje.

Připojení a příprava

Obrazovka

Poznámka
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Nastavení polohy 
obrazu
Promítněte obraz na plátno a nastavte 
polohu obrazu.

Tipy
• Tlačítka ?/1 (NAPÁJENÍ / POHOTOVOSTNÍ 

REŽIM), INPUT, MENU a tlačítka M/m/</
,/  (joystick) na bočním panelu jednotky 
mají stejnou funkci jako odpovídající tlačítka na 
dálkovém ovladači. Tlačítko LENS má stejnou 
funkci jako tlačítko PATTERN na dálkovém 
ovladači.

• Při úpravě nastavení objektivu se při každém 
stisku tlačítka LENS na jednotce posune 
funkce pro úpravu nastavení objektivu „Lens 
Focus“, „Lens Zoom“ a „Lens Shift“.

V závislosti na místě, kde je jednotka 
nainstalována, nemusí být možné ji ovládat 
pomocí dálkového ovladače. V takovém 
případě nasměrujte dálkový ovladač na snímač 
dálkového ovládání jednotky nebo na plátno.

1 Po připojení napájecího kabelu k 
jednotce zapojte napájecí kabel do 
zásuvky.
Kontrolka ON/STANDBY se rozsvítí 
červeně a jednotka se přepne do 
pohotovostního režimu.

2 Zapněte jednotku stisknutím tlačítka 
?/1 (NAPÁJENÍ / POHOTOVOSTNÍ 
REŽIM) .

Kontrolka ON/STANDBY zabliká 
zeleně a poté se rozsvítí červeně.

Snímač 
dálkového 
ovládání

Poznámka

Svítí červeně.

Na několik desítek 
sekund zabliká 
zeleně a poté se 
rozsvítí zeleně.
7CS



3 Nastavení zaostření.
Opakovaným stisknutím tlačítka 
PATTERN zobrazte okno pro nastavení 
zaostření objektivu (testovací mřížku). 
Poté nastavte zaostření pomocí tlačítek 
M/m/</,.

Tipy
• Je-li položka „Lens Control“ v nabídce 

Installation  nastavena na hodnotu „Off“, 
nastavení objektivu nelze upravit (FOCUS, 
ZOOM nebo SHIFT) (strana 35).

• Je-li položka „Test Pattern“ v nabídce 
Function  nastavena na hodnotu „Off“, 
testovací mřížka se nezobrazí (strana 33).

Úpravu nastavení objektivu provedete pomocí 
tlačítek na dálkovém ovladači nebo pomocí 
ovládacího panelu jednotky. Objektiv nikdy 
neupravujte tak, že s ním přímo ručně otočíte – 
může dojít k poškození nebo poruše jednotky.

4 Nastavení velikosti obrazu.
Opakovaným stisknutím tlačítka 
PATTERN zobrazte okno pro nastavení 
zoomu objektivu (testovací mřížku). 
Poté nastavte velikost obrazu pomocí 
tlačítek M/m/</,.

Pro zvětšení obrazu stiskněte tlačítko M/,.
Pro zmenšení obrazu stiskněte tlačítko 
m/<.

5 Nastavení polohy obrazu.
Opakovaným stisknutím tlačítka 
PATTERN zobrazte okno pro nastavení 
posunu objektivu (testovací mřížku). 
Poté nastavte správnou polohu obrazu 
pomocí tlačítek M/m/</,.

Tip
Jakmile stisknete tlačítko , testovací mřížka 
zmizí.

Při nastavování pozice okna se nedotýkejte 
jednotky objektivu, aby vám pohyblivé části 
nepřiskříply prsty.

Poznámka

Poznámka
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Nastavení vodorovné pozice

Stiskněte tlačítko </,.
Obraz promítaný na plátno lze od středu 
objektivu posunout doleva nebo doprava 
maximálně o 31 % šířky plátna.

Pohled shora

Nastavení svislé pozice

Stiskněte tlačítko M/m.
Obraz promítaný na plátno lze od středu 
objektivu posunout maximálně o 85 % 
výšky plátna nahoru a maximálně o 80 % 
dolů.

Pohled z boku

Rozsah posunutí obrazu promítaného na plátno 
lze upravit pouze v rámci plochy níže 
zobrazeného osmiúhelníku. Podrobnosti 
najdete v části „Promítací vzdálenost a rozsah 
posuvu objektivu“ (strana 61).

31 % 31 %Šířka 1 plátna

 : Pozice obrazu při jeho 
maximálním posunutí doleva

 : Pozice obrazu při jeho 
maximálním posunutí doprava

Poznámka

85 %

80 %

Výška 1 
plátna

 : Pozice obrazu při jeho 
maximálním posunutí nahoru

 : Pozice obrazu při jeho 
maximálním posunutí dolů
9CS



Rozsah posunutí promítaného 
obrazu

Nastavení náklonu povrchu pro 
instalaci
Pokud jednotku instalujete na nerovný 
povrch, nastavte ji do vodorovné polohy 
pomocí předních (nastavitelných) nožiček.

• Pokud je jednotka nakloněná nahoru nebo 
dolů, promítaný obraz může mít tvar 
lichoběžníku.

• Při otáčení předními nožičkami 
(nastavitelné) dávejte pozor, abyste si 
nepřimáčkli prsty.

Okno pro nastavení objektivu 
(testovací mřížka)

Poznámky

0,85 V

0,31 Š

Š: Šířka promítaného obrazu
V: Výška promítaného obrazu

0,31 Š

0,8 V

Promítaný obraz

Přední 
nožičky (nastavitelné)

Pro nastavení 
jimi otáčejte.

1.78:1 (16:9)

2.35:1

1.85:1

1.33:1 (4:3)

Přerušované čáry znázorňují velikost 
obrazovky u jednotlivých poměrů stran.
10CS



Připojení k videozařízení nebo počítači
Připojíte-li DVD přehrávač/rekordér, přehrávač/rekordér disků Blu-ray nebo konzoli 
PlayStation® s HDMI výstupem k HDMI vstupu jednotky, můžete si vychutnat vysokou 
kvalitu obrazu.

Během připojování se řiďte následujícími pokyny:
• Před připojením vypněte všechna zařízení.
• Pro každé připojení použijte vhodné kabely.
• Zástrčky kabelů řádně zasuňte; uvolněná připojení mohou způsobit poruchu nebo špatnou 

kvalitu obrazu. Při odpojování kabelu jej uchopte za zástrčku, nikoli za samotný kabel.
• Nahlédněte do návodu k obsluze připojeného zařízení.

Pravá strana jednotky

Zesilovač AV Reproduktory

Zařízení s výstupními 
konektory HDMI

Počítač

do výstupu HDMI

Kabel HDMI (není součástí dodávky)

: Směr vedení videosignálu Použijte kvalitní vysokorychlostní kabel HDMI, 
na němž je specifikováno logo typu kabelu.
11CS



• Použijte kvalitní vysokorychlostní kabel HDMI. Použijete-li jiný typ kabelu, video 4K se nemusí 
správně zobrazit.

• Při připojování kabelu HDMI k jednotce dbejte na to, aby značka V na horní straně vstupu HDMI 
na jednotce byla nastavena stejným směrem jako značka v na konektoru kabelu.

• Pokud se vyskytnou potíže s obrazem zařízení, ke kterému je jednotka připojena pomocí kabelu 
HDMI, zkontrolujte nastavení připojeného zařízení.

• Pokud na počítači (např. notebooku) nastavíte, aby přenášel signál na obrazovku počítače a na toto 
zařízení, obraz zařízení se nemusí správně zobrazit. Nastavte výstup signálu z počítače pouze na 
externí monitor. Podrobné informace najdete v návodu k použití dodaném s počítačem. Ohledně 
nastavení počítače se obraťte na výrobce.

Poznámky
12CS



Promítání obrazu

1 Zapněte jednotku a zařízení, ke 
kterému je jednotka připojená.

2 Stisknutím tlačítka INPUT na 
obrazovce zobrazíte seznam vstupů.

3 Vyberte zařízení, jehož obraz chcete 
zobrazit.
Opakovaným stiskem tlačítka INPUT 
nebo stiskem tlačítka M/m/  (potvrdit) 
vyberte zařízení, jehož obraz chcete 
promítat.

Tip
Je-li položka „Status“ v nabídce Setup  
nastavena na hodnotu „Off“, seznam vstupů se 
nezobrazí. Stisknutím tlačítka INPUT lze 
přepínat vstupní konektory jeden po druhém.

1 Stiskněte tlačítko ?/1 (NAPÁJENÍ / 
POHOTOVOSTNÍ REŽIM).
Na obrazovce se objeví zpráva 
„POWER OFF?“.

2 Dříve než zpráva zmizí, stiskněte 
znovu tlačítko ?/1 (NAPÁJENÍ / 
POHOTOVOSTNÍ REŽIM).
Kontrolka ON/STANDBY bude blikat 
zeleně a dále poběží ventilátor, aby 
klesla vnitřní teplota. 

Ventilátor se zastaví, kontrolka ON/
STANDBY přestane blikat zeleně a 
rozsvítí se červeně.

Napájení se zcela vypne – teprve nyní 
můžete odpojit napájecí kabel.

Nikdy napájecí kabel neodpojujte, dokud 
kontrolka bliká.

Tip
Namísto provedení výše uvedených kroků 
můžete jednotku vypnout podržením tlačítka 
?/1 (NAPÁJENÍ / POHOTOVOSTNÍ 
REŽIM) přibližně po dobu 1 sekundy.

Promítání

Vypnutí napájení

Příklad: Zobrazení obrazu 
videozařízení připojeného ke 
konektoru HDMI 1 této jednotky.

Poznámka
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Sledování videí ve 3D
Při použití volitelných aktivních 3D brýlí 
(TDG-BT500A) si můžete vychutnat 
intenzivní 3D obraz v podobě 3D her nebo 
3D disků Blu-ray.

1 Zapněte 3D kompatibilní zařízení 
HDMI, ke kterému je jednotka 
připojena a poté spusťte 3D obsah.
Podrobnosti o spouštění 3D obsahu 
naleznete v návodu k použití od 
připojeného zařízení.

2 Zapněte jednotku a promítejte 3D 
video na plátno.
Podrobnosti o tom, jak promítat obraz, 
naleznete v části „Promítání obrazu“ 
(strana 13).

3 Zapněte 3D brýle a nasaďte si je tak, 
abyste se v nich cítili pohodlně.
Podrobnosti o použití 3D brýlí naleznete 
v části „Použití 3D brýlí“ (strana 14).

Tip
Tovární nastavení režimu „2D-3D Display 
Sel.“ je nastaveno na hodnotu „Auto“, aby bylo 
po detekci 3D signálu možné přehrávat 3D 
videa automaticky.

• V závislosti na typu signálu nemusí být 
zobrazení 3D videa možné. Aby nastavení 
odpovídalo formátu 3D obsahu, který chcete 
sledovat, nastavte položku „2D-3D Display 
Sel.“ na hodnotu „3D“, a položku „3D 
Format“ na hodnotu „Side-by-Side“ nebo 
„Over-Under“ (strana 32).

• 3D brýle používejte v rozsahu komunikace 
(strana 14).

• Každý člověk vnímá 3D video jinak.
• Pokud je v prostředí použití nízká teplota, 

může být 3D efekt zhoršený.

Úprava/nastavení 3D funkcí
3D funkce můžete upravit/nastavit 
stisknutím tlačítka 3D na dálkovém ovladači 
nebo prostřednictvím nastavení „3D 
Settings“ v nabídce Function . 
Podrobnosti najdete v části „3D Settings“ 
(strana 32).

1 Zapněte 3D brýle a registrujte je na 
jednotce.
Podrobnosti o registraci 3D brýlí 
naleznete v návodu k použití dodaném s 
3D brýlemi.

2 Nasaďte si 3D brýle.

3 Otočte se čelem k obrazovce.

Pokyny k použití
K nesprávné funkci může dojít v těchto 
případech:
• Pozice pro sledování obsahu je od 

projektoru příliš daleko 
• V blízkosti jednotky se vyskytují jiná 

komunikační zařízení, např. bezdrátová 
síť LAN (IEEE802.11 b/g/n) nebo 
mikrovlnná trouba s šířkou pásma 2,4 GHz

Rozsah komunikace 3D brýlí
Rozsah komunikace 3D brýlí je znázorněn 
na níže uvedeném obrázku. Pokud budete 
3D video sledovat z větší vzdálenosti, než je 
rozsah komunikace, nebo jednotku 
instalujete mimo rozsah komunikace, 3D 
brýle nemusí obraz správně zobrazit. Rozsah 
se rovněž liší v závislosti na prostředí 
místnosti a prostředí, kde je jednotka 
instalována.

Poznámky

Použití 3D brýlí
14CS



Pohled shora nebo z boku

Projektor

10 m 10 m 

10 m 

10 m 
15CS



Výběr poměru stran podle videosignálu
Máte možnost vybrat poměr stran, který je 
pro přijímaný videosignál nejvhodnější.

Stiskněte tlačítko ASPECT.
Nastavení „Aspect“ lze vybrat při každém 
stisknutí tlačítka. Rovněž je lze vybrat 
prostřednictvím nabídky (strana 28).

Tlačítko 
ASPECT

Původní obraz Doporučené nastavení a výsledné obrazy

1.85:1

Squeezed 1.85:1

1.85:1 Zoom

2.35:1

Squeezed 2.35:1

2.35:1 Zoom
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Původní obraz Doporučené nastavení a výsledné obrazy

1.78:1 (16:9)

1.33:1 (4:3)

1.33:1 (4:3) with side panels

 Normální

2.35:1

V Stretch

Při použití anamorfického objektivu

16:9

Squeeze

Při použití anamorfického objektivu
17CS



• Volitelné režimy poměru stran se liší v 
závislosti na vstupním signálu (strana 58).

• Když je na vstupu signál počítače, režim 
poměru stran nelze nastavit.

Poznámky k přepínání nastavení 
„Aspect“
• Při výběru režimu poměru stran si 

uvědomte, že změnou poměru stran 
původního obrazu se změní jeho vzhled.

• Pokud je jednotka používána k ziskovým 
účelům nebo veřejnému promítání, může 
úprava původního obrazu přepnutím 
režimu poměru stran představovat 
porušení práv autorů nebo producentů, 
která jsou chráněna zákonem.

Původní obraz Doporučené nastavení a výsledné obrazy

Squeezed

Stretch

Poznámky
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Výběr režimu zobrazení obrazu
Můžete vybrat režim zobrazení obrazu, 
který nejlépe odpovídá typu zdroje videa 
nebo podmínkám místnosti.
Můžete uložit a použít různé režimy 
předvolby zvlášť pro 2D a 3D formát.

Stiskněte některé tlačítko ze skupiny 
CALIBRATED PRESET.

Tlačítka 
CALIBRATED 
PRESET

Nastavitelné položky Popis

CINEMA FILM 1 Kvalita obrazu vhodná pro reprodukci vysoce dynamického a 
jasného obrazu, který je typický pro interpozitiv.

CINEMA FILM 2 Kvalita obrazu vhodná pro reprodukci bohatých tónů a barev, které 
jsou typické pro kino – založeno na režimu Cinema Film 1.

REF Nastavení kvality obrazu vhodné pro věrnou reprodukci 
původní kvality obrazu nebo když si chcete vychutnat kvalitu 
obrazu bez jakýchkoli úprav.

TV Kvalita obrazu vhodná na sledování televizních programů, 
sportů, koncertů a dalších videozáznamů.

PHOTO Vhodný na promítání fotografií pořízených digitálním 
fotoaparátem.

GAME Kvalita obrazu vhodná na hraní her, s dobře přizpůsobenými 
barvami a rychlou odezvou.

BRT CINE Kvalita obrazu vhodná na sledování filmů v jasném prostředí, 
např. v obývacím pokoji.

BRT TV Kvalita obrazu vhodná na sledování televizních programů, 
sportů, koncertů a dalších videozáznamů v jasném prostředí, 
např. v obývacím pokoji.

USER Nabízí vám možnost upravit kvalitu obrazu dle svých představ a 
nastavení poté uložit. Tovární nastavení je stejné jako režim 
„REF“.
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Zobrazení nabídky použitá pro účely vysvětlení se mohou lišit od skutečného zobrazení nabídky.

Ovládání nabídek 
Jednotka obsahuje nabídku na obrazovce pro 
provádění různých úprav a nastavení. Pokud 
vyberete název položky, vedle něhož je 
šipka (B), objeví se následující okno 
nabídky s položkami pro nastavení.

1 Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka M/m vyberte 
položku z nabídky a stiskněte tlačítko 
, nebo .
Objeví se položky, které lze ve vybrané 
nabídce upravit nebo nastavit. Aktuálně 
vybraná položka se zobrazuje bílou 
barvou.

3 Pro výběr položky, kterou chcete 
upravit nebo nastavit, stiskněte 
tlačítko M/m a poté stiskněte tlačítko 
, nebo .
Nastavitelné položky se zobrazují v 
místní nabídce, nabídce nastavení, 
nabídce úprav nebo následujícím okně 
nabídky.

Místní nabídka

Nabídka nastavení

Nabídka úprav

Použití nabídek

Poznámka

Nastavitelné položky
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Následující okno nabídky

4 Proveďte nastavení nebo úpravu položky.

Změna úrovně nastavení
Stisknutím tlačítka M/, hodnotu 
zvýšíte, a stisknutím tlačítka m/< 
hodnotu snížíte.
Stisknutím tlačítka  nastavení uložíte 
a obnovíte původní obrazovku nabídky.

Změna nastavení
Nastavení změníte stisknutím tlačítka 
M/m.
Stisknutím tlačítka  obnovíte 
původní obrazovku nabídky.
V závislosti na vybrané položce můžete 
původní obrazovku obnovit pomocí 
tlačítka <.

Vymazání nabídky
Stiskněte tlačítko MENU.

Obnovení upraveného obrazu
V nabídce Picture  vyberte položku „Reset“.

Poté, co se na obrazovce objeví nabídka, 
vyberte pomocí tlačítka < možnost „Yes“ a 
stiskněte tlačítko .
Všechna následující nastavení se obnoví do 
továrního nastavení:
„Reality Creation“, „Cinema Black Pro“, 
„Motionflow“, „Contrast“, „Brightness“, 
„Color“, „Hue“, „Color Temp.“, „Sharpness“ a 
„Expert Setting“ v nabídce Picture 

Obnovení upravených položek
Na obrazovce nabídky vyberte položku a 
zobrazte místní nabídku, nabídku nastavení 
nebo nabídku úprav.
Chcete-li do továrního nastavení obnovit 
pouze vybrané nastavení, stiskněte na 
dálkovém ovladači tlačítko RESET.

Tlačítko RESET na dálkovém ovladači funguje 
pouze tehdy, je-li vybrána nabídka úprav nebo 
nabídka nastavení.

Nastavitelné položky

Poznámka
21CS



Nabídka Picture
Nabídka Picture slouží k úpravě obrazu.

Tyto položky nemusí být v závislosti na typu vstupního signálu možné upravit nebo nakonfigurovat. 
Podrobnosti najdete v části „Vstupní signály a upravitelné / nastavitelné položky“ (strana 55).

Názvy položek uvedené v závorkách představují položky na dálkovém ovladači.

Poznámka

Nastavitelné položky Popis

Calib. Preset 
[CALIBRATED 
PRESET]

Můžete vybrat režim zobrazení obrazu, který nejlépe odpovídá typu 
zdroje videa nebo daného prostředí.
Můžete uložit a použít různé režimy předvolby zvlášť pro 2D a 3D formát.
Cinema Film 1: Kvalita obrazu vhodná pro reprodukci vysoce 
dynamického a jasného obrazu, který je typický pro interpozitiv.
Cinema Film 2: Kvalita obrazu vhodná pro reprodukci bohatých tónů a 
barev, které jsou typické pro kino – založeno na režimu Cinema Film 1.
Reference: Nastavení kvality obrazu vhodné pro věrnou reprodukci 
původní kvality obrazu nebo když si chcete vychutnat kvalitu obrazu bez 
jakýchkoli úprav.
TV: Kvalita obrazu vhodná na sledování televizních programů, sportů, 
koncertů a dalších videozáznamů.
Photo: Vhodný na promítání fotografií pořízených digitálním 
fotoaparátem.
Game: Kvalita obrazu vhodná na hraní her, s dobře přizpůsobenými 
barvami a rychlou odezvou.
Bright Cinema: Kvalita obrazu vhodná na sledování filmů v jasném 
prostředí, např. v obývacím pokoji.
Bright TV: Kvalita obrazu vhodná na sledování televizních programů, 
sportů, koncertů a dalších videozáznamů v jasném prostředí, např. v 
obývacím pokoji.
User: Nabízí vám možnost upravit kvalitu obrazu dle vašich představ a 
nastavení poté uložit. Tovární nastavení je stejné jako režim „Reference“.

Tip
Veškeré úpravy vlastností obrazu se ukládají zvlášť pro jednotlivé vstupy.

Reset Obnovuje všechna aktuálně vybraná nastavení režimů ze skupiny Calib. 
Preset na výchozí hodnoty (strana 21).

Tip
Funkce Reset neovlivní uložená nastavení položky „Color Temp“.
22CS



Reality Creation 
[REALITY 
CREATION]

Upravuje zpracování detailů a šumu obrazu. (Funkce přepočtu rozlišení)
On: Upravuje nastavení položky „Reality Creation“.

Database: Vyberte možnost „Normal“ nebo „Mastered in 4K“.
Možnost „Mastered in 4K“ poskytuje kvalitu obrazu vhodnou pro disk 
Blu-ray; „Mastered in 4K“ přináší Sony Pictures Home Entertainment.
Resolution: Zvýšíte-li hodnotu nastavení, textura a detaily obrazu 
budou ostřejší.
Noise Filtering: Zvýšíte-li hodnotu nastavení, šum (zrnitost obrazu) 
bude méně viditelný.
Test: On/Off: Při určité frekvenci se zapíná a vypíná, aby ověřil vliv 
funkce „Reality Creation“.

Tip
Pozice zobrazení statusu během testu spolupracuje s nastavením 
„Menu Position“ (strana 30).

Off: Funkce „Reality Creation“ není používána.

Cinema Black Pro

Contrast Enhancer 
[CONTRAST 
ENHANCER]

Automaticky upravuje úroveň světlých a tmavých míst, aby byl kontrast 
přizpůsoben jednotlivým scénám.
Zvyšuje ostrost obrazu a zajišťuje, aby obraz působil dynamicky.
High/Middle/Low: Nabízí možnost upravit vylepšení kontrastu.
Off: Funkce vylepšení obrazu není používána.

Lamp Control Přepíná výkon lampy.
High: Zvyšuje jas a promítá jasnější obraz.
Low: Snižuje jas a prostřednictvím jeho minimalizace vylepšuje 
zobrazení černé barvy. 

Tip
Nastavení na hodnotu „Low“ snižuje hluk ventilátoru a spotřebu energie, 
čímž prodlužuje životnost lampy.

Motionflow 
[MOTIONFLOW]

Smooth High: Zajišťuje plynulejší pohyb obrazu, což je obzvláště 
vhodné u filmového obsahu. 
Smooth Low: Zajišťuje plynulejší pohyb obrazu při běžném použití. 
True Cinema: Snímky jako např. filmy natočené rychlostí 24 snímků za 
sekundu jsou přehrávány s původní snímkovou frekvencí. 
Off: Funkce „Motionflow“ není používána.

Tipy
• Hodnotu „Off“ vyberte tehdy, způsobuje-li vybraná hodnota „Smooth 

High“, „Smooth Low“ nebo „True Cinema“ zkreslení obrazu.
• V závislosti na obrazovém obsahu nemusíte vizuální rozdíl poznat ani 

po změně nastavení.

Contrast 
[CONTRAST]

Slouží k úpravě kontrastu.
Vyšší hodnoty zvyšují ostrost obrazu, zatímco nižší hodnoty ji snižují.
Úpravy můžete provést stisknutím tlačítka CONTRAST +/- na 
dálkovém ovladači.
Při vstupním signálu HDR ve formátu „HDR10“, „HDR Reference“, 
„HLG“, nebo „Auto“ nastaveném na hodnotu „HDR“ se namísto 
hodnoty „Contrast“ zobrazí hodnota „Contrast(HDR)“.

Brightness
[BRIGHTNESS]

Slouží k úpravě jasu obrazu.
Čím je toto nastavení vyšší, tím je obraz jasnější. Čím je toto nastavení 
nižší, tím je obraz tmavší.
Úpravy můžete provést stisknutím tlačítka BRIGHTNESS +/- na 
dálkovém ovladači.

Nastavitelné položky Popis
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Color Slouží k úpravě intenzity barev.
Čím je toto nastavení vyšší, tím vyšší je intenzita. Čím je toto nastavení 
nižší, tím nižší je intenzita.

Hue Slouží k úpravě odstínu barev.
Čím je toto nastavení vyšší, tím je obraz zelenější. Čím je toto nastavení 
nižší, tím je obraz červenější.

Color Temp.
[COLOR TEMP]

Slouží k úpravě barevné teploty.
D93: Odpovídá barevné teplotě 9300 K, která se v televizorech běžně 
používá. Dodává bílé barvě modrý odstín.
D75: Odpovídá barevné teplotě 7500 K, která se používá ve 
standardním přídavném osvětlení. Poskytuje neutrální odstín mezi 
hodnotami „D93“ a „D65“.
D65: Odpovídá barevné teplotě 6500 K, která se používá ve 
standardním osvětlení. Dodává bílé barvě červený odstín.
D55: Odpovídá barevné teplotě 5500 K, která se používá ve 
standardním přídavném osvětlení. Dodává bílé barvě ještě červenější 
odstín.
Custom 1 to 5: Umožňuje upravit, nastavit a uložit vaši oblíbenou 
barevnou teplotu.
Tovární nastavení jsou následující.

Custom 1: Shodné s nastavením barevné teploty „D93“.
Custom 2: Shodné s nastavením barevné teploty „D75“.
Custom 3: Shodné s nastavením barevné teploty „D65“.
Custom 4: Shodné s nastavením barevné teploty „D55“.
Custom 5: Nastavení upřednostňující jas.

Tip
Nabízí možnost upravit jednotlivé položky na barevnou teplotu dle 
vašich preferencí.

Sharpness
[SHARPNESS]

Zvyšuje ostrost okrajů obrazu nebo snižuje šum.
Čím je toto nastavení vyšší, tím je obraz ostřejší. Čím je toto nastavení 
nižší, tím je obraz jemnější, takže dochází ke snížení šumu.
Úpravy můžete provést stisknutím tlačítka SHARPNESS +/- na 
dálkovém ovladači.

Expert Setting

NR (Noise 
Reduction)

Snižuje zrnitost nebo šum obrazu.
Auto: Rozpoznává úroveň šumu pro automatické snížení zrnitosti nebo 
šumu obrazu.
High/Middle/Low: Vyberte nastavení podle zrnitosti nebo šumu zdroje 
vstupního signálu.
Off: Funkce NR (noise reduction) není používána.

Tip
V závislosti na zdroji vstupního signálu nemusí být úroveň šumu při 
nastavení „Auto“ správně rozpoznána. Pokud je obraz při nastavení 
„Auto“ nepřijatelný, vyberte z nastavení „High“, „Middle“, „Low“ nebo 
„Off“ jiné.

Nastavitelné položky Popis
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MPEG NR 
(MPEG Noise 
Reduction)

Snižuje šum block noise a mosquito noise, zejména u digitálních signálů.
Auto: Rozpoznává úroveň šumu obrazu pro automatické snížení šumu 
block noise a mosquito noise.
High/Middle/Low: Vyberte nastavení podle šumu block noise a 
mosquito noise zdroje vstupního signálu.
Off: Funkce MPEG NR (MPEG noise reduction) není používána.

Tip
V závislosti na zdroji vstupního signálu nemusí být úroveň šumu při 
nastavení „Auto“ správně rozpoznána. Pokud je obraz při nastavení 
„Auto“ nepřijatelný, vyberte z nastavení „High“, „Middle“, „Low“ nebo 
„Off“ jiné.

Smooth Gradation Vyhlazuje přechod plochých částí obrazu.
High/Middle/Low: Nabízí možnost upravit efekt hladkého přechodu.
Off: Funkce hladkého přechodu není používána.

Film Mode V závislosti na vybraném filmovém zdroji nastavte přehrávání.
Auto: Vhodné pro reprodukci pohybu původního obrazu. Tuto položku 
nastavte v běžných případech na hodnotu „Auto“.
Off: Přehrává obraz v progresivním formátu, aniž by byly automaticky 
rozpoznávány videosignály.

Gamma 
Correction
[GAMMA 
CORRECTION]

Slouží k úpravě vlastností odezvy odstínu obrazu.
Vyberte si z 10 možností oblíbený odstín.
1,8: Jasný Vytváří celkově jasnější obraz.
2,0
2,1
2,2
2,4
2,6: Tmavý Vytváří celkově tmavší obraz.
Gamma 7: Vytváří ostřejší obraz prostřednictvím zvýraznění tmavších 
částí.
Gamma 8: Vytváří jasnější obraz než Gamma 7. Tuto možnost vyberte, 
sledujete-li obraz v jasném prostředí, např. v obývacím pokoji.
Gamma 9: Vytváří jasnější obraz než Gamma 8.
Gamma 10: Zvyšuje ostrost obrazu. Tuto možnost vyberte, sledujete-li 
televizní programy v jasném prostředí, např. v obývacím pokoji.
Off: Funkce „Gamma Correction“ není používána.

Color Correction
[COLOR 
CORRECTION]

On: Slouží k úpravě odstínu, saturace a jasu vybraných barev.
Pro specifikaci požadované barvy opakujte níže popsané kroky 1 a 2.
1 Stisknutím tlačítka M/m vyberte položku „Color Select“, a poté 

stisknutím tlačítka </, vyberte z barev „Red“, „Yellow“, 
„Green“, „Cyan“, „Blue“ a „Magenta“ tu, kterou chcete upravit.

2 Stisknutím tlačítka M/m vyberte položku „Hue“, „Saturation“ nebo 
„Brightness“, a pomocí tlačítka </, je za sledování promítaného 
obrazu upravte.

Off: Efekt „Color Correction“ není používán.

Clear White Zvýrazňuje jasné bílé barvy.
High/Low: Nabízí možnost upravit efekt „Clear White“.
Off: Efekt „Clear White“ není používán.

Nastavitelné položky Popis
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x.v.Color Tuto položku nastavte po připojení jednotky k zařízení, které podporuje 
funkci x.v.Color a přehrává videosignál x.v.Color.
On: Můžete přehrávat videosignál x.v.Color.
Off: Funkce „x.v.Color“ není používána.

Tip
Nastavením položky x.v.Color na hodnotu „On“ se vypne gamma korekce.

HDR Nastavuje přehrávání obsahu ve formátu HDR.
Auto: Automaticky rozeznává obsah ve formátu HDR a používá 
optimální kvalitu obrazu.
Když vstupní signál podporuje barevný prostor BT.2020, položka 
„Color Space“ se nastaví na hodnotu „BT.2020“ automaticky. V případě 
jiného vstupního signálu než BT.2020 se použije režim nastavený v 
položce „Color Space“. (Barevný prostor „BT.2020“ v tomto případě 
není k dispozici.)
HDR10: Nastavte při přehrávání obsahu, který je kompatibilní s 
formátem HDR10.
HDR Reference: Tento režim je vhodný pro přehrávání obsahu, který je 
kompatibilní s formátem HDR10, s maximálním jasem 1000 nitů.
HLG: Nastavte při přehrávání obsahu, který je kompatibilní s formátem 
HLG.
Off: Nastavte při přehrávání obsahu v jiném formátu než HDR.
Když je vybráno nastavení „HDR10“, „HDR Reference“, „HLG“ nebo 
„Off“, lze z nabídky „Color Space“ vybrat kterýkoli režim.

• Není-li pro obsah vstupu zvoleno správné nastavení, světlá a tmavá 
místa videa se mohou zobrazovat příliš světle nebo tmavě.

• Při nastavování režimu „HDR10“ nebo „HDR Reference“ porovnejte 
kvalitu obrazu v obou režimech a vyberte ten, který optimálně 
zobrazuje průměrný jas a odstín jasných míst obrazu.

Color Space
[COLOR SPACE]

Převádí barevný prostor.
BT.709: Barevný prostor ITU-R BT.709, který se používá pro televizní 
vysílání ve vysokém rozlišení nebo na discích Blu-ray. Barevný prostor 
odpovídá sRGB.
BT.2020: Barevný prostor je širší než BT.709. Toto nastavení použijte 
při přehrávání HDR obsahu.
Color Space 1: Barevný prostor vhodný na sledování televizních 
programů, sportů, koncertů atd.
Color Space 2: Barevný prostor vhodný na sledování televizních 
programů, sportů, koncertů a dalších videozáznamů v jasném prostředí, 
např. v obývacím pokoji.
Color Space 3: Barevný prostor vhodný na sledování filmů v jasném 
prostředí, např. v obývacím pokoji.
Custom: Nabízí možnost upravit nastavení barevného prostoru.

Když je položka „HDR“ nastavená na hodnotu „Auto“, volitelný režim 
se mění podle vstupního signálu (strana 26).

Nastavitelné položky Popis

Poznámky

Poznámka
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Input Lag 
Reduction

Zkracuje prodlevu zobrazení videa.
On: Zkracuje dobu pro zobrazení vstupního obrazu videa; vhodné na 
zvýšení reakční rychlosti zobrazení při použití externího ovladače atd.
Off: Vypíná funkci Input Lag Reduction.

Tip
Když je položka „Input Lag Reduction“ nastavena na hodnotu „On“, 
režimy Motionflow, NR, a MPEG NR nelze nastavit.

Nastavitelné položky Popis
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Nabídka Screen
Nabízí možnost nastavit velikost obrazu, režim poměru stran atd.

Tyto položky nemusí být v závislosti na vstupním signálu k dispozici. Podrobnosti najdete v části 
„Vstupní signály a upravitelné / nastavitelné položky“ (strana 55).

Názvy položek uvedené v závorkách představují položky na dálkovém ovladači.

Poznámka

Nastavitelné položky Popis

Aspect
[ASPECT]

Můžete nastavit poměr stran obrazu zobrazeného aktuálním vstupním 
signálem (strana 16). 
Funkci lze nastavit, pouze když je na vstupu videosignál.
1.85:1 Zoom: Poměr stran 1,85:1 se zobrazuje v původním poměru 
stran a zvětšený, aby se na horní a spodní straně obrazovky 
nezobrazovaly černé pruhy.
2.35:1 Zoom: Poměr stran 2,35:1 se zobrazuje v původním poměru 
stran a zvětšený, aby černé pruhy na horní a spodní straně obrazovky 
byly co nejmenší.
Vyberete-li v nabídce Installation  u položky „Trigger Select“ 
možnost „2.35:1 Zoom“, bude z konektoru TRIGGER (strana 35) 
vyveden signál 12 V.
Normal: Vstupní video se zobrazuje v původním poměru stran a 
zvětšené, aby vyplnilo obrazovku. Tento režim je vhodný pro 
zobrazování videa s poměrem stran 1,78:1 (16:9) a 1,33:1 (4:3).
V Stretch: Toto je nejvhodnější režim při použití plátna s poměrem stran 
2,35:1 k zobrazení videa s poměrem stran 2,35:1 pomocí komerčně 
dostupného anamorfického objektivu.
Vyberete-li v nabídce Installation  u položky „Trigger Select“ 
možnost „V Stretch“, bude z konektoru TRIGGER (strana 35) vyveden 
signál 12 V.
Squeeze: Při tomto nastavení se video s poměrem stran 1,78:1 (16:9) a 
1,33:1 (4:3) za použití komerčně dostupného anamorfického objektivu 
zobrazí ve správném poměru stran.
Stretch: Zobrazuje video zmáčknuté na poměr stran 1,33:1 (4:3) v 
poměru stran 1,78:1 (16:9).
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Nastavitelné položky Popis

Tipy
• Vyberete-li režim „V Stretch“ nebo „Squeeze“, zvolte prostřednictvím 

položky „Anamorphic Lens“ v nabídce Installation  typ 
anamorfického objektivu.

• Volitelné režimy poměru stran se liší v závislosti na vstupním signálu 
(strana 58).

• Režim poměru stran nelze nastavit u vstupního signálu z počítače nebo 
vstupního signálu s rozlišením 4096 x 2160 (strany 53, 54, 58).

Blanking Tato funkce umožňuje upravit oblast zobrazení ve čtyřech směrech 
obrazovky.
On: Zvýrazněním položky Left, Right, Top nebo Bottom vyberte 
pomocí tlačítek M/m okraj, který chcete upravit.
Pomocí tlačítek </, upravte velikost prázdné plochy. 

Off: Vypne funkci Blanking.

Tip
V závislosti na nastavení poměru stran nemusí být úprava funkce 
blanking doleva/doprava k dispozici.
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Nabídka Setup
Nabídka Setup slouží ke změně továrního nastavení atd.

Nastavitelné položky Popis

Status Nastavuje, zda je zobrazena nabídka na obrazovce.
Pro vypnutí nabídek na obrazovce s výjimkou některých nabídek, zpráv 
při vypínání napájení a výstražných zpráv nastavte tuto položku na 
hodnotu „Off“.

Language Slouží k výběru jazyka používaného v nabídce a nabídkách na obrazovce.

Menu Position Nabízí možnost změnit pozici zobrazování nabídky na obrazovce.
Bottom Left: Zobrazuje nabídku v levé spodní části obrazovky.
Center: Zobrazuje nabídku uprostřed obrazovky.

High Altitude Mode Provádí nastavení jednotky na provoz v konkrétním atmosférickém 
tlaku.
On: Toto nastavení použijte při použití jednotky v nadmořské výšce 
1500 m (přibl. 4900 stop) a výše.
Off: Toto nastavení použijte při použití jednotky v běžné nadmořské 
výšce.

Tip
Při nastavení této položky na hodnotu „On“ se zvýší hluk ventilátoru, 
jelikož se zvýší jeho rychlost.

Remote Start Provádí nastavení funkce vzdáleného startu Remote Start.
On: Můžete zapnout napájení z počítače nebo terminálu připojeného k síti.
Off: Vypne funkci Remote Start.

Tipy
• Abyste mohli funkci použít, měla by jednotka být předem připojená k 

síti (strana 37).
• K zapnutí napájení prostřednictvím funkce Remote Start je potřeba z 

počítače nebo terminálu odeslat speciální příkaz. Ohledně podrobností 
se obraťte na kvalifikovaného pracovníka společnosti Sony.

Je-li funkce Remote Start nastavena na hodnotu „On“, zvýší se spotřeba 
energie v pohotovostním režimu. Je-li položka Network Management 
nastavena na hodnotu „On“, funkce Remote Start se na hodnotu „On“ 
nastaví automaticky – toto nastavení nelze změnit. Toto se v nabídce 
nezobrazí.

Poznámka
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Network Management On: Tuto hodnotu nastavte, když jste připojení k síti a souvisle 
komunikujete se zařízením pro ovládání projektoru.

Když je položka Network Management nastavena na hodnotu „On“, 
funkce sítě je dlouhodobě aktivní. Není-li jednotka trvale připojená k 
síti, nastavte položku Network Management na hodnotu „Off“. Pokud ji 
nastavíte na hodnotu „On“, zvýší se spotřeba energie.

Power Saving Provádí nastavení režimu úspory energie.
Standby: Pokud po dobu 10 minut není přiveden žádný vstupní signál, 
napájení se automaticky vypne a projektor se přepne do pohotovostního 
režimu.
Off: Deaktivuje funkci úspory energie.

Lamp Setting Při výměně lampy vyberte požadované nastavení lampy 
(strana 48).

All Reset Všechna nastavení se vrátí do továrního nastavení.

Funkce „Lamp Timer“ v nabídce Information  nebude resetována.

Nastavitelné položky Popis

Poznámka
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Nabídka Function
Nabídka Function slouží k úpravě nastavení různých funkcí jednotky.

Nastavitelné položky Popis

3D Settings Nabízí možnost změnit nastavení 3D funkce.

2D-3D Display 
Sel.

Slouží k přepínání „2D“ a „3D“ videa.
Auto: Zobrazuje 3D video, pokud je na vstupu signál HDMI s 3D 
informacemi*. Zobrazuje 2D video, pokud je na vstupu jiný signál.
3D: Zobrazuje 3D video v závislosti na 3D systému, který je nastaven v 
položce „3D Format“. Když je však na vstupu do jednotky signál HDMI 
s 3D informacemi, 3D video se zobrazí v závislosti na 3D systému 
tohoto signálu HDMI.
* 3D informace jsou dodatečné informace, které rozlišují druhy 3D. 

Některé signály HDMI disponují dodatečnými informacemi, které 
rozlišují druhy 3D, a některé signály HDMI je naopak nemají.

3D Format: Nastavuje 3D systém, když vstupní signál HDMI 
neobsahuje 3D informace.

Simulated 3D: Převádí 2D video na 3D video. Nastavení lze vybrat 
pouze při vstupu HD signálu.
Funkce simulovaného 3D může mít v závislosti na zdroji videa 
omezený efekt.
Každý člověk vnímá 3D video jinak.
Side-by-Side: Toto nastavení vyberte pro zobrazení 3D obrazu jako 
dvou podobných obrazů vedle sebe.
Over-Under: Toto nastavení vyberte pro zobrazení 3D obrazu jako 
dvou podobných obrazů nad sebou.

Tipy
• V případě některých zdrojů videa nelze položku „2D-3D Display 

Sel.“nastavit na hodnotu „3D“. Dostupné 3D signály naleznete v části 
„Kompatibilní 3D signály“ (strana 56).

• Funkce simulovaného 3D může mít v závislosti na velikosti plátna 
(doporučujeme 100 až 120 palců) a zdroji videa omezený efekt.

• Nabídka se ve zobrazení 3D videa zobrazuje dvojmo a je nejlépe 
čitelná s 3D brýlemi.
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3D Depth Adjust Slouží k úpravě hloubky 3D videa na obrazovce. Nastavení lze upravit 
pouze tehdy, je-li vybraný jiný formát 3D než „Simulated 3D“.

Doporučujeme nastavení „3D Depth Adjust“ nastavit na hodnotu „0“. 
3D videa mohou být v závislosti na nastavení „3D Depth Adjust“ 
náročná na vnímání.

Simulated 3D 
Effect

Slouží k úpravě 3D efektu, když je obsah ve formátu 2D převáděn na 3D 
video. Úroveň efektu lze nastavit na hodnotu „High“, „Middle“ a „Low“.

Tip
Každý člověk vnímá 3D video převedené pomocí funkce simulovaného 
3D jinak.

Dynamic Range Provádí nastavení úrovně vstupu videa u konektorů HDMI 1 a HDMI 2.
Auto: Provádí automatické nastavení úrovně vstupu videa.
Limited: Úroveň vstupu videa je nastavena pro signály, které odpovídají 
hodnotě 16–235.
Full: Úroveň vstupu videa je nastavena pro signály, které odpovídají 
hodnotě 0–255.

Neníli správně zvoleno nastavení výstupu videa z připojeného zařízení 
HDMI, světlá a tmavá místa videa se mohou zobrazovat příliš světle 
nebo tmavě.

HDMI Signal Format Slouží k přepnutí formátu videosignálu u rozlišení 4K.
Standard Format: Zobrazuje obraz ve standardním formátu HDMI. 
Enhanced Format: Zobrazuje obraz ve formátu HDMI s lepšími 
detaily. 

Tipy
• Je-li vybráno nastavení „Enhanced Format“, může se vyskytnout 

problém s výstupem obrazu či zvuku. V takovém případě změňte 
nastavení na hodnotu „Standard Format“.

• Po změně formátu videosignálu může chvíli trvat, než se obraz objeví.

Test Pattern Zobrazí testovací mřížku v závislosti na nastavení.
On: Na obrazovce se objeví testovací mřížka, která se používá při nastavení 
objektivu pomocí položek „Lens Focus“, „Lens Zoom“ a „Lens Shift“.
Off: Testovací mřížka se nezobrazí.

Tip
Když se zobrazí testovací mřížka, bude mít pouze zelenou barvu, abyste 
mohli snadno nastavit zaostření.

Settings Lock Uzamkne nastavitelné položky nabídky, aby nedošlo k provozní chybě 
(strana 34).
Off: Slouží ke zrušení zámku nastavení.
Level A: Položky ze skupiny 1 (viz níže) se v nabídce nezobrazí a 
nejsou dostupné.
Level B: Položky ze skupiny 1 a 2 (viz níže) se v nabídce nezobrazí a 
nejsou dostupné.

Nastavitelné položky Popis

Hloubka

NormálníPřední Hloubka

Poznámka
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Skupina 1 Skupina 2

Položky uzamčené zámkem nastavení

Nabídka 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

Nabídka Setup

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

Nabídka Function

Dynamic Range
Test Pattern

Nabídka Installation

Image Flip
Lens Control
Anamorphic Lens
Trigger Select
IR Receiver
Panel Alignment
Network Setting
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Nabídka Installation
Nabídka Installation slouží k úpravě nastavení instalace.

Nastavitelné položky Popis

Image Flip Převrátí obraz na obrazovce vodorovně a/nebo svisle.
HV: Převrátí obraz vodorovně a svisle.
H: Převrátí obraz vodorovně. 
V: Převrátí obraz svisle.
Off: Obraz nelze převrátit.
Tuto položku použijte při promítání ze zadní strany místnosti nebo při 
instalaci na strop.

Lens Control Brání veškerým nechtěným úpravám nastavení objektivu, např. „Lens 
Focus“, „Lens Zoom“ a „Lens Shift“.
On: Umožňuje úpravy objektivu.
Off: Brání veškerým úpravám objektivu.

Anamorphic Lens Umožňuje výběr nastavení, které bude odpovídat konverznímu poměru 
anamorfického objektivu.
1.24x: Toto nastavení vyberte při použití anamorfického objektivu s 
vodorovným poměrem 1,24x.
1.32x: Toto nastavení vyberte při použití anamorfického objektivu s 
vodorovným poměrem 1,32x.

Trigger Select Přepíná funkce výstupu konektoru TRIGGER.
Off: Slouží k vypnutí funkce konektoru TRIGGER.
Power: Když je jednotka zapnutá, poskytuje konektor TRIGGER 
výstup signálu 12 V. Když je jednotka v pohotovostním režimu, 
konektor TRIGGER neposkytuje výstup signálu.
V Stretch: Spolupracuje s režimem „V Stretch“ (strana 28) z nastavení 
položky „Aspect“ a poskytuje výstup signálu 12 V z konektoru TRIGGER.
2.35:1 Zoom: Spolupracuje s režimem „2.35:1 Zoom“ (strana 28) z 
nastavení položky „Aspect“ a poskytuje výstup signálu 12 V z 
konektoru TRIGGER.

IR Receiver Slouží k výběru snímače dálkového ovládání (přijímač infračerveného 
signálu) na přední a zadní straně jednotky. 
Front & Rear: Aktivuje přední i zadní snímač.
Front: Aktivuje pouze přední snímač.
Rear: Aktivuje pouze zadní snímač.
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Panel Alignment Tato funkce umožňuje upravit rozdíly v barvě znaků nebo obrazu na 
obrazovce.
Adjust: Slouží k úpravě rozdílů barev pomocí nastavení „Adjust Color“ 
nebo „Adjust Item“.

Adjust Item: Slouží k výběru úprav prováděných od nižší úrovně.
Shift: Celý obraz se posune a budou provedeny úpravy.
Zone: Vybere požadovaný rozsah a provede úpravy.

Adjust Color: Přiřazuje požadovanou barvu pro úpravu rozdílů v 
barvě. Pro úpravu na základě hodnoty „G“ (zelená) vyberte hodnotu 
„R“ (červená) nebo „B“ (modrá).
Pattern Color: Když je položka „Adjust Color“ nastavena na hodnotu 
„R“, vyberte hodnotu „R/G“ (červená a zelená) nebo „R/G/B“ (bílá, 
všechny barvy). Když je položka „Adjust Color“ nastavena na hodnotu 
„B“ (modrá), vyberte hodnotu „B/G“ (modrá a zelená) nebo „R/G/B“ 
(bílá, všechny barvy).
Adjust: Úpravu posunu a oblasti barvy vybrané v položce „Adjust 
Color“ lze provést pomocí tlačítek </,, M/m.

Při výběru položky „Shift“: Na obrazovce úpravy posunu přiřaďte 
nastavení vodorovného směru (H) pomocí tlačítek </, a 
nastavení svislého směru (V) pomocí tlačítek M/m.

Při výběru položky „Zone“: Pomocí tlačítek </, vyberte 
vodorovnou pozici (pozice H), a pomocí tlačítek M/m svislou pozici 
(pozice V), kterou chcete upravit. Poté stiskněte tlačítko .

Pomocí tlačítek </, nastavte hodnotu pro úpravu ve vodorovném 
směru (směr H), a pomocí tlačítek M/m ve svislém směru (směr V). 
Pozici, kterou chcete upravit, můžete znovu vybrat stisknutím 
tlačítka .

Reset: Obnovuje tovární nastavení.
Preset: Optimalizovaná data byla nastavena.

V závislosti na výše provedených změnách mohou být barvy 
nerovnoměrné nebo může dojít ke změně rozlišení.

Nastavitelné položky Popis

Poznámka
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Network Setting Provádí nastavení internetových protokolů.

IPv4 Setting IP Address Setup: Slouží k výběru způsobu nastavení IP adresy.
Auto (DHCP): IP adresa se přidělí automaticky ze serveru DHCP jako 
směrovače.
Manual: Pro ruční zadání IP adresy.
Je-li položka „IP Address Setup“ nastavena na hodnotu „Manual“, 
zadejte položky „IP Address“, „Subnet Mask“ a „Default Gateway“. 
Jednotlivé položky nastavte pomocí tlačítek M/m a poté stiskněte 
tlačítko . Stisknutím tlačítek </, vyberte vstup a pomocí 
tlačítek M/m zadejte hodnotu. Po zadání všech položek vyberte 
možnost „Apply“ a stiskněte tlačítko . Zadané nastavení se 
zaregistruje.

IP Address: Nastavuje IP adresu jednotky.
Subnet Mask: Nastavuje masku podsítě jednotky.
Default Gateway: Nastavuje výchozí bránu jednotky.
MAC Address: Zobrazuje adresu MAC jednotky. Tuto hodnotu nelze 
změnit.
Apply: Aktivuje ručně nastavenou IP adresu.

IPv6 Information Zobrazuje informace o adrese IPv6.
Chcete-li nastavit adresu IPv6, použijte internetový prohlížeč (strana 39).

Nastavitelné položky Popis
37CS



Nabídka Information
Nabídka Information obsahuje název modelu, sériové číslo, typ/formát vstupního signálu, verzi 
softwaru a celkový počet hodin použití lampy.

Výše uvedené údaje nelze upravit.

Tato jednotka má výchozí obrazová data, aby mohla náležitě upravovat data předvoleb 
vstupních signálů podle signálů zobrazených v části „Signály předvoleb“ (strana 53) (paměť 
předvoleb). Při vstupu přednastaveného signálu jednotka automaticky detekuje typ signálu a 
vyvolá data pro tento signál z paměti předvoleb, aby jej upravila na optimální obraz. Typ 
signálu se zobrazí v nabídce Information .

Části obrazovky mohou v závislosti na vstupním signálu počítače zůstat skryty nebo se mohou 
zobrazit nesprávně.

Položky Popis

Model Name Zobrazuje název modelu

Serial No. Zobrazí sériové číslo.

Signal type Zobrazuje rozlišení vámi vybraného vstupního signálu. Je-li na vstupu 
vstupní signál s 3D informacemi, zobrazí se typ vstupního signálu a 
formát 3D.

Color Format Zobrazuje formát barev vámi vybraného vstupního signálu.

Color Space Zobrazuje barevný prostor vámi vybraného vstupního signálu. 
(„BT.601“, „BT.709“ nebo „BT.2020“).

HDR Format Je-li vstupní signál kompatibilní s formátem HDR, v závislosti na 
vstupním signálu se zobrazí hodnota „HDR10“ nebo „HLG“.

Software Version Zobrazuje verzi softwaru.

Lamp Timer Zobrazuje dobu, po niž byla lampa zapnutá (celkový čas použití).

Poznámka

Informace o paměti předvoleb

Poznámka

Typ signálu
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Připojení k síti vám umožňuje ovládat 
následující funkce:
• Kontrola aktuálního stavu jednotky přes 

webový prohlížeč.
• Provádění síťových nastavení jednotky.
• Monitorování sítě a ovládání pomocí 
řídícího protokolu (Advertisement, 
ADCP, AMX DDDP (Dynamic Device 
Discovery Protocol), Crestron 
RoomView, Control4).

• Před připojením projektoru k síti se poraďte 
s osobou, která provádí nastavení sítě. Síť 
musí být zabezpečená.

• Při použití projektoru připojeného k síti 
použijte internetový prohlížeč pro přístup k 
ovládacímu oknu a změňte nastavení 
omezení přístupu z továrního nastavení 
(strana 41). Doporučujeme pravidelně měnit 
heslo.

• Jakmile v internetovém prohlížeči dokončíte 
nastavení, pro odhlášení jej zavřete.

• Zobrazení nabídky použitá níže pro 
vysvětlení se mohou lišit v závislosti na 
modelu, který používáte.

• Podporovaným webovým prohlížečem je 
Internet Explorer 8/9/10/11.

• Nabídka se zobrazuje pouze v angličtině.
• Je-li prohlížeč v počítači nastaven na 

hodnotu [Použít proxy server], a máte-li ze 
svého počítače přístup k jednotce, zrušením 
zatržení nastavte přístup bez použití proxy 
serveru.

• Protokol AMX DDDP není kompatibilní s 
adresou IPv6.

• Tyto síťové funkce jsou k dispozici, když je 
jednotka zapnutá.

Zobrazení 
ovládacího okna 
jednotky v 
internetovém 
prohlížeči

1 Připojte kabel LAN.

2 Síťová nastavení jednotky nastavte 
pomocí položky „Network Setting“ v 
nabídce Installation  (strana 37).

3 Spusťte na počítači internetový 
prohlížeč, do adresního řádku zadejte 
následující údaj a poté stiskněte klávesu 
Enter.
http://xxx.xxx.xxx.xxx
(xxx.xxx.xxx.xxx: IP adresa jednotky)

Připojení pomocí adresy IPv6
http://[xxxx:xxxx:- xxxx]

IP adresu jednotky zjistíte v položce 
„Network Setting“ v nabídce Installation 

.

V internetovém prohlížeči se zobrazí 
následující okno:

Používání síťových funkcí

Poznámky

Konektor 
LAN

Kabel LAN 
(rovný typ) (není 
součástí balení)

Rozbočovač, router atd.
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Jakmile provedete síťová nastavení, 
můžete ovládací okno otevřít pouhým 
provedením kroku 3 tohoto procesu.

Použití ovládacího 
okna

Klikněte na jedno z tlačítek pro přepínání 
stránek, aby se zobrazila požadovaná 
stránka nastavení.

Můžete omezit přístup uživatelů jakékoliv 
jednotlivé stránky.

Administrator: Povolen přístup na 
všechny stránky

User: Povolen přístup na všechny 
stránky kromě stránky Setup

Při prvním přístupu na stránku Setup 
použijte v ověřovacím dialogovém okně 
uživatelské jméno „root“ a heslo 
„Projector“.
Při prvním přihlášení se zobrazí okno s 
výzvou ke změně hesla. Změnu hesla 
proveďte podle pokynů na obrazovce.
Jméno administrátora je přednastaveno na 
„root“.

Přepnutí stránky

Nastavení omezení přístupu

Tlačítka přepínání stránek
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Heslo lze změnit na stránce Password na 
kartě Setup.
Při změně hesla zadejte nové heslo.
Heslo administrátora a uživatele musí mít 
délku 8 až 16 znaků a musí obsahovat 
alfanumerické znaky. Rozlišují se velká a 
malá písmena.
Výchozí heslo „Projector“ nelze nastavit 
jako nové heslo. 

Zapomenete-li heslo, obraťte se na 
kvalifikovaného pracovníka společnosti Sony.
S vaším souhlasem bude heslo obnoveno.

Aktuální nastavení jednotky zjistíte na 
stránce Information.

Poznámka

Zjištění informací o jednotce

Přihlašovací pole [administrátor]

Přihlašovací pole [uživatel]

Informační oblast
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Odstraňování problémů
Pokud vám připadá, že jednotka nefunguje správně, pokuste se problém diagnostikovat a 
opravit pomocí následujících pokynů. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaného 
pracovníka společnosti Sony.

Napájení

Obraz

Řešení chyb

Příznak Příčina a řešení Strana

Systém nelze zapnout. Pokud napájení vypnete a zapnete tlačítkem ?/1 (NAPÁJENÍ / 
POHOTOVOSTNÍ REŽIM) v rychlém sledu, napájení se 
nemusí zapnout. Přibližně za jednu minutu zapněte napájení.

–

Bezpečně nasaďte kryt lampy a poté pevně dotáhněte šroubky. 49

Zkontrolujte varovné kontrolky. 45

Napájení se náhle vypne. Zkontrolujte, že je položka „Power Saving“ v nabídce Setup 
 nastavená na hodnotu „Standby“.

31

Nastavte položku „Power Saving“ na hodnotu „Off“. 31

Příznak Příčina a řešení Strana

Nefunguje obraz. Zkontrolujte, zda je spojovací kabel správně připojen k 
externímu zařízení.

11

Pomocí tlačítka INPUT vyberte požadovaný vstupní zdroj. 13

Zkontrolujte, zda je signál počítače nastaven na výstup do 
externího monitoru.
Pokud je signál notebooku, počítače apod. vysílán na jeho 
obrazovku a externí monitor, nemusí se obraz externího 
monitoru zobrazovat správně. Nastavte výstup signálu z 
počítače pouze na externí monitor.

–

Obraz se zobrazuje 
dvojmo.

Video je zobrazeno ve formátu 3D. Sledujte 3D videa s 3D 
brýlemi a nastavte položku „2D-3D Display Sel.“ na 
hodnotu „3D“. 

14, 32

Jasná nebo tmavá část 
videa působí příliš jasně 
nebo tmavě.

Tento příznak se může vyskytnout při jiné úrovni vstupního 
signálu než standardní HDMI. Změňte úroveň výstupu 
připojeného zařízení nebo v nabídce jednotky Function  
přepněte položku Dynamic Range.

33

Obraz je příliš tmavý. V nabídce Picture  dle potřeby upravte položky 
„Contrast“ a „Brightness“.

23

Obraz není jasný. Nastavte zaostření. 8

Pokud je objektiv zamlžený kvůli orosení, ponechte 
jednotku přibližně dvě hodiny zapnutou.

–

Barva písma nebo obrazu 
neodpovídá.

Pomocí položky „Panel Alignment“ vyberte v nabídce 
Installation  požadované barevné schéma.

36
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Nabídka na obrazovce

Dálkový ovladač

Obraz zůstane na 
obrazovce. (retence 
obrazu)

Jsou-li statické snímky s vysokým kontrastem zobrazeny 
delší dobu, může na obrazovce dojít k částečné retenci 
obrazu. Jedná se pouze o dočasnou situaci. Retence obrazu 
se zbavíte chvilkovým vypnutím napájení.

–

Na částech obrazu 
se přibližně po 1 až 
3 minutách od spuštění 
objevuje růžové nebo 
zelené zbarvení.

To může být způsobeno podmínkami prostředí.
Ponechte zapnuté napájení a vyčkejte přibližně 5 minut. 
Zbarvení samo zmizí.

–

Příznak Příčina a řešení Strana

Nabídka na obrazovce se 
nezobrazuje.

Nastavte položku „Status“ v nabídce Setup  na hodnotu 
„On“.

30

Zkontrolujte, zda se kontrolka ON/STANDBY rozsvítí 
zeleně. Když kontrolka ON/STANDBY bliká zeleně, 
jednotka se spouští. Počkejte, až kontrolka přestane blikat a 
rozsvítí se zeleně.

7

Název modelu nezmizí z 
obrazovky.

Režim zobrazení jednotky lze nastavit při koupi. Poraďte se 
s místním prodejcem nebo kvalifikovaným pracovníkem 
společnosti Sony.

–

Příznak Příčina a řešení Strana

Dálkový ovladač 
nefunguje.

Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové. –

Baterie vložte správně s ohledem na polaritu. –

Pokud je v blízkosti snímače dálkového ovládání zářivka, 
jednotka může fungovat nesprávně nebo samovolně.

–

Zkontrolujte umístění snímače dálkového ovládání na 
jednotce.

3, 4

V nabídce Installation  nastavte položku „IR Receiver“ 
na hodnotu „Front & Rear“.

35

Ujistěte se, že kabel není připojený ke konektoru IR IN. 3

Příznak Příčina a řešení Strana
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3D videa

Další

Příznak Příčina a řešení Strana

Video nevypadá jako 3D 
videa.

Zkontrolujte, zda jsou 3D brýle zapnuté. 14

Zkontrolujte, zda baterie ve 3D brýlích není slabá nebo 
nedostatečně nabitá.

–

Nastavte položku „2D-3D Display Sel.“ na hodnotu „Auto“ 
nebo „3D“.

32

Zkontrolujte, zda jsou vstupní signály kompatibilní s 3D 
signály.

56

3D signály nemusí být v závislosti na specifikacích 
připojeného AV selektoru / AV zesilovače / externího zařízení 
přiváděny. Pokud není 3D signál přiváděn, zkontrolujte 
specifikace a/nebo nastavení AV selektoru / AV zesilovače / 
externího zařízení.

–

V případě, že je pozice pro sledování obsahu příliš 
vzdálená, nemusí být 3D brýle schopny obraz správně 
zobrazit.

14

Velikost obrazovky je nevhodná. Nastavte nízké zvětšení 
nebo obraz sledujte z větší vzdálenosti od obrazovky.

61

Podrobnosti naleznete v podkapitole „Použití 3D brýlí“ v 
části „Pokyny k použití“.

14

Příznak Příčina a řešení Strana

Ventilátor je hlučný. V nabídce Setup  zkontrolujte nastavení režimu „High 
Altitude Mode“.

30

Ujistěte se, že v místnosti není příliš vysoká teplota. –

Prostudujte si požadavky na instalaci jednotky.
Ventilátor zvyšuje rychlost, aby zachoval spolehlivost 
komponentů projektoru v místnosti, kde se teplota pohybuje 
nad normálem. Hluk ventilátoru mírně zesílí. Přibližná 
normální teplota je 25 °C (77 °F).

–

Posun objektivu nelze 
upravit.

Posun objektivu nelze v rozsahu pohybu upravit. Upravte 
posun objektivu v rámci rozsahu pohybu.

10, 61
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Varovné kontrolky
V případě problému s projektorem se rozsvítí nebo začne blikat kontrolka ON/STANDBY 
nebo WARNING.

Pokud příznak přetrvává i po provedení výše uvedených opatření, obraťte se na kvalifikovaného 
pracovníka společnosti Sony.
Pokud kontrolka začne blikat jinak, než je uvedeno výše, vypněte a zapněte napájení pomocí tlačítka 
[/1 (NAPÁJENÍ / POHOTOVOSTNÍ REŽIM) na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu 
jednotky.
Ukazuje-li se příznak znovu, obraťte se na kvalifikovaného pracovníka společnosti Sony.

Blikající / svítící kontrolky Počet bliknutí Příčina a řešení

Dvakrát Bezpečně nasaďte kryt lampy a poté pevně 
dotáhněte šroubky (strana 49).

Třikrát Teplota lampy je neobvykle vysoká. 
Vypněte napájení a vyčkejte, dokud lampa 
nevychladne, poté znovu zapněte napájení.
Pokud příznak přetrvává, může to 
znamenat končící životnost lampy. V 
takovém případě nahraďte lampu novou 
(strana 48).

Dvakrát Vnitřní teplota je neobvykle vysoká. 
Zkontrolujte, zda nic neblokuje větrací 
otvory nebo zda je jednotka používána ve 
vysoké nadmořské výšce.

Třikrát Ventilátor je porouchaný. Obraťte se na 
kvalifikovaného pracovníka společnosti 
Sony.

Poznámka

Kontrolka ON/
STANDBY Kontrolka 

WARNING

(Bliká červeně)(Svítí červeně)

(Bliká červeně) (Bliká červeně)

Blikají obě kontrolky
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Seznamy zpráv
Výstražné zprávy

Varovné zprávy

Příznak Příčina a řešení Strana

High temp.! Lamp off in 
1 min.

Vypněte napájení. –

Zkontrolujte, zda nic neblokuje větrací otvory. 3, 4

Frequency is out of range! Frekvence je mimo rozsah. Přiveďte vstupní signál, který je 
v přijímaném frekvenčním rozsahu jednotky.

53

Please replace the Lamp. Nastal čas vyměnit lampu. Vyměňte lampu.
Pokud se tato zpráva znovu zobrazí poté, co lampu vyměníte, 
proces výměny lampy není dokončen. Prostudujte si postup 
výměny lampy.

Pro odstranění této zprávy jednou stiskněte libovolné tlačítko 
na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu jednotky.

48

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

Zkontrolujte, zda nic neblokuje větrací otvory. 3, 4

Při použití jednotky ve vysoké nadmořské výšce nastavte 
režim „High Altitude Mode“ na hodnotu „On“.

Pokud je teplota uvnitř jednotky nadále vysoká, za 1 minutu 
se režim „High Altitude Mode“ nastaví na hodnotu „On“ a 
zvýší se rychlost ventilátoru.

30

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

Položka „Power Saving“ je nastavena na hodnotu 
„Standby“.

Není-li přiveden vstupní signál, napájení se po 1 minutě 
vypne a projektor se přepne do pohotovostního režimu.

31

Příznak Příčina a řešení Strana

Do vybraného vstupu není přiveden žádný vstupní signál. 
Zkontrolujte připojení.

11

Not applicable! Stiskněte správné tlačítko.
Operace prováděná tímto tlačítkem je momentálně zakázána.

–

Settings Lock enabled. Položka „Settings Lock“ je nastavena na hodnotu „Level A“ 
nebo „Level B“.

33

Poznámka

Poznámka

Poznámka
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Aktualizace softwaru
Pro aktualizaci softwaru jednotky jsou k 
dispozici soubory ke stažení. Zkopírujte 
stažené soubory na paměťové zařízení USB, 
zařízení USB připojte ke konektoru USB na 
jednotce a poté proveďte aktualizaci.
Pro použití aktualizované funkce připojte 
paměťové zařízení USB k počítači s 
připojením k internetu.
Z následujících webových stránek společnosti 
Sony stáhněte soubory pro aktualizaci:
http://www.pro.sony.eu/
Na těchto webových stránkách rovněž 
najdete informace, jak aktualizace 
nainstalovat.

Některá paměťová zařízení USB nemusí být 
podporována. Podrobné informace najdete 
na výše uvedených webových stránkách.

Informace o 
technologii HDR 
(vysoký dynamický 
rozsah)
HDR je technologie obrazu, která ve 
srovnání s předchozími technologiemi 
vylepšuje schopnost zobrazit tmavá a jasná 
místa.

Informace o funkci 
simulovaného 3D 
obrazu
• Při použití funkce simulovaného 3D 

obrazu vezměte v úvahu, že obraz bude ve 
srovnání s původním obrazem vypadat 
jinak, jelikož prostřednictvím této funkce 
dochází k jeho úpravě.

• Pokud je jednotka používána k ziskovým 
účelům nebo veřejnému promítání, může 
promítání 2D videa ve formátu 3D po 
jejich převedení pomocí funkce 
simulovaného 3D obrazu představovat 
porušení práv autorů nebo producentů, 
která jsou chráněna zákonem.

UPOZORNĚNÍ A 
LICENCE K 
SOFTWARU 
POUŽÍVANÉMU V 
TOMTO PRODUKTU
Podrobnosti naleznete v samostatně 
dodávaných „Informacích k softwarovým 
licencím“.

Další

Poznámka
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Výměna lampy
Lampa použitá jako zdroj světla má určitou 
životnost. Když svit lampy zeslábne, 
vyvážení barev obrazu začne působit 
nepřirozeně nebo se na obrazovce objeví 
zpráva „Please replace the Lamp.“, může být 
lampa vysvícená. Neprodleně lampu 
vyměňte za novou (není součástí dodávky).

Tip
Životnost lampy použité jako zdroje světla se 
liší v závislosti na prostředí, kde je instalována, 
a na podmínkách používání. Životnost lampy 
prodloužíte tak, že ji nebudete vypínat dříve 
než několik minut po jejím zapnutí.

Co na začátku potřebujete:
• Lampa do projektoru LMP-H220 (Volitelná)
• Běžný křížový šroubovák
• Látku (jako ochranu proti poškrábání)

Pozor
• Po vypnutí jednotky tlačítkem ?/1 

(NAPÁJENÍ / POHOTOVOSTNÍ 
REŽIM) bude lampa horká. Při kontaktu s 
lampou může dojít k popálení prstů. Před 
výměnou lampy vyčkejte nejméně jednu 
hodinu, než lampa vychladne.

• Nedotýkejte se povrchu lampy. Pokud se 
jej dotknete, otřete otisky prstů měkkým 
hadříkem.

• Při výměně lampy si dávejte obzvláště 
pozor, je-li jednotka nainstalována na stropě.

• Při výměně lampy v jednotce umístěné na 
stropě nestůjte přímo pod krytem lampy. Při 
demontáži dvířek lampy (vnitřního krytu) s 
nimi neotáčejte. Pokud lampa praskne, 
mohou její úlomky způsobit poranění.

• Při demontáži jednotky lampy dávejte 
pozor, aby zůstala ve vodorovné poloze a 
poté ji vytáhněte směrem nahoru. 
Jednotku lampy nenaklánějte. Vytáhnete-li 
jednotku lampy, zatímco bude nakloněná, 
a dojde-li k jejímu prasknutí, úlomky se 
mohou rozptýlit a způsobit poranění.

• Jako náhradu použijte lampu do projektoru 
LMP-H220. Pokud použijete jinou lampu 
než LMP-H220, jednotka nemusí správně 
fungovat.

• Před výměnou lampy jednotku vypněte a 
odpojte napájecí kabel. Poté se ujistěte, že již 
zhasla kontrolka ON/STANDBY.

1 Vypněte jednotku a odpojte napájecí 
kabel.

2 Před položením jednotky na rovný 
povrch, např. stůl, na něj umístěte kus 
látky, abyste zabránili poškrábání 
povrchu. Položte zařízení na látku.

Položte jednotku na stabilní plochu.

3 Současně se stisknutím části  
znázorněné na obrázku krytu lampy 
tento kryt nejprve vysuňte 1 a 
následně otevřete 2.

4 Křížovým šroubovákem povolte 
šroubek, který drží dvířka lampy 
(vnitřní kryt), a poté dvířka otevřete.

Poznámky

Poznámka
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5 Křížovým šroubovákem povolte 
3 šroubky, které drží lampu. Zvedněte 
úchyty a vytáhněte lampu směrem 
nahoru.

• Nepovolujte žádné jiné šroubky kromě 
3 uvedených.

• Pro vyjmutí a nasazení lampy ji uchopte 
za úchyty.

6 Pomocí úchytů usaďte novou lampu 
bezpečně na místo a poté utáhněte 
3 šroubky.

Nedotýkejte se optického bloku uvnitř 
jednotky.

7 Zavřete dvířka lampy (vnitřní kryt) a 
následně utáhněte šroubek.

8 Zavřete kryt lampy.

Poznámky

Rukojeť

Poznámka
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9 Měkkým hadříkem otřete prach z 
větracích otvorů (sání).

10Zapněte jednotku a v nabídce Setup 
 vyberte položku Lamp Setting.

Objeví se níže uvedená obrazovka 
nabídky.

Tip
Pokud je položka „Settings Lock“ 
nastavena na hodnotu „Level B“, nastavte 
ji na hodnotu „Off“.

11 Vyberte možnost „Yes“.

Pozor
Do otvoru pro výměnu lampy nestrkejte ruce 
a zabraňte vniknutí tekutin nebo cizích 
předmětů do tohoto otvoru, abyste předešli 
úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

• Pokud lampa není bezpečně usazena na 
místě, jednotka se nezapne.

• Pokud není kryt lampy bezpečně uzavřen, 
jednotka se nezapne.

• Pro odstranění zprávy zobrazené na 
obrazovce jednou stiskněte libovolné 
tlačítko na dálkovém ovladači nebo 
ovládacím panelu jednotky.

Poznámka k výměně nefunkční 
lampy, která je nainstalována na 
stropě
Pokud lampa praskne, její úlomky se mohou 
rozptýlit a způsobit poranění.
Když je jednotka na stropě, sejměte dvířka 
lampy (vnitřní kryt) tak, že je nejprve 
nadzvednete pod úhlem 30° a poté je 
vodorovně vysunete. S dvířky lampy 
(vnitřním krytem) neotáčejte.

Poznámky

Větrací otvory 
(vstup)

Poznámka
Lampa obsahuje rtuť. Pravidla likvidace 
použitých fluorescentních trubic se liší v 
závislosti na místě pobytu. Postupujte podle 
předpisů pro nakládání s odpady ve vaší 
oblasti.
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Čištění
Čištění krytu
• Chcete-li ze skříně odstranit prach, jemně 

jej setřete měkkým hadříkem. Pokud se 
prach nepodařilo očistit, setřete jej 
měkkým hadříkem lehce navlhčeným ve 
slabém roztoku čisticího prostředku.

• Nepoužívejte drsné čisticí houbičky, 
alkalické čisticí prostředky či prostředky 
na bázi kyseliny, čisticí písek ani těkavá 
rozpouštědla, např. alkohol, benzín, 
ředidlo a insekticidy. 

• Jednotku čistěte hadříkem určeným k 
čištění. Setření špinavým hadříkem může 
způsobit poškrábání jednotky.

• Použitím těchto materiálů nebo při 
dlouhodobém kontaktu s gumovými nebo 
vinylovými materiály může dojít k 
poškození povrchu obrazovky a materiálu 
skříně.
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 Technické údaje

Položka Popis

Obrazový systém Panel SXRD™, projekční systém

Zobrazovací 
zařízení

Velikost účinné 
plochy zobrazení

0,74 palce (18,8 mm) panel SXRD™

Počet pixelů 26 542 080 pixelů (8 847 360 pixelů x 3)

Promítací objektiv 2,06násobné optické přiblížení (motorizované)
f = 21,7 mm až 44,7 mm
F3.0 až F4.0

Zdroj světla Mimořádně vysokotlaká lampa s příkonem 225 W

Velikost obrazovky 60–300 palců (1524–7620 mm) (úhlopříčka)

Přijaté digitální signály Viz „Signály předvoleb“ (strana 53).

HDMI (2 vstupy), kompatibilní s 
technologií HDCP

RGB
Y PB/CB PR/CR

Další vstupy/
výstupy

TRIGGER Minikonektor, DC 12 V, max. 100 mA

REMOTE RS-232C: 9kolíkový konektor D-sub (samec)

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

IR IN Minikonektor

USB DC 5 V, max. 500 mA

Vnější rozměry (š/v/h) 495,6 mm x 205,3 mm x 463,6 mm (19 1/2 x 8 3/32 x 
18 1/4 palce) (bez výčnělků)

Hmotnost přibl. 14 kg (31 lb)

Požadavky na napájení AC 100 V až 240 V, 4,0 A až 1,7 A, 50/60 Hz

Spotřeba energie 390 W

Spotřeba energie Pohotovostní 
režim

0,4 W (když je položka „Remote Start“ nastavena na 
hodnotu „Off“)

Síťový 
pohotovostní 
režim

1,0 W (LAN) (když je položka „Remote Start“ 
nastavena na hodnotu „On“)
Když není připojen konektor LAN, změní se na režim 
nízké spotřeby energie (0,5 W).

Provozní teplota 5 °C až 35 °C

Provozní vlhkost 35 % až 85 % (bez kondenzace)

Skladovací teplota -20 °C až +60 °C (-4 °F až +140 °F)

Skladovací vlhkost 10 % až 90 %

Dodávané příslušenství Viz „Kontrola dodaného příslušenství“ v dodané 
Stručné referenční příručce.

Volitelné příslušenství Lampa do projektoru: LMP-H220 (náhradní)
Podporovaný závěsný držák projektoru: PSS-H10
Aktivní 3D brýle: TDG-BT500A
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• Uvedená hmotnost a rozměry jsou přibližné.
• Ne všechna doplňková příslušenství jsou dostupná ve všech zemích a oblastech. Ověřte si prosím 

u místního autorizovaného prodejce Sony.
• Informace o příslušenství v této uživatelské příručce jsou aktuální k září 2018.

Konstrukce a specifikace jednotky včetně volitelného příslušenství se mohou změnit bez 
předchozího upozornění.

V následující tabulce jsou uvedeny signály a formáty videa, které lze pomocí této jednotky promítat.
Když je vstupní signál jiný, než níže uvedené signály předvoleb, obraz se nemusí správně 
zobrazit.

Poznámky

Signály předvoleb

Č. paměti 
předvoleb Signál předvolby (rozlišení) fH (kHz) fV [Hz] Sync

5 480/60p 480/60p
(Progressive NTSC)
(720 x 480p)

31,470 60,000 –

6 576/50p 576/50p
(Progressive PAL)
(720 x 576p)

31,250 50,000 –

7 1080/60i 1080/60i
(1920 x 1080i)

33,750 60,000 –

8 1080/50i 1080/50i
(1920 x 1080i)

28,130 50,000 –

10 720/60p 720/60p
(1280 x 720p)

45,000 60,000 –

11 720/50p 720/50p
(1280 x 720p)

37,500 50,000 –

12 1080/60p 1080/60p
(1920 x 1080p)

67,500 60,000 –

13 1080/50p 1080/50p
(1920 x 1080p)

56,260 50,000 –

14 1080/24p 1080/24p
(1920 x 1080p)

26,973 23,976 –

18 720/60p
(Komprese snímků)

720/60p
(1280 x 720p)

90,000 60,000 –

19 720/50p
(Komprese snímků)

720/50p
(1280 x 720p)

75,000 50,000 –

20 1080/24p
(Komprese snímků)

1080/24p
(1920 x 1080p)

53,946 23,976 –

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

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

37 1024 x 768 VESA 60 48,363 60,004 H-NEG, V-NEG

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

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

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

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

71 1920 x 1080/60i
(Komprese snímků)

1080/60i 
(1920 x 1080i)

67,500 60,000 –
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Čísla paměti předvoleb jednotlivých vstupních signálů

Digitální signál

* Některé digitální vstupní signály z počítače se mohou zobrazit jako číslo paměti předvoleb nebo 
komponentní či video GBR signál.

72 1920 x 1080/50i
(Komprese snímků)

1080/50i 
(1920 x 1080i)

56,250 50,000 –

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

135,000 60,000 –

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

112,500 50,000 –

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

135,000 60,000 –

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

112,500 50,000 –

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

67,500 30,000 –

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

56,250 25,000 –

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

53,946 23,976 –

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

56,250 25,000 –

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

67,433 29,970 –

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

54,000 24,000 –

Signál Číslo paměti předvoleb

Komponentní signál (konektory HDMI 1, 2) 5 až 8, 10 až 14, 18 až 20, 71, 72, 74 až 79, 93 
až 96

Signál video GBR (konektory HDMI 1, 2) 5 až 8, 10 až 14, 18 až 20, 71, 72, 74 až 79, 93 
až 96

Signál z počítače (konektory HDMI 1, 2) 10*, 12*, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55

Č. paměti 
předvoleb Signál předvolby (rozlišení) fH (kHz) fV [Hz] Sync
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Položky, které lze v nabídkách upravit, se liší v závislosti na vstupním signálu. Jsou uvedeny v 
následujících tabulkách. Položky, které nelze upravit/nastavit, nejsou v nabídce zobrazeny.

Nabídka Picture

z: Lze upravit/nastavit
–: Nelze upravit/nastavit
*1: Další informace najdete v tabulkách v části „Motionflow“ (strana 59).

Vstupní signály a upravitelné / nastavitelné položky

Položka
Vstupní signál

Komponentní signál Signál video GBR Signál počítače

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 (kromě čísel 
paměti předvoleb 18 

až 20, 71 a 72)

z (kromě čísel 
paměti předvoleb 18 

až 20, 71 a 72)

–

MPEG NR z (kromě čísel 
paměti předvoleb 18 

až 20, 71 a 72)

z (kromě čísel 
paměti předvoleb 18 

až 20, 71 a 72)

–

Smooth Gradation z (kromě čísel 
paměti předvoleb 18 

až 20, 71 a 72)

z (kromě čísel 
paměti předvoleb 18 

až 20, 71 a 72)

–

Film Mode z (kromě čísel 
paměti předvoleb 5, 

6, 10 až 14, 18 až 20, 
74 až 79 a 93 až 96)

z (kromě čísel 
paměti předvoleb 5, 

6, 10 až 14, 18 až 20, 
74 až 79 a 93 až 96)

–

Gamma Correction z z z

Color Correction z z z

Clear White z z z

x.v.Color z – –

HDR z (pouze čísla paměti 
předvoleb 74 až 79 a 

93 až 96)

z (pouze čísla paměti 
předvoleb 74 až 79 a 

93 až 96)

–

Color Space z z z
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Nabídka obrazovky

z: Lze upravit/nastavit
–: Nelze upravit/nastavit
*1: Další informace najdete v tabulkách v části „Režim poměru stran“ (strana 58).

Před připojením kabelu (např. HDMI apod.) vyhledejte typ signálu v nabídce Information  
(strana 38) a „Digitální signál“ (strana 54) a podívejte se, které položky lze upravit/nastavit.

Tato jednotka přijímá následující typy 3D signálů.

*: Povinný formát 3D standardů HDMI.

Některé položky v nabídkách nemusí být v závislosti na 3D signálech možné upravit/nastavit.
Položky, které nelze upravit, nejsou v nabídce zobrazeny. Tyto položky jsou uvedeny v 
následujících tabulkách.

Položka
Vstupní signál

Komponentní signál Signál video GBR Signál počítače

Aspect*1
z z –

Poznámka

Kompatibilní 3D signály

Rozlišení Formát signálu 3D

720/60p, 720/50p Formát Side-by-Side

Formát Over-Under*

Formát Frame packing*

1080/60i, 1080/50i Formát Side-by-Side*

Komprese snímků

1080/24p Formát Side-by-Side

Formát Over-Under*

Formát Frame packing*

1080/60p, 1080/50p Formát Side-by-Side

Formát Over-Under

3D signály a upravitelné / nastavitelné položky

Položka
3D signály

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 – –
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z: Lze upravit/nastavit
–: Nelze upravit/nastavit
*1: Další informace najdete v tabulkách v části „Režim poměru stran“ (strana 58).

Když je jednotka nastavena tak, aby převáděla 2D video na 3D video, některé položky v 
nabídkách nemusí být možné upravit/nastavit v závislosti na nastavení položky „3D Format“ v 
nabídce Function . Položky, které nelze upravit, nejsou v nabídce zobrazeny. Tyto položky 
jsou uvedeny v následujících tabulkách.

z: Lze upravit/nastavit
–: Nelze upravit/nastavit
*1: Tato položka je k dispozici pouze při vstupním signálu 1080/60i nebo 1080/50i.
*2: Další informace najdete v tabulkách v části „Režim poměru stran“ (strana 58).

x.v.Color z z z z

HDR – – – –

Aspect*1
z z z z

Položka
3D signály

Nahoře a dole Vedle sebe Simulated 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

Položka
3D signály

720/60p, 
720/50p

1080/60i, 
1080/50i

1080/24p 1080/60p, 
1080/50p
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Volitelné položky se liší v závislosti na typu vstupního signálu a formátu 3D.
Podrobnosti naleznete v níže uvedených tabulkách. Položky, které nelze vybrat, nejsou v 
nabídce zobrazeny.

2D

*1: Nejsou v nabídce zobrazeny, jelikož jsou nastaveny v předvolbě Normal.

3D

Režim poměru stran

Přijatelné signály 4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080
1280 x 720

720 x 480
720 x 576 Další

Číslo paměti předvoleb 
(strana 53) 76 až 79, 96 74, 75, 93 až 95 7, 8, 10 až 14 5, 6 26, 32, 37, 45, 47, 

50, 55

1.85:1 Zoom – z z z –

2.35:1 Zoom – z z z –

Normální z z z z z*1

V Stretch z z z z –

Squeeze z z z z –

Stretch – – – z –

Přijatelné signály 1920 x 1080, 1280 x 720

Formát 3D Vedle sebe Nahoře a dole Komprese snímků Simulated 3D

Číslo paměti předvoleb 
(strana 53) 7, 8, 10 až 14 10 až 14 18 až 20, 71, 72 7, 8, 10 až 14

1.85:1 Zoom z z z z

2.35:1 Zoom z z z z

Normální z z z z

V Stretch z z z z

Squeeze z z z z

Stretch – – – –
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Volitelné položky se liší v závislosti na typu vstupního signálu a formátu 3D.
Podrobnosti naleznete v níže uvedených tabulkách. Položky, které nelze vybrat, nejsou v 
nabídce zobrazeny.

2D

3D

Všechny upravitelné / nastavitelné položky jsou uloženy zvlášť pro jednotlivé vstupní 
konektory. Další podrobnosti naleznete v níže uvedených tabulkách.

Čísla paměti předvoleb jednotlivých vstupních signálů

Motionflow

Přijatelné signály

1920 x 1080
1280 x 720
720 x 480
720 x 576

3840 x 2160 4096 x 2160 Další

Číslo paměti předvoleb (strana 53) 5 až 8, 10 až 14 74, 75, 93 až 95 76 až 79, 96 26, 32, 37, 45, 47, 
50, 55

Smooth High z z – –

Smooth Low z z – –

True Cinema z z – –

Přijatelné signály 1920 x 1080, 1280 x 720

Formát 3D Komprese snímků Nahoře a dole Vedle sebe Simulated 3D

Číslo paměti 
předvoleb
(strana 53)

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

Smooth High – – z – – z z z

Smooth Low – z z – z z z z

True Cinema – – – – – – – –

Podmínky uložení upravitelných / nastavitelných položek

Vstup Čísla paměti předvoleb

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

HDMI 2 (2D)

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

HDMI 2 (3D)
59CS



Nabídka Picture

Položka Podmínky uložení

Calib. Preset Pro jednotlivé vstupní konektory

Reset Pro jednotlivé vstupní konektory a skupinu Calib. Preset

Reality Creation

Contrast Enhancer

Lamp Control

Motionflow

Contrast

Brightness

Color

Hue

Color Temp.

  D93-D55

  Custom 1-5

    Gain R Pro jednotlivá nastavení Color Temp., D93-D55 a Custom 1-5

    Gain G

    Gain B

    Bias R

    Bias G

    Bias B

Sharpness Pro jednotlivé vstupní konektory a skupinu Calib. Preset

NR

MPEG NR

Smooth Gradation

Film Mode

Gamma Correction

Color Correction

Clear White

x.v.Color

HDR

Color Space

    Cyan – Red Pro jednotlivá nastavení Color Space

    Magenta – Green

Input Lag Reduction Pro jednotlivé vstupní konektory a skupinu Calib. Preset
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Promítací vzdálenost a rozsah posuvu 
objektivu
Promítací vzdálenost označuje vzdálenost mezi přední částí objektivu a povrchem promítaného 
obrazu.

Rozsah posunu objektivu označuje vzdálenost uváděnou v procentech (%), o níž lze objektiv 
posunout od středu promítaného obrazu. Rozsah posunu objektivu má hodnotu 0 %, když je 
bod A na obrázku (bod, kde přímka vedoucí od středu objektivu tvoří s promítaným obrazem 
pravý úhel) v jedné ose se středem promítaného obrazu, je-li plná šířka a plná výška 
promítaného obrazu považována za 100 %.

VS +:  Svislý rozsah posunu objektivu (nahoru) [%]
VS –:  Svislý rozsah posunu objektivu (dolů) [%]
HS +:  Vodorovný rozsah posunu objektivu (doprava) [%]
HS –:  Vodorovný rozsah posunu objektivu (doleva) [%]

Promítací vzdálenost L

Promítaný obraz Přední část objektivu

Rozsah posunu objektivu
Promítaný obraz

Střed objektivu
50 %

50 %

Střed 
promítaného 
obrazu

Boční strana 
jednotky

A

Střed objektivu

Promítaný obraz

VS +

VS –

HS – HS +

Stínovaná oblast: Rozsah posunu 
objektivu

Rozsah posunu objektivu
Promítaný obraz

Střed objektivu50 %

50 %

Střed 
promítaného 
obrazu

Horní strana jednotky

A
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Při promítání ve formátu 1,90:1 (Nativní plné zobrazení 17:9)

Promítací vzdálenost
Jednotka: m (palce)

Vzorec promítací vzdálenosti
D: Velikost promítaného obrazu (úhlopříčka) Jednotka: m (palce)

Rozsah posunu objektivu

Velikost promítaného obrazu
Promítací vzdálenost L

Úhlopříčka Šířka x výška

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

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

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

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

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

Promítací vzdálenost L (minimální délka) Promítací vzdálenost L (maximální délka)

L = 0,029432 x D - 0,0434
(L = 1,158727 x D - 1,7084)

L = 0,060197 x D - 0,0420
(L = 2,369978 x D - 1,6545)

1,90

1

85 %

80 %

31 % 31 %

VS + = 85 - 2,742 x (HS + nebo HS –) [%]
VS – = 80 - 2,742 x (HS + nebo HS –) [%]
HS + = HS - = 31 - 0,365 x (VS + nebo VS –) [%]
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Při promítání ve formátu 1,78:1 (16:9)

Promítací vzdálenost
Jednotka: m (palce)

Vzorec promítací vzdálenosti
D: Velikost promítaného obrazu (úhlopříčka) Jednotka: m (palce)

Rozsah posunu objektivu

Velikost promítaného obrazu
Promítací vzdálenost L

Úhlopříčka Šířka x výška

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

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

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

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

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

Promítací vzdálenost L (minimální délka) Promítací vzdálenost L (maximální délka)

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

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

1,78

1
Plocha pro zobrazení obrazu

Promítací plocha

85 %

80 %

33 % 33 % VS + = 85 - 2,576 x (HS + nebo HS –) [%]
VS – = 80 - 2,576 x (HS + nebo HS –) [%]
HS + = HS – = 33 - 0,388 x (VS + nebo VS –) [%]
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Při promítání ve formátu 2,35:1

Promítací vzdálenost
Jednotka: m (palce)

Vzorec promítací vzdálenosti
D: Velikost promítaného obrazu (úhlopříčka) Jednotka: m (palce)

Rozsah posunu objektivu

Velikost promítaného obrazu
Promítací vzdálenost L

Úhlopříčka Šířka x výška

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

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

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

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

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

Promítací vzdálenost L (minimální délka) Promítací vzdálenost L (maximální délka)

L = 0,030617 x D - 0,0434
(L = 1,205377 x D - 1,7084)

L = 0,062621 x D - 0,0420
(L = 2,465393 x D - 1,6545)

2,35

1
Plocha pro zobrazení obrazu

Promítací plocha

105 %

99 %

31 % 31 % VS + = 105 - 3,387x (HS + nebo HS –) [%]
VS – = 99 - 3,387 x (HS + nebo HS –) [%]
HS + = HS – = 31 - 0,295 x (VS + nebo VS –) [%]
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Rozměry
Přední

Jednotka: mm (palce)

Zespodu
Jednotka: mm (palce)

495,6 (19 1/2)

Střed objektivu

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)

Přední strana skříně

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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Vzdálenost mezi přední částí objektivu a přední stranou skříně
Jednotka: mm (palce)

Upevnění podporovaného závěsného držáku PSS-H10

Pohled ze strany
Jednotka: mm (palce)

36,8 (1 7/16)

Přední část objektivu

Přední strana skříně

150 (5 29/32)

75 
(2 15/16)

8 
(5/16)

Strop

Střed nosného 
sloupku

Spodní strana 
držáku

Střed objektivu

17
5 

(6
 7 / 8

)
11

8 
(4

 21
/ 3

2)
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Pohled z boku
Jednotka: mm (palce)

Pohled shora
Jednotka: mm (palce)

Přední strana skříně

463,6 (18 1/4)

258,4 (10 3/16)

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

Přední strana skříně

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

Horní stropní držákStřed nosného sloupku (Střed nosného 
sloupku neodpovídá středu jednotky.)

45 (1 25/32)
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Díry na stropní držák
Na stropní držák použijte šrouby o délce minimálně 5,3 mm (7/32 palce) a maximálně 7,6 mm 
(5/16 palce).
Doporučený utahovací moment (tah při dotahování šroubu ve směru otáčení): 1,4 ± 0,2 Nm

Jednotka: mm (palce)

Přístroj

Vnitřní matice (M5)

Otvor na šroub
Maximální délka

šroubu

Minimální délka
šroubu
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Language .................................................30
Lens Control ............................................35

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

Function .............................................. 32
Information ......................................... 38
Installation .......................................... 35
Picture ................................................. 22
Screen .................................................. 28
Setup ................................................... 30

Nastavení polohy obrazu .......................... 7
Network Management ............................ 31
Network Setting ...................................... 37
NR (Noise Reduction) ............................ 24

O
Obnovení položek ................................... 21
Odstraňování problémů .......................... 42
Okno pro nastavení objektivu ................. 10
Ovládací panel .......................................... 4
Ovládání

nabídky ................................................ 20
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R
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GAME ................................................. 19
PHOTO ............................................... 19
REF ..................................................... 19
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USER .................................................. 19

Rozměry .................................................. 65

S
Settings Lock .......................................... 33
Sharpness ................................................ 24
Signal type .............................................. 38
Signály předvoleb ................................... 53
Smooth Gradation ................................... 25

Snímač dálkového ovládání ..................3, 4
Software Version .....................................38
Status .......................................................30

T
Technick ..................................................52
Technické údaje .......................................52
Test Pattern ..............................................33
Trigger Select ..........................................35

U
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Přední/pravá strana ................................3
Umístění ovládacích prvků na

zadní/levé straně a spodní straně ...........4
Varovné

zprávy ..................................................46
Varovné kontrolky ...............................3, 45
Vypnutí ....................................................13
Vstupní signály a upravitelné / nastavitelné 

 položky ...........................................55
Výměna lampy ........................................48
Výstražné

zprávy ..................................................46

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

Z
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Informace o ochranné známce
• „PlayStation“ je registrovaná ochranná 

známka společnosti Sony Interactive 
Entertainment Inc.

• Názvy HDMI® a HDMI High-
Definition Multimedia Interface a logo 
HDMI jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky 
zmocněného zástupce HDMI Licensing 
Administrator, Inc. ve Spojených státech 
amerických a v dalších zemích.

• „Blu-ray“ a „Blu-ray Disc“ jsou 
ochranné známky asociace Blu-ray.

• „x.v.Color (x.v.Colour)“, „Motionflow“ 
a jejich příslušná loga jsou ochrannými 
známkami společnosti Sony Corporation.

........................................................................
Tento projektor podporuje technologii 
DeepColor, x.v.Color, LipSync, vstupní 
signál počítače a 3D a 4D signál standardů 
HDMI. Podporuje rovněž technologii HDCP.
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