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Εμπρός/Δεξιά πλευρά

Ενδεικτικές λυχνίες 
προειδοποίησης

a Ενδεικτική λυχνία ON/
STANDBY (σελίδα 48)

b Ενδεικτική λυχνία WARNING 
(σελίδα 48)

Υποδοχές

c Υποδοχή LAN (σελίδα 42)

d Υποδοχή HDMI 1/HDMI 2 
(σελίδα 12)

e Υποδοχή TRIGGER (σελίδα 38)

f Υποδοχή IR IN 
Είσοδος σημάτων για έλεγχο της 
μονάδας.

g Υποδοχή REMOTE
Σύνδεση με υπολογιστή κ.λπ. για 
τηλεχειρισμό.

h Υποδοχή USB (σελίδα 50)

Άλλες περιπτώσεις

i Κάλυμμα λυχνίας (σελίδα 51)

j Οπές εξαερισμού (εξαγωγή)

k Οπές εξαερισμού (εισαγωγή) 
(σελίδα 53)

l Ανιχνευτής τηλεχειριστηρίου 
(σελίδα 8)

Θέση των χειριστηρίων

Ενδεικτικές λυχνίες 
προειδοποίησης
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Πίσω/Αριστερή πλευρά/Κάτω
Τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου έχουν τα ίδια ονόματα με εκείνα στο τηλεχειριστήριο.

Πίνακας ελέγχου

a Κουμπί ?/1 (ON/STANDBY) 
(σελίδα 8)

b Κουμπί INPUT (σελίδα 14)

c Κουμπί (σελίδα 21) MENU

d Κουμπί M/m/</, (βέλος)/ 
 (Enter) (σελίδα 21)

e Κουμπί LENS (σελίδα 8)

Άλλες περιπτώσεις

f Ανιχνευτής τηλεχειριστηρίου 
(σελίδα 8)

g Οπές εξαερισμού (εισαγωγή) 
(σελίδα 53)

h Υποδοχή AC IN (σελίδα 8)

i Οπή προσάρτησης 
στηρίγματος ανάρτησης 
συσκευής προβολής 
(σελίδα 69)

j  Μπροστινά πόδια 
(ρυθμιζόμενα) (σελίδα 11)

Πίνακας ελέγχου
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Τηλεχειριστήριο
a Κουμπί LIGHT

Φωτίζει τα κουμπιά του 
τηλεχειριστηρίου.

b Πομπός υπερύθρων

c Κουμπί ?/1 (ON/STANDBY) 
(σελίδα 8)

d Κουμπί INPUT (σελίδα 14)

e Κουμπιά CALIBRATED PRESET 
(σελίδα 20)

f Κουμπί PATTERN (σελίδα 9)

g Κουμπί RESET (σελίδα 22)

h Κουμπιά M/m/</, (βέλος)/ 
 (Enter) (σελίδα 21)

i Κουμπί (σελίδα 21) MENU

j Κουμπί MOTIONFLOW 
(σελίδα 25)

k Κουμπί ASPECT (σελίδα 17)

l Κουμπί COLOR SPACE 
(σελίδα 29)

m Κουμπί COLOR TEMP 
(σελίδα 26)

n Κουμπί GAMMA CORRECTION 
(σελίδα 28)

o Κουμπί 3D (σελίδα 15)

p Κουμπί COLOR CORRECTION 
(σελίδα 28)

q Κουμπί REALITY CREATION 
(σελίδα 25)

r Κουμπί CONTRAST ENHANCER 
(σελίδα 25)

s Κουμπί SHARPNESS +/– 
(σελίδα 26)

t Κουμπί CONTRAST +/– 
(σελίδα 25)

u Κουμπί BRIGHTNESS +/– 
(σελίδα 26)
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Τοποθέτηση της 
μονάδας
Η απόσταση τοποθέτησης μεταξύ της 
μονάδας και της οθόνης εξαρτάται από το 
μέγεθος της οθόνης ή από το αν 
χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες μετατόπισης 
του φακού ή όχι. Τοποθετήστε τη μονάδα 
έτσι ώστε να ταιριάζει με το μέγεθος της 
οθόνης σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με 
την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της 
οθόνης (απόσταση προβολής) και το 
μέγεθος του προβαλλόμενου βίντεο, 
ανατρέξτε στην ενότητα "Απόσταση 
προβολής και εύρος μετατόπισης φακού" 
(σελίδα 64).

1 Τοποθετήστε τη μονάδα έτσι ώστε 
ο φακός να είναι παράλληλος με 
την οθόνη.

Κάτοψη

2 Προβάλετε μια εικόνα στην οθόνη και 
προσαρμόστε την εικόνα έτσι ώστε να 
χωράει στην οθόνη (σελίδα 8).

Όταν χρησιμοποιείτε μια οθόνη με ανώμαλη 
επιφάνεια, ενδέχεται να εμφανίζονται σπάνια 
ραβδώσεις στην οθόνη ανάλογα με την 
απόσταση μεταξύ της οθόνης και της μονάδας 
ή τις μεγεθύνσεις ζουμ. Αυτό δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία της μονάδας.

Συνδέσεις και προετοιμασία

Οθόνη

Σημείωση
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Προσαρμογή της 
θέσης της εικόνας
Προβάλετε μια εικόνα στην οθόνη και 
κατόπιν προσαρμόστε τη θέση της εικόνας.

Συμβουλές
• Τα κουμπιά ?/1 (ON/STANDBY), INPUT, 

MENU και M/m/</,/  (joystick) στο 
πλάι της μονάδας έχουν την ίδια λειτουργία με 
τα αντίστοιχα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. 
Το κουμπί LENS έχει την ίδια λειτουργία με το 
κουμπί PATTERN του τηλεχειριστηρίου.

• Όταν ρυθμίζετε τον φακό, κάθε φορά που 
πατάτε το κουμπί LENS στη μονάδα, 
η λειτουργία προσαρμογής του φακού 
εναλλάσσεται μεταξύ των επιλογών "Lens 
Focus", "Lens Zoom" και "Lens Shift".

Ανάλογα με τη θέση που είναι τοποθετημένη 
η μονάδα, ενδέχεται να μην μπορείτε να 
την ελέγξετε με το τηλεχειριστήριο. 
Στην περίπτωση αυτή, στρέψτε το 
τηλεχειριστήριο προς τον ανιχνευτή του 
τηλεχειριστηρίου της μονάδας ή της οθόνης.

1 Συνδέστε πρώτα το καλώδιο ρεύματος 
AC στη μονάδα και μετά συνδέστε το 
σε μια πρίζα.
Η ενδεικτική λυχνία ON/STANDBY 
ανάβει με κόκκινο χρώμα και η μονάδα 
μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

2 Πατήστε το κουμπί ?/1 (ON/
STANDBY) για να ενεργοποιήσετε τη 
μονάδα.

Η ενδεικτική λυχνία ON/STANDBY 
αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και, στη 
συνέχεια, παραμένει σταθερά αναμμένη 
με πράσινο χρώμα.

Ανιχνευτής 
τηλεχειριστηρίου

Σημείωση

Ανάβει με 
κόκκινο 
χρώμα.

Αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα 
για μερικά 
δευτερόλεπτα και 
κατόπιν ανάβει 
σταθερά με 
πράσινο χρώμα.
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3 Ρυθμίστε την εστίαση.
Πατήστε το κουμπί PATTERN 
επανειλημμένα για να εμφανίσετε 
το παράθυρο ρύθμισης Lens Focus 
(μοτίβο δοκιμής). Στη συνέχεια, 
ρυθμίστε την εστίαση της εικόνας 
πατώντας τα κουμπιά M/m/</,.

Συμβουλές
• Όταν η επιλογή "Lens Control" έχει οριστεί 
σε "Off" στο μενού Installation , δεν 
μπορείτε να προσαρμόσετε τον φακό 
(FOCUS, ZOOM ή SHIFT) (σελίδα 38).

• Όταν η επιλογή "Test Pattern" έχει οριστεί σε 
"Off" στο μενού Function , το μοτίβο 
δοκιμής δεν εμφανίζεται (σελίδα 36).

Προσαρμόστε τον φακό χρησιμοποιώντας τα 
κουμπιά στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα 
ελέγχου της μονάδας. Μην κάνετε ποτέ 
προσαρμογές περιστρέφοντας απευθείας τον 
φακό με τα χέρια σας, καθώς ενδέχεται να 
προκαλέσετε ζημιά ή δυσλειτουργία της 
μονάδας.

4 Ρυθμίστε το μέγεθος της εικόνας.
Πατήστε το κουμπί PATTERN 
επανειλημμένα για να εμφανίσετε 
το παράθυρο ρύθμισης Lens Zoom 
(μοτίβο δοκιμής). Στη συνέχεια, 
ρυθμίστε το μέγεθος της εικόνας 
πατώντας τα κουμπιά M/m/</,.

Για να κάνετε την εικόνα μεγαλύτερη, 
πατήστε M/,.
Για να κάνετε την εικόνα μικρότερη, 
πατήστε M/,.

5 Ρυθμίστε τη θέση της εικόνας.
Πατήστε το κουμπί PATTERN 
επανειλημμένα για να εμφανίσετε 
το παράθυρο ρύθμισης Lens Shift 
(μοτίβο δοκιμής). Στη συνέχεια, 
ρυθμίστε την κανονική θέση της εικόνας 
πατώντας τα κουμπιά M/m/</,.

Συμβουλή
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί , το μοτίβο 
δοκιμής εξαφανίζεται.

Όταν ρυθμίζετε τη θέση του παραθύρου, 
μην αγγίζετε τη μονάδα φακού, για να μην 
μαγκώσετε τα δάχτυλά σας στα κινούμενα 
μέρη.

Σημείωση

Σημείωση
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Για να ρυθμίσετε την οριζόντια 
θέση

Πατήστε </,.
Η εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη 
μετακινείται προς τα δεξιά ή προς τα 
αριστερά το πολύ κατά το 31% του πλάτους 
της οθόνης από το κέντρο του φακού.

Κάτοψη

Για να ρυθμίσετε την 
κατακόρυφη θέση

Πατήστε M/m.
Η εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη 
μετακινείται προς τα επάνω το πολύ κατά 
το 85% ή προς τα κάτω το πολύ κατά το 
80% του ύψους της οθόνης από το κέντρο 
του φακού.

Πλευρική προβολή

Το εύρος μετακίνησης της προβαλλόμενης 
εικόνας στην οθόνη μπορεί να προσαρμοστεί 
εντός της οκταγωνικής περιοχής που φαίνεται 
παρακάτω. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην 
ενότητα "Απόσταση προβολής και εύρος 
μετατόπισης φακού" (σελίδα 64).

31% 31%1 πλάτος οθόνης

: Θέση της εικόνας κατά τη 
μετακίνηση της εικόνας προς 
τα αριστερά κατά το μέγιστο

: Θέση της εικόνας κατά τη 
μετακίνηση της εικόνας προς 
τα δεξιά κατά το μέγιστο

Σημείωση

85%

80%

1 ύψος 
οθόνης

: Θέση της εικόνας κατά τη 
μετακίνηση της εικόνας προς 
τα επάνω κατά το μέγιστο

: Θέση της εικόνας κατά τη 
μετακίνηση της εικόνας προς 
τα κάτω κατά το μέγιστο
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Εύρος μετακίνησης της 
προβαλλόμενης εικόνας

Για να ρυθμίσετε την κλίση της 
επιφάνειας τοποθέτησης
Αν η μονάδα είναι τοποθετημένη σε 
ανώμαλη επιφάνεια, χρησιμοποιήστε τα 
μπροστινά πόδια (ρυθμιζόμενα) για να 
διατηρήσετε τη μονάδα επίπεδη.

• Αν η μονάδα έχει κλίση προς τα επάνω ή 
προς τα κάτω, η προβαλλόμενη εικόνα 
ενδέχεται να έχει σχήμα τραπεζίου.

• Προσέξτε να μην μαγκώσετε το δάχτυλό σας 
όταν περιστρέφετε τα μπροστινά πόδια 
(ρυθμιζόμενα).

Παράθυρο ρύθμισης φακού 
(μοτίβο δοκιμής)

Σημειώσεις

0,85 V

0,31 H

H: Πλάτος της προβαλλόμενης εικόνας
V: Ύψος της προβαλλόμενης εικόνας

0,31 H

0,8V

Προβαλλόμενη 
εικόνα

Μπροστινά πόδια 
(ρυθμιζόμενα)

Περιστρέψτε 
για ρύθμιση.

1,78:1 (16:9)

2,35:1

1,85:1

1,33:1 (4:3)

Οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν το 
μέγεθος οθόνης για κάθε αναλογία εικόνας.
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Σύνδεση σε εξοπλισμό βίντεο ή υπολογιστή
Μπορείτε να απολαύσετε υψηλή ποιότητα εικόνας συνδέοντας μια συσκευή αναπαραγωγής/
εγγραφής DVD, μια συσκευή αναπαραγωγής/εγγραφής Blu-ray Disc ή ένα PlayStation® 
με έξοδο HDMI στην είσοδο HDMI της μονάδας.

Κατά την πραγματοποίηση των συνδέσεων, φροντίστε να κάνετε τα εξής:
• Απενεργοποιήστε όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού προτού κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση.
• Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα καλώδια για κάθε σύνδεση.
• Εισαγάγετε σωστά τα βύσματα των καλωδίων. Η κακή σύνδεση των καλωδίων μπορεί να 
προκαλέσει δυσλειτουργία ή κακή ποιότητα εικόνας. Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο, 
τραβήξτε το από το βύσμα και μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο.

• Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του συνδεδεμένου εξοπλισμού.

Δεξιά πλευρά της μονάδας

Ενισχυτής AV Ηχεία

Εξοπλισμός με υποδοχές 
εξόδου HDMI

Υπολογιστής

προς την έξοδο HDMI

Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)

: Ροή σήματος βίντεο Χρησιμοποιήστε καλώδιο Premium High Speed HDMI στο 
οποίο υπάρχει λογότυπο με τον τύπο του καλωδίου.
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• Χρησιμοποιήστε καλώδιο Premium HDMI υψηλής ταχύτητας. Αν χρησιμοποιήσετε άλλους 
τύπους καλωδίου, τα βίντεο 4K ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

• Όταν συνδέετε ένα καλώδιο HDMI στη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι το σημάδι V στο επάνω τμήμα 
της εισόδου HDMI της μονάδας και το σημάδι v του βύσματος του καλωδίου βρίσκονται στην 
ίδια θέση.

• Αν η εικόνα από τον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στη μονάδα με καλώδιο HDMI δεν είναι 
σωστή, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του συνδεδεμένου εξοπλισμού.

• Αν ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας, όπως έναν φορητό υπολογιστή, να εξάγει το σήμα τόσο στην 
οθόνη του υπολογιστή όσο και σε αυτόν τον εξοπλισμό, η εικόνα του εξοπλισμού ενδέχεται να μην 
εμφανίζεται σωστά. Ρυθμίστε τον υπολογιστή για έξοδο σήματος μόνο στην εξωτερική οθόνη. 
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή που παρέχονται με τον 
υπολογιστή. Για τις ρυθμίσεις του υπολογιστή, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του υπολογιστή.

Σημειώσεις
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Προβολή εικόνας

1 Ενεργοποιήστε τη μονάδα και τον 
εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος 
στη μονάδα.

2 Πατήστε INPUT για να εμφανίσετε 
την παλέτα εισόδων στην οθόνη.

3 Επιλέξτε τον εξοπλισμό από τον οποίο 
θέλετε να εμφανίσετε εικόνες.
Πατήστε το INPUT επανειλημμένα ή 
πατήστε M/m/  (είσοδος) για να 
επιλέξετε τον εξοπλισμό από τον οποίο 
θα προβάλετε.

Συμβουλή
Όταν η επιλογή "Status" έχει οριστεί σε "Off" 
στο μενού Setup , η παλέτα εισόδων δεν 
εμφανίζεται. Πατήστε το κουμπί INPUT για 
εναλλαγή μεταξύ των υποδοχών εισόδου με τη 
σειρά.

1 Πατήστε το κουμπί ?/1 
(ON/STANDBY).
Θα εμφανιστεί το μήνυμα "POWER 
OFF?" στην οθόνη.

2 Πατήστε ξανά το κουμπί ?/1 
(ON/STANDBY) προτού εξαφανιστεί 
το μήνυμα.
Η ενδεικτική λυχνία ON/STANDBY 
αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και ο 
ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για 
να μειώσει τη θερμότητα στο εσωτερικό 
της μονάδας. 

Ο ανεμιστήρας σταματά να λειτουργεί 
και η ενδεικτική λυχνία ON/STANDBY 
σταματά να αναβοσβήνει με πράσινο 
χρώμα και παραμένει σταθερά 
αναμμένη με κόκκινο χρώμα.

Η τροφοδοσία έχει απενεργοποιηθεί πλήρως 
και μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο 
ρεύματος AC.

Μην αποσυνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος 
AC ενώ η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει.

Συμβουλή
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μονάδα 
με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού ?/1 
(ON/STANDBY) για περίπου 1 δευτερόλεπτο, 
αντί να εκτελέσετε τα παραπάνω βήματα.

Προβολή

Απενεργοποίηση της 
τροφοδοσίας

Παράδειγμα: Προβολή εικόνας από 
τον εξοπλισμό βίντεο που είναι 
συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI 1 
της μονάδας.

Σημείωση
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Παρακολούθηση 
εικόνων βίντεο 3D
Μπορείτε να απολαύσετε εντυπωσιακές 
εικόνες βίντεο 3D, όπως π.χ. από παιχνίδια 
3D και 3D Blu-ray Disc, χρησιμοποιώντας 
τα προαιρετικά ενεργά γυαλιά 3D 
(TDG-BT500A).

1 Ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό HDMI 
για συμβατότητα 3D που είναι 
συνδεδεμένος στον εξοπλισμό και 
κατόπιν κάντε αναπαραγωγή του 
περιεχομένου 3D.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο 
αναπαραγωγής περιεχομένου 3D, 
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας 
για τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.

2 Ενεργοποιήστε τη μονάδα και 
προβάλετε την εικόνα βίντεο 3D στην 
οθόνη.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να 
προβάλετε την εικόνα, ανατρέξτε στην 
ενότητα "Προβολή εικόνας" (σελίδα 14).

3 Ενεργοποιήστε τα γυαλιά 3D και 
κατόπιν φορέστε τα ώστε να είναι 
άνετα.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να 
χρησιμοποιήσετε τα γυαλιά 3D, 
ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των 
γυαλιών 3D" (σελίδα 15).

Συμβουλή
Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τη 
λειτουργία "2D-3D Display Sel." είναι "Auto" 
για να επιτρέπει την αυτόματη προβολή εικόνων 
3D όταν η μονάδα ανιχνεύει σήματα 3D.

• Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εμφάνιση 
εικόνας βίντεο 3D, ανάλογα με τον τύπο του 
σήματος. Ορίστε την επιλογή "2D-3D 
Display Sel." σε "3D" και την επιλογή "3D 
Format" σε "Side-by-Side" ή "Over-Under", 
ώστε να συμφωνεί με το φορμά του 
περιεχομένου 3D που θέλετε να 
παρακολουθήσετε (σελίδα 35).

• Χρησιμοποιήστε τα γυαλιά 3D εντός του 
εύρους επικοινωνίας (σελίδα 15).

• Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που κάθε 
άτομο αντιλαμβάνεται τις εικόνες βίντεο 3D.

• Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
χρήσης είναι χαμηλή, το εφέ 3D ενδέχεται να 
μειωθεί.

Προσαρμογή/Ρύθμιση των 
λειτουργιών 3D
Μπορείτε να προσαρμόσετε/ρυθμίσετε τις 
λειτουργίες 3D πατώντας το κουμπί 
3D στο τηλεχειριστήριο ή με την επιλογή 
"3D Settings" του μενού Function . 
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
"3D Settings" (σελίδα 35).

1 Ενεργοποιήστε τα γυαλιά 3D και 
καταχωρήστε τα στη μονάδα.
Για λεπτομέρειες για το πώς να 
καταχωρήσετε τα γυαλιά 3D, ανατρέξτε 
στις οδηγίες λειτουργίας που 
παρέχονται με τα γυαλιά 3D.

2 Φορέστε τα γυαλιά 3D.

3 Στραφείτε προς την οθόνη.

Προφυλάξεις για τη χρήση
Ενδέχεται να προκύψει δυσλειτουργία αν:
• Η θέση προβολής είναι πολύ μακριά από 
τη συσκευή προβολής 

• Υπάρχουν άλλες συσκευές επικοινωνίας, 
όπως ασύρματο δίκτυο LAN (IEEE802.11 
b/g/n) ή φούρνος μικροκυμάτων με εύρος 
ζώνης 2,4 GHz, κοντά στη μονάδα

Εύρος επικοινωνίας γυαλιών 3D
Το παρακάτω σχήμα δείχνει το εύρος 
επικοινωνίας των γυαλιών 3D. 
Αν προσπαθήσετε να παρακολουθήσετε 
εικόνες βίντεο 3D από απόσταση 
μεγαλύτερη από το εύρος επικοινωνίας ή 
τοποθετήσετε τη μονάδα εκτός του εύρους 
επικοινωνίας, τα γυαλιά 3D ενδέχεται να 
μην μπορούν να εμφανίσουν τις εικόνες 
σωστά. Επίσης, η απόσταση διαφέρει 
ανάλογα με το περιβάλλον του δωματίου και 
το περιβάλλον τοποθέτησης της μονάδας.

Σημειώσεις

Χρήση των γυαλιών 3D
15EL



Επάνω ή πλευρική όψη

Συσκευή προβολής

10 m 10 m 

10 m 

10 m 
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Επιλογή της αναλογίας εικόνας σύμφωνα 
με το σήμα βίντεο
Μπορείτε να επιλέξετε μια αναλογία 
εικόνας που είναι πιο κατάλληλη για το 
σήμα βίντεο που λαμβάνεται.

Πατήστε το ASPECT.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, 
μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση "Aspect". 
Μπορείτε επίσης να την επιλέξετε 
χρησιμοποιώντας το μενού (σελίδα 31).

Κουμπί 
ASPECT

Αρχική εικόνα Συνιστώμενη ρύθμιση και επακόλουθες 
εικόνες

1,85:1

Συμπιεσμένη 1,85:1

1.85:1 Zoom

2,35:1

Συμπιεσμένη 2,35:1

2.35:1 Zoom
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Αρχική εικόνα Συνιστώμενη ρύθμιση και επακόλουθες 
εικόνες

1,78:1 (16:9)

1,33:1 (4:3)

1.33:1 (4:3) με πλαϊνές λωρίδες

Normal

2,35:1

V Stretch

Όταν χρησιμοποιείτε αναμορφικό φακό

16:9

Squeeze

Όταν χρησιμοποιείτε αναμορφικό φακό
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• Οι επιλέξιμες αναλογίες πλευρών διαφέρουν 
ανάλογα με το σήμα εισόδου (σελίδα 61).

• Οι λειτουργίες αναλογίας εικόνας δεν είναι 
δυνατό να επιλεγούν όταν το σήμα εισόδου 
είναι από υπολογιστή.

Σημειώσεις σχετικά με την αλλαγή 
της ρύθμισης "Aspect"
• Επιλέξτε τη λειτουργία αναλογίας εικόνας 
έχοντας υπόψη ότι η αλλαγή της 
αναλογίας εικόνας της αρχικής εικόνας 
θα δώσει διαφορετική εμφάνιση από 
εκείνη της αυθεντικής εικόνας.

• Σημειώστε ότι αν η μονάδα 
χρησιμοποιείται επαγγελματικά ή για 
δημόσια προβολή, η τροποποίηση της 
αυθεντικής εικόνας μέσω αλλαγής της 
αναλογίας εικόνας ενδέχεται να αποτελεί 
παραβίαση των δικαιωμάτων των 
συγγραφέων ή των παραγωγών, τα οποία 
προστατεύονται βάσει νόμου.

Αρχική εικόνα Συνιστώμενη ρύθμιση και επακόλουθες 
εικόνες

Συμπιεσμένη

Stretch

Σημειώσεις
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Επιλογή λειτουργίας προβολής εικόνας
Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία 
προβολής εικόνας που ταιριάζει καλύτερα 
με τον τύπο πηγής βίντεο ή τις συνθήκες του 
δωματίου.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να 
χρησιμοποιήσετε διαφορετικές 
προκαθορισμένες λειτουργίες για 
2D/3D αντίστοιχα.

Πατήστε ένα από τα κουμπιά 
CALIBRATED PRESET.

Κουμπιά 
CALIBRATED 
PRESET

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή

CINEMA FILM 1 Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για την αναπαραγωγή 
των πολύ δυναμικών και ευκρινών εικόνων που παρέχουν 
συνήθως τα θετικά φιλμ από το πρωτότυπο.

CINEMA FILM 2 Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για αναπαραγωγή του 
πλούσιου τόνου και των χρωμάτων που παρέχουν συνήθως τα 
συστήματα οικιακού κινηματογράφου, με βάση τη λειτουργία 
Cinema Film 1.

REF Διαμόρφωση ποιότητας εικόνας που είναι κατάλληλη για την 
πιστή αναπαραγωγή της αρχικής ποιότητας εικόνας ή για να 
απολαμβάνετε ποιότητα εικόνας χωρίς ρυθμίσεις.

TV Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, αθλητικών διοργανώσεων, 
συναυλιών και άλλων εικόνων βίντεο.

PHOTO Ιδανική για την προβολή στατικών εικόνων που έχουν ληφθεί 
με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

GAME Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για παιχνίδια, με καλά 
διαμορφωμένα χρώματα και γρήγορη απόκριση.

BRT CINE Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση 
ταινιών σε φωτεινό περιβάλλον, όπως ένα καθιστικό.

BRT TV Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, αθλητικών διοργανώσεων, 
συναυλιών και άλλων εικόνων βίντεο σε φωτεινό περιβάλλον, 
όπως ένα καθιστικό.

USER Προσαρμόζει την ποιότητα εικόνας ώστε να ταιριάζει με 
τις προτιμήσεις σας και κατόπιν αποθηκεύει τη ρύθμιση. 
Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η ίδια όπως 
στη λειτουργία "REF".
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Οι απεικονίσεις των μενού που χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση μπορεί να διαφέρουν από 
το πραγματικό μενού που εμφανίζεται.

Λειτουργία μέσω 
των μενού 
Η μονάδα διαθέτει μενού οθόνης για την 
πραγματοποίηση διαφόρων προσαρμογών 
και ρυθμίσεων. Αν επιλέξετε ένα όνομα 
μενού που ακολουθείται από βέλος (B), 
εμφανίζεται το επόμενο παράθυρο μενού 
με στοιχεία ρύθμισης.

1 Πατήστε MENU.
Εμφανίζεται το παράθυρο μενού.

2 Πατήστε M/m για να επιλέξετε ένα 
στοιχείο μενού και πατήστε , ή .
Εμφανίζονται τα στοιχεία που μπορούν 
να ρυθμιστούν ή να προσαρμοστούν στο 
επιλεγμένο μενού. Το τρέχον επιλεγμένο 
στοιχείο εμφανίζεται με λευκό χρώμα.

3 Πατήστε M/m για να επιλέξετε ένα 
στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε ή να 
προσαρμόσετε και πατήστε , ή .
Τα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται σε 
ένα αναδυόμενο μενού, σε ένα μενού 
ρυθμίσεων, σε ένα μενού προσαρμογής 
ή στο επόμενο παράθυρο μενού.

Αναδυόμενο μενού

Μενού ρυθμίσεων

Μενού προσαρμογής

Χρήση των μενού

Σημείωση

Στοιχεία ρύθμισης
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Επόμενο παράθυρο μενού

4 Ρυθμίστε ή προσαρμόστε ένα στοιχείο.

Όταν αλλάζετε το επίπεδο 
προσαρμογής
Πατήστε M/, για να αυξήσετε 
την τιμή και πατήστε m/< για να 
μειώσετε την τιμή.
Πατήστε  για να αποθηκεύσετε τη 
ρύθμιση και να επαναφέρετε την αρχική 
οθόνη μενού.

Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση
Πατήστε M/m για να αλλάξετε τη 
ρύθμιση.
Πατήστε  για να επαναφέρετε την 
αρχική οθόνη.
Μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική 
οθόνη χρησιμοποιώντας το <, 
ανάλογα με το επιλεγμένο στοιχείο.

Για διαγραφή του μενού
Πατήστε MENU.

Για επαναφορά της εικόνας που 
έχει προσαρμοστεί
Επιλέξτε "Reset" από το μενού Picture .

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη, 
επιλέξτε "Yes" χρησιμοποιώντας το < και 
πατήστε .

Γίνεται επαναφορά όλων των παρακάτω 
ρυθμίσεων στην προκαθορισμένη 
εργοστασιακή τιμή:
"Reality Creation", "Cinema Black Pro", 
"Motionflow", "Contrast", "Brightness", 
"Color", "Hue", "Color Temp.", "Sharpness" 
και "Expert Setting" στο μενού Picture 

Για επαναφορά των στοιχείων 
που έχουν προσαρμοστεί
Επιλέξτε ένα στοιχείο στην οθόνη μενού και 
εμφανίστε το αναδυόμενο μενού, το μενού 
ρυθμίσεων ή το μενού προσαρμογής.
Πατήστε RESET στο τηλεχειριστήριο για να 
επαναφέρετε μόνο τις επιλεγμένες ρυθμίσεις 
στις προκαθορισμένες εργοστασιακές τιμές 
τους.

Το κουμπί RESET στο τηλεχειριστήριο είναι 
διαθέσιμο μόνο όταν είναι επιλεγμένο το 
μενού ρυθμίσεων ή το μενού προσαρμογής.

Στοιχεία ρύθμισης

Σημείωση
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Μενού Picture
Το μενού Picture χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της εικόνας.

Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να μην είναι δυνατό να προσαρμοστούν ή να ρυθμιστούν, ανάλογα με 
τον τύπο του σήματος εισόδου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σήματα εισόδου και 
στοιχεία με δυνατότητα προσαρμογής/ρύθμισης" (σελίδα 58).

Τα ονόματα στοιχείων μέσα σε αγκύλες απεικονίζουν τα ονόματα που είναι εκτυπωμένα στο 
τηλεχειριστήριο.

Σημείωση
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Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή

Calib. Preset 
[CALIBRATED 
PRESET]

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία προβολής εικόνας που ταιριάζει 
καλύτερα με τον τύπο πηγής βίντεο ή το περιβάλλον.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές 
προκαθορισμένες λειτουργίες για 2D/3D αντίστοιχα.
Cinema Film 1: Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για την 
αναπαραγωγή των πολύ δυναμικών και ευκρινών εικόνων που παρέχουν 
συνήθως τα θετικά φιλμ από το πρωτότυπο.
Cinema Film 2: Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για 
αναπαραγωγή του πλούσιου τόνου και των χρωμάτων που παρέχουν 
συνήθως τα συστήματα οικιακού κινηματογράφου, με βάση τη 
λειτουργία Cinema Film 1.
Reference: Διαμόρφωση ποιότητας εικόνας που είναι κατάλληλη για 
την πιστή αναπαραγωγή της αρχικής ποιότητας εικόνας ή για να 
απολαμβάνετε ποιότητα εικόνας χωρίς ρυθμίσεις.
TV: Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, αθλητικών διοργανώσεων, συναυλιών και 
άλλων εικόνων βίντεο.
Photo: Ιδανική για την προβολή στατικών εικόνων που έχουν ληφθεί με 
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
Game: Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για παιχνίδια, με καλά 
διαμορφωμένα χρώματα και γρήγορη απόκριση.
Bright Cinema: Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για την 
παρακολούθηση ταινιών σε φωτεινό περιβάλλον, όπως ένα καθιστικό.
Bright TV: Ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για την 
παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, αθλητικών 
διοργανώσεων, συναυλιών και άλλων εικόνων βίντεο σε φωτεινό 
περιβάλλον, όπως ένα καθιστικό.
User: Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποιότητα εικόνας ώστε 
να ταιριάζει με τις προτιμήσεις και να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 
Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η ίδια όπως στη 
λειτουργία "Reference".

Συμβουλή
Όλες οι προσαρμογές στις ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας αποθηκεύονται 
για κάθε είσοδο.

Reset Επαναφέρει όλες τις τρέχουσες επιλεγμένες ρυθμίσεις της επιλογής 
Calib. Preset στις προεπιλεγμένες τιμές τους (σελίδα 22).

Συμβουλή
Η επιλογή "Reset" δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί 
για τα στοιχεία "Color Temp."
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Reality Creation 
[REALITY 
CREATION]

Προσαρμόζει τις λεπτομέρειες και την επεξεργασία του θορύβου των 
εικόνων. (Λειτουργία υπερ-υψηλής ανάλυσης)
On: Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις της λειτουργίας "Reality Creation".

Database: Επιλέξτε "Normal" ή "Mastered in 4K".
Η επιλογή "Mastered in 4K" παρέχει ποιότητα εικόνας κατάλληλη για 
κυκλοφορίες Blu-ray Disc™ "Mastered in 4K" από τη Sony Pictures 
Home Entertainment.
Resolution: Όταν αυξάνετε την τιμή ρύθμισης, η υφή και οι 
λεπτομέρειες της εικόνας γίνονται πιο ευκρινείς.
Noise Filtering: Όταν αυξάνετε την τιμή ρύθμισης, ο θόρυβος 
(τραχύτητα εικόνας) γίνεται λιγότερο εμφανής.
Test: On/Off: Αλλάζει μεταξύ "On" και "Off" σε μια συγκεκριμένη 
συχνότητα για να ελέγξει το εφέ της επιλογής "Reality Creation".

Συμβουλή
Η θέση εμφάνισης της κατάστασης στην οθόνη κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής λειτουργεί σε συνδυασμό με τη ρύθμιση "Menu Position" 
(σελίδα 33).

Off: Η λειτουργία "Reality Creation" δεν εφαρμόζεται.

Cinema Black Pro

Contrast Enhancer 
[CONTRAST 
ENHANCER]

Διορθώνει το επίπεδο των φωτεινών και σκοτεινών τμημάτων αυτόματα 
για να βελτιστοποιήσει την αντίθεση ανάλογα με τη σκηνή.
Αυξάνει την ευκρίνεια της εικόνας και κάνει την εικόνα δυναμική.
High/Middle/Low: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία "Contrast 
Enhancer".
Off: Η λειτουργία "Contrast Enhancer" δεν εφαρμόζεται.

Lamp Control Αλλάζει την έξοδο της λυχνίας.
High: Αυξάνει τη φωτεινότητα και προβάλλει πιο φωτεινές εικόνες.
Low: Μειώνει τη φωτεινότητα και ενισχύει το μαύρο ελαχιστοποιώντας 
τη φωτεινότητα. 

Συμβουλή
Η ρύθμιση "Low" μειώνει τον θόρυβο του ανεμιστήρα, μειώνοντας 
ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
της λυχνίας.

Motionflow 
[MOTIONFLOW]

Smooth High: Παρέχει ομαλότερη κίνηση της εικόνας και είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματική για περιεχόμενο που βασίζεται σε φιλμ. 
Smooth Low: Παρέχει ομαλότερη κίνηση εικόνας για συνήθη χρήση. 
True Cinema: Οι εικόνες, όπως μια ταινία που έχει δημιουργηθεί με 
24 καρέ ανά δευτερόλεπτο, αναπαράγονται με τον αυθεντικό ρυθμό καρέ. 
Off: Η λειτουργία "Motionflow" δεν εφαρμόζεται.

Συμβουλές
• Επιλέξτε "Off" αν οι επιλογές "Smooth High", "Smooth Low" ή "True 

Cinema" έχουν ως αποτέλεσμα παραμορφωμένη εικόνα.
• Ανάλογα με το περιεχόμενο της εικόνας, ενδέχεται να μην βλέπετε 
οπτικό αποτέλεσμα ακόμη και αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Contrast 
[CONTRAST]

Προσαρμόζει την αντίθεση.
Οι υψηλότερες τιμές αυξάνουν την ευκρίνεια των εικόνων, ενώ οι 
χαμηλότερες τιμές μειώνουν την ευκρίνεια.
Μπορείτε να κάνετε προσαρμογές πατώντας το κουμπί CONTRAST +/- 
στο τηλεχειριστήριο.
Όταν η είσοδος του σήματος HDR έχει οριστεί σε "HDR10", "HDR 
Reference", "HLG" ή "Auto" στην επιλογή "HDR", εμφανίζεται το 
στοιχείο "Contrast(HDR)" αντί για το στοιχείο "Contrast".

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή
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Brightness
[BRIGHTNESS]

Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Όσο πιο υψηλή είναι η ρύθμιση τόσο πιο φωτεινή είναι η εικόνα. 
Όσο πιο χαμηλή είναι η ρύθμιση τόσο πιο σκούρα είναι η εικόνα.
Μπορείτε να κάνετε προσαρμογές πατώντας το κουμπί BRIGHTNESS 
+/- στο τηλεχειριστήριο.

Color Προσαρμόζει την πυκνότητα του χρώματος.
Όσο πιο υψηλή είναι η ρύθμιση τόσο πιο μεγάλη είναι η πυκνότητα. 
Όσο πιο χαμηλή είναι η ρύθμιση τόσο πιο χαμηλή είναι η πυκνότητα.

Hue Προσαρμόζει τον τόνο των χρωμάτων.
Όσο πιο υψηλή είναι η ρύθμιση τόσο πιο πρασινωπή γίνεται η εικόνα. 
Όσο πιο χαμηλή είναι η ρύθμιση τόσο πιο κοκκινωπή γίνεται η εικόνα.

Color Temp.
[COLOR TEMP]

Προσαρμόζει τη θερμοκρασία των χρωμάτων.
D93: Ισοδυναμεί με τη θερμοκρασία χρώματος 9.300 K που 
χρησιμοποιείται συνήθως στις τηλεοράσεις. Δίνει στα λευκά χρώματα 
μια μπλε χροιά.
D75: Ισοδυναμεί με τη θερμοκρασία χρώματος των 7.500 K που 
χρησιμοποιείται ως βοηθητικός τυπικός ακτινοβολητής. Δίνει μια 
ουδέτερη χροιά μεταξύ των ρυθμίσεων "D93" και "D65".
D65: Ισοδυναμεί με τη θερμοκρασία χρώματος των 6.500 K που 
χρησιμοποιείται ως τυπικός ακτινοβολητής. Δίνει στα λευκά χρώματα 
μια κόκκινη χροιά.
D55: Ισοδυναμεί με τη θερμοκρασία χρώματος των 5.500 K που 
χρησιμοποιείται ως βοηθητικός τυπικός ακτινοβολητής. Δίνει στα λευκά 
χρώματα μια ακόμη πιο κοκκινωπή χροιά.
Custom 1 έως 5: Σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε, να ρυθμίσετε, να 
ορίσετε και να αποθηκεύσετε την αγαπημένη σας θερμοκρασία 
χρωμάτων.
Οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι οι παρακάτω.

Custom 1: Ίδια με τη ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος "D93".
Custom 2: Ίδια με τη ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος "D75".
Custom 3: Ίδια με τη ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος "D65".
Custom 4: Ίδια με τη ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος "D55".
Custom 5: Ρύθμιση που δίνει προτεραιότητα στη φωτεινότητα.

Συμβουλή
Μπορείτε να προσαρμόσετε κάθε στοιχείο σε μια θερμοκρασία 
χρωμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Sharpness
[SHARPNESS]

Κάνει πιο ακριβές το περίγραμμα της εικόνας ή μειώνει τον θόρυβο.
Όσο πιο υψηλή είναι η ρύθμιση τόσο πιο ευκρινής είναι η εικόνα. 
Όσο πιο χαμηλή είναι η ρύθμιση τόσο πιο απαλή είναι η εικόνα, 
μειώνοντας έτσι τον θόρυβο.
Μπορείτε να κάνετε προσαρμογές πατώντας το κουμπί 
SHARPNESS +/- στο τηλεχειριστήριο.

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή
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Expert Setting

NR (Μείωση 
θορύβου)

Μειώνει την τραχύτητα ή τον θόρυβο της εικόνας.
Auto: Ανιχνεύει το επίπεδο θορύβου για να μειώσει αυτόματα την 
τραχύτητα ή τον θόρυβο της εικόνας.
High/Middle/Low: Επιλέξτε μια ρύθμιση σύμφωνα με την τραχύτητα ή 
τον θόρυβο της πηγής σήματος εισόδου.
Off: Η λειτουργία NR (μείωση θορύβου) δεν εφαρμόζεται.

Συμβουλή
Το επίπεδο θορύβου ενδέχεται να μην ανιχνεύεται με ακρίβεια με την 
επιλογή "Auto" ανάλογα με την πηγή σήματος εισόδου. Αν η εικόνα 
είναι μη αποδεκτή με τη ρύθμιση "Auto", επιλέξτε μια ρύθμιση μεταξύ 
των "High", "Middle", "Low" ή "Off".

MPEG NR 
(Μείωση θορύβου 
MPEG)

Μειώνει τον θόρυβο μπλοκ και τον διάχυτο θόρυβο, ιδιαίτερα στα 
ψηφιακά σήματα.
Auto: Ανιχνεύει το επίπεδο θορύβου για να μειώσει τον θόρυβο μπλοκ 
και τον διάχυτο θόρυβο της εικόνας αυτόματα.
High/Middle/Low: Επιλέξτε μια ρύθμιση σύμφωνα με τον θόρυβο 
μπλοκ και τον διάχυτο θόρυβο της επιλεγμένης εισόδου σήματος.
Off: Η λειτουργία MPEG NR (μείωση θορύβου MPEG) δεν 
εφαρμόζεται.

Συμβουλή
Το επίπεδο θορύβου ενδέχεται να μην ανιχνεύεται με ακρίβεια με την 
επιλογή "Auto" ανάλογα με την πηγή σήματος εισόδου. Αν η εικόνα 
είναι μη αποδεκτή με τη ρύθμιση "Auto", επιλέξτε μια ρύθμιση μεταξύ 
των "High", "Middle", "Low" ή "Off".

Smooth Gradation Εξομαλύνει τη διαβάθμιση των επίπεδων τμημάτων των εικόνων.
High/Middle/Low: Μπορείτε να προσαρμόσετε το εφέ εξομάλυνσης 
διαβάθμισης.
Off: Η λειτουργία εξομάλυνσης διαβάθμισης δεν εφαρμόζεται.

Film Mode Σύμφωνα με την πηγή φιλμ που έχετε επιλέξει, κάντε μια ρύθμιση για 
την αναπαραγωγή.
Auto: Κατάλληλη για την αναπαραγωγή της κίνησης της αυθεντικής 
εικόνας. Συνήθως, ορίζετε αυτή την επιλογή σε "Auto".
Off: Αναπαράγει την εικόνα σε φορμά προοδευτικής λειτουργίας χωρίς 
αυτόματη ανίχνευση των σημάτων βίντεο.

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή
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Gamma 
Correction
[GAMMA 
CORRECTION]

Προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά απόκρισης του τόνου της εικόνας.
Επιλέξτε τον τόνο που προτιμάτε από 10 πιθανές επιλογές.
1.8: Φωτεινή Παράγει φωτεινή εικόνα συνολικά.
2.0
2.1
2.2
2.4
2.6: Σκούρα Παράγει πιο σκούρα εικόνα συνολικά.
Gamma 7: Παράγει πιο ευκρινή εικόνα τονίζοντας τα πιο σκούρα 
τμήματα.
Gamma 8: Παράγει πιο φωτεινή εικόνα σε σχέση με τη ρύθμιση 
Gamma 7. Επιλέξτε την για την παρακολούθηση σε φωτεινό 
περιβάλλον, όπως ένα καθιστικό.
Gamma 9: Παράγει πιο φωτεινή εικόνα σε σχέση με τη ρύθμιση 
Gamma 8.
Gamma 10: Αυξάνει την ευκρίνεια των εικόνων. Επιλέξτε την για την 
παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων κ.λπ. σε φωτεινό 
περιβάλλον, όπως ένα καθιστικό.
Off: Η λειτουργία "Gamma Correction" δεν εφαρμόζεται.

Color Correction
[COLOR 
CORRECTION]

On: Προσαρμόζει τις επιλογές "Hue", "Saturation" ή "Brightness" των 
επιλεγμένων χρωμάτων.
Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 που περιγράφονται παρακάτω για να 
καθορίσετε το χρώμα στόχο.
1 Πατήστε M/m για να επιλέξετε "Color Select" και κατόπιν πατήστε 

</, για να επιλέξετε το χρώμα που θέλετε να προσαρμόσετε 
μεταξύ των "Red", "Yellow", "Green", "Cyan", "Blue" και 
"Magenta".

2 Πατήστε M/m για να επιλέξετε "Hue", "Saturation" ή "Brightness" 
και προσαρμόστε τις τιμές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας 
χρησιμοποιώντας το </, ενώ παρακολουθείτε την προβαλλόμενη 
εικόνα.

Off: Η λειτουργία "Color Correction" δεν εφαρμόζεται.

Clear White Τονίζει τα έντονα λευκά χρώματα.
High/Low: Μπορείτε να προσαρμόσετε το εφέ "Clear White".
Off: Το εφέ "Clear White" δεν εφαρμόζεται.

x.v.Color Ρυθμίστε αυτό το στοιχείο όταν συνδέετε τη μονάδα με εξοπλισμό που 
υποστηρίζει x.v.Color και αναπαραγωγή σήματος βίντεο x.v.Color.
On: Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή σήματος βίντεο x.v.Color.
Off: Η λειτουργία "x.v.Color" δεν εφαρμόζεται.

Συμβουλή
Η ρύθμιση της x.v.Color σε "On" απενεργοποιεί τη ρύθμιση γάμμα.

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή
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HDR Ρυθμίζει τον τρόπο αναπαραγωγής περιεχομένου HDR.
Auto: Διακρίνει αυτόματα το περιεχόμενο HDR και εφαρμόζει τη 
βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
Όταν ένα σήμα εισόδου υποστηρίζει BT.2020, η επιλογή "Color Space" 
ορίζεται αυτόματα σε "BT.2020". Όταν το σήμα εισόδου δεν είναι 
BT.2020, εφαρμόζεται η λειτουργία που έχει οριστεί στην επιλογή 
"Color Space". (Η επιλογή "BT.2020" δεν είναι διαθέσιμη σε αυτή την 
περίπτωση.)
HDR10: Ορίστε την για την αναπαραγωγή περιεχομένου που είναι 
συμβατό με HDR10.
HDR Reference: Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για την 
αναπαραγωγή περιεχομένου που είναι συμβατό με HDR10 με μέγιστη 
φωτεινότητα 1.000 nit.
HLG: Ορίστε την για την αναπαραγωγή περιεχομένου που είναι 
συμβατό με HLG.
Off: Ορίστε την κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν είναι 
HDR.
Όλες οι λειτουργίες της ρύθμισης "Color Space" είναι επιλέξιμες όταν 
έχουν επιλεγεί οι τιμές "HDR10", "HDR Reference", "HLG" ή "Off".

• Αν η ρύθμιση δεν είναι σωστή για το περιεχόμενο εισόδου, οι φωτεινές 
και οι σκούρες περιοχές του βίντεο μπορεί να εμφανίζονται 
υπερβολικά φωτεινές ή σκούρες.

• Κατά τη ρύθμιση της τιμής "HDR10" ή της "HDR Reference", 
συγκρίνετε την ποιότητα εικόνας και στις δύο λειτουργίες και επιλέξτε 
εκείνη που εμφανίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μέση 
φωτεινότητα και τον τόνο των φωτεινών τμημάτων.

Color Space
[COLOR SPACE]

Μετατρέπει τον χώρο χρωμάτων.
BT.709: Χώρος χρωμάτων ITU-R BT.709, ο οποίος χρησιμοποιείται για 
τηλεοπτικές εκπομπές υψηλής ευκρίνειας ή Blu-ray Disc. Ο χώρος 
χρωμάτων είναι ισοδύναμος με sRGB.
BT.2020: Χώρος χρωμάτων που είναι ευρύτερος του BT.709. 
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση κατά την αναπαραγωγή 
περιεχομένου HDR.
Color Space 1: Χώρος χρωμάτων που είναι κατάλληλος για την 
παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων και εικόνων βίντεο, όπως 
αθλητικές διοργανώσεις, συναυλίες κ.λπ.
Color Space 2: Χώρος χρωμάτων που είναι κατάλληλος για την 
παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, αθλητικών 
διοργανώσεων, συναυλιών και άλλων εικόνων βίντεο σε φωτεινό 
περιβάλλον, όπως ένα καθιστικό.
Color Space 3: Χώρος χρωμάτων που είναι κατάλληλος για την 
παρακολούθηση ταινιών σε φωτεινό περιβάλλον, όπως ένα καθιστικό.
Custom: Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση χώρου χρωμάτων.

Όταν η επιλογή "HDR" έχει οριστεί σε "Auto", η επιλέξιμη λειτουργία 
αλλάζει ανάλογα με τον τύπο σήματος (σελίδα 29).

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή
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Input Lag 
Reduction

Μειώνει την καθυστέρηση της εμφάνισης ενός βίντεο.
On: Μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για την εμφάνιση της εικόνας 
βίντεο εισόδου και αυξάνει την απόδοση της ταχύτητας απόκρισης της 
οθόνης όταν χρησιμοποιείται εξωτερικός ελεγκτής κ.λπ.
Off: Απενεργοποιεί τη λειτουργία "Input Lag Reduction".

Συμβουλή
Όταν η επιλογή "Input Lag Reduction" έχει οριστεί σε "On", δεν είναι 
δυνατή η ρύθμιση των επιλογών "Motionflow", "NR" και "MPEG NR".

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή
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Μενού Screen
Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας, την αναλογία εικόνας κ.λπ.

Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με τον τύπο του σήματος εισόδου. 
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σήματα εισόδου και στοιχεία με δυνατότητα 
προσαρμογής/ρύθμισης" (σελίδα 58).

Τα ονόματα στοιχείων μέσα σε αγκύλες απεικονίζουν τα ονόματα που είναι εκτυπωμένα στο 
τηλεχειριστήριο.

Σημείωση

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή

Aspect
[ASPECT]

Μπορείτε να ορίσετε την αναλογία εικόνας της εμφανιζόμενης εικόνας 
για το τρέχον σήμα εισόδου (σελίδα 17). 
Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία μόνο κατά την είσοδο σήματος 
βίντεο.
1.85:1 Zoom: Οι εικόνες με αναλογία εικόνας 1.85:1 εμφανίζονται στην 
αρχική τους αναλογία, μεγεθυμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
εμφανίζονται μαύρες ζώνες στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης.
2.35:1 Zoom: Οι εικόνες με αναλογία εικόνας 2.35:1 εμφανίζονται στην 
αρχική τους αναλογία, μεγεθυμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι μαύρες 
ζώνες στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης να είναι όσο το δυνατό 
μικρότερες.
Όταν επιλέξετε "2.35:1 Zoom" από το στοιχείο "Trigger Select" στο 
μενού Installation , εξάγεται σήμα 12 V από την υποδοχή TRIGGER 
(σελίδα 38).
Normal: Το βίντεο εισόδου εμφανίζεται στην αρχική αναλογία εικόνας, 
μεγεθυμένο ώστε να γεμίζει την οθόνη. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας 
είναι κατάλληλος για την προβολή βίντεο 1,78:1 (16:9) και 1,33:1 (4:3).
V Stretch: Αυτός είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος λειτουργίας για τη 
χρήση μιας οθόνης 2,35:1 για την προβολή βίντεο 2,35:1 με αναμορφικό 
φακό που διατίθεται στο εμπόριο.
Όταν επιλέξετε "V Stretch" από το στοιχείο "Trigger Select" στο μενού 
Installation , εξάγεται σήμα 12 V από την υποδοχή TRIGGER 
(σελίδα 38).
Squeeze: Με αυτήν τη ρύθμιση, το βίντεο 1,78:1 (16:9) και 1,33:1 (4:3) 
θα εμφανίζεται στις σωστές αναλογίες εικόνας όταν χρησιμοποιείτε 
έναν αναμορφικό φακό που διατίθεται στο εμπόριο.
Stretch: Εμφανίζει βίντεο που έχει συμπιεστεί σε αναλογία εικόνας 
1,33:1 (4:3) ως 1,78:1 (16:9).
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Συμβουλές
• Όταν επιλέξετε "V Stretch" ή "Squeeze", επιλέξτε τον τύπο 
αναμορφικού φακού από την επιλογή "Anamorphic Lens" στο μενού 
Installation .

• Οι επιλέξιμες αναλογίες πλευρών διαφέρουν ανάλογα με το σήμα 
εισόδου (σελίδα 61).

• Δεν είναι δυνατή η επιλογή της αναλογίας για σήμα εισόδου 
από υπολογιστή ή για σήμα εισόδου με ανάλυση 4096 × 2160 
(σελίδες 56, 57, 61).

Blanking Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την περιοχή 
προβολής και στις τέσσερις κατευθύνσεις της οθόνης.
On: Επιλέξτε την ακμή που θα προσαρμόσετε επισημαίνοντας τα 
στοιχεία Left, Right, Top ή Bottom με τα κουμπιά M/m.
Προσαρμόστε την ποσότητα του κενού διαστήματος χρησιμοποιώντας 
τα κουμπιά </,. 

Off: Απενεργοποιεί τη λειτουργία "Blanking".

Συμβουλή
Ανάλογα με τη ρύθμιση αναλογίας εικόνας, η προσθήκη κενού 
διαστήματος δεξιά/αριστερά μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.
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Μενού Setup
Το μενού Setup χρησιμοποιείται για την αλλαγή των προκαθορισμένων εργοστασιακών 
ρυθμίσεων κ.λπ.

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή

Status Ορίζει αν θα εμφανίζονται οι ενδείξεις στην οθόνη ή όχι.
Ρυθμίστε το σε "Off" για να απενεργοποιήσετε τις ενδείξεις στην οθόνη 
εκτός από ορισμένα μενού, το μήνυμα κατά την απενεργοποίηση της 
τροφοδοσίας και τα μηνύματα προειδοποίησης.

Language Επιλέγει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στα μενού και τις ενδείξεις 
στην οθόνη.

Menu Position Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση που εμφανίζονται τα μενού στην οθόνη.
Bottom Left: Εμφανίζει το μενού στην κάτω αριστερή περιοχή της 
οθόνης.
Center: Εμφανίζει το μενού στο κέντρο της οθόνης.

High Altitude Mode Ρυθμίζει τη μονάδα ώστε να λειτουργεί στην επικρατούσα 
ατμοσφαιρική πίεση.
On: Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα 
σε υψόμετρο 1.500 m (περίπου 4.900 πόδια) ή μεγαλύτερο.
Off: Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα 
σε κανονικό υψόμετρο.

Συμβουλή
Όταν αυτό το στοιχείο ρυθμιστεί σε "On", ο θόρυβος του ανεμιστήρα 
γίνεται ελαφρώς πιο δυνατός καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του 
ανεμιστήρα.
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Remote Start Ορίζει τις ρυθμίσεις της λειτουργίας "Remote Start".
On: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία από έναν υπολογιστή 
ή ένα τερματικό που είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο.
Off: Απενεργοποιεί τη λειτουργία "Remote Start".

Συμβουλές
• Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η μονάδα θα πρέπει να 
έχει συνδεθεί στο δίκτυο εκ των προτέρων (σελίδα 40).

• Για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία με τη λειτουργία "Remote 
Start", θα πρέπει να σταλεί μια ειδική εντολή από έναν υπολογιστή ή 
τερματικό. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο 
προσωπικό της Sony.

Όταν η λειτουργία Remote Start έχει οριστεί σε "On", η απαιτούμενη 
ενέργεια για την κατάσταση αναμονής θα είναι αυξημένη. Όταν η 
λειτουργία Network Management οριστεί σε "On", η λειτουργία 
"Remote Start" ορίζεται αυτόματα σε "On" και δεν μπορείτε να 
αλλάξετε τη ρύθμιση. Επίσης, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται στο 
μενού.

Network Management On: Ορίστε την όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και 
επικοινωνεί συνεχώς με τον εξοπλισμό ελέγχου της συσκευής προβολής.

Όταν η επιλογή Network Management οριστεί σε "On", η λειτουργία 
δικτύου είναι συνεχώς ενεργοποιημένη. Ορίστε την επιλογή Network 
Management σε "Off" όταν η μονάδα δεν είναι συνεχώς συνδεδεμένη σε 
δίκτυο. Αν την ορίσετε σε "On", η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται.

Power Saving Ορίζει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Standby: Αν δεν υπάρχει σήμα εισόδου για 10 λεπτά, η τροφοδοσία 
απενεργοποιείται και η συσκευή προβολής μεταβαίνει σε κατάσταση 
αναμονής.
Off: Απενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Lamp Setting Όταν αντικαταστήσετε τις λυχνίες, ορίστε τη ρύθμιση λυχνίας που 
θέλετε 
(σελίδα 51).

All Reset Όλες οι ρυθμίσεις επαναφέρονται στις εργοστασιακές προκαθορισμένες 
τιμές τους.

Η λειτουργία "Lamp Timer" στο μενού Information  δεν 
επαναφέρεται.

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή

Σημείωση

Σημείωση
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Μενού Function
Το μενού Function χρησιμοποιείται για την αλλαγή των ρυθμίσεων των διαφόρων λειτουργιών 
της μονάδας.

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή

3D Settings Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας 3D.

2D-3D Display Sel. Για εναλλαγή των εικόνων βίντεο σε "2D" ή "3D".
Auto: Εμφανίζει εικόνες βίντεο 3D όταν τα σήματα εισόδου είναι 
HDMI με πληροφορίες* 3D. Εμφανίζει εικόνες 2D κατά την είσοδο 
άλλων σημάτων.
3D: Εμφανίζει εικόνες βίντεο 3D σύμφωνα με το σύστημα 3D που έχει 
επιλεγεί στο στοιχείο "3D Format". Ωστόσο, όταν εισέρχονται σήματα 
εισόδου HDMI με πληροφορίες 3D στη μονάδα, εμφανίζει εικόνες 
βίντεο σύμφωνα με το σύστημα 3D αυτών των σημάτων HDMI.
*Οι πληροφορίες 3D είναι επιπλέον πληροφορίες για διάκριση του 3D. 
Ορισμένα σήματα HDMI έχουν επιπλέον πληροφορίες για διάκριση 
του 3D και ορισμένα σήματα HDMI δεν έχουν καμία πληροφορία.

3D Format: Επιλέξτε το σύστημα 3D όταν τα σήματα εισόδου HDMI 
δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες 3D.

Simulated 3D: Μετατρέπει τις εικόνες βίντεο 2D σε εικόνες βίντεο 
3D. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο για την είσοδο σημάτων HD.
Η προσομοιωμένη λειτουργία 3D ενδέχεται να έχει περιορισμένη 
επίδραση, ανάλογα με την πηγή βίντεο.
Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που κάθε άτομο αντιλαμβάνεται τις 
εικόνες βίντεο 3D.
Side-by-Side: Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να εμφανίζονται οι 
εικόνες 3D ως δύο παρόμοιες εικόνες, η μία δίπλα στην άλλη.
Over-Under: Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να εμφανίζονται οι 
εικόνες 3D ως δύο παρόμοιες εικόνες, η μία επάνω από την άλλη.

Συμβουλές
• Η επιλογή "2D-3D Display Sel." δεν μπορεί να οριστεί σε "3D" για 
ορισμένες πηγές βίντεο. Για τα διαθέσιμα σήματα 3D, ανατρέξτε στην 
ενότητα "Συμβατά σήματα 3D" (σελίδα 59).

• Η προσομοιωμένη λειτουργία 3D ενδέχεται να έχει περιορισμένη 
επίδραση, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης (συνιστώνται 100 έως 
120 ίντσες) και την πηγή βίντεο.

• Τα μενού στην οθόνη έχουν είδωλο όταν εμφανίζεται εικόνα 3D και 
είναι πιο ευανάγνωστα με τα γυαλιά 3D.
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3D Depth Adjust Για τη ρύθμιση του βάθους των εικόνων βίντεο στην οθόνη. Η ρύθμιση 
μπορεί να γίνει μόνο αν είναι επιλεγμένη κάποια μορφή 3D εκτός της 
"Simulated 3D".

Συνιστάται η επιλογή "3D Depth Adjust" να ορίζεται σε "0". Οι εικόνες 
3D ενδέχεται να μην διακρίνονται εύκολα, ανάλογα με τη ρύθμιση της 
επιλογής "3D Depth Adjust".

Simulated 3D 
Effect

Για προσαρμογή του εφέ 3D όταν το περιεχόμενο 2D μετατρέπεται σε 
εικόνες βίντεο 3D. Μπορείτε να επιλέξετε το εφέ μεταξύ των τιμών 
"High", "Middle" και "Low".

Συμβουλή
Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που κάθε άτομο αντιλαμβάνεται τις 
εικόνες βίντεο 3D που έχουν μετατραπεί από την προσομοιωμένη 
λειτουργία 3D.

Dynamic Range Ορίζει το επίπεδο εισόδου βίντεο για τις υποδοχές HDMI 1 και HDMI 2.
Auto: Ορίζει το επίπεδο εισόδου βίντεο αυτόματα.
Limited: Το επίπεδο εισόδου βίντεο ορίζεται για σήματα που είναι 
ισοδύναμα με 16-235.
Full: Το επίπεδο εισόδου βίντεο ορίζεται για σήματα που είναι 
ισοδύναμα με 0-255.

Αν η ρύθμιση εξόδου βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής HDMI δεν έχει 
οριστεί σωστά, τα φωτεινά και τα σκούρα τμήματα του βίντεο ενδέχεται 
να εμφανίζονται υπερβολικά φωτεινά ή σκούρα.

HDMI Signal Format Εναλλάσσει τα φορμά σήματος βίντεο για 4K.
Standard Format: Εμφανίζει μια εικόνα στην τυπική μορφή HDMI. 
Enhanced Format: Εμφανίζει μια εικόνα σε πιο λεπτομερή μορφή 
HDMI. 

Συμβουλές
• Η εικόνα ή ο ήχος ενδέχεται να μην εξάγονται κανονικά αν είναι 
επιλεγμένη η λειτουργία "Enhanced Format". Σε αυτήν την 
περίπτωση, ορίστε την σε "Standard Format".

• Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για την εμφάνιση μιας εικόνας μετά 
την εναλλαγή των φορμά σήματος βίντεο.

Test Pattern Εμφανίζει ένα μοτίβο δοκιμής σύμφωνα με τη ρύθμιση.
On: Εμφανίζεται ένα μοτίβο δοκιμής στην οθόνη που θα 
χρησιμοποιηθεί κατά την προσαρμογή του φακού με τις επιλογές 
"Lens Focus", "Lens Zoom" και "Lens Shift".
Off: Δεν εμφανίζεται μοτίβο δοκιμής.

Συμβουλή
Κατά την εμφάνιση του μοτίβου δοκιμής, αυτό εμφανίζεται μόνο με 
πράσινο χρώμα, ώστε να επιτραπεί η εύκολη προσαρμογή της εστίασης.

Settings Lock Κλειδώνει τις ρυθμίσεις των στοιχείων μενού για την αποφυγή 
σφαλμάτων λειτουργίας (σελίδα 37).
Off: Ακυρώνει τη λειτουργία "Settings Lock".
Level A: Τα στοιχεία της ομάδας 1 (παρακάτω) δεν εμφανίζονται στο 
μενού και δεν είναι διαθέσιμα.
Level B: Τα στοιχεία της ομάδας 1 και της ομάδας 2 (παρακάτω) δεν 
εμφανίζονται στο μενού και δεν είναι διαθέσιμα.

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή

Βάθος

ΚανονικήΕμπρός Βάθος

Σημείωση
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Ομάδα 1 Ομάδα 2

Στοιχεία που κλειδώνονται από την επιλογή "Settings Lock"

Μενού 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

Μενού Setup

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

Μενού Function

Dynamic Range
Test Pattern

Μενού Installation

Image Flip
Lens Control
Anamorphic Lens
Trigger Select
IR Receiver
Panel Alignment
Network Setting
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Μενού Installation
Το μενού Installation χρησιμοποιείται για την αλλαγή των ρυθμίσεων εγκατάστασης.

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή

Image Flip Αναστρέφει την εικόνα στην οθόνη οριζόντια ή/και κατακόρυφα.
HV: Αναστρέφει την εικόνα οριζόντια και κατακόρυφα.
H: Αναστρέφει την εικόνα οριζόντια. 
V: Αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
Off: Η εικόνα δεν αναστρέφεται.
Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο για εγκατάσταση οπίσθιας προβολής 
ή εγκατάσταση στην οροφή.

Lens Control Αποτρέπει οποιαδήποτε λειτουργία του φακού όπως "Lens Focus", 
"Lens Zoom" και "Lens Shift" κατά λάθος.
On: Επιτρέπει την προσαρμογή του φακού.
Off: Δεν επιτρέπει καμία προσαρμογή του φακού.

Anamorphic Lens Επιλέξτε μια ρύθμιση που να ταιριάζει με τον λόγο μετατροπής του 
αναμορφικού φακού.
1.24x: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν χρησιμοποιείτε αναμορφικό 
φακό με οριζόντιο ρυθμό 1,24×.
1.32x: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν χρησιμοποιείτε αναμορφικό 
φακό με οριζόντιο ρυθμό 1,32×.

Trigger Select Ενεργοποιεί τη λειτουργία εξόδου της υποδοχής TRIGGER.
Off: Απενεργοποιεί τη λειτουργία της υποδοχής TRIGGER.
Power: Εξάγει σήμα 12 V από την υποδοχή TRIGGER όταν η μονάδα 
είναι ενεργοποιημένη. Η υποδοχή TRIGGER δεν εξάγει κανένα σήμα 
όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
V Stretch: Λειτουργεί με την επιλογή "V Stretch" της ρύθμισης 
"Aspect" (σελίδα 31) και εξάγει σήμα 12 V από την υποδοχή 
TRIGGER.
2.35:1 Zoom: Λειτουργεί με την επιλογή "2.35:1 Zoom" της ρύθμισης 
"Aspect" (σελίδα 31) και εξάγει σήμα 12 V από την υποδοχή 
TRIGGER.

IR Receiver Επιλέγει τους ανιχνευτές τηλεχειριστηρίου (δέκτης υπερύθρων) στο 
εμπρός και το πίσω μέρος της μονάδας. 
Front & Rear: Ενεργοποιεί τόσο τον εμπρός όσο και τον πίσω 
ανιχνευτή.
Front: Ενεργοποιεί μόνο τον εμπρός ανιχνευτή.
Rear: Ενεργοποιεί μόνο τον πίσω ανιχνευτή.
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Panel Alignment Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα κενά στο 
χρώμα των χαρακτήρων ή στην εικόνα στην οθόνη.
Adjust: Προσαρμόζει τα κενά στα χρώματα με τις επιλογές 
"Adjust Color" ή "Adjust Item".

Adjust Item: Επιλέγει τον τρόπο για να κάνετε προσαρμογές από 
τους παρακάτω.

Shift: Μετατοπίζει ολόκληρη την εικόνα και κάνει προσαρμογές.
Zone: Επιλέγει το επιθυμητό εύρος και κάνει προσαρμογές.

Adjust Color: Εκχωρεί το επιθυμητό χρώμα για να προσαρμόσει τα 
κενά στο χρώμα. Επιλέξτε "R" (Κόκκινο) ή "B" (Μπλε) για να κάνετε 
προσαρμογές με βάση το "G" (Πράσινο).
Pattern Color: Επιλέξτε "R/G" (Κόκκινο και Πράσινο) ή "R/G/B" (Λευκό, 
όλα τα χρώματα) όταν η επιλογή "Adjust Color" έχει οριστεί σε "R" 
(Κόκκινο). Επιλέξτε "B/G" (Μπλε και Πράσινο) ή "R/G/B" (Λευκό, όλα τα 
χρώματα) όταν η επιλογή "Adjust Color" έχει οριστεί σε "B" (Μπλε).
Adjust: Η προσαρμογή της μετατόπισης και της ζώνης του χρώματος 
που έχει επιλεγεί στη ρύθμιση "Adjust Color" μπορεί να γίνει με τα 
κουμπιά </,, M/m.
Όταν επιλέγεται το στοιχείο "Shift": Εκχωρήστε τις ρυθμίσεις της 
οριζόντιας κατεύθυνσης (H) με τα κουμπιά </, και της 
κατακόρυφης κατεύθυνσης (V) με τα κουμπιά M/m στην οθόνη 
προσαρμογής της μετατόπισης.

Όταν επιλέγεται το στοιχείο "Zone": Επιλέξτε τη θέση που θα 
προσαρμόσετε με τα κουμπιά </, για την οριζόντια θέση (θέση 
H) και τα κουμπιά M/m για την κατακόρυφη θέση (θέση V) και, στη 
συνέχεια, πατήστε .

Ορίστε τον βαθμό προσαρμογής με τα κουμπιά </, για την 
οριζόντια κατεύθυνση (κατεύθυνση H) και με τα κουμπιά M/m για 
την κατακόρυφη κατεύθυνση (κατεύθυνση V). Μπορείτε να 
επιλέξετε τη θέση για την προσαρμόσετε ξανά πατώντας .

Reset: Πραγματοποιεί επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Preset: Τα βελτιστοποιημένα δεδομένα έχουν προκαθοριστεί.

Ανάλογα με τις προσαρμογές που έγιναν παραπάνω, τα χρώματα μπορεί 
να γίνουν ανομοιόμορφα ή η ανάλυση μπορεί να αλλάξει.

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή

Σημείωση



Network Setting Εκτελέστε ρυθμίσεις πρωτοκόλλου Internet.

IPv4 Setting IP Address Setup: Επιλέγει τη μέθοδο ρύθμισης της διεύθυνσης IP.
Auto (DHCP): Η διεύθυνση IP εκχωρείται αυτόματα από έναν 
διακομιστή DHCP όπως ένας δρομολογητής.
Manual: Καθορίζει τη διεύθυνση IP χειροκίνητα.
Όταν επιλεγεί η ρύθμιση "Manual" για το στοιχείο "IP Address Setup", 
θα πρέπει εισαγάγετε τις τιμές των στοιχείων "IP Address", "Subnet 
Mask" και "Default Gateway". Επιλέξτε κάθε στοιχείο με τα κουμπιά 
M/m και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Επιλέξτε το πλαίσιο 
για την εισαγωγή με τα κουμπιά </, και εισαγάγετε την τιμή με τα 
κουμπιά M/m. Όταν εισαχθούν όλα τα στοιχεία, επιλέξτε "Apply" και, 
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Οι ρυθμίσεις δικτύου που 
εισήχθησαν θα καταχωρηθούν.

IP Address: Ορίζει τη διεύθυνση IP της μονάδας.
Subnet Mask: Ορίζει τη μάσκα υποδικτύου της μονάδας.
Default Gateway: Ορίζει την προεπιλεγμένη πύλη της μονάδας.
MAC Address: Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC της μονάδας. 
Αυτή δεν μπορεί να αλλάξει.
Apply: Ενεργοποιεί τη διεύθυνση IP που ορίστηκε χειροκίνητα.

IPv6 Information Εμφανίζει τις πληροφορίες IPv6.
Όταν ορίζετε τη διεύθυνση IPv6 IP, θα πρέπει να την ορίσετε σε ένα 
πρόγραμμα περιήγησης Web (σελίδα 42).

Στοιχεία ρύθμισης Περιγραφή
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Μενού Information
Το μενού Information εμφανίζει το όνομα του μοντέλου, τον σειριακό αριθμό, τον τύπο/το φορμά 
του σήματος εισόδου, την έκδοση λογισμικού και τις συνολικές ώρες χρήσης της λυχνίας.

Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε ή να αλλάξετε τις ενδείξεις που παρατίθενται παραπάνω.

Αυτή η μονάδα έχει προεπιλεγμένα δεδομένα εικόνας για την κατάλληλη προσαρμογή των 
προκαθορισμένων δεδομένων σύμφωνα με τα σήματα που εμφανίζονται στην ενότητα 
"Προκαθορισμένα σήματα" (σελίδα 56) (προκαθορισμένη μνήμη). Όταν εισέρχεται ένα 
προκαθορισμένο σήμα, η μονάδα ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο του σήματος και ανακαλεί τα 
δεδομένα για το σήμα από την προκαθορισμένη μνήμη ώστε να τα προσαρμόσει για βέλτιστη 
εικόνα. Ο τύπος σήματος εμφανίζεται στο μενού Information .

Ανάλογα με το σήμα εισόδου του υπολογιστή, ορισμένα τμήματα της οθόνης μπορεί να μην είναι 
ορατά ή να μην εμφανίζονται σωστά.

Στοιχεία Περιγραφή

Model Name Εμφανίζει το όνομα του μοντέλου

Serial No. Εμφανίζει τον σειριακό αριθμό.

Signal type Εμφανίζει την ανάλυση του σήματος εισόδου που επιλέγετε. Κατά την 
είσοδο σημάτων εισόδου με πληροφορίες 3D, εμφανίζονται ο τύπος των 
σημάτων εισόδου και τη μορφή 3D.

Color Format Εμφανίζει τη μορφή χρωμάτων του σήματος εισόδου που επιλέγετε.

Color Space Εμφανίζει τον χώρο χρωμάτων του σήματος εισόδου που επιλέγετε 
("BT.601", "BT.709" ή "BT.2020").

HDR Format Όταν το σήμα εισόδου είναι συμβατό με HDR, εμφανίζεται η ένδειξη 
"HDR10" ή "HLG" ανάλογα με το σήμα εισόδου.

Software Version Εμφανίζει την έκδοση του λογισμικού.

Lamp Timer Υποδεικνύει για πόσο χρόνο ήταν ενεργοποιημένη η λυχνία 
(συνολική χρήση).

Σημείωση

Πληροφορίες για την προκαθορισμένη μνήμη

Σημείωση

Τύπος σήματος
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Η σύνδεση με το δίκτυο σάς δίνει τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις 
ακόλουθες λειτουργίες:
• Να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση 
του δικτύου μέσω ενός προγράμματος 
περιήγησης Web.

• Να κάνετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τη 
μονάδα.

• Να παρακολουθείτε και να ελέγχετε με 
το πρωτόκολλο ελέγχου 
(Advertisement, ADCP, AMX DDDP 
(Dynamic Device Discovery Protocol), 
Crestron RoomView, Control4).

• Όταν συνδέετε αυτήν τη συσκευή προβολής 
στο δίκτυο, επικοινωνήστε με το άτομο που 
διαχειρίζεται το δίκτυο. Το δίκτυο πρέπει να 
είναι προστατευμένο.

• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή προβολής 
ενώ είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο, 
αποκτήστε πρόσβαση στο παράθυρο 
ελέγχου μέσω ενός προγράμματος 
περιήγησης Web και αλλάξτε τις 
προκαθορισμένες εργοστασιακές τιμές των 
περιορισμών πρόσβασης (σελίδα 44). 
Συνιστάται να αλλάζετε συχνά τον κωδικό 
πρόσβασης.

• Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις στο 
πρόγραμμα περιήγησης Web, κλείστε το 
πρόγραμμα περιήγησης Web για να 
αποσυνδεθείτε.

• Οι απεικονίσεις των μενού που 
χρησιμοποιούνται για τις επεξηγήσεις 
παρακάτω ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα 
με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε.

• Τα υποστηριζόμενα προγράμματα 
περιήγησης Web είναι ο Internet Explorer 8/
9/10/11.

• Το μενού εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά.
• Αν το πρόγραμμα περιήγησης του 
υπολογιστή σας έχει ρυθμιστεί σε [Χρήση 
διακομιστή μεσολάβησης] όταν αποκτάτε 
πρόσβαση στη μονάδα από τον υπολογιστή 
σας, κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου για να 
ορίσετε πρόσβαση χωρίς τη χρήση 
διακομιστή μεσολάβησης.

• Το AMX DDDP δεν είναι συμβατό με IPv6.
• Αυτές οι λειτουργίες δικτύου είναι 
διαθέσιμες όταν η μονάδα είναι 
ενεργοποιημένη.

Εμφάνιση του 
παραθύρου ελέγχου 
της μονάδας με ένα 
πρόγραμμα 
περιήγησης Web

1 Συνδέστε το καλώδιο LAN.

2 Ορίστε τις ρυθμίσεις δικτύου για τη 
μονάδα χρησιμοποιώντας την επιλογή 
"Network Setting" στο μενού 
Installation  (σελίδα 40).

3 Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης 
Web στον υπολογιστή, εισαγάγετε τα 
παρακάτω στο πεδίο διεύθυνσής και, 
στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter 
στον υπολογιστή σας.
http://xxx.xxx.xxx.xxx
(xxx.xxx.xxx.xxx: Διεύθυνση IP της 
μονάδας)

Κατά τη σύνδεση μέσω της 
διεύθυνσης IPv6
http://[xxxx:xxxx:- xxxx]

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη 
διεύθυνση IP της μονάδας στην επιλογή 
"Network Setting" στο μενού 
Installation .

Το παρακάτω παράθυρο εμφανίζεται 
στο πρόγραμμα περιήγησης Web:

Χρήση δυνατοτήτων δικτύου

Σημειώσεις
Υποδοχή 
LAN

Καλώδιο LAN 
(ίσιου τύπου) 
(δεν παρέχεται)

Διανομέας, δρομολογητής κ.λπ.



Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις 
δικτύου, μπορείτε να ανοίξετε το 
παράθυρο ελέγχου μόνο εκτελώντας το 
βήμα 3 αυτής της διαδικασίας.

Χρήση του 
παραθύρου 
ελέγχου

Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά αλλαγής 
σελίδας για να εμφανίσετε τη σελίδα 
ρυθμίσεων που θέλετε.

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση ενός 
χρήστη σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη σελίδα.

Administrator: Επιτρέπεται η 
πρόσβαση σε όλες τις σελίδες

User: Επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλες 
τις σελίδες εκτός από τη σελίδα Setup

Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα 
Setup για πρώτη φορά, εισαγάγετε "root" ως 
το όνομα χρήστη και "Συσκευή προβολής" 
ως τον κωδικό πρόσβασης στο παράθυρο 
διαλόγου ελέγχου ταυτότητας.
Όταν συνδεθείτε για πρώτη φορά, 
εμφανίζεται το παράθυρο που σας ζητά να 
αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να 
αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.
Το όνομα του διαχειριστή έχει 
προκαθοριστεί ως "root".

Αλλαγή σελίδας

Ρύθμιση του περιορισμού 
πρόσβασης

Κουμπιά αλλαγής σελίδας
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Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αλλαχτεί 
στη σελίδα Password της σελίδας Setup.
Κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, 
εισαγάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης.
Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή 
και του χρήστη θα πρέπει να είναι 8 έως 
16 χαρακτήρες που περιλαμβάνουν τόσο 
αλφαβητικούς όσο και αριθμητικούς 
χαρακτήρες. Στους αλφαβητικούς χαρακτήρες 
γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης 
"Συσκευή προβολής" δεν είναι δυνατό να 
οριστεί ως νέος κωδικός πρόσβασης. 

Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, απευθυνθείτε 
στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Sony.
Θα γίνει επαναφορά του κωδικού πρόσβασης 
με την άδειά σας.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις για τη μονάδα στη σελίδα 
Information.

Σημείωση

Περιοχή εισαγωγής για [Administrator]

Περιοχή εισαγωγής για [User]

Επιβεβαίωση των 
πληροφοριών σχετικά με τη 
μονάδα

Περιοχή πληροφοριών
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν η μονάδα φαίνεται να μην λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να διαγνώσετε και να 
διορθώσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Αν το πρόβλημα παραμένει, 
επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό της Sony.

Τροφοδοσία

Εικόνα

Χειρισμός σφαλμάτων

Σύμπτωμα Αιτία και επίλυση Σελίδα

Η συσκευή δεν τίθεται σε 
λειτουργία.

Η τροφοδοσία ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί αν την 
απενεργοποιήσετε με το κουμπί ?/1 (ON/STANDBY) και 
την ενεργοποιήσετε ξανά σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία μετά από 1 λεπτό περίπου.

–

Κλείστε το κάλυμμα της λυχνίας με ασφάλεια και σφίξτε 
καλά τις βίδες.

53

Ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες προειδοποίησης. 48

Η τροφοδοσία 
απενεργοποιείται 
ξαφνικά.

Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Power Saving" στο μενού 
Setup  έχει οριστεί σε "Standby".

34

Ορίστε την επιλογή "Power Saving" σε "Off". 34

Σύμπτωμα Αιτία και επίλυση Σελίδα

Δεν υπάρχει εικόνα. Ελέγξτε ότι το καλώδιο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο σωστά 
στον εξωτερικό εξοπλισμό.

12

Επιλέξτε την πηγή εισόδου σωστά χρησιμοποιώντας το 
κουμπί INPUT.

14

Ελέγξτε ότι το σήμα εισόδου έχει ρυθμιστεί για έξοδο σε 
εξωτερική οθόνη.
Αν το σήμα του φορητού υπολογιστή κ.λπ. έχει ρυθμιστεί 
για έξοδο στην οθόνη του και σε μια εξωτερική οθόνη, η 
εικόνα στην εξωτερική οθόνη ενδέχεται να μην εμφανίζεται 
σωστά. Ρυθμίστε τον υπολογιστή για έξοδο σήματος μόνο 
σε εξωτερική οθόνη.

–

Η εικόνα έχει είδωλα. Οι εικόνες βίντεο εμφανίζονται σε 3D. Παρακολουθήστε τις 
εικόνες βίντεο 3D χρησιμοποιώντας τα γυαλιά 3D και 
ορίστε την επιλογή "2D-3D Display Sel." σε "3D". 

15, 35

Η φωτεινή ή σκούρα 
περιοχή του βίντεο 
εμφανίζεται υπερβολικά 
φωτεινή ή υπερβολικά 
σκούρα.

Αυτό το σύμπτωμα ενδέχεται να εμφανιστεί όταν το σήμα 
εισόδου είναι διαφορετικού επιπέδου από το πρότυπο 
HDMI. Αλλάξτε το επίπεδο εξόδου του συνδεδεμένου 
εξοπλισμού ή αλλάξτε την επιλογή "Dynamic Range" 
στο μενού Function  της μονάδας.

36

Η εικόνα είναι πολύ 
σκοτεινή.

Προσαρμόστε κατάλληλα τις επιλογές "Contrast" ή 
"Brightness" στο μενού Picture .

25

Η εικόνα δεν είναι 
καθαρή.

Ρυθμίστε την εστίαση. 9

Αν ο φακός έχει θολώσει από συμπυκνωμένη υγρασία, 
αφήστε τη μονάδα για περίπου 2 ώρες με ενεργοποιημένη 
την τροφοδοσία.

–
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Ενδείξεις στην οθόνη

Τηλεχειριστήριο

Το χρώμα των 
χαρακτήρων ή της 
εικόνας δεν είναι 
κατάλληλο.

Επιλέξτε την καταχώρηση χρώματος που θέλετε στην 
επιλογή "Panel Alignment" του μενού Installation .

39

Η εικόνα παραμένει 
στην οθόνη. (παραμονή 
εικόνας)

Όταν εμφανίζονται ακίνητες εικόνες υψηλής αντίθεσης για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να παρουσιαστεί το 
φαινόμενο παραμονής εικόνας στην οθόνη. Πρόκειται για 
μια προσωρινή κατάσταση. Η απενεργοποίηση της 
τροφοδοσίας για λίγο θα εξαλείψει την εικόνα που 
παραμένει.

–

Εμφανίζεται ροζ ή 
πράσινος χρωματισμός σε 
ορισμένα τμήματα της 
εικόνας περίπου 1 έως 
3 λεπτά μετά την εκκίνηση.

Αυτό μπορεί να οφείλεται στο περιβάλλον χρήσης.
Περιμένετε για περίπου 5 λεπτά με ενεργοποιημένη την 
τροφοδοσία. Το χρώμα θα εξαφανιστεί από μόνο του.

–

Σύμπτωμα Αιτία και επίλυση Σελίδα

Δεν εμφανίζονται 
ενδείξεις στην οθόνη.

Ορίστε την επιλογή "Status" στο μενού Setup  σε "On". 33

Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία ON/STANDBY έχει ανάψει 
με πράσινο χρώμα. Όταν η ενδεικτική λυχνία ON/
STANDBY αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, η μονάδα 
εκκινείται. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να 
αναβοσβήνει και να παραμείνει σταθερά αναμμένη με 
πράσινο χρώμα.

8

Το όνομα του μοντέλου 
δεν φεύγει από την οθόνη.

Η λειτουργία εμφάνισης της μονάδας μπορεί να οριστεί 
κατά τον χρόνο της αγοράς. Συμβουλευτείτε τον τοπικό 
αντιπρόσωπο ή το εξειδικευμένο προσωπικό της Sony.

–

Σύμπτωμα Αιτία και επίλυση Σελίδα

Το τηλεχειριστήριο δεν 
λειτουργεί.

Οι μπαταρίες μπορεί να έχουν εξασθενήσει. 
Αντικαταστήστε τις με καινούργιες μπαταρίες.

–

Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. –

Αν υπάρχει λαμπτήρας φθορισμού κοντά στον ανιχνευτή 
του τηλεχειριστηρίου, η μονάδα μπορεί να λειτουργεί 
εσφαλμένα ή ακούσια.

–

Επιβεβαιώστε τη θέση του ανιχνευτή του τηλεχειριστηρίου 
στη μονάδα.

4, 5

Ορίστε την επιλογή "IR Receiver" σε "Front & Rear" στο 
μενού Installation .

38

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο στην 
υποδοχή IR IN. 

4

Σύμπτωμα Αιτία και επίλυση Σελίδα
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Εικόνες βίντεο 3D

Άλλες περιπτώσεις

Σύμπτωμα Αιτία και επίλυση Σελίδα

Η εικόνα βίντεο δεν 
φαίνεται ως εικόνα 
βίντεο 3D.

Ελέγξτε αν τα γυαλιά 3D είναι ενεργοποιημένα. 15

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία στα γυαλιά 3D δεν είναι 
εξασθενημένη ή ότι είναι επαρκώς φορτισμένη.

–

Ορίστε την επιλογή "2D-3D Display Sel." σε "Auto" ή "3D". 35

Ελέγξτε αν τα σήματα εισόδου είναι συμβατά σήματα 3D. 59

Ενδέχεται να μην υπάρχει είσοδος σημάτων 3D ανάλογα με 
τις προδιαγραφές του συνδεδεμένου επιλογέα AV/ενισχυτή 
AV/εξωτερικού εξοπλισμού. Αν δεν υπάρχει είσοδος 
σήματος 3D, επιβεβαιώστε τις προδιαγραφές ή/και τις 
ρυθμίσεις του επιλογέα AV/ενισχυτή AV/εξωτερικού 
εξοπλισμού.

–

Όταν η θέση θέασης είναι πολύ μακριά από τη μονάδα, τα 
γυαλιά 3D ενδέχεται να μην μπορούν να εμφανίσουν σωστά 
τις εικόνες.

15

Το μέγεθος της οθόνης δεν είναι κατάλληλο. Ορίστε τη 
μεγέθυνση ζουμ σε χαμηλή τιμή ή παρακολουθήστε την 
εικόνα από μεγαλύτερη απόσταση από την οθόνη.

64

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο 
"Προφυλάξεις για τη χρήση" στην ενότητα "Χρήση των 
γυαλιών 3D".

15

Σύμπτωμα Αιτία και επίλυση Σελίδα

Ο ανεμιστήρας είναι 
θορυβώδης.

Ελέγξτε τη ρύθμιση της επιλογής "High Altitude Mode" 
στο μενού Setup .

33

Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του δωματίου δεν είναι 
πολύ υψηλή.

–

Ελέγξτε τις απαιτήσεις τοποθέτησης της μονάδας.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αυξάνεται για να διατηρείται η 
αξιοπιστία των εξαρτημάτων της συσκευής προβολής σε ένα 
δωμάτιο όπου η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την 
κανονική. Ο θόρυβος του ανεμιστήρα γίνεται ελαφρώς πιο 
δυνατός. Η κανονική θερμοκρασία είναι περίπου 25°C (77°F).

–

Δεν είναι δυνατή η 
ρύθμιση της μετατόπισης 
φακού.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της μετατόπισης φακού εκτός 
του εύρους μετακίνησης. Προσαρμόστε τη μετατόπιση 
φακού εντός του εύρους μετακίνησης.

11, 64
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Ενδεικτικές λυχνίες προειδοποίησης
Οι ενδεικτικές λυχνίες ON/STANDBY ή WARNING ανάβουν ή αναβοσβήνουν όταν υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή προβολής.

Αν το σύμπτωμα παραμένει μετά την πραγματοποίηση αυτών των ενεργειών, απευθυνθείτε σε 
εξειδικευμένο προσωπικό της Sony.
Αν η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει με διαφορετικό τρόπο από τον παραπάνω, 
απενεργοποιήστε και κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία με το κουμπί [/1 (On/Standby) 
του τηλεχειριστηρίου ή του πίνακα ελέγχου της μονάδας.
Αν το σύμπτωμα εμφανιστεί ξανά, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό της Sony.

Ενδεικτικές λυχνίες που 
ανάβουν/αναβοσβήνουν

Αριθμός 
φορών που 
αναβοσβήνουν

Αιτία και επίλυση

Δύο φορές Κλείστε το κάλυμμα της λυχνίας με 
ασφάλεια και σφίξτε καλά τις βίδες 
(σελίδα 53).

Τρεις φορές Η θερμοκρασία της λυχνίας είναι 
ασυνήθιστα υψηλή. Απενεργοποιήστε 
την τροφοδοσία, περιμένετε μέχρι να 
κρυώσει η λυχνία και, στη συνέχεια, 
ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ξανά.
Αν το σύμπτωμα παραμένει, η λυχνία 
μπορεί να έχει φτάσει στο τέλος της 
ωφέλιμης ζωής της. Σε αυτή την 
περίπτωση, αντικαταστήστε τη λυχνία με 
μια καινούργια (σελίδα 51).

Δύο φορές Η εσωτερική θερμοκρασία είναι 
ασυνήθιστα υψηλή. Ελέγξτε για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι που να 
παρεμποδίζει τις οπές εξαερισμού ή αν η 
μονάδα χρησιμοποιείται σε μεγάλο 
υψόμετρο.

Τρεις φορές Ο ανεμιστήρας έχει βλάβη. Απευθυνθείτε 
σε εξειδικευμένο προσωπικό της Sony.

Σημείωση

Ενδεικτική λυχνία 
ON/STANDBY Ενδεικτική λυχνία 

WARNING

(Αναβοσβήνει 
με κόκκινο 
χρώμα)

(Ανάβει με 
κόκκινο 
χρώμα)

(Αναβοσβήνει 
με κόκκινο 
χρώμα)

(Αναβοσβήνει 
με κόκκινο 
χρώμα)

Αναβοσβήνουν και οι δύο λυχνίες
48EL



Λίστες μηνυμάτων
Μηνύματα προειδοποίησης

Μηνύματα προσοχής

Σύμπτωμα Αιτία και επίλυση Σελίδα

High temp.! Lamp off in 
1 min.

Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία. –

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι που να 
παρεμποδίζει τις οπές εξαερισμού.

4, 5

Frequency is out of 
range!

Η συχνότητα είναι εκτός εύρους. Φροντίστε ώστε το σήμα 
εισόδου να είναι εντός του αποδεκτού εύρους συχνοτήτων 
της μονάδας.

56

Please replace the Lamp. Είναι καιρός να αντικαταστήσετε τη λυχνία. 
Αντικαταστήστε τη λυχνία.
Αν αυτό το μήνυμα εμφανιστεί ξανά αφού αντικαταστήσετε 
τη λυχνία, η διαδικασία αντικατάστασης της λυχνίας δεν 
έχει ολοκληρωθεί. Ελέγξτε τη διαδικασία αντικατάστασης 
της λυχνίας.

Για να διαγράψετε αυτό το μήνυμα, πατήστε οποιοδήποτε 
κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου της 
μονάδας μία φορά.

51

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

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι που να 
παρεμποδίζει τις οπές εξαερισμού.

4, 5

Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε μεγάλο υψόμετρο, 
ορίστε την επιλογή "High Altitude Mode" σε "On".

Όταν η θερμοκρασία εντός της μονάδας παραμένει υψηλή, 
η επιλογή "High Altitude Mode" αλλάζει σε "On" σε 1 
λεπτό και η ταχύτητα του ανεμιστήρα αυξάνεται.

33

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

Η επιλογή "Power Saving" έχει οριστεί σε "Standby".

Αν δεν υπάρχει σήμα εισόδου, η τροφοδοσία 
απενεργοποιείται μετά από 1 λεπτό και η συσκευή 
προβολής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

34

Σύμπτωμα Αιτία και επίλυση Σελίδα

Δεν υπάρχει σήμα εισόδου από την επιλεγμένη είσοδο. 
Ελέγξτε τις συνδέσεις.

12

Not applicable! Πατήστε το κατάλληλο κουμπί.
Η λειτουργία που θα ενεργοποιηθεί από το κουμπί δεν 
επιτρέπεται τη δεδομένη στιγμή.

–

Settings Lock enabled. Η επιλογή "Settings Lock" έχει οριστεί σε "Level A" ή 
"Level B".

36

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση
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Ενημέρωση του 
λογισμικού
Μπορείτε να κάνετε λήψη αρχείων για να 
ενημερώσετε το λογισμικό της μονάδας. 
Αντιγράψτε τα αρχεία που λάβατε στη 
συσκευή μνήμης USB, τοποθετήστε τη 
συσκευή μνήμης USB στην υποδοχή 
USB της μονάδας και, στη συνέχεια, 
εκτελέστε την ενημέρωση.
Για να χρησιμοποιήσετε τις ενημερωμένες 
λειτουργίες, τοποθετήστε μια συσκευή 
μνήμης USB σε έναν υπολογιστή που είναι 
συνδεδεμένος στο Internet.
Κάντε λήψη των αρχείων ενημέρωσης από την 
ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία της Sony:
http://www.pro.sony.eu/
Στη διαδικτυακή τοποθεσία θα βρείτε επίσης 
οδηγίες για το πώς να εγκαταστήσετε την 
ενημέρωση.

Ορισμένες συσκευές μνήμης USB ενδέχεται 
να μην υποστηρίζονται. Για λεπτομέρειες, 
ανατρέξτε στην παραπάνω διαδικτυακή 
τοποθεσία.

Πληροφορίες για 
το HDR (υψηλό 
δυναμικό εύρος)
Το HDR είναι μια έκφραση βίντεο που 
βελτιώνει τη δυνατότητα έκφρασης 
σκοτεινών σημείων και φωτεινών σημείων 
σε σύγκριση με προηγούμενες εκφράσεις 
βίντεο.

Πληροφορίες για 
την προσομοιωμένη 
λειτουργία 3D
• Χρησιμοποιήστε την προσομοιωμένη 
λειτουργία 3D έχοντας υπόψη ότι η εικόνα 
θα έχει διαφορετική εμφάνιση από το 
αρχικό περιεχόμενο, καθώς αυτή η 
λειτουργία μετατρέπει τις εικόνες βίντεο.

• Σημειώστε ότι αν η μονάδα 
χρησιμοποιείται επαγγελματικά ή για 
δημόσια προβολή, η εμφάνιση εικόνων 
βίντεο 2D ως εικόνων 3D μέσω 
μετατροπής σε προσομοιωμένο 3D 
ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των 
δικαιωμάτων των συγγραφέων ή των 
παραγωγών, τα οποία προστατεύονται 
βάσει νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Ανατρέξτε στις "Πληροφορίες άδειας 
χρήσης λογισμικού" που παρέχονται 
ξεχωριστά.

Άλλες περιπτώσεις

Σημείωση
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Αντικατάσταση της 
λυχνίας
Η λυχνία που χρησιμοποιείται ως πηγή 
φωτός έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. 
Όταν η λυχνία ξεθωριάσει, η ισορροπία 
χρωμάτων γίνει αφύσικη ή εμφανιστεί στην 
οθόνη το μήνυμα "Please replace the 
Lamp.", η λυχνία ενδέχεται να έχει φτάσει 
στο τέλος της ζωής της. Αντικαταστήστε τη 
λυχνία με μια καινούργια (δεν παρέχεται) 
χωρίς καθυστέρηση.

Συμβουλή
Η διάρκεια ζωής της λυχνίας που 
χρησιμοποιείται ως πηγή φωτός αλλάζει 
ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης ή τις 
συνθήκες χρήσης. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη λυχνία για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα αν αφήνετε να περάσουν 
αρκετά λεπτά από την ενεργοποίησή της 
προτού την σβήσετε.

Εργαλεία που χρειάζεστε για να 
ξεκινήσετε:
• Λυχνία συσκευής προβολής LMP-H220 

(Προαιρετικό)
• Τυπικό σταυροκατσάβιδο
• Πανί (για προστασία από τις γρατσουνιές)

Προσοχή
• Η λυχνία παραμένει ζεστή μετά την 
απενεργοποίηση της μονάδας με το 
κουμπί ?/1 (ON/STANDBY). Αν αγγίξετε 
τη λυχνία, μπορεί να κάψετε τα δάχτυλά 
σας. Όταν πρόκειται να αντικαταστήσετε 
τη λυχνία, περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα 
ώστε να κρυώσει.

• Μην αγγίζετε την επιφάνεια της λυχνίας. 
Αν την αγγίξετε, σκουπίστε τις δαχτυλιές 
με ένα μαλακό πανί.

• Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά την 
αντικατάσταση της λυχνίας όταν η μονάδα 
είναι τοποθετημένη στην οροφή.

• Όταν αντικαθιστάτε τη λυχνία μιας 
μονάδας που είναι τοποθετημένη στην 
οροφή, μην στέκεστε απευθείας κάτω από 
το κάλυμμα της λυχνίας. Όταν αφαιρείτε 
το πορτάκι της λυχνίας (εσωτερικό 
κάλυμμα), μην το στρίβετε. Αν η λυχνία 
εκραγεί, τα θραύσματα ενδέχεται να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Όταν αφαιρείτε τη μονάδα λυχνίας, 
βεβαιωθείτε ότι παραμένει οριζόντια και, 
στη συνέχεια, τραβήξτε την ευθεία επάνω. 
Μην γέρνετε τη μονάδα λυχνίας. 
Αν τραβήξετε έξω τη μονάδα λυχνίας ενώ 
είναι γερμένη και η λυχνία σπάσει, τα 
θραύσματα μπορεί να διασκορπιστούν 
προκαλώντας τραυματισμό.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια λυχνία 
συσκευής προβολής LMP-H220 για την 
αντικατάσταση. Αν χρησιμοποιήσετε 
λυχνίες διαφορετικές από την LMP-H220, η 
μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

• Φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη μονάδα 
και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος 
πριν από την αντικατάσταση της λυχνίας και 
κατόπιν ελέγξτε ότι η ενδεικτική λυχνία ON/
STANDBY έχει σβήσει.

1 Απενεργοποιήστε τη μονάδα 
και αποσυνδέστε το καλώδιο 
ρεύματος AC.

2 Όταν τοποθετείτε τη μονάδα σε μια 
επίπεδη επιφάνεια, όπως σε ένα 
γραφείο κ.λπ., τοποθετήστε ένα πανί 
για να αποφύγετε γρατσουνιές στην 
επιφάνεια. Τοποθετήστε τη μονάδα 
επάνω στο πανί.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι 
τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια.

3 Πιέστε το τμήμα  που φαίνεται 
στην εικόνα του καλύμματος λυχνίας, 
σύρετε 1 και κατόπιν ανοίξτε 2 το 
κάλυμμα λυχνίας.

Σημειώσεις

Σημείωση
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4 Χαλαρώστε τη βίδα στο πορτάκι 
λυχνίας (εσωτερικό κάλυμμα) με ένα 
σταυροκατσάβιδο και κατόπιν ανοίξτε 
το πορτάκι λυχνίας.

5 Χαλαρώστε τις 3 βίδες της λυχνίας με 
το σταυροκατσάβιδο. Κρατήστε τη 
λαβή προς τα επάνω και κατόπιν 
τραβήξτε τη λυχνία ευθεία προς τα έξω.

• Μην χαλαρώσετε άλλες βίδες εκτός 
από τις 3 καθορισμένες βίδες.

• Κρατήστε τη λυχνία από τη λαβή για 
να την αφαιρέσετε και να την 
τοποθετήσετε.

Σημειώσεις

Λαβή
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6 Σπρώξτε προς τα μέσα την καινούργια 
λυχνία από τη λαβή μέχρι να φτάσει 
στο τέρμα και κατόπιν σφίξτε τις 
3 βίδες.

Προσέξτε να μην αγγίξετε το συγκρότημα 
των οπτικών στοιχείων μέσα στη μονάδα.

7 Κλείστε το πορτάκι της λυχνίας 
(εσωτερικό κάλυμμα) και κατόπιν 
σφίξτε τη βίδα.

8 Κλείστε το κάλυμμα της λυχνίας.

9 Σκουπίστε τη σκόνη από τις οπές 
εξαερισμού (εισαγωγή) με ένα 
μαλακό πανί.

10Ενεργοποιήστε τη μονάδα και κατόπιν 
επιλέξτε το στοιχείο ρύθμισης λυχνίας 
στο μενού Setup .
Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη μενού.

Συμβουλή
Αν η επιλογή "Settings Lock" έχει 
ρυθμιστεί σε "Level B", ρυθμίστε 
την σε "Off" μία φορά.

11 Επιλέξτε "Yes".

Προσοχή
Μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στην 
υποδοχή αντικατάστασης της λυχνίας και 
μην αφήνετε οποιοδήποτε υγρό ή άλλο 
αντικείμενο να εισέλθει στην υποδοχή, για 
να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

Σημείωση

Οπές εξαερισμού 
(εισαγωγή)
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• Η μονάδα δεν θα ενεργοποιηθεί αν η λυχνία 
δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της.

• Η μονάδα δεν θα ενεργοποιηθεί αν το 
κάλυμμα της λυχνίας δεν κλείσει καλά.

• Για να διαγράψετε ένα μήνυμα που 
εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε 
οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή 
στον πίνακα ελέγχου της μονάδας μία φορά.

Σημείωση για την αντικατάσταση 
σπασμένης λυχνίας, στην περίπτωση 
τοποθέτησης στην οροφή
Αν σπάσει η λυχνία, τα θραύσματα μπορεί 
να διασκορπιστούν και να προκαλέσουν 
τραυματισμό.
Όταν η μονάδα είναι τοποθετημένη στην 
οροφή, αφαιρέστε το πορτάκι της λυχνίας 
(εσωτερικό κάλυμμα) σύροντάς το 
οριζόντια αργά αφού το ανασηκώσετε σε 
ανοιχτή θέση 30 μοιρών. Μην στρίβετε το 
πορτάκι της λυχνίας (εσωτερικό κάλυμμα).

Καθαρισμός
Καθαρισμός του περιβλήματος
• Για να αφαιρέσετε τη σκόνη από το 
περίβλημα, σκουπίστε το απαλά με ένα 
μαλακό πανί. Αν παραμένει σκόνη, 
σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί, ελαφρά 
εμποτισμένο με αραιό διάλυμα ήπιου 
απορρυπαντικού.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ οποιονδήποτε 
τύπο σκληρού σφουγγαριού, αλκαλικά/
όξινα καθαριστικά, σκόνη τριψίματος ή 
πτητικούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, 
βενζίνη, διαλυτικό ή εντομοκτόνο. 

• Καθαρίστε τη μονάδα με ένα πανί 
καθαρισμού. Το σκούπισμα με ακάθαρτο 
πανί μπορεί να γρατσουνίσει τη μονάδα.

• Η χρήση τέτοιων υλικών ή η διατήρηση 
παρατεταμένης επαφής με υλικά από 
καουτσούκ ή βινύλιο μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της 
οθόνης και το υλικό του περιβλήματος.

Σημειώσεις

Σημείωση
Η λυχνία περιέχει υδράργυρο. Οι κανόνες 
απόρριψης για τους σωλήνες φθορισμού 
εξαρτώνται από τον τόπο διαμονής σας. 
Τηρήστε την πολιτική απόρριψης αποβλήτων 
στην περιοχή σας.
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Προδιαγραφές

Στοιχείο Περιγραφή

Σύστημα προβολής Σύστημα προβολής με οθόνη SXRD

Συσκευή προβολής Μέγεθος 
πραγματικής 
περιοχής 
προβολής

SXRD 0,74 ιντσών (18,8 mm)

Αριθμός pixel 26.542.080 pixel (8.847.360 pixel × 3)

Φακός προβολής Φακός με ζουμ 2,06 (μηχανοκίνητος)
f= 21,7 mm έως 44,7 mm
F3.0 έως F4.0

Πηγή φωτός Λυχνία πολύ υψηλής πίεσης τύπου 225 W

Μέγεθος οθόνης 60 ίντσες έως 300 ίντσες (1.524 mm έως 7.620 mm) 
(μέτρηση διαγωνίου)

Αποδεκτά ψηφιακά σήματα Βλ. "Προκαθορισμένα σήματα" (σελίδα 56).

HDMI (2 είσοδοι), συμβατότητα με 
HDCP

RGB
Y PB/CB PR/CR

Άλλες είσοδοι/
έξοδοι

TRIGGER Μίνι βύσμα, DC 12 V μέγ. 100m A

REMOTE RS-232C: D-sub 9 ακίδων (αρσενικό)

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

IR IN Μίνι βύσμα

USB DC 5 V, μέγ. 500 mA

Εξωτερικές διαστάσεις (π/υ/β) 495,6 mm × 205,3 mm × 463,6 mm (19 1/2 × 8 3/32 × 
18 1/4 ίντσες) (χωρίς προεξοχές)

Βάρος Περίπου 14 kg (31 lb)

Απαιτήσεις ισχύος AC 100 V έως 240 V, 4,0 A έως 1,7 A, 50/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος 390 W

Κατανάλωση 
ισχύος

Standby 0,4 W (όταν η επιλογή "Remote Start" έχει οριστεί σε 
"Off")

Με σύνδεση 
δικτύου, σε 
αναμονή

1,0 W (LAN) (όταν η επιλογή "Remote Start" έχει 
οριστεί σε "On")
Όταν δεν είναι συνδεδεμένο τερματικό LAN, 
μετατρέπεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 
(0,5 W).

Θερμοκρασία λειτουργίας 5°C έως 35°C (41°F έως 95°F)

Υγρασία λειτουργίας 35% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έως +60°C (-4°F έως +140°F)

Υγρασία αποθήκευσης 10% έως 90%

Παρεχόμενα αξεσουάρ Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή των παρεχόμενων 
αξεσουάρ" στο παρεχόμενο Εγχειρίδιο γρήγορης 
αναφοράς.

Προαιρετικά αξεσουάρ Λυχνία συσκευής προβολής: LMP-H220 
(για αντικατάσταση)
Στήριγμα ανάρτησης συσκευής προβολής: PSS-H10
Γυαλιά ενεργητικής τεχνολογίας 3D: TDG-BT500A
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• Οι τιμές για το βάρος και τις διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση.
• Δεν διατίθενται όλα τα προαιρετικά αξεσουάρ σε όλες τις χώρες και περιοχές. Απευθυνθείτε στον 
τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sony.

• Οι πληροφορίες για τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ενημερωμένες 
τον Σεπτέμβριο του 2018.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές αυτής της μονάδας και των προαιρετικών αξεσουάρ της 
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα σήματα και τα φορμά βίντεο που μπορείτε να προβάλετε 
με αυτή τη μονάδα.
Όταν το σήμα εισόδου είναι διαφορετικό από τα σήματα που αναφέρονται παρακάτω, η εικόνα 
μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά.

Σημειώσεις

Προκαθορισμένα σήματα

Αριθμός 
προκαθορι-

σμένης 
μνήμης

Προκαθορισμένο σήμα (ανάλυση) fH (kHz) fV (Hz) Sync

5 480/60p 480/60p
(NTSC προοδευτικής 
λειτουργίας)
(720 × 480p)

31.470 60.000 –

6 576/50p 576/50p
(PAL προοδευτικής 
λειτουργίας)
(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
(Συσσώρευση καρέ)

720/60p
(1280 × 720p)

90.000 60.000 –

19 720/50p
(Συσσώρευση καρέ)

720/50p
(1280 × 720p)

75.000 50.000 –

20 1080/24p
(Συσσώρευση καρέ)

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

45 1280 × 960 VESA 60 60.000 60.000 H-POS, V-POS
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Αριθμοί προκαθορισμένης μνήμης για κάθε σήμα εισόδου

Ψηφιακό σήμα

* Ορισμένα ψηφιακά σήματα εισόδου από υπολογιστές μπορεί να εμφανίζονται ως αριθμός 
προκαθορισμένης μνήμης σήματος συνιστωσών ή βίντεο GBR.

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
(Συσσώρευση καρέ)

1080/60i 
(1920 × 1080i)

67.500 60.000 –

72 1920 × 1080/50i
(Συσσώρευση καρέ)

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 –

Σήμα Αριθμός προκαθορισμένης μνήμης

Σήμα συνιστωσών (υποδοχές HDMI 1, 2) 5 έως 8, 10 έως 14, 18 έως 20, 71, 72, 74 to 79, 
93 έως 96

Σήμα βίντεο GBR (υποδοχές HDMI 1, 2) 5 έως 8, 10 έως 14, 18 έως 20, 71, 72, 74 to 79, 
93 έως 96

Σήμα υπολογιστή (υποδοχές HDMI 1, 2) 10*, 12*, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55

Αριθμός 
προκαθορι-

σμένης 
μνήμης

Προκαθορισμένο σήμα (ανάλυση) fH (kHz) fV (Hz) Sync
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Τα στοιχεία μενού που είναι διαθέσιμα για προσαρμογή διαφέρουν ανάλογα με το σήμα 
εισόδου. Παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Τα στοιχεία που δεν είναι δυνατό να 
προσαρμοστούν/ρυθμιστούν δεν εμφανίζονται στο μενού.

Μενού Picture

Σήματα εισόδου και στοιχεία με δυνατότητα προσαρμογής/
ρύθμισης

Στοιχείο
Σήμα εισόδου

Σήμα συνιστωσών Σήμα βίντεο GBR Σήμα υπολογιστή

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 (εξαιρούνται οι 
αριθμοί 

προκαθορισμένης 
μνήμης 18 έως 20, 71 

και 72)

z (εξαιρούνται οι 
αριθμοί 

προκαθορισμένης 
μνήμης 18 έως 20, 71 

και 72)

–

MPEG NR z (εξαιρούνται οι 
αριθμοί 

προκαθορισμένης 
μνήμης 18 έως 20, 71 

και 72)

z (εξαιρούνται οι 
αριθμοί 

προκαθορισμένης 
μνήμης 18 έως 20, 71 

και 72)

–

Smooth Gradation z (εξαιρούνται οι 
αριθμοί 

προκαθορισμένης 
μνήμης 18 έως 20, 71 

και 72)

z (εξαιρούνται οι 
αριθμοί 

προκαθορισμένης 
μνήμης 18 έως 20, 71 

και 72)

–

Film Mode z (εξαιρούνται οι 
αριθμοί 

προκαθορισμένης 
μνήμης 5, 6, 10 έως 

14, 18 έως 20, 74 έως 
79 και 93 έως 96)

z (εξαιρούνται οι 
αριθμοί 

προκαθορισμένης 
μνήμης 5, 6, 10 έως 

14, 18 έως 20, 74 έως 
79 και 93 έως 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: Με δυνατότητα προσαρμογής/ρύθμισης
–: Χωρίς δυνατότητα προσαρμογής/ρύθμισης
*1: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους πίνακες στην ενότητα "Motionflow" (σελίδα 62).

Μενού Screen

z: Με δυνατότητα προσαρμογής/ρύθμισης
–: Χωρίς δυνατότητα προσαρμογής/ρύθμισης
*1: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους πίνακες στην ενότητα "Λειτουργία Aspect" 

(σελίδα 61).

Όταν συνδέετε ένα καλώδιο, όπως ένα καλώδιο HDMI κ.λπ., ελέγξτε τον τύπο του σήματος στο 
μενού Information  στη (σελίδα 41) και την ενότητα "Ψηφιακό σήμα" (σελίδα 57), καθώς και τα 
στοιχεία που μπορούν να προσαρμοστούν/ρυθμιστούν.

Η μονάδα αυτή δέχεται τους ακόλουθους τύπους σημάτων 3D.

*: Υποχρεωτικό φορμά 3D των προτύπων HDMI.

HDR z (αριθμοί 
προκαθορισμένης 

μνήμης 74 έως 79 και 
93 έως 96 μόνο)

z (αριθμοί 
προκαθορισμένης 

μνήμης 74 έως 79 και 
93 έως 96 μόνο)

–

Color Space z z z

Στοιχείο
Σήμα εισόδου

Σήμα συνιστωσών Σήμα βίντεο GBR Σήμα υπολογιστή

Aspect*1
z z –

Σημείωση

Συμβατά σήματα 3D

Ανάλυση Φορμά σήματος 3D

720/60p, 720/50p Φορμά Side-by-Side

Φορμά Over-Under*

Συσσώρευση καρέ*

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

Συσσώρευση καρέ

1080/24p Φορμά Side-by-Side

Φορμά Over-Under*

Συσσώρευση καρέ*

1080/60p, 1080/50p Φορμά Side-by-Side

Φορμά Over-Under

Στοιχείο
Σήμα εισόδου

Σήμα συνιστωσών Σήμα βίντεο GBR Σήμα υπολογιστή
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60EL

Ορισμένα στοιχεία των μενού μπορεί να μην είναι διαθέσιμα για προσαρμογή/ρύθμιση, 
ανάλογα με τα σήματα 3D.
Τα στοιχεία που δεν είναι δυνατό να προσαρμοστούν δεν εμφανίζονται στο μενού. 
Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν αυτά τα στοιχεία.

z: Με δυνατότητα προσαρμογής/ρύθμισης
–: Χωρίς δυνατότητα προσαρμογής/ρύθμισης
*1: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους πίνακες στην ενότητα "Λειτουργία 

αναλογίας εικόνας" στη (σελίδα 61).

Όταν η μονάδα έχει ρυθμιστεί για να μετατρέπει τις εικόνες βίντεο 2D σε εικόνες βίντεο 3D, 
ορισμένα στοιχεία μενού μπορεί να μην είναι διαθέσιμα για ρύθμιση/προσαρμογή, ανάλογα 
με τις ρυθμίσεις "3D Format" στο μενού Function . Τα στοιχεία που δεν είναι δυνατό να 
προσαρμοστούν δεν εμφανίζονται στο μενού. Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν αυτά τα στοιχεία.

z: Με δυνατότητα προσαρμογής/ρύθμισης
–: Χωρίς δυνατότητα προσαρμογής/ρύθμισης
*1: Αυτό το στοιχείο είναι διαθέσιμο μόνο με σήμα εισόδου 1080/60i ή 1080/50i.
*2: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους πίνακες στην ενότητα "Λειτουργία Aspect" 

(σελίδα 61).

Σήματα 3D και στοιχεία με δυνατότητα προσαρμογής/ρύθμισης

Στοιχείο
Σήματα 3D

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

Στοιχείο
Σήματα 3D

Over-Under Side-by-Side 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



Τα επιλέξιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του σήματος εισόδου ή το φορμά 3D.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες. Τα στοιχεία που δεν είναι δυνατό να 
επιλεγούν δεν εμφανίζονται στο μενού.

2D

*1: Δεν εμφανίζεται στο μενού, καθώς είναι μόνιμα ρυθμισμένη σε "Normal".

3D

Λειτουργία Aspect

Αποδεκτά σήματα 4096 × 2160 3840 × 2160 1920 × 1080
1280 × 720

720 × 480
720 × 576

Άλλες 
περιπτώσεις

Αριθμός 
προκαθορισμένης 
μνήμης (σελίδα 56)

76 έως 79, 96 74, 75, 93 έως 
95 7, 8, 10 έως 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 –

Αποδεκτά σήματα 1920 × 1080, 1280 × 720

Φορμά 3D Side-by-Side Over-Under Συσσώρευση 
καρέ Simulated 3D

Αριθμός 
προκαθορισμένης 
μνήμης (σελίδα 56)

7, 8, 10 έως 14 10 έως 14 18 έως 20, 71, 72 7, 8, 10 έως 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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Τα επιλέξιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του σήματος εισόδου ή το φορμά 3D.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες. Τα στοιχεία που δεν είναι δυνατό να 
επιλεγούν δεν εμφανίζονται στο μενού.

2D

3D

Κάθε στοιχείο με δυνατότητα προσαρμογής/ρύθμισης αποθηκεύεται ξεχωριστά για κάθε 
υποδοχή εισόδου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες.

Αριθμοί προκαθορισμένης μνήμης για κάθε σήμα εισόδου

Motionflow

Αποδεκτά σήματα

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

3840 × 2160 4096 × 2160 Άλλες 
περιπτώσεις

Αριθμός προκαθορισμένης 
μνήμης (σελίδα 56)

5 έως 8, 10 έως 
14 74, 75, 93 έως 95 76 έως 79, 96 26, 32, 37, 45, 47, 

50, 55

Smooth High z z – –

Smooth Low z z – –

True Cinema z z – –

Αποδεκτά 
σήματα 1920 × 1080, 1280 × 720

Φορμά 3D Συσσώρευση καρέ Over-Under Side-by-Side Simulated 3D

Αριθμός 
προκαθορισμένη
ς μνήμης 
(σελίδα 56)

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

Smooth High – – z – – z z z

Smooth Low – z z – z z z z

True Cinema – – – – – – – –

Συνθήκες αποθήκευσης των στοιχείων με δυνατότητα 
προσαρμογής/ρύθμισης

Είσοδος Αριθμοί προκαθορισμένης μνήμης

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

HDMI 2 (2D)

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

HDMI 2 (3D)
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Μενού Picture

Στοιχείο Συνθήκες αποθήκευσης

Calib. Preset Για κάθε υποδοχή εισόδου

Reset Για κάθε υποδοχή εισόδου και Calib. Preset

Reality Creation

Contrast Enhancer

Lamp Control

Motionflow

Contrast

Brightness

Color

Hue

Color Temp.

  D93-D55

  Custom 1-5

    Gain R Για κάθε επιλογή Color Temp., D93-D55 και Custom 1-5

    Gain G

    Gain B

    Bias R

    Bias G

    Bias B

Sharpness Για κάθε υποδοχή εισόδου και Calib. Preset

NR

MPEG NR

Smooth Gradation

Film Mode

Gamma Correction

Color Correction

Clear White

x.v.color

HDR

Color Space

    Κυανό - Κόκκινο Για κάθε χώρο χρωμάτων

    Ματζέντα - Πράσινο

Input Lag Reduction Για κάθε υποδοχή εισόδου και Calib. Preset
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Απόσταση προβολής και εύρος 
μετατόπισης φακού
Η απόσταση προβολής είναι η απόσταση μεταξύ του εμπρός μέρους του φακού και της 
επιφάνειας προβολής.

Το εύρος μετατόπισης του φακού αντιπροσωπεύει την απόσταση σε ποσοστό (%) κατά την 
οποία μπορεί να μετακινηθεί ο φακός από το κέντρο της προβαλλόμενης εικόνας. Το εύρος 
μετατόπισης φακού θεωρείται ως 0% όταν το σημείο A στο σχήμα (το σημείο όπου μια 
γραμμή που σχεδιάζεται από το κέντρο του φακού και η προβαλλόμενη εικόνα τέμνονται σε 
ορθή γωνία) ευθυγραμμίζεται με το κέντρο της προβαλλόμενης εικόνας και το πλήρες πλάτος 
ή το πλήρες ύψος της προβαλλόμενης εικόνας θεωρείται ως 100%.

VS +:  Εύρος κατακόρυφης μετατόπισης φακού (επάνω) [%]
VS –:  Εύρος κατακόρυφης μετατόπισης φακού (κάτω) [%]
HS +:  Εύρος οριζόντιας μετατόπισης φακού (δεξιά) [%]
HS –:  Εύρος οριζόντιας μετατόπισης φακού (αριστερά) [%]

Απόσταση προβολής L

Προβαλλόμενη 
εικόνα

Εμπρός μέρος του φακού

Εύρος μετατόπισης φακού
Προβαλλόμενη
εικόνα

Κέντρο του φακού
50%

50%

Κέντρο της προβαλ-
λόμενης εικόνας

Πλευρά της μονάδας

A

Κέντρο του φακού

Προβαλλόμενη εικόνα

VS +

VS –

HS – HS +

Σκιασμένη περιοχή: Εύρος μετατόπισης φακού

Εύρος μετατόπισης φακού
Προβαλλόμενη 
εικόνα

Κέντρο του φακού
50%

50%

Κέντρο της προβαλ-
λόμενης εικόνας

Επάνω πλευρά της μονάδας

A
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Κατά την προβολή σε φορμά 1,90:1 (εγγενής πλήρης οθόνη 17:9)

Απόσταση προβολής
Μονάδα: m (ίντσες)

Τύπος απόστασης προβολής
Δ: Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας (Διαγώνιος) Μονάδα: m (ίντσες)

Εύρος μετατόπισης φακού

Μέγεθος εικόνας προβολής
Απόσταση προβολής L

Διαγώνιος Πλάτος × Ύψος

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)

Απόσταση προβολής L (ελάχιστο μήκος) Απόσταση προβολής L (μέγιστο μήκος)

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

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

1.90

1

85%

80%

31% 31%

VS + = 85 – 2,742 × (HS + ή HS –) [%]
VS – = 80 – 2,742 × (HS + ή HS –) [%]
HS + = HS – = 31 – 0,365 × (VS + ή VS –) [%]
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Κατά την προβολή σε φορμά 1,78:1 (16:9)

Απόσταση προβολής
Μονάδα: m (ίντσες)

Τύπος απόστασης προβολής
Δ: Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας (Διαγώνιος) Μονάδα: m (ίντσες)

Εύρος μετατόπισης φακού

Μέγεθος εικόνας προβολής
Απόσταση προβολής L

Διαγώνιος Πλάτος × Ύψος

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)

Απόσταση προβολής L (ελάχιστο μήκος) Απόσταση προβολής L (μέγιστο μήκος)

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

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

1.78

1
Περιοχή εμφάνισης βίντεο

Περιοχή προβολής

85%

80%

33% 33% VS + = 85 – 2,576 × (HS + ή HS –) [%]
VS – = 80 – 2,576 × (HS + ή HS –) [%]
HS + = HS – = 33 – 0,388 × (VS + ή VS –) [%]
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Κατά την προβολή σε φορμά 2,35:1

Απόσταση προβολής
Μονάδα: m (ίντσες)

Τύπος απόστασης προβολής
Δ: Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας (Διαγώνιος) Μονάδα: m (ίντσες)

Εύρος μετατόπισης φακού

Μέγεθος εικόνας προβολής
Απόσταση προβολής L

Διαγώνιος Πλάτος × Ύψος

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)

Απόσταση προβολής L (ελάχιστο μήκος) Απόσταση προβολής L (μέγιστο μήκος)

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

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

2.35

1
Περιοχή εμφάνισης βίντεο

Περιοχή προβολής

105%

99%

31% 31% VS + = 105 – 3,387× (HS + ή HS –) [%]
VS – = 99 – 3,387 × (HS + ή HS –) [%]
HS + = HS – = 31 – 0,295 × (VS + ή VS –) [%]
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Διαστάσεις
Πρόσοψη

Μονάδα: m (ίντσες)

Κάτω πλευρά
Μονάδα: m (ίντσες)

495,6 (19 1/2)

Κέντρο του 
φακού

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)

Εμπρός μέρος του 
περιβλήματος

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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Η απόσταση μεταξύ του εμπρός μέρους του φακού και του εμπρός μέρους 
του περιβλήματος

Μονάδα: m (ίντσες)

Σύνδεση του συστήματος ανάρτησης της συσκευής προβολής PSS-H10

Πρόσοψη
Μονάδα: m (ίντσες)

36,8 (1 7/16)

Εμπρός μέρος του φακού

Εμπρός μέρος του περιβλήματος

150 (5 29/32)

75 
(2 15/16)

8 
(5/16)

Οροφή

Κέντρο του 
στύλου στήριξης

Η κάτω 
επιφάνεια 
του βραχίονα 
στερέωσης

Κέντρο του φακού

17
5 

(6
 7 / 8

)
11

8 
(4

 21
/ 3

2)
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Πλευρική προβολή
Μονάδα: m (ίντσες)

Κάτοψη
Μονάδα: m (ίντσες)

Εμπρός μέρος 
του περιβλήματος

463,6 (18 1/4)

258,4 (10 3/16)

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

Εμπρός μέρος του 
περιβλήματος

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

Επάνω βραχίονας 
στερέωσης οροφής

Κέντρο του στύλου στήριξης (Το κέντρο του στύλου 
στήριξης είναι διαφορετικό από εκείνο της μονάδας.)

45 (1 25/32)
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Οπές για τη στερέωση στην οροφή
Χρησιμοποιήστε βίδες με μήκος 5,3 mm (7/32 ίντσες, κατ' ελάχιστο) έως 7,6 mm 
(5/16 ίντσες, το μέγιστο) για το στήριγμα οροφής.
Συνιστώμενη ροπή σύσφιγξης (τάση κατά την περιστροφή μιας βίδας προς το κέντρο 
περιστροφής): 1,4 ± 0,2 N-m

Μονάδα: m (ίντσες)

Μονάδα

Ένθετο παξιμάδι (M5)

Οπή βίδας
Μέγιστο

μήκος βίδας

Ελάχιστο
μήκος βίδας
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Ευρωπαϊκή 
Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το 
προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε 
ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην 
απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας 
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια 
της εγγύησης, παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ’ 
ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων 
σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Ζώνης (EOZ) ή και άλλων χωρών που 
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα 
συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή 
Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε 
λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας 
ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους 
καταλόγους προϊόντων μας και στις 
ιστοσελίδες μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, 
σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά 
το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε 
επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο 
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν 
της Sony που αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι 
τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που 
συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την 
προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της 
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το 
προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε 
ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την 
κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 
από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η 
αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει 
την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι 
αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση 
ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα 
όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, 
αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά 
την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω 
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η 
Sony ή ένα μέλος του δικτύου 
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της 
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα 
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ 

επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για 
εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα 
ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός 
εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και 
συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω.

Η Sony και τα μέλη του δικτύου 
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να 
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή 
εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα 
προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα 
και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί 
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1.Επισκευές δυνάμει της παρούσας 
εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν 
προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή 
η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της 
ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του 
προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) 
μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της 
περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη 
του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις 
ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν 
επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως 
εάν δεν προσκομισθούν τα 
προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν 
προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία 
αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του 
προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η 
παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος 
του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του 
προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, 
αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

2.Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / 
διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα 
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης 
δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε 
πριν παραδώσετε το προϊόν σας για 
επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.

3.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα 
έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που 
συνδέονται με τη μεταφορά του 
προϊόντος σας προς και από τη Sony ή 
μέλος του δικτύου ASN.

4.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα 
εξής:

Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή 
αντικατάσταση εξαρτημάτων ως 
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
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Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα 
οποία προβλέπεται περιοδική 
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής 
ενός προϊόντος όπως μη 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια 
εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).

Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν 
λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού 
ασύμβατων με την κανονική ατομική ή 
οικιακή χρήση.

Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που 
προκλήθηκαν από

Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:

 του χειρισμού που επιφέρει φυσική, 
αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή 
αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε 
οθόνες υγρών κρυστάλλων

 μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις 
οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή 
χρήση του προϊόντος

 μη συντήρηση του προϊόντος 
σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής 
συντήρησης της Sony

 εγκατάσταση ή χρήση του 
προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα 
πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη 
χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και 
χρησιμοποιείται το προϊόν.

Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του 
προϊόντος με λογισμικό που δεν 
παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη 
εγκατάσταση του λογισμικού.

Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των 
συστημάτων με τα οποία 
χρησιμοποιείται ή στα οποία 
ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από 
άλλα προϊόντα της Sony ειδικά 
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται 
με το εν λόγω προϊόν.

Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, 
περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα 
προϊόντα των οποίων ο τύπος, η 
κατάσταση και το πρότυπο δεν 
συνιστώνται από τη Sony.

Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή 
από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony 
ή του δικτύου ASN.

Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της 
Sony, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται:

 η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα 
από τις προδιαγραφές ή τα 
χαρακτηριστικά που περιγράφονται 
στο εγχειρίδιο χρήσης ή

 οι τροποποιήσεις του προϊόντος με 
σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή 
τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και 
πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε 
χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.

Αμέλεια.

Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές 
και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, 
υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο 
εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή 
εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, 
ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές 
εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του 
κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων 
και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα 
υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει 
το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων 
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται 
ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης 
από τον τελικό χρήστη ή χωριστές 
δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την 
εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται 
ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία 
εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή 
άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την 
επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την 
καταλληλότητα του προϊόντος ή του 
λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το 
προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η 
ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή 
μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony 
εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο 
στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η 
ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε 
εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως 
(στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων 
νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος 
της παρούσας εγγύησης. 
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Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα 
με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή 
η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται 
στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η 
Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 
απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα 
προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, 
συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών 
και άυλων απωλειών - του τιμήματος που 
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - 
της απώλειας κερδών, εισοδήματος, 
δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του 
προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων 
προϊόντων - της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή 
επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και 
αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:

Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία 
του προϊόντος ή συνδεδεμένων 
προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη 
διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που 
αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος 
του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε 
διακοπή διαθεσιμότητας του 
προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή 
διακοπή της εργασίας.

Παροχή ανακριβών πληροφοριών που 
ζητήθηκαν από το προϊόν ή από 
συνδεδεμένα προϊόντα.

Ζημιά ή απώλεια λογισμικών 
προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων 
αποθήκευσης δεδομένων ή

Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και 
ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές 
αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της 
αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης 
σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και 
απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα 
για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου 
ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα 
πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία 
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις 
εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή 
περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη 
έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα 
νομοθεσία. Για παράδεγμα, μερικά κράτη 
απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον 
περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε 
αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ 
προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και 
παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η 
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα 
εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που 
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, 
ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει 
μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου 
βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα 
δικαιώματά σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα 
δικαιώματα που απορρέουν από την 
παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους 
που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να 
παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που 
πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία σχετικά με την πώληση 
καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα 
εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα 
που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που 
δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να 
περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας 
εναντίον των προσώπων από τα οποία 
αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση 
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας 
εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρούσι

Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Καταναλωτών Sony

00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό 
τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό 
τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό 
τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
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S
Settings Lock .......................................... 36
Sharpness ................................................ 26
Signal type .............................................. 41
Smooth Gradation ................................... 27
Software Version ..................................... 41
Status ...................................................... 33

T
Test Pattern ............................................. 36
Trigger Select .......................................... 38

X
x.v.color .................................................. 28

Α
Ανιχνευτής τηλεχειριστηρίου ............... 4, 5
Αντικατάσταση της λυχνίας .................... 51
Αντιμετώπιση προβλημάτων .................. 45
Απενεργοποίηση ..................................... 14
Απόσταση προβολής ................... 65, 66, 67
Απόσταση προβολής και εύρος 

μετατόπισης φακού ......................... 64
Αριθμός προκαθορισμένης μνήμης ........ 41

Β
Βίντεο 3D ............................................... 15

Γ
Γυαλιά 3D
Εύρος επικοινωνίας γυαλιών 3D ........ 15
Χρήση των γυαλιών 3D ...................... 15

Δ
Διαστάσεις .............................................. 68

Ε
Ενδεικτικές λυχνίες προειδοποίησης .... 4, 48
Ενεργοποίηση ........................................... 8
Ενημέρωση του λογισμικού .................... 50
Επαναφορά των στοιχείων ..................... 22

Θ
Θέση των χειριστηρίων
Εμπρός/Δεξιά πλευρά ............................4

Θέση χειριστηρίων
Πίσω/Αριστερή πλευρά/Κάτω ...............5

Κ
Καθαρισμός .............................................54

Λ
Λειτουργία
Μενού ..................................................21

Μ
Μενού

Function ...............................................35
Information ..........................................41
Installation ...........................................38
Picture ..................................................23
Screen ..................................................31
Setup ....................................................33

Μηνύματα
Προειδοποίηση ....................................49
Προσοχή ..............................................49

Π
Παράθυρο ρύθμισης φακού ..................... 11
Πίνακας ελέγχου .......................................5
Προβολή εικόνας .....................................14
Προδιαγραφές .........................................55
Προκαθορισμένα σήματα ........................56
Προκαθορισμένη λειτουργία

BRT CINE ...........................................20
BRT TV ...............................................20
CINEMA FILM 1 ................................20
CINEMA FILM 2 ................................20
GAME .................................................20
PHOTO ................................................20
REF ......................................................20
TV ........................................................20
USER ...................................................20

Προσαρμογή θέσης εικόνας ......................8
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Σ
Σήματα εισόδου και στοιχεία με δυνατότητα 

προσαρμογής/ρύθμισης .................... 58
Συμβατά σήματα 3D ............................... 59
Σύνδεση σε εξοπλισμό βίντεο 

ή υπολογιστή ................................... 12

Τ
Τηλεχειριστήριο ........................................ 6

Υ
Υποδοχές .................................................. 4
Υποδοχή LAN .................................... 4, 42

Πληροφορίες για τα εμπορικά 
σήματα
• Η ονομασία "PlayStation" είναι σήμα 
κατατεθέν της Sony Interactive 
Entertainment Inc.

• Οι ονομασίες HDMI και HDMI High-
Definition Multimedia Interface, καθώς 
και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά 
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της 
HDMI Licensing Administrator, Inc. 
στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες.

• Οι ονομασίες "Blu-ray" και "Blu-ray 
Disc" είναι εμπορικά σήματα της
Blu-ray Disc Association.

• Οι ονομασίες "x.v.Color (x.v.Colour)", 
"Motionflow" και τα αντίστοιχα 
λογότυπά τους είναι εμπορικά σήματα 
της Sony Corporation.

........................................................................
Αυτή η συσκευή προβολής υποστηρίζει 
DeepColor, x.v.Color, LipSync, σήμα 
εισόδου υπολογιστή, σήμα 3D και σήμα 4K 
των προτύπων HDMI. Υποστηρίζει επίσης 
HDCP.
77EL



© 2018 Sony Corporation


	Πίνακας περιεχομένων
	Θέση των χειριστηρίων
	Εμπρός/Δεξιά πλευρά
	Πίσω/Αριστερή πλευρά/Κάτω
	Τηλεχειριστήριο

	Συνδέσεις και προετοιμασία
	Τοποθέτηση της μονάδας
	Προσαρμογή της θέσης της εικόνας
	Σύνδεση σε εξοπλισμό βίντεο ή υπολογιστή

	Προβολή
	Προβολή εικόνας
	Απενεργοποίηση της τροφοδοσίας

	Παρακολούθηση εικόνων βίντεο 3D
	Χρήση των γυαλιών 3D

	Επιλογή της αναλογίας εικόνας σύμφωνα με το σήμα βίντεο
	Επιλογή λειτουργίας προβολής εικόνας

	Χρήση των μενού
	Λειτουργία μέσω των μενού
	Μενού Picture
	Μενού Screen
	Μενού Setup
	Μενού Function
	Στοιχεία που κλειδώνονται από την επιλογή "Settings Lock"

	Μενού Installation
	Μενού Information
	Πληροφορίες για την προκαθορισμένη μνήμη


	Χρήση δυνατοτήτων δικτύου
	Εμφάνιση του παραθύρου ελέγχου της μονάδας με ένα πρόγραμμα περιήγησης Web
	Χρήση του παραθύρου ελέγχου
	Αλλαγή σελίδας
	Ρύθμιση του περιορισμού πρόσβασης
	Επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με τη μονάδα


	Χειρισμός σφαλμάτων
	Αντιμετώπιση προβλημάτων
	Ενδεικτικές λυχνίες προειδοποίησης
	Λίστες μηνυμάτων

	Άλλες περιπτώσεις
	Ενημέρωση του λογισμικού
	Πληροφορίες για το HDR (υψηλό δυναμικό εύρος)
	Πληροφορίες για την προσομοιωμένη λειτουργία 3D
	ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
	Αντικατάσταση της λυχνίας
	Καθαρισμός
	Προδιαγραφές
	Προκαθορισμένα σήματα
	Σήματα εισόδου και στοιχεία με δυνατότητα προσαρμογής/ ρύθμισης
	Συμβατά σήματα 3D
	Σήματα 3D και στοιχεία με δυνατότητα προσαρμογής/ρύθμισης
	Λειτουργία Aspect
	Motionflow
	Συνθήκες αποθήκευσης των στοιχείων με δυνατότητα προσαρμογής/ρύθμισης

	Απόσταση προβολής και εύρος μετατόπισης φακού
	Διαστάσεις
	Ευρετήριο




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


