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Elülső/jobb oldal

Figyelmeztető jelzőfények

a ON/STANDBY jelzőfény 
(45. oldal)

b WARNING jelzőfény (45. oldal)

Csatlakozók

c LAN-csatlakozó (39. oldal)

d HDMI 1/HDMI 2 csatlakozó 
(11. oldal)

e TRIGGER csatlakozó (35. oldal)

f IR IN csatlakozó 
Jelek bevitelét teszi lehetővé az egység 
vezérléséhez.

g REMOTE csatlakozó
Számítógéphez stb. csatlakozik a távoli 
vezérlés érdekében.

h USB-csatlakozó (47. oldal)

Egyebek

i Lámpafedél (48. oldal)

j Szellőzőnyílások (kimeneti)

k Szellőzőnyílások (bemeneti) 
(50. oldal)

l Távvezérlő-érzékelő (7. oldal)

A vezérlőelemek elhelyezkedése

Figyelmeztető jelzőfények
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Hátsó/bal/alsó oldal
A vezérlőpanelen és a távvezérlőn található gombok elnevezései megegyeznek.

Vezérlőpanel

a ?/1 (BE/KÉSZENLÉT) gomb 
(7. oldal)

b INPUT gomb (13. oldal)

c MENU gomb (20. oldal)

d M/m/</, (nyíl)/  (enter) 
gomb (20. oldal)

e LENS gomb (7. oldal)

Egyebek

f Távvezérlő-érzékelő (7. oldal)

g Szellőzőnyílások (bemeneti) 
(50. oldal)

h AC IN aljzat (7. oldal)

i Kivetítőfelfüggesztő konzol 
rögzítési furata (66. oldal)

j  Elülső láb (állítható) (10. oldal)

Vezérlőpanel
4 HU



Távvezérlő
a LIGHT gomb

Megvilágítja a távvezérlő gombjait.

b Infravörös adó

c ?/1 (BE/KÉSZENLÉT) gomb 
(7. oldal)

d INPUT gomb (13. oldal)

e CALIBRATED PRESET gombok 
(19. oldal)

f PATTERN gomb (8. oldal)

g RESET gomb (21. oldal)

h M/m/</, (nyíl)/  (enter) 
gombok (20. oldal)

i MENU gomb (20. oldal)

j MOTIONFLOW gomb (23. oldal)

k ASPECT gomb (16. oldal)

l COLOR SPACE gomb (26. oldal)

m COLOR TEMP gomb (24. oldal)

n GAMMA CORRECTION gomb 
(25. oldal)

o 3D gomb (14. oldal)

p COLOR CORRECTION gomb 
(25. oldal)

q REALITY CREATION gomb 
(23. oldal)

r CONTRAST ENHANCER gomb 
(23. oldal)

s SHARPNESS +/– gomb 
(24. oldal)

t CONTRAST +/– gomb (23. oldal)

u BRIGHTNESS +/– 
gomb(24. oldal)
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Az egység 
felszerelése
Az egység és a képernyő közötti felszerelési 
távolság a képernyő méretétől, illetve attól 
függ, hogy használja-e az objektívdöntési 
funkciókat. Az egységet úgy szerelje fel, 
hogy az illeszkedjen a képernyő méretéhez. 
Az egység és a képernyő közötti távolsággal 
(vetítési távolság), valamint a vetített videók 
méretével kapcsolatos részletekért lásd: 
„Vetítési távolság és objektívdöntési 
tartomány” (61. oldal).

1 Úgy helyezze el az egységet, hogy az 
objektív párhuzamos legyen a 
képernyővel.

Felülnézet

2 Vetítsen ki egy képet a képernyőre, és 
állítsa be úgy, hogy illeszkedjen a 
képernyőhöz (7. oldal).

Amikor egyenetlen felületű képernyőt használ, 
a képernyőn a képernyő és az egység közötti 
távolság, illetve a nagyítási tényezők 
függvényében időnként csíkos mintázat 
jelenhet meg. Ez nem jelenti az egység 
meghibásodását.

Csatlakoztatás és előkészítés

Képernyő

Megjegyzés
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A kép pozíciójának 
beállítása
Vetítsen ki egy képet a képernyőre, majd 
állítsa be a kép pozícióját.

Tippek
• Az egység oldalsó paneljén található ?/1

(BE/KÉSZENLÉT), INPUT, MENU és
M/m/</,/  (joystick) gombok a 
távvezérlő azonos gombjaival megegyező 
módon működnek. A LENS gomb a 
távvezérlő PATTERN gombjával megegyező 
módon működik.

• Az objektív beállítása során az objektívbeállítás 
funkció az egységen található LENS gomb 
minden egyes megnyomására a „Lens Focus”,
a „Lens Zoom” és a „Lens Shift” érték között 
váltakozik.

Az egység felszerelésének helyétől függően 
előfordulhat, hogy a vezérlés a távvezérlővel 
nem lehetséges. Ilyenkor irányítsa a 
távvezérlőt a távvezérlő egységen található 
érzékelőjére vagy a képernyőre.

1 Miután csatlakoztatta a hálózati kábelt 
az egységhez, illessze a hálózati 
kábelt a fali aljzatba.
Az ON/STANDBY jelzőfény pirosan 
kezd világítani, az egység pedig 
készenléti üzemmódba lép.

2 A ?/1 (BE/KÉSZENLÉT) gomb 
megnyomásával kapcsolja be az 
egységet.

Az ON/STANDBY jelzőfény zölden 
villog, majd folyamatosan kezd 
világítani.

A távvezérlő 
érzékelője

Megjegyzés

Pirosan világít.

Zölden villog tíz 
másodpercig, majd 
zölden világít.
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3 Állítsa be a fókuszt.
A PATTERN gomb többszöri 
megnyomásával nyissa meg az 
objektívfókusz beállítási képernyőjét 
(tesztminta). Ezután állítsa be a kép 
fókuszát a M/m/</, gombok 
megnyomásával.

Tippek
• Ha az Installation  menüben a „Lens 

Control” értéke „Off”, az objektív nem 
állítható (FOCUS, ZOOM vagy SHIFT) 
(35. oldal).

• Ha a Function  menüben a „Test Pattern” 
értéke „Off”, a tesztminta nem jelenik meg 
(33. oldal).

Az objektívet a távvezérlőn vagy az egység 
vezérlőpaneljén található gombok segítségével 
állítsa be. A beállítás során az objektívet soha 
ne forgassa el közvetlenül a kezével, különben 
az egység sérülhet vagy meghibásodhat.

4 Állítsa be a kép méretét.
A PATTERN gomb többszöri 
megnyomásával nyissa meg az 
objektívzoom beállítási képernyőjét 
(tesztminta). Ezután állítsa be a kép 
méretét a M/m/</, gombok 
megnyomásával.

A kép nagyításához nyomja meg
a M/, gombokat.
A kép kicsinyítéséhez nyomja meg
a m/< gombokat.

5 Állítsa be a kép pozícióját.
A PATTERN gomb többszöri 
megnyomásával nyissa meg az 
objektívdöntés beállítási képernyőjét 
(tesztminta). Ezután állítsa be a kép 
megfelelő pozícióját a M/m/</, 
gombok megnyomásával.

Tipp
A tesztminta a  gomb megnyomásával 
tüntethető el.

Az ablak pozíciójának beállítása közben ne 
érjen hozzá az objektívegységhez, különben a 
mozgó alkatrészek becsíphetik az ujját.

Megjegyzés

Megjegyzés
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Vízszintes pozíció beállítása

Nyomja meg a </, gombokat.
A képernyőre vetített kép a lencse közepéhez 
képest jobbra vagy balra mozgatva legfeljebb 
31%-kal nyúlhat túl a képernyő szélességén.

Felülnézet

Függőleges pozíció beállítása

Nyomja meg a M/m gombokat.
A képernyőre vetített kép az objektív 
közepéhez képest felfelé mozgatva 
legfeljebb 85%-kal, illetve lefelé mozgatva 
legfeljebb 80%-kal nyúlhat túl a képernyő 
magasságán.

Oldalnézet

A képernyőre vetített kép mozgatási 
tartománya csak az alábbi ábrán látható 
nyolcszögletű területen belül állítható.
A részleteket lásd: „Vetítési távolság és 
objektívdöntési tartomány” (61. oldal).

31% 31%
1 képernyőnyi 

szélesség

: A kép pozíciója, ha a kép 
teljesen balra van mozgatva

: A kép pozíciója, ha a kép 
teljesen jobbra van mozgatva

Megjegyzés

85%

80%

1 képernyőnyi 
magasság

: A kép pozíciója, ha a kép teljesen 
felfelé van mozgatva

: A kép pozíciója, ha a kép teljesen 
lefelé van mozgatva
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A kivetített kép mozgatási 
tartománya

A felszerelés helyéül szolgáló 
felület dőlésének módosítása
Ha egyenetlen felületre szereli az egységet, 
az állítható elülső láb segítségével biztosítsa 
az egység vízszintességét.

• Ha felfelé vagy lefelé döntik az egységet,
a kivetített kép trapéz alakú lehet.

• Vigyázzon, nehogy becsípje az ujját, amikor 
elforgatja az állítható elülső lábat.

Objektívbeállítási képernyő 
(tesztminta)

Megjegyzések

0,85 V

0,31 V

V: A kivetített kép szélessége
F: A kivetített kép magassága

0,31 V

0,8 V

Kivetített kép

Elülső láb (állítható)

A beállításhoz 
forgassa el.

1,78:1 (16:9)

2,35:1

1,85:1

1,33:1 (4:3)

A szaggatott vonalak az egyes képarányok 
képernyőméretét mutatják.
10 HU



Csatlakoztatás videoberendezéshez vagy 
számítógéphez
Ha az egység HDMI-bemenetéhez HDMI-kimenettel ellátott DVD-lejátszót/-felvevőt,
Blu-ray disc lejátszót/felvevőt, illetve PlayStation® eszközt csatlakoztat, kiváló 
képminőségben lehet része.

A csatlakoztatáskor végezze el az alábbi műveleteket:
• Kapcsolja ki a berendezést, mielőtt bárhová is csatlakoztatná.
• Mindegyik csatlakozóhoz a megfelelő kábelt használja.
• Megfelelően helyezze be a kábel csatlakozóit; a nem megfelelő csatlakozás meghibásodást 

vagy gyenge képminőséget eredményezhet. Amikor kihúzza a kábelt, ne a kábelt húzza, 
hanem a csatlakozót.

• Olvassa el a csatlakoztatott berendezés kezelési útmutatóját.

Az egység jobb oldala

AV-erősítő Hangszórók

Berendezés HDMI-kimeneti 
csatlakozókkal

Számítógép

HDMI-kimenethez

HDMI-kábel (nem tartozék)

: Videojel áramlása Olyan prémium, nagy sebességű HDMI-kábelt használjon, 
amelyen fel van tüntetve a kábeltípus logója.
11 HU



• Használjon prémium, nagy sebességű HDMI-kábelt. Más típusú kábel használata esetén 
előfordulhat, hogy a 4K videók nem jelennek meg megfelelően.

• Ha az egységhez HDMI-kábelt csatlakoztat, ellenőrizze, hogy az egység HDMI-bemenetének 
felső részén található V jelzés és a kábel csatlakozóján található v jelzés pozíciója megegyezik-e.

• Ha az egységhez HDMI-kábellel csatlakoztatott berendezésből származó kép nem megfelelő, 
ellenőrizze a csatlakoztatott berendezés beállításait.

• Ha úgy állítja be a számítógépet – például egy notebook típusút –, hogy a jelet mind a számítógép 
kijelzőjére, mind pedig erre a berendezésre kiadja, előfordulhat, hogy a berendezés képe nem 
jelenik meg megfelelően. Állítsa be úgy a számítógépet, hogy csak a külső monitorra adja ki a 
jelet. A részletekért tekintse át a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót. A számítógép 
beállításaival kapcsolatban forduljon a számítógép gyártójához.

Megjegyzések
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13 HU

Kép kivetítése
1 Kapcsolja be az egységet és az egységhez 

csatlakoztatott berendezést is.

2 Az INPUT gomb megnyomásával 
jelenítse meg a bemenetek választékát 
a képernyőn.

3 Válassza ki azt a berendezést, amelyről 
meg szeretné jeleníteni a képeket.
Az INPUT gomb többszöri 
megnyomásával vagy a M/m/  (enter) 
gomb megnyomásával válassza ki, hogy 
melyik berendezésről kíván vetíteni.

Tipp
Ha a Setup  menüben a „Status” értéke 
„Off”, a bemenetek választéka nem jelenik meg. 
Az egymást követő bemeneti csatlakozók között 
az INPUT gomb megnyomásával válthat.

1 Nyomja meg a ?/1 (BE/KÉSZENLÉT) 
gombot.
A képernyőn megjelenik a
„POWER OFF?” üzenet.

2 Nyomja meg ismét a ?/1 (BE/
KÉSZENLÉT) gombot, mielőtt az 
üzenet eltűnne.
Az ON/STANDBY jelzőfény zölden 
villog, a ventilátor pedig továbbra is jár, 
hogy csökkentse a belső hőmérsékletet. 

A ventilátor leáll, és az ON/STANDBY 
jelzőfény zöld villogásról piros fényre 
vált.

Az egység teljesen kikapcsolt, leválaszthatja 
a hálózati kábelt.

Soha ne válassza le a hálózati kábelt, ha a 
jelzőfény még villog.

Tipp
Az egységet a fenti lépések végrehajtása 
helyett úgy is kikapcsolhatja, hogy
körülbelül 1 másodpercig nyomva tartja
a ?/1 (BE/KÉSZENLÉT) gombot.

Kivetítés

Az egység kikapcsolása

Példa: Ha az egység HDMI 1-csatlakozójához 
csatlakoztatott videoberendezés képeit 
szeretné megtekinteni.

Megjegyzés



Térhatású képek 
megtekintése
A külön megvásárolható aktív 3D szemüveggel 
(TDG-BT500A) például a 3D játékok és a
3D Blu-ray discek térhatású képei lenyűgöző 
minőségben tekinthetők meg.

1 A 3D kompatibilitás eléréséhez 
kapcsolja be az egységhez 
csatlakoztatott HDMI-berendezést, 
majd jelenítse meg a térhatású tartalmat.
A térhatású tartalmak megjelenítésére 
vonatkozó részletekért tekintse meg a 
csatlakoztatott berendezés kezelési 
útmutatóját.

2 Kapcsolja be az egységet, és vetítsen 
térhatású képeket a képernyőre.
A képek kivetítésére vonatkozó részletekért 
lásd: „Kép kivetítése” (13. oldal).

3 Kapcsolja be a 3D szemüveget, és 
vegye fel úgy, hogy kényelmesen 
illeszkedjen az arcára.
A 3D szemüveg használatára vonatkozó 
részletekért lásd: „A 3D szemüveg 
használata” (14. oldal).

Tipp
A „2D-3D Display Sel.” gyári alapértelmezett 
beállítása „Auto”, amely a térhatású képek 
automatikus kivetítését teszi lehetővé, ha az 
egység 3D jeleket észlel.

• A jel típusától függően előfordulhat, hogy a 
térhatású képek megjelenítése nem 
lehetséges. A megtekinteni kívánt térhatású 
tartalom formátumának megfelelően állítsa a 
„2D-3D Display Sel.” lehetőséget „3D” 
értékre, a „3D Format” lehetőséget pedig 
„Side-by-Side” vagy „Over-Under” értékre 
(32. oldal).

• A 3D szemüveget a kommunikációs 
hatótávon belül használja (14. oldal).

• A térhatású képek érzékelése egyénenként 
eltérő lehet.

• Ha a használati környezet hőmérséklete 
alacsony, a térhatás megszűnhet.

A 3D funkciók módosítása/beállítása
A 3D funkciókat a távvezérlőn található
3D gomb megnyomásával vagy a
Function  menü „3D Settings” elemével 
módosíthatja/állíthatja be. A részleteket 
lásd: „3D Settings” (32. oldal).

1 Kapcsolja be a 3D szemüveget, majd 
regisztrálja az egységhez.
A 3D szemüveg regisztrációjának 
módjára vonatkozó részletekért tekintse 
át a 3D szemüveghez mellékelt kezelési 
útmutatót.

2 Vegye fel a 3D szemüveget.

3 Forduljon a képernyő felé.

Óvintézkedések a használatra 
vonatkozóan
Hibás működés léphet fel, ha:
• a megtekintési pozíció túl messze van a 

kivetítőtől. 
• az egység közelében más kommunikációs 

eszközök, például vezeték nélküli LAN 
(IEEE802.11 b/g/n) vagy 2,4 GHz-es 
sávszélességű mikrohullámú sütő található.

A 3D szemüveg kommunikációs 
hatótávja
Az alábbi ábra a 3D szemüveg 
kommunikációs hatótávját ismerteti.
Ha a térhatású képek megtekintésével a 
kommunikációs hatótávnál távolabbról 
próbálkozik, illetve ha az egységet a 
kommunikációs hatótávon kívül próbálja meg 
felszerelni, előfordulhat, hogy a 3D szemüveg 
a képeket nem tudja megfelelően 
megjeleníteni. Ezen kívül a távolság a helyiség 
környezetének és az egység felszerelési 
környezetének függvényében is változik.

Megjegyzések

A 3D szemüveg használata
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Felülnézet vagy oldalnézet

Kivetítő

10 m 10 m 

10 m 

10 m 
15 HU



A videojelnek megfelelő képarány 
kiválasztása
Lehetőség van a fogadott videojelnek 
leginkább megfelelő képarány 
kiválasztására.

Nyomja meg az ASPECT gombot.
A gomb megnyomásával minden esetben 
kiválaszthatja az „Aspect” beállítást. Ezt a 
menü segítségével is megteheti (28. oldal).

ASPECT 
gomb

Eredeti kép Javasolt beállítás és az így létrehozott képek

1,85:1

Tömörítve: 1,85:1

1.85:1 Zoom

2,35:1

Tömörítve: 2,35:1

2.35:1 Zoom
16 HU



Eredeti kép Javasolt beállítás és az így létrehozott képek

1,78:1 (16:9)

1,33:1 (4:3)

1,33:1 (4:3) az oldalsó panelekkel

Normal

2,35:1

V Stretch

Anamorfikus objektív használata esetén

16:9

Squeeze

Anamorfikus objektív használata esetén
17 HU



• A kiválasztható képaránymódok a bemeneti 
jel függvényében eltérőek lehetnek 
(58. oldal).

• Bemenő számítógépes jel esetén a 
képaránymódok kiválasztása nem 
lehetséges.

Az „Aspect” beállítás módosítására 
vonatkozó megjegyzések
• A képaránymód kiválasztása során vegye 

figyelembe, hogy az eredeti képarány 
módosításával az eredeti kép megjelenése 
is megváltozik.

• Tájékoztatjuk, hogy ha az egységet 
haszonszerzéshez vagy nyilvános 
megtekintéshez használja, az eredeti 
képarány módosítása törvény által védett 
szerzői vagy gyártásvezetői jogokat 
sérthet.

Eredeti kép Javasolt beállítás és az így létrehozott képek

Tömörítve

Stretch

Megjegyzések
18 HU



A képnézegető üzemmód kiválasztása
Lehetőség van a videoforrás típusának, 
illetve a helyiségben tapasztalható 
körülményeknek leginkább megfelelő 
képnézegető üzemmód kiválasztására.
A 2D/3D képekhez különböző előre 
beállított üzemmódokat menthet el és 
használhat.

Nyomja meg az egyik CALIBRATED 
PRESET gombot.

CALIBRATED 
PRESET gombok

Beállítási elemek Leírás

CINEMA FILM 1 A mesterkópiás filmekre jellemző rendkívül dinamikus és tiszta 
képek visszaadására szolgáló képminőség.

CINEMA FILM 2 A mozikra jellemző gazdag tónus és színvilág visszaadására 
alkalmas képminőség a Cinema Film 1 beállításra építve.

REF Ez a képminőség-beállítás az eredeti képminőség hű 
visszaadását vagy a képminőség módosítás nélküli 
megtekintését teszi lehetővé.

TV Ez a képminőség tévéműsorok, sportesemények, koncertek és 
más videoképek megtekintéséhez való.

PHOTO Digitális fényképezőgéppel készített fényképek kivetítéséhez 
ideális.

GAME Játékra alkalmas képminőség megfelelően modulált színekkel 
és gyors reakcióval.

BRT CINE Filmek világos környezetben, például nappaliban történő 
megtekintésére szolgáló képminőség.

BRT TV Ez a képminőség tévéműsorok, sportesemények, koncertek és 
más videoképek világos környezetben, például nappaliban 
történő megtekintéséhez való.

USER Az Ön ízlésének megfelelően állítja be a képminőséget, majd 
elmenti a beállítást. A gyári alapértelmezett beállítás ugyanaz, 
mint a „REF” esetében.
19 HU



A magyarázathoz használt menükijelzők eltérhetnek a tényleges menükijelzőtől.

Működtetés a 
menükön keresztül 
Az egység képernyőn megjelenő menüvel 
rendelkezik, amelyen keresztül különféle 
módosítások és beállítások végezhetők el. 
Ha olyan elemet választ ki, amely után egy 
nyíl található (B), megjelenik a beállítási 
elemeket tartalmazó következő menüablak.

1 Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a menüablak.

2 A M/m gombbal válassza ki a 
menüelemet, majd nyomja meg
a , vagy a  gombot.
Megjelennek a kiválasztott menüben 
beállítható vagy módosítható elemek. 
Az aktuálisan kiválasztott elem fehér 
színnel jelenik meg.

3 A M/m gombbal válassza ki a beállítani 
vagy módosítani kívánt elemet, majd 
nyomja meg a , vagy a  gombot.
A beállítási elemek egy felugró 
menüben, egy beállítási menüben, egy 
módosítási menüben vagy pedig a 
következő menüablakban jelennek meg.

Felugró menü

Beállítási menü

Módosítási menü

A menük használata

Megjegyzés

Beállítási elemek
20 HU



A következő menü ablaka

4 Végezze el az elem beállítását vagy 
módosítását.

A módosítás szintjének 
megváltoztatása
A M/, gombbal növelheti, a m/< 
gombbal pedig csökkentheti az értéket.
A beállítás tárolásához, valamint az 
eredeti menüképernyő visszaállításához 
nyomja meg a  gombot.

A beállítás módosítása
A beállítást a M/m gombokkal 
módosíthatja.
Az eredeti képernyő visszaállításához 
nyomja meg a  gombot.
A kiválasztott elemtől függően az 
eredeti képernyőt a < gombbal is 
visszaállíthatja.

Menüből való kilépés
Nyomja meg a MENU gombot.

A módosított kép visszaállítása
A Picture  menüben válassza ki a 
„Reset” elemet.

Amikor a képernyőkijelzés megjelenik,
a < gombbal válassza a „Yes” elemet, majd 
nyomja meg a  gombot.

A következő beállítások mindegyike 
visszaáll a gyárilag beállított értékre:
„Reality Creation”, „Cinema Black Pro”, 
„Motionflow”, „Contrast”, „Brightness”, 
„Color”, „Hue”, „Color Temp.”, 
„Sharpness” és „Expert Setting” a Picture 

 menüben.

A módosított elemek visszaállítása
Válasszon ki egy elemet a menüképernyőn, 
majd jelenítse meg a felugró menüt, a 
beállítási menüt vagy a módosítási menüt.
A távvezérlőn nyomja meg a RESET 
gombot, és csak a kiválasztott beállítások 
állnak vissza a gyárilag beállított értékekre.

A távvezérlőn található RESET gomb csak 
akkor használható, ha a módosítási menü vagy 
a beállítási menü ki van választva.

Beállítási elemek

Megjegyzés
21 HU
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Picture menü
A Picture menü a kép beállítását teszi lehetővé.

A bemeneti jel típusától függően előfordulhat, hogy ezek az elemek nem módosíthatók, illetve nem 
konfigurálhatók. A részleteket lásd: „Bemeneti jelek és módosítható/beállítható elemek” (55. oldal).

Az elemek szögletes zárójelek között szereplő elnevezései a távvezérlőre nyomtatott 
elnevezéseket jelzik.

Megjegyzés

Beállítási elemek Leírás

Calib. Preset 
[CALIBRATED 
PRESET]

Lehetőség van a videoforrás típusának, illetve a környezetnek leginkább 
megfelelő képnézegető üzemmód kiválasztására.
A 2D/3D képekhez különböző előre beállított üzemmódokat menthet el 
és használhat.
Cinema Film 1: A mesterkópiás filmekre jellemző rendkívül dinamikus 
és tiszta képek visszaadására szolgáló képminőség.
Cinema Film 2: A mozikra jellemző gazdag tónus és színvilág 
visszaadására alkalmas képminőség a Cinema Film 1 beállításra építve.
Reference: Ez a képminőség-beállítás az eredeti képminőség hű visszaadását 
vagy a képminőség módosítás nélküli megtekintését teszi lehetővé.
TV: Ez a képminőség tévéműsorok, sportesemények, koncertek és más 
videoképek megtekintéséhez való.
Photo: Digitális fényképezőgéppel készített fényképek kivetítéséhez ideális.
Game: Játékra alkalmas képminőség megfelelően modulált színekkel és 
gyors reakcióval.
Bright Cinema: Filmek világos környezetben, például nappaliban 
történő megtekintésére szolgáló képminőség.
Bright TV: Ez a képminőség tévéműsorok, sportesemények, koncertek 
és más videoképek világos környezetben, például nappaliban történő 
megtekintéséhez való.
User: A saját ízlésének megfelelően állíthatja be a képminőséget, majd 
elmentheti a beállítást. A gyári alapértelmezett beállítás ugyanaz, mint a 
„Reference” esetében.

Tipp
A képminőségen végzet módosítások minden művelet után mentésre 
kerülnek.

Reset A Calib. Preset üzemmódban aktuálisan kiválasztott minden beállítást 
visszaállít az alapértelmezett értékekre (21. oldal).

Tipp
A visszaállítás nem érinti a „Color Temp.” elemeinél elmentett beállításokat.



Reality Creation 
[REALITY 
CREATION]

A képek részleteinek és zajfeldolgozásának beállítására szolgál. 
(Szuperfelbontás funkció)
On: A „Reality Creation” beállításainak módosítására szolgál.

Database: „Normal” és „Mastered in 4K” értékek közül választhat.
A „Mastered in 4K” a Sony Pictures Home Entertainment által kiadott 
„Mastered in 4K” Blu-ray Disc™ lemezekhez biztosít megfelelő 
képminőséget.
Resolution: A beállítási érték növelésével a kép textúrája és 
részletessége élesebbé válik.
Noise Filtering: A beállítási érték növelésével a zaj (a kép pontatlansága) 
kevésbé lesz feltűnő.
Test: On/Off: Meghatározott rendszerességgel az „On” és az „Off” 
érték között váltakozva ellenőrzi a „Reality Creation” hatását.

Tipp
A tesztelés során az állapot megjelenítési pozíciója a „Menu Position” 
beállítással szinkronban működik (30. oldal).

Off: A „Reality Creation” funkció nincs működésben.

Cinema Black Pro

Contrast Enhancer 
[CONTRAST 
ENHANCER]

A világos és sötét részek automatikus kijavításával a jelenetnek 
megfelelően optimalizálja a kontrasztot.
Növeli a kép élességét, és dinamikussá teszi a képet.
High/Middle/Low: Lehetőség van a kontrasztjavító módosítására.
Off: A kontrasztjavító funkció nincs működésben.

Lamp Control A lámpa által kibocsátott fényt szabályozza.
High: Növeli a fényerőt, és világosabb képeket vetít.
Low: A fényerő minimálisra csökkentésével javítja a fekete árnyalatokat. 

Tipp
A „Low” beállítása a ventilátorzaj csökkentése mellett az 
energiafogyasztás mérséklésével biztosít hosszabb lámpaélettartamot.

Motionflow 
[MOTIONFLOW]

Smooth High: Egyenletesebb képmozgást biztosít; elsősorban videós 
tartalmak esetében hatékony. 
Smooth Low: Egyenletesebb képmozgást biztosít normál használathoz. 
True Cinema: A képeket, például egy 24 képkocka/másodperc sebességnél 
készített film esetében az eredeti képkockasebességgel adja vissza. 
Off: A „Motionflow” funkció nincs működésben.

Tippek
• Az „Off” értéket akkor válassza, ha a „Smooth High”, a „Smooth 

Low” vagy a „True Cinema” torzított képeket eredményez.
• A kép tartalmának függvényében előfordulhat, hogy a hatást szabad 

szemmel a beállítások módosítása ellenére sem látja.

Contrast 
[CONTRAST]

A kontraszt beállítására szolgál.
A nagyobb értékekkel növelhető, a kisebbekkel pedig csökkenthető a 
képek élessége.
A módosításokat a távvezérlőn található CONTRAST +/- gomb 
megnyomásával végezheti el.
Ha a HDR-jel „HDR10”, „HDR Reference”, „HLG” vagy pedig „Auto” 
értékre állított „HDR” beállítással kerül bevitelre, a „Contrast” helyett a 
„Contrast(HDR)” érték jelenik meg.

Beállítási elemek Leírás
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Brightness
[BRIGHTNESS]

A kép fényerejének beállítására szolgál.
Minél nagyobb az érték, annál fényesebb a kép. Minél kisebb az érték, 
annál sötétebb a kép.
A módosításokat a távvezérlőn található BRIGHTNESS +/- gomb 
megnyomásával végezheti el.

Color A szín intenzitásának beállítására szolgál.
Minél nagyobb az érték, annál nagyobb az intenzitás. Minél kisebb az 
érték, annál kisebb az intenzitás.

Hue A színtónus beállítására szolgál.
Minél nagyobb az érték, annál zöldebbé válik a kép. Minél kisebb az 
érték, annál vörösebbé válik a kép.

Color Temp.
[COLOR TEMP]

A színhőmérsékletet beállítására szolgál.
D93: Az általában a tévékészülékeknél használt 9300 K színhőmérséklettel 
egyenértékű. A fehér színeknek zöld árnyalatot ad.
D75: A normál másodlagos fényforrásként használt 7500 K 
színhőmérséklettel egyenértékű. A „D93” és a „D65” között biztosít 
semleges árnyalatot.
D65: A normál fényforrásként használt 6500 K színhőmérséklettel 
egyenértékű. A fehér színeknek piros árnyalatot ad.
D55: A normál másodlagos fényforrásként használt 5500 K 
színhőmérséklettel egyenértékű. A fehér színeknek még vörösebb 
árnyalatot ad.
Custom 1–5: Lehetővé teszi kedvenc színhőmérséklete módosítását, 
beállítását és tárolását.
A gyári alapértelmezett beállítások a következők:

Custom 1: A „D93” színhőmérséklet-beállítással megegyező.
Custom 2: A „D75” színhőmérséklet-beállítással megegyező.
Custom 3: A „D65” színhőmérséklet-beállítással megegyező.
Custom 4: A „D55” színhőmérséklet-beállítással megegyező.
Custom 5: A fényerőt előnyben részesítő beállítás.

Tipp
Az elemeket tetszés szerinti színhőmérséklethez rendelheti.

Sharpness
[SHARPNESS]

Élesebbé teszi a kép körvonalát, illetve csökkenti a zajt.
Minél nagyobb az érték, annál élesebb a kép. Minél kisebb az érték, 
annál lágyabb a kép, azaz csökken a zaj.
A módosításokat a távvezérlőn található SHARPNESS +/- gomb 
megnyomásával végezheti el.

Expert Setting

NR (Noise 
Reduction)

Csökkenti a kép pontatlanságát, illetve zaját.
Auto: A kép pontatlanságának, illetve zajának csökkentése érdekében 
automatikusan észleli a zajszintet.
High/Middle/Low: A bemeneti jelforrás pontatlanságának, illetve 
zajának megfelelő beállítás kiválasztását teszi lehetővé.
Off: Az NR (Noise Reduction) funkció nincs működésben.

Tipp
A bemeneti jelforrás függvényében előfordulhat, hogy az „Auto” 
beállítással a zajszint nem észlelhető pontosan. Ha az „Auto” beállítással 
a kép minősége nem megfelelő, válasszon a „High”, a „Middle”, a 
„Low” és az „Off” beállítás közül.

Beállítási elemek Leírás
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MPEG NR 
(MPEG Noise 
Reduction)

Zajcsökkentést és élkörnyéki zajelmosást végez elsősorban a digitális 
jelekben.
Auto: A képen végzett zajcsökkentés és élkörnyéki zajelmosás 
érdekében automatikusan észleli a zajszintet.
High/Middle/Low: A bemeneti jelforráson végzett zajcsökkentésnek és 
élkörnyéki zajelmosásnak megfelelő beállítás kiválasztását teszi lehetővé.
Off: Az MPEG NR (MPEG Noise Reduction) funkció nincs működésben.

Tipp
A bemeneti jelforrás függvényében előfordulhat, hogy az „Auto” 
beállítással a zajszint nem észlelhető pontosan. Ha az „Auto” beállítással 
a kép minősége nem megfelelő, válasszon a „High”, a „Middle”,
a „Low” és az „Off” beállítás közül.

Smooth Gradation Egyenletessé teszi a kép sima részei közötti átmenetet.
High/Middle/Low: A sima átmeneti hatás beállítását teszi lehetővé.
Off: A sima átmenet funkció nincs működésben.

Film Mode A kiválasztott filmforrásnak megfelelő lejátszási beállítást készít.
Auto: Az eredeti képmozgás visszaadását teszi lehetővé. Alapesetben az 
„Auto” beállítást használja.
Off: A képet progresszív formátumban, a videojelek automatikus 
észlelése nélkül jeleníti meg.

Gamma Correction
[GAMMA 
CORRECTION]

A kép tónusának reagálási jellemzőit állítja be.
Kedvenc tónusát 10 opció közül választhatja ki.
1.8: Világos A kép világosabb lesz.
2.0
2.1
2.2
2.4
2.6: Sötét A kép sötétebb lesz.
Gamma 7: A sötétebb részek kiemelésével élesebb képet készít.
Gamma 8: A Gamma 7 beállításnál világosabb képet készít. Akkor válassza, 
ha a képeket világos környezetben, például nappaliban tekinti meg.
Gamma 9: A Gamma 8 beállításnál világosabb képet készít.
Gamma 10: Növeli a képek élességét. Akkor válassza, ha tévéműsorokat 
stb. tekint meg világos környezetben, például nappaliban.
Off: A „Gamma Correction” funkció nincs működésben.

Color Correction
[COLOR 
CORRECTION]

On: A kiválasztott színek árnyalatának, telítettségének, illetve 
fényerejének beállítására szolgál.
A célszínt az alábbiakban ismertetett 1 és 2 lépés végrehajtásával 
adhatja meg.
1 A M/m gombbal válassza ki a „Color Select” elemet, majd a </, 

gombbal válassza ki beállítani kívánt színt a „Red”, a „Yellow”, a 
„Green”, a „Cyan”, a „Blue” és a „Magenta” lehetőségek közül.

2 A M/m gombbal válasszon a „Hue”, a „Saturation” és a „Brightness” 
lehetőségek közül, majd a kivetített képet megtekintve állítsa be őket 
az ízlésének megfelelően a </, gombbal.

Off: A „Color Correction” hatás nincs működésben.

Clear White Az élénk fehér árnyalatok kiemelésére szolgál.
High/Low: A „Clear White” hatás beállítását teszi lehetővé.
Off: A „Clear White” hatás nincs működésben.

Beállítási elemek Leírás



x.v.Color Akkor állítsa be ezt az elemet, ha az egységet az x.v.Color színteret 
támogató berendezéshez csatlakoztatja, és x.v.Color videojelet játszik le.
On: x.v.Color videojel lejátszását teszi lehetővé.
Off: Az „x.v.Color” funkció nincs működésben.

Tipp
Az x.v.Color „On” értékre állításával a gammabeállítás kikapcsol.

HDR A HDR tartalmak megjelenítési módjának beállítására szolgál.
Auto: Automatikusan megkülönbözteti a HDR tartalmakat, és az 
optimális képminőséget alkalmazza.
Ha a bemeneti jel támogatja a BT.2020 szabványt, a „Color Space” 
automatikusan „BT.2020” értékre áll. A BT.2020-tól eltérő bemeneti jel 
esetén a „Color Space” beállításnál megadott mód kerül alkalmazásra. 
(A „BT.2020” ebben az esetben nem áll rendelkezésre.)
HDR10: Akkor állítsa be, ha HDR10-kompatibilis tartalmat jelenít meg.
HDR Reference: Az üzemmód a HDR10-kompatibilis tartalmak 1000 nites 
maximális fényerővel való megjelenítését teszi lehetővé.
HLG: Akkor állítsa be, ha HLG-kompatibilis tartalmat jelenít meg.
Off: Akkor állítsa be, ha nem HDR tartalmat jelenít meg.
A „Color Space” üzemmódok csak akkor választhatók ki, ha a „HDR10”, 
a „HDR Reference”, a „HLG” vagy az „Off” érték meg van adva.

• Ha a beállítás nem felel meg a bemenő tartalomnak, előfordulhat, hogy a 
videó világos és sötét területei túl fényesen vagy túl sötéten jelennek meg.

• A „HDR10”, illetve a „HDR Reference” beállítása esetén mindkét 
módban hasonlítsa össze a kép minőségét, majd válassza azt, amelyik az 
átlagos fényerőt és a világos részek árnyalatát optimálisan jeleníti meg.

Color Space
[COLOR SPACE]

A színtér átalakítására szolgál.
BT.709: ITU-R BT.709-es színtér nagy felbontású televíziós sugárzáshoz, 
illetve Blu-ray discekhez. Az sRGB-vel egyenértékű színtér.
BT.2020: A BT.709-esnél szélesebb színtér. HDR tartalmak 
megjelenítéséhez használja.
Color Space 1: Tévéműsorok és videoképek, például sportesemények 
és koncertek megtekintésére szolgáló színtér.
Color Space 2: A színtér tévéműsorok, sportesemények, koncertek és 
más videoképek világos környezetben, például nappaliban történő 
megtekintéséhez való.
Color Space 3: Filmek világos környezetben, például nappaliban 
történő megtekintésére szolgáló színtér.
Custom: A színtér beállításainak módosítását teszi lehetővé.

Ha a „HDR” értéke „Auto”, a választható üzemmódok a jel típusának 
megfelelően módosulnak (26. oldal).

Beállítási elemek Leírás

Megjegyzések

Megjegyzés
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Input Lag 
Reduction

A videók megjelenítésének késleltetését csökkenti.
On: A bemenő videokép megjelenítési idejének mérséklésére szolgál;
a megjelenítési reakcióidő teljesítményének növeléséhez jelent hatékony 
megoldást például külső vezérlő használata esetén.
Off: Az Input Lag Reduction funkció kikapcsolására szolgál.

Tipp
Ha az „Input Lag Reduction” értéke „On”, a Motionflow, az NR és az 
MPEG NR nem állítható be.

Beállítási elemek Leírás
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Screen menü
Lehetőség van a képméret, a képaránymód stb. beállítására.

A bemeneti jel típusától függően előfordulhat, hogy ezek az elemek nem állnak rendelkezésre.
A részleteket lásd: „Bemeneti jelek és módosítható/beállítható elemek” (55. oldal).

Az elemek szögletes zárójelek között szereplő elnevezései a távvezérlőre nyomtatott 
elnevezéseket jelzik.

Megjegyzés

Beállítási elemek Leírás

Aspect
[ASPECT]

Lehetőség van a megjeleníteni kívánt kép bemeneti jelnek megfelelő 
beállítására (16. oldal). 
A funkció csak videojel bevitele esetén állítható be.
1.85:1 Zoom: Az 1,85:1 képaránnyal rendelkező képek az eredeti 
képaránnyal, nagyítva jelennek meg úgy, hogy a képernyő felső és alsó 
részén található fekete sávok nem láthatók.
2.35:1 Zoom: A 2,35:1 képaránnyal rendelkező képek az eredeti 
képaránnyal, nagyítva jelennek meg úgy, hogy a képernyő felső és alsó 
részén található sávok a lehető legkisebbek.
Ha az Installation  menü „Trigger Select” beállításánál a „2.35:1 Zoom” 
értéket választja, a TRIGGER csatlakozóból 12 V-os jel kerül kibocsátásra 
(35. oldal).
Normal: A bemenő videók az eredeti képaránnyal, nagyítva jelennek 
meg úgy, hogy az egész képernyőt kitöltik. Az üzemmód az 1,78:1 
(16:9) és 1,33:1 (4:3) képaránnyal rendelkező videók megtekintésére 
szolgál.
V Stretch: Ez az üzemmód a legalkalmasabb a 2,35:1 képarányú videók 
2,35:1 arányú képernyőn, kereskedelmi forgalomban kapható 
anamorfikus objektívvel való megtekintésére.
Ha az Installation  menü „Trigger Select” beállításánál a „V Stretch” 
értéket választja, a TRIGGER csatlakozóból 12 V-os jel kerül 
kibocsátásra (35. oldal).
Squeeze: Ezzel a beállítással kereskedelmi forgalomban kapható 
anamorfikus objektív használata esetén az 1,78:1 (16:9) és az 1,33:1 (4:3) 
képaránnyal rendelkező videók a megfelelő képaránnyal jelennek meg.
Stretch: Az 1,33:1 (4:3) képarányra nyújtott videókat 1,78:1 (16:9) 
képaránnyal jeleníti meg.
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Beállítási elemek Leírás

Tippek
• A „V Stretch”, illetve a „Squeeze” kiválasztása esetén az anamorfikus 

objektív típusát az Installation  menü „Anamorphic Lens” 
beállításánál adhatja meg.

• A kiválasztható képaránymódok a bemeneti jel függvényében eltérőek 
lehetnek (58. oldal).

• A képarány számítógépről érkező jel, illetve 4096×2160-as felbontással 
rendelkező bemeneti jel esetén nem választható ki (53., 54., 58. oldal).

Blanking A funkció a képernyő négy irányának megfelelően megjeleníthető 
területek beállítását teszi lehetővé.
On: A M/m gombokkal emelje ki a Left, a Right, a Top vagy a Bottom 
értéket, és válassza ki a kép beállítani kívánt szélét.
A </, gombokkal állítsa be a kivágás mértékét. 

Off: A Blanking funkció kikapcsolására szolgál.

Tipp
A képarány-beállítás függvényében előfordulhat, hogy a jobb/bal oldali 
kivágás nem használható.
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Setup menü
A Setup menü a gyári beállítások stb. módosítását teszi lehetővé.

Beállítási elemek Leírás

Status A képernyős kijelzések megjelenítésének vagy elrejtésének beállítására 
szolgál.
„Off” értékre állítva néhány menü, a kikapcsolási üzenet, valamint a veszélyt 
jelző üzenetek kivételével az összes képernyős kijelzést kikapcsolja.

Language A menüben és a képernyős kijelzéseken használt nyelv kiválasztását 
teszi lehetővé.

Menu Position A menü képernyőn való megjelenítési pozíciójának módosítását teszi 
lehetővé.
Bottom Left: A menüt a képernyő bal alsó részén jeleníti meg.
Center: A menüt a képernyő közepén jeleníti meg.

High Altitude Mode Az egységet az aktuális légköri nyomásnak megfelelő működés szerint 
állítja be.
On: Akkor használja ezt a beállítást, ha az egységet legalább 1500 m 
tengerszint feletti magasságon működteti.
Off: Akkor használja ezt a beállítást, ha az egységet normál 
magasságban működteti.

Tipp
Ha az elem „On” értékre van állítva, a ventilátorzaj a ventilátor 
sebességének növekedésével kissé hangosabbá válik.

Remote Start A távoli indítás beállítására szolgál.
On: Lehetővé teszi az egység hálózathoz csatlakoztatott számítógépről 
vagy csatlakozóról való bekapcsolását.
Off: Lehetővé teszi a Remote Start funkció kikapcsolását.

Tippek
• A funkció használatához az egységet előbb hálózathoz kell 

csatlakoztatni (37. oldal).
• Az egység Remote Start funkcióval való bekapcsolásához a számítógépről 

vagy a csatlakozóról speciális parancs küldésére van szükség. A részletekre 
vonatkozóan forduljon a Sony képzett munkatársaihoz.

Ha a Remote Start értéke „On”, a készenléti teljesítményigény megnő. 
Ha a Network Management értéke „On”, a Remote Start beállítás 
automatikusan „On” értékre áll, a beállítás pedig nem módosítható. Ez a 
menüben nem jelenik meg.

Megjegyzés



Network Management On: Hálózathoz való csatlakoztatást követően, a kivetítő 
vezérlőberendezésével való folyamatos kommunikáció esetén állítható be.

Ha a Network Management értéke „On”, a hálózati funkció folyamatosan 
be van kapcsolva. A Network Management akkor állítható „Off” értékre, 
ha az egység nincs folyamatosan hálózathoz csatlakoztatva. Ha ilyen 
esetben „On” értékre állítja, a teljesítményfelvétel megnő.

Power Saving A takarékos üzemmód beállítására szolgál.
Standby: Ha 10 percig nem érkezik jel, a tápellátás automatikusan 
megszűnik, a kivetítő pedig készenléti üzemmódra vált.
Off: A takarékos üzemmód kikapcsolására szolgál.

Lamp Setting A lámpák cseréje során a kívánt lámpabeállítás alkalmazását teszi lehetővé. 
(48. oldal).

All Reset Az összes beállítást a gyárilag beállított értékekre állítja vissza.

Az Information  menü „Lamp Timer” beállítása nem áll vissza.

Beállítási elemek Leírás

Megjegyzés
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Function menü
A Function menü az egység különböző funkcióbeállításainak módosítására szolgál.

Beállítási elemek Leírás

3D Settings Lehetőség van a 3D funkció beállításainak módosítására.

2D-3D Display Sel. A videoképek „2D” vagy „3D” értékre váltására szolgál.
Auto: A térhatású képek megjelenítésére szolgál 3D-adatokkal* ellátott 
HDMI jelek bevitele esetén. A normál videoképek megjelenítésére 
szolgál egyéb bemeneti jelek esetén.
3D: A térhatású képeket a „3D Format” beállításnál megadott 3D rendszernek 
megfelelően választja ki. Ugyanakkor, ha az egységbe 3D-adatokkal ellátott 
HDMI jelek kerülnek bevitelre, a térhatású képeket az ezekhez a HDMI 
jelekhez tartozó 3D rendszernek megfelelően jeleníti meg.
* A 3D-adatok a 3D megkülönböztetésére szolgáló kiegészítő információk. 

Egyes HDMI jelek rendelkeznek a 3D megkülönböztetésére szolgáló 
kiegészítő adatokkal, mások pedig nem.

3D Format: A 3D rendszer beállítására szolgál, ha a bemenő HDMI jelek 
nem tartalmaznak 3D-adatokat.

Simulated 3D: A normál videoképeket térhatású képekké alakítja.
A beállítás csak a HD jelek bevitele esetén végezhető el.
A szimulált 3D funkció hatása a videoforrástól függően korlátozott lehet.
A térhatású képek érzékelése egyénenként eltérő lehet.
Side-by-Side: Akkor válassza ki, ha a térhatású képeket két hasonló 
képként, egymás mellett szeretné megjeleníteni.
Over-Under: Akkor válassza ki, ha a térhatású képeket két hasonló 
képként, egymás fölött szeretné megjeleníteni.

Tippek
• A „2D-3D Display Sel.” egyes videoforrások esetében nem állítható 

„3D” értékre. Az elérhető 3D jelekre vonatkozóan lásd: „Kompatibilis 
3D jelek” (56. oldal).

• A szimulált 3D funkció hatása a képernyőmérettől (kb. 2,5–3 méter, azaz 
100–120 hüvelyk javasolt) és a videoforrástól függően korlátozott lehet.

• A menükijelzőn a térhatású képek megjelenítése során szellemkép 
jelenik meg, megtekintésük ezért 3D szemüveggel javasolt.
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3D Depth Adjust A térhatású képek mélységének képernyőn való beállítására szolgál.
A beállítás csak akkor végezhető el, ha a 3D Format beállítása a 
„Simulated 3D” értéktől eltérő.

A „3D Depth Adjust” javasolt értéke „0”. A „3D Depth Adjust” beállításától 
függően előfordulhat, hogy a térhatású képek nehezen érzékelhetők.

Simulated
3D Effect

A térhatás beállítására szolgál normál tartalmak térhatású képekké 
alakítása esetén. A „High”, a „Middle” és a „Low” hatás közül választhat.

Tipp
A szimulált 3D funkcióval átalakított térhatású képek érzékelése 
egyénenként eltérő lehet.

Dynamic Range A HDMI 1 és HDMI 2 csatlakozók videobemeneti szintjének 
beállítására szolgál.
Auto: A videobemenet szintjének automatikus beállítását teszi lehetővé.
Limited: A videobemenet szintje a 16–235 tartománnyal egyenértékű 
jelekre van állítva.
Full: A videobemenet szintje a 0–255 tartománnyal egyenértékű jelekre 
van állítva.

Ha a csatlakoztatott HDMI-eszköz videokimeneti beállítása nem 
megfelelő, előfordulhat, hogy a videó világos és sötét részei túl fényesen 
vagy túl sötéten jelennek meg.

HDMI Signal Format A videojelek formátumát 4K értékre változtatja.
Standard Format: A képeket normál HDMI formátumban jeleníti meg. 
Enhanced Format: A képeket részletesebb HDMI formátumban jeleníti meg. 

Tippek
• Az „Enhanced Format” kiválasztása esetén előfordulhat, hogy a kép 

vagy a hang kibocsátása nem lesz megfelelő. Ilyenkor a „Standard 
Format” értéket állítsa be.

• A videojelek formátumának megváltoztatását követően a képek 
megjelenítése időbe telhet.

Test Pattern A beállításnak megfelelő tesztminta megjelenítésére szolgál.
On: A képernyőn egy tesztminta jelenik meg, amely az objektív „Lens 
Focus”, „Lens Zoom” és „Lens Shift” értékkel való beállításához 
használható.
Off: A tesztminta nem jelenik meg.

Tipp
A tesztminta csak zöld színben jelenik meg, így teszi lehetővé a fókusz 
egyszerű beállítását.

Settings Lock A működésben fellépő hibák megelőzése érdekében a menüelem-beállítások 
lezárására szolgál (34. oldal).
Off: A Settings Lock megszüntetésére szolgál.
Level A: Az 1. csoport elemei (alább) nem jelennek meg a menüben,
és nem is használhatók.
Level B: Az 1. és a 2. csoport elemei (alább) nem jelennek meg a 
menükben, és nem is használhatók.

Beállítási elemek Leírás

Mélység

NormálElülső oldal Mélység

Megjegyzés
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1. csoport 2. csoport

A Settings Lock által lezárt elemek

Picture menü

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

Setup menü

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

Function menü

Dynamic Range
Test Pattern

Installation menü

Image Flip
Lens Control
Anamorphic Lens
Trigger Select
IR Receiver
Panel Alignment
Network Setting
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Installation menü
Az Installation menü a telepítési beállítások módosítását teszi lehetővé.

Beállítási elemek Leírás

Image Flip A képernyőn megjelenő kép vízszintes és/vagy függőleges irányú 
elforgatását teszi lehetővé.
HV: A kép vízszintes és függőleges irányú elforgatását teszi lehetővé.
H: A kép vízszintes irányú elforgatását teszi lehetővé. 
F: A kép függőleges irányú elforgatását teszi lehetővé.
Off: A kép elforgatása nem lehetséges.
Ezt az elemet a telepítés során akkor használja, ha hátulról vagy 
mennyezetről vetít.

Lens Control A „Lens Focus”, a „Lens Zoom”, a „Lens Shift” és az objektív egyéb 
műveleteinek véletlenszerű bekapcsolását akadályozza meg.
On: Lehetővé teszi az objektív beállítását.
Off: Megakadályozza az objektív beállításainak módosítását.

Anamorphic Lens Az anamorfikus objektív konverziós arányához igazodó beállítás 
kiválasztását teszi lehetővé.
1.24x: Akkor válassza ki, ha 1,24-szoros vízszintes arány mellett 
használ anamorfikus objektívet.
1.32x: Akkor válassza ki, ha 1,32-szoros vízszintes arány mellett 
használ anamorfikus objektívet.

Trigger Select A TRIGGER csatlakozó kimeneti működésének ki- és bekapcsolására 
szolgál.
Off: Lehetővé teszi a TRIGGER csatlakozó működésének kikapcsolását.
Power: Bekapcsolt egység esetén 12 V-os jelet bocsát ki a TRIGGER 
csatlakozóból. Készenléti állapotban lévő egység esetén a TRIGGER 
csatlakozó nem bocsát ki jelet.
V Stretch: Az „Aspect” beállítás „V Stretch” funkciójával (28. oldal) 
szinkronban működve 12 V-os jelet bocsát ki a TRIGGER csatlakozóból.
2.35:1 Zoom: Az „Aspect” beállítás „2.35:1 Zoom” funkciójával 
(28. oldal) szinkronban működve 12 V-os jelet bocsát ki a TRIGGER 
csatlakozóból.

IR Receiver Az egység elején és hátoldalán található távvezérlő-érzékelők 
(infravörös vevő) kiválasztását teszi lehetővé. 
Front & Rear: Az elülső és a hátsó érzékelők egyidejű aktiválását teszi 
lehetővé.
Front: Csak az elülső érzékelő aktiválását teszi lehetővé.
Rear: Csak a hátsó érzékelő aktiválását teszi lehetővé.
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Panel Alignment A funkció a karakterszínek, illetve a képernyőn látható kép hiányosságainak 
módosítását teszi lehetővé.
Adjust: Az „Adjust Color”, illetve az „Adjust Item” kiválasztásával 
teszi lehetővé a színek hiányosságainak módosítását.

Adjust Item: A módosítások elvégzési módjának kiválasztására 
szolgál az alábbiak közül.

Shift: Az egész kép eltolásával végzi el a módosításokat.
Zone: A kívánt tartomány kiválasztásával végzi el a módosításokat.

Adjust Color: A kívánt szín hozzárendelésével módosítja a szín 
hiányosságait. A „G” (zöld) érték alapján elvégezni kívánt 
módosításokhoz válassza ki az „R” (piros) vagy a „B” (kék) értéket.
Pattern Color: Ha az „Adjust Color” értéke „R” (piros), válassza ki az 
„R/G” (piros és zöld) vagy az „R/G/B” (fehér, minden szín) értéket.
Ha az „Adjust Color” értéke „B” (piros), válassza ki a „B/G” (kék és 
zöld) vagy az „R/G/B” (fehér, minden szín) értéket.
Adjust: A szín „Adjust Color” opciónál elvégzett eltolás- és 
zónabeállítása a </,, M/m gombokkal végezhető el.

A „Shift” kiválasztása esetén: A vízszintes irány (H) beállításait
a </, gombokkal, a függőleges irány (V) beállításait pedig
a M/m gombokkal rendelje hozzá az eltolásbeállítási képernyőn.

A „Zone” kiválasztása esetén: Vízszintes helyzet (H Position) esetén 
a </, gombokkal, függőleges helyzet (V Position) esetén pedig
a M/m gombokkal válassza ki a beállítani kívánt pozíciót, majd 
nyomja meg a  gombot.

Vízszintes irány (H irány) esetén a </, gombokkal, függőleges 
irány (V irány) esetén pedig a M/m gombokkal válassza ki a beállítás 
kívánt mértékét. Az ismételt beállításhoz a pozíciót a  gombbal 
választhatja ki.

Reset: A gyári beállításokra való visszatérést teszi lehetővé.
Preset: Az optimalizált adatok előzetes beállítását teszi lehetővé.

A fent elvégzett módosítások függvényében előfordulhat, hogy a színek 
egyenetlenek lesznek, vagy módosul a felbontás.

Beállítási elemek Leírás

Megjegyzés
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Network Setting Az internetes protokollok beállítását teszi lehetővé.

IPv4 Setting IP Address Setup: Az IP-cím beállítási módszerének kiválasztását teszi 
lehetővé.

Auto (DHCP): Az IP-címet a DHCP kiszolgáló, pl. egy router 
automatikusan kijelöli.
Manual: Az IP-cím kézi megadására szolgál.
Ha az „IP Address Setup” értéke „Manual”, adja meg az „IP Address”, 
a „Subnet Mask” és a „Default Gateway” értékét. Az elemek M/m 
gombokkal történő kiválasztását követően nyomja meg a  gombot. 
A </, gombokkal válassza ki a bevinni kívánt szegmenst, majd a 
M/m gombokkal adja meg az értéket. Az elemek megadásának 
befejezését követően válassza az „Apply” lehetőséget, majd nyomja 
meg a  gombot. Megtörténik a megadott beállítások rögzítése.

IP Address: Az egység IP-címének megadására szolgál.
Subnet Mask: Az egység alhálózati maszkjának megadására szolgál.
Default Gateway: Az egység alapértelmezett átjárójának megadására 
szolgál.
MAC Address: Az egység MAC-címének megadására szolgál.
A beállítás nem módosítható.
Apply: A manuálisan megadott IP-cím engedélyezésére szolgál.

IPv6 Information Az IPv6-adatokat jeleníti meg.
Az IPv6 IP-címet webböngészőben állítsa be (39. oldal).

Beállítási elemek Leírás
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Information menü
Az Information menü a modell nevét, a sorozatszámot, a bemeneti jel típusát/formátumát,
a szoftververziót és a lámpa üzemóráinak összesített számát jeleníti meg.

A fenti kijelzők beállítása vagy módosítása nem lehetséges.

Az egység alapértelmezett képadatokkal rendelkezik, hogy a bemeneti jelekhez tartozó tárolt 
adatokat a „Tárolt jelek” (53. oldal) című részben szereplő jelekhez igazítsa (a tárolt memória). 
Előre beállított bemeneti jel esetén az egység automatikusan észleli a jel típusát, és a tárolt 
memóriából előhívja a jelhez tartozó adatokat, amelyeket egy optimális képnek megfelelően 
állít be. A jeltípus az Information  menüben jelenik meg.

A számítógép bemeneti jelétől függően előfordulhat, hogy a képernyő egyes részei nem láthatók, 
illetve nem jelennek meg megfelelően.

Elemek Leírás

Model Name A modell nevét jeleníti meg.

Serial No. A sorozatszámot jeleníti meg.

Signal type A kiválasztott bemeneti jel felbontását jeleníti meg. 3D-adatokkal 
ellátott bemeneti jelek bevitele esetén a bemeneti jelek típusa és
a 3D formátum jelenik meg.

Color Format A kiválasztott bemeneti jel színformátumát jeleníti meg.

Color Space A kiválasztott bemeneti jel színterét jeleníti meg („BT.601”, „BT.709” 
vagy „BT.2020”).

HDR Format HDR formátummal kompatibilis bemeneti jel esetén a bemeneti jelnek 
megfelelően a „HDR10” vagy a „HLG” érték jelenik meg.

Software Version A szoftververziót jeleníti meg.

Lamp Timer Azt mutatja meg, hogy a lámpa mennyi ideje van bekapcsolva
(teljes üzemidő).

Megjegyzés

A Preset Memory

Megjegyzés

Jeltípus
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A hálózathoz való csatlakoztatás a következő 
funkciók működtetését teszi lehetővé:
• Az egység aktuális állapotának 

ellenőrzése webböngészőn keresztül
• Az egység hálózati beállításainak 

elvégzése
• Hálózati figyelés és ellenőrzés ellenőrzési 

protokollokkal (Advertisement, ADCP,
AMX DDDP (Dynamic Device Discovery 
Protocol), Crestron RoomView, Control4)

• A kivetítő hálózathoz való csatlakoztatása 
során forduljon a hálózat beállítását végző 
személyhez. Gondoskodjon a hálózat 
biztonságáról.

• Ha a kivetítőt hálózathoz csatlakoztatott 
állapotban használja, a vezérlési ablakot 
webböngészőn keresztül érje el, és 
módosítsa a hozzáférés korlátozására 
vonatkozó gyárilag beállított értékeket 
(41. oldal). Javasolt továbbá a jelszó 
rendszeres megváltoztatása.

• A webböngészőben elvégzett beállításokat 
követően a kijelentkezéshez zárja be a 
webböngészőt.

• A magyarázathoz alább használt 
menükijelzők a használt típustól függően 
eltérőek lehetnek.

• Támogatott webböngészők az Internet 
Explorer 8/9/10/11.

• A menü csak angolul jelenik meg.
• Ha a számítógép böngészője [Use a proxy 

server] értékre van állítva, Ön pedig a 
számítógépről hozzáféréssel rendelkezik az 
egységhez, a proxy-kiszolgáló nélkül történő 
hozzáférés beállításához kattintson a pipa jelre.

• Az AMX DDDP nem kompatibilis az IPv6 
protokollal.

• Ezek a hálózati funkciók csak bekapcsolt 
egység esetén használhatók.

Az egység vezérlési 
ablakának 
megjelenítése 
webböngészőben

1 Csatlakoztassa a LAN-kábelt.

2 Az Installation  menü „Network 
Setting” beállításával adja meg az 
egység hálózati beállításait (37. oldal).

3 Indítson el egy webböngészőt a 
számítógépen, adja meg a következőt a 
címmezőben, majd nyomja meg a 
számítógépen az Enter billentyűt.
http://xxx.xxx.xxx.xxx
(xxx.xxx.xxx.xxx: az egység IP-címe)

Csatlakozás IPv6-címmel
http://[xxxx:xxxx:- xxxx]

Az egység IP-címét az Installation  
menü „Network Setting” beállításánál 
hagyhatja jóvá.

A webböngészőben a következő ablak 
jelenik meg:

A hálózati funkciók használata

Megjegyzések
LAN-
csatlakozó

LAN-kábel 
(közvetlen típus) 
(nem tartozék)

Hub, router stb.
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Ha már a hálózati beállításokat végzi,
a vezérlési ablakot csak ennek az 
eljárásnak a 3. lépése szerint tudja 
megnyitni.

A vezérlési ablak 
működtetése

A kívánt beállítási oldal megjelenítéséhez 
kattintson az egyik lapváltó gombra.

A felhasználók hozzáférésének korlátozására 
bármely oldal estében lehetőség van.

Administrator: Az összes oldal elérése 
engedélyezett.

User: A Setup oldal kivételével az 
összes oldal elérése engedélyezett.

Amikor a Setup oldalt először éri el, a 
hitelesítési párbeszéd során a felhasználónév 
a „root”, a jelszó pedig a „Projector” legyen.
Amikor először jelentkezik be, a jelszó 
megváltoztatására felszólító ablak jelenik 
meg. A jelszó módosításához kövesse a 
képernyőn megjelenő utasításokat.
A rendszergazda nevének alapbeállítása „root”.

Lapváltás

A hozzáférés korlátozásának 
beállítása

Lapváltó gombok
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A jelszó a Setup oldal Password lapján 
módosítható.
A jelszó módosítása során új jelszót adjon meg.
A rendszergazdai és felhasználói jelszó 8–16 
karakter hosszú legyen, és betűket, valamint 
számokat egyaránt tartalmazzon. A rendszer 
megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
Az alapértelmezett jelszó („Projector”) nem 
adható meg új jelszóként. 

Ha elfelejtette a jelszót, forduljon a Sony 
képzett munkatársaihoz.
A jelszó az Ön beleegyezésével állítható vissza.

Az egység aktuális beállításait az 
Information oldalon hagyhatja jóvá.

Megjegyzés

Az egységre vonatkozó 
információk jóváhagyása

Beviteli terület az 
[Administrator] számára Beviteli terület a

[User] számára

Információs terület
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Hibaelhárítás
Ha az egység látszólag szabálytalanul működik, a következő utasításokat követve 
próbálkozzon a probléma diagnosztizálásával és kijavításával. Ha a probléma továbbra is 
fennáll, forduljon a Sony képzett munkatársaihoz.

Áramellátás

Kép

Hibakezelés

Jelenség Ok és megoldás Oldal

Az egység nem 
kapcsol be.

Előfordulhat, hogy az egység nem kapcsol be, ha a ?/1
(BE/KÉSZENLÉT) gomb megnyomásával történő 
kikapcsolást követően rövid időn belül ismét bekapcsolja. 
Az egységet 1 perc várakozást követően kapcsolja be.

–

Zárja le megfelelően a lámpafedelet, majd húzza meg jól a 
csavarokat.

49

Ellenőrizze a figyelmeztető jelzőfényeket. 45

Az egység váratlanul 
kikapcsol.

Ellenőrizze, hogy a Setup  menü „Power Saving” 
beállítása „Standby” értékre van-e állítva.

31

Állítsa a „Power Saving” beállítást „Off” értékre. 31

Jelenség Ok és megoldás Oldal

Nincs kép. Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel megfelelően van-e 
csatlakoztatva a külső berendezéshez.

11

Az INPUT gomb segítségével válassza ki a megfelelő 
bemeneti forrást.

13

Ellenőrizze, hogy a számítógépes jel külső monitorra való 
kimenethez van-e beállítva.
Ha a notebook stb. jele az eszköz kijelzőjére és külső 
monitorra való kimenethez van állítva, előfordulhat, hogy a 
külső monitor képe nem jelenik meg megfelelően. Állítsa be 
úgy a számítógépet, hogy csak külső monitorra adja ki a jelet.

–

A képen szellemképek 
láthatók.

A videoképek 3D formátumban vannak megjelenítve.
A térhatású képeket 3D szemüveggel tekintse meg, a
„2D-3D Display Sel.” beállítást pedig állítsa „3D” értékre. 

14, 32

A videó világos vagy sötét 
területe túl fényesen vagy 
túl sötéten jelenik meg.

A jelenség akkor fordulhat elő, ha a HDMI szabványnak 
megfelelőktől eltérő jelszint kerül bevitelre. Változtassa 
meg a csatlakoztatott berendezés kimeneti szintjét, vagy
az egység Function  menüjében módosítsa a Dynamic 
Range értékét.

33

A kép túl sötét. Állítsa be megfelelően a Picture  menü „Contrast” vagy 
„Brightness” értékét.

23

A kép nem tiszta. Állítsa be a fókuszt. 8

Ha az objektívet lecsapódott pára borítja, hagyja az 
egységet 2 órán keresztül bekapcsolva.

–

A karakterek vagy a kép 
színe nem megfelelő.

Az Installation  menü „Panel Alignment” beállításánál 
válassza ki a kívánt színt.

36
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Képernyős kijelzés

Távvezérlő

A kép a képernyőn 
marad. (képkésleltetés)

Nagy kontraszttal rendelkező állóképek hosszú ideig 
történő megjelenítése esetén a képernyőn bizonyos mértékű 
képkésleltetés fordulhat elő. A körülmény csak átmeneti. 
Az egységet rövid időre kikapcsolva eltüntethető a 
késleltetett kép.

–

1–3 perccel az indítást 
követően rózsaszín vagy 
zöld színek jelennek meg 
a kép egyes részein.

Ez valószínűleg a használati környezetnek köszönhető.
A bekapcsolással várjon kb. 5 percet. A színek magától 
eltűnnek.

–

Jelenség Ok és megoldás Oldal

A képernyős kijelzés nem 
jelenik meg.

Állítsa a Setup  menü „Status” beállítását „On” értékre. 30

Ellenőrizze, hogy az ON/STANDBY jelzőfény zölden 
világít-e. Ha az ON/STANDBY jelzőfény zölden villog, az 
egység indítása folyamatban van. Várjon, amíg abbamarad 
a villogás, és zöld nem marad a fény.

7

A modell neve nem tűnik 
el a képernyőről.

Az egység megjelenítési módja a vásárlás során állítható be. 
Forduljon a helyi márkakereskedőhöz vagy a Sony képzett 
munkatársaihoz.

–

Jelenség Ok és megoldás Oldal

A távvezérlő nem 
működik.

Lehetséges, hogy az elemek hamarosan lemerülnek. 
Cserélje ki őket új elemekkel.

–

Az elemeket a pólusaiknak megfelelően helyezze be. –

Ha a távvezérlő érzékelője közelében fénycsöves lámpatest 
található, előfordulhat, hogy az egység nem megfelelően 
vagy véletlenszerűen működik.

–

Ellenőrizze a távvezérlő érzékelőjének helyzetét az egységen. 3, 4

Az Installation  menü „IR Receiver” beállítását állítsa 
„Front & Rear” értékre.

35

Ellenőrizze, hogy a kábel nem csatlakozik-e az IR IN 
csatlakozóhoz. 

3

Jelenség Ok és megoldás Oldal
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Térhatású képek

Egyéb

Jelenség Ok és megoldás Oldal

A videokép nem tűnik 
térhatású képnek.

Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a 3D szemüveg. 14

Ellenőrizze, hogy a 3D szemüveg töltöttsége megfelelő-e. –

Állítsa a „2D-3D Display Sel.” beállítást „Auto” vagy „3D” 
értékre.

32

Ellenőrizze, hogy a bemeneti jelek kompatibilis 3D jelek-e. 56

A csatlakoztatott AV-választó/AV-erősítő/külső berendezés 
jellemzőinek függvényében előfordulhat, hogy a 3D jelek 
bevitele nem lehetséges. Ha a 3D jel bevitele nem történik 
meg, ellenőrizze az AV-választó/AV-erősítő/külső 
berendezés jellemzőit és/vagy beállításait.

–

Ha a megtekintési pozíció az egységtől túlságosan távol 
esik, előfordulhat, hogy a 3D szemüveg nem képes a képek 
megfelelő megjelenítésére.

14

A kép mérete nem megfelelő. Állítson be alacsony nagyítási 
tényezőt, vagy nézze a képet a képernyőtől távolabbi 
pontból.

61

A részleteket lásd „A 3D szemüveg használata” című rész 
„Óvintézkedések a használatra vonatkozóan” című 
szakaszánál.

14

Jelenség Ok és megoldás Oldal

A ventilátor zajos. Ellenőrizze a Setup  menü „High Altitude Mode” 
beállítását.

30

Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete nem túl magas-e. –

Ellenőrizze az egység felszerelésére vonatkozó 
követelményeket.
Az átlagosnál magasabb hőmérsékletű helyiségekben a 
ventilátor sebessége a kivetítő-alkatrészek termékszintű 
megbízhatóságának fenntartása érdekében nő. A ventilátorzaj 
kissé hangosabbá válik. A normál hőmérséklet megközelítő 
értéke 25 °C.

–

Az objektív döntése nem 
állítható.

Az objektív döntése a mozgási tartományon túl nem 
állítható. Módosítsa az objektív döntését a mozgási 
tartományon belül.

10, 61
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Figyelmeztető jelzőfények
Ha a kivetítővel bármilyen probléma merül fel, az ON/STANDBY vagy a WARNING 
jelzőfény világítani vagy villogni kezd.

Ha a probléma a fenti módszerek végrehajtása után is fennáll, forduljon a Sony képzett 
munkatársaihoz.
Ha a jelzőfény a fentiektől eltérő módon kezd villogni, kapcsolja ki, majd be az egységet a 
távvezérlőn vagy az egység vezérlőpanelén lévő [/1 (Be/készenlét) gombbal.
Ha a probléma ismét jelentkezik, forduljon a Sony képzett munkatársaihoz.

Villogó/világító jelzőfények Villanások 
száma

Ok és megoldás

Kettő Zárja le megfelelően a lámpafedelet, majd 
húzza meg jól a csavarokat (49. oldal).

Három A lámpa hőmérséklete szokatlanul magas. 
Kapcsolja ki az egységet, és várja meg, 
hogy a lámpa lehűljön, majd kapcsolja be 
újra a készüléket.
Ha a probléma továbbra is fennáll, 
elképzelhető, hogy a lámpa elérte az 
élettartama végét. Ilyenkor cserélje ki a 
lámpát egy újra (48. oldal).

Kettő A belső hőmérséklet szokatlanul magas. 
Ellenőrizze, hogy nem zárja-e el valami a 
szellőzőnyílásokat, vagy hogy nem nagy 
tengerszint feletti magasságon használják-e 
az egységet.

Három Eltört a ventilátor. Forduljon a Sony 
képzett munkatársaihoz.

Megjegyzés

ON/STANDBY 
jelzőfény WARNING 

jelzőfény

(Pirosan villog)(Pirosan világít)

(Pirosan villog) (Pirosan villog)

Mindkét jelzőfény villog
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Üzenetek listája
Veszélyt jelző üzenetek

Figyelmeztető üzenetek

Jelenség Ok és megoldás Oldal

High temp.! Lamp off in 
1 min.

Kapcsolja ki az egységet. –

Ellenőrizze, hogy nem zárja-e el valami a 
szellőzőnyílásokat.

3, 4

Frequency is out of 
range!

A frekvencia a tartományon kívül esik. Vigyen be olyan 
jelet, amely az egység elfogadható frekvenciatartományán 
belül található.

53

Please replace the Lamp. Esedékessé vált a lámpa cseréje. Cserélje ki a lámpát.
Ha az üzenet a lámpa cseréjét követően ismét megjelenik,
a lámpacserére vonatkozó eljárás még nem fejeződött be. 
Tekintse meg a lámpacserére vonatkozó eljárást.

Az üzenet törléséhez nyomjon meg egyszer bármilyen 
gombot a távvezérlőn vagy az egység vezérlőpaneljén.

48

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

Ellenőrizze, hogy nem zárja-e el valami a 
szellőzőnyílásokat.

3, 4

Ha az egységet nagy tengerszint feletti magasságon 
használja, a „High Altitude Mode” beállítást állítsa
„On” értékre.

Ha a magas hőmérséklet az egység belsejében továbbra is 
fennáll, a „High Altitude Mode” 1 percen belül „On” 
értékre vált, a ventilátor sebessége pedig megnő.

30

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

A „Power Saving” beállítás „Standby” értékre van állítva.

Bemeneti jel hiányában az egység 1 percet követően 
kikapcsol, a kivetítő pedig készenléti üzemmódra vált.

31

Jelenség Ok és megoldás Oldal

A kiválasztott bemenetnél nincs bemeneti jel. Ellenőrizze a 
csatlakozókat.

11

Not applicable! Nyomja meg a megfelelő gombot.
A gombbal aktiválni kívánt művelet jelenleg le van tiltva.

–

Settings Lock enabled. A „Settings Lock” beállítás értéke „Level A” vagy „Level B”. 33

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés
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A szoftver frissítése
Lehetőség van az egység szoftverének 
frissítéséhez szükséges fájlok letöltésére.
A letöltött fájlokat másolja USB-
memóriaeszközre, helyezze az USB-
memóriaeszközt az egység USB-
csatlakozójába, majd végezze el a frissítést.
A frissített funkciók használatához 
helyezzen USB-memóriaeszközt az 
internethez csatlakoztatott számítógépbe.
A frissítési fájlok a Sony következő 
weboldaláról tölthetők le:
http://www.pro.sony.eu/
A weboldal a frissítés telepítésének módját 
is ismerteti.

Előfordulhat, hogy egyes USB-
memóriaeszközök használata nem támogatott. 
A részleteket lásd a fenti weboldalon.

A HDR (nagy 
dinamikatartomány)
A HDR egy videós megjelenítési forma, 
amely a korábbi videós megjelenítésekhez 
képest a sötét és világos területek 
fokozottabb kiemelésére képes.

A szimulált 3D 
funkció
• A szimulált 3D funkció használata során 

vegye figyelembe, hogy a kép 
megjelenése az eredeti képekétől eltérő 
lesz, mivel ez a funkció a videoképek 
átalakítására szolgál.

• Vegye figyelembe, hogy ha az egységet 
haszonszerzéshez vagy nyilvános 
megtekintéshez használja, a normál 
videoképek térhatású képekként való 
megjelenítése a szimulált 3D formátumra 
alakítással törvény által védett szerzői 
vagy gyártásvezetői jogokat sérthet.

A TERMÉKBEN 
HASZNÁLT 
SZOFTVERRE 
VONATKOZÓ 
MEGJEGYZÉSEK ÉS 
LICENCEK
Tekintse meg a külön mellékelt 
„Szoftverlicenc-információkat”.

Egyéb

Megjegyzés
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A lámpa cseréje
A fényforráshoz használt lámpa meghatározott 
élettartammal rendelkezik. Amikor a lámpa 
fényereje csökken, és ennélfogva a kép 
színegyensúlya furcsa lesz, vagy a „Please 
replace the Lamp.” üzenet jelenik meg a 
képernyőn, elképzelhető, hogy a lámpa az 
élettartama végére ért. Haladéktalanul cserélje 
ki a lámpát egy újra (nem tartozék).

Tipp
A fényforráshoz használt lámpa élettartama a 
telepítési környezet és a használati 
körülmények függvénye. Hosszabb ideig 
használhatja a lámpát, ha a bekapcsolás után 
vár néhány percet a kikapcsolással.

Amire szüksége lesz:
• LMP-H220 kivetítőlámpa (külön 

megvásárolható)
• Normál csillagfejű csavarhúzó
• Rongy (a karcolások elleni védekezéshez)

Vigyázat!
• A lámpa forró marad az egység ?/1

(BE/KÉSZENLÉT) gombbal történő 
kikapcsolása után. A lámpa megérintésekor 
megégetheti az ujját. A lámpa cseréjekor 
várjon legalább 1 órát, hogy lehűljön a lámpa.

• Ne érintse meg a lámpa felületét.
Ha megérinti, törölje le az ujjlenyomatát 
egy puha ronggyal.

• Különösen figyeljen oda a lámpacserére, 
ha az egységet a mennyezetre szerelték fel.

• Ha egy mennyezetre szerelt egység 
lámpáját cseréli ki, ne álljon közvetlenül
a lámpafedél alá. A lámpa ajtajának 
eltávolításakor (belső fedél) kerülje annak 
elcsavarását. Ha a lámpa felrobban, a 
darabjai sérülést okozhatnak.

• A lámpaegység eltávolításakor ügyeljen 
arra, hogy az egység vízszintesen legyen, 
majd húzza egyenesen felfelé. Ne döntse 
meg a lámpaegységet. Ha úgy húzza ki a 
lámpaegységet, hogy az meg van döntve, 
és ha a lámpa eltörik, a darabjai 
szétszóródhatnak, és sérülést okozhatnak.

• A csere során feltétlenül LMP-H220 
kivetítőlámpát használjon. Ha nem az
LMP-H220 kivetítőlámpát használja, 
meghibásodhat az egység.

• A lámpa cseréje előtt kapcsolja ki az 
egységet, és húzza ki a hálózati kábelt, majd 
ellenőrizze, hogy már kikapcsolt-e az ON/
STANDBY jelzőfény.

1 Kapcsolja ki az egységet, és húzza ki a 
hálózati kábelt.

2 Amikor lapos felületre, például 
asztalra stb. helyezi az egységet, 
tegyen alá egy rongyot, hogy ne 
karcolódjon meg a felület. Helyezze 
az egységet a rongyra.

Ügyeljen rá, hogy az egységet stabil 
felületre helyezze.

3 A lámpafedél ábráján feltüntetett  
rész megnyomásakor csúsztassa el 1, 
majd nyissa ki 2 a lámpafedelet.

4 Lazítsa meg a lámpaajtó (belső fedél) 
csavarját egy csillagfejű csavarhúzóval, 
majd nyissa ki a lámpaajtót.

Megjegyzések

Megjegyzés



5 Lazítsa meg a lámpán lévő 3 csavart 
egy csillagfejű csavarhúzóval. Emelje 
fel a fogantyút, majd húzza ki 
egyenesen a lámpát.

• A megadott 3 csavaron kívül ne lazítson 
ki más csavart.

• Az eltávolításhoz és a rögzítéshez a 
fogantyúnál fogva tartsa a lámpát.

6 Tolja be teljesen az új lámpát a 
fogantyúnál fogva, majd húzza
meg a 3 csavart.

Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az 
egységben lévő optikai blokkot.

7 Csukja be a lámpaajtót (belső fedél), 
majd húzza meg a csavart.

8 Zárja be a lámpafedelet.

Megjegyzések

Fogantyú

Megjegyzés
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9 Törölje le a port a szellőzőnyílásokról 
(bemeneti) egy puha ronggyal.

10Kapcsolja be az egységet, majd a 
Setup  menüben válassza ki a 
lámpabeállítási elemet.
Ekkor megjelenik az alábbi 
menüképernyő.

Tipp
Ha a „Settings Lock” beállítása „Level B”, 
állítsa egyszer „Off” értékre.

11 Válassza a „Yes” lehetőséget.

Vigyázat!
Az áramütés, illetve a tűz elkerülése érdekében 
ne tegye a kezét a lámpafoglalatba, és ügyeljen 
arra, hogy semmilyen folyadék vagy tárgy ne 
kerüljön bele.

• Az egység nem fog bekapcsolni, hacsak a 
lámpa nincs megfelelően a helyére téve.

• Az egység nem fog bekapcsolni, hacsak a 
lámpafedél nincs megfelelően lezárva.

• A képernyőn megjelenő üzenet törléséhez 
nyomjon meg egyszer bármilyen gombot a 
távvezérlőn vagy az egység vezérlőpaneljén.

Megjegyzés a törött mennyezeti 
lámpa cseréjével kapcsolatban
Ha a lámpa eltört, a törött részek 
szétszóródhatnak, és sérülést okozhatnak.
Ha az egység a mennyezeten van, vegye
le a lámpaajtót (belső fedél) úgy, hogy 
miután 30 fokra kinyitotta, lassan 
elcsúsztatja vízszintesen. Kerülje a 
lámpaajtó (belső fedél) csavarását.

Megjegyzések

Szellőzőnyílások 
(bemeneti)

Megjegyzés
A lámpa higanyt tartalmaz. A használt 
fénycsövek leselejtezési szabályai a 
lakóhelyétől függnek. Tartsa be az Ön 
térségében érvényes hulladékártalmatlanítási 
irányelveket.
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Tisztítás
A készülékház tisztítása
• A készülékházból a port egy puha rongy 

segítségével, óvatosan törölje le. Ha a port 
nem lehet teljes mértékben eltávolítani, 
használjon kímélő hígított tisztítószerrel 
enyhén benedvesített, puha rongyot.

• Soha ne használjon súrolószivacsot, lúgos/
savas tisztítószert, dörzsszivacsot, illetve 
illékony oldószert, például alkoholt, 
benzint, hígítót vagy rovarirtót. 

• Az egységet tisztítóronggyal tisztítsa.
A szennyezett ronggyal való tisztítás során 
az egység megkarcolódhat.

• Ilyen anyagok használata, illetve a gumi 
vagy vinil anyagokkal való hosszú ideig 
tartó érintkezés a képernyő felületének és 
a készülékház anyagának sérülését 
okozhatja.
51 HU



Műszaki adatok

Elem Leírás

Kijelzőrendszer SXRD panel, kivetítőrendszer

Megjelenítő eszköz Tényleges 
megjelenítési 
terület mérete

18,8 mm-es (0,74 hüvelykes) SXRD

Pixelek száma 26 542 080 pixel (8 847 360 pixel × 3)

Vetítőobjektív 2,06-szoros zoomobjektív (motoros működésű)
f=21,7–44,7 mm
F3,0 – F4,0

Fényforrás 225 W-os, ultranagy nyomású lámpa

Képernyőméret 1524–7620 mm (60–300 hüvelyk) (átlósan mérve)

Elfogadott digitális jelek Lásd: „Tárolt jelek” (53. oldal).

HDMI (2 bemenet), HDCP-
kompatibilis

RGB
Y PB/CB PR/CR

Egyéb bemenetek/
kimenetek

TRIGGER Minidugasz, 12 V DC, max. 100 mA

REMOTE RS-232C: 9 tűs D-sub (dugasz)

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

IR IN Minidugasz

USB 5 V DC, max. 500 mA

Külső méret (sz./ma./mé.) 495,6 mm × 205,3 mm × 463,6 mm (19 1/2 × 8 3/32 × 
18 1/4 hüvelyk) (kinyúló részek nélkül)

Tömeg Kb. 14 kg

Teljesítményigény 100–240 V AC, 4,0–1,7 A, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel 390 W

Teljesítményfelvétel Készenlét 0,4 W (ha a „Remote Start” beállítás „Off” értékre
van állítva)

Készenlét, 
hálózatra 
csatlakoztatva

1,0 W (LAN) (ha a „Remote Start” beállítás „On” 
értékre van állítva)
Ha egy LAN-csatlakozó nincs csatlakoztatva, kis 
teljesítményfelvétel üzemmódba lép (0,5 W).

Üzemi hőmérséklet 5 °C – 35 °C

Üzemi páratartalom 35% – 85% (lecsapódás nélkül)

Tárolási hőmérséklet -20 °C – +60 °C

Tárolási páratartalom 10% – 90%

Mellékelt tartozékok Lásd a mellékelt Gyors útmutató „A mellékelt 
tartozékok ellenőrzése” című részét.

Külön megvásárolható tartozékok Kivetítőlámpa: LMP-H220 (cseréhez)
Kivetítőfelfüggesztő konzol: PSS-H10
Aktív 3D szemüveg: TDG-BT500A
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• A tömegre és a méretre vonatkozó értékek megközelítőek.
• Nem minden külön megvásárolható tartozék áll rendelkezésre minden országban és térségben. 

Kérjük, érdeklődjön a Sony helyi jogosult márkakereskedőjénél.
• Ebben a kézikönyvben a tartozékokra vonatkozó információk a 2018. szeptemberi állapot szerint 

szerepelnek.

Az egység és külön megvásárolható tartozékainak kivitele és műszaki adatai értesítés nélkül 
megváltozhatnak.

A következő táblázat az egységgel kivetíthető jeleket és videoformátumokat ismerteti.
Ha az alábbiakban látható tárolt jelektől eltérő jel kerül bevitelre, előfordulhat, hogy a kép nem 
jelenik meg megfelelően.

Megjegyzések

Tárolt jelek

Tárolt 
memóriaszám Tárolt jel (felbontás) fH (kHz) fV (Hz) Szinkr.

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

31,470 60,000 –

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

31,250 50,000 –

7 1080/60i 1080/60i
(1920×1080i)

33,750 60,000 –

8 1080/50i 1080/50i
(1920×1080i)

28,130 50,000 –

10 720/60p 720/60p
(1280×720p)

45,000 60,000 –

11 720/50p 720/50p
(1280×720p)

37,500 50,000 –

12 1080/60p 1080/60p
(1920×1080p)

67,500 60,000 –

13 1080/50p 1080/50p
(1920×1080p)

56,260 50,000 –

14 1080/24p 1080/24p
(1920×1080p)

26,973 23,976 –

18 720/60p
(képkocka-egyesítés)

720/60p
(1280×720p)

90,000 60,000 –

19 720/50p
(képkocka-egyesítés)

720/50p
(1280×720p)

75,000 50,000 –

20 1080/24p
(képkocka-egyesítés)

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

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
(képkocka-egyesítés)

1080/60i 
(1920×1080i)

67,500 60,000 –



Az egyes bemeneti jelekhez tartozó tárolt memóriaszámok

Digitális jel

*Előfordulhat, hogy a számítógépekről érkező egyes digitális jelek a komponens vagy a Video GBR 
jel tárolt memóriaszámaként jelennek meg.

72 1920×1080/50i
(képkocka-egyesítés)

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 –

Jel Tárolt memóriaszám

Komponens jel (HDMI 1, 2 csatlakozó) 5–8, 10–14, 18–20, 71, 72, 74–79, 93–96

Video GBR jel (HDMI 1, 2 csatlakozó) 5–8, 10–14, 18–20, 71, 72, 74–79, 93–96

Számítógépes jel (HDMI 1, 2 csatlakozó) 10*, 12*, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55

Tárolt 
memóriaszám Tárolt jel (felbontás) fH (kHz) fV (Hz) Szinkr.
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A menükben módosítható elemek a bemeneti jeltől függően eltérőek lehetnek. Ezeket a következő 
táblázatok jelzik. A nem módosítható/beállítható elemek nem jelennek meg a menüben.

Picture menü

z: Módosítható/beállítható
–: Nem módosítható/nem állítható be
*1: További részletekért tekintse meg a „Motionflow” (59. oldal) részben található táblázatokat.

Bemeneti jelek és módosítható/beállítható elemek

Elem
Bemeneti jel

Komponens jel Video GBR jel Számítógépes jel

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 (a 18–20-as, a
71-es és a 72-es tárolt 

memóriaszám 
kivételével)

z (a 18–20-as, a
71-es és a 72-es tárolt 

memóriaszám 
kivételével)

–

MPEG NR z (a 18–20-as, a
71-es és a 72-es tárolt 

memóriaszám 
kivételével)

z (a 18–20-as, a
71-es és a 72-es tárolt 

memóriaszám 
kivételével)

–

Smooth Gradation z (a 18–20-as, a
71-es és a 72-es tárolt 

memóriaszám 
kivételével)

z (a 18–20-as, a
71-es és a 72-es tárolt 

memóriaszám 
kivételével)

–

Film Mode z (az 5-ös, a 6-os, a 
10–14-es, a 18–20-
as, a 74–79-es és a 

93–96-os tárolt 
memóriaszám 
kivételével)

z (az 5-ös, a 6-os, a 
10–14-es, a 18–20-
as, a 74–79-es és a 

93–96-os tárolt 
memóriaszám 
kivételével)

–

Gamma Correction z z z

Color Correction z z z

Clear White z z z

x.v.Color z – –

HDR z (csak a 74–79-es és 
a 93–96-os tárolt 
memóriaszám)

z (csak a 74–79-es és 
a 93–96-os tárolt 
memóriaszám)

–

Color Space z z z



Screen menü

z: Módosítható/beállítható
–: Nem módosítható/nem állítható be
*1: További részletekért tekintse meg a „Képaránymód” (58. oldal) részben található táblázatokat.

HDMI-kábel és más kábelek csatlakoztatása esetén ellenőrizze a jel típusát az Information  
menüben ((38. oldal) és a „Digitális jel” (54. oldal) részen), és keresse meg a módosítható/
beállítható elemeket.

Az egység a következő 3D jelek befogadására képes.

*: A HDMI-szabványok kötelező 3D formátuma.

A 3D jelektől függően előfordulhat, hogy egyes menüelemek módosítása/beállítása nem lehetséges.
A nem módosítható elemek nem jelennek meg a menüben. Ezeket a következő táblázatok jelzik.

Elem
Bemeneti jel

Komponens jel Video GBR jel Számítógépes jel

Aspect*1
z z –

Megjegyzés

Kompatibilis 3D jelek

Felbontás 3D jel formátuma

720/60p, 720/50p Side-by-Side formátum

Over-Under formátum*

Frame packing*

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

Frame packing

1080/24p Side-by-Side formátum

Over-Under formátum*

Frame packing*

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

Over-Under formátum

3D jelek és módosítható/beállítható elemek

Elem
3D jelek

720/60p, 
720/50p

1080/60i, 
1080/50i

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

Reality Creation z z z z

Lamp Control z z z z

Motionflow z z z z

NR – – – –

MPEG NR – – – –

Smooth Gradation – – – –

Film Mode – z – –
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z: Módosítható/beállítható
–: Nem módosítható/nem állítható be
*1: További részletekért tekintse meg a „Képaránymód” című részben (58. oldal) található 

táblázatokat.

Ha az egység a normál videoképek térhatású képekké alakítására van beállítva, a Function  
menü „3D Format” beállításaitól függően előfordulhat, hogy egyes menüelemek módosítása/
beállítása nem lehetséges. A nem módosítható elemek nem jelennek meg a menüben. Ezeket a 
következő táblázatok jelzik.

z: Módosítható/beállítható
–: Nem módosítható/nem állítható be
*1: Ez az elem csak 1080/60i, illetve 1080/50i bemeneti jel esetén áll rendelkezésre.
*2: További részletekért tekintse meg a „Képaránymód” (58. oldal) részben található táblázatokat.

x.v.Color z z z z

HDR – – – –

Aspect*1
z z z z

Elem
3D jelek

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

Elem
3D jelek

720/60p, 
720/50p

1080/60i, 
1080/50i

1080/24p 1080/60p, 
1080/50p
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A választható elemek a bemeneti jel típusától vagy a 3D formátumtól függően eltérőek lehetnek.
Részletekért tekintse meg az alábbi táblázatokat. A nem kiválasztható elemek nem jelennek 
meg a menüben.

2D

*1: A menüben nem jelenik meg, mivel normál értéken van rögzítve.

3D

Képaránymód

Fogadható jelek 4096×2160 3840×2160 1920×1080
1280×720

720×480
720×576 Egyéb

Tárolt memóriaszám 
(53. oldal) 76–79, 96 74, 75, 93–95 7, 8, 10–14 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 –

Fogadható jelek 1920×1080, 1280×720

3D formátum Side-by-Side Over-Under Frame packing Simulated 3D

Tárolt memóriaszám 
(53. oldal) 7, 8, 10–14 10–14 18–20, 71, 72 7, 8, 10–14

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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A választható elemek a bemeneti jel típusától vagy a 3D formátumtól függően eltérőek lehetnek.
Részletekért tekintse meg az alábbi táblázatokat. A nem kiválasztható elemek nem jelennek 
meg a menüben.

2D

3D

A módosítható/beállítható elemek az egyes bemeneti csatlakozóknál külön-külön kerülnek 
tárolásra. További részletekért tekintse meg az alábbi táblázatokat.

Az egyes bemeneti jelekhez tartozó tárolt memóriaszámok

Motionflow

Fogadható jelek

1920×1080
1280×720
720×480
720×576

3840×2160 4096×2160 Egyéb

Tárolt memóriaszám (53. oldal) 5–8, 10–14 74, 75, 93–95 76–79, 96 26, 32, 37, 45, 47, 
50, 55

Smooth High z z – –

Smooth Low z z – –

True Cinema z z – –

Fogadható jelek 1920×1080, 1280×720

3D formátum Frame packing Over-Under Side-by-Side Simulated 3D

Tárolt 
memóriaszám 
(53. oldal)

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

Smooth High – – z – – z z z

Smooth Low – z z – z z z z

True Cinema – – – – – – – –

A módosítható/beállítható elemek tárolási feltételei

Bemenet Tárolt memóriaszámok

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

HDMI 2 (2D)

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

HDMI 2 (3D)
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Picture menü

Elem Tárolási feltételek

Calib. Preset Minden bemeneti csatlakozó

Reset Minden bemeneti csatlakozó és Calib. Preset

Reality Creation

Contrast Enhancer

Lamp Control

Motionflow

Contrast

Brightness

Color

Hue

Color Temp.

  D93–D55

  Custom 1–5

    Gain R Minden Color Temp., D93 – D55 és Custom 1–5

    Gain G

    Gain B

    Bias R

    Bias G

    Bias B

Sharpness Minden bemeneti csatlakozó és Calib. Preset

NR

MPEG NR

Smooth Gradation

Film Mode

Gamma Correction

Color Correction

Clear White

x.v.Color

HDR

Color Space

    Cyan - Red Minden Color Space

    Magenta - Green

Input Lag Reduction Minden bemeneti csatlakozó és Calib. Preset
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Vetítési távolság és objektívdöntési 
tartomány
A vetítési távolság az objektív eleje és a vetített felület közötti távolságot jelöli.

Az objektívdöntési tartomány azt a százalékban (%) kifejezett távolságot jelöli, amellyel az 
objektív a vetített kép közepéhez képest megdönthető. Ha az ábrán látható A pont (az a pont, 
ahol a lencse közepétől és a vetített képtől húzott vonal a megfelelő szögben keresztezi 
egymást) a vetített kép közepéhez igazodik, az objektívdöntési tartomány 0%-nak, a vetített 
kép teljes szélessége, illetve teljes magassága pedig 100%-nak tekinthető.

VS +:  Függőleges objektívdöntési tartomány (fel) [%]
VS –:  Függőleges objektívdöntési tartomány (le) [%]
HS +:  Vízszintes objektívdöntési tartomány (jobbra) [%]
HS –:  Vízszintes objektívdöntési tartomány (balra) [%]

L vetítési távolság

Vetített kép Az objektív eleje

Objektívdöntési tartomány
Vetített kép

A lencse közepe
50%

50%

A vetített kép 
közepe

Az egység oldala

A

A lencse közepe

Vetített kép

VS +

VS –

HS – HS +

Árnyékolt terület: Objektívdöntési tartomány

Objektívdöntési tartomány
Vetített kép

A lencse közepe50%

50%

A vetített kép 
közepe

Az egység teteje

A
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Vetítés 1,90:1 (Native Full Display 17:9) formátumban

Vetítési távolság
Mértékegység: mm (hüvelyk)

A vetítési távolság képlete
D: Vetített kép mérete (átló) Mértékegység: m (hüvelyk)

Objektívdöntési tartomány

Vetítési képméret
L vetítési távolság

Átló Szélesség × Magasság

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

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

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

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

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

L vetítési távolság (minimális hossz) L vetítési távolság (maximális hossz)

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

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

1,90

1

85%

80%

31% 31%

VS + = 85–2,742 × (HS + vagy HS –) [%]
VS – = 80–2,742 × (HS + vagy HS –) [%]
HS + = HS – = 31–0,365 × (VS + vagy VS –) [%]
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Vetítés 1,78:1 (16:9) formátumban

Vetítési távolság
Mértékegység: mm (hüvelyk)

A vetítési távolság képlete
D: Vetített kép mérete (átló) Mértékegység: m (hüvelyk)

Objektívdöntési tartomány

Vetítési képméret
L vetítési távolság

Átló Szélesség × magasság

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

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

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

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

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

L vetítési távolság (minimális hossz) L vetítési távolság (maximális hossz)

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

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

1,78

1
Videomegjelenítési terület

Vetítési terület

85%

80%

33% 33% VS + = 85–2,576 × (HS + vagy HS –) [%]
VS – = 80–2,576 × (HS + vagy HS –) [%]
HS + = HS – = 33–0,388 × (VS + vagy VS –) [%]
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Vetítés 2,35:1 formátumban

Vetítési távolság
Mértékegység: mm (hüvelyk)

A vetítési távolság képlete
D: Vetített kép mérete (átló) Mértékegység: m (hüvelyk)

Objektívdöntési tartomány

Vetítési képméret
L vetítési távolság

Átló Szélesség × magasság

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

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

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

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

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

L vetítési távolság (minimális hossz) L vetítési távolság (maximális hossz)

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

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

2,35

1
Videomegjelenítési terület

Vetítési terület

105%

99%

31% 31% VS + = 105–3,387 × (HS + vagy HS –) [%]
VS – = 99–3,387 × (HS + vagy HS –) [%]
HS + = HS – = 31–0,295 × (VS + vagy VS –) [%]
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Méretek
Elölnézet

Mértékegység: mm (hüvelyk)

Alulnézet
Mértékegység: mm (hüvelyk)

495,6 (19 1/2)

A lencse közepe

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)

A készülékház eleje

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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Az objektív eleje és a készülékház eleje közötti távolság
Mértékegység: mm (hüvelyk)

A PSS-H10 kivetítőfelfüggesztő konzol rögzítése

Elölnézet
Mértékegység: mm (hüvelyk)

36,8 (1 7/16)

Az objektív eleje

A készülékház eleje

150 (5 29/32)

75 
(2 15/16)

8 
(5/16)

Mennyezet

A tartórúd közepe A rögzítőkonzol 
alsó felülete

A lencse közepe

17
5 

(6
 7 / 8

)
11

8 
(4

 21
/ 3

2)
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Oldalnézet
Mértékegység: mm (hüvelyk)

Felülnézet
Mértékegység: mm (hüvelyk)

A készülékház eleje

463,6 (18 1/4)

258,4 (10 3/16)

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

A készülékház eleje

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

Felső mennyezeti konzolA tartórúd közepe (A tartórúd közepe nem 
egyezik meg az egység közepével.)

45 (1 25/32)
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A mennyezeti konzol furatai
A mennyezeti konzolhoz 5,3–7,6 mm-es (7/32–5/16 hüvelykes) csavarokat használjon.
Javasolt meghúzási nyomaték (a csavarok forgási irányban történő meghúzásakor tapasztalható 
feszesség): 1,4±0,2 N-m

Mértékegység: mm (hüvelyk)

Egység

Menetes persely 
(M5)

Csavarfurat
A csavar maximális

hossza

A csavar minimális
hossza
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Tárgymutató
Számok
3D Settings

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

3D szemüveg
A 3D szemüveg használata ................. 14
A 3D szemüveg kommunikációs 

hatótávja ...................................... 14

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

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

Az elemek visszaállítása ......................... 21

B
Bekapcsolás .............................................. 7
Bemeneti jelek és módosítható/beállítható 

 elemek ............................................ 55
Blanking .................................................. 29
Brightness ............................................... 24

C
Calib. Preset

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

Cinema Black Pro ................................... 23
Clear White ............................................. 25
Color ....................................................... 24
Color Correction ..................................... 25
Color Format ........................................... 38
Color Space ....................................... 26, 38
Color Temp. (hőmérséklet) ..................... 24

Contrast ...................................................23
Contrast Enhancer ...................................23
Csatlakozók ...............................................3

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

E
Előre beállított üzemmód

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

Expert Setting ..........................................24

F
Figyelmeztető jelzőfények ..................3, 45
Film Mode ...............................................25

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

H
HDMI Signal Format ..............................33
HDR ........................................................26
HDR Format ............................................38
Hibaelhárítás ...........................................42
High Altitude Mode ................................30
Hue ..........................................................24

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

K
Kép kivetítése ..........................................13
Képpozíció beállítása ................................7
Kikapcsolás .............................................13
Kompatibilis 3D jelek .............................56

L
Lamp Control ..........................................23
Lamp Setting ...........................................31
Lamp Timer .............................................38
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LAN-csatlakozó .................................. 3, 39
Language ................................................ 30
Lámpacsere ............................................. 48
Lens Control ........................................... 35

M
M ............................................................. 52
Menu Position ......................................... 30
Menü

Function .............................................. 32
Information ......................................... 38
Installation .......................................... 35
Működtetés .......................................... 20
Picture ................................................. 22
Screen .................................................. 28
Setup ................................................... 30

Méretek ................................................... 65
Motionflow ............................................. 23
MPEG NR (MPEG Noise Reduction) .... 25
Műszaki adatok ....................................... 52

N
Network Management ............................ 31
Network Setting ...................................... 37
NR (Noise Reduction) ............................ 24

O
Objektívbeállítási képernyő .................... 10

P
Panel Alignment ..................................... 36
Power Saving .......................................... 31

R
Reality Creation ...................................... 23
Remote Start ........................................... 30
Reset ....................................................... 22

S
Settings Lock .......................................... 33
Sharpness ................................................ 24
Signal type .............................................. 38
Smooth Gradation ................................... 25
Software Version ..................................... 38
Status ...................................................... 30
Szoftverfrissítés ...................................... 47

T
Tárolt jelek .............................................. 53
Tárolt memóriaszám ............................... 38

Távvezérlő .................................................5
Távvezérlő érzékelője ...........................3, 4
Test Pattern ..............................................33
Térhatású képek ......................................14
Tisztítás ...................................................51
Trigger Select ..........................................35

Ü
Üzenetek

Figyelmeztetés .....................................46
Veszély .................................................46

V
Vetítési távolság ..........................62, 63, 64
Vetítési távolság és objektívdöntési 

 tartomány ........................................61
Vezérlőelemek elhelyezkedése

Elülső/jobb oldal ...................................3
Hátsó/bal/alsó oldal ...............................4

Vezérlőpanel ..............................................4
Videoberendezéshez vagy számítógéphez 

való csatlakoztatás ........................... 11

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

Védjegyekre vonatkozó információk
• A „PlayStation” a Sony Interactive 

Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
• A HDMI és a High-Definition 

Multimedia Interface kifejezés, valamint 
a HDMI logó a HDMI Licensing 
Administrator, Inc. védjegye vagy 
bejegyzett védjegye az Amerikai 
Egyesült Államokban és más 
országokban.

• A „Blu-ray” és a „Blu-ray Disc” a
Blu-ray Disc Association védjegye.

• Az „x.v.Color (x.v.Colour)”, a 
„Motionflow” és emblémáik a
Sony Corporation védjegyei.

........................................................................
A kivetítő támogatja a HDMI szabványok 
DeepColor, x.v.Color és LipSync 
technológiáit, valamint számítógépbemeneti 
jeleit, 3D jeleit és 4K jeleit. Támogatja 
továbbá a HDCP-szabványt.
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