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Faţă/partea dreaptă

Indicatoare de avertizare

a Indicator ON/STANDBY 
(pagina 45)

b Indicator WARNING (pagina 45)

Conectori

c Conector LAN (pagina 39)

d Conector HDMI 1/HDMI 2 
(pagina 11)

e Conector TRIGGER (pagina 35)

f Conector IR IN 
Semnale de intrare pentru a controla 
unitatea.

g Conector REMOTE
Se conectează la computer etc., pentru 
control la distanţă.

h Conector USB (pagina 47)

Altele

i Capacul lămpii (pagina 48)

j Orificii de ventilare (evacuare)

k Orificii de ventilare (admisie) 
(pagina 50)

l Detector telecomandă 
(pagina 7)

Localizarea comenzilor

Indicatoare de avertizare
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Spate/partea stângă/bază
Butoanele de pe panoul de control au aceleaşi nume ca şi cele de pe telecomandă.

Panou de control

a Butonul ?/1 (ON/
STANDBY)(pagina 7)

b Butonul INPUT (pagina 13)

c Butonul MENU (pagina 20)

d Butonul M/m/</, (săgeată)/ 
 (enter)(pagina 20)

e Butonul LENS (pagina 7)

Altele

f Detector telecomandă 
(pagina 7)

g Orificii de ventilare (admisie) 
(pagina 50)

h Mufă AC IN (pagina 7)

i Orificiu de ataşare pentru 
suportul de suspendare a 
proiectorului (pagina 66)

j  Picioruşele din faţă (reglabile) 
(pagina 10)

Panou de control
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Telecomandă
a Butonul LIGHT

Iluminează butoanele de pe telecomandă.

b Transmiţător infraroşu

c Butonul ?/1 (ON/
STANDBY)(pagina 7)

d Butonul INPUT (pagina 13)

e Butoanele CALIBRATED PRESET 
(pagina 19)

f Butonul PATTERN (pagina 8)

g Butonul RESET (pagina 21)

h Butoanele M/m/</, 
(săgeată)/  (enter)(pagina 20)

i Butonul MENU (pagina 20)

j Butonul MOTIONFLOW 
(pagina 23)

k Butonul ASPECT (pagina 16)

l Butonul COLOR SPACE 
(pagina 26)

m Butonul COLOR TEMP 
(pagina 24)

n Butonul GAMMA CORRECTION 
(pagina 25)

o Butonul 3D (pagina 14)

p Butonul COLOR CORRECTION 
(pagina 25)

q Butonul REALITY CREATION 
(pagina 23)

r Butonul CONTRAST ENHANCER 
(pagina 23)

s Butonul SHARPNESS +/– 
(pagina 24)

t Butonul CONTRAST +/– 
(pagina 23)

u Butonul BRIGHTNESS +/– 
(pagina 24)
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Instalarea unităţii
Distanţa de instalare dintre unitate şi ecran 
variază în funcţie de dimensiunea ecranului 
sau de utilizarea funcţiilor de deplasare a 
obiectivului. Instalaţi această unitate pentru 
a corespunde dimensiunii ecranului dvs. 
Pentru detalii privind distanţa dintre unitate 
şi ecran (distanţa proiecţiei) şi dimensiunea 
imaginii proiectate, consultaţi „Distanţă de 
proiecţie şi interval de deplasare a 
obiectivului” (pagina 61).

1 Poziţionaţi unitatea astfel încât 
obiectivul să fie paralel cu ecranul.

Vedere de sus

2 Proiectaţi o imagine pe ecran şi 
ajustaţi imaginea pentru a corespunde 
ecranului (pagina 7).

Dacă utilizaţi un ecran cu o suprafaţă 
neregulată, un model de dungi poate apărea rar 
pe ecran, în funcţie de distanţa dintre ecran şi 
unitate sau de factorii de mărire. Aceasta nu 
este o defecţiune a unităţii.

Conexiuni şi pregătiri

Ecran

Notă
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Ajustarea poziţiei 
imaginii
Proiectaţi o imagine pe ecran şi ajustaţi 
poziţia imaginii.

Sfaturi
• Butoanele ?/1 (ON/STANDBY), INPUT, 

MENU şi M/m/</,/  (joystick) de pe 
panoul lateral al unităţii funcţionează la fel 
ca cele de pe telecomandă. Butonul LENS 
funcţionează la fel ca butonul PATTERN de 
pe telecomandă.

• Atunci când ajustaţi obiectivul, de fiecare 
dată când apăsaţi pe butonul LENS de pe 
unitate, funcţia de ajustare a obiectivului se 
comută între „Lens Focus”, „Lens Zoom” şi 
„Lens Shift.”

În funcţie de locaţia de instalare a unităţii, este 
posibil să nu o puteţi controla cu telecomanda. 
În acest caz, îndreptaţi telecomanda înspre 
detectorul pentru telecomandă al unităţii sau 
înspre ecran.

1 După conectarea cablului de 
alimentare cu c.a. la unitate, introduceţi 
cablul de alimentare cu c.a. într-o priză 
de perete.
Indicatorul ON/STANDBY se aprinde în 
roşu şi unitatea intră în modul standby.

2 Apăsaţi butonul ?/1 (ON/STANDBY) 
pentru a porni unitatea.

Indicatorul ON/STANDBY luminează 
intermitent în verde, după care se 
aprinde în verde.

Detector 
telecomandă

Notă

Se aprinde 
în roşu.

Luminează 
intermitent în verde 
pentru zeci de 
secunde, după care 
rămâne aprins în 
verde.
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3 Ajustaţi focalizarea.
Apăsaţi butonul PATTERN în mod 
repetat pentru a afişa fereastra de 
ajustare Lens Focus (model de test). 
Apoi ajustaţi focalizarea imaginii 
apăsând butoanele M/m/</,.

Sfaturi
• Atunci când „Lens Control” este setată la 

„Off” în meniul Installation , nu puteţi 
ajusta obiectivul (FOCUS, ZOOM sau 
SHIFT) (pagina 35).

• Dacă „Test Pattern” este setată la „Off” în 
meniul Function , modelul de test nu este 
afişat (pagina 33).

Ajustaţi obiectivul utilizând butoanele de pe 
telecomandă sau de pe panoul de control al 
unităţii. Nu efectuaţi niciodată ajustări rotind 
direct obiectivul manual, în caz contrar putând 
cauza defectarea sau funcţionarea 
necorespunzătoare a unităţii.

4 Ajustaţi dimensiunea imaginii.
Apăsaţi butonul PATTERN în mod 
repetat pentru a afişa fereastra de 
ajustare Lens Zoom (model de test). 
Apoi ajustaţi dimensiunea imaginii 
apăsând butoanele M/m/</,.

Pentru a mări imaginea, apăsaţi M/,.
Pentru a micşora imaginea, apăsaţi 
m/<.

5 Ajustaţi poziţia imaginii.
Apăsaţi butonul PATTERN în mod 
repetat pentru a afişa fereastra de ajustare 
Lens Shift (model de test). Apoi ajustaţi 
poziţia corespunzătoare a imaginii 
apăsând butoanele M/m/</,.

Sfat
De fiecare dată când apăsaţi butonul , 
modelul de test dispare.

Atunci când ajustaţi poziţia ferestrei, nu 
atingeţi obiectivul, în caz contrar vă puteţi 
ciupi degetele în componentele în mişcare.

Notă

Notă
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Pentru ajustarea poziţiei 
orizontale

Apăsaţi </,.
Imaginea proiectată pe ecran se deplasează 
la dreapta sau la stânga cu maximum 
31% din lăţimea ecranului, pornind de la 
centrul obiectivului.

Vedere de sus

Pentru ajustarea poziţiei verticale

Apăsaţi M/m.
Imaginea proiectată pe ecran se deplasează 
în sus cu maximum 85% sau în jos cu 
maximum 80% din înălţimea ecranului faţă 
de centrul obiectivului.

Vedere laterală

Intervalul de deplasare a imaginii proiectate pe 
ecran poate fi ajustat doar în zona octogonală 
ilustrată mai jos. Pentru detalii, consultaţi 
„Distanţă de proiecţie şi interval de deplasare a 
obiectivului” (pagina 61).

31% 31%1 lăţime de ecran

 : Poziţia imaginii atunci când 
deplasaţi imaginea spre stânga 
la limita maximă

 : Poziţia imaginii atunci când 
deplasaţi imaginea spre dreapta 
la limita maximă

Notă

85%

80%

1 înălţime 
de ecran

 : Poziţia imaginii atunci când 
deplasaţi imaginea în sus spre 
limita maximă

 : Poziţia imaginii atunci când 
deplasaţi imaginea în jos spre 
limita maximă
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Intervalul de deplasare a imaginii 
proiectate

Pentru a ajusta înclinarea 
suprafeţei de instalare
Dacă unitatea este instalată pe o suprafaţă 
neregulată, utilizaţi picioruşele din faţă 
(reglabile) pentru a echilibra unitatea.

• Dacă unitatea este înclinată în sus sau în jos, 
imaginea proiectată poate fi trapezoidală.

• Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele atunci 
când rotiţi picioruşele din faţă (reglabile).

Fereastra de ajustare a obiectivului 
(model de test)

Note

0,85V

0.31H

H: Lăţimea imaginii proiectate
V: Înălţimea imaginii proiectate

0.31H

0,8V

Imagine proiectată

Picioruşele din 
faţă (reglabile)

Rotiţi pentru 
a regla.

1.78:1 (16:9)

2.35:1

1.85:1

1.33:1 (4:3)

Liniile punctate indică dimensiunile ecranului 
pentru fiecare raport de aspect.
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Conectarea la echipamente video sau la un 
computer
Vă puteţi bucura de o imagine de calitate înaltă prin conectarea unui player DVD/recorder, 
player/recorder Blu-ray Disc sau PlayStation® echipat cu ieşire HDMI pentru intrarea HDMI 
a unităţii.

Atunci când realizaţi conexiunile, asiguraţi-vă că faceţi următoarele:
• Opriţi toate echipamentele înainte de realizarea conexiunilor.
• Utilizaţi cablurile corespunzătoare pentru fiecare conexiune.
• Introduceţi fişele cablului în mod corespunzător; conexiunea slabă a fişelor poate cauza 

funcţionare necorespunzătoare sau o calitate slabă a imaginii. Atunci când deconectaţi cablul, 
asiguraţi-vă că trageţi de fişă şi nu de cablu.

• Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului conectat.

Partea dreaptă a unităţii

Amplificator AV Difuzoare

Echipament care are 
conectori de ieşire HDMI

Computer

către ieşirea HDMI

Cablu HDMI (nefurnizat)

: Flux semnal video Utilizaţi un cablu HDMI premium de mare viteză pe care 
este specificată sigla tipului de cablu.
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• Utilizaţi un cablu HDMI premium de mare viteză. Dacă utilizaţi alte tipuri de cabluri, este posibil 
ca imaginile video 4K să nu fie afişate corect.

• Atunci când conectaţi un cablu HDMI la unitate, asiguraţi-vă că marcajul V din partea superioară 
a intrării HDMI a unităţii şi marcajul v de pe conectorul cablului sunt setate pe aceeaşi poziţie.

• Dacă imaginea din echipamentul conectat la unitate cu un cablu HDMI nu este corectă, verificaţi 
setările echipamentului conectat.

• Dacă setaţi computerul, cum ar fi un dispozitiv de tip notebook, să emită semnalul atât pe afişajul 
computerului cât şi pe acest echipament, imaginea poate să nu apară corect pe echipament. Setaţi 
computerul pentru a emite semnalul doar pe monitorul extern. Pentru detalii, consultaţi 
instrucţiunile de utilizare ale computerului furnizate împreună cu acesta. Pentru setările 
computerului, consultaţi producătorul computerului.

Note
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Proiecţia imaginii

1 Porniţi unitatea şi echipamentul 
conectat la unitate.

2 Apăsaţi INPUT pentru a afişa paleta 
de intrare pe ecran.

3 Selectaţi echipamentul de pe care 
doriţi să afişaţi imaginile.
Apăsaţi INPUT în mod repetat sau 
apăsaţi M/m/  (enter) pentru a selecta 
echipamentul de pe care doriţi să 
proiectaţi.

Sfat
Dacă „Status” este setată pe „Off” în meniul 
Setup , paleta de intrare nu apare. Apăsaţi 
butonul INPUT pentru a comuta între 
terminalele de intrare în mod secvenţial.

1 Apăsaţi butonul ?/1 (ON/STANDBY).
Pe ecran se afişează mesajul „POWER 
OFF?”.

2 Apăsaţi butonul ?/1 (ON/STANDBY) 
din nou înainte ca mesajul să dispară.
Indicatorul ON/STANDBY luminează 
intermitent în verde şi ventilatorul 
continuă să funcţioneze pentru a reduce 
căldura internă. 

Ventilatorul se opreşte şi indicatorul 
ON/STANDBY se opreşte din 
luminarea intermitentă în verde şi se 
aprinde în roşu.

Alimentarea este oprită complet şi puteţi 
deconecta cablul de alimentare cu c.a.

Nu deconectaţi niciodată cablul de alimentare 
cu c.a. cât timp indicatorul luminează 
intermitent.

Sfat
Puteţi opri unitatea menţinând apăsat butonul 
?/1 (ON/STANDBY) timp de aproximativ 
1 secundă, în loc de parcurgerea paşilor de 
mai sus.

Proiecţie

Oprirea alimentării

Exemplu: Pentru a vizualiza imaginea 
de pe echipamentul video conectat la 
conectorul HDMI 1 al acestei unităţi.

Notă
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Vizualizarea 
imaginilor video 3D
Vă puteţi bucura de imagini video 3D puternice, 
cum ar fi imagini din jocurile 3D sau de pe 
discuri Blu-ray 3D, utilizând ochelarii 3D activi 
opţionali (TDG-BT500A).

1 Porniţi echipamentul HDMI pentru 
compatibilitate 3D conectat la unitate, 
apoi redaţi conţinutul 3D.
Pentru detalii despre redarea 
conţinutului 3D, consultaţi instrucţiunile 
de utilizare pentru echipamentul 
conectat.

2 Porniţi unitatea şi proiectaţi imaginea 
video 3D pe ecran.
Pentru detalii despre proiecţia imaginii, 
consultaţi „Proiecţia imaginii” 
(pagina 13).

3 Activaţi ochelarii 3D şi aşezaţi-i 
într-un mod confortabil.
Pentru detalii despre utilizarea 
ochelarilor 3D, consultaţi „Utilizarea 
ochelarilor 3D” (pagina 14).

Sfat
Setarea implicită din fabrică pentru „2D-3D 
Display Sel.” este „Auto” pentru a permite 
proiecţia imaginilor video 3D automat atunci 
când unitatea detectează semnale 3D.

• Afişarea imaginilor video 3D poate să nu fie 
posibilă, în funcţie de tipul de semnal. 
Setaţi „2D-3D Display Sel.” pe „3D” şi 
„3D Format” pe „Side-by-Side” sau „Over-
Under” pentru a corespunde formatului 
conţinutului 3D pe care doriţi să îl vizualizaţi 
(pagina 32).

• Utilizaţi ochelarii 3D în intervalul de 
comunicare (pagina 14).

• Există diferenţe de percepţie a imaginilor 
video 3D între indivizi.

• Dacă temperatura mediului ambiant de 
utilizare este scăzută, efectul 3D poate fi 
diminuat.

Ajustarea/setarea funcţiilor 3D
Puteţi ajusta/seta funcţiile 3D apăsând 
butonul 3D de pe telecomandă sau cu 
ajutorul „3D Settings” din meniul Function 

. Pentru detalii, consultaţi „3D Settings” 
(pagina 32).

1 Porniţi ochelarii 3D şi înregistraţi-i pe 
unitate.
Pentru detalii despre înregistrarea 
ochelarilor 3D, consultaţi instrucţiunile 
de utilizare furnizate împreună cu 
ochelarii 3D.

2 Puneţi-vă ochelarii 3D.

3 Îndreptaţi-vă spre ecran.

Măsuri de precauţie pentru utilizare
Funcţionarea necorespunzătoare poate 
apărea dacă:
• Poziţia de vizualizare este la distanţă prea 

mare de proiector 
• Există alte dispozitive de comunicaţii, 

cum ar fi un LAN wireless (IEEE802.11 
b/g/n) sau o microundă cu lăţime de bandă 
de 2,4 GHz, în apropierea unităţii

Interval de comunicare pentru 
ochelarii 3D
Figura de mai jos indică intervalul de 
comunicare al ochelarilor 3D. Dacă doriţi să 
urmăriţi imagini video 3D de la o distanţă 
mai mare decât intervalul de comunicare sau 
dacă instalaţi unitatea în afara intervalului de 
comunicare, este posibil ca ochelarii 3D 
să nu poată afişa imaginile corect. De 
asemenea, distanţa variază în funcţie de 
mediul ambiant al camerei şi de mediul de 
instalare a unităţii.

Note

Utilizarea ochelarilor 3D
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Vedere din partea superioară sau din 
lateral

Proiector

10 m 10 m 

10 m 

10 m 
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Selectarea raportului de aspect în funcţie de 
semnalul video
Puteţi selecta raportul de aspect cel mai 
potrivit pentru semnalul video primit.

Apăsaţi ASPECT.
De fiecare dată când apăsaţi butonul, puteţi 
selecta setarea „Aspect”. O puteţi selecta şi 
utilizând meniul (pagina 28).

Butonul 
ASPECT

Imaginea inițială Setare recomandată şi imagini rezultante

1.85:1

Restrâns 1.85:1

1.85:1 Zoom

2.35:1

Restrâns 2.35:1

2.35:1 Zoom
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Imaginea inițială Setare recomandată şi imagini rezultante

1.78:1 (16:9)

1.33:1 (4:3)

1.33:1 (4:3) cu panouri laterale

Normal

2.35:1

Extindere V

La utilizarea obiectivului anamorfic

16:9

Restrângere

La utilizarea obiectivului anamorfic
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• Modurile de aspect selectabile variază în 
funcţie de semnalul de intrare (pagina 58).

• Modurile de aspect nu pot fi selectate dacă 
este introdus un semnal de computer.

Note despre comutarea setării 
„Aspect”
• Selectaţi modul de aspect luând în 

considerare faptul că schimbarea raportului 
de aspect din imaginea inițială va oferi un 
aspect diferit de cel al imaginii iniţiale.

• Ţineţi cont de faptul că, în cazul în care 
unitatea este utilizată pentru profit sau 
vizualizare publică, modificarea imaginii 
iniţiale prin schimbarea aspectului poate 
constitui o încălcare a drepturilor de autor 
sau drepturilor producătorilor, protejate 
prin lege.

Imaginea inițială Setare recomandată şi imagini rezultante

Restrâns

Extindere

Note
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Selectarea modului de vizualizare a imaginii
Puteţi selecta modul de vizualizare a 
imaginii care corespunde cel mai bine 
tipului de sursă video sau condiţiilor 
ambientale.
Puteţi salva şi utiliza moduri de presetare 
diferite pentru 2D, respectiv 3D.

Apăsaţi unul dintre butoanele 
CALIBRATED PRESET.

Butoanele 
CALIBRATED 
PRESET

Elemente de setare Descriere

CINEMA FILM 1 Calitatea imaginii potrivită pentru reproducerea imaginilor 
superior dinamice şi clare, tipice pentru filme master pozitive.

CINEMA FILM 2 Calitatea imaginii potrivită pentru reproducerea tonurilor şi 
culorilor bogate, tipice pentru cinema, pe baza Cinema Film 1.

REF O configurare a calităţii imaginii potrivită pentru momentele în 
care doriţi să reproduceţi fidel calitatea imaginii originale sau 
pentru a vă bucura de o calitate a imaginii fără ajustări.

TV Calitatea imaginii potrivită pentru a urmări programe TV, 
evenimente sportive, concerte şi alte imagini video.

PHOTO Ideal pentru proiectarea imaginilor statice fotografiate cu o 
cameră foto digitală.

GAME Calitatea imaginii potrivită pentru jocuri, având culori bine 
modulate şi răspuns rapid.

BRT CINE Calitatea imaginii potrivită pentru a viziona filme într-un mediu 
ambiant luminos, cum ar fi un living.

BRT TV Calitatea imaginii, potrivită pentru a urmări programe TV, 
evenimente sportive, concerte şi alte imagini video într-un 
mediu ambiant luminos, cum ar fi un living.

USER Ajustează calitatea imaginii pentru a corespunde gustului dvs., 
apoi salvează setările. Setarea implicită din fabrică este aceeaşi 
cu „REF”.
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Afişajele meniurilor utilizate pentru explicaţii pot fi diferite de afişajul efectiv al meniului.

Navigarea în meniuri 
Unitatea este echipată cu un meniu cu afişare 
pe ecran pentru realizarea diferitelor ajustări 
şi setări. Dacă selectaţi un nume de element 
urmat de o săgeată (B), se afişează 
următoarea fereastră de meniu cu elemente 
de setare.

1 Apăsaţi MENU.
Se afişează fereastra de meniu.

2 Apăsaţi M/m pentru a selecta un 
element de meniu şi apăsaţi , sau .
Se afişează elementele care pot fi setate 
sau ajustate cu meniul selectat. 
Elementele selectate la momentul 
respectiv sunt afişate în alb.

3 Apăsaţi M/m pentru a selecta un 
element pe care doriţi să îl setaţi sau să 
îl ajustaţi şi apăsaţi , sau .
Elementele de setare sunt afişate într-un 
meniu pop-up, într-un meniu de setare, 
într-un meniu de ajustare sau în 
următoarea fereastră de meniu.

Meniu pop-up

Meniu setări

Meniu de ajustare

Utilizarea meniurilor

Notă

Elemente de setare
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Următoarea fereastră de meniu

4 Realizaţi setarea sau ajustarea 
elementului.

Atunci când schimbaţi nivelul 
de ajustare
Apăsaţi M/, pentru a creşte valoarea şi 
apăsaţi m/< pentru a reduce valoarea.
Apăsaţi  pentru a stoca setarea şi a 
restabili ecranul meniului iniţial.

Pentru schimbarea setării
Apăsaţi M/m pentru a schimba setarea.
Apăsaţi  pentru a restabili ecranul 
iniţial.
Puteţi restabili ecranul iniţial folosind 
< în funcţie de elementul selectat.

Pentru golirea meniului
Apăsaţi MENU.

Pentru a reseta imaginea care a 
fost ajustată
Selectaţi „Reset” din meniul Picture .

Atunci când este afişat ecranul, selectaţi 
„Yes” folosind < şi apăsaţi .
Toate setările următoare sunt resetate la 
valorile implicite din fabrică:
„Reality Creation”, „Cinema Black Pro”, 
„Motionflow”, „Contrast”, „Brightness”, 
„Color”, „Hue”, „Color Temp.”, „Sharpness” 
şi „Expert Setting” din meniul Picture 

Pentru a reseta elementele care au 
fost ajustate
Selectaţi un element de pe ecranul meniului 
şi afişaţi meniul pop-up, meniul de setare 
sau meniul de ajustare.
Apăsaţi RESET pe telecomandă pentru a 
reseta doar setările selectate la valorile 
implicite din fabrică.

Butonul RESET de pe telecomandă este 
disponibil doar dacă meniul de ajustare sau 
meniul de setare sunt selectate.

Elemente de setare

Notă
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Meniul Picture
Meniul Picture este folosit pentru ajustarea imaginii.

Este posibil ca aceste elemente să nu fie ajustabile sau configurabile, în funcţie de tipul de semnal 
de intrare. Pentru detalii, consultaţi „Semnale de intrare şi elemente ajustabile/de setare” (pagina 55).

Numele elementelor între paranteze reprezintă elementele imprimate pe telecomandă.

Notă

Elemente de setare Descriere

Calib. Preset 
[CALIBRATED 
PRESET]

Puteţi selecta modul de vizualizare a imaginii care corespunde cel mai 
bine tipului de sursă video sau mediului ambiant.
Puteţi salva şi utiliza moduri de presetare diferite pentru 2D, respectiv 3D.
Cinema Film 1: Calitatea imaginii potrivită pentru reproducerea 
imaginilor superior dinamice şi clare, tipice pentru filme master pozitive.
Cinema Film 2: Calitatea imaginii potrivită pentru reproducerea tonurilor 
şi culorilor bogate, tipice pentru cinema, pe baza Cinema Film 1.
Reference: O configurare a calităţii imaginii potrivită pentru momentele 
în care doriţi să reproduceţi fidel calitatea imaginii originale sau pentru a 
vă bucura de o calitate a imaginii fără ajustări.
TV: Calitatea imaginii potrivită pentru a urmări programe TV, 
evenimente sportive, concerte şi alte imagini video.
Photo: Ideal pentru proiectarea imaginilor statice fotografiate cu o 
cameră foto digitală.
Game: Calitatea imaginii potrivită pentru jocuri, având culori bine 
modulate şi răspuns rapid.
Bright Cinema: Calitatea imaginii potrivită pentru a viziona filme într-
un mediu ambiant luminos, cum ar fi un living.
Bright TV: Calitatea imaginii, potrivită pentru a urmări programe TV, 
evenimente sportive, concerte şi alte imagini video într-un mediu 
ambiant luminos, cum ar fi un living.
User: Puteţi ajusta calitatea imaginii pentru a corespunde gustului dvs. 
şi puteţi salva setările. Setarea implicită din fabrică este aceeaşi cu 
„Reference”.

Sfat
Orice ajustare a setărilor calităţii imaginii este salvată pentru fiecare intrare.

Reset Resetaţi toate setările modului Calib. Preset la valorile implicite (pagina 21).

Sfat
Resetarea nu afectează setările salvate pentru elementele „Color Temp.”.
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Reality Creation 
[REALITY 
CREATION]

Ajustează procesarea detaliilor şi zgomotului imaginii. (Funcţia de 
super-rezoluţie)
On: Ajustează setările „Reality Creation.”

Database: Selectaţi „Normal” sau „Mastered in 4K.”
„Mastered in 4K” oferă o calitate a imaginii potrivită pentru Blu-ray 
Disc™ „Mastered in 4K” lansată de Sony Pictures Home 
Entertainment.
Resolution: Atunci când creşteţi valoarea setării, textura şi detaliile 
imaginii devin mai clare.
Noise Filtering: Atunci când creşteţi valoarea setării, zgomotul 
(asperitatea imaginii) devine mai puţin proeminent.
Test: On/Off: Schimbă „On” şi „Off” cu o anumită frecvenţă pentru a 
verifica efectul „Reality Creation.”

Sfat
Poziţia de afişare a stării în timpul testului funcţionează împreună cu 
setarea „Menu Position” (pagina 30).

Off: Funcţia „Reality Creation” nu este aplicată.

Cinema Black Pro

Contrast Enhancer 
[CONTRAST 
ENHANCER]

Corectează nivelul părţilor luminoase şi întunecate automat, pentru a 
optimiza contrastul conform cu o scenă.
Creşte claritatea imaginii şi o face mai dinamică.
High/Middle/Low: Puteţi ajusta Contrast Enhancer.
Off: Funcţia Contrast Enhancer nu este aplicată.

Lamp Control Schimbă ieşirea lămpii.
High: Creşte luminozitatea şi proiectează imagini mai luminoase.
Low: Reduce luminozitatea şi îmbunătăţeşte negrul prin minimizarea 
luminozităţii. 

Sfat
Setarea „Low” reduce zgomotul ventilatorului, reducând în acelaşi timp 
şi consumul de energie pentru o durată de viaţă mai lungă a lămpii.

Motionflow 
[MOTIONFLOW]

Smooth High: Asigură o mişcare mai fluidă a imaginilor; eficientă în 
special pentru conţinut pe bază de film. 
Smooth Low: Asigură o mişcare mai fluidă a imaginilor pentru utilizare 
standard. 
True Cinema: Imaginile, cum ar fi filmele create la 24 de cadre pe 
secundă, sunt reproduse la rata de cadre iniţială. 
Off: Funcţia „Motionflow” nu este aplicată.

Sfaturi
• Selectaţi „Off” dacă selectarea opţiunilor „Smooth High”, „Smooth 

Low” sau „True Cinema” rezultă într-o imagine distorsionată.
• În funcţie de conţinutul imaginii, este posibil să nu observaţi efectul 

vizual, chiar dacă aţi schimbat setările.

Contrast 
[CONTRAST]

Ajustează contrastul.
Valorile mai mari cresc claritatea imaginilor, în timp ce valorile mai 
reduse reduc claritatea.
Puteţi face ajustări apăsând CONTRAST +/- pe telecomandă.
Atunci când semnalul HDR este introdus cu „HDR10”, „HDR 
Reference”, „HLG” sau „Auto” setate pentru „HDR”, „Contrast(HDR)” 
apare în loc de „Contrast.”

Elemente de setare Descriere
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Brightness
[BRIGHTNESS]

Ajustează luminozitatea imaginii.
Cu cât valoarea este mai mare, cu atât imaginea este mai luminoasă. 
Cu cât valoarea este mai mică, cu atât imaginea este mai întunecată.
Puteţi face ajustări apăsând BRIGHTNESS +/- pe telecomandă.

Color Ajustează densitatea culorii.
Cu cât valoarea este mai mare, cu atât creşte intensitatea. Cu cât valoarea 
este mai mică, cu atât se reduce intensitatea.

Hue Ajustează tonul culorilor.
Cu cât valoarea este mai mare, cu atât imaginea devine mai verzuie. 
Cu cât valoarea este mai mică, cu atât imaginea devine mai roşiatică.

Color Temp.
[COLOR TEMP]

Ajustează temperatura culorilor.
D93: Echivalentă cu o temperatură a culorilor de 9.300 K folosită în 
mod normal pentru televizoare. Conferă culorii alb o nuanţă de albastru.
D75: Echivalentă cu o temperatură a culorilor de 7.500 K folosită ca 
iluminant standard auxiliar. Conferă o nuanţă neutră între „D93” şi „D65.”
D65: Echivalentă cu o temperatură a culorilor de 6.500 K folosită ca 
iluminant standard. Conferă culorii alb o nuanţă de roşu.
D55: Echivalentă cu o temperatură a culorilor de 5.500 K folosită ca 
iluminant standard auxiliar. Conferă culorii alb o nuanţă şi mai 
pronunţată de roşu.
Custom 1 to 5: Vă permite să ajustaţi, să setaţi sau să stocaţi 
temperatura dvs. preferată de culoare.
Setările implicite din fabrică sunt următoarele.

Custom 1: Aceeaşi cu setarea de temperatură a culorii „D93”.
Custom 2: Aceeaşi cu setarea de temperatură a culorii „D75”.
Custom 3: Aceeaşi cu setarea de temperatură a culorii „D65”.
Custom 4: Aceeaşi cu setarea de temperatură a culorii „D55”.
Custom 5: Setare care prioritizează luminozitatea.

Sfat
Puteţi ajusta fiecare element la o temperatură de culoare conformă cu 
preferinţele dvs.

Sharpness
[SHARPNESS]

Accentuează conturul imaginii sau reduce zgomotul.
Cu cât valoarea este mai mare, cu atât imaginea este mai conturată. Cu 
cât valoarea este mai mică, cu atât imaginea este mai puţin conturată, 
reducându-se astfel zgomotul.
Puteţi face ajustări apăsând SHARPNESS +/- pe telecomandă.

Expert Setting

NR (Noise 
Reduction)

Reduce asperitatea sau zgomotul imaginii.
Auto: Detectează nivelul de zgomot pentru a reduce asperitatea sau 
zgomotul imaginii automat.
High/Middle/Low: Selectaţi o setare conform cu asperitatea sau 
zgomotul sursei semnalului de intrare.
Off: Funcţia NR (reducerea zgomotului) nu este aplicată.

Sfat
Nivelul de zgomot poate să nu fie detectat exact cu funcţia „Auto”, 
în funcţie de sursa semnalului de intrare. Dacă imaginea nu este 
acceptabilă pe „Auto,” selectaţi o setare dintre „High”, „Middle”, „Low” 
sau „Off.”

Elemente de setare Descriere
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MPEG NR 
(MPEG Noise 
Reduction)

Reduce zgomotul de blocare şi zgomotul provocat de interferenţe, în 
special în semnalele digitale.
Auto: Detectează nivelul de zgomot pentru a reduce zgomotul de 
blocare şi zgomotul provocat de interferenţe ale imaginii automat.
High/Middle/Low: Selectaţi o setare conform cu zgomotul de blocare şi 
zgomotul provocat de interferenţe ale sursei semnalului de intrare.
Off: Funcţia MPEG NR (MPEG Noise Reduction) nu este aplicată.

Sfat
Nivelul de zgomot poate să nu fie detectat exact cu funcţia „Auto”, în 
funcţie de sursa semnalului de intrare. Dacă imaginea nu este 
acceptabilă pe „Auto,” selectaţi o setare dintre „High”, „Middle”, „Low” 
sau „Off.”

Smooth Gradation Fluenţa gradaţiei părţilor plane ale imaginilor este crescută.
High/Middle/Low: Puteţi ajusta efectul de gradaţie fluentă.
Off: Funcţia de gradaţie fluentă nu este aplicată.

Film Mode Conform cu sursa filmului pe care aţi selectat-o, realizaţi o setare pentru 
redare.
Auto: Potrivită pentru reproducerea mişcării imaginii iniţiale. În mod 
normal, setaţi aceasta pe „Auto”.
Off: Redă imaginea în format progresiv, fără detectarea automată a 
semnalelor video.

Gamma 
Correction
[GAMMA 
CORRECTION]

Ajustează caracteristicile de răspuns ale tonului imaginii.
Selectaţi un ton preferat din 10 opţiuni.
1.8: Bright Produce o imagine mai luminoasă în general.
2.0
2.1
2.2
2.4
2.6: Dark Produce o imagine mai întunecată în general.
Gamma 7: Produce o imagine mai clară prin accentuarea părţilor 
întunecate.
Gamma 8: Produce o imagine mai luminoasă decât Gamma 7. Selectaţi 
această funcţie dacă vizionarea are loc într-un mediu ambiant luminos, 
cum ar fi un living.
Gamma 9: Produce o imagine mai luminoasă decât Gamma 8.
Gamma 10: Creşte claritatea imaginilor. Selectaţi această funcţie dacă 
vizionaţi programe TV etc., într-un mediu ambiant luminos, cum ar fi un 
living.
Off: Funcţia „Gamma Correction” nu este aplicată.

Color Correction
[COLOR 
CORRECTION]

On: Ajustează Hue, Saturation sau Brightness pentru culorile selectate.
Repetaţi paşii 1 şi 2 descrişi mai jos pentru a specifica culoarea ţintă.
1 Apăsaţi M/m pentru a selecta „Color Select”, apoi apăsaţi </, 

pentru a selecta culoarea pe care doriţi să o ajustaţi dintre „Red”, 
„Yellow”, „Green”, „Cyan”, „Blue” şi „Magenta.”

2 Apăsaţi M/m pentru a selecta „Hue”, „Saturation” sau „Brightness”, 
apoi ajustaţi-le pentru a corespunde gustului dvs., folosind </, în 
timp ce urmăriţi imaginea proiectată.

Off: Efectul „Color Correction” nu este aplicat.

Elemente de setare Descriere
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Clear White Accentuează albul strălucitor.
High/Low: Puteţi ajusta efectul „Clear White”.
Off: Efectul „Clear White” nu este aplicat.

x.v.Color Setaţi acest element atunci când conectaţi unitatea la echipamentul 
compatibil cu x.v.Color şi care redă un semnal video x.v.Color.
On: Puteţi reda un semnal video x.v.Color.
Off: Funcţia „x.v.Color” nu este aplicată.

Sfat
Setarea x.v.Color pe „On” dezactivează ajustarea gamma.

HDR Setează modul de redare a conţinutului HDR.
Auto: Distinge automat conţinutul HDR şi aplică o calitate optimă a 
imaginii.
Dacă un semnal de intrare este compatibil cu BT.2020, „Color Space” 
este setată automat la „BT.2020”. Dacă un semnal diferit de BT.2020 
este introdus, este aplicat modul setat în „Color Space”. („BT.2020” nu 
este disponibil în acest caz.)
HDR10: Setaţi atunci când redaţi conţinut compatibil cu HDR10.
HDR Reference: Acest mod este potrivit pentru redarea conţinutului 
compatibil cu HDR10, cu o luminozitate maximă de 1.000 niţi.
HLG: Setaţi atunci când redaţi conţinut compatibil cu HLG.
Off: Setaţi atunci când redaţi conţinut diferit de HDR.
Toate modurile „Color Space” sunt selectabile dacă sunt selectate 
opţiunile „HDR10”, „HDR Reference”, „HLG” sau „Off”.

• Dacă setarea nu este corectă pentru conţinutul introdus, zonele 
luminoase şi întunecate ale videoclipului pot apărea prea luminoase 
sau prea întunecate.

• Atunci când setaţi „HDR10” sau „HDR Reference”, comparaţi 
calitatea imaginii în ambele moduri şi selectaţi-l pe cel care afişează 
optim luminozitatea şi tonul mediu pentru părţile luminoase.

Color Space
[COLOR SPACE]

Converteşte spaţiul de culoare.
BT.709: Un spaţiu de culoare ITU-R BT.709, folosit pentru transmisia 
de programe TV la înaltă definiţie sau pentru Blu-ray Disc. Spaţiul de 
culoare este echivalent cu sRGB.
BT.2020: Spaţiul de culoare este mai larg de BT.709. Utilizaţi această 
setare atunci când redaţi conţinut HDR.
Color Space 1: Spaţiul de culoare potrivit pentru vizionarea 
programelor TV şi imaginilor video, cum ar fi evenimente sportive, 
concerte etc.
Color Space 2: Spaţiul de culoare potrivit pentru a urmări programe TV, 
evenimente sportive, concerte şi alte imagini video într-un mediu 
ambiant luminos, cum ar fi un living.
Color Space 3: Spaţiul de culoare potrivit pentru a viziona filme într-un 
mediu ambiant luminos, cum ar fi un living.
Custom: Puteţi ajusta setarea spaţiului de culoare.

Dacă „HDR” este setat la „Auto”, modul selectabil se schimbă conform 
cu tipul de semnal (pagina 26).

Elemente de setare Descriere

Note

Notă
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Input Lag 
Reduction

Reduce decalajul afişării unei imagini video.
On: Scurtează timpul de afişare a imaginii video introduse; eficient 
pentru creşterea performanţei vitezei de reacţie a afişajului atunci când 
utilizaţi un controler extern etc.
Off: Dezactivează funcţia Input Lag Reduction.

Sfat
Dacă „Input Lag Reduction” este setată la „On”, Motionflow, NR şi 
MPEG NR nu pot fi setate.

Elemente de setare Descriere
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Meniul Screen
Puteţi seta dimensiunea imaginii, modul de aspect etc.

Este posibil ca aceste elemente să nu fie disponibile, în funcţie de tipul de semnal de intrare. 
Pentru detalii, consultaţi „Semnale de intrare şi elemente ajustabile/de setare” (pagina 55).

Numele elementelor între paranteze reprezintă elementele imprimate pe telecomandă.

Notă

Elemente de setare Descriere

Aspect
[ASPECT]

Puteţi seta raportul de aspect al imaginii care va fi afişat pentru semnalul 
de intrare curent (pagina 16). 
Puteţi seta această funcţie doar dacă este introdus un semnal video.
1.85:1 Zoom: O imagine cu raportul de aspect 1.85:1 este afişată în 
raportul de aspect iniţial, lărgită astfel încât benzile negre să nu apară în 
partea superioară şi inferioară a ecranului.
2.35:1 Zoom: O imagine cu raportul de aspect 2.35:1 este afişată în 
raportul de aspect iniţial, lărgită astfel încât benzile negre din partea 
superioară şi inferioară a ecranului să fie cât mai mici cu putinţă.
Atunci când selectaţi „2.35:1 Zoom” din „Trigger Select” în meniul 
Installation , un semnal de 12 V este emis din conectorul TRIGGER 
(pagina 35).
Normal: Semnalul video introdus este afişat în raportul de aspect iniţial, 
lărgit la dimensiunea întregului ecran. Acest mod este potrivit pentru 
vizualizarea imaginilor video la 1.78:1 (16:9) şi 1.33:1 (4:3).
V Stretch: Acesta este modul cel mai potrivit pentru utilizarea ecranului 
de 2.35:1 pentru a vizualiza imagini video la 2.35:1 cu un obiectiv 
anamorfic disponibil pe piaţă.
Dacă selectaţi „V Stretch” din „Trigger Select” din meniul Installation 

, un semnal de 12 V este emis din conectorul TRIGGER (pagina 35).
Squeeze: Cu această setare, imaginile video de 1.78:1 (16:9) şi 1.33:1 
(4:3) vor fi afişate în raportul de aspect corect dacă utilizaţi un obiectiv 
anamorfic disponibil pe piaţă.
Stretch: Afişează imagini video care au fost comprimate la 1.33:1 (4:3) 
cu raportul de aspect de 1.78:1 (16:9).
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Sfaturi
• Dacă selectaţi „V Stretch” sau „Squeeze”, selectaţi tipul de obiectiv 

anamorfic din „Anamorphic Lens” din meniul Installation .
• Modurile de aspect selectabile variază în funcţie de semnalul de intrare 

(pagina 58).
• Aspectul nu poate fi selectat pentru un semnal de intrare de la un 

computer sau un semnal de intrare cu o rezoluţie de 4096 × 2160 
(paginile 53, 54, 58).

Blanking Această funcţie vă permite să ajustaţi regiunea care poate fi afişată în 
cele patru direcţii ale ecranului.
On: Selectaţi marginea care trebuie ajustată evidenţiind Left, Right, 
Top sau Bottom, folosind butoanele M/m.
Ajustaţi volumul de golire folosind butoanele </,. 

Off: Dezactivează funcţia Blanking.

Sfat
În funcţie de setarea raportului de aspect, este posibil ca golirea dreapta/
stânga să nu fie disponibilă.
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Meniul Setup
Meniul Setup este folosit pentru a schimba setările implicite din fabrică etc.

Elemente de setare Descriere

Status Setează dacă afişarea afişajului pe ecran este făcută sau nu.
Setaţi la „Off” pentru a dezactiva afişajele pe ecran, cu excepţia 
anumitor meniuri, mesaje la oprirea alimentării şi mesaje de avertizare.

Language Selectează limba folosită în meniu şi pe afişajele pe ecran.

Menu Position Puteţi schimba poziţia pentru afişarea meniului pe ecran.
Bottom Left: Afişează meniul în partea inferioară stângă a ecranului.
Center: Afişează meniul în centrul ecranului.

High Altitude Mode Setează unitatea pentru a opera la presiunea atmosferică dominantă.
On: Folosiţi această setare atunci când utilizaţi unitatea la o altitudine de 
1.500 m (aprox. 4.900 picioare) sau mai mare.
Off: Folosiţi această setare atunci când utilizaţi unitatea la o altitudine 
normală.

Sfat
Dacă această opţiune este setată pe „On”, zgomotul ventilatorului devine 
uşor mai puternic, deoarece viteza ventilatorului creşte.

Remote Start Setează setările Remote Start.
On: Puteţi porni alimentarea de pe un computer sau un terminal conectat 
la o reţea.
Off: Dezactivează funcţia Remote Start.

Sfaturi
• Pentru a folosi această funcţie, unitatea trebuie să fie conectată la reţea 

în avans (pagina 37).
• Pentru a porni alimentarea cu ajutorul funcţiei Remote Start, trebuie 

trimisă o comandă specială de la un computer sau un terminal. Pentru 
detalii, consultaţi personalul Sony calificat.

Dacă Remote Start este setată la „On”, necesarul de energie pentru 
standby va creşte. Dacă Network Management este setată la „On”, 
setarea Remote Start este automat „On” şi nu o puteţi schimba. De 
asemenea, aceasta nu este afişată în meniu.

Notă
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Network Management On: Setată după realizarea conexiunii la reţea şi stabilirea comunicării 
continue cu echipamentul de comandă al proiectorului.

Dacă Network Management este setată la „On”, funcţia de reţea este 
activată continuu. Setaţi Network Management la „Off” dacă unitatea nu 
este conectată continuu la reţea. Dacă o setaţi la „On”, consumul de 
energie creşte.

Power Saving Setează modul de economisire a energiei.
Standby: Dacă nu este introdus niciun semnal timp de 10 minute, 
puterea este oprită automat şi proiectorul intră în modul standby.
Off: Dezactivează funcţia de economisire a energiei.

Lamp Setting Atunci când înlocuiţi lampa, setaţi setările dorite pentru lampă. 
(pagina 48).

All Reset Toate setările sunt restabilite la valorile implicite din fabrică.

„Lamp Timer” din meniul Information  nu este resetată.

Elemente de setare Descriere

Notă
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Meniul Function
Meniul Function este utilizat pentru schimbarea setărilor diferitelor funcţii ale unităţii.

Elemente de setare Descriere

3D Settings Puteţi schimba setările pentru funcţia 3D.

2D-3D Display 
Sel.

Pentru comutarea imaginilor video la „2D” sau „3D.”
Auto: Afişează imagini video 3D dacă sunt introduse semnale HDMI cu 
informaţii 3D*. Afişează imagini video 2D dacă sunt introduse alte 
tipuri de semnale.
3D: Afişează imagini video 3D conform cu sistemul 3D selectat în „3D 
Format”. Totuşi, dacă semnalele HDMI cu informaţii 3D sunt introduse 
în unitate, afişează imagini video 3D conform cu sistemul 3D al acestor 
semnale HDMI.
* Informaţiile 3D sunt informaţii suplimentare pentru discriminare 3D. 

Anumite semnale HDMI conţin informaţii suplimentare pentru 
discriminare 3D, iar alte semnale HDMI nu conţin nicio informaţie.

3D Format: Setează sistemul 3D dacă semnalele HDMI de intrare nu 
includ informaţii 3D.

Simulated 3D: Converteşte imagini video 2D în imagini video 3D. 
Setarea poate fi realizată doar pentru introducerea semnalelor HD.
Funcţia Simulated 3D poate avea efect limitat, în funcţie de sursa 
video.
Există diferenţe de percepţie a imaginilor video 3D între indivizi.
Side-by-Side: Selectaţi această opţiune pentru a afişa imagini 3D sub 
forma a două imagini similare, una lângă cealaltă.
Over-Under: Selectaţi această opţiune pentru a afişa imagini 3D sub 
forma a două imagini similare, una peste cealaltă.

Sfaturi
• „2D-3D Display Sel.” nu poate fi setată la „3D” pentru anumite surse 

video. Pentru semnalele 3D disponibile, consultaţi „Semnale 3D 
compatibile” (pagina 56).

• Funcţia Simulated 3D poate avea efect limitat, în funcţie de 
dimensiunea ecranului (dimensiune recomandată de 100-120 inci) şi 
de sursa video.

• Afişajul meniului are o fantomă cât timp este afişată imaginea 3D şi 
poate fi vizualizat cel mai bine cu ajutorul ochelarilor 3D.
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3D Depth Adjust Pentru ajustarea adâncimii imaginilor video 3D pe ecran. Setarea poate 
fi făcută doar dacă este selectat un format 3D diferit de „Simulated 3D”.

Recomandăm ca „3D Depth Adjust” să fie setată la „0.” Imaginile video 
3D pot fi dificil de perceput, în funcţie de setarea „3D Depth Adjust.”

Simulated 3D 
Effect

Pentru ajustarea efectului 3D atunci când conţinutul 2D este convertit în 
imagini video 3D. Puteţi selectaţi efectul dintre „High”, „Middle” şi „Low”.

Sfat
Există diferenţe de percepţie între indivizi a imaginilor video 3D 
convertite prin funcţia de simulare 3D.

Dynamic Range Setează nivelul de intrare video pentru conectorii HDMI 1 şi HDMI 2.
Auto: Setează automat nivelul de intrare video.
Limited: Nivelul de intrare video este setat pentru semnalele 
echivalente cu 16-235.
Full: Nivelul de intrare video este setat pentru semnalele echivalente cu 
0-255.

Dacă setarea pentru ieşirea video a dispozitivului HDMI conectat nu este 
corectă, părţile luminoase şi cele întunecate ale imaginii video pot 
apărea prea luminoase sau prea întunecate.

HDMI Signal Format Schimbă formatul semnalului video pentru 4K.
Standard Format: Afişează o imagine în formatul HDMI standard. 
Enhanced Format: Afişează o imagine într-un format HDMI mai 
detaliat. 

Sfaturi
• O imagine sau un sunet pot să nu fie emise normal dacă este selectată 

„Enhanced Format”. În acest caz, setaţi la „Standard Format”.
• Afişarea imaginii poate întârzia după schimbarea formatului de semnal 

video.

Test Pattern Afişează un model de test conform cu setarea.
On: Un model de test apare pe ecranul care va fi folosit atunci când 
ajustaţi obiectivul cu opţiunile „Lens Focus”, „Lens Zoom” şi „Lens 
Shift”.
Off: Nu se afişează niciun model de test.

Sfat
În timp ce modelul de test este afişat, acesta apare doar în verde, pentru a 
vă permite să ajustaţi focalizarea cu uşurinţă.

Settings Lock Blochează setările elementelor din meniu pentru a preveni erorile 
operaţionale (pagina 34).
Off: Anulează Settings Lock.
Level A: Elemente din grupa 1 (mai jos) nu sunt afişate în meniu şi nu 
sunt disponibile.
Level B: Elementele din grupa 1 şi grupa 2 (mai jos) nu sunt afişate în 
meniuri şi nu sunt disponibile.

Elemente de setare Descriere

Depth

NormalFront Depth

Notă
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Grupa 1 Grupa 2

Elemente blocate cu Settings Lock

Meniul Picture

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

Meniul Setup

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

Meniul Function

Dynamic Range
Test Pattern

Meniul Installation

Image Flip
Lens Control
Anamorphic Lens
Trigger Select
IR Receiver
Panel Alignment
Network Setting
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Meniul Installation
Meniul Installation este folosit pentru schimbarea setărilor de instalare.

Elemente de setare Descriere

Image Flip Roteşte imaginea de pe ecran pe orizontală şi/sau pe verticală.
HV: Roteşte imaginea pe orizontală şi pe verticală.
H: Roteşte imaginea pe orizontală. 
V: Roteşte imaginea pe verticală.
Off: Imaginea nu se roteşte.
Utilizaţi acest element pentru instalarea pentru proiecţia din spate sau 
instalarea cu suspendare de plafon.

Lens Control Evitaţi orice operare neintenţionată a obiectivului, cum ar fi „Lens 
Focus”, „Lens Zoom” şi „Lens Shift”.
On: Permite ajustarea obiectivului.
Off: Împiedică orice ajustare a obiectivului.

Anamorphic Lens Selectaţi o setare care să corespundă raportului de conversie al 
obiectivului anamorfic.
1.24x: Selectaţi această opţiune dacă folosiţi un obiectiv anamorfic cu 
un raport orizontal de 1.24×.
1.32x: Selectaţi această opţiune dacă folosiţi un obiectiv anamorfic cu 
un raport orizontal de 1.32×.

Trigger Select Schimbă funcţia de ieşire a conectorului TRIGGER.
Off: Dezactivează funcţia conectorilor TRIGGER.
Power: Emite un semnal de 12 V din conectorul TRIGGER atunci când 
unitatea este pornită. Conectorul TRIGGER nu emite niciun semnal 
atunci când unitatea este în standby.
V Stretch: Funcţionează cu opţiunea „V Stretch” a setării „Aspect” 
(pagina 28) şi emite un semnal de 12 V din conectorul TRIGGER.
2.35:1 Zoom: Funcţionează cu opţiunea „2.35:1 Zoom” a setării 
„Aspect” (pagina 28) şi emite un semnal de 12 V din conectorul 
TRIGGER.

IR Receiver Selectează detectorii telecomenzii (IR Receiver) din spatele şi din faţa 
unităţii. 
Front & Rear: Activează atât detectorii din faţă, cât şi pe cei din spate.
Front: Activează doar detectorii din faţă.
Rear: Activează dor detectorii din spate.
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Panel Alignment Această funcţie vă permite să ajustaţi decalajele de culoare a caracterelor 
sau imaginii de pe ecran.
Adjust: Ajustează decalajul de culoare selectând „Adjust Color” sau 
„Adjust Item.”

Adjust Item: Selectează modul de realizare a ajustărilor de mai jos.
Shift: Deplasează întreaga imagine şi realizează ajustări.
Zone: Selectează intervalul dorit şi realizează ajustări.

Adjust Color: Atribuie culoarea dorită pentru a ajusta decalajele de 
culoare. Selectaţi „R” (roşu) sau „B” (albastru) pentru a realiza ajustări 
în funcţie de „G” (verde).
Pattern Color: Selectaţi „R/G” (roşu şi verde) sau „R/G/B” (alb, toate 
culorile) dacă „Adjust Color” este „R” (roşu). Selectaţi „B/G” 
(albastru şi verde) sau „R/G/B” (alb, toate culorile) dacă „Adjust 
Color” este „B” (albastru).
Adjust: Ajustarea deplasării sau a zonei culorii selectate în „Adjust 
Color” poate fi realizată cu ajutorul butoanelor </,, M/m.

Dacă este selectat „Shift”: Atribuiţi setările direcţiei orizontale (H) 
cu butoanele </, şi setările direcţiei verticale (V) cu butoanele 
M/m pe ecranul de ajustare a deplasării.

Dacă este selectat „Zone”: Selectaţi poziţia de ajustat cu butoanele 
</, pentru poziţia orizontală (poziţia H) şi butoanele M/m pentru 
poziţia verticală (poziţia V), apoi apăsaţi .

Setaţi volumul de ajustat cu butoanele </, pentru direcţia 
orizontală (direcţia H) şi butoanele M/m pentru direcţia verticală 
(direcţie V). Puteţi selecta poziţia pe care doriţi să o ajustaţi din nou 
apăsând .

Reset: Revine la setările din fabrică.
Preset: Datele optimizate au fost presetate.

În funcţie de ajustarea de mai sus, culorile pot deveni neechilibrate sau 
rezoluţia se poate schimba.

Elemente de setare Descriere

Notă
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Network Setting Realizaţi setările pentru protocolul de Internet.

IPv4 Setting IP Address Setup: Selectează metoda de setare a adresei IP.
Auto (DHCP): Adresa IP este atribuită automat de pe un server 
DHCP, cum ar fi un router.
Manual: Specifică adresa IP manual.
Dacă este selectat „Manual” pentru „IP Address Setup”, introduceţi 
„IP Address”, „Subnet Mask” şi „Default Gateway.” Selectaţi fiecare 
element cu butoanele M/m, apoi apăsaţi butonul . Selectaţi cadrul 
care va fi introdus cu butoanele </, şi introduceţi valoarea cu 
butoanele M/m. După introducerea tuturor elementelor, selectaţi 
„Apply” şi apăsaţi butonul . Setările introduse vor fi înregistrate.

IP Address: Setează adresa IP a unităţii.
Subnet Mask: Setează masca de subreţea a unităţii.
Default Gateway: Setează gateway-ul implicit al unităţii.
MAC Address: Afişează adresa MAC a unităţii. Aceasta nu poate fi 
schimbată.
Apply: Activează adresa IP care este setată manual.

IPv6 Information Afişează informaţiile IPv6.
Atunci când setaţi adresa IPv6 IP, setaţi-o pe un browser web 
(pagina 39).

Elemente de setare Descriere
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Meniul Information
Meniul Information afişează numele modelului, numărul de serie, tipul/formatul semnalului de 
intrare, versiunea software şi orele cumulate de utilizare a lămpii.

Nu puteţi ajusta sau schimba afişajele listate mai sus.

Această unitate are date de imagine implicite pentru ajustarea datelor presetate pentru semnale 
de intrare în mod corespunzător, conform cu semnalele afişate în „Semnale presetate” 
(pagina 53) (memoria presetată). Atunci când semnalul presetat este introdus, unitatea 
detectează automat tipul de semnal şi reapelează datele pentru semnal din memoria presetată, 
pentru a o ajusta ca imagine optimă. Tipul de semnal este afişat în meniul Information .

În funcţie de semnalul de intrare al calculatorului, părţi ale ecranului pot fi ascunse sau afişate incorect.

Elemente Descriere

Model Name Afişează numele modelului

Serial No. Afişează numărul de serie.

Signal type Afişează rezoluţia semnalului de intrare pe care l-aţi selectat. Dacă sunt 
introduse semnale de intrare cu informaţii 3D, tipul de semnale de 
intrare şi formatul 3D sunt afişate.

Color Format Afişează formatul de culoare al semnalului de intrare pe care l-aţi selectat.

Color Space Afişează spaţiul de culoare al semnalului de intrare pe care îl selectaţi 
(„BT.601”, „BT.709” sau „BT.2020”).

HDR Format Dacă semnalul de intrare este compatibil cu HDR, „HDR10” sau „HLG” 
sunt afişate în funcţie de semnalul de intrare.

Software Version Afişează versiunea software.

Lamp Timer Indică de cât timp este pornită lampa (utilizare totală).

Notă

Despre memoria presetată

Notă

Tip de semnal
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Conexiunea la reţea vă permite să operaţi 
următoarele caracteristici:
• Verificarea stării curente a unităţii 

printr-un browser web.
• Efectuarea setărilor de reţea pentru 

unitate.
• Monitorizarea şi controlul reţelei cu 

protocoale de control (Advertisement, 
ADCP, AMX DDDP (Dynamic Device 
Discovery Protocol), Crestron 
RoomView, Control4).

• Atunci când conectaţi acest proiector la 
reţea, consultaţi persoana care configurează 
reţeaua. Reţeaua trebuie să fie securizată.

• Atunci când utilizaţi acest proiector conectat 
la o reţea, accesaţi fereastra Control printr-un 
browser web şi schimbaţi limitarea de acces 
a valorilor presetate din fabrică (pagina 41). 
Este recomandat să schimbaţi parola regulat.

• După finalizarea setării din browser-ul web, 
închideţi browser-ul web pentru deconectare.

• Afişajele de meniu utilizate pentru explicaţii 
de mai jos pot diferi în funcţie de modelul pe 
care îl utilizaţi.

• Browser-ele web compatibile sunt Internet 
Explorer 8/9/10/11.

• Meniul se afişează doar în engleză.
• Dacă browser-ul computerului dvs. este setat 

la [Use a proxy server] atunci când aveţi 
acces la unitate din computer, faceţi clic pe 
bifă pentru a seta accesarea fără utilizarea 
unui server proxy.

• AMX DDDP nu este compatibil cu IPv6.
• Aceste funcţii de reţea sunt disponibile dacă 

unitatea este pornită.

Afişarea ferestrei 
Control a unităţii cu 
un browser web

1 Conectaţi cablul LAN.

2 Setaţi setările de reţea pentru unitate 
folosind „Network Setting” din 
meniul Installation  (pagina 37).

3 Deschideţi un browser web pe computer, 
introduceţi următoarele în câmpul 
pentru adresă, apoi apăsaţi tasta Enter pe 
computerul dvs.
http://xxx.xxx.xxx.xxx
(xxx.xxx.xxx.xxx: adresa IP pentru 
unitate)

Atunci când vă conectaţi cu 
adresa IPv6
http://[xxxx:xxxx:- xxxx]

Puteţi confirma adresa IP a unităţii sub 
„Network Setting” din meniul 
Installation .

Următoarea fereastră se afişează în 
browser-ul web:

Utilizarea caracteristicilor de reţea

Note

Conector 
LAN

Cablu LAN 
(tip drept) 
(nefurnizat)

Hub, router etc.
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După ce efectuaţi setările de reţea, 
puteţi deschide fereastra Control doar 
parcurgând pasul 3 din această 
procedură.

Operarea ferestrei 
Control

Faceţi clic pe butoanele Page Switching 
pentru a afişa pagina de setare dorită.

Puteţi limita accesul unui utilizator la orice 
pagină particulară.

Administrator: Acces permis la toate 
paginile

User: Acces permis la toate paginile cu 
excepţia paginii Setup

Atunci când accesaţi pagina Setup pentru 
prima dată, introduceţi „root” ca nume de 
utilizator şi „Projector” ca parolă în caseta 
de dialog pentru autentificare.
Atunci când vă conectaţi pentru prima dată, 
se afişează fereastra care vă solicită să 
schimbaţi parola. Urmaţi instrucţiunile 
de pe ecran pentru schimbarea parolei.
Numele administratorului este presetat 
la „root.”

Schimbarea paginii

Setarea limitării de acces

Butoane Page Switching
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Parola poate fi schimbată la pagina 
Password de pe pagina Setup.
Atunci când schimbaţi parola trebuie să 
introduceţi o parolă nouă.
Parola administratorului şi a utilizatorului 
trebuie să conţină 8-16 caractere şi să 
includă atât litere, cât şi cifre. Caracterele 
alfabetice sunt sensibile la litere mari şi 
mici.
Parola implicită „Projector” nu poate fi 
setată ca parolă nouă. 

Dacă uitaţi parola, consultaţi personalul Sony 
calificat.
Parola va fi resetată cu permisiunea dvs.

Puteţi confirma setările curente ale unităţii la 
pagina Information.

Notă

Confirmarea informaţiilor 
privind unitatea

Zonă de introducere pentru 
[Administrator] Zonă de introducere

pentru [User]

Zona de informaţii
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Depanare
Dacă unitatea pare să funcţioneze necorespunzător, încercaţi să diagnosticaţi şi să corectaţi 
problema folosind următoarele instrucţiuni. Dacă problema persistă, consultaţi personalul 
Sony calificat.

Alimentare

Imagine

Eroare de manevrare

Simptom Cauză şi remediu Pagina

Alimentarea nu este 
pornită.

Alimentarea poate să nu fie reluată dacă o opriţi cu ajutorul 
butonului ?/1 (ON/STANDBY) şi o porniţi din nou într-o 
perioadă scurtă de timp. După aproximativ 1 minut puteţi 
porni alimentarea din nou.

–

Închideţi bine capacul lămpii, apoi strângeţi şuruburile fix. 49

Verificaţi indicatorii de avertizare. 45

Alimentarea este oprită 
brusc.

Verificaţi „Power Saving” în meniul Setup  care trebuie 
să fie setată la „Standby.”

31

Setaţi „Power Saving” la „Off.” 31

Simptom Cauză şi remediu Pagina

Nicio imagine. Verificaţi dacă aţi conectat cablul de conexiune în mod 
corespunzător la echipamentul extern.

11

Selectaţi corect sursa de intrare folosind butonul INPUT. 13

Verificaţi dacă semnalul computerului este setat pentru 
ieşire spre un monitor extern.
În cazul în care semnalul computerului, dispozitivului 
notebook etc. este emis către afişajele acestora şi un 
monitor extern, imaginea de pe monitorul extern poate să nu 
fie afişată corect. Setaţi computerul pentru a emite semnalul 
doar la un monitor extern.

–

Imaginea are fantome. Imaginile video sunt afişate în 3D. Vizualizaţi imaginile 
video 3D folosind ochelarii 3D şi setaţi „2D-3D Display 
Sel.” la „3D.” 

14, 32

Zona luminoasă sau 
întunecată a imaginii 
video apare prea 
luminoasă sau prea 
întunecată.

Aceste simptome pot apărea atunci când este introdus un 
nivel al semnalului diferit de cele HDMI standard. 
Schimbaţi nivelul de ieşire al echipamentului conectat sau 
schimbaţi Dynamic Range din meniul Function  al 
unităţii.

33

Imaginea este prea 
întunecată.

Ajustaţi „Contrast” sau „Brightness” în meniul Picture  
în mod corespunzător.

23

Imaginea nu este clară. Ajustaţi focalizarea. 8

Dacă obiectivul are condens, lăsaţi unitatea pornită pentru 
aproximativ 2 ore.

–

Culoarea caracterelor sau 
imaginea nu sunt 
corespunzătoare.

Selectaţi înregistrarea dorită pentru culoare în „Panel 
Alignment” din meniul Installation .

36
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Afişaj pe ecran

Telecomandă

Imaginea rămâne pe 
ecran. (reţinerea 
imaginii)

Când imaginile statice cu nivel de contrast înalt sunt afişate 
pentru o perioadă lungă de timp, poate apărea fenomenul de 
reţinere a imaginii pe ecran. Aceasta este doar o stare 
temporară. Oprirea alimentării pentru o perioadă va elimina 
imaginea reţinută.

–

Coloritul roz sau verde 
apare pe porţiuni ale 
imaginii la aproximativ 1-3 
minute după pornire.

Aceasta se poate întâmpla din cauza mediului ambiant 
de utilizare.
Aşteptaţi aproximativ 5 minute cu alimentarea pornită. 
Culoarea va dispărea de la sine.

–

Simptom Cauză şi remediu Pagina

Afişajul pe ecran nu 
apare.

Setaţi „Status” din meniul Setup  la „On.” 30

Verificaţi dacă indicatorul ON/STANDBY se aprinde în 
verde. Dacă indicatorul ON/STANDBY se aprinde în verde, 
unitatea porneşte. Aşteptaţi până indicatorul nu mai 
luminează intermitent şi rămâne aprins în verde.

7

Numele modelului nu 
dispare de pe ecran.

Modul de afişare al unităţii poate fi setat la momentul 
achiziţionării. Consultaţi distribuitorul local sau personalul 
Sony calificat.

–

Simptom Cauză şi remediu Pagina

Telecomanda nu 
funcţionează.

Bateriile pot fi slăbite. Înlocuiţi-le cu baterii noi. –

Introduceţi bateriile la polaritatea corectă. –

Dacă există o lampă fluorescentă lângă detectorul 
telecomenzii, unitatea poate funcţiona necorespunzător sau 
neintenţionat.

–

Confirmaţi poziţia detectorului pentru telecomandă pe 
unitate.

3, 4

Setaţi „IR Receiver” sau „Front & Rear” din meniul 
Installation .

35

Asiguraţi-vă că nu aţi conectat cablul la conectorul IR IN. 3

Simptom Cauză şi remediu Pagina
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Imagini video 3D

Altele

Simptom Cauză şi remediu Pagina

Imaginea video nu 
are aspect de imagine 
video 3D.

Verificaţi dacă aţi pornit ochelarii 3D. 14

Verificaţi dacă bateria din ochelarii 3D este slăbită sau nu 
este încărcată suficient.

–

Setaţi „2D-3D Display Sel.” la „Auto” sau „3D.” 32

Verificaţi dacă semnalele de intrare sunt semnale 3D 
compatibile.

56

Este posibil ca semnalele 3D să nu fie introduse, în funcţie 
de specificaţiile selectorului AV/amplificatorului AV/
echipamentului extern conectat. Dacă semnalul 3D nu este 
introdus, confirmaţi specificaţiile şi/sau setările selectorului 
AV/amplificatorului AV/echipamentului extern.

–

Dacă poziţia de vizualizare este la distanţă prea mare de 
unitate, este posibil ca ochelarii 3D să nu poată afişa 
imaginile în mod corespunzător.

14

Dimensiunea ecranului nu este corespunzătoare. Setaţi 
factorul de mărire la nivel redus sau vizualizaţi imaginea de 
la o distanţă mai mare faţă de ecran.

61

Pentru detalii, consultaţi „Măsuri de precauţie pentru 
utilizare” din „Utilizarea ochelarilor 3D”.

14

Simptom Cauză şi remediu Pagina

Ventilatorul este 
zgomotos.

Verificaţi setarea „High Altitude Mode” din meniul 
Setup .

30

Asiguraţi-vă că temperatura camerei nu este prea ridicată. –

Verificaţi cerinţele de instalare ale unităţii.
Viteza ventilatorului creşte pentru a menţine fiabilitatea 
componentelor proiectorului într-o încăpere în care 
temperatura este mai ridicată decât în mod normal. 
Zgomotul ventilatorului devine uşor mai puternic. 
Temperatura normală aproximativă este de 25 °C (77 °F).

–

Deplasarea obiectivului 
nu poate fi ajustată.

Deplasarea obiectivului nu poate fi ajustată peste intervalul 
de mişcare. Ajustaţi deplasarea obiectivului în intervalul de 
mişcare.

10, 61
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Indicatoare de avertizare
Indicatoarele ON/STANDBY sau WARNING se aprind sau luminează intermitent dacă 
întâmpinaţi probleme cu proiectorul dvs.

Dacă simptomul persistă chiar şi după aplicarea măsurilor de mai sus, consultaţi personalul Sony 
calificat.
Dacă indicatorul luminează intermitent într-o manieră diferită de cea de mai sus, opriţi şi reporniţi 
alimentarea cu butonul [/1 (On/Standby) de pe telecomandă sau de pe panoul de control al unităţii.
Dacă simptomul este afişat din nou, consultaţi personalul Sony calificat.

Indicatoare aprinse/care 
luminează intermitent

Numărul de 
aprinderi 
intermitente

Cauză şi remediu

De două ori Închideţi capacul lămpii fix, apoi strângeţi 
şuruburile ferm (pagina 49).

De trei ori Temperatura lămpii este neobişnuit de 
ridicată. Opriţi alimentarea şi aşteptaţi 
răcirea lămpii, apoi porniţi-o din nou.
Dacă simptomul persistă, lampa se poate 
afla la finalul duratei sale de viaţă. În acest 
caz, înlocuiţi lampa cu una nouă 
(pagina 48).

De două ori Temperatura internă este deosebit de mare. 
Verificaţi pentru a vă asigura că nimic nu 
blochează orificiile de ventilare sau dacă 
unitatea este utilizată sau nu la altitudini 
ridicate.

De trei ori Ventilatorul este defect. Consultaţi 
personalul Sony calificat.

Notă

Indicator 
ON/STANDBY Indicator 

WARNING

(Luminează 
intermitent 
în roşu)

(Se aprinde 
în roşu)

(Luminează 
intermitent în 
roşu)

(Luminează 
intermitent 
în roşu)

Ambele indicatoare luminează 
intermitent
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Liste de mesaje
Mesaje de avertizare

Mesaje de precauţie

Simptom Cauză şi remediu Pagina

High temp.! Lamp off in 
1 min.

Opriţi alimentarea. –

Verificaţi pentru a vă asigura că nu există nicio obstrucţie a 
orificiilor de ventilare.

3, 4

Frequency is out of 
range!

Frecvenţa este în afara intervalului. Introduceţi un semnal 
care se încadrează în intervalul de frecvenţă acceptabil al 
unităţii.

53

Please replace the Lamp. Este momentul să înlocuiţi lampa. Înlocuiţi lampa.
Dacă acest mesaj apare din nou după ce aţi înlocuit lampa, 
procesul de înlocuire a lămpii nu este finalizat. Verificaţi 
procesul de înlocuire a lămpii.

Pentru a elimina acest mesaj, apăsaţi orice buton de pe 
telecomandă sau de pe panoul de control al unităţii o dată.

48

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

Verificaţi pentru a vă asigura că nu există nicio obstrucţie a 
orificiilor de ventilare.

3, 4

Dacă utilizaţi unitatea la altitudine ridicată, setaţi „High 
Altitude Mode” la „On.”

Dacă temperatura din unitate rămâne ridicată, „High 
Altitude Mode” este comutată pe „On” într-un minut, după 
care viteza ventilatorului creşte.

30

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

„Power Saving” este setată la „Standby.”

Dacă nu este introdus niciun semnal, alimentarea se opreşte 
după 1 minut şi proiectorul intră în modul standby.

31

Simptom Cauză şi remediu Pagina

Intrarea selectată nu primeşte niciun semnal de intrare. 
Verificaţi conexiunile.

11

Not applicable! Apăsaţi pe butonul corespunzător.
Operaţia care trebuie să fie activată de buton este momentan 
interzisă.

–

Settings Lock enabled. „Settings Lock” este setată la „Level A” sau „Level B.” 33

Notă

Notă

Notă
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Actualizarea 
software-ului
Puteţi descărca fişiere pentru actualizarea 
software-ului unităţii. Copiaţi fişierele 
descărcate în memoria USB, introduceţi 
stick-ul de memorie USB în terminalul USB 
al unităţii, apoi realizaţi actualizarea.
Pentru a utiliza caracteristicile actualizate, 
introduceţi un dispozitiv de memorie USB 
într-un PC conectat la Internet.
Descărcaţi fişierele actualizate de pe 
următorul site web Sony:
http://www.pro.sony.eu/
Site-ul web explică şi modul de instalare a 
actualizărilor.

Anumite memorii USB pot să nu fie 
acceptate pentru utilizare. Pentru detalii, 
consultaţi site-ul web de mai sus.

Despre HDR 
(Interval dinamic 
ridicat)
HDR este o expresie video care 
îmbunătăţeşte abilitatea de exprimare a 
spaţiilor întunecate şi luminoase comparativ 
cu expresiile video anterioare.

Despre funcţia 
Simulated 3D
• Utilizaţi funcţia Simulated 3D, ţinând cont 

de faptul că imaginea va avea un aspect 
diferit de imaginile iniţiale, deoarece 
această funcţie converteşte imaginile video.

• Ţineţi cont de faptul că, în cazul în care 
unitatea este utilizată pentru profit sau pentru 
vizualizare publică, afişarea imaginilor video 
2D ca imagini video 3D prin convertirea la 
3D simulat, poate constitui o încălcare a 
drepturilor de autor a drepturilor 
producătorilor, protejate prin lege.

NOTIFICĂRI ŞI 
LICENŢE SOFTWARE 
UTILIZATE PENTRU 
ACEST PRODUS
Consultaţi documentul „Informaţii despre 
licenţa software” furnizat separat.

Altele

Notă
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Înlocuirea lămpii
Lampa utilizată pentru sursa de lumină are o 
anumită durată de viaţă. Dacă lampa luminează 
mai slab, balanţa de culoare a imaginii devine 
ciudată sau pe ecran se afişează „Please replace 
the Lamp.”, este posibil ca lampa să fie 
epuizată. Înlocuiţi lampa cu una nouă 
(nefurnizată) fără întârziere.

Sfat
Durata de viaţă a sursei de lumină se schimbă 
în funcţie de mediul de instalare sau de 
condiţiile de utilizare. Puteţi utiliza lampa 
pentru mai mult timp evitând stingerea acesteia 
la mai puţin de câteva minute după aprindere.

Instrumente necesare pentru a începe:
• Lampa proiectorului LMP-H220 (opţional)
• Şurubelniţă Phillips standard
• Lavetă (cu protecţie la zgârieturi)

Atenţie
• Lampa rămâne fierbinte după oprirea unităţii 

cu butonul ?/1 (ON/STANDBY). Dacă 
atingeţi lampa este posibil să vă ardeţi la 
degete. Atunci când înlocuiţi lampa, aşteptaţi 
cel puţin 1 oră pentru ca aceasta să se răcească.

• Nu atingeţi suprafaţa lămpii. Dacă o atingeţi, 
ştergeţi amprentele cu o lavetă moale.

• Acordaţi atenţie specială pentru înlocuirea 
lămpii atunci când unitatea este instalată 
suspendată de plafon.

• Atunci când înlocuiţi lampa unităţii 
suspendate de plafon, nu staţi direct sub 
capacul lămpii. Atunci când îndepărtaţi uşiţa 
lămpii (capacul interior), evitaţi răsucirea sa. 
Dacă lampa explodează, fragmentele pot 
cauza vătămări corporale.

• Atunci când demontaţi unitatea lămpii, 
asiguraţi-vă că rămâne în poziţie orizontală, 
apoi trageţi drept în afară. Nu înclinaţi 
unitatea lămpii. Dacă trageţi unitatea lămpii 
când aceasta este înclinată şi dacă lampa se 
sparge, fragmentele se pot împrăştia, cauzând 
vătămări corporale.

• Asiguraţi-vă că utilizaţi o lampă de proiector 
LMP-H220 pentru înlocuire. Dacă utilizaţi 
lămpi diferite de modelul LMP-H220, 
unitatea poate să nu funcţioneze corect.

• Asiguraţi-vă că opriţi unitatea şi deconectaţi 
cablul de alimentare înainte de înlocuirea 
lămpii, apoi verificaţi dacă indicatorul ON/
STANDBY a fost oprit deja.

1 Opriţi unitatea şi deconectaţi cablul de 
alimentare cu c.a.

2 Atunci când amplasaţi unitatea pe o 
suprafaţă plată cum ar fi un birou etc., 
aşezaţi o pânză pentru a preveni 
zgârierea suprafeţei. Amplasaţi 
unitatea pe pânza respectivă.

Asiguraţi-vă că unitatea este amplasată pe 
o suprafaţă stabilă.

3 Atunci când apăsaţi piesa  indicată 
în ilustraţia capacului lămpii, glisaţi 
1 şi deschideţi 2 capacul lămpii.

4 Slăbiţi şurubul pentru uşiţa lămpii 
(capac interior) cu o şurubelniţă 
Phillips şi deschideţi uşiţa.

Note

Notă
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5 Slăbiţi cele 3 şuruburi ale lămpii cu 
şurubelniţa Phillips. Ţineţi mânerul, 
apoi trageţi lampa drept în afară.

• Nu slăbiţi alte şuruburi cu excepţia celor 
3 specificate.

• Ţineţi lampa de mâner pentru a o 
demonta şi a o ataşa.

6 Împingeţi lampa nouă de mâner fix pe 
poziţie, până ajunge la capăt, şi 
strângeţi cele 3 şuruburi.

Aveţi grijă să nu atingeţi blocul optic din 
interiorul unităţii.

7 Închideţi uşiţa lămpii (capacul 
interior) şi strângeţi şurubul.

8 Închideţi capacul lămpii.

Note

Mâner

Notă
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9 Ştergeţi praful de pe orificiile de 
ventilare (admisie) cu o lavetă moale.

10Opriţi unitatea, apoi selectaţi 
elementul de setare a lămpii din 
meniul Setup .
Se va afişa ecranul de meniu de mai jos.

Sfat
Dacă „Settings Lock” este setată la 
„Level B”, setaţi la „Off” o dată.

11 Selectaţi „Yes”.

Atenţie
Nu puneţi mâinile în slotul de înlocuire a 
lămpii şi nu permiteţi pătrunderea lichidelor 
sau a altor obiecte în slot, pentru a evita 
electrocutarea sau incendiul.

• Unitatea nu va porni dacă lampa nu este 
instalată fix pe poziţie.

• Unitatea nu va porni dacă nu aţi închis ferm 
capacul lămpii.

• Pentru a elimina un mesaj afişat pe ecran, 
apăsaţi o dată orice buton de pe telecomandă 
sau de pe panoul de control al unităţii.

Notă despre înlocuirea lămpii după 
spargere, în cazul instalării cu 
suspendare de plafon
Dacă lampa se sparge, fragmentele acesteia 
se pot împrăştia şi pot cauza vătămări 
corporale.
Dacă unitatea este suspendată de plafon, 
îndepărtaţi uşiţa lămpii (capacul interior), 
glisându-l pe orizontală încet după ce l-aţi 
ridicat la 30 de grade de deschidere. Evitaţi 
răsucirea uşiţei lămpii (capac interior).

Note

Orificii de ventilare 
(admisie)

Notă
Lampa conţine mercur. Regulile de aruncare 
a tuburilor luminescente utilizate ţin de 
regiunea în care locuiţi. Respectaţi politica de 
eliminare a deşeurilor din zona dvs.
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Curăţare
Curăţarea carcasei
• Pentru îndepărtarea prafului de pe carcasă, 
ştergeţi uşor cu o lavetă moale. Dacă 
praful este persistent, ştergeţi cu o lavetă 
moale umezită uşor într-o soluţie diluată 
de detergent neutru.

• Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv, 
agenţi de curăţare alcalini/acizi, pudră de 
curăţat sau solvenţi volatili, cum ar fi 
alcoolul, benzina, diluanţii sau 
insecticidele. 

• Curăţaţi unitatea cu o lavetă de curăţare. 
Ştergerea cu o lavetă murdară poate zgâria 
unitatea.

• Utilizarea unor astfel de materiale sau 
menţinerea unui contact prelungit cu 
materialele cauciucate sau din vinil pot 
duce la deteriorarea suprafeţei ecranului şi 
a materialului carcasei.
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Specificaţii

Element Descriere

Sistem de afişare Panou SXRD, sistem de proiecţie

Echipament de 
afişare

Dimensiunea 
zonei efective de 
afişare

0,74-inci (18,8 mm) SXRD

Număr de pixeli 26.542.080 pixeli (8.847.360 pixeli × 3)

Obiectiv de proiecţie Obiectiv cu zoom de 2,06 (motorizat)
f = 21,7 mm până la 44,7 mm
F3.0 - F4.0

Sursă de lumină Lampă cu presiune extrem de ridicată, de 225 W

Dimensiunea ecranului De la 60 inci la 300 inci (de la 1.524 mm la 7.620 mm) 
(măsurat pe diagonală)

Semnale digitale acceptate Consultaţi „Semnale presetate” (pagina 53).

HDMI (2 intrări), conformitate HDCP RGB
Y PB/CB PR/CR

Alte intrări/ieşiri TRIGGER Minijack, c.c. max. 12 V 100 mA

REMOTE RS-232C: D-sub cu 9 pini (tată)

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

Intrare IR Minijack

USB c.c. max. 5 V 500 mA

Dimensiuni exterioare (l, î, d) 495,6 mm × 205,3 mm × 463,6 mm (19 1/2 × 8 3/32 × 
18 1/4 inci) (fără părţile proeminente)

Greutate Aprox. 14 kg (31 lb)

Cerinţe de alimentare c.a. 100 V - 240 V, 4,0 A - 1,7 A, 50/60 Hz

Consum electric 390 W

Consum electric Standby 0,4 W (dacă „Remote Start” este setată la „Off”)

Standby în reţea 1,0 W (LAN) (dacă „Remote Start” este setată la „On”)
Dacă nu este conectat niciun terminal LAN, devine 
mod de consum de energie redus (0,5 W).

Temperatură de funcţionare De la 5 °C până la 35 °C (de la 41 °F până la 95 °F)

Nivel de umiditate în timpul 
funcţionării

Între 35% şi 85% (fără condens)

Temperatură de depozitare De la –20 °C până la +60 °C (de la –4 °F până la +140 °F)

Nivel de umiditate în timpul depozitării 10% - 90%

Accesorii furnizate Consultaţi „Verificarea accesoriilor furnizate” în 
Manualul de referinţă rapidă furnizat.

Accesorii opţionale Lampă proiector: LMP-H220 (pentru înlocuire)
Suport de suspendare a proiectorului: PSS-H10
Ochelari 3D activi: TDG-BT500A
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• Valorile pentru greutate şi dimensiuni sunt aproximative.
• Nu toate accesoriile opţionale sunt disponibile în toate ţările şi regiunile. Consultaţi distribuitorul 

Sony local autorizat.
• Informaţiile despre accesorii din acest manual sunt actuale începând cu septembrie 2018.

Design-ul şi specificaţiile acestei unităţi şi ale accesoriilor sale opţionale se pot modifica fără 
notificare prealabilă.

Următorul tabel indică semnalele şi formatele video pe care le puteţi proiecta folosind această 
unitate.
Dacă este introdus un semnal diferit de semnalul de presetare indicat mai jos, este posibil ca 
imaginea să nu fie afişată corect.

Note

Semnale presetate

Nr. memorie 
presetată Semnal presetat (rezoluţie) fH (kHz) fV (Hz) Sync

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

31,470 60,000 –

6 576/50p 576/50p
(PAL progresiv)
(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
(Împachetare cadre)

720/60p
(1280 × 720p)

90,000 60,000 –

19 720/50p
(Împachetare cadre)

720/50p
(1280 × 720p)

75,000 50,000 –

20 1080/24p
(Împachetare cadre)

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
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Numerele memoriei presetate pentru fiecare semnal de intrare

Semnal digital

* Anumite semnale digitale introduse de pe computere pot fi afişate ca număr al memoriei presetat 
pentru componentă sau semnal video GBR.

71 1920 × 1080/60i
(Împachetare cadre)

1080/60i 
(1920 × 1080i)

67,500 60,000 –

72 1920 × 1080/50i
(Împachetare cadre)

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 –

Signal Numărul memoriei presetate

Semnal componentă (conectorii HDMI 1, 2) 5 - 8, 10 - 14, 18 - 20, 71, 72, 74 - 79, 93 - 96

Semnal video GBR (conectorii HDMI 1, 2) 5 - 8, 10 - 14, 18 - 20, 71, 72, 74 - 79, 93 - 96

Semnal computer (conectorii HDMI 1, 2) 10*, 12*, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55

Nr. memorie 
presetată Semnal presetat (rezoluţie) fH (kHz) fV (Hz) Sync
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Elementele din meniurile disponibile pentru ajustare diferă în funcţie de semnalul de intrare. 
Următorul tabel le indică. Elementele care nu pot fi ajustate/setate nu sunt afişate în meniu.

Meniul Picture

z: Ajustabil/poate fi setat
–: Nu este ajustabil/nu poate fi setat
*1: Pentru mai multe detalii, consultaţi tabelele din „Motionflow” (pagina 59).

Semnale de intrare şi elemente ajustabile/de setare

Element
Semnal de intrare

Semnal componentă Semnal video GBR Semnal computer

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 (fără numerele 
memoriei presetate 
18 - 20, 71 şi 72)

z (fără numerele 
memoriei presetate 
18 - 20, 71 şi 72)

–

MPEG NR z (fără numerele 
memoriei presetate 
18 - 20, 71 şi 72)

z (fără numerele 
memoriei presetate 
18 - 20, 71 şi 72)

–

Smooth Gradation z (fără numerele 
memoriei presetate 
18 - 20, 71 şi 72)

z (fără numerele 
memoriei presetate 
18 - 20, 71 şi 72)

–

Film Mode z (fără numerele 
memoriei presetate 5, 

6, 10 - 14, 18 - 20, 
74 - 79 şi 93 - 96)

z (fără numerele 
memoriei presetate 5, 

6, 10 - 14, 18 - 20, 
74 - 79 şi 93 - 96)

–

Gamma Correction z z z

Color Correction z z z

Clear White z z z

x.v.Color z – –

HDR z (doar numerele 
memoriei presetate 
74 - 79 şi 93 - 96)

z (doar numerele 
memoriei presetate 
74 - 79 şi 93 - 96)

–

Color Space z z z
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Meniul Screen

z: Ajustabil/poate fi setat
–: Nu este ajustabil/nu poate fi setat
*1: Pentru mai multe detalii, consultaţi tabelele din „Mod de aspect” (pagina 58).

Atunci când conectaţi un cablu cum ar fi un cablu HDMI etc., verificaţi tipul de semnal în meniul 
Information  (pagina 38) şi „Semnal digital” (pagina 54) şi verificaţi elementele ajustabile/care 
pot fi setate.

Această unitate acceptă următoarele tipuri de semnale 3D.

*: Format 3D obligatoriu pentru standardele HDMI.

Anumite elemente ale meniurilor pot să nu fie disponibile pentru ajustare/setare, în funcţie de 
semnalele 3D.
Elementele care nu pot fi ajustate nu sunt afişate în meniu. Următoarele tabele indică aceste 
elemente.

Element
Semnal de intrare

Semnal componentă Semnal video GBR Semnal computer

Aspect*1
z z –

Notă

Semnale 3D compatibile

Rezoluţie Format de semnal 3D

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

Format Over-Under*

Împachetare cadre*

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

Împachetare cadre

1080/24p Format Side-by-Side

Format Over-Under*

Împachetare cadre*

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

Format Over-Under

Semnale 3D şi elemente ajustabile/de setare

Element
Semnale 3D

720/60p, 
720/50p

1080/60i, 
1080/50i

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

Reality Creation z z z z

Lamp Control z z z z

Motionflow z z z z

NR – – – –

MPEG NR – – – –
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z: Ajustabil/poate fi setat
–: Nu este ajustabil/nu poate fi setat
*1: Pentru mai multe detalii, consultaţi tabelele din „Mod de aspect” (pagina 58).

Dacă unitatea este setată să convertească imagini video 2D în imagini video 3D, anumite 
elemente din meniu pot să nu fie disponibile pentru ajustare/setare, în funcţie de setările 
„3D Format” din meniul Function . Elementele care nu pot fi ajustate nu sunt afişate în 
meniu. Următoarele tabele indică aceste elemente.

z: Ajustabil/poate fi setat
–: Nu este ajustabil/nu poate fi setat
*1: Acest element este disponibil doar dacă este introdus un semnal 1080/60i sau 1080/50i.
*2: Pentru mai multe detalii, consultaţi tabelele din „Mod de aspect” (pagina 58).

Smooth Gradation – – – –

Film Mode – z – –

x.v.Color z z z z

HDR – – – –

Aspect*1
z z z z

Element
Semnale 3D

Over-Under Side-by-Side Simulated 3D

Reality Creation z z z

Lamp Control z z z

Motionflow z z z

NR – – z

MPEG NR – – z

Smooth Gradation z z z

Film Mode*1 – z z

x.v.Color z z z

HDR – – –

Aspect*2
z z z

Element
Semnale 3D

720/60p, 
720/50p

1080/60i, 
1080/50i

1080/24p 1080/60p, 
1080/50p
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Elementele selectabile variază în funcţie de tipul de semnal de intrare sau de formatul 3D.
Pentru detalii, consultaţi tabelul de mai jos. Elementele care nu pot fi selectate nu sunt afişate 
în meniu.

2D

*1: Nu este afişată în meniu ca fixată pe Normal.

3D

Mod de aspect

Semnale acceptabile 4096 × 2160 3840 × 2160 1920 × 1080
1280 × 720

720 × 480
720 × 576 Altele

Număr de memorie 
presetată (pagina 53) 76 - 79, 96 74, 75, 93 - 95 7, 8, 10 - 14 5, 6 26, 32, 37, 45, 47, 

50, 55

Zoom 1.85:1 – z z z –

Zoom 2.35:1 – z z z –

Normal z z z z z*1

V Stretch z z z z –

Squeeze z z z z –

Stretch – – – z –

Semnale acceptabile 1920 × 1080, 1280 × 720

Format 3D Side-by-Side Over-Under Împachetare cadre Simulated 3D

Număr de memorie 
presetată (pagina 53) 7, 8, 10 - 14 10 - 14 18 - 20, 71, 72 7, 8, 10 - 14

Zoom 1.85:1 z z z z

Zoom 2.35:1 z z z z

Normal z z z z

V Stretch z z z z

Squeeze z z z z

Stretch – – – –
58RO



Elementele selectabile variază în funcţie de tipul de semnal de intrare sau de formatul 3D.
Pentru detalii, consultaţi tabelul de mai jos. Elementele care nu pot fi selectate nu sunt afişate 
în meniu.

2D

3D

Fiecare element ajustabil/de setare este stocat individual pentru fiecare conector de intrare. 
Pentru mai multe detalii, consultaţi tabelul de mai jos.

Numere de memorie presetată pentru fiecare semnal de intrare

Motionflow

Semnale acceptabile

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

3840 × 2160 4096 × 2160 Altele

Număr de memorie presetată 
(pagina 53) 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 – –

Semnale 
acceptabile 1920 × 1080, 1280 × 720

Format 3D Împachetare cadre Over-Under Side-by-Side Simulated 3D

Număr de 
memorie 
presetată 
(pagina 53)

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 – – – – – – – –

Condiţii de stocare pentru elementele ajustabile/de setare

Intrare Numere de memorie presetată

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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Meniul Picture

Element Condiţii de stocare

Calib. Preset Pentru fiecare conector de intrare

Reset Pentru fiecare conector de intrare şi Calib. Preset

Reality Creation

Contrast Enhancer

Lamp Control

Motionflow

Contrast

Brightness

Color

Hue

Color Temp.

  D93-D55

  Custom 1-5

    Gain R Pentru fiecare Color Temp., D93-D55 şi Custom 1-5

    Gain G

    Gain B

    Bias R

    Bias G

    Bias B

Sharpness Pentru fiecare conector de intrare şi Calib. Preset

NR

MPEG NR

Smooth Gradation

Film Mode

Gamma Correction

Color Correction

Clear White

x.v.Color

HDR

Color Space

    Cyan - Red Pentru fiecare Color Space

    Magenta - Green

Input Lag Reduction Pentru fiecare conector de intrare şi Calib. Preset
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Distanţă de proiecţie şi interval de 
deplasare a obiectivului
Această distanţă de proiecţie se referă la distanţa dintre partea din faţă a obiectivului şi 
suprafaţa proiectată.

Intervalul de deplasare a obiectivului reprezintă distanţa în procente (%) pe care obiectivul 
poate fi deplasat de la centrul imaginii proiectate. Intervalul de deplasare a obiectivului este 
considerat ca 0 % atunci când punctul A din ilustraţie (punctul în care o linie trasată din centrul 
obiectivului şi imaginea proiectată se intersectează în unghi drept) este aliniat cu centrul 
imaginii proiectate şi lăţimea completă sau înălţimea completă a imaginii proiectate sunt 
considerate a fi 100%.

VS +:  Interval de deplasare a obiectivului pe verticală (în sus) [%]
VS –:  Interval de deplasare a obiectivului pe verticală (în jos) [%]
HS +:  Interval de deplasare a obiectivului pe orizontală (dreapta) [%]
HS –:  Interval de deplasare a obiectivului pe orizontală (stânga) [%]

Distanţa de proiecţie L

Imagine proiectată Partea din faţă a obiectivului

Intervalul de deplasare a 
obiectivului

Imagine proiectată

Centrul obiectivului
50%

50%

Centrul imaginii 
proiectate

Partea laterală a unităţii

A

Centrul 
obiectivului

Imagine proiectată

VS +

VS –

HS – HS +

Regiune umbrită: Intervalul de 
deplasare a obiectivului

Intervalul de deplasare a obiectivului
Imagine proiectată

Centrul obiectivului50%

50%

Centrul imaginii 
proiectate

Partea de sus a unităţii

A
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Dacă proiecţia are loc în format 1.90:1 (Afişaj complet nativ 17:9)

Distanţă de proiecţie
Unitate: m (inci)

Formula distanţei de proiecţie
D: Dimensiunea imaginii proiectate (Diagonală) Unitate: m (inci)

Intervalul de deplasare a obiectivului

Dimensiunea imaginii de proiecţie
Distanţa de proiecţie L

Diagonală Lăţime x Înălţime

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

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

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

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

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

Distanţa de proiecţie L (lungime minimă) Distanţa de proiecţie L (lungime maximă)

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 + sau HS –) [%]
VS – = 80 – 2,742 × (HS + sau HS –) [%]
HS + = HS – = 31 – 0,365 × (VS + sau VS –) [%]
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Dacă proiecţia are loc în format 1.78:1 (16:9)

Distanţa de proiecţie
Unitate: m (inci)

Formula distanţei de proiecţie
D: Dimensiunea imaginii proiectate (Diagonală) Unitate: m (inci)

Intervalul de deplasare a obiectivului

Dimensiunea imaginii de proiecţie
Distanţa de proiecţie L

Diagonală Lăţime x Înălţime

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

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

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

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

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

Distanţa de proiecţie L (lungime minimă) Distanţa de proiecţie L (lungime maximă)

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
Zona de afişare a imaginilor video

Zona de proiecţie

85%

80%

33% 33% VS + = 85 – 2,576 × (HS + sau HS –) [%]
VS – = 80 – 2,576 × (HS + sau HS –) [%]
HS + = HS – = 33 – 0,388 × (VS + sau VS –) [%]
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Dacă proiecţia are loc în format 2.35:1

Distanţa de proiecţie
Unitate: m (inci)

Formula distanţei de proiecţie
D: Dimensiunea imaginii proiectate (Diagonală) Unitate: m (inci)

Intervalul de deplasare a obiectivului

Dimensiunea imaginii de proiecţie
Distanţa de proiecţie L

Diagonală Lăţime x Înălţime

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

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

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

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

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

Distanţa de proiecţie L (lungime minimă) Distanţa de proiecţie L (lungime maximă)

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
Zona de afişare a imaginilor video

Zona de proiecţie

105%

99%

31% 31% VS + = 105 – 3,387× (HS + sau HS –) [%]
VS – = 99 – 3,387 × (HS + sau HS –) [%]
HS + = HS – = 31 – 0,295 × (VS + sau VS –) [%]
64RO



Dimensiuni
Partea frontală

Unitate: mm (ţoli)

Partea inferioară
Unitate: mm (ţoli)

495,6 (19 1/2)

Centrul 
obiectivului

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)

Partea din faţă 
a carcasei

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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Distanţa dintre partea din faţă a obiectivului şi partea din faţă a carcasei
Unitate: mm (ţoli)

Ataşarea suportului de suspendare a proiectorului PSS-H10

Vedere din faţă
Unitate: mm (ţoli)

36,8 (1 7/16)

Partea din faţă a obiectivului

Partea din faţă a carcasei

150 (5 29/32)

75 
(2 15/16)

8 
(5/16)

Plafon

Centrul braţului de 
susţinere

Suprafaţa 
inferioară a 
suportului de 
montare

Centrul obiectivului

17
5 

(6
 7 / 8

)
11

8 
(4

 21
/ 3

2)
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Vedere laterală
Unitate: mm (ţoli)

Vedere de sus
Unitate: mm (ţoli)

Partea din faţă 
a carcasei

463,6 (18 1/4)

258,4 (10 3/16)

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

Partea din faţă 
a carcasei

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

Suport de montare superior 
pentru plafon

Centrul braţului de susţinere (centrul braţului 
de susţinere diferă de cel al unităţii.)

45 (1 25/32)
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Orificii pentru suportul pentru plafon
Utilizaţi şuruburile cu o lungime de 5,3 mm (7/32 inci, minimum) - 7,6 mm (5/16 inci, 
maximum) pentru suportul pentru plafon.
Cuplu de strângere recomandat (tensiune la întoarcerea şurubului în direcţia de rotaţie): 
1,4 ± 0,2 N-m

Unitate: mm (ţoli)

Unitate

Introduceţi piuliţa (M5)

Orificiu pentru şurub
Lungimea maximă

a şurubului

Lungimea minimă a
şurubului
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Index
Numere
3D Settings

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

A
Actualizarea software-ului ...................... 47
Ajustarea poziţiei imaginii ........................ 7
All Reset ................................................. 31
Anamorphic Lens ................................... 35
Aspect

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

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

C
Calib. Preset

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

Cinema Black Pro ................................... 23
Clear White ............................................. 26
Color ....................................................... 24
Color Correction ..................................... 25
Color Format ........................................... 38
Color Space ....................................... 26, 38
Color Temp. (Temperatură) .................... 24
Conectarea la echipamente video 

sau la un computer ...........................11
Conector LAN .................................... 3, 39
Conectori .................................................. 3
Contrast ................................................... 23

Contrast Enhancer ...................................23
Curăţare ...................................................51

D
Depanare .................................................42
Detector telecomandă ............................3, 4
Dimensiuni ..............................................65
Distanţă de proiecţie ....................62, 63, 64
Distanţă de proiecţie şi interval 

de deplasare a obiectivului ..............61
Dynamic Range .......................................33

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

F
Fereastra de ajustare a obiectivului .........10
Film Mode ...............................................25

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

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

I
Image Flip ...............................................35
Indicatoare de avertizare .....................3, 45
Înlocuirea lămpii .....................................48
Input Lag Reduction ................................27
IR Receiver ..............................................35

L
Lamp Control ..........................................23
Lamp Setting ...........................................31
Lamp Timer .............................................38
Language .................................................30
Lens Control ............................................35
Localizarea comenzilor

Faţă/partea dreaptă ................................3
Spate/partea stângă/bază ........................4
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M
Meniu

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

Menu Position ......................................... 30
Mesaje

Avertizare ............................................ 46
Precauţie .............................................. 46

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

Motionflow ............................................. 23
MPEG NR (MPEG Noise Reduction) .... 25

N
Network Management ............................ 31
Network Setting ...................................... 37
NR (Noise Reduction) ............................ 24
Numărul memoriei presetate .................. 38

O
Ochelari 3D

Interval de comunicare pentru 
ochelarii 3D ................................. 14

Utilizarea ochelarilor 3D .................... 14
Oprire ...................................................... 13

P
Panel Alignment ..................................... 36
Panou de control ....................................... 4
Pornire ...................................................... 7
Power Saving .......................................... 31
Proiecţia imaginii .................................... 13

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

Resetarea elementelor .............................21

S
Semnale 3D compatibile .........................56
Semnale de intrare şi elemente ajustabile/

de setare ...........................................55
Semnale presetate ....................................53
Settings Lock ...........................................33
Sharpness .................................................24
Signal type ...............................................38
Smooth Gradation ...................................25
Software Version .....................................38
Specificaţii ...............................................52
Status .......................................................30

T
Telecomandă .............................................5
Test Pattern ..............................................33
Trigger Select ..........................................35

V
Video 3D .................................................14

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

Informaţii privind mărcile comerciale
• „PlayStation” este marcă comercială 

înregistrată a Sony Interactive 
Entertainment Inc.

• Termenii HDMI, HDMI High-
Definition Multimedia Interface şi sigla 
HDMI sunt mărci comerciale sau mărci 
comerciale înregistrate ale HDMI 
Licensing Administrator, Inc. în Statele 
Unite şi în alte ţări.

• „Blu-ray” şi „Blu-ray Disc” sunt mărci 
comerciale ale Blu-ray Disc Association.

• „x.v.Color (x.v.Colour)”, „Motionflow” 
şi siglele acestora sunt mărci comerciale 
ale Sony Corporation.

........................................................................
Acest proiector este compatibil cu DeepColor, 
x.v.Color, LipSync, semnal de intrare pentru 
computer, semnal 3D şi semnal 4K la standarde 
HDMI. De asemenea, este compatibil cu HDCP.
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