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Ön/Sağ Taraf

Uyarı göstergeleri

a ON/STANDBY göstergesi 
(sayfa 45)

b WARNING göstergesi (sayfa 45)

Konektörler

c LAN konektörü (sayfa 39)

d HDMI 1/HDMI 2 konektörü 
(sayfa 11)

e TRIGGER konektörü (sayfa 35)

f IR IN konektörü 
Üniteyi kontrol etmek için sinyal verir.

g REMOTE konektörü
Uzaktan kontrol için bilgisayar vb. 
cihazlara bağlanır.

h USB konektörü (sayfa 47)

Diğerleri

i Lamba kapağı (sayfa 48)

j Havalandırma delikleri (çıkış)

k Havalandırma delikleri (giriş) 
(sayfa 50)

l Uzaktan kumanda dedektörü 
(sayfa 7)

Kontrollerin Yeri

Uyarı göstergeleri
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Arka/Sol Taraf/Aşağı Kısım
Kontrol panelindeki düğmeler, uzaktan kumanda üzerindeki düğmelerle aynı ada sahiptir.

Kontrol paneli

a ?/1 (ON/STANDBY) düğmesi 
(sayfa 7)

b INPUT düğmesi (sayfa 13)

c MENU düğmesi (sayfa 20)

d M/m/</, (ok)/  (enter) 
düğmesi (sayfa 20)

e LENS düğmesi (sayfa 7)

Diğerleri

f Uzaktan kumanda dedektörü 
(sayfa 7)

g Havalandırma delikleri (giriş) 
(sayfa 50)

h AC IN soketi (sayfa 7)

i Projektör askı aparatı bağlantı 
deliği (sayfa 66)

j  Ön ayak (ayarlanabilir) 
(sayfa 10)

Kontrol paneli
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Uzaktan Kumanda
a LIGHT düğmesi

Uzaktan kumandadaki düğmelerin 
ışığını yakar.

b Kızılötesi verici

c ?/1 (ON/STANDBY) düğmesi 
(sayfa 7)

d INPUT düğmesi (sayfa 13)

e CALIBRATED PRESET düğmeleri 
(sayfa 19)

f PATTERN düğmesi (sayfa 8)

g RESET düğmesi (sayfa 21)

h M/m/</, (ok)/  (enter) 
düğmeleri (sayfa 20)

i MENU düğmesi (sayfa 20)

j MOTIONFLOW düğmesi 
(sayfa 23)

k ASPECT düğmesi (sayfa 16)

l COLOR SPACE düğmesi 
(sayfa 27)

m COLOR TEMP düğmesi 
(sayfa 24)

n GAMMA CORRECTION düğmesi 
(sayfa 25)

o 3D düğmesi(sayfa 14)

p COLOR CORRECTION düğmesi 
(sayfa 26)

q REALITY CREATION düğmesi 
(sayfa 23)

r CONTRAST ENHANCER düğmesi 
(sayfa 23)

s SHARPNESS +/– düğmesi 
(sayfa 24)

t CONTRAST +/– düğmesi 
(sayfa 24)

u BRIGHTNESS +/– düğmesi 
(sayfa 24)
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Üniteyi Kurma
Ünite ve ekran arasındaki kurulum mesafesi, 
ekranın boyutuna ve lens kaydırma 
özelliklerini kullanıp kullanmadığınıza göre 
değişiklik gösterir. Bu üniteyi ekranınızın 
boyutuna uyacak şekilde kurun. Ünite ile 
ekran arasındaki mesafe (yansıtma 
mesafesi) ve yansıtılan videonun boyutuyla 
ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Yansıtma 
Uzaklığı ve Lens Kaydırma Aralığı" 
(sayfa 61).

1 Üniteyi lens ekrana paralel duracak 
şekilde konumlandırın.

Üstten görünüm

2 Ekrana bir görüntü yansıtın ve 
görüntüyü ekrana sığacak şekilde 
ayarlayın (sayfa 7).

Ekran düz olmayan bir yüzeyde 
kullanıldığında ekran ve ünite arasındaki 
mesafeye ya da kullanılan yakınlaştırma 
ayarlarına bağlı olarak nadiren ekranda çizgiler 
görünebilir. Bu durum, ünitenin arızalı olduğu 
anlamına gelmez.

Bağlantılar ve Hazırlıklar

Ekran

Not
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Görüntü Konumunu 
Ayarlama
Ekrana bir görüntü yansıtın ve ardından 
görüntü konumunu ayarlayın.

İpuçları
• Ünitenin yan panelindeki ?/1 (ON/

STANDBY), INPUT, MENU ve M/m/
</,/  (kumanda kolu) düğmeleri 
uzaktan kumandadaki düğmelerle aynı işlevi 
görür. LENS düğmesi, uzaktan kumandanın 
PATTERN düğmesiyle aynı şekilde işlev 
görür.

• Lensi ayarlarken ünite üzerindeki LENS 
düğmesine her bastığınızda lens ayarlama 
işlevi "Lens Focus", "Lens Zoom" ve "Lens 
Shift" arasında geçiş yapar.

Ünitenin kurulum konumuna bağlı olarak 
üniteyi uzaktan kumandayla kontrol 
edemeyebilirsiniz. Bu durumda uzaktan 
kumandayı ünitenin uzaktan kumanda 
dedektörüne veya ekrana doğrultun.

1 AC güç kablosunu üniteye 
bağladıktan sonra elektrik prizine 
takın.
ON/STANDBY gösterge ışığı kırmızı 
yanar ve ünite bekleme moduna girer.

2 Üniteyi çalıştırmak için ?/1 
(ON/STANDBY) düğmesine basın.

ON/STANDBY göstergesi yeşil renkte 
yanıp söner ve ardından yeşil renkte 
yanar.

Uzaktan 
kumanda 
dedektörü

Not

Kırmızı renkte 
yanar.

On saniye boyunca 
yeşil renkte yanıp 
söner ve sonra yeşil 
renkte yanar.
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3 Odağı ayarlayın.
Lens Odağı ayar penceresini (test 
düzeni) görüntülemek için art arda 
PATTERN düğmesine basın. Ardından 
M/m/</, düğmelerine basarak 
görüntünün odağını ayarlayın.

İpuçları
• "Lens Control", Installation  menüsünde 

"Off" olarak ayarlandığında lensi 
ayarlayamazsınız (FOCUS, ZOOM veya 
SHIFT) (sayfa 35).

• "Test Pattern", Function  menüsünde 
"Off" olarak ayarlandığında test düzeni 
gösterilmez (sayfa 33).

Uzaktan kumanda veya ünitenin kontrol paneli 
üzerindeki düğmeleri kullanarak lensi 
ayarlayın. Ellerinizle doğrudan lensi çevirerek 
ayar yapmayın. Bunun sonucunda üniteye 
zarar verebilirsiniz veya ünitede arızaya neden 
olabilirsiniz.

4 Görüntü boyutunu ayarlayın.
Lens Yakınlaştırma ayar penceresini 
(test düzeni) görüntülemek için art arda 
PATTERN düğmesine basın. Ardından 
M/m/</, düğmelerine basarak 
görüntünün boyutunu ayarlayın.

Görüntüyü büyütmek için M/, 
düğmesine basın.
Görüntüyü küçültmek için m/< 
düğmesine basın.

5 Görüntü konumunu ayarlayın.
Lens Kaydırma ayar penceresini (test 
düzeni) görüntülemek için art arda 
PATTERN düğmesine basın. Ardından 
M/m/</, düğmelerine basarak 
görüntüyü uygun konuma ayarlayın.

İpucu
 Düğmesine bastığınızda test düzeni 

kaybolur.

Pencere konumunu ayarlarken lens ünitesine 
dokunmayın; aksi takdirde parmaklarınız 
hareket eden parçalar arasında sıkışabilir.

Not

Not
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Yatay konumu ayarlamak için

</, düğmesine basın.
Ekrana yansıtılan görüntü, lensin 
merkezinden ekran genişliğinin maksimum 
%31'i oranında sağa veya sola doğru hareket 
eder.

Üstten görünüm

Dikey konumu ayarlamak için

M/m düğmesine basın.
Ekrana yansıtılan görüntü, lensin 
merkezinden ekran yüksekliğinin 
maksimum %85'i oranında yukarı veya 
maksimum %80'i oranında aşağı doğru 
hareket eder.

Yandan görünüm

Ekrana yansıtılan görüntüyü hareket ettirecek 
aralık yalnızca aşağıda gösterilen sekizgen 
içerisinde ayarlanabilir. Ayrıntılar için 
"Yansıtma Uzaklığı ve Lens Kaydırma Aralığı" 
(sayfa 61) bölümüne bakın.

%31 %311 ekran genişliği

: Görüntüyü maksimum oranda 
sola hareket ettirirken görüntü 
konumu

: Görüntüyü maksimum oranda 
sağa hareket ettirirken görüntü 
konumu

Not

%85

%80

1 ekran 
yüksekliği

: Görüntüyü maksimum oranda 
yukarı hareket ettirirken görüntü 
konumu

: Görüntüyü maksimum oranda 
aşağı hareket ettirirken görüntü 
konumu
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Yansıtılan görüntünün hareket 
aralığı

Kurulum yüzeyinin eğimini 
ayarlamak için
Ünite, düz olmayan bir yüzeye kuruluysa 
üniteyi uygun seviyede tutmak için ön ayağı 
(ayarlanabilir) kullanın.

• Ünite aşağı veya yukarı doğru eğimliyse 
yansıtılan görüntü ikizkenar yamuk şeklini 
alabilir.

• Ön ayağı (ayarlanabilir) döndürürken elinizi 
sıkıştırmamaya dikkat edin.

Lens ayarlama penceresi 
(test düzeni)

Notlar

0,85 
Dikey

0,31 
Yatay

Dikey: Yansıtılan görüntünün genişliği
Yatay: Yansıtılan görüntünün yüksekliği

0,31 
Yatay

0,8 
Dikey

Yansıtılan Görüntü

Ön ayak 
(ayarlanabilir)

Ayarlamak için 
döndürün.

1,78:1 (16:9)

2,35:1

1,85:1

1,33:1 (4:3)

Aralıklı çizgiler, her bir en/boy oranının ekran 
boyutunu gösterir.
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Video Donanımına veya bir Bilgisayara 
Bağlanma
Bir DVD oynatıcıyı/kaydediciyi, Blu-ray Disc oynatıcıyı/kaydediciyi veya HDMI çıkışı 
olan bir PlayStation®'ı ünitenin HDMI girişine takarak yüksek görüntü kalitesinin keyfini 
çıkarabilirsiniz.

Bağlantıları kurarken aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:
• Bağlantıları kurmadan önce donanımı tamamen kapatın.
• Her bağlantı için uygun kabloyu kullanın.
• Kablo fişlerini düzgünce takın. Fişlerin gevşek takılması arızaya veya düşük görüntü 

kalitesine neden olabilir. Bir kabloyu çıkarırken kablodan değil fişten tutun.
• Bağlı cihazın kullanım talimatlarına bakın.

Ünitenin sağ tarafı

AV amplifikatörü Hoparlörler

HDMI çıkış konektörlerine 
sahip donanım

Computer

HDMI çıkışına

HDMI kablosu (birlikte verilmez)

: Video sinyali akışı Kablo türü logosunun belirtildiği Birinci Sınıf 
Yüksek Hızlı bir HDMI kablosu kullanın.
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• Birinci Sınıf Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanın. Diğer türde kablolar kullanıyorsanız 4K 
videolar düzgün bir şekilde görüntülenmeyebilir.

• Bir HDMI kablosunu üniteye bağlarken ünitenin HDMI girişinin üst kısmındaki V işaretiyle kablo 
konektörü üzerindeki v işaretinin aynı konuma getirildiğinden emin olun.

• Üniteye bir HDMI kablosuyla bağlanan donanımdan alınan görüntü doğru değilse bağlı 
donanımın ayarlarını kontrol edin.

• Dizüstü bilgisayar gibi bir bilgisayarı, sinyali hem bilgisayarın ekranına hem de bu donanımın 
ekranına gönderecek şekilde ayarlarsanız donanımın görüntüsü düzgün bir şekilde 
yansıtılmayabilir. Bilgisayarınızı sinyal çıkışını sadece bir harici monitöre verecek şekilde 
ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızla birlikte verilen çalıştırma talimatlarına başvurun. 
Bilgisayarın ayarları için bilgisayar üreticisine danışın.

Notlar
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Görüntüyü Yansıtma

1 Hem üniteyi hem de üniteye bağlı 
donanımı çalıştırın.

2 Ekrandaki giriş paletini görüntülemek 
için INPUT düğmesine basın.

3 Hangi donanımdaki görüntüleri 
göstermek istediğinizi seçin.
Yansıtmayı yapacağınız donanımı 
seçmek için art arda INPUT düğmesine 
veya M/m/  (enter) düğmesine basın.

İpucu
"Status", Setup  menüsünde "Off" olarak 
ayarlandığında giriş paleti görüntülenmez. 
Giriş terminalleri arasında sırayla geçiş 
yapmak için INPUT düğmesine basın.

1 ?/1 (ON/STANDBY) düğmesine 
basın.
Ekranda “POWER OFF?” mesajı 
görüntülenir.

2 Mesaj kaybolmadan tekrar ?/1 
(ON/STANDBY) düğmesine basın.
ON/STANDBY göstergesi yeşil renkte 
yanıp söner ve fan, iç sıcaklığı düşürmek 
için çalışmaya devam eder. 

Fan durur ve ON/STANDBY göstergesi 
yeşil renkte yanıp sönerken sürekli 
olarak kırmızı yanmaya başlar.

Güç tamamen kapatılmıştır. Artık AC güç 
kablosunun bağlantısını kesebilirsiniz.

Gösterge yanıp sönerken AC güç kablosunun 
bağlantısını asla kesmeyin.

İpucu
Yukarıdaki adımları uygulamak yerine ?/1 
(ON/STANDBY) düğmesini yaklaşık 1 saniye 
boyunca basılı tutarak da üniteyi 
kapatabilirsiniz.

Yansıtma

Gücü Kapatma

Örnek: Bu ünitenin HDMI 1 konektörüne 
bağlı video donanımındaki görüntüyü 
göstermek için.

Not
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3D Video 
Görüntüleri İzleme
Aktif 3D Gözlüğü (TDG-BT500A) 
kullanarak 3D oyunlardan ve 3D Blu-ray 
Disc'lerden elde ettiğiniz güçlü 3D video 
görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.

1 3D uyumluluğu için üniteye bağlanan 
HDMI donanımını çalıştırın ve 
ardından 3D içeriği oynatın.
3D içeriği oynatma konusundaki 
ayrıntılı bilgi için bağlanan donanımın 
çalıştırma talimatlarına başvurun.

2 Üniteyi çalıştırın ve 3D video 
görüntüsünü ekrana yansıtın.
Görüntüyü yansıtmayla ilgili ayrıntılı 
bilgi için bkz. "Görüntüyü Yansıtma" 
(sayfa 13).

3 3D gözlüğü çalıştırın ve yüzünüzde 
rahatça duracak şekilde takın.
3D gözlüğü kullanmayla ilgili ayrıntılı 
bilgi için bkz. "3D Gözlüğü Kullanma" 
(sayfa 14).

İpucu
Ünitenin 3D sinyali tespit ettiğinde 3D video 
görüntülerini otomatik olarak yansıtmasını 
sağlamak için "2D-3D Display Sel." için 
varsayılan fabrika ayarı "Auto"dur.

• Sinyalin türüne bağlı olarak 3D video 
görüntüsünü göstermek mümkün 
olmayabilir. İzlemek istediğiniz 3D içeriğin 
biçimine uygun olması için "2D-3D Display 
Sel." seçeneğini "3D" ve "3D Format" 
ayarını "Side-by-Side" veya "Over-Under" 
olarak ayarlayın (sayfa 32).

• 3D gözlüğü iletişim aralığında kullanın 
(sayfa 14).

• 3D video görüntülerini her birey farklı 
algılayabilir.

• Kullanım ortamının sıcaklığı düşükken 3D 
etkisi azalabilir.

3D işlevlerini ayarlama
Uzaktan kumandadaki 3D düğmesine 
basarak veya Function  menüsündeki 
"3D Settings" üzerinden 3D işlevlerini 
ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için "3D 
Settings" (sayfa 32) bölümüne bakın.

1 3D gözlüğü çalıştırın ve üniteye 
kaydedin.
3D gözlüğün kaydını yapmayla ilgili 
ayrıntılı bilgi için 3D gözlükle birlikte 
verilen kullanım talimatlarına başvurun.

2 3D gözlüğü takın.

3 Ekrana dönün.

Kullanım önlemleri
Şu durumlarda hatalı çalışma meydana 
gelebilir:
• Görüntüleme konumu, projektörden çok 

uzak olduğunda 
• Ünite yanında kablosuz LAN 

(IEEE802.11 b/g/n) veya 2,4 GHz bant 
genişliğine sahip bir mikrodalga fırın gibi 
cihazlar olduğunda

3D gözlük iletişim aralığı
Aşağıdaki şekil 3D gözlüğün iletişim 
aralığını belirtmektedir. 3D video 
görüntülerini iletişim aralığından daha uzak 
bir mesafede izlemeye çalışırsanız veya 
üniteyi iletişim aralığının dışındaki bir yere 
kurarsanız 3D gözlük, görüntüleri doğru bir 
şekilde göstermeyebilir. Aynı zamanda 
mesafe, ünitenin bulunduğu odanın 
ortamına ve kurulum ortamına göre de 
değişiklik gösterir.

Notlar

3D Gözlüğü Kullanma
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Üstten veya yandan görünüm

Projektör

10 m 10 m 

10 m 

10 m 
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Video Sinyaline Göre En/Boy Oranını Seçme
Alınan video sinyaline en uygun en/boy 
oranını seçebilirsiniz.

ASPECT düğmesine basın.
Düğmeye her bastığınızda "Aspect" ayarını 
seçebilirsiniz. Aynı zamanda menüden de bu 
ayarı seçebilirsiniz (sayfa 28).

ASPECT 
düğmesi

Orijinal görüntü Tavsiye edilen ayar ve oluşan görüntüler

1,85:1

Sıkıştırılmış 1,85:1

1.85:1 Zoom

2,35:1

Sıkıştırılmış 2,35:1

2.35:1 Zoom
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Orijinal görüntü Tavsiye edilen ayar ve oluşan görüntüler

1,78:1 (16:9)

1,33:1 (4:3)

Yan panellerle 1,33:1 (4:3)

Normal

2,35:1

V Stretch

Anamorfik lens kullanırken

16:9

Squeeze

Anamorfik lens kullanırken
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• Seçilebilir en/boy oranı modları giriş 
sinyaline göre değişiklik gösterir (sayfa 58).

• En/boy oranı modları bilgisayar sinyali 
alınırken seçilemez.

"Aspect" ayarının değiştirilmesiyle 
ilgili notlar
• Modu seçerken orijinal görüntünün 

oranını değiştirdiğinizde farklı bir görüntü 
elde edeceğinizi göz önünde bulundurun.

• Üniteyi kâr amacıyla ya da halka açık 
gösterim amacıyla kullanırken en/boy 
oranını değiştirdiğinizde orijinal resim 
üzerinde değişiklik yaparak eser sahibi ya 
da üreticilerin yasal olarak korunan 
haklarının ihlal edebileceğinizi 
unutmayın.

Orijinal görüntü Tavsiye edilen ayar ve oluşan görüntüler

Sıkıştırılmış

Stretch

Notlar
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Görüntü İzleme Modunu Seçme
Video kaynağına veya oda koşullarına en 
çok uyan görüntüleme modunu 
seçebilirsiniz.
2D ve 3D için farklı ön ayar modlarını ayrı 
ayrı kaydedip kullanabilirsiniz.

CALIBRATED PRESET düğmelerinden 
birine basın.

CALIBRATED 
PRESET 
düğmeleri

Ayar öğeleri Açıklama

CINEMA FILM 1 Görüntü kalitesi, ana pozitif filmden beklenen yüksek seviyede 
dinamiklik ve netlik üretmeye uygundur.

CINEMA FILM 2 Görüntü kalitesi, Cinema Film 1'i temel alarak sinema 
salonundaki ekrandan beklenen zengin tonları ve renkleri 
üretmeye uygundur.

REF Bu görüntü kalitesi ayarı, hiçbir ayarlama yapmadan orijinal 
görüntü kalitesine sadık bir şekilde üretim yapmak veya görüntü 
kalitesinin keyfini sürmek için uygundur.

TV Görüntü kalitesi; TV programları, müsabakalar, konserler ve 
diğer video görüntülerini izlemeye uygundur.

PHOTO Dijital fotoğraf makinesiyle çekilmiş fotoğrafları yansıtmak için 
idealdir.

GAME Görüntü kalitesi, iyi ayarlanmış renkler ve hızlı yanıt ile oyun 
oynamaya uygundur.

BRT CINE Görüntü kalitesi, oturma odası gibi aydınlık ortamlarda film 
izlemeye uygundur.

BRT TV Görüntü kalitesi; oturma odası gibi aydınlık ortamlarda TV 
programları, müsabakalar, konserler ve diğer video 
görüntülerini izlemeye uygundur.

USER Görüntü kalitesini istediğiniz şekilde ayarlar ve ayarı kaydeder. 
Fabrika varsayılan ayarı "REF" ile aynıdır.
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Açıklama için kullanılan menü ekranları gerçek menü ekranından farklı olabilir.

Menüler üzerinden 
çalıştırma 
Ünite, çeşitli ayarlamaları ve ayarları 
yapmak için bir ekran menüsüyle 
donatılmıştır. Sonunda bir ok (B) bulunan 
bir öğe adı seçerseniz ayar öğelerini içeren 
sonraki menü penceresi görüntülenir.

1 MENU düğmesine basın.
Menü penceresi görüntülenir.

2 Bir menü öğesi seçmek için M/m 
düğmesine ve , veya  düğmesine 
basın.
Seçilen menüdeki ayarlanabilen öğeler 
görüntülenir. Seçilen öğe beyaz renkle 
gösterilir.

3 Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek 
için M/m düğmesine ve , veya  
düğmesine basın.
Ayar öğeleri açılır bir menüde, bir ayar 
menüsünde, bir ayarlama menüsünde 
veya sonraki menü penceresinde 
görüntülenir.

Açılır menü

Ayar menüsü

Ayarlama menüsü

Menüleri Kullanma

Not

Ayar öğeleri
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Sonraki menü penceresi

4 Bir öğenin ayarını veya ayarlamasını 
yapın.

Ayarlama düzeyini değiştirirken
Değeri artırmak için M/, düğmesine 
ve azaltmak için m/< düğmesine basın.
Ayarı kaydetmek ve orijinal menü 
ekranına dönmek için  düğmesine 
basın.

Ayarı değiştirirken
Ayarı değiştirmek için M/m düğmesine 
basın.
Orijinal ekrana dönmek için  
düğmesine basın.
Seçilen öğeye bağlı olarak < 
düğmesini kullanarak orijinal ekrana 
dönebilirsiniz.

Menüyü temizlemek için
MENU düğmesine basın.

Ayarlanan görüntüyü sıfırlamak 
için
Picture  menüsünden "Reset" öğesini 
seçin.

Ekran görüntülendiğinde < düğmesini 
kullanarak "Yes"i seçin ve  düğmesine 
basın.

Aşağıdaki ayarların hepsi fabrika ön 
ayarlarındaki değerine sıfırlanır:
Picture  menüsündeki "Reality 
Creation", "Cinema Black Pro", 
"Motionflow", "Contrast", "Brightness", 
"Color", "Hue", "Color Temp.", "Sharpness" 
ve "Expert Setting"

Ayarlanan öğeleri sıfırlamak için
Menü ekranından bir öğe seçin ve açılır 
menüyü, ayar menüsünü veya ayarlama 
menüsünü görüntüleyin.
Yalnızca seçilen ayarları fabrika ön 
ayarlarındaki değere sıfırlamak için uzaktan 
kumandadaki RESET düğmesine basın.

Uzaktan kumandadaki RESET düğmesi 
yalnızca ayarlama veya ayar menüsü 
seçildiğinde kullanılabilir.

Ayar öğeleri

Not
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Picture Menüsü
Picture menüsü, görüntüyü ayarlamak için kullanılır.

Bu öğeler, giriş sinyalinin türüne bağlı olarak ayarlanamayabilir veya yapılandırılamayabilir. 
Ayrıntılar için "Giriş Sinyalleri ve Ayarlanabilir Öğeler/Ayar Öğeleri" (sayfa 55) bölümüne bakın.

Köşeli parantez içinde verilen öğe adları, uzaktan kumandanın üzerindeki öğeleri temsil eder.

Not

Ayar öğeleri Açıklama

Calib. Preset 
[CALIBRATED 
PRESET]

Video kaynağına veya çevreye en çok uyan görüntüleme modunu 
seçebilirsiniz.
2D ve 3D için farklı ön ayar modlarını ayrı ayrı kaydedip 
kullanabilirsiniz.
Cinema Film 1: Görüntü kalitesi, ana pozitif filmden beklenen yüksek 
seviyede dinamiklik ve netlik üretmeye uygundur.
Cinema Film 2: Görüntü kalitesi, Cinema Film 1'i temel alarak sinema 
salonundaki ekrandan beklenen zengin tonları ve renkleri üretmeye 
uygundur.
Reference: Bu görüntü kalitesi ayarı, hiçbir ayarlama yapmadan orijinal 
görüntü kalitesine sadık bir şekilde üretim yapmak veya görüntü 
kalitesinin keyfini sürmek için uygundur.
TV: Görüntü kalitesi; TV programları, müsabakalar, konserler ve diğer 
video görüntülerini izlemeye uygundur.
Photo: Dijital fotoğraf makinesiyle çekilmiş fotoğrafları yansıtmak için 
idealdir.
Game: Görüntü kalitesi, iyi ayarlanmış renkler ve hızlı yanıt ile oyun 
oynamaya uygundur.
Bright Cinema: Görüntü kalitesi, oturma odası gibi aydınlık ortamlarda 
film izlemeye uygundur.
Bright TV: Görüntü kalitesi; oturma odası gibi aydınlık ortamlarda TV 
programları, müsabakalar, konserler ve diğer video görüntülerini 
izlemeye uygundur.
User: Görüntü kalitesini zevkinize göre ayarlayabilir ve ayarı 
kaydedebilirsiniz. Fabrika varsayılan ayarı "Reference" ile aynıdır.

İpucu
Görüntü kalitesi ayarlarında yapılan tüm değişiklikler her bir giriş için 
kaydedilir.
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Reset Mevcut durumda seçilen tüm Calib. Preset modu ayarlarını varsayılan 
değerlerine sıfırlar (sayfa 21).

İpucu
Sıfırlama işlemi, "Color Temp." öğeleri için kaydedilen ayarları 
etkilemez.

Reality Creation 
[REALITY 
CREATION]

Görüntülerin ayrıntılarını ve gürültü işlemesini ayarlar. (Süper 
çözünürlük işlevi)
On: "Reality Creation" ayarını yapar.

Database: "Normal" veya "Mastered in 4K" seçeneğini belirleyin.
"Mastered in 4K", Sony Pictures Home Entertainment tarafından 
sunulan "Blu-ray Disc™ "Mastered in 4K" için uyumlu görüntü 
kalitesi sunar.
Resolution: Ayar değerini artırdığınızda görüntünün dokusu ve 
ayrıntıları keskinleşir.
Noise Filtering: Ayar değerini artırdığınızda gürültü (görüntü sertliği) 
daha az dikkat çeker.
Test: On/Off: "Reality Creation"ın etkisini kontrol etmek için belirli 
frekanslarda "On" ve "Off" arasında değişiklik yapar.

İpucu
Test esnasındaki durumun ekran konumu, "Menu Position" ayarıyla 
birlikte çalışır (sayfa 30).

Off: "Reality Creation" işlevi uygulanmaz.

Cinema Black Pro

Contrast Enhancer 
[CONTRAST 
ENHANCER]

Parlak ve karanlık parçaların düzeyini otomatik olarak düzelterek 
kontrastı sahneye göre optimize eder.
Görüntü keskinliğini artırır ve görüntüyü dinamikleştirir.
High/Middle/Low: Kontrast geliştiriciyi ayarlayabilirsiniz.
Off: "Contrast Enhancer" işlevi uygulanmaz.

Lamp Control Lamba çıkışını değiştirir.
High: Parlaklığı artırır ve daha parlak görüntüler yansıtır.
Low: Parlaklığı azaltır ve siyah tonları güçlendirmek için parlaklığı en 
aza indirir. 

İpucu
"Low" ayarını seçmek fan gürültüsünü ve aynı zamanda daha uzun 
lamba ömrü için enerji tüketimini azaltır.

Motionflow 
[MOTIONFLOW]

Smooth High: Daha akıcı görüntü hareketi sağlar; özellikle film tabanlı 
içerikte etkilidir. 
Smooth Low: Standart kullanım için daha akıcı görüntü hareketi sağlar. 
True Cinema: Saniyede 24 kareyle oluşturuluş filmler gibi görüntüler 
orijinal kare hızında yeniden üretilir. 
Off: "Motionflow" işlevi uygulanmaz.

İpuçları
• Seçilen "Smooth High", "Smooth Low" veya "True Cinema" bozuk 

görüntüye neden oluyorsa "Off"u seçin.
• Görüntü içeriğine bağlı olarak ayarı değiştirseniz bile etkisini görsel 

olarak göremeyebilirsiniz.

Ayar öğeleri Açıklama
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Contrast 
[CONTRAST]

Kontrastı ayarlar.
Yüksek değerler görüntülerdeki keskinliği artırırken düşük değerler 
keskinliği azaltır.
Uzaktan kumandadaki CONTRAST +/- düğmelerine basarak 
ayarlamalar yapabilirsiniz.
HDR sinyali; "HDR10", "HDR Reference" ve "HLG" olarak alındığında 
veya "HDR" için "Auto" ayarı yapıldığında "Contrast" yerine "Contrast 
(HDR)" görüntülenir.

Brightness
[BRIGHTNESS]

Görüntünün parlaklığını ayarlar.
Ayar ne kadar yüksekse görüntü o kadar parlaktır. Ayar ne kadar düşükse 
görüntü o kadar karanlıktır.
Uzaktan kumandadaki BRIGHTNESS +/- düğmelerine basarak 
ayarlamalar yapabilirsiniz.

Color Renk yoğunluğunu ayarlar.
Ayar ne kadar yüksekse yoğunluk o kadar yüksektir. Ayar ne kadar 
düşükse yoğunluk o kadar düşüktür.

Hue Renk tonunu ayarlar.
Ayar ne kadar yüksekse görüntü o kadar yeşilimsi olur. Ayar ne kadar 
düşükse görüntü o kadar kırmızımsı olur.

Color Temp.
[COLOR TEMP]

Renk sıcaklığını ayarlar.
D93: Normalde TV'lerde kullanılan 9300K renk sıcaklığına eşittir. 
Beyaz renklere mavi bir ton katar.
D75: Yardımcı standart aydınlatıcı olarak kullanılan 7500K renk 
sıcaklığına eşittir. "D93" ve "D65" arasında normal bir ton verir.
D65: Standart aydınlatıcı olarak kullanılan 6500K renk sıcaklığına 
eşittir. Beyaz renklere kırmızı bir ton katar.
D55: Yardımcı standart aydınlatıcı olarak kullanılan 5500K renk 
sıcaklığına eşittir. Beyaz renklere daha da kırmızı bir ton katar.
Custom 1-5: En sevdiğiniz renk sıcaklığını ayarlamanızı, belirlemenizi 
ve kaydetmenizi sağlar.
Fabrika varsayılan ayarları aşağıdaki gibidir.

Custom 1: "D93" renk sıcaklığı ayarıyla aynıdır.
Custom 2: "D75" renk sıcaklığı ayarıyla aynıdır.
Custom 3: "D65" renk sıcaklığı ayarıyla aynıdır.
Custom 4: "D55" renk sıcaklığı ayarıyla aynıdır.
Custom 5: Parlaklığa öncelik veren ayardır.

İpucu
Tercihinize göre her öğeyi bir renk sıcaklığına ayarlayabilirsiniz.

Sharpness
[SHARPNESS]

Bir görüntünün hatlarını keskinleştirir veya gürültüyü azaltır.
Ayar ne kadar yüksekse görüntü o kadar keskindir. Ayar ne kadar 
düşükse görüntü o kadar yumuşaktır ve gürültü azaltılmıştır.
Uzaktan kumandadaki SHARPNESS +/- düğmelerine basarak 
ayarlamalar yapabilirsiniz.

Ayar öğeleri Açıklama
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Expert Setting

NR (Gürültü 
Engelleme)

Görüntünün sertliğini veya gürültüsünü azaltır.
Auto: Görüntünün sertliğini veya gürültüsünü otomatik olarak azaltmak 
için gürültü düzeyini belirler.
High/Middle/Low: Giriş sinyali kaynağının sertliğine veya gürültüsüne 
göre bir ayar seçin.
Off: NR (gürültü engelleme) işlevi uygulanmaz.

İpucu
Giriş sinyali kaynağına bağlı olarak "Auto" ile gürültü seviyesi doğru bir 
şekilde tespit edilemeyebilir. Görüntü, "Auto" ile kabul edilemez bir 
kalitedeyse "High", "Middle", "Low" veya "Off" ayarlarından birini 
seçin.

MPEG NR 
(MPEG Gürültü 
Engelleme)

Özellikle dijital sinyallerdeki blok gürültüyü ve sivrisinek gürültüsünü 
azaltır.
Auto: Görüntünün blok veya sivrisinek gürültüsünü otomatik olarak 
azaltmak için gürültü düzeyini belirler.
High/Middle/Low: Giriş sinyali kaynağının blok veya sivrisinek 
gürültüsüne göre bir ayar seçin.
Off: MPEG NR (MPEG gürültü engelleme) işlevi uygulanmaz.

İpucu
Giriş sinyali kaynağına bağlı olarak "Auto" ile gürültü seviyesi doğru bir 
şekilde tespit edilemeyebilir. Görüntü, "Auto" ile kabul edilemez bir 
kalitedeyse "High", "Middle", "Low" veya "Off" ayarlarından birini 
seçin.

Smooth Gradation Görüntülerin düz kısımlarının tonlamasını yumuşatır.
High/Middle/Low: Hassas tonlama efektini ayarlayabilirsiniz.
Off: Hassas tonlama işlevi uygulanmaz.

Film Mode Seçtiğiniz film kaynağına göre oynatma için ayar yapın.
Auto: Orijinal görüntü hareketini yeniden üretmek için uygundur. 
Normalde bu ayarı "Auto" olarak belirleyin.
Off: Video sinyallerini otomatik olarak tespit etmeden görüntüleri 
kademeli biçimde oynatır.

Gamma 
Correction
[GAMMA 
CORRECTION]

Görüntü tonunun yanıt özelliklerini ayarlar.
10 seçenekten en sevdiğiniz tonu seçin.
1,8: Parlak Genelde daha parlak bir görüntü üretir.
2,0
2,1
2,2
2,4
2,6: Karanlık Genelde daha karanlık bir görüntü üretir.
Gamma 7: Karanlık kısımları vurgulayarak daha keskin bir görüntü 
üretir.
Gamma 8: Gamma 7'den daha parlak bir görüntü üretir. Oturma odası 
gibi aydınlık ortamlarda izlerken bu ayarı seçin.
Gamma 9: Gamma 8'den daha parlak bir görüntü üretir.
Gamma 10: Görüntülerdeki keskinliği artırır. Oturma odası gibi 
aydınlık ortamlarda TV programları vb. izlerken bu ayarı seçin.
Off: "Gamma Correction" işlevi uygulanmaz.

Ayar öğeleri Açıklama
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Color Correction
[COLOR 
CORRECTION]

On: Seçilen renklerin Tonunu, Doygunluğunu veya Parlaklığını ayarlar.
Hedef rengi belirlemek için aşağıda verilen 1 ve 2 adımlarını 
tekrarlayın.
1 "Color Select" öğesini seçmek için M/m düğmesine basın ve 

ardından "Red", "Yellow", "Green", "Cyan", "Blue" ve "Magenta" 
arasından istediğiniz rengi seçmek için </, düğmesine basın.

2 "Hue", "Saturation" veya "Brightness" seçimini yapmak için M/m 
düğmesine basın ve ardından yansıtılan görüntüyü izlerken isteğinize 
göre ayarlamak için </, düğmesini kullanın.

Off: "Color Correction" efekti uygulanmaz.

Clear White Canlı beyazları vurgular.
High/Low: "Clear White" efektini ayarlayabilirsiniz.
Off: "Clear White" efekti uygulanmaz.

x.v.Color Üniteyi x.v.Color'ı destekleyen bir donanıma bağlarken ve x.v.Color 
video sinyalini oynatırken bu öğeyi ayarlayın.
On: x.v.Color video sinyalini oynatabilirsiniz.
Off: "x.v.Color" işlevi uygulanmaz.

İpucu
x.v.Color işlevini "On" olarak ayarladığınızda gama ayarlama işlevi 
devre dışı bırakılır.

HDR HDR içeriğinin nasıl oynatılacağını ayarlar.
Auto: HDR içeriğini otomatik olarak ayırt eder ve optimum görüntü 
kalitesini uygular.
Bir giriş sinyali BT.2020'yi desteklediğinde "Color Space" otomatik 
olarak "BT.2020"ye ayarlanır. BT.2020'den farklı bir sinyal alındığından 
"Color Space"de ayarlanan mod uygulanır. (Bu durumda "BT.2020" 
kullanılamaz.)
HDR10: HDR10 uyumlu içeriği oynatırken ayarlayın.
HDR Reference: Bu mod, HDR10 uyumlu içeriği maksimum 1000 
nitlik parlaklıkla oynatmaya uygundur.
HLG: HLG uyumlu içeriği oynatırken ayarlayın.
Off: HDR içeriğinden başka içerikleri oynatırken seçin.
"HDR10", "HDR Reference", "HLG" veya "Off" seçiliyken "Color 
Space"in tüm modları seçilebilir.

• Ayar, giriş içeriği için doğru değilse videonun parlak ve karanlık 
alanları çok parlak veya çok karanlık görünebilir.

• "HDR10" veya "HDR Reference" ayarını yaparken her iki modda da 
görüntü kalitesini karşılaştırın ve ortalama parlaklık ile parlak alanların 
tonunu optimum olarak gösteren modu seçin.

Ayar öğeleri Açıklama

Notlar
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Color Space
[COLOR SPACE]

Renk alanını dönüştürür.
BT.709: Yüksek çözünürlüklü televizyon yayını veya Blu-ray Disc için 
kullanılan ITU-R BT.709 renk alanı. Renk alanı sRGB'ye denk gelir.
BT.2020: Renk alanı BT.709'dan daha geniştir. HDR içeriklerini 
oynatırken bu ayarı kullanın.
Color Space 1: Renk alanı; spor, konser vb. TV programları ve video 
görüntüleri izlemeye uygundur.
Color Space 2: Renk alanı, oturma odası gibi aydınlık ortamlarda TV 
programları, müsabakalar, konserler ve diğer video görüntüleri izlemeye 
uygundur.
Color Space 3: Renk alanı, oturma odası gibi aydınlık ortamlarda film 
izlemeye uygundur.
Custom: Renk alanı ayarını kendiniz yapabilirsiniz.

"HDR", "Auto" olarak ayarlandığında, seçilebilir mod sinyal türüne göre 
değişir (sayfa 26).

Input Lag 
Reduction

Bir videonun ekranının gecikmesini azaltır.
On: Video görüntüsü girişini gösterme süresini kısaltır. Harici bir 
kumanda vb. araçları kullanırken ekran tepki hızının performansını 
artırmada etkilidir.
Off: "Input Lag Reduction" işlevini kapatır.

İpucu
"Input Lag Reduction", "On" olarak ayarlandığında Motionflow, NR ve 
MPEG NR ayarlanamaz.

Ayar öğeleri Açıklama

Not
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Screen Menüsü
Görüntü boyutunu, en/boy oranı modunu vb. ayarlayabilirsiniz.

Bu öğeler, giriş sinyalinin türüne bağlı olarak kullanılamayabilir. Ayrıntılar için "Giriş Sinyalleri ve 
Ayarlanabilir Öğeler/Ayar Öğeleri" (sayfa 55) bölümüne bakın.

Köşeli parantez içinde verilen öğe adları, uzaktan kumandanın üzerindeki öğeleri temsil eder.

Not

Ayar öğeleri Açıklama

Aspect
[ASPECT]

Geçerli giriş sinyali için gösterilecek en/boy oranını ayarlayabilirsiniz 
(sayfa 16). 
Yalnızca bir video sinyali alındığında işlevi ayarlayabilirsiniz.
1.85:1 Zoom: 1,85:1 en/boy oranına sahip bir görüntü, orijinal en/boy 
oranında gösterilir ve ekranın üst ve alt kısmında siyah şeritler 
görünmeyecek şekilde genişletilir.
2.35:1 Zoom: 2,35:1 en/boy sahip bir görüntü, orijinal en/boy oranında 
gösterilir ve ekranın üst ve alt kısmındaki siyah şeritler olabildiğince 
küçük görünecek şekilde genişletilir.
Installation  menüsündeki "Trigger Select" üzerinden "2.35:1 
Zoom"u seçtiğinizde TRIGGER konektöründen 12 V sinyal çıkışı olur 
(sayfa 35).
Normal: Giriş videosu, orijinal en/boy oranında gösterilir ve ekranı 
doldurmak için genişletilir. Bu mod, 1,78:1 (16:9) ve 1,33:1 (4:3) 
videoları görüntülemek için uygundur.
V Stretch: Bu mod, piyasada satılan anamorfik bir lensle 2,35:1 
videoları görüntülemek üzere 2,35:1 ekranı kullanmak için en uygun 
moddur.
Installation  menüsündeki "Trigger Select" üzerinden "V Stretch" i 
seçtiğinizde TRIGGER konektöründen 12 V sinyal çıkışı olur 
(sayfa 35).
Squeeze: Bu ayar sayesinde piyasada satılan anamorfik bir lensi 
kullanarak 1,78:1 (16:9) ve 1,33:1 (4:3) videoları doğru en/boy 
oranlarında görüntülersiniz.
Stretch: 1,78:1 (16:9) en/boy oranı olarak 1,33:1'e (4:3) sıkıştırılan 
videoları görüntüler.
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Ayar öğeleri Açıklama

İpuçları
• "V Stretch" veya "Squeeze" öğesini seçtiğinizde Installation  

menüsündeki "Anamorphic Lens" bölümünden anamorfik lens türünü 
seçin.

• Seçilebilir en/boy oranı modları giriş sinyaline göre değişiklik gösterir 
(sayfa 58).

• En/boy oranı, bir bilgisayardan gelen veya 4096 × 2160 
çözünürlüğündeki giriş sinyali için seçilemez (sayfa 53, 54 ve 58).

Blanking Bu özellik, görüntülenebilir alanı ekranın dört yönünde ayarlamanızı 
sağlar.
On: M/m düğmelerini kullanarak Sol, Sağ, Yukarı veya Aşağı kısımları 
vurgulayıp ayarlanacak köşeyi seçin.
</, düğmelerini kullanarak karartmanın miktarını ayarlayın. 

Off: "Blanking" işlevini kapatır.

İpucu
En/boy oranı ayarına bağlı olarak sağ/sol karartma kullanılamayabilir.
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Setup Menüsü
Setup menüsü fabrika ön ayarları vb. ayarları değiştirmek için kullanılır.

Ayar öğeleri Açıklama

Status Ekranın görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlar.
Belirli menüler, güç kesilirken gösterilen mesaj ve uyarı mesajları 
dışında ekranı kapatmak için "Off" olarak ayarlayın.

Language Menüde ve ekranlarda kullanılan dili seçer.

Menu Position Ekrandaki menünün gösterileceği konumu değiştirebilirsiniz.
Bottom Left: Menüyü ekranın sol alt kısmında gösterir.
Center: Menüyü ekranın ortasında gösterir.

High Altitude Mode Üniteyi geçerli atmosfer basıncında çalışabilecek şekilde ayarlar.
On: Üniteyi 1500 m (yaklaşık 4900 ft.) veya daha yüksek bir irtifada 
kullanırken bu ayarı kullanın.
Off: Üniteyi normal irtifada kullanırken bu ayarı kullanın.

İpucu
Bu öğe, "On" olarak ayarlandığında fan hızı arttığından fan gürültüsü 
kısmen daha fazladır.

Remote Start Uzaktan Başlatma ayarlarını yapar.
On: Gücü bir bilgisayardan veya ağa bağlı bir terminalden açabilirsiniz.
Off: Uzaktan Başlatma işlevini kapatır.

İpuçları
• İşlevi kullanmak için ünitenin önceden ağa bağlanmış olması gerekir 

(sayfa 37).
• Uzaktan Başlatma işleviyle gücü açmak için bir bilgisayardan veya 

terminalden özel bir komut gönderilmelidir. Ayrıntılı bilgiler için 
yetkili Sony personeline danışın.

Remote Start, "On" olarak ayarlandığında bekleme modu güç 
gereksinimleri artar. Network Management "On" olarak ayarlandığında 
Remote Start ayarı otomatik olarak "On" şeklinde değiştirilir ve bu ayarı 
değiştiremezsiniz. Ayrıca bu ayar menüde gösterilmez.

Not
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Network Management On: Ağa bağlıyken ve projektör kontrol donanımıyla sürekli olarak 
iletişimde kaldığınızda bu ayarı seçin.

Network Management "On" olarak ayarlandığında ağ işlevi sürekli 
olarak etkin kalır. Ünite sürekli olarak ağa bağlı olmadığında Network 
Management'ı "Off" olarak ayarlayın. "On" olarak ayarladığınızda güç 
tüketimi artar.

Power Saving Güç tasarrufu modunu ayarlar.
Standby: 10 dakika boyunca sinyal girişi olmadığında güç otomatik 
olarak kapatılır ve projektör bekleme moduna geçer.
Off: Güç tasarrufu işlevini devre dışı bırakır.

Lamp Setting Lambaları değiştirirken istediğiniz lamba ayarını yapın 
(sayfa 48).

All Reset Tüm ayarlar fabrika ön ayar değerlerine döndürülür.

Information  menüsündeki "Lamp Timer" öğesi sıfırlanmaz.

Ayar öğeleri Açıklama

Not
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Function Menüsü
Function menüsü, ünitenin çeşitli işlevlerinin ayarlarını değiştirmek için kullanılır.

Ayar öğeleri Açıklama

3D Settings 3D işlevinin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

2D-3D Display 
Sel.

Video görüntülerini "2D" veya "3D" olarak değiştirmek için.
Auto: 3D bilgilerine* sahip HDMI sinyalleri alındığında 3D video 
görüntülerini gösterir. Diğer sinyaller alındığında 2D video görüntülerini 
gösterir.
3D: 3D video görüntülerini "3D Format"ta seçilen 3D sistemine göre 
gösterir. Ancak, 3D bilgilerine sahip HDMI sinyalleri sistem tarafından 
alındığında 3D video görüntülerini bu HDMI sinyallerinin 3D sistemine 
göre gösterir.
* 3D bilgileri, 3D'yi ayırt etmek için kullanılan ek bilgilerdir. Bazı 

HDMI sinyalleri, 3D'yi ayırt etmek için ek bilgilere sahipken diğer 
HDMI sinyallerinde bu bilgiler yoktur.

3D Format: HDMI giriş sinyallerinde 3D bilgisi mevcut olmadığında 
3D sistemi ayarlar.

Simulated 3D: 2D video görüntülerini 3D video görüntülerine 
dönüştürür. Bu ayar yalnızca HD sinyallerinin girişi için yapılabilir.
Video kaynağına göre simüle edilmiş 3D özelliğinin etkisi sınırlı 
olabilir.
3D video görüntülerini her birey farklı algılayabilir.
Side-by-Side: 3D görüntüleri benzer iki görüntü olarak yan yana 
göstermek için bunu seçin.
Over-Under: 3D görüntüleri benzer iki görüntü olarak üst üste 
göstermek için bunu seçin.

İpuçları
• "2D-3D Display Sel." bazı video kaynakları için “3D” olarak 

ayarlanamaz. Geçerli 3D sinyalleri için bkz. "Uyumlu 3D Sinyalleri" 
(sayfa 56).

• Simüle edilmiş 3D özelliği, ekran boyutuna (100 ila 120 inç önerilir) 
ve video kaynağına bağlı olarak sınırlı bir etki gösterebilir.

• 3D video görüntüsü gösterilirken menü ekranı gölgelendirilir ve ekran 
en iyi 3D gözlükle görüntülenebilir.
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3D Depth Adjust Ekrandaki 3D video görüntülerinin derinliğini ayarlamak için kullanılır. 
Bu ayar yalnızca "Simulated 3D" dışındaki bir 3D Format seçildiğinde 
yapılabilir.

"3D Depth Adjust"ın "0" olarak ayarlanmasını tavsiye ederiz. 3D video 
görüntülerinin alınması "3D Depth Adjust" ayarına bağlı olarak zor 
olabilir.

Simulated 3D 
Effect

2D içerik, 3D video görüntülerine dönüştürüldüğünde 3D efektini 
ayarlamak için kullanılır. "High", "Middle" ve "Low" seçenekleri 
arasından efekti seçebilirsiniz.

İpucu
Simüle edilmiş 3D işleviyle dönüştürülen 3D video görüntülerini her 
birey farklı algılayabilir.

Dynamic Range HDMI 1 ve HDMI 2 konektörleri için video girişi düzeyini ayarlar.
Auto: Video girişi düzeyini otomatik olarak ayarlar.
Limited: Video girişi düzeyi, 16-235 eşdeğerinde olan sinyaller için 
ayarlanır.
Full: Video girişi düzeyi, 0-255 eşdeğerinde olan sinyaller için ayarlanır.

Bağlanan HDMI cihazının video çıkışı ayarı doğru ayarlanmamışsa 
videonun aydınlık ve karanlık kısımları çok aydınlık veya çok karanlık 
görünebilir.

HDMI Signal Format 4K için video sinyali formatlarını değiştirir.
Standard Format: Görüntüleri standart HDMI formatında gösterir. 
Enhanced Format: Görüntüleri daha ayrıntılı HDMI formatında 
gösterir. 

İpuçları
• Bir görüntü veya ses çıkışı "Enhanced Format" seçiliyken normalden 

farklı olabilir. Bu durumda "Standard Format" ayarını yapın.
• Video sinyali biçimleri arasında geçiş yaptıktan sonra görüntünün 

gösterilmesi zaman alabilir.

Test Pattern Ayara göre bir test düzeni gösterir.
On: Lens; "Lens Focus", "Lens Zoom" ve "Lens Shift" ile ayarlanırken 
kullanılacak test düzeni ekranda görüntülenir.
Off: Test düzeni görüntülenmez.

İpucu
Test düzeni gösterilirken odağı kolaylıkla ayarlayabilmeniz için yalnızca 
yeşil renkte gösterilir.

Settings Lock Çalıştırmayla ilgili hataları önlemek için menü öğesi ayarlarını kilitler 
(sayfa 34).
Off: Ayarlar Kilidini iptal eder.
Level A: Grup 1 öğeleri (aşağıda) menüde gösterilmez ve kullanılamaz.
Level B: Grup 1 ve Grup 2 öğeleri (aşağıda) menülerde gösterilmez ve 
kullanılmaz.

Ayar öğeleri Açıklama

Depth

NormalFront Depth

Not
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Grup 1 Grup 2

Ayarlar Kilidiyle Kilitlenen Öğeler

Picture Menüsü

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

Setup Menüsü

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

Function Menüsü

Dynamic Range
Test Pattern

Installation Menüsü

Image Flip
Lens Control
Anamorphic Lens
Trigger Select
IR Receiver
Panel Alignment
Network Setting
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Installation Menüsü
Installation menüsü, kurulum ayarlarını değiştirmek için kullanılır.

Ayar öğeleri Açıklama

Image Flip Ekrandaki görüntüyü yatay ve/veya dikey olarak döndürür.
HV: Görüntüyü yatay ve dikey olarak döndürür.
H: Görüntüyü yatay olarak döndürür. 
V: Görüntüyü dikey olarak döndürür.
Off: Görüntü dönmez.
Arkaya yansıtma kurulumunda veya tavana kurulumda bu öğeyi 
kullanın.

Lens Control "Lens Focus", "Lens Zoom" ve "Lens Shift" gibi lens işlemlerinin 
yanlışlıkla yapılmasını engeller.
On: Lensin ayarlanmasını sağlar.
Off: Lenste ayar yapılmasını engeller.

Anamorphic Lens Anamorfik Lens dönüşüm oranını karşılamak için bir ayar seçin.
1.24x: Yatay oranı 1,24× olan bir anamorfik lens kullanırken bu ayarı 
seçin.
1.32x: Yatay oranı 1,32× olan bir anamorfik lens kullanırken bu ayarı 
seçin.

Trigger Select TRIGGER konektörünün çıkış işlevini değiştirir.
Off: TRIGGER konektörünün işlevini kapatır.
Power: Ünite açıkken TRIGGER konektöründen 12 V sinyal çıkışı 
sağlar. Ünite bekleme modundayken TRIGGER konektörü sinyal çıkışı 
sağlamaz.
V Stretch: "Aspect" ayarının "V Stretch" seçeneğiyle çalışır (sayfa 28) 
ve TRIGGER konektöründen 12 V sinyal çıkışı sağlar.
2.35:1 Zoom: "Aspect" ayarının "2.35:1 Zoom" seçeneğiyle çalışır 
(sayfa 28) ve TRIGGER konektöründen 12 V sinyal çıkışı sağlar.

IR Receiver Ünitenin ön ve arkasındaki uzaktan kumanda dedektörlerini (Kızılötesi 
Alıcısı) seçer. 
Front & Rear: Hem ön hem arka dedektörü etkinleştirir.
Front: Yalnızca ön dedektörü etkinleştirir.
Rear: Yalnızca arka dedektörü etkinleştirir.
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Panel Alignment Bu özellik, ekrandaki karakterlerin veya görüntünün rengindeki 
boşlukları ayarlamanızı sağlar
Adjust: "Adjust Color" veya "Adjust Item" öğesini seçerek renklerdeki 
boşlukları ayarlar.

Adjust Item: Aşağıdan ayarlamaların nasıl yapılacağını seçer.
Shift: Görüntünün tamamını kaydırır ve ayarlamalar yapar.
Zone: İstenen aralığı seçer ve ayarlamalar yapar.

Adjust Color: Renkteki boşlukları ayarlamak için istenen renkleri 
atar. "G" [Green (Yeşil)] üzerinden ayarlamalar yapmak için "R" [Red 
(Kırmızı)] veya "B" [Blue (Mavi)] seçimini yapın.
Pattern Color: "Adjust Color", "R" [Red (Kırmızı)] olarak ayarlıyken 
"R/G" [Red and Green (Kırmızı ve Yeşil)] veya "R/G/B" (Beyaz, tüm 
renkler) seçimini yapın. "Adjust Color", "B" [Blue (Mavi)] olarak 
ayarlıyken "B/G" [Blue and Green (Mavi ve Yeşil)] veya "R/G/B" 
(Beyaz, tüm renkler) seçimini yapın.
Adjust: "Adjust Color" kısmında seçilen rengin kaydırma ayarlaması 
ve bölge ayarlaması </,, M/m düğmeleriyle yapılabilir.

"Shift" seçiliyken: Kaydırma ayarlama ekranındaki yatay yönde (H) 
ayarların atamasını </, düğmeleriyle ve dikey yönde (V) 
ayarların atamasını M/m düğmeleriyle yapın.

"Zone" seçiliyken: Yatay konum (H konumu) için </, 
düğmeleriyle ve dikey konum (V konumu) için M/m düğmeleriyle 
ayarlanacak konumu seçip  düğmesine basın.

Yatay yön (H yönü) için </, düğmeleriyle ve dikey yön (V yönü) 
için M/m düğmeleriyle ayarlanacak miktarı belirleyin.  
Düğmesine basarak yeniden ayarlanacak konumu seçebilirsiniz.

Reset: Fabrika ayarlarına döner.
Preset: Optimize veriler önceden ayarlanmıştır.

Yukarıda yapılan ayarlamalara göre renkler eşit dağılmayabilir veya 
çözünürlük değişebilir.

Ayar öğeleri Açıklama

Not
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Network Setting İnternet protokol ayarlarını yapın.

IPv4 Setting IP Address Setup: IP adresi ayarlama metodunu seçer.
Auto (DHCP): IP adresi yönlendirici gibi bir DHCP sunucusundan 
otomatik olarak atanır.
Manual: IP adresini manuel olarak belirler.
"IP Address Setup" için "Manual" seçiliyken "IP Address", "Subnet 
Mask" ve "Default Gateway" girişlerini yapın. M/m düğmeleriyle her 
bir öğeyi seçin ve ardından  düğmesine basın. </, düğmeleriyle 
giriş yapılacak kutuyu seçin ve M/m düğmeleriyle değerlerin girişini 
yapın. Tüm öğeler girildiğinde "Apply" öğesini seçin ve ardından  
düğmesine basın. Girilen ayarlar kaydedilir.

IP Address: Ünitenin IP adresini ayarlar.
Subnet Mask: Ünitenin alt ağ maskesini ayarlar.
Default Gateway: Ünitenin varsayılan ağ geçidini ayarlar.
MAC Address: Ünitenin MAC adresini görüntüler. Bu değer 
değiştirilemez.
Apply: Manuel olarak ayarlanan IP adresini etkinleştirir.

IPv6 Information IPv6 bilgilerini görüntüler.
IPv6 IP adresini bir web tarayıcıda ayarlayın (sayfa 39).

Ayar öğeleri Açıklama
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Information Menüsü
Information menüsü model adını, seri numarasını, giriş sinyali türünü/biçimini, yazılım 
sürümünü ve lambanın toplam kullanım ömrünü gösterir.

Yukarıda listelenen görüntüleri ayarlayamaz veya değiştiremezsiniz.

Bu ünite, giriş sinyalleri için "Ön Ayarlı Sinyaller" (sayfa 53) bölümünde (ön ayarlı bellek) 
gösterilen sinyallere göre ön ayarlı verileri doğru bir şekilde ayarlamak üzere varsayılan 
görüntü verilerine sahiptir. Ön ayarlı sinyal girişi alındığında ünite otomatik olarak sinyal 
türünü tespit eder ve ön ayarlı bellekten gelen sinyal verilerini getirerek sinyali optimum 
görüntü olarak ayarlar. Sinyal türü Information  menüsünde görüntülenir.

Bilgisayar giriş sinyaline bağlı olarak ekranın parçaları gizlenebilir veya yanlış bir şekilde 
görüntülenebilir.

Öğeler Açıklama

Model Name Model adını gösterir

Serial No. Seri numarasını görüntüler.

Sinyal Türü Seçtiğiniz giriş sinyalinin çözünürlüğünü görüntüler. 3D bilgiler içeren 
giriş sinyalleri alındığında giriş sinyallerinin türü ve 3D formatı 
görüntülenir.

Color Format Seçtiğiniz giriş sinyalinin renk biçimini görüntüler.

Color Space Seçtiğiniz giriş sinyalinin renk alanını ("BT.601", "BT.709" veya 
"BT.2020") görüntüler.

HDR Format Giriş sinyali HDR ile uyumlu olduğunda "HDR10" veya "HLG", giriş 
sinyaline göre görüntülenir.

Software Version Yazılım sürümünü görüntüler.

Lamp Timer Lambanın ne kadar süredir açık olduğunu (toplam kullanım) belirtir.

Not

Ön Ayarlı Bellek Hakkında

Not

Sinyal türü
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Ağ bağlantısı şu özellikleri kullanmanızı 
sağlar:
• Bir web tarayıcısı aracılığıyla ünitenin 

mevcut durumunu kontrol etme.
• Ünitenin ağ ayarlarını yapma.
• Ağ izleme ve kontrol protokolüyle 

(Advertisement, ADCP, AMX DDDP 
(Dynamic Device Discovery Protocol), 
Crestron RoomView ve Control4) 
kontrol etme.

• Bu projektörü ağa bağlarken ağı kuran kişiye 
danışın. Ağ güvenli olmalıdır.

• Bu projektörü ağa bağlı bir şekilde 
kullanırken bir web tarayıcı aracılığıyla 
Denetim penceresine erişin ve fabrika ön 
ayarlı değerlerin erişim kısıtlamalarını 
değiştirin (sayfa 41). Parolayı düzenli olarak 
değiştirmeniz önerilir.

• Web tarayıcıdaki ayar tamamlandığında 
tarayıcıyı kapatıp oturumu kapatın.

• Aşağıda açıklama amacıyla kullanılan menü 
ekranları, kullandığınız modele bağlı olarak 
farklılık gösterebilir.

• Desteklenen web tarayıcılar Internet 
Explorer 8/9/10/11'dir.

• Menü yalnızca İngilizcedir.
• Üniteye bilgisayarınızdan erişirken 

bilgisayarınızın tarayıcısı [Use a proxy 
server]'a ayarlanmış durumdaysa bir proxy 
sunucusu kullanmadan erişimi ayarlamak 
için onay işaretine tıklayın.

• AMX DDDP, IPv6 ile uyumlu değildir.
• Bu ağ işlevleri, ünite açıldığında 

kullanılabilir.

Bir Web Tarayıcıyla 
Ünitenin Denetim 
Penceresini 
Görüntüleme

1 LAN kablosunu takın.

2 Installation  menüsündeki 
"Network Setting" özelliğini 
kullanarak ünitenin ağ ayarlarını 
yapın (sayfa 37).

3 Bilgisayardan web tarayıcısını açın, 
adres satırına aşağıdaki adresi girin ve 
ardından bilgisayarınızın Enter tuşuna 
basın.
http://xxx.xxx.xxx.xxx
(xxx.xxx.xxx.xxx: Ünitenin IP adresi)

IPv6 adresiyle bağlanırken
http://[xxxx:xxxx:- xxxx]

Ünitenin IP adresini Installation  
menüsündeki "Network Setting" 
altından onaylayabilirsiniz.

Ağ Özelliklerini Kullanma

Notlar
LAN 
Konektörü

LAN kablosu 
(düz) (birlikte 
verilmez)

Hub, yönlendirici vb.
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Web tarayıcısında şu pencere görünür:

Ağ ayarlarınızı yaptığınızda, bu işlemin 
3. adımını uygulayarak denetim 
penceresini açabilirsiniz.

Denetim Penceresini 
Kullanma

İstediğiniz ayar sayfasını görüntülemek için 
sayfa değiştirme düğmelerinden birine 
basın.

Kullanıcıların belirli sayfalara erişimini 
sınırlayabilirsiniz.

Administrator: Bütün sayfalara erişim 
izni vardır

User: Setup sayfası hariç bütün 
sayfalara erişim izni vardır

Setup sayfasına ilk erişiminizde kimlik 
doğrulama iletişim kutusuna kullanıcı adı 
olarak "root" öğesini ve parola olarak 
"Projector" öğesini girin.
İlk defa oturum açtığınızda parolayı 
değiştirmenizi isteyen pencere görüntülenir. 
Parolayı değiştirmek için ekrandaki 
talimatları izleyin.
Yönetici adı önceden “root” olarak 
ayarlanmıştır.

Sayfayı Değiştirme

Erişim Sınırlamasını 
Ayarlama

Sayfa Değiştirme düğmeleri
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Parola, Setup sayfasındaki Password 
sayfasından değiştirilebilir.
Parolayı değiştirirken yeni bir parola girin.
Yönetici ve kullanıcı parolası 8 ila 
16 karakter uzunluğunda olmalı ve hem 
alfabetik hem de sayısal karakterler 
içermelidir. Alfabetik karakterler büyük-
küçük harf duyarlıdır.
"Projector" varsayılan paroladır ve yeni 
parola olarak ayarlanamaz. 

Parolanızı unutursanız yetkili Sony personeli 
ile irtibata geçin.
Parola izninizle sıfırlanır.

Ünitenin geçerli ayarlarını Information 
sayfasından onaylayabilirsiniz.

Not

Üniteyle İlgili Bilgileri 
Onaylama

[Administrator] için giriş alanı

[User] için giriş alanı

Bilgi alanı
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Sorun Giderme
Ünite hatalı çalışıyor gibi görünüyorsa aşağıdaki talimatları kullanarak sorunu belirleyip 
düzeltmeye çalışın. Sorun devam ederse yetkili Sony personeline danışın.

Güç

Görüntü

Hata Yönetimi

Belirtiler Sorun ve çözümü Sayfa

Sistem açılmıyor. Gücü ?/1 (ON/STANDBY) düğmesiyle kapatırsanız ve kısa 
bir süre içinde tekrar açarsanız sistem açılmayabilir. 
Yaklaşık 1 dakika sonra gücü açın.

–

Lamba kapağını sağlam bir şekilde kapatıp vidaları sağlam 
bir şekilde sıkın.

49

Uyarı göstergelerini kontrol edin. 45

Güç aniden kesildi. Setup  menüsündeki "Power Saving" seçeneğinin 
"Standby" olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

31

"Power Saving" seçeneğini "Off" olarak ayarlayın. 31

Belirtiler Sorun ve çözümü Sayfa

Görüntü yok. Bağlantı kablosunun harici donanıma doğru bir şekilde 
bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

11

INPUT düğmesini kullanarak giriş kaynağını doğru bir 
şekilde seçin.

13

Bilgisayar sinyalinin harici monitöre çıkış yapacak şekilde 
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Dizüstü bilgisayar vb. kullanılıyorsa ve sinyal çıkışı bu 
dizüstü bilgisayarın ekranına ve harici monitöre yapılıyorsa 
harici monitörün görüntüsü doğru bir şekilde 
gösterilmeyebilir. Bilgisayarınızı sinyal çıkışını sadece bir 
harici monitöre verecek şekilde ayarlayın.

–

Görüntüde gölgeler var. Video görüntüleri 3D olarak görüntülenmektedir. 3D video 
görüntülerini 3D gözlükle izleyin ve "2D-3D Display Sel." 
seçimini "3D" olarak ayarlayın. 

14, 32

Videonun parlak veya 
karanlık bölümleri çok 
parlak veya çok karanlık 
görünüyor.

Bu belirti, sinyal düzeyi HDMI standardı dışındaki 
sinyallerden alınıyorsa meydana gelir. Bağlanan donanımın 
çıkış düzeyini değiştirin veya ünitenin Function  
menüsündeki Dynamic Range seçeneğini değiştirin.

33

Görüntü çok karanlık. Picture  menüsünden "Contrast" veya "Brightness" 
ayarını doğru bir şekilde yapın.

24

Görüntü net değil. Odağı ayarlayın. 8

Lens, çiy yoğunlaşmasıyla buğulandıysa üniteyi yaklaşık 
2 saat boyunca açık tutun.

–

Karakterlerin veya 
görüntünün rengi doğru 
değil.

Installation  menüsünün "Panel Alignment" ayarından 
istediğiniz renk atamasını yapın.

36
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Ekranda gösterim

Uzaktan kumanda

Görüntü ekranda kaldı. 
(görüntü donması)

Yüksek kontrastlı hareketsiz görüntüler uzun süre boyunca 
gösterildiğinde ekranda görüntü donması meydana gelebilir. 
Bu, geçici bir durumdur. Üniteyi bir süreliğine 
kapattığınızda donan görüntü ortadan kalkacaktır.

–

Çalıştırmanın ardından 
yaklaşık 1 ila 3 dakika 
boyunca görüntünün 
belirli bölgelerinde 
pembe veya 
yeşil renkler beliriyor.

Bunun nedeni kullanım ortamı olabilir.
5 dakika boyunca güç açık şekilde bekleyin. Renkler 
kendiliğinden kaybolacaktır.

–

Belirtiler Sorun ve çözümü Sayfa

Ekranda görüntü yok. Setup  menüsündeki "Status" öğesini "On" olarak 
ayarlayın.

30

ON/STANDBY göstergesi yeşil yanmalıdır. ON/
STANDBY göstergesi yeşil renkte yanıp söndüğünde ünite 
başlatılır. Göstergenin yanıp sönmesinin durmasını ve yeşil 
renkte yanmaya devam etmesini bekleyin.

7

Model adı ekrandan 
gitmiyor.

Ünitenin ekran modu satın alma zamanında ayarlanmış 
olabilir. Yerel bayinize veya yetkili Sony personeline 
danışın.

–

Belirtiler Sorun ve çözümü Sayfa

Uzaktan kumanda 
çalışmıyor.

Piller zayıflamış olabilir. Zayıf pilleri yenileriyle değiştirin. –

Pilleri takarken doğru kutuplara yerleştirin. –

Uzaktan kumanda dedektörünün yakınında floresan lamba 
varsa ünite düzgün olmayan bir şekilde veya komutlara 
aykırı çalışabilir.

–

Uzaktan kumanda dedektörünün ünite üzerindeki 
konumunu doğrulayın.

3, 4

Installation  menüsünden "IR Receiver" seçeneğini 
"Front & Rear" olarak ayarlayın.

35

Kablonun IR IN konektörüne bağlı olmadığından emin 
olun. 

3

Belirtiler Sorun ve çözümü Sayfa
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3D video görüntüleri

Diğerleri

Belirtiler Sorun ve çözümü Sayfa

Video görüntüleri, 3D 
video görüntüsü olarak 
görünmüyor.

3D gözlüğün açılıp açılmadığını kontrol edin. 14

3D gözlükteki pil zayıflamış veya yeterince şarj edilmemiş 
olabilir.

–

"2D-3D Display Sel." seçeneğini "Auto" veya "3D" olarak 
ayarlayın.

32

Giriş sinyallerinin uyumlu 3D sinyalleri olup olmadığını 
kontrol edin.

56

Bağlı AV seçicinin/AV amplifikatörünün/harici donanımın 
özelliklerine bağlı olarak 3D sinyal girişi alınamayabilir. 3D 
sinyal girişi alınmıyorsa AV seçicinin/AV 
amplifikatörünün/harici donanımın özelliklerini ve/veya 
ayarlarını doğrulayın.

–

Görüntüleme konumu üniteden çok uzaktaysa 3D gözlük 
görüntüleri doğru şekilde görüntülemeyebilir.

14

Ekran boyutu uygun değildir. Yakınlaştırmayı düşük olarak 
ayarlayın veya görüntüyü ekrandan daha uzakta izleyin.

61

Ayrıntılı bilgiler için "3D Gözlüğü Kullanma" bölümünün 
"Kullanım önlemleri" kısmına göz atın.

14

Belirtiler Sorun ve çözümü Sayfa

Fan gürültülü çalışıyor. Setup  menüsünün "High Altitude Mode" ayarını 
kontrol edin.

30

Oda sıcaklığının çok yüksek olmadığından emin olun. –

Ünitenin kurulum gereksinimlerini kontrol edin.
Sıcaklığın normalden yüksek olduğu bir odadaki projektör 
komponentlerinin ürün güvenilirliğini artırmak için fan hızı 
artırılır. Fan gürültüsü kısmen artar. Normal sıcaklık 
yaklaşık 25°C'dir (77°F).

–

Lens kaydırma 
ayarlanamıyor.

Lens kaydırma, hareket aralığının dışında ayarlanamaz. 
Lens kaydırmayı hareket aralığı sınırları içerisinde 
ayarlayın.

10, 61
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Uyarı Göstergeleri
Projektörünüzde bir sorun olduğunda ON/STANDBY veya WARNING göstergesi yanar ya da 
yanıp sönmeye başlar.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra sorun hâlâ devam ederse yetkili Sony personeline 
danışın.
Gösterge, yukarıdaki şekillerden başka bir düzende yanıp sönmeye başlarsa uzaktan kumandadaki 
veya ünitenin kontrol panelindeki [/1 (On/Standby) düğmesiyle gücü kapatın ve ardından tekrar 
açın.
Belirti tekrar görünürse yetkili Sony personeline danışın.

Yanıp Sönme/Yanma 
göstergeleri

Yanıp sönme 
sayısı

Sorun ve çözümü

İki defa Lamba kapağını sağlam bir şekilde kapatıp 
vidaları sağlam bir şekilde sıkın (sayfa 49).

Üç defa Lambanın sıcaklığı normalden yüksektir. 
Gücü kapatarak lambanın soğumasını 
bekleyin ve ardından gücü tekrar açın.
Sorun devam ederse lamba hizmet 
ömrünün sonuna gelmiş olabilir. Bu 
durumda lambayı yenisiyle değiştirin 
(sayfa 48).

İki defa İç sıcaklık normalden yüksektir. 
Havalandırma deliklerinin 
kapatılmadığından emin olmak için bu 
kısmı kontrol edin veya ünitenin yüksek 
irtifada kullanılmadığından emin olun.

Üç defa Fan kırılmıştır. Yetkili Sony personeline 
danışın.

Not

ON/STANDBY 
göstergesi WARNING 

göstergesi

(Kırmızı renkte 
yanıp söner)

(Kırmızı 
renkte yanar)

(Kırmızı renkte 
yanıp söner)

(Kırmızı renkte 
yanıp söner)

İki gösterge de yanıp söner
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Mesaj Listeleri
Uyarı mesajları

Dikkat mesajları

Belirtiler Sorun ve çözümü Sayfa

High temp.! Lamp off in 
1 min.

Gücü kapatın. –

Havalandırma deliklerini hiçbir şeyin tıkamadığından emin 
olun.

3, 4

Frequency is out of 
range!

Frekans aralık dışındadır. Ünitenin kabul edilebilir frekans 
aralığında bir sinyal girişi sağlayın.

53

Please replace the Lamp. Lambayı değiştirme vakti gelmiştir. Lambayı değiştirin.
Lambayı değiştirdikten sonra bu mesaj yine görüntülenirse 
lamba değiştirme süreci tamamlanmamıştır. Lamba 
değiştirme sürecini kontrol edin.

Bu mesajı kaldırmak için uzaktan kumandadaki veya 
ünitenin kontrol panelindeki herhangi bir düğmeye bir defa 
basın.

48

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

Havalandırma deliklerini hiçbir şeyin tıkamadığından emin 
olun.

3, 4

Üniteyi yüksek irtifada kullanırken "High Altitude Mode" 
seçeneğini "On" olarak ayarlayın.

Ünitenin içindeki sıcaklık yüksek kalırsa "High Altitude 
Mode" ayarı 1 dakika içerisinde "On" olarak ayarlanır ve 
ardından fan hızı artar.

30

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

"Power Saving", "Standby" olarak ayarlanır.

Sinyal girişi olmadığında güç 1 dakika sonra kapanır ve 
projektör bekleme moduna geçer.

31

Belirtiler Sorun ve çözümü Sayfa

Seçilen girişte sinyal girişi yoktur. Bağlantıları kontrol edin. 11

Not applicable! Uygun düğmeye basın.
Düğme tarafından etkinleştirilecek işleme şu anda izin 
verilmiyor.

–

Settings Lock enabled. "Settings Lock", "Level A" veya "Level B" olarak 
ayarlanmış.

33

Not

Not

Not
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Yazılımı güncelleme
Ünitenin yazılımını güncellemek için 
dosyaları indirebilirsiniz. İndirilen dosyaları 
USB belleğinize kopyalayın, USB belleği 
ünitenin USB terminaline takın, ardından 
güncellemeyi gerçekleştirin.
Güncellenen özellikleri kullanmak için 
internete bağlı bir bilgisayara bir USB bellek 
cihazı takın.
Aşağıdaki Sony web sitesinden güncelleme 
dosyalarını indirin:
http://www.pro.sony.eu/
Web sitesi aynı zamanda güncellemenin 
kurulumunu da açıklamaktadır.

Bazı USB bellek cihazları 
desteklenmeyebilir. Ayrıntılar için 
yukarıdaki web sitesine başvurun.

HDR (yüksek 
dinamik aralık) 
hakkında
HDR, önceki video ifadelerine kıyasla 
karanlık ve aydınlık olan noktaları 
vurgulama imkanını iyileştiren video 
ifadesidir.

Simüle edilmiş 3D 
özelliği hakkında
• Simüle edilmiş 3D özelliği video 

görüntülerini dönüştürdüğünden bu 
özelliği kullanırken görüntünün orijinal 
görüntülerden farklı olacağını göz önünde 
bulundurun.

• Ünite, kâr amacıyla ya da halka açık 
gösterimde kullanılıyorsa 2D video 
görüntülerini simüle edilmiş 3D özelliğine 
geçerek 3D video görüntüsü olarak 
gösterdiğinizde eser sahiplerinin veya 
üreticilerin yasal olarak korunan 
haklarının ihlal edebileceğinizi 
unutmayın.

kullanılan 
yazılımların 
bildirimleri 
ve lisanları
Ayrı olarak verilen "Yazılım Lisans 
Bilgileri"ne başvurun.

Diğerleri

Not
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Lambayı değiştirme
Lamba, ışık kaynağı olarak kullanılır ve 
belirli bir kullanım ömrüne sahiptir. Lamba 
loşlaştığında, görüntünün renk dengesi garip 
bir hal aldığında veya ekranda "Please 
replace the Lamp." mesajı 
görüntülendiğinde lamba tükenmiş olabilir. 
Hiç vakit kaybetmeden lambayı yenisiyle 
(birlikte verilmez) değiştirin.

İpucu
Işık kaynağı olarak kullanılan lambanın 
kullanım ömrü kurulum çevresine ve kullanım 
koşullarına göre değişiklik gösterir. Lambayı 
açar açmaz kapatmaktan kaçınırsanız daha 
uzun süre kullanabilirsiniz.

Başlamak için kullanmanız gereken 
araçlar:
• Projektör Lambası LMP-H220 (İsteğe 

bağlı)
• Standart Phillips tornavida
• Bez (çizilmeye karşı koruma için)

Dikkat
• Ünite ?/1 (ON/STANDBY) düğmesiyle 

kapatıldıktan sonra bile lamba hâlâ 
sıcaktır. Lambaya dokunursanız 
parmaklarınız yanabilir. Lambayı 
değiştirirken en az 1 saat lambanın 
soğumasını bekleyin.

• Lambanın yüzeyine dokunmayın. 
Lambanın yüzeyine dokunursanız 
yumuşak bir bezle parmak izlerini silin.

• Ünite tavana kuruluyken lambayı 
değiştiriyorsanız çok dikkatli olun.

• Tavandaki bir ünitenin lambasını 
değiştirirken doğrudan lamba kapağının 
altında durmayın. Lamba kapısını (iç 
kapak) çıkarırken döndürmeyin. Lamba 
patlarsa parçalar yaralanmaya neden 
olabilir.

• Lamba ünitesini çıkarırken ünitenin yatay 
kaldığından emin olun ve ardından üniteyi 
doğrudan yukarı çekin. Lambayı eğmeyin. 
Lamba ünitesini eğik bir şekilde 
çıkarırsanız ve lamba parçalanırsa parçalar 
dağılıp yaralanmaya sebep olabilir.

• Lambayı yenilerken LMP-H220 Projektör 
Lambasını kullandığınızdan emin olun. 
LMP-H220'den başka lamba kullanırsanız 
ünite arızalanabilir.

• Lambayı değiştirmeden önce üniteyi kapatıp 
güç kablosunu prizden çektiğinizden emin 
olun, ardından ON/STANDBY göstergesinin 
sönüp sönmediğini kontrol edin.

1 Üniteyi kapatın ve AC güç kablosunu 
prizden çekin.

2 Üniteyi masa gibi düz bir yüzeye 
koyarken yüzeyin çizilmesini 
önlemek için altına bir bez serin. 
Üniteyi bezin üzerine yerleştirin.

Üniteyi sabit bir yüzeye koyduğunuzdan 
emin olun.

3 Lamba kapağı çizimlerinde 
gösterildiği gibi  kısmına 
bastırırken lamba kapağını kaydırın 
1 ve ardından 2 açın.

4 Lamba kapısı (iç kapak) vidasını 
Phillips tornavidayla gevşetin ve 
ardından kapıyı açın.

Notlar

Not
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5 Lamba üzerindeki 3 vidayı Phillips 
tornavidayla gevşetin. Tutacaklardan 
tutup lambayı doğrudan dışarı çekin.

• Belirtilen 3 vida dışında hiçbir vidayı 
gevşetmeyin.

• Lambayı çıkarıp takmak için 
tutacaklardan tutun.

6 Yeni lambayı tutacaklarından dikkatli 
bir şekilde sonuna kadar itin ve 
ardından 3 vidayı sıkın.

Ünitenin içindeki optik bölmeye 
dokunmamaya özen gösterin.

7 Lamba kapısını (iç kapak) kapatın ve 
ardından vidayı sıkın.

8 Lamba kapağını kapatın.

Notlar

Tutacaklar

Not
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9 Havalandırma deliklerindeki (giriş) 
tozları yumuşak bir bezle silin.

10Üniteyi açın ve ardından Setup  
menüsündeki lamba ayarı öğesini 
seçin.
Aşağıdaki menü ekranı görüntülenir.

İpucu
"Settings Lock" seçeneği "Level B" olarak 
ayarlanmışsa tek seferlik "Off" olarak 
ayarlayın.

11 Ardından "Yes" seçeneğini belirleyin.

Dikkat
Elektrik çarpması ya da yangın tehlikesini 
önlemek için elinizi lambanın değiştirme 
yuvasına sokmayın, yuvaya sıvı dökmeyin 
ya da herhangi bir nesne kaçırmayın.

• Lamba sağlam bir şekilde yerine 
takılmadıkça ünite açılmayacaktır.

• Lamba kapağı sağlam bir şekilde 
kapatılmadıkça ünite açılmayacaktır.

• Ekranda gösterilen mesajı kaldırmak için 
uzaktan kumandadaki veya ünitenin kontrol 
panelindeki herhangi bir düğmeye bir defa 
basın.

Tavana kurulumlarda kırılan 
lambanın değiştirilmesiyle ilgili not
Lamba kırılırsa kırık lamba parçaları dağılıp 
yaralanmaya neden olabilir.
Ünite tavandayken lamba kapısını (iç kapak) 
30 derece açık şekilde kaldırdıktan sonra 
yatay bir şekilde yavaşça kaydırarak çıkarın. 
Lamba kapısını (iç kapak) çevirmekten 
kaçının.

Notlar

Havalandırma 
delikleri (giriş)

Not
Lambada cıva bulunur. Kullanılmış floresan 
tüplerinin imha kuralları yaşadığınız yere 
bağlıdır. Bölgenizdeki atık imha kurallarını 
uygulayın.
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Temizleme
Kabinin temizlenmesi
• Kabindeki tozları temizlemek için 

yumuşak bir bezle nazikçe silin. Toz 
kalıcıysa seyreltilmiş hafif bir deterjan 
solüsyonuyla nemlendirilmiş yumuşak bir 
bezle silin.

• Hiçbir türde aşındırıcı ped, alkali/asit 
temizleyici, ovalama tozu ya da alkol, 
benzin, tiner veya böcek ilacı gibi uçucu 
bir çözücü kullanmayın. 

• Üniteyi temizleme beziyle temizleyin. 
Kirli bir bezle sildiğinizde ünite çizilebilir.

• Bu tarz malzemeler kullanıldığında veya 
kauçukla ya da vinil malzemelerle uzun 
süreli temas durumunda ekran yüzeyinde 
veya kabin malzemesinde hasar meydana 
gelebilir.
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Teknik Özellikler

Öğe Açıklama

Görüntüleme sistemi SXRD panel, projeksiyon sistemi

Görüntüleme cihazı Etkin görüntü 
alanının boyutu

18,8 mm (0,74 inç) SXRD

Piksel sayısı 26.542.080 piksel (8.847.360 piksel × 3)

Projeksiyon lensi 2,06x yakınlaştırma lensi (motorlu)
f = 21,7 mm ila 44,7 mm
F3.0 ila F4.0

Işık kaynağı 225 W tipi Ultra Yüksek Basınçlı Lamba

Ekran boyutu 1524 mm ila 7620 mm (60 inç ila 300 inç) (diyagonal 
olarak ölçülmüştür)

Kabul edilen dijital sinyaller Bkz. "Ön Ayarlı Sinyaller" (sayfa 53).

HDMI (2 giriş), HDCP uyumlu RGB
Y PB/CB PR/CR

Diğer girişler/
çıkışlar

TRIGGER Mini jak, DC 12 V Maks. 100 mA

REMOTE RS-232C: 9 pimli D sub (erkek)

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

IR IN Mini jak

USB DC 5 V, Maks. 500 mA

Dış boyutlar (g/y/d) 495,6 mm × 205,3 mm × 463,6 mm (19 1/2 × 8 3/32 × 
18 1/4 inç) (çıkıntılar olmadan)

Ağırlık Yaklaşık 14 kg (31 lb)

Güç gereklilikleri AC 100 V ila 240 V, 4,0 A ila 1,7 A, 50/60 Hz

Enerji tüketimi 390 W

Enerji tüketimi Standby 0,4 W ("Remote Start", "Off" olarak ayarlandığında)

Ağa Bağlı 
Bekleme

1,0 W (LAN) ("Remote Start", "On" olarak 
ayarlandığında)
LAN terminali bağlı olmadığında düşük güç tüketimi 
modu (0,5 W) haline gelir.

Çalışma sıcaklığı 5°C ila 35°C (41°F ila 95°F)

Çalışma nemi %35 ila %85 (yoğuşmasız)

Saklama sıcaklığı –20°C ila +60°C (–4°F ila +140°F)

Depolama nemi %10 ila %90

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar Birlikte verilen hızlı başvuru kılavuzunda "Birlikte 
verilen aksesuarların kontrol edilmesi" bölümüne 
bakın.

İsteğe bağlı aksesuarlar Projektör Lambası: LMP-H220 (değişim için)
Projektör Askı Aparatı: PSS-H10
Aktif 3D Gözlük: TDG-BT500A
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• Ağırlık ve boyut değerleri yaklaşık değerlerdir.
• İsteğe bağlı tüm aksesuarlar her ülke ve bölgede mevcut değildir. Lütfen yerel Sony yetkili 

satıcınıza danışın.
• Bu kılavuzda aksesuarlara dair bulunan bilgiler Eylül 2018'den itibaren günceldir.

Bu ünitenin tasarımı ve özellikleri ile isteğe bağlı aksesuarları önceden bildirilmeksizin 
değiştirilebilir.

Aşağıdaki tablo, bu üniteyi kullanarak yansıtabileceğiniz sinyalleri ve video formatlarını 
göstermektedir.
Aşağıda gösterilen ön ayarlı sinyallerden başka bir sinyal girişi olduğunda görüntü düzgün bir 
şekilde gösterilmeyebilir.

Notlar

Ön Ayarlı Sinyaller

Ön ayarlı 
bellek 

numarası
Ön ayarlı sinyal (çözünürlük) fH (kHz) fV (Hz) Senkronizasyon

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

31,470 60,000 –

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

31,250 50,000 –

7 1080/60i 1080/60i
(1920 × 1080i)

33,750 60,000 –

8 1080/50i 1080/50i
(1920 × 1080i)

28,130 50,000 –

10 720/60p 720/60p
(1280 × 720p)

45,000 60,000 –

11 720/50p 720/50p
(1280 × 720p)

37,500 50,000 –

12 1080/60p 1080/60p
(1920 × 1080p)

67,500 60,000 –

13 1080/50p 1080/50p
(1920 × 1080p)

56,260 50,000 –

14 1080/24p 1080/24p
(1920 × 1080p)

26,973 23,976 –

18 720/60p
(Frame packing)

720/60p
(1280 × 720p)

90,000 60,000 –

19 720/50p
(Frame packing)

720/50p
(1280 × 720p)

75,000 50,000 –

20 1080/24p
(Frame packing)

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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Her giriş sinyali için ön ayarlı bellek numaraları

Dijital sinyal

* Bilgisayarlardan gelen bazı dijital sinyaller, Komponent veya Video GBR sinyallerinin ön ayarlı 
bellek numarası olarak gösterilebilir.

71 1920 × 1080/60i
(Frame packing)

1080/60i 
(1920 × 1080i)

67,500 60,000 –

72 1920 × 1080/50i
(Frame packing)

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 Ön ayarlı bellek numarası

Komponent sinyali (HDMI 1, 2 konektör) 5 ila 8, 10 ila 14, 18 ila 20, 71, 72, 74 ila 79, 93 
ila 96

Video GBR sinyali (HDMI 1, 2 konektör) 5 ila 8, 10 ila 14, 18 ila 20, 71, 72, 74 ila 79, 93 
ila 96

Bilgisayar sinyali (HDMI 1, 2 konektör) 10*, 12*, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55

Ön ayarlı 
bellek 

numarası
Ön ayarlı sinyal (çözünürlük) fH (kHz) fV (Hz) Senkronizasyon
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Ayarlama için menülerde bulunan öğeler, giriş sinyaline göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki 
tablolar bu sinyalleri belirtmektedir. Ayarlanamayan öğeler menüde gösterilmez.

Picture menüsü

z: Ayarlanabilir
–: Ayarlanamaz
*1: Ayrıntılı bilgi için "Motionflow" (sayfa 59) bölümündeki tablolara başvurun.

Giriş Sinyalleri ve Ayarlanabilir Öğeler/Ayar Öğeleri

Öğe
Giriş sinyali

Komponent sinyali Video GBR sinyali Bilgisayar sinyali

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 (ön ayarlı bellek 
numaraları 18 ila 20, 

71 ve 72 hariç)

z (ön ayarlı bellek 
numaraları 18 ila 20, 

71 ve 72 hariç)

–

MPEG NR z (ön ayarlı bellek 
numaraları 18 ila 20, 

71 ve 72 hariç)

z (ön ayarlı bellek 
numaraları 18 ila 20, 

71 ve 72 hariç)

–

Smooth Gradation z (ön ayarlı bellek 
numaraları 18 ila 20, 

71 ve 72 hariç)

z (ön ayarlı bellek 
numaraları 18 ila 20, 

71 ve 72 hariç)

–

Film Mode z (ön ayarlı bellek 
numaraları 5, 6, 10 
ila 14, 18 ila 20, 74 

ila 79 ve 93 ila 
96 hariç)

z (ön ayarlı bellek 
numaraları 5, 6, 10 
ila 14, 18 ila 20, 74 

ila 79 ve 93 ila 
96 hariç)

–

Gamma Correction z z z

Color Correction z z z

Clear White z z z

x.v.Color z – –

HDR z (yalnızca ön ayarlı 
bellek numaraları 74 
ila 79 ve 93 ila 96)

z (yalnızca ön ayarlı 
bellek numaraları 74 
ila 79 ve 93 ila 96)

–

Color Space z z z
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Screen menüsü

z: Ayarlanabilir
–: Ayarlanamaz
*1: Ayrıntılı bilgi için "Aspect Mode" (sayfa 58) bölümündeki tablolara başvurun.

HDMI kablosu gibi bir kabloyu bağlarken Information  menüsünden (sayfa 38) ve "Dijital 
sinyal" (sayfa 54) üzerinden sinyal türünü ve ayarlanabilir öğeleri kontrol edin.

Bu ünite aşağıdaki türde 3D sinyallerini kabul eder.

*: HDMI standartlarının zorunlu 3D formatı

Menülerdeki bazı öğeler, 3D sinyallerine bağlı olarak ayarlama için elverişli olmayabilir.
Ayarlanamayan öğeler menüde gösterilmez. Aşağıdaki tablolar bu öğeleri belirtmektedir.

Öğe
Giriş sinyali

Komponent sinyali Video GBR sinyali Bilgisayar sinyali

Aspect*1
z z –

Not

Uyumlu 3D Sinyalleri

Resolution 3D sinyal formatı

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

Over-Under format*

Frame packing*

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

Frame packing

1080/24p Side-by-Side format

Over-Under format*

Frame packing*

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

Over-Under format

3D Sinyalleri ve Ayarlanabilir Öğeler/Ayar Öğeleri

Öğe
3D sinyaller

720/60p, 
720/50p

1080/60i, 
1080/50i

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

Reality Creation z z z z

Lamp Control z z z z

Motionflow z z z z

NR – – – –

MPEG NR – – – –

Smooth Gradation – – – –

Film Mode – z – –

x.v.Color z z z z
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z: Ayarlanabilir
–: Ayarlanamaz
*1: Ayrıntılı bilgi için "Aspect Mode(sayfa 58) bölümündeki tablolara başvurun.

Ünite, 2D video görüntüleri 3D video görüntülerine dönüştürecek şekilde ayarlandıysa 
Function  menüsündeki "3D Format" ayarına bağlı olarak menülerdeki bazı öğelerde 
ayarlama yapılamayabilir. Ayarlanamayan öğeler menüde gösterilmez. Aşağıdaki tablolar 
bu öğeleri belirtmektedir.

z: Ayarlanabilir
–: Ayarlanamaz
*1: Bu öğe yalnızca 1080/60i veya 1080/50i sinyal girişi olduğunda kullanılabilir.
*2: Ayrıntılı bilgi için "Aspect Mode" (sayfa 58) bölümündeki tablolara başvurun.

HDR – – – –

Aspect*1
z z z z

Öğe
3D sinyaller

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

Öğe
3D sinyaller

720/60p, 
720/50p

1080/60i, 
1080/50i

1080/24p 1080/60p, 
1080/50p
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Seçilebilir öğeler, giriş sinyalinin türüne veya 3D formatına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tablolara göz atın. Seçilemeyen öğeler menüde gösterilemez.

2D

*1: Normal olarak sabitlendiği için menüde görüntülenmez.

3D

Aspect Mode

Kabul edilen sinyaller 4096 × 2160 3840 × 2160 1920 × 1080
1280 × 720

720 × 480
720 × 576 Diğerleri

Ön ayarlı bellek 
numarası (sayfa 53) 76 ila 79, 96 74, 75, 93 ila 95 7, 8, 10 ila 14 5, 6 26, 32, 37, 45, 47, 

50, 55

1.85:1 Zoom – z z z –

2.35:1 Zoom – z z z –

Normal z z z z z*1

V Stretch z z z z –

Squeeze z z z z –

Stretch – – – z –

Kabul edilen sinyaller 1920 × 1080, 1280 × 720

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

Ön ayarlı bellek numarası 
(sayfa 53) 7, 8, 10 ila 14 10 ila 14 18 ila 20, 71, 72 7, 8, 10 ila 14

1.85:1 Zoom z z z z

2.35:1 Zoom z z z z

Normal z z z z

V Stretch z z z z

Squeeze z z z z

Stretch – – – –
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Seçilebilir öğeler, giriş sinyalinin türüne veya 3D formatına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tablolara göz atın. Seçilemeyen öğeler menüde gösterilemez.

2D

3D

Her bir ayarlanabilir öğe/ayar öğesi, her bir giriş konektörü için ayrı ayrı depolanır. Ayrıntılı 
bilgi için aşağıdaki tablolara göz atın.

Her giriş sinyali için ön ayarlı bellek numaraları

Motionflow

Kabul edilen sinyaller

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

3840 × 2160 4096 × 2160 Diğerleri

Ön ayarlı bellek numarası 
(sayfa 53) 5 ila 8, 10 ila 14 74, 75, 93 ila 95 76 ila 79, 96 26, 32, 37, 45, 47, 

50, 55

Smooth High z z – –

Smooth Low z z – –

True Cinema z z – –

Kabul edilen 
sinyaller 1920 × 1080, 1280 × 720

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

Ön ayarlı bellek 
numarası 
(sayfa 53)

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

Smooth High – – z – – z z z

Smooth Low – z z – z z z z

True Cinema – – – – – – – –

Ayarlanabilir Öğelerin/Ayar Öğelerinin Depolama Koşulları

Giriş Ön ayarlı bellek numaraları

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

HDMI 2 (2D)

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

HDMI 2 (3D)
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Picture menüsü

Öğe Depolama koşulları

Calib. Preset Her bir giriş konektörü için

Reset Her bir giriş konektörü ve Calib. Preset için

Reality Creation

Contrast Enhancer

Lamp Control

Motionflow

Contrast

Brightness

Color

Hue

Color Temp.

  D93-D55

  Custom 1-5

    Gain R Her bir Color Temp. için, D93-D55 ve Custom 1-5

    Gain G

    Gain B

    Bias R

    Bias G

    Bias B

Sharpness Her bir giriş konektörü ve Calib. Preset için

NR

MPEG NR

Smooth Gradation

Film Mode

Gamma Correction

Color Correction

Clear White

x.v.Color

HDR

Color Space

    Cyan - Red Her Color Space için

    Magenta - Green

Input Lag Reduction Her bir giriş konektörü ve Calib. Preset için
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Yansıtma Uzaklığı ve Lens Kaydırma Aralığı
Yansıtma uzaklığı, lensin ön kısmı ile yansıtılan yüzeyin arasındaki mesafeyi belirtir.

Lens kaydırma aralığı, lensin yansıtılan görüntünün merkezinden kaydırılabileceği mesafenin 
yüzde (%) cinsinden değeridir. Görüntüdeki A noktası (lensin merkezinden çizilen çizgi ile 
yansıtılan görüntünün merkezinin dik açıda kesiştiği nokta) yansıtılan görüntünün merkeziyle 
hizalandığında ve yansıtılan görüntünün tam genişliği veya tam uzunluğu %100 olarak 
görüldüğünde lens kaydırma aralığı %0 olarak alınır.

VS +:  Dikey lens kaydırma aralığı (yukarı) [%]
VS –:  Dikey lens kaydırma aralığı (aşağı) [%]
HS +:  Yatay lens kaydırma aralığı (sağa) [%]
HS –:  Yatay lens kaydırma aralığı (sola) [%]

Yansıtma mesafesi (U)

Yansıtılan görüntü Lensin ön kısmı

Lens kaydırma aralığı
Yansıtılan görüntü

Lensin merkezi
%50

%50

Yansıtılan 
görüntünün 
merkezi

Ünitenin yanı

A

Lensin merkezi

Yansıtılan görüntü

VS +

VS –

HS – HS +

Gölgeli bölge: Lens kaydırma aralığı

Lens kaydırma aralığı
Yansıtılan görüntü

Lensin merkezi%50

%50

Yansıtılan 
görüntünün 
merkezi

Ünitenin üst kısmı

A
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1,90:1 (Yerel Tam Görüntü 17:9) formatında yansıtırken

Yansıtma mesafesi
Birim: m (inç)

Yansıtma mesafesi formülü
D: Yansıtılan görüntü boyutu (Diyagonal) Birim: m (inç)

Lens kaydırma aralığı

Yansıtma görüntüsü boyutu
Yansıtma mesafesi (U)

Diyagonal Genişlik × Uzunluk

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

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

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

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

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

Yansıtma mesafesi (U) (en düşük uzunluk) Yansıtma mesafesi (U) (en yüksek uzunluk)

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

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

1,90

1

%85

%80

%31 %31

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

Yansıtma mesafesi
Birim: m (inç)

Yansıtma mesafesi formülü
D: Yansıtılan görüntü boyutu (Diyagonal) Birim: m (inç)

Lens kaydırma aralığı

Yansıtma görüntüsü boyutu
Yansıtma mesafesi (U)

Diyagonal Genişlik × Uzunluk

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

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

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

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

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

Yansıtma mesafesi (U) (en düşük uzunluk) Yansıtma mesafesi (U) (en yüksek uzunluk)

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

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

1,78

1
Video görüntüleme alanı

Yansıtma alanı

%85

%80

%33 %33 VS + = 85 – 2,576 × (HS + veya HS –) [%]
VS – = 80 – 2,576 × (HS + veya HS –) [%]
HS + = HS – = 33 – 0,388 × (VS + veya VS –) [%]
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2,35:1 formatında yansıtırken

Yansıtma mesafesi
Birim: m (inç)

Yansıtma mesafesi formülü
D: Yansıtılan görüntü boyutu (Diyagonal) Birim: m (inç)

Lens kaydırma aralığı

Yansıtma görüntüsü boyutu
Yansıtma mesafesi (U)

Diyagonal Genişlik × Uzunluk

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

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

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

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

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

Yansıtma mesafesi (U) (en düşük uzunluk) Yansıtma mesafesi (U) (en yüksek uzunluk)

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

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

2,35

1
Video görüntüleme alanı

Yansıtma alanı

%105

%99

%31 %31 VS + = 105 – 3,387 × (HS + veya HS –) [%]
VS – = 99 – 3,387 × (HS + veya HS –) [%]
HS + = HS – = 31 – 0,295 × (VS + veya VS –) [%]
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Boyutlar
Ön

Birim: mm (inç)

Alt
Birim: mm (inç)

495,6 (19 1/2)

Lensin merkezi

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)

Kabinin önü

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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Lensin ön kısmı ile kabinin ön kısmı arasındaki mesafe
Birim: mm (inç)

PSS-H10 projektör askı aparatını takma

Önden görünüm
Birim: mm (inç)

36,8 (1 7/16)

Lensin ön kısmı

Kabinin önü

150 (5 29/32)

75 
(2 15/16)

8 
(5/16)

Tavan

Destek kutbunun 
merkezi

Bağlantı 
parçasının 
alt yüzeyi

Lensin merkezi

17
5 

(6
 7 / 8

)
11

8 
(4

 21
/ 3

2)
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Yandan görünüm
Birim: mm (inç)

Üstten görünüm
Birim: mm (inç)

Kabinin önü

463,6 (18 1/4)

258,4 (10 3/16)

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

Kabinin önü

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

Tavana montaj 
için üst braket

Destek kutbunun merkezi (Destek kutbunun 
merkezi, ünitenin merkezinden farklıdır.)

45 (1 25/32)
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Tavana montaj delikleri
Tavana montaj için 5,3 mm (7/32 inç, minimum) ila 7,6 mm (5/16 inç, maksimum) uzunluğunda 
vidalar kullanın.
Tavsiye edilen sıkma torku (bir vidayı dönüş yönünde döndürürken elde edilen gerilim): 1,4 ± 
0,2 Nm

Birim: mm (inç)

Cihaz

Geçmeli somun (M5)

Vida deliği
Maksimum vida

uzunluğu

Minimum vida
uzunluğu
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Dikkat .................................................. 46
Uyarı ................................................... 46

Motionflow ............................................. 23
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Ön ayarlı sinyaller .................................. 53
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S
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Sharpness ................................................ 24
Signal type .............................................. 38
Smooth Gradation ................................... 25
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Sorun giderme .........................................42
Status .......................................................30

T
Teknik Özellikler .....................................52
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Test Pattern ..............................................33
Trigger Select ..........................................35

U
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V
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bağlanma .......................................... 11

X
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Y
Yansıtma mesafesi .......................62, 63, 64
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 aralığı ..............................................61
Yazılımı güncelleme ................................47

Ticari Marka Bilgileri
• "PlayStation", Sony Interactive 

Entertainment Inc.ın tescilli ticari 
markasıdır.

• HDMI ve HDMI High-Definition 
Multimedia Interface terimleri ile HDMI 
Logosu, HDMI Licensing Administrator, 
Inc.ın ABD'deki ve diğer ülkelerdeki 
ticari veya tescilli ticari markalarıdır.

• "Blu-ray" ve "Blu-ray Disc", Blu-ray 
Disc Association'ın ticari markalarıdır.

• "x.v.Color (x.v.Colour)", "Motionflow" 
ve bunların ilgili logoları Sony 
Corporation'ın ticari markalarıdır.

........................................................................
Bu projektör; DeepColor'ı, x.v.Color'ı, 
LipSync'i, bilgisayar giriş sinyalini, 3D 
sinyali ve HDMI standartlarının 4K sinyalini 
desteklemektedir. Projektör aynı zamanda 
HDCP'yi desteklemektedir.
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