
Video 
Проектор

VPL-HW65
VPL-HW45

4-580-176-04 (2)

Кратко справочно ръководство ____ BG



BG 2

Това кратко справочно ръководство съдържа обяснения за монтажа и основните 
операции при прожектиране на изображения. То също така включва важни бележки и 
предупреждения, с които трябва да се съобразите, когато боравите и работите с това 
устройство.
Направете справка с "Индикатори за предупреждение", "Смяна на лампата" и 
"Почистване на въздушния филтър", ако е необходимо.
За подробности относно операциите направете справка с Инструкциите за работа, 
намиращи се на приложения в комплекта CD-ROM.

Относно краткото справочно 
ръководство
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BG
Преди да започнете работа с 
устройството, моля, прочетете 
старателно това ръководство и го запазете 
за справка в бъдеще.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар 
или токов удар, не излагайте този 
апарат на дъжд или влага.
За да избегнете токов удар, не 
отваряйте корпуса. За всякакво 
сервизно обслужване се обръщайте 
само към квалифициран персонал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ТОВА УСТРОЙСТВО ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕНО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато монтирате устройството, 
предвидете леснодостъпно разединително 
устройство в стационарната инсталация 
или свържете щепсела на захранването 
към леснодостъпен контакт близо до 
устройството.  Ако по време на 
експлоатация на устройството възникне 
неизправност, изключете 
електрозахранването от разединителното 
устройство или разкачете щепсела на 
захранването.

ВНИМАНИЕ
Относно LAN конектора (само за 
VPL-HW65)
От съображения за безопасност не 
свързвайте съединителя към проводници 
на периферно устройство, което може да 
има прекалено високо напрежение към 
този порт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Използвайте одобрения шнур за 

електрозахранване (3-жилен 
проводник към електрическата мрежа)/
конектора/щепсела за уреди със 
заземителни контакти, който отговаря 
на разпоредбите за безопасност на 
всяка от държавите, ако е приложимо.

2. Използвайте шнура за 
електрозахранване (3-жилен 
проводник към електрическата мрежа)/
конектора/щепсела за уреди, който 
притежава подходящите номинални 
параметри (напрежение, ампери).

Ако имате въпроси относно използването 
на горепосочения шнур за 
електрозахранване/конектор/щепсел за 
уреди, моля, свържете се с квалифициран 
сервизен специалист.

Относно 3D очилата
3D очилата се свързват с проектора 
посредством Bluetooth технология, за да 
показват 3D сигнали.
(a) честотна лента, на която работи 
радиооборудването:

2,4 – 2,4835 GHz
(b) максимална мощност на 
радиочестотния сигнал, предаван по 
честотната лента, на която работи 
радиооборудването:

4,30 dBm (E.I.R.P.)

Както е при всички 
източници на ярка 
светлина, не 
задържайте погледа 
си върху лъча, RG2 
IEC 62471-5:2015.
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За клиентите в Европа 
Съобщение за клиентите: информацията по-долу е приложима само за оборудване, 
продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.

Подходете внимателно при 
смяната/изхвърлянето на 
батериите за 3D очилата
Съществува опасност от експлозия, ако 
батерията бъде поставена неправилно.
Заменете я само със същата или с 
еквивалентен тип, препоръчан от 
производителя.  
Когато изхвърляте батерията, трябва да 
спазвате закона в съответния район или 
държава.

Български

С настоящото Sony Corporation декларира, че VPL-HW65/VPL-HW45 
съответства на основните изисквания и другите съответни разпоредби на 
Директива 1999/5/EО. 
За подробности, моля, посетете следния URL адрес: 
http://www.compliance.sony.de/

За клиентите в Европа
Sony Professional Solutions Europe – 
стандартна гаранция и изключения на 
стандартна гаранция. 
Моля, посетете http://www.pro.sony.eu/
warranty за важна информация и пълни 
Общи условия.



Предпазни мерки

Относно безопасността
• Уверете се, че работното напрежение на 

Вашето устройство съвпада с 
напрежението на електрозахранването 
във Вашата страна.

• В случай че в корпуса попадне течност 
или твърд предмет, изключете 
устройството и го предайте за проверка 
от квалифициран персонал, преди да го 
използвате отново. 

• Изключете устройството от контакта, 
ако няма да го използвате няколко дни. 

• За да разкачите кабела, издърпайте 
щепсела. Никога не дърпайте самия 
кабел. 

• Контактът трябва е разположен близо 
до устройството и да е леснодостъпен. 

• Устройството не е изключено от 
източника на променливотоково 
захранване (електрическа мрежа), 
докато е свързано към стенен контакт, 
дори ако самото устройство е 
изключено. 

• Не гледайте в обектива, докато лампата 
свети.

• Не поставяйте ръката си или предмети 
близо до вентилационните отвори. 
Излизащият от тях въздух е горещ. 

Относно предотвратяване на 
вътрешно натрупване на 
топлина 
След като изключите захранването от 
бутона ?/1 (ON/STANDBY), не 
разкачвайте устройството от контакта, 
докато работи охладителният вентилатор.

Внимание
Устройството е снабдено с 
вентилационни отвори (входящ отвор) и 
вентилационни отвори (изходящ отвор). 
Не запушвайте и не поставяйте нищо в 
близост до тези отвори – в противен 
случай може да възникне вътрешно 
натрупване на топлина, което да причини 
влошаване на изображението или 
повреда на устройството.

Относно повторното опаковане
Запазете оригиналния транспортен кашон и 
опаковъчен материал; те ще са необходими, 
ако се наложи да транспортирате 
устройството. За максимална защита 
преопаковайте устройството по фабричния 
начин на опаковане.

При гледане на 3D 
видеоизображения

Мерки за сигурност
• 3D очилата следва да се използват само 

за гледане на 3D видеоизображения.
• Ако забележите трептения или 

проблясвания, загасете осветлението в 
стаята.

• Да не се използват от деца без подходящ 
надзор от възрастни.

• Внимавайте да не прищипете пръстите 
си на пантите на 3D очилата, когато 
сгъвате страничните рамки.

• Не изпускайте или модифицирайте тези 
3D очила.

• Ако тези очила са счупени, дръжте 
счупените парчета настрана от устата 
или очите.

Относно LCD проектора
LCD проекторът е произведен по 
технология с висока прецизност. Все пак 
е възможно да видите малки черни 
точици и/или светли точици (червени, 
сини или зелени), които се появяват 
постоянно на LCD проектора. Това е 
нормален резултат от производствения 
процес и не е признак за неизправност.
Също така, когато използвате няколко LCD 
проектора, за да прожектирате върху един 
екран, дори и ако са от един и същ модел, 
възпроизвеждането на цветовете може да е 
различно при отделните проектори, тъй 
като цветовият баланс може да е настроен 
различно при всеки един от тях.

Относно кондензацията
Ако температурата в помещението, в което е 
монтиран проекторът, се промени бързо или 
ако проекторът бъде преместен изведнъж от 
студено на топло място – в проектора може 
да се възникне кондензация. Тъй като 
5 BG



BG 6
кондензацията може да причини 
неизправност, бъдете внимателни при 
регулиране на температурните настройки на 
климатика. Ако възникне кондензация, 
оставете проектора включен за около два 
часа, преди да го използвате.

Бележки относно сигурността 
(само за VPL-HW65)
• SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА 

ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО 
ВИД, НАСТЪПИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ 
НА НЕСПАЗВАНЕ НА 
ПОДХОДЯЩИТЕ МЕРКИ ЗА 
СИГУРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ПРЕДАВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА, 
НЕИЗБЕЖНО ИЗТИЧАНЕ НА 
ДАННИ – В РЕЗУЛТАТ НА 
СПЕЦИФИКАЦИИ НА 
ПРЕДАВАНЕТО ИЛИ ПРОБЛЕМИ 
СЪС СИГУРНОСТТА ОТ КАКЪВТО И 
ДА БИЛО ВИД.

• В зависимост от средата на работа 
неупълномощени трети лица в мрежата 
може да са способни да осъществят 
достъп до устройството. Когато 
свързвате устройството към мрежата, 
трябва да се уверите, че мрежата е 
сигурно защитена.

• От гледна точка на безопасността, 
когато използвате устройството, 
свързано с мрежата, силно се 
препоръчва да осъществите достъп до 
прозореца за управление от уеббраузър 
и да промените настройките за 
ограничаване на достъпа, така че да са 
различни от фабрично настроените 
стойности (направете справка с 
„Използване на мрежовите функции“ в 
Инструкциите за работа).
Препоръчва се също и редовна смяна на 
паролата.

• Не преглеждайте друг уебсайт през 
уеббраузъра, докато правите настройки 
или след като сте направили настройки. 
Тъй като статусът на вписване остава в 
уеббраузъра, затворете уеббраузъра, 
след като завършите с настройките, за 
да предотвратите използването на 
устройството или стартирането на 
вредни програми от неупълномощени 
трети страни.

Бележки относно 
монтажа и 
използването

Не разполагайте устройството по 
следните начини, тъй като това може да 
причини неизправност или да го повреди.

Близо до стени
За да запазите производителността и 
надеждността на устройството, оставете 
пространство между стените и 
устройството, както е показано на 
илюстрацията.

Забележка
SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА 
ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО 
ВИД, КОИТО СА РЕЗУЛТАТ ОТ 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
УСТРОЙСТВОТО ЗА ЦЕЛИ, 
РАЗЛИЧНИ ОТ ОБИЧАЙНА 
ДОМАШНА УПОТРЕБА, 
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА 
НАСТЪПИЛИ ПО ВРЕМЕ НА 
ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД, ИЛИ 
СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА.

Неподходящ монтаж

30 cm
(11 7/8 инча)

30 cm

(11 7/8 инча)

30 cm

(11 7/8 инча)

30 cm

(11 7/8 инча)



Място с недостатъчна вентилация
Оставете пространство от над 30 cm 
(11 7/8 инча) около устройството.

Горещо и влажно

Места, изложени пряко на хладен 
или топъл въздух от климатик
Монтирането на устройството на такива 
места може да причини неизправност на 
устройството вследствие на кондензиране на 
влагата или повишаване на температурата.

Близо до сензор за топлина или 
дим
Възможно е да настъпи неизправност на 
сензора.

Силно запрашени или 
изключително задимени места

Не правете нищо от следното, докато 
използвате устройството.

Блокиране на вентилационните 
отвори (входящи или изходящи)

Накланяне напред/назад и 
наляво/надясно
Не използвайте устройството наклонено 
под ъгъл над 15 градуса.
Не монтирайте устройството на различно 
място от равна повърхност или таван. 
Монтирането на устройството на 
различно място може да доведе до 
неравномерност на цветовете или 
намалена надеждност на ефектите на 
лампата.
Ако устройството е наклонено нагоре или 
надолу, изображението на екрана може да 
е трапецовидно.
Разположете устройството така, че 
обективът да е успореден на екрана.

Неподходящи условия

Вентилационен 
отвор (изходящ)

Вентилационни 
отвори (входящ отвор)

15° или 
повече
7 BG



BG 8
Когато монтирате устройството на 
големи надморски височини
Когато използвате устройството на 
надморска височина от 1500 m (прибл. 
4900 ft) или по-голяма, настройте „High 
Altitude Mode“ в менюто Setup  на 
„On“. Ако не зададете този режим, когато 
използвате устройството на големи 
надморски височини, това може да 
причини неблагоприятни ефекти, като 
например намаляване на надеждността 
на определени компоненти.

• Никога не монтирайте сами проектора 
на тавана и не го премествайте. Винаги 
се консултирайте с квалифициран 
персонал на Sony (правоспособни).

• Когато монтирате устройството на 
таван, уверете се, че използвате 
обезопасително въже или друго, за да 
предотвратите падане на устройството. 
Поверете монтажа на опитен 
подизпълнител или монтажник.

За търговци
• Когато проекторът се монтира на 

тавана, за монтажа трябва да се 
използва скоба на Sony или препоръчан 
еквивалент.

• Уверете се, че сте фиксирали стабилно 
капака на корпуса, когато монтирате на 
таван.

Мерки за безопасност при 
монтиране на устройството 
на тавана

15° или 
повече

15° или 
повече

15° или 
повече

15° или 
повече



Проверете кутията, за да се уверите, че тя 
съдържа следните артикули:
• Дистанционно управление RM-PJ28 (1) 
• Размер AA (R6) манганови батерии (2)
• захранващ кабел (1);
• Капачка на обектива (1)

При закупуване на проектора капачката 
на обектива е поставена върху 
обектива. Премахнете капачката на 
обектива, когато използвате проектора.

• Кратко справочно ръководство (това 
ръководство) (1)

• Инструкции за работа (CD-ROM) (1)

ВНИМАНИЕ
Съществува опасност от експлозия, ако 
батерията бъде поставена неправилно.
Заменете я само със същата или с 
еквивалентен тип, препоръчан от 
производителя.

Когато изхвърляте батерията, трябва да 
спазвате закона в съответния район или 
държава.

Внимание
Приложени са две батерии с размер AA 
(R6) за дистанционното управление.
За да избегнете опасност от експлозия, 
използвайте манганови или алкални 
батерии с размер AA (R6).

Работете внимателно с 
дистанционното управление
• Бъдете внимателни при боравене с 

дистанционното управление. Не го 
изпускайте и не стъпвайте върху него, 
не разливайте каквито и да било 
течности върху него.

• Не поставяйте дистанционното 
управление близо до източник на 
топлина – на място, на което попада 
пряка слънчева светлина, или във 
влажно помещение.

Ръководството може да се чете на компютър, 
на който е инсталиран Adobe Reader.
Можете да изтеглите безплатно Adobe 
Reader от уебсайта на Adobe.

1 Отворете файла index.html, 
намиращ се на CD-ROM.

2 Изберете и щракнете върху 
ръководството, което желаете да 
прочетете.

Ако сте изгубили или повредили CD-ROM, 
можете да закупите нов от Вашия търговец 
на Sony или сервизен център на Sony.

ПодготовкаСтъпка 1

Проверка на приложените 
аксесоари

Поставяне на батериите в 
дистанционното управление

Бутнете и плъзнете, 
за да отворите.

Поставете батериите 
първо от страна E.

Използване на 
ръководството на CD-ROM

Забележка
9 BG
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1 Разположете устройството така, че 
обективът да е успореден на екрана.

2 След като свържете шнура за 
променливотоково захранване към 
устройството, включете шнура за 
променливотоково захранване в 
електрически контакт.

След като свържете шнура за 
променливотоково захранване към 
устройството, индикаторът ON/STANDBY 
може да мига в оранжево.
Няма да можете да управлявате устройството, 
докато индикаторът мига, но това не е 
неизправност. Изчакайте, докато спре да мига 
и остане да свети постоянно в червено.

3 Натиснете бутона ?/1 (ON/
STANDBY), за да включите 
устройството.

4 Натиснете бутона PATTERN за 
показване на тестов сигнал за 
настройки на работните показатели.

a Завъртете и двата селектора 
за изместване на обектива, за 
да регулирате позицията на 
изображението.

b Регулирайте размера на 
изображението, като 
използвате лостчето за 
мащабиране.

Монтиране на устройствотоСтъпка 2

Забележка

Светва в червено.

Горна част на устройството

Мига в зелено за 
известно време (десет 
секунди), а след това 
свети в зелено.

Горна част на устройството

За да регулирате 
вертикалната 
позиция

За да регулирате 
хоризонталната позиция

Лостче за мащабиране



c Регулирайте фокуса, като 
използвате пръстена за 
фокусиране.

Прозорец за регулиране на обектива (тестови шаблон)

Пръстен за фокусиране

2.35:1

4:3

1.85:1

Прекъснатите линии показват размерите 
на екрана за всяко съотношение.

За повече информация направете 
справка с „Връзки и подготовка“ в 
Инструкциите за работа, намиращи се 
на приложения в комплекта CD-ROM.
11 BG



BG 12
При изпълнение на връзките трябва да се уверите, че сте извършили 
следното:
• Изключете всяко оборудване, преди да създавате връзки.
• Използвайте подходящите кабели за всяка връзка.
• Поставете правилно кабелните щепсели; лошо свързване при щепселите може да 

причини неизправност или лошо качество на изображението. При изваждане на кабел 
се уверете, че го изваждате с дърпане на щепсела, а не на самия кабел.

• Направете справка с инструкциите за работа на свързаното оборудване.

Свързване на устройствотоСтъпка 3

Дясна страна на устройството

Аудио- и видеоусилвател Високоговорители

Оборудване с HDMI 
изходни конектори

Компютър

за HDMI изход

HDMI кабел (не е включен в комплекта)

: Протичане на видеосигнал Използвайте високоскоростен HDMI кабел, 
върху който е посочено логото на кабелния 
тип. (препоръчват се продукти на Sony.)

За повече информация направете справка с „Връзки и 
подготовка“ в Инструкциите за работа, намиращи се 
на приложения в комплекта CD-ROM.



Можете да изберете езика, на който да се 
показва менюто, както и друга 
информация, показвана на екрана. 
Фабричната настройка по подразбиране е 
на английски език. За да промените 
текущия език на менюто, настройте 
желания език от екрана на менюто.

1 Натиснете MENU.

Показва се менюто.

2 Натиснете M/m, за да изберете 
менюто Setup  и натиснете , 
или .

Ще се покажат елементите за 
настройка на избраното меню.

3 Натиснете M/m, за да изберете 
„Language“, и натиснете , или .

4 Натиснете M/m/</,, за да 
изберете език, и натиснете .

Менюто се променя на избрания език.

За да изчистите менюто
Натиснете MENU.

Избиране на езика на менютоСтъпка 4
13 BG



BG 14
1 Включете устройството и 
оборудването, свързано към 
устройството.

2 Натиснете INPUT, за да се покаже 
наборът от входно оборудване на 
екрана.

3 Изберете оборудването, от което 
желаете да извеждате изображения.
Натиснете неколкократно INPUT или 
натиснете M/m/  (enter), за да 
изберете оборудването, от което да се 
прожектира.

1 Натиснете бутона ?/1 (ON/
STANDBY).
На екрана се показва съобщение 
„POWER OFF?“.

2 Натиснете бутона ?/1 (ON/
STANDBY) отново, преди 
съобщението да изчезне.
Индикаторът ON/STANDBY мига в 
зелено и вентилаторът продължава да 
работи, за да се намали вътрешната 
топлина.

Вентилаторът спира и индикаторът 
ON/STANDBY преминава от мигане в 
зелено към постоянно червено.

Захранването е напълно изключено и 
можете да разкачите шнура за 
променливотоково захранване.

Никога не разкачвайте шнура за 
променливотоково захранване, докато 
индикаторът мига.

Можете да изключите устройството, като 
натиснете и задържите бутона ?/1 (ON/
STANDBY) за около 1 секунда, вместо да 
изпълнявате стъпките по-горе.

ПрожектиранеСтъпка 5

Прожектиране на 
изображението

Изключване на 
захранването

Пример: За да виждате 
изображението от видео 
оборудването, свързано с HDMI 1 
конектора на това устройство.

Забележка

За повече информация направете 
справка с „Прожектиране“ в 
Инструкциите за работа, намиращи се 
на приложения в комплекта CD-ROM.



Натиснете един от бутоните 
CALIBRATED PRESET.

Избиране на режима за преглеждане на изображението

Бутони 
CALIBRATED 
PRESET

Елементи за настройка Описание

CINEMA FILM 1 Качество на изображението, подходящо за възпроизвеждане 
на много динамични и ясни изображения, характерни за 
интерпозитивната лента.

CINEMA FILM 2 Качество на изображението, подходящо за възпроизвеждане 
на обогатени тонове и цветове, като тези в киносалона.

REF Настройка на качеството на изображението, подходяща, за 
случаите, в които желаете да възпроизведете вярно 
оригиналното качество на изображението или да се 
насладите на качество на изображението, без да каквато и 
да е настройка.

TV Качество на изображението, подходящо за гледане на 
телевизионни програми, спорт, концерти и други.

PHOTO Идеален за прожектиране на неподвижни изображения, 
направени с цифров фотоапарат.

GAME Качество на изображението, подходящо за играене на игри, 
с добре модулирани цветове и бърза реакция.

BRT CINE Качество на изображението, подходящо за гледане на 
филми в осветена околна среда, като например всекидневна.

BRT TV Качество на изображението, подходящо за гледане на 
телевизионни програми, спорт, концерти и други 
видеоизображения в осветена околна среда, като например 
всекидневна.

USER Регулира качеството на изображението така, че да отговаря 
на предпочитанията Ви, след което запаметява настройката. 
Фабричната настройка по подразбиране е същата като 
„REF“.

За повече информация направете справка с 
„Прожектиране“ в Инструкциите за работа, 
намиращи се на приложения в комплекта CD-ROM.
15 BG



BG 16
Индикаторът ON/STANDBY или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ светва или започва да мига, ако 
има проблем с проектора.

Когато индикатор за предупреждение, различен от горепосочените, започне да премигва и 
симптомът продължава дори и след използването на горепосочените методи, консултирайте 
се с квалифициран персонал на Sony. 

Отстраняване на грешки

Индикатори за предупреждение

Мигащи/светещи индикатори Брой мигания Причина и отстраняване

Два пъти Затворете добре капака на лампата, след 
което затегнете винтовете стабилно.
Затворете добре държача за филтър.

Три пъти Температурата на лампата е необичайно 
висока. Изключете захранването и 
изчакайте лампата да се охлади, след 
което отново включете захранването.
Ако симптомът продължи, това 
означава, че лампата може да е в края на 
експлоатационния си живот. В този 
случай сменете лампата с нова.

Два пъти Вътрешната температура е необичайно 
висока. Проверете дали не са блокирани 
вентилационните отвори или дали 
устройството не се използва при големи 
надморски височини.

Три пъти Вентилаторът е повреден. 
Консултирайте се с квалифициран 
персонал на Sony.

Забележка

Индикатор 
ON/STANDBY

Индикатор 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Мига в червено)

(Мига в червено)

(Мига в червено)

Двата индикатора мигат

Ако има проблем или на екрана се покаже съобщение 
за грешка, направете справка с "Отстраняване на 
неизправности" в инструкциите за работа, намиращи 
се на приложения в комплекта CD-ROM.



Необходими инструменти в 
началото:
• Проекторна лампа LMP-H210 (опция)
• Стандартна кръстата отвертка
• Кърпа (за защита от надраскване)

Лампата, която се използва като източник 
на светлина, е с определена 
продължителност на живота. Когато 
светлината на лампата отслабне, цветовия 
баланс на изображението се нарушава или 
на екрана се показва съобщение "Please 
replace the Lamp/Filter.", възможно е 
лампата да е изтощена. Незабавно сменете 
лампата с нова.
Използвайте проекторна лампа LMP-H210 
като резервна лампа.
Въздушният филтър е приложен с 
проекторната лампа LMP-H210. Когато 
сменяте лампата е време да смените и 
въздушния филтър.
Винаги когато сменяте лампата се 
уверете, че сменяте и въздушния филтър 
с нов. Почистете също и вентилационния 
(входящия) отвор.

Съвет
Продължителността на живота на лампата, 
която се използва като източник на 
светлина, зависи от околната среда, в която 
е извършен монтажът, или условията на 
експлоатация. Можете да използвате 
лампата по-дълго, като избягвате да я 
изключвате, преди да са изминали няколко 
минути, след като сте я включили.

Внимание
• Лампата остава гореща, след като 

устройството е изключено от бутона 
?/1 (ON/STANDBY). Ако докоснете 
лампата, може да изгорите пръстите си. 
Когато сменяте лампата, изчакайте 
минимум 1 час лампата да се охлади.

• Не докосвайте повърхността на 
лампата. Ако я докоснете, избършете 
отпечатъците от пръстите с мека кърпа.

• Бъдете особено внимателни при смяна 
на лампата, когато устройството е 
монтирано на тавана.

• Когато демонтирате блока на лампата, 
уверете се, че го придържате в 
хоризонтално положение, след което 
издърпайте право нагоре. Не 
накланяйте блока на лампата. Ако 
издърпате блока на лампата, докато е 
наклонен, и ако лампата се счупи, 
парчетата може да се разпръснат и да 
причинят нараняване.

• Когато премахвате въздушния филтър, 
внимавайте да не допуснете влизането на 
прах в проектора.

• Смяната на въздушния филтър е от 
изключителна важност за поддръжката на 
добрите работни показатели на проектора 
или за предотвратяване на неизправности 
по него. Когато се появи предупредително 
съобщение за смяна на въздушния 
филтър, незабавно сменете въздушния 
филтър.

• Уверете се, че използвате проекторна 
лампа LMP-H210 за подмяна. Ако 
използвате лампи, различни от LMP-H210, 
това може да доведе до неизправност на 
устройството.

• Уверете се, че сте изключили 
устройството и сте разкачили кабела за 
електрозахранване, преди да смените 
лампата, след което проверете дали 
индикаторът ON/STANDBY е изключен.

1 Изключете проектора и разкачете 
шнура за променливотоково 
захранване.

2 Когато поставяте проектора на 
гладка повърхност, като например 
бюро и др., подложете плат, за да не 
се надраска повърхността. 
Обърнете проектора, както е 
показано на илюстрацията, след 
което го поставете върху плата.

Поддръжка

Смяна на лампата

Бележки
17 BG



BG 18
• Когато лампата е повредена, 
счупените части от нея могат да се 
разпръснат, ако не обърнете 
проектора. Това може да причини 
нараняване.

• Уверете се, че проекторът е поставен 
върху стабилна повърхност.

3 Разхлабете винта на капака на 
лампата с помощта на кръстата 
отвертка на Philips и след това 
отворете капака на лампата.

4 Разхлабете 3-те винта на лампата с 
помощта на кръстата отвертка на 
Philips. Вдигнете и задръжте 
дръжката, след което издърпайте 
лампата право нагоре.

5 Задръжте дръжката на новата лампа 
и я натиснете добре докрай, а след 
това затегнете 3-те винта.

Внимавайте да не докоснете оптичния 
блок във вътрешността на 
устройството.

Бележки

Забележка



6 Затворете капака на лампата, след 
което затегнете винтовете.

7 Премахнете държача за филтър. 

8 Премахнете въздушния филтър.

9 Прикрепете новия въздушен 
филтър така, че да пасва на всеки от 
зъбците (10 позиции) на държача за 
филтър.

Прикрепете въздушния филтър, като го 
изравните с формата на държача за 
филтър.
Освен това не докосвайте вентилатора 
след премахване на въздушния филтър, 
който е поставен във вътрешността на 
проектора.

10Прикрепете държача за филтър.

Проекторът няма да се включи, ако 
държачът за филтър не е добре затворен.

11 Избършете праха от 
вентилационните отвори (входящ 
отвор) с помощта на мека кърпа.

12Поставете устройството отново в 
оригиналната му позиция.

13Включете устройството, след това 
изберете елемента за настройка на 
лампата от менюто Setup .
Ще се изведе екранът на менюто, 
показан по-долу.

Съвет
Ако „Settings Lock“ е настроен на „Level 
B“, настройте еднократно на „Off“.

Зъбци

Забележка

Забележка

Вентилационни отвори (входящ отвор)
19 BG



BG 20
14Изберете „Yes“.

Внимание
Не поставяйте ръцете си в слота за смяна 
на лампата и не допускайте попадането 
на течности или предмети в слота, за да се 
избегне токов удар или пожар.

• Устройството няма да се включи, ако 
лампата не е стабилно поставена на 
мястото си.

• Устройството няма да се включи, ако 
капакът на лампата не е стабилно 
затворен.

• За да изчистите съобщение, показано на 
екрана, натиснете еднократно произволен 
бутон на дистанционното управление или 
на контролния панел на устройството.

Когато на екрана се покаже "Please clean 
the filter.”, трябва да почистите 
въздушния филтър.
Въздушният филтър трябва да се 
почиства на всеки 1500 часа. Тази 
стойност варира в зависимост от 
околната среда и от това как се използва 
проекторът. Приблизително 1500 часа.
След като измиете въздушния филтър с 
разтвор на мек почистващ препарат, 
оставете го да се изсуши на сенчесто 
място.

• Когато почиствате въздушния филтър, 
уверете се, че няма шанс да го повредите.
За подробности относно това как да 
прикрепите или премахнете въздушния 
филтър вижте „Смяна на лампата“ 
Стъпки от 7 до 10 (страница 19).

• Когато премахвате въздушния филтър, 
внимавайте да не допуснете влизането на 
прах в проектора.

• Почистването на въздушния филтър е от 
изключителна важност за поддръжката на 
добрите работни показатели на проектора 
или за предотвратяване на неизправности 
по него. Когато се появи 
предупредително съобщение за 
почистване на въздушния филтър, 
незабавно почистете въздушния филтър.

Бележки

Забележка
Лампата съдържа живак. Правилата за 
изхвърляне на флуоресцентни лампи 
зависят от местожителството. Спазвайте 
правилата за изхвърляне на отпадъци за 
Вашия район.

Почистване на въздушния 
филтър

Бележки
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