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Tato Stručná referenční příručka vysvětluje instalaci a základní úkony při promítání obrazu. 
Rovněž obsahuje důležité poznámky a upozornění, na které je potřeba dbát při manipulaci s 
projektorem a jeho používání.
Dle potřeby si přečtěte kapitoly „Varovné kontrolky“, „Výměna lampy“ a „Vzduchový filtr“.
Podrobné informace o těchto úkonech naleznete v návodu k použití na disku CD-ROM.
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Před použitím jednotky si pečlivě pročtěte 
tento návod k obsluze a uschovejte jej pro 
budoucí použití.

VAROVÁNÍ

V zájmu snížení rizika vzniku požáru 
nebo úrazu elektrickým proudem 
nevystavujte tento přístroj dešti 
nebo vlhkosti.
Abyste předešli úrazu elektrickým 
proudem, neotevírejte kryt zařízení.  
Servis přenechejte výhradně 
kvalifikovaným pracovníkům.

VAROVÁNÍ
TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT 
UZEMNĚNO.

VAROVÁNÍ
Při instalaci tohoto zařízení použijte snadno 
dostupný odpojovací prvek v pevné kabeláži 
nebo připojte napájecí kabel ke snadno 
přístupné elektrické zásuvce v blízkosti 
jednotky.  Dojde-li během používání 
jednotky k závadě, vypněte napájení 
prostřednictvím odpojovacího prvku nebo 
odpojte napájecí kabel.

POZOR
Informace o konektoru LAN (pouze 
produkt VPL-HW65)
Z bezpečnostních důvodů nepřipojujte kabel 
periferního zařízení, jenž může mít vůči 
tomuto portu nadměrné napětí.

VAROVÁNÍ
1. Používejte schválený napájecí kabel 

(3žilový) / konektor zařízení / zástrčku se 
zemnicími kontakty splňujícími 
bezpečnostní předpisy platné v příslušné 
zemi.

2. Používejte napájecí kabel (3žilový) / 
konektor zařízení / zástrčku s odpovídající 
zatížitelností (napěťovou a proudovou).

Se všemi dotazy ohledně používání výše 
uvedeného napájecího kabelu / konektoru 
zařízení / zástrčky se obraťte na 
kvalifikovaného servisního pracovníka.

Informace o 3D brýlích
3D brýle zobrazují 3D signály 
prostřednictvím komunikace s projektorem 
pomocí funkce Bluetooth®.
(a) frekvenční pásma, v nichž toto rádiové 
zařízení funguje:

2,4–2,4835 GHz
(b) maximální výkon rádiové frekvence 
vysílané ve frekvenčních pásmech, v nichž 
toto rádiové zařízení funguje:

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

Stejně jako u ostatních 
zdrojů jasného světla se 
upřeně nedívejte přímo 
na jeho zdroj, RG2 IEC 
62471-5:2015.
3 CS
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Pro zákazníky v Evropě 
Upozornění pro zákazníky: Následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v 
zemích podléhajících směrnicím EU

Upozornění na výměnu/likvidaci 
baterie do 3D brýlí
Při nedodržení správného postupu výměny 
baterie hrozí její výbuch.
Baterii vyměňte za stejný nebo ekvivalentní 
typ doporučený výrobcem.  
Při likvidaci baterie se řiďte zákony 
příslušné oblasti nebo země.

Čeština
Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že produkt VPL-HW65/VPL-HW45 
splňuje základní požadavky a ostatní příslušná nařízení směrnice 1999/5/ES. 
Podrobné informace získáte na adrese http://www.compliance.sony.de/

Pro zákazníky v Evropě
Sony Professional Solutions Europe – 
standardní záruka a výjimky ze 
standardní záruky. 
Navštivte stránku http://www.pro.sony.eu/
warranty, na které najdete důležité 
informace a celé znění podmínek užívání.



Bezpečnostní 
opatření

Bezpečnost
• Zkontrolujte, zda se provozní napětí 

jednotky shoduje s napětím vaší místní 
elektrické sítě.

• Vnikne-li do zařízení jakákoli tekutina 
nebo cizí předměty, ihned jej odpojte z 
elektrické zásuvky a nepoužívejte jej, 
dokud nebude zkontrolováno 
kvalifikovaným pracovníkem. 

• Nebudete-li zařízení několik dní používat, 
odpojte jej z elektrické zásuvky. 

• Při odpojování kabelu jej uchopte za 
zástrčku. Nikdy netahejte za kabel. 

• Elektrická zásuvka se musí nacházet v 
blízkosti jednotky a musí být snadno 
přístupná. 

• Jednotka není odpojena od elektrické sítě, 
dokud je zapojena do zásuvky, a to i v 
případě, že byla vypnuta. 

• Když lampa svítí, nedívejte se do 
objektivu.

• Do blízkosti větracích otvorů nepokládejte 
ruce ani žádné předměty. Vycházející 
vzduch je horký. 

Jak předcházet vnitřnímu 
přehřívání 
Poté, co vypnete napájení tlačítkem ?/1 
(NAPÁJENÍ / POHOTOVOSTNÍ REŽIM), 
neodpojujte jednotku z elektrické zásuvky, 
dokud se nezastaví chladicí ventilátor.

Pozor
Jednotka je vybavena větracími otvory pro 
sání a pro výstup vzduchu. Tyto otvory 
neucpávejte ani do jejich blízkosti nic 
nepokládejte. Může dojít k vnitřnímu 
přehřívání, které způsobí zhoršený obraz 
nebo poškození jednotky.

Zabalení
Uschovejte originální krabici a balicí 
materiál – mohou se hodit, pokud někdy 
bude potřeba odeslat jednotku poštou. Pro 
zajištění maximální ochrany jednotku 
zabalte tak, jak byla zabalena při výrobě.

Sledování videí ve 3D

Bezpečnostní upozornění
• 3D videozáznamy byste měli sledovat 

pouze s 3D brýlemi.
• Pokud zaznamenáte roztřesený nebo 

blikající obraz, zhasněte v místnosti 
světla.

• Není určeno dětem bez řádného dozoru 
dospělé osoby.

• Při manipulaci se straničkami 3D brýlí 
buďte opatrní, abyste si nepřiskřípli prsty 
do pantů.

• Neupusťte tyto 3D brýle na zem ani je 
neupravujte.

• Pokud se brýle rozbijí, chraňte si před 
úlomky ústa a oči.

O projektoru LCD
Projektor LCD je vyráběn za použití vysoce 
kvalitních technologií. Přesto může dojít k 
výskytu malých černých a/nebo světlých 
(červených, modrých či zelených) bodů, 
které bude projektor LCD opakovaně 
zobrazovat. Jde o běžný výsledek výrobního 
procesu a nejedná se o závadu.
Pokud k projekci na plátno používáte 
několik projektorů LCD, reprodukce barev 
se může u jednotlivých projektorů lišit, i 
když se jedná o totožný model, jelikož 
vyvážení barev může být na každém 
projektoru nastaveno různě.

Kondenzace
Pokud se prudce změní teplota v místnosti, 
kde je projektor nainstalován, nebo 
přemístíte-li náhle projektor z chladného 
místa do teplého, může v projektoru dojít ke 
kondenzaci. Jelikož kondenzace může 
způsobit poruchu, zohledněte tuto 
skutečnost při nastavování teploty na 
klimatizaci. Pokud dojde ke kondenzaci, 
ponechte projektor před použitím přibližně 
dvě hodiny vypnutý.

Poznámky k zabezpečení (pouze 
produkt VPL-HW65)
• SPOLEČNOST SONY NENESE 

ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI 
ŠKODY ZPŮSOBENÉ 
NEDODRŽENÍM PŘÍSLUŠNÝCH 
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BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 
TÝKAJÍCÍCH SE ZAŘÍZENÍ PRO 
PŘENOS ANI ZA NEVYHNUTELNÉ 
ÚNIKY DAT ZPŮSOBENÉ 
SPECIFIKACEMI PŘENOSU NEBO 
JAKÉKOLI PROBLÉMY SE 
ZABEZPEČENÍM.

• V závislosti na provozním prostředí 
mohou k jednotce získat přístup 
neoprávněné třetí strany v síti. Při 
připojování jednotky k síti zkontrolujte, že 
je síť řádně zabezpečena.

• Z bezpečnostního hlediska důrazně 
doporučujeme při použití jednotky 
připojené k síti použít pro přístup k 
ovládacímu oknu internetový prohlížeč a 
změnit nastavení omezení přístupu z 
továrního nastavení (informace najdete v 
části „Using Network Features“ 
(„Používání síťových funkcí“) v návodu k 
použití).
Dále doporučujeme pravidelně měnit 
heslo.

• Během úprav nastavení nebo po nich 
neprohlížejte v internetovém prohlížeči 
žádné další webové stránky. Jelikož 
prohlížeč uchovává stav přihlášení, 
zavřete jej, jakmile dokončíte úpravy 
nastavení, abyste neoprávněným třetím 
stranám zabránili v použití jednotky nebo 
spuštění škodlivých programů.

Poznámky k 
instalaci a použití

Neumisťujte jednotku do následujících 
podmínek, které by mohly způsobit její 
poruchu nebo poškození.

V blízkosti stěn
Pro zachování výkonu a spolehlivosti 
jednotky ponechte místo mezi stěnami a 
jednotkou, jak je znázorněno na obrázku.

Špatně odvětrávaná místa
Kolem jednotky ponechejte prostor více než 
30 cm (11 7/8 palce).Poznámka

SPOLEČNOST SONY NENESE 
ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI 
ŠKODY VZNIKLÉ JINÝM NEŽ 
OBECNÝM DOMÁCÍM POUŽITÍM, 
AŤ UŽ BĚHEM ZÁRUČNÍ LHŮTY 
NEBO PO JEJÍM VYPRŠENÍ.

Nevhodná instalace

30 cm
(11 7/8 palců)

30 cm

(11 7/8 palců)

30 cm

(11 7/8 palců)

30 cm

(11 7/8 palců)



Teplé a vlhké prostředí

Místa vystavená přímému 
studenému nebo horkému vzduchu 
z klimatizace
V případě instalace jednotky na takové 
místo může dojít k závadě zařízení 
způsobené kondenzací vlhkosti nebo 
zvýšením teploty.

V blízkosti detektoru teploty nebo 
kouře
Může nastat porucha detektoru.

Velmi prašné nebo zakouřené 
prostředí

Při používání jednotky neprovádějte žádné z 
následujících úkonů.

Zablokování větracích otvorů (pro 
sání/výstup vzduchu)

Naklonění dopředu/dozadu a 
doleva/doprava
Nepoužívejte jednotku při náklonu 
přesahujícím 15 stupňů.
Jednotku instalujte výhradně na rovný 
povrch nebo na strop. Instalace jednotky na 
jiné místo může narušit jednolitost barev 
nebo snížit spolehlivost a účinnost lampy.
Pokud je jednotka nakloněná nahoru nebo dolů, 
může mít obraz na plátně tvar lichoběžníku.
Umístěte jednotku tak, aby byl objektiv 
rovnoběžně s plátnem.

Nevhodné podmínky

Větrací otvory 
(výstup vzduchu)

Větrací otvory 
(vstup)

15° nebo 
více

15° nebo 
více

15° nebo 
více

15° nebo 
více
7 CS
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Instalace jednotky ve vysoké 
nadmořské výšce
Při použití jednotky v nadmořské výšce 
1500 m (přibl. 4900 stop) nebo výše nastavte 
v nabídce Setup  režim „High Altitude 
Mode“ na hodnotu „On“. Zanedbáním 
tohoto nastavení režimu při použití zařízení 
ve vysoké nadmořské výšce můžete způsobit 
nepříznivé účinky, např. snížení 
spolehlivosti některých součástek.

• Nikdy sami nemontujte přístroj na strop 
ani jej nepřemísťujte. Obraťte se na 
kvalifikovaného pracovníka společnosti 
Sony (placeno).

• Při instalaci jednotky na strop použijte 
bezpečnostní lanko apod., abyste zabránili 
pádu jednotky. Instalaci přenechte 
zkušenému pracovníkovi nebo 
řemeslníkovi.

Pro prodejce
• Při montáži projektoru na strop je k 

instalaci nutné použít držák Sony nebo 
doporučený ekvivalentní držák.

• Instalujete-li projektor na pevno na strop, 
ujistěte se, že je kryt skříňky pevně 
zavřený.

Bezpečnostní opatření pro 
instalaci jednotky na strop

15° nebo 
více



Zkontrolujte, že krabice obsahuje 
následující položky:
• Dálkový ovladač RM-PJ28 (1) 
• Manganové baterie (R6) typu AA (2)
• Napájecí kabel (1)
• Krytka objektivu (1)

Při koupi projektoru je krytka objektivu 
nasazená na objektivu. Při použití 
projektoru krytku z objektivu sejměte.

• Stručná referenční příručka (tato příručka) (1)
• Návod k použití (disk CD-ROM) (1)

POZOR
Při nedodržení správného postupu výměny 
baterie hrozí její výbuch.  
Baterii vyměňte za stejný nebo ekvivalentní 
typ doporučený výrobcem.  
Při likvidaci baterie se řiďte zákony 
příslušné oblasti nebo země.

Varování
Dálkový ovladač se dodává se dvěma 
bateriemi velikosti AA (R6).
Abyste se vyhnuli riziku výbuchu, použijte 
manganové nebo alkalické baterie velikosti 
AA (R6).

Upozornění na manipulaci s 
dálkovým ovladačem
• S dálkovým ovladačem zacházejte 

opatrně. Neházejte jej na zem, nešlapejte 
na něj a nepolévejte jej žádnou tekutinou.

• Dálkový ovladač nepokládejte do blízkosti 
zdrojů tepla, na místa, na která dopadá 
přímé sluneční světlo nebo do místnosti s 
vysokou úrovní vlhkosti.

Uživatelskou příručku lze zobrazit na 
počítači s nainstalovaným programem 
Adobe Reader.
Program Adobe Reader je zdarma ke stažení 
na stránce společnosti Adobe.

1 Na disku CD-ROM otevřete soubor 
index.html.

2 Vyberte uživatelskou příručku, kterou 
chcete zobrazit, a klikněte na ni.

Pokud jste disk CD-ROM ztratili nebo 
poškodili, nový můžete zakoupit u prodejce 
produktů Sony nebo v servisním středisku 
společnosti Sony.

PřípravaKrok 1

Kontrola dodaného 
příslušenství

Vložení baterií do dálkového 
ovladače

Pro otevření 
stiskněte a vysuňte.

Baterie vložte stranou E napřed.

Použití uživatelské příručky 
na disku CD-ROM

Poznámka
9 CS
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1 Umístěte jednotku tak, aby byl 
objektiv rovnoběžně s plátnem.

2 Po připojení napájecího kabelu k 
jednotce zapojte napájecí kabel do 
zásuvky.

Po připojení napájecího kabelu k jednotce 
může kontrolka ON/STANDBY zablikat 
oranžově.
Může se stát, že zatímco kontrolka bliká, 
nebude možné jednotku ovládat – nejedná se 
však o závadu. Počkejte, až kontrolka přestane 
blikat a rozsvítí se červeně.

3 Stisknutím tlačítka ?/1 (ON/
STANDBY)  zapněte jednotku.

4 Po stisknutí tlačítka PATTERN se 
zobrazí testovací signál pro provedení 
nastavení.

a Posunutím obou voličů pro 
posun objektivu nastavte 
polohu obrazu.

b Pomocí páčky zoomu nastavte 
velikost obrazu.

Instalace jednotkyKrok 2

Poznámka

Svítí červeně.

Horní strana jednotky

Na chvíli (na několik 
desítek sekund) 
zabliká zeleně a poté 
se rozsvítí zeleně.

Horní strana jednotky

Nastavení svislé pozice

Nastavení vodorovné 
pozice

Ovládání zoomu



c Pomocí zaostřovacího kroužku 
nastavte zaostření.

Okno pro nastavení objektivu (testovací mřížka)

Kroužek pro zaostřování

2.35:1

4:3

1.85:1

Přerušované čáry znázorňují velikost 
obrazovky u jednotlivých poměrů stran.

Více informací najdete v části 
„Connections and Preparations“ 
(„Připojení a příprava“) v návodu k 
použití na dodávaném disku CD-ROM.
11 CS
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Během připojování se řiďte následujícími pokyny:
• Před připojením vypněte všechna zařízení.
• Pro všechna připojení použijte vhodné kabely.
• Zástrčky kabelů řádně zasuňte; uvolněná připojení mohou způsobit poruchu nebo špatnou 

kvalitu obrazu. Při odpojování kabelu jej uchopte za zástrčku, nikoli za samotný kabel.
• Nahlédněte do návodu k obsluze připojeného zařízení.

Připojení jednotkyKrok 3

Pravá strana jednotky

Zesilovač AV Reproduktory

Zařízení s výstupními 
konektory HDMI

Počítač

do výstupu HDMI

Kabel HDMI (není součástí dodávky)

: Směr vedení videosignálu Použijte vysokorychlostní kabel HDMI, na němž 
je specifikováno logo typu kabelu. (Doporučeno 
použít s produkty Sony.)

Více informací najdete v části „Connections and 
Preparations“ („Připojení a příprava“) v návodu k použití 
na dodávaném disku CD-ROM.



Uživatel má možnost vybrat jazyk zobrazení 
nabídky a dalších položek na obrazovce. 
Tovární nastavení je v angličtině. Změnu 
aktuálního jazyka nabídky provedete 
nastavením požadovaného jazyka na 
obrazovce nabídky.

1 Stiskněte tlačítko MENU.

Zobrazí se nabídka.

2 Stisknutím tlačítka M/m vyberte 
nabídku Setup  a stiskněte tlačítko 
, nebo .

Objeví se seznam položek nastavení 
vybrané nabídky.

3 Stisknutím tlačítka M/m vyberte 
položku „Language“ a stiskněte 
tlačítko , nebo .

4 Stisknutím tlačítka M/m/</, 
vyberte jazyk a stiskněte tlačítko .

Nabídka se přepne na vybraný jazyk.

Vymazání nabídky
Stiskněte tlačítko MENU.

Výběr jazyka nabídkyKrok 4
13 CS
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1 Zapněte jednotku a zařízení, ke 
kterému je jednotka připojená.

2 Stisknutím tlačítka INPUT na 
obrazovce zobrazíte seznam vstupů.

3 Vyberte zařízení, jehož obraz chcete 
zobrazit.
Opakovaným stiskem tlačítka INPUT 
nebo stiskem tlačítka M/m/  (potvrdit) 
vyberte zařízení, jehož obraz chcete 
promítat.

1 Stiskněte tlačítko ?/1 (ON/STANDBY).
Na obrazovce se objeví zpráva 
„POWER OFF?“.

2 Dříve než zpráva zmizí, stiskněte 
znovu tlačítko ?/1 (ON/STANDBY).
Kontrolka ON/STANDBY bude blikat 
zeleně a dále poběží ventilátor, aby 
klesla vnitřní teplota.

Ventilátor se zastaví, kontrolka ON/
STANDBY přestane blikat zeleně a 
rozsvítí se červeně.

Napájení se zcela vypne – teprve nyní 
můžete odpojit napájecí kabel.

Nikdy napájecí kabel neodpojujte, dokud 
kontrolka bliká.

Namísto provedení výše uvedených kroků 
můžete jednotku vypnout podržením tlačítka 
?/1 (ON/STANDBY) přibližně po dobu 
1 sekundy.

PromítáníKrok 5

Promítání obrazu

Vypnutí napájení

Příklad: Zobrazení obrazu z 
videozařízení připojeného ke 
konektoru HDMI 1 na této jednotce.

Poznámka

Více informací najdete v části 
„Projecting“ („Promítání“) v návodu k 
použití na dodávaném disku CD-ROM.



Stiskněte některé tlačítko ze skupiny 
CALIBRATED PRESET.

Výběr režimu zobrazení obrazu

Tlačítka 
CALIBRATED 
PRESET

Nastavitelné položky Popis

CINEMA FILM 1 Kvalita obrazu vhodná pro reprodukci vysoce dynamického a 
jasného obrazu, který je typický pro interpozitiv.

CINEMA FILM 2 Kvalita obrazu vhodná pro reprodukci bohatých tónů a barev, 
které jsou typické pro kino.

REF Nastavení kvality obrazu vhodné pro věrnou reprodukci 
původní kvality obrazu nebo když si chcete vychutnat kvalitu 
obrazu bez jakýchkoli úprav.

TV Kvalita obrazu vhodná na sledování televizních programů, 
sportů, koncertů a dalších pořadů.

PHOTO Vhodný na promítání fotografií pořízených digitálním 
fotoaparátem.

GAME Kvalita obrazu vhodná na hraní her, s dobře přizpůsobenými 
barvami a rychlou odezvou.

BRT CINE Kvalita obrazu vhodná na sledování filmů v jasném prostředí, 
např. v obývacím pokoji.

BRT TV Kvalita obrazu vhodná na sledování televizních programů, 
sportů, koncertů a dalších videozáznamů v jasném prostředí, 
např. v obývacím pokoji.

USER Nabízí vám možnost upravit kvalitu obrazu dle svých představ a 
nastavení poté uložit. Tovární nastavení je stejné jako režim 
„REF“.

Více informací najdete v části „Projecting“ („Promítání“) 
v návodu k použití na dodávaném disku CD-ROM.
15 CS
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V případě problému s projektorem se rozsvítí nebo začne blikat kontrolka ON/STANDBY 
nebo WARNING.

Když začne blikat jiná kontrolka, než výše uvedená, a problém přetrvává i po provedení výše 
uvedených postupů, obraťte se na kvalifikovaného pracovníka společnosti Sony. 

Řešení chyb

Varovné kontrolky

Blikající / svítící kontrolky Počet bliknutí Příčina a řešení

Dvakrát Bezpečně nasaďte kryt lampy a poté pevně 
dotáhněte šroubky.
Bezpečně uzavřete držák filtru.

Třikrát Teplota lampy je neobvykle vysoká. 
Vypněte napájení a vyčkejte, dokud lampa 
nevychladne, poté znovu zapněte napájení.
Pokud příznak přetrvává, může to 
znamenat končící životnost lampy. V 
takovém případě lampu vyměňte za novou.

Dvakrát Vnitřní teplota je neobvykle vysoká. 
Zkontrolujte, zda nic neblokuje větrací 
otvory nebo zda je jednotka používána ve 
vysoké nadmořské výšce.

Třikrát Ventilátor je porouchaný. Obraťte se na 
kvalifikovaného pracovníka společnosti 
Sony.

Poznámka

Kontrolka ON/STANDBY

Kontrolka 
WARNING

(Bliká červeně)

(Bliká červeně)

(Bliká červeně)

Blikají obě kontrolky

Pokud se vyskytne problém nebo se na obrazovce objeví 
chybová zpráva, informace naleznete v části 
„Troubleshooting“ („Řešení potíží“) v návodu k použití na 
dodávaném disku CD-ROM.



Co na začátku potřebujete:
• Lampa do projektoru LMP-H210 (volitelná)
• Běžný křížový šroubovák
• Látku (jako ochranu proti poškrábání)

Lampa použitá jako zdroj světla má určitou 
životnost. Když svit lampy zeslábne, 
vyvážení barev obrazu začne působit 
nepřirozeně nebo se na obrazovce objeví 
zpráva „Please replace the Lamp/Filter.“, 
může být lampa vysvícená. Neprodleně 
lampu vyměňte za novou.
Jako náhradní lampu použijte lampu do 
projektoru LMP-H210.
S lampou do projektoru LMP-H210 se 
dodává vzduchový filtr. Pokud vyměňujte 
lampu, vyměňte také vzduchový filtr.
Kdykoli budete vyměňovat lampu, 
nezapomeňte také vyměnit vzduchový filtr. 
Také nezapomeňte vyčistit větrací otvory 
(sání).

Tip
Životnost lampy použité jako zdroje světla se 
liší v závislosti na prostředí, kde je instalována, 
a na podmínkách používání. Životnost lampy 
prodloužíte tak, že ji nebudete vypínat dříve 
než několik minut po jejím zapnutí.

Varování
• Po vypnutí jednotky tlačítkem ?/1 (ON/

STANDBY) bude lampa horká. Při kontaktu 
s lampou může dojít k popálení prstů. Před 
výměnou lampy vyčkejte nejméně jednu 
hodinu, než lampa vychladne.

• Nedotýkejte se povrchu lampy. Pokud se 
jej dotknete, otřete otisky prstů měkkým 
hadříkem.

• Při výměně lampy si dávejte obzvláště 
pozor, je-li jednotka nainstalována na 
stropě.

• Při demontáži jednotky lampy dávejte 
pozor, aby zůstala ve vodorovné poloze a 
poté ji vytáhněte směrem nahoru. 
Jednotku lampy nenaklánějte. Vytáhnete-li 
jednotku lampy, když bude nakloněná, a 
pokud praskne, úlomky se mohou rozptýlit 
a způsobit poranění.

• Po odstranění vzduchového filtru dbejte na 
to, aby se do projektoru nedostal žádný prach.

• Výměna vzduchového filtru vám zajistí 
dobrý výkon projektoru a zabrání jeho 
poruše. Po zobrazení výstražné zprávy 
vyžadující výměnu vzduchového filtru filtr 
okamžitě vyměňte.

• Jako náhradu použijte lampu do projektoru 
LMP-H210. Pokud použijete jinou lampu 
než LMP-H210, jednotka nemusí správně 
fungovat.

• Před výměnou lampy jednotku vypněte a 
odpojte napájecí kabel. Poté se ujistěte, že již 
zhasla kontrolka ON/STANDBY.

1 Vypněte projektor a odpojte napájecí 
kabel.

2 Před položením projektoru na rovný 
povrch, např. stůl, na něj umístěte kus 
látky, abyste zabránili poškrábání 
povrchu. Otočte projektor podle 
obrázku a poté ho umístěte na látku.

• Když je lampa poškozena, rozbité části 
lampy se mohou rozptýlit, pokud projektor 
neotočíte. Můžete dojít ke zranění.

• Položte projektor na stabilní plochu.

Údržba

Výměna lampy

Poznámky

Poznámky
17 CS
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3 Křížovým šroubovákem povolte šroub 
na krytu lampy a poté kryt otevřete.

4 Křížovým šroubovákem povolte 
3 šrouby, které drží lampu. Zvedněte 
úchyty a vytáhněte lampu směrem 
nahoru.

5 Podržte úchyt nové lampy a zatlačte 
ho bezpečně na místo a poté utáhněte 
3 šrouby.

Nedotýkejte se optického bloku uvnitř 
jednotky.

6 Nasaďte kryt lampy a poté pevně 
dotáhněte šrouby.

Poznámka



7 Odstraňte držák filtru. 

8 Odstraňte vzduchový filtr.

9 Připevněte nový vzduchový filtr tak, 
aby zapadl do všech svěrek (10 pozic) 
na držáku filtru.

Připevněte vzduchový filtr a přizpůsobte 
ho tvaru držáku filtru.
Po vyjmutí vzduchového filtru, který je 
umístěn uvnitř projektoru, se rovněž 
nedotýkejte ventilátoru.

10 Připevněte držák filtru.

Projektor se nezapne, dokud nebude držák 
filtru bezpečně uzavřený.

11 Měkkým hadříkem otřete prach z 
větracích otvorů (sání).

12Umístěte jednotku zpět do původní 
polohy.

13Zapněte jednotku a v nabídce Setup 
 vyberte položku Lamp Setting.

Objeví se níže uvedená obrazovka 
nabídky.

Tip
Pokud je položka „Settings Lock“ 
nastavena na hodnotu „Level B“, nastavte 
ji na hodnotu „Off“.

14Vyberte možnost „Yes“.

Varování
Do otvoru pro výměnu lampy nestrkejte ruce 
a nedovolte, aby do něj vnikly tekutiny nebo 
cizí předměty, protože by mohlo dojít k 
úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

• Pokud lampa není bezpečně usazena na 
místě, jednotka se nezapne.

Poznámka

Poznámka

svěrky

Poznámky

Větrací otvory (vstup)
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• Pokud není kryt lampy bezpečně uzavřen, 
jednotka se nezapne.

• Pro odstranění zprávy zobrazené na 
obrazovce jednou stiskněte libovolné 
tlačítko na dálkovém ovladači nebo 
ovládacím panelu jednotky.

Když se na obrazovce objeví zpráva „Please 
clean the filter.“, vyčistěte vzduchový filtr.
Vzduchový filtr by se měl čistit po každých 
1500 hodinách provozu. Tato hodnota se liší 
podle prostředí a způsobu používání 
projektoru. 1500 hodin je průměrná hodnota.
Po omytí vzduchového filtru slabým 
roztokem čistícího prostředku nechte filtr 
uschnout na stinném místě.

• Když čistíte vzduchový filtr, dejte pozor, 
abyste ho nepoškodili.
Podrobné informace o výměně vzduchového 
filtru naleznete v části „Výměna lampy“ 
kroky 7 až 10 (strana 19).

• Po odstranění vzduchového filtru dbejte na 
to, aby se do projektoru nedostal žádný 
prach.

• Vyčištěním vzduchového filtru zajistíte 
dobrý výkon projektoru a zabráníte jeho 
poruše. Po zobrazení výstražné zprávy 
vyžadující vyčištění vzduchového filtru filtr 
okamžitě vyčistěte.

Poznámka
Lampa obsahuje rtuť. Pravidla likvidace 
použitých fluorescentních trubic se liší v 
závislosti na místě pobytu. Postupujte podle 
předpisů pro nakládání s odpady ve vaší 
oblasti.

Čištění vzduchového filtru

Poznámky
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