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A gyorskalauz magyarázza el a képek kivetítéséhez szükséges felszerelést és alapműveleteket. 
Szerepelnek benne azok a fontos megjegyzések és figyelmeztetések, amelyekre figyelmet kell 
fordítania az egység kezelésekor és használatakor.
Szükség szerint tekintse meg a „Figyelmeztető jelzőfények”, „A lámpa cseréje” és a 
„Levegőszűrő tisztítása” c. fejezeteket.
A működtetéssel kapcsolatos részleteket a mellékelt CD-ROM-on található kezelési 
útmutatóban találja.
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A készülék használatbavétele előtt olvassa el 
figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg 
a későbbi használat céljából.

FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély és az áramütés elkerülése 
érdekében ne tegye ki a készüléket 
csapadék vagy nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében 
ne nyissa fel a készülék burkolatát. 
Minden javítást bízzon szakemberre.

FIGYELMEZTETÉS
A KÉSZÜLÉKET LE KELL FÖLDELNI.

FIGYELMEZTETÉS
A készülék felszerelésekor építsen be egy 
könnyen hozzáférhető leválasztó eszközt a 
rögzített huzalozásba, vagy csatlakoztassa a 
hálózati csatlakozót egy könnyen hozzáférhető, 
az egység közelében található aljzatba.  Ha a 
készülék működése közben meghibásodás 
jelentkezik, működtesse a leválasztó eszközt az 
áramellátás megszakításához, vagy húzza ki a 
hálózati csatlakozót.

FIGYELEM!
A LAN-csatlakozóról (csak VPL-HW65 
típus esetén)
Biztonsági okokból ne csatlakoztassa a 
csatlakozót olyan perifériás 
eszközkábelezéshez, amelynek 
túlfeszültsége lehet ezen a porton.

FIGYELMEZTETÉS
1. Használja a jóváhagyott hálózati kábelt 

(3 eres tápkábel) / készülékcsatlakozót / 
földelt érintkezős csatlakozót, amely adott 
esetben megfelel az egyes országok 
biztonsági előírásainak.

2. Használja a hálózati kábelt (3 eres 
tápkábel) / készülékcsatlakozót / a 
névleges értékeknek megfelelő 
csatlakozót (feszültség, áramerősség).

Ha kérdése van a fenti hálózati kábel / 
készülékcsatlakozó / csatlakozó 
használatával kapcsolatban, forduljon 
képzett szakemberhez.

A 3D-s szemüvegekről
A 3D-s szemüveg Bluetooth-technológiával 
kommunikál a kivetítővel a 3D-s jelek 
megjelenítéséhez.
(a) frekvenciasáv(ok), amely(ek)en a 
rádióberendezés működik:

2,4–2,4835 GHz
(b) maximális rádiófrekvenciás teljesítmény 
azo(ko)n a frekvenciasáv(ok)on továbbítva, 
amely(ek)en a rádióberendezés működik:

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

Mint bármely erős 
fényforrás esetében, 
ne nézzen a sugárba, 
RG2 IEC 62471-5:
2015.
3 HU



HU 4
Az európai vásárlók számára 
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az európai uniós irányelveket 
alkalmazó országokban értékesített berendezésekre érvényesek.

A 3D szemüveg elemének cseréjére/
leselejtezésére vonatkozó 
figyelmeztetések
Az elem helytelen cseréje robbanást 
okozhat.
Csak a gyártó által javasolttal azonos vagy 
egyenértékű típusra cseréljen.
Az elem ártalmatlanításakor be kell tartania 
az adott terület vagy ország törvényeit.

Magyar

A Sony Corporation kijelenti, hogy a VPL-HW65/VPL-HW45 típus megfelel 
az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó 
rendelkezéseinek. 
A részletekért keresse fel a következő URL-címet: http://www.compliance.sony.de/

Az európai vásárlók számára
Sony Professional Solutions Europe – 
Szabvány garancia és az arra vonatkozó 
kivételek. 
A fontos információk és a használati 
feltételek teljes szövegének 
megtekintéséhez látogasson el a 
http://www.pro.sony.eu/warranty 
weboldalra.



Óvintézkedések

Biztonság
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzemi 

feszültsége megegyezik-e a helyi 
áramellátás feszültségével.

• Amennyiben bármilyen folyadék vagy 
szilárd test a készülékházba kerülne, 
válassza le az egységet a hálózatról, és 
szakképzett szerelővel ellenőriztesse, 
mielőtt tovább használná. 

• Válassza le a készüléket a fali aljzatról, ha 
több napig nem használja. 

• A leválasztásához a csatlakozónál fogva 
húzza a vezetéket. Soha ne húzza magát a 
vezetéket. 

• A fali aljzatnak az egység közelében és 
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. 

• A készülék mindaddig áram alatt van, 
amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza 
ki a fali aljzatból, még akkor is, ha maga a 
készülék kikapcsolt állapotban van. 

• Ne nézzen a lencsébe, miközben a lámpa 
világít.

• Ne tegye a kezét vagy más tárgyakat a 
szellőzőnyílások közelébe. A kiáramló 
levegő forró. 

A belső túlmelegedés megelőzése 
Miután kikapcsolja a készüléket a ?/1
(BE/KÉSZENLÉT) gombbal, ne válassza le 
az egységet a fali aljzatról, amíg működik a 
hűtőventilátor.

Figyelem!
Az egységen szellőzőnyílások (bemeneti és 
kimeneti) találhatók. Ne takarja el a 
nyílásokat, és ne tegyen semmit a 
közelükbe, máskülönben belső túlmelegedés 
léphet fel, ami rontja a képminőséget, vagy 
kárt okozhat az egységben.

Visszacsomagolás
Őrizze meg a szállításhoz használt eredeti 
dobozt és csomagolóanyagot, ezek 
hasznosak lesznek, ha később szállítania kell 
az egységet. A maximális védelem 
érdekében az eredeti gyári csomagolásnak 
megfelelően csomagolja vissza az egységet.

3D-s videoképek megtekintése

Biztonsági óvintézkedések
• Csak térhatású képek nézéséhez használja 

a 3D-s szemüveget.
• Ha villódzást vagy villogást tapasztalt, 

kapcsolja le a világítást a szobában.
• Gyermekek nem használhatják felnőtt 

felügyelet nélkül.
• Figyeljen oda arra, hogy ne csípje be az 

ujját a 3D-s szemüveg csuklópántja, 
amikor behajlítja a szárakat.

• Ne ejtse le és ne módosítsa a 3D-s 
szemüveget.

• Ha a szemüveg eltört, a törött darabokat 
tartsa távol a szájától és a szemétől.

Az LCD-kivetítő
Az LCD-kivetítő nagy precizitású 
technológia alkalmazásával készült. 
Azonban előfordulhat, hogy apró fekete 
pontok és/vagy fényes pontok (piros, kék 
vagy zöld) láthatók, amelyek folyamatosan 
megjelennek az LCD-kivetítőn. Ez a 
gyártási eljárás normál következménye, és 
nem jelez meghibásodást.
Ugyanakkor ha több LCD-kivetítőt használ 
egy képernyőre történő kivetítéshez, a 
színek visszaadása még azonos modell 
esetén is különbözhet, mert a színegyensúly 
különböző módon lehet rajtuk beállítva.

Páralecsapódás
Ha gyorsan változik a kivetítő helyéül 
szolgáló szoba hőmérséklete, vagy ha a 
kivetítőt hirtelen hideg helyről melegre 
viszik, előfordulhat páralecsapódás a 
kivetítőben. Mivel a páralecsapódás 
meghibásodást okozhat, óvatosan állítsa be a 
légkondicionáló hőmérsékletét. 
Páralecsapódás esetén használat előtt hagyja 
körülbelül két órán át bekapcsolva a 
kivetítőt.

Biztonsággal kapcsolatos 
megjegyzések (csak VPL-HW65 
típus esetén)
• A SONY NEM VONHATÓ 

FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN 
KÁRÉRT, AMELY AZ ÁTVITELI 
ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ 
5 HU
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MEGFELELŐ BIZTONSÁGI 
INTÉZKEDÉSEK ELMULASZTÁSA, 
AZ ÁTVITELI SPECIFIKÁCIÓKBÓL 
FAKADÓ ELKERÜLHETETLEN 
ADATSZIVÁRGÁS VAGY 
BÁRMILYEN BIZTONSÁGI 
PROBLÉMA MIATT MERÜLT FEL.

• A működési környezettől függően a 
hálózaton lévő jogosulatlan harmadik 
felek hozzáférhetnek az egységhez. 
Amikor a hálózathoz csatlakoztatja az 
egységet, győződjön meg arról, hogy a 
hálózat biztonságos védelmet élvez.

• Amikor a hálózathoz csatlakozó egységet 
használja, biztonsági szempontból erősen 
ajánlott egy webböngészőn keresztül 
felkeresni a vezérlési ablakot és 
módosítani a hozzáférést korlátozó 
beállításokat a gyárilag beállított 
értékekhez képest (lásd: „Hálózati 
szolgáltatások használata” a kezelési 
útmutatóban).
Szintén ajánlott rendszeresen módosítani a 
jelszót.

• A beállítások elvégzése alatt vagy az után 
ne böngésszen semmilyen más weboldalt 
a böngészőben. Mivel a bejelentkezési 
állapot megmarad a böngészőben, a 
beállítások elvégzése után zárja be a 
böngészőt, hogy az arra jogosulatlan 
harmadik felek ne használhassák az 
egységet, és ne futhassanak rajta ártalmas 
programok.

A felszereléssel és a 
használattal 
kapcsolatos 
megjegyzések

Az egység elhelyezésekor kerülje az alábbi 
helyzeteket, amelyek az egység 
meghibásodását vagy megrongálódását 
eredményezhetik.

Falak közelében
Az egység teljesítményének és 
megbízhatóságának megőrzése érdekében 
az ábrának megfelelő módon hagyjon helyet 
a falak és az egység között.

Nem megfelelően szellőző hely
Az egység körül hagyjon legalább 30 cm 
(11 7/8 hüvelyk) szabad helyet.

Megjegyzés
A SONY NEM VONHATÓ 
FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN 
KÁRÉRT, AMELY AZ EGYSÉG 
ÁLTALÁNOS OTTHONI 
HASZNÁLATON KÍVÜLI EGYÉB 
CÉLOKRA TÖRTÉNŐ 
FELHASZNÁLÁSA MIATT 
KELETKEZETT A GARANCIA-
IDŐSZAK ALATT VAGY ANNAK 
LETELTE UTÁN.

Helytelen felszerelés

30 cm
(11 7/8 hüvelyk)

30 cm

(11 7/8 hüvelyk)

30 cm

(11 7/8 hüvelyk)

30 cm

(11 7/8 hüvelyk)



Forróság és pára

A légkondicionáló közvetlen hűvös 
vagy meleg levegőjének kitett 
helyek
Az egység ilyen helyen való üzembe 
helyezése meghibásodást eredményezhet a 
páralecsapódás vagy a hőmérséklet 
emelkedése miatt.

Hő- vagy füstérzékelő közelében
Előfordulhat az érzékelő meghibásodása.

Nagyon poros és rendkívül füstös 
helyek

Az egység használata alatt az alábbiak 
mindegyikét kerülje.

A szellőzőnyílások elzárása 
(be- és kimeneti)

Előre/hátra és balra/jobbra történő 
döntés
Kerülje az egység több mint 15 fokos döntött 
helyzetben történő használatát.
Csak egyenletes felületre vagy a mennyezetre 
telepítse az egységet. Ha máshová helyezi, az 
egyenetlen színhez vezethet, vagy csökkentheti 
a lámpaeffektek megbízhatóságát.
Ha felfelé vagy lefelé döntik az egységet, a 
képernyő képe trapéz alakú lehet.
Úgy helyezze el az egységet, hogy az 
objektív párhuzamos legyen a képernyővel.

Nem megfelelő körülmények

Szellőzőnyílások (kimeneti)

Szellőzőnyílások 
(bemeneti)

15° vagy 
több

15° vagy 
több

15° vagy 
több

15° vagy 
több
7 HU
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Ha nagy tengerszint feletti 
magasságon szereli fel az egységet
Ha legalább 1500 m tengerszint feletti 
magasságon használja az egységet, állítsa a 
beállítási  menü „High Altitude Mode” 
beállítását „On” lehetőségre. Amennyiben a 
nagy tengerszint feletti magasságon való 
használatnál nem állítja be ezt az 
üzemmódot, az káros hatásokkal járhat, 
például egyes alkatrészek megbízhatósága 
csökkenhet.

• Soha ne egyedül mozgassa vagy szerelje a 
mennyezetre a kivetítőt. Feltétlenül kérje 
ki a Sony képzett személyzetének tanácsát 
(fizetős szolgáltatás).

• Ha a mennyezetre szereli az egységet, 
használjon biztonsági kábelt stb., hogy 
megakadályozza az egység leesését. Bízza 
a felszerelést egy tapasztalt vállalkozóra 
vagy szerelőre.

Kereskedőknek
• Ha a kivetítőt a mennyezetre szerelik, egy 

Sony konzolt vagy egy ezzel egyenértékű 
ajánlott eszközt kell használni a 
felszereléshez.

• Ügyeljen arra, hogy stabilan rögzítse a 
készülékházat a mennyezetre szereléskor.

Biztonsági óvintézkedések 
az egység mennyezetre 
történő felszerelésekor

15° vagy 
több



Ellenőrizze, hogy a doboz tartalmazza-e az 
alábbi tételeket:
• Távvezérlő, RM-PJ28 (1) 
• AA méretű (R6) mangánelemek (2)
• Hálózati kábel (1)
• Objektívsapka (1)

A kivetítő megvásárlását követően az 
objektívsapka az objektíven található. A 
kivetítő használatakor távolítsa el ezt az 
objektívsapkát.

• Gyorskalauz (ez a kézikönyv) (1)
• Kezelési útmutató (CD-ROM) (1)

FIGYELEM!
Az elem helytelen cseréje robbanást 
okozhat.
Csak a gyártó által javasolttal azonos vagy 
egyenértékű típusra cseréljen.
Az elem ártalmatlanításakor be kell tartania 
az adott terület vagy ország törvényeit.

Figyelem!
A távvezérlőhöz két AA (R6) méretű elem 
van mellékelve.
A robbanásveszélyt elkerülendő használjon 
AA (R6) méretű mangán- vagy alkálielemet.

A távvezérlő kezelésére vonatkozó 
óvintézkedések
• Óvatosan bánjon a távvezérlővel. Ne ejtse 

le, ne lépjen rá, ne öntsön rá semmilyen 
folyadékot.

• Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás 
közelébe, közvetlen napfénynek kitett 
helyre vagy nyirkos helyiségbe.

Az útmutatót olyan számítógépen lehet 
elolvasni, amelyre telepítve van az Adobe 
Reader.
Az Adobe Reader ingyenesen letölthető az 
Adobe weboldaláról.

1 Nyissa meg a CD-ROM-on lévő 
index.html nevű fájlt.

2 Válassza ki az elolvasni kívánt 
útmutatót, és kattintson rá.

Ha elvesztette vagy megrongálta a CD-ROM-ot, 
vásárolhat egy újat egy Sony kereskedőtől vagy 
a Sony egy ügyfélszolgálati pultjánál.

Előkészületek1. lépés

A mellékelt tartozékok 
ellenőrzése

Az elem behelyezése a 
távvezérlőbe

A felnyitáshoz nyomja 
meg és csúsztassa el.

Először az elemek E végét helyezze be.

A CD-ROM-on lévő útmutató 
használata

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

2 Miután csatlakoztatta a hálózati kábelt 
az egységhez, illessze a hálózati 
kábelt a fali aljzatba.

Miután csatlakoztatta a hálózati kábelt az 
egységhez, az ON/STANDBY jelzőfény 
narancssárgán villoghat.
Elképzelhető, hogy nem tudja vezérelni az 
egységet, amíg a jelzőfény villog, de ez nem 
meghibásodás. Várjon, amíg abbamarad a 
villogás, és piros nem marad a fény.

3 Nyomja meg a ?/1 (Be/készenlét) 
gombot az egység bekapcsolásához.

4 Nyomja meg a PATTERN gombot a 
módosítások végrehajtásához 
használatos tesztjel megjelenítéséhez.

a Mozgassa mindkét 
objektívdöntő tárcsát a kép 
pozíciójának beállításához.

b Állítsa be a kép méretét a 
zoom-karral.

Az egység felszerelése2. lépés

Megjegyzés

Pirosan világít.

Az egység teteje

Egy darabig zölden 
villog (több tíz 
másodpercig), majd 
zölden világít.

Az egység teteje

Függőleges pozíció 
beállítása

Vízszintes pozíció 
beállítása

Zoom-kar



c Állítsa be a fókuszt a 
fókuszgyűrű segítségével.

Objektívbeállítási képernyő (tesztminta)

Fókuszgyűrű

2,35:1

4:3

1,85:1

A szaggatott vonalak az egyes képarányok 
képernyőméretét mutatják.

További információért olvassa el a 
mellékelt CD-ROM kezelési útmutatójának 
„Csatlakoztatás és előkészítés” c. fejezetét.
11 HU
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A csatlakoztatáskor végezze el az alábbi műveleteket:
• Kapcsolja ki a berendezést, mielőtt bárhová is csatlakoztatná.
• Mindegyik csatlakozóhoz a megfelelő kábelt használja.
• Megfelelően helyezze be a kábel csatlakozóit; a nem megfelelő csatlakozás meghibásodást 

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

• Olvassa el a csatlakoztatott berendezés kezelési útmutatóját.

Az egység csatlakoztatása3. lépés

Az egység jobb oldala

AV-erősítő Hangszórók

Berendezés HDMI-
kimeneti csatlakozókkal

Számítógép

a HDMI-kimenethez

HDMI-kábel (nem mellékelt tartozék)

: Videojel áramlása Olyan nagy sebességű HDMI-kábelt használjon, amelyen 
fel van tüntetve a kábeltípus logója. (Javasolt a Sony-
termékek használata.)

További információért olvassa el a mellékelt CD-ROM 
kezelési útmutatójának „Csatlakoztatás és előkészítés” 
c. fejezetét.



Kiválaszthatja, milyen nyelven jelenjen meg 
a menü és a többi képernyős megjelenítés. A 
gyári alapbeállítás az angol nyelv. A menü 
aktuális nyelvének módosításához válassza 
ki a kívánt nyelvet a menü képernyőjével.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

Megjelenik a menü.

2 Nyomja meg a M/m gombot a Setup 
 menü kiválasztásához, majd 

nyomja meg a , vagy  gombot.

Megjelennek a kiválasztott menü 
beállítási elemei.

3 Nyomja meg a M/m gombot a 
„Language” kiválasztásához, majd 
nyomja meg a , vagy  gombot.

4 Nyomja meg a M/m/</ gombot egy 
nyelv kiválasztásához, majd a  
gombot.

A menü a kiválasztott nyelvre vált.

Menüből való kilépés
Nyomja meg a MENU gombot.

A menü nyelvének kiválasztása4. lépés
13 HU
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1 Kapcsolja be az egységet és az 
egységhez csatlakoztatott 
berendezést is.

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

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

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

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

A ventilátor leáll, és az ON/STANDBY 
jelzőfény a zöld villogásról stabil pirosra 
vált.

Az egység teljesen kikapcsolt, leválaszthatja 
a hálózati kábelt.

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

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

Kivetítés5. lépés

Kép kivetítése

Az egység kikapcsolása

Példa: Az egység HDMI 1 csatlakozójához 
csatlakoztatott videoberendezés 
képének megtekintéséhez.

Megjegyzés

További információért olvassa el a 
mellékelt CD-ROM kezelési útmutatójának 
„Kivetítés” c. fejezetét.



Nyomja meg az egyik CALIBRATED 
PRESET gombot.

A képnézegető üzemmód kiválasztása

CALIBRATED 
PRESET gombok

Beállítási elemek Leírás

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

CINEMA FILM 2 A mozikra jellemző gazdag tónus és színvilág visszaadására 
alkalmas képminőség.

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

TV Ez a képminőség tévéműsorok, sportesemények, koncertek stb. 
megtekintéséhez alkalmas.

PHOTO Digitális fényképezőgéppel készített fényképek kivetítéséhez 
ideális.

GAME Játékra alkalmas képminőség megfelelően modulált színekkel 
és gyors reakcióval.

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

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

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

További információért olvassa el a mellékelt CD-ROM 
kezelési útmutatójának „Kivetítés” c. fejezetét.
15 HU
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Az ON/STANDBY vagy a WARNING jelzőfény világítani kezd vagy villog, ha probléma 
merülne fel a kivetítővel.

Ha a fentitől eltérő figyelmeztető jelzőfény kezd el villogni, és a hibajelenség a fenti módszerek 
alkalmazását követően is fennáll, egyeztessen a Sony szakképzett munkatársaival. 

Hibakezelés

Figyelmeztető jelzőfények

Villogó/világító jelzőfények Villanások 
száma

Ok és megoldás

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

Három A lámpa hőmérséklete szokatlanul magas. 
Kapcsolja ki az egységet, és várja meg, hogy 
a lámpa lehűljön, majd kapcsolja be újra a 
készüléket.
Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, 
elképzelhető, hogy a lámpa elérte az 
élettartama végét. Ilyen esetben cserélje ki a 
lámpát egy újra.

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

Három Eltört a ventilátor. Forduljon a Sony képzett 
munkatársaihoz.

Megjegyzés

ON/STANDBY 
jelzőfény

WARNING 
jelzőfény

(Pirosan villog)

(Pirosan villog)

(Pirosan villog)

Mindkét jelzőfény villog

Ha bármilyen probléma adódik, vagy hibaüzenet jelenik 
meg a képernyőn, olvassa el a mellékelt CD-ROM 
használati útmutatójában található „Hibaelhárítás” 
fejezetet.



 HU
Amire szüksége lesz:
• Kivetítőlámpa, LMP-H210 (külön 

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

A fényforráshoz használt lámpa 
meghatározott élettartammal rendelkezik. 
Amikor a lámpa fényereje csökken, a kép 
színegyensúlya furcsa lesz, vagy a „Please 
replace the Lamp/Filter.” üzenet jelenik meg 
a képernyőn: elképzelhető, hogy a lámpa az 
élettartama végére ért. Haladéktalanul 
cserélje ki a lámpát egy újra.
Használjon LMP-H210 típusú kivetítőlámpát 
pótlámpaként.
A levegőszűrő mellékelve van az LMP-H210 
típusú kivetítőlámpához. A lámpa cseréjekor 
a levegőszűrő cseréje is esedékes.
Ne feledje el újra cserélni a levegőszűrőt is a 
lámpa minden egyes cseréjekor. Emellett 
tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat (bemeneti).

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

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

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

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

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

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

• A levegőszűrő eltávolításakor ügyeljen rá, 
hogy ne hulljon por a kivetítőbe.

• A levegőszűrő cseréje nélkülözhetetlen a 
kivetítő megfelelő teljesítményének 
fenntartásához, valamint meghibásodásának 
megakadályozásához. Amikor megjelenik a 
levegőszűrő cseréjére figyelmeztető üzenet, 
haladéktalanul cserélje ki a szűrőt.

• A csere során feltétlenül LMP-H210 típusú 
kivetítőlámpát használjon. Ha nem LMP-
H210 típusú kivetítőlámpát használ, az 
egység meghibásodhat.

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

1 Kapcsolja ki a kivetítőt, és húzza ki a 
hálózati kábelt.

2 Amikor lapos felületre, például asztalra 
stb. helyezi a kivetítőt, tegyen alá egy 
rongyot, hogy ne karcolódjon meg a 
felülete. Fordítsa fejjel lefelé a kivetítőt 
az ábrázolt módon, majd helyezze a 
rongyra.

Karbantartás

A lámpa cseréje

Megjegyzések
17



HU 18
• A lámpa sérülésekor annak törött 
darabjai szétszóródhatnak, amennyiben 
nem fordítja fejjel lefelé a kivetítőt. Ez 
személyi sérülést okozhat.

• Ügyeljen rá, hogy a kivetítőt stabil 
felületre helyezze.

3 Lazítsa meg a lámpafedélen található 
csavart egy csillagfejű csavarhúzóval, 
majd távolítsa el a fedelet.

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

5 Fogja meg az új lámpát a 
fogantyújánál és nyomja be ütközésig, 
majd húzza meg a három csavart.

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

Megjegyzések

Megjegyzés



6 Zárja le a lámpafedelet, majd húzza 
meg a csavarokat.

7 Távolítsa el a szűrőtartót. 

8 Távolítsa el a levegőszűrőt.

9 Rögzítse úgy a levegőszűrőt, hogy az 
illeszkedjen a szűrőtartón található 
karmokba (10 pozíció).

Rögzítse a levegőszűrőt a szűrőtartó 
formájához igazítva azt.
Továbbá, a levegőszűrő eltávolítását 
követően ne érjen a kivetítő belsejében 
található ventilátorhoz.

10Rögzítse a szűrőtartót.

A kivetítő nem fog bekapcsolni, amíg a 
szűrőtartó nincs szorosan lezárva.

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

12Helyezze vissza az egységet eredeti 
helyzetébe.

13Kapcsolja be az egységet, majd a 
Setup  menüben válassza ki a 
lámpabeállítási elemet.
Ekkor megjelenik az alábbi 
menüképernyő.

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

Karmok

Megjegyzés

Megjegyzés

Szellőzőnyílások (bemeneti)
19 HU
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14Válassza a „Yes” lehetőséget.

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

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

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

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

Ha a „Please clean the filter.” üzenet jelenik 
meg a képernyőn, javasolt a levegőszűrő 
megtisztítása.
A levegőszűrőt 1500 óránként tisztítani kell. 
Ez az érték eltérhet a környezettől és a 
kivetítő használati módjától. Az 1500 óra 
egy becsült érték.
Miután megtisztította a levegőszűrőt enyhe 
tisztítószerrel, szárítsa meg egy árnyékos 
helyen.

• A levegőszűrő tisztításakor ügyeljen rá, hogy 
ne tegyen kárt benne.
A levegőszűrő rögzítésével és eltávolításával 
kapcsolatos további részletekért lásd a 
„A lámpa cseréje” 7–10. lépést (19. oldal).

• A levegőszűrő eltávolításakor ügyeljen rá, 
hogy ne hulljon por a kivetítőbe.

• A levegőszűrő tisztítása nélkülözhetetlen a 
kivetítő megfelelő teljesítményének 
fenntartásához, valamint meghibásodásának 
megakadályozásához. Amikor megjelenik a 
levegőszűrő tisztítására figyelmeztető 
üzenet, haladéktalanul tisztítsa meg a szűrőt.

Megjegyzések

Megjegyzés
A lámpa higanyt tartalmaz. A használt 
fénycsövek leselejtezési szabályai a 
lakóhelyétől függnek. Tartsa be az Ön 
térségében érvényes hulladékártalmatlanítási 
irányelvet.

A levegőszűrő kicserélése

Megjegyzések
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