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Acest Manual de referinţă rapidă explică instalarea şi operaţiile de bază pentru proiecţia de 
imagini. De asemenea, descrie note şi precauţii importante de care trebuie să ţineţi cont atunci 
când manevraţi şi utilizaţi această unitate.
Consultaţi „Indicatori de avertizare”, „Înlocuirea lămpii” şi „Curăţarea filtrului de aer”, după 
cum este necesar.
Pentru detalii privind operaţiile, consultaţi Instrucţiunile de utilizare de pe CD-ROM-ul 
furnizat.
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RO
Înainte de a opera unitatea, citiţi cu atenţie 
acest manual şi păstraţi-l pentru referinţe 
ulterioare.

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de incendiu 
sau de electrocutare, nu expuneţi 
acest aparat la ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutarea, nu 
demontaţi carcasa. Pentru service, 
apelaţi doar la personal calificat.

AVERTIZARE
ACEST APARAT TREBUIE SĂ FIE 
ÎMPĂMÂNTAT.

AVERTIZARE
Atunci când instalaţi unitatea, încorporaţi un 
dispozitiv de deconectare uşor accesibil în 
cablajul montat sau conectaţi ştecherul de 
reţea la o priză uşor accesibilă de lângă 
unitate.  Dacă apare o eroare în timpul 
operării unităţii, activaţi dispozitivul de 
deconectare pentru decuplarea alimentării 
sau deconectaţi ştecherul de reţea.

ATENŢIE
Despre conectorul LAN (doar 
VPL-HW65)
Pentru siguranţă, nu racordaţi conectorul 
pentru cablajul dispozitivelor periferice care 
pot avea tensiune excesivă la acest port.

AVERTIZARE
1. Utilizaţi cablul de alimentare (cablu de 

reţea cu 3 fire)/conectorul aparatului/
ştecherul cu contacte de împământare 
conforme cu reglementările de siguranţă 
ale fiecărei ţări, dacă este cazul.

2. Utilizaţi cablul de alimentare (cablu de 
reţea cu 3 fire)/conectorul aparatului/
ştecherul conforme clasificării adecvate 
(tensiune, amperaj).

Dacă aveţi întrebări despre utilizarea 
cablului de alimentare/conectorului 
aparatului/ştecherului, consultaţi personalul 
de service calificat.

Despre ochelarii 3D
Ochelarii 3D comunică cu proiectorul prin 
tehnologia Bluetooth pentru a afişa 
semnalele 3D.
(a) banda/benzile de frecvenţă în care 
operează echipamentul radio:

2,4 - 2,4835 GHz
(b) putere de radiofrecvenţă maximă 
transmisă pe banda/benzile în care operează 
echipamentul radio:

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

La fel ca în cazul 
oricărei surse de 
lumină puternică, nu 
priviţi direct în 
fascicolul de lumină, 
RG2 IEC 62471-
5:2015.
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Pentru clienţii din Europa 
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute 
în statele ce aplică directivele UE.

Precauţie la înlocuirea/aruncarea 
bateriei pentru ochelarii 3D
Există pericol de explozie în cazul în care 
bateria este înlocuită în mod incorect.
Înlocuiţi-o doar cu un tip de baterie identic 
sau echivalent, recomandat de producător.  
Atunci când aruncaţi bateria, trebuie să 
respectaţi legea din zona sau ţara în care o 
folosiţi.

Română

Prin prezenta, Sony Corporation declară că VPL-HW65/VPL-HW45 respectă 
cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. 
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi următorul URL: 
http://www.compliance.sony.de/

Pentru clienţii din Europa
Sony Professional Solutions Europe - 
Garanţie standard şi excepţii ale garanţiei 
standard. 
Vă rugăm să accesaţi site-ul 
http://www.pro.sony.eu/warranty pentru 
informaţii importante şi pentru a citi 
termenii şi condiţiile complete.



Măsuri de precauţie

Referitor la siguranţă
• Verificaţi dacă tensiunea de operare a 

unităţii dvs. este identică cu tensiunea 
sursei de alimentare locale.

• Dacă în unitate pătrund lichide sau aceasta 
este lovită de obiecte solide, deconectaţi-o 
de la alimentare şi solicitaţi asistenţa 
personalului calificat înainte de a o opera 
în continuare. 

• Decuplaţi unitatea de la priza de perete dacă 
aceasta nu va fi folosită pentru câteva zile. 

• Pentru deconectarea cablului, trageţi-l în 
afară ţinându-l de ştecher. Nu trageţi 
niciodată de cablu. 

• Priza de perete trebuie să se afle în 
apropierea unităţii şi să fie uşor accesibilă. 

• Unitatea nu este deconectată de la sursa de 
alimentare cu c.a. (reţea) chiar dacă este 
oprită, atât timp cât este conectată la priza 
de perete. 

• Nu priviţi direct în obiectiv cât timp lampa 
este aprinsă.

• Nu puneţi mâna sau alte obiecte în 
apropierea orificiilor de ventilare. Aerul 
evacuat este fierbinte. 

Pentru prevenirea acumulării 
interne de căldură 
După ce opriţi alimentarea cu ajutorul 
butonului ?/1 (ON/STANDBY), nu 
deconectaţi unitatea de la priza de perete, atât 
timp cât ventilatorul de răcire funcţionează.

Atenţie
Unitatea este echipată cu orificii de ventilare 
(admisie) şi orificii de ventilare (evacuare). 
Nu blocaţi şi nu amplasaţi alte obiecte în 
apropierea acestor orificii, în caz contrar 
căldura internă se poate acumula, ducând la 
degradarea imaginii sau la defectarea 
unităţii.

La reîmpachetare
Păstraţi cutia de livrare şi ambalajul original; 
acestea vor fi folositoare dacă trebuie să 
transportaţi unitatea. Pentru protecţie 
maximă, reîmpachetaţi unitatea aşa cum a 
fost împachetată iniţial din fabrică.

Vizualizarea imaginilor video 3D

Măsuri de precauţie
• Trebuie să utilizaţi ochelarii 3D pentru a 

vizualiza imagini video 3D.
• Dacă observaţi pâlpâire sau luminare 

intermitentă, stingeţi lumina din cameră.
• A nu se utiliza de copii fără supraveghere 

adultă corespunzătoare.
• Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele în 

articulaţiile ochelarilor 3D atunci când 
îndoiţi braţele ramelor.

• Nu scăpaţi şi nu modificaţi aceşti ochelari 
3D.

• Dacă aceşti ochelari sunt defecţi, păstraţi 
piesele defecte la distanţă de cavitatea 
bucală sau de ochi.

Despre proiectorul LCD
Proiectorul LCD este fabricat utilizând 
tehnologie de înaltă precizie. Cu toate 
acestea, pot exista unele mici puncte 
întunecate şi/sau luminoase (de culoare 
roşie, albastră sau verde) care apar în mod 
constant pe proiectorul LCD. Acesta este un 
rezultat normal al procesului de fabricare şi 
nu indică o defecţiune.
De asemenea, atunci când utilizaţi mai multe 
proiectoare LCD pentru proiecţia pe ecran, 
chiar dacă sunt acelaşi model, reproducerea 
culorilor poate varia între proiectoare, 
deoarece balanţa de culori poate fi setată 
diferit de la un proiector la altul.

Despre condens
Dacă temperatura camerei în care este 
instalat proiectorul se schimbă rapid sau 
dacă proiectorul este mutat brusc dintr-un 
mediu rece într-unul cald, pe proiector se 
poate forma condens. Deoarece condensul 
poate cauza defecţiuni, aveţi grijă atunci 
când ajustaţi setările de temperatură pentru 
aerul condiţionat. Dacă se formează 
condens, lăsaţi proiectorul pornit pentru 
aproximativ două ore înainte de utilizare.

Note despre securitate (doar 
VPL-HW65)
• SONY NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE 

PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE 
GENERATE DE NEIMPLEMENTAREA 
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MĂSURILOR DE SECURITATE 
ADECVATE PRIVIND 
DISPOZITIVELE DE TRANSMISIE, 
PENTRU SCURGERILE DE DATE 
INEVITABILE CARE REZULTĂ DIN 
SPECIFICAŢIILE DE TRANSMISIE 
SAU PENTRU PROBLEMELE DE 
SECURITATE DE NICIUN FEL.

• În funcţie de mediul de operare, părţile 
terţe neautorizate din reţea pot avea acces 
la unitatea dvs. Atunci când conectaţi 
unitatea la reţea, asiguraţi-vă că reţeaua 
este protejată şi securizată.

• Din punct de vedere al siguranţei, atunci 
când utilizaţi unitatea conectată la reţea, vă 
recomandăm ferm să accesaţi fereastra 
Control prin intermediul unui browser 
web şi să schimbaţi setările de limitare a 
accesului de la valorile presetate din 
fabrică (consultaţi „Utilizarea 
caracteristicilor de reţea” din 
Instrucţiunile de utilizare).
Schimbarea regulată a parolei este, de 
asemenea, recomandată.

• Nu navigaţi pe niciun alt site web în 
browserul web în timp ce faceţi setările 
sau după aceea. Din moment ce starea de 
conectare rămâne activă în browserul web, 
închideţi browserul web după finalizarea 
setărilor pentru a împiedica utilizarea 
unităţii de către părţi terţe neautorizate sau 
rularea de programe dăunătoare.

Note despre 
instalare şi utilizare

Nu amplasaţi unitatea în următoarele tipuri 
de spaţii, care ar putea cauza defecţiuni sau 
daune acesteia.

În apropierea pereţilor
Pentru a menţine performanţa şi fiabilitatea 
unităţii, lăsaţi spaţiu între pereţi şi unitate, 
conform ilustraţiei.

Locaţie slab ventilată
Lăsaţi un spaţiu de mai mult de 30 cm 
(11 7/8 ţoli) în jurul unităţii.

Notă
SONY NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE 
PENTRU DAUNE DE NICIUN FEL 
CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA 
ACESTEI UNITĂŢI PENTRU ALTE 
SCOPURI DECÂT CELE DE UZ 
DOMESTIC GENERAL, FIE ÎN 
TIMPUL PERIOADEI DE GARANŢIE, 
FIE DUPĂ EXPIRAREA GARANŢIEI.

Instalare necorespunzătoare

30 cm
(11 7/8 inci)

30 cm

(11 7/8 inci)

30 cm

(11 7/8 inci)

30 cm

(11 7/8 inci)



Cald şi umed

Locaţii expuse la aer rece sau cald 
direct din sistemul de aer condiţionat
Instalarea unităţii într-o astfel de locaţie 
poate cauza o defecţiune a unităţii din cauza 
condensării umezelii sau creşterii în 
temperatură.

În apropierea unui senzor de căldură 
sau fum
Poate avea loc funcţionarea 
necorespunzătoare a senzorului.

Locaţii cu praf sau fum în exces

Nu faceţi niciuna dintre următoarele acţiuni 
atunci când utilizaţi unitatea.

Blocarea orificiilor de ventilare 
(admisie şi evacuare)

Înclinarea faţă/spate şi stânga/dreaptă
Evitaţi utilizarea unităţii înclinată la un 
unghi mai mare de 15 grade.
Instalaţi unitatea doar pe o suprafaţă plană 
sau suspendată de tavan. Instalarea unităţii 
într-un alt fel de locaţie poate duce la 
uniformitate neregulată a culorilor sau poate 
reduce fiabilitatea efectelor lămpii.
Dacă unitatea este înclinată în sus sau în jos, 
imaginea de pe ecran poate fi trapezoidală.
Poziţionaţi unitatea astfel încât obiectivul să 
fie paralel cu ecranul.

Condiţii necorespunzătoare

Orificii de ventilare 
(evacuare)

Orificii de ventilare 
(admisie)

15° sau mai 
mult

15° sau mai 
mult

15° sau mai 
mult

15° sau mai 
mult
7 RO
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Atunci când instalaţi unitatea la 
altitudini ridicate
Atunci când utilizaţi unitatea la o altitudine 
de 1.500 m (aprox. 4.900 picioare) sau mai 
mult, setaţi „High Altitude Mode” în meniul 
Setup  la „On”. Dacă nu setaţi acest mod 
atunci când utilizaţi unitatea la altitudini 
ridicate, puteţi întâmpina efecte adverse, 
cum ar fi reducerea fiabilităţii anumitor 
componente.

• Nu montaţi niciodată proiectorul 
suspendat de tavan şi nu îl mutaţi fără 
asistenţă. Asiguraţi-vă că vă consultaţi cu 
personalul Sony calificat (însărcinat).

• Atunci când instalaţi unitatea suspendată 
de tavan, asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu 
de siguranţă etc. pentru a preveni căderea 
unităţii. Contactaţi un contractor sau 
instalator experimentat pentru a instala 
unitatea.

Pentru distribuitori
• Dacă proiectorul este montat suspendat de 

tavan, trebuie să utilizaţi pentru instalare 
un suport de montare Sony sau o 
componentă echivalentă recomandată.

• Asiguraţi-vă că securizaţi ferm capacul 
carcasei atunci când instalaţi unitatea 
suspendată de tavan.

Măsuri de precauţie pentru 
instalarea unităţii 
suspendată de tavan

15° sau mai 
mult



Verificaţi cutia pentru a vă asigura că include 
următoarele articole:
• Telecomandă RM-PJ28 (1) 
• Baterii mangan (2) de dimensiuni AA (R6)
• Cablu de alimentare cu c.a. (1)
• Capac pentru obiectiv (1)

Atunci când achiziţionaţi proiectorul, 
capacul pentru obiectiv este ataşat pe 
obiectiv. Îndepărtaţi capacul pentru 
obiectiv înainte de utilizarea proiectorului.

• Manual de referinţă rapidă (acest manual) (1)
• Instrucţiuni de utilizare (CD-ROM) (1)

ATENŢIE
Există pericol de explozie în cazul în care 
bateria este înlocuită în mod incorect.  
Înlocuiţi-o doar cu un tip de baterie identic 
sau echivalent, recomandat de producător.  
Atunci când aruncaţi bateria, trebuie să 
respectaţi legea din zona sau ţara în care o 
folosiţi.

Atenţie
Două baterii AA (R6) sunt furnizate pentru 
telecomandă.
Pentru a evita riscul de explozie, utilizaţi 
baterii AA (R6) cu mangan sau alcaline.

Atenţie la manevrarea telecomenzii
• Manevraţi telecomanda cu grijă. Nu o 

scăpaţi, nu călcaţi pe ea şi nu vărsaţi pe ea 
niciun fel de lichid.

• Nu amplasaţi telecomanda în apropierea 
unei surse de căldură, în locuri expuse la 
lumina directă a soarelui sau într-o cameră 
umedă.

Manualul poate fi citit pe computer cu 
programul Adobe Reader instalat.
Puteţi descărca Adobe Reader gratuit de pe 
site-ul web Adobe.

1 Deschideţi fişierul index.html de pe 
CD-ROM.

2 Selectaţi şi faceţi clic pe manualul pe 
care doriţi să îl citiţi.

Dacă aţi pierdut sau aţi deteriorat CD-ROM-ul, 
puteţi achiziţiona unul nou de la distribuitorul 
Sony sau de la ghişeul de service Sony.

PregătirePasul 1

Verificarea accesoriilor 
furnizate

Introducerea bateriilor în 
telecomandă

Împingeţi şi glisaţi 
pentru a deschide.

Introduceţi bateriile cu partea E 
înainte.

Utilizarea manualului de pe 
CD-ROM

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

2 După conectarea cablului de 
alimentare cu c.a. la unitate, 
introduceţi cablul de alimentare cu c.a. 
într-o priză de perete.

După conectarea cablului de alimentare cu c.a. 
la unitate, indicatorul ON/STANDBY poate 
lumina intermitent în portocaliu.
Este posibil să nu puteţi controla unitatea cât 
timp indicatorul luminează intermitent, dar 
aceasta nu reprezintă o defecţiune. Aşteptaţi 
până când se aprinde complet în roşu.

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

4 Apăsaţi butonul PATTERN pentru a 
afişa un semnal de testare pentru 
efectuarea ajustărilor.

a Deplasaţi ambele selectoare ale 
obiectivului pentru a ajusta 
poziţia imaginii.

b Ajustaţi dimensiunea imaginii 
folosind clapeta de zoom.

Instalarea unităţiiPasul 2

Notă

Se aprinde în roşu.

Partea de sus a unităţii

Luminează intermitent 
în verde pentru o 
perioadă (câteva zeci 
de secunde), după care 
rămâne aprins în verde.

Partea de sus a unităţii

Pentru ajustarea 
poziţiei verticale

Pentru ajustarea 
poziţiei orizontale

Clapetă zoom



c Ajustaţi focalizarea folosind 
inelul de focalizare.

Fereastra de ajustare a obiectivului (model de test)

Inel de focalizare

2.35:1

4:3

1.85:1

Liniile punctate indică dimensiunile ecranului 
pentru fiecare raport de aspect.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi 
„Conexiuni şi pregătiri” în Instrucţiunile 
de utilizare incluse pe CD-ROM-ul 
furnizat.
11 RO
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Atunci când realizaţi conexiunile, asiguraţi-vă că faceţi următoarele:
• Opriţi toate echipamentele înainte de realizarea conexiunilor.
• Utilizaţi cablurile corespunzătoare pentru fiecare conexiune.
• Introduceţi fişele cablului în mod corespunzător; conexiunea slabă a fişelor poate cauza 

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

• Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului conectat.

Conectarea unităţiiPasul 3

Partea dreaptă a unităţii

Amplificator AV Difuzoare

Echipament care are 
conectori de ieşire HDMI

Computer

la ieşire HDMI

Cablu HDMI (nefurnizat)

: Flux semnal video Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză pe care este 
specificată sigla tipului de cablu. (Sunt recomandate 
produse Sony.)

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Conexiuni şi 
pregătiri” în Instrucţiunile de utilizare incluse pe CD-ROM-
ul furnizat.



Puteţi selecta limba pentru afişarea meniului 
şi pentru alte afişaje de pe ecran. Setarea 
implicită din fabrică este engleza. Pentru a 
schimba limba curentă a meniului, setaţi 
limba dorită cu ajutorul ecranului de meniu.

1 Apăsaţi MENU.

Meniul se afişează.

2 Apăsaţi M/m pentru a selecta meniul 
Setup  şi apăsaţi , sau .

Elementele de setare ale meniului 
selectat sunt afişate.

3 Apăsaţi M/m pentru a selecta 
„Language” şi apăsaţi , sau .

4 Apăsaţi M/m/</, pentru a selecta 
o limbă şi apăsaţi .

Limba meniului se schimbă cu cea 
selectată.

Pentru golirea meniului
Apăsaţi MENU.

Selectarea limbii meniuluiPasul 4
13 RO
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1 Porniţi unitatea şi echipamentul 
conectat la unitate.

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

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

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

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

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

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

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

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

ProiecţiePasul 5

Proiecţia imaginii

Oprirea alimentării

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

Notă

Pentru mai multe informaţii, consultaţi 
„Proiecţie” din Instrucţiunile de utilizare 
de pe CD-ROM-ul furnizat.



Apăsaţi unul dintre butoanele 
CALIBRATED PRESET.

Selectarea modului de vizualizare a imaginii

Butoanele 
CALIBRATED 
PRESET

Elemente de setare Descriere

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

CINEMA FILM 2 Calitatea imaginii potrivită pentru reproducerea tonurilor şi 
culorilor bogate, tipice pentru cinema.

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

TV Calitatea imaginii potrivită pentru a urmări programe TV, 
evenimente sportive, concerte etc.

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

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

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

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

USER Ajustează calitatea imaginii pentru a corespunde gustului dvs., 
apoi salvează setările. Setarea implicită din fabrică este aceeaşi 
cu „REF”.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Proiecţie” din 
Instrucţiunile de utilizare de pe CD-ROM-ul furnizat.
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Indicatorul ON/STANDBY sau WARNING se aprinde sau luminează intermitent dacă 
întâmpinaţi probleme cu proiectorul dvs.

Când un indicator de avertizare diferit de cel de mai sus începe să lumineze intermitent, iar 
simptomele persistă chiar şi după aplicarea metodelor de mai sus, consultaţi personalul Sony 
calificat. 

Gestionarea erorilor

Indicatoare de avertizare

Indicatoare aprinse/care 
luminează intermitent

Numărul de 
aprinderi 
intermitente

Cauză şi remediu

De două ori Închideţi bine capacul lămpii, apoi 
strângeţi şuruburile fix.
Închideţi fix suportul pentru filtru.

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

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

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

Notă

Indicator ON/STANDBY

Indicator 
WARNING

(Luminează 
intermitent în roşu)

(Luminează 
intermitent în roşu)

(Luminează 
intermitent în roşu)

Ambele indicatoare 
luminează intermitent

Dacă există vreo problemă sau dacă este afişat un mesaj de 
eroare pe ecran, consultaţi „Depanare” din Instrucţiunile 
de utilizare de pe CD-ROM-ul furnizat.
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Instrumente necesare pentru a 
începe:
• Lampa de proiector LMP-H210 (opţional)
• Şurubelniţă Phillips standard
• Lavetă (cu protecţie la zgârieturi)

Lampa utilizată pentru sursa de lumină are o 
anumită durată de viaţă. Dacă lampa 
luminează mai slab, balanţa de culoare a 
imaginii devine ciudată sau pe ecran se 
afişează „Please replace the Lamp/Filter.”, 
este posibil ca lampa să fie epuizată. 
Înlocuiţi lampa cu una nouă fără întârziere.
Utilizaţi o lampă de proiector LMP-H210 
pentru înlocuire.
Filtrul de aer este furnizat împreună cu 
lampa de proiector LMP-H210. Atunci când 
înlocuiţi lampa, este momentul să înlocuiţi şi 
filtrul de aer.
De fiecare dată când înlocuiţi lampa, 
asiguraţi-vă că înlocuiţi filtrul de aer cu unul 
nou. De asemenea, curăţaţi orificiile de 
ventilare (admisie).

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

Atenţie
• Lampa rămâne fierbinte după oprirea 

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

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

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

• Atunci când demontaţi unitatea lămpii, 
asiguraţi-vă că rămâne în poziţie 
orizontală, apoi trageţi drept în afară. Nu 
înclinaţi unitatea lămpii. Dacă trageţi 
unitatea lămpii când aceasta este înclinată 

şi dacă lampa se sparge, fragmentele se pot 
împrăştia, cauzând vătămări corporale.

• Când demontaţi filtrul de aer, fiţi atent să nu 
lăsaţi praful acumulat să cadă în proiector.

• Înlocuirea filtrului de aer este crucială pentru 
menţinerea unei performanţe bune a 
proiectorului sau pentru a evita defectarea. 
Când este afişat un mesaj de avertizare 
pentru înlocuirea filtrului de aer, acesta 
trebuie înlocuit imediat.

• Asiguraţi-vă că utilizaţi o lampă de proiector 
LMP-H210 pentru înlocuire. Dacă utilizaţi 
lămpi diferite de modelul LMP-H210, 
unitatea poate să nu funcţioneze corect.

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

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

2 Atunci când amplasaţi proiectorul pe o 
suprafaţă plată cum ar fi un birou etc., 
aşezaţi o pânză pentru a preveni 
zgârierea suprafeţei. Inversaţi 
proiectorul conform ilustraţiei, apoi 
amplasaţi-l pe pânza respectivă.

Întreţinere

Înlocuirea lămpii

Note

Note



RO 18
• Dacă lampa este defectată, bucăţile 
sparte ale lămpii se pot împrăştia dacă nu 
inversaţi proiectorul. Aceasta poate duce 
la vătămări corporale.

• Asiguraţi-vă că proiectorul este amplasat 
pe o suprafaţă stabilă.

3 Slăbiţi şurubul de pe capacul lămpii cu 
o şurubelniţă Philips, după care 
deschideţi capacul lămpii.

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

5 Ţineţi mânerul lămpii noi şi 
împingeţi-o fix pe poziţie, până ajunge 
la capăt, şi strângeţi cele 3 şuruburi.

Aveţi grijă să nu atingeţi blocul optic din 
interiorul unităţii.

6 Închideţi capacul lămpii, apoi 
strângeţi şuruburile fix.

Note

Notă



7 Demontaţi suportul filtrului. 

8 Scoateţi filtrul de aer.

9 Ataşaţi noul filtru de aer astfel încât să 
încapă în fiecare gheară (10 poziţii) de 
pe suportul pentru filtru.

Ataşaţi filtrul de aer, aliniindu-l cu forma 
suportului pentru filtru.
De asemenea, după scoaterea filtrului de 
aer, nu atingeţi ventilatorul amplasat adânc 
în interiorul proiectorului.

10 Ataşaţi suportul pentru filtru.

Proiectorul nu va porni dacă nu aţi închis 
ferm suportul pentru filtru.

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

12Amplasaţi unitatea înapoi în poziţia 
originală.

13Opriţi unitatea, apoi selectaţi 
elementul de setare a lămpii din 
meniul Setup .
Se va afişa ecranul de meniu de mai jos.

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

14Selectaţi „Yes”.

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

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

Notă

Notă

Gheare

Note

Orificii de ventilare (admisie)
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• Unitatea nu va porni dacă nu aţi închis ferm 
capacul lămpii.

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

Dacă pe ecran apare „Please clean the 
filter.”, trebuie să curăţaţi filtrul de aer.
Filtrul de aer trebuie curăţat la fiecare 1.500 
de ore. Această valoare variază în funcţie de 
mediu sau de modul de folosire a 
proiectorului. 1.500 de ore reprezintă o 
aproximaţie.
După spălarea filtrului de aer cu o soluţie 
slabă de detergent, uscaţi-l într-un loc 
umbrit.

• Asiguraţi-vă că nu deterioraţi filtrul de aer în 
timpul curăţării.
Pentru detalii despre ataşarea şi scoaterea 
filtrului de aer, consultaţi „Înlocuirea lămpii” 
paşii 7 - 10 (pagina 19).

• Când demontaţi filtrul de aer, fiţi atent să nu 
lăsaţi praful acumulat să cadă în proiector.

• Curăţarea filtrului de aer este crucială pentru 
menţinerea unei performanţe bune a 
proiectorului sau pentru a evita defectarea. 
Când este afişat un mesaj de avertizare 
pentru curăţarea filtrului de aer, acesta 
trebuie curăţat imediat.

Notă
Lampa conţine mercur. Regulile de aruncare 
a tuburilor luminescente utilizate ţin de 
regiunea în care locuiţi. Respectaţi politica de 
eliminare a deşeurilor din zona dvs.

Curăţarea filtrului de aer

Note
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