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Ова кратко упатство го објаснува монтирањето и основните операции за проектирање 
слики. Исто така опишува важни забелешки и предупредувања на коишто треба да 
обрнете внимание кога ракувате и го користите уредот.
Погледнете ги деловите „Индикатори за предупредување“, „Замена на ламбата“ и 
чистење на филтерот за воздух“ кога ќе биде потребно.
За подетални информации за операциите, погледнете го Упатството за работа што се 
наоѓа на доставениот CD-ROM.
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MK
Пред да го користите уредот, внимателно 
прочитајте го ова упатство и задржете го 
за да се навратите во иднина.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од пожар 
или електричен шок, не 
изложувајте го уредот на дожд 
или на влага.
За да се избегне електричен шок, 
не отворајте го уредот.  
Сервисирањето треба да го врши 
само квалификуван техничар.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ОВОЈ УРЕД МОРА ДА БИДЕ 
ЗАЗЕМЈЕН.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Кога го монтирате уредот, користете 
пристапен уред што веднаш може да се 
исклучи во фиксното каблирање или 
поврзете го во лесно пристапен приклучок 
за напојување во близина на уредот. Ако се 
појави грешка при работата на уредот, 
користете го уредот за исклучување за да 
го прекинете напојувањето или исклучете 
го приклучок за напојување.

ВНИМАНИЕ
Приклучок за LAN (само за 
VPL-HW65)
Од безбедносни причини, не поврзувајте 
го приклучокот за кабелот за периферни 
уреди што може да има преголем напон 
во овој приклучок.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
1. Користете го одобрениот кабел за 

напојување (3 фази) / приклучок за 
уреди / приклучок со заземјени 
контакти што ги исполнува прописите 
за безбедност во секоја земја каде што 
се користи.

2. Користете го кабелот за напојување 
(3 фази) / приклучок за уреди / 
приклучок што ги исполнува 
предусловите (напон, ампери).

Ако имате прашања за користењето на 
горенаведениот кабел за напојување / 
приклучок за уреди / приклучок, 
консултирајте се со квалификуван 
сервисен техничар.

3D-очила
3D-очилата комуницираат со проекторот 
преку Bluetooth-технологија за 
прикажување 3D-сигнали.
(а) фреквентни опсези во коишто работи 
радиоопремата:

2,4 - 2,4835 GHz
(б) максималната радиофреквентна 
моќност што се пренесува во 
фреквентните опсези во коишто работи 
радиоопремата:

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

Како и кај секој 
извор на интензивна 
светлина, не гледајте 
директно во зракот, 
RG2 IEC 62471-5:
2015.
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МК 4
За купувачи во Европа 
Известување за корисници: следниве информации се применливи само за опрема што се 
продава во земји во кои важат директивите на ЕУ.

Мерки на претпазливост при 
замена/фрлање на батеријата за 
3D-очилата
Постои опасност од пожар ако батеријата 
е неправилно заменета.
Заменете ја само со батерија од ист и 
еквивалентен тип што ја препорачува 
производителот.  
Кога ја фрлате батеријата, мора да го 
почитувате законот во соодветната област 
или земја.

Македонски

Со овој документ, Sony Corporation, изјавува дека VPL-HW65/VPL-HW45 
е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на 
Директивата 1999/5/EЗ. 
За подетални информации, посетете ја следнава веб-локација: 
http://www.compliance.sony.de/

За купувачи во Европа
Sony Professional Solutions Europe – 
Стандардна гаранција и исклучоци од 
стандардната гаранција. 
Посетете ја веб-локацијата 
http://www.pro.sony.eu/warranty за 
важни информации и целосните 
одредби и услови.



Мерки на 
претпазливост

Безбедност
• Проверете дали работниот напон на 

уредот е ист со напонот на локалното 
напојување.

• Ако во уредот навлезе течност или 
некој тврд предмет, исклучете го уредот 
од напојување и однесете го на 
проверка кај професионален техничар 
пред да го користите повторно. 

• Исклучете го уредот од штекерот ако не 
се користи неколку дена. 

• За да го исклучите кабелот, извлечете го 
приклучокот. Никогаш не влечете го 
кабелот. 

• Штекерот треба да биде во близина на 
уредот и да биде лесно пристапен. 

• Уредот не е исклучен од изворот на 
напојување со наизменична струја 
(приклучокот) сè додека е поврзан во 
штекер, дури и ако самиот уред е 
исклучен. 

• Не гледајте во објективот додека 
ламбата работи.

• Не ставајте ја раката или други 
предмети во близина на отворите за 
вентилација. Воздухот што излегува е 
топол. 

Спречување создавање 
внатрешна топлина 
Откако ќе го исклучите напојувањето со 
копчето ?/1 (Вклучување/Режим на 
подготвеност), не исклучувајте го уредот 
од штекерот додека вентилаторот за 
ладење сѐ уште работи.

Внимание
Овој уред е опремен со отвори за 
вентилација (влез) и отвори за 
вентилација (излез на воздух). Не 
блокирајте ги отворите и не ставајте 
ништо во нивна близина, затоа што може 
да се појави создавање внатрешна 
топлина, а тоа да предизвика влошување 
на сликата или оштетување на уредот.

Повторно пакување
Зачувајте го оригиналниот картон за 
испорака и материјалот за пакувањето; 
тие ќе ви бидат корисни ако треба да го 
испорачувате уредот некаде. За 
максимална заштита, повторно 
спакувајте го уредот како што бил 
оригинално спакуван во фабриката.

Гледање 3D-видеа

Безбедносни предупредувања
• Треба ги користите само 3D-очилата за 

да гледате 3D-видеа.
• Ако забележите трепкање или 

треперење, исклучете го осветлувањето 
во просторијата.

• Не треба да ги користат деца без 
соодветен надзор од возрасни лица.

• Внимавајте да не си ги потфатите 
прстите на шарките на 3D-очилата кога 
ги превиткувате рачките.

• Не испуштајте ги и не изменувајте ги 
овие 3D-очила.

• Ако овие очила се скршат, внимавајте 
парчињата да не ви влезат во устата или 
очите.

LCD-проектор
LCD-проекторот се произведува со 
користење технологија со висока 
прецизност. Сепак, може да забележите 
мали црни точки и/или светли точки 
(црвени, сини или зелени) што постојано 
се појавуваат на LCD-проекторот. Ова е 
нормален резултат на процесот на 
производство и не укажува на дефект.
Исто така, кога користите повеќе LCD-
проектори за да проектирате на еден 
екран, дури и ако се од истиот модел, 
репродукцијата на бои може да се 
разликува во зависност од проекторите, 
бидејќи балансот на боите може да биде 
поставен различно на различните 
проектори.

Кондензација
Ако температурата во просторијата каде 
што е монтиран проекторот се променува 
брзо или ако проекторот брзо се премести 
од ладно на топло место, може да се 
5 МК



МК 6
појави кондензација во проекторот. 
Бидејќи кондензацијата може да 
предизвика дефект, внимателно 
регулирајте ја температурата на клима-
уредот. Ако се појави кондензација, 
оставете го проекторот вклучен околу два 
часа пред користењето.

Белешки за безбедност (само за 
VPL-HW65)
• SONY НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН 

ЗА НИКАКВИ ШТЕТИ 
ПРЕДИЗВИКАНИ ОД НЕПРИМЕНА 
НА ПРАВИЛНИ БЕЗБЕДНОСНИ 
МЕРКИ НА УРЕДИТЕ ЗА 
ПРЕНЕСУВАЊЕ, НЕИЗБЕЖНИ 
ОТКРИВАЊА НА ПОДАТОЦИ 
ПРЕДИЗВИКАНИ ОД 
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПРЕНОС ИЛИ 
БЕЗБЕДНОСНИ ПРОБЛЕМИ ОД 
СЕКАКОВ ВИД.

• Во зависност од околината на работа, 
неовластени други лица на мрежата 
можеби ќе бидат во можност да 
пристапат на уредот. Кога го поврзувате 
уредот на мрежата, уверете се дека 
мрежата е безбедно заштитена.

• Од безбедносен аспект, кога го 
користите уредот додека е поврзан на 
мрежата, се препорачува да пристапите 
до прозорецот за Контрола преку веб-
прелистувач и да ги промените 
поставувањата за пристап од претходно 
поставените фабрички вредности 
(погледнете го делот „Користење на 
мрежните карактеристики“ во Упатство 
за работа).
Исто така, се препорачува редовно да ја 
променувате лозинката.

• Не прелистувајте на друга веб-локација 
во веб-прелистувачот кога вршите 
поставувања или откако ќе ги извршите 
поставувањата. Бидејќи статусот на 
најавата останува во веб-
прелистувачот, затворете го веб-
прелистувачот кога ќе ги завршите 
поставувањата за да спречите 
неовластени други лица да го користат 
уредот или да се извршуваат штетни 
програми.

Забелешка
SONY НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН 
ЗА НИКАКВИ ШТЕТИ 
ПРЕДИЗВИКАНИ ОД 
КОРИСТЕЊЕТО НА ОВОЈ УРЕД ЗА 
НАМЕНИ РАЗЛИЧНИ ОД 
КОРИСТЕЊЕ ВО ДОМАШНИ 
УСЛОВИ, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ Е ЗА 
ВРЕМЕ НА ГАРАНТНИОТ ПЕРИОД 
ИЛИ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА 
ГАРАНТНИОТ ПЕРИОД.



Белешки за 
монтирање и 
користење

Не ставајте го уредот во следниве 
ситуации, што можат да предизвикаат 
дефект или оштетување на уредот.

Во близина на ѕидови
За да ги задржите перформансите и 
работната состојба на уредот, оставете 
простор помеѓу ѕидовите и уредот како 
што е прикажано на сликата.

Локација со слаба вентилација
Оставете простор од повеќе од 30 cm 
(11 7/8 инчи) околу уредот.

Жешка и влажна локација

Локации кои се директно 
изложени на ладен или топол 
воздух од клима-уред
Монтирањето на уредот на таква локација 
може да предизвика дефект на уредот 
поради кондензација или зголемување на 
температурата.

Во близина на сензор за топлина 
или чад
Може да се појави дефект на сензорот.

Локации со многу прашина и 
екстремна зачаденост

Не правете ништо од следново кога го 
користите уредот.

Несоодветно монтирање

30 cm
(11 7/8 инчи)

30 cm

(11 7/8 инчи)

30 cm

(11 7/8 инчи)

30 cm

(11 7/8 инчи)

Несоодветни услови
7 МК



МК 8
Блокирање на отворите за 
вентилација (влез или излез на 
воздух)

Навалување напред/назад и 
налево/надесно
Не користете го уредот навален под агол 
поголем од 15 степени.
Не монтирајте го уредот на никакво друго 
место освен на рамна површина или на 
таван. Монтирањето на уредот на таква 
локација може да предизвика нееднаква 
усогласеност на боите или да ја намали 
веродостојноста на ефектите на ламбата.
Ако уредот се исправи или се навали, 
сликата на екранот може да стане 
трапезоидна.
Поставете го уредот така што објективот 
да биде паралелен со платното.

Кога го монтирате уредот на 
големи височини
Кога го користите уредот на надморска 
височина од 1.500 m (околу 4.900 стапки) 
или повеќе, поставете го „High Altitude 
Mode“ во менито Setup  на „On“. Ако 
не го поставите овој режим кога го 
користите уредот на голема надморска 
височина, тоа може да има штетно 
влијание, како што е намалена работна 
способност на одредени компоненти.

• Никогаш не монтирајте го проекторот 
на таван и не преместувајте го сами. 
Консултирајте се со квалификуван 
персонал од Sony (се наплаќа).

• Кога го монтирате уредот на таван, 
задолжително користете кабел за 
прицврстување и слично за да спречите 
паѓање на уредот. Монтирањето треба 
да го изврши искусен техничар за 
монтирање.

За продавачи
• Кога проекторот се монтира на таван, 

мора да се користи држач од Sony или 
препорачан соодветен држач.

• Добро прицврстете го капакот кога го 
монтирате уредот на таван.

Отвори за вентилација 
(излез на воздух)

Отвори за вентилација 
(влез на воздух)

15° или 
повеќе

15° или 
повеќе

15° или 
повеќе

Безбедносни 
предупредувања за 
монтирање на уредот на 
таван

15° или 
повеќе

15° или 
повеќе



Проверете ја амбалажата за да проверите 
дали ги содржи следниве ставки:
• Далечински управувач RM-PJ28 (1) 
• Батерии од манган со големина AA (R6) 

(2)
• Кабел за напојување (1)
• Капаче за објектив (1)

Кога го купувате проекторот, капачето 
за објектив се наоѓа на објективот. 
Извадете го капачето за објективот кога 
го користите проекторот.

• Кратко упатство (ова упатство) (1)
• Упатство за работа (CD-ROM) (1)

ВНИМАНИЕ
Постои опасност од пожар ако батеријата 
е неправилно заменета.  
Заменете ја само со батерија од ист и 
еквивалентен тип што ја препорачува 
производителот.  

Кога ја фрлате батеријата, мора да го 
почитувате законот во соодветната област 
или земја.

Внимание
Доставени се две батерии со големина 
AA (R6) за далечинскиот управувач.
За да се избегне ризик од експлозија, 
користете батерии од манган со големина 
AA (R6) или алкални батерии.

Мерки на претпазливост при 
користењето на далечинскиот 
управувач
• Внимателно користете го далечинскиот 

управувач. Внимавајте да не ви падне, 
да не го згазнете и да не истурите 
течност врз него.

• Не ставајте го далечинскиот управувач 
на локација во близина на извор на 
топлина, место изложено на директна 
сончева светлина или во влажна соба.

Прирачникот може да го читате на 
компјутер на кој е инсталирана Adobe 
Reader.
Може да ја преземете Adobe Reader 
бесплатно од веб-локацијата на Adobe.

1 Отворете ја датотеката index.html во 
CD-ROM.

2 Изберете го и кликнете на 
прирачникот што сакате да го 
читате.

Ако го загубите CD-ROM или се оштети, 
може да купите нов од продавачот на Sony 
или од сервисниот центар на Sony.

ПодготвувањеЧекор 1

Проверка на доставената 
галантерија

Ставање на батериите во 
далечинскиот управувач

Турнете и лизгајте 
за да отворите.

Прво ставете ги батериите од 
страната E.

Користење на прирачникот 
на CD-ROM

Забелешка
9 МК



МК 10
1 Поставете го уредот така што 
објективот да биде паралелен со 
платното.

2 Откако ќе го поврзете кабелот за 
напојување, вклучете го кабелот за 
напојување во штекер.

Откако ќе го поврзете кабелот за напојување 
со уредот, индикаторот за ON/STANDBY 
може да трепка портокалово.
Нема да може да го контролирате уредот 
додека индикаторот трепка, но тоа не е 
дефект. Почекајте да престане да трепка и 
да остане да свети црвено.

3 Притиснете го копчето ?/1 (ON/
STANDBY) за да го вклучите 
уредот.

4 Притиснете го копчето PATTERN за 
да се прикаже сигнал за тестирање 
за да се извршат приспособувања.

a Движете ги двете вртливи 
контроли за поместување на 
објективот за да ја 
приспособите позицијата на 
сликата.

b Приспособете ја големината 
на сликата со користење на 
рачката за зумирање.

Монтирање на уредотЧекор 2

Забелешка

Свети црвено.

Горен дел од уредот

Трепка зелено 
одредено време 
(десетина секунди), а 
потоа свети зелено.

Горен дел од уредот

За да ја приспособите 
вертикалната позиција

За да ја приспособите 
хоризонталната позиција

Рачка за зумирање



c Приспособете го фокусот со 
користење на прстенот за 
фокусирање.

Прозорец за приспособување на објективот (шара за тестирање)

Прстен за фокусирање

2,35:1

4:3

1,85:1

Испрекинатите линии ги прикажуваат 
големините на екранот за секој сооднос 
на сликата.

За повеќе информации, погледнете го 
делот „Поврзувања и подготовки“ во 
Упатството за работа што се наоѓа 
на доставениот CD-ROM.
11 МК



МК 12
Кога го поврзувате уредот, направете го следново:
• Исклучете ја целата опрема пред да поврзувате.
• Користете ги соодветните кабли за секое поврзување.
• Правилно поврзете ги приклучоците од каблите; лошото поврзување може да 

предизвика дефект или лош квалитет на сликата. Кога извлекувате некој кабел, 
повлечете го приклучокот, а не кабелот.

• Погледнете го упатството за работа на поврзаната опрема.

Поврзување на уредотЧекор 3

Десна страна на уредот

АВ-засилувач Звучници

Опрема со HDMI-
приклучоци за излез

Компјутер

до HDMI-излез

Кабел за HDMI (не се доставува)

: Проток на 
видеосигналот

Користете HDMI-кабел со голема брзина на којшто 
има лого со типот на кабелот. (Се препорачуваат 
производи од Sony.)

За повеќе информации, погледнете го делот 
„Поврзувања и подготовки“ во Упатството за 
работа што се наоѓа на доставениот CD-ROM.



Може да го изберете јазикот за 
прикажување на менито и другите 
прикази на екранот. Стандардната 
фабричка поставка е англиски. За да го 
промените постојниот јазик на менито, 
изберете го саканиот јазик на екранот на 
менито.

1 Притиснете MENU.

Се појавува менито.

2 Притиснете M/m за да го изберете 
менито Setup  и притиснете , 
или .

Се појавуваат ставките за 
поставување во избраното мени.

3 Притиснете M/m за да изберете 
„Language“ и притиснете , или 

.

4 Притиснете M/m/</, за да 
изберете јазик и притиснете .

Менито се променува на избраниот 
јазик.

Чистење на менито
Притиснете MENU.

Избор на јазик на менитоЧекор 4
13 МК



МК 14
1 Вклучете ги уредот и опремата што 
е поврзана со уредот.

2 Притиснете INPUT за да се прикаже 
палетата за влез на екранот.

3 Изберете ја опремата од којашто 
сакате да прикажувате слики.
Притиснете INPUT неколку пати или 
притиснете M/m/  (enter) за да ја 
изберете опремата од којашто ќе 
проектирате.

1 Притиснете го копчето ?/1 (ON/
STANDBY).
На екранот се појавува пораката 
„POWER OFF?“.

2 Повторно притиснете го копчето 
?/1 (ON/STANDBY) пред да 
исчезне пораката.
Индикаторот ON/STANDBY трепка 
зелено и вентилаторот продолжува да 
работи за да се намали внатрешната 
топлина.

Вентилаторот се исклучува и 
индикаторот ON/STANDBY 
престанува да трепка зелено и 
почнува да свети црвено.

Напојувањето целосно се исклучува и 
може да го исклучите кабелот за 
напојување.

Никогаш не исклучувајте го кабелот за 
напојување додека индикаторот трепка.

Може да го исклучите уредот така што ќе 
го задржите копчето ?/1 (ON/STANDBY) 
околу 1 секунда наместо да ги извршите 
горенаведените чекори.

ПроекцијаЧекор 5

Проекција на сликата

Исклучување на 
напојувањето

Пример: за да ја гледате сликата од 
видеоопремата поврзана преку 
приклучокот за HDMI 1 на овој уред.

Забелешка

За повеќе информации, погледнете го 
делот „Проектирање“ во Упатството 
за работа што се наоѓа на 
доставениот CD-ROM.



Притиснете едно од копчињата 
CALIBRATED PRESET.

Избирање на Режим за гледање на сликата

Копчиња 
CALIBRATED 
PRESET

Ставки за поставување Опис

CINEMA FILM 1 Квалитет на слика соодветен за репродукција на многу 
динамични и чисти слики типични за продуцирање 
филмови.

CINEMA FILM 2 Квалитет на слика соодветен за репродукција на богати 
тонови и бои типични за кино.

REF Поставување на квалитет на слика соодветен кога сакате 
верно да го репродуцирате оригиналниот квалитет на 
сликата, без никакви приспособувања.

TV Квалитет на слика соодветен за гледање ТВ-програми, 
спорт, концерти и др.

PHOTO Идеален за проекција на слики направени со дигитален 
фотоапарат.

GAME Квалитет на слика соодветен за играње игри, со бои со 
добра модулација и брз одговор.

BRT CINE Квалитет на слика соодветен за гледање филмови во светла 
околина, на пример, во дневна соба.

BRT TV Квалитет на слика соодветен за гледање ТВ-програми, 
спорт, концерти и други видеа во светла околина, на пример, 
во дневна соба.

USER Приспособете го квалитетот на сликата за да одговара на 
вашите потреби и зачувајте го поставувањето. 
Стандардните фабрички поставки се исти со „REF“.

За повеќе информации, погледнете го делот 
„Проектирање“ во Упатството за работа што се 
наоѓа на доставениот CD-ROM.
15 МК



МК 16
Индикаторот ON/STANDBY или WARNING свети или трепка ако има некаков проблем 
со проекторот.

Кога ќе почне да трепка некој друг индикатор за предупредување освен горенаведените и 
проблемот ќе продолжи дури и по спроведувањето на горенаведените мерки, консултирајте се 
со квалификуван персонал од Sony. 

Отстранување грешки

Индикатори за предупредување

Индикатори што трепкаат/
светат

Број на 
трепкања

Причина и решение

Двапати Добро затворете го капакот на ламбата и 
цврсто затегнете ги навртките.
Добро затворете го држачот за филтерот.

Трипати Температурата на ламбата е невообичаено 
висока. Исклучете го напојувањето и 
почекајте ламбата да се излади, па 
повторно вклучете го.
Ако симптомот продолжи да се појавува, 
можеби ламбата е на крајот на нејзиниот 
работен век. Во овој случај, заменете ја 
ламбата со нова.

Двапати Внатрешната температура е невообичаено 
висока. Проверете дали нешто ги блокира 
отворите за вентилација или дали уредот 
се користи на голема надморска височина 
или не.

Трипати Вентилаторот е расипан. Консултирајте се 
со квалификуван персонал од Sony.

Забелешка

Индикатор ON/
STANDBY

Индикатор 
WARNING

(Трепка црвено)

(Трепка црвено)

(Трепка црвено)

Двата индикатори трепкаат

Ако има некаков проблем или на екранот се појави 
порака за грешка, погледнете го делот „Решавање 
проблеми“ во Упатството за работа што се наоѓа на 
доставениот CD-ROM.



Алатки што ви се потребни за 
започнување:
• Ламба на проекторот LMP-H210 

(изборно)
• Стандарден шрафцигер од Phillips
• Крпа (за заштита од гребаници)

Ламбата што се користи како извор на 
осветлување има одреден работен век. 
Кога ламбата ќе се затемни, балансот на 
боите на сликата ќе стане чуден или на 
екранот ќе се појави пораката „Please 
replace the Lamp/Filter.“, можеби ламбата 
е истрошена. Веднаш заменете ја ламбата 
со нова.
Користете ламба за проекторот LMP-
H210 како ламба за замена.
Филтерот за воздух е доставен со ламбата 
за проекторот LMP-H210. Кога ја 
заменувате ламбата, време е да го 
замените и филтерот за воздух.
Секогаш кога ја заменувате ламбата, 
задолжително заменете го филтерот за 
воздух со нов. Исто така, исчистете ги 
отворите за вентилација (влез на воздух).

Совет
Животниот век на ламбата што се користи 
како извор на осветлување се променува во 
зависност од околината или на условите на 
користење. Може да ја користите ламбата 
подолго ако не ја исклучувате откако 
работела само неколку минути.

Внимание
• Ламбата останува жешка откако уредот 

ќе се исклучи со копчето ?/1 (ON/
STANDBY). Ако ја допрете ламбата, 
може да ги изгорите прстите. Кога ќе ја 
заменувате ламбата, почекајте најмалку 
1 час за да се излади ламбата.

• Не допирајте ја површината на ламбата. 
Ако ја допрете, избришете ги 
отпечатоците од прсти со мека крпа.

• Бидете многу внимателни кога ја 
заменувате ламбата кога уредот е 
монтиран на таван.

• Кога го отстранувате склопот на 
ламбата, држете го во хоризонтална 
положба, па повлечете го право нагоре. 
Не навалувајте го склопот на ламбата. 
Ако го извлечете склопот на ламбата 
додека е навален и ако ламбата се 
скрши, може да се распрскаат парчиња 
и да предизвикаат повреда.

• Кога го отстранувате филтерот за воздух, 
внимавајте да не дозволите да падне 
прашина во проекторот.

• Заменувањето на филтерот за воздух е 
многу важно за одржувањето на добрите 
перформанси на проекторот или за да 
спречите негов дефект. Кога ќе се прикаже 
порака за предупредување за замена на 
филтерот за воздух, веднаш заменете го 
филтерот за воздух.

• Користете ламба за проектор LMP-H210 
за да ја замените старата ламба. Ако 
користите други ламби наместо LMP-
H210, уредот може да не работи правилно.

• Не заборавајте да го исклучите уредот и 
да го исклучите кабелот за напојување 
пред да ја замените ламбата, па проверете 
дали индикаторот ON/STANDBY веќе е 
исклучен.

1 Исклучете го проекторот и 
исклучете го кабелот за напојување.

2 Кога го поставувате проекторот на 
рамна површина како што е клупа и 
слично, ставете ткаенина за да 
спречите гребење на површината. 
Превртете го проекторот како што е 
прикажано на сликата, па ставете го 
врз ткаенината.

Одржување

Замена на ламбата

Забелешки
17 МК



МК 18
• Кога ламбата ќе се оштети, ако не го 
превртите проекторот, може да се 
разлетаат скршени парчиња од 
ламбата. Тоа може да предизвика 
повреда.

• Секогаш ставајте го проекторот на 
стабилна површина.

3 Разлабавете ја навртката на капакот 
од ламбата со шрафцигер од Philips, 
па отворете го капакот на ламбата.

4 Разлабавете ги тие 3 навртки на 
ламбата со шрафцигер од Phillips. 
Држете ја рачката нагоре, па 
извлечете ја ламбата.

5 Задржете ја рачката на новата ламба 
и притиснете ја додека не стигне до 
крај, па затегнете ги тие 3 навртки.

Внимавајте да не го допрете оптичкиот 
блок во внатрешноста на уредот.

Забелешки

Забелешка



6 Затворете го капакот на ламбата, па 
цврсто затегнете ги навртките.

7 Отстранете го држачот за филтерот. 

8 Извадете го филтерот за воздух.

9 Прицврстете го новиот филтер за 
воздух така што ќе се постави на 
секоја кука (10 положби) на 
држачот за филтерот.

Прицврстете го филтерот за воздух така 
што ќе го порамните со обликот на 
филтерот за воздух.
Исто така, не допирајте го вентилаторот 
откако ќе го отстраните филтерот за 
воздух што е поставен длабоко во 
проекторот.

10 Прицврстете го држачот за 
филтерот.

Проекторот нема да се вклучи ако 
држачот за филтерот не е цврсто 
затворен.

11 Избришете ја прашината од 
отворите за вентилација (влез на 
воздух) со мека крпа.

12Вратете го уредот на првичната 
позиција.

13Вклучете го уредот, па изберете ја 
ставката за поставување на менито 
Setup .
Ќе се појави екранот на менито што е 
прикажан подолу.

Совет
Ако „Settings Lock“ е поставено на 
„Level B“, поставете го на „Off“ еднаш.

Куки

Забелешка

Забелешка

Отвори за вентилација (влез на воздух)
19 МК



МК 20
14Изберете „Yes“ (Да).

Внимание
Не ставајте ги рацете во отворот за замена 
на ламбата и не дозволувајте течност или 
други предмети да навлезат во отворот за 
да избегнете појава на електричен шок 
или пожар.

• Уредот нема да се вклучи освен ако 
ламбата не е цврсто поставена.

• Уредот нема да се вклучи освен ако 
капакот на ламбата не е цврсто затворен.

• За да исчистите некоја порака што се 
прикажува на екранот, притиснете некое 
копче на далечинскиот управувач или на 
контролната табла на уредот.

Кога на екранот ќе се појави „Please clean 
the filter.“, треба да го исчистите филтерот 
за воздух.
Филтерот за воздух треба да се чисти на 
секои 1.500 часа. Оваа вредност се 
разликува во зависност од околината или 
во зависност од тоа како се користи 
проекторот. 1.500 часа се приближна 
вредност.
Откако ќе го измиете филтерот за воздух 
со раствор од благ детергент, исушете го 
под сенка.

• Кога го чистите филтерот за воздух, 
внимавајте да не го оштетите.
За подетални информации за тоа како да 
го прицврстите филтерот за воздух, 
погледнете го делот „Замена на ламбата“ 
чекорите од 7 до 10 (страница 19).

• Кога го отстранувате филтерот за воздух, 
внимавајте да не дозволите да падне 
прашина во проекторот.

• Чистењето на филтерот за воздух е многу 
важно за одржувањето на добрите 
перформанси на проекторот или за да 
спречите негов дефект. Кога ќе се 
прикаже порака за предупредување за 
чистење на филтерот за воздух, веднаш 
исчистете го филтерот за воздух.

Забелешки

Забелешка
Ламбата содржи жива. Правилата за 
фрлање за употребени флуоресцентни 
цевки зависат од вашето место на 
живеење. Почитувајте ја политиката за 
фрлање отпад во вашата област.

Чистење на филтерот за 
воздух

Забелешки
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