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AL
Përpara se ta vini njësinë në punë, lexoni me 
kujdes këtë manual dhe mbajeni për 
referencë në të ardhmen.

PARALAJMËRIM

Për të ulur rrezikun e zjarrit ose të 
goditjes elektrike, mos e ekspozoni 
këtë aparaturë ndaj shiut apo 
lagështirës.
Për të shmangur goditjen elektrike, 
mos e hapni kasën e pajisjes.  Për 
shërbimet drejtojuni vetëm 
personelit të kualifikuar.

PARALAJMËRIM
KJO APARATURË DUHET TË 
TOKËZOHET.

PARALAJMËRIM
Gjatë instalimit të njësisë, integroni një 
pajisje shkëputjeje të arritshme lehtësisht në 
instalimet e fiksuara, ose lidheni spinën 
elektrike me një prizë të arritshme lehtësisht 
pranë njësisë.  Nëse ndodh ndonjë gabim 
gjatë përdorimit të njësisë, përdorni pajisjen 
e shkëputjes për të fikur furnizimin me 
energji, ose shkëpusni prizën.

KUJDES
Rreth folesë "LAN" (vetëm VPL-
HW65)
Për siguri, mos e lidhni folenë për instalimet 
e pajisjeve periferike që mund të kenë 
tension të lartë në këtë fole.

PARALAJMËRIM
1. Përdorni kordonin e miratuar elektrik 

(kordon elektrik me 3 bërthama) / folenë e 
pajisjes / prizën me kontaktet e tokëzimit 
konform me rregulloret e sigurisë për çdo 
shtet, nëse zbatohet.

2. Përdorni kordonin elektrik (kordon 
elektrik me 3 bërthama) / folenë e pajisjes 
/ prizën konform me klasifikimet e duhura 
(voltazh, amper).

Nëse keni pyetje rreth përdorimit të kordonit 
elektrik / folesë së pajisjes / prizës më sipër, 
konsultohuni me personelin e kualifikuar të 
shërbimit.

Rreth syzeve 3D
Syzet 3D komunikojnë me projektorin 
nëpërmjet teknologjisë "Bluetooth" për të 
shfaqur sinjale 3D.
(a) brezat e frekuencës në të cilat 
funksionojnë pajisjet radiofonike:

2,4 - 2,4835 GHz
(b) fuqia maksimale e radiofrekuencës e 
transmetuar në brezat e frekuencës në të cilat 
funksionojnë pajisjet radiofonike:

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

Ashtu si me çdo 
burim të fortë drite, 
mos e shikoni 
drejtpërdrejtë në 
rreze, RG2 IEC 
62471-5:2015.
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Për klientët në Evropë 
Vërejtje për klientët: informacioni i mëposhtëm vlen vetëm për pajisje të shitura në vende ku 
zbatohen direktivat e BE-së.

Masa paraprake për ndërrimin/
hedhjen e baterisë së syzeve 3D
Rrezik shpërthimi nëse bateria ndërrohet në 
mënyrë të pasaktë.
Ndërrojeni atë vetëm me llojin e njëjtë ose të 
barasvlershëm sipas rekomandimit të 
prodhuesit.  
Kur e hidhni baterinë, duhet të zbatoni ligjin 
në zonën ose shtetin përkatës.

Shqip

Me anë të këtij dokumenti, "Sony Corporation" deklaron që VPL-HW65/VPL-
HW45 është në përputhje me kërkesat kryesore dhe kushte të tjera të 
rëndësishme të Direktivës 1999/5/KE. 
Për hollësi, përdorni URL-në në vijim :http://www.compliance.sony.de/

Për klientët në Evropë
"Sony Professional Solutions" Evropë - 
Garancia standarde dhe përjashtimet e 
saj. 
Për informacione të rëndësishme dhe 
kushtet e plota, vizitoni http://
www.pro.sony.eu/warranty.



Masat paraprake

Rreth sigurisë
• Kontrolloni që tensioni i funksionimit të 

njësisë të jetë identik me tensionin e 
furnizimit lokal me energji.

• Nëse futet ndonjë objekt i lëngshëm apo i 
ngurtë në kasë, hiqeni njësinë nga priza 
dhe dorëzojeni për kontroll nga personeli i 
kualifikuar përpara se ta përdorni në 
vazhdim. 

• Hiqeni njësinë nga priza nëse nuk do të 
përdoret për disa ditë. 

• Për të shkëputur kordonin, tërhiqeni atë 
nga priza. Mos e tërhiqni asnjëherë nga 
vetë kordoni. 

• Priza duhet të jetë pranë njësisë dhe e 
arritshme lehtësisht. 

• Njësia nuk shkëputet nga burimi i 
energjisë AC (rrjetit elektrik) për sa kohë 
që është e lidhur me prizën, edhe nëse 
njësia vetë është e fikur. 

• Mos e shikoni objektivin drejtpërdrejtë 
ndërkohë që llamba është ndezur.

• Mos vendosni dorën ose objekte pranë 
foleve të ajrimit. Ajri që del prej tyre është 
i nxehtë. 

Rreth parandalimit të krijimit të 
nxehtësisë së brendshme 
Pasi të fikni njësinë me butonin ?/1 (ON/
STANDBY), mos e shkëpusni njësinë nga 
priza ndërkohë që ventilatori freskues 
vazhdon të punojë.

Kujdes
Njësia është e pajisur me fole ajrimi hyrëse 
dhe dalëse. Mos i bllokoni dhe mos vendosni 
asgjë pranë këtyre foleve, pasi mund të 
krijohet nxehtësi e brendshme e cila 
shkakton degradimin e figurës ose dëmtimin 
e njësinë.

Rreth ripaketimit
Ruajeni kartonin origjinal të transportit dhe 
materialet e paketimit; ato do t'ju shërbejnë 
nëse do t'ju duhet të transportoni njësinë. Për 
mbrojtje maksimale, ripaketojeni njësinë siç 
ishte paketuar fillimisht nga fabrika.

Rreth shikimit të videove 3D

Masat paraprake të sigurisë
• Syzet 3D duhet t'i përdorni vetëm për të 

parë video 3D.
• Nëse vëreni dridhje ose pulsim, fikni 

ndriçimin e dhomës.
• Nuk duhet të përdoret nga fëmijët pa 

mbikëqyrjen e duhur nga të rriturit.
• Kini kujdes të mos kapni gishtat te 

menteshat e syzeve 3D kur përkulni 
skeletin e tyre anësor.

• Mos i hidhni ose modifikoni syzet 3D.
• Nëse syzet thyhen, mbajini copëzat e 

thyera larg gojës dhe syve.

Rreth projektorit LCD
Projektori LCD është prodhuar duke 
përdorur teknologji me përpikëri të lartë. 
Sidoqoftë, mund të shihni pika të vogla të 
zeza dhe/ose të shndritshme (të kuqe, të 
kaltra ose të gjelbra) që shfaqen vazhdimisht 
në projektorin LCD. Ky është një rezultat 
normal i procesit të prodhimit dhe nuk 
tregon keqfunksionim.
Gjithashtu, kur përdorni disa projektorë 
LCD për të projektuar në një ekran, edhe 
nëse janë të të njëjtit model, riprodhimi i 
ngjyrave ndërmjet projektorëve mund të 
ndryshojë, pasi ekuilibri i ngjyrave mund të 
jetë caktuar ndryshe nga njëri projektor te 
tjetri.

Rreth kondensimit
Nëse temperatura e dhomës ku është 
instaluar projektori ndryshon me shpejtësi, 
ose nëse projektori zhvendoset papritur nga 
një vend i ngrohtë në një të ftohtë, projektori 
mund të kondensohet. Meqenëse 
kondensimi mund të shkaktojë 
keqfunksionim, bëni kujdes kur rregulloni 
cilësimet e temperaturës së kondicionerit. 
Nëse ndodh kondensim, lëreni projektorin të 
ndezur për rreth dy orë përpara përdorimit.

Shënime mbi sigurinë (vetëm VPL-
HW65)
• "SONY" NUK MBAN PËRGJEGJËSI 

PËR DËMTIME TË ÇFARËDO LLOJI 
QË REZULTOJNË NGA MOSZBATIMI 
I MASAVE TË DUHURA TË SIGURISË 
5 AL



AL6
NË PAJISJET E TRANSMETIMIT, PËR 
HUMBJET E PASHMANGSHME TË TË 
DHËNAVE QË REZULTOJNË NGA 
SPECIFIKIMET E TRANSMETIMIT 
PËR PROBLEMET E SIGURISË TË 
ÇFARËDO LLOJI.

• Në varësi të ambientit të përdorimit, njësia 
mund të aksesohet nga palë të treta të 
paautorizuara në rrjet. Gjatë lidhjes së 
njësisë me rrjetin, sigurohuni të 
konfirmoni që rrjeti është i mbrojtur në 
mënyrë të sigurt.

• Nga pikëpamja e sigurisë, kur përdorni 
njësinë të lidhur me rrjetin, rekomandohet 
fuqimisht të aksesoni dritaren "Control" 
nëpërmjet shfletuesit të internetit dhe të 
ndryshoni cilësimet e kufizimit të aksesit 
nga vlerat e paracaktuara të fabrikës 
(referojuni "Përdorimi i veçorive të rrjetit" 
në udhëzimet e përdorimit).
Rekomandohet gjithashtu ndryshimi 
rregullisht i fjalëkalimit.

• Mos shfletoni asnjë faqe tjetër interneti në 
shfletues ndërkohë apo pasi kryeni 
cilësimet. Meqenëse statusi i identifikimit 
qëndron në shfletuesin e internetit, 
mbylleni shfletuesin pasi të keni kryer 
cilësimet për të parandaluar ekzekutimin e 
programeve të dëmshme dhe që palët e 
treta të paautorizuara të përdorin njësinë.

Shënime mbi 
instalimin dhe 
përdorimin

Mos e vendosni njësinë në situatat e 
mëposhtme, të cilat mund të shkaktojnë 
keqfunksionimin ose dëmtimin e njësisë.

Pranë mureve
Për të ruajtur performancën dhe 
qëndrueshmërinë e njësisë, lini hapësirë 
midis mureve dhe njësisë siç ilustrohet.

Vendndodhje me ajrim të keq
Lini një hapësirë prej më shumë se 30 cm 
(11 7/8 inç) rreth njësisë.

Shënim
"SONY" NUK MBAN PËRGJEGJËSI 
PËR DËMTIME TË ÇFARËDO LLOJI 
QË REZULTOJNË NGA PËRDORIMI I 
KËSAJ NJËSIE PËR QËLLIME TË 
TJERA NGA PËRDORIMI I 
PËRGJITHSHËM NË SHTËPI, QOFTË 
GJATË PERIUDHËS SË GARANCISË 
OSE PAS SKADIMIT TË SAJ.

Instalimi i papërshtatshëm

30 cm
(11 7/8 inç)

30 cm

(11 7/8 inç)

30 cm

(11 7/8 inç)

30 cm

(11 7/8 inç)



Ambient i nxehtë dhe i lagësht

Vendndodhje nën ndikimin e 
drejtpërdrejtë të ajrit të ftohtë ose të 
ngrohtë nga kondicioneri
Instalimi i njësisë në këtë vendndodhje 
mund të shkaktojë keqfunksionimin e 
njësisë për shkak të kondensimit nga 
lagështia ose rritjes së temperaturës.

Pranë sensorit të nxehtësisë ose 
tymit
Sensori mund të keqfunksionojë.

Vendndodhje me shumë pluhur dhe 
tym të tepruar.

Mos bëni asgjë nga sa më poshtë gjatë 
përdorimit të njësisë.

Bllokimi i foleve të ajrimit (hyrëse 
ose dalëse)

Animi përpara/prapa dhe majtas/
djathtas
Shmangni përdorimin e njësisë nëse është e 
anuar në një kënd prej më shumë se 15 
gradë.
Mos e instaloni njësinë askund tjetër 
përveçse mbi një sipërfaqe të niveluar ose në 
tavan. Instalimi i njësisë në këto 
vendndodhje mund të shkaktojë 
çrregullimin e njëtrajtshmërisë së ngjyrave 
ose të reduktojë qëndrueshmërinë e efekteve 
të llambës.
Nëse njësia është e anuar për lart ose për 
poshtë, imazhi në ekran mund të shfaqet në 
formë trapezoidi.
Pozicionojeni njësinë në mënyrë që 
objektivi të jetë paralel me ekranin.

Kushte të papërshtatshme

Foletë e ajrimit (dalëse)

Foletë e ajrimit (hyrëse)

15° ose më 
shumë

15° ose më 
shumë

15° ose më 
shumë
7 AL



AL8
Gjatë instalimit të njësisë në lartësi 
të mëdha mbi nivelin e detit
Gjatë përdorimit të njësisë në një lartësi prej 
1500 m (afërsisht. 4900 këmbë) ose më lart 
mbi nivelin e detit, caktoni “High Altitude 
Mode” te menyja "Setup"  në “On”. 
Moscaktimi i këtij modaliteti gjatë 
përdorimit të njësisë në lartësi të mëdha mbi 
nivelin e detit mund të ketë efekte negative, 
si p.sh. reduktimi i qëndrueshmërisë së disa 
komponentëve.

• Mos e montoni asnjëherë projektorin në 
tavan dhe mos e zhvendosni atë vetëm. 
Sigurohuni të konsultoheni me personelin 
e kualifikuar të "Sony" (me pagesë).

• Gjatë instalimit të njësisë në tavan, 
sigurohuni të përdorni një tel sigurie etj., 
për të parandaluar që njësia të bjerë. Lijani 
instalimin në dorë një kontraktori apo 
instaluesi me përvojë.

Për shpërndarësit
• Kur projektori montohet në tavan, duhet të 

përdoret një suport "Sony" ose i 
barasvlershëm i rekomanduar për 
instalimin.

• Sigurohuni të fiksoni mirë kapakun e 
kasës gjatë instalimit në tavan.

Masat paraprake të sigurisë 
për instalimin e njësisë në 
tavan

15° ose më 
shumë

15° ose më 
shumë



 AL
Kontrolloni kartonin për t'u siguruar që 
përmban artikujt e mëposhtëm:
• Telekomandën RM-PJ28 (1) 
• Bateri manganezi të 

madhësisë AA (R6) (2)
• Kordonin elektrik AC (1)
• Kapakun e objektivit (1)

Kur keni blerë projektorin, kapaku është 
vendosur në objektiv. Hiqeni kapakun e 
objektivit kur të përdorni projektorin.

• Manuali i referencës së shpejtë (ky 
manual) (1)

• Udhëzimet e përdorimit (CD-ROM) (1)

KUJDES
Rrezik shpërthimi nëse bateria ndërrohet në 
mënyrë të pasaktë.  
Ndërrojeni atë vetëm me llojin e njëjtë ose të 
barasvlershëm sipas rekomandimit të 
prodhuesit.  
Kur e hidhni baterinë, duhet të zbatoni ligjin 
në zonën ose shtetin përkatës.

Kujdes
Për telekomandën ofrohen dy bateri të 
madhësisë AA (R6).
Për të shmangur rrezikun e shpërthimit, 
përdorni bateri manganezi ose alkalini të 
madhësisë AA (R6).

Kujdes me përdorimin e 
telekomandës
• Përdoreni telekomandën me kujdes. Mos e 

hidhni apo shkelni atë, dhe mos hidhni 
asnjë lëng mbi të.

• Mos e vendosni telekomandën në një 
vendndodhje pranë një burimi nxehtësie, 
një vend nën ndikimin e dritës së 
drejtpërdrejtë të diellit ose në një dhomë të 
lagësht.

Manuali mund të lexohet në një kompjuter 
nëse keni të instaluar "Adobe Reader".
"Adobe Reader" mund ta shkarkoni falas 
nga faqja e internetit "Adobe".

1 Hapni skedarin index.html në CD-
ROM.

2 Zgjidhni dhe klikoni manualin që 
dëshironi të lexoni.

Nëse e keni humbur apo dëmtuar CD-ROM, 
mund të blini një të ri nga shitësi ose shërbimi 
informues i "Sony".

PërgatitjaHapi 1

Kontrolli i aksesorëve 
shoqërues

Vendosja e baterive në 
telekomandë

Shtypeni dhe 
rrëshqiteni për ta hapur.

Futini bateritë nga ana e E në fillim.

Përdorimi i manualit CD-ROM

Shënim
9



AL10
1 Pozicionojeni njësinë në mënyrë që 
objektivi të jetë paralel me ekranin.

2 Pasi të lidhni kordonin elektrik AC me 
njësinë, futeni atë në prizë.

Pasi të keni lidhur kordonin elektrik AC me 
njësinë, treguesi "ON/STANDBY" mund të 
pulsojë në portokalli.
Kontrolli i njësisë mund të mos jetë i mundur 
ndërkohë që treguesi pulson, por ky nuk është 
keqfunksionim. Prisni derisa të ndalojë pulsimi 
dhe të qëndrojë i ndezur në të kuqe.

3 Shtypni butonin ?/1 (ON/
STANDBY) për të aktivizuar njësinë.

4 Shtypni butonin "PATTERN" për të 
shfaqur një sinjal testimi për të kryer 
rregullime.

Rrotulloni të dyja elementet 
rrotulluese të zhvendosjes së 
objektivit për të rregulluar 
pozicionin e figurës.

Rregulloni përmasat e figurës 
duke përdorur levën e 
zmadhimit.

Instalimi i njësisëHapi 2

Shënim

Ndizet në të kuqe.

Pjesa e sipërme e njësisë

Pulson në të gjelbër për 
pak kohë (disa dhjetëra 
sekonda) dhe më pas 
ndizet në të gjelbër.

Pjesa e sipërme e njësisë

Për rregullimin e 
pozicionit vertikal

Për rregullimin e 
pozicionit horizontal

Leva e zmadhimit



Rregulloni fokusin duke 
përdorur unazën e fokusit.

Dritarja e rregullimit të objektivit (model testimi)

Unaza e fokusit

2,35:1

4:3

1,85:1

Vijat e ndërprera shfaqin përmasat e ekranit 
për çdo format kuadri.

Për më shumë informacion, referojuni 
"Lidhjet dhe përgatitjet" në udhëzimet e 
përdorimit që gjenden në CD-ROM e 
ofruar.
11 AL
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Gjatë kryerjes së lidhjeve, sigurohuni të bëni sa më poshtë:
• Fikini të gjitha pajisjet përpara se të bëni lidhje.
• Përdorni kabllot e duhura për çdo lidhje.
• Futini kabllot në prizë siç duhet; lidhjet e dobëta në priza mund të shkaktojnë keqfunksionim 

ose cilësi të dobët të figurës. Kur ta hiqni kabllon, sigurohuni ta tërhiqni nga spina dhe jo nga 
vetë kablloja.

• Referojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisjeve të lidhura.

Lidhja e njësisëHapi 3

Pjesa e djathtë e njësisë

Amplifikatori AV Altoparlantët

Pajisje me fole dalëse 
HDMI

Kompjuteri

në daljen HDMI

Kabllo HDMI (nuk ofrohet)

: Përçimi i sinjalit video Përdorni një kabllo HDMI të shpejtësisë së lartë në 
të cilin të specifikohet logoja e llojit të kabllos. 
(Rekomandohen produkte "Sony").

Për më shumë informacion, referojuni "Lidhjet dhe 
përgatitjet" në udhëzimet e përdorimit që gjenden në CD-
ROM e ofruar.



Mund të zgjidhni gjuhën për afishimin e 
menysë dhe shfaqje të tjera në ekran. 
Cilësimi bazë i fabrikës është Anglisht. Për 
të ndryshuar gjuhën aktuale të menysë, 
caktoni gjuhën që dëshironi me ekranin e 
menysë.

1 Shtypni MENU.

Shfaqet menyja.

2 Shtypni M/m për të zgjedhur menynë 
"Setup" , dhe shtypni , ose .

Shfaqen zërat e cilësimit të menysë së 
zgjedhur.

3 Shtypni M/m për të zgjedhur 
“Language,” dhe shtypni , ose .

4 Shtypni M/m/</, për të zgjedhur 
gjuhën dhe shtypni .

Menyja ndryshon në gjuhën e zgjedhur.

Për të pastruar menynë
Shtypni MENU.

Zgjedhja e gjuhës së menysëHapi 4
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1 Aktivizoni njësinë dhe pajisjet e 
lidhura me të.

2 Shtypni INPUT për të shfaqur setin e 
vlerave në ekran.

3 Zgjidhni pajisjen nga e cila dëshironi 
të shfaqni imazhe.
Shtypni vazhdimisht INPUT ose shtypni 
M/m/  (enter) për të zgjedhur pajisjen 
nga e cila do të projektoni.

1 Shtypni butonin ?/1 (ON/
STANDBY).
Në ekran do të shfaqet mesazhi 
“POWER OFF?”.

2 Shtypni sërish butonin ?/1 (ON/
STANDBY) përpara se të zhduket 
mesazhi.
Treguesi ON/STANDBY do të pulsojë 
në të gjelbër dhe ventilatori do të 
vazhdojë punën për të reduktuar 
nxehtësinë e brendshme.

Ventilatori do të ndalojë dhe treguesi 
"ON/STANDBY" do të ndryshojë nga 
pulsimi në të gjelbër në të kuqe të 
qëndrueshme.

Njësia do të fiket plotësisht që të mund të 
shkëpusni kordonin e energjisë AC.

Mos e shkëputni asnjëherë kordonin elektrik 
AC ndërkohë që treguesi pulson.

Njësinë mund ta fikni duke mbajtur shtypur 
butonin ?/1 (ON/STANDBY) për rreth 1 
sekondë në vend që të kryeni hapat e 
mësipërm.

ProjektimiHapi 5

Projektimi i figurës

Fikja e njësisë

Shembull: Për të parë figurën nga 
pajisja për video e lidhur me folenë 
HDMI 1 të kësaj njësie.

Shënim

Për më shumë informacion, referojuni 
“Projektimi” në udhëzimet e përdorimit që 
gjenden në CD-ROM e ofruar.



Shtypni një nga butonat "CALIBRATED 
PRESET".

Zgjedhja e modalitetit të shikimit të figurës

Butonat 
CALIBRATED 
PRESET

Zërat e cilësimeve Përshkrimi

CINEMA FILM 1 Cilësi e figurës e përshtatshme për riprodhimin e imazheve tejet 
dinamike dhe të qarta, tipike të filmit master pozitiv.

CINEMA FILM 2 Cilësi e figurës e përshtatshme për riprodhimin e tonaliteteve 
dhe ngjyrave të pasura tipike për kinematë.

REF Një konfigurim i cilësisë së figurës i përshtatshëm për 
riprodhimin besnik të cilësisë origjinale të imazhit ose për ta 
gëzuar cilësinë e figurës pa qenë nevoja për rregullime.

TV Cilësi e figurës e përshtatshme për ndjekjen e emisioneve 
televizive, sportit, koncerteve etj.

PHOTO Ideal për projektimin e fotove të shkrepura me kamerë 
elektronike.

GAME Cilësi e figurës e përshtatshme për lojëra, me ngjyra të 
mirëmoduluara dhe reagim të shpejtë.

BRT CINE Cilësi e figurës e përshtatshme për ndjekjen e filmave në 
ambiente të ndriçuara, si p.sh. në dhomën e ndenjes.

BRT TV Cilësi e figurës e përshtatshme për ndjekjen e emisioneve 
televizive, sportit, koncerteve dhe pamjeve të tjera video në 
ambient të ndriçuar, si p.sh. në dhomën e ndenjes.

USER Rregullon cilësinë e figurës sipas dëshirës suaj dhe më pas ruan 
cilësimin. Cilësimi bazë i fabrikës është i njëjtë me “REF”.

Për më shumë informacion, referojuni “Projektimi” në 
udhëzimet e përdorimit që gjenden në CD-ROM e ofruar.
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Treguesi ON/STANDBY ose WARNING ndizet ose pulson nëse ka ndonjë problem me 
projektorin.

Kur fillon të pulsojë një tregues paralajmërues i ndryshëm nga sa më sipër, dhe nëse simptoma 
vazhdon edhe pas kryerjes së metodave të mësipërme, konsultohuni me personelin e kualifikuar të 
"Sony". 

Administrimi i gabimeve

Treguesit paralajmërues

Treguesit që pulsojnë/ndizen Numri i 
pulsimeve

Shkaku dhe zgjidhja

Dy herë Mbylleni mirë kapakun e llambës, pastaj 
shtrëngojini mirë vidat.
Mbylleni mirë mbajtësen e filtrave.

Tre herë Temperatura e llambës është me e lartë se 
zakonisht. Fikeni njësinë dhe prisni sa të 
ftohet llamba, pastaj ndizeni sërish.
Nëse simptoma vazhdon, shërbimi i 
llambës mund të jetë në fund të 
jetëgjatësisë. Në këtë rast, ndërrojeni 
llambën me një të re.

Dy herë Temperatura e brendshme është 
jashtëzakonisht e lartë. Kontrolloni për t'u 
siguruar se nuk ka diçka që bllokon foletë e 
ajrimit ose nëse njësia po përdoret apo jo 
në lartësi të mëdha mbi nivelin e detit.

Tre herë Ventilatori është prishur. Konsultohuni me 
personelin e kualifikuar të "Sony".

Shënim

Treguesi ON/STANDBY

Treguesi 
WARNING

(Pulson në të kuqe)

(Pulson në të kuqe)

(Pulson në të kuqe)

Pulsojnë të dy treguesit

Nëse ka ndonjë problem ose shfaqet një mesazh gabimi në 
ekran, referojuni “Zgjidhja e problemeve” në udhëzimet e 
përdorimit që gjenden në CD-ROM e ofruar.



Mjetet që ju nevojiten për të filluar:
• Llamba e projektorit LMP-H210 

(opsionale)
• Kaçavidë standarde "Phillips"
• Leckë (për mbrojtje nga gërvishtjet)

Llamba që përdoret për burimin e dritës ka 
një jetëgjatësi të caktuar. Ajo mund të jetë 
konsumuar kur është zbehur dhe ekuilibri i 
ngjyrave së figurës bëhet i pazakontë ose kur 
në ekran shfaqet “Please replace the Lamp/
Filter”. Ndërrojeni menjëherë llambën me 
një të re.
Ndërrojeni llambën me një llambë projektori 
LMP-H210.
Filtri i ajrit ofrohet me llambën e projektorit 
LMP-H210. Kur ndërroni llambën, ka 
ardhur koha të ndërroni edhe filtrin e ajrit.
Sa herë që ndërroni llambën, sigurohuni të 
ndërroni filtrin e ajrit me një të ri. Pastroni 
gjithashtu foletë e ajrimit (hyrëse).

Këshillë
Jetëgjatësia e llambës që përdoret për burimin 
e dritës ndryshon në varësi të ambientit të 
instalimit ose kushteve të përdorimit. Llambën 
mund ta përdorni për një kohë më të gjatë duke 
mos e fikur atë derisa të kenë kaluar disa 
minuta pasi e keni ndezur.

Kujdes
• Llamba mbetet e nxehtë edhe pasi njësia 

fiket me butonin ?/1 (ON/STANDBY). 
Nëse prekni llambën, mund të digjni 
gishtat. Prisni të paktën 1 orë që llamba të 
ftohet para se ta ndërroni atë.

• Mos e prekni sipërfaqen e llambës. Në rast 
se e prekni, fshijini shenjat e gishtave me 
një leckë të butë.

• Kushtojini vëmendje të veçantë ndërrimi 
të llambës kur njësia është e instaluar në 
tavan.

• Gjatë heqjes së njësisë së llambës, 
sigurohuni që të qëndrojë horizontalisht 
dhe më pas tërhiqeni direkt për lart. Mos e 
anoni njësinë e llambës. Nëse e tërhiqni 
njësinë e llambës ndërkohë që është e 

anuar dhe nëse llamba thyhet, copëzat 
mund të përhapen duke shkaktuar lëndim.

• Gjatë heqjes së filtrit të ajrit, bëni kujdes të 
mos lejoni futjen e pluhurit në projektor.

• Ndërrimi i filtrit të ajrit është thelbësor për 
ruajtjen e performancës së mirë të projektorit 
ose për parandalimin e keqfunksionimeve. 
Kur shfaqet një mesazh paralajmërues për 
ndërrimin e filtrit të ajrit, ndërrojeni atë 
menjëherë.

• Sigurohuni që ta ndërroni me një llambë 
projektori LMP-H210. Nëse përdorni llamba 
të ndryshme nga LMP-H210, mund të 
ndodhë keqfunksionim i njësisë.

• Sigurohuni që të fikni njësinë dhe të 
shkëpusni kordonin elektrik përpara 
ndërrimit të llambës dhe kontrolloni që 
treguesi "ON/STANDBY" të jetë fikur.

1 Fikeni projektorin dhe shkëpusni 
kordonin elektrik AC.

2 Nëse e vendosni projektorin në një 
sipërfaqe të sheshtë, si p.sh. mbi një 
tavolinë etj., vendosni një leckë për të 
parandaluar gërvishtjen e sipërfaqes. 
Kthejeni projektorin përmbys siç 
ilustrohet, dhe më pas vendoseni mbi 
leckë.

Mirëmbajtja

Ndërrimi i llambës

Shënime
17 AL
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• Kur llamba dëmtohet, copëzat e thyera të 
saj mund të përhapen nëse nuk e ktheni 
përmbys projektorin. Kjo mund të 
shkaktojë lëndim.

• Sigurohuni që projektori të jetë vendosur 
mbi një sipërfaqe të niveluar.

3 Lironi vidën në kapakun e llambës me 
një kaçavidë "Phillips" dhe më pas 
hapeni atë.

4 Lironi 3 vidat në llambë me një 
kaçavidë "Phillips". Mbajeni dorezën 
lart dhe më pas tërhiqeni jashtë 
llambën.

5 Mbajeni llambën e re nga doreza dhe 
shtyjeni në mënyrë të sigurt derisa të 
shkojë në fund dhe më pas shtrëngoni 
3 vidat.

Bëni kujdes të mos prekni bllokun optik 
brenda njësisë.

Shënime

Shënim



6 Mbyllni kapakun e llambës dhe më 
pas shtrëngoni vidat.

7 Hiqni mbajtësen e filtrave. 

8 Hiqni filtrin e ajrit.

9 Vendoseni filtrin e ri të ajrit që të 
përshtatet në çdo dhëmbëz (10 
pozicione) në mbajtësen e filtrave.

Vendoseni filtrin e ajrit që të jetë në vijë të 
drejtë me formën e mbajtëses së filtrave.
Gjithashtu, mos e prekni ventilatorin pasi 
të keni hequr filtrin e ajrit që është 
vendosur në thellësi të projektorit.

10 Vendosni mbajtësen e filtrave.

Projektori nuk do të ndizet derisa 
mbajtësja e filtrave të jetë mbyllur mirë.

11 Me një leckë të butë largoni pluhurin 
nga foletë e ajrimit (për hyrje).

12Kthejeni njësinë në pozicionin 
fillestar.

13Ndizeni njësinë dhe më pas zgjidhni 
zërin e cilësimit të llambës në menynë 
“Setup”  .
Do të shfaqet ekrani i menysë si më 
poshtë.

Këshillë
Nëse “Settings Lock” është caktuar në 
“Level B,” caktojeni në “Off”.

Dhëmbëzat

Shënim

Shënim

Foletë e ajrimit (hyrëse)
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14Zgjidhni “Yes”.

Kujdes
Për të shmangur goditjen elektrike ose 
zjarrin, mos i vendosni duart në folenë e 
ndërrimit të llambës dhe mos lini që në të të 
futen lëngje ose objekte të tjera.

• Njësia nuk do të ndizet derisa llamba të jetë 
instaluar mirë në vendin e saj.

• Njësia nuk do të ndizet derisa kapaku i 
llambës të jetë mbyllur mirë.

• Për të larguar mesazhet e shfaqura në ekran, 
shtypni një buton çfarëdo në telekomandë 
ose në panelin e kontrollit të njësisë.

Kur në ekran shfaqet “Please clean the 
filter.”, duhet të pastroni filtrin e ajrit.
Filtri i ajrit duhet të pastrohet çdo 1500 orë. 
Kjo vlerë ndryshon në varësi të ambientit 
ose mënyrës së përdorimit të projektorit. 
1500 orë është shifër e përafërt.
Pasi të keni pastruar filtrin e ajrit me një 
solucion detergjenti të butë, thajeni në një 
vend me hije.

• Kur pastroni filtrin e ajrit, sigurohuni që të 
mos e dëmtoni atë.
Për hollësi mbi mënyrën e vendosjes dhe 
heqjes së filtrit të ajrit, shihni “Ndërrimi i 
llambës” hapat 7 deri në 10 (faqja 19).

• Gjatë heqjes së filtrit të ajrit, bëni kujdes të 
mos lejoni futjen e pluhurit në projektor.

• Pastrimi i filtrit të ajrit është thelbësor për 
ruajtjen e performancës së mirë të projektorit 
ose për parandalimin e keqfunksionimeve. 
Kur shfaqet një mesazh paralajmërues për 
pastrimin e filtrit të ajrit, pastrojeni atë 
menjëherë.

Shënime

Shënim
Llamba përmban merkur. Rregullat për 
hedhjen e llambave fluoreshente të përdorura 
varen nga vendi ku jetoni. Ndiqni rregullat 
për hedhjen e mbeturinave në zonën tuaj.

Pastrimi i filtrit të ajrit

Shënime
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