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  A kezelőszervek elhelyezkedése   

Elöl/Jobb oldalon 
A kezelőpanelen lévő gombok elnevezése megegyezik a távirányító gombjaival. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  (nyíl)/  (bevitel) gomb (20. 
oldal) 

2 MENU (Menü) gomb (20. oldal) 

3 INPUT (Bemenet) gomb (14. oldal) 

4  (ON/STANDBY) (Be/Készenlét) gomb (8. 

oldal) 

5 Lencseeltoló tárcsák (9. oldal) 

6 ON/STANDBY (Be/Készenlét) jelzés (44. oldal) 

7 WARNING (Figyelmeztetés) jelzés (44. oldal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Szellőzőnyílások (levegő kifújás) 

9 Távirányító érzékelő (8. oldal) 

10 Zoom állítókar (10. oldal) 

11 Fókuszgyűrű (11. oldal) 

12 AC IN (Tápáram be) aljzat (8. 

oldal) 

13 LAN csatlakozó (38. oldal) 

14 USB csatlakozó (46. oldal) 

Kezelőpanel 
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15 HDMI 1/HDMI 2 csatlakozó (12. 
oldal) 

16 REMOTE (Távirányító) csatlakozó 
Lehetővé teszi a számítógéphez stb. való 
csatlakozást távirányítás céljából. 

 

Hátul/alul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Szellőzőnyílások (levegő beszívó) (49. 
oldal) 

2 Lámpaburkolat (48. oldal) 

3 Elülső lábak (állíthatók) (11. oldal) 

4 Szűrőtartó (49. oldal) 

5 Projektor felfüggesztő tartó 
rögzítőnyílás (64. oldal) 

17 IR IN (Infra) csatlakozó 
A készülék vezérlését szolgáló jelek bevitele. 

18 TRIGGER (Kapcsoló) csatlakozó (34. 
oldal) 
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Távirányító 
1 LIGHT (Világítás) gomb 

Megvilágítja a távirányító gombjait. 

2 Infravörös jeladó 

3  (ON/STANDBY) (Be/Készenlét) 
gomb (8. oldal) 

4 INPUT (Bemenet) gomb (14. oldal) 

5 CALIBRATED PRESET (Kalibrált 
előzetes beállítás) gomb (19. oldal) 

6  PATTERN (Minta) gomb (8. oldal) 

7 PRESET (Előzetes beállítás) gomb (21. 
oldal) 

8  (nyíl)/  (Enter) gomb 
(20. oldal) 

9 MENU (Menü) gomb (20. oldal) 

10 MOTIONFLOW (Mozgókép javítás) 
gomb (24. oldal) 

11 ASPECT (Képméretarány) gomb (17. 
oldal) 

12 COLOR SPACE (Színtér) gomb (26. 
oldal) 

13 COLOR TEMP (Színhőmérséklet) 
gomb (24. oldal) 

14 GAMMA CORRECTION 
(Gammakorrekció) gomb (25. oldal) 

15 3D gomb (15. oldal) 

16 COLOR CORRECTION 
(Színkorrekció) gomb (26. oldal) 

17 REALITY CREATION (Intelligens 
képjavítás) gomb (23. oldal) 

18 CONTRAST ENHANCER 
(Kontrasztjavító) gomb (23. oldal) 

 
19 SHARPNESS +/– (Képélesség) gomb 

(25. oldal) 

20 CONTRAST +/– (Kontraszt) gomb (24. 
oldal) 

21 BRIGHTNESS +/– (Fényerő) gomb 
(24. oldal) 
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  Csatlakoztatás és előkészítés   
Ez a rész a készülék és a vetítővászon telepítését, illetve annak az eszköznek a csatlakoztatását 
ismerteti, amelyről a képet stb. ki akarja vetíteni. 

 
 

A készülék telepítése 
A lencseeltolás lehetővé teszi, hogy több 
választási lehetőség álljon rendelkezésre a 
készülék elhelyezése és a képek egyszerű 
megnézése szempontjából. 
A telepítéskor a készülék és a vetítővászon 
között beállított távolság a vászon méretétől, 
illetve attól függ, hogy lehetőség van-e a 
lencseállítási funkció használatára. Úgy állítsa 
fel a készüléket, hogy az megfeleljen a 
vetítővászon méretének. A készülék és a 
vetítővászon közötti távolság (kivetítési 
távolság) részleteit és a kivetített videó méretét 
lásd a „Kivetítési távolság és lencseeltolási 
tartomány” című résznél (61. oldal). 

1 A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a 
lencse párhuzamos legyen a 
vetítővászonnal. 

Felülnézet 

 
Egyenetlen felületű vetítővászon esetén, a 
vetítővászon és a készülék közötti távolságtól, 
vagy a zoomolás (nagyítás) mértékétől 
függően, esetenként csíkos mintázat jelenhet 
meg a vásznon. Ez nem a készülék hibáját 
jelzi. 

Vetítővászon 
 

 

2 Vetítsen ki egy képet a vetítővászonra, 
és állítsa be úgy a képet, hogy az 
megfeleljen a vászon méretének (8. 
oldal). 

Megj
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A kép helyzetének 
beállítása 
Vetítsen ki egy képet a vetítővászonra, majd 
állítsa be a kép helyzetét. 

 
 
 
 
 
 
 

Távirányító érzékelő 
 
 
 

 

 

 

 
Tipp 
Az  (ON/STANDBY), INPUT, MENU, 
és  a (joystick) gombok a 
készülék oldalsó paneljén ugyanúgy 
működnek, mint a távirányítón található 
hasonló gombok. 

 

 
A készülék felállítási helyétől függően 
előfordulhat, hogy a készüléket nem lehet a 
távirányítóval vezérelni. Ilyen esetben a 
távirányítót a készülék helyett a vetítővászonra 
kell irányítani . 

 

1 Dugja be a hálózati kábelt először a 
készülékbe, majd a fali hálózati 
csatlakozóaljzatba. 

Az ON/STANDBY jelzés világítani kezd, 
és a készülék készenléti módba áll. 

 
Piros fénnyel 
világít. 

 

2 A készülék  bekapcsolásához 
nyomja meg az (ON/STANDBY) 
gombot. 

 

 

Az ON/STANDBY jelzés zöld fénnyel 
villogni kezd, majd folyamatos zöld 
fénnyel világít. 

Kis ideig (pár 
másodpercig) 
zölden villog, majd 
folyamatos zöld 
fénnyel világít. 

 
3 Ezután megjelenít egy tesztjelet a 

beállítások elvégzéséhez. 
A tesztjel megjelenítéséhez nyomja meg a 
távirányító PATTERN gombját. 

 

 

 

 

Tipp 
A tesztjel törléséhez nyomja meg a távirányító 
PATTERN gombját. 

Megj
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4 A kép helyzetének beállításához 
használja a két lencseeltoló tárcsát. 

 
 

A vízszintes helyzet beállítása 
 

Forgassa a lencseeltoló tárcsát jobbra vagy 
balra. 
A vetítővászonra kivetített kép a vetítővászon 
szélességének maximum 25%-ával jobbra 
vagy balra mozog a lencse középpontjától 
számítva. 

Felülnézet 
25% 1 vetítővászonnyi 

szélesség 
25% 

 
 
 
 
 
 
 

A függőleges helyzet beállítása 
 
 

A vízszintes helyzet beállítása 
 
 
 
 
 
 

: A kép helyzete, amikor a képet a 
maximumig balra állítják 

: A kép helyzete, amikor a képet a 
maximumig jobbra állítják 
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A függőleges helyzet beállítása 
Forgassa a lencseeltoló tárcsát felfelé vagy 
lefelé. 
A vetítővászonra kivetített kép a 
vetítővászon magasságának maximum 71%-
ával felfelé vagy lefelé mozog a lencse 
középpontjától számítva. 

Oldalnézet 

A kivetített kép mozgási tartománya 

 
 

71% 
 
 
 

1 
vetítővász
onnyi 
magasság 

 
 
 

71% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: A kép helyzete, amikor a képet a 

maximumig felfelé állítják 
: A kép helyzete, amikor a képet a 

maximumig lefelé állítják 

H: A kivetített kép szélessége  
V: A kivetített kép magassága 

 
 

• A vetítővászonra kivetített kép mozgási 
tartománya kizárólag a lenti képen ábrázolt 
nyolcszögletű területen belül állítható. A 
részleteket lásd „Kivetítési távolság és 
lencseeltolási tartomány” (61. oldal). 

• A vízszintes és függőleges lencseeltolási 
funkció együttes használata esetén a 
vetítővászonra kivetített kép távolsága a 
lencseeltolás mértékének függvényében 
változik. 

5 Állítsa be a képméretet a zoom állítókar 
segítségével. 

 

 

Zoom 
 

  
0,71V 

 

 
0,25H 

 
Vetített kép 

 
0,25H 

  
0,71V 
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Első lábak (állíthatók) 
Forga
ssa el 
 

 

6 Állítsa be a fókuszt a fókuszgyűrű 
segítségével. 

 
 
 
 
 
 
 

Fókuszgyűrű 

 
 

A felállítás helyéül szolgáló felület 
dőlésszögének beállítása 
Ha a készüléket egyenetlen felületre helyezik, 
a készülék vízszintbe állításához használja az 
(állítható) első lábakat. 

 

 

 

 
• Ha a készülék felfelé vagy lefelé meg van 

döntve, a kép trapéz alakú lehet. 
• Az (állítható) első lábak elforgatásánál 

ügyeljen rá, hogy ne csípődjön be az ujja. 
 

 

Lencsebeállítási ablak (tesztminta) 
 

4:3 
 
 
 
 

2,35:1 1,85:1 
 
 
 

A szaggatott vonalak a vetített kép méreteket mutatják 
az egyes képméretarányoknál. 
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Számítógép 

A készülék jobb oldala 
Készülék HDMI 
kimeneti csatlakozókkal 

HDMI kábel (nem tartozék) 

: A videojel haladási iránya Használjon nagysebességű HDMI kábelt, amelyen megtalálható 
a kábeltípus jelzése. (Sony termékek használatát javasoljuk.) 

AV jelerősítő Hangszórók 

a HDMI kimenethez 

 
 

Csatlakoztatás videokészülékhez vagy 
számítógéphez 
Kiváló képminőséget élvezhet, ha HDMI kimenettel rendelkező DVD vagy Blu-ray Disc 
lejátszó/felvevő vagy PlayStation® készüléket csatlakoztat a készülék HDMI bemenetére. 

A csatlakoztatáskor ügyeljen a következőkre: 
• Bármilyen csatlakoztatás elvégzése előtt kapcsolja ki az összes készüléket. 
• A csatlakoztatáshoz használjon megfelelő kábeleket. 
• Minden dugaszt dugjon be megfelelően, a nem megfelelő csatlakoztatás működési hibát vagy 

gyenge képminőséget idézhet elő. Bármely kábel kihúzásánál ügyeljen rá, hogy a dugaszt fogja 
meg, és ne magát a kábelt. 

• Tájékozódjon a csatlakoztatott készülék használati útmutatójában. 
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Megjegyzés 
• Használjon nagysebességű HDMI kábelt. Normál HDMI kábel esetén előfordulhat, hogy az 

1080p, DeepColor és a 3D videojelek nem jeleníthetők meg megfelelően. 
• Amikor a készülékhez HDMI kábelt csatlakoztat, ügyeljen rá, hogy a készülék HDMI 

bemenetének felső részén lévő  jelzés 
és a kábelcsatlakozón lévő  jelzés ugyanabban a helyzetben legyen. 

• Ha a HGMI kábellel a készülékhez csatlakoztatott eszközből érkező kép nem megfelelő, 
ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz beállításait. 

• Ha a számítógépét, pl. notebook, úgy állítja be, hogy a jel a számítógép kijelzőjéhez és a 
készülékhez is menjen, előfordulhat, hogy a készülék által kivetített kép nem megfelelően 
jelenik meg. Állítsa be úgy a számítógépét, hogy csak a külső monitorhoz továbbítsa a jeleket. 
További részletek a számítógéphez adott használati útmutatóban találhatók. A számítógép 
beállítását illetően konzultáljon a gyártóval vagy a forgalmazóval. 
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  Kivetítés   
 

Ez a rész azt mutatja be, hogy miként lehet a készülékkel megnézni a készülékhez csatlakoztatott 
eszközről érkező képet. Azonkívül leírja, hogyan lehet beállítani az egyéni igényeknek megfelelő 
képminőséget. 

 

A kép kivetítése 
1 Kapcsolja be a készüléket és a 

készülékhez csatlakoztatott eszközt. 
2 A bemeneti választék 

megjelenítéséhez nyomja meg az 
INPUT gombot 

 

 

3 Válassza ki azt az eszközt, amelyről meg 
kívánja jeleníteni a képeket. 
Nyomja meg ismét az INPUT gombot, 

vagy nyomja meg  az (Enter) 
gombokat annak az eszköznek a 
kiválasztásához, 
amelyről a képet ki kívánja vetíteni. 

 

 
Példa: A készülék HDMI 1 csatlakozójához 
csatlakoztatott videoberendezés képének 
megnézéséhez. 
 

A kép megnézése az alábbi 
forrásból 

A megjelenítés-hez 
nyomja meg az 
INPUT gombot 

A HDMI 1 csatlakozóhoz 
csatlakoztatott készülék 

HDMI 1 

A HDMI 2 csatlakozóhoz 
csatlakoztatott készülék 

HDMI 2 

Tipp 
Ha a „Setup”  (Beállítási) menüben a 
„Status” (Állapot) „Off” (Ki) értékre van 
állítva, akkor nem jelenik meg a bemeneti 
választék. Az INPUT gomb megnyomásával 
sorban átválthat a bemenetek között. 
  Az áram kikapcsolása   
1  Nyomja meg az  
(ON/STANDBY) (Be/Készenlét) gombot. 

Ekkor megjelenik a „POWER OFF?” 
(Áram ki?) üzenet. 
 

2  Nyomja meg az  (ON/STANDBY) 
gombot újból, még mielőtt az üzenet 
eltűnik. 
Az ON/STANDBY jelzés zöld fénnyel 
villogni kezd, és a ventilátor tovább 
működik a belső hő csökkentése céljából. 

 
A ventilátor leáll, és az ON/STANDBY 
jelzés villogó zöldről folyamatos piros 
fényre vált. 

 
Ekkor az áramellátás teljesen megszűnik, és 
kihúzhatja a hálózati kábelt. 

 

 
Soha ne húzza ki a hálózati kábelt addig, 
amíg a jelzés villog! 

 
A készüléket úgy is kikapcsolhatja, ha az 
előbb ismertetett lépések helyett kb. 1 
másodpercig nyomva tartja az  
(ON/STANDBY) gombot. 

Megj
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3D videoképek 
megnézése 
Az extra tartozékot jelentő Aktív 3d 
szemüveg (TDG-BT500A) használatával 
hatásos 3D videoképek, pl. 3D játékok és 3D 
Blu-ray lemezek képei is élvezhetők. 

1 Kapcsolja be a készülékhez csatlakoztatott 
3D kompatibilis HDMI eszközt, majd 
játssza le a 3D tartalmat. 
A 3D tartalom lejátszási módját illetően 
tájékozódjon a csatlakoztatott eszköz 
használati útmutatójában. 

2 Kapcsolja be a készüléket, és vetítse a 3D 
videoképet a vetítővászonra. 
A kép kivetítésének részleteit lásd a „A kép 
kivetítése” című résznél (14. oldal). 

3 Kapcsolja be a 3D szemüveget, majd vegye 
fel úgy, hogy az kényelmes legyen. 
A 3D szemüveg használatát lásd „A 3D 
szemüveg használata” című résznél (15. 
oldal). 

Tippek 
• A „2D-3D Display Sel.” (2D-3D megjelenítés 

választás) gyári beállítása „Auto” (Automata), 
hogy lehetővé tegye a3D videoképek 
automatikus kivetítését, ha a készülék 3D 
jeleket észlel. 

• Ha a 3D videoképeket 2D videoképekké 
szeretné átalakítani, állítsa a „2D-3D 
Display Sel.” (2D-3D megjelenítés 
választás) opciót „2D” értékre (31. oldal). 

Megjegyzések 
• A jel típusától függően előfordulhat, hogy a 

3D videoképeket nem lehet megjeleníteni. 
Állítsa a „2D-3D Display Sel.” opciót „3D”-
re, és a „3D Format” (3D formátum) opciót 
„Side-by-Side” (Egymás mellett) vagy 
„Over-Under” (Felett-alatt) értékre, a 
megnézni kívánt 3D tartalomtól függően 
(31. oldal). 

• A 3D szemüveget csak a hatótávolságán belül 
használja (15. oldal). 

• A különböző személyek eltérően érzékelhetik 

a 3D videoképeket. 
 
 
 
 

 

A 3D funkciók beállítása/módosítása 
A 3D funkciók a távirányítón lévő 3D gomb 
használatával, vagy a Funkció menü „3D 
Settings” (3D beállítások) opciójánál 
állíthatók be/módosíthatók. A részleteket 
lásd „3D Settings” (3D beállítások) (31. 
oldal). 

 
  A 3D szemüveg használata  

1 Kapcsolja be a 3D szemüveget, majd 
párosítsa össze a készülékkel. 
A 3D szemüveg összepárosítását lásd a 
3D szemüveghez adott használati 
útmutatóban. 

2 Tegye fel a 3D szemüveget. 

3 Forduljon a vetítővászon felé. 

A használattal kapcsolatos óvintézkedések 
Hibás működés léphet fel, ha: 
• A szemüveget a projektortól túlságosan 

távol használják. 
• A készülék közelében más kommunikációs 

eszköz, pl. LAN (IEEE802.11 b/g/n), vagy 
2,4 GHz sávszélességű mikrohullámú sütő 
található. 

• Ha a használati környezet hőmérséklete 
alacsony, csökkenhet a 3D hatás.. 
 
 

A 3D szemüveg hatótávolsága 
A következő ábra a 3D szemüveg 
hatótávolságát szemlélteti. Ha a 
hatótávolságnál távolabbról próbál meg 3D 
videoképeket nézni, vagy a készüléket a 
hatótávolságon kívül állítja fel, előfordulhat, 
hogy a 3D szemüveg nem lesz képes 
megfelelően megjeleníteni a képeket. 
Emellett a távolság a helyiség környezetétől 
és a készülék installálási környezetétől is 
függ. 
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A képméretarányok kiválasztása a videojel szerint 
Lehetőség van arra, hogy kiválassza a fogadott 
jeleknek leginkább megfelelő képméretarányt. 

 
Nyomja meg az ASPECT 
(Képméretarány) gombot. 
A gomb minden egyes megnyomásánál 
kiválaszthat egy adott képméretarány 
beállítást. Az adott beállítás a menü 
használatával is kiválasztható (27. oldal). 

 
ASPECT 
gomb 

 
 
 
 

Eredeti kép Javasolt beállítás és a kapott képek 

 
 

 

1,78:1 (16:9) 
 

 

1,33:1 (4:3) 
 

 

1,33:1 (4:3) oldalsó sávokkal 

Normál 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Összenyomott 

Nyújtott 
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Eredeti kép Javasolt beállítás és a kapott képek 

 
 

 

2,35:1 

V-Stretch 
 

 

Anamorfikus lencse használata esetén. 

 
 

 

16:9 

Összenyomott 
 

 

Anamorfikus lencse használata esetén. 

 

 
A választható képméretarányok a bemenő 
jeltől függően változnak (57. oldal). 

 
Megjegyzések a képméretarány beállítás 
használatához 
• A képméretarány kiválasztásánál 

számításba kell venni, hogy az eredeti kép 
méretarányainak megváltozása esetén 
máshogy fog kinézni az eredetileg látható 
kép. 

• Mindig szem előtt tartandó, hogy üzleti 
célú vagy nyilvános vetítés esetén az 
eredeti képnek a méretarányok 
megváltoztatása útján történő módosítása a 
szerzők vagy a producerek jogainak 
megsértését testesítheti meg, amit a 
törvények tiltanak. 

Megjegyzés 
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A képnézési mód kiválasztása 
Lehetőség van olyan képnézési mód 
kiválasztására, amely a legjobban megfelel a 
videoforrás típusának vagy a helyiség 
feltételeinek. 
A 2D/3D módok számára külön előzetes 
beállítások menthetők el és használhatók. 

 

Nyomja meg valamelyik CALIBRATED 
PRESET (Kalibrált előzetes beállítás) 
gombot. 

CALIBRATED 
PRESET gombok 

 
 
 
 

Beállítási elem Leírás 

CINEMA FILM 1 A film mesterkópia rendkívül dinamikus és tiszta képeinek 
visszaadására alkalmas képminőség. 

CINEMA FILM 2 A mozifilmek gazdag árnyalatainak és színeinek visszaadására 
alkalmas képminőség, a FILM 1 számára módosított 
színárnyalatok alapján. 

REF Az eredeti képminőség eredetihez hű visszaadására, vagy a 
változtatás nélküli képminőség élvezetére alkalmas képminőség 
beállítás. 

TV A TV programok, sportesemények, koncertek és más 
videoképeknézésére alkalmas képminőség. 

PHOTO Digitális kamerával rögzített állóképek kivetítésére ideális 
beállítás. 

GAME A játékokhoz alkalmas képminőség, jól modulált színekkel 
és gyors válaszidővel. 

BRT CINE A világos környezetben, például a nappaliban 
történő filmnézésre alkalmas képminőség. 

BRT TV A TV programok, sportesemények, koncertek és más videoképek 
világos környezetben, például a nappaliban történő nézésére 
alkalmas képminőség. 

USER A saját ízlés szerint beállítható és elmenthető képminőség 
beállítás. A gyári alapbeállítás megegyezik a „REF” 
beállítással. 
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  A menük használata   
 

Ez a rész azt ismerteti, hogy a menük segítségével miként végezhetők el a különféle beállítások és 
változtatások. 

 
 

A magyarázathoz használt menüképek eltérhetnek a ténylegesen megjelenő menük képétől. 
 

 

Használat a menük 
segítségével 

 

A készülék kivetíthető menüvel rendelkezik a 
különféle beállítások és módosítások 
elvégzéséhez. Ha olyan menüpontot választ ki, 
amely mögött egy nyíl látható, akkor egy 
újabb menüablak jelenik meg a beállítási 
elemekkel. 

1 Nyomja meg a MENU gombot. 
 

 

Ekkor megjelenik a menüablak. 
 

 

 
2 A menüpont kiválasztásához nyomja 

meg a  gombot, és nyomja meg a 
 vagy a  gombot. 

 

 

Ekkor megjelennek a kiválasztott 
menünél állítható vagy módosítható 
elemek. Az aktuálisan kiválasztott elem 
fehér színnel jelenik meg. 

 
 
 
 
 

3 A beállítani/módosítani kívánt elem 
kiválasztásához nyomja meg a , 
majd nyomja meg  vagy a  
gombot. 

 

 

A beállítási elemek felugró menüben, 
beállítási menüben, módosítási menüben 
vagy a következő menüablakban jelennek 
meg. 

Felugró menü 
Beállítási elemek 

Megj
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Beállítási menü 
 

 

 
Módosítási menü 

 

 
 

Következő menüablak. 
Beállítási elemek 

 

 

 

4 Végezze el az adott elem beállítását vagy 
módosítását. 

 
A beállított szint megváltoztatása 
Az érték növeléséhez nyomja meg a 

 gombot. Az érték csökkentéséhez 
nyomja meg a  gombot. 
Az érték elmentéséhez és az eredeti 
menüoldalra való visszatéréshez nyomja 
meg a  gombot. 

A beállítás megváltoztatása 
A beállítás megváltoztatásához nyomja meg 
a  gombot. 
Az eredeti menüoldalra való visszatéréshez 
nyomja meg a  gombot. Az eredeti 
menüoldalra a kiválasztott elemtől függően 
a  gomb segítségével is vissza lehet 
térni. 

 
Kilépés a menüből 
Nyomja meg a MENU gombot. 

 
 

A módosított kép visszaállítása 
A „Picture” (Kép)  menüben válassza ki a 
„Reset” (Visszaállítás) opciót. 

 

 

Az ablak megjelenésekor a  gombbal 
válassza ki a „Yes” (Igen) opciót, és nyomja 
meg a  gombot. 
Ekkor a következő beállítások mindegyike 
visszaáll az eredeti gyári értékre. 
„Reality Creation” (Intelligens képjavítás), 
„Cinema Black Pro,” (Fekete szín 
mélység), „Motionflow” (Mozgókép 
javítás), „Contrast” (Kontraszt), 
„Brightness” (Fényerő), „Color” (Szín), 
„Hue” (Árnyalat), „Color Temp.” 
(Színhőmérséklet) és „Expert Setting” 
(Haladó beállítás) a „Picture” (Kép)  
menünél. 

 
 

A módosított elemek visszaállítása 
A menüben válassza ki az adott elemet, és 
jelenítse meg a felugró menüt, a beállítási 
menüt vagy a módosítási menüt. 
Nyomja meg a távirányító RESET 
(Visszaállítás) gombját akkor, ha csak a 
kiválasztott beállításokat akarja visszaállítani 
a gyári értékekre. 

 

 
A távirányító RESET gombja csak módosítási 
menü vagy beállítási menü kiválasztása esetén 
használható. 

Megjegyzés 
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A „Picture” (Kép) menü a kép beállítására használható. 
 

 

 
 

A jel típusától függően előfordulhat, hogy ezek a menüelemek nem érhetők el. A részleteket lásd a 
„Bemenő jelek és módosítható/beállítási elemek” című résznél (55. oldal). 

 
A zárójelben szereplő elem nevek a távirányítón szereplő neveket jelzik. 
Beállítási elem Leírás 
„Calib. előzetes 
beállítás 
[CALIBRATED 
PRESET] 

Lehetőség van olyan képnézési mód kiválasztására, amely a legjobban 
megfelel a videoforrás típusának vagy a környezetnek. 
A 2D/3D módok számára külön előzetes beállítások menthetők el és 
használhatók. 
„Cinema Film 1” (1. mozifilm): A film mesterkópia rendkívül dinamikus és 
tiszta  képeinek visszaadására alkalmas képminőség. 
„Cinema Film 2” (2. mozifilm): A mozifilmek gazdag árnyalatainak és 
színeinek visszaadására alkalmas képminőség, a Cinema Film 1 számára 
módosított színárnyalatok alapján. 
„Reference” (Referencia): Az eredeti képminőség eredetihez hű 
visszaadására, vagy a változtatás nélküli képminőség élvezetére alkalmas 
képminőség beállítás. 
TV: A TV programok, sportesemények, koncertek és más videoképeknézésére 
alkalmas képminőség. 
„Photo” (Fotó): Digitális kamerával rögzített állóképek kivetítésére ideális 
beállítás. „Game” (Játék): A játékokhoz alkalmas képminőség, jól modulált 
színekkel és gyors válaszidővel. 
„Bright Cinema” (Világos mozi): A világos környezetben, például a 
nappaliban történő filmnézésre alkalmas képminőség. 
„Bright TV” (Világos TV): A TV programok, sportesemények, koncertek és 
más videoképek világos környezetben, például a nappaliban történő nézésére 
alkalmas képminőség. 
„User” (Felhasználó): Itt beállítható és elmenthető a saját ízlésnek megfelelő 
képminőség. A gyári alapbeállítás megegyezik a „Reference” beállítással. 

Tipp 
A képminőség beállítások módosításai minden egyes bemenetnél lementésre 
kerülnek. 

„Reset” (Visszaállítás) Az aktuálisan kiválasztott összes Kalibrált előzetes beállítást visszaállítja a 
gyári beállítás értékére (21. oldal). 

Tipp 
A visszaállítás a „Color Temp.” (Színhőmérséklet) elemnél lementett 
beállításokat nem érinti. 

Megj

 

„Picture” (Kép) menü 
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Beállítási elem Leírás 
Intelligens képjavítás 
[REALITY 
CREATION] 

Lehetővé teszi a képrészletek és a zajfeldolgozás beállítását. (Szuper 
felbontási funkció) 
„On” (Be): Lehetővé teszi a „Reality Creation.” beállítások 
módosítását. 

„Resolution” (Felbontás): Ha növeli a beállított értéket, a kép 
textúrája és részletei élesebbé válnak. 
„Noise Filtering” (Zajszűrés): Ha növeli a beállított értéket, a zaj (a 
kép szemcsézettsége) kevésbé szembetűnő lesz. 
„Test” (Teszt): „On/Off” (Be/Ki): A „Reality Creation.” hatásának 
ellenőrzése céljából bizonyos gyakorisággal váltogassa az „On” és 
„Off” beállításokat. 

Tipp 
A teszt alatt az állapot megjelenítési helyzete a „Menu Position” 
(Menühelyzet) beállítással szinkronban működik (29. oldal). 

„Off” (Ki): A „Reality Creation” funkció nincs használatban. 
„Cinema Black Pro” 
(Fekete szín 
mélység) 

 

„Advanced Iris” 
(Speciális 
íriszbeállítás) 

„Dynamic Control” (Dinamikus szabályozás): Az írisz (fényrekesznyílás) 
mozgási tartományát szabályozza. 

„Full” (Teljes): A bemeneti forrás fényereje szerint automatikusan 
optimalizálja az íriszt (fényrekesznyílás) és a jelfeldolgozást. Mindez 
világos és erősen kontrasztos képet eredményez. 
„Limited” (Korlátozott): A „Full” beállításnál lassabb írisz 
(fényrekesznyílás) mozgást és alacsonyabb fényerőt biztosít, ami a sötét 
helyiségben való nézésre alkalmassá teszi a képminőséget. 
„Off” (Ki): A „Dynamic Control” funkció nincs használatban. 

„Brightness” (Fényerő): Minél nagyobb a beállított érték, annál világosabb 
lesz a kép. Minél alacsonyabb a beállított érték, annál sötétebb lesz a kép. 

Tipp 
A „Brightness” (Fényerő) beállítása után állítsa be a „Dynamic Control” 
(Dinamikus szabályozás) értékét a helyiség fényerejének és a képnek 
megfelelően. 

Kontrasztjavító 
[CONTRAST 
ENHANCER] 

Automatikusan korrigálja a világos és sötét részek szintjét a képnek megfelelő 
kontraszt optimalizálása céljából. 
Növeli a képélességet, és dinamikussá teszi a képet. „High/Middle/Low” 
(Nagy/Közepes/Alacsony): A kontrasztjavító beállítási lehetőségei. 
„Off” (Ki): A „Contrast Enhancer” funkció nincs használatban. 

„Lamp Control” 
(Lámpa 
szabályozás) 

A lámpakimenet kapcsolását 
szolgálja. 
„High” (Nagy): Növeli a fényerőt, és világosabb képeket vetít ki. 
„Low” (Alacsony): Csökkenti a fényerőt, és a fényerő 
minimalizálásával erősíti a sötét árnyalatokat. 

Tipp 
A „Low” (Alacsony) beállítás csökkenti a ventilátorzajt, ugyanakkor az 
áramfogyasztást is csökkenti, ami növeli a lámpa élettartamát. 
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Beállítási elem Leírás 
Mozgókép javítás 
[MOTIONFLOW] 

„Impulse” (Impulzus): Reprodukálja az eredeti képminőséget. Moziszerű 
képet nyújt, amely vibrálhat. 
„Combination” (Kombináció): Csökkenti az elmosódást, közben megőrzi a 
fényerőt a nagysebességű képtartalomnál. 
„Smooth High” (Simítás, nagy): Simább képmozgást biztosít, ami 
különösen a filmalapú tartalmaknál hatékony. 
„Smooth Low” (Simítás, kicsi): Simább képmozgást biztosít normál 
használatnál. „True Cinema” (Valódi mozi): A képek, pl. a 
másodpercenként 24 képkockás mozifilmek, reprodukálása az eredeti 
másodpercenkénti képkocka számmal. 
„Off” (Ki): A „Motionflow” funkció nincs használatban. 

Tippek 
• Válassza az „Off” (Ki) opciót, ha a „Smooth High”, „Smooth 

Low”, „Impulse”, „Combination” vagy „True Cinema” opció 
kiválasztása torz képet eredményez. 

• A képtartalomtól függően előfordulhat, hogy az adott hatás a 
beállítás megváltoztatása ellenére sem látható. 

Kontraszt 
[CONTRAST] 

Lehetővé teszi a kontraszt beállítását. 
Magasabb értékek esetén nő, alacsonyabb értékek esetén csökken a képek 
élessége. 
A kontraszt a távirányító CONTRAST +/- gombjának 
megnyomásával is változtatható. 

Fényerő 
[BRIGHTNESS] 

Lehetővé teszi a kép fényerejének beállítását. 
Minél nagyobb a beállított érték, annál világosabb lesz a kép. Minél 
alacsonyabb a beállított érték, annál sötétebb lesz a kép. 
A fényerő a távirányító BRIGHTNESS +/- gombjának megnyomásával 
is változtatható. 

„Color” (Szín) Lehetővé teszi a színerősség beállítását. 
Minél nagyobb a beállított érték, annál nagyobb lesz az intenzitás. Minél 
alacsonyabb a beállított érték, annál kisebb lesz az intenzitás. 

„Hue” (Árnyalat) Lehetővé teszi a színárnyalat beállítását. 
Minél nagyobb a beállított érték, annál zöldebb árnyalatú lesz a kép. Minél 
alacsonyabb a beállított érték, annál vörösesebb árnyalatú lesz a kép. 

Színhőmérséklet 
[COLOR TEMP] 

Lehetővé teszi a színhőmérséklet beállítását. 
D93: Az általában a tévéknél használt 9300 K színhőmérsékletnek felel 
meg.Kékes tónust ad a fehér színnek. 
D75: A normál kiegészítő fényforrásként használt 7500 K 
színhőmérsékletnek felel meg. A „D93” és a „D65” közötti semleges 
tónust ad. 
D65: A normál fényforrásként használt 6500 K színhőmérsékletnek felel 
meg. Vöröses tónust ad a fehér színnek. 
D55: A normál kiegészítő fényforrásként használt 5500 K 
színhőmérsékletnek felel meg. Még vörösesebb tónust ad a fehér színnek. 
1-5. egyedi beállítás: Lehetővé teszi a kedvenc színhőmérsékletek 
beállítását, módosítását éstárolását. 
A gyári alapbeállítások a következők: 

1. egyedi beállítás: Ugyanaz, mint a „D93” színhőmérséklet beállítás. 
2. egyedi beállítás: Ugyanaz, mint a „D75” színhőmérséklet beállítás. 
3. egyedi beállítás: Ugyanaz, mint a „D65” színhőmérséklet beállítás. 
4. egyedi beállítás: Ugyanaz, mint a „D55” színhőmérséklet beállítás. 
5. egyedi beállítás: A fényerőnek prioritást biztosító beállítás. 

 
Tipp 
Minden egyes elem beállítható a preferált színhőmérsékletre. 
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Beállítási elem Leírás 
Képélesség 
[SHARPNESS] 

Élesebbé teszi a képek körvonalait, vagy csökkenti a zajt. 
Minél nagyobb a beállított érték, annál élesebb lesz a kép. Minél 
alacsonyabb a beállított érték, annál életlenebb lesz a kép, ami csökkenti a 
zajt. 
A képélesség a távirányító SHARPNESS +/- gombjának megnyomásával 
is változtatható. 

„Expert Setting” (Haladó beállítás)  
NR (Zajcsökentés) Csökkenti a kép szemcsézettségét. 

„Auto” (Automata): A zajszintet detektálva automatikusan csökkenti 
a kép szemcsézettségét vagy zaját. 
„High/Middle/Low” (Nagy/Közepes/Alacsony): A beállítást a bemenő 
jelforrás szemcsézettsége vagy zaja szerint kell kiválasztani. 
„Off” (Ki): Az NR (Zajcsökkentés) funkció nincs használatban. 

Tipp 
„Auto” beállításnál a bemenő jelforrástól függően előfordulhat, hogy a 
készülék nem tudja pontosan detektálni a zajszintet. Ha a kép az „Auto” 
beállításnál nem megfelelő, válasszon a „High” (Nagy), „Middle” 
(Közepes), „Low” (Alacsony) vagy „Off” (Ki) beállítások közül. 

MPEG NR (MPEG 
zajcsökkentés) 

Csökkenti a blokkzajt és a moszkitózajt, különösen a digitális 
jeleknél. „Auto” (Automata): A zajszintet detektálva automatikusan 
csökkenti a kép blokkzaját és a moszkitózaját. 
„High/Middle/Low” (Nagy/Közepes/Alacsony): A beállítást a bemenő 
jelforrás blokkzaja és a moszkitózaja szerint kell kiválasztani. 
„Off” (Ki): Az MPEG NR (MPEG zajcsökkentés) funkció nincs 
használatban. 

Tipp 
„Auto” beállításnál a bemenő jelforrástól függően előfordulhat, hogy a 
készülék nem tudja pontosan detektálni a zajszintet. Ha a kép az „Auto” 
beállításnál nem megfelelő, válasszon a „High” (Nagy), „Middle” (Közepes), 
„Low” (Alacsony) vagy „Off” (Ki) beállítások közül. 

„Smooth Gradation” 
(Simított színátmenet) 

Kisimítja a képek tompa részei közötti átmenetet. 
„High/Middle/Low” (Nagy/Közepes/Alacsony): A „Smooth 
Gradation” funkció beállítási lehetőségei. 
„Off” (Ki): A „Smooth Gradation” funkció nincs használatban. 

„Film Mode” (Film 
mód) 

A kiválasztott filmforrás szerint beállítja a lejátszást. 
„Auto” (Automata): Az eredeti képmozgás visszaadására alkalmas. Rendes 
esetben ezt „Auto” opcióra kell állítani. 
„Off” (Ki): Progresszív formátumban játssza vissza a videojelek 
automatikus detektálása nélkül. 

Gammakorrekció 
[GAMMA 
CORRECTION] 

Lehetővé teszi a kép színárnyalat reagálási karakterisztikájának a beállítását. 
Válassza ki a kedvenc árnyalatát a 10 lehetőség közül. 
1.8: Világos Általánosan világosabb képet nyújt. 
2.0 
2.1 
2.2 
2.4 
2.6: Sötét Általánosan sötétebb képet nyújt. 
Gamma 7: A film gamma görbéjét szimulálja. 
Gamma 8: Növeli a képek élességét. Akkor válassza ki, ha világos 
környezetben, például a nappaliban akar filmet nézni. 
Gamma 9: A Gamma 8 beállításnál világosabb képet nyújt. 
Gamma 10: Növeli a képek élességét. Akkor válassza ki, ha világos 
környezetben, például a nappaliban akar TV programokat stb. nézni. 
„Off” (Ki): A „Gamma Correction” funkció nincs használatban. 
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Beállítási elem Leírás 
Színkorrekció 
[COLOR 
CORRECTION] 

„On” (Be): Lehetővé teszi a kiválasztott színek árnyalatának, telítettségének 
vagy világosságának a beállítását. Ismételje meg az itt ismertetett  és  
lépést a célszín meghatározásához.  Nyomja meg a  gombot a „Color 
Select” (Színválasztás) funkció kiválasztásához, majd nyomja meg a  
gombot a beállítani kívánt szín kiválasztásához, a következő színek közül: 
„Red” (Vörös), „Yellow” (Sárga), „Green” (Zöld), „Cyan” (Cián), „Blue” 
(Kék) és „Magenta”. 

 
 Nyomja meg a M/m gombot a „Hue” (Árnyalat), a „Saturation” 
(Telítettség) vagy a „Brightness” (Világosság) kiválasztásához, majd 
állítsa be azokat a saját ízlése szerint a </ gombok segítségével, miközben 
folyamatosan nézi a kivetített képet. 
„Off” (Ki): A „Color Correction” funkció nincs használatban. 

„Clear White” 
(Fehér derítés) 

Tovább fokozza az élénk fehér színeket. 
High/Low (Erősen/Gyengén): A „Clear White” (Fehér derítés) beállítási 
lehetőségei. 
„Off” (Ki): A „Clear White” funkció nincs használatban. 

x.v.Color Ezt az opciót akkor kell beállítani, ha a készülék olyan eszközhöz van 
csatlakoztatva, amely támogatja az x.v.Color formátumot, és lejátssza az 
x.v.Color videojelet. 
„On” (Be): Lehetővé teszi az x.v.Color videojel lejátszását. 
„Off” (Ki): Az „x.v.Color” funkció nincs használatban. 
Az x.v.Color részleteit lásd az „x.v.Color ismertető” című résznél (46. oldal). 

Tipp 
Ha az x.v.Color funkciót „On” (Be) értékre állítja, a letiltja a gamma 
beállítást. 

Színtér [COLOR 
SPACE] 

Lehetővé teszi a színtér konvertálását. 
BT.709: ITU-R BT.709 színtér, amelyet a nagyfelbontású tévéadásokhoz 
vagy Blu-ray lemezekhez használnak. A színtér az sRGB-nek felel meg. 
„Color Space 1” (1. színtér): A TV programok és az olyan videoképek, 
mint a sportesemények, koncertek stb. nézésére alkalmas színtér. 
„Color Space 2” (2. színtér): A TV programok, sportesemények, 
koncertek és más videoképek világos környezetben, például a nappaliban 
történő nézésére alkalmas színtér. 
„Color Space 3” (3. színtér): A világos környezetben, például a 
nappaliban történő filmnézésre alkalmas színtér. 
„Custom” (Egyedi): Lehetővé teszi a színtér beállítását. 

 
Tipp 
Minden egyes elem beállítható a preferált színtérhez. 

„Input Lag 
Reduction” 
(Bemeneti 
késleltetés 
csökkentés) 

Csökkenti a videó megjelenítés késleltetését. 
„On” (Be): A sima gyors videokép mozgást kevésbé érzékelhető 
„utókép” jelenséggel reprodukálja. 
„Off” (Ki): Kikapcsolja az „Input Lag Reduction” funkciót. 

Tipp 
Ha az „Input Lag Reduction” funkció „On” (Be) értékre van állítva, a 
„Motionflow”, az NR és az MPEG NR funkciók nem használhatók. 
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Lehetővé teszi a képméret, a képméretarány stb. beállítását. 

 

 

 
 

A jel típusától függően előfordulhat, hogy ezek a menüelemek nem érhetők el. A részleteket lásd a 
„Bemenő jelek és módosítható/beállítási elemek” című résznél (55. oldal). 

 
A zárójelben szereplő elem nevek a távirányítón szereplő neveket jelzik. 

Beállítási elem Leírás 
Képméretarány 
[ASPECT] 

Lehetővé teszi a megjelenítendő kép méretarányának beállítását a 
mindenkori bemenő jelre vonatkozóan (17. oldal). 
E funkció beállítása csak akkor lehetséges, ha a készülékbe videojelet 
küldenek. 
„Normal” (Normál): A bemenő videó az eredeti képméretarányban, a 
vetítővászon kitöltése céljából felnagyítva kerül megjelenítésre. Ez a mód az 
1.78:1 (16:9) és 1.33:1 (4:3) videók megnézésére alkalmas. 
V-Stretch: Ez a legalkalmasabb mód akkor, ha 2.35:1 vetítővásznat 
használnak a 2.35:1 videó kereskedelmi forgalomban kapható 
anamorfikus lencsével történő megnézéséhez. 
Ha az Installálási   menüből a „Trigger Select” (Kapcsoló kiválasztás) 
pontnál kiválasztja a „V Stretch” opciót, akkor a TRIGGER (Kapcsoló) 
csatlakozó 12 V jelet küld ki (34. oldal). 
„Squeeze” (Összenyomott): Ennél a beállításnál az 1.78:1 (16:9) és 1.33:1 
(4:3) videó a kereskedelmi forgalomban kapható anamorfikus lencse 
használata esetén a megfelelő képméretarányban kerül megjelenítésre. 
„Stretch” (Nyújtott): Az 1.33:1 (4:3) képméretarányra összenyomott videót 
1.78:1 (16:9) méretarányban jeleníti meg. 
Tippek 
• A választható képméretarányok a bemenő jeltől függően változnak (57. 

oldal). 
• A számítógépből érkező bemenő jelhez nem választható ki 

képméretarány (53., 54., 57. oldalak). 

Megj

 

Kivetítési menü 
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Beállítási elem Leírás 
„Blanking” (Kivágás) Ez a funkció lehetővé teszi a megjeleníthető terület beállítását a vetítővászon 

négy irányán belül. 
„On” (Be): A beállításhoz a „Left” (Bal), „Right” (Jobb), „Top” (Fent) vagy 
„Bottom” (Lent) opcióknak a  gombokkal történő kijelölésével válassza 
ki a széleket. 
A kivágás nagyságának beállításához használja a  gombokat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
„Off” (Ki): Kikapcsolja a „Blanking” funkciót. 

Tipp 
A képméretarány beállításától függően előfordulhat, hogy a jobb/bal 
oldali kivágásra nincs lehetőség. 
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A beállítás menü a gyári beállítások stb. módosításához használható. 

 

 

 
Beállítási elem Leírás 
„Status” (Állapot) Lehetővé teszi annak beállítását, hogy a kivetített megjelenítés 

működjön-e vagy sem. 
Állítsa „Off” (Ki) állásba, ha a kivetített megjelenítést bizonyos 
menük, a kikapcsoláskor megjelenő üzenetek és a figyelmeztető 
üzenetek kivételével ki akarja kapcsolni. 

„Language” (Nyelv) Lehetővé teszi a menükben és a kivetített megjelenítésnél használt 
nyelv kiválasztását. 

„Menu Position” 
(Menühelyzet) 

Lehetővé teszi a kivetített menü helyzetének megváltoztatását. 
„Bottom Left” (Balra lent): A menüt a vetítővászon bal alsó sarkában 
jeleníti meg. 
„Center” (Középen): A menüt a vetítővászon közepén jeleníti meg. 

„High Altitude Mode” 
(Magaslati üzemmód) 

Lehetővé teszi a készülék uralkodó légköri nyomáson történő működtetését. 
„On” (Be): Ez a beállítás az 1500 m (kb. 4900 ft) tengerszint fölötti 
magasságon, vagy annál magasabban használandó. 
„Off” (Ki): Ez a beállítás a normál tengerszint fölötti magasságokon 
használandó. 

Tipp 
Az „On” (Be) beállítás kiválasztása esetén a ventilátorzaj hangosabbá válik, 
mert megnő a ventilátor forgási sebessége. 

„Remote Start” (Távoli 
indítás) 

Lehetővé teszi a távoli indítás beállítását. 
„On” (Be): Lehetővé teszi az áram bekapcsolását egy számítógépről, vagy 
egy hálózatra csatlakoztatott terminálról. 
„Off” (Ki): Kikapcsolja a „Remote Start” funkciót. 

Tippek 
• A funkció használatához a készüléket előzetesen rá kell csatlakoztatni a 
hálózatra(36. oldal). 
• Az áramellátás távoli indítási funkcióval való bekapcsolásához egy 
speciális utasítást kell elküldeni a számítógépről vagy a terminálról. A 
részleteket illetően forduljon a Sony szakembereihez. 
   Megjegyzés  
Ha a távoli indítás beállítása „On” (Be), megnő a készenléti üzemmód 
áramigénye. Ha a „Network Management” (Hálózatkezelés) beállítása „On” 
(Be), a távoli indítás automatikusan kikapcsolásra kerül („Off”), és ez a 
beállítás nem változtatható meg. 

 
 
 

„Setup” (Beállítás) menü 
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Beállítási elem Leírás 
„Network 
Management” 
(Hálózatkezelés) 

„On” (Be): A hálózatra történő rácsatlakoztatás és a projektorvezérlő 
eszközzel való folyamatos kommunikálás esetén kell beállítani. 

   Megjegyzés  
Ha a „Network Management” (Hálózatkezelés) beállítása „On” (Be), akkor 
a hálózati működés folyamatosan engedélyezve van. Normál használat 
esetén a „Network Management” (Hálózatkezelés) funkciót„Off” értékre 
kell állítani. „On” (Be) beállítás esetén nő az áramfogyasztás. 

„Power Saving” 
(Áramtakarékos 
üzemmód) 

Lehetővé teszi az áramtakarékos üzemmód beállítását. 
„Standby” (Készenlét): Ha 10 percig nem érkezik a készülékbe 
semmilyen jel, az áramellátás automatikusan kikapcsol, és a projektor 
készenléti üzemmódra vált. 
„Off” (Ki): Kikapcsolja az áramtakarékos üzemmódot. 

„Lamp Setting” 
(Lámpa beállítás) 

A lámpák cseréjekor lehetővé teszi a kívánt lámpabeállítás elvégzését 
(47. oldal). 
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A Funkció menü lehetővé teszi a készülék különféle funkcióinak a beállítását, és az ilyen 
beállítások módosítását. 

 

 

 
Beállítási elem Leírás 
3D beállítások Lehetővé teszi a 3D funkció beállításainak módosítását. 

„2D-3D Display 
Sel.” (2D-3D 
megjelenítés 
kiválasztás) 

Lehetővé teszi a videokép átváltását 2D-re vagy 3D-re. 
„Auto” (Automata): 3D videoképet jelenít meg, ha a bemenetre 
HDMI jelek érkeznek 3D információkkal*. 2D videoképet jelenít 
meg, ha bármilyen más jel érkezik a bemenetre. 
3D: A 3D videokép megjelenítése a „3D Format” (3D formátum) 
opciónál kiválasztott 3D rendszer szerint történik. Azonban amikor a 
bemenetre HDMI jelek érkeznek 3D információkkal, a készülék az ilyen 
HDMI jelek 3D rendszerének megfelelő 3D videojeleket jelenít meg. 
2D: 2D videoképeket jelenít meg. 
* A 3D információk a 3D megkülönböztetését szolgáló kiegészítő 

információk. Egyes HDMI jelek rendelkeznek a 3D 
megkülönböztetését szolgáló kiegészítő információkkal, más 
HDMI jelek nem. 

„3D Format” (3D formátum): Állítsa be a 3D rendszert, ha a bemenő 
HDMI jelek nem tartalmaznak 3D információkat. 

„Simulated 3D” (Szimulált 3D): A 2D videoképeket 3D 
videoképekké alakítja át. Ezt csak a bejövő HD jelekre 
vonatkozóan lehet beállítani. 
A szimulált 3D funkciónak a videoforrástól függően csak korlátozott 
hatása lehet. 
A különböző személyek eltérően érzékelhetik a 3D videoképeket. 
„Side-by-Side” (Egymás mellett): E beállítás kiválasztásával a 3D 
képek két hasonló képként, egymás mellett jeleníthetők meg. 
„Over-Under” (Felett-alatt): E beállítás kiválasztásával a 3D képek 
két hasonló képként, egymás felett jeleníthetők meg. 

Tippek 
• A „2D-3D Display Sel.” (2D-3D megjelenítés kiválasztás) bizonyos 
videoforrások esetén nem állítható „3D” értékre. A használható 3D 
jeleket illetően lásd a „Kompatibilis 3D jelek” című részt (56. oldal). 
• A szimulált 3D funkciónak a vetítővászon méretétől (ajánlott 
méret: (100-120 inch) és a videoforrástól függően csak korlátozott 
hatása lehet. 
A kivetített menü szellemképes lehet a 3D videokép megjelenítése 
közben, és a legjobban 3D szemüveggel látható. 

  

„Function” (Funkció) menü 



32 

 

 

Beállítási elem Leírás 
„3D Glasses 
Bri’ness” (3D 
szemüveg 
fényerő) 

Lehetővé teszi a kép fényerejének beállítását a 3D videoképek nézésekor. 
A fényerő „High” (Nagy), „Medium” (Közepes) és „Low” (Alacsony) értékre 
állítható. 

„3D Depth 
Adjust” (3D 
mélység állítás) 

Lehetővé teszi a 3D videoképek mélységének beállítását a 
vetítővászonnál. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a 3D formátumnál 
nem „Simulated 3D” (Szimulált 3D) van kiválasztva. 

Mélység  -2  -1  0  +1  +2 
„Front” (Elöl)   „Normal” (Normál)  
„Depth” (Mélység) 

A „3D Depth Adjust” funkciónál a „0” érték beállítását javasoljuk. A 3D 
videoképek a „3D Depth Adjust” (3D mélység állítás) beállításától függően 
nehezen érzékelhetők lehetnek. 

„Simulated 3D 
Effect” 
(Szimulált 3D 
hatás) 

A 3D hatás beállítását szolgálja a 2D tartalom 3D videoképekre történő 
átalakításánál. A hatás „High” (Nagy), „Medium” (Közepes) és „Low” 
(Alacsony) értékre állítható. 

Tipp 
A különböző személyek eltérően érzékelhetik a szimulált 3D funkcióval 
átalakított 3D videoképeket. 

„Dynamic Range” 
(Dinamikai 
tartomány) 

Lehetővé teszi a HDMI 1 és HDMI 2 csatlakozók videó bemeneti 
szintjének a beállítását. 
„Auto” (Automata): Automatikusan beállítja a videó bemeneti szintjét. 
„Limited” (Korlátozott): A videó bemeneti szint a 16-235 jelekhez kerül 
beállításra. 
„Full” (Teljes): A videó bemeneti szint a 0-255 jelekhez kerül beállításra. 

   Megjegyzés  
Ha a csatlakoztatott HDMI eszköz videó kimenete nincs megfelelően 
beállítva, a videó világos és sötét részei túlságosan világosan vagy sötéten 
jelenhetnek meg. 

„Settings Lock” (A 
beállítások zárolása) 

Lehetővé teszi a menüpont beállítások zárolását a működési hiba megelőzése 
céljából (33. oldal). 
„Off” (Ki): A „Settings Lock” funkció kikapcsolása. 
„Level A” (A. szint): Az 1. csoport elemei (lásd lent) nem jelennek meg a 
menükben, és nem érhetők el. 
„Level B” (B. szint): Az 1. csoport és a 2. csoport elemei (lásd lent) 
nem jelennek meg a menükben, és nem érhetők el. 
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  A beállítás zárolási funkcióval zárolt elemek   
 

1. csoport  2. csoport 
„Picture” (Kép) menü  „Setup” (Beállítás) menü 

„Reset” (Visszaállítás) 
„Reality Creation” (Intelligens 
képjavítás) 
„Advanced Iris” (Speciális 
íriszbeállítás) 
„Contrast Enhancer” (Kontrasztjavító) 
„Lamp Control” (Lámpa szabályozás) 
„Motionflow” (Mozgókép javítás) 
„Contrast” (Kontraszt) 
„Brightness” (Fényerő) 
„Color” (Szín) 
„Hue” (Árnyalat) 
„Color Temp.” 
„Sharpness” (Képélesség) 
„NR” (Zajcsökentés) 
„MPEG NR” (MPEG zajcsökentés) 
„Smooth Gradation” (Simított 
színátmenet) 
„Film Mode” (Film mód) 
„Gamma Correction” 
(Gammakorrekció) 
„Color Correction” (Színkorrekció) 
„Clear White” (Fehér derítés) 
x.v.Color 
„Color Space” (Színtér) 

 „Status” (Állapot) 
„Language” (Nyelv) 
„Menu Position” (Menühelyzet) 
„High Altitude Mode” (Magaslati 
üzemmód) 
„Remote Start” (Távoli indítás) 
„Network Management” (Hálózatkezelés) 
„Lamp Setting” (Lámpa beállítás) 

Funkció menü 
„Dynamic Range” (Dinamikai tartomány) 

Installálási menü 
„Image Flip” (Képmegfordítás) 
„Trigger Select” (Kapcsoló kiválasztás) 
„Panel 
Alignment” (Paneligazítás) 
„Network Setting” (Hálózatbeállítás) 
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Installálási menü 
Az Installálási menü lehetővé teszi az installálási beállítások módosítását. 

 

 

 
Beállítási elem Leírás 
„Image Flip” 
(Képmegfordítás) 

Megfordítja a képet vízszintesen és/vagy függőlegesen. 
HV: Megfordítja a képet vízszintesen és függőlegesen. 
H: Megfordítja a képet vízszintesen. 
V: Megfordítja a képet függőlegesen. 
„Off” (Ki): A kép nem kerül megfordításra. 
Ez a funkció a hátulról történő vetítésnél vagy a mennyezetre történő 
installálásnál használható. 

„Trigger Select” 
(Kapcsoló kiválasztás) 

Lehetővé teszi a TRIGGER (Kapcsoló) csatlakozó kimenete működésének 
kapcsolását. 
„Off” (Ki): Kikapcsolja a TRIGGER csatlakozó működését. 
„Power” (Áram) 12 V jelet küld ki a TRIGGER csatlakozóból, amikor 
a készülék be van kapcsolva. A TRIGGER csatlakozó semmilyen jelet 
nem küld ki, amikor a készülék készenléti módban van. 
V-Stretch: Az „Aspect” (Képméretarány) funkció „V Stretch” 
beállításával működik együtt. 
(27. oldal), és 12 V jelet küld ki a TRIGGER csatlakozóból. 
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Beállítási elem Leírás 
„Panel Alignment” 
(Paneligazítás) 

Ez a funkció lehetővé teszi a kivetített karakterek vagy képek 
színkihagyásának kompenzálását. 
„On” (Be): A színkihagyások az „Adjust Color” (Színkorrigálás) vagy 
„Adjust Item” (Elemkorrigálás) kiválasztásával korrigálhatók. 

„Adjust Item” (Elemkorrigálás) Lehetővé teszi annak kiválasztását, 
hogy a korrigálás miként végezhető el alulról. 
„Shift” (Eltolás): Eltolja az egész képet, és elvégzi a korrigálást. 
„Zone” (Zóna): Kiválasztja a kívánt tartományt, és elvégzi a korrigálást. 

„Adjust Color” (Színkorrigálás) Lehetővé teszi a kívánt szín 
hozzárendelését a színkihagyás korrigálásához. Válassza ki az „R” (Vörös) 
vagy a „B” (Kék) összetevőt a „G” (Zöld) alapján történő korrigáláshoz. 
„Pattern Color” (Mintaszín): Válassza ki az „R/G” (Vörös és Zöld) vagy az 
„R/G/B” (Fehér, minden szín) opciót, amikor az „Adjust Color” 
(Színkorrigálás) beállítása „R” (Vörös). Válassza ki az „B/G” (Kék és 
Zöld) vagy az „R/G/B” (Fehér, minden szín) opciót, amikor az „Adjust 
Color” (Színkorrigálás) beállítása „B” (Kék). 
„Adjust” (Korrigálás): Az „Adjust Color” (Színkorrigálás) funkciónál 
kiválasztott szín eltolással történő és zónaszintű korrigálása a ,  
gombokkal végezhető el. 

„Shift” (Eltolás) kiválasztása esetén: Az eltolással történő korrigálási 
képernyőnél a vízszintes irány (H) a  gombokkal, a függőleges 
irány (V) a  gombokkal állítható be. 

 
„Zone” kiválasztása esetén: Válassza ki a korrigálandó hely vízszintes 
pozícióját (H pozíció) a gombokkal, a függőleges pozícióját (V 
pozíció) a  gombokkal, majd nyomja meg a  gombot. 

 
A mennyiség a vízszintes iránynál (H irány) a  gombokkal, a 
függőleges iránynál (V irány) a  gombokkal állítható be. A 
korrigálandó pozíció azután ismét a  gomb megnyomásával 
választható ki. 

 
„Reset” (Visszaállítás): A gyári beállítások visszaállítása. 

„Off” (Ki): Az optimalizált adatok előre beállításra kerültek. 

   Megjegyzés  
A fenti korrigálások elvégzésétől függően előfordulhat, hogy a színek 
egyenetlenné válnak, vagy megváltozik a felbontás. 
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Beállítási elem Leírás 
„Network Setting” 
(Hálózatbeállítás) 

Az Internetes protokoll beállítások elvégzése. 

„IPv4 Setting” 
(IPv4 beállítás) 

„IP Address Setup” (IP cím beállítás): Lehetővé teszi az IP cím 
beállítási módszerének kiválasztását. 

Auto(DHCP): Az IP címet a DHCP szerver, pl. egy router, rendeli 
hozzá automatikusan. 
„Manual” (Manuális): Lehetővé teszi az IP cím manuális 
megadását. 
Ha az „IP Address Setup” (IP cím beállítás) funkciónál a „Manual” 
(Manuális) beállítás kerül kiválasztásra, akkor az elem a  
gombokkal választható ki, míg az érték a  gombokkal adható 
meg. Az összes elem megadása után válassza ki az „Apply” (Alkalmazás) 
opciót, majd nyomja meg a  gombot. A megadott beállítások 
regisztrálásra kerülnek. 

„IP Address” (IP cím): Lehetővé teszi a készülék IP címének beállítását. 
„Subnet Mask” (Alhálózat maszk): Lehetővé teszi a készülék 
alhálózat maszkjának beállítását. 
„Default Gateway” (Alapértelmezett átjáró): Lehetővé teszi a 
készülék alapértelmezett átjárójának beállítását. 
„MAC Address” (MAC cím): Lehetővé teszi a készülék MAC címének 
megjelenítését. Ez nem változtatható meg. 
„Apply” (Alkalmazás): Engedélyezi a manuálisan beállított IP címet. 

„IPv6 
Information” 
(IPv6 információ) 

Megjeleníti az IPv6 információkat. 
Az IPv6 IP címet egy webböngészőben kell beállítani (38. oldal). 
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Az Információs menü lehetővé teszi a modellnév, a szériaszám, a bemenő jel típus, a szoftververzió 
és a lámpa teljes használati idejének a megjelenítését. 

 
Modellnév 

Szériaszám 

„Signal type” 

(Jeltípus) 

Szoftververzió 

 
 
 
 
 

Beállítási elem Leírás 
„Model Name” 
(Modellnév) 

Lehetővé teszi a modellnév megjelenítését. 

„Serial No.” 
(Szériaszám) 

Lehetővé teszi a szériaszám megjelenítését. 

„Signal type” 
(Jeltípus) 

Lehetővé teszi a bemenő jel típusának megjelenítését. Amikor a 
készülékbe bemenő jel 3D információval együtt érkezik, akkor a 
bemenő jel típusa és a 3D formátum kerül megjelenítésre. 

„Software Version” 
(Szoftververzió) 

Lehetővé teszi a szoftververzió megjelenítését. 

„Lamp Timer” 
(Lámpa időmérő) 

Jelzi, hogy a lámpa összesen mennyi ideig volt már bekapcsolva (teljes 
használati idő). 

 

 
Az itt felsorolt értékek nem korrigálhatók vagy változtathatók meg. 

 
  Előre beállított memória   

 
Ez a készülék alapértelmezett képadatokkal rendelkezik a bemenő jelek előre beállított adatainak a 
„Preset Signals” (Előre beállított jelek) (53. oldal) funkciónál megadott jelzésekhez való 
megfelelő hozzáigazítása céljából (előre beállított memória). Az előre beállított jelzés 
beérkezésekor a készülék automatikusan detektálja a jeltípust, és az előre beállított memóriából 
előhívja a jelre vonatkozó adatokat, hogy az optimális képhez igazítsa azokat. A jeltípus az 
Információs  menüben kerül megjelenítésre. 

 
 

A számítógép bemenő jelétől függően előfordulhat, hogy a kép egyes részei rejtve maradnak, vagy 
nem megfelelően kerülnek megjelenítésre. 

Megjegyzés 

Megj

 

„Information” (Információs) menü 
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  A hálózati funkciók használata   
 

A hálózatra való csatlakozás lehetővé teszi a 
következő funkciók használatát: 
• A készülék mindenkori állapotának 

ellenőrzése egy webböngészőn keresztül. 
• A készülék hálózati beállításainak 

elvégzése. 
• Hálózatfigyelés és ellenőrzés az ellenőrző 

protokollal (SDAP [Advertisement], SDCP 
[PJ Talk], DDDP [AMX], Crestron 
RoomView, Control4). 

 
 

• A projektornak a hálózatra való 
csatlakoztatásánál konzultáljon a hálózat 
beállítását végző szakemberekkel. A 
hálózatnak védettnek kell lennie. 

• A hálózatra csatlakoztatott projektor 
használatánál a webböngészőn keresztül 
hívja be a „Control” (Vezérlő) ablakot, és 
módosítsa az előre beállított gyári értékek 
hozzáférésének korlátozását (40. oldal). 
Javasolt a jelszót rendszeresen 
megváltoztatni. 

• A webböngésző beállításának befejezése 
után a kilépéshez zárja be a webböngészőt. 

• Az alábbi magyarázathoz használt 
menüképek a használt modelltől függően 
eltérők lehetnek. 

• Támogatott webböngészők: Internet 
Explorer 8/9/10/11. 

• A menü kizárólag angol nyelven jeleníthető 
meg. 

• Ha a számítógépe böngészője [Proxy szerver 
használatra] van beállítva, amikor a 
számítógépről rákapcsolódik a készülékre, 
akkor jelölje be a proxy szerver nélkül 
hozzáférés beállítását szolgáló jelölőnégyzetet. 

• Az AMX DDDP nem kompatibilis az IPv6-
tal. 

• Ezek a hálózati funkciók akkor érhetők el, 
ha a készülék be van kapcsolva. 

 
 

A készülék „Control” 
(Vezérlő) ablakának 
megjelenítése 
webböngészővel 
1 Csatlakoztassa a LAN kábelt. 

LAN kábel 
(egyenes típus) 
(nem tartozék) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 A készülék hálózati beállítását az 
Installálási  menünél, a „Network 
Setting” (Hálózati beállítások) opciónál 
végezheti el (36. oldal). 

3 Indítsa el a számítógépen a 
webböngészőt, a címmezőnél írja be a 
következő adatokat, majd nyomja meg a 
számítógép Enter gombját. 
http://xxx.xxx.xxx.xxx 
(xxx.xxx.xxx.xxx: a készülék IP címe) 

Az IPv6 címmel való kapcsolódás 
esetén 
http://[xxxx:xxxx:- xxxx] 

 
A készülék IP címe az Installálási 
menüben, a „Network Setting” 
(Hálózatbeállítás)  opciónál 
erősíthető meg. 

 
A következő ablakok a 
webböngészőben jelennek meg. 

 Megjegyzések 

LAN 
Csatlakozó 

Elosztó, router stb. 

http://xxx.xxx.xxx.xxx/


39  

 

 

 
A hálózati beállítások elvégzése után az 
eljárás 3. lépésének végrehajtása is 
elegendő a Vezérlő ablak 
megnyitásához. 

 
 

A „Control” (Vezérlő) 
ablak használata 

 
  Az oldal váltása   

A kívánt beállítási oldal megjelenítéséhez 
kattintson rá az oldalváltó gombokra. 

 
 
 

Oldalváltó gombok 

 
  A hozzáférés korlátozás beállítása
  

 

A felhasználóknál korlátozható a konkrét 
oldalakhoz való hozzáférés. 

„Administrator” (Adminisztrátor): 
Minden oldalhoz engedélyezett a 
hozzáférése. 

„User” (Felhasználó): A „Setup” 
(Beállítás) oldal kivételével minden 
oldalhoz engedélyezett a hozzáférése. 

A „Setup” (Beállítás) oldalra való első 
belépéskor, a hitelesítő párbeszédablaknál a 
„root” szót kell felhasználónévként, és a 
„Projector” szót kell jelszóként megadni. 
Az első belépéskor megjelenik a jelszó 
megváltoztatását kérő ablak. A jelszó 
megváltoztatásához kövesse a megjelenített 
utasításokat. 
Az adminisztrátor neve az alapértelmezés 
szerint „root”. 
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A „User” (Felhasználó) 
adatbeviteli területe 

 

A jelszó a „Setup” (Beállítás) oldal 
„Password” (Jelszó) oldalánál változtatható 
meg. 
A jelszó megváltoztatásakor a jelszót a 
beállított régi jelszó (*****) kitörlése után 
kell beírni. 
Az adminisztrátor és a felhasználó 
jelszavának 8-16 karakter között kell lennie, 
és számokat és betűket egyaránt kell 
tartalmaznia. 
A rendszer megkülönbözteti a kis- és 
nagybetűket. 
A gyárban beállított „Projector” jelszó nem 
állítható meg új jelszóként. 

 
 

Ha elfelejtette a jelszavát, forduljon a Sony 
szakembereihez. 

 

 

Az Információs oldalon megerősíthetők a 
készülék mindenkori beállításai. 

 

 

Információs terület 

A készülékre vonatkozó 
információk megerősítése 

Megjegyzés 

Az „Administrator” 
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  Hibakezelés   
 

 

Hibaelhárítás 
Ha a készülék látszólag hibásan működik, az alábbi útmutatás szerint próbálja meg kideríteni és 
orvosolni a problémát. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony szakembereihez. 

Áramellátás 

Jelenség Ok és megoldás Oldal 
Nem kapcsol be az 
áram. 

Előfordulhat, hogy az áram nem kapcsol be, ha az  
(ON/STANDBY) gombbal kikapcsolja, majd rövid időn 
belül újból bekapcsolja a készüléket. Várjon 1 percet, majd 
kapcsolja be újból az áramot. 

– 

Zárja be szorosan a lámpaburkolatot, majd húzza meg 
erősen a csavarokat. 

48 

Zárja be szorosan a szűrőtartót. 49 
Ellenőrizze a figyelmeztető jelzéseket. 44 

Hirtelen kikapcsol az 
áram. Ellenőrizze, hogy a Beállítási  menüben a „Power 

Saving” (Áramtakarékos üzemmód) „Standby” (Készenlét) 
értékre van-e állítva. 

30 

Állítsa a „Power Saving” (Áramtakarékos üzemmód) 
funkciót „Off” (Ki) értékre. 

30 

Kép 

Jelenség Ok és megoldás Oldal 
Nincs kép. Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel megfelelően van-e a 

külső eszközhöz csatlakoztatva. 
12 

Válassza ki a bemenő jelforrást az INPUT gomb 
segítségével. 

14 

Ellenőrizze, hogy a számítógép beállításánál a kimenő jel 
csak külső monitorhoz van-e irányítva. Ha egy notebooknál 
stb. a jel a saját kijelzőjéhez és egy külső monitorhoz van 
irányítva, előfordulhat, hogy a külső monitor képe nem 
megfelelően kerül megjelenítésre. Állítsa be úgy a 
számítógépét, hogy csak a külső monitorhoz továbbítsa a 
jeleket. 

– 

A kép szellemképes. A videoképek 3D-ben vannak megjelenítve. Ellenőrizze a 
3D videoképeket 3D szemüveg segítségével, vagy állítsa a 
„2D-3D Display Sel.” (2D-3D megjelenítés választás) 
opciót „2D” értékre. 

15, 31 

A videó világos vagy 
sötét részei túl 
világosan vagy túl 
sötéten jelennek meg. 

Ez a jelenség akkor fordulhat elő, ha a HDMI szabványtól 
eltérő jelszint kerül bevitelre. Kapcsolja át a csatlakoztatott 
eszköz kimenő jelszintjét, vagy a készülék Funkció  
menüjénél kapcsolja be a „Dynamic Range” (Dinamikai 
tartomány) funkciót. 

32 

A kép túlságosan 
sötét. 

A Kép  menünél állítsa be megfelelően a „Contrast” 
(Kontraszt) vagy „Brightness” (Fényerő) értéket. 

24 

A kép nem tiszta. Állítsa be a fókuszt. 11 
Kicsapódott nedvesség gyűlt össze a lencsén. Hagyja a – 
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készüléket kb. 2 órára bekapcsolva. 
A karakterek vagy 
kép színe nem 
megfelelő. 

Az Installálási  menüben a „Panel Alignment” 
(Paneligazítás) funkciónál válassza ki a kívánt 
színregisztrációt. 

35 
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Jelenség Ok és megoldás Oldal 
A kép megmarad a 
kivetített képen 
(képbeégés) 

Ha erős kontrasztú, nem mozgó képek kerülnek hosszabb ideig 
megjelenítésre, előfordulhat, hogy beégnek a képernyőbe. Ez 
csak átmeneti állapotot jelent. Ha kis időre kikapcsolja az 
áramot, a beégett kép eltűnik.  

– 

Kivetített megjelenítés 
Jelenség Ok és megoldás Oldal 
A kivetített 
megjelenítés nem 
látszik. 

A Beállítás  menünél állítsa a „Status” (Állapot) opciót 
„On” (Be) értékre. 29 
Ellenőrizze, hogy az ON/STANDBY jelzés zöld fénnyel 
világít-e.Amikor az ON/STANDBY jelzés zölden villog, a 
készülék a bekapcsolási fázisban van. Várja meg, amíg a 
villogás megszűnik, és a lámpa folyamatos zöld fénnyel világít. 

8 

A modellnév nem 
tűnik el a 
kivetítettképről. 

A megjelenítés módja beállítható a vásárlás időpontjában. 
Konzultáljon a helyi márkakereskedővel vagy a 
Sonyszakembereihez.. 

– 

Távirányító 
Jelenség Ok és megoldás Oldal 
A távirányító nem 
működik. 

Lemerültek az elemek. Cserélje ki új elemekre. – 
Ügyeljen rá, hogy az elemeket megfelelő polaritással tegye 
be. – 
Ha a távirányító érzékelő közelében fluoreszkáló lámpa 
található, előfordulhat, hogy a készülék nem megfelelően 
vagy véletlenszerűen fog működni. 

– 

Ügyeljen a készülék távirányító érzékelőjének a helyzetére. 4 

3D videoképek 
Jelenség Ok és megoldás Oldal 
A videoképek nem 
3D videoképeknek 
látszanak. 

Ellenőrizze, hogy a 3D szemüveg be van-e kapcsolva. 15 
Ellenőrizze, hogy a 3D szemüveg elemei nincsenek-e 
lemerülve és megfelelő-e a töltésük. – 
Állítsa a „2D-3D Display Sel.” (2D-3D megjelenítés 
választás) funkciót „Auto” (Automata) vagy „3D” értékre. 31 

Ellenőrizze, hogy a bemenő jelek kompatibilis 3D jelek-e. 56 
Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott AV választó/AV 
jelerősítő/külső eszköz specifikációitól függően a készülékbe 
nem továbbíthatók 3D jelek. Ha a készülékbe nem 3D jel 
érkezik, ellenőrizze a csatlakoztatott AV választó/AV 
jelerősítő/külső eszköz specifikációit és/vagy beállításait. 

– 

Ha a 3D szemüveget a projektortól túlságosan távol 
használják, előfordulhat, hogy a szemüveg nem tudja 
megfelelően megjeleníteni a képeket. 

15 

A vetítővászon mérete nem megfelelő. Állítsa a zoomolási 
nagyítás kicsire, vagy nézze a képet a vetítővászontól 
távolabbról. 

61 

A részleteket lásd „A használattal kapcsolatos 
óvintézkedések” és „A 3D szemüveg használata” című 
részeknél. 

15 
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Egyebek  
Jelenség Ok és megoldás Oldal 
Túl hangos a 
ventilátor. 

Ellenőrizze a Beállítási  menü „High Altitude Mode” 
(Magaslati üzemmód) opciójának beállításait. 29 
Ügyeljen rá, hogy a helyiség hőmérséklete ne legyen 
túlságosan magas. – 
Ellenőrizze a készülék installálási követelményeit. Ha a 
helyiségben a normálisnál magasabb a hőmérséklet, megnő a 
ventilátor sebessége, hogy tovább biztosítsa a projektor 
részegységeinek üzembiztos működését. A ventilátor zaja 
kismértékben hangosabbá válik. A helyiség normális 
hőmérséklete kb. 25°C (77°F). 

– 

A lencseeltolás nem 
állítható. 

A lencseeltolás nem állítható a mozgási tartományon túl. A 
lencseeltolást a mozgási tartományon belül kell állítani. 10, 61 
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Figyelmeztető jelzések 
Az „ON/STANDBY” (Be/Készenlét) vagy a „WARNING” (Figyelmeztető) fények világítani vagy 
villogni kezdenek, ha valami probléma merül fel a projektornál. 

 
 

 
 
 
 

„WARNING” (Figyelmeztető) 
jelzés 

 
 

„ON/STANDBY” (Be/Készenlét) 
jelzés 
 

Villogó/világító jelzések Hányszor villan 
fel 

Ok és megoldás 

 

Kétszer Zárja be szorosan a lámpaburkolatot, majd 
húzza meg erősen a csavarokat (48. oldal). 
Zárja be szorosan a szűrőtartót (49. oldal). 

Háromszor A lámpa hőmérséklete túlságosan magas. 
Kapcsolja ki az áramot, és várja meg, 
amíg a lámpa lehűl, majd kapcsolja be 
újból az áramot. Ha a jelenség továbbra 
is fennáll, előfordulhat, hogy a lámpa az 
élettartama végére ért. Ilyen esetben 
cserélje ki a lámpát egy újra (47. oldal). 

 

Kétszer A belső hőmérséklet túlságosan magas. 
Ellenőrizze, hogy nem zárja el semmi a 
szellőzőnyílásokat, vagy nem nagy 
tengerszintfeletti magasságon használják-
e a készüléket. 

Háromszor Meghibásodott a ventilátor. Forduljon a 
Sony szakembereihez. 

 
 

Ha a figyelmeztető jelzések a fent leírtaktól eltérő módon kezdenek el villogni, és a jelenséget az 
ismertetett módszerekkel sem lehet megszüntetni, forduljon a Sony szakembereihez. 

Megjegyzés 

Piros fénnyel 
villog 

Piros fénnyel 
villog 

Piros fénnyel 
 

Mindkét jelzés villog 
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Üzenetlisták 
Figyelmeztető üzenetek 
Jelenség Ok és megoldás Oldal 
„High temp.!” (Túl 
magas hőmérséklet!) 
„Lamp off in 1 min.” 
(A lámpa 1 percen 
belül kikapcsol) 

Kapcsolja ki az áramot. – 

Ellenőrizze, hogy nem zárja el semmi a szellőzőnyílásokat. 
4, 5 

„Frequency is out of 
range!” (Az 
elfogadható  
tartományon kívüli 
frekvencia) 

A frekvencia kívül esik az elfogadható tartományon. Biztosítson 
olyan bemenő jelet, amely a készülék elfogadható tartományán 
belül van. 

53 

„Please replace the 
Lamp/Filter.” 
(Cserélje ki a 
lámpát/szűrőt) 

Aktuálissá vált a lámpa kicserélése. Cserélje ki a lámpát. 
Ugyanakkor cserélje ki a szűrőt is. Először tisztítsa ki a (levegő 
beszívó) szellőzőnyílásokat. 
Ha ez az üzenet a lámpa és a szűrő kicserélése után újból 
megjelenik, akkor nem megfelelően végezte el a lámpacserét. 
Ellenőrizze a lámpa kicserélését. 

   Megjegyzés  
Ennek az üzenetnek a törléséhez nyomja meg egyszer a készülék 
távirányítójának vagy kezelőpaneljének bármelyik gombját. 
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„Please clean the 
filter.” (Tisztítsa ki a 
szűrőt) 

Aktuálissá vált a szűrő kitisztítása. Tisztítsa ki a szűrőt. 

   Megjegyzés  
Ennek az üzenetnek a törléséhez nyomja meg egyszer a készülék 
távirányítójának vagy kezelőpaneljének bármelyik gombját. 
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„Please clean the 
filter.” (Tisztítsa ki a 
szűrőt) „Have you 
finished?” (Befejezte?) 
„Yes No” (Igen/Nem) 

Aktuálissá vált a szűrő kitisztítása. Tisztítsa ki a szűrőt. 
Ha befejezte a levegőszűrő tisztítását, válassza a „Yes” (Igen) 
opciót. Ha még nem fejezte be a levegőszűrő tisztítását, válassza 
a „No” (Nem) opciót. 
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„Projector temperature 
is high.” (A projektor 
hőmérséklete 
túlságosan magas) 
„High Altitude Mode 
should be “On” if 
projector is being used 
at high altitude.” (A 
„High Altitude Mode” 
(Magaslati üzemmód) 
opciót „On” (Be) 
értékre kell állítani, ha 
a projektort magasan a 
tengerszint felett 
használják) 

Ellenőrizze, hogy nem zárja el semmi a szellőzőnyílásokat. 4, 5 

Ha a készüléket magasan a tengerszint felett használják, a „High 
Altitude Mode” (Magaslati üzemmód) opciót „On” (Be) értékre 
kell állítani. 
   Megjegyzés  
Ha a készüléken belül túlságosan magas marad a hőmérséklet, a 
„High Altitude Mode” (Magaslati üzemmód) opció 1 percen 
belül átvált „On” (Be) értékre, majd megnő a ventilátor 
sebessége. 

29 

„Power Saving Mode 
is set.” (Az 
áramtakarékos 
üzemmód beállításra 
került) „Projector will 
automatically enter 
Standby Mode in 1 
minute.” (A projektor 
1 percen belül 
készenléti módba vált 

A „Power Saving Mode” (Áramtakarékos üzemmód) „Standby” 
(Készenlét) értékre van állítva. 
   Megjegyzés  
Ha a készülékbe nem érkezik semmilyen jel, az áramellátás 1 
perc után automatikusan kikapcsol, és a projektor készenléti 
üzemmódra vált. 

30 
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át) 

Figyelemfelhívó üzenetek 
Jelenség Ok és megoldás Oldal 

 Nincs jel a kiválasztott bemenetnél. Ellenőrizze a 
csatlakozásokat. 

12 

„Not applicable!” 
(Nem alkalmazható!) 

Nyomja meg a megfelelő gombot. 
A gombbal aktiválni kívánt művelet aktuálisan nincs 
engedélyezve. 

– 

„Settings Lock 
enabled.” (A 
beállítások zárolása 
engedélyezve) 

A „Settings Lock” (A beállítások zárolása) beállítása „Level 
A” (A. szint) vagy „Level B” (B. szint). 

32 
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  Egyéb információk   
 
 

  

A szoftver frissítése 
A készülék szoftverének frissítését szolgáló 
fájlok letölthetők. A letöltött fájlokat át kell 
másolni egy USB pendrive-ra, a pendrive-ot 
be kell dugni a készülék USB csatlakozójába, 
majd el kell végezni a frissítést. 
A frissített funkciók használatához dugjon be 
egy egy USB pendrive-ot az Internetre 
csatlakoztatott számítógépébe. 
Töltse le a frissítési fájlokat a következő Sony 
weboldalról: http://www.pro.sony.eu/ 
A weboldal a frissítés telepítését is 
elmagyarázza. 

Megjegyzés 
Előfordulhat, hogy az USB pendrive-ok egy 
részének nem támogatott a használata. 
További részletek az említett weboldalon 
találhatók. 

A x.v.Color funkció 
• Az „x.v.Color” a Sony Corporation 

védjegyét jelentő kereskedelmi 
megnevezés, melyet azok a termékek 
kapnak, amelyek képesek megvalósítani az 
xvYCC szabványon alapuló széles 
színteret. 

• Az xvYCC a videojelek kiterjesztett 
színskálájára vonatkozó műszaki 
specifikációk nemzetközi szabványa. Az 
xvYCC színskálája szélesebb a mostani 
televíziós rendszereknél használt sRGB 
színskálánál. 

 
 

A 3D funkció 
• A szimulált 3D funkció használatánál 

számításba kell venni, hogy a kép az eredeti 
képektől eltérő megjelenéssel szolgál, mert 
ez a funkció átkonvertálja a videoképeket. 

• Mindig szem előtt tartandó, hogy üzleti 
célú vagy nyilvános vetítés esetén a 2D 
videoképeknek a szimulált 3D funkcióval 
történő konvertálás útján, 3D 
videoképekként történő megjelenítése a 
szerzők vagy a producerek jogainak 
megsértését testesítheti meg, amit a 
törvények tiltanak. 

http://www.pro.sony.eu/
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A lámpa és a levegőszűrő 
kicserélése, és a (levegő 
beszívó) szellőzőnyílások 
kitisztítása 
A munka elkezdéséhez szükséges szerszámok: 
• LMP-H210 projektor lámpa (külön kell 

beszerezni) 
• Szabvány csillagcsavarhúzó 
• Ruha (a karcolás elleni védelemhez) 

 
A fényforráshoz használt lámpa meghatározott 
élettartammal rendelkezik. Amikor a lámpa 
fénye halványul, a kép színegyensúlya 
rendellenessé válik, vagy megjelenik a „Please 
replace the Lamp/ Filter.” (Cserélje ki a 
lámpát/szűrőt) üzenet, elképzelhető, hogy véget 
ért a lámpa az élettartama. Ilyen esetben 
késedelem nélkül cserélje ki a lámpát egy újra. 
Cserelámpaként használjon LMP-H210 
projektor lámpát. 
A levegőszűrő a LMP-H210 projektor lámpával 
együtt kerül leszállításra. Amikor kicseréli a 
lámpát, egyben a levegőszűrőt is érdemes 
kicserélni. 
Amikor kicseréli a lámpát, mindig gondoskodjon 
a levegőszűrő kicseréléséről is. Tisztítsa ki a 
(levegő beszívó) szellőzőnyílásokat is. 

Tipp 
A fényforráshoz használt lámpa élettartama az 
installálási környezettől vagy a használati 
feltételektől függ. Megnövelheti a lámpa 
élettartamát, ha a bekapcsolása után mellőzi a 
lámpa azonnali kikapcsolását, és mindig vár egy 
kis időt. 

 
Vigyázat! 
• A lámpa továbbra is forró maradhat, ha a ?/1 

(ON/STANDBY) gombbal kapcsolja ki. A 
lámpa megérintése égési sérülést okozhat a 
kezén. A láma kicserélésekor mindig várjon 
legalább 1 órát, hogy a lámpa lehűlhessen. 

• Ne érintse meg a lámpa felületét. Ha mégis 
megérintené, egy puha ruhával törölje le az 
ujjnyomokat. 

• Különösen legyen körültekintő a 
lámpacserénél, ha a készülék a mennyezetre 
van telepítve. 

• A lámpaegység eltávolításakor ügyeljen rá, 
hogy az vízszintes helyzetben maradjon, majd 
húzza egyenesen felfelé. 

Ne döntse meg a lámpaegységet. Ha a 
lámpaegységet megdöntve húzza ki, és a lámpa 
eltörik, a lámpa darabjai szétszóródhatnak, ami 
sérülést okozhat. 

• A levegőszűrő eltávolítása után ügyeljen rá, 
hogy ne juthasson be por a projektorba. 

• A levegőszűrő kicserélése alapvető fontosságú 
a projektor megfelelő teljesítménye, illetve a 
működési hibák megelőzése érdekében. 
Amikor megjelenik a levegőszűrő kicserélésére 
figyelmeztető üzenet, azonnal ki kell cserélni a 
levegőszűrőt. 

 
 

• Ügyeljen rá, hogy cserelámpaként LMP-H210 
projektor lámpát használjon. Ha az LMP-H210 
lámpától eltérő lámpát használ, a készüléknél 
működési hibák fordulhatnak elő. 

• A lámpa előtt győződjön meg róla, hogy a 
készülék ki van kapcsolva, és a hálózati kábel 
ki van húzva a konnektorból, majd ellenőrizze, 
hogy az ON/STANDBY (Be/Készenlét) jelzés 
már nem világít. 

 

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

2 Ha a készüléket sima felületre, pl. asztalra 
teszi, tegyen alá egy ruhát a felület 
összekarcolódásának megelőzése céljából. A 
képen látható módon fordítsa meg a 
projektort, majd helyezze rá a ruhára. 

 

 

 
• Ha a lámpa megsérült, a lámpa összetört 

részei szétszóródhatnak, 

Megjegyzések 

 Megjegyzések 
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ha nem fordítja meg a projektort. Ez 
sérülést okozhat. 

• Ügyeljen rá, hogy a projektort mindig 
szilárd felületre helyezze. 

 
3 Egy csillagcsavarhúzóval lazítsa ki a 

lámpaburkolat csavarjait, majd nyissa 
ki a burkolatot. 

 

 

 

4 A csillagcsavarhúzóval lazítsa ki a lámpát 
tartó 3 csavart. Fogja meg a lámpatartót, 
és egyenes irányban húzza ki a lámpát. 

 

 

 

5 Fogja meg az új lámpa tartóját, majd 
nyomja szilárdan a helyére, amíg csak 
engedi, majd húzza meg a 3 
rögzítőcsavart. 

 

 

 
 

Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a 
készülék belsejében lévő optikai blokkot. 

 
6 Zárja be a lámpaburkolatot, majd húzza 

meg a csavarokat. 

Megjegyzés 
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Karm
 

7 Vegye ki a szűrőtartót. 
 

 

8 Vegye ki a levegőszűrőt. 
 

 

9 Tegye be az új levegőszűrőt úgy, hogy 
az beleilleszkedjen a szűrőtartó 
mindegyik karmába (10 helyen). 

 
 

A levegőszűrőt a szűrőtartó formájának 
megfelelően tegye a helyére. 
Ügyeljen rá, hogy a szűrőtartó 
eltávolítása után ne érintse meg a 
projektor belsejében található ventilátort. 

 

10 Tegye vissza a szűrőtartót. 
 

 
A projektor addig nem kapcsol be, amíg 
a szűrőtartó nincs megfelelően 
visszazárva. 

11 Egy puha ruhával törölje le a port a 
(levegő beszívó) szellőzőnyílásokról. 

 

 

Szellőzőnyílások (levegő beszívó) 
 

12 Tegye vissza készüléket az eredeti 
helyére. 

13 Kapcsolja be a készüléket, majd a 
Beállítási  menünél válassza ki a 
lámpabeállítási opciót. 
Ekkor a következő menükép jelenik meg. 

 

 

 
Tipp 
Ha a „Settings Lock” (A beállítások 
zárolása) beállítása „Level B” (B. szint), 
akkor most állítsa át „Off” (Ki) értékre (32. 
oldal). 

14 Válassza ki a „Yes” (Igen) opciót. 
 

 

Vigyázat! 
Az áramütés vagy a tűz megelőzése érdekében 
ne dugja be a kezét a lámpa nyílásába, és ne 
hagyja, hogy a nyílásba folyadék vagy 
valamilyen tárgy kerüljön. 

 
 

• A készülék addig nem kapcsol be, amíg a 
lámpa nincs szilárdan a helyén. 

 Megjegyzések 

Megjegyzés 

Megjegyzés 
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• A készülék addig nem kapcsol be, amíg a 
lámpaburkolat nincs szilárdan lezárva. 

• A kivetített üzenet törléséhez nyomja meg 
egyszer a készülék távirányítójának vagy 
kezelőpaneljének bármelyik gombját. 

 

 

 

A használt lámpa ártalmatlanítása 

 
 

A levegőszűrő 
kitisztítása 
Amikor megjelenik a „Please clean the filter” 
(Tisztítsa ki a szűrőt) üzenet, azonnal el  kell 
végezni a levegőszűrő kitisztítását. A 
levegőszűrőt legalább 1500 óránként ki kell 
tisztítani. Ez az érték a környezettől és a 
projektor használati módjától függően változhat. 
Az 1500 óra egy körülbelüli értéket jelent. 
A levegőszűrőt mossa ki enyhén mosószeres 
oldatban, majd árnyékos helyen szárítsa meg. 

 
 

• A levegőszűrő tisztításánál vigyázzon rá, 
hogy a szűrő ne sérüljön meg. 
A levegőszűrő kivételét és visszarakását lásd 
„A lámpa és a levegőszűrő kicserélése, és a 
(levegő beszívó) szellőzőnyílások kitisztítása” 
rész 7-10. pontjainál (49. oldal). 

• A levegőszűrő eltávolítása után ügyeljen rá, 
hogy ne juthasson be por a projektorba. 

• A levegőszűrő kitisztítása alapvető fontosságú 
a projektor megfelelő teljesítménye, illetve a 
működési hibák megelőzése érdekében. 
Amikor megjelenik a levegőszűrő 
kitisztítására figyelmeztető üzenet, azonnal 
végezze el a levegőszűrő kitisztítását. 

Megjegyzések 

Megjegyzés 
A lámpa higanyt tartalmaz. A fluoreszcens 
csövek ártalmatlanítására érvényes 
előírások az adott helytől függenek. 
Kövesse a hulladékok ártalmatlanítására 
érvényes helyi előírásokat. 

Az USA-ban és 
Kanadában lévő 
vásárlók számára 

A lámpa higanyt 
tartalmaz. Mindig tartsa 
be az érvényes helyi, 
állami/tartományi és 
szövetségi törvényeket. 
További információk: 
www.sony.com/ mercury 

http://www.sony.com/


51  

 
  

A lencsevédő kupak 
rögzítése 
Amikor a lencsevédő kupakot ráteszi a 
lencsére, a kupakot úgy kell beállítani, hogy 
a kupak oldalán lévő mélyedés a képen 
látható módon egybeessen a zoom 
állítókarral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lencsevédő kupak 
Zoom állítókar 

Tisztítás 
A lencse tisztítása 
A lencse felülete speciálisan kezelt a 
fényvisszaverődések csökkentése érdekében. 
A nem megfelelő karbantartás ronthatja a 
projektor teljesítményét, ezért mindig ügyeljen a 
következőkre: 
• A lencsét egy puha ruhával, pl. törlőkendő 

vagy szemüvegtisztító kendő, óvatosan kell 
megtörölni. 

• A makacs foltot vízzel kissé megnedvesített 
puha ruhával, pl. törlőkendő vagy 
szemüvegtisztító kendő, távolíthatók el. 

• Soha ne használjon oldószert, pl. alkohol, 
benzin vagy hígító, savat vagy lúgot, illetve 
súroló hatású tisztítószert vagy vegyszerrel 
átitatott törlőkendőt, mert az megsértheti a 
lencse felületét. 

A készülékház tisztítása 
• A készülékházról egy puha ruhával letörölve 

távolíthatja el a port. A nehezebben 
eltávolítható port törölje le vízben oldott, 
gyenge tisztítószeres oldattal megnedvesített, 
puha ruhával. 

• Soha ne használjon semmilyen súrolóeszközt, 
savas/lúgos tisztítószert, súrolóport, illetve 
illékony oldószert, pl. alkoholt, benzint, 
hígítót vagy rovarirtót. 

• Tisztítsa le a készüléket törlőkendővel. Ha a 
kendő szennyezett, összekarcolhatja a 
készülék házát. 

• Az ilyen anyagok használata, illetve a gumival 
vagy műanyaggal való tartós érintkezés 
károsíthatja a vetítővászon és a készülékház 
anyagát. 
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Specifikációk 
 

Elem  Leírás 
Megjelenítő rendszer  SXRD panel, 1 lencse, kivetítő rendszer 
Megjelenítő eszköz A tényleges 

megjelenítési 
terület mérete 

0,61 inch (15,4 mm) SXRD panel 

Pixelek száma 6.220.800 pixel (2.073.600 pixel × 3) 
Vetítőlencse  1,6x zoomolású lencse (manuális) 

f = 18,7-29,7 mm 
F2,52-F3,02 

Fényforrás  Ultranagy nyomású lámpa, 215 W 
Vetítővászon méret  40-300 inch (1016-7620 mm) (átlósan mérve) 
Elfogadható videojelek 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 

1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p 
Elfogadható számítógép jelek fH: 19-72 kHz 

fV: 48-92 Hz 
Legnagyobb felbontás 1920 × 1080 
A részleteket lásd „Preset Signals” (Előre beállított 
jelek) (53. oldal). 

HDMI (2 bemenet), HDCP kész Digitális RGB/Y PB/CB PR/CR 
Más 
bemenetek/kimenetek 

„TRIGGER” 
(Kapcsoló) 

Minijack, maximum 12 V DC 100 mA 

TÁVIRÁNYÍTÓ RS-232C: D-sub 9-pin (mama) 
LAN RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX 
INFRA BE Minijack 
USB Maximum 5 V DC 500 mA 

Külső méretek (sz/m/h) 407,4 mm × 179,2 mm × 463,9 mm (16 1/8 × 7 1/8 × 18 
3/8 inch) 

Tömeg Kb. 9 kg (20 lb) 
Áramigény 100-240 V AC, 3,1-1,3 A, 50/60 Hz 
Teljesítményfelvétel Maximum 310 W 
Teljesítményfelvétel Készenlét 0,4 W (ha a „Remote Start” (Távoli indítás) „Off” (Ki) 

értékre van állítva) 
Készenlét a 
hálózaton 

1,0 W (LAN) (ha a „Remote Start” (Távoli indítás) „On” 
(Be) értékre van állítva) 

Üzemi hőmérséklet 5-35°C (41-95°F) 
Üzemi páratartalom 35-85% (kondenzáció nélkül) 
Tárolási hőmérséklet –20°C és +60°C (–4°F és +140°F) között 
Tárolási páratartalom 10-90% 
Leszállított tartozékok Lásd a „Checking the Supplied Accessories” (A 

leszállított tartozékok ellenőrzése) című részt a 
tartozékot jelentő gyors áttekintő útmutatóban. 

Extra tartozékok Projektor lámpa: LMP-H210 (csere céljából) 
Támogatott felfüggesztés: PSS-H10 
Aktív 3D szemüveg: TDG-BT500A 
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• A tömeg és méret értékek hozzávetőlegesek. 
• Nem minden külön megvásárolható tartozék kapható az összes országban és területen. Kérjük, 

érdeklődjön a helyi Sony kizárólagos márkakereskedőnél. 
• A tartozékokra vonatkozóan ebben az útmutatóban szereplő adatok 2015 szeptembere szerint 

aktuálisak. 
 

A készülék és a külön megvásárolható tartozékok dizájnja és specifikációi bármikor, külön értesítés 
nélkül megváltozhatnak. 

 
  Előre beállított jelek   

 
A következő táblázat a készülékkel kivetíthető jeleket és videó formátumokat ismerteti. Ha a 
készülék az előre beállítottaktól eltérő bemenő jeleket kap, előfordulhat, hogy a képet nem lehet 
megfelelően megjeleníteni. 

 

Előre 
beállított 

ó i  
 

Előre beállított jel (felbontás) fH (kHz) fV (Hz) Szinkronizálás 

5 480/60p 480/60p 
(Progresszív NTSC) (720 × 
480p) 

31.470 60,000 – 

6 576/50p 576/50p 
(Progresszív PAL) 
(720 × 576p) 

31,250 50,000 – 

7 1080/60i 1080/60i 
(1920 × 1080i) 

33,750 60,000 – 

8 1080/50i 1080/50i 
(1920 × 1080i) 

28,130 50,000 – 

10 720/60p 720/60p 
(1280 × 720p) 

45,000 60,000 – 

11 720/50p 720/50p 
(1280 × 720p) 

37,500 50,000 – 

12 1080/60p 1080/60p 
(1920 × 1080p) 

67,500 60,000 – 

13 1080/50p 1080/50p 
(1920 × 1080p) 

56,260 50,000 – 

14 1080/24p 1080/24p 
(1920 × 1080p) 

26,973 23,976 – 

18 720/60p 
(„Frame packing” 

  

720/60p 
(1280 × 720p) 

90,000 60,000 – 

19 720/50p 
(„Frame packing” 

  

720/50p 
(1280 × 720p) 

75,000 50,000 – 

20 1080/24p 
(„Frame packing” 

  

1080/24p 
(1920 × 1080p) 

53,946 23,976 – 

26 640 × 480 VESA 60 31,469 59,940 H-NEG, V-NEG 

32 800 × 600 VESA 60 37,879 60,317 H-POS, V-POS 

37 1024 × 768 VESA 60 48,363 60,004 H-NEG, V-NEG 

45 1280 × 960 VESA 60 60,000 60,000 H-POS, V-POS 

47 1280 × 1024 VESA 60 63,974 60,013 H-POS, V-POS 

50 1400 × 1050 SXGA+ 65,317 59,978 H-NEG, V-POS 

55 1280 × 768 1280 × 768/60 47,776 59,87 H-NEG, V-POS 

71 1920 × 1080/60i 
(„Frame packing” 

  

1080/60i 
(1920 × 1080i) 

67,500 60,000 – 

 Megjegyzések 
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Előre 
beállított 

ó i  
 

Előre beállított jel (felbontás) fH (kHz) fV (Hz) Szinkronizálás 

72 1920 × 1080/50i 
(„Frame packing” 
( k k  )) 

1080/50i 
(1920 × 1080i) 

56,250 50,000 – 

 
 

Előre beállított memória szám minden egyes bemenő jelhez 

Digitális jel 
 

Jel Előre beállított memória szám 
Komponens jel (HDMI 1, 2 csatlakozó) 5-8, 10-14, 18-20, 71, 72 
Video GBR jel (HDMI 1, 2 csatlakozó) 5-8, 10-14, 18-20, 71, 72 
Számítógép jel (HDMI 1, 2 csatlakozó) 10-13*, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55 

* A számítógépekből érkező digitális jelek egy része megjeleníthető a Komponens vagy Video GBR jel 
előre beállított számaként. 
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  Bemenő jelek és módosítható/beállítási elemek   
A módosítás céljából elérhető menüelemek a bemenő jelektől függően változhatnak. A következő 
táblázatok megjelölik ezeket. A nem módosítható/beállítható elemek nem jelennek meg a menüben. 

„Picture” (Kép) menü 
 

 
Elem 

Bemenő jel 

Komponens jel Video GBR jel Számítógép jel 

„Reality Creation” (Intelligens 
képjavítás) ● ● – 

„Advanced Iris” (Speciális 
íriszbeállítás) ● ● ● 

„Contrast Enhancer” 
(Kontrasztjavító) ● ● 

– 

„Lamp Control” (Lámpa 
szabályozás) ● ● ● 

„Motionflow” (Mozgókép 
javítás)*1 

● (a 19-es előre 
beállított memória szám 

 

● (a 19-es előre 
beállított memória szám 

 

– 

„Contrast” (Kontraszt) ● ● ● 
„Brightness” (Fényerő) ● ● ● 
„Color” (Szín) ● ● – 

„Hue” (Árnyalat) ● ● – 

„Color Temp.” ● ● ● 
„Sharpness” (Képélesség) ● ● – 

„NR” (Zajcsökentés) ● ● – 

„MPEG NR” (MPEG 
zajcsökentés) ● ● ● 

„Smooth Gradation” (Simított 
színátmenet) 

● ● – 

„Film Mode” (Film mód) ● (a 14-es előre 
beállított memória szám 

 

● (a 14-es előre 
beállított memória szám 

 

– 

„Gamma Correction” 
 

● ● ● 

„Color Correction” 
(Színkorrekció) 

● ● ● 

„Clear White” (Fehér derítés) ● ● ● 

x.v.Color ● – – 

„Color Space” (Színtér) ● ● ● 

●: Módosítható/beállítható 
–: Nem módosítható/nem állítható be 
*1:  A további részleteket lásd a „Motionflow” (Mozgókép javítás) résznél található táblázatoknál (58. oldal). 
*2:  A beállítás csak akkor végezhető el, ha az „x.v.Color” „Off” (Ki) értékre van állítva. 
 
„Screen” (Kivetítési) menü 

 

 
Elem 

Bemenő jel 

Komponens jel Video GBR jel Számítógép jel 

„Aspect” (Képméretarány) ● ● ●*1 

●: Módosítható/beállítható 
–: Nem módosítható/nem állítható be 
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*1: Amikor a bemenő jel számítógépből érkezik, nincs beállítási lehetőség, ha 16:9 vagy annál szélesebb a 
képméretarány (ilyenkor „Normal” (Normál) értéken van rögzítve). 
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HDMI típusú kábel csatlakoztatása esetén ellenőrizni kell a jel típusát az Információs  menüben 
(37. oldal) és a „Digital signal” (Digitális jel) opciónál (54. oldal), és ellenőrizni kell, hogy mely elemek 
beállítása/módosítása lehetséges. 

 
  Kompatibilis 3D jelek   

 
A készül a következő típusú 3D jelek fogadására alkalmas. 

 

Felbontás 3D jelformátum 
720/60p, 720/50p „Side-by-Side” (Egymás mellett) 

f á  „Over-Under” (Felett-alatt) 
f á * „Frame packing” (Képkocka 

í é )* 1080/60i, 1080/50i „Side-by-Side” (Egymás mellett) 
f á  „Frame packing” (Képkocka 

í é ) 1080/24p „Side-by-Side” (Egymás mellett) 
f á  „Over-Under” (Felett-alatt) 
f á * „Frame packing” (Képkocka 

í é )* 1080/60p, 1080/50p „Side-by-Side” (Egymás mellett) 
f á  „Over-Under” (Felett-alatt) 
f á  

*: A HDMI szabványok kötelező 3D formátuma. 
 

  3D jelek és módosítható/beállítási elemek  
 

A 3D jelektől függően előfordulhat, hogy a menük bizonyos elemei nem érhetők el 
beállítás/módosítás céljából. A nem módosítható elemek nem jelennek meg a menüben. A 
következő táblázatok ezeket az elemeket ismertetik. 

 

 
Elem 

3D jelek 

720/60p, 
720/50p 

1080/60i, 
1080/50i 

1080/24p 1080/60p 
1080/50p 

„Reality Creation” (Intelligens 
ké j ítá ) 

● ● ● ● 
„Advanced Iris” (Speciális 
í i b állítá ) 

– – – – 

„Lamp Control” (Lámpa szabályozás) ● ● ● ● 

„Motionflow” (Mozgókép javítás)*1 ● ● ● ● 
„NR” (Zajcsökentés) – – – – 

„MPEG NR” (MPEG zajcsökentés) – – – – 

„Smooth Gradation” (Simított 
színátmenet) 

– – – – 

„Film Mode” (Film mód) – ● – – 

x.v.Color ● ● ● ● 

„Aspect” (Képméretarány)*2 ● ● ● ● 

●: Módosítható/beállítható 
–: Nem módosítható/nem állítható be 
*1: Ez az elem 720/60p esetén a „Frame packing” (Képkocka egyesítés)/„Over-Under” (Felett-alatt) opcióknál, vagy 

1080/60p esetén az „Over-Under” (Felett-alatt) opciónál nem érhető el. 
*2:  A további részleteket lásd az „Aspect Mode” (Képméretarány mód) résznél található táblázatoknál (57. oldal). 

Megjegyzés 
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Ha a készülék úgy van beállítva, hogy 2D videoképeket 3D videoképekre alakítsa át, a Funkció  
menünél történő „3D Format” (3D formátum) beállításaitól függően előfordulhat, hogy a menük 
bizonyos elemei nem érhetők el beállítás/módosítás céljából. A nem módosítható elemek nem 
jelennek meg a menüben. A következő táblázatok ezeket az elemeket ismertetik. 

 

 
Elem 

3D jelek 

„Over-Under” 
(Felett-alatt) 

„Side-by-Side” 
(Egymás mellett) 

„Simulated 3D” 
(Szimulált 3D) 

„Reality Creation” (Intelligens 
képjavítás) 

● ● ● 

„Advanced Iris” (Speciális 
íriszbeállítás) 

– – – 

„Lamp Control” (Lámpa 
szabályozás) 

● ● ● 

„Motionflow” (Mozgókép 
 

● ● ● 
„NR” (Zajcsökentés) – – ● 
„MPEG NR” (MPEG 
zajcsökentés) 

– – ● 

„Smooth Gradation” (Simított 
színátmenet) 

– – ● 

„Film Mode” (Film mód)*2 – ● ● 
x.v.Color ● ● ● 

„Aspect” (Képméretarány)*3 ● ● ● 

●: Módosítható/beállítható 
–: Nem módosítható/nem állítható be 
*1: Ez az elem 720/60p esetén az „Over-Under” (Felett-alatt) opciónál, vagy 1080/60p esetén az „Over-Under” (Felett-
alatt) opciónál nem érhető el. 
*2:  Ez az elem 720/60p esetén, vagy 1080/60p esetén az „Over-Under” (Felett-alatt) opciónál nem érhető el. 
*3: A további részleteket lásd az „Aspect Mode” (Képméretarány mód) résznél található táblázatoknál (57. oldal). 

 
  „Aspect” (Képméretarány) mód   

 
A kiválasztható elemek a bemenő jel típusától vagy a 3D formátumtól függenek. 
A részleteket lásd a következő táblázatoknál. A nem kiválasztható elemek nem jelennek meg a 
menüben. 

2D 
 

Elfogadható jelek 1920 × 1080 
1280 × 720 

720 × 480 
720 × 576 Egyebek  

Előre beállított memória 
szám (oldal 53) 7, 8, 10-14 5, 6 26, 32, 37, 45, 47, 50, 

55 

Normál ● ● ●*1 

V-Stretch ● ● – 

Összenyomott ● ● – 

Nyújtott – ● – 

*1:  Nem jelenik meg a menüben, mert „Normal” (Normál) fix beállítással rendelkezik. 
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3D 
 

Elfogadható jelek 1920 × 1080, 1280 × 720 

„3D Format” (3D 
formátum) 

„Side-by-Side” 
(Egymás mellett) 

„Over-Under” 
(Felett-alatt) 

„Frame packing” 
(Képkocka 
egyesítés) 

„Simulated 3D” 
(Szimulált 3D) 

Előre beállított memória 
szám (oldal 53) 7, 8, 10-14 10-14 18-20, 71, 72 7, 8, 10-14 

Normál ● ● ● ● 
V-Stretch ● ● ● ● 
Összenyomott ● ● ● ● 
Nyújtott – – – – 

 
  „Motionflow” (Mozgókép javítás)   

 
A kiválasztható elemek a bemenő jel típusától vagy a 3D formátumtól függenek. 
A részleteket lásd a következő táblázatoknál. A nem kiválasztható elemek nem jelennek meg a 
menüben. 

2D 
 

 

Elfogadható jelek 

1920 × 1080 
1280 × 720 
720 × 480 
720 × 576 

 

Egyebek  

Előre beállított memória szám (oldal 53) 5-8, 10-13 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55 

„Impulse” (Impulzus) ● – 

„Combination” (Kombináció) ● – 

„Smooth High” (Simítás, nagy) ● – 

„Smooth Low” (Simítás, kicsi) ● – 

„True Cinema” (Valódi mozi) ● – 

3D 
 

Elfogadható jelek 1920 × 1080, 1280 × 720 

„3D Format” (3D 
formátum) 

„Frame packing” 
(Képkocka egyesítés) 

„Over-Under” 
(Felett-alatt) 

„Side-by-Side” 
(Egymás 
mellett) 

„Simulated 3D” 
(Szimulált 3D) 

Előre beállított 
memória szám 
(oldal 53) 

18 19 20, 71, 
72 

10, 12 11, 13 14 7, 8, 10-14 7, 8, 10-14 

„Impulse” 
(Impulzus) 

– – – – – – – – 

„Combination” 
(Kombináció) 

– – – – – – – – 

„Smooth High” 
(Simítás, nagy) 

– – ● – – ● ● ● 

„Smooth Low” 
(Simítás, kicsi) 

– ● ● – ● ● ● ● 

„True Cinema” 
(Valódi mozi) 

– – – – – – – – 
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  A módosítható/beállítási elemek tárolási feltételei   
 

Minden egyes módosítható/beállítási elem külön-külön letárolásra kerül az egyes bemeneti 
csatlakozókra vonatkozóan. A további részleteket lásd a következő táblázatoknál. 

Előre beállított memória szám minden egyes bemenő jelhez 
 

Bemenet Előre beállított memória szám 
HDMI 1 (2D) 5-8, 10-14, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55 
HDMI 2 (2D) 

HDMI 1 (3D) 7, 8, 10-14, 18-20, 71, 72 
HDMI 2 (3D) 

„Picture” (Kép) menü 
 

Elem Tárolási feltételek 

„Calib. előzetes beállításhoz Minden egyes bemenő jelhez 
„Reset” (Visszaállítás) Minden egyes bemenő jelhez és a Kalibrált előzetes beállításhoz 
„Reality Creation” (Intelligens 
képjavítás) 

„Advanced Iris” (Speciális 
íriszbeállítás) 
„Contrast Enhancer” 
( j í ó) „Lamp Control” (Lámpa 

bál á ) „Motionflow” (Mozgókép javítás) 
„Contrast” (Kontraszt) 
„Brightness” (Fényerő) 
„Color” (Szín) 
„Hue” (Árnyalat) 
„Color Temp.” 

D93-D55 
1-5. egyedi 

„Gain R” (Felső R) Minden egyes színhőmérséklethez, D93-D55 és 1-5. egyedi 
„Gain G” (Felső G) 
„Gain B” (Felső B) 

„Bias R” (Alsó R) 
„Bias G” (Alsó G) 
„Bias B” (Alsó B) 



60  

 

Elem Tárolási feltételek 

„Sharpness” (Képélesség) Minden egyes bemenő jelhez és a Kalibrált előzetes 
beállításhoz „NR” (Zajcsökentés) 

„MPEG NR” (MPEG zajcsökentés) 

„Smooth Gradation” (Simított 
színátmenet) 
„Film Mode” (Film mód) 
„Gamma Correction” (Gammakorrekció) 
„Color Correction” (Színkorrekció) 
„Clear White” (Fehér derítés) 
x.v.Color 
„Color Space” (Színtér) 
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Kivetítési távolság és lencseeltolási tartomány 
A kivetítési távolság a lencse eleje és azon felület közötti távolságot jelenti, amelyre a képet 
kivetítik. 

 

 

 
A lencseeltolási tartomány azt a százalékos értékben (%) megadott távolságot jelenti, amennyivel 
a lencse a kivetített kép középpontjától számítva eltolható. A lencseeltolási tartomány akkor 
tekinthető 0%-nak, ha az ábrán látható „A” pont (az a pont, ahol a lencse középpontján áthaladó 
egyenes és a kivetített kép derékszöget zár 
be) egybeesik van a kivetített kép középpontjával, és a kivetített kép teljes szélessége és teljes 
magassága 100%-nak tekinthető. 

 
Kivetített kép 

 

 
Lencseeltolási 
tartomány 

 
 

VS + 

 
 

A lencse középpontja 
50% kivetített kép 

közepe 
 

A lencse 
középpontja 

 
HS – HS + 

 
50% 

A 
 
 

A készülék 
oldala 

 
VS – 

 
Kivetített kép 

Árnyékolt terület: Lencseeltolási tartomány 
 

Kivetített kép 
 

 
Lencseeltolási tartomány 

50% 
 
 
 

50% 

kivetített kép 
közepe 

 
 
 
 
 

A 

A lencse középpontja 

 
A készülék teteje 

 

VS +:  Függőleges lencseeltolási tartomány (felfelé) [%] 
VS –:  Függőleges lencseeltolási tartomány (lefelé) [%] 
HS +: Vízszintes lencseeltolási tartomány (jobbra) [%] 
HS –:  Vízszintes lencseeltolási tartomány (balra) [%] 

„L” kivetítési 
 

Kivetített kép A lencse eleje 
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Kivetítés 1,78:1 (16:9) formátumban 
 
 
 

Videó megjelenítési 
terület Kivetítési 
terület 

 
Kivetítési távolság  

Mértékegység: m 
(inch) 

 

Kivetítési képméret  
„L” kivetítési távolság Átlósan Szélesség × Magasság 

80" (2,03 m) 1,77 × 1,00 (70 × 39) 2,40-3,83 (95-150) 
100" (2,54 m) 2,21 × 1,25 (87 × 49) 3,00-4,79 (119-188) 
120" (3,05 m) 2,66 × 1,49 (105 × 59) 3,61-5,76 (142-226) 

150" (3,81 m) 3,32 × 1,87 (131 × 74) 4,52-7,20 (178-283) 
200" (5,08 m) 4,43 ×2.49 (174 × 98) 6,04-9,61 (238-378) 

Kivetítési távolság képlet 
D: Kivetített képméret (átlósan) Mértékegység: m 
(inch) 

 

„L” kivetítési távolság (legkisebb hossz) „L” kivetítési távolság (legnagyobb hossz) 

L = 0,030349 × D – 0,0354 
L = 1,194837 × D – 1,3915 

L = 0,048191 × D – 0,0212 
(L = 1,897302 × D – 0,8329) 

Lencseeltolási tartomány 
 

71% 
 
 

VS + = VS – = 71 – 2,840 × (HS + vagy HS –) [%] 
HS + = HS – = 25 – 0,352 × (VS + vagy VS –) [%] 

 
 

71% 

1,78 

1 

25% 25% 
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Méretek 
 

Elöl  
Mértékegység: mm (inch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alsó rész  
Mértékegység: mm (inch) 

 

407,4 (16 
 

203,7 (8 
 

203,7 (8 
 

A lencse 
középpontja 

115,9 (4 
5/8) 

  
 

150,6 (6) 
 

316,4 (12 1/2) 
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182,8 (7 1/4) 130 (5 
 

A lencse 
középpontja 

A készülékház 
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A PSS-H10 támogatott felfüggesztés csatlakoztatása 
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182,8 (7 1/4) 130 (5 1/8) 

A készülékház 
eleje 

A lencse 
középpontja 

227,8 (9) Felső mennyezeti 
rögzítőkonzol 

Felülnézet  
Mértékegység: mm 
(inch) 
 

A tartórúd középpontja (A tartórúd középpontja 
nem esik egybe a készülék középpontjával.) 
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NYILATKOZATOK 
ÉS LICENCEK 
A TERMÉKNÉL 
HASZNÁLT 
SZOFTVERHEZ 
GPL/LGPL LICENCES SZOFTVER 
A termékben a következő GPL végrehajtható 
programok és LGPL programkönyvtárak kerülnek 
felhasználásra, amelyek a jelen dokumentáció 
részét képező GPL/ LGPL licenc-megállapodások 
alá esnek: 

 
Csomagjegyzék: 
linux-kernel 
alsa-lib 
busybox 
crypto 
directfb 
dosfstools 
e2fsprogs 
exceptionmonitor 
fuse 
gdisk 
glib 
glibc 
iptables 
libmicrohttpd 
libnuma (in numactl) 
procps 
pump-autoip 
XZ utils 
A következő végrehajtható programok és 
programkönyvtárak forráskódjai, valamint más 
végrehajtható programok és programkönyvtárak az 
alábbi linken szerezhetők 
meg:http://oss.sony.net/Products/Linux/ 
=============================== 

 
GNU ÁLTALÁNOS NYILVÁNOS 
LICENSZ 
2. verzió, 1991. június 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, 
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 
02110-1301, USA. A jelen licencdokumentumot 
bárki szabadon lemásolhatja és a pontos másolatait 
terjesztheti, de a módosítása tilos. 

 
Előszó 
A legtöbb szoftverlicenc azért készül, hogy 
megfossza a felhasználókat a terjesztéshez és a 
módosításhoz való joguktól.  Ezzel szemben a GNU 
General Public License célja, hogy garantálja a 
szabad szoftver szabadon terjeszthetőségét és 
módosíthatóságát – ezáltal biztosítva a szoftver 
szabad felhasználhatóságát minden felhasználó 
számára.  A General Public License a Free Software 
Foundation legtöbb 

szoftverére érvényes, és érvényes lehet bármely más 
programra, melynek szerzője e licenc alkalmazása 
mellett dönt.  (A Free Software Foundation egyes 
szoftvereire a GNU Lesser General Public License 
vonatkozik.) Ön is választhatja ezt a licencelést 
programjai számára. 
A szabad szoftver megjelölés nem jelenti azt, hogy a 
szoftvernek nem lehet ára.  A General Public License 
licenccsalád tervezésekor az volt a fő szempont, hogy 
megmaradjon a szoftver terjesztésének joga (ezért 
akár pénzt is kérhet a terjesztő), hogy a felhasználó 
programmal együtt megkapja a forrást vagy 
hozzájuthasson a forráskódhoz, hogy 
megváltoztathassa a szoftvert, vagy felhasználhassa 
egy darabját egy új szabad szoftver létrehozásához; 
és hogy tudja, ezeket a dolgokat megteheti. 
A jogai védelmének érdekében szükség van bizonyos 
korlátozásokra, amelyek megtiltják mindenkinek, 
hogy megtagadják ezeket a jogokat Öntől, vagy hogy 
azt kérjék Öntől, hogy mondjon le ezekről a jogokról.  
Ezek a korlátozások feladatokat rónak Önre, ha úgy 
dönt, hogy szabad szoftvereket terjeszt vagy módosít. 
Ha például úgy dönt, hogy szabad szoftvert terjeszt, 
mindegy, hogy pénzért vagy ingyen, annak aki a 
szoftvert kapja, meg kell kapnia az összes jogot is, 
amivel Ön rendelkezik.  Meg kell győződnie róla, 
hogy ő is megkapja – vagy megkaphatja, ha kéri – a 
forráskódot. És meg kell mutatnia neki ezeket a 
feltételeket, hogy tisztában legyen a jogaival. 
Jogai védelme két lépésben valósul meg: (1) a 
szoftver szerzői jogvédelem alá esik, és (2) 
rendelkezésére bocsátjuk ezt a licencet, amely által 
bárkinek törvény adta joga lesz másolatot készíteni a 
szoftverről, azt terjeszteni vagy módosítani. 
Azonkívül, minden programíró és a saját magunk 
védelmében, biztosak akarunk lenni abban, hogy 
mindenki megérti: a szabad szoftverre nincs 
garanciavállalás.  Ha a szoftvert módosítja valaki, és 
a módosított változatot terjeszti, azt akarjuk, hogy aki 
azt megkapja, tudja, hogy nem az eredeti változatot 
használja, tehát ha a módosított változatba mások 
hibákat csempésznek, ez ne tehessen kárt az eredeti 
szerző hírnevében. Végül, minden szabad programra 
állandó veszélyt jelent a szoftverek 
szabadalmaztatása.  El szeretnénk kerülni azt, hogy a 
szabad programok terjesztői önállóan 
szabadalmaztassák a szoftvereket, és így a program 
szabadalmi oltalom alá kerüljön. Ennek elkerülése 
végett egyértelműen lefektettük, hogy minden, a 
programban felhasznált szabadalom bárki számára 
szabadon felhasználható legyen, vagy ne is essen 
szabadalmi védelem alá. 
A másolásra, terjesztésre és módosításra vonatkozó 
pontos feltételek a következők: 

 
A MÁSOLÁSRA, TERJESZTÉSRE ÉS 
MÓDOSÍTÁSRA VONATKOZÓ GNU GPL 
FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK     
1. Ezek a jogok vonatkoznak bármely olyan 
programra vagy munkára, melynek a szerzői jogi 
megjegyzésében a jog tulajdonosa a következő 
szöveget helyezte el: Terjeszthető a GNU GPL-be 
foglaltak alapján.  A következőkben a Program 

http://oss.sony.net/Products/Linux/
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megjelölés vonatkozik bármely programra, vagy 
munkára, a Programon alapuló munka pedig magát 
a Programot, vagy a Programot felhasználó szerzői 
joggal védett munkát jelenti, vagyis olyan munkát, 
mely tartalmazza a Programot, vagy annak egy 
részletét, módosítottan vagy módosítatlanul és/vagy 
más nyelvre fordítva. (A továbbiakban a fordítás 
minden egyéb megkötés nélkül beletartozik a 
módosítás fogalmába.) Minden engedményes 
megszólítása „Ön”. A jelen Licenc a másoláson, 
terjesztésen és módosításon kívül más 
tevékenységre nem vonatkozik, azok a hatályán 
kívül esnek.  A Program futtatása nincs korlátozva, 
illetve a Program kimenetére is csak abban az 
esetben vonatkozik ez a szabályozás, ha az 
tartalmazza a Programon alapuló munka egy 
részletét (attól függetlenül, hogy ez a Program 
futtatásával jött-e létre). Ez tehát a Program 
működésétől függ. 
2. A Program forráskódja másolható és terjeszthető 
módosítás nélkül bármely adathordozón, feltéve, hogy 
minden egyes példányon pontosan szerepel a megfelelő 
szerzői jogi megjegyzés, illetve a garanciavállalás 
elutasítása. Érintetlenül kell hagyni minden erre a 
szabályozásra és a garancia teljes hiányára utaló 
szöveget, és ezt a dokumentumot is el kell juttatni 
mindazokhoz akik a Programot kapják. 
Felszámítható díj a másolat fizikai továbbítása fejében, 
illetve ellenszolgáltatás fejében garanciális támogatás is 
biztosítható.     
3. A Program, vagy egy darabja módosítható, mely így 
az egy a Programon alapuló munkát alkot, a módosítás 
ezután tovább terjeszthető az 1. részben adott feltételek 
szerint, ha az alábbi feltételek is teljesülnek: 
a) A módosított fájlokat el kell látni olyan 
megjegyzéssel, mely feltünteti a módosítást végző nevét 
és a módosítások dátumát. 
b) Minden olyan munkát vagy programot, mely részben 
vagy egészben tartalmazza a Programot vagy a 
Programon alapul, olyan szabályokkal kell kiadni, hogy 
annak használati joga harmadik személy részére 
ingyenesen hozzáférhető legyen, ezen dokumentumban 
található szabályok alapján. 
c) Ha a módosított Program interaktív bemenetet 
használ, akkor azt úgy kell elkészíteni, hogy a 
megszokott módon történő indításkor megjelenítsen egy 
üzenetet a megfelelő szerzői jogi megjegyzéssel és a 
garancia hiányára utaló közléssel (vagy éppen azzal az 
információval, hogy minként juthat valaki garanciához), 
illetve azzal az információval, hogy bárki terjesztheti a 
Programot eme feltételek alapján. Ezenkívül utalást kell 
tenni rá, hogy miként olvashatja el a felhasználó ezt a 
dokumentumot. (Kivétel: ha a Program interaktív 
ugyan, de nem jelenít meg hasonló üzenetet, akkor a 
Programon alapuló munkának sem kell ezt tennie.) 
Ezek a feltételek a módosított munkára, mint egészre 
vonatkoznak. Ha a munka egy azonosítható részei nem a 
Programon alapulnak, függetlenként elkülönülten 
azonosíthatók, akkor ez a szabályozás nem vonatkozik 
ezekre a részekre, ha azok külön munkaként vannak 
terjesztve.  Viszont, ha ugyanez a rész az egész 
részeként kerül terjesztésre, és az egész a Programon 
alapuló munka, akkor az egész terjesztése csak ezen 
dokumentum alapján lehetséges,  

mely ebben az esetben a jogokat minden egyes felhasználó 
számára kiterjeszti az egészre tekintet nélkül arra, hogy 
mely részt ki írta. 
Ezen szövegrésznek nem az a célja, hogy a mások jogait 
elvegye vagy korlátozza a kizárólag saját maga által írt 
munkákra. A cél, hogy a jogok gyakorlása szabályozva 
legyen a Programon alapuló illetve a gyűjteményes 
munkák terjesztése esetében is. 
Ezenkívül más munkák, melyek nem a Programon 
alapulnak, a Programmal (vagy a Programon alapuló 
munkával) közös adathordozón vagy adattárolón 
szereplése nem jelenti ezen szabályok érvényességét 
azokra is. 
4. A program (vagy a programon alapuló munka a 2. 
szakasz alapján) másolható és terjeszthető tárgykódú vagy 
végrehajtható kódú formájában az 1. és 2. szakaszban 
foglaltak szerint, amennyiben az alábbi feltételek is 
teljesülnek: 
a) A teljes, gép által értelmezhető forráskód kíséri az 
anyagot, melynek terjesztése az 1. és 2. szakaszban 
foglaltak szerint történik, szoftverterjesztésre használt 
hordozón; vagy 
b) Egy legalább három évre szóló írásos ajánlat kíséri az 
anyagot, mely szerint bármely külső személynek 
rendelkezésre áll a teljes gép által értelmezhető forráskód, 
a fizikai továbbítást fedező összegnél nem nagyobb díjért 
az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint szoftverterjesztésre 
használt adathordozón; vagy 
c) Olyan tájékoztatás kíséri az anyagot, mely tartalmazza 
az írásos ajánlat szövegét a forráskód biztosítására. (Ez az 
alternatíva csak nem kereskedelmi terjesztés esetén 
alkalmazható, abban az esetben, ha a terjesztő a 
Programhoz a tárgykódú vagy forráskódú formájában 
jutott hozzá az ajánlattal együtt a b. cikkelynek 
megfelelően.) 
Egy munka forráskódja a munkának azt a formáját jelenti, 
melyben a módosításokat szokás végezni.  Egy 
végrehajtható program esetében a teljes forráskód jelenti a 
modulok forráskódját, a kapcsolódó felületkezelő 
definíciós fájlokat, és a fordítást vezérlő parancsfájlokat. 
Egy speciális kivételként a forráskódnak nem kell 
tartalmaznia az operációs rendszer főbb részeit (kernel 
fordítóprogram stb.), melyen a végrehajtható kód fut, 
hacsak nem  
tartozik ehhez maga a program is. 
Ha a végrehajtható program vagy tárgykód terjesztése a 
forráskód hozzáférését egy megadott helyen biztosító 
ajánlattal történik, ez az ajánlat egyenértékű a forráskód 
terjesztésével, még akkor is, ha másoknak így nem kell a 
forrást lemásolniuk a tárgykóddal együtt. 
5. A Programot csak az ebben a dokumentumban 
leírtaknak megfelelően lehet lemásolni, terjeszteni, 
módosítani, rá jogokat bejegyezni.  Az egyéb módon való 
másolás, módosítás, terjesztés, jogok bejegyzése semmissé 
teszi a dokumentumban közzétett jogosultságokat és 
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automatikusan megszünteti a jelen licenc szerinti jogait. 
Akik azonban jogaikat ennek a szerzői jogi 
szabályozásnak a keretei között kapták, azok joga 
mindaddig megmarad, amíg teljesen megfelelnek a 
leírtaknak. 
6. Nem kötelező elfogadnia ezt a szabályozást, hiszen 
nem írta alá. Azonban semmi más nem adhat jogokat a 
Program vagy a származékos termékei 
továbbterjesztésére és módosítására.  Ezeket a 
cselekedeteket a törvény bünteti, ha nem a jelen szerzői 
jogi szabályozás keretei között történnek. Mindezek 
miatt a Program (vagy a Programon alapuló munka) 
terjesztése vagy módosítása e Licenc szabályainak, 
illetve a Program vagy az azon alapuló munkák 
másolására, terjesztésére és módosítására vonatkozó 
feltételek elfogadását jelenti. 
7. Minden alkalommal, amikor a Program (vagy az 
azon alapuló munka) továbbadása történik, a Program 
vevője automatikusan hozzájut a Program eredeti 
tulajdonosának szerzői jogait tartalmazó 
dokumentumhoz, mely biztosítja a Program másolását 
és terjesztését e feltételek szerint.  Nem lehet 
semmilyen módon tovább korlátozni a fogadó félnek az 
itt megadott jogait. Ön nem felelős más személyekkel 
betartatni ezeket a szabályokat. 
8. Ha bírósági határozat, szabadalomsértés vélelme, 
vagy egyéb (nem kizárólag szabadalmakkal 
kapcsolatos) okból olyan feltételeknek kell megfelelnie 
(akár bírósági határozat, akár megállapodás, akár bármi 
más eredményeképp), amelyek ellentétesek a jelen 
feltételekkel, az nem menti fel a terjesztőt a jelen 
feltételek figyelembevétele alól.  Ha a terjesztés nem 
lehetséges, mert Ön nem képes a jelen Licenc szerinti 
kötelezettségeit és más vonatkozó kötelezettségeket 
egyidejűleg teljesíteni, akkor ennek következményeként 
a Program egyáltalán nem terjeszthető. Például, ha egy 
szabadalmi szerződés nem engedi meg egy program 
tiszteletdíj nélküli terjesztését, akkor az egyetlen módja, 
hogy eleget tegyen valaki mindkét szabályozásnak az, 
hogy eláll a továbbfejlesztett program terjesztésétől. 
Ha ennek a szakasznak bármely része érvénytelen, vagy 
nem érvényesíthető valamely körülmény folytán, akkor 
a szakasz fennmaradó részét kell alkalmazni, egyéb 
esetekben pedig a szakasz egésze alkalmazandó. Ennek 
a szakasznak nem az a célja, hogy a szabadalmak vagy 
egyéb hasonló jogok elutasítására bírjon bárkit is. 
Mindössze meg szeretné védeni a szabad szoftver 
terjesztés rendszerének egységét, melyet a szabad 
közreadást szabályozó feltételrendszerek teremtenek 
meg.  Sok ember nagymértékben járult hozzá az e 
rendszer keretében terjesztett, különféle szoftverekhez, 
és számít a rendszer következetes alkalmazására; azt a 
szerző/adományozó dönti el, hogy a szoftverét más 
rendszer szerint is közzé kívánja-e tenni, és a licencet 
kapók ezt nem befolyásolhatják. 

Ez a szakasz pontosan szeretné tisztázni a szabályozás 
hátralevő részének lehetséges következményeit. 
9. Ha a Program terjesztése és/vagy használata egyes 
országokban nem lehetséges szabadalmak vagy szerzői 
jogokkal védett kapcsolódási felületek miatt, akkor a 
Program szerzői jogainak eredeti tulajdonosa, aki a 
Programot ezen szabályozás alapján adja közre, egy 
földrajzi megkötést adhat a terjesztésre, és egyes 
országokat kizárhat. Ekkor a terjesztés csak azokban az 
országokban lehetséges, amelyek nem lettek ilyen módon 
kizárva. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a jelen 
licenc ezt a megkötést is tartalmazza, ugyanúgy, mintha az 
a szövegében lenne leírva. 
10. A Free Software Foundation időnként a 
dokumentum felülvizsgált illetve újabb változatait adja ki.  
Ezek az újabb dokumentumok az előzőek szellemében 
készülnek, de részletekben különbözhetnek, hogy új 
problémákat vagy aggályokat is kezeljenek. 
A dokumentum minden változata egy megkülönböztető 
verziószámmal ellátva jelenik meg. 
Ha a program szerzői jogi megjegyzésében egy bizonyos 
vagy annál újabb verzió van megjelölve, akkor lehetőség 
van akár a megjelölt, vagy a Free Software Foundation 
által kiadott későbbi verzióban leírt feltételek követésére. 
Ha nincs ilyen megjelölt verzió, akkor a Free Software 
Foundation által valaha kibocsátott bármelyik 
dokumentum alkalmazására lehetőség van. 
11. Ha a Programot más szabad szoftverbe kívánja 
belefoglalni, melynek szerzői jogi szabályozása eltérő, 
akkor erre a szerzőtől engedélyt kell szerezni.  Abban az 
esetben, ha a program szerzői jogainak tulajdonosa a Free 
Software Foundation, akkor a Free Software Foundation 
címére kell írni.  A döntés a következő két cél szem előtt 
tartásával fog történni: megmaradjon a szabad szoftveren 
alapuló munkák szabad állapota, valamint segítse elő a 
szoftver újrafelhasználását és megosztását. 

 
A GARANCIAVÁLLALÁS HIÁNYA 
MIVEL A PROGRAM HASZNÁLATI JOGA 
DÍJMENTES, A PROGRAMHOZ NEM JÁR 
GARANCIA AZ IDE VONATKOZÓ 
JOGSZABÁLYNAK MEGFELELŐEN.  
AMENNYIBEN A SZERZŐI JOGOK 
TULAJDONOSAI ÍRÁSBAN MÁSKÉNT NEM 
NYILATKOZNAK, A PROGRAM ÚGY AHOGY 
VAN KERÜL KIADÁSRA MINDENFÉLE 
GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL. A 
PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN NINCS SEM 
SZÁRMAZTATOTT, SEM EGYÉB 
GARANCIAVÁLLALÁS, BELEÉRTVE DE NEM 
KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMBA 
HOZHATÓSÁGRA VAGY 
ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ 
GARANCIÁKAT.  A PROGRAM MINŐSÉGÉBŐL 
ÉS MŰKÖDÉSÉBŐL FAKADÓ ÖSSZES 
KOCKÁZAT A FELHASZNÁLÓT TERHELI. 
HA A PROGRAM HIBÁSAN MŰKÖDIK, A 
FELHASZNÁLÓNAK MAGÁNAK KELL 
VÁLLALNIA A JAVÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES 
MINDEN KÖLTSÉGET. 
AMENNYIBEN A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK, 
VAGY A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI 
ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁSBAN MÁSKÉNT NEM 
RENDELKEZNEK,  
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SEM A PROGRAM SZERZŐJE SEM MÁSOK, AKIK 
MÓDOSÍTOTTÁK ÉS/VAGY TERJESZTETTÉK A 
PROGRAMOT A FENTIEKNEK MEGFELELŐEN, 
NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ KÁROKÉRT 
MELYEK LEHETNEK VÉLETLENEK, VAGY 
MEGHATÁROZOTT KÖRÜLMÉNYEK MIATT 
TÖRTÉNTEK (BELEÉRTVE DE NEM 
KIZÁRÓLAGOSAN AZ ADATVESZTÉST ÉS A 
HELYTELEN ADATFELDOLGOZÁST, VALAMINT 
A MÁS PROGRAMOKKAL VALÓ HIBÁS 
EGYÜTTMŰKÖDÉST), AKKOR SEM, HA EZEN 
FELEK TUDATÁBAN VOLTAK ILYEN KÁROK 
KELETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉNEK. 

 
A FELTÉTELEK VÉGE 
Hogyan alkalmazhatók ezek a szabályok egy 
új programra? 
Ha Ön egy új programot készít és szeretné hogy az a 
többi ember számára a lehető leginkább hasznos legyen, 
annak az a legjobb módja, hogy Szabad Szoftverré teszi 
azt, megengedve bárki számára a szabad másolást és 
módosítást e feltételek alapján. 
Ehhez a következő megjegyzést kell csatolni a 
programhoz.  A legbiztosabb ezt minden egyes 
forrásfájl elejére beírni, így közölve leghatásosabban a 
garancia visszautasítását. Minden fájl ezenkívül kell, 
hogy tartalmazzon egy copyright sort és egy utalást arra 
helyre, ahol a teljes szöveg található. 
<Egy sor mely megadja a program nevét, és leírja, hogy 
mit csinál.> Copyright (C) <év> <a szerző neve> 
Ez egy szabad szoftver; mely a Free Software 
Foundation által kiadott GNU Általános Nyilvános 
Licenc – a 2. vagy későbbi verzió (szabadon 
választható) – feltételei szerint terjeszthető illetve 
módosítható. 
Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, 
hogy hasznos lesz, de MINDEN EGYÉB GARANCIA 
NÉLKÜL, AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY 
VALAMELY CÉLRA VALÓ 
ALKALMAZHATÓSÁGRA VALÓ 
SZÁRMAZTATOTT GARANCIÁT IS BELEÉRTVE. 
A további részleteket lásd 
a GNU Általános Nyilvános Licencénél. A programmal 
együtt meg kellett kapnia a GNU GNU Általános 
Nyilvános Licencének egy példányát is. Ha mégsem, 
akkor ezt a Free Software Foundationnek küldött 
levélben jelezni kell. Cím: Free Software Foundation, 
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 
02110-1301, USA). A programhoz csatolni kell azt is, 
hogy elektronikus vagy sima levél útján miként lehet 
kapcsolatba lépni Önnel. 
Ha a program interaktív, a következőhöz hasonló 
üzenettel lehet ezt megtenni a program indulásakor: 
Gnomovision version 69, Copyright (C) 20yy a szerző 
neve A Gnomovision programhoz SEMMIFÉLE 
GARANCIA NEM JÁR; A részletes tájékoztatáshoz 
ezt kell begépelni: „show w”. 
Ez egy szabad szoftver; bizonyos feltételek mellett 
terjeszthető illetve módosítható. A részletes 
tájékoztatáshoz ezt kell begépelni: „show c”. 
A „show w” és „show c” képzeletbeli parancsok, és a 
GNU Általános Nyilvános Licenc megfelelő 

szakaszát kell megjeleníteniük. Természetesen a valódi 
parancsok a „show w”-től és a „show c”-től eltérőek is 
lehetnek, a programtól függően lehetnek akár 
egérkattintások vagy menüpontok is. 
Ha szükséges, meg kell szerezni a munkáltatótól (ha Ön 
programozóként dolgozik) vagy iskolától a program 
szerzői jogairól való lemondás igazolását. Erre itt egy 
példa (a nevek megváltoztatandók): 
A Yoyodyne, Inc., ezennel lemond minden szerzői jogi 
érdekeltségéről  a „Gnomovision” programmal 
kapcsolatban (amely a fordítókhoz kerül át), melyet 
James Hacker írt. 
<Ty Coon aláírása>, 1989. április 1. Ty Coon, 
Elnökhelyettes 
Az Általános Nyilvános Licenc nem engedi meg, hogy 
Szabad Szoftvert szabadalommal védett programokba 
foglalják bele.  
Ha a program egy eljáráskönyvtár, akkor inkább a más 
programokkal való összefűzését célszerű megengedni. 
Ha ez a cél, akkor e Licenc helyett a GNU Könyvtár 
Általános Nyilvános Licencet kell használni. 
=============================== 

 
GNU PROGRAMKÖNYVTÁR 
ÁLTALÁNOS NYILVÁNOS LICENC 
2.1 verzió, 1999. február 
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, 
USA. A jelen licencdokumentumot bárki szabadon 
lemásolhatja és a pontos másolatait terjesztheti, de a 
módosítása tilos. 
[Ez az LGPL első kiadott változata. A GNU 
Programkönyvtár Általános Nyilvános Licenc v2 újabb 
változatának számít, innen a 2.1-es verziószám.] 

 
Előszó 
A legtöbb szoftverlicenc azért készül, hogy megfossza a 
felhasználókat a terjesztéshez és a módosításhoz való 
joguktól.  Ezzel szemben a GNU GPL licenccsalád célja, 
hogy garantálja a szabad szoftver másolásának és 
terjesztésének szabadságát, ezáltal biztosítva a szoftver 
szabad felhasználhatóságát minden felhasználó számára. 
Ez a licenc, a Programkönyvtár Általános Nyilvános 
Licenc (LGPL) a Free Software Foundation speciálisan 
kialakított szoftvercsomagjaira - jellemzően 
programkönyvtárakra -, illetve minden olyan 
szoftvercsomagra érvényes, amelynek szerzője úgy dönt, 
hogy ezt használja a szerzői jog megjelölésekor.  Ön is 
használhatja, de azt javasoljuk, az alábbi magyarázatok 
alapján először gondolja át, hogy ez a licenc, vagy a 
szokásos GPL (GNU Általános Nyilvános Licenc) számít-
e jobb követendő stratégiának. A szabad szoftver 
megjelölés nem jelenti azt, hogy a szoftvernek nem lehet 
ára.  A General Public License licenccsalád tervezésekor 
az volt a fő szempont, hogy megmaradjon a szoftver 
terjesztésének joga (ezért akár pénzt is kérhet a terjesztő), 
hogy a felhasználó programmal együtt megkapja a forrást 
vagy hozzájuthasson a forráskódhoz, hogy 
megváltoztathassa a szoftvert, vagy felhasználhassa egy 
darabját 
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egy új szabad szoftver létrehozásához; és hogy tudja, 
ezeket a dolgokat megteheti. 
A jogai védelmének érdekében szükség van bizonyos 
korlátozásokra, amelyek megtiltják a forgalmazóknak, 
hogy megtagadják ezeket a jogokat Öntől, vagy hogy 
azt kérjék Öntől, hogy mondjon le ezekről a jogokról.  
Ezek a korlátozások feladatokat rónak Önre, ha úgy 
dönt, hogy szabad szoftvereket terjeszt vagy módosít. 
Ha például úgy dönt, hogy szabad szoftvert terjeszt, 
mindegy, hogy pénzért vagy ingyen, annak aki a 
szoftvert kapja, meg kell kapnia az összes jogot is, 
amivel Ön rendelkezik.  Meg kell győződnie róla, hogy 
ő is megkapja – vagy megkaphatja, ha kéri – a 
forráskódot. Ha a könyvtárhoz más kódokat is 
hozzákapcsol, akkor a teljes objektumfájlt át kell adni a 
fogadó feleknek, hogy azok újra hozzákapcsolhassák a 
könyvtárhoz, miután elvégezték a könyvtár módosításait 
és újbóli összeállítását. És meg kell mutatnia neki 
ezeket a feltételeket, hogy tisztában legyen a jogaival. 
Jogai védelme két lépésben valósul meg: (1) a 
programkönyvtár szerzői jogainak védelméből és (2)  a 
jelen licenc biztosításából, amely jogalapot biztosít a 
programkönyvtár másolására, terjesztésére és/vagy 
módosítására. 
Az egyes terjesztők védelmében egyértelművé akarjuk 
tenni, hogy a szabad programkönyvtárra nincs jótállás. 
Ha a programkönyvtárat módosították és továbbadták, 
akkor mindenkinek, aki a módosított változatot kapja, 
tudnia kell, hogy az nem az eredeti, így a mások által 
okozott hibáknak nem lehet hatása az eredeti szerző 
hírnevére. 
Végül, a szabad szoftver létét állandóan fenyegetik a 
szoftverszabadalmak. El szeretnénk kerülni annak 
veszélyét, hogy a szabad program terjesztői szabadalmat 
jegyezhessenek be rá, ezáltal saját szellemi tulajdont 
képezővé tegyék a programot. Ennek érdekében 
ragaszkodunk hozzá, hogy a programkönyvtár egy 
változatával kapcsolatban megszerzett bármely 
szabadalmi engedélynek összhangban kell lennie a jelen 
licencben taglalt teljesen szabad használattal. 
A legtöbb GNU szoftverre, beleértve egyes 
programkönyvtárakat is, a normál GNU General Public 
License (GPL) feltételei vonatkoznak. Ez a licenc, a 
GNU Lesser General Public License (LGPL), 
meghatározott programkönyvtárakra vonatkozik, és 
eléggé eltér a normál GNU General Public License-től. 
Ezt a licencet azért alkalmazzuk bizonyos 
programkönyvtáraknál, hogy engedélyezhessük a 
beépítésüket nem szabad programokba is. 
Amikor egy programot összeszerkesztenek egy 
programkönyvtárral, függetlenül attól, hogy statikusan 
vagy egy megosztott programkönyvtár használatával, a 
kettő kombinációja jogilag közös munkának, az eredeti 
programkönyvtár leszármazottjának számít. A normál 
GNU GPL feltételek ezért csak akkor engedi az ilyen 
összeszerkesztést, ha a teljes kombináció is megfelel a 
szabadság feltételeinek. Az LGPL azonban kevésbé 
szigorúan rendelkezik más kódnak a 
programkönyvtárral való összeszerkesztéséről. 
Azért Lesser General Public License-nek hívjuk ezt a 
licencet, mert kevesebbet tesz a felhasználó 
szabadságának védelme érdekében, mint a normál GNU 
GPL. Szintén kevesebb előnyt nyújt a többi 
szabadszoftver-fejlesztőnek a versenytárs, nem szabad 
programokkal szemben. 
Az ilyen előnyök miatt használjuk magunk is a normál 
GNU GPL-t számos programkönyvtárhoz. 

Néhány speciális esetben azonban a GNU LGPL 
használata előnyösebb. 
Például előfordulhat, hogy igény van egy meghatározott 
programkönyvtárnak a lehető legszélesebb körben 
történő elterjesztésére, hogy az válhasson a de facto 
szabvánnyá.  Ehhez engedélyezni kell, hogy a nem 
szabad programok is használhassák a 
programkönyvtárat. Gyakoribb eset az, hogy egy 
szabad programkönyvtár ugyanazt a feladatot látja el, 
mint a széles körben használt nem szabad 
programkönyvtárak. Ebben az esetben igen kevés előny 
származik a programkönyvtár kizárólag szabad 
szoftverekben felhasználásra való korlátozásának, tehát 
ilyenkor is az LGPL feltételeit használjuk. 
Más esetben egy adott programkönyvtár nem szabad 
programokban felhasználásának engedélyezése azt 
jelenti, hogy több ember használhat szabad szoftvert.  
Például a GNU C Programkönyvtár felhasználása nem 
szabad programokban azt jelenti, hogy sokkal több 
ember használhatja a teljes GNU operációs rendszert, 
illetve annak változatát, a GNU/Linux operációs 
rendszert. 
Bár az LGPL kevésbé védi a felhasználók szabadságát, 
azt azonban garantálja, hogy a Programkönyvtárral 
összeszerkesztett program felhasználója jogosult legyen 
a program használatára a Programkönyvtár módosított 
változatával is. 
A másolásra, terjesztésre és módosításra vonatkozó 
pontos feltételek a következők: Nagyon fontos 
megkülönböztetni a „programkönyvtáron alapuló 
munka” és a „programkönyvtárat felhasználó munka” 
fogalmakat. Az előbbi a programkönyvtárból származó 
kódot tartalmaz, míg az utóbbi a futásához igényli a 
programkönyvtárat. 

 
A MÁSOLÁSRA, TERJESZTÉSRE ÉS 
MÓDOSÍTÁSRA VONATKOZÓ GNU 
LGPL FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK     
0. Ez a licenc minden olyan programkönyvtárra vagy 
egyéb programra vonatkozik, amelyhez a szerzői jog 
tulajdonosa vagy egyéb jogosult fél azt a megjegyzést 
fűzte, hogy az a jelen LGPL-ben (más néven a "jelen 
Licencben") foglaltak alapján terjeszthető. Minden 
engedményes megszólítása „Ön”. 
"Programkönyvtár" alatt függvények és/vagy adatok 
gyűjteményét értjük, amely úgy lett elkészítve, hogy 
kényelmesen összeszerkeszthető legyen 
alkalmazásprogramokkal (amelyek a függvények és az 
adatok egy részét használják), végrehajtható fájlok 
elkészítéséhez. 
Az alábbiakban a Programkönyvtár kifejezés bármely 
ilyen programkönyvtárra vagy munkára vonatkozik. 
A "Programkönyvtáron alapuló munka" pedig magát a 
Programkönyvtárat vagy egy szerzői joggal védett 
munkát jelenti: vagyis olyan munkát, amely tartalmazza 
a Programkönyvtárat vagy annak egy részletét, 
módosítva vagy módosítás nélkül és/vagy más nyelvre 
fordítva. (Az alábbiakban a fordítás minden egyéb 
megkötés nélkül beletartozik a módosítás fogalmába.) 
Egy munka "Forráskódja" a munkának az a formátuma, 
amelyben a módosítások elvégzése a legegyszerűbben 
kivitelezhető.  Egy programkönyvtár esetében a teljes 
forráskód az általa tartalmazott összes modul 
forráskódját jelenti, valamint minden hozzá tartozó 
interfész definíciós fájlt, valamint a 
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programkönyvtár fordítását és telepítését szabályozó 
parancsfájlokat. 
A jelen Licenc a másoláson, terjesztésen és 
módosításon kívül más tevékenységre nem vonatkozik, 
azok a hatályán kívül esnek.  A Programkönyvtárat 
használó program futtatása nincs korlátozva, illetve a 
program kimenetére is csak abban az esetben 
vonatkozik ez a szabályozás, ha az tartalmazza a 
"Programkönyvtáron alapuló munka" egy részletét 
(függetlenül attól, hogy a Programkönyvtárat 
használták-e egy eszközben a megírásához). Az, hogy 
ez igaz-e, a Programkönyvtár, illetve a 
Programkönyvtárat használó program működésétől 
függ. 
1. A Programkönyvtár forráskódja módosítás nélkül 
másolható és bármely adathordozón terjeszthető, 
feltéve, hogy minden egyes példányon pontosan 
szerepel a megfelelő szerzői jogi megjegyzés, illetve a 
garanciavállalás elutasítása; érintetlenül kell hagyni 
minden erre a szabályozásra és a garancia teljes 
hiányára utaló szöveget és a jelen licencdokumentumot 
is el kell juttatni mindazokhoz, akik a 
Programkönyvtárat kapják. 
Felszámítható díj a másolat fizikai továbbítása fejében, 
illetve ellenszolgáltatás fejében garanciális támogatás is 
biztosítható.     
2. A Programkönyvtár másolatai vagy azok egy része 
módosítható, amely így a Programkönyvtáron alapuló 
munkát alkot. A módosítás ezután az 1. szakaszban 
adott feltételek szerint tovább terjeszthető, ha az alábbi 
feltételek is teljesülnek: 
a) A módosított munkának magának is 
programkönyvtárnak kell lennie. 
b) A módosított fájlokat el kell látni olyan 
megjegyzéssel, amely feltünteti a módosítást végző 
nevét és a módosítások dátumát. 
c) A teljes munkát olyan szabályokkal kell kiadni vagy 
terjeszteni, hogy annak használati joga harmadik 
személy részére licencdíj mentesen hozzáférhető 
legyen, a jelen Licencnek megfelelően. 
d) Ha a módosított Programkönyvtár egy része egy 
olyan függvényre vagy adattáblára hivatkozik, amelyet 
egy, az adott részt használó alkalmazásprogram biztosít, 
és nem egy átadott argumentumról van szó annak 
meghívásakor, akkor mindent el kell követni annak 
érdekében, hogy amennyiben az alkalmazás nem 
biztosítja a szükséges függvényt vagy adattáblát, az 
adott rész akkor is működőképes maradjon, és 
végrehajtsa, amit csak a működéséből adódóan 
elvégezhet. 
(Ha például egy programkönyvtár egy függvénye 
négyzetgyököt számít, akkor annak a célja teljesen jól 
definiált, az alkalmazástól függetlenül. Vagyis a 2d 
alpont azt követeli meg, hogy a függvény számára az 
alkalmazás által biztosított függvény vagy adattábla 
opcionális legyen: ha az alkalmazás nem biztosít ilyet, a 
négyzetgyök függvénynek akkor is négyzetgyököket 
kell tudnia számítani.) Ezek a feltételek a módosított 
munkára, mint egészre vonatkoznak. Ha a munka 
azonosítható részei nem a Programkönyvtáron 
alapulnak és független munkákként elkülönülten 
azonosíthatók, akkor ez a szabályozás nem vonatkozik 
ezekre a részekre, amennyiben azok külön munkaként 
kerülnek terjesztésre. Viszont, ha ugyanez a rész az 
egész részeként kerül terjesztésre, amely a 

"Programkönyvtáron alapuló munka", akkor az egész 
munka terjesztése csak a jelen dokumentum alapján 
lehetséges, amely ebben az esetben a jogokat minden 
egyes felhasználó számára kiterjeszti a munka egészére 
tekintet nélkül arra, hogy melyik részt ki írta. 
E szövegrésznek tehát nem az a célja, hogy mások 
jogait elvegye vagy korlátozza a kizárólag saját maga 
által írt munkákra; a cél az, hogy a jogok gyakorlása 
szabályozva legyen a Programkönyvtáron alapuló 
illetve a gyűjteményes munkák terjesztése esetében.     
Ezenkívül más munkáknak, amelyek nem a 
Programkönyvtáron alapulnak, a Programkönyvtárral 
(vagy a Programkönyvtáron alapuló munkával) közös 
adathordozón vagy adattárolón szerepeltetése nem 
jelenti a jelen szabályok érvényességét azokra is.  
3. Ön választhatja azt, hogy a Programkönyvtár egy 
adott példányára vonatkozóan a normál GNU GPL 
használatát köti ki és nem a jelen Licencet. Ehhez meg 
kell változtatni az erre a licencre hivatkozó összes 
figyelmeztetést, úgy, hogy azok a jelen licenc helyett a 
normál GNU GPL 2. verziójára hivatkozzanak. (Ha a 
normál GNU GPL-ből a 2. verziónál frissebb jelenne 
meg, akkor azt a verziót is előírhatja, ha akarja). Egyéb 
változtatást ne tegyen a figyelmeztetésekben. 
Miután a módosítás megtörtént, az visszafordíthatatlan 
az adott példányra vonatkozóan, vagyis a GNU GPL 
fog vonatkozni annak összes további másolatára és az 
abból a példányból származtatott összes munkára. Ez a 
lehetőség akkor hasznos, ha a Programkönyvtár 
kódjának egy részét egy olyan programba akarja 
illeszteni, amelyik nem programkönyvtár. 
4. A Programkönyvtár (vagy a programkönyvtáron 
alapuló munka a 2. szakasznak megfelelően) másolható 
és terjeszthető tárgykódú vagy végrehajtható kódú 
formájában az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint, 
feltéve, hogy a teljes, gép által értelmezhető forráskód 
kíséri az anyagot, amelynek terjesztése az 1. és 2. 
szakaszban foglaltak szerint történik, jellemzően 
szoftverterjesztésre használt adathordozón. 
Ha a tárgykód terjesztése azt jelenti, hogy lehetőség van 
lemásolni egy meghatározott helyről, akkor ez teljesíti a 
forráskód terjesztésére vonatkozó kötelezettséget, bár a 
harmadik felek nem kötelesek a forráskódot a 
tárgykóddal együtt lemásolni. 
5. Az olyan Programkönyvtárat, amely nem tartalmazza 
a Programkönyvtár semmilyen részének 
leszármazottját, de úgy készült, hogy a 
Programkönyvtárral együttműködjön, hozzáfordítás 
vagy hozzászerkesztés útján, a "Programkönyvtárat 
használó munkának" nevezzük. Az ilyen munkák 
elszigetelten nem számítanak a Programkönyvtár 
származtatott munkájának, így a jelen Licenc hatályán 
kívül esnek. Egy, a "Programkönyvtárat használó 
munka" és a Programkönyvtár összeszerkesztése 
azonban egy olyan végrehajtható fájlt eredményez, 
amelyik a Programkönyvtár származtatott munkája 
(hiszen tartalmazza a Programkönyvtár részeit), nem 
pedig a "Programkönyvtárat használó munka". A 
végrehajtható fáj tehát a jelen Licenc hatálya alá 
tartozik. A az ilyen végrehajtható fájlok terjesztésének 
feltételeit 6. szakasz ismerteti. 
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Ha egy "Programkönyvtárat használó munka" egy 
olyan fejlécfájl anyagát használja, amelyik a 
Programkönyvtár része, akkor a munka tárgykódja lehet 
a Programkönyvtár származtatott munkája, akkor is, ha 
maga a forráskód nem az. Az, hogy ez igaz-e, 
különösen fontos, ha az adott munka összeszerkeszthető 
a Programkönyvtár nélkül is, vagy ha a munka maga is 
egy programkönyvtár. Azt, hogy ez mikor igaz, a 
törvény nem szabályozza pontosan. 
Ha egy ilyen objektumfájl csak numerikus 
paramétereket, adatstruktúra-elrendezéseket, -
hozzáféréseket, kisebb makrókat és kisebb beágyazott 
függvényeket (nem több, mint tíz sornyit) használ, 
akkor az objektumfájl használata nem korlátozott, 
függetlenül attól, hogy származtatott munka-e vagy 
sem. (A tárgykódot és a Programkönyvtár részeit 
tartalmazó végrehajtható fájlok továbbra is a 6. szakasz 
hatálya alá tartoznak.) Ellenkező esetben, ha a munka a 
Programkönyvtár származtatott munkája, akkor a 
tárgykódja terjeszthető a 6. szakasz feltételeinek 
megfelelően. A munkát tartalmazó végrehajtható fájlok 
szintén a 6. szakasz hatálya alá esnek, akkor is, ha 
nincsenek közvetlenül a Programkönyvtárral 
összeszerkesztve. 
6. A fenti szakaszok kivételeként egy, a 
"Programkönyvtárat használó munka" egyesíthető vagy 
összeszerkeszthető a Programkönyvtárral, hogy 
létrejöjjön egy olyan munka, amely tartalmazza a 
Programkönyvtár részeit, és az ilyen munka terjeszthető 
az Ön által választott feltételek szerint is, feltéve, hogy 
ezek a feltételek megengedik a munka szabad 
módosítását a vásárló saját használatára és az ilyen 
módosítások hibakeresésére szolgáló visszafejtést. 
A munka minden egyes példányán megfelelően jelezni 
kell, hogy a Programkönyvtár használja, és hogy a 
használatot a jelen Licenc szabályozza. Mellékelni kell 
a jelen Licenc egy példányát. Ha a munka végrehajtás 
közben szerzői jogi megjegyzéseket jelenít meg, akkor 
ezek közt szerepelnie kell a Programkönyvtár szerzői 
jogi megjegyzésének is, valamint egy hivatkozásnak, 
amely a felhasználót a jelen Licenc egy példányához 
irányítja. Továbbá biztosítani kell az alábbiak 
valamelyikét: 
a) A munka mellé mellékelni kell a Programkönyvtár 
teljes, géppel olvasható forráskódját, jelezve, hogy a 
(fenti 1. és 2. szakaszoknak megfelelően terjesztett) 
munkában milyen módosítások történtek; valamint, ha a 
munka egy, a Programkönyvtárral összeszerkesztett 
végrehajtható fájl, a teljes "Programkönyvtárat használó 
munka" géppel olvasható kódját, ahhoz hogy 
tárgykódként és/vagy forráskódként a felhasználó 
módosíthassa a Programkönyvtárat és utána 
átszerkeszthesse azt egy olyan módosított végrehajtható 
fájl előállításához, amely tartalmazza a 
Programkönyvtárat. (Természetesen előfordulhat, hogy 
a Programkönyvtár definíciós fájljainak tartalmát 
megváltoztató felhasználó nem feltétlenül lesz képes 
újrafordítani az alkalmazást a módosított definíciókkal.) 
b) Egy megfelelő megosztott Programkönyvtár-
mechanizmus használata a Programkönyvtárral való 
összeszerkesztéshez. Megfelelő mechanizmus az olyan, 
amely (1) futási időben a programkönyvtár egy, már a 
felhasználó számítógéprendszerén megtalálható 
példányát használja, nem pedig bemásolja a 
programkönyvtár egyes függvényeit a végrehajtható 
fájlba, továbbá (2) megfelelően működik a 
programkönyvtár módosított változatával is, ha a 
felhasználó 

egy olyat telepít, feltéve, hogy a módosított verzió 
interfésze kompatibilis azzal a verzióval, amelyikkel a 
munka készült. 
c) A munkához egy legalább három évig érvényes 
írásos ajánlat mellékelése, hogy ugyanazon felhasználó 
számára a 6.a alszakaszban meghatározott anyagokat 
biztosítja, nem nagyobb díjért, mint a jelen  terjesztés 
díja. 
d) Ha a munka terjesztése egy adott helyről történő 
másolás engedélyezését jelenti, akkor egyenértékű 
hozzáférés biztosítása szükséges a fent meghatározott 
anyagok ugyanonnan történő lemásolásához. 
e) Annak ellenőrzése, hogy a felhasználó már megkapta 
ezen anyagok egy példányát, vagy hogy már el lett 
küldve a felhasználónak egy példány. 
Végrehajtható fájl esetében a „Programkönyvtárat 
használó munka" elvárt formájának tartalmaznia kell 
minden adatot és segédprogramot, amelyre szükség van 
a belőlük származó végrehajtható fájl előállításához.     
Speciális kivételként a terjesztett anyagoknak nem kell 
semmi olyat tartalmaznia, amelyek normál esetben azon 
operációs rendszer fő részeivel (fordító, kernel stb.) 
együtt kerülnek terjesztésre (akár forráskódként, akár 
bináris formában), amelyen a végrehajtható fájl futni 
fog, kivéve, ha a komponens maga a végrehajtható 
fájllal együtt érkezik. 
Előfordulhat, hogy ez a követelmény ellentmond más 
szellemi tulajdont képező programkönyvtárak 
licenckorlátozásainak, amelyek normál esetben nem 
járnak az operációs rendszer mellé. Az ilyen 
ellentmondás azt jelenti, hogy nem használhatja azokat 
és a Programkönyvtárat együtt egy terjeszteni kívánt 
végrehajtható fájlban. 
7. Ön elhelyezheti a programkönyvtár egyes részeit, 
amelyek a Programkönyvtáron alapuló munkának 
számítanak, egymás mellett egyetlen 
programkönyvtárban más programkönyvtárak részeivel 
együtt, amelyekre nem vonatkozik a jelen Licenc, és az 
ilyen egyesített programkönyvtárat is terjesztheti, 
feltéve, hogy a Programkönyvtáron alapuló munka és a 
másik programkönyvtár részeinek külön-külön 
terjesztése egyébként engedélyezett és az alábbi két 
dolog valamelyikét biztosítja: 
a) Az egyesített programkönyvtár mellé mellékeli a 
Programkönyvtáron alapuló ugyanazon munkát, amely 
nincs egyesítve semmilyen más programkönyvtár 
részeivel. Ezt a fenti részek feltételeinek megfelelően 
kell terjeszteni. 
b) Megfelelő figyelmeztetést alkalmaz az egyesített 
programkönyvtár mellé a tényről, hogy ez részben a 
Programkönyvtáron alapuló munka, és elmagyarázza, 
hogy hol található ugyanazon munka nem egyesített 
formában. 
8. A Programkönyvtárat csak a jelen Licencben 
leírtaknak megfelelően szabad lemásolni, terjeszteni, 
módosítani és allicencbe adni. Az egyéb módon való 
másolás, módosítás, terjesztés és allicencbe adás 
érvénytelen, és azonnal érvényteleníti a 
dokumentumban biztosított jogosultságokat. Akik 
azonban jogaikat ennek a szerzői jogi szabályozásnak a 
keretei között kapták, azok joga mindaddig megmarad, 
amíg teljesen megfelelnek a leírtaknak. 
9. Nem kötelező elfogadnia ezt a szabályozást, hiszen 
nem írta alá. Ezen kívül viszont semmi más nem ad 
jogokat a Programkönyvtár vagy a származtatott munkák 
terjesztésére és módosítására. Ezeket a cselekedeteket a 
törvény bünteti, ha nem a jelen szerzői jogi szabályozás 



73  

keretei között történnek. Mindezek miatt, a 
Programkönyvtár (vagy a Programkönyvtáron 
alapuló munka) terjesztése vagy módosítása a 
jelen dokumentum szabályainak, és azon belül a 
Programkönyvtár vagy a munka módosítására, 
másolására vagy terjesztésére vonatkozó összes 
feltételének elfogadását jelenti. 
10. Minden alkalommal, amikor a Programkönyvtár 
(vagy az azon alapuló munka) továbbadása történik, a 
Programkönyvtárat megkapó személy automatikusan 
hozzájut az eredeti licenctulajdonostól származó 
licenchez, amely a jelen szabályok szerint biztosítja a 
jogot a Programkönyvtár másolására, terjesztésére, 
szerkesztéshez felhasználásra és módosítására. Nem 
lehet semmilyen módon tovább korlátozni a fogadó 
félnek az itt megadott jogait. A Programkönyvtár 
továbbadója nem felelős harmadik személyekkel 
betartatni a jelen szabályokat. 
11. Ha bírósági határozat, szabadalomsértés vélelme, 
vagy egyéb (nem kizárólag szabadalmakkal 
kapcsolatos) okból olyan feltételeknek kell megfelelnie 
(akár bírósági határozat, akár megállapodás, akár bármi 
más eredményeképp), amelyek ellentétesek a jelen 
feltételekkel, az nem menti fel a terjesztőt a jelen 
feltételek figyelembevétele alól.  Ha a terjesztés nem 
lehetséges a jelen Licenc és az egyéb feltételek 
kötelezettségeinek együttes betartásával, akkor tilos a 
Programkönyvtár terjesztése. Ha például egy 
licencszabadalom nem engedi meg egy 
programkönyvtár jogdíj nélküli továbbterjesztését azok 
számára, akik közvetve vagy közvetlenül megkapják, 
akkor az egyetlen módja, hogy eleget tegyen valaki 
mindkét feltételnek, az, hogy eláll a programkönyvtár 
terjesztésétől. 
Ha ennek a szakasznak bármely része érvénytelen, vagy 
nem érvényesíthető valamely körülmény folytán, akkor 
a szakasz fennmaradó részét kell alkalmazni, egyéb 
esetekben pedig a szakasz egésze alkalmazandó.     
Ennek a szakasznak nem az a célja, hogy a 
szabadalmak vagy egyéb hasonló jogok megsértésére 
ösztönözzön bárkit is; mindössze meg szeretné védeni a 
szabad szoftver terjesztési rendszerének egységét, 
amelyet a szabad közreadást szabályozó 
feltételrendszerek teremtenek meg. Sok ember 
nagymértékben járult hozzá az e rendszer keretében 
terjesztett, különféle szoftverekhez, és számít a 
rendszer következetes alkalmazására; azt a 
szerző/adományozó dönti el, hogy a szoftverét más 
rendszer szerint is közzé kívánja-e tenni, és a licencet 
kapók ezt nem befolyásolhatják. 
E szakasz célja, hogy pontosan tisztázza azt, ami 
elgondolásunk szerint a jelen licenc többi részének a 
következménye. 
12. Ha a Programkönyvtár terjesztése és/vagy 
használata egyes országokban nem lehetséges akár 
szabadalmak, akár szerzői jogokkal védett felületek 
miatt, akkor a Programkönyvtár szerzői jogainak 
eredeti tulajdonosa, aki a Programkönyvtárat ezen 
szabályozás alapján adja közre, egy explicit földrajzi 
megkötést adhat a terjesztésre, és egyes országokat 
kizárhat. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a jelen 
licenc ezt a megkötést is tartalmazza, ugyanúgy, mintha 
az a szövegében lenne leírva. 

13. A Free Software Foundation időről időre kiadja a 
GNU LGPL felülvizsgált és/vagy újabb változatait. 
Ezek az újabb dokumentumok az előzőek szellemében 
készülnek, de részletekben különbözhetnek, hogy új 
problémákat vagy aggályokat is kezeljenek. A 
dokumentum minden változata egy megkülönböztető 
verziószámmal ellátva jelenik meg. 

Ha a programkönyvtár szerzői jogi megjegyzésében egy 
bizonyos vagy annál újabb verzió van megjelölve, akkor 
lehetőség van akár a megjelölt, vagy a Free Software 
Foundation által kiadott későbbi verzióban leírt feltételek 
követésére. Ha nincs ilyen megjelölt verzió, akkor 
lehetőség van a Free Software Foundation által valaha 
kibocsátott bármelyik verzió alkalmazására. 
14. A Programkönyvtárat más szabad szoftverbe, 
amelynek szerzői jogi szabályozása különbözik, csak 
akkor építheti be, ha a szerzőtől erre engedélyt szerzett. 
Abban az esetben, ha a program szerzői jogainak 
tulajdonosa a Free Software Foundation, akkor a Free 
Software Foundation címére kell írni.  A döntés a 
következő két cél szem előtt tartásával fog történni: 
megmaradjon a szabad szoftveren alapuló munkák szabad 
állapota, valamint segítse elő a szoftver újrafelhasználását 
és megosztását. 
 
A GARANCIAVÁLLALÁS HIÁNYA 
15. MIVEL A JELEN PROGRAMKÖNYVTÁR 
HASZNÁLATI JOGA DÍJMENTES, AZ 
ALKALMAZHATÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL 
BIZTOSÍTOTT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN 
VISSZAUTASÍTJUK A PROGRAMKÖNYVTÁRHOZ 
A GARANCIA BIZTOSÍTÁSÁT. 
AMENNYIBEN A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI 
ÍRÁSBAN MÁSKÉNT NEM NYILATKOZNAK, A 
PROGRAMKÖNYVTÁR A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" 
KERÜL KIADÁSRA, MINDENFÉLE 
GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, LEGYEN AZ 
KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, BELEÉRTVE, DE 
NEM KIZÁRÓLAGOSAN A 
FORGALOMBAHOZHATÓSÁGRA VAGY 
ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ 
GARANCIÁKAT. A PROGRAMKÖNYVTÁR 
MINŐSÉGÉBŐL ÉS MŰKÖDÉSÉBŐL FAKADÓ 
ÖSSZES KOCKÁZAT A FELHASZNÁLÓT TERHELI. 
HA A PROGRAMKÖNYVTÁR HIBÁSAN MŰKÖDIK, 
A FELHASZNÁLÓNAK MAGÁNAK KELL 
VÁLLALNIA A JAVÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES MINDEN 
KÖLTSÉGET. 
16. AMENNYIBEN A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK 
VAGY A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÍRÁSOS 
MEGÁLLAPODÁSBAN MÁSKÉNT NEM 
RENDELKEZNEK, SEM A PROGRAMKÖNYVTÁR 
SZERZŐJE, SEM MÁSOK, AKIK MÓDOSÍTOTTÁK 
ÉS/VAGY TERJESZTETTÉK A 
PROGRAMKÖNYVTÁRAT A FENTIEKNEK 
MEGFELELŐEN, NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A 
KÁROKÉRT, BELEÉRTVE MINDEN VÉLETLEN, 
VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, AMELY A 
PROGRAMKÖNYVTÁR HASZNÁLATÁBÓL VAGY 
A HASZNÁLAT MEGAKADÁLYOZÁSÁBÓL 
SZÁRMAZIK (BELEÉRTVE, DE NEM 
KIZÁRÓLAGOSAN AZ ADATVESZTÉST ÉS A 
HELYTELEN ADATFELDOLGOZÁST, VALAMINT A 
MÁS PROGRAMKÖNYVTÁRAKKAL VALÓ HIBÁS 
EGYÜTTMŰKÖDÉST), MÉG AKKOR SEM, HA 
EZEN FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY ILYEN 
KÁROK KELETKEZHETNEK. 
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A FELTÉTELEK VÉGE 
Hogyan alkalmazhatók ezek a szabályok egy új 
programra? 
Ha valaki egy új függvénytárat készít és szeretné, hogy 
az bárki számára elérhető legyen, akkor a legjobb 
módszer, hogy azt szabad szoftverré teszi, megengedve 
mindenkinek a szabad másolást és módosítást a jelen 
feltételeknek megfelelően. Ehhez engedélyezni kell a 
továbbterjesztést a jelen feltételeknek megfelelően 
(vagy a normál GPL-nek megfelelően). 
Ehhez a következő megjegyzést kell csatolni a 
programhoz.  A legbiztosabb ezt minden egyes 
forrásfájl elejére beírni, így közölve leghatásosabban a 
garancia visszautasítását. Minden fájl ezenkívül kell, 
hogy tartalmazzon egy copyright sort és egy utalást arra 
helyre, ahol a teljes szöveg található. 
<Egy sor mely megadja a program nevét, és leírja, hogy 
mit csinál.> 
Copyright (C) <év> <a szerző neve> 
Ez a programkönyvtár szabad szoftver; terjeszthető 
illetve módosítható a Free Software Foundation által 
kiadott GNU LGPN dokumentumban leírtak, akár a 
licenc 2.1-es, akár (tetszőleges) későbbi változata 
szerint. 
Ez a programkönyvtár abban a reményben kerül 
közreadásra, hogy hasznos lesz, de minden egyéb 
GARANCIA NÉLKÜL, az ELADHATÓSÁGRA vagy 
VALAMELY CÉLRA VALÓ  
ALKALMAZHATÓSÁGRA való származtatott 
garanciát is beleértve. További részleteket a GNU 
LGPL tartalmaz. 
A felhasználónak a programmal együtt meg kell kapnia 
a GNU LGPL egy példányát; ha mégsem kapta meg, 
akkor ezt a Free Software Foundationnek küldött 
levélben jelezze. Cím: Free Software Foundation, Inc., 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-
1301, USA). 
A programhoz csatolni kell azt is, hogy elektronikus 
vagy sima levél útján miként lehet kapcsolatba lépni 
Önnel. 
Ha szükséges, meg kell szerezni a munkáltatótól (ha a 
szerző programozóként dolgozik) vagy az iskolától a 
program szerzői jogairól való lemondás igazolását. Erre 
itt egy példa (a nevek megváltoztatandók): 
A Yoyodyne, Inc., ezennel lemond minden szerzői jogi 
érdekeltségéről a „Frob” programkönyvtárral 
kapcsolatban (amely a fordítókhoz kerül át), melyet 
James Hacker írt. 
<Ty Coon aláírása>, 1990. április 1. Ty Coon, 
Elnökhelyettes 
=============================== 
 
BSD közlemény 
Az alábbi feltételek teljesülése mellett a program forrás 
és bináris formában továbbadható és használható 
módosított és módosítás nélküli formában is. 

1. A forráskód továbbadásakor meg kell tartani a fenti 
szerzői jogi tájékoztatást, a jelen feltételek listáját, 
valamint az alábbi felelősséget kizáró nyilatkozatot. 
2. Bináris formában történő továbbadáskor a 
dokumentációban és/vagy az egyéb anyagokban 
reprodukálni kell a fenti szerzői jogi tájékoztatást, a 
jelen feltételek listáját, valamint az alábbi felelősséget 
kizáró nyilatkozatot. 
3. A funkciókat vagy jelen szoftver használatát 
megemlítő minden reklámanyagban meg kell jeleníteni 
az alábbi üzenetet: 
4. Sem a következő fejlesztők nevei, sem a 
hozzájárulók nevei nem használhatók előzetes írásbeli 
engedély nélkül a jelen szoftverből származó termékek 
támogatására vagy reklámozására.  
EZT A SZOFTVERT AZ IGAZGATÓK ÉS A 
KÖZREMŰKÖDŐK "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" 
BIZTOSÍTJÁK, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT ÉS 
HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG 
KIZÁRÁSÁVAL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A 
FORGALMAZHATÓSÁGÉRT ÉS AZ ADOTT 
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT VÁLLALT 
HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. AZ 
IGAZGATÓK ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK 
SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELNEK 
SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, 
VAGYONI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, 
ILLETVE BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT 
(IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HELYETTESÍTŐ 
ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A 
HASZNÁLATKIESÉST, AZ ADATOK VAGY 
NYERESÉG ELVESZTÉSÉT VAGY AZ 
ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), 
FÜGGETLENÜL ANNAK OKÁTÓL, ILLETVE AZ 
ALKALMAZOTT FELELŐSSÉGI ELVEKTŐL, SEM 
SZERZŐDÉSES ALAPON, SZIGORÚ FELELŐSSÉG 
(EREDMÉNYFELELŐSSÉG) ALAPJÁN, SEM 
PEDIG SZERZŐDÉSEN KÍVÜL 
(GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON) 
OKOZOTT KÁR ESETÉN, HA A KÁR BÁRMILYEN 
MÓDON KAPCSOLÓDIK A SZOFTVER 
HASZNÁLATÁHOZ, AKKOR SEM, HA 
TÁJÉKOZTATTÁK ŐKET A KÁR 
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. 
Az alábbi megjegyzéseket a dokumentumban 
megemlített szoftver licencfeltételeinek teljesítése írja 
elő. 
Ez a termék a NetBSD Foundation, Inc. és 
közreműködői által kifejlesztett szoftvert is tartalmazza. 
Ez a termék a University of California, Berkeley és 
közreműködői által kifejlesztett szoftvert is tartalmazza. 
Ez a termék a NetBSD Project által kifejlesztett 
szoftvert is tartalmazza. A NetBSD-t érintő további 
információkat lásd http://www.NetBSD.org/. 
Ez a termék a Christos Zoulas által kifejlesztett 
szoftvert is tartalmazza. 
Ez a termék a Niels Provos által kifejlesztett szoftvert is 
tartalmazza. 
Ez a termék a University of California, Lawrence 
Berkeley Laboratory által kifejlesztett szoftvert is 
tartalmazza. 
Ez a termék a WIDE Project és közreműködői által 
kifejlesztett szoftvert is tartalmazza. 
Ez a termék a Brian Aker által kifejlesztett szoftvert is 
tartalmazza. 

http://www.netbsd.org/
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Ez a termék a Danga Interactive, Inc. által kifejlesztett 
szoftvert is tartalmazza. 
=============================== 
 
INDEPENDENT JPEG GROUP SZOFTVER 
Ez a szoftver részben az Independent JPEG Group 
munkáján alapul. 
=============================== 
 
AZ OPENSSL PROJECT ÁLTAL AZ SSL 
ESZKÖZKÉSZLETNÉL TÖRTÉNŐ 
FELHASZNÁLÁSRA KIFEJLESZTETT 
SZOFTVER 
Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. 
Minden jog fenntartva. 
Az alábbi feltételek teljesülése mellett a program forrás 
és bináris formában továbbadható és használható 
módosított és módosítás nélküli formában is. 
1. A forráskód továbbadásakor meg kell tartani a fenti 
szerzői jogi tájékoztatást, a jelen feltételek listáját, 
valamint az alábbi felelősséget kizáró nyilatkozatot. 
2. Bináris formában történő továbbadáskor a 
dokumentációban és/vagy az egyéb anyagokban 
reprodukálni kell a fenti szerzői jogi tájékoztatást, a 
jelen feltételek listáját, valamint az alábbi felelősséget 
kizáró nyilatkozatot. 
3. A funkciókat vagy jelen szoftver használatát 
megemlítő minden reklámanyagban meg kell jeleníteni 
az alábbi nyilatkozatot: „Jelen termék az OpenSSL 
Project keretében az OpenSSL eszközkészlethez 
kifejlesztett szoftvert tartalmaz. 
(<http://www.openssl.org/>)” 
4. Az „OpenSSL eszközkészlet” és az „OpenSSL 
Project” nevek előzetes írásbeli engedély nélkül nem 
használhatók a jelen szoftverből származó termékek 
támogatására vagy reklámozására. Írásbeli engedély 
iránti kérelmét küldje el az openssl-core@openssl.org. 
e-mail címre 
5. A jelen szoftverből származó termékek nem 
nevezhetők „OpenSSL” termékeknek, és az OpenSSL 
Project előzetes írásbeli engedélye nélkül nevükben 
nem szerepelhet az „OpenSSL” megjelölés. 
6. Bármilyen formában történő terjesztés esetén 
szerepeltetni kell az alábbi nyilatkozatot: „Jelen termék 
az OpenSSL Project keretében az OpenSSL 
eszközkészlethez kifejlesztett szoftvert tartalmaz.” 
(<http:// www.openssl.org/>)” 
EZT A SZOFTVERT AZ OpenSSL PROJECT 
ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA, 
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT NYILATKOZATTAL 
ÉS HALLGATÓLAGOSAN VÁLLALT 
SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁVAL, IDEÉRTVE 
TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁGÉRT 
ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ 
ALKALMASSÁGÉRT HALLGATÓLAGOSAN 
VÁLLALT SZAVATOSSÁGOT. Az OpenSSL 
PROJECT ÉS A KÖZREMŰKÖDŐI SEMMILYEN 
ESETBEN NEM FELELNEK SEMMILYEN 
KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY 
KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, ILLETVE 
SPECIÁLIS, TÚLZOTT MÉRTÉKŰ VAGY 
SZANKCIÓJELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉSÉRT 
(IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HELYETTESÍTŐ 
ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉÉRT, 
A 

HASZNÁLATKIESÉSÉRT, AZ ADATVESZTÉSÉRT, 
A NYERESÉG ELMARADÁSÁÉRT VAGY AZ 
ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁÉRT JÁRÓ 
KÁRTÉRÍTÉST), FÜGGETLENÜL A KÁR 
OKÁTÓL, ILLETVE AZ ALKALMAZOTT 
FELELŐSSÉGI ELVEKTŐL. A FENTIEK SZERINTI 
KÁRFELELŐSSÉG NEM ÁLL FENN SEM 
SZERZŐDÉSES ALAPON, SEM OBJEKTÍV 
FELELŐSSÉG ALAPJÁN, SEM PEDIG 
SZERZŐDÉSEN KÍVÜL (GONDATLANSÁGBÓL 
VAGY EGYÉB MÓDON) OKOZOTT KÁR ESETÉN, 
HA A KÁR BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDIK 
A SZOFTVER HASZNÁLATÁHOZ. 
KÁRFELELŐSSÉG AKKOR SEM ÁLL FENN, HA A 
FENTI SZEMÉLYEKET TÁJÉKOZTATTÁK A KÁR 
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. 
Ez a termék az Eric Young (eay@cryptsoft.com) által 
írt titkosító szoftvert tartalmazza. Ez a termék a Tim 
Hudson (tjh@cryptsoft.com) által írt szoftvert 
tartalmazza. Eredeti SSLeay Licenc 
---------------------- 
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young 
(eay@cryptsoft.com) 
Minden jog fenntartva. 
Jelen csomag egy Eric Young (eay@cryptsoft.com)  
által írt SSL-megvalósítás. 
A megvalósítás úgy van megírva, hogy megfeleljen a 
Netscapes SSL szabványnak. 
Ez a könyvtár a következő feltételek betartása mellett 
kereskedelmi és nem kereskedelmi célra egyaránt 
felhasználható. 
Az alábbi feltételek a jelen kiadásban található 
valamennyi kódra vonatkoznak, legyen az akár RC4, 
RSA, lhash,  DES stb., és nem csupán az SSL kód. A 
jelen kiadáshoz tartozó SSL-dokumentációra azonos 
szerzői jogi feltételek érvényesek, azzal az eltéréssel, 
hogy a jog birtokosa Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 
A szerzői jog továbbra is Eric Youngé, ezért a kódban 
található szerzői jogi információk nem távolíthatók el. 
Amennyiben a csomagot valamilyen termékben 
felhasználják, Eric Youngot kell feltüntetni a könyvtár 
felhasznált részének szerzőjeként. Ez történhet a 
program indulásakor megjelenő szöveges üzenet 
formájában, vagy a csomaghoz adott (online vagy 
nyomtatott) dokumentációban. 
Az alábbi feltételek teljesülése mellett a program forrás 
és bináris formában továbbadható és használható 
módosított és módosítás nélküli formában is. 
1. A forráskód továbbadásakor meg kell tartani a fenti 
szerzői jogi tájékoztatást, a jelen feltételek listáját, 
valamint az alábbi felelősséget kizáró nyilatkozatot. 
2. Bináris formában történő továbbadáskor a 
dokumentációban és/vagy az egyéb anyagokban 
reprodukálni kell a fenti szerzői jogi tájékoztatást, a 
jelen feltételek listáját, valamint az alábbi felelősséget 
kizáró nyilatkozatot. 
3. A funkciókat vagy jelen szoftver használatát 
megemlítő minden reklámanyagban meg kell jeleníteni 
az alábbi üzenetet: „Ez a termék az Eric Young 
(eay@cryptsoft.com) által írt titkosító szoftvert 
tartalmazza.” 
A „titkosító” szó kihagyható, ha a programkönyvtárban 
lévő rutin nem a titkosításhoz kapcsolódik. 
4. Windows specifikus (vagy annak származékos 
termékéből származó) kódok belefoglalása esetén az 
alábbi nyilatkozatot kell belefoglalni: „Ez a termék a 
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) által írt szoftvert 
tartalmazza”. 

http://www.openssl.org/
mailto:openssl-core@openssl.org
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EZT A SZOFTVERT ERIC YOUNG „ADOTT 
ÁLLAPOTÁBAN" BIZTOSÍTJÁK, MINDENNEMŰ 
KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS 
SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁVAL, IDEÉRTVE 
TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁGÉRT 
ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ 
ALKALMASSÁGÉRT VÁLLALT 
HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. A 
SZERZŐ VAGY A KÖZREMŰKÖDŐK 
SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELNEK 
SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, 
VAGYONI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, 
ILLETVE BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT 
(IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HELYETTESÍTŐ 
ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A 
HASZNÁLATKIESÉST, AZ ADATOK VAGY 
NYERESÉG ELVESZTÉSÉT VAGY AZ 
ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), 
FÜGGETLENÜL ANNAK OKÁTÓL, ILLETVE AZ 
ALKALMAZOTT FELELŐSSÉGI ELVEKTŐL, SEM 
SZERZŐDÉSES ALAPON, SZIGORÚ FELELŐSSÉG 
(EREDMÉNYFELELŐSSÉG) ALAPJÁN, SEM 
PEDIG SZERZŐDÉSEN KÍVÜL 
(GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON) 
OKOZOTT KÁR ESETÉN, HA A KÁR 
BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDIK A 
SZOFTVER HASZNÁLATÁHOZ, AKKOR SEM, HA 
TÁJÉKOZTATTÁK ŐKET A KÁR 
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. 
A kód nyilvánosan rendelkezésre álló verziójára vagy 
származékos termékére vonatkozó licenc és terjesztési 
feltételek nem változtathatók meg, vagyis a kód nem 
másolható át és helyezhető másik terjesztési licenc alá 
[a GNU Nyilvános Licencet is beleértve]. 
=============================== 
 
FREETYPE/FREETYPE2 SZOFTVER 
Ez a szoftver részben a FreeType Team munkáján 
alapul. 
=============================== 
 
MIT közlemény 
EXPAT 
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source 
Software Center Ltd és Clark Cooper 
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
Expat információk. 
JSONcpp Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur 
yaml-cpp Copyright (c) 2008 Jesse Beder. cJSON 
Copyright (c) 2009 Dave Gamble GIFLIB Copyright 
(c) 1997 Eric S. Raymond PyYAML Copyright (c) 
2006 Kirill Simonov 
Parson Copyright (c) 2012 - 2014 Krzysztof Gabis 
Ezennel bármely személy számára díjmentesen 
engedélyezzük a szoftver és a kapcsolódó 
dokumentációs fájlok (a ,,Szoftver") másolását, annak 
korlátozás nélküli kezelését, beleértve de nem kizárólag 
a használatot, a másolást, az egyesítést, a közreadást, 
terjesztést, továbbadást és/vagy a szoftver másolati 
példányainak eladását, valamint az ugyanilyen engedély 
megadását azoknak a személyeknek, akiknek a 
szoftvert átadták az alábbi feltételekkel: 
A fenti szerzői jogi, valamint a jelen engedélyezési 
tájékoztatásnak a szoftver minden másolati példányán, 
illetve annak jelentősebb részét tartalmazó kivonatain 
szerepelnie kell. 

A SZOFTVERT MINDENNEMŰ KIMONDOTT 
VAGY KIMONDATLAN GARANCIA NÉLKÜL 
BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BELEÉRTVE DE 
NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁG, A 
BÁRMELY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A 
JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁNAK GARANCIÁJÁT IS. A 
SZERZŐK, ILLETVE A SZERZŐI JOG 
BIRTOKOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ 
SEMMILYEN KÖVETELÉS, KÁR VAGY EGYÉB 
FELELSSÉG TEKINTETÉBEN LEGYEN AZ AKÁR 
SZERZŐDÉSSZEGÉS, MAGÁNJOGI VÉTKES 
CSELEKMÉNY VAGY EGYÉB ESEMÉNY 
KÖVETKEZMÉNYE, AMELY A SZOFTVERREL, 
ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB 
MÓDON TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉVEL 
ÖSSZEFÜGGÉSBEN LÉP FEL. 
=============================== 
 
CURL SOFTWARE 
SZERZŐI JOGI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI 
NYILATKOZAT. 
Copyright (c) 
1996 - 2012, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. 
Minden jog fenntartva. 
A szoftver bármely célra történő, ingyenes vagy 
térítéses használatát, másolását, módosítását és 
terjesztését ezúton engedélyezzük azzal a feltétellel, 
hogy a fenti szerzői jogi és a jelen engedélyezési 
információ a szoftver minden másolati példányán 
megjelenik. 
A SZOFTVERT MINDENNEMŰ KIMONDOTT 
VAGY KIMONDATLAN GARANCIA NÉLKÜL 
BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BELEÉRTVE DE 
NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁG, A 
BÁRMELY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A 
KÜLSŐ FELEKKEL SZEMBENI JOGSÉRTÉS 
KIZÁRÁSÁNAK GARANCIÁJÁT IS. A SZERZŐK, 
ILLETVE A SZERZŐI JOG BIRTOKOSAI 
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM 
TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN 
KÖVETELÉS, KÁR VAGY EGYÉB FELELŐSSÉG 
TEKINTETÉBEN LEGYEN AZ AKÁR 
SZERZŐDÉSSZEGÉS, MAGÁNJOGI VÉTKES 
CSELEKMÉNY VAGY EGYÉB ESEMÉNY 
KÖVETKEZMÉNYE, AMELY A SZOFTVERREL, 
ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB 
MÓDON TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉVEL 
ÖSSZEFÜGGÉSBEN LÉP FEL. A jelen közleményben 
foglaltakon kívül a szerzői jog birtokosának neve annak 
előzetes, írásbeli felhatalmazása nélkül nem használható 
a Szoftver  értékesítésének, használatának vagy egyéb 
kezelésének reklámozása vagy egyéb módon történő 
támogatása során. 
=============================== 
 
klibc és jemalloc 
A 4.4BSD és a 4.4BSD-Lite kiadványokba foglalt 
minden szoftver és dokumentáció a University of 
California Igazgatóinak tulajdonát képezi. 
Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 
1992, 1993, 1994 A University of California Igazgatói. 
Minden jog fenntartva. 
Az alábbi feltételek teljesülése mellett a program forrás 
és bináris formában továbbadható és használható 
módosított és módosítás nélküli formában is. 

mailto:daniel@haxx.se
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A forráskód továbbadásakor meg kell tartani a fenti 
szerzői jogi tájékoztatást, a jelen feltételek listáját, 
valamint az alábbi felelősséget kizáró nyilatkozatot. 
Bináris formában történő továbbadáskor a 
dokumentációban és/vagy az egyéb anyagokban 
reprodukálni kell a fenti szerzői jogi tájékoztatást, a 
jelen feltételek listáját, valamint az alábbi felelősséget 
kizáró nyilatkozatot. 
A funkciókat vagy jelen szoftver használatát 
megemlítő minden reklámanyagban meg kell 
jeleníteni az alábbi üzenetet: 
Ez a termék a University of California, Berkeley és 
közreműködői által kifejlesztett szoftvert is tartalmazza. 
Sem a University neve, sem a hozzájárulók nevei nem 
használhatók előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen 
szoftverből származó termékek támogatására vagy 
reklámozására.  
EZT A SZOFTVERT AZ IGAZGATÓK ÉS A 
KÖZREMŰKÖDŐK "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" 
BIZTOSÍTJÁK, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT ÉS 
HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG 
KIZÁRÁSÁVAL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A 
FORGALMAZHATÓSÁGÉRT ÉS AZ ADOTT 
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT VÁLLALT 
HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. AZ 
IGAZGATÓK ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK 
SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELNEK 
SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, 
VAGYONI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, 
ILLETVE BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT 
(IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HELYETTESÍTŐ 
ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A 
HASZNÁLATKIESÉST, AZ ADATOK VAGY 
NYERESÉG ELVESZTÉSÉT VAGY AZ 
ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), 
FÜGGETLENÜL ANNAK OKÁTÓL, ILLETVE AZ 
ALKALMAZOTT FELELŐSSÉGI ELVEKTŐL, SEM 
SZERZŐDÉSES ALAPON, SZIGORÚ FELELŐSSÉG 
(EREDMÉNYFELELŐSSÉG) ALAPJÁN, SEM 
PEDIG SZERZŐDÉSEN KÍVÜL 
(GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON) 
OKOZOTT KÁR ESETÉN, HA A KÁR BÁRMILYEN 
MÓDON KAPCSOLÓDIK A SZOFTVER 
HASZNÁLATÁHOZ, AKKOR SEM, HA 
TÁJÉKOZTATTÁK ŐKET A KÁR 
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. 
Az Institute of Electrical and Electronics Engineers és 
az American National Standards Committee X3 
(Információ-feldolgozó rendszerek) engedélyezte a 
dokumentáció egyes részeinek újrakiadását. A 
következő nyilatkozatban a „jelen szöveg” 
a rendszerdokumentáció részeire utal. 
A jelen szöveg újrakiadása és reprodukálása 
elektronikus formában, a BSD Networking Software 
Release kiadványban történik, IEEE Std 1003.1-1988, 
IEEE Standard Portable Operating System Interface for 
Computer Environments (POSIX), copyright C 1988, 
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Ha 
bármilyen ellentmondás merül fel az említett verziók és 
az eredeti IEEE szabvány között, akkor az eredeti IEEE 
szabványt kell alapul venni. 
A következő nyilatkozatban a „jelen anyag” a 
rendszerdokumentáció részeire utal. 

A jelen anyag reprodukálása az American National 
Standards Committee X3 (Információ-feldolgozó 
rendszerek) engedélyével történik. Computer and 
Business Equipment Manufacturers Association 
(CBEMA), 311 First St., NW, Suite 500, Washington, 
DC 
20001-2178. A „C” programozási nyelv fejlesztési 
munkáját az X3J11 Technical Committee végezte el. 
A szoftverben és a dokumentációban szereplő 
vélemények és következtetések a szerzők véleményeit 
és következtetéseit jelentik, és azok nem értelmezhetők 
úgy, hogy a University of California Igazgatóinak 
kifejezett vagy vélelmezett hivatalos irányelveit 
képviselik. 
=============================== 
 
Big5 Font(DynaComware) 
A kivetített megjelenítéshez használt DynaFont 
kizárólagos fejlesztője a DynaComware. 
=============================== 
 
icu(libic) 
ICU Licenc – ICU 1.8.1 és későbbi verzió – SZERZŐI 
JOGI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI NYILATKOZAT. 
Copyright (c) 1995-2012 International Business 
Machines Corporation és mások 
Minden jog fenntartva. 
Ezennel bármely személy számára díjmentesen 
engedélyezzük a szoftver és a kapcsolódó 
dokumentációs fájlok (a ,,Szoftver") megszerzését, a 
Szoftver korlátozás nélküli forgalmazása céljából, 
korlátozás nélkül beleértve a használatot, a másolást, az 
egyesítést, a közreadást, terjesztést, továbbadást és/vagy 
a szoftver másolati példányainak eladását, valamint az 
ugyanilyen engedély megadását azoknak a 
személyeknek, akiknek a szoftvert átadták, azzal a 
kikötéssel, hogy a fenti szerzői jogi, valamint a jelen 
engedélyezési tájékoztatásnak szerepelnie kell a 
szoftver minden másolati példányán, illetve a 
dokumentációnak tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi, 
valamint a jelen engedélyezési tájékoztatásnak. 
A SZOFTVERT MINDENNEMŰ KIMONDOTT 
VAGY KIMONDATLAN GARANCIA NÉLKÜL 
BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BELEÉRTVE DE 
NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁG, A 
BÁRMELY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A 
KÜLSŐ FELEKKEL SZEMBENI JOGSÉRTÉS 
KIZÁRÁSÁNAK GARANCIÁJÁT IS. A SZERZŐK, 
ILLETVE A SZERZŐI JOG BIRTOKOSAI 
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM 
TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN 
KÖVETELÉS, VAGY SPECIÁLLIS KÖZVETETT 
VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, VAGY MÁS 
KÁRÉRT, AMELYET A HASZNÁLHATÓSÁG, AZ 
ADATOK VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSE 
IDÉZ ELŐ, AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS, 
MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNY VAGY 
EGYÉB ESEMÉNY KÖVETKEZMÉNYEKÉNT, 
AMELY A SZOFTVERREL, ANNAK 
HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB MÓDON 
TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 
LÉP FEL. 
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A jelen közleményben foglaltakon kívül a szerzői jog 
birtokosának neve annak előzetes, írásbeli 
felhatalmazása nélkül nem használható a Szoftver  
értékesítésének, használatának vagy egyéb kezelésének 
reklámozása vagy egyéb módon történő támogatása 
során. 
-------------------------------------------- 
Minden márkanév és bejegyezett védjegy azok 
tulajdonosának saját tulajdonát képezi. 
=============================== 
 
dhcpd 
Copyright (c) 2004-2011, Internet Systems Consortium, 
Inc. („ISC”) 
Copyright (c) 1995-2003, Internet Software Consortium 
A szoftver bármely célra történő, ingyenes vagy 
térítéses használatát, másolását, módosítását és 
terjesztését ezúton engedélyezzük azzal a feltétellel, 
hogy a fenti szerzői jogi és a jelen engedélyezési 
információ a szoftver minden másolati példányán 
megjelenik. 
A SZOFTVER ANNAK „JELEN ÁLLAPOTÁBAN" 
KERÜL KIADÁSRA, ÉS A SZOFTVERRE 
VONATKOZÓAN AZ ISC NEM VÁLLAL 
SEMMILYEN GARANCIÁT, AZ 
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ 
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓAN 
VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT IS BELEÉRTVE. 
AZ ISC SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN 
SPECIÁLLIS, KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY 
KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, VAGY MÁS 
KÁRÉRT, AMELYET A HASZNÁLHATÓSÁG, AZ 
ADATOK VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSE 
IDÉZ ELŐ, AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS, 
MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNY VAGY 
EGYÉB ESEMÉNY KÖVETKEZMÉNYEKÉNT, 
AMELY A SZOFTVERREL, ANNAK 
HASZNÁLATÁVAL VAGY TELJESÍTMÉNYÉVEL 
ÖSSZEFÜGGÉSBEN LÉP FEL. 
Internet Systems Consortium, Inc. 950 Charter Street 
Redwood City, CA 94063 info@isc.org 
https://www.isc.org/ 
=============================== 
 
libevent 
A Libevent az alábbi licenc alapján áll rendelkezésre 
felhasználás céljából, amely 3 pontos (vagy 
„módosított”) BSD licencként is ismert. 
============== 
Copyright (c) 2000-2007 Niels Provos 
<provos@citi.umich.edu> 
Copyright (c) 2007-2010 Niels Provos és Nick 
Mathewson 
Az alábbi feltételek teljesülése mellett a program forrás 
és bináris formában továbbadható és használható 
módosított és módosítás nélküli formában is. 
1. A forráskód továbbadásakor meg kell tartani a fenti 
szerzői jogi tájékoztatást, a jelen feltételek listáját, 
valamint az alábbi felelősséget kizáró nyilatkozatot. 
2. Bináris formában történő továbbadáskor a 
dokumentációban és/vagy az egyéb anyagokban 
reprodukálni kell a fenti szerzői jogi tájékoztatást, a 
jelen feltételek listáját, 

valamint az alábbi felelősséget kizáró nyilatkozatot. 
3. A szerző neve nem használható előzetes írásbeli 
engedély nélkül a jelen szoftverből származó termékek 
támogatására vagy reklámozására.  
EZT A SZOFTVERT A SZERZŐ A „JELEN 
ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJA, MINDENNEMŰ 
KIFEJEZETT NYILATKOZATTAL ÉS 
HALLGATÓLAGOSAN VÁLLALT SZAVATOSSÁG 
KIZÁRÁSÁVAL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A 
FORGALMAZHATÓSÁGÉRT ÉS AZ ADOTT 
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT 
HALLGATÓLAGOSAN VÁLLALT 
SZAVATOSSÁGOT. 
A SZERZŐ SEMMILYEN ESETBEN NEM FELEL 
SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, 
VAGYONI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, 
ILLETVE BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT 
(IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HELYETTESÍTŐ 
ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A 
HASZNÁLATKIESÉST, AZ ADATOK VAGY 
NYERESÉG ELVESZTÉSÉT VAGY AZ 
ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), 
FÜGGETLENÜL ANNAK OKÁTÓL, ILLETVE AZ 
ALKALMAZOTT FELELŐSSÉGI ELVEKTŐL, SEM 
SZERZŐDÉSES ALAPON, SZIGORÚ FELELŐSSÉG 
(EREDMÉNYFELELŐSSÉG) ALAPJÁN, SEM 
PEDIG SZERZŐDÉSEN KÍVÜL 
(GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON) 
OKOZOTT KÁR ESETÉN, HA A KÁR BÁRMILYEN 
MÓDON KAPCSOLÓDIK A SZOFTVER 
HASZNÁLATÁHOZ, AKKOR SEM, HA 
TÁJÉKOZTATTÁK ŐKET A KÁR 
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. 
============== 
A Libevent részei mások munkáin alapulnak, amelyet 
az érintettek szintén a 3 pontos BSD licenc alapján 
bocsátanak rendelkezésre. A szerzői jogi nyilatkozatok 
a megfelelő forrásfájlokban érhetők el; a licenc 
megegyezik a fenti licenccel. 
Íme a lista: log.c: 
Copyright (c) 2000 Dug Song 
<dugsong@monkey.org> 
Copyright (c) 1993 A University of California 
Igazgatói. 
strlcpy.c: 
Copyright (c) 1998 Todd C. Miller 
<Todd.Miller@courtesan.com> win32select.c: 
Copyright (c) 2003 Michael A. Davis 
<mike@datanerds.net> evport.c: 
Copyright (c) 2007 Sun Microsystems ht-internal.h: 
Copyright (c) 2002 Christopher Clark minheap-
internal.h: 
Copyright (c) 2006 Maxim Yegorushkin 
<maxim.yegorushkin@gmail.com> 
============== 
Az arc4module a következő, időnként „OpenBSD” 
licencnek nevezett licenc alapján áll rendelkezésre: 
Copyright (c) 1996, David Mazieres <dm@uun.org> 
Copyright (c) 2008, Damien Miller 
<djm@openbsd.org> 
A szoftver bármely célra történő, ingyenes vagy 
térítéses használatát, másolását, módosítását és 
terjesztését ezúton engedélyezzük azzal a feltétellel, 
hogy a fenti szerzői 

mailto:info@isc.org
http://www.isc.org/
mailto:provos@citi.umich.edu
mailto:dugsong@monkey.org
mailto:dugsong@monkey.org
mailto:Todd.Miller@courtesan.com
mailto:mike@datanerds.net
mailto:maxim.yegorushkin@gmail.com
mailto:maxim.yegorushkin@gmail.com
mailto:dm@uun.org
mailto:djm@openbsd.org
mailto:djm@openbsd.org
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jogi és a jelen engedélyezési információ a szoftver 
minden másolati példányán megjelenik. 
A SZOFTVER ANNAK „JELEN ÁLLAPOTÁBAN" 
KERÜL KIADÁSRA, ÉS A SZOFTVERRE 
VONATKOZÓAN A SZERZŐ NEM VÁLLAL 
SEMMILYEN GARANCIÁT, AZ 
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ 
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓAN 
VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT IS BELEÉRTVE. 
A SZERZŐ SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ 
SEMMILYEN SPECIÁLIS, KÖZVETLEN, 
KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, 
VAGY MÁS KÁRÉRT, AMELYET A 
HASZNÁLHATÓSÁG, AZ ADATOK VAGY A 
NYERESÉG ELVESZTÉSE IDÉZ ELŐ, AKÁR 
SZERZŐDÉSSZEGÉS, MAGÁNJOGI VÉTKES 
CSELEKMÉNY VAGY EGYÉB ESEMÉNY 
KÖVETKEZMÉNYEKÉNT, AMELY A 
SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL 
VAGY TELJESÍTMÉNYÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 
LÉP FEL. 
=============================== 

 
boost 
Boost szoftver licenc - 1.0 verzió - 2003. augusztus 17. 
Ezennel bármely személy vagy szervezet számára 
díjmentesen engedélyezzük a licenc alá tartozó szoftver 
és a kapcsolódó dokumentációk (a ,,Szoftver") egy 
példányának megszerzését, korlátozás nélkül beleértve 
a Szoftver használatát, reprodukálását, megjelenítését, 
futtatását és továbbadást, illetve a Szoftver származékos 
termékeinek elkészítését, valamint az ugyanilyen 
engedély megadását azoknak a személyeknek, akiknek 
a szoftvert átadták az alábbi feltételekkel: 
A Szoftverbe foglalt szerzői jogi nyilatkozatot és a 
jelen nyilatkozatot, a fenti licenc engedéllyel, e 
korlátozással és a következő jogi nyilatkozattal együtt, 
részben vagy teljes egészében, bele kell foglalni a 
Szoftver minden egyes példányába, és a Szoftver 
minden egyes származékos termékébe, hacsak az ilyen 
példányok vagy származékos termékek egy forrásnyelv 
processzor által generált, gépi végrehajtású tárgykódot 
nem jelentenek. 
A SZOFTVERT MINDENNEMŰ KIMONDOTT 
VAGY KIMONDATLAN GARANCIA NÉLKÜL 
BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BELEÉRTVE DE 
NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁG, A 
BÁRMELY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, A 
JOGCÍM ÉS A JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁNAK 
GARANCIÁJÁT IS. A SZERZŐI JOG BIRTOKOSAI 
VAGY A SZOFTVER FORGALMAZÓI 
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM 
TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN 
KÖVETELÉS, KÁR VAGY EGYÉB FELELŐSSÉG 
TEKINTETÉBEN LEGYEN AZ AKÁR 
SZERZŐDÉSSZEGÉS, MAGÁNJOGI VÉTKES 
CSELEKMÉNY VAGY EGYÉB ESEMÉNY 
KÖVETKEZMÉNYE, AMELY A SZOFTVERREL, 
ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB 
MÓDON TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉVEL 
ÖSSZEFÜGGÉSBEN LÉP FEL. 
=============================== 

 
ppp 
Szerzői jogok: 
*********** 

A kódok mindegyike szabadon felhasználható és 
terjeszthetők. Az egyedi forrásfájlok mindegyike saját 
szerzői jogi és engedélyezési nyilatkozattal rendelkezik. 
A Pppd, a pppstats és a pppdump mind BSD stílusú 
nyilatkozatok. A pppd pluginok egy része GPL 
licences. A chat nyilvános. 
=============================== 
 
ntp 
Copyright (c) University of Delaware 1992-2012. A 
szoftver bármely célra történő, ingyenes vagy térítéses 
használatát, másolását, módosítását és terjesztését 
ezúton engedélyezzük azzal a feltétellel, hogy a fenti 
szerzői jogi információ a szoftver minden másolati 
példányán megjelenik, illetve a szerzői jogi és az 
engedélyezési információ egyaránt megjelenik a 
kiegészítő dokumentációban, illetve a University of 
Delaware nevét előzetes írásos engedély nélkül nem 
használják a szoftver terjesztésével kapcsolatos 
hirdetésre vagy reklámozásra. A University of 
Delaware nem jelenti ki, hogy a szoftver bármilyen 
konkrét célra alkalmas. A szoftver annak „jelen 
állapotában" kerül kiadásra, minden kifejezett vagy 
vélelmezett garancia nélkül. 
=============================== 
 
libcap 
Hacsak „kifejezetten” másként nem kerül 
meghatározásra, a következő szöveg azokat a 
licencfeltételeket írja le, amelyek között ez a libcap 
verzió felhasználható és terjeszthető. 
Az alábbi feltételek teljesülése mellett a ibcap forrás és 
bináris formában továbbadható és használható 
módosított és módosítás nélküli formában is: 
1. A forráskód továbbadásakor meg kell tartani az 
összes létező szerzői jogi tájékoztatást és a teljes 
engedélyezési információkat, azok teljességében, a 
felelősséget kizáró nyilatkozatot is beleértve. 
2. Bináris formában történő továbbadáskor a 
dokumentációban és/vagy az egyéb anyagokban 
reprodukálni kell az összes korábbi és aktuális szerzői 
jogi tájékoztatást, a jelen feltételek listáját, valamint az 
alábbi felelősséget kizáró nyilatkozatot. 
3. Egyetlen szerző neve sem használható előzetes 
írásbeli engedély nélkül a jelen szoftverből származó 
termékek támogatására vagy reklámozására.  
ALTERNATÍV MÓDON, a termék a GNU GPL 
feltételei szerint is terjeszthető, mely esetben a GNU 
GPL rendelkezései a fenti korlátozások HELYETT 
alkalmazandók. (Ez a bekezdés a GNU GPL és a BSD 
stílusú szerzői jogban szereplő korlátozások közötti 
potenciális ütközések miatt szükséges.) 
EZ A SZOFTVER A „JELEN ÁLLAPOTÁBAN” 
KERÜL BIZTOSÍTÁSRAA, MINDENNEMŰ 
KIFEJEZETT NYILATKOZATTAL ÉS 
HALLGATÓLAGOSAN VÁLLALT 
SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁVAL, IDEÉRTVE 
TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁGÉRT 
ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ 
ALKALMASSÁGÉRT HALLGATÓLAGOSAN 
VÁLLALT SZAVATOSSÁGOT. 
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A SZERZŐ SEMMILYEN ESETBEN NEM FELEL 
SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, 
VAGYONI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, 
ILLETVE BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT 
(IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HELYETTESÍTŐ 
ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A 
HASZNÁLATKIESÉST, AZ ADATOK VAGY 
NYERESÉG ELVESZTÉSÉT VAGY AZ 
ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), 
FÜGGETLENÜL ANNAK OKÁTÓL, ILLETVE AZ 
ALKALMAZOTT FELELŐSSÉGI ELVEKTŐL, SEM 
SZERZŐDÉSES ALAPON, SZIGORÚ FELELŐSSÉG 
(EREDMÉNYFELELŐSSÉG) ALAPJÁN, SEM 
PEDIG SZERZŐDÉSEN KÍVÜL 
(GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON) 
OKOZOTT KÁR ESETÉN, HA A KÁR BÁRMILYEN 
MÓDON KAPCSOLÓDIK A SZOFTVER 
HASZNÁLATÁHOZ, AKKOR SEM, HA 
TÁJÉKOZTATTÁK ŐKET A KÁR 
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. 
=============================== 
 
Python® 
A Python® a Python Software Foundation bejegyzett 
védjegye. 
=============================== 
 
lighttpd 
Copyright (c) 2004, Jan Kneschke, növekményes 
Minden jog fenntartva. 
Az alábbi feltételek teljesülése mellett a program forrás 
és bináris formában továbbadható és használható 
módosított és módosítás nélküli formában is. 
– A forráskód továbbadásakor meg kell tartani a fenti 
szerzői jogi tájékoztatást, a jelen feltételek listáját, 
valamint az alábbi felelősséget kizáró nyilatkozatot. 
– Bináris formában történő továbbadáskor a 
dokumentációban és/vagy az egyéb anyagokban 
reprodukálni kell a fenti szerzői jogi tájékoztatást, a 
jelen feltételek listáját, valamint az alábbi felelősséget 
kizáró nyilatkozatot. 
– Sem a „növekményes” neve, sem a hozzájárulók 
nevei nem használhatók előzetes írásbeli engedély 
nélkül a jelen szoftverből származó termékek 
támogatására vagy reklámozására.  
EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOG BIRTOKOSAI 
ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK "ADOTT 
ÁLLAPOTÁBAN" BIZTOSÍTJÁK, MINDENNEMŰ 
KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS 
SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁVAL, IDEÉRTVE 
TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁGÉRT 
ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT 
VÁLLALT HALLGATÓLAGOS 
SZAVATOSSÁGOT. AZ IGAZGATÓK ÉS A 
KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN ESETBEN NEM 
FELELNEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, 
KÖZVETETT, VAGYONI VAGY 
KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, ILLETVE 
BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT (IDEÉRTVE TÖBBEK 
KÖZÖTT A HELYETTESÍTŐ ÁRUK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A 
HASZNÁLATKIESÉST, AZ ADATOK VAGY 
NYERESÉG ELVESZTÉSÉT VAGY AZ 
ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), 
FÜGGETLENÜL ANNAK OKÁTÓL, ILLETVE AZ 
ALKALMAZOTT FELELŐSSÉGI ELVEKTŐL, SEM 
SZERZŐDÉSES ALAPON, SZIGORÚ FELELŐSSÉG 
(EREDMÉNYFELELŐSSÉG) ALAPJÁN, SEM 

PEDIG SZERZŐDÉSEN KÍVÜL 
(GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON) 
OKOZOTT KÁR ESETÉN, HA A KÁR BÁRMILYEN 
MÓDON KAPCSOLÓDIK A SZOFTVER 
HASZNÁLATÁHOZ, AKKOR SEM, HA 
TÁJÉKOZTATTÁK ŐKET A KÁR 
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. 
=============================== 
 
pcre 

PCRE LICENC 
------------ 
A PCRE egy függvénykönyvtár, amely azokat a 
szokványos kifejezéseket támogatja, melyek szintaxisa 
és szemantikája a lehető legközelebb van a Perl 5 
nyelvéhez. 
A PCRE 8. verzióját a „BSD” licenc feltételei szerint 
terjesztik, az itt meghatározottak szerint. A „doc” 
könyvtárban rendelkezésre bocsátott PCRE 
dokumentációt ugyanolyan feltételek mellett terjesztik, 
mint magát a szoftvert. 
Az alapkönyvtár funkciók „C”-ben vannak megírva, és 
önállóak. A terjesztés részét képezi egy sorozat C++ 
csomagoló funkció. 
 
ALAPKÖNYVTÁR FUNKCIÓK 
--------------------------- 
Írta: Philip Hazel 
E-mail helyi rész: ph10 
E-mail domain:    cam.ac.uk 
University of Cambridge Computing Service, 
Cambridge, Anglia. 
Copyright (c) 1997-2010 University of Cambridge 
Minden jog fenntartva. 
 
C++ CSOMAGOLÓ FUNKCIÓK 
------------------------- 
Hozzájárult:   Google Inc. 
Copyright (c) 2007-2010, Google Inc. Minden jog 
fenntartva. 
 
„BSD” LICENC 
----------------- 
Az alábbi feltételek teljesülése mellett a program forrás 
és bináris formában továbbadható és használható 
módosított és módosítás nélküli formában is. 
* A forráskód továbbadásakor meg kell tartani a fenti 
szerzői jogi tájékoztatást, a jelen feltételek listáját, 
valamint az alábbi felelősséget kizáró nyilatkozatot. 
* Bináris formában történő továbbadáskor a 
dokumentációban és/vagy az egyéb anyagokban 
reprodukálni kell a fenti szerzői jogi tájékoztatást, a 
jelen feltételek listáját, valamint az alábbi felelősséget 
kizáró nyilatkozatot. 
* Sem a University of Cambridge neve, sem a Google 
Inc. neve, sem a közreműködők nevei nem használhatók 
kifejezett előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen 
szoftverből származó termékek támogatására vagy 
reklámozására.  
EZT A SZERZŐI JOG BIRTOKOSAI ÉS A 
KÖZREMŰKÖDŐK A „JELEN ÁLLAPOTÁBAN” 
BIZTOSÍTJÁK, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT 
NYILATKOZATTAL ÉS HALLGATÓLAGOSAN 
VÁLLALT SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁVAL, 
IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A 
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FORGALMAZHATÓSÁGÉRT ÉS AZ ADOTT 
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT 
HALLGATÓLAGOSAN VÁLLALT 
SZAVATOSSÁGOT.
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„Dynamic Range” (Dinamikus tartomány) ...... 32 
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„Expert Setting” (Haladó beállítás) .................. 25 
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Film mód.......................................................... 25 

 
G 
„Gamma Correction” (Gammakorrekció) ........ 25 
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„High Altitude Mode” (Magaslati üzemmód) .. 29 
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I 
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„Input Lag Reduction” (Bemeneti késleltetés 
csökkentés) ...................................................... 26 
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„Lamp Timer” (Lámpa időmérő) ..................... 37 
LAN csatlakozó .................................... 4, 38 
Nyelv ............................................................... 29 
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Kivetítési távolság és lencseeltolás 
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„Reality Creation” (Intelligens képjavítás) ....... 23 
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Távirányító érzékelő ...........................................4 
„Remote Start” (Távoli indítás) ........................29 
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S 
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„Smooth Gradation” (Simított színátmenet) .....25 
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„Trigger” (Kapcsoló) kiválasztás ......................34 
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Bekapcsolás ........................................................8 

U 
Szoftverfrissítés ............................................... 46 

 
W 
Figyelmeztető jelzések ..................................... 44 

 
X 
x.v.Color ............................................ 26, 46 

Védjegyekkel kapcsolatos információk 
• A „PlayStation” a Sony Computer 

Entertainment Inc. bejegyzett védjegye. 
• A HDMI és HDMI High- Definition 

Multimedia Interface kifejezések, 
valamint a HDMI logó a HDMI Licensing 
LLC az USA-ban és más országokban 
bejegyzett védjegyeit és márkaneveit 
jelentik. 

• A „Blu-ray” és a „Blu-ray Disc” a Blu-ray 
Disc Association védjegye. 

.................................................................... 
Ez a projektor a DeepColor, x.v.Color, 
LipSync, 3D jel és számítógép bemenő jel 
HDMI szabványokat támogatja. A HDCP-t 
is támogatja. 
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	A kezelőszervek elhelyezkedése
	Elöl/Jobb oldalon
	A kezelőpanelen lévő gombok elnevezése megegyezik a távirányító gombjaival.

	Hátul/alul
	Távirányító

	Csatlakoztatás és előkészítés
	A készülék telepítése
	A kép helyzetének beállítása
	Vetítsen ki egy képet a vetítővászonra, majd állítsa be a kép helyzetét.
	Tipp

	1 Dugja be a hálózati kábelt először a készülékbe, majd a fali hálózati csatlakozóaljzatba.
	Az ON/STANDBY jelzés világítani kezd, és a készülék készenléti módba áll.

	2 A készülék  bekapcsolásához nyomja meg az (ON/STANDBY) gombot.
	Az ON/STANDBY jelzés zöld fénnyel villogni kezd, majd folyamatos zöld fénnyel világít.

	3 Ezután megjelenít egy tesztjelet a beállítások elvégzéséhez.
	A tesztjel megjelenítéséhez nyomja meg a távirányító PATTERN gombját.
	Tipp


	5  Állítsa be a képméretet a zoom állítókar segítségével.
	Ha a készüléket egyenetlen felületre helyezik, a készülék vízszintbe állításához használja az (állítható) első lábakat.
	• Ha a készülék felfelé vagy lefelé meg van döntve, a kép trapéz alakú lehet.


	Lencsebeállítási ablak (tesztminta)

	Csatlakoztatás videokészülékhez vagy számítógéphez
	Kiváló képminőséget élvezhet, ha HDMI kimenettel rendelkező DVD vagy Blu-ray Disc lejátszó/felvevő vagy PlayStation® készüléket csatlakoztat a készülék HDMI bemenetére.


	Kivetítés
	Ez a rész azt mutatja be, hogy miként lehet a készülékkel megnézni a készülékhez csatlakoztatott eszközről érkező képet. Azonkívül leírja, hogyan lehet beállítani az egyéni igényeknek megfelelő képminőséget.
	A kép kivetítése
	Az áram kikapcsolása
	Ekkor megjelenik a „POWER OFF?” (Áram ki?) üzenet.
	Soha ne húzza ki a hálózati kábelt addig, amíg a jelzés villog!



	3D videoképek megnézése
	A 3D szemüveg használata
	Hibás működés léphet fel, ha:


	A képméretarányok kiválasztása a videojel szerint
	Lehetőség van arra, hogy kiválassza a fogadott jeleknek leginkább megfelelő képméretarányt.
	A választható képméretarányok a bemenő jeltől függően változnak (57. oldal).


	A képnézési mód kiválasztása

	A menük használata
	Használat a menük segítségével
	A beállított szint megváltoztatása
	Az érték növeléséhez nyomja meg a  gombot. Az érték csökkentéséhez nyomja meg a  gombot.
	A zárójelben szereplő elem nevek a távirányítón szereplő neveket jelzik.
	A zárójelben szereplő elem nevek a távirányítón szereplő neveket jelzik.

	A beállítás zárolási funkcióval zárolt elemek

	Installálási menü
	Előre beállított memória


	„Picture” (Kép) menü
	„Off” (Ki): A „Dynamic Control” funkció nincs használatban.
	„Off” (Ki): A „Motionflow” funkció nincs használatban.
	„Color Space 1” (1. színtér): A TV programok és az olyan videoképek, mint a sportesemények, koncertek stb. nézésére alkalmas színtér.
	Kivetítési menü
	„Setup” (Beállítás) menü
	„Function” (Funkció) menü
	2D: 2D videoképeket jelenít meg.
	„Simulated 3D” (Szimulált 3D): A 2D videoképeket 3D videoképekké alakítja át. Ezt csak a bejövő HD jelekre vonatkozóan lehet beállítani.
	„Color” (Szín)
	„Hue” (Árnyalat)
	„Shift” (Eltolás): Eltolja az egész képet, és elvégzi a korrigálást.
	„Manual” (Manuális): Lehetővé teszi az IP cím manuális megadását.
	„MAC Address” (MAC cím): Lehetővé teszi a készülék MAC címének megjelenítését. Ez nem változtatható meg.
	„Information” (Információs) menü
	A hálózati funkciók használata
	• Az AMX DDDP nem kompatibilis az IPv6-tal.
	A készülék „Control” (Vezérlő) ablakának megjelenítése webböngészővel
	3 Indítsa el a számítógépen a webböngészőt, a címmezőnél írja be a következő adatokat, majd nyomja meg a számítógép Enter gombját.

	A „Control” (Vezérlő) ablak használata
	Az oldal váltása
	A hozzáférés korlátozás beállítása
	A felhasználóknál korlátozható a konkrét oldalakhoz való hozzáférés.
	„User” (Felhasználó): A „Setup” (Beállítás) oldal kivételével minden oldalhoz engedélyezett a hozzáférése.
	A jelszó a „Setup” (Beállítás) oldal „Password” (Jelszó) oldalánál változtatható meg.



	A készülékre vonatkozó információk megerősítése
	Hibakezelés
	Hibaelhárítás
	Kép
	3D videoképek

	Figyelmeztető jelzések
	Üzenetlisták
	Figyelmeztető üzenetek


	Egyéb információk
	A szoftver frissítése
	A készülék szoftverének frissítését szolgáló fájlok letölthetők. A letöltött fájlokat át kell másolni egy USB pendrive-ra, a pendrive-ot be kell dugni a készülék USB csatlakozójába, majd el kell végezni a frissítést.

	A x.v.Color funkció
	• Az „x.v.Color” a Sony Corporation védjegyét jelentő kereskedelmi megnevezés, melyet azok a termékek kapnak, amelyek képesek megvalósítani az xvYCC szabványon alapuló széles színteret.

	A 3D funkció
	A lámpa és a levegőszűrő kicserélése, és a (levegő beszívó) szellőzőnyílások kitisztítása
	• A lámpa továbbra is forró maradhat, ha a ?/1 (ON/STANDBY) gombbal kapcsolja ki. A lámpa megérintése égési sérülést okozhat a kezén. A láma kicserélésekor mindig várjon legalább 1 órát, hogy a lámpa lehűlhessen.
	3 Egy csillagcsavarhúzóval lazítsa ki a lámpaburkolat csavarjait, majd nyissa ki a burkolatot.
	6 Zárja be a lámpaburkolatot, majd húzza meg a csavarokat.
	12 Tegye vissza készüléket az eredeti helyére.
	Ekkor a következő menükép jelenik meg.


	A levegőszűrő kitisztítása
	Amikor megjelenik a „Please clean the filter” (Tisztítsa ki a szűrőt) üzenet, azonnal el  kell végezni a levegőszűrő kitisztítását. A levegőszűrőt legalább 1500 óránként ki kell tisztítani. Ez az érték a környezettől és a projektor használati módjától...
	• A levegőszűrő tisztításánál vigyázzon rá, hogy a szűrő ne sérüljön meg.


	A lencsevédő kupak rögzítése
	Amikor a lencsevédő kupakot ráteszi a lencsére, a kupakot úgy kell beállítani, hogy a kupak oldalán lévő mélyedés a képen látható módon egybeessen a zoom állítókarral.

	Tisztítás
	A lencse tisztítása
	A lencse felülete speciálisan kezelt a fényvisszaverődések csökkentése érdekében.


	Specifikációk
	• A tömeg és méret értékek hozzávetőlegesek.
	Előre beállított jelek
	Bemenő jelek és módosítható/beállítási elemek
	A módosítás céljából elérhető menüelemek a bemenő jelektől függően változhatnak. A következő táblázatok megjelölik ezeket. A nem módosítható/beállítható elemek nem jelennek meg a menüben.
	●: Módosítható/beállítható


	Kompatibilis 3D jelek
	A készül a következő típusú 3D jelek fogadására alkalmas.

	3D jelek és módosítható/beállítási elemek
	„Aspect” (Képméretarány) mód
	„Motionflow” (Mozgókép javítás)
	A módosítható/beállítási elemek tárolási feltételei

	Kivetítési távolság és lencseeltolási tartomány
	VS +:  Függőleges lencseeltolási tartomány (felfelé) [%]
	VS –:  Függőleges lencseeltolási tartomány (lefelé) [%]
	Mértékegység: m (inch)
	VS + = VS – = 71 – 2,840 × (HS + vagy HS –) [%]
	HS + = HS – = 25 – 0,352 × (VS + vagy VS –) [%]

	Méretek
	Elöl
	Mértékegység: mm (inch)

	Alsó rész
	Mértékegység: mm (inch)

	Elölnézet
	Mértékegység: mm (inch)

	Oldalnézet
	Mértékegység: mm (inch)


	NYILATKOZATOK ÉS LICENCEK
	A TERMÉKNÉL HASZNÁLT SZOFTVERHEZ
	2.1 verzió, 1999. február
	FREETYPE/FREETYPE2 SZOFTVER
	CURL SOFTWARE
	A funkciókat vagy jelen szoftver használatát megemlítő minden reklámanyagban meg kell jeleníteni az alábbi üzenetet:
	Big5 Font(DynaComware)
	dhcpd
	boost
	ntp
	Python®
	pcre
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