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Dla Użytkownika:
Prosimy zapisać numer seryjny
naniesiony na bocznej ściance
obudowy.
Informacja ta może być użyteczna w
przyszłości.

Model:  DLA-RS620U/DLA-RS520U/
                DLA-RS420U

  DLA-X500/DLA-X700/
  DLA-X900

Nr seryjny: 

.

http://manual3.jvckenwood.com/projector/mobile/global/

Mobilny przewodnik użytkownika (Mobile User Guide) jest przystosowany do wyświetlania 
na użądzeniach mobilnych typu tablet lub smatfon z dostępem do internetu.
Przewodnik nie jest dostępny w języku polskim.

smartphones and tablets.

Mobilny przedodnik użytkownika



Środki ostrożności
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WAŻNE INFORMACJE
W niniejszym urządzeniu znajduje się
lampa wyładowcza o dużej sile światła
(HID), zawierajaca rtęć.
Likwidacja tych materiałów może być
określona przepisami w związku z ochroną
środowiska naturalnego. W sprawie 
likwidacji bądź recyklingu prosimy 
kontaktować się z właściwymi władzami, 
bądź w USA z Electronic Industries 
Alliance:
http://www.eiae.org.

OSTRZEŻENIE:
ABY UNIKNĄĆ POŻARU ALBO PORAŻENIA 
PRĄDEM, NIE WYSTAWIAJ NINIEJSZEGO 
URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU ANI WILGOCI.  

Miejsce ustawienia/montażu

UWAGA:
NINIEJSZE URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.

CAUTION:
Aby ograniczyć ryzyko porażenia elektrycznego nie 
zdejmuj obudowy. Powierzaj obsługę serwisową 
wyłącznie wykwali�kowanemu personelowi.

Niniejszy projektor jest wyposażony w 3-kołkową 
wtyczkę z uziemieniem, zgodną z przepisami FCC. 
Jeżeli nie możesz włożyć wtyczki do gniazdka, s
kontaktuj się z elektrykiem.   

Deklaracja emisji hałasu
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku 
operatora jest równa lub mniejsza niż 30 dB (A) zgodnie 
z normą ISO7779.

Nie instaluj projektora w miejscu, które nie jest 
w stanie utrzymać bezpiecznie jego ciężaru. Jeżeli 
miejsce ustawienia jest zbyt słabe, projektor 
może spaść albo wywrócić się, powodując 
ewentualne obrażenia.  
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WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Energia elektryczna może spełnić wiele 
użytecznych funkcji. Niniejsze urządzenie 
zaprojektowano i wykonano tak, aby zapewnić 
Ci bezpieczeństwo. 
Jednakże NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE MOŻE 
SPOWODOWAĆ GROŹBĘ PORAŻENIA PRĄDEM 
ALBO POŻARU. Aby nie naruszyć zabezpieczeń 
wbudowanych w niniejsze urządzenie, 
przestrzegaj poniższych podstawowych zasad 
dotyczących instalacji, użytkowania i obsługi 
serwisowej. Prosimy o uważne przeczytanie 
niniejszych zaleceń przed przystąpieniem 
do użytkowania.

• Wszystkie instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa i obsługi należy przeczytać
przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

• Instrukcje te należy przechować jako źródło
informacji w przyszłości.

• Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń
na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

• Należy postępować zgodnie z instrukcją
obsługi.

• Ustaw projektor blisko gniazdka ściennego,
z którego można łatwo wyjąć wtyczkę.

• Odłącz urządzenie od sieci przed
przystąpieniem do czyszczenia. Nie używaj
środków czyszczących ciekłych albo w aerozolu.
Używaj miękkiej ściereczki do czyszczenia.

• Nie używaj wyposażenia dodatkowego nie
zatwierdzonego przez producenta, gdyż może
to stwarzać zagrożenie.

• Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. Nie
używaj go zaraz po przeniesieniu z miejsca
zimnego do ciepłego, gdyż powoduje to
skraplanie pary wodnej, co może wywołać
pożar, porażenie prądem albo inne zagrożenia.

• Nie ustawiaj urządzenia na niestabilnym
wózku, stojaku albo stoliku.
Urządzenie może spaść,
powodując obrażenia ciała
dzieci lub dorosłych
i poważne uszkodzenie
urządzenia. Urządzenie
należy zainstalować zgodnie 
z instrukcjami producenta, używając podstawy
montażowej zalecanej przez producenta.

• Gdy urządzenie jest używane na wózku należy
uważać, aby unikać nagłego zatrzymywania,
nadmiernej siły i nierównych powierzchni,
mogących spowodować wywrotkę urządzenia
i wózka, uszkodzenie sprzętu i ewentualne
obrażenia operatora.

• Szczeliny i otwory w obudowie służą do
wentylacji. Zapewnia to niezawodne działanie
urządzenia i chroni je przed przegrzaniem.
Otworów tych nie wolno blokować ani
zasłaniać. (Nigdy nie należy blokować
otworów umieszczając urządzenie na łóżku,
kanapie, kocu albo na podobnej powierzchni.
Urządzenia nie należy umieszczać w
zabudowie, takiej jak np. biblioteczka albo
regał, jeżeli nie została zapewniona
prawidłowa wentylacja i nie jest to zgodne
z instrukcjami producenta.)

• Aby umożliwić lepsze rozpraszanie ciepła,
zachowaj odstęp pomiędzy tym urządzeniem
i otoczeniem tak, jak pokazano na szkicu. Kiedy
niniejsze urządzenie jest zamknięte
w przestrzeni o wymiarach jak na szkicu,
używaj klimatyzatora tak, aby temperatury
wewnątrz i na zewnątrz były takie same.

S3126A 

OSTRZEŻENIE DLA 
PRZENOŚNYCH WÓZKÓW
(symbol RETAC)

• Parametry zasilania podano na etykiecie.
Jeżeli masz wątpliwości co do sieci domowej,
skonsultuj się ze sprzedawcą albo z elektrownią.

• Niniejsze urządzenie ma wtyczkę 3-kołkową.
Wtyczka pasuje tylko do gniazdka z uziemieniem.
Jeżeli nie możesz włożyć wtyczki do gniazdka,
skontaktuj się z elektrykiem, aby założyć
odpowiednie gniazdko. W żadnym wypadku nie
przerabiaj wtyczki z uziemieniem.

• Przewody zasilające należy prowadzić tak, aby
chronić je przed nadepnięciem lub zaciśnięciem.
Należy zwracać szczególną uwagę na przewody
przy drzwiach, wtyczkach, gniazdkach i wyjściach
przewodów z urządzenia.

• Aby zwiększyć ochronę urządzenia podczas
burzy z piorunami, bądź w razie
pozostawienia go przez długi czas bez
nadzoru, wyjmij wtyczkę z gniazdka
sieciowego i rozłącz instalację. Zabezpieczy
to urządzenie przed uszkodzeniem wskutek
uderzenia pioruna lub przepięć w sieci.

• Nie przeciążaj gniazdek, przedłużaczy albo
gniazdek w innych urządzeniach, gdyż może
to grozić pożarem albo porażeniem prądem
elektrycznym.

• Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów
w otwory w obudowie urządzenia, gdyż
mogą dotknąć układów pod napięciem lub
spowodować zwarcie, co może być
przyczyną pożaru albo porażenia prądem
elektrycznym.
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• Podłączając inne urządzenia, takie jak
magnetowidy oraz odtwarzacze DVD,
powinieneś wyłączyć zasilanie niniejszego
urządzenia dla ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym.

• Nie umieszczaj materiałów palnych za
wentylatorem chłodzącym. Przykładowo
tkanin, papieru, zapałek, pojemników
z aerozolem albo zapalniczki gazowe stanowią
szczególne zagrożenie w razie przegrzania.

• Nie zaglądaj do obiektywu projekcyjnego, gdy
lampa jest włączona. Narażenie oczu na
działanie silnego światła może spowodować
uszkodzenie wzroku.

• Nie zaglądaj do wnętrza urządzenia przez
szczeliny (otwory wentylacyjne) itp. Nie patrz
wprost na lampę projekcyjną otwierając
obudowę, gdy lampa jest włączona. Lampa
emituje także promieniowanie UV, a światło
jest tak silne, że grozi to uszkodzeniem wzroku.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj ani w żaden inny
sposób nie uszkadzaj lampy będącej źródłem
światła (zespołu lampy). Może to spowodować
pęknięcie lampy i ewentualne obrażenia. Nie
używaj uszkodzonego źródła światła. Jeżeli
lampa projekcyjna została uszkodzona, poproś
sprzedawcę o przekazanie jej do naprawy.
Odłamki pękniętej lampy mogą spowodować
obrażenia.

• Lampa będąca źródłem światła w niniejszym
projektorze jest wysokoprężną lampą rtęciową.
Uważaj podczas likwidacji tej lampy. W razie
jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się ze
sprzedawcą.

   w którym występują drgania; gdyż uchwyt 
   mocujący projektor mógłby pęknąć pod 
   wpływem drgań, powodując ewentualnie 
   jego wywrócenia lub upadek, co mogłoby 
   prowadzić do obrażeń ciała znajdujących się
   w pobliżu osób.
• Używaj wyłącznie przewodów

przyłączeniowych przeznaczonych dla
niniejszego urządzenia aby zapobiec
możliwości porażenia.

* NIE pozwalaj montować urządzenia
żadnym osobom nie posiadającym odpo-

Poproś sprzedawcę o zainstalowanie projek-

ponieważ montaż wymaga  odpowiedniej 
wiedzy technicznej i umiejętności. Wykona-
nie tych czynności przez osoby nie posiadają-

-
ną obrażeń albo porażenia prądem elektrycz-
nym.

Nigdy nie wylewaj jakichkolwiek płynów na 
urządzenie.
• Nie próbuj samodzielnie naprawiać

urządzenie, gdyż otwarcie obudowy może
grozić zetknięciem z niebezpiecznym
napięciem i innymi zagrożeniami. Powierzaj

   personelowi serwisowemu.
• Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego

i skontaktuj się z serwisem w następujących
sytuacjach:

a) Kiedy uszkodzony jest przewód sieciowy
albo wtyczka.

b) Kiedy urządzenia zostało zalane albo
spadły nań jakieś przedmioty.

c) Jeżeli urządzenia było narażone na deszcz
albo wilgoć.

d) Jeżeli urządzenie nie działa normalnie
podczas obsługi zgodnie z instrukcją.
Używaj tylko regulatorów opisanych
w instrukcji obsługi, gdyż nieprawidłowa
regulacja może spowodować uszkodzenia
i często będzie wymagać poważnych
operacji serwisowych w celu przywrócenia
pełnej sprawności.

e) Jeżeli urządzenie zostało upuszczone albo
uszkodzone w inny sposób.

f ) Kiedy urządzenie wykazuje wyraźny spadek 
     parametrów – sygnalizuje to konieczność 
     kontaktu z serwisem.
• Kiedy konieczne są części zamienne

upewnij się, że serwisant użył części
zamiennych zalecanych przez producenta
albo o takich samych parametrach jak części
oryginalne. Nieupoważniona zamiana może
spowodować pożar, porażenie prądem
elektrycznym albo inne zagrożenia.

• Po wykonaniu każdej obsługi serwisowej
albo naprawy niniejszego urządzenia,
poproś serwisanta o wykonanie
koniecznych prób aby ustalić, czy
urządzenie jest we właściwym stanie
technicznym.

• Urządzenie należy ustawiać w odległości
co najmniej 30 cm od źródeł ciepła takich,
jak grzejniki, nawiewy ciepła, piece oraz inne
urządzenia (także wzmacniacze)
wytwarzające ciepło.
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Zasilanie
 

- Proszę oglądać obrazy z odległości trzy razy 
większej niż wysokość wyświetlanego obrazu. 
Osoby z problemami widzenia, jakimś rodza-
jem choroby serca, albo o słabym zdrowiu nie 
powinny używać okularów 3D.
- Obrazy 3D mogłyby być przyczyną choroby.
Jeżeli czujesz jakąś zmianę w swojej kondycji 

i skonsultuj się z lekarzem, jeśli to konieczne.
- Kiedy oglądasz obrazy 3D, zalecane jest 
robienie regularnych przerw. Długość i często-
tliwość wymaganych przerw róźnią się dla 
każdego z osobna, proszę osądź według wła-
snego samopoczucia i kondycji.

- Jeżeli twoje dziecko ogląda obrazy nosząc 
okulary 3D, wymagana jest obecność rodzica 
lub innej osoby dorosłej. Osoba dorosła 
powina uważać, aby uniknąć sytuacji pogor-
szenia samopoczucia dziecka. Wzrok u dzieci 
poniżej 6 roku życia nie jest w pełni rozwinię-
ty. Jeśli to konieczne skonsultuj się 
z lekarzem pod względem wskazań dotyczą-
cych oglądania obrazów 3D przez dzieci.
- Obraz 3D może nieznacznie róźnić się od 
oryginalnego 2D w związku z konwersją 
w urzączeniu.

Dotyczy tylko USA i Kanady
Używaj tylko pokazanego niżej przewodu sieciowego.

Przewód sieciowy

Znamionowe napięcie zasilania niniejszego projektora 
wynosi 110 V – 240 V prądu przemiennego (AC). Używaj 
tylko przewodu sieciowego wskazanego przez sprze-
dawcę sprzętu, aby zapewnić bezpieczeństwo 
i kompatybilność elektromagnetyczną (EMC).
Sprawdź, czy wtyczka przewodu sieciowego projektora 
pasuje do instalacji AC w twoim kraju. Skonsultuj się ze 
sprzedawcą.

Przewód sieciowy

kraje kontynentu 
europejskiego

Wielka Brytania

OSTRZEŻENIE:
Nie odcinaj wtyczki przewodu sieciowego niniejszego 
od niniejszego urządzenia.
Jeżeli wtyczka dostarczona z projektorem nie pasuje do 
gniazdka instalacji w twoim domu albo przewód jest za 
krótki i nie sięga do gniazdka, zaopatrz się w odpowied-
nią przejściówkę albo przedłużacz, bądź skonsultuj się 
ze sprzedawcą.
Jeżeli jednak wtyczka została odcięta, wyrzuć ją natych-
miast, aby nie stwarzać zagrożenia w wyniku nieopatrz-
nego włożenia jej do gniazdka sieciowego. Jeżeli 
potrzebna jest nowa wtyczka, postępuj zgodnie 
z załączonymi instrukcjami.

OSTRZEŻENIE:
NINIEJSZE URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.

WAŻNE (dotyczy tylko Europy):

Poszczególne żyły w przewodzie sieciowym niniejsze-
go urządzenia zostały oznaczone następującymi 
kolorami:

Żółty i zielony: uziemienie
Niebieski: neutralny (zerowy)
Brązowy:  prądowy (tzw. „gorący” przewód)

Ponieważ kolory te mogą nie odpowiadać oznacze-
niom barwnym w twojej wtyczce, postępuj jak nastę-
puje:
Przewód oznaczony kolorami zielonym i żółtym należy 
podłączyć do zacisku oznaczonego jako M z literą E, 
czyli uziemienie, bądź zabarwionego zielono i żółto.
Przewód oznaczony kolorem niebieskim należy podłą-
czyć do zacisku oznaczonego literą N bądź zabarwione-
go na niebiesko.
Przewód oznaczony kolorem brązowym należy podłą-
czyć do zacisku oznaczonego literą L albo zabarwione-
go na czerwono.

Drogi Kliencie,
Niniejsze urządzenie zostało wyproduko-
wane zgodnie z obowiązującymi euro-
pejskimi dyrektywami i normami doty

-czącymi zgodności elektromagnetycznej 
i bezpieczeństwa elektrycznego.

Europejskim przedstawicielem JVC 
KENWOOD CORPORATION jest:
JVC Technical Services Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
Niemcy/Germany
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Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries
[European Union only]
These symbols indicate that equipment with these symbols should not be disposed 
of as general household waste. If you want to dispose of the product or battery, 
please consider the collection systems or fa cilities for appr opriate recycling.

Notice: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery 
contains lead.

Benutzerinformationen zur Entsorgung alter Geräte und Batterien
[Nur Europäische Union]
Diese Symbole zeigen an, dass derartig gekennzeichnete Geräte nicht als normaler 
Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen. We nden Sie sich zur Entsorgung des 
Produkts oder der Batterie an die hierfür vorgesehenen Sammelstellen oder 
Einrichtungen, damit eine fachgerechte Wiederverwertung möglich ist.

Hinweis: Das Zeichen Pb unterhalb des Batteriesymbols gibt an, dass diese 
Batterie Blei enthält.

Informations relatives à l’élimination des appareils et des piles usagés, à l’intention 
des utilisateurs

[Union européenne seulement]

jetés comme déchets ménagers. Si vous voulez jeter ce produit ou cette pile, 
veuillez considérer le système de collection de déc hets ou les centres de 
recyclage appropriés.

La marque Pb en dessous du symbole des piles indique que cette 
pile contient du plomb.

Battery

Batterie

Pile

Baterie

Products

Produkte

Produits

Produkty

DEUTSCH

FRANÇAIS

POLSKI

Informacje dla użytkowników dotyczące poz bywania się zużytego sprzętu i baterii

[Tylko kraje Unii Europejskiej]
Te symbole oznaczają, że sprzętu nie należy wyrzucać razem z odpadami 
gospodarczymi. Jeśli trzeba po zbyć się tego produktu lub baterii, proszę 
skorzystać z systemu odbioru lub urządzeń do zbiórki odpadów elektronicznych, 
w celu odpowiedniego ponowne go ich przetworzenia.

Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbole m baterii wskazuje, że ta 
bateria zawiera ołów.

Información para los usuarios sobre la eliminación de baterías/pilas usadas

[Sólo Unión Europea]
Estos símbolos indican que el equipo con estos símbolos no debe desecharse 
con la basura doméstica. Si desea desechar el pro ducto o batería/pila, acuda 
a los sistemas o centros de recogida para que los reciclen debidamente.

Atención: La indicación Pb debajo del símbolo de batería/pila indica que ésta 
contiene plomo.

Baterías/pilas
Productos

ESPAÑOL / CASTELLANO
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Jak w przypadku każdego jasnego źródła światła, nie patrz 
bezpośrednio w kierunku jego wiązki, RG2 IEC 62471-5:2015

Informacje o lokalizacji etykiet
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Regulacja kolorów do własnych preferencji 
(Color Management)............................................................ 33

Regulacja wyrazistosci �lmów
(Multiple Pixel Control) ........................................................... 34

Dostrajanie jakosci obrazu .................................................... 36
Regulacja wartosci wyjsciowych dla 
wyswietlanego obrazu (Gamma) .................................... 36
Regulacja gamma według własnych preferencji 
(Custom Gamma).................................................................. 37
Redukcja rozmycia przy wyswietlaniu 
dynamicznych obrazów (Blur Reduction).................... 39
Materiały wideo z duzym kontrastem 
(Lens Aperture) .....................................................................  40

Ustawienia i regulacje w menu ............................................  41
Lista elementów menu ......................................................  41
Picture Adjust ........................................................................  43
Input Signal ............................................................................  46
Installation ..............................................................................  48
Display Setup ......................................................................... 54
Function .................................................................................. 54
Information ............................................................................  56

Konserwacja
Wymiana lampy ......................................................................... 57

Procedura wymiany lampy ...............................................  57
Zerowanie czasu pracy lampy ......................................... 59

Czyszczenie projektora i pilota .............................................  59
Czyszczenie i wymiana �ltra................................................... 60

Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów...................................................  61
W przypadku komunikatu na ekranie... ............................. 65

Inne
Wejscie RS-232C ........................................................................  66

Dane techniczne złącza RS-232C .................................... 66
Połaczenie TCP/IP .................................................................  66
Format rozkazu ..................................................................... 67
Kod pilota zdalnego sterowania .....................................  68
Przykłady komunikowania poprzez RS-232C ............. 69

Dane techniczne .......................................................................  70

Symbole użyte w instrukcji
 wskazuje, że funkcja dostępna jest w DLA-RS620.  
wskazuje, że funkcja dostępna jest w DLA-RS520.  
wskazuje, że funkcja dostępna jest w DLA-RS420.

Elementy nie oznaczone symbolem wskazują, iż funkcja 
dostępna jest we wszystkich modelach.
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Akcesoria / Akcesoria opcjonalne

Akcesoria w zestawie

Osłona obiektywu  ....................................................... 1 sztuka

*  Założona na obiektyw urządzenia na czas transportu.
.

Pilot zdalnego sterowania ........................................................... 1 sztuka

.

Baterie typu AAA ............................................................................. 2 sztuki
.

Kabel zasilający (dla USA) (około 2 m) ..................................... 1 sztuka

.

Kabel zasilający (dla UK) (około 2 m) .................................... ... 1 sztuka

.

Kabel zasilający (dla EU) (około 2 m) ........................................ 1 sztuka

.0 Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna oraz inne materiały drukowane.

Opcjonalne akcesoria

0 Lampa: PK-L2615U
0 Modele kompatybinych okularów 3D: PK-AG3
0 Modele kompatybilnych emiterów sygnału synchronizacji 3D: PK-EM2

Tabela kompatybilności okularów i emiterów 3D

OKULARY 3D

PK-AG1 *
(Sposób komunikacji: 
IR (podczerwień))

PK-AG2
(Sposób komunikacji: 
IR (podczerwień))

PK-AG3
(Sposób komunikacji: 
RF (fale radiowe))

EMITER SYGNAŁU 
SYNCHRONIZACJI 3D     

             PK-EM1
(Sposób komunikacji: 
IR (podczerwień))

X X —

PK-EM2
(Sposób komunikacji: 
RF (fale radiowe))

— — X

* Obecnie nieprodukowane

Sprawdź szczegóły oferty u lokalnego autoryzowanego przedstawiciela.
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0 Pamiętaj, aby przeczytać "Środki ostrożności" przed użyciem projektora.



Budowa i funkcje

Obudowa - przód

.

①②③

④

⑤ ⑤

① Obiektyw
Obiektyw projektora. Nie patrz bespośrednio
w obiektyw, gdy projektor jest włączony.

② Osłona obiektywu 
Osłona obiektywu otwiera/zamyka się po 
włączeniu/wyłączeniu zasilania. (strona 48)

◊ W modelu załóż osłonę kiedy 
projektor nie jest używany.

 

③ Czujnik zdalnego sterowania (przedni)
Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę
czujnika aby dokonać ustawień.

* Drugi czujnik zdalnego sterowania znajduje
się na tylniej obudowie.

④ Kontrolki diodowe
Szczegóły znajdują się na 74 stronie
instrukcji obsługi

⑤ Wylot powietrza
Wylot ciepłego powietrza. Nie zasłaniaj
wylotów, aby zapobiec przegrzaniu
projektora.

Obudowa - spód

⑥ Wlot (w trzech miejscach z tyłu/od spodu)
Aby zapewnić odpowiednią wętylacjię i temperaturę pracy projektora 
pod żadnym pozorem nie blokuj wlotów i wylotów powietrza.
Zablokowanie może powodować poważne uszkodzenia projektora.

* Wyloty znajdują się po prawej i lewej stronie tylniej obudowy.

⑦ Przycisk ręcznego otwierania pokrywy obiektywu

Pokrywa obiektywu może zostać otwarta po wciśnięciu przycisku. 
Przycisku można używać wyłącznie podczas konserwacji
(nie podczas normalnego użytku).

⑧ Nóżki
Wysokość (0 do 5 mm) może być dostosowana poprzez kręcenie. 
(strona 17)
Otwory po usuniętych nóżkach mogą być wykożystane do

⑥ ⑦

⑧
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Obudowa - Tył

.

⑥

⑨     ⑬   ⑫   ⑪

⑥

⑩

⑨ Wejścia
Poza wejściami znajdują się tutaj inne terminale 
takie jak do akcesorii opcjonalnych i kontroli. 
Szczegóły znajdziesz na 12 stronie 
(Obudowa - złącza).

⑩ Pokrywa lampy
Aby wymienić lampę zdemontuj pokrywę
lampy.

⑪ Panel sterowania
Więcej informacji na poniższej ilustracji -
„Panel sterowania”

⑫ Czujnik zdalnego sterowania (tylni)
Celuj pilotem zdalnego sterowania w czujnik zdalnego 
sterowania, aby sygnał dotarł do czujnika.

* Drugi czujnik zdalnego sterowania znajduje się na
przedniej obudowie.

⑬ Złącze zasilania
Do złącza zasilania podłączany jest kabel
zasilający (w zestawie). 

Panel sterowania

.

[MENU]: Wyświetla Menu [BACK]: Powrót do poprzedniego Menu

[JKH  I ] Przyciski nawigacji

[OK]: Wybór lub potwierdzenie

[INPUT]: Zmiana źródła

A  [STANDBY/ON]: Włącz/wyłącz zasilanie
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Obudowa - złącza

.

① Wejście [HDMI 1]

② Wejście [HDMI 2]
Do tego złącza możesz podłączyć urządzenia wyposażone 
w wyjście HDMI, itp. Wejście to jest dostosowane do złącza 
śrubowego M3. Głębokość gwintu to 3mm (szczegóły 
na 18 stronie)

③ Wejś cie [LAN] (RJ-45)
Podłączając do złącza kabel LAN z komputerem jest
możliwość sterowania projektorem wysyłając 
odpowiednie komendy.

④ [RS-232C] terminal (D-sub 9-pin
male)

Jest to wejście RS-232C. Podłączając do komputera jest 
możliwość sterowaniaprojektorem wysyłając 
odpowiednie komendy.

⑥

Złącze [3D SYNCHRO] 
Do tego złącza można podłączyć emiter synchronizacji 
sygnału 3D (sprzedawany osobno), aby oglądać materiały 3D.

Złącze [TRIGGER] 
Złącze wyjściowe prądu stałego DC12V, 100mA.
Używane do wyprowadzenia sygnału sterowania
SCREEN TRIGGER.
Jeżeli połączenie zostanie przeprowadzone
w sposób nieprawidłowy może ono spowodować
uszkodzenie urządzeń.
(Bolec = DC +12 V, pierścień = GND)

① ② ③

④

⑤
⑥

⑤
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Powiększony widok tylnej ścianki



Pilot zdalnego sterowania

B  [STAND BY]
Wyłączya zasilanie. (s. 22)

 [ON]
Włącza zasilanie. (s. 21)

[INPUT]
Wybór źródła syhnału [HDMI 1],
[HDMI 2]. (s. 21)

[INFO.]
Wyświetla menu informacji.
(s. 56)

[SETTING MEMORY]
Przełączanie trybu Lens Memory
zapamiętane, przywracanie, edycja
(s. 24)

[LENS CONTROL]
Ustawienia focus (ostrość),  zoom 
(powiększenie), shift (przesunięcie).  (s. 23)

[LENS AP.]
Ustawienia przesłony obiektywu.(s. 40)

[ANAMO.] 
Zmiana trybu anamorficznego
Naciśnięcie przycisku powoduję 
sekwencyjną zmiane trybu

[C.M.D.]
Ustawienia interpolacji klatek.
(s. 39)

[HIDE]
Tymczasowo ukrywa 
wyświetlany obraz. (s. 21)

[LIGHT]
Podświetlenie przycisków na
pilocie zdalnego sterowania.

Przyciski 

Przyciski wyboru.

[OK]
Potwierdzenie wyboru.

[MENU]

Wyświetlanie lub zamknie 
menu.

[BACK]
Powrót do poprzedniego 
menu.

[PICTURE MODE]

[ADVANCED MENU]
Naciśnij wielokrotnie aby
przełączyć:
 “Picture Mode”

 


 “Color Pro�le”  
“Color Temp.”   “Gamma”

[MPC]
Ustawienia poziomu MPC.
(s. 34)

[GAMMA]
Ustawienia gamy.
(s. 36)

[COLOR TEMP.]
Ustawienia temperatury 
kolorów. (s. 44)

[3D FORMAT]
Zmienia format 3D.
(P. 29)

[PIC. ADJ.]
Ustawienia obrazu, takie jak 
kontrast i jasność. Opcje mogą 
się różnić w zależności od modelu 
projektora i trybu obrazu. 
(s. 45)
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

I
Przełącza tryb obrazu.
(P. 30)

0 Wybierz [NATURAL], [CINEMA] 
lub [HDR] aby zmienić tryb 
obrazu.

0 Wybór [PICTURE MODE] 
wyświetla menu wyboru 
obrazu.

[COLOR PROFILE]

Wyświetla menu wyboru 
profilu koloru. (P. 31)

[GAMMA SETTINGS] 
Wyświetla menu ustawień 
gamma.



Jak w kładać baterie do pilota zdalnego sterowania

Wkładanie baterii

.

Wyjmowanie baterii

.

0 Jeżeli musisz podejść bliżej do projektora, aby nim 
sterować oznacza to, że baterie wyczerpują się. 
W takiej sytuacji należy je wymienić na nowe (AAA). 

0 Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami             . 
Pamiętaj, aby najpierw wkładać ujemny biegun baterii.

0 W przypadku wystąpienia błędu podczas sterowania 
pilotem, wyjmij baterie i zaczekaj 5 minut. Potem włóż
ponownie baterie i steruj projektorem przy pomocy pilota.

UWAGA
0 Nie wystawiaj pilota zdalnego sterowania na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych lub wysoką temperaturę.
Może to doprowadzić do deformacji z powodu ciepła lub 
wewnętrzne elementy mogą zostać naruszone 
powodując zagrożenie pożarowe.

0 Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania, gdy nie jest 
on używany przez dłuższy czas. Baterie mogą wylać
co doprowadzi do uszkodzenia pilota.

Skuteczny zasięg pilota zdalnego sterowania

Gdy kierujesz pilot w stronę czujnika zdalnego sterowania
w projektorze upewnij się, że odległość pomiędzy przednim
lub tylnym czujnikiem i pilotem mieści się w zakresie 7 m.
Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo, zbliż 
się do tego urządzenia.

.

30°

30°

20°

20°

Pilot zdalnego
sterowania

Projektor

Gdy sterujesz w odbiciu od ekranu itp.
Pamiętaj, że suma odległości A pomiędzy projektorem 
i ekranem oraz B pomiędzy pilotem zdalnego sterowania 
i ekranem nie powinna być większa niż 7 m.

* Ponieważ skuteczność działania sygnałów pilota odbitych 
od ekranu zmienia się w zależności odtypu używanego 
ekranu, skuteczny zasięg pilota może być mniejszy.

.

A

B

30°
30°

20°

20°

20°

20°

Ekran

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor

14

W
prow

adzenie



Instalacja projektora

Ważne informacje odnośnie instalacji projektora

Przeczytaj uważnie informacje zanim zaczniesz instalować 
projektor.

Nie instaluj w poniższych warunkach
Jest to złożone urządzenie elektryczne. Dlatego, też nie
instaluj ani nie używaj go w wymienionych poniżej
warunkach. W przeciwnym wypadku może to spowodować
pożar lub inne nieprawidłowe działanie.
0 Zakurzonych oraz wilgotnych lokalizacjach.
0 W miejscach, gdzie może osadzać się sadza i dym

papierosowy.
0 Na dywanie lub na pościeli i innych miękich

powierzchniach.
0 W miejscach, gdzie urządzenie będzie narażone na

wysoką temperaturę przez bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.

0 W miejscach z wysoką lub niską temperaturą.
0 Jeżeli projektor zostanie zamontowany w miejscu

narażonym na sadzę lub dym papierosowy przez 
dłuższy czas, nawet mała ilość tych substancji może 
spowodować uszkodzenie urządzenia. To urządzenie 
schładza zawarte w nim podzespoły optyczne, które 
wytwarzają dużą ilość ciepła, poprzez zasysanie 
powietrza. Jeżeli podzespoły optyczne ulegną 
zabrudzeniu, może to spowodować, iż wyświetlany 
obraz będzie stawał się coraz ciemniejszy, a kolory 
niepoprawnie odwzorowane. Brud, który osiadł na
elementach optycznych nie może być usunięty.

Odpowiedni dystans między urządzeniem 
a ścianami i innymi urządzeniami

Projektor podczas działania emituje dużą ilość ciepła.
Zwróć uwagę aby zachować odpowiednie odległości
pomiędzy projektorem a elementami otoczenia jak
przedstawiono na poniższej ilustracji:

.

Front

150 mm 
lub więcej

200 mm 
lub więcej

300 mm 
lub więcej

300 mm 
alub więcej

150 mm lub więcej

Ponadto nie przesłaniaj niczym przednich wylotów 
powietrza. Zablokowanie ich powoduje wzrost 
temperatury we wnętrzu projektora, gdyż ciepłe powietrze 
nie znajdując ujścia cofa się do wnętrza urządzenia. 
Gorące powietrze wylatujące z projektora może 
powodować cienie na rzucanym obrazie (efekt falującego 
gorącego powietrza).

Użytkowanie projektora
To urządzenie wyposażone jest w lampę projekcyjną, która
podczas użytku robi się gorąca. Proszę nie używać
projektora w niżej wymienionych sytuacjach.
0 Projekcja gdy urządzenie leży na boku.

.

0 Projekcja gdy urządzenie jest nachylone
Nachylenie poziome: większe niż ± 5 °

.

5° 5°

Nachylenie pionowe: większe niż ± 15 °
.

15
° 15°

15
° 15°

0 Przekroczenie tego zakresu kąta ustawienia może 
spowodować wadliwe działanie.

Ustawienie względem ekranu
Instalując projektor i ekran pamiętaj o ustawieniu ich 
prostopadle do siebie.

.

Ekran

Przód

0 Prosze używać niejednolitych materiałów jako ekran.
Jeżeli zdecydujesz się na jednolitą powierzchnię lub 
jakąś na wzorze kratkowanym, mogą powstać 
interferencje obrazu związane ze sposobem 
umieszczenia pikseli w urządzeniu D-ILA. Można temu 
także zapobiec redukując wielkość ekranu tak, aby 
zakłócenia nie były widoczne.

Użytkowanie projektora na dużej wysokości
Jeżeli projektor jest zainstalowany na wysokości powyżej 
900m n.p.m (niskie ciśnienie powietrza) włącz tryb
„High Altitude Mode” (strona 50).
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Ważne informacje odnośnie mocowania projektora

Mocowanie projektora

.

Należy zastosować środki chroniące niniejszy projektor 
przed zrzuceniem albo upadkiem zewzględów 
bezpieczeństwa, a także, aby zapobiec wypadkom 
w sytuacjach niebezpiecznych, włączając trzęsienia ziemi.

Zabezpieczenie śrubami

.

Należy zastosować środki chroniące niniejszy projektor 
przed zrzuceniem albo upadkiem zewzględów 
bezpieczeństwa, a także, aby zapobiec wypadkom 
w sytuacjach niebezpiecznych, włączając trzęsienia ziemi.

Wlot 
powietrza

4 miejsca

W przypadku montażu projektora na podstawie (stoliku),

powierzchni i wykorzystać wszystkie cztery otwory
pod śruby mocujące (śruby M5, 13 do 23 mm).

* Użycie innych śrub spowoduje awarię albo upadek 
    projektora.

* Montując projektor na podstawie, pamiętaj 
o zapewnieniu wystarczającego przelotu (wysokość stopek 
10 mm lub więcej) wokół urządzenia tak, aby nie 
zablokować wlotów powietrza.

.

0 Montaż projektora wymaga specjalnego doświadczenia 
i techniki. Pamiętaj, aby poprosić sprzedawcę albo 
specjalistę o wykonanie montażu.

0

zwracać uwagę na temperaturę otoczenia.
Jeżeli włączone jest ogrzewanie, temperatura pod 

0 Bez względu na to, czy projektor jest jeszcze na gwarancji, 
JVC nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek 
uszkodzeń urządzenia spowodowanych użyciem 

JVC, bądź też jeżeli otoczenie jest nieodpowiednie do 

0

0
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Aby umocować urządzenie do wspornika montażowego, 
należy ustawić moment obrotowy w przedziale od 1,5 Nm 
do 2.0Nm.
Dokręcanie momentem obrotowym przekraczającym 
powyższy zakres może spowodować uszkodzenie 
urządzenia, które w rezultacie może upaść.



Regulacja położenia

Dopasowanie nachylenia projektora

Wysokość lub nachylenie projektora (0 do 5mm) może być 
regulowane poprzez przekręcenie jego nóżek. Podnieś 
projektor i wyreguluj cztery nóżki.

.

Regulacja przesunięcia obrazu

Przy użyciu funkcji Lens Shift (przesunięcie obiektywu),
można przesuwać obraz w górę / dół lub w prawo / lewo.
Wyreguluj do preferowanej pozycji.

.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0402 03010

Zakres ruchu
obiektywu

Poziome przesunięcie（％）

Pi
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ow
e 

pr
ze

su
ni

ęc
ie
（
％
）

Zakres ruchu przesunięcia obrazu

W przybliżeniu 80%
(maksimum) rzutowanego
obrazu

0% położenia lewo/prawo (środek)

Położenie Góra / Dół

W przybliżeniu 34% 
(maksymalnie) rzutowanego 
obrazu

0% położenia góra/dół (środek)

Położenie Lewo / Prawo

0 Maksymalne przesunięcie Góra - Dół zależy 
wartościowo od przesunięcia Prawo - Lewo, podobnie 
jak maksymalne przsunięcie Prawo - Lewo zależy od 
przesunięcia Góra - Dół.

0 W artości przedstawione w tabeli mają charakter 
swoistego przewodnika. Używaj ich jako odniesienia 
podczas instalacji.
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Skracanie

Wydłużanie

Nóżka

 “Regulacja obiektywu w zależności od pozycji projekcji
       (s. 23)



Podłączenie projektora
0 Nie włączaj zasilania, dopóki nie wykonasz wszystkich połączeń.
0 Sposób podłączania różni się w zależności od typu urządzenia. Szczegółowe informacje znajdziesz

w instrukcji obsługi podłączanego urządzenia.
0 To urządzenie służy wyświetlaniu obrazu. Aby odtwarzać dźwięk podłącz głośniki do urządzenia

odtwarzającego obraz.
0 Obraz może nie być wyświetlany w zależności od podłączanych urządzeń i przewodów.

Używaj przewodu High Speed HDMI (należy zakupić osobno) oznaczonego logo HDMI.
Jeżeli używasz standardowego kabla, zaleca się ustawić rozdzielczość na 1080i lub niższą na 
urządzeniu odtwarzającym. Zapoznaj się także z pozycją “HDMI2 EDID” na stronie 47.

0 Czasami podłączenie urządzenia do projektora może okazać się nie możliwe ze względu na wymiary
obudowy złącza przewodu.

Podłączenie do wejścia HDMI (wejście cyfrowe)

Połączenie przewodem HDMI

.

Wyjście HDMI 

Nagrywarka BD/DVD

Notebook, PC

Kabel HDMI (sprzedawany osobno)

Projektor

Do  wejścia [HDMI 1] lub [HDMI 2]

0 Jeżeli występują zakłócenia, umieść komputery (także tablety) dalej od projektora.
0 Rekomendowany jest przewód HDMI 340MHz, aby zapewniać odpowiednią przepustowość.

W przypadku kabla HDMI o przepustowości 75MHz, zalecane jest wybranie trybu 1080i lub niższego
w urządzeniu odtwarzającym.

0 Jeżeli obraz nie jest wyświetlany, spróbuj użyć kabla HDMI o mniejszej długości, albo zmniejszyć
rozdzielczość wyświetlanego obrazu w urządzeniu odtwarzającym. 

Jeśli urządzenie źródłowe jest połączone z projektorem poprzez urządzenie pośrednie, takie jak wzmacniacz lub 
rozdzielnik sygnału, obraz wideo może nie być wyświetlany w zależności od specy�kacji urządzenia pośredniego.
W takim przypadku, należy podłączyć źródło sygnału bezpośrednio do projektora.
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.

Do  wejścia [HDMI 1] lub [HDMI 2]

Połączenie przez wzmacniacz

.

Kabel HDMI
(sprzedawany osobno)

Odtwarzacz BD/DVD itp.

Kabel HDMI (sprzedawany osobno)

Projektor

Do  wejścia [HDMI 1] lub [HDMI 2]

Przewody głośnikowe
(sprzedawane osobno)

Głośniki

Wzamczniacz AV

0



Połączenie przewodem LAN       

.

Serwer

Hub

Sieć

Sieć jest wykorzystywana do kontroli projektora. Sieć nie może być wykorzystywana do transmisji sygnałów wideo. 
Skontaktuj się z administratorem swojej sieci lokalnej odnośnie podłączenia do sieci. 
Jeżeli kożystaż z połączenia RS232C/LAN lub funkcja HDMI link jest uzywana w trybie Standby (s. 55), ustaw „ECO Mode” 
w pozycję „O�”.

 

Więcej informacji na temat kontroli projektora poprzez RS232C/LAN nzajdziesz w rozdziale „External Control” (s. 66). 

Przewód LAN
(sprzedawany osobno)

Projektor
Do złącza [LAN]

Połączenie przewodem RS-232C       

.

Laptop, itp.

Jeżeli kożystaż z połączenia RS232C/LAN lub funkcja HDMI link jest uzywana w trybie Standby (s. 55), ustaw „ECO Mode” 
w pozycję „O�”.
Więcej informacji na temat kontroli projektora poprzez RS232C/LAN nzajdziesz w rozdziale „External Control” (s. 66).
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złącze RS-232C
Przewód RS-232C 

Do złacza[RS-232C] 

Projektor

Połączenie przewodem przejściowym HDMI - DVI

.

0 Jeżeli występują zakłócenia, umieść komputery PC dalej od projektora.
0 Jeżeli obraz nie jest wyświetlany, spróbuj użyć kabla HDMI o mniejszej długości albo zmniejszyć

rozdzelczość wyświetlanego obrazu w urządzeniu odtwarzającym.

 
Kabel przejściowy HDMI - DVI (sprzedawany osobno)

Do  wejścia [HDMI 1] lub [HDMI 2]

Projektor

Wyjście DVI

PC itp.



A

B
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Połączenie do złącza Trigger

Wejście Trigger (Ø3.5)

Ekran

Przewód Trigger (sprzedawany osobno)

Do złącza [TRIGGER] 

Projektor

0 Nie zasilaj innych urządzeń
0 Nie podłączaj gniazd audio innych urządzeń takich jak słuchawki itp. Takie podłączenie może

spowodować uszkodzenie innych urządzeń albo obrażenia ciała.
0 Użytkowanie poza zakresem znamionowym spowoduje uszkodzenie.
0 Zwracaj szczególną uwagę. aby nie spowodować zwarcia, ponieważ gniazdo Trigger generuje

napięcie wyjściowe 12 V.
0 Urządzenie ustawione jest domyślnie na „O�”. Ustawienia znajdują się pod nazwą „Trigger”

w menu „Function” (więcej informacji na 54 stronie).

Podłączenie kabla zasilającego (w zestawie)

A Podłącz kabel zasilający do złącza zasilania 

B Podłącz kabel zasilający do gniazdka sieciowego

Kabel zasilający
(w zestawie)

Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem
0 Ponieważ ilość energii elektrycznej pobieranej przez to urządzenie jest duża, podłączaj je wyłącznie do gniazdka 

sieciowego w ścianie.
0 Kiedy urządzenie nie jest używane odłącz kabel zasilania z gniazdka sieciowego.
0 Urządzenie podłączaj wyłącznie kablem zasilającym znajdującym się w zestawie.
0 Nie używaj napięcia innego niż jest to wskazane.
0

przyciśnięcie ciężkimi obiektami, nadmierne ciepło lub rozciągnięcie.
0 Nie odłączaj urządzenia, gdy masz mokre ręce.



Wyświetlanie obrazów

1

.

LAMP WARNINGSTANDBY/ONNDTAN DBY LAMP WARNINGSTANDBY/ONNDTAN DBY

2

.

HDMI 1 HDMI 2
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PAMIĘTAJ
0 Jeżeli posiadasz               upewnij się, że zdjąłeś odsłonę  obiektywu. 
0 Podłącz kabel zasilający i upewnij się czy dioda “STANDBY/ON” zaświeciła

się na czerwono.

Włącz zasilanie
Pilot zdalnego sterowania: naciśnij przycisk  I  [ON] 

Projektor: naciśnij przycisk   [STANDBY/ON] 
0 Dioda “STANDBY/ON” zmieni kolor z czerwonego na zielony (zgaśnie po 

włączeniu projektora).
0  Pokrywa obiektywu otworzy się.

Dioda “STANDBY/ON” będzie świecić 
na zielono podczas uruchamiania 
projektora.

Dioda “STANDBY/ON” będzie świecić 
na czerwono w trybie standby.

Wybierz źródło rzutowanego obrazu
Pilot zdalnego sterowania: naciśnij przycisk ([HDMI 1], [HDMI 2],

 Projektor: naciśnij przycisk
 
[INPUT] (każde naciśnięcie przycisku zmieni 

źródło)  

.

0 Odtwarzaj z wybranego urządzenia.

Czasowe wygaszenie obrazu
Naciśnij przycisk [HIDE] na projektorze lub pilocie zdalnego sterowania.

0 Dioda “STANDBY/ON” zacznie błyskać na zielono.
0 Naciśnij ponownie przycisk [HIDE] aby wyświetlić obraz ponownie.
0 Zasilanie nie może być wyłączone, kiedy projektor jest w trybie

czasowego wygaszenia obrazu „Hide”.

LAMP WARNINGSTANDBY/ON

HDMI 1

INPUT

LENS MEMORY

HDMI 2 INFO.

MEMORY
MENU MEMORY1 MEMORY2

1

1 3
2

2

3

v

Projektor

Pilot zdalnego zasilania
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3 Wyłączenie zasilania
Pilot zdalnego sterowania: naciśnij przycisk       [STAND BY] 

Projektor: naciśnij przycisk          [STANDBY/ON]  
0

chcesz wyłączyć?), naciśnij przycisk jeszcze raz.
0 Lampa wyłączy się,  a dioda “STANDBY/ON” zmieni kolor z zielonego na błyskający czerwony.
0 Po wyłączeniu lampy wentylator będzie pracował jeszcze przez około 100 sekund chłodząc lampę.

Nie odłączaj zasilania podczas chłodzenia lampy.
0 Po około 100 sekundach dioda “STANDBY/ON” zmieni się z błyskającej na świecącą ciągłym światłem.

.

LAMP WARNINGSTANDBY/ON LAMP WARNINGSTANDBY/ONNDTAN DBY

Tryb standby
“STANDBY/ON” światło ciągłe czerwone

Tryb chłodzenia
“STANDBY/ON” błyskająca czerwona

0 (              ) załóż osłonę obiektywu.
0 ( ) automatyczna osłona obiektywu zasunie się.

UWAGA
0 Zasilania nie można wyłączyć przez około 60 sekund od momentu włączenia. Zaczynaj operowanie projektorem 

dopiero po upływie 100 sekund.
0 Tryb Cool Down jest funkcją mającą na celu chłodzenie lampy przez około 100 sekund po zakończeniu projekcji. 

Funkcja ta zapobiega odkształceniu, albo uszkodzeniu wewnętrznych części projektora w skutek przegrzania lampy. 
Zapobiega ona także eksplozji lampy i przedwczesnemu zużyciu.

0 Zasilanie nie może być włączone podczas trybu chłodzenia (około 100 sekund po wyłączeniu).
0 Jeśli wskazania wskaźników różnią się od opisu powyżej, patrz "Kontrolki na obudowie" (s. 74).
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Regulacja obszaru projekcji

Regulacja obiektywu w zależności od pozycji projekcji

1
Naciśnij przycisk [LENS CONTROL] i używaj przycisków
[JKH  I                 ] aby regulować Focus (ostrość), Zoom 
(rozmiar projekcji) oraz Shift (pozycję projekcji).

.

BACK
Back

Select
Operate

Lens Control

0 Naciśnięcie przycisku [LENS CONTROL] lub [OK] będzie przełączać
tryb regulacji w następującej sekwencji: “Focus”“Zoom”“Shift”
“Focus”...

.

Regulacja przesunięcia
projekcji

Regulacja rozmiaru 
projekcji

ABCDABCDABCD

Regulacja ostrości

2 Naciśnij przycisk [BACK] lub dwukrotnie przycisk
[MENU] aby zakończyć regulację.

Focus

0 Działanie funkcji sterowania obiektywem jest wyłączone, gdy blokada 
obiektywu (lens lock) jest ustawiona na „On”.

0 Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z podrozdziałem 
"Lens control" s. 48.



.
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Zapamiętywanie i odczytywanie ustawień regulacji

Ustawienia dla focus, zoom oraz shift mogą zostać zapamiętane i odczytane, 
dzięki czemu można łatwo przełączać na inny format obrazu (rozmiar ekranu), 
zgodnie z obrazem..
0 Działanie funkcji sterowania obiektywem jest wyłączone, gdy blokada

obiektywu (lens lock) jest ustawiona na „On”.

Zapamiętywanie regulacji

1 Dostosuj focus, zoom lub shift (s. 23)

2 Naciśnij przycisk [MEMORY MENU] aby wyświetlić “Lens
Memory Save”

.

MENU BACK
BackOperate

Select
Exit

0 Możesz także zapisać ustawienia, wybierając w menu “Installation”
“Lens Control” “Lens Memory Save”.

3 Wybierz pozycję do zapisania i naciśnij przycisk [OK]
0 Dane o regulacji zostały zapisane.
0 Pozycje bez zapisanych danych wyświetlane są jako [----].
0 Jeżeli wybierzesz jakąś pozycję stare ustawienia zostaną zastąpione.
0 Możesz zmienić nazwę dla zapisywanych ustawień. (s. 25)
0 Maksymalna ilość zapisanych elementów to 10 dla projektorów

oraz 5 dla projektora             . 

4 Naciśnij przycisk [MENU] aby zakończyć.

0 Jeśli nie dokonano żadnych ustawień (ustawienia fabryczne) wyświetlany
jest tylko „Lens Memory Save”.

.

MEMORY
MENU

MENU BACK

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

>>

-----

BackOperate
Select

Exit

Lens Memory Save

Installation
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Odczytanie zapamiętanych ustawień regulacji

1 Naciśnij przycisk [MEMORY MENU] aby wyświetlić “Lens Memory Select”

.

2 Wybierz zapisany element to odczytu i naciśnij przycisk [OK].
0 Regulacja dokona się automatycznie.

Zmiana nazwy zapamiętanych danych regulacji

1 Naciśnij przycisk [MEMORY MENU] aby wyświetlić “Lens Memory Name Edit”
0 Możesz także wyświetlić wybierając w menu  “Installation” “Lens Control” “Lens Memory Name Edit”

.

MENU BACKSelect

2 Wybierz element do edycji i naciśnij przycisk [OK].
0 Pojawi się ekran edycji.

.

MENU BACK

Lista znaków

Kursor
Kursor

BackOperate
Select

Exit

Installation

0 Możesz wprowadzić do 10 znaków.
0 Naciskając przycisk [Back] anulujesz wprowadzone zmiany i wyjdziesz z trybu edycji.

3 Po zmianie nazwy wybierz “OK”  i naciśnij przycisk [OK]

4 Naciśnij przycisk [MENU] aby wyjść.

0 Możesz wczytać ustawienia wybierając  “Installation”“Lens Control” “Lens Memory Select” z menu.
0 Ustawienia MEMORY1 oraz MEMORY2 można wczytać używając przycisków na pilocie zdalnego sterowania.

.

MENU BACK

-----

-----

-----

MEMORY2

-----

-----

-----

-----

-----

>>

MEMORY1

MEMORY
MENU

BackOperate
Select

Exit

Lens Memory Select

Installation

0 Jeśli żadne ustawienia nie zostały zapisane, elementy będą wyszarzone i nie mogą być wybrane.

.

MENU BACK

-----

-----

-----

MEMORY2

-----

-----

-----

-----

-----

>>

MEMORY1

MEMORY
MENU

Lens Memory Name Edit

BackOperate
Select

Exit

Installation

MENU

>>

MEMORY1
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Ustawienia korekcji ekranu „Screen Correction”

1 Ustaw Screen Ajust
Aby zapewnić wyświetlanie naturalnych obrazówze 
zbilansowanymi kolorami ustaw odpowiedni tryb 
korekcji w zależności od charakterystyki ekranu.

.

MENU BACK

0

3 2 1

BackOperate
Select

Exit

O�

O�

O�

Front

Screen No.

Screen Adjust

High Altitude Mode

Anamorphic

Keystone

Installation Style

Pixel Adjust

Lens Control

Installation

0 Ustawienia nie będą dostępne, jeżeli „Color Pro�le” 
ustawiono na „O�”.

0 Więcej informacji o korekcji ekranu znajdziesz na 
poniższej stronie internetowej:

http://jvc-pro.pl/tryby-ustawien-w-zaleznosci-od-ekranu-projekcyjnego-2017.html

MEMO
0

http://www3.jvckenwood.com/english/download/
index.html
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Aby uzyskać lepsze dostrojenie obrazu z projektorami      
możesz także używać opcjonalnego czujnika 
optycznego oraz dedykowanego oprogramowania. 
Więcej informacji o dedykowanym oprogramowaniu 
znajdziesz na poniższej stronie internetowej:



Ustawienia proporcji obrazu (Aspect)

Możesz ustawić najbardziej odpowiedni format rzutowanego
obrazu (aspect).

1 Naciśnij przycisk [MENU] aby wyświetlić
menu

2 Wybierz “Input Signal”“Aspect”
z menu

.

MENU BACK

Auto

16:9

Auto

Picture Position

3D Setting

Progressive

Mask

Aspect

Color Space

Input Level

Input Signal

Auto

AHDMI2 EDID

BackOperate
Select

Exit

Ustawienie Opis

4:3 Ustawia proporcje obrazu na 4:3.
Dla sygnałów HD, prawa oraz 
lewa strona obrazu zostanie 
zredukowana.

Dla wejścia
video

16:9 Ustawia proporcje obrazu na 
16:9. Dla sygnałów SD prawa 
i lewa strona zostanie 
rozszerzona.

Zoom Zoom'uje (powiększa) obraz.
* Dla sygnałów HD nie może
   zostać ustawione.

Auto Pozycja wyświetlanego obrazu
będzie powiększona i znajdować
będzie się w centrum.

Dla wejścia
PC

Just Wielkość obrazu będzie zależeć
od rozmiaru obrazu
podawanego na wejściu.

Full Nie utrzymuje proporcji 
obrazu i nie wypełnia całego 
ekranu.

0 Ustawienia nie są możliwe podczas wyświetlania
obrazów 3D lub 4K.

3 Naciśnij przycisk [MENU] aby wyjść.

Przykłady rozmiarów projekcji i ekranu

Wejście HDMI input
.

Zoom16:94:3

4:3

2.35:1
(Cinema 
Scope)

Ustawienia

Wejście

Projekcja

Wejście PC
.

1280×1024

FullJustAuto

UstawieniaProjekcja

Wejście
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Oglądanie �lmów 3D
Możesz oglądać obrazy 3D używając okularów 3D (PK-AG1, PK-AG2, lub PK-AG3) oraz emitera sygnału 3D 
(PK-EM1 lub PK-EM2), obydwa sprzedawane osobno.
0 Informacje o kompatybilnych modelach okularów 3D i emiterach synchronizacji znajdziesz na stronie 9.

Połączenie emitera do złącza „3D SYNCHRO”

1 Podłącz emiter synchronizacji sygnału 3D do złącza [3D SYNCHRO] w projektorze.
Przykład instalacji

.

Okulary 3D

Emiter sygnału 3D
PK-EM2

Projektor

PK-AG3

UWAGA
0 Używając emitera sygnału 3D PK-EM1 ustaw emiter synchronizacji sygnału 3D w taki sposób aby sygnał mógł być 

odebrany przez okulary 3D.
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi okularów 3D oraz emitera sygnału synchronizacji 3D.
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Oglądanie �lmów 3D

1

Jeżeli obraz nie przełączy się w tryb 3D automatycznie

A Wybierz “3D Format”

0 Każde naciśnięcie przycisku [3D FORMAT]
przełączysz tryb jak opisano poniżej:
“Auto”  “Side by Side”   “Top and Bottom”  
“2D”  “Auto”...

0 Ustawienia możesz także z mienić z menu: “Input
Signal”“3D Setting”“3D Format”.

Format Opis

Auto Standard wyświetlania 3D jest 
wykrywany i kon�gurowany 
automatycznie.

Side by Side Wybierz jeżeli materiał 3D 
nagrany jest w standardzie 
side-by-side. 

Top and Bottom Wybierz jeżeli materiał 3D 
nagrany jest w standardzie 
top-and-bottom.

2D Wybierz jeżeli obrazy 2D zostały 
rozpoznane jako 3D.

* Jeśli sygnał nie może być wyświetlony jako obraz 
3D, zmiana formatu sygnału nie zmieni obrazu na
obraz 3D.

Więcej informacji o kompatybilnych sygnałach 3D 
znajdziesz w rozdziale „Kompatybilne typy sygnałów
wejściowych” na stronie 73.

2 Włącz zasilanie okularów 3D i załóż
je na głowę
0 Model okularów PK-AG1 włącza się automatycznie.

Regulacja efektu 3D w �lamch

1 Wybierz “Input Signal”“3D Setting”
z menu

Regulacja paralaksy (Parallax)

2 Naciśnij przycisk [MENU] aby wyjść.
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Podłącz do projektora urządzenie
odtwarzające �lmy 3D i uruchom 
odtwarzanie.
0

zapoznaj się z instrukcją obsługi odtwarzacza.

0 Kiedy projektor wykryje sygnał 3D automatycznie 
przełączy się w tryb 3D.

0 Projektor obsługuje poniższe standardy 3D.
- Frame packing
- Side-by-side
- Top-and-bottom

0 Domyślnie ustawienie formatu 3D to „Auto”.

Aby dowiedzieć się jak odtwarzać �lmy 3D,

Różni widzowie mogą w różny sposób odbierać 
obrazy 3D. Może to także zależeć od pory dnia 
i od Twojej kondycji. Dlatego masz możliwość 
regulacji efektu 3D.

Użyj aby wyregulować przesunięcie prawego 
i lewego obrazu 3D dla każdego oka.
0 Aby wyregulować użyj przycisków

0 Zakres regulacji: od -15 do +15

Regulacja crosstalk (Crosstalk Cancel)
Użyj aby zmniejszyć efekt cross-talk pomiędzy 
obrazami 3D. Podwójne obrazy (nakładanie się 
lewego obrazu na prawy i odwrotnie) może zostać 
zredukowane aby dostarczyć czysty obraz.
0 Aby wyregulować użyj przycisków

0 Zakres regulacji: od -8 do +8



Wybór trybu obrazu w zależności od typu 
obrazu

Ustawienia trybu obrazu Picture Mode

Możesz dostosować jakość obrazu w zależności od typu oglądanego obrazu.

1 Naciśnij przycisk [PICTURE MODE] aby wyświetlić
„Picture Mode”
Zmian możesz dokonać także w menu “Picture Adjust”“Picture Mode”.

Tryb Opis

Film*1 Zapewnia wierną reprodukcję tekstur �lmu.

Cinema*1 Obraz będzie odtwarzany przy zachowaniu jasnych, 
nasyconych kolotów. Odpowiedni do wszelkich �lmów.

Animation*1 Zapewnia idealny obraz podczas oglądania animacji.

Natural*1 Tryb ten zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów/
odcieni. Idealny podczas oglądania, dramatów/seriali.

THX*1 Tryb certy�kowany przez THX.

User 1 to User 5 *2 *3 Umożliwia zapisanie/wczytanie do sześciu własnych 
ustawień obrazu.

*1 Optymalne ustawienia dla obrazów 2D oraz 3D są przechowywane osobno i są 
         stosowane automatycznie w zależności od trybu wyświetlanego obrazu.

0 Zmiany dokonane w trybach, także przechowywane są osobno.
0 Nazwa trybu (Picture Mode) nie będzie zmieniona.

*2 Jeżeli zostanie wykryty sygnał HDR,  tryb obraz zostanie automatycznie zminiony na 
"HDR".

*3 Aby oglądać materiały zgodne ze standardem x.v.Color, wybierz ustawienia trybu 
         użytkownika (“User 1” do “User 5”) w „Picture Mode”,  a następnie ustaw  

                 „Color   Pro�le” na „x.v.Color”. 
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Wyboru można dokonać również za pomocą przycisków “Cinema”, “HDR” lub 
“Natural”.

0

0

Bardziej zaawansowanych zmian można dokonać z poziomu [MENU] 
następnie wybierając “Picture Adjust”"“Picture Mode” i potwierdzając 
przyciskiem [OK] (P. 44)

HDR*2 Tryb ten zapewnia idealne odzworcowanie szerokiego 
gamutu kolorów i kontrastów. Dedykowany do oglądania 
materiałów HDR.



Ustawienia pro�li kolorów (Color Pro�le)

Ustawiając “Color Pro�le” (informacje o przestrzeni kolorów) w zależności od trybu “Picture Mode”, możesz dostroić jakość
obrazu w zależności od �lmu, który oglądasz.

1 Skon�guruj “Picture Mode” (s. 30), następnie wybierz “Picture Adjust”“Color Pro�le”
w menu.
0 Ustawienia „Color Pro�le” będą się różnić w zależności od ustawionego „Picture Mode”, a także od trybu obrazu

2D lub 3D.

Lista “Color Pro�le” dla “Picture Mode”

*1 HDTV jest sktótem od High De�nition Television (Telewizja wysokiej rozdzielczości).
*2 Aby oglądać obrazy w standardzie x.v.Color, wybierz ustawienia użytkownika (“User 1” do “User 5”) w “Picture Mode”,

i ustaw “Color Pro�le” na “x.v.Color”.
*3 x.v.Color to standart dozszerzonej przestrzeni kolorów wykorzystywany w produkcjach �lmowych.
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Picture Mode 2D Signal Input 3D Signal Input Description
Cinema Standard Przestrzeń kolorów dla standardu HDTV. *1

Cinema — Odpowiedni dla wszystkich filmów.

— 3D Cinema Przestrzeń kolorów odpowiednia dla filmów 3D.

BT.2020 — Przestrzeń kolorów odpowiednia dla BT.2020.
Animation Standard Przestrzeń kolorów dla standardu HDTV. *1

Animation — Przestrzeń kolorów odpowiednia dla animacji.

— 3D Animation Przestrzeń kolorów odpowiednia dla animacji 3D.

BT.2020 — Przestrzeń kolorów odpowiednia dla BT.2020.
Natural Standard Przestrzeń kolorów dla standardu HDTV. *1

Video — Przestrzen kolorów odpowiednia dla serialów/dramatów itp

— 3D Video Przestrzeń kolorów odpowiednia dla transmisji 3D .
BT.2020 — Przestrzeń kolorów odpowiednia dla BT.2020.

HDR Standard Przestrzeń kolorów dla standardu HDTV. *1

Video Przestrzen kolorów odpowiednia dla serialów/dramatów itp

BT.2020 Przestrzeń kolorów odpowiednia dla BT.2020.
User 1 to User 5 Standard Przestrzeń kolorów dla standardu HDTV. *1

Cinema Odpowiedni dla wszystkich filmów.

Animation Przestrzeń kolorów odpowiednia dla animacji.

Video Przestrzen kolorów odpowiednia dla serialów/dramatów itp

BT.2020 Przestrzeń kolorów odpowiednia dla BT.2020.

Off Wyłącza ustawienia profili kolorów. 

3D Cinema Przestrzeń kolorów odpowiednia dla filmów 3D. 

3D Animation Przestrzeń kolorów odpowiednia dla animacji 3D.

3D Video Przestrzeń kolorów odpowiednia dla transmisji 3D .

x.v.Color*2*3 Przestrzeń kolorów odpowiednia dla standardu x.v.Color.
Custom1 to Custom5 Zapamiętane ustawienia autokalibracji.

0  Aby przeprowadzić autokalibrację, musisz posiadać sensor optyczny 
(kupowany osobno) oraz dedykowane oprogramowanie. Więcej 
szczegółów znajdziesz na naszej stronie internetowej.  *



Lista ustawień “Color Pro�le” dla trybów “Picture Mode”  
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Picture Mode 2D Signal Input 3D Signal Input Description
Film Film 1 — Przestrzeń kolorów zbliżona do charakterystyki filmów Eastman Kodak Company

Film 2 — Przestrzeń kolorów zbliżona do charakterystyki filmów FUJIFILM.

Film 3 — Przestrzeń kolorów odpowiednia do wyświetlania filmów remasterowanych cyfrowo.

— 3D Film*1 Przestrzeń kolorów odpowiednia do wyświetlania filmów w 3D.

Cinema Standard Przestrzeń kolorów dla standardu HDTV. *2
Cinema 1 — Oryginalny tryb JVC z dobraną gamą kolorów. Tryb zapewnia równowagę pomiędzy 

zwiększoną jasnością obrazu a wyrazistością kolorów.

Cinema 2 — Przestrzeń kolorów zbliżona do standardu DCI.

— 3D Cinema Przestrzeń kolorów odpowiednia dla filmów 3D. 

BT.2020 — Przestrzeń kolorów odpowiednia dla  BT.2020.
Animation Standard Przestrzeń kolorów dla standardu HDTV. *2

Anime 1 — Profil idealny dla oglądania animacji tworzonych na komputerach, często urzywanych przez 
producentów z Hollywood. Stosowany dla animacji z róznorodnymi jasnymi koloram

Anime 2 — Przestzreń kolorów dla oglądania filmów rysunkówych. Idealny do oglądania filmów 
animowanych o jasnych kolorach.

— 3D Animation           Przestrzeń kolorów idaelna do oglądania filmów animowanych w 3D.

BT.2020 — Przestrzeń kolorów odpowiednia dla BT.2020.
Natural Standard Przestrzeń kolorów dla standardu HDTV. *2

Video — Przestrzen kolorów odpowiednia dla serialów/dramatów itp. o zwiększonej jasności.

— 3D Video Przestrzeń kolorów odpowiednia dla materiałów video w 3D

Reference — Przestrzeń kolorów wiernie odtwarzająca obrazy wideo.

BT.2020 — Przestrzeń kolorów odpowiednia dla BT.2020.

HDR Standard Przestrzeń kolorów dla standardu HDTV. *1
Video Przestrzen kolorów odpowiednia dla serialów/dramatów itp. o zwiększonej jasności.

BT.2020 Przestrzeń kolorów odpowiednia dla BT.2020.

THX THX*3 —  Przestrzeń kolorów odpowiadająca standardowi THX. 

— 3D THX*3
User 1 to User 5 Standard Przestrzeń kolorów dla standardu HDTV. *2

Cinema 1 Oryginalny tryb JVC z dobraną gamą kolorów. Tryb zapewnia równowagę pomiędzy 
zwiększoną jasnością obrazu a wyrazistością kolorów.

Cinema 2 Przestrzeń kolorów zbliżona do standardu DCI.

Anime 1 Profil idealny dla oglądania animacji tworzonych na komputerach, często urzywanych przez 
producentów z Hollywood. Stosowany dla animacji z róznorodnymi jasnymi koloram

Anime 2 Przestzreń kolorów dla oglądania filmów rysunkówych. Idealny do oglądania filmów 
animowanych o jasnych kolorach.

Video Przestrzen kolorów odpowiednia dla serialów/dramatów itp. o zwiększonej jasności.

Reference Przestrzeń kolorów wiernie odtwarzająca obrazy wideo.

BT.2020 Przestrzeń kolorów odpowiednia dla BT.2020.

Off Wyłącza ustawienia profili kolorów. 

3D Cinema Przestrzeń kolorów odpowiednia dla filmów 3D.

3D Animation Przestrzeń kolorów odpowiednia dla animacji 3D.

3D Video Przestrzeń kolorów odpowiednia dla transmisji 3D .

x.v.Color*4*5 Przestrzeń kolorów odpowiednia dla standardu x.v.Color.

Custom1 to Custom5 Zapamiętane ustawienia autokalibracji .
 Aby przeprowadzić autokalibrację, musisz posiadać sensor optyczny (kupowany osobno) 
oraz dedykowane oprogramowanie. Więcej szczegółów znajdziesz na naszej stronie 
internetowej.  *



Regulacja kolorów do własnych preferencji (Color Management)

Bazyjąc na ustawieniach wybranego pro�lu kolorów (”Color Pro�le”) możesz wyregulować wymienione kolory do własnych 
Yellow (żółty), Green (zielony), Cyan (cyjan), Blue (niebieski) i Magenta.

1 Naciśnij przycisk [ADVANCED MENU] aby wyświetlić menu “Color Pro�le”.

2 Ustaw “Color Management” w pozycji “On” i naciśnij przycisk [OK]

0 Zmian możesz dokonać także z menu  “Picture Adjust” “Color Pro�le”
“Color Management”.

3 Regulacja kolorów do własnych preferencji
A Wybierz “Color Selection” i użyj przycisków

do zaznaczenia koloru do regulacji.
0 Wybierz kolor z pośród poniższych:

“Red”, “Yellow”, “Green”, “Cyan”, “Blue”,
“Magenta”.

B Dostosuj wybrany kolor.

Element Zakres Opis

Pozycja osi         -30 do 30 Ustaw pozycję osi
dla wybranego koloru.

Hue -30 do 30 Dostosuj barwę.

Saturation -30 do 30             Dostosuj nasycenie 
kolorów.
-30 (mat) do +30 (żywy)

Brightness -30 do 30              Adjusts the
Dostosuj jasność
-30 (ciemny) do +30
(jasny)

0 Wybierz “Reset” aby wyzerować dokonane ustawienia.
0 Naciśnij przycisk [HIDE] na pilocie zdalnego 

sterowania, aby porównać obraz przed regulacją.

4 Naciśnij przycisk [MENU] aby wyjść.

>

MENU BACK

0

0

0

0

BackOperate
Select

Exit

Red

On

Film 1

Before

Brightness

Saturation

Hue

Axis Position

Color Selection

Color Management

Color Pro�le

Picture Adjust

Color Pro�le

Reset

O�
On

>

MENU BACK

0

0

0

0

A

B

MagentaBlue

Cyan

Green Yellow

Red

Zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara: -

Przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara: +

Pozycja osi (obraz) Zakres regulacji gdy
zaznaczono czerwony: ± 30° 
czerwony w centrum

BackOperate
Select

Exit

Red

On

Film 1

Before Reset

Brightness

Saturation

Hue

Axis Position

Color Selection

Color Management

Color Pro�le

Picture Adjust

Color Pro�le
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*1 Wartość ta jest stała w czasie wejścia sygnału 3D, a wybór nie może być wykonany.
*2 HDTV jest sktótem od High De�nition Television (Telewizja wysokiej rozdzielczości).
*3 Pro�l kolorów jest zablokowany gdy „Picture Mode ustawiono na ”“THX”.
*4 Aby oglądać obrazy w standardzie x.v.Color, wybierz ustawienia użytkownika (“User 1” do “User 6”) w “Picture Mode”,

i ustaw “Color Pro�le” na “x.v.Color”.
*5 x.v.Color to standart dozszerzonej przestrzeni kolorów wykorzystywany w produkcjach �lmowych.



Regulacja wyrazistości �lmów
(Multiple Pixel Control)

1 Naciśnij przycisk [MPC] aby wyświetlić
menu regulacji.
0 Zmian możesz dokonać, także z menu “Picture

Adjust”“MPC Level”.

2
Dokonaj ustawień zgodnie z twoimi 
preferencjami bazując na ustawieniach 
wybranego trybu “Picture Mode”
* Ustawienia fabryczne różnią się w zależności od

„Picture Mode”.

Element         Ustawienia Opis

4K e-shift        On (4K)/O�
(2K)

Zmienia rozdzielczość obrazu

Graphic
Mode

4K/2K Wybór zalecany podczas ogładania 
materiału o wysokiej ostrości.

Enhance*        0 do 10             Zwiększa ostrość obrazu.

Smoothing     0 do 10 Zwiększa rozmycie obrazu
uzyskując efekt zmiękczenia.

NR 0 do 10 Regulacja szumu obrazu.

* W przypadku 4K 50 / 60p i innych sygnałów wejściowych, 
odpowiednie wartości ustawień są zapisywane.

0 Jeżeli „4K e-shift” ustawiono na „O�” pbrazy będą 
wyświetlane w 2K.

0 “4K e-shift” jest ustawione w pozycji  “On” gdy na 
wejście podany jest sygnał 4K.

0 “4K e-shift” będzie ustawiona na “O�” gdy na wejście 
podany jest sygnał 3D.

3 Naciśnij przycisk [MENU] aby wyjść.

Przełączanie pomiędzy stanem przed 
i po dokonaniu regulacji 

Naciskając przycisk [HIDE] na pilocie zdalnego
sterowania możesz porównać obraz z przed regulacji 
z obrazem w trakcie regulacji.
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Oryginalna technologia przetwarzania obrazu JVC,
wykonuje optymalne �ltrowanie, dynamicznie kontroluje 
rozmycie tła i dostosowuje ostrość, w wyniku czego 
uzyskiwane są naturalne, ekspresyjne obrazy 4K.

0 “Graphic Mode", "Smoothing" oraz "NR" jest nieaktywne
przy sygnale 4K 50/60p



Dostrajanie jakości obrazu

Regulacja wartości wyjściowych dla wyświetlanego obrazu (Gamma)

Można ustawić wartość wyjściową wyświetlanego obrazu w stosunku do wejścia sygnału wideo.

Przykład regulacji gamma
Ogólnie obraz jest jaśniejszy w porównaniu do oryginału czyniąc ciemne miejsca bardziej widocznymi.

.

0

255

0 255

Ilustracje sporządzono do celów poglądowych.

Wejście

W
yj

śc
ie

A

B
BA

Większy kontrast w porównaniu do oryginalnego obrazu dający efekt większej głębi.

0

255

0 255

A

B
BA

Ilustracje sporządzono do celów poglądowych.

Wejście

W
yj

śc
ie

1 Naciśnij przycisk [GAMMA]
0 Naciskając kilkukrotnie przycisk [GAMMA] przełączysz kolejno ustawienia.
0 Zmian możesz dokonać także z menu “Picture Adjust” “Gamma”.
*1 Wartości ustawień mogą się różnić w zależności od modelu projektora,

sygnału wejściowego oraz „Picture Mode”.

Ustawienia regulacji gamma dla “Color Pro�le”  

Color Pro�le Ustawienia Opis

Normal Ustawienie rekomendowane.

A Kładzie większy nacisk na gradację w porównaniu do ustawienia
Normal.

B Kładzie większy nacisk na kontrast w porównaniu do ustawienia
Normal.

C Kładzie większy nacisk na jasność w porównaniu do ustawienia
Normal.

Ustawienia odpowiednie dla oglądania obrazów z HDR (High Dynamic Range).

Custom 1 do Custom 3 Dostrajanie ustawień gamma zgodnie z preferencjami użytkownika.

Ustawienia odpowiednie dla oglądania transmisji z HDR 

* Gdy “Color Pro�le” ustawiono na “x.v.Color”, ustawienia są zablokowane na “Normal”.
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Cinema
Animation
Natural
HDR
User 1 to 
User 5

HDR(ST.2084)
HDR(Hybrid Log)



Ustawienia regulacji gamma dla “Color Pro�le”  

*1 Gdy “Color Pro�le” ustawiono na “x.v.Color”, ustawienia są zablokowane na “Normal”.

*2 Gdy “Color Pro�le” ustawiono na “THX”/“3D THX”, ustawienia są zablokowane na “THX”.

Regulacja gamma według własnych preferencji (Custom Gamma)
Ustawienia gamma mogą być zmieniane według własnych preferencji co do jakości obrazu, opierając się na wybranych 
ustawieniach „gamma”.

1 Naciśnij przycisk [ADVENCED MENU], aby wyświetlić menu gamma
0 Zmian możesz także dokonać z menu “Picture Adjust”“Gamma”.

>

MENU BACK

0

0

0

BackOperate
Select

Exit

White

2.2

Custom 1

Reset

Bright Level

Dark Level

Picture Tone

Color Selection

Correction Value

Gamma

Picture Adjust

Gamma
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Tryb obrazu Ustawienia Opis

Film Gdy “Color Profile” jest 
ustawiony na “Film 1”

Film 1 Obraz zbliżony do charakterystyki filmów Eastman Kodak 
Company.

Film 2 Kładzie większy nacisk na gradację w porównaniu do 
ustawienia “Film 1”.

Gdy “Color Profile” jest 
ustawiony na “Film 2”

Film 1 Kładzie większy nacisk na kontrast w porównaniu do 
ustawienia „Film 2”.

Film 2 Image is close to the characteristics of FUJIFILM
Corporation movie films.

Gdy “Color Profile” jest 
ustawiony na “Film 3”

Film 1 Kładzie nacisk na kontrast.

Film 2 Kładzie nacisk na gradację.

Gdy “Color Profile” jest 
ustawiony na “3D Film ”

Film 1 Kładzie nacisk na kontrast.

Film 2 Kładzie nacisk na gradację.

Custom 1 to Custom 3 Dostrajanie ustawień gamma zgodnie z 
preferencjami użytkownika.

Cinema
Animation
Natural
HDR
User 1 to User 5

Normal Ustawienia rekomendowane

A Kładzie większy nacisk na gradację w porównaniu do 
ustawienia Normal.

B Kładzie większy nacisk na kontrast w porównaniu do 
ustawienia Normal.

C Kładzie większy nacisk na jasność w porównaniu do 
ustawienia Normal.

HDR(ST.2084) Ustawienia odpowiednie dla oglądania obrazów z HDR.

HDR(Hybrid Log) Ustawienia odpowiednie dla oglądania transmisji z HDR.

Custom 1 to Custom 3 Dostrajanie ustawień gamma zgodnie z preferencjami 
użytkownika.

THX THX Obraz w standardzie THX



2 Dopasuj do preferowanych ustawień.

Element Opis Ustawienia

Color Selection    Wybierz “Color Selection” i wybierz kolor, aby wyregulować.             White/Red/Green/Blue

Picture Tone         Automatycznie reguluje ogólną jasność aby nie utracić
gradacji obrazu.

-16 (ciemniejszy obraz/efekt 
niedoświetlenia) do +16
(jaśniejszy obraz/ efekt 
prześwietlenia)

Dark Level             Reguluj cienie dla sygnału wejściowego (osobno można 
wyregulować biały, czerwony, zielony i niebieski). 
0

-7 (przyciemnia cienie) do +7
(rozjaśnia cienie)

Bright Level          Reguluj prześwietlenia dla sygnału wejściowego (osobno można 
wyregulować biały, czerwony, zielony i niebieski). 
0  

-7 (przyciemnia prześwietlenia) do +7
(rozjaśnia prześwietlenia)

* Ustawienia niedostępne gdy “Color Pro�le” ustawiono na “x.v.Color”.

Wybór wartości domyślnej dla dokonywania korekt
0 Jeżeli „Gamma” ustawiono na „Costom1” do „Costom3” możesz wybrać „Correction Value”.
0
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Użyj przycisków         aby przesunąć kursor.

Użyj przycisków         aby przesunąć kursor.

Wybierz „Correction value” i naciskaj przyciski         aby ustawić wartość korekcji w odniesieniu do wartości początkowej.

Lista wartości “Correction Value” zgodnych z “Picture Mode” J

Tryb obrazu Wartości

Cinema
Animation
Natural
HDR
User 1 to User 5

1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Normal
A
B
C
HDR(ST.2084)
HDR(Hybrid Log)
Import



O regulacji krzywej gamma
0 Gdy krzywa gamma jest prostą linią:

Jasność i kontrast sygnału wejściowego będą takie same 
jak dla sygnału wyjściowego.

0 Obszar, w którym krzywa gamma jest powyżej prostej
linii (A):
Sygnały wyjściowe będą jaśniejsze niż wejściowe.

0 Obszar, w którym krzywa gamma jest poniżej prostej 
linii (B):
Sygnały wyjściowe będą ciemniejsze niż wejściowe.

0 Obszary, w których nachylenie krzywej gamma jest 
strome (Półtony) (C):
Zakres skali szarości sygnału wyjściowego staje się szersza 
i kontrast zwiększa się (DD’).

B

A

D

0 255
0

255

D”

Krzywa gamma

C
Sygnał wejściowy

Sy
gn

ał
 w

yj
śc

io
w

y

Ciemniej

Ciemniej

Jaśniej

Jaśniej

Lista wartości “Correction Value” zgodnych z “Picture Mode” H I

Tryb obrazu Wartości

Film Film 1
Film 2
Import

Cinema
Animation
Natural
HDR
User 1 to User 5

1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Normal
A
B
C
HDR(ST.2084)
HDR(Hybrid Log)
Import

When “Correction Value” is set to “Import”
0  Wybierając „import” możesz pobrać zewnętrzne ustawienia gammy. Ustawienia fabryczne dla tej opcji to „Normal”.

0 Możesz skorzystac z oprogramowania do kalibracji projektora, które pozwala na zmianę parametrów gamma oraz 
import zmian.

For more details, please refer to our website.
http://www3.jvckenwood.com/english/download/index.html
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Redukcja rozmycia przy wyświetlaniu dynamicznych obrazów (Blur Reduction)

Clear Motion Drive (C.M.D.)
Dzięki zastosowaniu technologi JVC polegającej na interpolacji obrazów w wysokiej rozdzielczości, rozmycie obrazów 
w dynamicznych scenach może zostać zredukowane.  CMD poprawia płynność ruchu dynamicznie poruszających się 
obiektów zachowując ich ostrość także przy wyświetlaniu obrazów 3D.

W niektórych przypadkach obraz może być zniekształcony. W takim przypadku wyłącz funkcję, ustawiając CMD na “O�”.

.

Wyenerowana klatka pośredniaWyenerowana klatka pośrednia

Włączone CMD

Oryginalny obraz

1 Naciśnij przycisk [C.M.D.]
0 Każdorazowe naciśnięcie przycisku [C.M.D.] przełączy tryb w przedstawionej 

kolejności: “O�” “Low”“High”“Inverse Telecine” “O�”...

Ustawienia Opis

O� Wyłączone.

Low Wygładza obraz.

High Obraz będzie „miększy” w porównaniu do ustawienia Low.

Inverse Telecine Z sygnałami 60i/60p, takimi jak np: transmisja telewizyjna i DVD, 
orginalna transmisja (24 klatki) jest konwertowana i obraz jest 
wyświetlany w 24 klarkach. 
0 Przy 24p funkcja nie będzie działać. 

* C.M.D. jest skrótem od Clear Motion Drive.

HDMI 1

INPUT

LENS MEMORY

HDMI 2 INFO.

MEMORY
MENU MEMORY1 MEMORY2

LENS
CONTROL LENS AP. C.M.D.
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Low Latency
Zmiana ustawień trybu low latency.
Zalecemy włączenie trybu w przypadku korzystania z gier komputerowych wymagajacych błyskawicznych reakcji.

1 Naćisnij przycisk [MENU] aby wyświetlić menu i wybierz "Picture Adjust” ->“Blur Reduction” 
-> “Low Latency” 

Ustawienia Opis

On Włącza tryb low latency

Off Wyłącza tryb low latency
0

0

Jeżeli “Keystone” jest ustawiony na inną wartość niż “0”, tryb “Low Latency” jest wyłączony i nieaktywny. 
Jeżeli “Anamorphic” jest ustawiony na inną wartość niż “Off”, tryb “Low Latency” jest wyłączony i nieaktywny. 

* “Clear Motion Drive” jest neaktwyny,  jeżeli tryb“Low Latency” jest włączony.



Motion Enhance
Funkcja ma na celu uzyskanie optymalnej jakości obrazu o ograniczonym rozmyciu dzięki zwiększeniu responsywności
paneli ciekłokrystalicznych.
Jeśli kontur obrazu jest nienaturalny, ustaw na "O�".

1 Wybierz z menu “Picture Adjust”“Blur Reduction” “Motion Enhance”

Ustawienia Opis

O� Funkcja wyłączona.

Low Redukuje rozmycie obrazu.

High Redukuje rozmycie obrazu w większym stopniu niż przy ustawieniu “Low”.

0 Jeżeli wartości funkcji “Keystone” ustawiono na wartość inną niż „0”, funkcja “Motion Enhance” będzie ustawiona na “O�”.
0 Jeżeli funkcję “Anamorphic” ustawiono na inną wartość niż “O�”, funkcja “Motion Enhance” będzie ustawiona na “O�”.

Materiały wideo z dużym kontrastem (Lens Aperture) 

JVC opracowała algorytm analizy obrazu, który analizuje stan wyświetlanego obrazu wideo w czasie rzeczywistym aby 
dynamicznie sterować otworem przesłony. Technologia ta pozwala widzom cieszyć się obrazami wideo o jeszcze większym 
kontraście.

1 Naciśnij przycisk [LENS AP.] 
Każdorazowe naciśnięcie przycisku [LENS AP.] przełączy tryb w przedstawionej 
w tabeli kolejności:

Ustawienia Opis

Auto 1 Kontrast jest zwiększony

Auto 2 Kładzie nacisk na gradację.

Manual Nie wykonuje dynamicznej regulacji.
Wybierz to ustawienie, aby ręcznie dokonać regulacji.

*1 Ręczna regulacja nie będzie możliwa przy ustawieniach “Auto 1” oraz “Auto 2”.

*2 Po ręcznej zmianie ustawień i ponownym ustawieniu trybu Auto, wartość 
ustawiona ręcznie zostanie wykorzystana jako wartość przesłony dla Auto.
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Ustawienia i regulacje w menu
Naciskając przycisk [MENU] wyświetlisz menu.
Wybierz element używając przycisków [                ] i naciśnij przycisk [OK] aby zatwierdzić wybór.

Lista elementów menu   

Picture Adjust

I  Picture Mode ........................................................................................................................................................................................................  s. 30
   Clear Black .....................................................................................................................................................................................................  s. 43
   Lamp Power ...................................................................................................................................................................................................  s. 43
   Lens Aperture ................................................................................................................................................................................................  s. 43
   User Name Edit .............................................................................................................................................................................................  s. 43

I  Color Pro�le ..........................................................................................................................................................................................................   s. 31
Color Management ...........................................................................................................................................................................................  s. 33

I  Color Temp. ........................................................................................................................................................................................................... s. 44
I  Gamma ................................................................................................................................................................................................................... s. 36

Picture Tone ......................................................................................................................................................................................................... s. 38
Dark Level/Bright Level ...................................................................................................................................................................................  s. 38

I  MPC Level ..............................................................................................................................................................................................................  s. 34
I  Blur Reduction .....................................................................................................................................................................................................  s. 39
I  Brightness ..............................................................................................................................................................................................................  s. 45
I  Contrast ..................................................................................................................................................................................................................  s. 45
I  Color ........................................................................................................................................................................................................................  s. 46
I  Tint ...........................................................................................................................................................................................................................  s. 46

Input Signal

I  Input Level ............................................................................................................................................................................................................  s. 46
I  Color Space ...........................................................................................................................................................................................................  s. 46
I  Aspect .....................................................................................................................................................................................................................  s. 47
I  Progressive ............................................................................................................................................................................................................ s. 47
I  Mask ......................................................................................................................................................................................................................... s. 47
I  3D Setting .............................................................................................................................................................................................................. s. 28
I  Picture Position .................................................................................................................................................................................................... s. 47
I HDMI2 EDID ..........................................................................................................................................................................................................  s. 47
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Installation

I  Lens Control ........................................................................................................................................................................................................  s. 23
   Focus ...............................................................................................................................................................................................................  s. 23
   Zoom ...............................................................................................................................................................................................................  s. 23
   Shift .................................................................................................................................................................................................................  s. 23
   Image Pattern ..............................................................................................................................................................................................  s. 48
   Lock .................................................................................................................................................................................................................  s. 48
   Lens Memory Select ..................................................................................................................................................................................  s. 25
   Lens Memory Save .....................................................................................................................................................................................  s. 24
   Lens Memory Name Edit ..........................................................................................................................................................................  s. 25
   Lens Center ...................................................................................................................................................................................................  s. 48
   Lens Cover    .................................................................................................................................................................  s. 48

I  Pixel Adjust ..........................................................................................................................................................................................................  s. 49
I  Installation Style ................................................................................................................................................................................................   s. 50
I  Keystone ...............................................................................................................................................................................................................  s. 50
I  Anamorphic .........................................................................................................................................................................................................  s. 50
I  High Altitude Mode ..........................................................................................................................................................................................   s. 50
I  Screen Adjust ......................................................................................................................................................................................................  s. 26

Display Setup

I  Back Color ............................................................................................................................................................................................................  s. 54
I  Menu Position ....................................................................................................................................................................................................   s. 54
I  Signal Display .....................................................................................................................................................................................................  s. 54
I  Logo .......................................................................................................................................................................................................................  s. 54
I  Language .............................................................................................................................................................................................................   s. 54

Function

I  Trigger ..................................................................................................................................................................................................................   s. 54
I  O� Timer ...............................................................................................................................................................................................................  s. 54
I  ECO Mode ............................................................................................................................................................................................................  s. 55
I  Network ................................................................................................................................................................................................................  s. 55
I  Remote Code ......................................................................................................................................................................................................  s. 56
I  Lamp Reset ..........................................................................................................................................................................................................  s. 59

Information

I  Information ..........................................................................................................................................................................................................  s. 56
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Picture Adjust

Picture Mode

Możesz dostroić jakość obrazu w zależności od oglądanego materiału wideo.
 “Wybór trybu obrazu w zaleznosci od typu obrazu” (s. 30)

Clear Black
Regulacja różnicy w jasności obrazu w celu odtwarzania obrazu z odpowiednim poziomem kontrastu.

Ustawienia Opis

O� Nie wykonuje korekty.

Low Łagodny efekt.

High Tryb o silnym działaniu.

Lamp Power
Jasność lampy można ustawić na "Low" lub "High".
0 Ustawienia fabryczne różnią się w zależności od ustawionego "Picture Mode".
0 Ciągła praca lamy na "High" może spowodować, iż lampa szybciej będzie tracić jasność.

Lens Aperture
JVC opracowała algorytm analizy obrazu, który analizuje stan obrazu wideo w czasie rzeczywistym i kontroluje 
dynamicznie otwór przesłony uzyskując wysokie współczynniki kontrastu. 
Technologia ta pozwala widzom cieszyć się obrazami wideo o większym kontraście.
 “Materiały wideo z dużym kontrastem (Lens Aperture)” (s.  40)

0 Przymknięcie przysłony zmniejsza jasność i zwiększa kontrast.
0 Zakres ustawień: -15 (przymknięta) do 0 (otwarta).

User Name Edit
Można edytować nazwy "User 1" do "User 6" w trybie Picture Mode.
0 Znaki, które możesz zużyć to m.in. litery alfabetu (wielkie lub małe), znaki numeryczne i symbole.
0 Nie można wprowadzić więcej niż 10 znaków.
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Po zakończeniu wpisu, wybierz 
"OK", a następnie naciśnij przycisk [OK].

Wybór kursora
Wprowadzone znaki

BackOperate
Select

Exit

OKAll ClearClear

User Name Edit

Picture Adjust
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Color Pro�le

Wybór pro�lu kolorów (color pro�le) odpowiedniego dla zródła obrazu. W zależności od ustawień, elementy w „Picture Mode”
mogą się róznić. Zalecane jest dopasowanie pro�lu kolorów do ogladanego materiału wideo.

“Ustawienia dla pro�li kolorów” (s. 31).

Color Management
Każdy z kolorów jest regulowany w zależności od preferencji użytkownika.
“Regulacja kolorów do własnych preferencji (Color Management)” (s. 33)

Color Temp.

Ustawienia temperatury kolorów.
0 Gdy “Picture Mode” jest ustawiony na “THX” oraz gdy “Color Pro�le” jest ustawiony na “x.v.Color”,  ustawienia są 

zablokowane na  6500K.

Ustawienia Opis

Xenon 1 do Xenon 3 

* Można wybrać tylko jeśli „Picture Mode”
ustawiono na “Film” lub „Cinema”.

Temperatura kolorów, która powiela cechy lampy ksenonowej 
stosowanej w kinach.
0 Xenon 1: Kolor źródła światła, które jest emitowane przez projektor �lmowy
0 Xenon 2: Kolor emitowanego przez źródło światła wykorzystywane w 

     projektorach kina cyfrowego.
0 Xenon 3: Kolor źródła światła, które wygląda chłodniej niż "Xenon 2"

5500K, 6500K, 7500K, 9300K Zwiększjąc wartość wzmocnisz odcień niebieski,  zmiejszając wzmocnisz 
odcień czerwieni.

Custom 1 do Custom 3 Możesz ręcznie dostosować temperaturę kolorów i zapisać ustawienia.

Ustawienia własne

Ustawienia Opis

Gain Red, Gain Green, Gain Blue Wyreguluj każdy kolor w jasnych częściach obrazu.
0 Zakres ustawień: -255 (zmniejsza odcień red/green/blue) do 0

(zwiększa odcień red/green/blue)

O�set Red, O�set Green, O�set Blue Wyreguluj każdy kolor w ciemnych częściach obrazu.
0 Zakres usawień: -50 (zmniejsza odcień red/green/blue) do +50

(zwiększa odcień red/green/blue)

Gamma

Można ustawić wartość wyjściową wyświetlanego obrazu w stosunku do wejścia sygnału wideo.
 “Regulacja wartości wyjściowych dla wyświetlanego obrazu  (Gamma)” (s. 36)

Picture Tone
Automatycznie reguluje ogólną jasność, aby uzyskać wyważony rezultat bez zubożenia gradacji obrazu.
“Regulacja gamma według własnych preferencji (Custom Gamma)” (s. 38)  

Dark Level/Bright Level
Można wyregulować obraz aby wyświetlać obrazy z wyrazistym kontrastem.
“Regulacja gamma według własnych preferencji (Custom Gamma)” (s. 38)  
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Ustawienia zde�niowane

 

HDR Temperatura kolorów przystosowana do obazu HDR.
Temperatura kolorów dająca priorytet jasności obrazu.High Bright



MPC Level

Odtwarzaj obrazy z naturalnym wrażeniem obrazu 4K i silniejszym poczuciem głębi.
“Regulacja wyrazistości �lmów (Multiple Pixel Control)” (s. 34).

4K e-shift
Przełącza rozdzielczość wyświetlania.
0 Dostępne ustawienia: On (4K), O� (2K)

Graphic Mode
Zalecane do kontentu o wysokiej ostrości. Zaleca się ustawienie wartości "4K" dla kontentu przygotowywanego w 4K.
0 Dostępne ustawienia:  4K, 2K

Enhance
Dostosowywania obszarów wysokiej częstotliwości. Zwiększanie wartości poprawia ostrość i jakość obrazu.
0 Zakres ustawień:  0 do 10

Smoothing
Dostosowywania obszarów o niskiej częstotliwości. Zwiększenie wartości zwiększa rozmazania obrazu.
0 Zakres ustawień:  0 do 10

NR
Zapobiega zbytniemu szumieniu obrazu.
0 Zakres ustawień: 0 (słaby) do 10 (silny)

MEMO
0 “4K e-shift” jest zablokowany w pozycji “On” gdy źródłem obrazu jest sygnał 4K.
0 Gdy źródłem obrazu jest sygnał 4K 50/60p. Ustawienia “Graphic Mode”,  “Smoothing” oraz “NR” nie dostępne.

0 “4K e-shift” jest zablokowany w pozycj “O�” gdy źródłem obrazu jest sygnał 3D.

Blur Reduction

Poprawia płynność ruchu dynamicznie poruszających się obiektów zachowując ich ostrość.
 “Redukcja rozmycia przy wyświetlaniu dynamicznych obrazów (Blur Reduction)” (s.  39)

Brightness

Dostosuj jasność wyświetlanego obrazu.
0 Zakres ustawień: -50 (ciemniej) do +50 (jaśniej)

* Regulacji nie można przeprowadzić jeżeli „Color Pro�le” ustawiono na „x.v.Color”.

Contrast

Dostosuj kontrast wyświetlanego obrazu.
0 Zakres ustawień: -50 (małe różnice w jasnośći) do +50 (duże róznice w jasności)

* Regulacji nie można przeprowadzić jeżeli „Color Pro�le” ustawiono na „x.v.Color”.
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Color

Dostosuj natężenie kolorów wyświetlanego obrazu.
0 Zakres ustawień: -50 (przytłumione) do +50 (nasycone)

* Regulacji nie można przeprowadzić jeżeli „Color Pro�le” ustawiono na „x.v.Color”.

Tint

Dostosuj zabarwienie wyświetlanego obrazu.
0 Zakres ustawień: -50 (czerwonawy) do +50 (zielonkawy)

* Regulacji nie można przeprowadzić jeżeli „Color Pro�le” ustawiono na „x.v.Color”.

Input Signal

Input Level

Ustaw zakres dynamiki (dynamic range) dla obrazów wejściowych.
Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo, nawet po wybraniu opcji "Auto", wybierz odpowiednie ustawienie.
0 Jeżeli zakres dynamiki jest niewłaściwy, jasne obszary będą prześwietlone a ciemne obszary obrazu będą 

niedoświetlone.

Ustawienia Opis

Auto Ustawia poziom sygnału wejściowego automatycznie.

Standard Ustaw jeżeli oglądasz obrazy wideo (zakres dynamiki: 16-235).

Enhanced Ustaw jeżeli oglądasz obraz z PC (zakres dynamiki: 0-255).

Super White Ustaw jeżeli zakres dynamiki sygnału wejsciowego wynosi 16-255. Ustaw wyjscie
w odtowarzaczu tak aby było kompatybilne z Super White.

* Regulacji nie można przeprowadzić jeżeli „Picture Mode” ustawiono na „THX”.

Color Space

Ustawienia przestrzeni koloru (color space) sygnału wejściowego.
Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo, nawet po wybraniu opcji "Auto", wybierz odpowiednie ustawienie.

Ustawienia Opis

Auto Sygnały  “YCbCr (4:4:4)”, “YCbCr (4:2:2)”, oraz “RGB” są automatycznie wykrywane 
i ustawiane.

YCbCr (4:4:4) Ustaw jeżeli sygnałem na wejściu wideo jest YCbCr(4:4:4).

YCbCr (4:2:2) Ustaw jeżeli sygnałem na wejściu wideo jest YCbCr(4:2:2).

RGB Ustaw jeżeli sygnałem na wejściu wideo jest RGB.
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Aspect

Możesz ustawić najbardziej odpowiedni format rzutowanego obrazu (aspect ratio).

„Ustawienia wielkości obrazu (Aspect)” (s. 27) 

Progressive

Ustawienie sposobu interpolacji dla sygnałów z przeplotem. Jeśli kontur obrazu jest nienaturalny, ustaw pozycję na "O�".

Ustawienia Opis

Auto Automatycznie wykrywa sygnały wideo 24p, sygnały z przeplotem oryginalnie
wysyłane ze źródła sygnału lub sygnały które zostały przekonwertowane na bez
przeplotu.

O� Interpolacja materiałów wideo jest wyłączona.

Mask

Ukrywa boczne i górne krawędzie obrazu. Wielkość ukrycia obrazu może być dostosowana także indywidualnie.

Ustawienia Opis

O� Maskowanie wyłączone.

Custom 1 do Custom 3             Okołokoło 0 do 220 pikseli wyświetlanego pierwotnie
 obrazu zostanie ukryte.

* Liczba pikseli wynosi 1920 pikseli w poziomie 
i 1080 pikseli w pionie.

3D Setting

Ustawienia projekcji Filmów 3D.
“Oglądanie �lmów 3D” (s. 28).

Picture Position (Horiz./Vert.)

Dostosuj jeśli górne, dolne lub boczne krawędzie obrazu nie są widzoczne.

* Ustawienia nie są możliwe podczas wyświetlania obrazów 4K, 3D oraz 1080i.

HDMI2 EDID

Aby zmienić tryb EDID dla złącza [HDMI 2]. Ustaw na “A” w normalnych warunkach.

Obrazy o rozdzielczości 1920x1080 lub niższej mogą nie być wyświetlane, gdy używane są niektóre stare urządzenia.
W takim przypadku, podłącz do złącza [HDMI 2] i ustaw “HDMI2 EDID” na “B”.

Maska: czarny pasek dookoła obrazu.

On

O�
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Installation

Lens Control

Focus (ostrość) / Zoom (powiększenie) / Shift (przesunięcie obrazu)
Ustawienia parametrów obiektywu w zależności od pozycji projekcji.
 “Regulacja obiektywu w zaleznosci od pozycji projekcji” (s.  23)

Image Pattern

Ustawienia Opis

On Wyświetla ekran wzorcowy sla regulacji obiektywu.

O� Wyświetla obraz ze źródła sygnału.

Lock

Ustawienia Opis

On Blokuje możliwość ustawianień obiektywu.
0 Blokada jest włączona gdy ustawiono na „ON”.

O� Brak blokady ustawień obiektywu.

Lens Memory Select / Lens Memory Save / Lens Memory Name Edit
Ustawienia takie jak ostrość, powiększenie oraz przesunięcie obrazu mogą być zapisane i przywołane, dzięki czemu można 
łatwo przełączać na inny format obrazu (rozmiar ekranu), zgodnie z aktualnie wyświetlanym obrazem.
 “Zapamietywanie i odczytywanie ustawien regulacji” (s. 24)

Lens Center
Powrót obiektywu do pozycji centralnej.

Lens Cover 

Ustawienia Opis

Auto Zamyka/otwiera osłonę obiektywu po wyłączeniu/włączeniu projektora.

Open Osłona obiektywu pozostaje cały czas otwarta.
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Pixel Adjust 
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Adjust Area

Ustawienia Opis

Whole Wszystkie piksele na ekranie będą poddane regulacji.

Zone Ekran zostanie podzielony na sekcjie 11x11.

Adjust Color
Użyj tej funkcji aby ustawić kolor pikseli, które chcesz regulować  (“Red” lub “Blue”).

Adjust Pattern Color
Użyj tej funkcji aby ustawić wzorzec kolorów.  “White” lub “Yellow / Cyan”.

Adjust(Pixel)
Gdy “Adjust Area” ustawiono na “Whole”, regulacja będzie dokonywana co jeden piksel koloru zaznaczonego w “Adjust Color”.

 “Procedura regulacji Whole Adjust (Pixel)” （s. 51）
* Nie można dokonać regulacji gdy “Adjust Area” ustawiono na “Zone”.

Ustawienia Opis

H (Horizontal) Zakres ustawień: -2 (przesówa red/blue w lewo) do +2 (przesówa red/blue w prawo)

V (Vertical) Zakres ustawień: -2 (przesówa red/blue w dół) do +2 (przesówa red/blue w górę)

Adjust(Fine)
Gdy “Adjust Area” ustawiono na “Whole”, regulacja będzie dokonywana co 1/16 piksela koloru zaznaczonego w  “Adjust Color”.

 “Procedura regulacji Whole Adjust (Fine) ” （s. 52）
Gdy “Adjust Area” ustawiono na “Zone”, ekran zostanie podzielony na 11 pionowych x 11poziomych stref. Każdą strefe można 

regulować osobno.
 “Procedura regulacji Zone Adjust” （s. 53）

Ustawienia Opis

H (Horizontal) Zakres ustawień: -31 (przesówa red/blue w lewo) do +31 (przesówa red/blue w prawo)

V (Vertical) Zakres ustawień: -31 (przesówa red/blue w dół) do +31 (przesówa red/blue w górę)

Reset
Przywraca funkcji ustawienia fabryczne.

Ustawiania funkcji regulacji On (Memory 1 lub Memory 2) lub O�. 

* Możesz zapisać ustawienia oddzielnie, gdy jest używany obiektyw anamor�czny. 
 



Installation Style

W zależności od rodzaju umocowania projektora można wybrać następujące opcje: “Front”, “Ceiling Mount (F)”,
 “Rear” lub “Ceiling Mount (R)”.
0 “Front” lub “Ceiling Mount (F)” ustawiamy gdy projektor ustawiony jest obiektywem w kierunku ekranu.
0 “Rear” lub “Ceiling Mount (R)” ustawiamy gdy projektor ustawiony jest za ekranem.

Keystone

Kompensuje trapezoidalne zniekształcenie obrazu spowodowane sposobem instalacji projektora.
0 Poziomy zakres regulacji: -16 do +16

*1 Zwiększenie wartości nieznacznie zmienia wygląd.

*2 Ustawienia nie będą możliwe podczas wyświetlania obrazów 4K 50/60p.

Anamorphic

Skon�guruj to ustawienie, gdy jest używany obiektyw anamor�czny.

Ustawienia Opis

A Wyświetlanie obrazu 2.35:1 z rozciągnięciem pionowym.

B Wyświetlanie obrazu 16:9  skompresowanego tylko w kierunku poziomym.

O� Wyświetlanie obrazu 2.35:1 bez żadnych zmian. 

High Altitude Mode

Ustaw w pozycji "On", jeśli projektor jest używany w miejscu o niskim ciśnieniu atmosferycznym (powyżej 900 m npm).

Screen Adjust

Aby zachować wierne oryginałowi obrazy z zbalansowymi kolorami zastosuj korekcję obrazu zgodną z jego
charakterystyką.
“Ustawienia korekcji ekranu” (s. 26).

50

U
staw

ienia



Jak używać funkcji: Whole Adjust (Pixel)
Użyj tej funkcji aby dokonać ogólnego dopasowania pikseli w przypadku rozjechania kolorów w poziomie/pionie przy 
wyświetlaniu obrazów wideo. 
A Ustaw “Adjust Area” na “Whole”

B Wybierz “Adjust Color” i “Adjust Pattern Color”

C Wybierz “Adjust(Pixel)” i naciśnij przycisk [OK]

0 Linie pomocnicze i okno Pixel Adjust pojawią się na ekranie.

.

Color A.
GAMMA BACK

Adjust.
COLOR

Color P.
3D

A. Area
PIC.

TEMP FORMAT ADJ.

H   0
V   0

Red

Pixel Adjust

Back
Operate
Select

Whole Adjust (Pixel) V 
(p

io
n)

H (poziom)

Okno Pixel Adjust

Adjustment Pattern

D Naciśnij przycisk [OK] aby wejść w tryb regulacji.

E Użyj przycisków aby przesunąć i dopasować piksele w kierunku pionowym i poziomym na całym ekranie.

0 Ustawienia wyświetlane są w centrum okna Pixel Adjust.

.

Color A.
GAMMA BACK

Adjust.
COLOR

Color P.
3D

A. Area
PIC.

TEMP FORMAT ADJ.

H   0
V   0

Red

Pixel Adjust

Back
Operate
Select

Whole Adjust (Pixel)

Opis funkcji przycisków
na pilocie

Regulowany 
kolorUstawienia Pixel Adjust

F Po regulacji naciśnij przycisk [BACK] aby wyjść.

Opis funkcji przycisków na pilocie

Przycisk Opis funkcji

[GAMMA] Zmienia “Adjust Color” (regulowany kolor).

[COLOR TEMP.] Przełącza pomiędzy “Adjust(Pixel)” i “Adjust(Fine)”.
0 Przełącza “Adjust(Pixel)” gdy “Adjust Area” ustawiono na “Zone”.

[3D FORMAT] Zmienia “Adjust Pattern Color”.

[PIC ADJ.] Przełącza “Adjust Area”.
0 Wskaźnik strefy (Zone) pojawi się na ekranie.
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Jak używać funkcji: Whole Adjust (Fine)
Po ogólnym wyregulowaniu w celu likwidacji rozmijania się kolorów na całym ekranie użyj funkcji 
“Adjust (Pixel)”.
A Ustaw “Adjust Area” na “Whole”

B Wybierz “Adjust Color” i “Adjust Pattern Color”

C Wybierz Adjust(Fine) i naciśnij przycisk  [OK].

0 Linie pomocnicze i okno Adjust Fine pojawią się na ekranie.
0 Zakres regulacji może być mniejszy w zależności od ustawień dokonanych na całym ekranie.

.

Color A.
GAMMA BACK

Adjust.
COLOR

Color P.
3D

A. Area
PIC.

TEMP FORMAT ADJ.

0   ( 0  /  0 )
0   ( 0  /  0 )V

H

RedWhole Adjust (Fine)

Pixel Adjust

Back
Operate
Select

V 
(p

io
n)

H (poziom)

Okno Whole
Adjust (Fine)

Linie pomocnicze

D Naciśnij przycisk [OK] aby wejść w tryb regulacji

E Użyj przycisków aby przesunąć i dopasować piksele w kierunku pionowym i poziomym na całym ekranie.

0 Ustawienia wyświetlane są w centrum okna Whole Adjust Fine.

.

H   －20    （－20 / －20）
V         5    （     5 /       5 ）

Color A.
GAMMA BACK

Adjust.
COLOR

Color P.
3D

A. Area
PIC.

TEMP FORMAT ADJ.

0   ( 0  /  0 )
0   ( 0  /  0 )V

H

RedWhole Adjust (Fine)

Pixel Adjust

Pokazuje maksymalne/minimalne 
możliwe ustawienia.(Max)/(Min)

Dokładne ustawienia

Opis funkcji przycisków
na pilocie

Regulowany kolor
Ustawienia Pixel Adjust

Back
Operate
Select

F Po regulacji naciśnij przycisk [BACK] aby wyjść.
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Jak uzywac funkcji: Zone Adjust
Po ogólnym wyregulowaniu w celu likwidacji rozmijania się kolorów na całym ekranie użyj funkcji Fine tuning.

0 Ekran zostanie podzielony na 10 pionowych i 10 poziomych sekcji, w których można dokonać korekcji.

A Ustaw “Adjust Area” na “Zone”

B Wybierz “Adjust Color” i “Adjust Pattern Color”

C Wybierz Adjust(Fine) i naciśnij przycisk [OK]

0 Zostaną wyświetlone linie pomocnicze oraz okno Zone Adjust.
0 Zakres regulacji może być mniejszy w zależności od ustawień dokonanych na całym ekranie.

.

Color A.
GAMMA BACK

Adjust.
COLOR

Color P.
3D

A. Area
PIC.

TEMP FORMAT ADJ.

   0
0  /  0

   0V
H

Position

RedZone Adjust

Pixel Adjust

V 
(p

io
n)

H (poziom)

 Okno Zone Adjust

Wskaźnik strefy

Linie pomocnicze

Back
Operate
Select

D Użyj przycisków                       aby przesunąć wskaźnik strefy w  miejsce dokonywania korekty.

E Naciśnij przycisk [OK] aby wejść w tryb regulacji.

F Użyj przycisków aby przesunąć i dopasować piksele w kierunku pionowym i poziomym na całym ekranie.   

0 Ustawienia wyświetlane są w centrum okna Zone Adjust.

.

H  －31
V  　  7

Color A.
GAMMA BACK

Adjust.
COLOR

Color P.
3D

A. Area
PIC.

TEMP FORMAT ADJ.

  0
0  /  0

8  /  5

   0V
H

Position

RedZone Adjust

Pixel Adjust

Position

Ustawienia regulacji

Pozycja wskaźnika

Opis funkcji przycisków
na pilocie

Regulowany kolor
Ustawienia Pixel Adjust

Back
Operate
Select

G Po regulacji naciśnij przycisk [BACK] aby wyjść.
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Display Setup

Back Color

Ustawienie koloru tła “Blue” (niebieski) lub “Black” (czarny) kiedy na wejściu nie pojawia się żaden sygnał.

Menu Position

Wyznacza położenie menu na ekranie.

Signal Display

Ustawienia Opis

On Przez 5 sekund wyświetla informacje o źródle przy jego przełączaniu.

O� Nie wyświetla

Logo

Ustawienia Opis

On Wyświetla logo “D-ILA” przez 5 sekund podczas uruchamiania projektora.

O� Nie wyświetla

Language

Wybór języka menu “日本語”, “English”, “Deutsch”, “Español”, “Italiano”, “Français”, “Português”,
“Nederlands”, “Svenska”, “Norsk”, “Русский”, “中文”, lub “繁體中文”.

Function

Trigger

Ustawienia czy zasilć wyjście do urządzeń 12 V, takich jak ekran zewnętrzny wyposażony w funkcję trigger.

Ustawienia Opis

O� Brak podłączenia.

On (Power) Kiedy ustawiono na On (Power), 12V sygnał kontrolny jest wysyłany ze złącza trigger.

0 Po wyłączeniu zasilania wyjście trigger nie emituje żadnych sygnałów. Po 
ostudzeniu projektora wyjście wyłącza się.

On (Anamo) 12V sygnał kontrolny wysyłany jest jeśli tryb Anamorphic jest ustawiony na “A” lub
“B”.

O� Timer

Automatycznie wyłącza zasilanie po zadanym czasie, jeżeli nie dokonuje się żadnych operacji na projektorze.
0 Możliwe ustawienia: “O�” (funkcja wyłączona), “1 Hour” (1 godzina), “2 Hours” (2 godziny), “3 Hours” (3 godziny) 

oraz “4 Hours” (4 godziny).
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ECO Mode

Ustawienia Opis

On Włącz tryb “ECO Mode” aby zminimalizować pobór prądy w trybie Standby.
0 Złącza RS-232C / LAN nie będą mogły być używane w trybie Standby.
0 Zasilanie automatycznie będzie wyłączane po 20 minutach braku operacji lub 

is gdy nie jest wyświetlany żaden obraz.

O� Ustaw aby mieć dostęp do kontroli urządzenia poprzez złącza RS-232C / LAN w trybie
Standby lub jeżeli zamierzasz użyć Control4.

Network

Określ poniższe ustawienia jeżeli używasz kontroli z zewnętrznych urządzeń takich jak komputer lub smartfon.

Ustawienia Opis

DHCP Client On Automatycznie otrzymuje adres IP z serwea DHCP.

O� Ustawienia sieciowe są ustawiane ręcznie.

IP Address Ustawienia adresu IP.

Subnet Mask Ustawienia maski podsieci.

Default Gateway Ustawienia bramy domyślnej.

MAC Address Wyświetlenie adresu MAC projektora.

Set Zatwierdza ustawienia sieciowe.

Control4 Ustaw w pozycji “On” aby zezwolić Control4 SDDP na wykrycie projektora.
Jeżeli projektor nie jest podłączony do systemu Control4 SDDP �rmy Control4,
ustaw w pozycji „O�”.
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Remote Code

Użyj aby zmienić kody pilota zdalnego sterowania. 
0 Projektor może być obsługiwany wyłącznie pilotem skon�gurowanym na ten sam kod.

Aby zmienić kod w pilocie zdalnego sterowania, naciśnij jednovcześnie przyciski 'MENU' i [BACK] przez conajmniej 
3 sekundy.
0 Podświetlenie pilota zdalnego sterowania błyśnie 3 krotnie: zmieniono kod na “A”
0 Podświetlenie pilota zdalnego sterowania błyśnie 2 krotnie: zmieniono kod na “B”

Ustawienia Opis

A Zmienia z kodu “B” na “A”.

B Zmienia z kodu “A” na “B”.

Lamp Reset

Resetuj czas pracy lampy (ustawia na 0).
 “Zerowanie czasu pracy lampy” (s. 59) 

Information

Ustawienia Opis

Input Paokazuje wejście wideo.

Source
(Displayed only during video signal input)

Pokazuje nazwę źródła.

Resolution
(Displayed only during PC signal input)

Wyświetla rozdzielczość obrazu.

H Frequency
(Displayed only during PC signal input)

Wyświetla częstotliwość poziomą (H).

V Frequency
(Displayed only during PC signal input)

Wyświetla częstotliwość pionową (V).

Deep Color Wyświetla głębie kolorów w bitach.
0 Gdy podłączysz YCbCr (4:2:2), informacja nie jest wyświetlana.
0 Wyświetlana jest informacja o głębi kolorów jeżeli źródło obrazu ją przekazuje.

Color Space Wywietla przestrzeń kolorów źródła.

Lamp Time Wyświetla czas pracy lampy.

Soft Ver. Wyświetla wersję oprogramowania projektora.

PS Ver. Wyświetla wersję danych o jakości obrazu.
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Wymiana lampy
Lampa jest eksploatacyjną częścią projektora. Jeżeli wyświetlany obraz jest ciemny lub lampa nie włącza się, wymień 
lampę na nową.
0 Kiedy zbliża się czas wymiany lampy, na ekranie zostanie wyświetlona informacja oraz wskaźnik diodowy zaświeci 

się na pomarańczowo. (s. 78)

Procedura wymiany lampy

UWAGA
0 Nie wkładaj rąk w miejsce po lampie. 

Może to skutkować uszkodzeniem projektora jak 
i porażeniem prądem.

0 Nie wymieniaj lampy zaraz po wyłączeniu projektora; 
zaczekaj 1 godzinę albo dłużej aby lampa ostygła. 
Lampa silnie się rozgrzewa i może spowodować 
oparzenie.

0 Nie uderzaj zespołu lampy gdyż grozi to jej eksplozją.
0 Nie czyść wnętrza projektora palnym środkiem do 

usuwania kurzu. Może to wywołać pożar.
0 Używaj tylko oryginalnych lamp zamiennych produkcji

JVC lub zamieników wskazanych przez producenta.
Nigdy nie próbuj ponownie używać starego
zespołu lampy. Może to spowodować awarię.

0 Nie dotykaj powierzchni lampy. Może to skrócić czas 
użytkowania i spowodować eksplozję lampy.

0 Podczas wymiany lampy należy uważać, aby się nie 
zranić.

0 Wymiana lampy w projektorze zawieszonym pod 
su�tem, jest pracą na wysokości. Jest to niebezpieczna 
praca. Prosimy o kontakt z naszym serwisem lub
specjalistą posiadającym odpowiednie uprawnienia.

1 Wyciągnij wtyczkę z gniazdka
zasilania

2 Usuń pokrywę lampy
0 Wykręć śruby śrubokrętem gwiazdkowym.

.

3 Wykręć śruby mocujące lampę
0 Wykręć śruby śrubokętem gwiazdkowym

.

4 Wyjmij lampę
0 Złap lampę za wgniecenia na górze i na dole, 

i ostrożnie wyciągnij ją.

.
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5 Zamontuj nową lampę

.

6 Dokręć mocno śruby mocujące
nową lampę
0 Dokręć śruby śrubokrętem gwiazdkowym

.

7 Przymocuj pokrywę lampy
0 Włóż górną część (2 zaczepy) pokrywy do 

projektora.
0 Dokręć śruby śrubokrętem gwiazdkowym.

.

PAMIĘTAJ

Czas pracy lampy
0 Jeżeli ustawiono “Lamp Power” na “Low” lampa 

powinna działać około 4500 godzin.
Jest to przeciętny czas pracy lampy i nie jest 
gwarantowany.

0 Żywotność lampy może być krótsza niż 4500 godzin 
w zależności od warunków użytkowania.

0 Jeżeli lampa osiągnie graniczny czas pracy, jej 
właściwości drastycznie pogorszą się.

0 Jeżeli obraz stanie się ciemny, kolory nienaturalne 
lub gdy obraz zacznie drżeć, wymień natychmiast 
lampę na nową.

Zakup lampy
Prosimy konsultować się z autoryzowanym sprzedawcą
lub serwisem JVC.
0 Lampa

Numer katalogowy:  PK-L2615U

* Lampa nie może służyć do oświetlania pomieszczeń.

* Lampy o innym numerze katalogowym nie mogą być 
używane z tymi projektorami.

Informacje o lampie
Lampa rtęciowa wysokociśnieniowa ultra-high pressure 
(UHP).

do jej wybuchu jeśli narażona zostanie na upadek lub zbyt
długi okres użytkowania.

Po wymianie lampy
0 Nie pozostawiaj wymontowanegozespołu lampy

w miejscu dostępnym dla dzieci albo w pobliżu
łatwopalnych przedmiotów.

0 Zlikwiduj zużyte zespoły lampy w taki sam sposób 
jak świetlówki. Postępuj zgodnie z przepisami
obowiązującymi w miejscu twojego zamieszkania.
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Zerowanie czasu pracy lampy

Zerój licznik lampy tylko po jej wymianie. Dzięki temu 
będziesz znał orientacyjny czas do wymiany lampy.

Zerowanie czasu pracy lampy z menu

1 Naciśnij przycisk [MENU]

2 Wybierz “Function”“Lamp Reset”
z menu

.

MENU BACK
BackOperate

Select
Exit

A

Lamp Reset

Remote Code

Network

ECO Mode

 Timer

Trigger

Function

3 Wyświetli się „Reset Lamp Time?”,
wybierz „Yes” i naciśnij przycisk OK
0 Czas pracy lampy został wyzerowany

.

NoYes

Reset Lamp Time?

Zerowanie przy użyciu pilota

1 Włóż wtyczkę przewodu sieciowego
do gniazdka.

2
W trybie czuwania musisz używać
pilota zdalnego sterowania (projektor
jest zasilany ale nie włączony).
0 Naciskaj przyciski w pokazanej kolejności.
0 Naciskaj kolejne przyciski w 2-sekundowych 

odstępach czasu i naciskaj ostatni przycisk przez 
2 sekundy lub dłużej.

.

Naciskaj przez 2 
sekundy lub dłużej

0 Wskaźnik [STANDBY/ON] i wskaźnik [LAMP] migają
na przemian przez 3 sekundy. Potem projektor 
z powrotem przełącza się w tryb czuwania.

MEMO
0 Zeruj czas pracy lampy tylko po jej wymianie na nową.

Nigdy nie zeruj czasu pracy, jeżeli lampa wciąż działa. 
Może to spowodować niedokładne zliczanie
czasu pracy i w efekcie eksplozję lampy.

Czyszczenie projektora i pilota
0 Delikatnie zetrzyj kurz z obudowy miękką szmatką.
0 Silne zabrudzenia usuwaj delikatnie wilgotną szmatką i natychmiast wytrzyj czyszczoną powieżchnię do sucha.
0 Zwróć uwagę na poniższe wskazówki mające na celu zapobiec uszkodzeniu obudowy i powłoki lakierniczej.

0 Nie czyść benzyną
0 Staraj unikać kontakrów obudowy z gumowymi i plastikowymi przedmiotami.
0 NIe spryskuj urządznia środkami owadobujczymi.
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pogorszenie wentylacji i awaria urządzenia.

UWAGA
0 Wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka.
0 Kładąc projektor do góry nogami zadbaj aby podłoże 

było miękie. Uieszczając projektor na twardym
podłożu możesz spowodować uszkodzenia i zarysowania 
obudowy projektora.

1

.

Podnieś do góry 
naciskając zaczep

2

.

0

0 W przypadku silnego zabrudzenia, zaleca się użycie
neutralnego detergentu. W takim przypadku pracuj
w gumowych rękawiczkach.

0
zanim go zamontujesz. W przeciwnym razie może dojść
do porażenia prądem elektrycznym albo uszkodzenia
projektora.

0
ciśnieniem. Filtr jest miękki i może ulec uszkodzeniu.

3

.

Sprawdź, czy 
zaczepy lewy 
i prawy są 
zatrzaśnięte
w korpusie 
projektora.

zbyt brudny aby go oczyścić
0

brudzić wewnętrzne części projektora 
i spowoduje powstaniecieni na rzutowanym 
obrazie.

0 Skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu 

0
PC010661199



Rozwiązywanie problemów
Zanim wyślesz projektor do autoryzowanego sprzedawcy w celu naprawy, sprawdź niżej opisane punkty.
Poniższe sytuacje nie stanowią usterek.
Nie musisz się martwić w poniższych sytuacjach, jeżeli na ekranie nie widać niczego nienormalnego.
0 Część górnej powierzchni czołowego panelu projektora jest gorąca.
0 Z wnętrza projektora słychać trzeszczący dźwięk.
0 Z wnętrza projektora słychać dźwięk pracujących urządzeń.
0 Na niektórych ekranach kolory są rozmyte.

Wykonaj następujące czynności, jeżeli projektor nie może normalnie działać wskutekelektryczności statycznej 
w otoczeniu albo zakłóceń.
A Gdy projektor jest w stanie czuwania, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i włóż ponownie.

B Naciśnij wyłącznik projektora [STANDBY/ON], aby ponownie włączyć zasilanie. 

Gdy “High Altitude Mode” ustawiono na “On” i “Lamp Power” ustawiono na “High” w trybie 3D, wiatraczek w projektorze 
będzie pracował głośniej, gdyż przełącza się w tryb efektywnego chłodzenia w trybie 3D.

Brak zasilania

Sprawdź... Co zrobić... Informacje

Czy przewód sieciowy jest odłączony?          Włóż wtyczkę przewodu sieciowego mocno do gniazdka. s. 20

Czy pokrywa lampy jest prawidłowo 
zamknięta?

Wyjmij wtyczkę z gniazdka gdy projektor jest w trybie 
czuwania i zamknij prawidłowo pokrywę lampy. Potem 
znów włóż wtyczkę do gniazdka.

s. 58

Czy lampa jest w trybie Cool Down?               Po zakończeniu trybu Cool Down włącz ponownie zasilanie.   s. 22

Zasilanie wyłącza się automatycznie

Sprawdź... Co zrobić... Informacje

Czy włączono “ECO Mode”? s. 55

s. 54

Czy wloty i wyloty powietrza są 
zablokowane?

Zostaw odpowiednio dużo miejsca wokół urządzenia.               s. 10, 11
s. 15

s. 60
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Obraz wideo nie pojawia się

Sprawdź... Co zrobić...

Czy wybrano prawidłowe wejście? Wybierz prawidłowe wejście zewnętrzne. s. 21

Czy zasilanie urządzenia AV jest włączone?

Czy urządzenie AV jest podłączone prawidłowo?   Podłącz prawidłowo urządzenie AV. s. 18
Czy urządzenie AV wysyła
prawidłowe sygnały wyjściowe?

Ustaw prawidłowo urzadzenie AV. s. 18

Używaj jak najkrótszego kabla.
s. 18

Czy używasz użądzeń pośrednich 
(Wzmacniacz AV, rozdzielacz sygnału itp.)?

Zmień kolejność włączania urządzeń (odtwarzacz, urządznie 
pośrednie, projektor). Po włączeniu każdego urządzenienia, 
upewnij się, że sygnał wyjściowy jest stabilny przed
włączeniem następnego urządzenia.

s. 18

Czy używasz starego typu odtwarzacza Zmień ustawienie rozdzielczości w urządzeniu źródłowym. 
Szczegółowe informacje na temat sposobu zmiany, należy 
szukać w instrukcji obsługi urządzenia źródłowego. Spróbuj 
także podłączyć do złącza HDMI 2 i ustawić "HDMI2 EDID" na "B".

s. 47

Obrazy 3D nie są wyświetlane

Sprawdź... Co zrobić...

Czy widać dwa obrazy wyświetlane obok 
siebie?

Ustaw "3D Format" na"Side by Side". Obrazy wideo 
w formacie 3D "Side by Side" mogą nie być rozpoznawane 
automatycznie.

s. 29

Czy używasz użądzeń pośrednich 
(Wzmacniacz AV, rozdzielacz sygnału itp.)?

Podłącz urządzenie źródłowe bezpośrednio do projektora 
i sprawdź, czy istnieje jakakolwiek poprawa. 

s. 18

Używaj jak najkrótszego kabla.
s. 18

Czy okulary 3D są włączone? Jeżeli używasz okularów PK-AG2 lub PK-AG3 włącz ich
zasilanie.

Sprawdź 
w instrukcji 
obsługi 
okularów 3D
i emitera sygnału
3D.

Czy okulary 3D są naładowane? Sprawdź czy bateria w okularach PK-AG1 nie rozładowała się.
Jeżeli używasz okularów PK-AG2 lub PK-AG3 sprawdź czy
są naładowane.

Czy emiter sygnału 3D i okulary 3D nie
są za daleko od siebie?

Ustaw emitar w prawidłowej pozycji.

Czy używasz odpowiedniej kombinacji
emitera i okólarów 3D?

Sprawdź model okólarów oraz emitera 3D i upewnij się,
że są ze sobą kompatybilne.

s. 9

Obraz wideo 3D wygląda nienaturalnie

Sprawdź... Co zrobić... Informacje

Czy obrazy wideo nakładają się na siebie? Wyreguluj odpowiednio „Crosstalk Cancel”. s. 29

Obrazy mogą być za ciemne. Ustaw moc lampy 
(”Lamp Power”) na „High”.

s. 43
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Informacje

Informacje

s. 18



Obrazy wideo wyglądją nienaturalnie

Kolory są nienaturalne

Sprawdź... Co zrobić... Informacje

Czy przestrzeń kolorów jest prawidłowo 
ustawiona?

Kolory mogą wydawać się nienaturalne, gdy sygnał 
wejściowy różni się od ustawionego w menu projektora. 
Ustaw poprawnie "Color Space" dla "Input Signal”.

s. 46

Czy obraz jest prawidłowo ustawiony?          Wyreguluj odpowiednio “Color” oraz „Tint”. s. 46

Czy urządzenie AV jest prawidłowo podłączone?   Podłącz prawidłowo urządzenie AV. s. 18

* Obraz wideo może wydawać się lekko czerwonawy zaraz po uruchomieniu. To nie jest usterka.

Obraz wideo jest rozmazany

Sprawdź... Co zrobić... Informacje

Czy Focus jest odpowiednio ustawiony?      Wyreguluj Focus (ostrość). s. 23

Czy projektor ustawiony jest za blisko lub 
za daleko od ekranu?

Ustaw projektor w odpowiedniej odległości od ekranu.             s. 71

Obraz wideo migocze

Sprawdź... Co zrobić... Informacje

Czy widzisz w poziomie linie? Ustaw „3D Format” na „Auto”. s. 29

Czy oglądasz obrazy wideo w Jest to spowodowane przez zakłócenia między okularami 3D —

Czy “Lens Aperture” ustawiono na “Auto 1”
lub “Auto 2”

Ustaw “Lens Aperture” na “Manual” s. 40

Rzutowany obraz jest ciemny

Sprawdź... Co zrobić... Informacje

Czy lampa wymaga wymiany? Sprawdź ‘Lamp Time’ w menu “Information”. Jeżeli czas
pracy lampy jest bliski końca wymień ją jak najszybciej.

s. 56
s. 57

Czy przesłona jest przymknięta? Ustaw “Lens Aperture” na “Auto 1” lub “Auto 2” lub
“Manual” i otwórz ręcznie przesłonę.

s. 40

Czy „Lamp Power” ustawiono na „Low”?      Ustaw moc lampy “Lamp Power” na „High”. s. 43

Obraz wideo wyświetlany poziomo (pionowo) rozszerzony

Sprawdź... Co zrobić... Informacje

Czy „3D Format” ustawiono na „Side by Side”?   Ustaw “3D Format” na „Auto”. s. 29

Czy tryb „Anamorphic” ustawiono w inną s. 50
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Pasiaste wzory pojawiają się na ekranie

Sprawdź... Co zrobić... Informacje

Czy materiał ekranu ma regularny wzór? Prążki interferencyjne mogą czasami wystąpić między 
wzorem tkaniny a siatką pikseli. Skontaktuj się
z autoryzowanym sprzedawcą projektora lub ekranu.

—

Brak obrazu wideo

Sprawdź... Co zrobić... Informacje

Czy wprowadziłeś ustawienia maski ekranu?  s. 47

Czy strefa wyświetlania jest poza
właściwym położeniem?

Zmień wartość ustawienia opcji „Picture Position" w menu
ustawień aby mieć pewność, że obraz znajdzie się na ekranie.

s. 47

Pilot zdalnego sterowania nie działa

Sprawdź... Co zrobić... Informacje

Czy baterie są włożone prawidłowo?  Uważaj na prawidłowe ustawienie biegunów (      i      ) 
podczas wkładania baterii.

s. 14

Czy baterie są wyczerpane? Wymień baterie na nowe. s. 14

Czy pomiędzy pilotem i czujnikiem
zdalnego sterowania znajduje się przeszkoda?

Usuń ewentualne przeszkody. s. 14

Czy pilot jest zbyt daleko
od urządzenia?

Trzymaj pilota bliżej czujnika zdalnego sterowania. s. 14

Czy emiter IR (podczerwień) i okulary 3D
są w użyciu?

Zachodzi prawdopodobieństwo, iż sygnał pilota może być 
zakłócany przez emiter sygnału synchronizacji 3D. Spróbuj 
zmienić położenie emitera.

s. 28

Osłona obiektywu nie zamyka się

Sprawdź... Co zrobić... Informacje

Czy „Lens Cover” ustawiono na „On”? W menu „Lens Control ustaw ”Lens Cover” w pozycji „Auto”. s. 48

Słychać szumy lub trzaski

Sprawdź... Co zrobić... Informacje

Czy wyloty powietrza są zasłoniete?
Czy projektor jest blisko grzejnika lub
klimatyzatora?

Sprawdź miejsce instalacji. Jeżeli temperatura wokół 
projektora jest zbyt wysoka wiatraczek chłodzący wnętrze
projektora pracuje szybciej (przez to głośniej) zapobiegając
przegrzaniu podzespołów projektora.

s. 15

Czy oglądasz obrazy 3D? W trybie 3D „Lamp Power” automatycznie przestawie się na
„High” co skutkuje przyspieszeniem pracy wentylatora.
Jeżeli przeszkadza Ci szum ustaw „Lamp Power” na „Low”.

s. 43

Czy zmieniono „Picture Mode” lub 

Tylko
jest usterka.

—

Czy zmieniono ustawienie „4K e-shift”
dla “MPC Level”?

Generowany jest dźwięk przełączania. To nie jest usterka. —

Na ekranie widoczne są małe czarne lub kolorowe kropki
Urządzenia D-ILA są produkowane przy zastosowaniu technologii o najwyższej precyzji.
Jedynie 0.01% lub mniej pikseli to piksele martwe albo świecące ciągle. To nie jest usterka.
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Sprawność pikseli wynosi 99.99%. 



W przypadku komunikatu na ekranie...

Komunikat Opis Działanie

.

No Input
0 Żadne urządzenie nie jest podłączone 

do projektora.
0 The input terminal is connected but

there is no signal.

Doprowadź sygnały wideo.

.

HDMI-1
Na wejściu pojawił się sygnał wizyjny, 
którego nie można wykorzystać
w niniejszym urządzeniu. Nazwy wejść 
takich jak HDMI-1 będą wyświetlane na żółto.

Wprowadź właściwe sygnały wizyjne.
(s. 73)

.

BACK
Back

Lamp replacement

Komunikat wskazuje, że lampa musi być 
wkrótce wymieniona.
Aby skasować komunikat, naciśnij 
przycisk [BACK]. 

Zaopatrz się w nową lampę i jak 
najszybciej wymień. Wyzeruj czas pracy 
lampy po wymianie na nową
(więcej na stronach: 57, 59) 
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Wejście RS-232C
Można sterować niniejszym projektorem łącząc komputer z projektorem kablem skrosowanym RS-232C (złącze D-Sub 
9-stykowe). Projektor może być akże sterowany za pomocą sieci komputerowej uprzednio podłączając przewód LAN. 

 “ Network ” (s. 55)
0 Używaj tych funkcji wyłącznie po zapoznaniu się z literaturą fachową odnoszącą się do tych tematów lub po konsultacji 

z administratorem twojej sieci lokalnej..

Dane techniczne RS-232C

0 PC odnosi się do urządzenia sterującego takiego jak komputer osobisty.

1 5

6 9

Projektor

Połączenie TCP/IP

.
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Nr s tyku Sygnał Funkcja Kierunek sygnału

2 RxD Odbiór danych  PC  Projektor

3 TxD Wysyłanie danych                Projektor PC

5 GND Masa sygnału —

1, 4, 6 - 9 N/C — —

Tryb Asynchroniczny

Długość znaku 8 bitów

Parzystość Brak

Bit startu 1

Bit stopu 1

Prędkość transmisji 19200 bps

Format danych Binarny

D6 D7D4 D5D2 D3D0 D1

Bit stopuBit startu

Zanim będziesz mógł kontrolować projektor za pośrednictwem złącza LAN musisz nawiązać połączenie TCP. Jest ono 
konieczne do autoryzacji sygnału wyjściowego z projektora „PJ-OK” oraz otrzymaia sygnału „PJACK” w ciągu około 
5 sekund po wysłaniu sygnału „PJREQ”. Jeśli nie można było wysłać sygnału „PJ_NG” lub otrzymać „PJNAK”, powtórz 
operacje po ustanowienu połączenia TCP.

.

Kontrola projektora

Procedura autoryzacji połączenia

PJACK

PJREQ

PJ_OK

W ciągu 5 sekund

 PC

TCP-Połączenie ustanowione
Numer portu TCP: 20554
Ustanowienie w 3 krokach

Projektor
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Format rozkazu

 (Unit ID), „rozkazu” (Command), „danych” (Data) oraz „końca”(End). 
Header (1 bajt), Unit ID (2 bajty), Command (2 bajty), Data (n bajtów) , End (1 bajt).

Header (Nagłówek)

Ten kod binarny sygnalizuje rozpoczęcie komunikowania.

Kod binarny Typ Opis

21 Rozkaz sterujący                 PC  Projektor

3F Rozkaz odniesienia            PC Projektor

40 Rozkaz odpowiedzi Projektor  PC

06 ACK Projektor  PC (Kiedy rozkaz został przyjęty bez błędu jest
        zwracany do PC)

Command (Rozkaz) i data (dane)

Rozkaz sterujący i dane (kod binarny)

Rozkaz Typ Opis

0000 Sprawdzenie 
łącza

Sprawdza, czy możliwa jest 
komunikacja pomiędzy urządzeniem 
i PC podczas czuwania.

5057 Zasilanie Podczas czuwania
31: włącza zasilanie

Gdy zasilanie jest włączone
30: wyłącza zasilanie (czuwanie)

4950 Wejście        Gdy zasilanie jest włączone
36: HDMI 1
37: HDMI 2

5243 Zdalne 
sterowanie

Wysyła taki sam kod jak dostarczony 
pilot zdalnego sterowania.

(więcej na stronie: 68)

Rozkaz sterujący i dane (kod binarny)

Rozkaz          Typ Opis

5057 Zasilanie Gdy zasilanie jest włączone
30: wyłącza zasilanie (czuwanie)
31: tryb włączonego zasilania
32: podczas schładzania (tryb 

Cool Down)
34: tryb ostrzeżenia

4950              Wejście       

End (Koniec)

Ten kod sygnalizuje koniec komunikacji. Kod ten ma ustaloną postać: „0A”.

Gdy zasilanie jest włączone
36: HDMI 1
37: HDMI 2



Kod pilota zdalnego sterowania

Kod binarny jest wysyłany podczas komunikowania.
0 Kod pilota zdalnego sterowania to 'A'. Zmień początek kodu na '36' jeżeli kod pilota to 'B'.
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Nazwa przycisku Kod binarny

STAND BY 37 33 30 36
ON 37 33 30 35
HDMI 1 37 33 37 30
HDMI 2 37 33 37 31
INFO. 37 33 37 34
MODE 1 37 33 44 38
MODE 2 37 33 44 39
MODE 3 37 33 44 41
LENS CONTROL 37 33 33 30
LENS AP. 37 33 32 30
ANAMO. 37 33 43 35
HIDE 37 33 31 44
J 37 33 30 31
K 37 33 30 32
I 37 33 33 34
H 37 33 33 36

Nazwa przycisku Kod binarny

OK 37 33 32 46
MENU 37 33 32 45
BACK 37 33 30 33
NATURAL 37 33 36 41
CINEMA 37 33 36 38
PICTURE MODE 37 33 46 34
COLOR PROFILE 37 33 38 38
GAMMA SETTINGS 37 33 46 35
MPC 37 33 46 30
C.M.D. 37 33 38 41
ADVANCED MENU 37 33 37 33
GAMMA 37 33 37 35
COLOR TEMP. 37 33 37 36
3D FORMAT 37 33 44 36
PIC. ADJ. 37 33 37 32
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Przykłady komunikowania poprzez RS-232C

W tej sekcji przedstawiono przykład komunikowania poprzez RS-232C.

Rozkaz sterujący

Typ Rozkaz Opis

Kontrola łącza          PC  Projektor: 21 89 01 00 00 0A
Projektor  PC: 06 89 01 00 00 0A

Kontrola łącza

Zasilanie (WŁ) PC  Projektor: 21 89 01 50 57 31 0A
Projektor PC: 06 89 01 50 57 0A

Gdy zasilanie zostaje
włączone z trybu czuwania.

Zasilanie (WYŁ) PC  Projektor: 21 89 01 50 57 30 0A
Projektor PC: 06 89 01 50 57 0A

Gdy zasilanie zostaje
wyłączone z trybu pracy

Zdalne sterowanie
(MENU)

PC  Projektor: 21 89 01 52 43 37 33 32 45 0A
Projektor PC: 06 89 01 52 43 0A

Gdy wykonuje się taką samą operację 
jak naciśnięcie przycisku [MENU] na 
pilocie zdalnego sterowania.

Opis poleceń

Typ Rozkaz Opis

Zasilanie (WŁ) PC  Projektor 3F 89 01 50 57 0A
Projektor  PC: 06 89 01 50 57 0A
Projektor PC: 40 89 01 50 57 31 0A

Kiedy pozyskiwana jest
informacja o trybie pracy
(zasilanie włączone)

Wejście (HDMI 1) PC  Projektor: 3F 89 01 49 50 0A
Projektor PC: 06 89 01 49 50 0A
Projektor PC: 40 89 01 49 50 36 0A

Gdy pozyskiwana jest
informacja o wejściu HDMI 1



Dane techniczne

Nazwa produktu D-ILA Projector

Nazwa modelu DLA-RS620, DLA-RS520, DLA-RS420 

Matryca wyświetlacza/
wielkość

Urządzenie D-ILA *1, *2
0.7" (1980 x 1080 pikseli) x 3 (łączna liczba pikseli ok. 6,22 milionów)

Obiektyw projekcyjny 2.0 x zoom optyczny, silnik (1,4 : 2.8 : 1) (Zoom/Focus: mechaniczny)

Lampa projekcyjna 265W Ultra-high pressure mercury lamp (lampa rtęciowa) [nr kat.:  PK-L2615U]
Przeciętny czas pracy około 4500 godzin (w trybie „Low”)

Wielkość ekranu Około 60” do 200” (format 16:9)

Jasność

Odległość projekcji Sprawdź na stronie 71.

Kompatybilne sygnały wejściowe Sprawdź na stronie 73.

Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli *3

Wejścia sygnału 2 gniazda, HDMI 19-pin (zgodne z HDCP 2.2) *4

Wyjścia sygnału     Trigger Terminal 1 system, Ø 3.5 mm DC Power Jack ( E
DC OUT 12 V, 0.1 A

3D synchro Złącze synchronizacji 3D (1 para , mini DIN 3pin)

Złącza sterowania RS-232C 1 para , D-sub 9-pin (męskie) x1 (Sterowanie zewnętrzne)

LAN 1 para , wtyczka RJ-45 x1

Parametry zasilania AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz

Pobór mocy 380 W (w trybie standby z podłączoną siecią: 1.5 W *5, w trybie standby: 0.4 W *6)

Warunki otoczenia Temperatura: 5°C to 35°C; Wilgotność: 20% do 80%; 
Temperatura przechowywania: -10ºC do 60 ºC

Wysokość montażu Poniżej 5,000 ft (1524 m)

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)         Około 455 mm x 179 mm x 472 mm (bez nóżek, obiektywu i innych cześci)

Waga 15.6 kg  
15.4 kg

Akcesoria Sprawdź na stronie 9.

*1 D-ILA jest skrótem od Direct drive Image Light Ampli�er.

*2 Urządzenia D-ILA są produkowane przy zastosowaniu technologii o najwyższej precyzji.
Sprawność pikseli wynosi 99.99%. Jedynie 0.01% lub mniej pikseli to piksele martwe albo świecące ciągle.

*3 Podczas odtwarzania 3D obraz będzie zablokowany na rozdzielczości 1920 x 1080.

*4 HDCP jest skrótem od High-bandwidth Digital Content Protection system.
Obraz z wejścia HDMI może nie być wyświetlany w wyniku zmiany specy�kacji HDCP.

*5 Pobór mocy projektora podczas trybu standby i podłączonego kabla sieciowego wynosi około 1.5W.
*6 Odnosi się do Eco Mode (więcej informacji na stronie 55).
0 Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
0 Niektóre zdjęcia i ilustracje mogą być uproszczone, powiększone, aby ułatwić zrozumienie. Obrazy mogą różnić się 

od rzeczywistego produktu. 
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Projektory                              uzyskały renomowany certy�kat THX 3D. W ramach procesu 
certy�kacji THX, przeprowadzanych jest ponad 400 testów laboratoryjnych oceniających 
precyzję kolorów, cross-talk, kąt widzenia i proces przetwarzania obrazów w celu zapewnienia 
wyświetlania w warunkach domowych najwyższej jakości obrazów 3D i 2D, tak jak życzyłby 
sobie tego reżyser.  

 

Projektory                               posiadają certy�kat isf co umożliwi ich kalibrację przez 
certy�kowanych specjalistów. Po kalibracji w menu Picture Mode dostępny bedzie tryb isf.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej dotyczącej certy�katu isf.
http://www.imagingscience.com/

®

Znaki towarowe i prawa autorskie

HDMI, HDMI logo oraz interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości (high de�nition
multimedia interface) są znakami towarowymi albo zastrzeżonymi znakam towarowymi 
HDMI Licensing LCC.

“x.v.Color” oraz logo “x.v.Color” są znakami towarowymi Sony Corporation.

Rozmiar ekranu i odległość projekcji

Obraz 16:9

Rozmiar ekranu Odległość od ekranu

Przekątna ekranu (cale)   Szerokość (mm) Wysokość (mm) Minimum (m) Maksimum (m)

60 1328 747 1.78 3.66

70 1549 872 2.09 4.28

80 1771 996 2.4 4.89

90 1992 1121 2.7 5.51

100 2214 1245 3.01 6.13

110 2435 1370 3.31 6.75

120 2656 1494 3.62 7.36

130 2878 1619 3.92 7.98

140 3099 1743 4.23 8.60

150 3320 1868 4.53 9.22

160 3542 1992 4.84 9.84

170 3763 2117 5.14 10.45

180 3984 2241 5.45 11.07

190 4206 2366 5.75 11.68

200 4427 2490 6.06 12.30
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Obraz 4:3

Rozmiar ekranu Odległość od ekranu

Przekątna ekranu (cale)   Szerokość (mm) Wysokość (mm) Minimum (m) Maksimum (m)

60 1219 914 2.22 4.49

70 1422 1067 2.60 5.24

80 1626 1219 2.98 6.00

90 1829 1372 3.36 6.75

100 2032 1524 3.74 7.51

110 2235 1676 4.11 8.26

120 2438 1829 4.49 9.02

130 2642 1981 4.87 9.77

140 2845 2134 5.25 10.53

150 3048 2286 5.63 11.28

160 3251 2438 6.00 12.04

* Projection to a 4:3 screen larger than 163" is equivalent to a size that is larger than 200" in the 16:9 format, and is
beyond our guarantee coverage.

Obraz 2.35:1

Rozmiar ekranu Odległość od ekranu

Przekątna ekranu (cale)   Szerokość (mm) Wysokość (mm) Minimum (m) Maksimum (m)

60 1402 597 1.95 3.91

70 1636 696 2.28 4.56

80 1870 796 2.60 5.21

90 2103 895 2.93 5.86

100 2337 995 3.26 6.51

110 2571 1094 3.58 7.16

120 2805 1193 3.91 7.81

130 3038 1293 4.23 8.47

140 3272 1392 4.56 9.12

150 3506 1492 4.88 9.77

160 3740 1591 5.21 10.42

170 3973 1691 5.53 11.07

180 4207 1790 5.86 11.72

190 4441 1890 6.19 12.37

200 4674 1989 6.51 13.02
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Typy sygnałów wejściowych

Video

Cyfrowy sygnał wideo 480p, 576p, 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1080i/50 Hz, 1080i/60 Hz, 1080p/24
Hz, 1080p/50 Hz, 1080p/60 Hz, 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz,
3840×2160/30Hz, 3840×2160/50Hz*1, 3840×2160/60Hz*1,
4096×2160/24Hz*2, 4096×2160/25Hz*2, 4096×2160/30Hz*2,
4096×2160/50Hz*1, 2, 4096×2160/60Hz*1, 2

Sygnał 3D         Frame Packing 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1080p/24 Hz

Side-by-side 1080i/60 Hz, 1080p/60 Hz, 1080i/50 Hz, 1080p/50 Hz, 1080p/24 Hz,
720p/50 Hz, 720p/60 Hz

Top-and-bottom 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1080p/24 Hz

*1 Gdy przestrzeń kolorów (color space) to RGB/YCbCr(4:4:4), tylko wejście 8-bitowe.

*2 Wyświetlanie obrazu, gdy sygnał wejściowy to 4096 × 2160

.

4096

3840

21
60

Obszar wyświetlania

Sygnał PC (HDMI)

Nr               Opis             Rozdzielczość      fh [kHz]         fv [Hz]     CLK
[MHz]

Liczba
Pikseli

Liczba linii
Liczba 

efektywnych 
pikseli

1          VGA 60 640×480           31.500           60.000            25.200              800                  525                640                480

2          VGA 59.94               640×480           31.469           59.940            25.175              800                  525                640                480

3          SVGA 60 800×600           37.879            60.317           40.000             1,056                628                800                 600

4          XGA 60 1024×768           48.363           60.004             65.000            1,344                806              1,024               768

5          WXGA 60              1280×768           47.760           60.000            79.998             1,675                796              1,280               768

6          WXGA+ 60           1440×900           55.919           59.999           106.470            1,904               932               1,440               900

7          SXGA 60               1280×1024         63.981           60.020           108.000            1.688             1,066              1,280             1,024

8          WSXGA+ 60        1680×1050         65.222           60.002            147.140           2,256              1,087             1,680             1,050

* Nawet wtedy, gdy sygnał może być wyświetlony wg. tabeli, obrazy wideo mogą nie być wyświetlane prawidłowo 
w zależności od komputera lub kabla którego używasz. Gdy to nastąpi, zmień rozdzielczość na inną kompatybilną lub
wymiań kabel. W niektórych przypadkach może to przyczynić się do rozwiązania problemu.
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Kontrolki diodowe na obudowie

Znaczenie symboli w instrukcji obsługi:

.

Kontrolaka diodowa błyska regularnie. 

Kontrolka diodowa świeci (światło ciągłe). LAMP WARNINGSTANDBY/ON

Wyświetlanie trybu pracy

Znaczenie kolorów i trybu pracy (błyskanie/świecenie ciągłe) diodowej kontrolki “STANDBY/ON”.

.

LAMP WARNINGSTANDBY/ONNDTAN DBY LAMP WARNINGSTANDBY/ONNDTAN DBY LAMP WARNINGSTANDBY/ON

LAMP WARNINGSTANDBY/ONTANDBY LAMP WARNINGSTANDBY/ONTANDBY

podczas właczonego trybu "Hide"

Podczas wyswietlania obrazu
Wszystkie kontrolki wyłączone

Podczas schładzania
“STANDBY/ON” błyska na czerwono

Rozgrzewanie lampy 
“STANDBY/ON” świeci na zielono

projektor w trybie czuwania (stand by)
“STANDBY/ON” świeci na czerwono

“STANDBY/ON” błyska na zielono

Jak kontrolki diodowe wskazują na wymianę lampy

Kontrolki diodowe [LAMP] świecą/błyskają jak i kontrolka [STAND BY / ON], która wskazuje w jakim trybie pracy znajduje 
się projektor. 

.

LAMP WARNINGSTANDBY/ON AMLA MP

“LAMP” świeci się na pomarańczowo

Zbliża się wymiana lampy
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Wyświetlane ostrzeżenia

Świecące/błyskające
kontrolki diodowe 

Opis Środki zaradcze

.

LAMP WARNINGSTANDBY/ON WARNING

(czerwony)(*)Tryb
wyświetlania

x1 Nieprawidłowości w zasilaniu sieciowym

x2 Wiatraczek chłodzący nie działa

x3 Wewnętrzna temperatura jest 
za wysoka

x4 Zewnętrzna temperatura jest za wysoka

x5 Nieprawidłowości w obwodach 
elektrycznych

.

LAMP WARNINGSTANDBY/ON WARNINGLAMP

błyskają
jednocześnie

(czerwony)
(pomarańczowy)

x1 Nieprawidłowości w obwodach 
elektrycznychx2

x3

x4 Nieprawidłowości
z automatyczną osłoną obiektywu.

.

LAMP WARNINGSTANDBY/ON LAMP RNWAR NING

(czerwony)
(pomarańczowy)

x1 Lampa nie świeci się i projektor nie 
wyświetla obrazu

x2 Lampa wyłączyła się podczas projekcji

x3 Pokrywa lampy została usunięta 

Jeżeli kontrolki diodowe ponownie wskażą błąd, poczekaj aż wiatraczek chłodzenia wyłączy się, następnie wyjmij kabel 
zasilający ze złącza zasilania.

Proszę także skontaktować się z autoryzowanym dealerem w celu dokonania naprawy.

(*) Jeśli został przekroczony czas wymiany lampy, wskażnik może się świecić.
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Niniejsza tabela informuje o znaczeniu poszczególnych ostrzeżeń, które wyświetlane są za pomocą kontrolek [LAMP] oraz 
[WARNING]. Ponadto kontrolka [STAND BY / ON], która pokazuje tryb pracy projektora, świeci się tak, jak to opisano na 
poprzednich stronach. Podczas, gdy tryb ostrzeżenia zostanie włączony, wyświetlanie obrazu zosaje przerwane na czas 
około 100 sekund oraz uruchamia się wiatraczek chłodzący. Po zakończeniu chłodzenia proszę odłączyć kabel zasilający 
z gniazdka. Następnie dokonaj sprawdzenia i wprowadź środki zaradcze przedstawione w poniższej tabeli.

Ilość
błyśnięć

Tryb
wyświetlania

Tryb
wyświetlania

0 Sprawdź czy nic nie blokuje
wlotów powietrza

0 Sprawdź czy temperatura
w pomieszczeniu nie jest
za wysoka.

Co zrobić?
Poczekaj aż temperatura
projktora spadnie.
Gdy temperatura unormuje się
włącz ponownie projektor.

0 Sprawdź czy nic nie blokuje
automatycznej pokrywy 
obiektywu

0 Sprawdź czy lampa oraz
pokrywa lampy zostały
prawidłowo zamontowane.



Wymiary

(Jednostka miary: mm)

Góra

.

5

47
2

455

Obiektyw

Przód

.

Ø60 24

10
3.

5

17
8.

5

227.5

Środek
obiektywu

Spód

.

33759

91
29

0

Obiektyw

Tył

.

011 2932
11

0

Środek
obiektywu

0 Wymiary są identyczne dla wszystkich modeli
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Informacje

© 2015 JVCKENWOOD Corporation 1015NOY-SW-IT

Informacje

Producent

Niniejsze tłumaczenie, stanowiące własność spółki AV.Net Sieci Audiowizualne Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, jest przedmiotem prawa autorskiego, zgodnie z art. 2 ustawy 
Prawo autorskie i prawa pokrewne ( Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631). Ze względu na fakt, 

iż podlega ono ochronie prawnej przewidzianej przez ustawę, rozpowszechnianie 
tłumaczenia, w szczególności kopiowanie całości lub jakiejkolwiek jego części i korzystanie 

z niego w jakikolwiek inny sposób wymaga uzyskania zgody spółki 
AV.Net Sieci Audiowizualne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Naruszenie obowiązku 

uzyskania zgody powoduje odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa.

AV.Net Sieci Audiowizualne Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 104 lok. 38
04-118 Warszawa
tel.        22 610 42 88
              22 610 33 88 
tel./fax 22 870 10 62

www.av.net.pl
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