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Användning
Starta projektorn

1. Anslut nätsladden till projektorn och till ett 
vägguttag. Slå på vägguttaget (i tillämpliga fall). När 
du har slagit på strömmen, kontrollera att 
projektorns Indikator för STRÖM lyser med 
ett orangefärgat sken.

Använd endast originaltillbehör (t.ex. nätsladd) med 
enheten för att undvika eventuella faror såsom elektriska 
stötar och brand.

2. Tryck på POWER på projektorn  eller 

fjärrkontrollen  för att sätta på projektorn. Ett startljud avges. Indikator för 
STRÖM blinkar grönt och fortsätter sedan att lysa konstant grönt när projektorn är 
på.
Fläktarna startar och en startbild visas på skärmen under uppvärmningen. Projektorn 
svarar inte på ytterligare kommandon under uppvärmningen.
Om det behövs, vrid på fokuseringsringen för att ställa in skärpan i bilden.

För information om avstängning av ringtonen, se ”Signal för påslagning/avstängning” på sid. 
56.

Om projektorn fortfarande är varm sedan du använde den sist går fläkten i ca 90 sekunder innan 
lampan tänds. 

3. Om det är första gången du slår på projektorn visas installationsguiden för att guida 
dig igenom projektorns inställningar. Om du redan har gjort detta, hoppa över detta 
steg och gå vidare till steg 5.

• Använd pilknapparna ( / / / ) på projektorn eller fjärrkontrollen för att 
navigera genom menyalternativen.

• Använd OK för att bekräfta markerat menyalternativ.
Nedanstående skärmdumpar i installationsguiden är endast för referens och kan skilja sig från 
den faktiska designen. 

i. Specificera Projektorplacering.
För mer information om 
projektorplacering, se ”Välja en 
plats” på sid. 16.
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Stänga av projektorn
1. För att stänga av projektorn, tryck på  på 

fjärrkontrollen för att stänga av projektorn 

direkt. Eller så kan du trycka på  POWER 
på projektorn, därefter visas ett 
varningsmeddelande. 

Tryck på  POWER igen. 
2. När nedkylningen är klar lyser Indikator för 

STRÖM med fast sken och fläktarna stannar.
3. Dra ut nätsladden ur vägguttaget om 

projektorn inte ska användas under en längre tidsperiod.
• Det går inte att utföra några kommandon på projektorn medan den svalnar. Detta är till för 

att skydda lampan.

• Du kan även förkorta avkylningstiden genom att aktivera funktionen Snabbkylning. Se 
”Snabbkylning” på sid. 52 för ytterligare detaljer.

• Om projektorn inte stängs av på rätt sätt och du försöker starta om den så kommer 
fläktarna att gå i några minuter för att skydda lampan. Tryck på POWER igen när fläktarna 
har stängts. Projektorn startas och Indikator för STRÖM börjar lysa med orangefärgat sken.

• Lampans brinntid varierar beroende på miljö och användning.
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Byta ingångssignal
Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den kan emellertid endast visa en 
helskärm åt gången. 

Om du vill att projektorn alltid ska söka efter signaler automatiskt:

• I skärmmenyn Avanc., gå till Systeminställning: Grundmenyn och aktivera 
Autom.källa. (se ”Autom.källa” på sid. 36)

• I skärmmenyn Grund, om ingen signal är ansluten till projektorn, gå till Autom.källa 
och aktivera den. Om det finns anslutna signaler, gå till menyn Inställn och aktivera 
sedan Autom.källa. (se ”Autom.källa” på sid. 36 och 37)

Du kan även manuellt bläddra igenom tillgängliga ingångssignaler.

1. Tryck på SOURCE på projektorn eller tryck på 
ingångskällan direkt på fjärrkontrollen. Ett fält för val av 
källa visas. 

2. Tryck på /  tills önskad signal är markerad och tryck 
därefter på OK.
När källan hittats visas information om den valda källan på 
skärmen i sekunder. Om det finns flera anslutna enheter 
kan du söka efter en till signal genom att upprepa stegen 
1-2.

• Den projicerade bildens ljusstyrka ändras också när du byter 
ingångssignal. ”PC”, dvs. datapresentationer (grafik) från en dator som använder mest 
stillbilder är generellt sett ljusare än ”Video” som visar mest rörliga bilder (filmer).

• Projektorns ursprungliga visningsupplösning är bildförhållandet 16:9. Du bör välja och 
använda en ingångssignal som matar ut med den här upplösningen för att få bästa resultat 
vid bildvisning. Alla andra upplösningar skalförändras av projektorn beroende på vilket 
bildförhållande som ställts in, vilket kan orsaka bildförvrängning eller sämre bildskärpa. Se 
”Bildförhållande” på sid. 49 för ytterligare detaljer.

Du kan även byta namn på källan:

1. Tryck på MENU och tryck sedan på /  tills menyn SYSTEMINSTÄLLNING: 
Enkel markerats.

2. Tryck på  för att markera Byt källnamn och tryck på OK. Byt källnamn-sidan 
visas.

3. Tryck på / / /  tills önskat tecken är markerat och tryck på OK.
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Felsökning 
Problem Orsak Lösning

Det går inte att 
starta projektorn.

Det kommer ingen ström via nätsladden.

Anslut nätsladden till nätingången på 
projektorns baksida och sätt den sedan i 
vägguttaget. Om det finns en 
strömbrytare på vägguttaget, se till att 
den är påslagen.

Du försöker att starta projektorn medan 
den håller på att svalna.

Vänta tills den har svalnat.

Lamplocket är inte ordentligt fastsatt. Sätt fast lamplocket ordentligt.

Ingen bild.

Videokällan är inte på eller har anslutits 
på fel sätt.

Starta videokällan och kontrollera att 
signalkabeln är ansluten på rätt sätt.

Projektorn är inte ansluten på rätt sätt 
till ingångssignalen.

Kontrollera anslutningen.

Fel ingångssignalen har valts.
Välj rätt ingångssignal med hjälp av 
SOURCE-tangenten på projektorn 
eller fjärrkontrollen.

Bilden är ostadig.
Anslutningskablarna är inte ordentligt 
anslutna till projektorn eller signalkällan.

Anslut kablarna korrekt till rätt 
kontakter.

Bilden är suddig.

Projektorobjektivet är inte rätt 
fokuserat.

Justera skärpan med hjälp av 
fokuseringsringen.

Projektorn och skärmen är inte rätt 
inriktade mot varandra.

Justera projektionsvinkel och riktning 
samt projektorns höjd om det behövs.

Linsskyddet är stängt. Ta bort linsskyddet.

Fjärrkontrollen 
fungerar inte.

Batteriet är slut. Byt ut batteriet mot ett nytt.

Någonting blockerar utrymmet mellan 
fjärrkontrollen och projektorn.

Ta bort hindret.

Du befinner dig för långt från projektorn.
Flytta dig så att du befinner dig inom 7 
meter från projektorn.

3D-innehåll visas 
inte korrekt.

3D-glasögonen har slut batteri. Ladda upp 3D-glasögonen.

Inställningarna i 3D-menyn är inte 
korrekt inställda.

Ställ in inställningarna korrekt i 3D-
menyn.

Din Bluray-skiva är inte i 3D-format.
Använd en 3D Bluray-skiva och försök 
igen.

Fel ingångskälla har valts.
Välj rätt ingångskälla med SOURCE-
knappen på projektorn eller 
fjärrkontrollen.


