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Schnellstart-AnleitungDeutsch

• Einige der in diese Bedienungsanleitung einbezogenen 
Modelle sind in bestimmten Gebieten eventuell nicht erhältlich.

• Alcuni modelli riportati da questa Guida dell’utilizzatore potrebbero 
non essere disponibili in determinate aree geografiche.

Guida di avvio rapidoItaliano

• Vissa modeller som beskrivs i detta instruktionshäfte saluförs 
inte i vissa områden.

• Alguns modelos cobertos neste Guia do Usuário podem não 
se encontrar disponíveis em certas áreas geográficas.

SnabbstartsguideSvenska

Guia de Iniciação RápidaPortuguês

• Sommige modellen uit deze Gebruiksaanwijzing zijn mogelijk 
niet beschikbaar in bepaalde geografische gebieden.

• Jotkin tässä Käyttäjän oppaassa mainitut mallit eivät 
välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla.

• Det kan være at noen av modellene som omtales i denne 
bruksanvisningen ikke er tilgjengelig i visse geografiske områder.

� Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation 
für späteres Nachschlagen auf.

� Für die neueste Ausgabe dieser Bedienungsanleitung 
besuchen Sie bitte unsere Website unter folgender URL.

 http://world.casio.com/manual/projector/

� Conservare l’intera documentazione dell’utente a portata di 
mano per riferimenti futuri.

� Per ottenere la versione più aggiornata di questo manuale, 
visitare il sito web all’URL riportato di seguito.

 http://world.casio.com/manual/projector/

� Förvara all användardokumentation nära till hands för 
framtida referens.

� Den senaste versionen av detta instruktionshäfte kan 
hämtas från webbplatsen med följande URL-adress.

 http://world.casio.com/manual/projector/

� Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário 
à mão para futuras referências.

� Para obter a última versão deste manual, visite o site no 
endereço URL abaixo.

 http://world.casio.com/manual/projector/

Nederlands

Pika-aloitusopasSuomi

� Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere 
naslag.

� Bezoek de website op de onderstaande URL voor de 
nieuwste versie van deze handleiding.

 http://world.casio.com/manual/projector/

� Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä 
tulevaa tarvetta varten.

� Saat uusimman version tästä oppaasta seuraavasta 
Internet-osoitteesta:

 http://world.casio.com/manual/projector/

HurtigstartguideNorsk
� Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett 

tilgjenglig for fremtidig bruk.
� For å få den nyeste utgaven av denne bruksanvisningen, 

besøk nettsiden ved bruk av URL’en nedenfor.
 http://world.casio.com/manual/projector/

Snelstartgids
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Pakke ut

Kontroller at alle elementene som listes opp nedenfor er tilstedeværende når du pakker ut projektoren.

Dokumentasjon og programvare for projektoren

Bruksanvisningene for denne projektoren kan lastes ned fra CASIOs nettside ved bruk av URL’en 
nedenfor. For noen projektormodeller følger det dessuten med en CD-ROM som inneholder 
bruksanvisningsfiler.

http://world.casio.com/manual/projector/

Referansemanual:

Bruksanvisninger for modeller som er utstyrt med USB-porter:

Programvare for modeller som er utstyrt med USB-porter kan lastes ned fra CASIOs nettside ved bruk av 
URL’en nedenfor. For noen projektormodeller følger det dessuten med en CD-ROM som inneholder 
programvarefiler.

http://www.casio-intl.com/support/download/

Programvare for modeller som er utstyrt med USB-porter:

DATAPROJEKTOR
Fjernstyringsenhet (YT-120)
Prøvebatterier (AAA-størrelse × 2)
AC-strømledning
Mini D-sub-kabel
Bæreveske

Hurtigstartguide
“Les dette først”-ark
Garanti
Trådløs adapter 
(Følger kun med modeller som er utstyrt med USB-porter.)

“Bruksanvisning” (UsersGuide_Norwegian.pdf)

“USB-funksjonsguide”, “Trådløs Funksjonsveiledning”

Wireless Connection 3, EZ-Converter FA, ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector, 
Multi Projection Camera Update Software

Innholdet i denne bruksanvisningen forandres uten forvarsel.
Kopiering av denne bruksanvisningen, enten helt eller delvis, er forbudt. Du har tillatelse til å bruke denne 
bruksanvisningen for ditt eget personlige bruk. All annen bruk er forbudt uten tillatelse fra CASIO 
COMPUTER CO., LTD.
CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for tapte inntekter eller krav fra tredjeparter som 
oppstår fra bruk av dette produktet eller denne bruksanvisningen.
CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for tap eller tapte inntekter som skyldes tap av 
data på grunn av funksjonsfeil eller vedlikehold av dette produktet, eller noen annen grunn.
Prøveskjermbildene som vises i denne bruksanvisningen er kun for illustrative formål, og det kan være at de 
ikke er akkurat de samme som skjermbildene som faktisk blir produsert av produktet.
Dersom noe annet ikke er ettertrykkelig uttrykt, viser alle illustrasjonene i denne bruksanvisningen 
XJ-H1650.

Innhold
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Forsiktighetsregler

Forholdsregler under bruk

● Røyk, lukt, varme og annet avvik
Dersom du noen gang legger merke til 
røyk, merkelig lukt eller annet avvik, 
stopp øyeblikkelig bruken av projektoren. 
Fortsatt bruk skaper en risiko for brann 
og elektrisk støt. Utfør følgende trinn 
øyeblikkelig.

● Funksjonsfeil
Du må avslutte bruk av projektoren 
dersom skjermbildet virker unormalt, eller 
dersom en annen unormal operasjon 
inntreffer selv om du betjener projektoren 
på korrekt måte. Fortsatt bruk skaper en 
risiko for brann og elektrisk støt. Utfør 
følgende trinn øyeblikkelig.

Takk for at du valgte dette CASIO-produktet. Sørg for at du har lest disse “Forsiktighetsregler” før du 
forsøker å bruke det. Etter at du har lest denne bruksanvisningen, oppbevar den på et trygt sted for 
fremtidig bruk.

Om sikkerhetssymbolene
Forskjellige symboler brukes i denne bruksanvisningen og på selve produktet for å sørge for sikker bruk 
og for å beskytte deg og andre mot faren for personskader og materielle skader. Hvert symbols 
betydning forklares nedenfor.

Ikoneksempler

*Fare Dette symbolet indikerer informasjon om at dersom det blir ignorert eller 
anvendt feilaktig, skaper det en risiko for død eller alvorlig personskade.

*Advarsel
Dette symbolet indikerer informasjon om at dersom det blir ignorert eller 
anvendt feilaktig, er det en mulighet for at det kan skape en risiko for død eller 
alvorlig personskade.

*Forsiktig
Dette symbolet indikerer informasjon, som dersom den ignoreres eller blir 
anvendt feilaktig, kan føre til at det oppstår alvorlige personskader eller 
materielle skader.

’ Et triangel indikerer en situasjon der du trenger å utvise forsiktighet. Eksemplet vist her indikerer 
at du bør ta forholdsregler mot elektrisk støt.

!
En sirkel med en strek gjennom indikerer informasjon om en handling som du ikke bør utføre. 
Den spesifikke handlingen indikeres av figuren inne i sirkelen. Eksemplet vist her betyr at 
demontering er forbudt.

$
En svart sirkel indikerer informasjon om en handling som du må utføre. Den spesifikke 
handlingen indikeres av figuren inne i sirkelen. Eksemplet vist her indikerer at du må koble 
strømledningen fra strømuttaket.

Advarsel

1. Koble fra projektoren.
2. Kontakt din opprinnelige forhandler eller ditt 

autoriserte CASIO-servicesenter.

*

-
1. Skru av projektoren.
2. Koble fra projektoren.
3. Kontakt din opprinnelige forhandler eller ditt 

autoriserte CASIO-servicesenter.

-
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● Strømledning
Feil bruk av strømledningen medfører 
fare for brann og elektrisk støt.
Sørg for at du alltid er observant på 
følgende forholdsregler.

• Pass på at du kun bruker tilbehøret som følger 
med projektoren.

• Sørg for at du bruker en strømkilde som har 
samme spenning som den som er spesifisert for 
projektoren.

• Du må ikke overbelaste et strømuttak med for 
mange enheter.

• Du må ikke plassere strømledningen i nærheten 
av en ovn.

• Ikke bruk strømledningen som følger med 
projektoren sammen med en annen enhet.

• Ikke del projektorens strømtilførselsuttak med 
andre enheter. Dersom du bruker en 
skjøteledning, sørg for at skjøteledningens 
ampereverdi er kompatibel med 
strømkonsumeringsverdien til denne projektoren.

• Du må aldri bruke strømledningen mens den 
fremdeles er buntet sammen.

• Bruk et strømuttak som er beleilig plassert slik at 
du enkelt kan nå det når du må koble fra 
projektoren.

En skadet strømledning skaper risiko for 
brann og elektrisk støt.
Sørg for at du alltid er observant på 
følgende forholdsregler.

• Du må aldri plassere tunge gjenstander på 
strømledningen eller utsette den for varme.

• Sørg for at strømledningen ikke blir klemt mellom 
veggen og hyllen eller bordet der projektoren er 
plassert, og du må aldri dekke over 
strømledningen med en pute eller en annen 
gjenstand.

• Du må aldri forsøke å modifisere strømledningen, 
la den bli skadet eller utsatt for overdreven 
bøying.

• Du må ikke vri eller dra i strømledningen.
Du må aldri røre ved strømledningen eller 
støpselet når hendene dine er våte.
Dersom dette gjøres, vil det medføre fare 
for elektrisk støt.

• Når du bruker denne projektoren i landet der du 
kjøpte den, pass på at du bruker strømledningen 
som fulgte med den. Når du bruker projektoren i 
et annet land, sørg for at du kjøper og bruker en 
strømledning som er laget for spenningen i dette 
landet. Du må også sørge for at du er klar over 
sikkerhetsstandardene som gjelder i dette landet.

Når du går ut, pass på at projektoren er 
plassert unna kjæledyr og andre dyr, og 
koble strømledningen fra strømuttaket. 
En strømledning som er skadet av 
tygging kan forårsake kortslutning og 
skape risiko for brann.

● Vann og fremmedlegeme
Du må aldri la det komme vann på 
projektoren. Vann skaper risiko for brann 
og elektrisk støt.
Du må aldri plassere en vase eller en 
annen vannbeholder på toppen av 
projektoren. Vann skaper risiko for brann 
og elektrisk støt.
Vann eller annen væske, eller 
fremmedlegeme (metall osv.) som 
kommer inn i projektoren medfører fare 
for brann og elektrisk støt. Dersom noe 
skulle komme på innsiden av projektoren, 
utfør følgende trinn øyeblikkelig.

● Demontering og modifisering
Du må aldri forsøke å ta projektoren fra 
hverandre eller modifisere den på noen 
som helst måte. Projektoren inneholder 
et stort antall høyspenningskomponenter 
som skaper en risiko for elektrisk støt og 
brannskade. Merk deg også at problemer 
som er forårsaket av uverifisert 
projektordemontering eller -modifisering 
ikke dekkes av garantien og ikke er 
berettiget til reparasjon fra CASIO.

Sørg for at du overlater all innvendig inspisering, 
justering og reparasjon til din opprinnelige 
forhandler eller ditt autoriserte 
CASIO-servicesenter.

● Misting og innvirkning
Fortsatt bruk av projektoren etter at den 
har blitt skadet ved misting eller annen 
uvøren bruk medfører fare for brann og 
elektrisk støt. Utfør følgende trinn 
øyeblikkelig.

+

-

"

-

1. Skru av projektoren.
2. Koble fra projektoren.
3. Kontakt din opprinnelige forhandler eller ditt 

autoriserte CASIO-servicesenter.

1. Skru av projektoren.
2. Koble fra projektoren.
3. Kontakt din opprinnelige forhandler eller ditt 

autoriserte CASIO-servicesenter.

+
%

%

!
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Forsiktighetsregler

● Avhending ved brenning
Forsøk aldri å kvitte deg med projektoren 
ved å brenne den. Dersom dette gjøres, 
kan det forårsake en eksplosjon, noe som 
medfører fare for brann og personskade.

● Å se inn i linsen eller luftehullene 
mens lyskildeenheten er på

Se aldri direkte inn i linsen eller 
luftehullene mens lyskildeenheten er på. 
Det sterke lyset som sendes ut av 
projektoren medfører fare for øyeskade.

● Blokkere luftehullene
Blokker aldri luftehullene. Dersom dette 
gjøres, fører det til innvendig oppbygging 
av varme, noe som medfører fare for 
brann og at projektoren bryter sammen. 
Å røre ved projektoren mens den er varm 
medfører fare for brannskader. Sørg for 
at du alltid er observant på følgende 
forholdsregler.

• La det minst være 30 cm mellom projektoren og 
veggene.

• Ikke sett projektoren inn i et sted med dårlig 
luftsirkulasjon.

• Du må aldri dekke over projektoren med et teppe 
eller et lignende element.

• Plasser projektoren på en stødig og flat overflate 
under bruk. Du må aldri bruke projektoren når 
den står på et gulvteppe, teppe, sofapute eller en 
annen myk overflate.

• Du må aldri la projektoren stå på en av endene 
under bruk.

● Projektorskap
Du må aldri åpne projektorskapet. 
Dersom dette gjøres vil det medføre fare 
for elektrisk støt.

● Rengjøring
Pass på at projektoren er skrudd av og 
koblet fra strømuttaket før man rengjør 
den. Dersom dette ikke gjøres, medfører 
det fare for elektrisk støt.

● Inntak-utpumping-luftehull
Inntak-utpumping-luftehull blir veldig varme når 
projektoren er i drift. Rør aldri ved dem. Dette 
medfører fare for brannskader. Områdene i 
nærheten av Inntak-utpumping-luftehull blir også 
ganske varme. Du må aldri plassere gjenstander 
som er laget av plastikk eller andre varmesensitive 
materialer i nærheten av eller under projektoren. 
Dette medfører fare for misdannelse og misfarging 
av gjenstanden.

● Linsedeksel
Sørg for at du fjerner linsedekslet før du skrur på 
projektoren. Du må aldri la linsedekslet være festet 
når projektoren er i bruk.

● Plassering
Du må aldri plassere projektoren i en av de 
følgende typer plasseringer. Dette medfører fare 
for brann og elektrisk støt.
• I nærheten av et område som er utsatt for sterk 

vibrering
• Et område som er utsatt for store mengder fukt 

eller støv
• I et kjøkken eller et annet område som er utsatt 

for oljerøyk
• I nærheten av et varmeapparat, på et 

varmeteppe eller i et område som er utsatt for 
direkte sollys

• Et område som er utsatt for ekstreme 
temperaturer (Driftstemperaturrekkevidden er 
5 °C til 35 °C).

● Tunge gjenstander
Du må aldri plassere tunge gjenstander på 
projektoren eller klatre på toppen av projektoren. 
Dette medfører fare for brann og elektrisk støt.

● Vann
Du må aldri plassere projektoren på et baderom 
eller noe annet sted der den kan utsettes for 
vannsprut.

● Ustabil plassering
Du må aldri plassere projektoren på en 
ustabil overflate eller på en høy hylle. 
Dette kan føre til at den faller ned, noe 
som medfører fare for personskade.

-

-

-

’

$
-
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● Bruk av projektoren på en base med 
støpere

Hver gang du bruker projektoren på en base som 
har støpere, sørg for at du låser støperne når du 
ikke beveger basen.

● Lyn
Ikke rør støpselet på projektorens strømledning 
under uvær med lyn.

● Fjernstyringsenhet
Du må aldri forsøke å ta 
fjernstyringsenheten fra hverandre eller 
modifisere den på noen som helst måte. 
Dette medfører fare for elektrisk støt, 
brannskade eller annen personskade. 
Sørg for at du overlater all innvendig 
inspisering, justering og reparasjon til din 
opprinnelige forhandler eller ditt 
autoriserte CASIO-servicesenter.
Du må aldri la fjernstyringsenheten bli 
våt. Vann skaper risiko for brann og 
elektrisk støt.

● Radiobølger som sendes ut av den 
trådløse adapteren (som følger med 
noen projektormodeller)

Du må aldri bruke dette produktet inne i 
et fly eller sykehus, eller på andre steder 
der bruk av slike enheter er forbudt. 
Radiobølger kan ha innvirkning på 
betjeningen av elektrisk utstyr og 
medisinsk utstyr og kan forårsake 
ulykker.
Ikke bruk dette produktet i nærheten av 
høypresisjons elektroniske instrumenter 
eller elektroniske enheter som håndterer 
svake radiosignaler. Radiobølger kan ha 
innvirkning på betjeningen av slikt utstyr 
og kan forårsake ulykker.

• Dersom du bruker en pacemaker eller en annen 
elektronisk medisinsk enhet, konferer med legen 
din eller forhandleren av enheten før du bruker 
dette produktet.

● Strømledning
Feil bruk av strømledningen medfører 
fare for brann og elektrisk støt. Sørg for 
at du alltid er observant på følgende 
forholdsregler.

• Når du kobler fra strømledningen må du alltid ta 
tak i støpselet og ikke dra i strømledningen.

• Sett støpselet i strømuttaket så langt inn som det 
går an.

• Koble projektoren fra strømuttaket etter at du har 
brukt den.

• Koble projektoren fra strømuttaket dersom du 
ikke har planer om å bruke den på en stund.

• Koble fra strømstøpselet og bruk en tørr klut eller 
en støvsuger til å fjerne støv fra området rundt 
spissene på strømstøpselet minst én gang i året.

• Du må aldri bruke rengjøringsmidler til rengjøring 
av strømledningen, dette gjelder særlig for 
strømstøpselet.

• Før du flytter projektoren, pass på at du har 
skrudd den av og koblet den fra strømuttaket 
først.

● Sikkerhetskopi av viktig data
Sørg for at du har separate skriftlige 
registre av all data som er lagret på 
projektorminnet. Minnedata kan mistes 
på grunn av sammenbrudd, vedlikehold 
osv.

● Under projeksjon, sørg for at det ikke 
er noen ting foran linsen som 
blokkerer lyset.

En gjenstand foran linsen medfører fare for brann.

● Linseeffekt
Du må aldri ha et akvarium eller en annen 
gjenstand som produserer en linseeffekt foran 
projektoren mens lyskildeenheten er på. En slik 
gjenstand medfører fare for brann.

● Linse
Du må aldri ta på linsen med hånden din.

● Trådløs adapter (følger med noen 
projektormodeller)

Hold den trådløse adapteren utenfor 
rekkevidde for små barn. Utilsiktet 
svelging av en trådløs adapter kan 
forstyrre pustingen og skape en 
livstruende situasjon.

!

+

-

-

Forsiktig*

-

+

-
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Forsiktighetsregler

Batteriforholdsregler

Feil bruk av batterier kan føre til at de lekker og 
flekker til området rundt dem, eller at de 
eksploderer, noe som medfører fare for brann og 
personskade. Sørg for at du alltid er observant på 
følgende forholdsregler.

Feil bruk av batterier kan føre til at de lekker og 
flekker til området rundt dem, eller at de 
eksploderer, noe som medfører fare for brann og 
personskade. Sørg for at du alltid er observant på 
følgende forholdsregler.

● Oppbrukte batterier
Sørg for at du fjerner batteriene fra 
fjernstyringsenheten med en gang de er oppbrukt.

● Avhending av batterier
Pass på at du kvitter deg med brukte batterier i 
overenstemmelse med regler og reguleringer i ditt 
lokalområde.

Linsedeksel 
(kun XJ-ST145 og XJ-ST155)

Linsedekslet til denne dataprojektoren 
bruker en magnetisk festeanordning. På 
grunn av dette bør den ikke brukes i 
nærheten av noen som går med 
pacemaker eller en annen elektrisk 
medisinsk enhet. Dersom et problem av 
noe slag skulle oppstå, flytt linsedekslet 
vekk fra personen som opplever 
problemet, og konferer med en lege.

Hold linsedekslet unna disketter, 
magnetkort, magnetbånd, 
forhåndsbetalte kort, sjekker og andre 
medier som bruker magnetisk 
registrering. Linsedekslet kan forvrenge 
data som er lagret på magnetmedier.

Annen

Å la støv bygge seg opp på innsiden av projektoren 
over lengre tid uten å gjøre rent, medfører fare for 
brann og sammenbrudd. Kontakt din opprinnelige 
forhandler eller ditt autoriserte 
CASIO-servicesenter én gang i året om rengjøring 
av projektorens indre. Merk deg at du vil måtte 
betale for rengjøringen.

Fare
Dersom væskelekkasje fra at alkalisk 
batteri kommer i kontakt med øynene, gjør 
følgende trinn øyeblikkelig.

1. Ikke gni deg i øynene! Vask øynene med rent 
vann.

2. Ta kontakt med lege øyeblikkelig. Dersom 
øyeblikkelig handling ikke foretas, kan det 
medføre tap av syn.

Advarsel

• Du må aldri forsøke å ta batterier fra 
hverandre eller forkorte dem.

• Du må aldri utsette batterier for varme 
eller kaste dem inn i åpen ild.

• Du må aldri blande gamle og nye 
batterier.

• Du må aldri blande ulike typer batterier.
• Du må aldri forsøke å lade batteriene.
• Se til at batteriene plasseres riktig vei når 

du setter dem inn.

Forsiktig

• Bruk kun den type batterier som er 
spesifisert for fjernstyringsenheten.

• Fjern batteriene fra fjernstyringsenheten 
dersom du ikke har planer om å bruke 
den på en stund.

*

+

*

-

+
*

-
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Advarsel

Forsiktig

Forsiktig

*
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3D-briller

Personer som blir beskrevet nedenfor bør 
ikke se på 3D-bilder. Dette medfører fare 
for svekket helsetilstand.

• Personer med hjertesykdommer
• Personer som har eller har hatt fotodermatose
• Personer med epileptiske tendenser

Ikke se på 3D-bilder dersom du opplever 
noen av symptomene som blir beskrevet 
nedenfor.

• Når du er i en dårlig fysisk helsetilstand 
• Når du føler at du mister formen
• Dersom du noen gang opplever utmattelse, tap 

av form eller unormale følelser når du ser på 
3D-bilder, slutt med en gang. Dersom du 
fortsetter å se, kan dette skade helsen din.

• Dersom 3D-bildet noen gang begynner å vises 
dobbelt eller mister sin tredimensjonalitet, slutt 
med en gang. Fortsatt bruk kan føre til 
øyeutmattelse.

● Legg merke til folk og gjenstander 
som er i nærheten.

Å se på 3D-bilder kan forstyrre 
avstandsbedømmelsen, så du bør tenke over om 
det er mennesker eller gjenstander i nærheten når 
du strekker ut armene eller gjør plutselige 
bevegelser. Det medfører fare for materielle skader 
og personskader dersom man ignorerer dette.

● Bruk 3D-briller når du ser på 
3D-bilder.

Å se på 3D-bilder uten 3D-briller kan forårsake 
øyeutmattelse. Bruk alltid de spesifiserte 
3D-brillene hver gang du ser på 3D-bilder.

● Du må ha på deg brillene dine eller 
andre enheter du normalt bruker for 
synskorrigering.

Dersom du vanligvis har på deg briller eller 
kontaktlinser, bør du ha på deg dem når du ser på 
3D-bilder med 3D-brillene. Det medfører fare for 
øyeutmattelse eller unormalt syn dersom man lar 
vær å gjøre dette.

Generell minstealder for å se på 3D-bilder 
er seks år. Når et lite barn ser på 
3D-bilder, bør en kompetent voksen 
være i nærheten for å overvåke barnet, 
for å forsikre seg om at 3D-bildene er 
passende for barnet og at barnet ikke ser 
på 3D-bildene over en altfor lang periode 
uten avbrytelser osv.

Advarsel

Forsiktig

Unngå å se på 3D-bilder over lengre 
perioder. Fortsatt bruk kan føre til 
øyeutmattelse.

Vær klar over følgende forholdsregler når 
du ser på 3D-bilder.

*

-

*

-

-

+

+
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Forholdsregler under drift

Projektorens lyskildenhet bruker en laser og LED.
Levetiden til lyskildeenheten er anslått til cirka 20 000 timer. Faktisk levetid vil avhenge av 
bruksforhold, innstillingene som er konfigurert på oppsettmenyen og forskjellene mellom hver enkel 
lyskildeenhet.
Lyskildeenheten har gyldig garanti for perioden som står skrevet på garantiseddelen eller i 6 000 timer, 
avhengig av hva som kommer først.
Når lyskildeenheten ikke er i stand til å lyse eller lyskildeenhetens lysstyrke faller merkbart, indikerer 
dette slutten på lyskildeenhetens levetid. Kontakt din originale forhandler eller ditt autoriserte 
CASIO-servicesenter for en erstatning. Merk deg at problemer som er forårsaket av uverifisert 
projektordemontering og -modifisering ikke dekkes av garantien og ikke er berettiget til reparasjon hos 
CASIO.

Projektoren er en klasse 1-laserenhet som tilpasser seg IEC 60825-1.
Denne projektoren har en innebygd lasermodul. Demontering eller modifisering er veldig farlig og bør 
aldri forsøkes.
Enhver operasjon eller justering som ikke er spesifikt nevnt i bruksanvisningen medfører fare for farlig 
laserutstrålingseksponering.

Om lyskildeenheten

Laserforholdsregler

Bunn
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Denne projektoren er laget av presisjonskomponenter. Dersom du ikke er observant på følgende 
forholdsregler, kan det medføre feil under datalagring og til funksjonsfeil.

● Du må aldri bruke eller oppbevare projektoren i følgende plasseringer. Dette 
medfører fare for funksjonsfeil og skade på projektoren.

● Unngå å bruke projektoren under følgende forhold. Slike forhold medfører fare 
for funksjonsfeil og skade på projektoren.

● Hver gang du setter projektoren ned eller utfører en operasjon som involverer 
flytting eller reorientering av den, pass på at du ikke klemmer fingrene dine 
under projektoren.

● Du må aldri la et oppbrukt batteri være inne i fjernstyringsenheten over lengre 
tid.

Et oppbrukt batteri kan lekke, noe som fører til funksjonsfeil og skade på fjernstyringsenheten.

● Rengjør med en myk, tørr klut.
Når den er veldig skitten, bruk en myk klut som har blitt fuktet i en svak oppløsning av vann og et mildt 
og nøytralt rengjøringsmiddel. Vri opp alt overflødig vann fra kluten før du tørker over. Du må aldri bruke 
en fortynner, benzen eller et annet flyktig middel til å gjøre ren projektoren. Dette kan fjerne merkingene 
dens og forårsake at kassen blir flekket til.

● Fraværende skjermprikker
Selv om denne projektoren produseres ved hjelp av den mest avanserte digitale teknologien som finnes i 
dag, kan det være at noen av prikkene på skjermen mangler. Dette er normalt, og indikerer ikke 
feilfunksjon.

● Du må aldri utsette projektoren for sterkt trykk mens den projiserer.
Dersom projektoren blir utilsiktet utsatt for sterkt trykk, vil projeksjonsbildet bli blankt i et øyeblikk. Bildet 
vil komme til syne igjen etter en stund, men det kan være i feil farger eller ledsages av en feilmelding.
Dersom det projiserte bildet er i feil farge, velg gjeldende inndatakilde på nytt. Dersom dette ikke fører 
det projiserte bildet tilbake til sin riktige farge, skru projektorstrømmen av og så på igjen.
Dersom bildet kommer til syne igjen med en feilmelding, korriger problemet i samsvar med 
indikatorforklaringene under “Feilindikatorer og varselsmeldinger” i “Bruksanvisning” 
(UsersGuide_Norwegian.pdf).

Andre forholdsregler

Områder som er utsatt for elektrisk ladning
Områder som er utsatt for ekstreme temperaturer
Områder der det er ekstrem fuktighet
Områder som er utsatt for ekstreme temperaturendringer
Områder der det er mye støv
På en ustø, skrånende eller på annen måte ustabil overflate
Områder der det er en fare for å bli våt

Unngå områder som er utsatt for ekstreme temperaturer 
(driftstemperaturrekkevidden er 5 °C til 35 °C).
Du må aldri plassere tunge gjenstander på projektoren eller klatre på 
toppen av projektoren.
Du må aldri føre inn eller la fremmedlegemer falle inn i projektoren.
Du må aldri plassere en vase eller en annen vannbeholder på toppen av 
projektoren.



Nr-9

Forholdsregler under drift

● Trapeskorreksjon og bildekvalitet
Utføring av trapeskorreksjon fører til at bildet blir komprimert før det blir projisert. Dette kan føre til en 
forvridning av bildet eller tap av bildekvalitet. Dersom dette skjer, endre retningen på projektoren og/eller 
skjermbildet slik at det så mye som mulig tilsvarer illustrasjonen under “Oppsett av projektoren” i 
“Bruksanvisning” (UsersGuide_Norwegian.pdf).
Dersom bildekvalitet har høyeste prioritet, skru av automatisk trapeskorreksjon og plasser projektoren 
slik at den peker rett mot skjermbildet.

● Bruk som ikke dekkes av garantien
Selv om projektoren din fortsatt er innenfor garantiperioden vil du bli belastet for reparasjon dersom 
problemet skyldes at projektoren har vært i drift sammenhengende over lang tid (som 24 timer), dersom 
det befinner seg noen gjenstander innenfor 30 cm fra projektoren når den er i drift, eller dersom 
projektoren ble montert og benyttet uten bruk av “Forholdsregler for oppsett” i “Bruksanvisning” 
(UsersGuide_Norwegian.pdf).

Inntak-utpumping-luftehull foran på projektoren og området 
rundt ventilasjonsåpningene blir veldig varme under drift og vil 
fortsatt være varme rett etter at projektoren har blitt skrudd av. 
På grunn av dette bør du holde i sidene til projektoren som vist 
på illustrasjonen hver gang du flytter den.

Pass på at projektoren ikke lenger er varm før du stuer den inn i bærevesken.

Foreta periodisk renhold av projektorens ytre, linse, inntak-luftehull og inntak-utpumping-luftehull 
regelmessig.
Støv og skitt har en tendens til å samle seg rundt luftehullene. På grunn av dette bør du bruke en 
støvsuger til å fjerne oppsamlet støv og skitt periodisk.
Fortsatt bruk av projektoren etter at støv har samlet seg rundt luftehullene kan forårsake 
overoppheting av interne komponenter og føre til funksjonsfeil.

Forholdsregler når du håndterer projektoren etter bruk

Stue inn projektoren i bærevesken

Rengjøre projektoren
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Generell guide

XJ-H1600/XJ-H1650/XJ-H1700/XJ-H1750/XJ-H2600/XJ-H2650

XJ-ST145/XJ-ST155

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Zoomring

Fokusring

Inntak-utpumping-luftehull

Fjernkontrollsignalmottaker

Linsedeksel*

Lysstyrkesensor

[P] (strøm)-tast

IndikatorerKontrollpanel

Inntak-utpumping-
luftehull

Inntak-utpumping-luftehull

Projeksjonslinse

Høyttaler

Inntak-luftehull

Linsedekselstropp

* For å fjerne linsedekslet, sett 
fingrene dine inn i hakkene og 
press mot midten.

Fokusring

Inntak-utpumping-luftehull

Fjernkontrollsignalmottaker

Linsedeksel*

Lysstyrkesensor

[P] (strøm)-tast

IndikatorerKontrollpanel

Inntak-utpumping-
luftehull

Inntak-utpumping-luftehull

Projeksjonslinse

Høyttaler

Inntak-luftehull

* Linsedekslet holdes på plass av en 
magnet. Dra det mot deg for å 
fjerne det.
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Hurtigguide
Dette avsnittet forklarer driftsforløpet opp til det punktet der projkesjon begynner.
Se “Bruksanvisning” for flere enkelthandlinger (UsersGuide_Norwegian.pdf).

1. Sett batterier inn i fjernstyringsenheten.
☞ “Laste fjernstyringsenhetsbatterier” (Bruksanvisning)

2. Plasser projektoren på et bord, skrivebord eller stativ som er vannrett og stødig, og 
pass på at du lar det være nok rom rundt den.
☞ “Oppsett av projektoren”, “Forholdsregler for oppsett” (Bruksanvisning)

Sørg i tillegg for at du leser “Forsiktighetsregler” (side Nr-1) og “Forholdsregler under drift” (side 
Nr-7).

3. Juster projektorens vertikale vinkel.
1Løft opp forparten av projektoren og trykk på 

utløserknappen. Dette sørger for at den 
fremre foten felles ut fra bunnen av 
projektoren.

2Mens du holder utløserknappen nede, hev og 
senk projektorens forpart. Når den fremre 
foten har høyden du ønsker, trykk på 
utløserknappen. Den fremre foten vil låse seg 
i posisjon.

3Gjør små justeringer på projektorens 
horisontale skrå ved å rotere den bakre foten.

4. Bruk strømledningen som følger med til å koble projektoren til et strømuttak.

5. Koble projektoren til en bildeutdataenhet og skru deretter på enheten.
☞ “Koble til en bildeutdataenhet” (Bruksanvisning)

6. Fjern projektorens linsedeksel.

7. Trykk på [P] (strøm)-tasten for å skru på projektoren.
Første gang du skrur på projektoren vil et “Språk”-vindu komme til syne på midten av 
projeksjonsskjermbildet. Velg språket du ønsker.

8. Bruk [INPUT]-tasten til å velge inndatakilde.
☞ “Velge inndatakilde” (Bruksanvisning)

9. Bruk projektorlinsens zoomring til å justere størrelsen på det projiserte bildet (kun 
XJ-H1600, XJ-H1650, XJ-H1700, XJ-H1750, XJ-H2600 og XJ-H2650).

10. Bruk fokusringen til å justere fokuset.

11. Etter at du er ferdig med å projisere, trykk på [P] (strøm)-tasten.
Dette ville føre til at en bekreftelsesmelding på strømavslåing vil komme til syne. Trykk på [P] 
(strøm)-tasten igjen for å skru av projektoren.

MERK

Dette produktet er også designet for IT-strømdistribueringssystem med fase-til-fase-spenning i 230 V.

3

2 1
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Dersom du opplever noen problemer mens du betjener projektoren eller dersom du mistenker at 
projektoren ikke fungerer som den skal, se “Feilsøking”-avsnittet i “Bruksanvisning” 
(UsersGuide_Norwegian.pdf).

Dersom du støter på problemer...
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Hovedspesifikasjoner

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Modellnavn
XJ-H1600/
XJ-H1650

XJ-H1700/
XJ-H1750

XJ-H2600/
XJ-H2650

XJ-ST145 XJ-ST155

Lysstyrke 
(ANSI-lumen) 3500 4000 3500 2500 3000

Miljø
Driftstemperatur: 5 til 35 °C

Driftsfuktighet: 20 til 80 % (ikke-kondensering)
Driftshøyde: 0 til 3 000 meter (0 til 10 000 feet) over havet

Strøm Krav 100-240 V AC, 
50/60 Hz, 5,1 A-2,2 A

Krav 100-240 V AC, 
50/60 Hz, 5,1 A-2,2 A

Omtrentlige 
dimensjoner 400 (W) × 323 (D) × 106 (H) mm 420 (W) × 323 (D) × 106 (H) mm

Vekt Cirka 7,1 kg Cirka 7,1 kg

GPL og LGPL (for USB-portmodellbrukere)
(1) Dette produktet bruker programvare (denne programvaren) som kommer under GNU General 

Public License (GPL) og GNU Lesser General Public License (LGPL). I samsvar med GPL og LGPL 
er kildekoden til denne programvaren åpen kildekode. Alle som ønsker å se den åpne kildekoden 
kan gjøre dette ved å laste den ned fra CASIOs nedlastingsside for projektorer. Hver gang du 
kopierer, modifiserer eller distribuerer denne programvaren, sørg for at du gjør dette i samsvar med 
betingelsene og vilkårene til GPL og LGPL.

(2) Denne programvaren leveres “som den er” uten uttrykt eller underforstått garanti av noe slag. 
Denne fraskrivningen påvirker imidlertid ikke betingelsene og vilkårene til garantien på selve 
produktet (inklusive funksjonsfeil som skyldes denne programvaren).

(3) Hele teksten for GPL og LGPL som dekker denne programvaren finnes på baksiden av 
“USB-funksjonsguide”. “USB-funksjonsguide” for denne projektoren er inkludert i filene som du 
laster ned fra nettsiden hvis URL finnes på omslaget til denne bruksanvisningen.

DLP er et registrert varemerke som tilhører Texas Instruments Incorporated i USA.
Microsoft, Windows, Windows Vista og PowerPoint er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører 
Microsoft Corporation i USA og andre land.
HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som 
tilhører HDMI Licensing, LLC.
Apple og Macintosh er registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. i USA.
Adobe og Reader er registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated.
XGA er et registrert varemerke som tilhører IBM Corporation i USA.
ArcSoft og ArcSoft-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører ArcSoft, Inc. i USA og 
andre land.
Andre selskaper og produktnavn kan være registrerte varemerker eller varemerker som tilhører sine 
respektive eiere.
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