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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 på grunn av 
tap av data som skyldes funksjonsfeil eller vedlikehold av dette produktet, eller hvilken som helst 
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 ikke noe annet er ettertrykkelig uttrykt, viser alle illustrasjonene i denne 
bruksanvisningen XJ-H2650.
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Oversikt over projektoren
Dette avsnittet beskriver projektorens egenskaper og forklarer funksjonene til projektoren og 
fjernstyringsenhetstastene.

XJ-H1600/XJ-H1650/XJ-H1700/XJ-H1750/XJ-H2600/XJ-H2650/XJ-ST145/
XJ-ST155

Kvikksølvfri hybridlyskilde:
En original CASIO-laser og LED-hybridlyskilde leverer høy lyskvalitet fra 2 500 til 4 000 lumen. 
Projektoren bruker ikke en kvikksølvlampe, noe som gjør den miljøvennlig.
Et bredt utvalg av inndatakilder:
Analog RGB, sammensatt video, S-video, komponent video (Y·Cb·Cr, Y·Pb·Pr) og HDMI-
inndatakilder støttes.
Intelligent lysstyrkekontroll-funksjon (Økomodus):
Projektoren merker omgivelsenes lysnivåer og justerer projiseringslysstyrke automatisk, hvilket er 
nødvendig for effektive lavstrømsoperasjoner. (Krever at “Økomodus”-innstillingen er stilt inn på “På 
(Auto)”.)
3D-bildeprojiseringsstøtte:
Projisering av et 3D-bildesignal (60 Hz/120 Hz feltsekvensprotokoll) via én av tre inndatakilder 
(analog RGB, sammensatt video, S-video) støttes.

Peker:
Fjernstyringsenheten kan brukes for å velge et utvalg av forskjellige pekere for bruk under 
projisering.
Direkte påslåing:
Projektoren kan konfigureres til å slå seg på automatisk og begynne å projisere med en gang den 
blir koblet til et strømuttak.

XJ-H2600/XJ-H2650
WXGA-oppløsning:
XJ-H2600/XJ-H2650-modellene støtter WXGA (1280 × 800) -oppløsning for optimal visning av 
innhold som er formatert for dagens widescreenvisninger. Dette gjør den perfekt for projisering av 
bilder fra widescreen-notisbok-PC’er og HD-videoinndatakilder.

Projektorfunksjoner og hovedfunksjoner

* Separat tilgjengelige 3D-briller (YA-G30) kreves for å se på et projisert 3D-bilde i 3D. Dessuten 
kreves separat tilgjengelig spesialprogramvare (CASIO 3D Converter) for å projisere et 3D-bilde 
med projektoren når en datamaskin (analog RGB) er inndatakilden.

* 3D-bildeprojisering støttes ikke via en HDMI-tilkobling eller komponent videotilkobling.
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XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650/XJ-ST145/XJ-ST155
Projisering av data fra USB-minne eller et minnekort uten en datamaskin*1:
USB-minne eller et minnekort (ved bruk av en kommersiell tilgjengelig USB-kortleser) kan kobles 
direkte til projektorens USB-A-port. Spesial-EZ-Converter FA-programvare, som er tilgjengelig for 
nedlastning fra CASIOs nettside, kan brukes for å konvertere PowerPoint-data til et format som er 
kompatibelt med projektoren. Projektorkompatibelt data kan lagres på USB-minne eller et 
minnekort og brukes som presentasjonsdata uten en datamaskin. Bilder og filmer kan også 
projiseres direkte fra USB-minne eller et minnekort.
Interaktiv pekefunksjon:
Du kan bruke en separat tilgjengelig interaktiv peker (YA-P10) for å tegne linjer og figurer direkte på 
et bilde som blir projisert av projektoren fra en tilkoblet datamaskin. Du kan også bruke pekeren til å 
utføre museoperasjoner.
Multi-projiseringskamera (YC-400, YC-430)-tilkobling*1:
Et CASIO multi-projiseringskamera kan kobles direkte til projektorens USB-A-port for fin 
oppløsningsprojisering av dokumenter og andre bilder. Dokumentkamerakapabilitet tillater 
projisering av data uten at det går gjennom en datamaskin.
Grafisk-vitenskapelig funksjonskalkulatortilkobling*1:
Visse av CASIOs grafiske vitenskapelige kalkulatormodeller kan kobles direkte til projektorens 
USB-A-port for projisering av innholdet på kalkulatorskjermen.
Projisering av datamaskinens skjerminnhold via Trådløst LAN*2:
Det følger med en trådløs LAN-adapter med projektoren. Etter at en trådløs LAN-tilkobling er 
opprettet, kan innholdet på dataskjermen sendes til projektoren for projisering.
Støtte for trådløs projisering fra MobiShow*2:
Du kan installere AWIND’s MobiShow (klientprogramvare for trådløs tilkobling til en projektor) på en 
smarttelefon eller flyttbar terminal, og deretter bruke projektoren til å projisere fotografier og 
presentasjonsfiler som er lagret på smarttelefonen eller terminalminnet.

Projektordrift via kablet eller trådløs LAN:
Fjernstyring av projektoren støttes via en kablet tilkobling til LAN-porten på baksiden av projektoren 
eller via trådløst LAN. For detaljer, se “Bruk av kablet LAN til å kontrollere projektoren” (side 65).

* Merk deg at terminaltype og MobiShow-versjon kan begrense visse funksjoner og til og med 
gjøre projisering umulig.

*1 For detaljer, se “USB-funksjonsguide”.
*2 For detaljer, se “Trådløs Funksjonsveiledning”.
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Operasjonene i denne bruksanvisningen presenteres på bakgrunn av fjernstyringsenheten som følger 
med projektoren. Hovedoperasjonstastene finnes også på projektorenheten, slik at de fleste av de 
samme prosedyrene også kan utføres direkte på projektoren.

Fjernstyringsenhet-taster

Fjernstyringsenheten leveres ikke med batterier satt inn. Du må sette inn de to medfølgende batteriene 
før bruk.

Viktig!
For å unngå at batteriene blir brukt opp, oppbevar fjernkontrollenheten slik at tastene ikke blir 
trykket ned ved en feiltakelse.

Projektortaster og -indikatorer

Merk
Du kan konfigurere projektoren slik at tasteoperasjonene deaktiveres og slik at kun 
fjernstyringsoperasjoner er gyldige. Dette hjelper til med å beskytte mot utilsiktet feiloperasjon. 
For detaljer, se “Kontrollpanel-lås” (side 35).

Fjernstyringsenhet og projektortaster

Signalutsender for fjernstyringsenhet

KLASSE1 LED-PRODUKT

Markørtaster ( / / / )

[ENTER]-tast ([STYLE]-tast)

[D-ZOOM +] [D-ZOOM –]-taster

[KEYSTONE +] [KEYSTONE –]-taster

[POINTER]-tast

[FUNC]-tast

[AUTO]-tast

[BLANK]-tast

[FREEZE]-tast

[COLOR MODE]-tast

[VOLUME]-tast

[BRIGHT]-tast ([O]-tast)

[ECO]-tast ([f]-tast)

[ASPECT]-tast ([Z]-tast)

[INPUT]-tast

[MENU]-tast

[P] (strøm)-tast

[ESC]-tast

TEMP-indikator

LIGHT-indikator

[ENTER]-tast

POWER/STANDBY-indikator

[MENU]-tast

[P] (strøm)-tast [ESC]-tast

[INPUT]-tast Markørtaster (q/w/U/I)

[AUTO]-tast
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1 USB-A-port (kun XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650/XJ-ST145/XJ-ST155)
2 LAN-port (kun XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650/XJ-ST145/XJ-ST155)
3 HDMI-port
4 MONITOR OUT-terminal
5 COMPUTER IN 1-terminal
6 COMPUTER IN 2-terminal
7 Fjernkontrollsignalmottaker
8 Strømkontakt
9 SERIAL-port*1

bk AUDIO OUT-terminal
bl Tyverisikret låsehull
bm AUDIO IN 1-terminal
bn AUDIO IN 2-terminal
bo AUDIO IN L/R-terminaler

bp VIDEO-terminal
bq S-VIDEO-terminal
br USB-B-port*2 (kun XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650/XJ-ST145/XJ-ST155)

Baksideterminaler

*1 Denne terminalen er for å kontrollere projektoren fra en ekstern enhet. Den brukes normalt ikke. For 
informasjon om å bruke kontrollkommandoer og andre detaljer, se “Projektor RS-232C-kontroll” 
(side 70).

*2 Denne porten er for USB-tilkobling mellom projektoren og en datamaskin når man bruker den 
valgfrie tilgjengelige interaktive pekeren (YA-P10).

87 9bkblbm bn bp bq brbo

1 2 3 4 5 6
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Viktig!
Sørg for at du kun bruker alkaliske batterier.

Bytte ut fjernstyringsenhetsbatterier
Åpne batteridekslet på baksiden av fjernstyringsenheten, bytt ut de gamle batteriene med nye, og lukk 
deretter batteridekslet.

Plasser projektoren på et bord, skrivebord eller stativ som er vannrett og stødig, og sørg for å la det 
være nok rom rundt det. De beste resultatene oppnås når projektoren peker direkte mot skjermen og 
ikke mot en vinkel.

Projektoren kan konfigureres for projisering fra baksiden av en skjerm. For detaljer, se 
“Projeksjonsmodus” (side 42) under “Hovedmeny for Skjerminnstillinger”.

Laste fjernstyringsenhetsbatterier

*Forsiktig
FARE FOR EKSPLOSJON DERSOM BATTERIET BLIR BYTTET UT MED EN AV FEIL 
TYPE.
KAST BRUKTE BATTERIER I SAMSVAR MED INSTRUKSJONENE.

1. Åpne batteridekslet på baksiden av 
fjernstyringsenheten.

2. Last to nye batterier inn i kassen og 
forsikre deg om deres positive (+) og 
negative (–) ender ligger korrekt.

3. Lukk batteridekslet på baksiden av fjernstyringsenheten.

Oppsett av projektoren

XJ-H1600/XJ-H1650/XJ-H1700/XJ-H1750 XJ-H2600/XJ-H2650/XJ-ST145/XJ-ST155

Skjerm Skjerm
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Bruk et strømuttak som er beleilig plassert slik at du enkelt kan nå det når du må koble fra 
projektoren.
Ikke la det være noen gjenstander innenfor området som indikeres med skrålinjen nedenfor, hvilket 
er et område innenfor 30 cm fra projektoren. Hold alle hindringer og andre gjenstander minst 30 cm 
unna projektorens ventillasjonsåpninger.
Luftstrømninger fra klimaanleggutstyret kan blåse ut varmen som kommer ut av området rundt 
projektorens linse på en måte som fører til at krusninger kommer til syne i det projiserte bildet. 
Dersom dette skjer, juster luftstrømningen til klimaanleggutstyret eller flytt projektoren.

Forholdsregler for oppsett

Ventilasjonsåpning

Ventilasjonsåpning

30 cm

Ventilasjonsåpning

Luftinntak
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Koble til en bildeutdataenhet

Koble projektorens COMPUTER IN 1- eller COMPUTER IN 2-terminal til RGB-terminalen på en 
datamaskin som vist på illustrasjonen nedenfor.

Viktig!
Du må alltid skru av projektoren og datamaskinen før du kobler dem sammen.
Pass på at lydstyrkenivået på datamaskinen ikke er stilt inn for høyt.

Koble en datamaskins analoge RGB-utgang til 
projektoren

Projektor Datamaskin

Mini D-Sub-kabel

Lydkabel (kommersielt tilgjengelig)

AUDIO IN 2-terminal

For å overvåke terminalen
(analog RGB-utgang)

COMPUTER IN 1-terminal

For å stille inn utgangen

AUDIO IN 1-terminal

COMPUTER IN 2-terminal
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Projektoren støtter projisering og overføring av HDMI-video og lydutdata fra en datamaskin eller 
videoenhet.

Viktig!
Skru av projektoren og datamaskinen eller videoenheten før du kobler dem sammen.

Du blir nødt til å skaffe deg en kommersielt tilgjengelig HDMI-kabel med en kontakt som passer 
sammen med utdataenhetens terminal i den ene enden og en kontakt som passer sammen med 
projektorens HDMI-port (HDMI type A-stikkontakt) i den andre enden.
For informasjon om HDMI-videosignalet som støttes av projektoren, se side 64.
Projektoren støtter HDMI-lydsignalene L-PCM 32 kHz, 44,1 kHz og 48 kHz.

Koble en videoenhets eller datamaskins HDMI-
utgang til projektoren

Projektor

HDMI-port

Til HDMI-utgangen

Datamaskin eller videoenhet

HDMI-kabel (kommersielt tilgjengelig)
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Projektoren er i stand til å projisere bilder fra sammensatt video-utgangen, S-videoutgangen eller 
komponent video-utgangen på en tilkoblet videoenhet.

Viktig!
Du må alltid skru av projektoren og videoenheten før du kobler dem sammen.

Koble til sammensatt video-utgang eller S-videoutgang

Merk
Merk at uavhengig om bildet som blir projisert blir matet inn via projektorens S-VIDEO-terminal 
eller VIDEO-terminal, mater projektoren ut lyd som mates inn via projektorens AUDIO IN L/R-
terminaler.

Koble til en videoenhet

Til S-VIDEO-utgang

Til video/lyd-utgang

Gul: Til VIDEO-terminal

Til S-VIDEO-terminal

Rød: Til AUDIO IN R-terminal

Hvit: Til AUDIO IN L-terminal

Projektor Videoenhet

S-videokabel (kommersielt tilgjengelig)

Pin-plugg type video/lydkabel 
(kommersielt tilgjengelig)
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Tilkobling til en komponent video-utgang

Komponent video-utgangen har 3 terminaler: Y·Cb·Cr eller Y·Pb·Pr. Sørg for at du avpasser fargene 
på støpslene til en komponent videokabel med fargene på terminalene (Grønn: Y; Blå: Cb/Pb; 
Rød: Cr/Pr).
Merk at det er kun tilkobling til en analog komponent video-utgang som støttes.
Tilkobling til en digital utgang støttes ikke.

Projektor

AUDIO IN 1-terminal

COMPUTER IN 1-terminal

Stereo-miniplugg  Pin-plugg type lydkabel 
(kommersielt tilgjengelig)

Komponent videokabel (kommersielt tilgjengelig)

Til komponent video-utgang

Til lydutgangene

Videoenhet

RødHvit
AUDIO IN 2-terminal

COMPUTER IN 2-terminal



16

Drift under projisering

Når projektoren skrus på med en gang fører det til at den samme inndatakilden som ble valgt forrige 
gang den ble skrudd av velges.

For å velge en annen inndatakilde

1. Trykk på [INPUT]-tasten.
Dette viser skjermbildet for valg av inndatakilde.

2. Velg enten Normal inndatamodus eller 3D-inndatamodus, avhengig av hvilken 
type bilde du ønsker å projisere.

For detaljer, se “3D-inndatamodus” (side 17).

3. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å velge navnet på inndatakilden du ønsker å velge, 
og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Navnet på inndatakilden du velger kommer til syne i øvre høyre hjørne i 
projiseringsskjermbildet i noen få sekunder.
Meldingen “Ikke noe inndatasignal” vil komme til syne dersom det ikke kan velges noe 
inndatasignal.

Oppløsning
Avhengig av projektormodellen vil videooppløsningen bli fastsatt på XGA (1024 × 768 piksler) eller 
WXGA (1280 × 800 piksler). Bildene kan virke grove, tekst og andre figurer kan være vanskelig å lese 
eller et moarémønster kan komme til syne når inndatasignalet fra en datamaskin ikke stemmer 
overens med projektorens videooppløsning. Dersom dette skjer, forsøk å gjøre det følgende.

Endre projektorens utdataoppløsningsinnstilling slik at den stemmer overens med projektorens 
videooppløsning.
For informasjon om videooppløsningen i projektoren din, se “DLP-chip”-elementet i 
“Spesifikasjoner” (side 73). Se brukerdokumentasjonen som følger med datamaskinen din for 
detaljer om å endre dennes innstillinger.
Endre “Sideforhold”-innstillingen til “Sann” (Gjelder kun for modeller som støtter WXGA-
videooppløsning).
Med “Sann”-innstillingen projiserer projektoren inndatasignalet ved dets faktiske størrelse 
(1 inndatakildeprikk tilsvarer én projektorutdatapikselprikk).
For informasjon om å konfigurere sideforhold-innstillingen, se “Endre sideforholdet i det projiserte 
bildet” (side 23).

Velge inndatakilde
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3D-inndatamodus
Projektoren din støtter projisering av 3D-bilder. For å projisere et 3D-bilde, skriv først inn projektorens 
3D-inndatamodus, og velg deretter inndatakilden.

Viktig!
Separat tilgjengelige 3D-briller (YA-G30) kreves for å se på et projisert 3D-bilde i 3D.
Det kreves separat tilgjengelig spesialprogramvare (CASIO 3D Converter) for å projisere et 
3D-bilde med projektoren når en datamaskin (analog RGB) er inndatakilden.
3D-bildeprojisering støttes ikke via en HDMI-tilkobling eller komponent videotilkobling.

Inndatakildene beskrevet nedenfor kan velges for projisering i 3D-inndatamodus.

Merk
Se “3D-signaler (3D-inndatamodus)” (side 64) for en liste over 3D-bildesignaler som støttes av 
denne projektoren.

Gå inn i 3D-inndatamodus

1. Trykk på [INPUT]-tasten for å vise skjermbildet for valg av inndatakilde.

2. Velg Computer 1 (RGB), Computer 2 (RGB), S-Video eller Video som inndatakilde.

3. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å bevege markeringen til “Til 3D-inndatamodus”, og 
trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Dette går inn i 3D-inndatamodus og lukker skjermbildet for valg av inndatakilde.

Viktig!
Du kan ikke velge HDMI eller USB som inndatakilde i 3D-inndatamodus. For å bruke en av 
disse inndatakildene, endre inndatakildeinnstillingen tilbake til normal inndatamodus.
Når Computer 1 (eller Computer 2) er valgt som inndatakilde i 3D-inndatamodus, behandles et 
komponent videosignal som mates inn gjennom projektorens COMPUTER IN 1- (eller 
COMPUTER IN 2-) terminal som et RGB-signal, hvilket resulterer i unormal bildeprojisering.
Bortsett fra når du bruker projektoren for 3D-bildeprojisering, bør du vanligvis la den være i 
normal inndatamodus.

Inndatakilde Projiseringsforhold

Datamaskin (Analog RGB) Hvilken som helst av følgende type 3D-bildedata avspilt ved bruk av separat 
tilgjengelig spesialprogramvare (CASIO 3D Converter).
– 2D-bildefil konvertert til en 3D-bildefil ved bruk av CASIO 3D Converter
– Side ved side-3D-formatfiler
Signal med 60 Hz/120 Hz vertikal skannefrekvens

Sammensatt video, 
S-video

Feltsekvensielle 3D-formatfiler tatt opp med feltsekvensiell DVD-programvare osv.
Signal med 60 Hz vertikal skannefrekvens
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Gå tilbake til normal inndatamodus fra 3D-inndatamodus

1. Trykk på [INPUT]-tasten for å vise skjermbildet for valg av inndatakilde.

2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å bevege markeringen til “Til vanlig inndatamodus”, 
og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Dette går inn i normal inndatamodus og lukker skjermbildet for valg av inndatakilde.

Horisontal knipsing i 3D-inndatamodus
I side ved side-3D består en full skjerm av to halve til venstre og høyre for hvert øye. I sjeldne tilfeller 
kan venstre og høyre bilde være motsatt, hvilket fører til tap av 3D-dybde. Dersom dette skjer, forsøk 
å bruke følgende prosedyre til å bytte venstre og høyre bilde med hverandre.

For å la de venstre og høyre bildene bytte plass
I 3D-inndatamodus, trykk på [ENTER]-tasten.
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Du kan utføre følgende operasjoner mens du projiserer et bilde.
Justering av bildelysstyrke
Manuell trapeskorreksjon
Valg av fargemodus
Bildezooming
Gjøre skjermen tom for et øyeblikk og dempe lyden
Bildefrysning
Pekervisning i det projiserte bildet
Bytte mellom sideforhold

Justere lysstyrke på bilder

Merk
(for USB-portmodellbrukere)
Bruk oppsettmenyen (side 27) for å justere lysstyrke for bilder når inndatakilden er en ekstern 
enhet koblet til USB-A-porten.

1. Trykk på [BRIGHT]-tasten.
Dette viser vinduet for justering av lysstyrke.

2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å justere bildelysstyrke.

3. For å skjule vinduet, trykk på [ESC]-tasten.

For å bruke manuell trapeskorreksjon
Projektoren har en trapeskorreksjonsfunksjon som forhindrer 
forvrengning av det projiserte bildet når du projiserer fra en 
vinkel. Projektoren oppdager når det er på en vertikal vinkel på 
skjermen og utfører trapeskorreksjon automatisk.
Du kan bruke [KEYSTONE +]- og [KEYSTONE –]-tastene til å 
justere trapeskorreksjon manuelt.

Bildedrift under projisering
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Velge fargemodus
Du kan velge blant forskjellige fargemodusinnstillinger i samsvar med bildeinnhold og 
projiseringsforhold.

Viktig!
Fargemodus kan ikke velges i følgende tilfeller.

Fargemodus kan ikke velges når “På” er valgt i oppsettmenyens “Alternativinnstillinger 2  
Interaktiv peker”-innstilling. Selv om endring av fargemodusoperasjonen kan være mulig på 
noen projektormodeller, kan å gjøre dette skape problemer med den valgfrie interaktive 
pekeren (YA-P10) i noen fargemodi.

For å endre fargemodus

1. Trykk på [COLOR MODE]-tasten.
Dette viser vinduet for valg av fargemodus. Gjeldende valgt fargemodus er den som knappen 
som er trykket inn (fylt inn) tilhører.

2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å bevege markeringen til fargemodusen du ønsker å 
velge, og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Dette vil velge knappen ved siden av det markerte fargemodusnavnet.
For detaljer om hva hver enkelt fargemodus gjør, se “Fargemodus” (side 39) under 
“Hovedmeny for Bildejustering 1”.

3. For å skjule vinduet, trykk på [ESC]-tasten.

Zoome inn på et bilde

1. Trykk på [D-ZOOM +]-tasten.
Dette vil forstørre midten av det projiserte bildet med ett trinn.

2. For å zoome mer inn på midten av det projiserte bildet, trykk på [D-ZOOM +]-
tasten igjen. For å zoome ut, trykk på [D-ZOOM –]-tasten.

Hvert trykk på [D-ZOOM +] zoomer inn (øker zoomfaktoren), mens [D-ZOOM –] zoomer ut. 
Å holde nede en av tastene kontinuerlig ruller zoomfaktoren.

3. Når et bilde blir zoomet inn på, bruk tastene [ ], [ ], [ ] og [ ] til å rulle 
visningen til andre deler av bildet.

4. For å avslutte zoomoperasjonen, trykk på [ESC]-tasten.

Når “Av” velges for Økomodus-innstillingen (side 25)
Når projektoren er i 3D-inndatamodus. Se “3D-inndatamodus” (side 17).
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Gjøre skjermen tom for et øyeblikk og dempe lyden

1. Trykk på [BLANK]-tasten.
Dette gjør at bildet midlertidig forsvinner (projiserer en svart skjerm) og demper lyden.

2. For å gjenopprette normal bilde og lyd, trykk på [BLANK]-tasten (eller [ESC]-
tasten).

Merk
Du kan spesifisere projisering av en svart skjerm, en blå skjerm, en logoskjerm eller en 
egendefinert logoskjerm. For detaljer, se “Blank skjerm” (side 42) under “Hovedmeny for 
Skjerminnstillinger”.

Fryse et bilde
Å trykke på [FREEZE]-tasten fryser det projiserte bildet.

For å fryse det projiserte bildet

1. Når et bilde blir projisert fra en inndatakilde, trykk på [FREEZE]-tasten.
Dette vil fange bildet som er på skjermen det øyeblikket du trykker på [FREEZE] og lagrer det 
på projektorminnet. Dette bildet blir værende projisert på skjermen.

2. For å gjenopprette projisering av bildet fra en inndatakilde, trykk på [ESC]-
tasten.
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Vise en peker i det projiserte bildet
Du kan velge blant forskjellige pekerstiler, inklusive ulike pilstiler, for visning i det projiserte bildet. 
Pekere kan brukes under en presentasjon til å indikere eller markere en spesifikk del av bildet.

Merk
Det kan være at pekeren ikke vises skikkelig når du bruker trapeskorreksjon, avhengig av hvilken 
pekerstil du bruker. Dersom dette skjer, bruk [KEYSTONE +]- og [KEYSTONE –]-tastene til å 
endre trapeskorreksjonsverdien til null.

For å vise en peker på bildet

1. Trykk på [POINTER]-tasten.
Dette vil føre til at en peker kommer til syne i bildet.
Du kan også bruke oppsettmenyen til å spesifisere hvilken pekertype som skal komme til syne 
først når du trykker på [POINTER]-tasten. For detaljer, se “Peker” (side 46) under “Hovedmeny 
for Alternativinnstillinger 2”.

2. Bruk markørtastene til å flytte pekeren til den plasseringen du ønsker.
Å holde nede en markørtast flytter markøren i høy hastighet.

3. For å modifisere pekeren som beskrevet nedenfor, trykk på [STYLE]-tasten.

For å velge pekertype

1. Trykk på [POINTER]-tasten for å vise pekeren.

2. Fortsett å trykke på [POINTER]-tasten til pekeren du ønsker vises.
Hvert trykk på [POINTER]-tasten kretser gjennom de tilgjengelige pekertypene.

For å fjerne pekeren fra bildet
Trykk på [ESC]-tasten.

For denne pekertypen: Å trykke på [STYLE] vil endre den slik:

            

            

            

            

Veksle mellom blinking og ikke-blinking
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Endre sideforholdet i det projiserte bildet
Trykk på [ASPECT]-tasten for å kretse gjennom sideforhold-innstillingene for det projiserte bildet.
Tilgjengelige innstillinger avhenger av hvilken projektormodell du har, som vist nedenfor. For detaljer 
om hver innstillings betydning, se “Sideforhold” (side 41)-innstillingen under “Hovedmeny for 
Skjerminnstillinger”.

XJ-H2600/XJ-H2650
Å trykke på [ASPECT]-tasten vil kretse gjennom innstillinger i samsvar med gjeldende inndatakilde 
som vist nedenfor.

XJ-H1600/XJ-H1650/XJ-H1700/XJ-H1750/XJ-ST145/XJ-ST155
Å trykke på [ASPECT]-tasten vil veksle mellom innstillinger i samsvar med gjeldende inndatakilde som 
vist nedenfor.

Merk
For detaljer om hvordan sideforhold-innstillingen påvirker det projiserte bildet, se 
“Sideforholdsinnstilling og projeksjonsbilde” (side 60).
Du kan også endre sideforholdsinnstillingen ved å bruke oppsettmenyen. For detaljer, se 
“Sideforhold” (side 41) under “Hovedmeny for Skjerminnstillinger”.

Viktig!
Merk at å forstørre eller redusere størrelsen på et bilde ved bruk av [ASPECT]-tasten for 
kommersielle formål eller offentlig presentasjon, kan bryte den lovlige beskyttede opphavsretten 
til innehaveren av opphavsretten til det opprinnelige materialet.

Inndatakilde Å trykke på [ASPECT] vil kretse gjennom disse innstillingene:

Video, S-Video, komponent, HDMI (DTV) Normal  16:9  4:3  Letterbox

RGB, HDMI (PC) Normal  Hel  4:3  Sann

Inndatakilde Å trykke på [ASPECT] vil veksle mellom disse innstillingene:

Video, S-Video, komponent, HDMI (DTV) Normal  16:9

RGB, HDMI (PC) Normal  Hel
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Du kan bruke fjernstyringsenhetstastene til å justere lydstyrkenivået til lyden som mates ut av 
projektorens høyttaler eller AUDIO OUT-terminalen.

For å justere lydstyrkenivået

1. Trykk på [VOLUME]-tasten.
Dette fører til at skjermbildet for [Lydstyrke] kommer til syne på det projiserte bildet.

2. Trykk på [ ]-tasten for å øke lydstyrken, eller på [ ]-tasten for å senke 
lydstyrken.

3. Når innstillingen er slik du ønsker, trykk på [ESC]-tasten.
Dette fører til at skjermbildet for [Lydstyrke] forsvinner.

Merk
Du kan også bruke oppsettmenyen til å justere lydstyrkenivået. For detaljer, se “Hovedmeny for 
Lydstyrkejustering” på side 40.

For å dempe lyden

1. Trykk på [VOLUME]-tasten.

2. Trykk på [ENTER]-tasten.
Dette stopper utdata fra høyttaleren.

3. For å gjenopprette lyden, trykk på [VOLUME]-tasten igjen.

Justere lydstyrkenivået
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Følgende tre Økomodusinnstillinger er tilgjengelige for å spesifisere om prioritet skal gis til lav strøm, 
lav støyoperasjon eller til projiseringslysstyrke.

Viktig!
Når “På (Auto)” er valgt som Økomodusinnstilling, pass på at lysstyrkesensoren på toppen av 
projektoren ikke blokkeres av noe.
Lokalmiljøet og oppsettforholdene påvirker lysstyrkesensorene, slik at en operasjon avhenger 
av disse faktorene når “På (Auto)” er valgt i Økomodus.

For å velge Økomodus

1. Trykk på [ECO]-tasten.
Dette fører til at “Økomodus”-vinduet kommer til syne på den projiserte skjermen.

2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å velge innstillingen du ønsker.
Dersom du velger “På (Manuell)” her, gå til trinn 3. Dersom du velger en annen innstilling, hopp 
til trinn 4.

3. Utfør følgende trinn for å justere “Økonivå” (balansen mellom lav strøm, stille 
operasjon og projiseringslysstyrke).

4. For å skjule vinduet, trykk på [ESC]-tasten.

Viktig!
Økomodusnivået er fastsatt hver gang projektoren er i 3D-inndatamodus 
(“3D-inndatamodus”, side 17) eller når “På” velges i “Alternativinnstillinger 2  Interaktiv 
peker”-innstillingen. Økomodusinnstillingen kan ikke endres på grunn av dette.
“På (Auto)”-innstillingen kan ikke velges for økomodus når “Bak” er valgt for 
“Skjerminnstillinger  Projeksjonsmodus” (side 42) på oppsettmenyen. Dersom 
“Projeksjonsmodus”-innstillingen endres til “Bak” når “På (Auto)” er valgt for 
økomodusinnstillingen, vil økomodusinnstillingen automatisk endres til “På (Manuell)”.

Økomodus (Strømsparing, lite støy)

På (Auto) : En lysstyrkesensor på toppen av projektoren merker omgivende lys og justerer 
automatisk projiseringslysstyrke og -farge deretter. Lysstyrke reduseres i mørkere 
omgivelser, noe som sparer strøm og reduserer operasjonsstøy.

På (Manuell): Aktiverer manuell justering for å balansere behovet for lav strøm, stille-drift og 
projiseringslysstyrke.

Av : Gir projiseringslysstyrke øverste prioritet.

1 Trykk på [ ]-tasten for å flytte markeringen til Økonivå.

2 Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å justere Økonivået til den innstillingen du ønsker.
Færre  merker gir høyere prioritet til projiseringslysstyrke. Et høyere tall gir høy prioritet til 
lav strøm, stille drift.
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Merk
Når “Av” er valgt i økomodusinnstillingen, kan du også spesifisere om lysstyrke eller farge skal 
vektlegges. For detaljer, se “Øko-av-modus” (side 39) under “Hovedmeny for Bildejustering 1”.
(for USB-portmodellbrukere)
Bruk oppsettmenyen (side 27) for å velge økomodus når inndatakilden er en ekstern enhet 
koblet til USB-A-porten.

Å trykke på [FUNC]-tasten viser menyen som vist nedenfor.

Du kan bruke denne menyen til å utføre operasjonene beskrevet nedenfor.
Juster bildelysstyrke
Marker “Lysstyrke” og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Skru økomodus på eller av
Marker “Økomodus”, og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Velg sideforhold for det projiserte bildet
Marker “Sideforhold”, og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Merk
(for USB-portmodellbrukere)
Når inndatakilden er en ekstern enhet koblet til USB-A-porten, bruk tastene [FUNC], [O], [f] og 
[Z] til å kontrollere den tilkoblede enheten. For detaljer, se “USB-funksjonsguide” og “Trådløs 
Funksjonsveiledning”.

Bruke [FUNC]-tasten

 Dette utfører samme operasjon som å trykke på [BRIGHT]-tasten (O-tast), beskrevet på side 19.

 Dette utfører samme operasjon som å trykke på [ECO]-tasten (f-tast), beskrevet på side 25.

 Dette utfører samme operasjon som å trykke på [ASPECT]-tasten (Z-tast), beskrevet på side 23.
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Konfigurere avanserte projektorinnstillinger
Projektoren din har en oppsettmeny som du kan bruke til å konfigurere avanserte innstillinger.

Vise oppsettmenyen
Å trykke på [MENU]-tasten viser menyen vist nedenfor i midten av projiseringsskjermbildet.

For å gå ut av oppsettmenyen
Trykk på [MENU]-tasten.

Konfigurere oppsettmenyinnstillinger

1. Trykk på [MENU]-tasten for å vise oppsettmenyen.

2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å velge hovedmenyelementet du ønsker ved å 
markere det.

3. Trykk på [ENTER]-tasten.

4. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å velge undermenyelementet du ønsker ved å 
markere det.

5. Utfør nødvendig operasjon på skjermbildet for valgt undermenyelement.
Veiledningsteksten forklarer hvilke operasjoner du trenger å utføre for å konfigurere hver 
innstilling.

6. For å gå tilbake til hovedmenyen fra undermenyen, trykk på [ESC]-tasten.

7. For å avslutte oppsettmenyen, trykk på [MENU]-tasten.

Grunnleggende oppsettmenyoperasjoner

Hovedmeny
Å trykke på [MENU]-tasten viser hovedmenyen. Det 
gjeldende valgte menyelementet er det som er 
markert.

Undermeny
Undermenyen viser hver enkelt innstilling under hvert 
hovedmenyelement og deres gjeldende innstilling.

Veiledningstekst
Veiledningsteksten gir en kort beskrivelse av de viktigste 
tasteoperasjonene som er tilgjengelige for operasjonen 
du utfører for øyeblikket.
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Grunnleggende oppsettmenyeksempel
Prosedyren nedenfor viser hvordan du konfigurerer følgende tre innstillinger:

Bildejustering 1  Kontrast
Bildejustering 1  Fargemodus
Inndatainnstillinger  Signalnavnindikator

Merk
Oppsettmenyelementene som du kan endre avhenger av om et bildesignal mates inn i 
projektoren eller ikke, og av den gjeldende valgte inndatakilden. Utfør prosedyren nedenfor 
etter at du har startet projisering av et bilde fra en inndatakilde i normal inndatamodus. Se 
“3D-inndatamodus” på side 17 for informasjon om hvordan dette gjøres.
Dette eksemplet dekker kun grunnleggende trinn. For mer detaljert informasjon, se 
“Oppsettmenyinnhold” på side 38.

For å konfigurere “Bildejustering 1  Kontrast”-innstillingen

1. Trykk på [MENU]-tasten for å vise oppsettmenyen.

2. “Bildejustering 1” er til å begynne med valgt på hovedmenyen, så trykk bare på 
[ENTER]-tasten.

3. Bruk [ ]-tasten til å velge “Kontrast”.

4. Bruk tastene [ ] (lysere) og [ ] (mørkere) til å justere kontrast.
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For å konfigurere “Bildejustering 1  Fargemodus”-innstillingen

5. Trykk på [ ]-tasten for å velge “Fargemodus”.

6. Trykk på [ENTER]-tasten.
Dette viser fargemodusmenyen.

7. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å velge den fargemodusen du ønsker, og trykk 
deretter på [ENTER]-tasten.

8. Etter at du har valgt den fargemodusen du ønsker, trykk på [ESC]-tasten.

For å konfigurere “Inndatainnstillinger  Signalnavnindikator”-innstillingen

9. Trykk på [ESC]-tasten.

10. Bruk [ ]-tasten til å velge “Inndatainnstillinger”.

11. Trykk på [ENTER]-tasten.

12. Bruk [ ]-tasten til å velge “Signalnavnindikator”.

13. Bruk [ ]- og [ ]-tastene for å velge “På” eller “Av”.

14. Etter at du er ferdig, trykk på [MENU]-tasten for å avslutte oppsettmenyen.

Direkte påslåing
Du kan konfigurere projektoren slik at den skrur seg på automatisk med en gang du kobler den til en 
strømkilde. Med egenskapen for “Direkte påslåing” trenger du ikke engang å trykke på [P] (strøm)-
tasten. For å aktivere Direkte påslåing, vis oppsettmenyen og endre deretter “Direkte påslåing”-
innstillingen til “På”.

Viktig!
Når du har direkte påslåing aktivert, ikke la projektoren være koblet til et elektrisk uttak mens den 
er skrudd av. Hvis du gjør dette, er det sjanse for at den (og lyskildeenheten) kan skru seg på 
automatisk når strømmen kommer tilbake etter å ha gått på grunn av en strømstans, en 
strømbryter som har gått osv.

Merk
Direkte påslåing fører til at projektoren skrur seg på automatisk med en gang den kobles til et 
strømuttak. Den reduserer i stor grad tiden det tar før du er klar til å starte projisering. Merk 
deg imidlertid at den faktiske oppstartsekvensen (Hvilemodus  Strøm på  Projisering 
begynner) som projektoren utfører er den samme, uavhengig av om direkte påslåing er aktivert 
eller deaktivert. Den eneste forskjellen er hva som utløser sekvensen (koble inn eller trykke på 
[P] (strøm) -knappen).
For detaljer om konfigurering av direkte påslåing, se “Direkte påslåing” (side 45)-innstillingen 
under “Hovedmeny for Alternativinnstillinger 1”.
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Du kan fange et projisert skjermbilde og lagre det som bildedata i projektorens innebygde minne. 
Bildedata du lagrer på projektorminnet kalles en “egendefinert logo”.
Det følgende er måter du kan bruke en egendefinert logo på.
– Som et oppstartsskjermbilde som alltid kommer til syne først når projektoren skrus på
– Som et standardprojiseringsbilde hver gang det ikke er et inndatasignal til projektoren (Ikke-noe-

signal-skjermbilde)
– Som skjermbildet som projiseres hver gang [BLANK]-tasten trykkes ned (Blank skjerm)

Viktig!
Merk at bruk av projektoren til å lagre bildedata for kommersielle formål eller offentlig 
presentasjon kan overtre den lovlige beskyttede opphavsretten til innehaveren av opphavsretten 
til det opprinnelige materialet.

Fange et skjermbilde og lagre det som den egendefinerte logoen

Viktig!
Med en gang du begynner en skjermbildefangst med operasjonen nedenfor, slettes alle 
egendefinerte logoer som for øyeblikket er lagret på projektorminnet.
Dersom du trykker på [ESC]-tasten for å avbryte en pågående skjermbildefangst eller dersom 
fangstoperasjonen avbrytes av en eller annen grunn før den er fullført, vil ditt egendefinerte 
logodata gå tilbake til det opprinnelige fabrikkstandardbildet (lysegrønt bilde). Imidlertid kan 
du ende opp med en delvis fangst med delen av skjermbildet registrert som din egendefinerte 
logo, avhengig av avbrytelsens valg av tidspunkt.
Når en skjermbildefangstoperasjon har begynt, tar det noen minutter før den er fullført.

1. Dersom projektoren er i 3D-inndatamodus, bytt til normal inndatamodus 
(side 18).

2. Projiser bildet du ønsker å lagre som en egendefinert logo på 
projiseringsskjermbildet.

Ikke alle typer projeksjonsbilder støttes. For mer informasjon, se “Fangstbilder som støttes” 
(side 31).

3. Trykk på [MENU]-tasten for å vise oppsettmenyen.

4. Bruk [ ]-tasten til å velge “Alternativinnstillinger 1”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

5. Bruk [ ]-tasten til å velge “Egendef. logo-fangst”, og trykk deretter på [ENTER]-
tasten.

Dersom “På” velges under “Alternativinnstillinger 1  Passordbeskyttelse  Logo-passord”, 
vil en dialogboks som ber om at du skriver inn passordet komme til syne på dette tidspunktet. 
Dersom dette skjer, skriv inn passordet, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. For detaljer om 
logopassordet, se “Passordbeskyttelse” (side 32).

6. Når en dialogboks med bekreftelsesmeldingen “Starter å fange gjeldende 
skjermbilde. OK for å fortsette?”, trykk på [ENTER]-tasten.

Med en gang du trykker på [ENTER]-tasten, vil det projiserte bildet fryse og fangsten vil begynne.
Meldingen “Skjermbildefangst fullført.” vil komme til syne når fangsten er fullført.

Egendefinert logo-fangst
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Fangstbilder som støttes
Ikke alle typer projeksjonsbilder støttes. Merk deg følgende forholdsregler som korresponderer til hver 
spesifikk inndatakilde.

For å spesifisere en egendefinert logo som oppstartsskjermbilde, ikke-noe-
signal-skjermbilde eller blank skjerm

1. Trykk på [MENU]-tasten for å vise oppsettmenyen.

2. Bruk [ ]-tasten for å velge “Skjerminnstillinger”, og trykk deretter på [ENTER]-
tasten.

3. For å spesifisere den egendefinerte logoen som oppstartsskjermbilde, bruk [ ]-
tasten til å velge “Oppstartsskjermbilde”, og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Du kan også velge “Ikke-noe-signal-skjermbilde” eller “Blank skjerm” i stedet for 
“Oppstartsskjermbilde” for å bruke den egendefinerte logoen for en annen type skjermbilde.

4. Bruk [ ]- og [ ]-tastene for å velge “Egend. logo”.

5. Etter at du er ferdig, trykk på [MENU]-tasten for å avslutte oppsettmenyen.

Inndatakilde Forholdsregler

RGB Bruk et bilde som ikke har en større oppløsning enn 1280 × 800. Du vil ikke kunne utføre 
skjermbildefangstsoperasjonen dersom det projiserte bildet har en oppløsning som er 
større enn dette.

Video, S-Video Bildetekst inkludert i det projiserte bildet inkluderes ikke i bildet som fanges inn.

USB Grunnleggende skjermbilder som er projisert fra inndatakilden kan fanges. Følgende typer 
bilder støttes.

Stillbilder eller filmbilder som blir projisert med Viser
PC-skjermbilder projisert av Trådløs
Bilder projisert av YC-kamera
Grafiske kalkulatorskjermbilder projisert via en USB-tilkobling

For detaljer om projisering av disse typer skjermbilder, se “USB-funksjonsguide” og 
“Trådløs Funksjonsveiledning”.

Alle inndatakilder Det projiserte skjermbildet med beskyttet innhold kan ikke fanges.



32

Operasjonene beskrevet nedenfor kan være beskyttet av et passord på projektoren. Du kan kun ha ett 
passord tildelt projektoren på én gang, og det samme passordet brukes for operasjoner.

Projektoroppstartbeskyttelse
Projektoren kan konfigureres slik at en dialogboks som ber om innskriving av passordet vises hver 
gang projektoren skrus på. I dette tilfellet er ikke videre operasjon av projektoren mulig hvis ikke 
korrekt passord blir skrevet inn. Dette beskytter mot uverifisert bruk av projektoren.
Egendef. logo-fangstbeskyttelse
Projektoren kan konfigureres slik at en dialogboks som ber deg om å skrive inn passordet vises hver 
gang noen forsøker å utføre den egendefinerte logofangst- (side 30) operasjonen. Dette beskytter 
mot utilsiktet og uverifisert endring av den egendefinerte logoen.

Bruk “Passord ved påslåing” og “Logo-passord”-innstillingene til å skru passordbeskyttelse for de 
ovennevnte operasjonene på eller av individuelt.

Skrive inn et passord
Passordet på projektoren din er egentlig ikke et “ord” laget av bokstaver, men heller en sekvens med 
inntastet data på fjernstyringsenheten. Følgende er den 8-tastede sekvensen som representerer det 
opprinnelige fabrikkstandardpassordet.

Bruke passordfunksjonen
Merk deg følgende forholdsregler ved bruk av passordfunksjonen.

Passordfunksjonen beskytter mot uverifisert bruk av projektoren. Merk deg at det ikke er 
sikringsutstyr mot tyveri.
Du vil bli nødt til å skrive inn det opprinnelige fabrikkstandardpassordet første gang du bruker 
projektoren etter at du har skrudd på passordfunksjonen. Endre det opprinnelige 
fabrikkstandardpassordet til et som du velger selv så snart som mulig etter at du har skrudd på 
passordfunksjonen.
Husk at passordoperasjoner alltid utføres ved bruk av fjernstyringsenheten, så du bør passe på at 
du ikke mister eller roter bort fjernstyringsenheten.
Du må også merke deg at du ikke vil kunne skrive inn passordet dersom batteriene til 
fjernstyringsenheten er oppbrukt. Erstatt batteriene til fjernstyringsenheten så snart som mulig etter 
at de begynner å bli svake.

Passordbeskyttelse

[INPUT] [AUTO] [BLANK] [FREEZE] [ ] [ ] [ ] [ ]
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Hvis du glemmer passordet...
Dersom du glemmer passordet, må du ta med deg følgende to elementer til din CASIO-distributør for 
å få passordet fjernet. Merk deg at du må betale for å få passordet fjernet.

Merk deg at din CASIO-distributør ikke vil være i stand til å fjerne passordet på projektoren din hvis du 
ikke har med deg begge elementene som er listet opp ovenfor.
Dessuten, oppbevar garantien på projektoren på et trygt sted.

Viktig!
Dersom passordet ditt blir fjernet ved bruk av prosedyren som er beskrevet ovenfor, vil alle 
innstillingene på projektoren din tilbakestilles til sine opprinnelige fabrikkstandarder, bortsett fra 
Lystid.

Sørg for at du har passordet ditt skrevet ned!
Du vil ikke kunne bruke projektoren dersom du glemmer passordet til den. Vi anbefaler på det 
sterkeste at du har passordet skrevet ned eller har det registrert på en annen måte slik at du kan slå 
det opp hvis nødvendig.

For å endre passordet

1. Trykk på [MENU]-tasten for å vise oppsettmenyen.

2. Bruk [ ]-tasten til å velge “Alternativinnstillinger 1”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

3. Bruk [ ]-tasten for å velge “Passordbeskyttelse”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

Dette vil vise en dialogboks som ber deg om å skrive inn gjeldende passord.

4. Skriv inn det gjeldende passordet.
Dersom projektoren fortsatt er beskyttet av fabrikkstandardpassordet, utfør tasteoperasjonen 
som er vist nedenfor for å skrive det inn.

5. Etter at du har skrevet inn det gjeldende passordet, trykk på [ENTER]-tasten.
Dette viser skjermbildet for passordbeskyttelse.

6. Bruk [ ]-tasten for å velge “Endre passord”, og trykk deretter på [ENTER]-
tasten.

Dette vil vise en dialogboks som ber deg om å skrive inn det nye passordet.

1. Personlig legitimasjon (original eller kopi av førerkort, arbeidsidentitetskort osv.)
2. Projektorenhet

[INPUT] [AUTO] [BLANK] [FREEZE] [ ] [ ] [ ] [ ]
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7. Skriv inn en tastesekvens som er opp til åtte tasteoperasjoner lang.
Du kan bruke hvilken som helst av følgende taster som del av din passordtastesekvens. 
[INPUT], [AUTO], [BLANK], [FREEZE], [VOLUME], [COLOR MODE], [D-ZOOM +], [D-ZOOM –], 
[KEYSTONE +], [KEYSTONE –], [MENU], [POINTER], [O], [f], [Z], [ ], [ ], [ ], [ ], [FUNC]

8. Etter at du har skrevet inn det nye passordet, trykk på [ENTER]-tasten.
Dette vil vise en dialogboks som ber deg om å skrive inn det samme passordet igjen.

9. Skriv inn den samme passordtastesekvensen som du skrev inn i trinn 7 på nytt, 
og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Meldingen “Det nye passordet er blitt registrert.” indikerer at passordet har blitt endret. Trykk 
på [ESC]-tasten.
Dersom passordet du skrev inn på dette trinnet er forskjellig fra det som du skrev inn på 
trinn 7, vil meldingen “Passordet du skrev inn er galt.” komme til syne. Trykk på [ESC]-tasten 
for å gå tilbake til trinn 7.

For å endre passord ved påslåing-innstillingen

1. Utfør trinn 1 til 5 under “For å endre passordet” (side 33) og vis skjermbildet for 
passordbeskyttelse.

2. Etter at du har bekreftet at “Passord ved påslåing” er valgt, bruk [ ]- og [ ]-
tastene til å velge enten “På”- eller “Av”-innstillingen.

Å endre innstillingen fra “Av” til “På” vil føre til at dialogboksen for “Be om passord når 
strømmen slås på?” vil komme til syne. Trykk på [ENTER]-tasten for å bekrefte at du ønsker å 
skru på passord ved påslåing-beskyttelse, eller [ESC] for å avslutte dialogboksen uten å endre 
innstillingen.

3. Etter at du er ferdig, trykk på [MENU]-tasten for å avslutte oppsettmenyen.

For å endre egendefinert logofangstpassordinnstillingen

1. Utfør trinn 1 til 5 under “For å endre passordet” (side 33) og vis skjermbildet for 
passordbeskyttelse.

2. Trykk på [ ]-tasten for å velge “Logo-passord”.

3. Bruk [ ]- og [ ]-tastene for å velge “På” eller “Av”.
Å endre innstillingen fra “Av” til “På” vil føre til at dialogboksen for “Bruk passordverifisering 
før egendefinert logo-fangst?” vil komme til syne. Trykk på [ENTER]-tasten for å bekrefte at du 
ønsker å skru på egendefinert logopassordbeskyttelse, eller [ESC] for å avslutte dialogboksen 
uten å endre innstillingen.

4. Etter at du er ferdig, trykk på [MENU]-tasten for å avslutte oppsettmenyen.
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Kontrollpanel-låsen deaktiverer (låser) alle projektor-tastene, bortsett fra [P] (strøm)-tasten. Dette 
begrenser projektoroperasjon til fjernstyringsenheten, som beskytter mot utilsiktet feiloperasjon.

For å låse kontrollpanelet

1. Trykk på [MENU]-tasten for å vise oppsettmenyen.

2. Bruk [ ]-tasten til å velge “Alternativinnstillinger 2”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

3. Bruk [ ]-tasten til å velge “Kontrollpanellås”, og trykk deretter på [ENTER]-
tasten.

4. Bruk [ ]-tasten til å velge “På”.

5. Når bekreftelsesdialogboksen kommer til syne, trykk på [ENTER]-tasten.
Dette deaktiverer (låser) alle projektor-tastene, bortsett fra [P] (strøm)-tasten.

6. Etter at du er ferdig, trykk på [MENU]-tasten for å avslutte oppsettmenyen.

Merk
Selv om kontrollpanelet er låst kan du fjerne en varselsmelding (side 51) som kommer til syne på 
projektorskjermen ved å trykke på projektorens [ESC]-tast.

For å låse opp kontrollpanelet
Utfør én av de følgende operasjonene.

På projektoren, hold nede [ ]-tasten til meldingen “Kontrollpanelet ble låst opp.” kommer til syne.
For å bruke fjernstyringsenheten for å låse opp kontrollpanelet, utfør prosedyren under “For å låse 
kontrollpanelet” ovenfor. I trinn 4, trykk på [ ]-tasten på fjernstyringsenheten for å velge “Av”, og 
trykk deretter på [MENU]-tasten.

Kontrollpanel-lås
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Du kan bruke prosedyrene i dette avsnittet til å gjenopprette alle innstillingene på en bestemt 
hovedmeny eller alle innstillingene på oppsettmenyen til sine opprinnelige fabrikkstandarder.

For å gjenopprette alle innstillingene på en bestemt hovedmeny til sine 
opprinnelige fabrikkstandarder

1. Trykk på [MENU]-tasten for å vise oppsettmenyen.

2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å velge hvilken hovedmeny du ønsker å gjenopprette 
innstillingene til deres opprinnelige fabrikkstandarder.

Du kan velge Bildejustering 1, Bildejustering 2, Lydstyrkejustering, Skjerminnstillinger, 
Inndatainnstillinger, Alternativinnstillinger 1 eller Alternativinnstillinger 2.

3. Trykk på [ENTER]-tasten.

4. Bruk [ ]-tasten for å velge “Gjenopprett menystandarder”.

5. Trykk på [ENTER]-tasten.
Dette vil vise et bekreftelsesskjermbilde som det skjermbildet som vises nedenfor.

6. Bruk [ ]-tasten til å velge “Ja”.

7. For å gjenopprette innstillingene på hovedmenyen til deres opprinnelige 
standarder, trykk på [ENTER]-tasten.

For å avslutte operasjonen uten å gjøre noe som helst, trykk på [ESC] i stedet for [ENTER].

8. Etter at du er ferdig, trykk på [MENU]-tasten for å avslutte oppsettmenyen.

Merk
For detaljer om hvordan prosedyren ovenfor nullstiller innstillinger, se forklaringene til 
innstillingene under “Oppsettmenyinnhold” på side 38.

Gjenopprette projektorinnstillingene til sine 
opprinnelige fabrikkstandarder
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For å gjenopprette alle innstillingene på oppsettmenyen til sine opprinnelige 
fabrikkstandarder

1. Trykk på [MENU]-tasten for å vise oppsettmenyen.

2. Bruk [ ]-tasten til å velge “Gjenop. alle standarder”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

3. Etter at du har bekreftet at “Gjenop. alle standarder”-undermenyen er valgt, 
trykk på [ENTER]-tasten.

Dette viser en bekreftelsesmelding som spør om du ønsker å nullstille alle innstillingene.

4. Bruk [ ]-tasten til å velge “Ja”.

5. For å gjenopprette innstillingene på oppsettmenyen til deres opprinnelige 
standarder, trykk på [ENTER]-tasten.

Dette vil gjenopprette alle oppsettmenyinnstillingene til deres opprinnelige fabrikkstandarder, 
bortsett fra følgende: Språk, Lystid, Enhetens driftstid, passord stilt inn med 
passordbeskyttelse, egendefinert logo registrert med Egendef. logo-fangst.
For å avslutte operasjonen uten å gjøre noe som helst, trykk på [ESC] i stedet for [ENTER].

6. Etter at du er ferdig, trykk på [MENU]-tasten for å avslutte oppsettmenyen.
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Dette avsnittet inneholder tabeller som gir en detaljert forklaring om alle elementene som er inkludert i 
oppsettmenyen. Det følgende beskriver den type informasjon som kommer til syne i hver av 
kolonnene på tabellene.

Hovedmeny for Bildejustering 1

Oppsettmenyinnhold

Innstillingsnavn: Denne kolonnen viser navnene på innstillingene etter hvert som de kommer til syne 
på undermenyen.

Inndata: Denne kolonnen viser inndatakilden som hver enkelt innstilling støttes av.
Inndatakildenavn er forkortet som følger:

R : RGB-inndata
C : Komponent video-inndata
V : Video eller S-Video-inndata
H : HDMI (PC)-inndata
D : HDMI (DTV)-inndata
U : USB-inndata (gjelder kun USB-portmodeller)

Bokstaven N indikerer at innstillingen kan konfigureres når det ikke er noe inndatasignal.

Innstillingsenhet: Innstillingsenheten indikerer hvordan en innstilling lagres.
“Kildespesifikk” i denne kolonnen indikerer at separate innstillinger kan lagres for 
hver enkel inndatakilde.
“Enkel” i denne kolonnen indikerer at en enkelt innstilling lagres og anvendes, 
uavhengig av inndatakilden.

Beskrivelse: Denne kolonnen gir detaljer om innstillingselementet og hvordan du velger det. Den 
opprinnelige standardinnstillingen indikeres av en asterisk (*).

Innstillings-
navn

Inndata
Innstillings-

enhet
Beskrivelse

Lysstyrke R C V H D U Kildespesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å justere lysstyrken til det projiserte 
bildet. En større verdi produserer et skarpere bilde.

Kontrast R C V H D U Kildespesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å justere kontrasten til det projiserte 
bildet. En større verdi produserer en sterkere kontrast.

Skarphet V Kildespesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å velge konturenes skarphet i det 
projiserte bildet. En større verdi gjør bildet skarpere, mens en lavere 
verdi gjør det mykere.

Fargemetning V Kildespesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å justere fargemetningen til det 
projiserte bildet. En større verdi øker fargemetningen.

Fargenyanse V Kildespesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å justere fargenyansen til det projiserte 
bildet. En høyere verdi gjør bildet som helhet mer blåaktig, mens en 
lavere verdi gjør bildet som helhet mer rødaktig. Denne innstillingen 
støttes kun når signalet er NTSC eller NTSC4.43.
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Fargemodus R C V H D U Kildespesi-
fikk

Du kan velge blant forskjellige fargemodusinnstillinger i samsvar 
med bildeinnhold og projiseringsforhold.
Standard:

Bruk denne innstillingen når du ønsker å fremheve fargene i 
presentasjonen din.

Grafikk:
Bruk denne innstillingen når du ønsker at fotografier og grafikk 
skal virke naturlige.

Teater:
Bruk denne innstillingen til å få frem de mørke delene av bildene 
dine.

Tavle:
Bruk denne innstillingen for enkel visning når du projiserer over på 
en tavle.

Spill:
Bruk denne innstillingen til å optimalisere nyanser og lysstyrke.

Fargebalanse R C V H D U Kildespesi-
fikk

Denne undermenyen lar deg justere fargebalansen til det projiserte 
bildet.
Forhåndsinnstilt:

Du kan velge blant tre forhåndsinnstilte fargebalanseinnstillinger: 
Varm, Normal,* Kald.

Farge:
Du kan justere intensiteten til rødt, grønt og blått innenfor en 
rekkevidde på –50 til +50. En farges intensitet øker i takt med 
innstillingsverdien. Fargeinnstillinger kan kun justeres individuelt 
når “Normal” velges som “Forhåndsinnstilt” innstilling.

Øko-av-modus R C V H D U Enkel Når “Av” velges for “Alternativinnstillinger 1  Økomodus”, kan du 
velge én av de følgende projiseringsbildemodusene.
Lys:

Gir lysstyrke prioritet.
Normal:

Demper lysstyrken noe, og gir fargebalanse prioritet.

Gjenopprett 
menystandar-
der

R C V H D U Kildespesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å stille alle undermenyelementene i 
hovedmenyen for Bildejustering 1 tilbake til deres opprinnelige 
standardinnstillinger.

Å gjenopprette menystandarder når det ikke er noe inndatasignal, 
vil gjenopprette standardene for gjeldende valgt inndatakilde.

Innstillings-
navn

Inndata
Innstillings-

enhet
Beskrivelse
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Hovedmeny for Bildejustering 2

Om “Signalspesifikk”-innstillingsenheten
For elementene som har “Signalspesifikk” i “Innstillingsenhet”-kolonnen i tabellen ovenfor, blir 
innstillingen lagret for den spesifikke typen signal (XGA/60 Hz, SXGA/60 Hz osv.) som mates inn når 
innstillingen utføres, og ikke for en spesifikk inndatakilde.

Hovedmeny for Lydstyrkejustering

Innstillings-
navn

Inndata
Innstillings-

enhet
Beskrivelse

Vertikal 
posisjon

R C V Signalspesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å justere den vertikale posisjonen til 
inndatakildebildet innenfor projiseringsområdet.

Horisontal 
posisjon

R C V Signalspesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å justere den horisontale posisjonen til 
inndatakildebildet innenfor projiseringsområdet.

Frekvens R Signalspesi-
fikk

Når vertikale bånd kommer til syne i det projiserte bildet når RGB er 
valgt som inndatakilde, betyr det at frekvensinnstillingen ikke er 
korrekt. Dersom dette skjer, bruk denne innstillingen til å justere 
frekvensen manuelt.

Viktig!
Dersom dine manuelle frekvensinnstillinger gjør at bildet som 
blir matet inn fra datamaskinen forsvinner fra projiseringen av 
en eller annen grunn, kan du trykke på [AUTO]-tasten for å 
utføre en automatisk justeringsoperasjon, noe som bør føre til 
at bildet kommer til syne.

Fase R Signalspesi-
fikk

Når det er flimring i det projiserte bildet når RGB er valgt som 
inndatakilde, betyr det at faseinnstillingen ikke er korrekt. Dersom 
dette skjer, bruk denne innstillingen til å justere fasen manuelt.

Gjenopprett 
menystandar-
der

R C V Kildespesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å stille alle undermenyelementene i 
hovedmenyen for Bildejustering 2 tilbake til deres opprinnelige 
standardinnstillinger.

Å gjenopprette menystandarder vil gjenopprette standarder for 
gjeldende signaltype (XGA/60 Hz, SXGA/60 Hz osv.). kun.

Innstillings-
navn

Inndata
Innstillings-

enhet
Beskrivelse

Lydstyrke R C V H D U N Kildespesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å justere lydstyrkenivået til projektorens 
høyttaler eller AUDIO OUT-terminal.

Endring av denne innstillingen når det ikke er noe inndatasignal 
endrer lydstyrkeinnstillingen til den gjeldende valgte signalkilden.

Gjenopprett 
menystandar-
der

R C V H D U N Kildespesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å la lydstyrke gå tilbake til sin 
opprinnelige standardinnstilling.

Å gjenopprette menystandarder når det ikke er noe inndatasignal, 
vil gjenopprette standardene for gjeldende valgt inndatakilde.
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Hovedmeny for Skjerminnstillinger
Innstillings-

navn
Inndata

Innstillings-
enhet

Beskrivelse

Trapeskorrek-
sjon

R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen til å utføre trapeskorreksjon på det 
projiserte bildet.

Sideforhold R C V H D Kildespesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å velge et sideforhold for det projiserte 
bildet.

Inndatakilde: RGB eller HDMI (PC)
Normal*:

Projiserer ved projektorens største mulige størrelse mens den 
vedlikeholder sideforholdet for inndatasignalet.

Hel:
Projiserer ved projektorens største mulige størrelse ved å forstørre 
eller redusere inndatasignalet.

4:3 (kun XJ-H2600/XJ-H2650):
Uavhengig av sideforholdet for inndatasignalet, blir bildets 
størrelse alltid gjort om til å ha et sideforhold på 4:3 for projisering.

Sann (kun XJ-H2600/XJ-H2650):
Projiserer inndatasignalet ved dets faktiske størrelse 
(1 inndatakildeprikk tilsvarer én projektorutdatapikselprikk) i 
midten av projektorens projiseringsskjermbilde. Dersom 
inndatasignaloppløsningen overstiger projektorens 
utdataoppløsning, blir overskuddet avbrutt.

Inndatakilde: Video, S-Video, komponent 
eller HDMI (DTV)
Normal*:

Projiserer ved projektorens største mulige størrelse mens den 
vedlikeholder sideforholdet for inndatasignalet.

16:9 :
Denne innstillingen spesifiserer et 16:9 sideforhold, hvilket er det 
samme som en filmlerret, høydefinisjons-TV osv. Bruk av denne 
innstillingen når inndatasignalet er et 16:9 bilde som har blitt klemt 
sammen til et 4:3 bilde fører til at bildet vises med sitt normale 
16:9 sideforhold.

4:3 (kun XJ-H2600/XJ-H2650):
Uavhengig av sideforholdet for inndatasignalet, blir bildets 
størrelse alltid gjort om til å ha et sideforhold på 4:3 for projisering.

Letterbox (kun XJ-H2600/XJ-H2650):
Dette vil gjøre om bildets størrelse horisontalt til 1280 prikker og 
projisere 800 vertikale prikker i midten av bildet, noe som 
beholder sideforholdet til inndatasignalet.

Merk
Når du projiserer mens “Sann” er valgt som 
sideforholdinnstilling for et RGB-signal med en oppløsning 
som er mindre enn SVGA, blir bildet forstørret til SVGA og 
projisert.
For detaljer om projeksjonsskjermvisningsforhold for 
forskjellige sideforholdinnstillinger, se 
“Sideforholdsinnstilling og projeksjonsbilde” (side 60).

Viktig!
Merk at å forstørre eller redusere størrelsen på et bilde for 
kommersielle formål eller offentlig presentasjon, kan bryte den 
lovlige beskyttede opphavsretten til innehaveren av det 
opprinnelige materialet.
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Projeksjons-
modus

R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen til å spesifisere om projiseringen skal skje 
fra foran eller bak på skjermbildet.
Foran*:

Velg dette alternativet for å projisere fra foran på skjermbildet.
Bak:

Velg dette alternativet fra den bakre delen av skjermbildet. Denne 
innstillingen knipser det projiserte bildet foran horisontalt.

Takmontering R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen til å konfigurere projektoren for bruk i en 
installasjon der den er plassert opp-ned.
På:

Knipser det projiserte bildet horisontalt og vertikalt.
Av*:

Projiserer et normalt bilde.

Oppstarts-
skjermbilde

R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen for å spesifisere om et 
oppstartsskjermbilde skal projiseres hver gang projektoren skrus på 
eller ikke.
Logo:

Velg dette alternativet for å projisere projektorens innebygde 
logoskjermbilde.

Egend. logo:
Velg dette alternativet for å projisere den egendefinerte logoen 
som er registrert med “Egendefinert logo-fangst” (side 30).

Ingen*:
Velg dette alternativet når du ikke ønsker å projisere et 
oppstartsskjermbilde.

Ikke-noe-
signal-
skjermbilde

R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen til å spesifisere hva som skal projiseres 
når det ikke er noe inndatasignal til projektoren.
Blå*:

Velg dette alternativet for å projisere et blått skjermbilde.
Svart:

Velg dette alternativet for å projisere et svart skjermbilde.
Logo:

Velg dette alternativet for å projisere projektorens innebygde 
logoskjermbilde.

Egend. logo:
Velg dette alternativet for å projisere den egendefinerte logoen 
som er registrert med “Egendefinert logo-fangst” (side 30).

Blank skjerm R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen til å spesifisere hva som skal projiseres 
etter at [BLANK]-tasten trykkes ned.
Blå:

Velg dette alternativet for å projisere et blått skjermbilde.
Svart*:

Velg dette alternativet for å projisere et svart skjermbilde.
Logo:

Velg dette alternativet for å projisere projektorens innebygde 
logoskjermbilde.

Egend. logo:
Velg dette alternativet for å projisere den egendefinerte logoen 
som er registrert med “Egendefinert logo-fangst” (side 30).

Innstillings-
navn

Inndata
Innstillings-

enhet
Beskrivelse
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Hovedmeny for Inndatainnstillinger

Gjenopprett 
menystandar-
der

R C V H D U N Kildespesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å stille alle undermenyelementene i 
hovedmenyen for Skjerminnstillinger tilbake til deres opprinnelige 
standardinnstillinger.

Å gjenopprette menystandarder når det ikke er noe inndatasignal, 
vil gjenopprette standardene for gjeldende valgt inndatakilde.
Merk at innstillingene for “Trapeskorreksjon”, 
“Projeksjonsmodus”, “Takmontering”, “Oppstartsskjermbilde”, 
“Ikke-noe-signal-skjermbilde” alltid blir stilt tilbake til sine 
opprinnelige standarder, uavhengig av gjeldende valgt 
inndatakilde.

Innstillings-
navn

Inndata
Innstillings-

enhet
Beskrivelse

COMPUTER1-
inngang/
COMPUTER2-
inngang

R C N Enkel Bruk denne undermenyen til å spesifisere manuelt den type signal 
som mates inn fra projektorens COMPUTER IN 1-/COMPUTER IN 2-
terminal.
Auto*:

Oppdager automatisk signalet som mates inn fra COMPUTER 
IN 1-/COMPUTER IN 2-terminalen og konfigurerer passende 
inndataprotokoll.

RGB:
Velg dette alternativet når en datamaskin er koblet til COMPUTER 
IN 1-/COMPUTER IN 2-terminalen. For detaljer om å koble til en 
datamaskin, se “Koble en datamaskins analoge RGB-utgang til 
projektoren” (side 12).

Komponent:
Velg denne innstillingen når projektorens COMPUTER IN 1-/
COMPUTER IN 2-terminal er koblet til komponent video-utgangen 
på en videoenhet som bruker en kommersielt tilgjengelig 
komponent videokabel. For detaljer om tilkobling, se “Koble til en 
videoenhet” (side 14).

Merk
Innstillingen til dette elementet kan ikke endres når 
projektoren er i 3D-inndatamodus (“3D-inndatamodus”, 
side 17) eller når “På” velges i “Alternativinnstillinger 2  
Interaktiv peker”-innstillingen.

Videosignal/
S-Videosignal

V N Enkel Bruk denne undermenyen til å spesifisere manuelt den type signal 
som mates inn fra projektorens VIDEO-terminal eller S-VIDEO-
terminal.
Auto*:

Velg denne innstillingen for å få projektoren til å bytte 
videosignalsystem automatisk i samsvar med inndatasignalet fra 
videoenheten som er koblet til VIDEO-terminalen eller S-VIDEO-
terminalen.

NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 / SECAM:
Hver innstilling velger det anvendelige videosystemet. Bruk disse 
innstillingene når du ønsker å spesifisere kun ett spesifikt 
videosignal for VIDEO-terminalen eller S-VIDEO-terminalen.

Innstillings-
navn

Inndata
Innstillings-

enhet
Beskrivelse
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Hovedmeny for Alternativinnstillinger 1

Signalnavnin-
dikator

R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen til å spesifisere om navnet på gjeldende 
valgt signalkilde skal vises i det projiserte bildet eller ikke.
På*:

Velg dette alternativet for å skru på visningen av navnet på den 
gjeldende valgte signalkilden i det projiserte bildet.

Av:
Velg dette alternativet for å skru av visningen av signalkildenavnet.

Gjenopprett 
menystandar-
der

R C V H D U N Kildespesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å stille alle undermenyelementene i 
hovedmenyen for Inndatainnstillinger tilbake til deres opprinnelige 
standardinnstillinger.

Å gjenopprette menystandarder når det ikke er noe inndatasignal, 
vil gjenopprette standardene for gjeldende valgt inndatakilde.
Merk at “Signalnavnindikator”-innstillingen alltid går tilbake til sin 
opprinnelige standard, uavhengig av gjeldende valgt inndatakilde.

Innstillings-
navn

Inndata
Innstillings-

enhet
Beskrivelse

Automatisk 
trapeskorrek-
sjon

R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen til å skru automatisk trapeskorreksjon på 
eller av.
På*:

Velg dette alternativet for å skru på automatisk trapeskorreksjon.
Av:

Velg dette alternativet for å skru av automatisk trapeskorreksjon.

Automatisk 
justering

R N Kildespesi-
fikk

Bruk denne undermenyen til å velge om projektoren skal oppdage 
RGB-inndatasignaltypen (oppløsning, frekvens) og justere 
projiseringsbildet deretter (automatisk justering).
1*:

Velg dette alternativet for å skru på automatisk justering.
2:

Velg dette alternativet for å skru på automatisk justering når et 
1360 × 768 eller 1400 × 1050 -signal ikke projiseres korrekt.

3:
Velg dette alternativet for å skru på automatisk justering når et 
1366 × 768 -signal ikke projiseres korrekt.

Av:
Velg dette alternativet for å skru av automatisk justering.

Økomodus R C V H D U N Enkel Se “Økomodus (Strømsparing, lite støy)” (side 25).

Automatisk 
hvitbalanse

R C V H D U N Enkel Skrur automatisk hvitbalansejustering på eller av.
På*:

Hvitbalanse justeres automatisk. Kan forbedre fargereproduksjon.
Av:

Hvitbalanse justeres ikke automatisk.

Innstillings-
navn

Inndata
Innstillings-

enhet
Beskrivelse
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Automatisk 
avslåing

R C V H D U N Enkel Automatisk avslåing lar deg spesifisere tidsmengden til projektordrift 
og inndatasignaldeaktivering som er tillatt før automatisk avslåing 
utløses for å skru av projektorstrømmen automatisk. Automatisk 
avslåing kan deaktiveres dersom du ønsker det.
5 min., 10 min.*, 15 min., 20 min., 30 min:

Tid før automatisk avslåing utløses.
Av:

Deaktiverer automatisk avslåing.

Merk
(for USB-portmodellbrukere)
Automatisk avslåing er deaktivert hver gang projektoren gjør 
noe av det følgende.

– Projisere det opprinnelige skjermbildet for Viser
– Projiserer skjermbildet for Trådløs hvilemodus
– Bruke Trådløs for en trådløs LAN-tilkobling mellom 

projektoren og en datamaskin eller annen terminal

Passordbe-
skyttelse

R C V H D U N Enkel Se “Passordbeskyttelse” på (side 32).

Direkte 
påslåing

R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen til å skru direkte påslåing på eller av. Se 
“Direkte påslåing” på (side 29).
På:

Velg dette alternativet for å skru på direkte påslåing.
Av*:

Velg dette alternativet for å skru av direkte påslåing.

Språk R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen til å spesifisere hvilket språk du vil bruke 
for meldinger, oppsettmenyer osv.
Engelsk / fransk / tysk / italiensk / spansk / svensk / portugisisk / 
nederlandsk / norsk / polsk / finsk / tsjekkisk / tyrkisk / russisk / 
kinesisk (forenklet) / kinesisk (tradisjonell) / koreansk / japansk

Merk
(for USB-portmodellbrukere)
Dersom du har portugisisk, nederlandsk, norsk, polsk, finsk, 
tsjekkisk, tyrkisk eller russisk valgt som projektorens språk, vil 
valg av en ekstern enhet som er tilkoblet til projektorens USB-
A-port som inndatakilde føre til at noen menyer og meldinger 
vises på engelsk.

Gjenopprett 
menystandar-
der

R C V H D U N Enkel Denne undermenyen stiller alle undermenyelementene i 
hovedmenyen for Alternativinnstillinger 1 tilbake til deres 
opprinnelige standardinnstillinger.

Språkinnstillingen og passordet stilles ikke tilbake til sine 
opprinnelige fabrikkstandarder.
“Automatisk justering”-elementet stilles kun tilbake til sin 
opprinnelige standard når RGB-inndata velges som inndatakilde. 
Alle de andre elementene stilles tilbake til sine opprinnelige 
standarder, uavhengig av gjeldende valgt inndatakilde.

Innstillings-
navn

Inndata
Innstillings-

enhet
Beskrivelse



46

Hovedmeny for Alternativinnstillinger 2
Innstillings-

navn
Inndata

Innstillings-
enhet

Beskrivelse

Peker R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen til å spesifisere den type peker som først 
kommer til syne når du trykker på [POINTER]-tasten.

Plug and Play
(gjelder kun 
USB-
portmodeller)

R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen til å skru plug-and-play på eller av.
På*:

Velg dette alternativet for å skru på plug-and-play. Dette vil la 
projektoren oppdage når en ekstern USB-enhet er koblet til og 
gjøre denne enheten til inndatakilden automatisk.

Av:
Velg dette alternativet for å skru av plug-and-play.

Merk
For detaljer om plug-and-play, se “USB-funksjonsguide”.
Plug-and-play er deaktivert når projektoren er i 
3D-inndatamodus (“3D-inndatamodus”, side 17) eller når 
“På” velges i “Alternativinnstillinger 2  Interaktiv peker”-
innstillingen, uavhengig av innstillingen til dette elementet.

Lydutgang R C V H D U N Enkel Spesifiserer om inndatalydsignalet bør mates ut fra projektorens 
innebygde høyttaler eller fra linjeutgangen.
Høyttaler*:

Mater ut lydsignalet som mates inn i projektoren fra høyttaleren.
Linje:

Mater ut lydsignalet som mates inn i projektoren fra AUDIO OUT-
terminalen.

Stor høyde R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen til å skru innstillingen for viftehastighet ved 
stor høyde på eller av i samsvar med høyden i området der du bruker 
projektoren.
På:

Velg denne innstillingen når du bruker projektoren i et område 
med stor høyde (1500 til 3000 meter over havet) der luften er tynn. 
Denne innstillingen øker avkjølingseffektiviteten.

Av*:
Velg denne innstillingen ved normale høyder (opp til 1500 meter).

Viktig!
Ikke bruk denne projektoren ved større høyder enn 
3000 meter over havet.

Kontrollpanel-
lås

R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen til å deaktivere (låse) og aktivere (låse opp) 
projektorens kontrollpanel.
På:

Velg denne innstillingen for å deaktivere (låse) alle projektorens 
tasteoperasjoner, bortsett fra [P] (strøm).

Av*:
Velg denne innstillingen for å aktivere (låse opp) projektorens 
tasteoperasjoner.

Egendef. logo-
fangst

R C V H D U Enkel Se “Egendefinert logo-fangst” (side 30).
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Standby RGB/
Audio

R C V H D U N Enkel Bruk denne undermenyen til å konfigurere projektoren for overføring 
av videosignalet fra COMPUTER IN 1-terminalen til MONITOR OUT-
terminalen, og overføring fra AUDIO IN 1-terminalen til AUDIO OUT-
terminalen når projektoren er i hvilemodus (projektoren er av men 
med strømtilførsel).
Utgang:

Velg denne innstillingen for å mate ut video og lydsignaler mens 
projektoren er i hvilemodus.

Av*:
Velg denne innstillingen for ikke å mate ut video og lydsignaler 
mens projektoren er i hvilemodus.

Merk
Når “Utgang” er valgt i denne innstillingen, blir lyd matet ut 
fra AUDIO OUT-terminalen under hvilemodus, uavhengig av 
projektorens gjeldende “Alternativinnstillinger 2  
Lydutgang”-innstilling.
Inndatasignaler fra COMPUTER IN 2-terminalen og AUDIO 
IN 2-terminalen kan ikke mates ut fra MONITOR OUT-
terminalen og AUDIO OUT-terminalene under 
projektorhvilemodus.

Teksting V N Enkel Spesifiserer om bildetekst skal vises når et videosignal der de er 
inkludert blir projisert.
Av*:

Bildetekst vises ikke.
CC1, CC2, CC3, CC4:

Indikerer utdatainnstilling for gjeldende bildetekst (CC1, CC2, 
CC3, CC4).

Merk
Trapeskorreksjon påvirker ikke vist bildetekst.

Interaktiv 
peker

R H Enkel Aktiverer/deaktiverer driften til den valgfrie tilgjengelige interaktive 
pekeren (YA-P10).
På:

Interaktiv pekeroperasjon aktivert.
Av*:

Interaktiv pekeroperasjon deaktivert.

Viktig!
Velg kun “På” for dette elementet når du bruker en interaktiv 
peker. Velg “Av” når du ikke bruker den.

Merk
Interaktiv pekeroperasjon er alltid deaktivert når projektoren er 
i 3D-inndatamodus (side 17), uavhengig av denne 
innstillingen.

Gjenopprett 
menystandar-
der

R C V H D U N Enkel Denne undermenyen stiller alle undermenyelementene i 
hovedmenyen for Alternativinnstillinger 2 tilbake til deres 
opprinnelige standardinnstillinger. Merk deg imidlertid at en 
egendefinert logo fanget med “Egendef. logo-fangst” ikke 
initialiseres.

Innstillings-
navn

Inndata
Innstillings-

enhet
Beskrivelse
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Hovedmeny for Kablede LAN-innstillinger (kun USB-portmodeller)

Hovedmeny for USB-innstillinger (kun USB-portmodeller)
Hovedmenyen for USB-innstillinger er kun tilgjengelig når det er en ekstern enhet koblet til 
projektorens USB-A-port. For detaljer, se “USB-funksjonsguide” og “Trådløs Funksjonsveiledning”.

Innstillings-
navn

Inndata
Innstillings-

enhet
Beskrivelse

Fjernstyring på R C V H D U N Enkel Spesifiserer om projektoren kan skrus på via kablet LAN når 
projektoren er i hvilemodus (projektoren er av, men får strømtilførsel).
Aktiver:

Strøm på aktivert.
Deaktiver*:

Strøm på deaktivert.

Viktig!
Å utføre en “Tilbakestille nettverksinnstillinger”-operasjon eller 
“Gjenop. alle standarder”-operasjon med oppsettmenyen vil 
føre til at denne innstillingen endrer seg til “Deaktiver”. Dersom 
du betjener projektoren ved bruk av en kablet LAN-innstilling, 
sørg for at du endrer denne innstillingen tilbake til “Aktiver” 
etter initialisering.

PJLink-
autentifisering

R C V H D U N Enkel Aktiverer og deaktiverer PJLINK-tilkoblingsautentifisering.
Aktiver*:

PJLink-tilkoblingsautentifisering aktivert.
Deaktiver:

PJLink-tilkoblingsautentifisering deaktivert.

Kablede LAN-
info

R C V H D U N Enkel Viser følgende informasjon.
Projektornavn:

Projektorens gjeldende tildelte navn.
MAC-adresse:

Fastsatt MAC-adresse tildelt hver enkelt projektor.
IP-adresse:

Projektorens gjeldende IP-adresse.
DHCP:

Projektorens gjeldende DHCP-innstillingsstatus (“Auto” eller 
“Deaktiver”).

Projektornavnet, IP-adressen og DHCP-innstillinger kan konfigureres 
ved bruk av projektorens systemadministratorside, som du får 
tilgang til på en datamaskin som er koblet til projektoren ved hjelp av 
LAN. For detaljer, se “Trådløs Funksjonsveiledning”.

Tilbakestille 
nettverks-
innstillinger

R C V H D U N Enkel Setter alle projektornettverksinnstillinger (alle innstillingene på 
systemadministratorsiden) tilbake til deres opprinnelige standarder.
For detaljert informasjon om sideinnstillinger for 
systemadministrator, se “Systemadministrator-sideinnstillinger”-
avsnittet i “Trådløs Funksjonsveiledning”.
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Hovedmeny for Driftsinformasjon

Hovedmeny for å Gjenop. alle standarder

Innstillings-
navn

Inndata
Innstillings-

enhet
Beskrivelse

Inndatasignal R C V H D U N Kildespesi-
fikk

Dette undermenyelementet viser gjeldende valgt inndatasignal (RGB, 
Komponent, Video, S-Video, HDMI (PC) eller HDMI (DTV)). “- - - -” 
indikeres her når det ikke er noe inndatasignal.

Signalnavn R C V H D U Kildespesi-
fikk

Dette undermenyelementet viser signalnavnet til signalet som mates 
inn i projektoren. For detaljer om signalnavn, se “Signalnavn” under 
“Signaler som støttes” (side 62).

Oppløsning R H Kildespesi-
fikk

Dette undermenyelementet kommer kun til syne når RGB er 
inndatasignalet. Det viser antall vertikale og horisontale piksler i 
oppløsningen til RGB- eller HDMI (PC)-inndatasignalet.

Horisontal 
frekvens

R C V H D Kildespesi-
fikk

Dette undermenyelementet viser den horisontale frekvensen til 
inndatasignalet.

Vertikal 
frekvens

R C V H D Kildespesi-
fikk

Dette undermenyelementet viser den vertikale frekvensen til 
inndatasignalet.

Skannemetode R C H D Kildespesi-
fikk

Dette undermenyelementet kommer kun til syne når RGB, 
Komponent, HDMI (PC) eller HDMI (DTV) er inndatasignalet og viser 
inndatasignalets skannemetode. Skannemetode er flettet sammen 
eller ikke flettet sammen for RGB eller HDMI (PC)-signalinndata, og 
flettet sammen eller progressivt for en komponent eller HDMI (PC)-
signalinndata.

Lystid R C V H D U N Enkel Dette undermenyelementet viser det samlede antall timer gjeldende 
lyskilde har blitt brukt til dags dato.

Innstillings-
navn

Inndata
Innstillings-

enhet
Beskrivelse

Enhetens 
driftstid

R C V H D U N Enkel Dette undermenyelementet viser samlet operasjonstid for denne 
enheten. Denne tiden kan ikke nullstilles.

Gjenop. alle 
standarder

R C V H D U N Enkel Denne undermenyen stiller alle undermenyelementene i 
hovedmenyene tilbake til deres opprinnelige standardinnstillinger. 
Denne operasjonen kan utføres uavhengig av gjeldende valgt 
inndatakilde og uavhengig av om et signal for øyeblikket blir matet 
inn eller ikke. For detaljer om denne prosedyren, se “For å 
gjenopprette alle innstillingene på oppsettmenyen til sine 
opprinnelige fabrikkstandarder” (side 37).
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Rengjøre projektoren
Foreta periodisk renhold av projektorens ytre, linse, luftinntaket og ventilasjonsåpningene 
regelmessig.

Viktig!
Før du rengjør projektoren må du sørge for at du har koblet den fra strømuttaket og at den er 
fullstendig avkjølt.

Tørk av projektorens ytre med en myk klut som har blitt fuktet i en svak oppløsning med vann og et 
mildt og nøytralt rengjøringsmiddel. Sørg for at du vrir opp all overflødig fukt fra kluten før du tørker av.
Du må aldri bruke benzen, alkohol, fortynner eller et annet flyktig middel for rengjøring.

Tørk forsiktig av linsen med en kommersielt tilgjengelig linseklut eller optisk linsepapir, som de for 
briller eller kameraobjektiver. Ikke bruk unødig kraft når du rengjør linsen og pass på at du unngår å 
skade linsen.

Støv og skitt har en tendens til å samle seg rundt ventilasjonsåpningene. På grunn av dette bør du 
bruke en støvsuger til å suge opp oppsamlet støv og skitt periodisk som vist nedenfor.

Viktig!
Fortsatt bruk av projektoren etter at støv har samlet seg rundt ventilasjonsåpingene kan 
forårsake overoppheting av interne komponenter og føre til funksjonsfeil.

Rengjøre projektorens ytre

Rengjøre linsen

Rengjøre ventilasjonsåpningene
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Feilsøking

Indikatorene holder deg informert om projektorens gjeldende driftsstatus. Følgende viser hvordan 
indikatorene ser ut når driften er normal.

Når en varselsmelding kommer til syne på projeksjonsskjermbildet, eller når POWER/STANDBY, 
LIGHT og TEMP-indikatorene lyser eller blinker i et annet mønster enn de som er vist ovenfor, betyr 
det at en projektorfeil har inntruffet. For detaljer, se “Feilindikatorer og varselsmeldinger” (nedenfor).

Varselsmeldinger og indikatorer lar deg få vite hva problemet er når en projektorfeil inntreffer.
Når en feil inntreffer, vent til viften stopper før du kobler fra strømledningen. Dersom du kobler fra 
strømledningen mens viften fortsett er i drift, kan det være at en feil inntreffer når du kobler inn 
strømledningen på nytt.

Indikatorer

Når indikatorene ser ut som 
dette:

Betyr det dette:

POWER/
STANDBY LIGHT TEMP Du har akkurat koblet strømledningen inn i et strømuttak. Vent til projektoren 

har gått over i hvilemodus (se nedenfor) før du prøver å skru på strømmen.

Gyllen Gyllen Gyllen

Hvilemodus: Strømledningen er koblet til og projektoren er i hvilemodus.

Gyllen

Projektoren varmer seg opp etter at den har blitt skrudd på.

Grønn Gyllen Gyllen

Projektoren er på og er klar for bruk.

Grønn

Projektoren utfører innvendige strømavslåingsprosesser.

Gyllen

“På (Auto)” eller “På (Manuell)” velges for projektorens økomodus (side 25)-
innstilling.Grønn Grønn

 : Tent : Blinker  : Slukket

Feilindikatorer og varselsmeldinger

Indikator/feilmelding Beskrivelse og påkrevd handling

POWER : Grønt konstant lys Projektorens innvendige temperatur er veldig høy. Trykk på [ESC]-tasten 
for å fjerne varselsmeldingen og utfør følgende trinn.
1 Kontroller om projektorens ventilasjonsåpninger blokkeres, og sørg for 

at det er tilstrekkelig rom rundt projektoren. Se “Forholdsregler for 
oppsett” (side 11).

2 Dersom det har samlet seg støv rundt ventilasjonsåpningene, skru av 
projektoren og fjern det. Se “Rengjøre projektoren” (side 50).

LIGHT : –

TEMP : –

Melding : Den innvendige 
temperaturen er for høy. 
Kontroller om 
projektorens 
ventilasjonsåpninger er 
blokkerte.
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POWER : Gyllent blinker  
Gyllent konstant lys

Strømmen har skrudd seg av automatisk på grunn av innvendig 
overoppheting. Utfør følgende trinn.
1 Kontroller om projektorens ventilasjonsåpninger blokkeres, og sørg for 

at det er tilstrekkelig rom rundt projektoren. Se “Forholdsregler for 
oppsett” (side 11).

2 Dersom det har samlet seg støv rundt ventilasjonsåpningene, fjern det. 
Se “Rengjøre projektoren” (side 50).

Dersom det ikke er noe problem med projektorens ventilasjonsåpninger, 
bekreft at POWER/STANDBY-indikatoren lyser gyllent (uten å blinke), og 
skru deretter strømmen på igjen. Dersom feilen inntreffer igjen når du 
skrur på strømmen, kontakt din detaljhandler eller nærmeste autoriserte 
CASIO-servicesenter.

LIGHT : –

TEMP : –

Melding : Den innvendige 
temperaturen er for høy. 
Projektoren vil slå seg av.

POWER : Gyllent blinker  
Rødt konstant lys

Strømmen har skrudd seg av automatisk på grunn av et vifteproblem. 
Bekreft at POWER/STANDBY-indikatoren lyser rødt (uten å blinke) og at 
viften har stoppet. Etter at du har kontrollert POWER/STANDBY-
indikatoren, koble strømledningen fra projektoren og vent på at alle 
projektorens indikatorer slukker. Deretter kobler du strømledningen til på 
nytt og skrur på strømmen til projektoren igjen.
Dersom feilen inntreffer igjen når du skrur på strømmen, kontakt din 
detaljhandler eller nærmeste autoriserte CASIO-servicesenter.

LIGHT : Rødt konstant lys

TEMP : Rødt konstant lys

Melding : Det er et problem med 
viften. Projektoren vil slå 
seg av.

POWER : Gyllent blinker  
Rødt konstant lys

Strømmen har skrudd seg av automatisk på grunn av et systemproblem. 
Etter at du har bekreftet at POWER/STANDBY-indikatoren lyser rødt (uten 
å blinke), koble strømledningen fra projektoren og vent på at alle 
projektorens indikatorer slukker. Deretter kobler du strømledningen til på 
nytt og skrur på projektoren igjen.
Dersom feilen inntreffer igjen når du skrur på strømmen, kontakt din 
detaljhandler eller nærmeste autoriserte CASIO-servicesenter.

LIGHT : –

TEMP : Rødt konstant lys

Melding : Det er oppstått et 
systemproblem. 
Projektoren vil slå seg av.

POWER : Grønt konstant lys Et systemproblem har inntruffet, hvilket kan føre til problemer med noen 
funksjoner. Skru av projektoren, koble strømledningen fra projektoren og 
vent på at alle projektorens indikatorer slukker. Deretter kobler du 
strømledningen til på nytt og skrur på projektoren igjen.
Dersom feilen inntreffer igjen når du skrur på strømmen, kontakt din 
detaljhandler eller nærmeste autoriserte CASIO-servicesenter.
Trykk på [ESC]-tasten for å fjerne varselsmeldingen.

LIGHT : –

TEMP : –

Melding : Det er oppstått et 
systemproblem. Normal 
projeksjon er kanskje ikke 
mulig.

POWER : Grønt konstant lys

LIGHT : –

TEMP : –

Melding : Det er et problem med 
systemet. Lydfunksjonen 
fungerer muligens ikke 
som den skal.

POWER : Grønt konstant lys USB- eller LAN-tilkoblingen ble avsluttet på grunn av et problem med 
USB-porten eller LAN-porten. For å bruke USB- eller LAN-funksjonen, 
skru av projektoren og skru den på igjen.
Dersom feilen inntreffer igjen når du skrur på strømmen, kontakt din 
detaljhandler eller nærmeste autoriserte CASIO-servicesenter.
Trykk på [ESC]-tasten for å fjerne varselsmeldingen.

LIGHT : –

TEMP : –

Melding : Det oppstod et problem 
med USB-porten eller 
LAN-inngangen.

Indikator/feilmelding Beskrivelse og påkrevd handling
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POWER : Gyllent blinker  
Rødt konstant lys

Projektoren skrudde seg av automatisk på grunn av et problem som 
antagelig ble forårsaket av ekstern digital støy eller en annen grunn. 
Bekreft at POWER/STANDBY-indikatoren lyser rødt (uten å blinke). Etter 
at du har kontrollert POWER/STANDBY-indikatoren, koble 
strømledningen fra projektoren og vent på at alle projektorens indikatorer 
slukker. Deretter kobler du strømledningen til på nytt og skrur på 
strømmen til projektoren igjen.
Dersom feilen inntreffer igjen når du skrur på strømmen, kontakt din 
detaljhandler eller nærmeste autoriserte CASIO-servicesenter.

LIGHT : –

TEMP : Rødt konstant lys

Melding : –

POWER : Gyllent blinker  
Rødt konstant lys

Projektoren skrudde seg av automatisk fordi lyskildeenheten skrudde seg 
av eller ikke skrudde seg på. Etter at du har bekreftet at POWER/
STANDBY-indikatoren lyser rødt (uten å blinke), kobler du fra 
strømledningen. Vent en liten stund, og koble den deretter til på nytt, og 
skru på projektoren igjen.
Dersom feilen inntreffer igjen når du skrur på strømmen, kontakt din 
detaljhandler eller nærmeste autoriserte CASIO-servicesenter.

LIGHT : Rød blinking 
(0,5 sekunds intervall)

TEMP : Rød blinking 
(0,5 sekunds intervall)

Melding : –

POWER : Gyllent blinker  
Rødt konstant lys

Strømmen har skrudd seg av automatisk på grunn av en minnefeil på 
projektoren. Bekreft at POWER/STANDBY-indikatoren lyser rødt (uten å 
blinke). Etter at du har kontrollert POWER/STANDBY-indikatoren, koble 
strømledningen fra projektoren og vent på at alle projektorens indikatorer 
slukker. Deretter kobler du strømledningen til på nytt og skrur på 
strømmen til projektoren igjen.
Dersom feilen inntreffer igjen når du skrur på strømmen, kontakt din 
detaljhandler eller nærmeste autoriserte CASIO-servicesenter.

LIGHT : Ikke tent eller blinker rødt

TEMP : Rød blinking 
(2 sekunds intervall)

Melding : –

POWER : Gyllent blinker  
Rødt konstant lys

Strømmen har skrudd seg av automatisk fordi dekslet til lyskildeenheten 
er åpent. Utfør følgende trinn.
1 Etter at du har bekreftet at POWER/STANDBY-indikatoren lyser rødt 

(uten å blinke), kobler du strømledningen fra projektoren.
2 Kontroller for å være sikker på at dekslet til lyskildeenheten er lukket.
3 Koble strømledningen til på nytt og skru på projektoren igjen.
Dersom feilen inntreffer igjen når du skrur på strømmen, kontakt din 
detaljhandler eller nærmeste autoriserte CASIO-servicesenter.

LIGHT : –

TEMP : Gyllen blinking 
(1 sekunds intervall)

Melding : –

Indikator/feilmelding Beskrivelse og påkrevd handling
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Kontroller følgende elementer hver gang du opplever problemer med projektoren.

Feilsøking for projektoren

Problem Årsak og anbefalt handling

Strømmen skrur seg ikke 
på.

Dersom POWER/STANDBY-indikatoren ikke lyser, er ikke strømledningen koblet til 
som den skal. Koble strømledningen til på korrekt måte.
Dersom TEMP- eller LIGHT-indikatoren fortsetter å blinke eller er tent, betyr det at 
en feil av noe slag har inntruffet. Se “Feilindikatorer og varselsmeldinger” (side 51).

Ikke noe bilde blir projisert 
eller det projiserte bildet er 
unormalt.

Datamaskinen eller videoenheten som er koblet til projektoren er ikke skrudd på 
eller mater ikke ut et videosignal. Sørg for at den tilkoblede datamaskinen eller 
videoenheten er skrudd på, og utfør den nødvendige handlingen på den for å mate 
ut et videosignal.
Korrekt utdatakilde er ikke valgt på projektoren. På projektoren, velg korrekt 
inndatakilde som korresponderer med den tilkoblede enheten.
Det kan være at bilder ikke blir projisert som de skal når du har en komponent 
video-utgang på en videoenhet koblet til COMPUTER IN (1 eller 2)-terminalen på 
projektoren. Koble til VIDEO-terminalen eller S-VIDEO-terminalen til projektoren.

Bildefarge eller -visning er 
veldig unormal.

Feil alternativ (“Komponent” eller “RGB”) kan være valgt for “Inndatainnstillinger  
COMPUTER1-inngang (eller COMPUTER2-inngang)”-innstillingen på oppsettmenyen. 
Bildet vil ikke bli projisert som det skal dersom “Komponent” velges når projektorens 
COMPUTER IN (1 eller 2)-terminal er koblet til RGB-utgangen på en datamaskin, eller 
dersom “RGB” er valgt når projektorens COMPUTER IN (1 eller 2)-terminal er koblet til 
komponent video-utgangen på en videoenhet. På oppsettmenyen, velg “Auto” for 
“Inndatainnstillinger  COMPUTER1-inngang (eller COMPUTER2-inngang)”-
innstillingen. Se side 43.

Det er umulig å forstå 
meldinger og menyer fordi 
de er på feil språk.

Utfør følgende operasjon for å velge det språket du ønsker. Se side 45.
1. Trykk på [MENU]-tasten for å vise oppsettmenyen.
2. Dersom inndatasignalet er HDMI, trykk på [ ] fire ganger, og trykk deretter på 

[ENTER]-tasten. Dersom inndatasignalet ikke er HDMI, trykk på [ ] fem ganger, og 
trykk deretter på [ENTER]-tasten.

3. Trykk på [ ] to ganger, og trykk deretter på [ENTER]-tasten for å vise menyen for 
språkvalg.

4. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å bevege markeringen til språket du ønsker å velge, og 
trykk deretter på [ENTER]-tasten.

5. Trykk på [MENU]-tasten for å avslutte oppsettmenyen.

Ingen lyd Projektorens lydstyrkenivåinnstilling kan være for lav eller dempet. Trykk på 
fjernstyringsenhetens [VOLUME]-tast, og bruk deretter [ ] og [ ] for å justere 
lydstyrkenivået. Se side 24.
Lydstyrkenivåinnstillingen til enheten som er koblet til projektoren er for lav eller 
den andre enheten mater ikke ut lyd. Juster lydstyrkenivået til den tilkoblede 
enheten.
Det kan være at lydutdataen til den tilkoblede enheten ikke er koblet som den skal 
til projektorens AUDIO IN (1 eller 2)-terminal eller AUDIO IN L/R-terminal. Kontroller 
tilkoblingen og henvis til en av de følgende (avhengig av type tilkoblet enhet): 
“Koble en datamaskins analoge RGB-utgang til projektoren” (side 12) eller “Koble 
til en videoenhet” (side 14).
“Linje” er valgt for oppsettmenyens “Alternativinnstillinger 2  Lydutgang”-
innstilling. Endre “Lydutgang”-innstillingen til “Høyttaler”. Se side 46.

Merkelig farge Det kan være at inndatasignalet ikke stemmer overens med projektorinnstillingene. 
Forsøk å gjøre det følgende.
– Bruk [BRIGHT]-knappen til å justere bildets lysstyrke.
– Bruk [COLOR MODE]-tasten til å endre fargemodus.
– På oppsettmenyen, bruk “Bildejustering 1  Fargebalanse” for å justere 

fargebalansen til projiseringsbildet.
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Viktig!
Forsøk å utføre følgende trinn, som kan eller ikke kan tilbakeføre projektoren til normal drift.

Dersom normal drift ikke gjenopptas etter at du har utført trinnene ovenfor, ta med projektoren 
til din detaljhandler eller et autorisert CASIO-servicesenter.

Teksten er utydelig. Det kan være at bildet er ute av fokus. Drei på fokusringen for å fokusere.
Gjeldende frekvens- og/eller faseinnstilling stemmer ikke overens med 
inndatasignalet. (Gjelder kun når inndatakilden er et RGB-signal.) Trykk på [AUTO]-
tasten for å utføre en automatisk justeringsoperasjon.
På oppsettmenyen, utfør “Bildejustering 2  Frekvens” og “Bildejustering 2  
Fase”-justeringer. (Gjelder kun når inndatakilden er et RGB-signal.) Se side 40.
Dersom inndatakilden er et videokamera eller dokumentkamera, kontroller slik at 
du er sikker på at det ikke er noe problem med inndatakildeenheten.

Meldingen “Vennligst skriv 
inn passordet.” kommer til 
syne og videre operasjon 
er ikke mulig.

“Alternativinnstillinger 1  Passordbeskyttelse  Passord ved påslåing”-innstillingen 
på oppsettmenyen er skrudd på, slik at projektoren er beskyttet av et passord. Skriv 
inn riktig passord, og trykk deretter på [ENTER]-tasten. Se side 32.

Fjernstyringsenheten virker 
ikke.

Batteriene til fjernstyringsenheten kan være oppbrukt. Bytt ut batteriene.
Det kan være at fjernstyringsenheten er for langt unna projektoren. Sørg for at 
fjernstyringsenheten er innenfor den maksimale rekkevidden når du betjener den. 
Se side 56.

TEMP- eller LIGHT-
indikatoren blinker eller er 
tent.

En feil har inntruffet. Se “Feilindikatorer og varselsmeldinger” (side 51).

Lyskildeenheten lyser ikke. Lyskildeenheten har nådd slutten av sitt serviceliv eller det fungerer dårlig. Kontakt 
din originale forhandler eller ditt autoriserte CASIO-servicesenter for en erstatning.

1. Koble fra strømledningen og vent i minst 10 minutter.
2. Koble strømledningen til på nytt og skru på projektoren igjen.

Problem Årsak og anbefalt handling
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Vedlegg

Når du utfører en operasjon på fjernstyringsenheten, rett den mot fjernkontrollsignalmottakeren på 
baksiden eller forsiden av projektoren. Følgende illustrasjon viser rekkevidden for 
fjernstyringsenhetens signal.

Rekkevidde for fjernstyringsenhet
Maksimal avstand mellom fjernstyringsenheten og projektoren er mindre når det er en skarp vinkel 
mellom fjernstyringsenheten og signalmottakeren for fjernkontrollen.

Viktig!
For å unngå at batteriene blir brukt opp, oppbevar fjernkontrollenheten slik at tastene ikke blir 
trykket ned ved en feiltakelse.

Signalrekkevidde for fjernstyringsenhet

Foran

Maks. ±30 grader

Maks. 5 meter

Maks. 5 meter

Bak

Maks. 5 meter

Maks. 5 meter

Maks. ±30 grader

Maks. ±30 grader

5 grader til 
30 grader
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Projektorens MONITOR OUT-terminal mater ut videosignalet som mates inn via COMPUTER IN 1-
terminalen eller COMPUTER IN 2-terminalen som det er. Dette gjør det mulig å mate ut 
projeksjonsbildet til et annet display samtidig.

Merk
Signalene som fås fra MONITOR OUT-terminalen og høyttaleren (eller AUDIO OUT-terminal)*1 
når projektoren er skrudd på avhenger av valgt inndatakilde som vist i tabellen nedenfor.

Projektoren kan konfigureres slik at inndatasignalet fra COMPUTER IN 1-terminalen mates ut 
til MONITOR OUT-terminalen, mens AUDIO IN-1-terminalinndatasignalene mates ut til AUDIO 
OUT-terminalen, selv om projektoren er i hvilemodus. For detaljer, se “Standby RGB/Audio” 
(side 47) under “Hovedmeny for Alternativinnstillinger 2”.

Bruke MONITOR OUT-terminalen

Når denne 
inndatakilden er valgt:

Videoinndatasignalet fra denne 
terminalen overføres til 

MONITOR OUT-terminalen:

Lydutdatasignalet fra denne 
terminalen overføres til høyttaleren 

(eller AUDIO OUT-terminal):

Computer 1 COMPUTER IN 1 AUDIO IN 1

Computer 2 COMPUTER IN 2 AUDIO IN 2

S-Video *2 AUDIO IN L/R

Video *2 AUDIO IN L/R

HDMI *2 HDMI

USB *2 USB

*1 Lyd mates enten ut fra høyttaleren eller AUDIO OUT-terminalen i samsvar med 
oppsettmenyen “Alternativinnstillinger 2  Lydutgang”-innstilling.

*2 Videoinndatasignalet mates ut enten fra Computer 1 eller Computer 2, i samsvar med den 
siste valgte inndatakilden (COMPUTER IN 1-terminal eller COMPUTER IN 2-terminal). For 
eksempel, selv om inndatakilden skiftes fra Computer 1 til S-video, fortsetter MONITOR 
OUT-terminalen å mate ut videoinndatasignalet fra COMPUTER IN 1.
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Projektoren kan henges fra et tak. Når dette gjøres, bør projektoren snus opp-ned og sikres til taket. 
Du må også installere et sikkerhetsnett for å forsikre deg om at projektoren ikke kan falle ned ved et 
uhell. For å feste sikkerhetsnettet, fjern merkelappen nederst på projektoren og fest nettet der.
Kontakt detaljhandleren der du kjøpte projektoren for detaljer.

Viktig!
Når du henger projektoren fra et tak, pass på at den er minst én meter unna røykvarslere, 
brannalarmer og andre brannbeskyttelsesenheter. Dersom projektoren plasseres for nær en 
brannbeskyttelsesenhet, oppstår det en risiko for feildrift på enheten på grunn av varm luft 
som blåses ut av projektoren. Du må i tillegg unngå å plassere projektoren nær fluorescerende 
lys eller andre sterke lyskilder. Skarpt lys kan forkorte driftsrekkevidden til fjernstyringsenheten 
og til og med gjøre fjernstyring umulig. Når du velger en plassering for projektoren, sørg for å 
teste at fjernstyringsenheten fungerer som den skal.
Den vertikale og horisontale orienteringen til det projiserte bildet er motsatt av normal 
konfigurasjon når det projiseres fra en projektor som henger fra taket. Du må endre 
projektorens oppsett for å fikse dette problemet. For detaljer, se “Takmontering” (side 42) 
under “Hovedmeny for Skjerminnstillinger”.

Å henge projektoren fra et tak

Merkelapp
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Følgende tabell viser forholdet mellom avstand og projisert bildestørrelse.

* h = Høyde fra midten av linsen til det nederste hjørnet av projeksjonsskjermbildet.

Viktig!
Merk at avstandene som blir gitt ovenfor er kun for referanser.

Projeksjonsavstand og størrelse på skjermen

XJ-H1600/XJ-H1650/XJ-H1700/XJ-H1750 XJ-ST145/XJ-ST155

Projeksjonsstørrelse Omtrentlig projeksjonsavstand Projeksjonsstørrelse Omtrentlig 
projeksjons-

avstand 
(m)

h*
(cm)Skjerm-

størrelse
Diagonal 

(cm)

Minimums-
avstand 

(m)

Maksimal 
avstand 

(m)
h* Skjerm-

størrelse
Diagonal 

(cm)

27 69 0,85 1,0 0 45 114 0,6 6

40 102 1,3 1,6 0 60 152 0,8 8

60 152 1,9 2,3 0 80 203 1,1 10

80 203 2,6 3,1 0 100 254 1,4 13

100 254 3,3 3,9 0 142 361 2,0 19

150 381 4,9 5,9 0

200 508 6,6 7,9 0

300 762 9,9 11,9 0

XJ-H2600/XJ-H2650

Projeksjonsstørrelse Omtrentlig projeksjonsavstand

Skjerm-
størrelse

Diagonal 
(cm)

Minimums-
avstand 

(m)

Maksimal 
avstand 

(m)

h*
(cm)

30 76 1 1,2 4

40 102 1,4 1,7 6

60 152 2,1 2,5 9

80 203 2,8 3,4 12

100 254 3,5 4,2 15

150 381 5,3 6,4 22

200 508 7,1 8,5 29

300 762 10,6 12,8 44

h*
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Følgende viser hvordan bilder projiseres i samsvar med type inndatasignal og projektorens 
sideforholdsinnstilling.

XJ-H2600/XJ-H2650
Inndatakilde: RGB eller HDMI (PC)

Inndatakilde: Video, S-Video, komponent eller HDMI (DTV)

Sideforholdsinnstilling og projeksjonsbilde

Inndatasignal Normal Hel 4:3 Sann

SVGA (800 × 600)

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

SXGA (1280 × 1024)

Inndatasignal Normal 16:9 4:3 Letterbox

4:3 Sidebilde

Sammenpresset bilde

Letterboxbilde

16:9 Sidebilde
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XJ-H1600/XJ-H1650/XJ-H1700/XJ-H1750/XJ-ST145/XJ-ST155
Inndatakilde: RGB eller HDMI (PC)

Inndatakilde: Video, S-Video, komponent eller HDMI (DTV)

Inndatasignal Normal Hel

SVGA (800 × 600)

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

SXGA (1280 × 1024)

Inndatasignal Normal 16:9

4:3 Sidebilde

Sammenpresset bilde

Letterboxbilde
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Viktig!
Selv om et signal er listet opp i tabellen nedenfor, garanterer ikke dette at du vil kunne vise bildet 
på korrekt måte.

RGB-signal

Signaler som støttes

Signalnavn Oppløsning
Horisontal frekvens 
(kHz)

Vertikal frekvens (Hz)

VESA 640 × 480/60 640 × 480 31,5 60

640 × 480/72 640 × 480 37,9 73

640 × 480/75 640 × 480 37,5 75

640 × 480/85 640 × 480 43,3 85

800 × 600/56 800 × 600 35,2 56

800 × 600/60 800 × 600 37,9 60

800 × 600/72 800 × 600 48,1 72

800 × 600/75 800 × 600 46,9 75

800 × 600/85 800 × 600 53,7 85

1024 × 768/60 1024 × 768 48,4 60

1024 × 768/70 1024 × 768 56,5 70

1024 × 768/75 1024 × 768 60,0 75

1024 × 768/85 1024 × 768 68,7 85

1152 × 864/75 1152 × 864 67,5 75

1280 × 768/60 1280 × 768 47,8 60

1280 × 800/60 1280 × 800 49,7 60

1280 × 960/60 1280 × 960 60,0 60

1280 × 960/85 1280 × 960 85,9 85

1280 × 1024/60 1280 × 1024 64,0 60

1280 × 1024/75 1280 × 1024 80,0 75

1280 × 1024/85 1280 × 1024 91,1 85

1360 × 768/60*1 1360 × 768 47,7 60

1366 × 768/60*2 1366 × 768 47,7 60

1400 × 1050/A*1 1400 × 1050 65,3 60

1440 × 900/60 1440 × 900 55,9 60

1600 × 1200/60 1600 × 1200 75,0 60

1680 × 1050/60 1680 × 1050 65,3 60

Annen 1152 × 864/70 1152 × 864 64,0 70

1400 × 1050/B*1 1400 × 1050 64,0 60

*1 Dersom disse signalene ikke projiseres som de skal, endre “Alternativinnstillinger 1  Automatisk 
justering”-innstillingen til “2” (side 44).

*2 Dersom dette signalet ikke projiseres som det skal, endre “Alternativinnstillinger 1  Automatisk 
justering”-innstillingen til “3” (side 44).
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Komponentsignal

Videosignal, S-Videosignal

Signalnavn
Horisontal frekvens 
(kHz)

Vertikal frekvens (Hz)

HDTV 1080p/50 56,3 50

1080p/60 67,5 60

720p/50 37,5 50

720p/60 45,0 60

1080i/50 28,1 50

1080i/60 33,7 60

SDTV 576p/50 31,3 50

576i/50 16,6 50

480p/60 31,5 60

480i/60 15,7 60

Signalnavn
Horisontal frekvens 
(kHz)

Vertikal frekvens (Hz)

NTSC 15,7 60

NTSC4.43 15,7 60

PAL 15,6 50

PAL-M 15,7 60

PAL-N 15,6 50

PAL60 15,7 60

SECAM 15,6 50
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HDMI-signal

3D-signaler (3D-inndatamodus)

Signalnavn
Horisontal frekvens 
(kHz)

Vertikal frekvens (Hz)

640 × 480/60 31,5 60

800 × 600/60 37,9 60

1024 × 768/60 48,4 60

1280 × 768/60 47,8 60

1280 × 800/60 49,7 60

1280 × 960/60 60 60

1280 × 1024/60 64 60

1400 × 1050/60 65,3 60

SDTV (480p) 31,5 60

SDTV (576p) 31,25 50

HDTV (720p) (50) 37,5 50

HDTV (720p) (60) 45 60

HDTV (1080i) (50) 28,13 50

HDTV (1080i) (60) 33,75 60

HDTV (1080p) (50) 56,25 50

HDTV (1080p) (60) 67,5 60

Signalnavn
Horisontal frekvens 
(kHz)

Vertikal frekvens (Hz)

RGB-signal 640 × 480/60 31,5 60

640 × 480/120 61,7 120

800 × 600/60 37,9 60

800 × 600/120 77,2 120

1024 × 768/60 48,4 60

1024 × 768/120 98,8 120

1280 × 768/60 47,8 60

1280 × 768/120 97,4 120

1280 × 800/60 49,7 60

1280 × 800/120 101,6 120

Videosignal, S-Videosignal NTSC 15,7 60
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Projektoren kan kontrolleres av en datamaskin eller en annen ekstern enhet ved å koble enheten til 
projektorens LAN-port.

Eksterne enheter som støttes
Denne projektoren støtter alle kommandoene til PJLink Class1 (Versjon 1.00).
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Denne projektoren støttes av kommandoene til Crestron Electronics kontroller og programvare 
(RoomView®).
http://www.crestron.com/

Denne projektoren støttes av AMX Device Discovery.
http://www.amx.com/

Informasjon om de ulike eksterne enhetene som kan kobles til LAN-porten og kontrollere projektoren, 
i tillegg til kontrollkommandoene som støttes av hver enkelt ekstern enhet, vil bli publisert på CASIOs 
webside nedenfor så snart slik informasjon blir gjort tilgjengelig.
http://www.casio-intl.com/support/

Kontrollere projektoren fra en datamaskin
Når projektoren er forent med en datamaskin over en kablet eller trådløs LAN-tilkobling, kan du bruke 
datamaskinens nettleser for å få tilgang til Network Projection Control for å kontrollere projektoren.

For å etablere en kablet LAN-tilkobling mellom projektoren og en 
datamaskin

1. Koble projektorens LAN-port til LAN-huben eller andre nettverksenheter som 
datamaskinen er koblet til.

I en konfigurasjon som den i illustrasjonen ovenfor bør du vanligvis bruke LAN-kabler av den 
rette typen. Dersom du kobler projektorens LAN-port direkte til LAN-porten på en datamaskin, 
bruk en LAN-kabel av krysstypen.

Bruk av kablet LAN til å kontrollere projektoren 
(XJ-H1650, XJ-H1750, XJ-H2650, XJ-ST145, XJ-ST155)

Projektor

Datamaskin

LAN-hub
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2. Slå opp projektorens IP-adresse.
Utfør følgende trinn for å slå opp projektorens gjeldende IP-adresse.

3. Start en nettleser på datamaskinen.

4. Skriv inn projektorens IP-adresse i nettleserens adressefelt, og trykk deretter på 
[Enter]-tasten.

Dersom projektorens gjeldende IP-adresse for eksempel er 192.168.100.10, vil du skrive inn: 
“http://192.168.100.10”.
Dette viser øverste side for projektorens Systemadministrator-side.

For informasjon om hva du bør gjøre nå, se “For å kontrollere projektoren ved bruk av Network 
Projection Control” (side 67).

Viktig!
Under opprinnelige standardinnstillinger konfigureres projektoren til å oppnå sin IP-adresse 
automatisk fra DHCP-serveren. Dette betyr at en IP-adresse vil bli tildelt automatisk hver gang 
projektoren er koblet til et DHCP-miljønettverk.
Avhengig av nettverksmiljøet det er koblet til, kan det være tilfeller der du trenger å tildele 
projektorens IP-adresse manuelt. I slike tilfeller er du nødt til å konfigurere projektorens 
nettverksinnstillinger.
Hvis du er ute av stand til å vise projektorens systemadministratorside med nettleseren din ved 
bruk av ovennevnte prosedyre, kan det bety at det er et eller annet problem med 
nettverksinnstillingene dine. Se “Trådløs Funksjonsveiledning” og etabler en trådløs LAN-
tilkobling mellom projektoren og datamaskinen din. Etter at du har konfigurert projektorens 
nettverksinnstillinger, forsøk å utføre prosedyren ovenfor igjen. For detaljer om projektorens 
nettverksinnstillinger, se “Å konfigurere projektorens nettverks-innstillinger og trådløs LAN-
tilkoblings-innstillinger” i “Trådløs Funksjonsveiledning”.

1. Trykk på [MENU]-tasten for å vise oppsettmenyen.
2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å velge “Kablede LAN-innstillinger” og trykk deretter på 

[ENTER]-tasten.
3. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å velge “Kablede LAN-info”, og trykk deretter på [ENTER]-

tasten.
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For å kontrollere projektoren ved bruk av Network Projection Control

1. Avhengig av hvilken type LAN-tilkobling du bruker, utfør én av de følgende 
operasjonene for å vise øverste side for projektorens systemadministratorside.

2. Klikk på “System Admin”. Skriv inn passordet på skjermbildet som kommer til 
syne.

Det opprinnelige standardpassordet er “admin”.

3. Klikk på [Login]-knappen.
Dette logger inn på Systemadministrator-siden og viser statusskjermbildet.

4. Klikk på “Control Panel” på venstre side av skjermen.
Dette vil vise skjermbildet for Network Projection Control, som det som vises nedenfor.

Tabellen nedenfor forklarer statusinformasjon og projektoroperasjonene som er inkludert på 
skjermbildet for Network Projection Control.

Kablet LAN-tilkobling : “For å etablere en kablet LAN-tilkobling mellom projektoren og en 
datamaskin” (side 65)

Trådløs LAN-tilkobling : Trinn 1 og 2 under “Å logge inn på projektorens Systemadministrator-
side” i “Trådløs Funksjonsveiledning”

Gruppe Element Beskrivelse

Refresh (knapp) Klikk for å oppfriske skjermen med den nyeste informasjonen.

Status Projector status Viser projektorens gjeldende status som enten “On” eller “Standby”.

Error info Viser en av de følgende.
Normal: Fungerer normalt.
Temperature error: Temperaturfeil har inntruffet.
Fan error: Viftefeil har inntruffet.
Light error: Feil på lyskildeenhet har inntruffet.
Other error: Annen feil enn de ovenstående har inntruffet.

Power On/Power 
Off (knapper)

Skru projektoren på/av.
[Power On]-knappeoperasjonen støttes kun når projektoren er koblet til en 
datamaskin med en kablet LAN-tilkobling og når “Aktiver” er valgt under 
“Fjernstyring på”-innstillingen (sider 48).
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Image Input Spesifiserer inndatakilden. Følgende er de tilgjengelige alternativene for 
inndatakilder.

3D Setter projektoren i 3D-inndatamodus eller normal inndatamodus.
On: 3D-inndatamodus
Off: Normal inndatamodus
Merk at denne innstillingen ikke kan endres når gjeldende valgt 
inndatakilde er “Computer1 (Komponent)”, “Computer2 (Komponent)”, 
“HDMI” eller “USB”.

Color mode Spesifiserer fargemodus.
For detaljer om denne innstillingen, se “Velge fargemodus” (side 20).

Blank Å velge “On” fra denne innstillingen vil midlertidig blokkere bildet fra 
inndatakilden. “Off” gjør at bildet blir projisert fra inndatakilden.

Driften av dette elementet er identisk med den til fjernstyringsenhetens 
[BLANK]-tast. For detaljer, se “Gjøre skjermen tom for et øyeblikk og 
dempe lyden” (side 21).

Aspect ratio Endrer sideforholdet til det projiserte bildet.
For detaljer om denne innstillingen, se “Endre sideforholdet i det 
projiserte bildet” (side 23).

Brightness Dette korresponderer med oppsettmenyens “Bildejustering 1  
Lysstyrke”. Skriv inn en verdi i boksen, og klikk deretter på [Apply]-
knappen. Dette vil endre projektorens “Lysstyrke”-innstilling deretter.

Contrast Dette korresponderer med oppsettmenyens “Bildejustering 1  
Kontrast”. Skriv inn en verdi i boksen, og klikk deretter på [Apply]-
knappen. Dette vil endre projektorens “Kontrast”-innstilling deretter.

Eco Mode Bytter økomodus.
For detaljer om denne innstillingen, se “Økomodus (Strømsparing, lite 
støy)” (side 25).

Audio Volume Skriv inn en verdi i boksen, og klikk deretter på [Apply]-knappen. Dette vil 
endre lydstyrkeinnstillingen deretter.

Mute Spesifiserer dempeinnstillingen. Lyd mates ut når “Off” er valgt for denne 
innstillingen og er dempet når “On” er valgt.

Audio Output Spesifiserer enten utdata fra projektorens høyttalerutgang eller AUDIO 
OUT-terminal for lyd.

Speaker: Lydutdata fra høyttaleren
Line: Lydutdata fra AUDIO OUT-terminalen

Factory Defaults (knapp) Klikk for å la alle Network Projection Control, bortsett fra “Projector 
status”-elementet, gå tilbake til sine opprinnelige fabrikkstandarder.

Gruppe Element Beskrivelse

3D Off 3D On

Computer 1/2 (Auto) Computer 1/2 (RGB)

Computer 1/2 (RGB) Video

Computer 1/2 (Component) S-video

Video

S-video

HDMI

USB
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5. Etter at alle innstillingene er slik som du vil ha dem, klikk på “Logout”.

Merk
“Status”, “Setup”, “Change Password” og “Restore Factory Defaults” elementene langs venstre 
side av skjermen er hovedsakelig for å få tilgang til informasjon og for å konfigurere innstillingene 
som har å gjøre med trådløs LAN-tilkobling for projektoren. Du kan også få tilgang til disse 
elementene når du er tilkoblet via et kablet LAN. For detaljer, se “Systemadministrator-side 
Operasjoner og Innstillinger” i “Trådløs Funksjonsveiledning”.
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Du kan bruke en kommersielt tilgjengelig seriekabel (kryss) for å koble projektoren til en datamaskin og 
kontrollere projektoren fra datamaskinen.

Koble projektoren til en datamaskin
Koble projektoren til datamaskinen som vist i illustrasjonen nedenfor.

* En kontakt av typen D-Sub 9-pin (hankjønn) er standard for datamaskiners serieporter, men det kan 
være tilfeller der formen er annerledes på en bestemt datamaskins kontakt. For detaljer om å koble 
en kommersielt tilgjengelig seriekabel til datamaskinen din, se brukerdokumentasjonen som følger 
med den.

Bruke kontrollkommandoene
Dette avsnittet forklarer kommandoene som brukes for å kontrollere projektoren fra en datamaskin.

Kommandosendeformat

Projektor RS-232C-kontroll

Kommunikasjons-
protokoll

Konfigurer din datamaskins serieport med følgende innstillinger.

Datahastighet 19 200bps

Databit 8-bit

Paritet Ingen

Stoppbit 1-bit

Strømningskontroll Ingen

Lesekommando

Send denne kommandoen når du ønsker informasjon om gjeldende oppsett for 
dataprojektoren.

Sendeformat (<kommandonavn>?)

Mottaksformat (<passende kommandoinnstillingsrekkevidde>,<gjeldende 
innstilling>)

Kommandosende-
eksempel

 sendt fra datamaskinen til projektoren.

4

 sendt tilbake fra projektoren til datamaskinen.

Skrivekommando

Send denne kommandoen for å kontrollere dataprojektoren (strøm på/av osv.) og for å 
skrive data til den.

Sendeformat (<kommandonavn><innstillingsverdi>)

Kommandosende-
eksempel

 sendt fra datamaskinen til projektoren.

4

Lydstyrkeinnstillingen for projektoren blir 0 (dempet).

Projektor

Kommersiell tilgjengelig seriekabel (kryss)

Datamaskin

Serieport (RS-232C)

D-Sub 9-pin (hunkjønn)

Serieport*

D-Sub 9-pin (hunkjønn)

( V O L ? )

( 0 - 3 0 , 1 5 )

( V O L 0 )
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Se “Kommandoliste” for detaljer om kommandonavn og -innstillinger.
Alle kommandoene bruker ASCII-tegn og desimalformat heltall.
Projektoren vil sende tilbake et spørsmålstegn (?) når den får tilsendt en kommando den ikke 
gjenkjenner. I tillegg vil enhver kommando som forsøker å stille inn en verdi som er utenfor godtatt 
rekkevidde bli ignorert.
Dersom projektoren utfører en prosess som er påbegynt av en tidligere sendt kommando, en 
projektortasteoperasjon eller en fjernstyringsenhetstasteoperasjon, må sendingen av neste 
kommando vente til projektoren har fullført den første prosessen.

Kommandoliste
Kun følgende funksjoner støttes når projektoren er skrudd av. Ikke forsøk å sende en annen 
kommando til projektoren.

Inndata av et gyldig signal må pågå for at du skal kunne bruke en kommando for å skru på en blank 
skjerm eller endre sideforholdet.

R: Lesing aktivert W: Skriving aktivert

Strøm på/av: Les
Strøm på: Skriv
Få lystid: Les

Funksjon
Komman-

donavn
RW Innstillinger

Strøm på/av: PWR RW 0: Av, 1: På

Inndatabytting: 0: Bytter inndatakilden til COMPUTER 1-
terminalen og endrer COMPUTER 1-
terminal-innstillingen til RGB.

1: Bytter inndatakilden til COMPUTER 1-
terminalen og endrer COMPUTER 1-
terminal-innstillingen til komponent.

2: Bytter inndatakilden til Video.
3: Bytter inndatakilden til COMPUTER 2-

terminalen og endrer COMPUTER 2-
terminal-innstillingen til RGB.

4: Bytter inndatakilden til COMPUTER 2-
terminalen og endrer COMPUTER 2-
terminal-innstillingen til komponent.

5: Bytter inndatakilden til USB. Denne 
innstillingen støttes kun når projektoren er 
utstyrt med en USB-funksjon og USB-
applikasjonen er i drift.

6: Bytter inndatakilden til COMPUTER 1-
terminalen og endrer COMPUTER 1-
terminal-innstillingen til Auto.

7: Bytter inndatakilden til HDMI.
9: Bytter inndatakilden til S-Video.

10: Bytter inndatakilden til COMPUTER 2-
terminalen og endrer COMPUTER 2-
terminal-innstillingen til Auto.

SRC RW 0: RGB1, 1: Komponent1, 
2: Video, 3: RGB2, 
4: Komponent2, 5: USB, 
6: Auto1 (RGB/komponent), 
7: HDMI, 9: S-Video, 
10: Auto2 (RGB/komponent)

Blank skjerm: Skrur den blanke skjermen på eller av. BLK RW 0: Av, 1: På

Lydstyrke: Spesifiserer en verdi for å justere lydstyrkenivået. 
Denne innstillingen blir applisert på 
inndatakildesignalet som for øyeblikket blir 
projisert av projektoren.

VOL RW 0-30
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Fargemodus: Velger fargemodus. PST RW 1: Grafikk, 2: Teater, 
3: Standard, 4: Tavle, 
5: Spill

Sideforhold: Spesifiserer sideforholdet. ARZ RW 0: Normal*1, 1: 16:9, 
2: Normal*2, 3: Letterbox, 
4: Hel, 5: Sann, 6: 4:3

Få lystid: Får lystiden fra projektoren. LMP R 0-enhet: Timer

*1 Inndatakilde: RGB eller HDMI (PC)
*2 Inndatakilde: Video, S-Video, komponent eller HDMI (DTV)

Funksjon
Komman-

donavn
RW Innstillinger
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* Kun XJ-H2650
CASIO COMPUTER CO., LTD. gir ingen garantier når det gjelder driften eller hensiktsmessigheten til 
enhver USB-enhet som du kobler til projektorens USB-port.
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Spesifikasjoner
Modellnavn XJ-H2600 XJ-H2650

Lysstyrke 
(ANSI-lumen)

3500

Projeksjonssystem DLP

DLP-chip
Størrelse: 0,65 tommer, 

Antall piksler: WXGA (1280 × 800)

Projeksjonslinse 1,2X manuell optisk zoom, manuell fokus

Lyskilde Laser og LED

Terminaler

COMPUTER IN: RGB 15-pin mini D-Sub × 2 
(Brukes også som komponent signalinndataterminal.)

MONITOR OUT: RGB 15-pin mini D-Sub × 1
VIDEO: RCA pin-støpsel × 1
S-Video: 4-pin mini DIN × 1
HDMI: HDMI type A-terminal × 1
AUDIO IN: 3,5 φ stereo ministøpsel × 2, RCA pin-støpsel × 2
AUDIO OUT: 3,5 φ stereo ministøpsel × 1
SERIAL: 9-pin D-Sub × 1
USB*: TYPE A-terminal × 1, TYPE B-terminal × 1
LAN*: RJ-45-terminal × 1

Vis språk
Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, svensk, portugisisk, nederlandsk, norsk, polsk, 
finsk, tsjekkisk, tyrkisk, russisk, kinesisk (forenklet), kinesisk (tradisjonell), koreansk, 
japansk 

B
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