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Prawa autorskie 

Prawa autorskie  

Niniejsza publikacja, w tym wszystkie użyte w niej zdjęcia, ilustracje i oprogramowanie, podlega ochronie na podstawie 
międzynarodowych przepisów o prawach autorskich. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania niniejszej 
instrukcji ani jakiejkolwiek jej części bez pisemnej zgody producenta.  
Vivitek jest znakiem towarowym spółki Vivitek Corporation. © Wszystkie prawa zastrzeżone. 2016 
 

Wykluczenie odpowiedzialno ści  

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Producent nie udziela żadnych gwarancji ani 
zapewnień co do zawartości tej instrukcji, w szczególności – domniemanych gwarancji zdatności do obrotu handlowego 
lub przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania tej publikacji i 
wprowadzania okresowych zmian w jej treści bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o ich wprowadzeniu.  
 

O tej instrukcji  

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla użytkowników końcowych projektora DLP, do którego została 
załączona i opisuje sposób jego instalacji i obsługi. Tam, gdzie to było możliwe, powiązane ze sobą informacje — np. 
ilustracje oraz ich opisy — zawarto na tej samej stronie. Ułatwia to jej przeglądanie i wybiórcze drukowanie, pozwalając w 
ten sposób oszczędzić znaczną ilość papieru i przyczyniając się do ochrony środowiska. Użytkownika zachęca się do 
ograniczenia zakresu drukowanych stron do wyłącznie tych fragmentów instrukcji, które są mu potrzebne. 
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Ważne wskazówki nt. bezpiecze ństwa 
Dziękujemy za zakup tego produktu! Został on wykonany z zachowaniem najwyższych standardów jakości. 
Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji. Zawarte w niej informacje pozwolą w pełni wykorzystać zalety projektora. 
Instrukcja opisuje wszystkie aspekty jego obsługi, w tym korzystanie z menu ekranowego. 
 

Informacje dot. Bezpiecze ństwa 
 
 
 

 
 

W przypadku konieczności wyłączenia bezpiecznika głównego sieci elektrycznej należy najpierw odłączyć 
projektor od gniazdka zasilającego. 

 Nie wolno otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem. Wewnątrz urządzenia 
znajdują się elementy pod wysokim napięciem. 
Prace naprawcze należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 
 

 Ten symbol ostrzega o niebezpieczeństwie porażenia prądem w wyniku kontaktu z nieosłoniętymi 
elementami pod napięciem. Nie wolno w jakikolwiek sposób - ciałem ani przedmiotami - dotykać 
jakichkolwiek części wewnętrznych urządzenia. 

 

Ten symbol nakazuje uważne zapoznanie się z dokumentacją urządzenia. Pozwoli to uniknąć problemów 
związanych z obsługą i konserwacją. 

 OSTRZEŻENIE! 
Projektor należy chronić przed kontaktem z wodą, np. z deszczem i wszelkimi formami wilgoci. 
Zawilgocony lub zalany projektor może porazić prądem lub  ładunkiem elektrostatycznym. Nie wolno 
podłączać projektora do gniazdek ściennych ani przedłużaczy, które nie pozwalają całkowicie wsunąć 
bolców wtyczki kabla zasilającego. 

 
OSTRZEŻENIE: 
Kable fabrycznie załączone do tego urządzenia urządzenia zawierają niewielkie ilości ołowiu, pierwiastka, który badania 
naukowe wskazują jako możliwą przyczynę bezpłodności. Dlatego po kontakcie z kablami należy zawsze myć ręce. 
INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW KANADYJSKICH 
Niniejsze urządzenie jest aparatem cyfrowym klasy A i spełnia wymogi kanadyjskiej normy ICES-003. 
INFORMACJE O ZNAKU CE 
To jest produkt klasy A, spełniający wymagania klasy CE. Może on powodować zakłócenia częstotliwości radiowych, 
wymagające od użytkownika podjęcia adekwatnych środków zaradczych. 
INFORMACJA FCC 
Urządzenie spełnia wymagania Części 15 przepisów amerykańskiej Komisji ds. Telekomunikacji (FCC). Korzystanie z 
urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować 
szkodliwych zakłóceń, (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, łącznie z powodującymi niepożądane skutki. 
Niniejszy sprzęt został poddany testom i stwierdzono jego zgodność z Częścią 15 przepisów FCC. Zawarte w niej wymogi 
mają na celu zapewnienie zasadnego poziomu ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami przy korzystaniu z urządzenia na 
terenie obiektów komercyjnych. To urządzenie może wytwarzać fale elektromagnetyczne o częstotliwości używanej w 
komunikacji radiowej. W przypadku zainstalowania i użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi 
mogą one zakłócać komunikację radiową. W takich przypadkach użytkownik może być zobowiązany do zneutralizowania 
powodowanych przez nie zakłóceń. 
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OSTRZEŻENIE!  
Wprowadzenie w urządzeniu zmian lub modyfikacji bez zgody Vivitek może spowodować odebranie 
użytkownikowi prawa do korzystania z niego. 

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 
� Zastosowane w projektorze źródło światła składa się z zestawu diod LED i ma postać zamkniętego modułu. Wszelkie 

prace konserwacyjne i naprawy modułu LED należy powierzać autoryzowanemu serwisowi. 
� Użytkownikowi nie wolno samodzielnie wymieniać modułu LED. 
� W przypadku konieczności jego wymiany należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem projektora. 
 
OSTRZEŻENIE O PROMIENIOWANIU LASEROWYM 

 

Nie wolno kierować wzroku na obiektyw w trakcie działania projektora. 

� TEN PRODUKT ZAWIERA LASER KLASY 3R  
� Nadajnik laserowy zawarty w niniejszym produkcie został zaklasyfikowany do kategorii 3R.  
� WIĄZKA LASEROWA - NIE KIEROWAĆ NA OCZY  
� Nie wolno kierować wiązki laserowej w kierunku innych osób ani przedmiotów odbijających światło.  
� Zarówno bezpośrednie, jak i odbite światło laserowe może być szkodliwe dla oczu i skóry.  
� Nieprzestrzeganie odnośnych wskazówek grodzi potencjalnie niebezpiecznym kontaktem wiązki laserowej z oczami.  
� Ostrożnie! Użycie elementów sterujących lub regulacyjnych lub wykonywanie czynności innych niż opisane w 

niniejszej instrukcji może narazić użytkownika lub osoby postronne na kontakt ze szkodliwym promieniowaniem. 
 
Dane techniczne wi ązki laserowej: 

Długość fal: Maksymalna energia lasera: 
450 nm - 460 nm (niebieski) 0,376 mJ 
Tryb pracy: Całkowita moc wewnętrzna: 
Impulsowy, zależny od liczby klatek na sekundę >100 W 
Długość impulsu: Postrzegana wielkość źródła światła: 
0,74 ms >10 mm 
Częstotliwość impulsów: Dywergencja: 
24 Hz : >100 miliradianów 

 
Etykieta produktu 
Fabryczna etykieta identyfikacyjna, etykieta z objaśnieniami i etykieta certyfikatu 
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Symbol ostrzegaj ący o niebezpiecze ństwie i etykieta dot. nadajnika lasera 

 
 

Zalecenia nt. instalacji i eksploatacji 
1. Należy uważnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją. 
2. Należy przestrzegać wszystkich zawartych w niej ostrzeżeń i zaleceń. 
3. Nie wolno używać projektora w pobliżu wody. 
4. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników, termowentylatorów, pieców, wzmacniaczy 

ani innych urządzeń wytwarzających ciepło. 
5. Należy zachować szczególną ostrożność przy podnoszeniu, przenoszeniu lub przemieszczeniu urządzenia 

umieszczonego na wózku, gdyż może on łatwo się przewrócić. 
6. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówionego projektora należy sprawdzić dostarczony produkt pod kątem 

ewentualnych braków lub wad. 
7. Uwaga: projektor nie włączy się bez zainstalowanego obiektywu. Przed zainstalowaniem obiektywu należy zdjąć 

osłonę jego gniazda.  
8. Nie wolno zasłaniać żadnego z otworów wentylacyjnych urządzenia.  
9. Nie wolno modyfikować ani usuwać elementów zabezpieczających wtyczki, wymuszających ich prawidłową 

biegunowość ani uziemiających urządzenie. Wtyczka spolaryzowana ma jeden styk szeroki, a drugi wąski. Wtyczka 
z uziemieniem ma dwa wtyki zasilające i bolec uziemiający. Szerszy wtyk i bolec uziemiający służą do zapewnienia 
użytkownikowi bezpieczeństwa w trakcie korzystania z urządzenia. Jeżeli fabrycznie załączona do urządzenia 
wtyczka nie pasuje do dostępnego gniazdka, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi wymianę gniazdka na 
zgodne z wymogami.  

10. Wyjście +12 V funkcji trigger podaje prąd stały o napięciu 12 V i służy wyłącznie do 
podłączania do projektora określonych akcesoriów zewnętrznych. Użycie go w innym 
celu może spowodować usterkę podłączonego urządzenia. 

11. Przed podłączeniem projektora należy wybrać właściwą wartość napięcia wejściowego 
za pomocą przełącznika. Czerwony wskaźnik LED zamiga, po czym zacznie świecić stałym światłem. Urządzenie 
przełączy się w stan gotowości.  Wolno używać wyłącznie akcesoriów i dodatków wskazanych przez producenta. 

12. Po włączeniu projektora, czerwony wskaźnik LED zamiga, po czym zacznie świecić światłem stałym. W żadnym 
wypadku nie wolno kierować wzroku  bezpośrednio na obiektyw włączonego projektora. 

13. Niniejsze urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej w trakcie burz oraz w przypadku, gdy przez dłuższy czas 
ma ono nie być używane. 

14. Należy zachować oryginalne materiały opakowaniowe, gdyż mogą przydać się w przyszłości, gdy zajdzie potrzeba 
ponownego przetransportowania projektora. 

15. W przypadku awarii należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania informacji o 
autoryzowanych punktach serwisowych. 

 



Projektor DLP DU8090Z — Instrukcja obsługi 

6 

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie wolno utylizować go z odpadami 
gospodarczymi, lecz należy przekazać go do wyznaczonego punktu zbiórki i utylizacji urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych. Dbałość o prawidłową utylizację tego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom, 
jakie dla środowiska i ludzkiego zdrowia mogłoby mieć pozbycie się go w niewłaściwy sposób. Poddanie go procesowi 
odzysku zawartych w nim materiałów pozwoli także zmniejszyć zużycie pokładów surowców naturalnych na świecie. Ten 
znak obowiązuje wyłącznie w Unii Europejskiej. Informacji na temat prawidłowej utylizacji tego produktu chętnie udzieli 
jego sprzedawca lub lokalne władze. 
 

Ważne informacje nt. utylizacji 

Zastosowana w tym produkcje lampa zawiera rtęć. Zużyty produkt może też zawierać inne odpady elektroniczne, których 
niewłaściwa utylizacja może powodować zagrożenie dla zdrowia, dlatego należy dokonać jej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Więcej informacji na ten temat zawiera witryna internetowa organizacji Electronic Industries Alliance (Stany 
Zjednoczone) pod adresem WWW.EIAE.ORG 
Wskazówki na temat utylizacji lamp możnaznaleźć pod adresem WWW.LAMPRECYCLE.ORG. 
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Wstęp 
 
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje instalowanie, przygotowywanie do pracy i użytkowanie projektora DU8090Z i ma 
pomóc instalatorom i użytkownikom końcowym jak najlepiej wykorzystać jego możliwości. Specjaliści firmy Vivitek dołożyli 
wszelkich starań, aby zapewnić poprawność zawartych w niej informacji w momencie jej publikacji. Vivitek zastrzega 
prawo do częstego aktualizowania jej treści w miarę doskonalenia i poprawiania swoich produktów, m.in. zmian 
wprowadzanych w nich na podstawie opinii ich użytkowników. 
Najnowszą wersję tej instrukcji oraz instrukcje do innych produktów Vivitek można znaleźć pod adresem 
www.vivitekcorp.com. 

Zawarto ść zestawu 
Zestaw projektora DU8090Z standardowo zawiera wymienione niżej elementy. W przypadku stwierdzenia braku lub 
wadliwości któregokolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą projektora lub z działem obsługi klienta firmy 
Vivitek. 

 

 
   Kabel zasilający     Kabel zasilający    Kabel     
                sygnałowy VGA 

           
  Pilot       Kabel pilota       Śruba antykradzieżowa 
        bezprzewodowego       obiektywu (M4) 

 

  Dysk z instrukcją     Karta RoHS (Chiny)    Certyfikat 
                dopuszczający (Chiny) 
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Budowa projektora 
 
Przednia prawa strona 
 

 
 
 
 
 

1. Przedni odbiornik podczerwieni 
Odbiera emitowane przez pilota sygnały podczerwone. 

2. Wskaźnik LED 
Wyświetla informacje o bieżącym stanie projektora, np. stanie 
zasilania i źródła światła, oraz ostrzeżenia. 

3. Wlot powietrza 
   Wlot powietrza chłodzącego wciąganego przez wentylator 
projektora. 
4. Przycisk zwalniania blokady obiektywu 
    Aby zdemontować obiektyw, należy najpierw nacisnąć ten 
przycisk. 
5. Osłona obiektywu 

Należy ją zdjąć przed instalacją obiektywu. 
6. Wspornik 

Służy do poziomowania projektora. 
7. Wlot powietrza  

Wlot powietrza chłodzącego wciąganego przez wentylator 
projektora. 
8. Tylny odbiornik podczerwieni 
    Odbiera emitowane przez pilota sygnały podczerwone. 
 

Widok z tyłu od prawej 

 
 
 
 

9. Panel gniazd wej ściowych i wyj ściowych 
Zestaw złączy wejściowych, sterujących i wyjściowych. 

10. Gniazdo zamka Kensington 
    Pozwala przymocować projektor do ciężkiego, nieprzenośnego 

przedmiotu za pomocą blokady antykradzieżowej Kensington. 
11. Przełącznik wielopozycyjny 
 
12. Włącznik zasilania 
    Służy do włączania i wyłączania zasilania projektora. 
13. Wejście zasilania 
   Gniazdo na fabrycznie załączony kabel zasilający. 
14. Panel sterowania  
    Przycisk wyświetlający menu ekranowe i służący do regulacji 
obiektywu.  

Ustawienia menu ekranowego omówiono w dalszej części 
instrukcji. 
 

 

1 2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

14 

13 

Ważne! 
Otwory wentylacyjne w obudowie projektora umożliwiają przepływ powietrza przez jego wnętrze i bieżące 
chłodzenie lampy projekcyjnej. Nie wolno zasłaniać ani zatykać żadnego z nich. 
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Spód 
 

 
 

 
 

15. Otwór śruby antykradzieżowej 
Obiektyw można zabezpieczyć przed kradzieżą 
za pomocą śruby antykradzieżowej. 

16. Otwory instalacyjne wspornika obiektywu 
Te dwa otwory są przeznaczone na śruby 
mocujące wspornik obiektywu 
ultrakrótkoogniskowego. 
Pamiętaj! Śruby służą wyłącznie do mocowania 
wsporników obiektywów 
ultrakrótkoogniskowych; ich przeciążenie może 
spowodować uszkodzenie projektora i grozi 
obrażeniami. 

17. Uchwyty do podnoszenia 
Te cztery wgłębienia ułatwiają podnoszenie i 
przenoszenie projektora. 

18. Otwory do instalacji podsufitowej 
Łącznie 6 otworów na śruby M4 o maksymalnej 
długości 14 mm. 

19. Gniazdo zabezpieczenia antykradzieżowego 
Umożliwia krótkotrwałą ochronę projektora 
przed kradzieżą. 
 
 
 

 
 

 

 

17 

15 16 

18 

19 

Pamiętaj! 
� Projektor wolno podwieszać wyłącznie na uchwytach podsufitowych posiadających certyfikat UL. Więcej 

informacji na temat instalacji podsufitowej projektora można uzyskać od jego sprzedawcy. 
� Do instalacji podsufitowej należy użyć atestowanych mocowań i śrub M4 o maksymalnej długości 18 mm. 
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Panel wej ść/wyjść 

 
TRIGGER (12V +/-1,5V) 
Podłączenie do tego gniazda za pomocą kabla z wtykiem 
3,5 mm elektrycznie rozwijanego ekranu powoduje jego 
automatyczne rozwinięcie z chwilą uruchomienia projektora 
oraz zwinięcie po jego wyłączeniu.  
 
RS-232 
Dziewięciostykowe złącze D-sub pozwala podłączyć 
sterujący projektorem komputer i przydaje się przy 
konfigurowaniu urządzenia. 
 
Component (V, H, B/Pb, G/Y, R/Pr) 
Do podłączenia sygnału RGBHV lub Component Video z 
komputera lub urządzenia podającego sygnał Component 
Video. 
 
VGA 
Standardowe, 15-stykowe gniazdo typu VGA, do którego 
można podłączyć sygnał RGB lub HD Component. Umożliwia 
też podłączenie projektora do komputera PC. 
 
MONITOR OUT 
Umożliwia podłączenie monitora służącego do podglądu 
wyświetlanego obrazu. 
 
WIRED REMOTE 
Gniazdo umożliwiające podłączenie fabrycznie załączonego 
pilota. 
 

HDBaseT/LAN 
Pozwala podłączyć projektor z komputerem, 
urządzeniem sieciowym lub przekaźnikiem 
HDBaseT za pomocą kabla sieciowego Ethernet 
(Cat5/Cat6, wymaga osobnego zakupu).  
 
HDMI I  
Gniazdo do podłączenia kabla HDMI z komputera 
lub urządzenia wideo.  
 
DVI-D 
Pozwala podłączyć źródło sygnału DVI-D.  
 
SDI IN/OUT 
Umożliwia podłączenie źródła sygnału SDI. 
 
HDMI II  
Gniazdo do podłączenia kabla HDMI z komputera 
lub urządzenia wideo. 
 
3D SYNC IN / Out 
Złącze sygnału podczerwonego z nadajnika 
synchronizującego obraz 3D. 
 

 

Informacja o pilocie przewodowym 
� Przed podłączeniem wtyku pilota przewodowego należy koniecznie sprawdzić, czy na pewno jest on podłączany 

do właściwego gniazda. Podłączenie go do niewłaściwego może trwale go uszkodzić. Tego gniazda nie wolno 
używać do żadnych innych celów. 

Informacja o zł ączu trigger 
� Gdy projektor jest włączony, złącze trigger (DC 12V) podaje sygnał sterujący do podłączonego do projektora 

ekranu elektrycznego. (Ekran elektryczny wymaga osobnego zakupu i w celu uzyskania dotyczącej go pomocy 
technicznej należy zwracać się do jego producenta). 
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Panel sterowania 

 
POWER 
Włączanie i wyłączanie projektora. 
 
INPUT 
Służy do wyboru źródła sygnału wideo. HDMI, DVI, VGA, 
Component… itp. 
 
AUTO SYNC 
Włącza automatyczną synchronizację sygnału. 
 
ASPECT 
Cyklicznie zmienia proporcje bieżącego obrazu. 
 
MENU 
Naciśnięcie tego przycisku wyświetla i ukrywa menu 
ekranowe. 
 
GÓRA/DÓŁ/LEWA/PRAWA 
Przyciski kierunkowe służą do korzystania z menu 
ekranowego. 
 
ENTER 
Powoduje wybór ustawień i zatwierdza wprowadzone w 
nich zmiany. 
 
EXIT 
Pozwala powrócić do poprzedniego poziomu menu 
ekranowego lub powoduje jego opuszczenie. 
 

CENTER LENS 
Naciśnięcie tego przycisku ustawia obiektyw w położeniu 
centralnym i kalibruje jego odchylenie, ostrość i 
powiększenie obrazu. 
Pamiętaj! Funkcja pamięci ustawień obiektywu wymaga 
jego precyzyjnej regulacji. Bezpośrednio po 
zainstalowaniu obiektywu należy go zawsze 
wyśrodkować naciśnięciem przycisku CENTER LENS. 
 
BLANK 
Pozwala na krótki czas ukryć obraz. 
 
LENS SHIFT 
Cztery przyciski umożliwiające przemieszczenie obrazu 
po ekranie projekcyjnym. 
 
FOCUS 
Regulacja ostrości obrazu. 
 
ZOOM 
Regulacja powiększenia obrazu. 
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Pilot 

 

ON Włącza projektor. 
OFF Wyłącza projektor. 
FOCUS Przycisk do regulacji ostrości obrazu. 
ZOOM Pomniejszają i powiększają wyświetlany obraz. 
 
TEST PATTERN 
Wyświetla obraz kontrolny. Przełącza między kolejnymi obrazami 
kontrolnymi. Aby powrócić do wyświetlanego obrazu, należy użyć przycisku 
EXIT. 
LENS SHIFT 
Odchyla obiektyw w lewą lub w prawą stronę. 
ENTER 
Powoduje wybór ustawień i zatwierdza wprowadzone w nich zmiany. 
MENU 
Wyświetla i ukrywa menu ekranowe. 
EXIT 
Pozwala powrócić do poprzedniego menu lub powoduje jego opuszczenie 
menu ekranowego. 
AUTO PC 
Uruchamia funkcję automatycznie dostrajającą projektor do sygnału 
wejściowego. 
BLANK 
Przerywa projekcję, ukrywając chwilowo obraz. 
STATUS 
Wyświetla zawarte w menu ekranowym informacje serwisowe. 
VGA 
Wybiera sygnał wejściowy VGA. 
COMPONENT 
Wybiera sygnał wejściowy Component. 
ASPECT 
Wyświetla dostępne opcje proporcji obrazu. 
HDMI1 
Wybiera sygnał wejściowy HDMI1. 
HDMI2 
Wybiera sygnał wejściowy HDMI2. 
DVI 
Wybiera sygnał wejściowy DVI. 
3G-SDI 
Wybiera sygnał wejściowy 3G-SDI. 
DisplayPort Niedostępny w tym modelu. 
HDBaseT Wybiera sygnał wejściowy HDBaseT. 
CLEAR (Brak przypisanej funkcji) 
FREEZE Zatrzymuje obraz na bieżącej klatce. Ponownie naciśnięty, 
przywraca wyświetlanie aktualnego obrazu. 
ID SET (Brak przypisanej funkcji) 
Gniazdo pilota przewodowego 
Pozwala podłączyć pilota przewodowego do projektora. 
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Zasięg pilota 
Pilot steruje projektorem, przesyłając do niego sygnały zakodowane w postaci wiązki podczerwieni. Nie ma jednak 
potrzeby kierować pilota bezpośrednio na projektor. O ile tylko nie trzyma się pilota prostopadle do boków lub tyłu 
projektora, będzie on dobrze działać w promieniu około 10 metrów od niego. Pilot powinien znajdować się nie więcej niż 
15 stopni poniżej lub powyżej poziomu projektora. Jeżeli projektor nie reaguje na przyciski pilota, zmniejsz odległość 
między pilotem a projektorem. 
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Instalacja i przygotowanie do pracy 
 
Instalacja baterii w pilocie 
 
 

 
1. Zdejmij pokrywę komory baterii, naciskając ją i przesuwając w kierunku wskazanym strzałką. 
2. Zainstaluj dwie baterie typu AA, zwracając uwagę na prawidłowe położenie ich biegunów. 
3. Z powrotem załóż pokrywę, nasuwając ją w kierunku wskazanym strzałką. 

 

Ważne!  
- Nie należy używać projektora w pomieszczeniu z włączonym oświetleniem jarzeniowym. Niektóre lampy 
fluorescencyjne (jarzeniowe) o wysokiej częstotliwości mogą zakłócać działanie pilota. 

- Na drodze pomiędzy pilotem a projektorem nie powinny znajdować się żadne przeszkody.  
- Nie wolno narażać pilota na działanie wysokich temperatur ani wilgotności, gdyż może to 
uniemożliwić jego prawidłowe działanie. 

Bezpieczne korzystanie z baterii 
• Przy instalacji baterii koniecznie zwróć uwagę na prawidłowość położenia ich biegunów. 
• Nigdy nie instaluj razem starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. 
• Jeżeli pilot ma nie być używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie, aby uchronić go przed uszkodzeniem w 
wyniku zalania wyciekającym z nich elektrolitem. 

1 2 3 
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Instalacja i demonta ż opcjonalnego obiektywu 
 

 
Instalacja nowego obiektywu 
1. Jeżeli gniazdo projektora jest zasłonięte osłoną, należy 

pociągnąć jedną ręką za jej krawędź ( ①  ), co pozwoli bez 
trudu zdjąć ją drugą ręką ( ①  ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Przytrzymaj obiektyw tak, aby symbol � na etykiecie obiektywu znalazł się przy gwiazdce (*) widocznej na korpusie 
projektora. Następnie ostrożnie wsuń obiektyw w gniazdo. 

 

 
3. Upewnij się, że wsunął się w nie całkowicie, po czym przekręć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 

do oporu, aż da się słyszeć cichy trzask blokady, oznaczający jego pomyślne zamocowanie w gnieździe. 

Ostro żnie! 
� Nie wolno potrząsać projektorem ani obiektywem ani poddawać ich nadmiernemu naciskom, ponieważ zawierają one 
wysoce precyzyjne podzespoły. 

� Projektor należy zawsze transportować bez założonego obiektywu, który należy zdjąć w ramach przygotowania 
projektora do transportu. Obiektyw i poruszający nim mechanizm łatwo ulega uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego 
obchodzenia się z nim w trakcie transportu. 

� Przed demontażem lub instalacją obiektywu projektor należy koniecznie wyłączyć, a następnie odczekać, aż 
przestaną działać jego wentylatory chłodzące i dopiero wówczas odciąć zasilanie urządzenia za pomocą wyłącznika 
głównego. 

� Należy przy tym zawsze uważać, aby nie dotknąć powierzchni soczewek. 
� Należy chronić obiektyw przed odciskami palców, kurzem i zatłuszczeniem. Należy szczególnie uważać, aby go nie 
zarysować. 

� W celu uniknięcia zarysowania projektora i obiektywu, jego instalację i deinstalację należy wykonywać na poziomej  
powierzchni przykrytej miękką tkaniną. 

� Po zdemontowaniu obiektywu należy zasłonić otwór jego gniazda w projektorze fabrycznie załączoną zaślepką w celu 
ochrony wnętrza urządzenia przed kurzem i zabrudzeniami. 

Strzałka u góry 
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4. Sprawdź, czy obiektyw stabilnie tkwi w projektorze, pociągając go z wyczuciem ku sobie; nie powinien się dać w ten 

sposób wysunąć. 
 
Demonta ż obiektywu 
1. Całkowicie wciśnij przycisk LENS RELEASE i obróć obiektyw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

Spowoduje to zwolnienie jego blokady. 
 

2. Powoli wysuń obiektyw. 

 
 
 

Ostro żnie! 
Przed przystąpieniem do instalacji obiektywu koniecznie najpierw zdejmij osłonę zabezpieczającą jego tylną soczewkę 
(od strony projektora). Niezdjęcie tylnej osłony obiektywu przed jego wsunięciem w gniazdo spowoduje uszkodzenie 
projektora. 
Wewnątrz gniazda obiektywu znajduje się styk obwodu zabezpieczającego, uniemożliwiający włączenie projektora, 
jeżeli obiektyw nie został zainstalowany lub jeżeli został zainstalowany nieprawidłowo. Mechanizm ten chroni przed 
przypadkowym urazem oczu w wyniku kontaktu z wiązką laserową. Przed włączeniem projektora należy więc upewnić 
się, że obiektyw zainstalowano prawidłowo. 
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Zakres odchyle ń obiektywu 
Model DU8090Z jest wyposażony w funkcję odchylania obiektywu, który można odchylać w pionie i w poziomie bez 
konieczności poruszania całym projektorem. Przedstawiony zakres odchyleń obiektywu jest wyrażony w procentach 
wysokości obrazu. Obraz można odchylić w pionie w górę maksymalnie o 50% i w dół o 30%. Zakres maksymalnych 
odchyleń w poziomie to 10% w prawo i 10% w lewo. Przedstawia to poniższa ilustracja. 
 
Odchylenie obiektywu w pionie 
Gdy projektor jest ustawiony na podstawie, obraz można przesuwać na ekranie maks. o 50% (0,5 wysokości obrazu, tj. 
0,5V) w górę i o 30% (0,3V) w dół. 

 
Gdy projektor jest podwieszony pod sufitem, obraz można przesuwać na ekranie maks. o 50% (0,5 wysokości obrazu, tj. 
0,5V) w dół i o 30% (0,3V) w górę. 
 

Ostro żnie! 
� Instalacja projektora na uchwycie podsufitowym musi zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać od sprzedawcy projektora. Nie zaleca się samodzielnego 
instalowania projektora. 

Odchylenie w pionie  

0,5V 

 Wysoko ść obrazu (V) 

Odchylenie w pionie 

0,3V 

Wysoko ść 

obrazu (V) 

0,5V 
(maks.) 

0,3V 
(maks.) 

0,5V 
(maks.) 
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Odchylanie obiektywu w poziomie 
Obraz można odchylać w poziomie maksymalnie o 10% (0,1 szerokości obrazu, tj. 0,1H) w prawo i w takim samym 
zakresie w lewo. 
 
 
 
 

Pamiętaj! 
� Wyżej przedstawiono standardowe zakresy odchyleń obiektywu w modelu DU8090Z. Dodatkową elastyczność 

przy instalacji dają indywidualne właściwości optyczne i zakresy regulacji poszczególnych obiektywów 
opcjonalnych, podane w ich danych technicznych. 

� W przypadku wyboru nastawy UST Lens (Obiektyw krótkoogn.) dla opcji Lens Type (Typ obiektywu) zakres 
odchyleń obiektywu ulega zmniejszeniu. Jeżeli w projektorze zainstalowano obiektyw niebędący obiektywem 
ultrakrótkoogniskowym, należy w związku z tym upewnić się, aby w opcji Lens Type wybrane było ustawienie 
Non-UST (Inny niż krótkoogn.). 

Pamiętaj! 
� W gnieździe obiektywu znajduje się obwód ochronny, który zostaje zamknięty dopiero przez prawidłowo 

zainstalowany obiektyw. Bez niego projektora nie można uruchomić.  
� Do podłączenia projektora wolno używać wyłącznie fabrycznie załączonego do niego kabla zasilającego. 

Odchylenie  
w lewo 0,1H 

Wysoko ść  
obrazu 

(V) 

Właściwy obszar 
projekcji 

Szeroko ść obrazu (H)  

Odchylenie  
w prawo 0,1H 

0,5V 
(maks.)
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Wybór napi ęcia wej ściowego 
W pobliżu włącznika zasilania znajduje się przełącznik wielopozycyjny, który należy ustawić w położeniu odpowiadającym 
napięciu podawanemu przez sieć zasilającą.  

 

Podł ączanie do sieci zasilaj ącej 
Kabel zasilający jest fabrycznie dołączony do projektora. Należy podłączyć go do gniazda zasilania na panelu złączy 
projektora. 

 

Włączanie projektora 
Gdy projektor został już prawidłowo umieszczony na miejscu i podłączony do sieci zasilającej i źródeł sygnału, ważne 
jest, aby prawidłowo go włączyć, co pozwoli uniknąć uszkodzenia jego podzespołów i przedwczesnego zużycia. 
Włączanie projektora opisano niżej. 
 
1. Przełącz główny włącznik zasilania do położenia 

„włączony” ( I ). Wskaźniki LED POWER zamigają, po 
czym zaczną świecić na czerwono. 
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2. Naciśnij przycisk POWER na panelu sterowania lub 
przycisk ON na pilocie.  

 
3. Wskaźniki LED POWER i LIGHT zaczną migać na 

zielono i będą migać aż do zakończenia procedury 
rozruchu. 

 

4. Po kilku sekundach oba wskaźniki zaczną świecić 
światłem stałym na zielono i projektor będzie gotowy do 
użytku.  

 
 
 

 

Wyłączanie projektora 
Po zakończeniu korzystania z projektora należy prawidłowo go wyłączyć, co pozwoli uniknąć uszkodzenia jego 
podzespołów i zapobiec przedwczesnemu zużyciu urządzenia. 

Wyłączanie projektora opisano niżej. 
 
1. Jeden raz naciśnij przycisk POWER na panelu 

sterowania lub przycisk ON na pilocie. Pojawi się okno 
dialogowe „Power Off” (Wyłączanie). 

 
2. Ponownie naciśnij przycisk POWER na panelu 

sterowania lub na pilocie, potwierdzając, że zamierzasz 
wyłączyć projektor. Wskaźnik LED zamiga na wówczas 
na pomarańczowo. 

 

Pamiętaj! 
� Gdy projektor jest włączony, nie wolno odłączać jego kabla zasilającego, gdyż grozi to uszkodzeniem 

gniazda zasilającego projektora lub wtyczki sieciowej kabla. Aby móc bezpiecznie odciąć zasilanie, gdy 
projektor jest włączony, należy podłączyć go do listwy zasilającej wyposażonej w wyłącznik i bezpiecznik. 

� Nie należy wyłączać zasilania projektora w ciągu 10 sekund od wprowadzenia jakiejkolwiek korekty lub 
modyfikacji ustawień i zamknięcia menu, gdyż może to spowodować utratę zmian w ustawieniach i 
przywrócenie im wartości domyślnych. 
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3. Projektor przełączy się do stanu czuwania, a wskaźnik 
POWER zacznie świecić na czerwono. 

 
 

4. Aby wyłączyć zasilanie projektora, naciśnij główny 
włącznik zasilania, przełączając go do położenia 
„wyłączony” (O). 
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Podłączanie urz ądzeń 
Niże opisano wymagany sposób podłączenia projektora DU8090Z do źródeł sygnału wideo i zewnętrznych urządzeń 
sterujących (o ile są używane). Podłączając projektor do innych urządzeń należy zawsze używać właściwego dla danego 
źródła sygnału kabla sygnałowego, każdorazowo upewniając się co do stabilności jego obu wtyków w gniazdach. W 
przypadku wtyków wyposażonych nakrętkę lub nakrętki zabezpieczające, nie wolno zaniedbywać należytego ich 
dokręcenia. 
 

Podł ączanie do komputera 
Sygnał wizyjny z komputera można podłączyć do projektora za pomocą kabla DVI-D, HDMI, VGA lub RGBHV (BNC). 
Jeżeli sygnał pochodzi ze złącza VGA, po stronie projektora kabel VGA można podłączyć do zewnętrznego monitora, na 
którym będzie wówczas można podglądać wyświetlany obraz. 
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Podł ączanie do urz ądzeń wideo 
Do wejść projektora można podłączyć różnego rodzaju urządzenia wideo za pomocą kabli sygnałowych DVI-D, HDMI, 
Component Video, Composite Video lub S-Video. 

 

Podł ączanie do urz ądzeń steruj ących 
Wyposażyliśmy projektor w następujące porty służące do sterowania nim za pomocą urządzeń zewnętrznych: 
 
 Transmiter sygnału 

synchronizującego 
projekcję 3D 
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HDBaseT/LAN (sterowanie przez sie ć) Projektorem można zarządzać za pośrednictwem sieci komputerowej. Kable 
LAN i Digital podłącza się do tego samego portu. Jeżeli projektorem steruje się wyłącznie przez sieć, można go 
bezpośrednio połączyć z komputerem za pomocą kabla LAN lub komunikować się z nim z komputera pośrednictwem 
istniejącej infrastruktury sieciowej. W osobnej dokumentacji zawarto informacje na temat sterowania projektorem przez 
złącze 
RS-232: Projektorem można również sterować zdalnie przy użyciu komputera lub systemu sterującego  
za pomocą standardowego 9-stykowego kabla szeregowego (niekrosowanego). Więcej informacji na ten temat zawarto w 
osobnej dokumentacji. 
Pilot przewodowy:  Jeżeli np. z powodu dużej odległości lub przeszkód fizycznych nie można użyć pilota 
bezprzewodowego, można podłączyć go do projektora kablem, korzystając z gniazda WIRE. Alternatywą jest zwiększenie 
zasięgu pilota bezprzewodowego przez podłączenie do gniazda WIRE przekaźnika podczerwieni. 
3D Sync Out/In:  Do projektora można podłączyć nadajnik sygnału podczerwonego, synchronizującego obraz 3D lub 
zawierające taki nadajnik urządzenie. 

 
 
 
 

Ostro żnie! 
� Podłączenie przewodu pilota przewodowego do przeznaczonego dla niego gniazda spowoduje automatyczne 

przełączenie projektora na obsługę za pomocą pilota przewodowego i uniemożliwi sterowanie nim za pomocą 
pilota bezprzewodowego. Aby móc sterować projektorem za pomocą pilota bezprzewodowego należy najpierw 
odłączyć od niego przewód pilota przewodowego. 

� Podłączenie pilota przewodowego lub zewnętrznego przekaźnika podczerwieni do niewłaściwego portu, np. do 
jednego z gniazd sygnału trigger może spowodować uszkodzenie podłączanego osprzętu. Przed podłączeniem 
należy koniecznie upewnić się, że wybrane gniazdo jest właściwe. 
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Podł ączanie osprz ętu do gniazda TRIGGER 
Jeżeli wyposażenie sali projekcyjnej obejmuje elektrycznie rozwijany ekran lub inne urządzenia sterowane 12-woltowym 
sygnałem z gniazda TRIGGER, osprzęt taki można podłączyć przez nie do projektora, a następnie skonfigurować 
działanie obsługującej je funkcji (np. wybór proporcji 16:10) w menu ekranowym. Zależnie od ustawień i ustawionych 
proporcji obrazu, projektor w momencie uruchomienia będzie przesyłać do podłączonej infrastruktury 12-woltowe sygnały 
sterujące. 
 
 
 

EKRAN 
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Podł ączanie zewn ętrznego przeka źnika HDBaseT 
Projektor zawiera zintegrowany odbiornik sygnału HDBaseT. Korzystając z opcjonalnego przekaźnika HDBaseT (wymaga 
osobnego zakupu) umożliwia to jednoczesną transmisję obrazu wideo, sygnałów sterujących RS-232 i zarządzanie 
projektorem za pośrednictwem sieci LAN przy użyciu pojedynczego kabla RJ-45. Użycie przekaźnika HDBaseT 
będącego w stanie zarówno odbierać, jak i wysyłać sygnały pilota bezprzewodowego umożliwi także ich przesyłanie do 
projektora DU8090Z za pomocą kabla RJ-45. 

 
 
 

 

Pamiętaj! 
� Projektor jest w stanie odbierać sygnał wideo, polecenia RS-232 i przesyłane w podczerwieni sygnały pilota 

bezprzewodowego i można nim także sterować przez sieć komputerową, ale nie można go przez nią zasilać 
(nie jest w stanie korzystać z zasilania PoE – Power over Ethernet). 

� Aby użyć zewnętrznego nadajnika HDBaseT do sterowania projektorem za pomocą poleceń RS232 
przesyłanych przez kabel RJ45, w menu ekranowym wybierz kolejno: Control -> RS232 -> Channel i wybierz 
opcję HDBaseT. Zostanie wybrana prędkość transmisji 9600. 

� Przekaźnik HDBaseT pozwala sterować projektorem z odległości nie większej niż 100 metrów. Jej 
przekroczenie może powodować zakłócenia lub przerywanie transmisji lub niemożność sterowania projektorem 
przez to złącze. 

� Przy korzystaniu z tego złącza należy stosować wyłącznie nieskręcony kabel RJ-45 klasy Cat5e lub wyższej. 
Skręcenie przewodów może m.in. spowodować usterki lub zakłócenia obrazu, skrócić odległość jego przesyłu i 
negatywnie wpłynąć na jego jakość. 

Kabel VGA 

Odtwarzacz DVD 

Komputer 

sterujący 

Komputer sterujący 

Kabel RJ45 CatE lub lepszy 
PROJEKTOR  

TRANSMITER HDBaseT  

Odtwarzacz DVD 
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Korzystanie z projektora 
 

Korzystanie z menu ekranowego 

Menu ekranowe 
Projektor został wyposażony w menu ekranowe, które pozwala użytkownikowi dostosowywać właściwości wyświetlanego 
obrazu, zmieniać różne ustawienia i sprawdzać stan urządzenia.  

 
Poruszanie si ę po menu ekranowym 
Do poruszania się po menu i wprowadzania zmian w jego ustawieniach można używać zarówno przycisków pilota, jak i 
przycisków znajdującego się na obudowie projektora panelu sterowania. Poniższa ilustracja przedstawia odpowiadające 
sobie przyciski na pilocie i na projektorze. 

 
1. Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij na projektorze lub 

na pilocie przycisk Menu . Menu składa się z sześciu 
zakładek. Do poruszania się między nimi służą przyciski 
kierunkowe ◄►. 
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2. Wybór ustawień na bieżącym ekranie umożliwiają przyciski 
▲ i ▼, a przyciski ◄ oraz ► pozwalają zmieniać ich 
aktualne wartości. Aby zatwierdzić zmodyfikowaną wartość, 
należy użyć przycisku  . 

 

3. Przycisk RETURN spowoduje opuszczenie bieżącego 
podmenu. Naciśnięcie przycisku MENU zamknie menu 
ekranowe.  
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Struktura menu 
Poniższa tabela umożliwia szybką orientację w menu ekranowym i ułatwia odszukanie dostępnych w nim ustawień 
(tłumaczenia poszczególnych nazw funkcji i poleceń zawarto w poświęconych ich fragmentach instrukcji). 
 

Menu główne Podmenu 
INPUT Input Selection HDMI1  

HDMI2 
VGA 
Component 
BNC 
DVI 
3G-SDI 
HDBaseT 

 

 PIP PIP Option  
  PIP Input  
  Position  
 Auto Source Off 

On 
 

 Color Space Auto  
YPbPr 
YCbCr 
RGB-PC 
RGB-Video 

 

 Aspect Ratio 5:4  
4:3 
16:10 
16:9 
1.88 
2.35 
LetterBox 
Source 
Native 

 

 Overscan Off  
Crop 
Zoom 

 

 VGA Setup H Total 
H Start 
V Phase 
V Start 

 

 Test Pattern White  
Black 
Red 
Green 
Blue 
Checker Board 
Crosshatch 
H Burst 
V Burst 
Color Bar 

 

 3D 3D Format 
Eye Swap 
DLP Link 
Dark Time 
Sync Delay 
Sync Reference 

 

 Auto Sync Execute  
PICTURE Picture Mode High Bright 

Presentation 
Video 

 

 Brightness   
 Contrast    
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 Saturation   
 Hue   
 Sharpness   
 Color Temperature 5400K 

6500K 
7500K 
9300K 
Native 

 

 Gamma 
1.0 / 1.8 / 2.0 / 2.2 
/ 2.35 / 2.5 / S-Curve 

 

 Input Balance Red Offset 
Green Offset 
Blue Offset 
Red Gain 
Green Gain 
Blue Gain 

 

 HSG Red 
Green 
Blue 
Cyan 
Magenta 
Yellow  
White 
Reset 

 

 Noise Reduction   
 Dynamic Black Off 

On 
 

ALIGNMENT Lens Lock Off 
On 

 

 Lens Control Zoom 
Focus 
Lens Shift 

 

 Lens Type Non-UST Lens 
UST Lens 

 

 Lens Memory Load Memory 
Save Memory 
Clear Memory 

 

 Center Lens Execute  
 Digital Zoom Digital Zoom 

Digital Pan 
Digial Scan 

 

 Warp Keystone 
Rotation 
Pincushion/Barrel 
Top Left Corner 
Top Right Corner 
Bottom Left Corner 
Bottom Right 

 

 Blanking Top 
Bottom 
Left 
Right 
Reset 

 

 Edge Blend Edge Blend 
Align Pattern 
White Level 
Black Level 
Reset 

 

 Screen Format 16:10 
16:9 
4:3 

 

CONTROL Language   
 Projection Mode Front Desktop / Front Ceiling /  
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Rear Desktop / Rear Ceiling 
 Cooling Condition Desktop / Ceiling / Freetilt / 

Portrait / Auto 
 

 High Altitude Off 
Auto 

 

 Auto Power Off Off 
On 

 

 Auto Power On Off 
On 

 

 Network Standby Power 
DHCP 
IP Address 
Subnet Mask 
Gateway 
DNS 
Mac Address 

 

 Light Power Eco 
Normal 
Custom  

 

 Custom Power Level   
 Background Logo  

Black  
Blue 

 

 Startup Logo Off 
On 

 

 Remote Sensor Off  
On 

 

 Trigger Off  
Ekran 
5:4 
4:3 
16:10  
16:9 
1.88  
2.35 
LetterBox 
Source 
Native 

 

 OSD Seting Menu Position 
Menu Transparency 
Time Out 

 

SERVICE Model   
 Serial Number   
 Software Version 1   
 Software Version 2   
 Active Source   
 Signal Format   
 H/V Refresh Rate   
 Pixel Clock   
 Light Time   
 Thermal Status   
 Factory  Reset   
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Praca z menu ekranowym: podmenu INPUT (Sygnał wej ściowy) 

 
Input Selection (Wybór sygnału wej.) 
Tej funkcji przypisany jest odrębny przycisk na pilocie, można ją jednak także wyświetlić za pomocą menu ekranowego. 
Oferuje ona szereg różnych typów sygnału wejściowego: 
HDMI 1, HDMI 2, VGA, Component (BNC), HDBaseT, DVI and 3G-SDI. 
 
 
PIP (Obraz w obrazie) 
Ta funkcja pozwala wyświetlić dwa obrazy oboj siebie, pochodzące z różnych źródeł sygnału wejściowego. 

PIP Option (Opcje PIP) 
Włączenie funkcji PIP (wybór opcji On) spowoduje równoczesne wyświetlenie na ekranie dwóch okien. Większe 
mieści obraz główny, a mniejsze - obraz dodatkowy. Wybór opcji Off (Wył.) spowoduje wyłączenie funkcji PIP i 
wyświetlanie tylko jednego obrazu jednocześnie. 
PIP Input (Sygnał wej. PIP) 
Aby wyświetlić źródła dostępne dla obrazu dodatkowego, naciśnij ENTER, po czym wybierz jedno z nich.  
Pamiętaj! Źródła sygnału, których nie można wyświetlić w obrazie dodatkowym, będą wyświetlone na w kolorze 
szarym i nie będzie można ich wybrać. Listę źródeł sygnału możliwych do wyświetlenia jako obraz dodatkowy 
przedstawia poniższa lista. 
 

  Obraz główny 

  VGA Component HDMI 1 HDMI 2 HDBaseT 3G-SDI DVI 

O
br

az
 d

od
at

ko
w

y VGA  ○ ○  ○  ○ 

Component   ○  ○  ○ 

HDMI 1 ○ ○  ○  ○  

HDMI 2   ○  ○  ○ 

HDBaseT ○ ○  ○  ○  

3G-SDI   ○  ○  ○ 

DVI ○ ○  ○  ○  
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Position (Poło żenie) 
Wybierz preferowane położenie okna PIP. 

   Top Left (Lewe górne):  Obraz dodatkowy jest wyświetlany w górnej lewej części ekranu. 
   Bottom Left (Lewe dolne):  Obraz dodatkowy jest wyświetlany w lewej dolnej części ekranu. 
   Top Right (Prawe górne): Obraz dodatkowy jest wyświetlany w górnej prawej części ekranu. 
   Bottom Right (Prawe dolne):  Obraz dodatkowy jest wyświetlany w dolnej prawej części ekranu. 
   PBP (Obok siebie):  Obraz dodatkowy jest wyświetlany obok obrazu głównego. Oba obrazy mają tę samą wielkość. 

Auto Source (Auto źródło) 
Włączenie (opcja On) funkcji Auto Source powoduje, że projektor automatycznie wyszukuje sygnał źródłowy. 
 
Color Space (Przestrze ń barw)  
Ta funkcja pozwala zmienić przestrzeń barw bieżącego sygnału wejściowego. Jej ustawieniem domyślnym, 
sprawdzającym się w większości przypadków, jest funkcji opcja Auto.  

Auto:  Projektor wybierze sygnał wejściowy i automatycznie użyje optymalnej przestrzeni barw. 
YPbPr:  Projektor użyje przestrzeni barw ITU-R BT 601. 
YCbCr:  Projektor użyje przestrzeni barw ITU-R BT 709. 
RGB-PC:  Projektor użyje przestrzeni barw RGB; wartość czerni zostanie ustawiona na 0, 0, 0, a bieli na 255, 255, 255 
(w przypadku obrazu o 8-bitowej głębi kolorów).  
RGB-Video:  Projektor użyje przestrzeni barw RGB; wartość czerni zostanie ustawiona na 16, 16, 16, a bieli na 235, 
235, 235 (w przypadku obrazu o 8-bitowej głębi kolorów) w celu odzwierciedlenia wartości luminancji zdefiniowanej w 
specyfikacji cyfrowego sygnału Component. 

 
Aspect Ratio (Proporcje) 
Ta funkcja pozwala zmienić proporcje wyświetlanego obrazu za pomocą przycisków ◄ ►. 
 

Overscan (Przycinanie) 
Jeżeli na brzegach obrazu są widoczne zakłócenia lub jeżeli wyświetlany obraz jest za mały, funkcji tej można użyć, aby 
zakłócenia te wyeliminować lub powiększyć obraz na ekranie. 

Off (Wył.): Projektor będzie wyświetlać oryginalny obraz. 
Crop (Przytnij):  Projektor ukryje brzegi obrazu.  
Zoom (Powi ększ):  Obraz zostanie maksymalnie powiększony.  

 
VGA Setup (Ustawienia VGA) 
Ta funkcja pozwala dostosować dla sygnału VGA wartości parametrów: H Total (Poz. łącznie), H Start (Pocz. poz.), H 
Phase (Faza pocz.) i V Start (Pocz. pion). Aby zatwierdzić zmiany, użyj przycisku ENTER. 
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Test Pattern (Obraz kontrolny) 
Projektor może wyświetlić kilka różnych gotowych obrazów specjalnych w celu ułatwienia jego instalacji i dostosowania 
ustawień. Aby włączyć tę funkcję, można użyć polecenia Test Pattern w menu ekranowym lub nacisnąć przycisk TEST 
PATTERN na pilocie i wybrać obraz kontrolny za pomocą przycisków ◄ i ►. Naciśnięcie przycisku EXIT spowoduje 
opuszczenie tej funkcji. Dostępne są następujące obrazy kontrolne: White, Green, Crosshatch, Color Bar, Black, Blue, 
H-Burst, Red, Chess Board i V Burst. 
3D 
Ta funkcja służy do konfigurowania formatu sygnału 3D i wyboru metody jego synchronizacji. Projektor wykrywa rodzaj 
podłączonego sygnału i proponuje odpowiednie ustawienia. Przed przystąpieniem do konfiguracji sygnału 
trójwymiarowego należy upewnić się, że podłączono już do projektora jego źródło. 

3D Format (Format 3D) 
Off (Wył.): Wyłącza tryb 3D. Wybór jednej spośród opcji: Auto, Side by Side, Top and Bottom lub Frame 
Sequential spowoduje włączenie trybu 3D. Aby go wyłączyć, zaznacz opcję Off (Wył.) i naciśnij przycisk 
ENTER. 
Auto: Funkcja 3D format automatyczne wykryje format sygnału: Frame Packing, Top and Bottom lub Side by 
Side. Sygnałem wejściowym jest sygnał 3D HDMI 1.4a. 
Side by Side (Half):  Ten format jest dostępny wyłącznie w przypadku sygnału HDMI 1.4a 3D lub sygnału 
HDMI pochodzącego od przekaźnika HDBaseT. 
Top and Bottom:  Ten format jest dostępny wyłącznie w przypadku sygnału HDMI 1.4a 3D lub sygnału HDMI 
pochodzącego od przekaźnika HDBaseT. 
Frame Sequential:  Opcja przeznaczona dla sygnału w formacie Frame Sequential. 
Eye Swap (Zamie ń strony):   Jeżeli sygnał 3D przesyłany do okularów 3D jest odwrócony, użycie opcji Eye 
Swap pozwoli „odwrócić” go z powrotem tak, aby był prawidłowy. W innym przypadku zaleca się pozostawienie 
opcji Normal. 
DLP Link:  Włącza i wyłącza synchronizację sygnału w technologii DLP Link. 
Dark Time (Przerwa):  Pozwala ręcznie dostosować przerwę między kolejnymi klatkami do charakterystyki 
pracy okularów. Dostępne opcje to 0,65ms, 1,3ms i 1,95ms. 
Sync Reference ( Źródło synchr.):  Projektor synchronizuje obraz trójwymiarowy za pomocą sygnalizacji 
wbudowanego nadajnika DLP Link lub zewnętrznego 3D IR. Zależnie od podłączonych urządzeń, należy 
ręcznie wybrać właściwą technologię synchronizacji lub opcję Auto. Te ustawienia mają jednak zastosowanie 
wyłącznie pod warunkiem wyboru opcji Frame Sequential w funkcji 3D Format lub w przypadku podłączenia do 
projektora zewnętrznego urządzenia do synchronizacji obrazu 3D. 
External (Zewn.): Sygnał synchronizujący obraz 3D jest wysyłany przez urządzenie zewnętrzne. 
Internal (Wewn.): Sygnał jest emitowany przez projektor (technologia DLP Link). 
Auto: Projektor sam wybiera sygnał synchronizujący obraz 3D zależnie od wybranego formatu obrazu 3D i 
tego, czy do projektora podłączono zewnętrzne urządzenie 3D. 
 

Auto Sync (Autosynchr.) 
Uruchamia funkcję automatycznie dostrajającą projektor do sygnału wejściowego. 

Pamiętaj koniecznie! 
� Oglądanie projekcji trójwymiarowych nie jest zalecane w przypadku: 
� dzieci poniżej szóstego roku życia, 
� osób wrażliwych na światło, o złym samopoczuciu lub z historią chorób naczyniowo-wieńcowych, 
� osób zmęczonych lub niewyspanych, 
� osób znajdujących się pod wpływem leków psychoaktywnych lub alkoholu. 
� Obraz 3D nie stwarza wprawdzie ogólnie zagrożenia dla zdrowia, może jednak niekiedy powodować dyskomfort.  
� Użytkownikowi projektora zaleca się zapoznanie się z zaktualizowanymi  wytycznymi organizacji 3D League, 

wydanymi 10 grudnia 2008 r. Rekomendują one odbywanie podczas projekcji 3D co trzydzieści minut, a w każdym 
razie nie rzadziej niż raz na godzinę, przerw trwających co najmniej 5 do 15 minut. 
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Praca z menu ekranowym: podmenu PICTURE (Obraz) 

Picture Mode (Tryb obrazu) 
Wybierz żądany tryb obrazu, używając przycisków ◄►. 

High Bright (Jasny): Ta opcja przydaje się w sytuacjach, gdy zachodzi konieczność maksymalnego zwiększenia 
jasności obrazu. 
Presentation (Prezentacja):  Prezentacje i zdjęcia często wymagają najwyższe możliwej jakości obrazu. 
Video (Wideo):  Ten tryb został zoptymalizowany pod kątem oglądania filmów. 

 
Brightness (Jasno ść) 
Naciśnij ENTER, po czym zwiększ lub zmniejsz jasność za pomocą przycisków ◄ i ►. 
Contrast (Kontrast)  
Naciśnij ENTER i wyreguluj kontrast wyświetlanego obrazu za pomocą przycisków ◄ i ►. 
Saturation (Nasycenie) 
Naciśnij ENTER, po czym dostosuj poziom nasycenia obrazu za pomocą przycisków ◄ i ►. 
Hue (Odcie ń) 
Naciśnij ENTER, po czym dostosuj zabarwienie obrazu za pomocą przycisków ◄ i ►.  
Sharpness (Ostro ść) 
Naciśnij ENTER i wyreguluj ostrość wyświetlanego obrazu za pomocą przycisków ◄ i ►. 
 
Color Temperature (Temperatura barw) 
Domyślna wartość tego parametru to Native (Natywna) i sprawdza się ona w większości sytuacji. W miarę zwiększania 
temperatury barwowej obraz wydaje się bardziej niebieskawy. Jej zmniejszanie powoduje zaakcentowanie czerwieni. 
Dostępne opcje: Native, 5400K, 6500K, 7500K i 9300K. 
 

Gamma 
Jeżeli pomieszczenie, w którym odbywa się projekcja, jest zbyt mocno oświetlone, szczegóły w ciemniejszych obszarach 
obrazu mogą być słabiej widoczne. W takim przypadku można spróbować poprawić ich widoczność pomocą ustawień 
współczynnika gamma, dostosowując poziom chrominancji obrazu. Dostępne wartości: 1.0, 1.8, 2.0, 2.2, 2.35, 2.5 i 
S-Curve. 
 
Input Balance (Balans sygn. wej.) 
Zbyt silne lub zmieniające się oświetlenie pomieszczenia, w którym odbywa się projekcja, wpływa na postrzeganie barw 
obrazu. Ta funkcja pozwala zniwelować ten efekt, przybliżając kolorystykę obrazu do pożądanej. Funkcja ta oferuje 
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możliwość regulacji składowej czerwonej (Red), zielonej (Green) i niebieskiej (Blue). 
 
Offset (Przesuni ęcie): Te trzy opcje przesuwają spektrum barw całego obrazu i zmieniają jego jasność. Ustawienia 
funkcji Offset dla składowej czerwonej, zielonej lub niebieskiej pozwalają wyeliminować dany odcień z obszarów obrazu, 
które powinny być neutralnie szare. Zwiększenie jej wartości obniży jednak jasność obrazu. 
Gain (Wzmocnienie):  Trzy opcje oferowane przez tę funkcję pozwalają zwiększyć lub zmniejszyć zakres barw całego 
obrazu. Ustawienie niskich wartości pozwala zniwelować ewentualne czerwone, zielone lub niebieskie  zabarwienie 
obszarów obrazu, które powinny być neutralnie szare. Zwiększenie wartości obniży kontrastowość obrazu.  
 
HSG (Odcień, nasycenie i wzmocnienie) 
Funkcja HSG umożliwia niezależną regulację odcienia (Hue), nasycenia (Saturation) i wzmocnienia (Gain). Przydaje się 
do wprowadzania intuicyjnych korekt poszczególnych barw: wartość odcienia, nasycenia i wzmocnienia można regulować 
osobno dla każdej z barw składowych: Green (zielonej), Blue (niebieskiej), Cyan (cyjanu), Magenta (magenty), Yellow 
(żółtej) oraz dla bieli. 
 
Noise Reduction (Redukcja szumów) 
Funkcja służy do niwelowania widocznych na obrazie szumów za pomocą przycisków ◄►. Jej przeznaczeniem jest 
przede wszystkim eliminacja zakłóceń z obrazu z przeplotem. Najogólniej mówiąc, redukcja szumów obniża 
szczegółowość obrazu o wysokiej częstotliwości odświeżania i czyni go bardziej miękkim i jednolitym. 
 
Dynamic Black (Dynamiczna czer ń) 
Ta funkcja pozwala pogłębić czerń.  
 

Menu ekranowe: podmenu ALIGNMENT (WYRÓWNANIE) 
 

 
Lens Lock (Blokada obiektywu) 
Ta funkcja uniemożliwia sterowanie obiektywem, pozwalając zapobiec w ten sposób ingerencji osób nieupoważnionych w 
ustawienia odchylenia, powiększenia obrazu i ostrości oraz polecenia Center Lens (Wyśrodkuj obiektyw). Zaleca się 
włączenie funkcji Lens Lock po zakończeniu regulacji obiektywu. 
 
Lens Control (Ster. obiektywem)   
Podmenu tej funkcji zawiera opcje regulacji powiększenia obrazu (Zoom), jego ostrości (Focus) i odchylenia obiektywu 
(Shift). Aby w nie wejść, zaznacz nazwę funkcji i naciśnij przycisk ENTER. Za pomocą przycisków ▲▼ można następnie 
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dostosować wielkość obrazu i jego odchylenie w pionie. Przyciski ◄► pozwalają natomiast wyregulować ostrość i 
odchylenie obiektywu w poziomie. 
 
Lens Type (Typ obiektywu) 
Z projektorem DU8090Z można używać dowolnego z ośmiu różnych modeli obiektywów. Należy jednak pamiętać, że 
obiektyw ultrakrótkoogniskowy (UST, Ultra Short Throw) różni się pod względem pozycji początkowej od pozostałych 
siedmiu obiektywów. Z tego powodu w ustawieniach projektora przewidziano możliwość wyboru dwóch różnych pozycji 
początkowych. Wybrana opcja ma wpływ na działanie funkcji ustawiającej obiekty w neutralnym, środkowym położeniu 
(Center Lens). Aby mechanizm ten działał prawidłowo, nie można jednak zapomnieć o wyborze opcji UST Lens (Obiekt. 
ultrakrótkoogn.), jeżeli założono obiektyw ultrakrótkoogniskowy. W przypadku każdego innego obiektywu powinna być 
ustawiona opcja Non-UST Lens.  

 

Lens Memory (Pami ęć ust. obiektywu) 
Opisany tu model projektora zawiera funkcję pamięci ustawień obiektywu: Lens Memory. Pozwala ona zapisać 
maksymalnie 10 zestawów parametrów odchylenia obiektywu (Lens shift), powiększenia obrazu (Zoom) i ostrości 
(Focus). Zapisany zestaw ustawień można potem w łatwy sposób wywołać, unikając ponownego wykonywania 
czasochłonnej regulacji. 

Load Memory (Załaduj ustawienia): Użyj przycisków ▲▼, aby wybrać żądany zestaw ustawień i naciśnij przycisk 
ENTER. Projektor automatycznie zastosuje zapisane w nim położenie obiektywu, powiększenie obrazu i nastawę 
ostrości. 
Save Memory (Zapisz w pami ęci): Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz miejsce w pamięci projektora, w którym ma 
zostać zapisany aktualny stan ustawień, po czym zapisz go, naciskając przycisk ENTER. 
Clear Memory (Opró żnij pami ęć): Wybierz zapisany zestaw ustawień, który chcesz usunąć, po czym naciśnij 
przycisk ENTER. Wskazany zestaw zostanie usunięty. 

Center Lens (Wyśrodkuj obiektyw) 
To polecenie uruchamia funkcję kalibracji obiektywu, zerującą jego ewentualnie istniejące odchylenie, nastawę ostrości i 
stopień powiększenia obrazu. Wywołanie tej funkcji spowoduje ustawienie obiektywu w neutralnym, fabrycznie 
zaprogramowanym położeniu środkowym. 

Pamiętaj! 
� Użycie polecenia Center Lens powoduje przemieszczenie obiektywu ultrakrótkoogniskowego do położenia 

niższego, niż przewidziana dla niego pozycja początkowa. W rezultacie, jeżeli jako zainstalowany typ 
obiektywu w ustawieniach wskazano obiektyw normalny (Non-UST Lens), obraz wyświetlany przez obiektyw 
ultrakrótkoogniskowy może być częściowo zasłaniany przez krawędź górnej pokrywy projektora. Można 
wówczas użyć funkcji odchylania obiektywu (Lens shift) i ręcznie skierować go nieco wyżej, aż cały obraz 
znajdzie się na ekranie.  

� Taka korekta nie jest potrzebna, jeżeli w przypadku zainstalowania obiektywu ultrakrótkoogniskowego 
wybrano opcję UST Lens. Wówczas użycie polecenia Center Lens automatycznie umieści obiektyw w 
prawidłowej neutralnej pozycji początkowej. 

� Jeżeli zainstalowano obiektyw normalny, wybór opcji UST Lens w funkcji Lens type ograniczy dostępny 
zakres odchyleń obiektywu. Aby móc odchylać obiektyw normalny w pełnym zakresie, należy wybrać w 
ustawieniach opcję Non-UST Lens. 

Pamiętaj! 
� W systemie projektora zaprogramowano fabrycznie dwa różne neutralne położenia początkowe obiektywu: 

jedno dla obiektywów ultrakrótkoogniskowych (UST  Lens), a drugie - dla normalnych (non-UST  Lens). 
Przed użyciem funkcji Center Lens należy upewnić się, że opcja wybrana w ustawieniach funkcji Lens Type 
jest właściwa dla aktualnie zainstalowanego obiektywu.   

� Jeżeli zainstalowano obiektyw ultrakrótkoogniskowy, przed użyciem funkcji Center Lens należy też sprawdzić, 
czy od projektora odłączono wspornik obiektywu.  
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Digital Zoom (Zoom cyfr.)  
Naciśnij przycisk ENTER, aby powiększyć obraz lub przesunąć go.  

Digital Zoom (Zoom cyfr.):  Użyj przycisków ◄►, aby powiększyć obraz. 
Digital Pan (Przesuwanie cyfr.)   Użyj przycisków ◄►, aby przesunąć obraz w poziomie. Ta funkcja jest dostępna 
tylko wówczas, gdy obraz jest powiększony. 
Digial Scan (Skan cyfr.): Użyj przycisków ◄►, aby przesunąć obraz w pionie. Ta funkcja jest dostępna tylko 
wówczas, gdy obraz jest powiększony. 
Reset (Przywró ć): Przywraca ustawieniom wartości domyślne. 

 
Warp (Wygi ęcie) 
Ta funkcja służy do korygowania zniekształcenia obrazu. 

Keystone (Zniekszt. trapezowe): Użyj przycisków ◄►, aby skorygować zniekształcenie poziome, lub przycisków 
▲▼, aby skorygować je w pionie. 
Rotation (Obrót): Użyj przycisków ◄►, aby wypoziomować obraz. 
Pincushion / Barrel (Poduszk./beczk.): Użyj przycisków ◄►, jeżeli chcesz skorygować dystorsję poduszkową lub 
beczkową. 
Top Left Corner (Górny lewy naro ż.): Użyj przycisków ◄►, jeżeli chcesz skorygować zniekształcenie w górnym 
lewym narożniku obrazu. 
Top Right Corner (Górny prawy naro ż.): Użyj przycisków ◄►, jeżeli chcesz skorygować zniekształcenie w górnym 
prawym narożniku obrazu. 
Bottom Left Corner (Dolny lewy naro ż.): Użyj przycisków ◄►, jeżeli chcesz skorygować zniekształcenie w dolnym 
lewym narożniku obrazu. 
Bottom Right Corner (Dolny prawy naro ż.): Użyj przycisków ◄►, jeżeli chcesz skorygować zniekształcenie w 
dolnym prawym narożniku obrazu. 
Blanking (Wygaszanie): Funkcja służąca do korygowania krawędzi obrazu w celu ukrycia jego niepożądanych 
obszarów. 

Top (Góra): Za pomocą przycisków ▲▼ można dostosować górną krawędź obrazu. 
Bottom (Dół):  Za pomocą przycisków ▲▼ można dostosować dolną krawędź obrazu. 
Left (Lewa): Za pomocą przycisków ◄► można skorygować lewą krawędź obrazu. 
Right (Prawa): Za pomocą przycisków ◄► można skorygować wygaszanie prawej części obrazu. 

Reset (Przywró ć): 
Przywraca wszystkim ustawieniom funkcji Blanking wartości domyślne. 

 
Edge Blend (Ł ączenie kraw ędzi) 
Funkcja łączenia krawędzi przydaje się przy scalaniu wyświetlanego na tym samym ekranie obrazu pochodzącego z 
więcej niż jednego projektora. Ułatwia ona znacząco ujednolicanie obrazu. Warunkiem jej działania jest jej włączenie w 
obu projektorach. Poniższe ustawienia są dostępne tylko pod warunkiem uprzedniego włączenia funkcji Edge Blend.  

Edge Blend (Ł ączenie kraw ędzi): Aby użyć funkcji łączenia krawędzi, w ustawieniach funkcji Edge Blend (Łączenie 
krawędzi) wybierz opcję On (Wł.). 
Align Pattern (Obraz korekty): Włączenie tej funkcji (opcja „On”) spowoduje  wyświetlenie przez projektor obrazu 
kontrolnego, umożliwiającego użytkownikowi dostosowanie nakładających się na siebie części sąsiednich obrazów. 
White Level (Poziom bieli): Funkcja White Level jest pomocna przy instalacjach składających się z więcej niż 
jednego projektora. Służy do regulacji nakładających się obszarów sąsiadujących obrazów. Przy projekcji koloru 
białego obszar, w którym obszary w tym kolorze z poszczególnych obrazów nakładają się na siebie, jest dwukrotnie 
jaśniejszy niż biały obszar obrazu każdego projektora z osobna. Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie użycie 
funkcji White Level (Poziom bieli). Najpierw upewnij się, że podłączone do projektorów źródła sygnału wyświetlają 
czarny obraz. Następnie stopniowo zwiększaj wartości parametrów Top (Góra), Bottom (Dół), Left (Lewa), Right 
(Prawa) w funkcji Black Level, dopóki obszar, w którym obrazy nie nakładają się, nie będzie wyglądać tak samo, jak 
obszar, w którym się nakładają. 
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Black Level (Poziom czerni): Funkcja Black Level służy do korekty głębi czerni na nienakładających się na siebie 
obszarach obrazów. Przy projekcji koloru czarnego obszar, w którym obszary w tym kolorze z poszczególnych 
obrazów nakładają się na siebie jest dwukrotnie jaśniejszy, niż czarny obszar obrazu każdego projektora z osobna. 
Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie użycie funkcji Black Level (Poziom czerni). Najpierw upewnij się, że 
podłączone do projektorów źródła sygnału wyświetlają czarny obraz. Następnie stopniowo zwiększaj wartości 
parametrów Top (Góra), Bottom (Dół), Left (Lewa), Right (Prawa) w funkcji Black Level, dopóki obszar, w którym 
obrazy nie nakładają się, nie będzie wyglądać tak samo, jak obszar, w którym się nakładają.  
Reset (Przywró ć): Przywraca wszystkim ustawieniom funkcji łączenia krawędzi wartości domyślne.  

 
Screen Format (Proporcje obrazu): Umożliwia wybór proporcji obrazu spośród opcji: 16:10, 16:9 i 4:3.  
 

Menu ekranowe: podmenu CONTROL (STEROWANIE) 

 
Language (J ęzyk) 
Funkcja umożliwia wybór języka menu ekranowego. Dostępne opcje to: English, Española, Deutsch, Portuguese, 简体中

文, 繁體中文, 日本語, 가가가. 
 

Projection Mode (Tryb projekcji) 
Ta funkcja pozwala dostosować wyświetlany obraz do położenia projektora względem ekranu projekcyjnego. 

Front (Przednia):  Projektor jest ustawiony na podstawie przed ekranem i rzutuje obraz na jego przednią 
powierzchnię. 
Ceiling + Front (Podsufit. przednia):  Projektor jest podwieszony pod sufitem przed ekranem i rzutuje obraz na jego 
przednią powierzchnię. Obraz jest odwrócony. 
Rear (Tylna):  Projektor jest ustawiony na podstawie za ekranem i rzutuje obraz na jego tylną powierzchnię. 
Ceiling + Rear (Podsufit. tylna):  Projektor jest podwieszony pod sufitem przed ekranem i rzutuje obraz na jego tylną 
powierzchnię. Obraz jest odwrócony. 
Auto:  Wbudowany czujnik wykrywa położenie projektora i włącza odpowiedni tryb projekcji. Należy pamiętać, że ta 
funkcja daje prawidłowe efekty jedynie w przypadku projektora ustawionego przed ekranem. Jeżeli urządzenie 
znajduje się za ekranem, tryb projekcji należy wybrać ręcznie. 

 
Cooling Condition (Tryb chłodzenia) 
Projektor jest wyposażony w czujnik położenia, który automatycznie przełącza tryb chłodzenia na odpowiadający jego 
orientacji przestrzennej, jeżeli w ustawieniach tej funkcji wybrano opcję Auto. Alternatywą jest ręczny wybór trybu 
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chłodzenia. 
Front (Przednia):  Projektor jest ustawiony na stole lub pulpicie. 
Ceiling + Front (Podsufit. przednia):   Projektor jest podwieszony pod sufitem. 
Freetilt (Przechylenie):  Projektor jest zainstalowany pod kątem ponad 30 stopni.  
Auto:  Wbudowany czujnik wykrywa położenie, w jakim zainstalowano projektor i automatycznie odpowiednio 
dostosowuje obraz. 

 
High Altitude (Wysoko ść n.p.m.) 
Ta funkcja dostosowuje prędkość obrotową wentylatora chłodzącego do warunków atmosferycznych panujących na 
wysokościach powyżej 1500 m n.p.m. Projektor jest wyposażony w wysokościomierz, szacujący wysokość nad poziomem 
morza na podstawie ciśnienia atmosferycznego; może on automatycznie dostosowywać działanie projektora do 
przybliżonej wysokości n.p.m., o ile w ustawieniach funkcji wybrano opcję Auto. W razie potrzeby ręcznej konfiguracji, 
funkcję można włączyć (On) lub wyłączyć (Off). 

Off (Wył.):  Funkcja High Altitude powinna pozostać wyłączona, jeżeli projektor znajduje się na wysokości 
nieprzekraczającej 1500 metrów. 
On (Wł.): Funkcję High Altitude należy włączyć, jeżeli projektor znajduje się na wysokości powyżej 1500 metrów. 
Auto:  Wybór tej opcji spowoduje samoczynne szacowanie wysokości nad poziomem morza przez projektor i wybór 
odpowiedniego trybu wentylacji. 

 
Auto Power Off (Wył ącz autom.) 
Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Jej włączenie (On) spowoduje automatyczne wyłączenie projektora po 20 minutach 
braku sygnału. 
 
Auto Power On (Wł ącz autom.) 
Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Jej włączenie (On) spowoduje automatyczne włączenie projektora następnym 
razem już w momencie podłączenia go do sieci zasilającej. Pozwala to włączać projektor bez użycia pilota. Jeżeli takie 
zachowanie jest niepożądane, należy wybrać opcję Off (Wył.).  
 
Network (Sie ć) 
Ta funkcja pozwala tak skonfigurować ustawienia sieci LAN, aby możliwe było sterowanie projektorem przy jej użyciu.  
Aby wybrać żądany parametr sieci, użyj przycisków ▲▼, po czym naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do jego 
ustawień: Więcej informacji na ten temat zawarto w osobnej dokumentacji. 

Standby Power (Zasil. w stanie got.) 
Ta funkcja pozwala ustalić, ile energii ma zużywać projektor w stanie gotowości. 

On (Wł.):  Pozostawienie włączonej obsługi sieci LAN w stanie gotowości zwiększa zużycie energii przez 
projektor. Pobiera on wówczas moc nieco poniżej 6W. Można go za to włączyć w dowolnym momencie zdalnie za 
pomocą polecenia przesłanego przez interfejs RS-232 lub za pomocą aplikacji przeglądarkowej. 
Off (Wył.): Projektor pobiera z sieci znikomy prąd (<0,5 W), można go jednak włączyć tylko za pomocą przycisku 
zasilania na pilocie lub bezpośrednio na jego panelu sterowania. 

Pamiętaj! 
� Nieprawidłowy wybór trybu projekcji w ustawieniach funkcji Projection Mode może spowodować 

nieprawidłową wentylację projektora, w wyniku czego wysoka temperatura może spowodować włączenie 
mechanizmu ochrony przed przegrzaniem lub doprowadzić do uszkodzenia projektora.  

Pamiętaj! 
� Funkcja Estimate Altitude szacuje wysokość instalacji projektora na podstawie wartości ciśnienia 

atmosferycznego, co oznacza, że jest on obarczony pewnym błędem. 
W przypadku pojawiania się jakichkolwiek błędów lub komunikatów o przegrzaniu należy zmienić ustawienia 
funkcji High Altitude na opcję Manual (Ręcznie). 
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DHCP: Można włączyć (On) lub wyłączyć (Off) obsługę protokołu DHCP. Włączenie funkcji DHCP spowoduje przyjęcie 
przez projektor adresu IP przydzielonego mu przez serwer DHCP. Adres ten samoczynnie pojawi się w polu adresu IP 
i nie trzeba wprowadzać go ręcznie. Jeżeli projektorowi nie zostanie przypisany adres IP, w jego polu zostanie 
wyświetlony adres 0.0.0.0. 
IP Address (Adres IP): Aby wprowadzić adres IP, naciśnij przycisk ENTER. Do wyboru kolejnych jego cyfr użyj 
przycisków ◄►. Aby zwiększyć lub zmniejszyć aktualnie wybraną cyfrę adresu, użyj przycisków ▲▼. Adres IP sieci 
172. xxx. xxx. xxx. 
Subnet Mask (Maska podsieci): W tym polu należy wprowadzić maskę podsieci, postępując w taki sam sposób, jak 
przy wprowadzaniu adresu IP. 
Gateway (Brama): Tu należy wprowadzić adres bramy, postępując w taki sam sposób, jak przy wprowadzaniu adresu 
IP. 
DNS: Pole na adres serwera DNS, który należy wprowadzić postępując w taki sam sposób, jak przy wprowadzaniu 
adresu IP. 
MAC Address (Adres MAC): To pole wyświetla adres MAC projektora. 

 
Light Power (Moc źródła światła) 
Użyj przycisków ◄►, aby wybrać jedną z opcji: Eco (Oszczędny), Normal (Normalny) lub Custom Power Level 
(Niestandardowy). 

Eco (Oszcz ędny):  Projektor będzie działać w trybie energooszczędnym, co oznacza, że źródło światła będzie 
zasilane 80% swojej maksymalnej mocy. 
Normal (Normalny):  Źródło światła w projektorze będzie świecić pełną mocną, aby obraz mógł osiągnąć maksymalną 
jasność. 
Custom Power Level (Moc niestand.):  Wybór tej opcji pozwala użytkownikowi samodzielnie zdecydować o 

poziomie mocy źródła światła. 

 
Custom Power Level (Moc niestand.) 
Użyj przycisków ◄►, aby wybrać opcję Custom Power Level. Będzie ona dostępna tylko wówczas, jeżeli w ustawieniach 
funkcji Light Power wybrano opcję Custom Power Level. Pozwala ona wprowadzić wartość zawierającą się w przedziale 
od 20% do 100% trybu normalnego. Funkcja ta jest niedostępna, jeżeli wybrano opcję Normal lub Eco. 
 
Background (Tło) 
Funkcja pozwalająca wybrać obraz, który ma być wyświetlany na pustym ekranie, gdy projektor nie odbiera żadnego 
sygnału wejściowego. Do wyboru są opcje: Logo (Obraz startowy; opcja domyślna), Black (Czarne) i Blue (Niebieskie). 
 
Startup Logo (Obraz startowy) 
Naciśnij przycisk ENTER i za pomocą przycisków ◄► włącz lub wyłącz funkcję Startup Logo.  
 
Remote Sensor (Czujnik pilota) 
Funkcja domyślnie włączona (On). W trzech sytuacjach zaleca się jednak jej wyłączenie: gdy używany jest pilot 
przewodowy, gdy odbiornik sygnału podczerwonego pilota jest oświetlony silnym światłem słonecznym lub jarzeniowym, 
lub gdy sterowanie projektorem nie odbywa się za pomocą pilota. Po wyłączeniu tej funkcji jej ponowne włączenie jest 
jednak możliwe tylko za pomocą panelu sterowania na projektorze (i menu ekranowego) lub przez interfejs RS-232.  
 
Trigger 
Projektor jest wyposażony w złącze typu trigger. Pozwala ono podłączyć projektor za pomocą odpowiedniego kabla do 
elektrycznie rozwijanego lub zwijanego ekranu. Włączenie projektora będzie wówczas automatycznie powodować także 
włączenie (rozwinięcie) ekranu projekcyjnego. Warto pamiętać, że włączenie tej funkcji następuje z 2- lub 3-sekundowym 
opóźnieniem. Projektor oferuje do wyboru następujące opcje uruchamiania podłączonego osprzętu: 

Off (Wył.):  Złącze trigger będzie wyłączone. 
5:4:  Projektor zasili złącze trigger napięciem 12 V, jeżeli w ustawieniach funkcji Aspect Ratio (Proporcje) wybrano 
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opcję 5:4. 
4:3:  Projektor zasili złącze trigger napięciem 12 V, jeżeli w ustawieniach funkcji Aspect Ratio (Proporcje) wybrano 
opcję 4:3. 
16:10:  Projektor zasili złącze trigger napięciem 12 V, jeżeli w ustawieniach funkcji Aspect Ratio (Proporcje) wybrano 
opcję 16:10. 
16:9:  Projektor zasili złącze trigger napięciem 12 V, jeżeli w ustawieniach funkcji Aspect Ratio (Proporcje) wybrano 
opcję 16:9. 
1.88 : 1 Projektor zasili złącze trigger napięciem 12 V, jeżeli w ustawieniach funkcji Aspect Ratio (Proporcje) wybrano 
opcję 1.88. 
2,35 : 1 Projektor zasili złącze trigger napięciem 12 V, jeżeli w ustawieniach funkcji Aspect Ratio (Proporcje) wybrano 
opcję 2.35. 
Letterbox:  Projektor zasili złącze trigger napięciem 12 V, jeżeli bieżący obraz będzie mieć format Letterbox. 
Native (Natywne):  Projektor zasili złącze trigger napięciem 12 V, jeżeli w ustawieniach funkcji Aspect Ratio 
(Proporcje) wybrano opcję Native (Natywne). 
Unscaled (Nieskalowany):  Projektor zasili złącze trigger napięciem 12 V, jeżeli w ustawieniach funkcji Aspect Ratio 
(Proporcje) wybrano opcję Unscaled (Nieskalowany). 
Auto:  Automatycznie podaje do złącza Trigger sygnał 12V. 

 
OSD Settings (Ustaw. menu ekr.) 

Menu Position (Poło żenie menu):  Ta funkcja pozwala dostosować do własnych preferencji położenie menu na 
ekranie. Można je wybrać spośród opcji: Top-Left (Lewe górne), 
Top-Right (Prawe górne), Bottom-Left (Lewe dolne), Bottom-Right (Prawe dolne) oraz pośrodku ekranu. 
Menu Transparency (Przezrocz. menu): Funkcja służy do regulacji przezroczystości menu ekranowego i wpływania 
w ten sposób na widoczność zasłanianego przez nie fragmentu obrazu. 
Time Out (Limit czasu):  Czas, po którym menu ekranowe ma samoczynnie zniknąć, można ustawić jako Always On 
(Zawsze widoczne) lub zezwolić na jego ukrycie po określonej liczbie sekund (10 Seconds, 30 Seconds, 60 Seconds). 
 

Message Box (Okno komunikatu) 
Ta funkcja pozwala wyłączyć wyświetlanie komunikatów w prawym dolnym narożniku ekranu. 
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Menu ekranowe: podmenu SERVICE (SERWIS) 

 
Model 
Wyświetla nazwę modelu projektora. 
 
Serial Number (Nr seryjny) 
Wyświetla numer seryjny projektora. 
 
Software Version (Wersja oprogramowania) 1 / 2 
Wyświetla wersję oprogramowania projektora. 
 
Active Source (Aktywne źródło) 
Wyświetla informacje o bieżącym źródle sygnału. 
 
Signal Format (Format sygnału) 
Wyświetla format bieżącego sygnału  
. 
H/V Refresh Rate (Od świeżanie poz./pion.) 
Podaje bieżącą poziomą i pionową częstotliwość odświeżania obrazu. 
 
Pixel Clock (Taktowanie obrazu) 
Wyświetla taktowanie obrazu bieżącego sygnału wejściowego. 
 
Light Time (Czas pracy) 
Wyświetla łączny czas działania źródła światła. 
 
Thermal Status (Stan nagrzania) 
Wyświetla aktualne ustawienia funkcji odpowiadających za chłodzenie projektora. 
Factory Reset (Ustawienia fabryczne) 
Wybór tego polecenia spowoduje przywrócenie wszystkim ustawieniom projektora za wyjątkiem licznika Light Time 
wartości domyślnych. 
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Dane techniczne 
 

Układ wyświetlający Pojedynczy układ DLP 0,67", technologia DLP 

Jasność 8 000 ANSI lumenów 

Rozdzielczość natywna WUXGA (1920 x 1200) 

Rozdzielczość maksymalna WUXGA (1920 x 1200) przy odświeżaniu 60 Hz, algorytm Reduced Blanking 

Współczynnik kontrastu 10 000:1 

Typ oświetlenia Laserowo-fosforowe 

Współczynnik projekcji (TR)* 1,73 - 2,27:1  

Przekątna obrazu* 40" - 500" 

Odległość od ekranu* 1,45 - 24,85 m 

Obiektyw projekcyjny* F=1,7 - 1,9, f = 26 - 34mm 

Współczynnik powiększenia* 1,3x  

Aspect Ratio 16:10 

Przesunięcie Elektryczna regulacja odchylenia obiektywu 

Korekcja zniekszt. trapez. W poziomie ±60°, w pionie ±40° (niezależna korekcja) 

Odświeżanie poziome 15, 30 - 90Hz 

Odświeżanie pionowe 50 - 85Hz 

Łączenie krawędzi obrazów  Tak (funkcja Edge Blending, w standardzie) 

Wygięcie Tak (w standardzie) 

Funkcje 3D 
Tak (DLP® Link™, HDMI 1.4: Blu-ray, Side by Side, Frame Packing, Top and 
Bottom) 

Regulowany  
Zakres odchyleń obiektywu 

W pionie: -30 - +50%, w poziomie: ±10% 

Złącza wejścia/wyjścia 
HDMI 1.4a (x2) DVI-D, Component (5 BNC), wejście VGA, wejście/wyjście 
3G-SDI, RS-232, wyjście VGA, wejście/wyjście 3D-Sync, 12V Trigger, pilot 
przewodowy, HDBaseT™/LAN (wspólne) 

Rodzaje projekcji Ustawienie na podstawie, podwieszenie pod sufitem (przed lub za ekranem) 

Zabezpieczenia 
Gniazdo blokady Kensington®, zaczep linki antykradzieżowej, 
antykradzieżowa śruba obiektywu 

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 500 x 580 x 205 mm 

Waga 28 kg 

Dostępne kolory  Biały (DU8090Z-WH), czarny (DU8090Z-BK) 

Poziom hałasu 40 dB (tryb Normal) 

Zasilanie 100-240 V AC, 50/60 Hz 

Pobór mocy 
850 W (tryb Normal), 675 W (tryb Eco), <6 W (stan gotowości z obsługą 
sieci), < 0,5 W (stan gotowości Eco) 

Akcesoria w zestawie 
Kabel zasilający, pilot z bateriami, osłona obiektywu, śruba antykradzieżowa 
obiektywu, zestaw dokumentacji 

Akcesoria opcjonalne Opcjonalne obiektywy zamienne  

*  Uwaga! Obiektyw standardowy 
 **  Pamiętaj! Wszystkie obiektywy oferują funkcję odchylania, za wyjątkiem: D88-WF18501 Wide Fixed Lens (3797745100-SVK)  
    i D88-UST01 Ultra-Short Throw Lens (3797855700-SVK) 
Copyright © Vivitek 2016. Vivitek to znak towarowy spółki Delta Electronics, Inc.  Wszelkie inne znaki towarowe stanowią własność 
swoich prawowitych właścicieli. Wszystkie wartości, masy i wymiary podano w przybliżeniu. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, iż 
niniejszy dokument może zawierać błędy i braki. Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.   
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Obsługiwane cz ęstotliwo ści sygnału 
Signal Format 

(Format 

sygnału) 

Rozdzielczość Klatek na 

sekundę 

(Hz) 

VGA, BNC HDMI / HDBaseT HD/SDI/3G 

SOG RGBHV RGB YUV 

8 

bitów 

10 

bitów 

12 

bitów 

Sygnał PC 640x480 59,94  O O     

640x480 74,99  O O     

640x480 85  O O     

800x600 60,32  O O     

800x600 75  O O     

800x600 85,06  O O     

848x480 47,95  O O     

848x480 59,94  O O     

1024*768 60  O O     

1024*768 75  O O     

1024*768 85  O O     

1280x720 47,95  O O     

1280x1024 60,02  O O     

1280x1024 75,02  O O     

1280x1024 85,02  O O     

1600x1200 60  O O     

1920x1080 47,95  O O     

1680x1050 59,94  O O     

1920x1200 RB 50  O O     

1920x1200 RB 60  O O     

1400X1050  60  O O     

1366 x 768   60  O O     

1440 x 900  60  O O     

1280 x 768   60  O O     

1280 x 800   60  O O     

1280 x 960  60  O O     

Apple Mac 640x480 66,59  O O     

832x624 74,54  O O     

SDTV 480i 59,94 O      O 

1440x480i 60   O O O O  

1440x576i 50   O O O O  

576i 50 O      O 

EDTV 480p 59,94 O O O O O O  

576p 50 O O O O O O  

HDTV 1035i 60 O O O O O O O 

1080i 50 O O O O O O O 

1080i 59,94 O O O O O O O 

1080i 60 O O O O O O O 

720p 50 O O O O O O O 
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Signal Format 

(Format 

sygnału) 

Rozdzielczość Klatek na 

sekundę 

(Hz) 

VGA, BNC HDMI / HDBaseT HD/SDI/3G 

SOG RGBHV RGB YUV 

8 

bitów 

10 

bitów 

12 

bitów 

720p 59,94 O O O O O O O 

720p 60 O O O O O O O 

1080p 23,98 O O O O O O O 

1080p 24 O O O O O O O 

1080p 25 O O O O O O O 

1080p 29,97 O O O O O O O 

1080p 30 O O O O O O O 

1080p 50 O O O O O O O 

1080p 59,94 O O O O O O O 

1080p 60 O O O O O O O 

Formaty PsF 1080sf 30       O 

1080sf 25       O 

 
  Obsługa sygnału 3D  

Format 3D Rozdzielczość Częst. pion. (Hz) Pion. całk. 
Częst. poz.  

(kHz ) 
HDMI I, HDMI II 

720p50 Frame Packing 1280x720 50,00  1470 37,50  O 

720p59 Frame Packing 1280x720 59,94  1470 44,96  O 

720p60 Frame Packing 1280x720 60,00  1470 45,00  O 

720p50 Top-And-Bottom 1280x720 50,00  750 37,50  O 

720p59 Top-And-Bottom 1280x720 59,94  750 44,96  O 

720p60 Top-And-Bottom 1280x720 60,00  750 45,00  O 

1080p23 Frame Packing 1920x1080 23,98  2205 26,97  O 

1080p24 Frame Packing 1920x1080 24,00  2205 27,00  O 

1080i50 Side-by-Side (Half) 1920x1080 50,00  1125 56,25  O 

1080i59 Side-by-Side (Half) 1920x1080 59,94  1125 67,43  O 

1080i60 Side-by-Side (Half) 1920x1080 60,00  1125 67,50  O 

1080p50 Side-by-Side (Half) 1920x1080 50,00  1125 56,25  O 

1080p59 Side-by-Side (Half) 1920x1080 59,94  1125 67,43  O 

1080p60 Side-by-Side (Half) 1920x1080 60,00  1125 67,50  O 

1080p50 Top-And-Bottom 1920x1080 50,00  1125 56,25  O 

1080p59 Top-And-Bottom 1920x1080 59,94  1125 67,43  O 

1080p60 Top-And-Bottom 1920x1080 60,00  1125 67,50  O 

1080p50 Frame Sequential 1920x1080 50,00  1125 56,25  O 

1080p59 Frame Sequential 1920x1080 59,94  1125 67,43  O 

1080p60 Frame Sequential 1920x1080 60,00  1125 67,50  O 

*Odświeżanie okularów 3D: 96/100/120 Hz 

*Sygnał synchr. 3D: DLP Link, IR 
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Wymiary 
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Wskaźniki LED 
Wskaźniki LED na projektorze informują o bieżącym stanie projektora i 
ostrzegają o wykrytych zaburzeniach jego pracy. 
 
 
Wskaźnik POWER 

Wyświetlacz LED Stan projektora Procedura 

Nie świeci Wyłączone zasilanie.   

Miga 
Zielony Projektor uruchamia się. Poczekaj, aż projektor wyświetli obraz 

Pomarańczowy  Projektor jest chłodzony. Poczekaj, aż chłodzenie dobiegnie końca ( ~ 120 sek.) 

Świeci 
Czerwony Stan czuwania   

Zielony Projektor jest włączony   

 
Wskaźnik STATUS 

Wyświetlacz LED Stan projektora Procedura 

Nie świeci Praca normalna.   

Miga 

Czerwony 
(pojedyncze 
mignięcia) 

Otwarto pokrywę. Sprawdź, czy prawidłowo założono górną pokrywę. 

Czerwony 
(mignięcia seriami 
po 4) 

Błąd wentylatora chłodzącego. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

Świeci Czerwony Błąd systemu Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

 
Wskaźnik LIGHT 

Wyświetlacz LED Stan projektora Procedura 

Nie świeci Źródło światła jest wyłączone.   

Miga 

Zielony Projektor uruchamia się.    

Czerwony 
(mignięcia seriami 
po 6) 

Awaria źródła światła. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

Świeci 
Czerwony Źródło światła uległo zużyciu. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

Zielony Źródło światła działa.   

 
Wskaźnik TEMP 

Wyświetlacz LED Stan projektora Procedura 

Nie świeci Praca normalna.   

Miga Czerwony Przegrzanie. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 
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Pomoc techniczna VIVITEK 
 
W przypadku niemożności samodzielnego rozwiązania problemu technicznego na podstawie niniejszej instrukcji, prosimy 
o kontakt z nami: 
 
Ameryka Północna 
Vivitek Service Center 
15700 Don Julian Road, Suite B 
City of Industry, CA. 91745 
Stany Zjednoczone 
Tel.: 855-885-2378 (bezpł. w Stanach Zjednoczonych) 
E-mail: T.services1@vivitekcorp.com 
Internet: www.vivitekusa.com 
 
Europa i Afryka 
Vivitek Service & Support 
Zandsteen 15 
2132 MZ Hoofddorp 
Holandia 
Tel.: +31 20 655 0960 
E-mail: support@vivitek.eu 
URL: www.vivitek.eu 
 
Chiny 
Vivitek Service Center 
201209, Room 1802, 18/F, Cimic Tower, No.1090, Century Avenue, Pudong, Shanghai 
Tel.: 400-888-3526 (bezpł. w Stanach Zjednoczonych) 
Tel.: 021-58360088-142 (bezpośredni) 
E-mail: service@vivitek.com.cn 
URL: www.vivitek.com.cn 
 
Azja i Tajwan 
VIVITEK After-Sales Service 
Vivitek Corporation, Co., Ltd. 
4F., No.186, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 11491 
Tel.: 86-28-797-2088 
Faks: 86-26-600-2358 
E-mail: kenny.chang@vivitek.com.tw 
URL: www.vivitek.com.tw 


