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Jak korzystać z tego podręcznika
Dziękujemy za zakup projektora firmy Canon.
Projektor multimedialny WUX500 (zwany dalej „projektorem”) jest wydajnym 
projektorem wyświetlającym ekran komputera o dużej rozdzielczości i obraz 
cyfrowy o wysokiej jakości na dużym ekranie.

Podręcznik
W niniejszym podręczniku omówiono podstawowe kwestie dotyczące projektorów 
multimedialnych WUX500. Należy dokładnie przeczytać ten podręcznik przed 
użyciem urządzenia i zachować go w celu ponownego wykorzystania.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, łącznie z oprogramowaniem do 
projektorów połączonych z siecią lokalną, należy skorzystać z dołączonego dysku 
CD-ROM z Podręcznikiem użytkownika lub skontaktować się z centrum obsługi 
klienta firmy Canon. Instalacja projektora powinna być wykonana przez 
wykwalifikowanego technika, jeżeli jest to możliwe. Więcej informacji można 
uzyskać w centrum obsługi klienta firmy Canon.

Wybór współczynnika proporcji ekranu
Należy wybrać odpowiedni współczynnik proporcji dla używanego ekranu.

1 Press the MENU button to display the menu window.
Pilot zdalnego

sterowania
Projektor

Symbole użyte w tym podręczniku
Części oznaczone tymi symbolami zawierają następujące rodzaje informacji.

Ostrzeżenie na temat obsługi lub ograniczenia.

Oznacza dodatkowe informacje, które należy uwzględnić podczas 
korzystania z urządzenia.

Funkcje przycisków
Projektor można obsługiwać przy użyciu przycisków na pilocie zdalnego 
sterowania lub bocznym panelu projektora. Korzystając z pilota zdalnego 
sterowania, można obsługiwać wszystkie funkcje projektora.
W tym dokumencie funkcje przycisków przedstawiono w następujący sposób.

Przyciski na bocznym 
panelu projektora

Przyciski pilota 
zdalnego sterowania

Oznaczenie 
przycisków, które 
należy nacisnąć

Informacje wstępne
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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i obsługą projektora należy dokładnie przeczytać niniejszy 
podręcznik.
Projektor oferuje wiele wygodnych funkcji. Prawidłowa obsługa projektora 
zapewnia optymalne korzystanie z tych funkcji oraz możliwość wieloletniej 
eksploatacji.
Nieprawidłowa obsługa może nie tylko przyczynić się do skrócenia żywotności 
urządzenia, ale także spowodować awarię, zagrożenie pożarowe lub inne 
niepożądane zdarzenia.
W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania projektora należy ponownie 
przeczytać ten podręcznik, sprawdzić działanie urządzenia i połączenia przewodów 
oraz skorzystać z rozwiązań opisanych w sekcji „Rozwiązywanie problemów”. Jeśli 
problem będzie nadal występował, należy się skontaktować z centrum obsługi 
klienta firmy Canon.

PRZES-
TROGA:

ABY OGRANICZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 
ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OBUDOWY (ANI 
TYLNEGO PANELU). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA 
ŻADNYCH CZĘŚCI DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY ZA 
WYJĄTKIEM LAMPY, KTÓRĄ MOŻNA WYMIENIĆ. CZYNNOŚCI 
SERWISOWE NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANEMU 
PERSONELOWI SERWISOWEMU.

TEN SYMBOL WSKAZUJE NA WYSTĘPOWANIE WEWNĄTRZ 
URZĄDZENIA NIEBEZPIECZNEGO NAPIĘCIA MOGĄCEGO 
SPOWODOWAĆ PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

TEN SYMBOL WSKAZUJE NA KONIECZNOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ 
Z WAŻNYMI INSTRUKCJAMI W PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA 
DOTYCZĄCYMI OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA.

PRZESTROGA
Urządzenia nie należy używać w pomieszczeniach komputerowych, zgodnie 
z definicją określoną w normie ANSI/NFPA 75 dotyczącej ochrony komputerów/
sprzętu do przetwarzania danych.

PRZESTROGA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ!
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Środki ostrożności
OSTRZEŻENIE:
• URZĄDZENIE WYMAGA UZIEMIENIA.
• ABY OGRANICZYĆ RYZYKO WYSTĄPIENIA POŻARU LUB PORAŻENIA 

PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE 
WODY ANI WILGOCI.

• Projektor emituje intensywne światło z obiektywu. Patrzenie bezpośrednio na 
światło obiektywu grozi uszkodzeniem wzroku. Dotyczy to szczególnie dzieci, 
którym należy uniemożliwić patrzenie bezpośrednio na światło obiektywu.

• Projektor należy ustawić w odpowiedniej pozycji. W przeciwnym wypadku istnieje 
ryzyko pożaru.

• Z boku i z tyłu obudowy projektora oraz nad nim należy pozostawić 
wystarczającą ilość miejsca, aby zapewnić obieg powietrza chłodzącego. 
Schematy przedstawiają minimalną wymaganą ilość miejsca. Jeśli projektor 
znajduje się we wnęce, należy koniecznie zachować przedstawione minimalne 
odległości.

• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych projektora. Podwyższona temperatura 
może skrócić żywotność projektora, a także stanowi zagrożenie dla 
użytkowników.

• Jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od 
gniazda zasilającego.

• Nie wyświetlać jednego obrazu przez dłuższy czas. 
Z powodu właściwości paneli projektora na panelach LCD może pozostać tzw. 
powidok.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI WYMAGANE 
W PRZYPADKU ZAMOCOWANIA 
PROJEKTORA NA SUFICIE

W przypadku zamocowania projektora na suficie należy okresowo odkurzać otwory 
wentylacyjne projektora oraz górną część obudowy. W przeciwnym wypadku pracę 
wentylatorów może zakłócić zgromadzony kurz, co z kolei może spowodować 
awarię projektora.

ABY NIE DOPUŚCIĆ DO AWARII URZĄDZENIA, NIE UMIESZCZAĆ 
PROJEKTORA W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM POWIETRZE JEST 
WILGOTNE, ZADYMIONE LUB W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ DUŻA ILOŚĆ 
TŁUSZCZU, NP. W KUCHNI. KONTAKT PROJEKTORA Z OLEJEM LUB 
ŚRODKAMI CHEMICZNYMI MOŻE SPOWODOWAĆ JEGO USZKODZENIE.

Z BOKU i Z GÓRY Z TYŁU

50 cm 50 cm

50 cm

50 cm
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■ NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NALEŻY 
PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO PONOWNEGO UŻYCIA.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi 
instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi.

Przeczytać wszystkie instrukcje podane w tym podręczniku i stosować się do nich 
w przyszłości. Przed rozpoczęciem czyszczenia projektora odłączyć go od 
zasilacza. Do czyszczenia projektora nie używać środków czyszczących w płynie 
lub aerozolu. W tym celu należy używać wilgotnej ściereczki.

Przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń umieszczonych na projektorze.
 
W celu zapewnienia dodatkowej ochrony podczas burzy lub w przypadku 
niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć projektor od 
gniazda sieciowego. Ochroni to urządzenie przed uszkodzeniem spowodowanym 
wyładowaniem lub przepięciem.

Nie wystawiać urządzenia na działanie wody ani nie korzystać z niego w pobliżu 
wody, np. w wilgotnej piwnicy czy w pobliżu basenu.

Nie używać akcesoriów niezalecanych przez producenta, ponieważ mogą one 
stanowić zagrożenie.

Nie umieszczać projektora na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. Urządzenie 
może upaść, powodując poważne obrażenia dziecka lub osoby dorosłej albo 
poważne uszkodzenia samego projektora. Urządzenia używać wyłącznie 
z wózkiem lub stojakiem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym razem 
z projektorem. Montaż na ścianie lub półce wykonywać zgodnie ze wskazówkami 
producenta oraz przy użyciu zestawu montażowego zatwierdzonego przez 
producenta.
Urządzenie na wózku należy przesuwać ostrożnie.
Nagłe zatrzymanie, stosowanie nadmiernej siły oraz nierówna 
powierzchnia mogą spowodować przewrócenie się wózka 
z urządzeniem.

Szczeliny i otwory znajdujące się z tyłu i z przodu obudowy zapewniają wentylację 
konieczną do niezawodnego działania sprzętu, chroniąc go przed przegrzaniem.

Otworów tych nie wolno zasłaniać tkaninami ani innymi materiałami. Nie wolno 
także zasłaniać otworu na spodzie, co ma miejsce, gdy projektor stawiany jest na 
łóżku, sofie, dywanie lub na innej podobnej powierzchni. Nie stawiać projektora 
w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła.

Projektora nie należy umieszczać w zabudowanych miejscach, takich jak 
biblioteczka, jeśli nie zostanie zapewniona wystarczająca wentylacja.
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Przez szczeliny projektora nie należy wkładać żadnych przedmiotów, ponieważ 
mogą one zetknąć się z elementami pod wysokim napięciem, co może 
spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie wolno wylewać na 
projektor żadnych płynów.

Nie wolno umieszczać projektora w pobliżu kanałów wentylacyjnych układu 
klimatyzacji.

Projektor należy podłączać tylko do źródeł zasilania o parametrach określonych na 
etykiecie informacyjnej. Jeśli parametry źródła zasilania są nieznane, należy 
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon lub lokalnym zakładem 
energetycznym.

Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do gniazd sieciowych lub przedłużaczy. 
Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Na przewodzie 
zasilania nie wolno stawiać żadnych przedmiotów. Projektora nie należy 
umieszczać w miejscu, w którym przewód zasilania może zostać uszkodzony przez 
przechodzące osoby.

Nie należy samodzielnie przeprowadzać czynności serwisowych, otwierając lub 
zdejmując osłony projektora. Może to spowodować narażenie na działanie 
wysokich napięć i innych zagrożeń. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać 
wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

W przypadkach podanych poniżej należy odłączyć projektor od gniazda zasilania 
i przekazać projektor do naprawy wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu:
a. Uszkodzenie lub przetarcie przewodu zasilania bądź wtyku.
b. Wylanie płynu na projektor.
c. Wystawienie projektora na działanie deszczu lub kontakt z wodą.
d. Nieprawidłowe działanie projektora pomimo przestrzegania instrukcji obsługi. 

Wolno regulować tylko te elementy sterowania, które zostały opisane w instrukcji 
obsługi. Niewłaściwe ustawienie innych elementów może spowodować 
uszkodzenie, które może wymagać gruntownej naprawy przez personel 
serwisowy, aby przywrócić produkt do stanu używalności.

e. Upuszczenie projektora lub uszkodzenie obudowy.
f. Widoczna zmiana w działaniu projektora wskazująca na potrzebę 

przeprowadzenia naprawy serwisowej.

W przypadku konieczności wymiany części należy upewnić się, że technik serwisu 
używa wskazanych przez producenta części o cechach identycznych z częściami 
oryginalnymi. Użycie nieautoryzowanych zamienników może spowodować pożar, 
porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

Po ukończeniu czynności serwisowych należy poprosić technika serwisu 
o wykonanie standardowej kontroli bezpieczeństwa w celu określenia, czy możliwe 
jest bezpieczne korzystanie z urządzenia.
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Wymagania dotyczące przewodu zasilania
Przewód zasilania dostarczony z projektorem spełnia wymagania obowiązujące 
w kraju zakupu urządzenia.

GNIAZDO SIECIOWE POWINNO BYĆ ZAMONTOWANE W POBLIŻU 
URZĄDZENIA ORAZ BYĆ ŁATWO DOSTĘPNE.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, 
Islandia i Liechtenstein)

Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem 
z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE 
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź 
przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy. 
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, 
zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub 
akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) 
w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony 
w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać 
z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz 
akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ 
na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie 
niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym. 
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu 
przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. 
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu 
prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem 
gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę  
www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.
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Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi)

■ Kraje i regiony, w których dopuszcza się użycie 
bezprzewodowej sieci LAN

Użycie bezprzewodowej sieci LAN jest ograniczone prawem i innymi przepisami 
w każdym kraju i regionie, a ich naruszenie może być karane. W witrynie firmy 
Canon można znaleźć listę krajów i regionów, w których korzystanie 
z bezprzewodowej sieci LAN jest dozwolone. 
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek problemy wynikające 
z użycia bezprzewodowej sieci LAN w krajach i regionach, w których jest to 
zabronione.

■ Numer modelu
WUX500 (z modelem z modułem WLAN: ZC-ST)

Produkt ten jest zainstalowany z modułem WLAN 
certyfikowanym do standardów określonych przez IDA 
Singapore.

Complies with
IDA Standards
DB00671
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Oświadczenie dotyczące dyrektywy WE

Oryginalną Deklarację zgodności można znaleźć pod następującym adresem:

CANON EUROPA N.V.
ovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Canon Inc. tímto prohlašuje, že tento ZC-ST je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Undertegnede Canon Inc. erklærer herved, at følgende udstyr ZC-ST overholder de 
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Hiermit erklärt Canon Inc., dass sich das Gerät ZC-ST in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Käesolevaga kinnitab Canon Inc. seadme ZC-ST vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele 
ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hereby, Canon Inc., declares that this ZC-ST is in compliance with the essential requirements 
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Por medio de la presente Canon Inc. declara que el ZC-ST cumple con los requisitos 
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Canon Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ZC-ST ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Par la présente Canon Inc. déclare que l’appareil ZC-ST est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Con la presente Canon Inc. dichiara che questo ZC-ST è conforme ai requisiti essenziali ed 
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Ar šo Canon Inc. deklarē, ka ZC-ST atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un 
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Canon Inc. deklaruoja, kad šis ZC-ST atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB 
Direktyvos nuostatas.
Hierbij verklaart Canon Inc. dat het toestel ZC-ST in overeenstemming is met de essentiële 
eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Hawnhekk, Canon Inc., jiddikjara li dan ZC-ST jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma 
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Alulírott, Canon Inc. nyilatkozom, hogy a ZC-ST megfelel a vonatkozó alapvetõ 
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Niniejszym Canon Inc. oświadcza, że ZC-ST jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz 
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Canon Inc. declara que este ZC-ST está conforme com os requisitos essenciais e outras 
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Canon Inc. izjavlja, da je ta ZC-ST v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi 
določili direktive 1999/5/ES.
Canon Inc. týmto vyhlasuje, že ZC-ST spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné 
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Canon Inc. vakuuttaa täten että ZC-ST tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Härmed intygar Canon Inc. att denna ZC-ST står I överensstämmelse med de väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Hér með lýsir Canon Inc. yfir því að ZC-ST er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem 
gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Canon Inc. erklærer herved at utstyret ZC-ST er i samsvar med de grunnleggende krav og 
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
С настоящия документ Canon Inc. декларира, че ZC-ST е в съгласие с основните 
изисквания и съответните постановления на Директива 1999/5/ЕС.
Prin prezenta, Canon Inc. declară că acest ZC-ST este conform cu cerinţele principale şi cu 
celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
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W tej sekcji opisano symbole zagrożeń używane w podręczniku. Ważne informacje 
dotyczące bezpiecznego korzystania z projektora wyróżniono następującymi 
symbolami. Należy zawsze uwzględniać informacje wyróżnione tymi symbolami.

Symbole zagrożeń użyte w tym podręczniku

Oznacza ryzyko poważnego zranienia lub zgonu w przypadku 
ignorowania zaleceń i nieprawidłowej obsługi urządzenia. Aby 
umożliwić bezpieczne korzystanie z urządzenia, należy zawsze 
uwzględniać te informacje.

Oznacza ryzyko zranienia w przypadku ignorowania zaleceń 
i nieprawidłowej obsługi urządzenia. Aby umożliwić bezpieczne 
korzystanie z urządzenia, należy zawsze uwzględniać te 
informacje.

Oznacza niedozwolone czynności.

Oznacza wymagane czynności lub zalecenia, których należy 
przestrzegać.

Ostrzeżenie

Przestroga
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Środki ostrożności
Ta część zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, dlatego należy 
przeczytać ją uważnie przed rozpoczęciem korzystania z projektora.

Podczas instalacji należy zadbać o łatwą dostępność wtyczki projektora, aby można go 
było w razie potrzeby szybko wyłączyć. Alternatywnie można mieć pod ręką wyłącznik 
prądowy.
W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej sytuacji należy wyłączyć zasilanie, 
wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego, a następnie skontaktować się z centrum obsługi 
klienta firmy Canon. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru lub porażenia 
prądem elektrycznym.

• Z urządzenia wydobywa się dym.
• Z projektora dobiegają nietypowe dźwięki lub wydobywa się z niego inny niż 

zazwyczaj zapach.
• Do wnętrza projektora dostanie się woda lub inny płyn.
• Do wnętrza projektora wpadnie metalowy element lub inny przedmiot.
• W wyniku przewrócenia lub upuszczenia zostanie uszkodzona obudowa 

projektora.

Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące używania przewodu zasilania. 
W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub 
obrażeń ciała.

• Nie stawiać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilania. Należy również 
uważać, aby przewód nie został przygnieciony przez projektor. 

• Nie chować przewodu zasilania pod dywanem.
• Nie należy modyfikować ani nadmiernie zginać czy skręcać przewodu 

zasilania.
• Nie umieszczać przewodu zasilania w pobliżu grzejników i innych źródeł 

ciepła.
• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilania. Jeśli przewód zasilający jest 

uszkodzony, należy kupić nowy u dystrybutora.
• Przewodu zasilania dostarczonego z projektorem należy używać wyłącznie 

z tym produktem. Nie należy używać tego przewodu z innymi produktami.

• Należy upewnić się, że przewód uziemienia przewodu zasilania został 
podłączony do uziemienia.

• Przed podłączeniem projektora do gniazda zasilającego urządzenie należy 
uziemić przy użyciu przewodu uziemienia. Również przed odłączeniem 
przewodu uziemienia należy najpierw odłączyć urządzenie od zasilania.
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Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące źródła zasilania, wtyczki 
zasilającej i postępowania ze złączem. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru, 
porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.

• Nie korzystać ze źródeł zasilania o napięciu innym niż zalecane 
(100–240 V AC).

• Nie ciągnąć za przewód zasilania, a podczas wyjmowania wtyczki z gniazda 
zasilającego należy je przytrzymać. Nieprawidłowa obsługa może 
spowodować uszkodzenie przewodu zasilania.

• Nie wkładać żadnych metalowych elementów pomiędzy styki wtyczki 
zasilającej lub złącza.

• Nie odłączać wtyczki zasilania ani złącza mokrymi rękami.

• Wtyczkę i złącze należy dociskać do samego końca. Ponadto nie wolno 
używać uszkodzonej lub luźnej wtyczki ani złącza.

• W przypadku korzystania z przedłużacza nie wolno przekraczać jego 
pojemności znamionowej.

• Należy okresowo kontrolować wtyczkę zasilającą i gniazdo sieciowe oraz 
usuwać z nich kurz i zabrudzenia.

Środki ostrożności podczas instalacji 
i obsługi
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące instalacji i obsługi projektora. 
W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub 
obrażeń ciała.

• Nie wolno korzystać z projektora w miejscach, w których może dojść do jego 
zamoczenia, np. na zewnątrz budynku lub w pobliżu pryszniców czy wanien.

• Na projektorze nie wolno stawiać pojemników z płynem.

• Nie dotykać projektora, przewodu zasilania ani kabla w przypadku uderzenia 
piorunem.

• Przed przestawieniem projektora należy wyłączyć jego zasilanie i odłączyć 
go od gniazda sieciowego, a także odłączyć wszystkie inne kable.

• Przed czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć wtyczkę projektora.
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Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące instalacji i obsługi projektora. 
W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub 
obrażeń ciała.

• Nie wolno zdejmować obudowy projektora ani go rozmontowywać. We 
wnętrzu obudowy projektora znajdują się elementy pod napięciem oraz 
takie, które się nagrzewają. Jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia 
kontroli, konserwacji lub naprawy urządzenia, należy skontaktować się 
z centrum obsługi klienta firmy Canon.

• Nie rozmontowywać ani nie wprowadzać modyfikacji w konstrukcji 
projektora i pilota zdalnego sterowania. (Dotyczy to również części 
wymiennych).

• Nie spoglądać bezpośrednio do otworów wentylacyjnych podczas 
korzystania z urządzenia.

• Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych projektora.
• W pobliżu otworów wentylacyjnych nie umieszczać puszek, których 

zawartość jest pod ciśnieniem. Ciepło wyprowadzane z urządzenia otworem 
wentylacyjnym może spowodować wzrost ciśnienia w puszce, co z kolei 
grozi jej eksplozją.

• Do czyszczenia obiektywu projektora nie należy używać środków 
łatwopalnych. Ze względu na fakt, że temperatura lampy wewnątrz 
projektora jest wysoka, użycie łatwopalnego środka może spowodować 
pożar.

• Nie patrzeć bezpośrednio na obiektyw projektora, ponieważ podczas pracy 
urządzenia emitowane jest silne światło. Patrzenie na obiektyw grozi 
uszkodzeniem wzroku. Należy pilnować, aby nie robiły tego dzieci.

• Jeżeli projektor jest ustawiony podczas projekcji na powierzchni znajdującej 
się na większej wysokości, należy upewnić się, że jest ona płaska i stabilna. 

• Środki ostrożności związane z montażem sufitowym można znaleźć 
w podręczniku dołączonym do zestawu do montażowego sufitowego 
(sprzedawanego oddzielnie).

Środki ostrożności dotyczące lampy
Projektor jest wyposażony w wysokociśnieniową lampę rtęciową, z którą należy 
obchodzić się ostrożnie i zgodnie z poniższymi zaleceniami.
Lampa rtęciowa ma następujące cechy:

• Z czasem lampa emituje coraz słabsze światło.
• Uderzenia, otarcia lub korzystanie ze zużytych lamp może prowadzić do ich 

uszkodzenia (czemu towarzyszy głośny hałas) lub przepalenia.
• Lampy najczęściej ulegają uszkodzeniu po wyświetleniu komunikatu 

o konieczności wymiany lampy (patrz „Wymiana lampy” (str. 63)). Należy jak 
najszybciej ją wymienić na nową.

• Żywotność lamp jest zależna od lampy i środowiska użytkowania. Niektóre 
lampy mogą ulec awarii lub uszkodzeniu po pierwszym użyciu.

• Należy zawsze mieć dodatkową lampę w zapasie.
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Należy zachować środki ostrożności podczas wymiany lampy lub po jej uszkodzeniu. 
W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń 
ciała.

• Przed wymianą lampy należy zawsze odłączyć projektor i odczekać 
przynajmniej godzinę.

• Odłamki szkła z uszkodzonych lamp mogą rozsypać się wewnątrz 
projektora. Należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon 
w celu wyczyszczenia wnętrza projektora i skontrolowania go oraz wymiany 
lampy.

Środki ostrożności dotyczące wymiany uszkodzonej lampy

• Jeśli po włączeniu projektora lub po krótkiej jego pracy oświetlenie nagle 
zgaśnie, oznacza to, że mogło dojść do uszkodzenia lampy. W takim 
wypadku nie wolno samodzielnie wymieniać lampy. Należy zawsze poprosić 
o wykonanie prac serwisowych w centrum obsługi klienta firmy Canon. 

• W przypadku projektorów mocowanych na suficie podczas wymiany lampy 
lub po otwarciu jej pokrywy lampa może wypaść. Podczas wymiany należy 
stać obok pokrywy lampy, a nie bezpośrednio pod pokrywą. 

• Jeśli lampa ulegnie uszkodzeniu, z otworów wentylacyjnych może wydostać 
się pył i gaz (zawierający opary rtęci). Jeśli to nastąpi, należy bezzwłocznie 
otworzyć okna i drzwi w pomieszczeniu, aby zapewnić jego odpowiednią 
wentylację.

• W przypadku kontaktu z gazem, który wydostał się z lampy (wdychane 
powietrze, kontakt z oczami lub ustami), należy natychmiast skonsultować 
się z lekarzem.

Środki ostrożności dotyczące baterii pilota 
zdalnego sterowania
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie podczas postępowania z bateriami. 
Ignorowanie tego zalecenia może spowodować wybuch pożaru lub zranienie.

• Baterii nie wolno nagrzewać, zwierać, demontować ani wrzucać do ognia.
• Nie należy próbować ładować baterii, które są dołączone do pilota.

• Należy wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania, jeżeli są rozładowane lub 
pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.

• Obie baterie należy wymieniać jednocześnie. Ponadto nie wolno 
równocześnie stosować baterii różnego typu.

• Podczas instalowania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie 
biegunów +/–.

• W przypadku kontaktu płynu wyciekającego z baterii ze skórą należy 
dokładnie zmyć ten płyn.
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Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące instalacji i obsługi projektora.

• Jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, ze względów 
bezpieczeństwa należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazda 
sieciowego. W przeciwnym razie może dojść do pożaru po nagromadzeniu 
się pyłu na wtyczce lub przy wyjściu.

• Podczas pracy projektora okolice otworów wentylacyjnych mogą się bardzo 
mocno nagrzewać. Ich dotknięcie podczas pracy urządzenia grozi 
poparzeniem rąk. Należy szczególnie pilnować, aby dzieci nie dotykały 
urządzenia w tych miejscach. Ponadto nie należy umieszczać żadnych 
metalowych przedmiotów wokół otworów wentylacyjnych ani nad nimi. 
Gorące powietrze wydobywające się z pracującego projektora może 
spowodować wypadek lub obrażenia ciała.

• Nie umieszczać projektora w miejscach, w których będzie narażony na 
kontakt z tłustym dymem lub parą wodną, np. na blacie czy stole 
kuchennym. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na projektorze, stawać na nim 
ani siadać. Należy pilnować, aby nie robiły tego dzieci. Projektor może się 
przewrócić i spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.

• Projektora nie należy umieszczać na niestabilnej lub pochyłej powierzchni. 
Może to spowodować przewrócenie projektora lub jego upadek, 
a w rezultacie uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.

• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed obiektywem podczas 
projekcji. Może to być przyczyną pożaru.

• Prezenterzy powinni stać przed projektorem w miejscu, w którym światło nie 
jest zbyt jasne i gdzie ich cień nie będzie padać na ekran.

Podczas postępowania z lampą należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie.

• Nie manipulować przy lampie bezpośrednio po zakończeniu jej pracy. 
Należy wyłączyć zasilanie w urządzeniu i zaczekać około godziny na 
ostygnięcie projektora i lampy. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko 
poparzenia lub obrażeń ciała po dotknięciu lampy lub projektora.
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Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie podczas przenoszenia lub transportowania 
projektora.

• Projektor jest urządzeniem precyzyjnym. Nie należy przewracać projektora ani 
w niego uderzać. Może to spowodować awarię urządzenia.

• Nie należy ponownie wykorzystywać opakowania ani materiałów dostarczonych 
w opakowaniu wraz z projektorem, służących do amortyzowania wstrząsów. Nie 
można zagwarantować bezpieczeństwa projektora w przypadku wykorzystania 
opakowania lub materiałów amortyzujących wstrząsy. Ponadto fragmenty 
materiałów absorbujących wstrząsy mogą dostać się do wnętrza urządzenia, 
powodując jego awarię.

• Należy odłączyć wszystkie przewody podłączone do projektora. Przenoszenie 
projektora z podłączonymi przewodami może spowodować wypadek.

• Przed przeniesieniem projektora należy cofnąć regulowane nóżki. 
Pozostawienie nóżek może doprowadzić do uszkodzeń.

Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie podczas instalowania lub używania projektora.

• Nie dotykać obiektywu gołymi rękami. Może to spowodować pogorszenie jakości 
wyświetlanych obrazów.

• Jeśli projektor zostanie nagle przeniesiony z chłodnego miejsca w ciepłe, na 
obiektywie lub lustrach może osadzić się para, która spowoduje powstanie 
nieostrego obrazu. Aby wyświetlane obrazy były ponownie ostre, należy 
zaczekać, aż skroplona para wodna wyparuje.

• Projektora nie należy ustawiać w miejscach, w których panuje bardzo wysoka 
lub bardzo niska temperatura. Może to spowodować awarię urządzenia. Aby 
zapoznać się z danymi dotyczącymi temperatur pracy i przechowywania, patrz 
„Specyfikacje produktu”.

• Na projektorze nie należy umieszczać przedmiotów, które zmieniają kolor lub 
kształt pod wpływem ciepła.

• Jeżeli projektor jest umieszczony na dużej wysokości lub podczas projekcji 
w górę lub w dół, jego ustawienia należy dostosować. Pominięcie dostosowania 
ustawień może skrócić trwałość lampy lub doprowadzić do jej uszkodzenia. Aby 
uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta 
firmy Canon.

• Nie umieszczać projektora w pobliżu linii wysokiego napięcia ani źródeł zasilania 
elektrycznego.

• Nie ustawiać projektora na miękkich powierzchniach, np. na dywanie czy macie 
piankowej, ponieważ może to powodować nagrzewanie się projektora i jego 
awarię.

• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Jeżeli wlot lub wylot powietrza jest 
zablokowany, ciepło nie może być odprowadzane z projektora, dlatego trwałość 
lampy będzie ograniczona lub lampa będzie funkcjonować nieprawidłowo.

• Ustawienie projektora w złym kierunku grozi jego awarią lub wypadkiem. Nie 
instaluj projektora z uniesionym jednym bokiem lub po jego przechyleniu w lewo 
lub w prawo.

• Podczas instalacji projektora należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca między 
wlotami i otworami wentylacyjnymi a ścianami. Zignorowanie tego wymogu grozi 
awarią urządzenia.

• Nie umieszczać projektora w miejscu wilgotnym, zakurzonym lub zadymionym. 
W powyższych warunkach istnieje ryzyko zanieczyszczenia elementów 
optycznych urządzenia, np. obiektywu czy lustra, co z kolei może powodować 
pogorszenie jakości wyświetlanych obrazów.
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Przed instalacją

Środki ostrożności podczas przenoszenia/
transportowania projektora

Środki ostrożności podczas instalacji 
urządzenia
Należy koniecznie przeczytać sekcje „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa” 
i „Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia” (str. 4–str. 18). 
Podczas instalacji należy również stosować następujące środki ostrożności.

■ Nie należy używać projektora w następujących warunkach
• Miejscach o bardzo dużej wilgotności, bardzo zakurzonych lub w których 

byłby narażony na kontakt z tłustym dymem lub dymem z papierosów.
Osadzanie się ich na obiektywie, zwierciadłach lub częściach optycznych może 
pogorszyć jakość obrazu.

• W pobliżu linii wysokiego napięcia lub źródeł zasilania elektrycznego.
Może to spowodować awarię.

• Na miękkich powierzchniach, takich jak dywany czy wykładziny.
We wnętrzu projektora może się wytworzyć ciepło i uszkodzić go.

• W miejscach, w których panują wysokie temperatury lub wilgotność 
powietrza
Może to spowodować uszkodzenie projektora. Dopuszczalne zakresy 
temperatury oraz wilgotności powietrza w trakcie pracy oraz robocze zostały 
przedstawione poniżej.

Przed przeniesieniem projektora należy przygotować go w następujący sposób.

• Należy odłączyć wszystkie przewody podłączone do projektora. 
Przenoszenie projektora z podłączonymi przewodami może 
spowodować wypadek.

• Przed przeniesieniem projektora należy cofnąć regulowane 
nóżki. Pozostawienie nóżek może doprowadzić do uszkodzeń.

• Należy chronić projektor przed 
uderzeniami mechanicznymi. Może 
to spowodować awarię urządzenia.

• Nie wolno instalować projektora 
nachylonego lub ustawionego 
pionowo. Po przewróceniu się 
projektor może ulec uszkodzeniu.

• Nie zasłaniać otworów 
wentylacyjnych. Zablokowanie 
otworów wentylacyjnych może uwięzić gorące powietrze 
wewnątrz projektora, co może skrócić trwałość lampy lub 
uszkodzić projektor.

Temperatura 
(użytkowanie)

Wilgotność 
(użytkowanie)

Temperatura 
(przechowywanie)

od 0°C do 40°C do 85% od –10°C do 60°C

Otwór wentylacyjny

Wlot powietrza
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■ Nie wolno dotykać obiektywu gołymi rękami.
Nie dotykać obiektywu gołymi rękami. Może to niekorzystnie wpłynąć na jakość 
obrazu.

■ Przed regulacją ostrości należy poczekać przez 30 minut na 
rozgrzanie się urządzenia (str. 46), jeżeli jest to możliwe.

Ustawienie ostrości może być niestabilne bezpośrednio po uruchomieniu 
urządzenia zależnie od temperatury lampy. Podczas regulacji ostrości przydatny 
jest również wzorzec testowy (10).

■ Należy zainstalować urządzenie w odpowiedniej odległości od ścian 
i innych przeszkód.

■ Należy zachować ostrożność, aby zapobiec kondensacji.
Jeżeli temperatura w pomieszczeniu szybko wzrośnie, wilgoć znajdująca się 
w powietrzu może ulec kondensacji na obiektywie i lustrze projektora, powodując 
rozmycie obrazu. Aby wyświetlane obrazy były ponownie ostre, należy zaczekać, 
aż skroplona para wodna wyparuje.

■ Na wysokościach ponad 2300 m n.p.m. należy dostosować 
ustawienia.

Ustawienia projektora należy dostosować, jeżeli projektor jest używany na 
wysokości ponad 2300 m n.p.m. W szczególności należy postępować zgodnie 
z zaleceniami dotyczącymi ustawienia [Fan mode/Tryb wentylatora] w menu [Install 
settings/Ustawienia instalacyjne].

Jeżeli otwór wlotowy lub 
wentylacyjny jest zablokowany, 
wewnątrz projektora może 
akumulować się ciepło i 
spowodować jego 
przedwczesne zużycie lub 
nieprawidłowe funkcjonowanie. 
Nie wolno instalować 
urządzenia w szafce, na półce 
lub w niewielkiej zamkniętej przestrzeni z niedostateczną 
wentylacją. Należy zainstalować urządzenie w odpowiednio 
wentylowanym miejscu. (Należy zachować przestrzeń minimum 50 
cm ponad projektorem, po obu stronach i za projektorem, jak 
pokazano poniżej).

Otwór wentylacyjny

Wlot powietrza

Przepływ 
gorącego 
powietrza

50 cm

50 cm 50 cm 50 cm
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■ Korzystanie z projektora zamocowanego na suficie
Jeżeli projektor jest zamocowany na 
suficie lub na znacznej wysokości, należy 
regularnie czyścić wlot i wylot powietrza 
oraz obszar wokół filtru powietrza. Kurz 
osadzający się na otworach wlotowych lub 
wentylacyjnych może pogorszyć 
wentylację, podnieść temperaturę 
wewnątrz i doprowadzić do uszkodzenia 
lub pożaru. Należy usunąć kurz z otworu 
wlotowego i wylotowego na przykład przy 
użyciu odkurzacza.

Przestroga
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■ Należy zainstalować urządzenie w odpowiednim kierunku

W przypadku instalowania projektora skierowanego w górę lub w dół należy określić kierunek 
przy użyciu ustawień [Install settings/Ustawienia instalacyjne] > [Professional settings/
Ustawienia zaawansowane] > [Vertical projection/Projekcja pionowa].

• Projektor można zainstalować w dowolnym kierunku*1 w sposób 
przedstawiony na rysunku. Projekcja w górę lub w dół może jednak 
spowodować przedwczesne zużycie lampy. Należy również dostosować 
ustawienia instalacyjne projektora (opcja [Install settings/Ustawienia 
instalacyjne]). W szczególności w przypadku projekcji w górę lub w dół 
należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ustawienia 
[Vertical projection/Projekcja pionowa] w menu [Install settings/
Ustawienia instalacyjne].

• Nie należy próbować na własną rękę instalować projektora do 
wyświetlania w górę lub w dół. Należy zawsze poprosić o instalację 
wykwalifikowanego technika lub centrum obsługi klienta firmy Canon.

*1 Akcesoria opcjonalne do instalacji projektora w innym miejscu niż na suficie 
nie są dostępne (str. 78).

*2 Odchylenie o więcej niż 10 stopni może spowodować uszkodzenie lampy.

Projekcja 
w górę:
Nachylenie 
projektora 
względem osi 
pionowej nie 
powinno być 
większe niż 
10°.*2

Projekcja w dół:
Nachylenie 
projektora 
względem osi 
pionowej nie 
powinno być 
większe niż 10°.*2

Jeżeli projektor jest 
zainstalowany na 
podłodze lub suficie, 
odchylenie projektora w 
lewo/w prawo nie powinno 
być większe niż 10°.*2

Nie wolno korzystać 
z projektora 
ustawionego na 
bocznym panelu. 
Może to spowodować 
uszkodzenie lampy.*2

10° 10°

10°

10°

10° 10°
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Uwaga dotycząca praw autorskich
Należy pamiętać, że zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru obrazu w celach 
handlowych lub prezentacyjnych może naruszać oryginalne materiały 
chronione prawem autorskim.

Informacja o znakach towarowych
• Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1 

są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy 
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

• Mac, Mac OS i Macintosh są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy 
Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

• HDMI, logo HDMI i High Definition Multimedia Interface są znakami 
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia HDMI 
Licensing, LLC.

• PJLink jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy JBMIA i oczekuje na 
zarejestrowanie w niektórych krajach.

• PJLink jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub zostało złożone podanie 
o jego zastrzeżenie jako znaku towarowego w Japonii, USA i/lub innych 
krajach lub regionach.

• AMX jest znakiem towarowym firmy AMX Corporation.
• Crestron®, Crestron RoomView® i Crestron Connected™ są zastrzeżonymi 

znakami firmy Crestron Electronics, Inc.
• HDBaseT™ i logo HDBaseT Alliance są znakami towarowymi 

stowarzyszenia HDBaseT Alliance.
• Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi 

Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 i logo Wi-Fi Certified są używane do 

odzwierciedlenia metod konfiguracji opracowanych przez stowarzyszenie 
Wi-Fi Alliance.

• Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.

Pragniemy zaznaczyć, że firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej konfiguracji ustawień 
bezprzewodowej sieci LAN dla projektora. Ponadto firma Canon nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z eksploatacji projektora.
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Oprogramowanie typu Open Source
Produkt zawiera moduły oprogramowania typu Open Source. Aby uzyskać więcej 
informacji, należy skorzystać z pliku „ThirdPartySoftware.pdf” (licencja na 
oprogramowanie stron trzecich) w podfolderze OpenSourceSoftware w folderze 
LICENSE na instalacyjnym dysku CD-ROM. W tym folderze dostępne są również 
warunki licencji związanych z poszczególnymi modułami.

■ Oprogramowanie udostępniane na podstawie licencji 
GNU General Public License w wersji 2

Programy te są oprogramowaniem udostępnianym bezpłatnie. Można 
rozpowszechniać i/lub modyfikować je zgodnie z warunkami licencji GNU General 
Public License dołączonej do poszczególnych kopii programu.

Poszczególne programy są rozpowszechniane w dobrej wierze, jednak BEZ 
ŻADNYCH GWARANCJI, a nawet dorozumianej gwarancji dotyczącej 
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO 
CELU. Zobacz sekcje „BRAK GWARANCJI” i „BRAK POMOCY TECHNICZNEJ” 
poniżej.  Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z pełną treścią licencji 
GNU General Public License.

BRAK GWARANCJI
PROGRAM JEST LICENCJONOWANY NIEODPŁATNIE, DLATEGO NIE JEST 
UDZIELANA ŻADNA GWARANCJA DOTYCZĄCA PROGRAMU W ZAKRESIE 
DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. JEŻELI NIE 
ZAZNACZONO INACZEJ W FORMIE PISEMNEJ, BENEFICJENCI PRAW 
AUTORSKICH I/LUB STRONY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄ PROGRAM BEZ 
ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAZNYCH LUB DOROZUMIANYCH, ŁĄCZNIE 
Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI DOTYCZĄCYMI PRZYDATNOŚCI 
HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. RYZYKO 
ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I FUNKCJONOWANIEM PROGRAMU PONOSI 
WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIK. W PRZYPADKU WAD PROGRAMU UŻYTKOWNIK 
PONOSI KOSZT WSZYSTKICH PRAC SERWISOWYCH, NAPRAW LUB 
POPRAWEK. 

NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH 
JEST TO WYMAGANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LUB 
UMOWY ZAWARTE W FORMIE PISEMNEJ, BENEFICJENT PRAW 
AUTORSKICH ALBO STRONA TRZECIA MODYFIKUJĄCA I/LUB 
ROZPOWSZECHNIAJĄCA PROGRAM ZGODNIE Z POWYŻSZYMI 
ZASTRZEŻENIAMI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC 
UŻYTKOWNIKA ZA STRATY, ŁĄCZNIE ZE STRATAMI OGÓLNYMI, 
SPECJALNYMI LUB WYNIKOWYMI, ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM 
PROGRAMU (TAKIE JAK UTRATA LUB ZNISZCZENIE DANYCH ALBO STRATY 
PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB STRONY TRZECIE ALBO 
NIEPRAWIDŁOWE WSPÓŁDZIAŁANIE PROGRAMU Z INNYMI PROGRAMAMI), 
NAWET JEŻELI BENEFICJENT PRAW AUTORSKICH LUB STRONA TRZECIA 
ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TYCH STRAT. 

BRAK POMOCY TECHNICZNEJ
Firma Canon Inc. i wszystkie jej przedstawicielstwa lub dystrybutorzy nie świadczą 
usług pomocy technicznej związanej z kodem źródłowym. Firma Canon Inc. 
i wszystkie jej przedstawicielstwa lub dystrybutorzy nie odpowiadają na żadne 
zapytania zgłaszane przez użytkownika lub innych klientów, dotyczące kodu 
źródłowego.
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Dołączone akcesoria
Przed użyciem należy sprawdzić, czy w pakiecie znajdują się następujące 
elementy.

■ Mocowanie osłony obiektywu
Ustaw wgłębienie w osłonie obiektywu zgodnie z dźwignią regulacji powiększenia 
optycznego w sposób przedstawiony na rysunku i przymocuj osłonę.

• Pilot zdalnego sterowania • Baterie do pilota zdalnego sterowania 

(rozmiar AAA, 2 szt.)

(nr kat.: RS-RC06)

Dostępne są również opcjonalne piloty 
zdalnego sterowania (RS-RC05). 
Niektóre przyciski nie są jednak 
obsługiwane w przypadku tego 
projektora. Pilot RS-RC05 może być 
również używany do przewodowego 
sterowania zdalnego.

• Przewód komputerowy (1,8 m)
(15-stykowe złącze typu mini D-sub/
15-stykowe złącze typu mini D-sub)

• Przewód zasilania 
(1,8 m)

Część kontynentalna 
Europy:

• Podręcznik użytkownika (dysk CD-ROM)

USA i Kanada:

• Osłona obiektywu

• Szybkie wprowadzenie

• Karta gwarancyjna

• Przed rozpoczęciem projekcji należy 
zdjąć osłonę. Przypadkowe 
pozostawienie osłony na obiektywie 
podczas projekcji może 
spowodować zniekształcenie osłony 
i uszkodzenie projektora.

• Ustaw wgłębienie zgodnie z dźwignią 
regulacji powiększenia optycznego 
i przymocuj osłonę.
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■ Instalowanie baterii pilota zdalnego sterowania

■ Zasięg pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania wykorzystuje promieniowanie podczerwone. Aby 
skorzystać z pilota zdalnego sterowania, należy skierować go w stronę odbiornika 
podczerwieni na przednim lub tylnym panelu projektora.

• Jeżeli przyciski pilota zdalnego sterowania nie umożliwiają obsługi projektora, należy 
wymienić baterie na nowe.

• Należy chronić pilota zdalnego sterowania przed uderzeniami mechanicznymi.
• Nie wolno rozlewać cieczy na pilocie zdalnego sterowania. Może to spowodować 

awarię urządzenia.

• Pilot zdalnego sterowania nie powinien być odchylony o więcej niż 25° w obu 
kierunkach od linii prostej, na której znajduje się odbiornik podczerwieni.

• Pilot zdalnego sterowania nie działa, jeżeli między nim a projektorem znajdują się 
przeszkody lub czujnik podczerwieni w projektorze jest oświetlony bezpośrednio przez 
światło słoneczne lub intensywne sztuczne oświetlenie.

• Gdy równocześnie używanych jest kilka projektorów, można zmienić ustawienia 
kanałów, aby zapobiec wzajemnemu zakłócaniu pracy przez piloty zdalnego 
sterowania.

3 Załóż ponownie 
pokrywę zasobnika.
Przesuń pokrywę do 
położenia, w którym 
zostanie prawidłowo 
zablokowana.

2 Włóż baterie.
Włóż dwie nowe baterie 
AAA do zasobnika, 
zwracając uwagę na 
prawidłowe ułożenie 
biegunów + i –.

1 Zdejmij pokrywę 
zasobnika na 
baterie.
Dociśnij i przesuń 
pokrywę.

25°

25°
8 m

8 m

25°

25°

Przygotowanie i instalacja
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Nr katalogowe
Projektor można obsługiwać przy użyciu przycisków na pilocie zdalnego sterowania 
lub bocznym panelu projektora.
Korzystając z pilota zdalnego sterowania, można obsługiwać wszystkie funkcje 
projektora.

(1) Przycisk POWER (Zasilanie) 
(str. 40, str. 60)
Włączanie lub wyłączanie projektora.

(2) Przycisk BLANK (Puste)
Przełączanie między wyświetlaniem 
a niewyświetlaniem obrazu.

(3) Przycisk ASPECT (Współczynnik 
proporcji)
Zmiana współczynnika proporcji.

(4) Przycisk KEYSTONE 
(Zniekształcenie trapezowe) (str. 53)
Korekcja zniekształcenia trapezowego.
Ustawienie [Keystone/Zniekształcenie 
trapezowe] umożliwia korekcję 
poziomego/pionowego zniekształcenia 
trapezowego (dzięki regulacji długości 
krawędzi górnej/dolnej/lewej/prawej) 
i korekcję narożników. 

(5) Przycisk D.ZOOM (Powiększenie 
cyfrowe)
Cyfrowo powiększa lub pomniejsza 
obraz.
Przycisk [ ]:Powiększenie obrazu 

(do 12x).
Przycisk [ ]:Pomniejszenie obrazu 

(min. 1x).
Przycisk [ [ ] / [ ] / [ ] / [ ]:

Przesunięcie punktu 
powiększenia obrazu.

(6) Przycisk IMAGE (Obraz) (str. 56)
Przełączenie trybu wyświetlania 
(jakości) obrazu.

(7) Przycisk GAMMA
Regulacja ustawienia gamma obrazu.

(8) Przycisk INPUT (Sygnał 
wejściowy) (str. 41)
Przełączanie sygnałów wejściowych.

(9) Przycisk AUTO PC (str. 45)
Automatyczna regulacja śledzenia itd. 
zgodnie z sygnałem z komputera po 
wybraniu analogowego komputerowego 
sygnału wejściowego.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

(8)

(9)
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(10) Przycisk MENU
Wyświetlanie menu na ekranie. Używany 
również do przypisywania kanału do 
pilota zdalnego sterowania.

(11) Przycisk FREEZE (Zatrzymanie)
Zatrzymanie wyświetlanego obrazu.

(12) Przyciski kierunkowe
Wybór wyższego, niższego, lewego lub 
prawego elementu w menu. Używany 
również do przypisywania kanału do 
pilota zdalnego sterowania.

(13) Przycisk OK
Potwierdzanie elementu wybranego 
z menu.

(14) Przycisk EXIT (Zamknij)
Anulowanie funkcji takich jak 
wyświetlanie menu lub wzorca 
testowego podczas korzystania 
z urządzenia i ponowne wyświetlenie 
obrazu.

(15) Przycisk VOL (Głośność)
Regulacja głośności dźwięku.
Przycisk [+]: Zwiększanie głośności.
Przycisk [–]: Zmniejszanie głośności.

(16) Przycisk TEST PATTERN 
(Wzorzec testowy)
Wyświetlanie wzorca testowego.

(17) Przycisk MUTE (Wyciszenie)
Wyciszanie dźwięku.

(18) Przycisk SPLIT (Podział)
Włączanie funkcji podziału ekranu.

(19) Przycisk Fn
Można przypisać do określonej funkcji.

(20) Przycisk ECO (str. 58)
Wyświetlanie menu Eco 
umożliwiającego konfigurowanie 
ustawień oszczędzania energii.

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)
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Projektor

■ Widok z przodu

■ Widok z tyłu

Zaciski i 
złącza

Obiektyw projektora

Złącze 
przewodu 
zasilania

Boczny
panel

sterowania
(str. 30)

Wlot powietrza
Filtr powietrza (str. 62)

• Nie wolno blokować wlotu powietrza.
Może to spowodować nieprawidłowe 
funkcjonowanie urządzenia.

• Przed rozpoczęciem projekcji należy 
zdjąć osłonę. Pozostawienie założonej 
osłony może spowodować uszkodzenie 
projektora.

Odbiornik podczerwieni 
(str. 26)

Regulowane nóżki

Otwór wentylacyjny

Odbiornik podczerwieni (str. 26)

Osłona lampy

Regulacja bocznego 
przesunięcia 
obiektywu (str. 46)

Szczelina blokady antykradzieżowej
Umożliwia podłączenie kabla 
zapobiegającego kradzieży urządzenia 
(brak w zestawie).

Nie wolno blokować 
otworu wentylacyjnego. 
Może to spowodować 
awarię urządzenia.
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Boczny panel sterowania

(1) Przycisk POWER (Zasilanie) 
(str. 40, str. 60)
Włączanie lub wyłączanie 
projektora.

(2) Przycisk INPUT (Sygnał 
wejściowy) (str. 41)
Przełączanie sygnałów 
wejściowych.

(3) Przycisk AUTO PC (str. 45)
Automatyczna regulacja śledzenia 
itd. zgodnie z sygnałem 
z komputera po wybraniu 
analogowego komputerowego 
sygnału wejściowego.

(4) Przycisk KEYSTONE 
(Zniekształcenie trapezowe) 
(str. 53)
Korekcja zniekształcenia 
trapezowego.

(5) Przyciski kierunkowe/ 
VOL (Głośność)
W górę, w dół, w lewo lub w prawo 
w menu lub inne operacje.
Regulacja głośności dźwięku.
Przycisk [ ] VOL+: Zwiększanie 
głośności.
Przycisk [ ] VOL–: Zmniejszanie 
głośności.
Wybór wyższego, niższego, 
lewego lub prawego elementu 
w menu.

(6) Przycisk OK
Potwierdzanie elementu 
wybranego z menu.

(7) Przycisk MENU
Wyświetlanie menu na ekranie.

(1)(2)(3)(4)

(6)

(5)(7)
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Wskaźniki LED

Wskaźniki LED informują o stanie projektora (wyłączone/włączone/migają).
• POWER ON (Zasilanie włączone) (zielony) : Włączony lub miga w normalnych 

warunkach po włączeniu 
zasilania.

• WARNING (Ostrzeżenie) (czerwony) : Włączony lub miga po 
wystąpieniu błędu.

• LAMP (Lampa) (pomarańczowy) : Świeci się lub miga, kiedy 
występuje problem z lampą lub jej 
pokrywą.

• TEMP (Temperatura) (czerwony) : Świeci się lub miga, kiedy 
temperatura wewnętrzna jest za 
wysoka.
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■ Sygnalizacja przy użyciu wskaźników LED
Wskaźniki LED migają lub są włączane w celu sygnalizacji stanu projektora.

Legenda: Przykład zaświecenia wskaźnika POWER ON (Zasilanie włączone); : wyłączony 

: włączony : miga

Wskaźnik LED

Stan urządzenia
POWER ON 
(Zasilanie 
włączone) 
(zielony)

WARNING 
(Ostrzeżenie) 
 (czerwony)

LAMP (Lampa)
 (pomarańczowy)

TEMP 
(Temperatura)

(czerwony)

Projektor nie został podłączony.

Zasilanie włączone.

Projektor pracuje w trybie czuwania (miga 
powoli: co 4 sekundy).

Przełączanie z/do stanu oczekiwania (miga: co 
sekundę).

Konieczna jest wymiana lampy. (W trybie 
oczekiwania).

Konieczna jest wymiana lampy. (Podczas 
projekcji)

Wysoka temperatura wewnętrzna.

Wystąpił błąd lampy.

Wystąpił błąd temperatury.

Pokrywa lampy jest otwarta.

Wystąpił inny błąd.

• Migający wskaźnik LAMP oznacza, że zbliża się czas wymiany 
lampy. Należy przygotować nową lampę.

• Lampy, które są nadal używane po tym okresie, są bardziej 
narażone na uszkodzenie. Należy jak najszybciej ją wymienić na 
nową.
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Procedura instalacji
Przed skonfigurowaniem projektora przeczytaj „Przed instalacją” (str. 19).

Ustawianie projektora

■ Ustawienie projektora przed ekranem
Należy umieścić projektor przed ekranem.

■ Instalacja na podłodze
Aby dostosować położenie projektora zainstalowanego na podłodze, należy użyć 
odpowiedniej funkcji (str. 43, str. 46) w celu przesunięcia obiektywu w górę/ w dół/ 
w lewo/ w prawo. Można również skorzystać z regulowanych nóżek, aby odchylić 
projektor o maks. 6° w górę.
Aby uzyskać informacje dotyczące zależności wymiarów ekranu od odległości 
projekcji, zobacz str. 42.

■ Instalacja urządzenia odchylonego w górę
Aby skorygować zniekształcenie trapezowe w przypadku odchylenia projektora 
w górę (na przykład przy użyciu regulowanych nóżek), należy wykonać procedurę 
korekcji zniekształcenia trapezowego lub narożników.

• Aby zapobiec wystąpieniu zniekształcenia 
trapezowego, należy ustawić projektor pod 
kątem prostym względem ekranu.

• Ekran nie powinien być oświetlony przez 
bezpośrednie światło słoneczne lub 
sztuczne oświetlenie. W przypadku 
intensywnie oświetlonego pomieszczenia 
zalecane jest wyłączenie sztucznego 
oświetlenia, zasunięcie zasłon i podjęcie 
innych działań ułatwiających oglądanie 
ekranu.

Oś optyczna

Ekran

Regulowane 
nóżkiPrzesunięcie obiektywu
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■ Instalacja na wysokich powierzchniach
W przypadku projekcji przy użyciu projektora ustawionego na półce lub innym 
miejscu na większej wysokości można zainstalować projektor w pozycji odwróconej 
i wyświetlać odwrócony obraz. W takim wypadku należy zamocować opcjonalne 
nóżki na górnym panelu projektora.

Mocowanie opcjonalnych nóżek (RS-FT01, sprzedawane oddzielnie)
Należy usunąć zatyczki i wkręcić opcjonalne nóżki do otworów.
Zatyczki są rozmieszczone w czterech punktach na górnym panelu projektora. 
Można usunąć je niezależnie z poszczególnych punktów.

Usuwanie zatyczek do otworów oznaczonych 
numerem (1) 
Należy podważyć zatyczki, umieszczając w zagłębieniu 
narzędzie z płaskim zakończeniem, na przykład śrubokręt.

Jeżeli projektor jest ustawiony 
podczas projekcji na powierzchni 
znajdującej się na większej 
wysokości, należy upewnić się, że 
jest ona płaska i stabilna. 
W przeciwnym razie może dojść do 
upadku projektora, obrażeń ciała 
lub wypadku.

Ostrzeżenie

Góra

(2)

(1)

(1)

(2)
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Usuwanie zatyczek do otworów oznaczonych 
numerem (2) 
Należy otworzyć pokrywę lampy i wypchnąć zatyczki od dołu 
śrubokrętem lub podobnym narzędziem.

■ Montaż sufitowy lub projekcja tylna
Można zainstalować projektor na suficie (montaż sufitowy) w pozycji odwróconej 
lub umieścić go za ekranem (projekcja tylna), jeżeli używany jest przezroczysty 
ekran.

Należy skorzystać z opcjonalnego uchwytu sufitowego. Aby uzyskać informacje 
dotyczące uchwytu sufitowego, zobacz „Wyposażenie opcjonalne” (str. 78). Aby 
uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z podręcznika montażu i instalacji 
dostarczonego razem z uchwytem sufitowym.

• Należy umieścić zatyczki w bezpiecznym miejscu, aby ich nie zgubić.
• Opcjonalnych nóżek można używać równocześnie z regulowanymi nóżkami. Jeżeli 

położenie projektora jest korygowane przy użyciu regulowanych nóżek, można zwiększyć 
stabilność projektora, mocując opcjonalne nóżki w dwóch otworach w tylnej części 
podstawy.

Zatyczka do 
otworów

Montaż sufitowy Projekcja tylna
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Podłączanie urządzenia

Podłączanie komputera

Przed podłączeniem projektora do innego urządzenia należy wyłączyć oba 
urządzenia.

Głośniki ze 
wzmacniaczem

Złącze mini jack Złącze RCA

Przewód audio 
(brak 

w zestawie)

Złącze 
AUDIO OUT

Złącze wejścia 
ANALOG PC-1 / DVI-I

Złącze 
AUDIO IN 1

Przewód audio
(brak w zestawie)

Przewód VGA-DVH-I
(brak w zestawie)

Przewód DVI-I 
(brak w zestawie)

Wyjście 
AUDIO

Złącze wyjściowe 
monitora 

(Mini D-sub 
15-stykowe)

Złącze wyjściowe 
monitora 

(złącze DVI)

Komputer

Przewód audio 
(brak 

w zestawie)

Obsługa urządzenia
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Podłączanie komputera (ciąg dalszy)

Komputer

Wyjście AUDIO

Złącze wyjściowe 
monitora (Mini D-sub 

15-stykowe)

Przewód 
audio (brak 
w zestawie)

Przewód
komputerowy

(brak
w zestawie)

albo
Przewód BNC 
(brak w zestawie)

Przejściówka mini 
D-sub (15 końcówek)/ 
BNC (brak w zestawie)

Złącze HDBaseT

Złącze HDMI

Złącze 
AUDIO IN 2

Złącze ANALOG 
PC-2/COMPONENT

Przewód LAN
(CAT5e lub lepszy;

ekranowany;
brak w zestawie)

Nadajnik 
HDBaseT

Przewód HDMI
(brak w zestawie)

Przewód HDMI
(brak w zestawie)

Złącze HDMI

Komputer
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Podłączanie sprzętu audio wideo

Głośniki ze 
wzmacniaczem

Złącze 
mini jack

Złącze 
RCA

Złącze 
mini jack

Złącze 
RCA

Urządzenie audio/wideo

Złącze D
Złącze 

Component RCA

Przewód 
audio

(brak w 
zestawie)

Przewód 
audio 

(brak w 
zestawie)

Przejściówka 
Component 
D/RCA (brak 
w zestawie)

Przewód 
Component 
RCA (brak 
w zestawie)

Przewód Component 
(brak w zestawie)

Złącze HDBaseT

Złącze HDMI

Złącze 
AUDIO IN 2

Złącze ANALOG 
PC-2/COMPONENT

Złącze 
AUDIO OUT Przewód LAN

(CAT5e lub lepszy; ekranowany;
brak w zestawie)

Nadajnik 
HDBaseT

Złącze HDMI

Urządzenie audio/
wideo

Przewód HDMI
(brak w zestawie) Przewód HDMI

(brak w zestawie)



39

Podłączanie urządzenia
O

bsłu
ga

 u
rząd

ze
nia

Informacje dotyczące nadajnika HDBaseT
• Należy stosować ekranowany przewód kategorii CAT5e lub wyższej.
• Maksymalna odległość transmisji to 100 m.
• W niektórych środowiskach maksymalna odległość transmisji może być mniejsza.
• Nie używać przewodu LAN, jeżeli jest powyginany, pozwijany lub splątany.
• Wkładanie lub wyjmowanie przewodu LAN podczas pracy projektora może powodować 

hałas.
• Łączność ze wszystkimi nadajnikami HDBaseT dostępnymi na rynku nie jest 

gwarantowana.
• Niektóre nadajniki HDBaseT mogą nie zapewniać prawidłowej projekcji po połączeniu 

urządzenia źródłowego do projektora.



40

Włączanie projektora
1 Sprawdź połączenie projektora z komputerem lub urządzeniem audio/

wideo.

2 Naciśnij przycisk POWER (Zasilanie).
Wskaźnik [POWER ON/Zasilanie włączone] zacznie migać, a następnie 
zostanie włączony.

Okno odliczania będzie wyświetlane przez około 20 sekund, a następnie 
projektor zostanie uruchomiony. Naciśnij przycisk OK lub EXIT (Zamknij), aby 
ukryć okno odliczania.

3 Włącz komputer lub urządzenie audio/wideo.

• Funkcje sieciowe są niedostępne przez 40 sekund po uruchomieniu.
• Po uruchomieniu projektora po raz pierwszy pojawia się okno. W tym oknie można 

wybrać wersję językową menu i komunikatów wyświetlanych przez projektor. Wybierz 
język za pomocą przycisków kierunkowych i naciśnij przycisk OK. 
Język można zmienić w menu w późniejszym czasie.

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor

Zmiana konfiguracji po włączeniu projektora
Po włączeniu projektora można zmienić konfigurację w następujący sposób.
• Można włączyć projektor, podłączając przewód zasilania bez naciskania 

przycisku POWER (Zasilanie).
• Można zmienić okno odliczania.
• Można pominąć okno odliczania.

Brak sygnału wejściowego projektora
Jeżeli sygnał nie jest odbierany, funkcja zarządzania energią automatycznie 
wyłącza projektor po określonym czasie bezczynności (domyślnie 15 minut).
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Wybór sygnału wejściowego
Należy wybrać sygnał wejściowy, korzystając z opcji [Input/Sygnał wejściowy] 
w menu, jeżeli konieczne jest wyświetlanie cyfrowego sygnału komputerowego lub 
sygnału z urządzenia audio/wideo, albo przełączanie sygnałów wejściowych z kilku 
podłączonych komputerów lub urządzeń audio/wideo.
Ten punkt można pominąć, jeżeli sygnał wejściowy nie został zmieniony po 
ostatniej projekcji.

1 Naciśnij przycisk INPUT (Sygnał wejściowy), aby wyświetlić poniższe 
okno.

Aktywny sygnał wejściowy jest wyróżniony zielonym punktem i 
pomarańczowym obramowaniem.
Nazwy sygnałów wejściowych dostępnych do projekcji są wyświetlane na biało, 
a niedostępnych na szaro. Jednak opcje [Digital PC/Cyfrowy PC] i [Analog 
PC-1/Analogowy PC-1] mogą być szare, nawet kiedy są dostępne.

2 Aby przełączyć dostępne sygnały wejściowe, naciśnij przycisk INPUT 
(Sygnał wejściowy).
Korzystając z przycisków [ ]/[ ], można wybrać docelowy sygnał wejściowy.

3 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić typ sygnału wejściowego.

• Ekrany komputerów podłączonych do projektora za pośrednictwem sieci można 
wyświetlać po wybraniu sygnału wejściowego [LAN]. Aby uzyskać więcej informacji, 
należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon.

• Obrazy z pamięci USB typu flash można wyświetlać po wybraniu sygnału wejściowego 
[USB].

• W trybie podziału ekranu obraz podrzędny jest wyróżniony białym punktem.

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor
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Zależność między odległością projekcji a rozmiarem obrazu
Rozmiar wyświetlanego obrazu jest zależny od odległości projektora od ekranu 
(odległości projekcji) oraz od powiększenia. Korzystając z poniższej tabeli, można 
wybrać odległość między projektorem a ekranem.

WUX500 Odległość projekcji (m)

Wymiary 

obrazu 

(przekątna)

16:10 16:9 4:3

Maks. 
pomniej-
szenie

Maks. 
powięk-
szenie

Maks. 
pomniej-

szenie

Maks. 
powięk-
szenie

Maks. 
pomniej-

szenie

Maks. 
powięk-
szenie

40 1,2 2,2 1,2 2,2 1,4 2,4

50 1,5 2,7 1,5 2,8 1,7 3,1

60 1,8 3,2 1,9 3,3 2,0 3,7

80 2,4 4,3 2,5 4,4 2,7 4,9

100 3,0 5,4 3,1 5,5 3,4 6,1

150 4,5 8,1 4,6 8,3 5,1 9,2

200 6,0 10,8 6,2 11,1 6,8 12,2

250 7,5 13,5 7,7 13,9 8,5 15,3

300 9,0 16,2 9,3 16,6 10,2 18,3

W
ys

ok
oś
ć

Szerokość Szerokość

W
ys

ok
oś
ć

16:9 / 16:10
Wymiary ekranu 4:3
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Funkcja przesunięcia obiektywu
Obracając pokrętła przesunięcia obiektywu (przesuwające go w górę, dół, lewo lub 
prawo), można przesuwać obraz w dowolnym kierunku. Instrukcje znajdują się 
w rozdziale „Dostosowanie położenia obrazu” (str. 46).

■ Wielkość przesunięcia obiektywu
Zakres przesunięcia obiektywu jest podawany jako wartość procentowa w stosunku 
do wysokości i szerokości obrazu. Zasięg przesunięcia obiektywu wygląda 
następująco.

Obiektyw można przesunąć w górę, w lewo lub w prawo. Projektor funkcjonuje 
prawidłowo w następującym zakresie przesunięcia obiektywu. Przesunięcie 
obiektywu wykraczające poza ten zakres może powodować problemy takie jak 
przyciemnienie zewnętrznej części obrazu lub zmniejszenie rozdzielczości. W 
takim wypadku należy dostosować przesunięcie obiektywu zgodnie z zalecanym 
zakresem.

Maksymalne pionowe (A) i poziome (B) przesunięcie obiektywu
(wartości referencyjne [cm])

WUX500 [cm]

A (Przesunięcie w górę) +60%

B (Przesunięcie poziome) ±10%

Wymiary obrazu 
(przekątna)

16:10 16:9 4:3
A B A B A B

40 32 9 30 9 37 8
60 48 13 45 13 55 12
80 65 17 60 18 73 16

100 81 22 75 22 91 20
150 121 32 112 33 137 30
200 162 43 149 44 183 41
250 202 54 187 55 229 51
300 242 65 224 66 274 61

A

Odległość projekcji bez 
użycia funkcji przesunięcia 
obiektywu

Zalecany zakres przesunięcia obiektywu

B B

Zakres przesunięcia 
obiektywu

13%

10%

A
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• (A) Przybliżone wartości pionowego przesunięcia obiektywu od najniższego położenia 
obrazu.

• (B) Przybliżone wartości poziomego przesunięcia obiektywu od centralnego położenia 
obrazu w obsługiwanym zakresie przesunięcia obiektywu.

• Należy obserwować wyświetlany obraz podczas regulacji przesunięcia obiektywu.
• Jeżeli obraz nie jest już przesuwany, oznacza to, że osiągnięto limit zakresu 

przesunięcia obiektywu. Nie wolno obracać pokrętła przesunięcia obiektywu 
nadmiernie w jednym kierunku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
projektora.
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Regulacja obrazu

Regulacja Auto PC
Jeżeli wyświetlany obraz jest przesunięty lub występuje migotanie obrazu po 
wybraniu ustawienia [Analog PC-1/Analogowy PC-1] lub [Analog PC-2/Analogowy 
PC-2], należy nacisnąć przycisk AUTO PC, aby optymalnie dostosować ustawienia 
projektora.
Rezultaty dostosowania zostaną zapisane. Jeżeli projektor zostanie użyty 
ponownie z tym samym komputerem, po wybraniu sygnału wejściowego obraz 
będzie automatycznie wyświetlany z ustawieniami skonfigurowanymi podczas 
poprzedniej regulacji.

Jeżeli regulacja Auto PC nie umożliwia uzyskania zadowalających rezultatów, 
należy wykonać następujące czynności.
• Wybierz sygnał wejściowy zgodny z rozdzielczością komputera, korzystając 

z ustawienia [Input signal select/Wybór sygnału wejściowego].
• Jeżeli nie można uzyskać zadowalających rezultatów nawet po wykonaniu powyższej 

czynności, dostosuj ustawienia [Total dots/Całkowita liczba punktów], [Tracking/
Śledzenie], [Horizontal position/Położenie poziome], [Vertical position/Położenie 
pionowe], [Horizontal pixels/Liczba punktów poziomo] i [Vertical pixels/Liczba punktów 
pionowo] w obszarze [Input signal settings/Ustawienia sygnału wejściowego].

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor
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Regulacja ostrości, rozmiaru oraz przesuwanie 
obrazu

Regulacja ostrości obrazu
Aby wyregulować ostrość obrazu, należy 
obrócić pierścień regulacji ostrości.

Regulacja wielkości obrazu
Aby dostosować wymiary ekranu, należy obrócić 
pierścień regulacyjny na obiektywie projektora. 
Należy zmienić położenie projektora (str. 33), 
jeżeli obraz jest zbyt duży lub zbyt mały, aby go 
dostosować przy użyciu funkcji powiększania.

Dostosowanie położenia obrazu
Obróć pokrętła przesunięcia obiektywu, aby dostosować 
pionowe lub poziome położenie obrazu. Ta funkcja jest 
zwana „przesunięciem obiektywu” i umożliwia 
dostosowanie położenia wyświetlanego obrazu dzięki 
przesunięciu obiektywu w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Regulacja ręczna za pomocą pokręteł 
przesunięcia obiektywu powoduje 
przesuwanie obrazu w następujący 
sposób.

Aby uzyskać informacje dotyczące 
przesuwania obiektywu, zobacz „Funkcja 
przesunięcia obiektywu” (str. 43).

• Zamiast dostosowania kierunku wyświetlania obrazu 
można również przesunąć obraz.

• Aby precyzyjnie wyregulować położenie obrazu, 
należy obrócić górną część wyższego pokrętła lub 
dolną część niższego pokrętła przesunięcia 
obiektywu.

Pokrętło regulacji 
ostrości

Regulacja 
ostrości 
obrazu

1

1

2

2

3

3

4

4
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Korzystanie z menu
Korzystając z menu, można precyzyjnie skonfigurować ustawienia projektora.

Układ menu
Ekran menu jest podzielony na sześć następujących kart.

Karta [Image adjustment/Regulacja obrazu]
Można dostosować jakość i kolory obrazu zgodnie 
z preferencjami użytkownika.

Karta [Network settings/Ustawienia sieci]
Te ustawienia są stosowane wówczas, gdy 
projektor jest sterowany przy użyciu komputera 
za pośrednictwem sieci.

Karta [Information/Informacje]
Można wyświetlić informacje dotyczące 
między innymi typów sygnałów 
wyświetlanych obrazów.

Karta [Install settings/Ustawienia instalacyjne]
Te ustawienia są używane podczas instalowania projektora.

Karta [Input settings/Ustawienia sygnału wejściowego]
Można skonfigurować typ sygnału lub metodę wyświetlania 
obrazu.

Opcje menu Ustawienia menu

Karta [System settings/Ustawienia systemu]
Można skonfigurować ustawienia projektora.
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Korzystanie z menu
1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić okno menu.

2 Naciśnij przyciski [ ]/[ ], aby wybrać kartę.

• Jeżeli karta nie zostanie wyróżniona pomarańczowym kolorem, naciśnij 
przyciski [ ]/[ ], aby przesunąć zaznaczenie na początek menu.

3 Naciśnij przyciski [ ]/[ ], aby wybrać ustawienie.

4 Wybierz opcję.
Metoda wyboru opcji jest zależna od ustawienia.

Wybór z listy. Przykład: Aspect (Współczynnik proporcji)

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor

1. Wybierz opcję [Aspect/
Współczynnik proporcji].

2. Naciśnij przycisk OK lub [ ], aby 
wyświetlić listę ustawień.

3. Naciśnij przyciski [ ]/[ ], aby 
wybrać ustawienie.

4. Po wybraniu żądanego 
ustawienia, naciśnij przycisk OK 
lub [ ].
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Regulacja przy użyciu przycisków [ ]/[ ]. Przykład: Contrast (Kontrast)

Wybór z innego ekranu (1). Przykład: Menu position (Położenie menu)

Wybór z innego ekranu (2). Przykład: Tracking (Śledzenie)

5 Naciśnięcie przycisku MENU powoduje ukrycie ekranu menu.
Ekran menu jest również ukrywany, jeżeli zostanie naciśnięty przycisk 
EXIT (Zamknij).
Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji Edge Blending, ustawień sieci 
i multiprojekcji sieciowej (NMPJ, Networked Multi-Projection), należy 
skorzystać z dostarczonego dysku CD-ROM z Podręcznikiem użytkownika lub 
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon.

1. Wybierz opcję [Contrast/Kontrast].

2. Wyreguluj ustawienie przy użyciu 
przycisków [ ]/[ ].

1. Wybierz opcję [Menu position/
Położenie menu].

2. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić 
inny ekran.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.

1. Wybierz opcję [Input signal settings/
Ustawienia sygnału wejściowego].

2. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić 
inny ekran.

3. Wybierz opcję [Tracking/Śledzenie].

4. Naciśnij przyciski [ ]/[ ], aby 
wybrać ustawienie, a następnie 
wybierz wartość przy użyciu 
przycisków [ ]/[ ].

5. Po skonfigurowaniu ustawienia 
naciśnij przycisk OK.
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Wybór współczynnika proporcji ekranu
Należy wybrać optymalny współczynnik proporcji wyświetlanego obrazu lub tryb 
ekranu zgodnie z używanym ekranem, typ sygnału wejściowego i pozostałe 
ustawienia dla projekcji, aby wykorzystać całą powierzchnię ekranu.

Konieczna może być zmiana ustawienia zależnie od rozdzielczości ekranu 
podłączonego komputera lub urządzenia audio/wideo.

Wybór współczynnika proporcji ekranu
Należy wybrać odpowiedni współczynnik proporcji dla używanego ekranu.

1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić okno menu.

2 Naciśnij przyciski [ ]/[ ], aby wybrać kartę [Install settings/Ustawienia 
instalacyjne].

[Screen aspect/
Współczynnik 
proporcji ekranu]

Wybierz współczynnik proporcji zgodnie z używanym 
ekranem.

[Aspect/
Współczynnik 
proporcji]

Zazwyczaj wybierane jest ustawienie [Auto/Automatycznie].

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor
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3 Wybierz ustawienie [Screen aspect/Współczynnik proporcji ekranu] przy 
użyciu przycisków [ ]/[ ], a następnie naciśnij przycisk OK.

4 Naciśnij przyciski [ ]/[ ], aby wybrać ustawienie.

16:10
To ustawienie należy wybrać wówczas, gdy używany 
jest ekran o współczynniku proporcji 16:10, oraz 
w przypadku projekcji na ścianie. W tym trybie można 
korygować zniekształcenie trapezowe. (str. 53)

16:9
Tę opcję należy wybrać w przypadku korzystania 
z obrazu o współczynniku 16:9. W tym trybie można 
korygować zniekształcenie trapezowe.  (str. 53)

4:3
Tę opcję należy wybrać w przypadku korzystania z 
obrazu o współczynniku 4:3. W tym trybie można 
korygować zniekształcenie trapezowe. (str. 53)

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor

Ekran 16:10

Ekran 16:9

Ekran 4:3



Wybór współczynnika proporcji ekranu

52

16:9 D. image shift (16:9 z przesunięciem obrazu)
Tę opcję należy wybrać w przypadku korzystania z obrazu o współczynniku 16:9. 
W tym trybie nie można korygować zniekształcenia trapezowego. Można jednak 
przesuwać obraz w górę/w dół podczas projekcji poziomej.

4:3 D. image shift (16:9 z przesunięciem obrazu)
Tę opcję należy wybrać w przypadku korzystania z obrazu o współczynniku 4:3. 
W tym trybie nie można korygować zniekształcenia trapezowego. Można jednak 
przesuwać obraz w lewo/w prawo podczas projekcji poziomej.

5 Naciśnij przycisk OK, aby zaakceptować ustawienie, a następnie naciśnij 
przycisk MENU.
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Korygowanie zniekształceń obrazu

Korygowanie zniekształcenia trapezowego
Aby skorygować zniekształcenie trapezowe, należy nacisnąć przycisk KEYSTONE 
(Zniekształcenie trapezowe).
Dostępne są dwa typy korekcji: pozioma/pionowa i korekcja narożników.
Za pomocą korekcji zniekształcenia trapezowego można ustawić oddzielnie 
szerokość i wysokość obrazu, a następnie użyć korekcji narożników, aby ustawić 
pozycję każdego narożnika obrazu.

■ Pozioma/pionowa korekcja zniekształcenia trapezowego

1 Naciśnij przycisk KEYSTONE (Przesunięcie trapezowe) na pilocie 
zdalnego sterowania lub projektorze, aby wyświetlić okno korekcji 
zniekształcenia trapezowego.

• Korekcja zniekształcenia trapezowego może być nieskuteczna przy niektórych 
ustawieniach przesunięcia obiektywu.

• Jeśli korekcja zniekształcenia trapezowego jest nadmierna i nie może zostać 
całkowicie poprawiona, należy wyprostować projektor w taki sposób, aby był 
skierowany bezpośrednio na ekran.

• Sygnały są przetwarzane cyfrowo podczas korekcji zniekształcenia trapezowego. 
Obraz może różnić się od oryginału. Ponadto współczynnik proporcji obrazu może ulec 
zmianie.

• Korekcja zniekształcenia trapezowego nie jest dostępna dla współczynników obrazu 
[4:3 D. image shift/4:3 z przesunięciem obrazu] ani [16:9 D. image shift/16:9 
z przesunięciem obrazu]. (str. 52)

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor
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2 Naciśnij przyciski kierunkowe, aby dostosować wymiary.

3 Po skorygowaniu zniekształcenia trapezowego naciśnij przycisk OK.

■ Korekcja narożników

1 Naciśnij przycisk KEYSTONE (Przesunięcie trapezowe) na pilocie 
zdalnego sterowania lub projektorze, aby wyświetlić okno regulacji 
narożników.

Aby skorygować 
zniekształcenie górne, należy 

nacisnąć przycisk [ ].

Aby skorygować 
zniekształcenie dolne, należy 

nacisnąć przycisk [ ].

Aby skorygować 
zniekształcenie prawe, należy 

nacisnąć przycisk [ ].

Ekran

Aby skorygować zniekształcenie 
lewe, należy nacisnąć

 przycisk [ ].

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor
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2 Naciśnij przycisk kierunkowy odpowiadający korygowanemu 
narożnikowi, a następnie naciśnij przycisk OK.

3 Naciśnij przyciski kierunkowe, aby dostosować narożnik.

4 Po zakończeniu korekcji naciśnij przycisk OK.

■ Resetowanie korekcji zniekształcenia trapezowego
Regulację można zresetować w następujący sposób. 
Najpierw należy dwukrotnie nacisnąć przycisk KEYSTONE (Zniekształcenie 
trapezowe) na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić okno [Keystone reset/
Resetowanie korekcji zniekształcenia trapezowego]. 
Następnie należy wybrać opcję [OK] przy użyciu przycisku [ ], po czym nacisnąć 
przycisk OK.
Określona regulacja zniekształcenia trapezowego zostanie zresetowana.

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor
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Wybór jakości (trybu) obrazu
Można wybrać tryb wyświetlanego obrazu.
W poszczególnych trybach obrazu można dodatkowo dostosować jasność, 
kontrast, ostrość, wartość gamma, kolory, ustawienia zaawansowane i tryb lampy.

Tryby obrazu
Dostępne tryby obrazu różnią się w zależności od wybranego sygnału wejściowego 
oraz tego, czy opcje [HDMI image input/Wejście HDMI obrazu] i [HDBaseT image 
input/Wejście HDBaseT obrazu] zostały ustawione na [Auto/Automatyczne] lub 
[Computer/Komputer].

: Zgodny   : Niezgodny

*1 [HDMI image input/Wejście HDMI obrazu] ustawione na [Computer/Komputer]
*2 [HDBaseT image input/Wejście HDBaseT obrazu] ustawione na [Computer/Komputer]
*3 [HDMI image input/Wejście HDMI obrazu] ustawione na [Auto/Automatyczne]
*4 [HDBaseT image input/Wejście HDBaseT obrazu] ustawione na [Auto/Automatyczne]

Image 
mode (Tryb 

obrazu)

Zgodne sygnały wejściowe

• Cyfrowy PC
• Analogowy 

PC-1/2
• HDMI *1

• HDBaseT*2

• LAN
• USB

• Component
• HDMI *3

• HDBaseT*4

Standard

(1) Jasne
(2) Ekrany komputerów lub multimedia 

odtwarzane z oprogramowania wideo
(3) Białe i naturalne kolory

Prezentacja
(1) Jasne
(2) Obrazy składające się głównie z tekstu
(3) Pozwala zachować jasny ekran

Dynamic

(1) Jasne
(2) Multimedia odtwarzane z oprogramowania 

wideo
(3) Pozwala zachować jasny ekran

Photo/sRGB

(1) Nieco ciemne
(2) Zdjęcia cyfrowe z aparatów zgodnych 

z sRGB
(3) Spełnia wymagania standardu sRGB

Video
(1) Nieco ciemne
(2) Nagrania wideo z kamer
(3) Zbliżone do przestrzeni kolorów telewizora

Użytkownik 
1–5

W pamięci można zapisać maksymalnie pięć 
kombinacji ustawień jakości obrazu wybranych 
przez użytkownika. Zapisane ustawienia 
można wybierać jako tryb obrazu.

Funkcje
(1) Oświetlenie w pomieszczeniu
(2) Rodzaje obrazów
(3) Zalecane zastosowanie
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■ Wybór trybu obrazu
Aby wybrać ustawienie, należy nacisnąć przycisk IMAGE (Obraz) na pilocie 
zdalnego sterowania.
Naciśnięcie przycisku IMAGE (Obraz) powoduje zmianę trybu obrazu. (Tryby 
wyświetlanego obrazu są zależne od wybranego sygnału wejściowego).

Można również wybrać tryb obrazu z menu [Image mode/Tryb obrazu].
• Ustawienia użytkownika 1–5 są wyświetlane po utworzeniu żądanych ustawień 

obrazu i zapisaniu ich w pamięci użytkownika przy użyciu menu regulacji obrazu.

Pilot zdalnego 
sterowania
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Konfigurowanie ustawień oszczędzania
energii
Wybierz ustawienia oszczędzania energii zgodnie z potrzebą.
Dostępne są następujące cztery ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, 
skorzystaj ze stron z opisami poszczególnych opcji.

• Lamp mode (Tryb pracy lampy)
Dostosuj zużycie energii przez lampę i wentylator w trybie obrazu.

• Power management mode (Tryb zarządzania energią)
Automatycznie wyłącza zasilanie lampy po określonym czasie, jeśli projektor nie 
jest używany oraz nie ma sygnału wejściowego.

• Power management duration (Czas trwania zarządzania energią)
Określ czas, po upływie którego lampa lub projektor powinny wyłączyć się 
automatycznie po oczekiwaniu bez sygnału wejściowego po ustawieniu opcji 
[Power management mode/Tryb zarządzania zasilaniem] na [Lamp off/
Wyłączona lampa] lub [Standby/Oczekiwanie].

• Network standby settings (Ustawienia oczekiwania sieci)
Można określić, czy funkcje sieci powinny być aktywne w trybie oczekiwania.

Ustawianie funkcji oszczędzania energii

1 Naciśnij przycisk ECO na pilocie zdalnego sterowania lub projektorze, 
aby wyświetlić następujące okno.

2 Naciśnij przyciski [ ]/[ ], aby wybrać opcję w menu.

3 Skonfiguruj ustawienie dla wybranej opcji.

Pilot zdalnego 
sterowania
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Wyświetlanie podziału ekranu
Można wyświetlać obok siebie dwa obrazy wejściowe. Ta funkcja jest nazywana 
podziałem ekranu. Po uaktywnieniu podziału ekranu bieżący obraz jest wyświetlany 
po lewej stronie, a nowy obraz jest wyświetlany po prawej stronie. Aby zmienić 
źródło obrazów wyświetlanych po obu stronach, należy nacisnąć przycisk INPUT 
(Sygnał wejściowy). Nie można jednak określić tego samego sygnału wejściowego 
(złącza) jako źródło obrazu dla obu stron ekranu.

1 Podłącz dwa sygnały wejściowe do projektora.

2 Naciśnij przycisk SPLIT (Podział) na pilocie zdalnego sterowania lub 
przycisk MENU na projektorze, aby wyświetlić kartę [Input settings/
Ustawienia sygnału wejściowego].
Podczas naciskania przycisku SPLIT na pilocie zdalnego sterowania przejdź 
do czynności z punktu 4.

3 Wybierz opcję [Split screen/Podział ekranu] i ustaw ją na [On/Wł.].

4 Jeżeli ikona  lub  jest wyświetlana w centrum obrazu, można 
przełączyć sterowanie do drugiej części.

5 Naciśnij przycisk INPUT (Sygnał wejściowy), aby wybrać sygnał 
wejściowy dla obrazu nadrzędnego.

Nie można połączyć sygnału wejściowego z sieci oraz portu USB w celu 
wyświetlania na podzielonym ekranie.

• Na środku ekranu zostanie wyświetlona liczba. Ekran po lewej stronie zostanie 
oznaczony jako „1,” a po prawej jako „2”. Obraz oznaczony numerem jest „obrazem 
nadrzędnym”, dla którego jest odtwarzany dźwięk. 

• Do regulacji podziału obrazu użyj ustawienia [Image priority/Priorytet obrazu].
• Niektóre funkcje są niedostępne, na przykład [Image flip H/V/Poziome/pionowe 

przerzucenie obrazu], [Screen aspect/Współczynnik proporcji ekranu], [Keystone/
Zniekształcenie trapezowe], [Digital image shift/Cyfrowe przesunięcie obrazu], 
[Professional settings/Ustawienia zaawansowane] i [Logo capture/Przechwytywanie logo].

• Kolory trybu obrazu różnią się od kolorów w trybie pojedynczego obrazu.

• Po wybraniu [LAN/Port LAN] lub [USB/Port USB] jako sygnału wejściowego szerokość 
ekranu zostanie równo podzielona pomiędzy obszar po lewej i prawej stronie.

• Jeśli projekcja jest wznawiana z trybu oczekiwania lub po wyłączeniu lampy w trybie 
podzielonego ekranu, wyświetlacz wróci do trybu pojedynczego obrazu, wyświetlając 
nadrzędny sygnał wejściowy.

Aktualna strona nadrzędna
(można przełączyć sygnał 
wejściowy)
Wyświetlacz 
pomarańczowy

Bieżący sygnał wejściowy 
obrazu podrzędnego

 Wyświetlacz biały

Bieżący sygnał wejściowy 
obrazu nadrzędnego

 Wyświetlacz zielony
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Wyłączanie projektora
1 Naciśnij przycisk POWER (Zasilanie), aby wyświetlić poniższe okno.

2 Po wyświetleniu tego okna naciśnij przycisk POWER (Zasilanie) 
ponownie, aby wyłączyć zasilanie.
Po wyłączeniu zasilania, gdy projektor ochłodzi się, zostanie przełączony do 
trybu oczekiwania.

Jeżeli konieczna jest kontynuacja projekcji bez wyłączania zasilania, należy 
nacisnąć przycisk inny niż POWER (Zasilanie). W przeciwnym wypadku należy 
poczekać na zniknięcie komunikatu potwierdzającego.

• Po wyłączeniu projektora należy poczekać co najmniej 5 minut przed ponownym 
włączeniem. Włączanie projektora natychmiast po wyłączeniu może spowodować 
przedwczesne zużycie lampy.

• Korzystanie z projektora przez dłuższy czas może spowodować przedwczesne zużycie 
lampy i wewnętrznych elementów optycznych.

• Jeżeli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od sieci 
elektrycznej.

Pilot zdalnego 
sterowania

Projektor
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Czyszczenie projektora i filtra powietrza
Należy często czyścić projektor, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na obudowie.
Zanieczyszczenie obiektywu może spowodować znaczne obniżenie poziomu 
jakości wyświetlanego obrazu.

Należy ostrożnie przetrzeć główny moduł projektora miękką ściereczką.
Jeżeli projektor jest bardzo zanieczyszczony, należy nasączyć ściereczkę wodą 
z niewielką ilością detergentu, odsączyć ściereczkę dokładnie, a następnie przetrzeć 
nią projektor. Po oczyszczeniu projektora należy przetrzeć go suchą ściereczką.

Czyszczenie filtru powietrza
Filtr powietrza chroni obiektyw i lustro wewnątrz projektora przed kurzem 
i zanieczyszczeniami. Zatkanie filtru powietrza przez kurz może spowodować 
uszkodzenie projektora, ponieważ przepływ powietrza do projektora będzie 
zablokowany i wzrośnie temperatura wewnątrz projektora. Poniższy ekran jest 
wyświetlany po włączeniu projektora, jeśli należy wyczyścić filtr powietrza. Należy 
oczyścić filtr powietrza, jeżeli zostanie wyświetlony ten ekran.

• Wyłącz projektor i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci elektrycznej.
• Naciśnij palcem uchwyt filtru powietrza na przednim panelu projektora i wyjmij 

filtr. Usuń kurz odkurzaczem.
• Jeżeli ekran czyszczenia filtru powietrza zostanie wyświetlony podczas 

włączania projektora po oczyszczeniu filtru powietrza, wybierz opcję [Yes/Tak] 
i naciśnij przycisk OK. Licznik filtra powietrza zostanie zresetowany, a komunikat 
przestanie być wyświetlany.

• Ten ekran nie jest wyświetlany, gdy dla opcji [Air filter warning display/
Ostrzeżenie dotyczące filtru powietrza] jest wybrane ustawienie [Off/Wył.]. 
Zresetuj licznik filtra powietrza ręcznie.

Przed rozpoczęciem czyszczenia projektora należy zawsze go 
wyłączyć, odłączyć wtyczkę po zatrzymaniu wentylatora chłodzącego 
i odczekać przynajmniej godzinę. W przeciwnym razie można się 
oparzyć, ponieważ tuż po wyłączeniu projektora obudowa jest bardzo 
gorąca. 

• Nie wolno używać lotnych płynów do czyszczenia ani 
benzyny, ponieważ mogą one spowodować 
uszkodzenie powłoki obudowy projektora.

• Jeżeli używana jest ściereczka do usuwania kurzu, 
nasączona środkami chemicznymi, należy koniecznie 
dokładnie przeczytać instrukcje.

• Podczas czyszczenia obiektywu projektora należy 
korzystać ze zwykłej dmuchawy powietrznej lub papieru 
do czyszczenia obiektywów. Nie wolno korzystać z 
twardej ściereczki lub papieru, który może spowodować 
uszkodzenie delikatnej powierzchni obiektywu.

• Po wyświetleniu tego ekranu dostępne są tylko 
przyciski [ ], [ ], OK i POWER (Zasilanie). (Po 
naciśnięciu przycisku POWER (Zasilanie) zostanie 
wyświetlony komunikat „Push POWER button again to 
turn off power” (Naciśnij ponownie przycisk POWER, 
aby wyłączyć zasilanie)).

• Ekran jest ukrywany po 10 sekundach i wszystkie 
przyciski stają się znowu dostępne.

Nie spłukiwać filtra powietrza wodą. Może to doprowadzić do uszkodzenia filtra i projektora.

Przestroga

Przeglądy i konserwacja



62

Wymiana filtru powietrza
Podczas wymiany filtru powietrza należy postępować zgodnie z poniższymi 
instrukcjami.

1 Wyłącz projektor i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci 
elektrycznej.

2 Po naciśnięciu górnej i dolnej 
części pokrywy filtru powietrza 
w celu zwolnienia blokady 
zdejmij pokrywę.

3 Otwórz i zdejmij pokrywę filtru.

4 Wyjmij filtr powietrza.

5 Wykonaj powyższą procedurę 
w odwrotnej kolejności, aby 
zainstalować nowy filtr.

• Z filtrem powietrza należy obchodzić się ostrożnie. Uszkodzony filtr powietrza nie 
będzie działać prawidłowo.

• Zalecamy oczyszczenie lub wymianę filtru powietrza (nr kat.: RS-FL02) w przypadku 
wymiany lampy.

• Więcej informacji można uzyskać w centrum obsługi klienta firmy Canon.
• Numer katalogowy filtru powietrza na wymianę: RS-FL02
• Ten element można zamówić w witrynie internetowej firmy Canon.
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Wymiana lampy
Gdy upłynie okres eksploatacji lampy, po każdorazowym włączeniu projektora 
przez 10 sekund będzie wyświetlany następujący komunikat (dwa rodzaje):

Od 2700 do 3000 godzin

Jeżeli wyświetlany jest ten ekran, należy przygotować nową lampę.
• Po wyświetleniu tego ekranu dostępne są tylko przyciski [ ], [ ], OK i POWER 

(Zasilanie).
• Po naciśnięciu przycisku POWER (Zasilanie) zostanie wyświetlony komunikat 

„Push POWER button again to turn off power (Naciśnij ponownie przycisk 
POWER, aby wyłączyć zasilanie)”.

• Po wyświetleniu tego ekranu przez 10 sekund wszystkie przyciski są dostępne.
• Ten komunikat nie zostanie wyświetlony ponownie, jeżeli zostanie wybrana opcja 

[No/Nie] w odpowiedzi na pytanie „Do you want to display this message again? 
(Czy chcesz wyświetlić ten komunikat jeszcze raz?)”.  

3000 godzin lub więcej

W przypadku komunikatu informującego o konieczności wymiany lampy należy 
zapoznać się z rozdziałem „Procedura wymiany lampy” (str. 65).
• W trakcie wyświetlania komunikatu dostępny jest tylko przycisk POWER 

(Zasilanie).
• Po naciśnięciu przycisku POWER (Zasilanie) zostanie wyświetlony komunikat 

„Push POWER button again to turn off power” (Naciśnij ponownie przycisk 
POWER, aby wyłączyć zasilanie).

• Ekran jest ukrywany po 10 sekundach i wszystkie przyciski stają się znowu 
dostępne.

• Okres eksploatacji lampy można sprawdzić w opcji [Lamp counter/Licznik lampy] 
w menu [System settings/Ustawienia systemu].

• Ten ekran nie jest wyświetlany, gdy dla opcji [Lamp warning display/Ostrzeżenie 
dotyczące lampy] jest wybrane ustawienie [Off/Wył.].

• Lampy najczęściej ulegają uszkodzeniu po wyświetleniu komunikatu 
o konieczności wymiany lampy. Należy jak najszybciej ją wymienić na nową.

• Lampy należy wymieniać co 3000 godzin. Należy pamiętać, że nie ma żadnej 
gwarancji, że lampa będzie działać przez określony czas.

• Żywotność lamp jest zależna od lampy i środowiska użytkowania. Niektóre 
lampy mogą ulec awarii lub uszkodzeniu po pierwszym użyciu.

• Zużyte lampy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
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Lampa zamienna
W projektorze są zamontowane następujące lampy:
Numer kat. lampy: RS-LP08
Podczas zakupu nowej lampy należy się skontaktować z centrum obsługi klienta 
firmy Canon.

Środki ostrożności dotyczące wymiany uszkodzonej lampy
Jeżeli oświetlenie zostanie nieoczekiwanie wyłączone podczas 
korzystania z projektora lub po włączeniu projektora, może to 
oznaczać, że lampa jest uszkodzona. W takim wypadku nie wolno 
samodzielnie wymieniać lampy. Należy zawsze poprosić o wykonanie 
prac serwisowych w centrum obsługi klienta firmy Canon. Ponadto w 
przypadku projektorów mocowanych na suficie lampa może wypaść 
po otwarciu pokrywy lampy lub podczas próby wymiany lampy. 
Podczas wymiany należy stać obok pokrywy lampy, a nie 
bezpośrednio pod pokrywą. W przypadku pęknięcia lampy 
i przedostaniu się odłamków szkła lub zanieczyszczeń do oczu lub ust 
należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Przed rozpoczęciem wymiany lampy należy zawsze wyłączyć 

projektor, odłączyć wtyczkę po zatrzymaniu wentylatora chłodzącego 

i odczekać przynajmniej godzinę. Nie wolno dotykać lampy tuż po 

wyłączeniu projektora. Początkowo jest ona bardzo gorąca i można 

doznać poparzeń.

• Należy upewnić się, że zastosowano właściwą lampę.

• Więcej informacji można uzyskać w centrum obsługi klienta firmy 

Canon. Ten element można zamówić w witrynie internetowej firmy 

Canon.

• Podczas wymiany lampy nie wolno dotykać wewnętrznej 

powierzchni szklanej. Może to spowodować pogorszenie jakości 

pracy projektora.

• Przy obsługiwaniu lampy należy zachować ostrożność. Uderzenie 

lub otarcie może spowodować uszkodzenie nieużywanej lampy. 

W przypadku uszkodzenia lampy należy skontaktować się 

z centrum obsługi klienta firmy Canon lub postępować zgodnie 

z instrukcjami na „Środki ostrożności dotyczące wymiany 

uszkodzonej lampy” (str. 16).

• Podczas wymiany lampy nie wyjmować innych wkrętów niż 

określone w instrukcji.

Ostrzeżenie

Przestroga
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Procedura wymiany lampy
1 Wyłącz projektor i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci 

elektrycznej.

2 Naciśnij przycisk zwalniania pokrywy lampy, aby zwolnić blokadę.

3 Naciśnij przycisk zwalniania pokrywy lampy, przesuń pokrywę do tyłu, 
a następnie podnieś pokrywę, aby ją otworzyć.

4 Poluzuj trzy śruby mocujące moduł lampy.

Podczas przesuwania pokrywy lampy do tyłu należy zachować 
ostrożność, aby zapobiec zaciśnięciu palców przez pokrywę. 
Zalecamy przesuwanie pokrywy dwiema rękami w sposób 
przedstawiony na rysunku.

Zwolnij przycisk

Przestroga
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5 Wyjmij moduł lampy.

6 Wykonaj powyższą procedurę w odwrotnej kolejności, aby zainstalować 
nowy moduł lampy.

7 Włączyć projektor. Wyświetlić menu i wybrać kolejno polecenia [System 
settings/Ustawienia systemu] > [Other settings/Inne ustawienia] > [Lamp 
counter/Licznik lampy].

8 Wybierz opcje [Reset/Resetuj] – [Yes/Tak], aby zresetować licznik lampy.

• Zalecamy oczyszczenie lub wymianę filtru powietrza (nr kat.: RS-FL02) w przypadku 
wymiany lampy.

• Aby zamówić filtry powietrza, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy 
Canon.
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■ Jeżeli pokrywa lampa zostanie odłączona
Należy ustawić zaczep pokrywy lampy zgodnie z rowkiem na projektorze 
i delikatnie docisnąć pokrywę, aby ją przymocować.
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Rozwiązywanie problemów

Opis wskaźników LED
W przypadku wystąpienia problemu z projektorem wskaźnik LED na bocznym 
panelu projektora jest włączany lub miga ciągle po wyłączeniu projektora.

• Przed przystąpieniem do rozwiązania problemu należy poczekać na zatrzymanie wentylatora 
chłodzącego i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci elektrycznej.

Stan 
wskaźników LED

Opis Przyczyna i rozwiązanie

Wskaźniki 
WARNING 
(Ostrzeżenie) 
i TEMP 
(Temperatura) są 
włączone.

Nieprawidłowa 
temperatura

Temperatura wewnątrz projektora jest zbyt wysoka lub 
temperatura powietrza wykracza poza zakres roboczy. 
Jeżeli problem jest związany z wewnętrznymi elementami 
projektora, należy sprawdzić, czy projektor jest 
zainstalowany i funkcjonuje prawidłowo, odłączyć 
projektor od sieci elektrycznej w celu ochłodzenia 
wewnętrznych elementów projektora, a następnie 
ponownie rozpocząć projekcję. Jeżeli wlot powietrza lub 
otwór wentylacyjny jest zablokowany, należy usunąć 
blokadę. Jeżeli filtr powietrza jest niedrożny, należy go 
wyczyścić lub wymienić. (str. 61, str. 62). Jeżeli 
ostrzeżenie zostanie zgłoszone ponownie, może to 
oznaczać, że wystąpiła usterka projektora. Należy 
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon.

Wskaźniki 
WARNING 
(Ostrzeżenie) i 
LAMP (Lampa) są 
włączone.

Usterka lampy Lampa nie świeci. Jeżeli lampa nie świeci, należy ją 
wymienić. Jeżeli ostrzeżenie zostanie zgłoszone 
ponownie, może to oznaczać, że wystąpiła usterka 
układu zasilania lampy. Należy skontaktować się 
z centrum obsługi klienta firmy Canon.

Wskaźnik 
WARNING 
(Ostrzeżenie) 
miga trzy razy, 
a wskaźnik LAMP 
(Lampa) jest 
włączony.

Usterka 
pokrywy lampy

Pokrywa lampy jest otwarta. Należy odłączyć projektor 
od sieci elektrycznej, a następnie prawidłowo 
zainstalować pokrywę lampy i ponownie włączyć 
projektor.
Jeżeli pokrywa lampy została zainstalowana prawidłowo, 
być może wystąpiła usterka detektora pokrywy lampy. 
Należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy 
Canon.

Wskaźnik 
WARNING 
(Ostrzeżenie) 
(tylko) miga 
cyklicznie 4 razy.

Usterka 
wentylatora 
chłodzącego

Być może wystąpiła usterka wentylatora chłodzącego lub 
innego podzespołu. Należy odłączyć projektor od sieci 
elektrycznej, a następnie podłączyć i włączyć go 
ponownie. Jeżeli ostrzeżenie zostanie zgłoszone 
ponownie, należy skontaktować się z centrum obsługi 
klienta firmy Canon.

Wskaźnik 
WARNING 
(Ostrzeżenie) 
(tylko) miga 
cyklicznie 5 razy.

Usterka 
zasilacza

Nieprawidłowe napięcie zasilania niektórych 
podzespołów w zasilaczu lub wystąpiła inna usterka. 
Należy odłączyć projektor od sieci elektrycznej, 
a następnie podłączyć i włączyć go ponownie. Jeżeli 
ostrzeżenie zostanie zgłoszone ponownie, należy 
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon.

Rozwiązywanie problemów



69

Rozwiązywanie problemów
R

ozw
iązyw

a
nie

 p
ro

b
lem

ó
w

Symptomy i rozwiązania

■ Nie można włączyć projektora

Wskaźnik 
WARNING 
(Ostrzeżenie) 
(tylko) miga 
cyklicznie 3 razy.

Błąd filtru Filtr powietrza nie jest zainstalowany. Należy sprawdzić, 
czy filtr powietrza jest zainstalowany prawidłowo. Jeżeli 
ostrzeżenie zostanie zgłoszone ponownie, należy 
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon.

Przyczyna Rozwiązanie

Przewód zasilania nie 
jest podłączony 
prawidłowo.

Należy sprawdzić, czy przewód zasilania jest 
podłączony prawidłowo.

Przewód zasilania został 
odłączony.

Przez naciśnięciem przycisku POWER (Zasilanie) 
należy poczekać co najmniej jedną sekundę po 
podłączeniu projektora. Nie można włączyć 
projektora bezpośrednio po podłączeniu. (str. 40)

Pokrywa lampy jest 
otwarta.

Należy odłączyć projektor od sieci elektrycznej, 
a następnie prawidłowo zainstalować pokrywę lampy 
i ponownie włączyć projektor.

Zabezpieczenie zostało 
uaktywnione, ponieważ 
wlot powietrza lub otwór 
wentylacyjny jest 
zablokowany i nastąpił 
wzrost temperatury 
wewnątrz projektora.

Gdy zabezpieczenie jest uaktywnione, wskaźnik 
[POWER ON/Zasilanie włączone] nie jest włączany 
po podłączeniu przewodu zasilania. Nie można 
wyłączyć tego zabezpieczenia. Należy usunąć 
blokadę wlotu powietrza lub otworu wentylacyjnego 
i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy 
Canon.

Filtr powietrza nie jest 
zainstalowany 
prawidłowo.

Należy sprawdzić, czy filtr powietrza jest 
zainstalowany prawidłowo. (str. 62)

Blokada przycisków jest 
włączona.

Należy sprawdzić, czy blokada przycisków projektora 
lub pilota zdalnego sterowania jest włączona.

Stan 
wskaźników LED

Opis Przyczyna i rozwiązanie
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■ Nie można wyświetlać obrazu przy użyciu projektora

Przyczyna Rozwiązanie

Przewód nie jest 
podłączony prawidłowo.

Należy sprawdzić, czy projektor jest prawidłowo 
podłączony do komputera lub urządzenia audio/
wideo. (str. 36–str. 38)

Nie upłynęło 20 sekund 
od włączenia projektora.

Po włączeniu projektora okno powitalne jest 
wyświetlane przez około 20 sekund. Aby natychmiast 
rozpocząć projekcję, należy nacisnąć przycisk OK na 
pilocie zdalnego sterowania lub bocznym panelu 
sterowania. (str. 28, str. 30)

Sygnał obrazu nie jest 
wysyłany z urządzenia 
audio/wideo.

Należy sprawdzić, czy jest odtwarzany obraz przez 
podłączoną kamerę wideo, odtwarzacz DVD itd.

Przewód nie jest 
prawidłowo podłączony 
do złącza wejściowego.

Należy sprawdzić, czy urządzenie audio/wideo jest 
prawidłowo podłączone do złącza wejściowego 
projektora. 

Nie wybrano typu 
sygnału wejściowego 
odpowiedniego dla 
podłączonego 
urządzenia audio/wideo.

Należy sprawdzić, czy ten sam sygnał wejściowy 
wybrano dla podłączonego urządzenia audio/wideo 
przy użyciu opcji [INPUT/Sygnał wejściowy] w menu. 
(str. 41)

Nieprawidłowy typ 
sygnału wejściowego.

Należy sprawdzić, czy wybrano prawidłowy typ 
sygnału wejściowego.

Wybrano funkcję BLANK 
(Puste).

Należy nacisnąć przycisk BLANK (Puste) na pilocie 
zdalnego sterowania.

Obraz nie jest 
wyświetlany z powodu 
problemu z komputerem.

Należy najpierw wyłączyć projektor, a następnie 
komputer i włączyć je ponownie.

Wyjście monitora 
zewnętrznego 
w komputerze 
przenośnym nie jest 
skonfigurowane 
prawidłowo.

Należy włączyć wyjście monitora zewnętrznego 
w komputerze przenośnym. Aby włączyć wyjście 
monitora zewnętrznego, należy nacisnąć 
i przytrzymać klawisz [Fn] na klawiaturze komputera 
przenośnego, a następnie nacisnąć przycisk funkcji 
[LCD] lub [VGA] albo przycisk z ikoną monitora 
zewnętrznego. W systemie Windows 8.1/ Windows 
8/ Windows 7 można włączyć wyjście obrazu, 
naciskając i przytrzymując klawisz z logo Windows 
i naciskając klawisz [P].
Kombinacja klawiszy używanych do wykonywania tej 
operacji jest zależna od modelu komputera 
przenośnego. Aby uzyskać więcej informacji, należy 
skorzystać z podręcznika użytkownika 
dostarczonego razem z komputerem.
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■ Brak dźwięku

Obraz wyświetlany przez 
projektor różni się od 
obrazu wyświetlanego 
na ekranie komputera.

Należy sprawdzić, czy w komputerze wybrano tryb 
wyświetlania obrazu na dwóch ekranach. Jeżeli 
wybrano tryb wyświetlania obrazu na dwóch 
ekranach, należy przełączyć sygnał wyjściowy 
komputera do trybu powielania ekranu.
Metoda przełączania sygnału wyjściowego jest 
zależna od producenta komputera. Aby uzyskać 
więcej informacji, należy skorzystać z podręcznika 
użytkownika dostarczonego razem z komputerem.

Nie można wyświetlać 
obrazów z pamięci USB 
typu flash.

W przypadku projekcji z pamięci USB typu flash 
wymagane są obrazy JPEG o rozdzielczości niższej 
niż 10912 x 8640, jednobajtowe alfanumeryczne 
nazwy plików i dysk sformatowany w systemie FAT.

Przewód LAN 
(ekranowana skrętka 
dwużyłowa) nie jest 
podłączony prawidłowo.

Należy sprawdzić, czy przewód LAN (ekranowana 
skrętka dwużyłowa) jest prawidłowo podłączony do 
projektora.

Nie można ustanowić 
połączenia z siecią.

Połączenia sieciowe są niedostępne przez około 
40 sekund po uruchomieniu.

Przyczyna Rozwiązanie

Przewód audio nie jest 
podłączony prawidłowo.

Należy sprawdzić podłączenie przewodu audio. 
(str. 36, str. 38)

Funkcja MUTE 
(Wyciszenie) jest 
włączona.

Należy nacisnąć przycisk MUTE (Wyciszenie) na 
pilocie zdalnego sterowania. (str. 28)

Głośność jest 
zmniejszona do poziomu 
minimalnego.

Aby wyregulować poziom głośności, należy nacisnąć 
przycisk VOL (Głośność) na pilocie zdalnego 
sterowania lub przycisk VOL+ na bocznym panelu 
sterowania. (str. 28, str. 30)

Używany jest przewód 
audio z wbudowanym 
rezystorem.

Należy użyć przewodu audio bez wbudowanego 
rezystora.

Obsługa dźwięku w 
złączu jest wyłączona 
(Off/Wył.).

Należy wybrać odpowiednie ustawienie złącza 
wejścia Audio In.

Przyczyna Rozwiązanie
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■ Brak ostrości wyświetlanego obrazu

■ Nie można prawidłowo wyświetlać obrazu

Przyczyna Rozwiązanie

Brak ostrości obrazu. Należy wyregulować ostrość. (str. 46)

Zbyt mała odległość od 
ekranu.

Należy sprawdzić, czy odległość od ekranu jest 
odpowiednia. (str. 42)

Projektor nie jest 
ustawiony prosto 
względem ekranu.

Należy upewnić się, że projektor nie jest ustawiony 
ukośnie względem ekranu. Niewielką zmianę kąta 
projekcji można skompensować przy użyciu funkcji 
korekcji zniekształcenia trapezowego. (str. 53)

Projektor został 
przeniesiony do miejsca, 
w którym panuje inna 
temperatura.

Po przeniesieniu projektora z miejsca, w którym 
temperatura jest niska, do miejsca, w którym 
temperatura jest wysoka, może nastąpić 
kondensacja na obiektywie. Skropliny wyparują po 
pewnym czasie, a projektor będzie wyświetlać obraz 
prawidłowo.

Zanieczyszczenie 
obiektywu.

Należy oczyścić obiektyw. (str. 61)

Nieprawidłowe 
śledzenie.

Należy dostosować śledzenie przy użyciu funkcji 
[Auto PC] lub [Tracking/Śledzenie].

Brak ostrości obrazu 
wideo.

Należy uaktywnić funkcję zwiększania ostrości 
ruchomych obiektów.

Funkcja zwiększania 
ostrości ruchomych 
obiektów jest 
niedostępna.

Funkcja zwiększania ostrości ruchomych obiektów 
nie jest dostępna w przypadku wyświetlania plików 
z pamięci USB typu flash lub w trybie multiprojekcji 
sieciowej.

Regulacja ostrości 
obrazu jest niedostępna.

Nie można regulować ostrości obrazu w trybie 
podziału ekranu.

Przyczyna Rozwiązanie

Wyświetlany obraz jest 
odwrócony pionowo lub 
poziomo.

Nieprawidłowe ustawienie montażu sufitowego/
projekcji tylnej. Należy sprawdzić ustawienie [Image 
flip H/V/Poziome/pionowe przerzucenie obrazu] w 
menu [Install settings/Ustawienia instalacyjne].

Częstotliwość 
taktowania sygnału 
wejściowego jest wyższa 
niż 162 MHz w 
przypadku przewodu 
BNC.

Należy skonfigurować częstotliwość taktowania 
sygnału w komputerze nie wyższą niż 162 MHz.

Używany jest przewód 
komputerowy, w którym 
niektóre końcówki nie są 
podłączone.

Należy użyć przewodu komputerowego, w którym 
wszystkie końcówki są podłączone.
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■ Zasilanie projektora jest wyłączane

Przyczyna Rozwiązanie

Zablokowany wlot 
powietrza lub otwór 
wentylacyjny.

Należy upewnić się, że wlot powietrza lub otwór 
wentylacyjny nie jest zablokowany. Jeżeli otwór 
wlotowy lub wentylacyjny jest zablokowany, wzrost 
temperatury wewnątrz projektora spowoduje 
automatyczne wyłączenie zasilania w celu ochrony 
projektora. (Wskaźniki [WARNING/Ostrzeżenie] 
i [TEMP/Temperatura] są włączone). Należy 
poczekać na obniżenie temperatury projektora, 
a następnie upewnić się, że wlot powietrza i otwór 
wylotowy nie są zablokowane, i włączyć projektor. 
(str. 29, str. 40)

Zanieczyszczony filtr 
powietrza.

Należy sprawdzić, czy filtr powietrza nie jest 
zablokowany przez kurz.
Jeżeli filtr powietrza jest niedrożny, należy oczyścić 
lub wymienić filtr. (str. 61, str. 62)

Uszkodzenie (lub 
usterka) 
lampy.

Jeżeli lampa jest uszkodzona, należy postępować 
zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji 
„Środki ostrożności dotyczące wymiany uszkodzonej 
lampy” (str.16).

Nieodpowiednia 
temperatura robocza.

Należy sprawdzić, czy temperatura robocza nie 
przekracza zakresu od 0°C do 40°C. (str. 19)
Ustawienia projektora należy dostosować, jeżeli 
projektor jest używany na wysokości ponad 2300 m 
n.p.m. W menu [Install settings/Ustawienia 
instalacyjne] w obszarze [Fan mode/Tryb 
wentylatora] w części [Professional settings/
Ustawienia zaawansowane] należy wybrać 
ustawienie [High altitude/Duża wysokość].
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■ Nie można korzystać z pilota zdalnego sterowania

Przyczyna Rozwiązanie

Baterie są 
zainstalowane 
nieprawidłowo lub 
rozładowane.

Należy sprawdzić, czy baterie są zainstalowane 
prawidłowo. Jeżeli baterie są zainstalowane 
prawidłowo, należy wymienić je na nowe. (str. 26)

Pilot jest używany 
w miejscu poza 
zasięgiem zdalnego 
sterowania.

Należy upewnić się, że pilot jest używany w zasięgu 
zdalnego sterowania projektora. (str. 26)

Między projektorem 
a pilotem zdalnego 
sterowania znajdują się 
przeszkody.

Należy usunąć przeszkody znajdujące się między 
odbiornikiem podczerwieni projektora a pilotem 
zdalnego sterowania lub skierować pilota 
w odpowiednim kierunku.

Pilot zdalnego 
sterowania jest używany 
w nieodpowiednim 
środowisku.

Należy upewnić się, że odbiornik podczerwieni 
projektora nie jest oświetlony przez bezpośrednie 
światło słoneczne lub intensywne sztuczne 
oświetlenie. (str. 26)

Ustawienie kanału pilota 
zdalnego sterowania nie 
jest zgodne z 
ustawieniem projektora.

Należy sprawdzić, czy ustawienie kanału pilota 
zdalnego sterowania zostało zmienione. Można 
sprawdzić ustawienie [Remote control channel/Kanał 
zdalnego sterowania] w menu [System settings/
Ustawienia systemu].

Funkcja blokady 
przycisków uniemożliwia 
korzystanie z pilota 
zdalnego sterowania.

Należy sprawdzić, czy ustawienie [Key lock/Blokada 
przycisków] jest włączone i uniemożliwia korzystanie 
z pilota zdalnego sterowania.
Dla opcji [Key lock/Blokada przycisków] w menu 
[System settings/Ustawienia systemu] należy wybrać 
ustawienie [Off/Wył.].
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Specyfikacje produktu

■ Projektor

Model WUX500

System wyświetlania
Ciekłokrystaliczny system RGB: odblaskowy (LCOS):
3 panele

Układ optyczny
Separacja kolorów przy użyciu okna dichroicznego/
polaryzacyjne dzielenie wiązki i kompozycja kolorów przy 
użyciu pryzmatu

W
yś

w
ie

tla
cz

Typ / liczba paneli Odblaskowy panel ciekłokrystaliczny (LCOS) / 3 panele

Wymiary/współczynnik 
proporcji

1,8 cm / 16:10

System sterowania Matryca aktywna

Liczba punktów/całkowita 
liczba punktów

2 304 000 (1920 x 1200) x 3 panele/6 912 000

O
bi

ek
ty

w
 p

ro
je

kt
or

a Współczynnik 
powiększenia/ogniskowa/
wartość F

1,8x / 21,7–39,0 mm / f2.8

Powiększanie obrazu / 
regulacja ostrości

Ręczny/ręczny

Przesunięcie obiektywu
Pionowo: od 0% do +60% (ręczne)
Poziomo: ±10% (ręczne)

Zródło światła, zużycie energii
250-NSHA 260 W / 200 W (Tryb pracy lampy pełna moc/ 
oszczędzanie energii)

Wymiary obrazu (odległość 
projekcji)

40–300 cali
(od 1,2 m do 16,2 m / od 3,9' do 53,1')

Liczba kolorów 16 770 000 kolorów (pełna gama kolorów)

Jasność*1*2 (w trybie 
prezentacji)

5000 lumenów

Współczynnik kontrastu*2 2000:1 (pełna biel:pełna czerń, tryb prezentacji)

Współczynnik jasności na 
obwodzie do centrum*2 90%

Sygnał wyjściowy audio monofoniczny

Głośnik 5 W x 1

Maksymalna rozdzielczość 
wejściowa

1920 x 1200 punktów

S
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Sygnał analogowy PC

WUXGA, WSXGA+, UXGA, WXGA+, SXGA+, SXGA, WXGA, 
XGA, SVGA, VGA
(Częstotliwość skanowania: w poziomie od 15 do 75 kHz, 
w pionie od 50 do 85 Hz)

Sygnał cyfrowy PC
WUXGA, WSXGA+, UXGA, WXGA+, SXGA+, SXGA, WXGA, 
XGA, SVGA, VGA

Wejście HDMI / HDBaseT

Z podłączonych komputerów:
WUXGA, WSXGA+, UXGA, WXGA+, SXGA+, SXGA, WXGA, 
XGA, SVGA, VGA
Z podłączonego urządzenia audio/wideo:
1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Wejściowy sygnał 
Component video

1080PsF, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Specyfikacje produktu
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Złącze DVI-I Analogowy PC, cyfrowy PC (złącze DVI; 29 końcówek)

Złącze HDMI HDMI (tylko funkcja Deep Color)

Złącze ANALOG PC/
COMPONENT

Analogowy PC, Component (mini D-sub; 15 końcówek)

Złącze HDBaseT RJ-45

Złącze LAN Multiprojekcja sieciowa (RJ-45) 10BASE-T / 100BASE-T

Port USB Obrazy JPEG (pamięć USB)

Złącze CONTROL RS-232C (D-sub; 9 końcówek)

Złącze REMOTE
Przewodowe sterowanie zdalne (złącze mini jack stereo 
3,5 mm)

Złącze AUDIO IN Sygnał audio (2 złącza mini jack stereo 3,5 mm)

Złącze AUDIO OUT Sygnał audio (złącze mini jack stereo 3,5 mm)

S
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Cyfrowy PC TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

Analogowy PC

0,7 Vp-p, polaryzacja dodatnia, impedancja = 75Ω
Synchronizacja pozioma/pionowa: poziom TTL, polaryzacja 
ujemna lub dodatnia
Synchronizacja Composite przy sygnale G: 0,3 Vp-p, 
polaryzacja ujemna, impedancja = 75 Ω

Component video

COMPONENT: Oddzielne sygnały Y Cb/Pb Cr/Pr
Y: 1 Vp-p, synchronizacja ujemna, impedancja = 75Ω
Cb/Pb: 0,7 Vp-p, impedancja = 75Ω
Cr/Pr: 0,7 Vp-p, impedancja = 75Ω

Kabel Impedancja = 47 kΩ lub większa

Poziom hałasu 37 / 30 dB (tryb pracy lampy: pełna moc/oszczędzanie energii)

Temperatura (użytkowanie) od 0°C do 40°C

Zasilanie AC 100–240 V, 50/60 Hz

Z
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Pełna moc 365 W

Oszczędzanie energii 295 W

O
cz
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iw
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Sieć i HDBaseT wył. 0,2 W

Sieć oszczędna wł., 
HDBaseT wył.

0,6 W

Sieć wył., HDBaseT 
wł.

1,1 W

Sieć oszczędna i 
HDBaseT wł.

1,5 W

Wymiary
337 mm (szer.) x 136 mm (wys.) x 370 mm (gł.) (łącznie 
z projekcją)

Waga 5,9 kg

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania, baterie z ogniwami suchymi do 
pilota zdalnego sterowania, przewód zasilania, osłona 
obiektywu, przewód komputerowy, broszura Ważne 
informacje, Podręcznik użytkownika (dysk CD-ROM) i Karta 
gwarancyjna

Model WUX500
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*1 W trybie lampy o pełnej mocy
*2 Zgodnie z normą ISO21118-2012
* 99,99% lub więcej pikseli panelu LCD funkcjonuje prawidłowo. Podczas projekcji do 0,01% pikseli 

może być włączonych lub wyłączonych zależnie od charakterystyk panelu LCD.
* Nieustanne użytkowanie projektora przez dłuższy czas może powodować przedwczesne zużycie 

elementów optycznych.

■ Pilot zdalnego sterowania

■ Widok z zewnątrz

Łą
cz
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Normy IEEE802.11b/g/n

Obsługiwane kanały 1 CH – 11 CH

Pasmo częstotliwości 2,4 GHz

Numer modelu RS-RC06

Zasilanie DC 3,0 V; dwie baterie AAA

Zasięg Ok. 8 m ±25° poziomo i pionowo (do odbiornika podczerwieni)

Wymiary 43 mm (szer.) x 23 mm (wys.) x 135 mm (głęb.)

Waga 56 g

Model WUX500

Otwory na śruby 
(M6 x 4) do 
instalacji uchwytu 
sufitowego

WUX500
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91,5 mm

337 mm
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Wyposażenie opcjonalne

• Lampa
Nr kat.: RS-LP08

• Uchwyt sufitowy
Nr kat.: RS-CL14

• Rura do uchwytu sufitowego 
(400–600 mm)
Nr kat.: RS-CL08*

• Rura do uchwytu sufitowego 
(600–1000 mm)
Nr kat.: RS-CL09*

• Filtr powietrza
Nr kat.: RS-FL02

• Pilot zdalnego sterowania
Nr kat.: RS-RC05

• Pilot zdalnego sterowania
Nr kat.: RS-RC06

• Opcjonalne nóżki
Nr kat.: RS-FT01

* Korzystając z powyższego wyposażenia, można zawiesić projektor na suficie. Aby uzyskać 
więcej informacji, należy skorzystać z podręcznika montażu i instalacji dostarczonego razem 
z uchwytem sufitowym.

Wyposażenie opcjonalne
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