Multimediální LCD projektor

NEC MultiSync®
MT 830+ / 1030+

Návod k obsluze

DÙLEITÉ INFORMACE
Bezpeènostní opatøení
Pøed pouíváním vaeho projektoru NEC MultiSync
MT830+/1030+ si tento manuál peèlivì prostudujte.
Manuál uschovejte pro pozdìjí moné pouití.
Výrobní èíslo vaeho projektoru je uvedeno na títku na
pravé stranì pøístroje. Èíslo si poznamenejte zde:

POZOR
LASEROVÉ ZÁØENÍ
NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU
VLNOVÁ DÉLKA: 645 nm (640 - 660 nm)
MAX. VÝKON: 1 mW
LASEROVÝ PRODUKT TØÍDY II
VAROVÁNÍ

ABY NEDOLO KE VZNIKU POÁRU NEBO K ÚDERU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TOTO
ZAØÍZENÍ DETI NEBO VLHKOSTI. NEPOUÍVEJTE
ZÁSTRÈKU TOHOTO PØÍSTROJE S TAKOVÝM
PRODLUOVACÍM KABELEM ÈI ZÁSUVKOU, DO KTERÉ
SE NEDÁ VIDLICE ZÁSTRÈKY PLNÌ ZASTRÈIT.
PØÍSTROJ NEOTEVÍREJTE, UVNITØ SE NACHÁZEJÍ
SOUÈÁSTKY POD VYSOKÝM NAPÌTÍM. VEKERÝ
SERVIS PØENECHEJTE AURORIZOVANÉM SERVISU
NEC.

POZOR
Pro vypnutí pøístroje odpojte pøístroj od elektrické
sítì. Protoe tento projektor je zaøízení pøipojované
k elektrické síti, mìla byse zásuvka nacházet
blízko pøístroje a mìla by být lehce dostupná.

POZOR
Aby se sníilo riziko úrazu elektrickým proudem,
neodnímejte kryt pøístroje. Nenacházejí se zde
ádné èásti opravitelné uivatelem. Obrate se
na autorizovaný servis NEC.

Symbol varuje uivatele pøed pøítomností
neizolovaného nebezpeèného napìtí ve vnitøní èásti
výrobku, které mùe být dostateènì vysoké, aby
dolo k úderu elektrickým proudem.
Symbol upozoròuje uivatele na dùleité provozní
èi servisní pokyny (pokyny o údrbì) v podkladech,
které pøístroj doprovázejí.

VAROVÁNÍ
Toto zaøízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitùm
pro digitální zaøízení tøídy A, dle èásti 15 pravidel FCC. Tyto
limity jsou vytvoøeny aby zajistily pøijatelnou ochranu proti
kodlivému ruení, pokud je zaøízení provozováno
v komerèním prostøedí. Toto zaøízení generuje, pouívá a
mùe vyzaøovat energii rádiové frekvence a pokud není
instalováno a provozováno v souladu s návodem k pouití,
mùe zpùsobit ruení rádiových komunikací. Pouívání
tohoto zaøízení v obytných oblastech mùe zpùsobit
kodlivé poruchy a v tomto pøípadì bude uivatel muset
tyto poruchy na své vlastní náklady korigovat.
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Dùleitá bezpeènostní upozornìní
Tyto pokyny slouí k optimálnímu provozování vaeho
projektoru a prevenci poáru èi úderu el. proudem. Pøeètìte
si je prosím velmi peèlivì a dodrujte je.

7.

Instalace

Pokud instalujete projektor pod strop:
a) strop musí být dostateènì pevný aby unesl
projektor a instalace musí být v
souladu
s místními pøedpisy.
b) projektor musí být instalován
kvalifikovaným servisním personálem NEC.

1.

Pro optimální výkon pøístroj instalujte v zatemnìné
místnosti.

2.

Projektor postavte na pevný, rovný podklad na suchém
místì daleko od prachu a vlhkosti.

Zdroj

3.

Projektor neinstalujte na pøímém sluneèním svìtle,
v blízkosti vìtrání èi topení.

1.

4.

Vystavování pøímému sluneènímu svìtlu, kouøi nebo
páøe mùe pokodit vnitøní komponenty pøístroje.

2.

5.

Zacházejte s projektorem opatrnì. Pád nebo rána mùe
pøístroj pokodit.

3.

6.

Na projektor nepokládejte tìké pøedmìty.

Èitìní
1. Projektor odpojte od sítì.
2. Pøístroj otírejte pravidelnì vlhkou útìrkou. Pøi vìtím
zneèitìní pouijte jemný saponát. Nepouívejte
agresivní prostøedky jako je alkohol èi rozpoutìdla.
3. Pro èitìní objektivu pouívejte pouze prostøedky na
èitìní optiky aby nedolo k jeho pokrábání.
4. Prachový filtr èistìte vysavaèem po kadých 100
hodinách provozu.
a) vyèistìte vvysavaèem vnìjí stranu filtru
b) nepouívejte vodu ani jinou tekutinu
c) projektor bez filtru nezapínejte !!!

Projektor je konstruován pro práci se zdrojem 100120 V nebo 220-240 V 50/60 Hz. Pøekontrolujte
zda tyto parametry souhlasí s napìtím vaí sítì.
Chraòte síový kabel pøed pokozením. Pokozený
kabel mùe zpsùsobit poár nebo elektrický úder.
Nepouíváte-li projektor delí dobu, síový kabel
odpojte.

Prevence vzniku poáru a el.
úderu
1. Ujistìte se, e je zajitìno pøísluné odvìtrávání a e
vìtrací prùduchy pøístroje nejsou zakryté. Mezi stìnou
a projektorem nechejte prostor asi 10 cm.
2. Zabraòte, aby dovnitø projektoru zapadly cizí pøedmìty.
Pokud se tak stane, nepokouejte se je sami vyndat. Do
projektoru nevsunujte ádné kovové pøedmìty jako
napø. roubováky nebo drátky. Spadne-li vám nìco do
pøístroje, projektor odpojte od sítì a kontaktujte
autorizovaný servis NEC.
3. Do projektoru nevylívejte ádné tekutiny.

Výmìna výbojky

 Nikdy se nedívejte do objektivu, pokud je pøístroj

 výbojku vymìòte dle popisu na str. 79
 výbojku vymìòte jakmile se rozsvítí kontrolka stavu

 Nedívejte se do zapnutého laserového ukazovátka

(Status light). Pouívání výbojky po dosaení ivotnosti
2000 hodin mùe vést k výbuchu výbojky a pokození
pøístroje. V takovém pøípadì kontaktujte autorizovaný
servis NEC nebo svého prodejce.

 mezi vypnutím a opìtovným zapnutím výbojky

nechejte alespoò JEDNU minutu. Rychlé vypnínání/
zapínání zkracuje ivotnost výbojky a mùe pokodit
pøístroj.

zapnutý. Mohlo by dojít k pokození zraku.

a nemiøte laserový paprsek na dalí osoby.
Nebezpeèí pokození zdraví.

 Do svìtelného paprsku nevkládejte pøedmìty jako
lupy èi zrcadla. Mohlo by dojít k odraení svìtla a
pokození zraku èi ke vzniku poáru.

 Je-li projektor zapnutý, nezakrývejte objektiv.
Svìtlo na výstupu objektivu je velmi horké, hrozí
nebezpeèí spálení.
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1. ÚVOD
Tato kapitola vás seznámí se základními parametry vaeho
nového projektoru MultiSync MT830+ (rozliení SVGA)/
MT1030+ (rozliení XGA) a popíe základní funkce
pøístroje.

Gratulujeme vám k zakoupení projektoru
NEC MultiSync MT830+ / MT1030+.
LCD projektor MultiSync MT830+ / 1030+ vám umoní
promítat precizní obrázky z vaeho PC nebo Macintoshe
(jak normálního tak pøenosného), videorekordéru, DVD
pøehrávaèe, snímací kamery èi pøehrávaèe laserdiscù.
Pøístroj mùete nainstalovat jak na stole, tak pod stropem,
nebo jako zadní projekci. Dálkové ovládání lze pouít buï
bezdrátové nebo propojené kabelem samozøejmostí je
monost ovládat na dálku my vaeho poèítaèe. A co víc vá projektor nese znaèku NEC. A to znamená spolehlivost
a kvalitu.

Pøístroj má celou øadu výhod, které
vyuijete:
 jednoduchá instalace;
 umístìní vìtrákù na èelní stranì pøístroje, èím

nedochází k nepøíjemnému odvìtrávání teplého vzduchu
z pøístroje smìrem k posluchaèùm;
 vysoce výkoná 150W výbojka, její ivotnost je
zaruèena na dobu 2000 hodin provozu nebo 6 mìsícù,
podle toho co nastane døív;
 infraèervený dálkový ovladaè se zabudovaným
laserovým ukazovátkem;
 motorický zoom;
 elektronická korekce trapézového zkreslení;
 ovládání nastavení bílé, které vám umoní nastavit
jas a kontrast pro kadousloku RGB;
 mùete zvolit reim promítání video v závislosti na
zdroji signálu: normální pro typický obraz,
natural pro vìrnou reprodukci barev a camera
pro pouití se snímací kamerou;
 volitelný viewer kit vám umoní prezentovat bez
poèítaèe - pomocí karty PCMCIA.

 funkce image capture vám umoní pouít

 dálkový ovladaè mùete pouít jak jako kabelový, tak










celýsnímek jako pozadí nebo pro vytváøení snímkù
(máte-li viewer kit);
projektor mùete pouít jak pro pøední, tak pro
zadní projekci a mùete jej zavìsit i pod strop*1;
extrémnì pøesná kompresní technologie
AccuBlend firmy NEC generuje ostrý obraz i pro
rozliení SXGA (1280 x 1024)*3. Pomocí ukazovátka
mùete zvolit jakýkoliv bod snímku a zvìtit zvolenou
oblast;
podporuje vìtinu signálù typu IBM VGA, SVGA,
XGA, SXGA*2 (pomocí technologie AccuBlend)*3
a dalích RGB-signálù o horizontální frekvenci
v intervalu od 15,754 do 85 kHz a vertikální frekvenci
v intervalu od 80 do 85 Hz. To zahrnuje i standardní
videosignály NTSC, PAL, SECAM a NTSC 4.43;

Poznámka: Kompozitní videostandardy jsou následující:
NTSC: americký standard pro USA a Kanadu
PAL: TV standard pouívaný v západní Evropì
SECAM: TV standard pouívaný ve Francii a východní Evropì
NTSC 4.43: TV standard pouívaný v zemích støedního východu



jako bezdrátový jeho prostøednictvím mùete na dálku
ovládat i my vaeho PC èi Macintoshe;
vá LCD projektor mùete ovládat pomocí poèítaèe
moderní design pøístroje je kompaktní, jednodue
pøenosný a hodí se do kadé kanceláøe, zasedací
místnosti èi auditoria;
pro vaí prezentaci mùete vyuít osm rùzných typù
elektronických ukazovátek.

*1

Instalaci projektoru MultiSync MT830+/1030+ pod
strop smí provádìt pouze k autorizovaný personál.
Více informací obdríte u Vaeho autorizovaného
prodejce projekèní techniky NEC.

*2

Snímek o rozliení XGA (1024 x 768) je pomocí
technologie AccuBlend konvertován na ostrý
snímek o rozliení 800 x 600.

*3

Snímek o rozliení SXGA (1280 x 1024) je pomocí
technologie AccuBlend konvertován na ostrý
snímek o rozliení 1024 x 768.
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Jak zaèít ?
Nejrychlejí zpùsob, jak zaèít, je vìnovat ovládání
pøístroje urèitý èas a pokusit se udìlat ve správnì hned
napoprvé. Vìnujte alespoò nìkolik minut studiu návodu
k obsluze. To vám uetøí pozdìji èas.

Co balení obsahuje ?
Pøekontrolujte, zda balení obsahuje vechny díly.
Budete-li nìco postrádat, kontaktujte svého prodejce.
Originální balení uschovejte pro event. pøepravu v
budoucnosti.
 Projektor NEC MultiSync MT 830+/1030+
 Dálkový ovladaè se zabudovaným laserovým ukazovátkem a kabely
 Myový adaptér pro IBM PS/2 a Mac
 Sériový kabel
 Signálový kabel (konektor 15-pin mini D-Sub na 15-Pin Mini D-Sub)
 Pin adaptér pro Macintosh
 Síový kabel
 Dvì baterie AA
 Návod k obsluze
Dálkový ovladaè
 Tkanice s upínacím nýtem

Návod k obsluze

Dvì baterie AA

Myový adaptér pro IBM PS/2

Sériový kabel
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Tkanice s upínacím nýtem

Pin adaptér pro Macintosh

Kabel dálkového ovladaèe

Myový adaptér pro
Macintosh

Signálový kabel
(konektor 15-pin mini D-Sub na 15-Pin Mini D-Sub)

Síový kabel

Seznámení s projektorem
NEC MT 830+/1030+
Pøední strana

Zadní strana
Konektor
síového kabelu

Objektiv a krytka objektivu
Hlavní vypínaè

Dradlo

Tlaèítko
naklápìní
pøední nohy

Pøední ventilátor

Senzor dálk.ovl.

Senzor dálk.ovl.

Zdíøka pro bezpeènostní
systém Kensigton MicroSaver

Tlaèítko
naklápìní
pøední nohy

Pøední nohy

Zabudovaný reproduktor
(2W)

Zabudovaný reproduktor
(2W)

Zadní nohy

Levá strana

Pravá strana

Krytka konektoru

Kryt výbojky
Senzor dálk.ovl.

roub nastavení
krytu výbojky

Dradlo

Senzor dálk.ovl.

Kryt filtru
Krytka zdíøky pro
MT Viewer Board

Západka
Panel s konektory
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Vrchní strana
1

Tlaèítko Power
Slouí pro zapnutí a vypnutí projektoru. Hlavní
vypínaè musí být v poloze on.

2

Tlaèítko Menu
Zobrazí nabídku (menu) v obraze.

3

Tlaèítka Select (3456)/(+)(-)
Select: Poté, co stisknete tlaèítko Menu, pouijte 5 nebo 6 pro
výbìr ikony poloky, kterou chcete nastavovat.
(3456)
(+)(-): Jste-li v reimu Image Adjust (nastavení obrazu), pouijte tato
tlaèítka pro zmìnu úrovnì zvolené poloky. Tato tlaèítka pouijete rovnì pro
nastavení poloky v nabídkách Power a Settings.

4

Tlaèítko Enter
Provede vá výbìr.

5

Tlaèítka zoom (+)(-)
Stisknìte tlaèítko (+) pro zvìtení snímku; stisknìte (-) pro
zmenení snímku.

6

Tlaèítka focus (+)(-)
Stisknìte tlaèítko (+) nebo (-) pro zaostøení snímku.

7

Indikátor Power
Svítí-li indikátor zelenì, je LCD projektor zapnutý;svítí-li
lutì, je v reimu stand-by (pøipravenost).

8

Indikátor Status (stav)
Svítí-li nepøetritì èervenì, znamená to varování, e výbojka
pøekroèila ivotnost 2000 hod. Doporuèuje se vymìnit výbojku
co nejdøíve (viz. str. 34).
Navíc se v obraze objeví trvalé hláení LAMP USAGE XX
HOURS (výbojka v provozu xx hodin).
Bliká-li tento indikátor rychle, znamená to, e není správnì
pøipevnìn buï kryt výbojky (lampy) nebo kryt filtru. Dalí
podrobnosti najdete n str.
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Panel s konektory
Tento panel je umístìn na levé stranì. Zde se nachází
konektory kabelù.
1

Vstup S-video
Zde mùete pøipojit vstup S-video z externího zdroje, napø.
videorekordéru.
Levý kanál/Vstupní konektor monofónního zvuku
Toto je vá levý kanál zvukového vstupu pro stereofónní zvuk
ze zdroje S-video nebo audio systému. Slouí také jako
zvukový vstup mono.
Pravý kanál - vstupní konektor zvuku
Toto je vá pravý kanál zvukového vstupu pro stereofónní
zvuk.

2

Vstup Video
Zde mùete pøipojit video, pøehrávaè DVD èi laserdiskù nebo
snímací kameru a promítat video.
Levý kanál/Vstupní konektor monofónního zvuku
Toto je vá levý kanál zvukového vstupu pro stereofónní
zvuk ze zdroje videosignálu nebo audio systému. Slouí také
jako zvukový vstup mono.
Pravý kanál - vstupní konektor zvuku
Toto je vá pravý kanál zvukového vstupu pro stereofónní
zvuk.

3

Konektor výstupu RGB monitoru (mini D-sub 15 pin)
Tento konektor mùete pouít pro pøipojení externího
poèítaèového monitoru ke vstupu RGB 1 nebo RGB 2.
Mini jack zvukového výstupu
Pøipojte externí reproduktory, které vám umoní poslouchat
zvuk z poèítaèe, èi ze vstupu video nebo S-video.

4

Konektor vstupu RGB 1 (mini D-sub 15 pin)
Pøipojte vá PC nebo jiné RGB zaøízení jako napø. IBMkompatibilní poèítaèe. Pro pøipojení pouijte dodávaný
signálový kabel. Pøipojujete-li Macintosh nebo kompatibilní
poèítaè, pouijte dodávaný adaptér.
Mini jack zvukového vstupu RGB 1
Zde pøipojíte zvukový výstup z poèítaèe nebo jiného zdroje
RGB.
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5

Konektor vstupu RGB 2 (mini D-sub 15 pin)
Pøipojte vá PC nebo jiné RGB zaøízení jako napø. IBMkompatibilní poèítaèe. Pro pøipojení pouijte dodávaný
signálový kabel. Pøipojujete-li Macintosh nebo
kompatibilní poèítaè, pouijte dodávaný adaptér.
Mini jack zvukového vstupu RGB 2
Zde pøipojíte zvukový výstup z poèítaèe nebo jiného
zdroje RGB.

6

PC Control Port (port pro ovládání poèítaèem)
Pøes tento port mùete pomocí vaeho poèítaèe ovládat
projektor prostøednictvím sériového komunikaèního
protokolu. Pøehled pøíkazù najdete na str.
Pøed pouíváním konektoru sejmìte krytku.

7

Mouse Output Port (výstupní myový port)
Pøes tento port mùete pomocí dálkového ovladaèe
projektoru ovládat my poèítaèe. Pøipojíte-li poèítaè,
èidla na LCD-projektoru budou pøijímat pøíkazy pro
ovládání myi.

8

Konektor dálkového ovladaèe
V pøípadì kabelového dálkového ovládání zde
pøipojte kabel dálkového ovladaèe.

9

Zabudovaný bezpeènostní zámek (

)

Tato zdíøka podporuje bezpeènostní systém
MicroSaver® Security System. MicroSaver® je
registrovanou ochrannou známkou firmy
Kensington Microware Inc. Logo
je ochrannou
známkou, jejím majitelem je firma Kensington
Microware.
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Dálkový ovladaè
Vá projektor mùete ovládat pomocí dálkového ovladaèe
buï kabelem nebo bezdrátovì. Pøipojíte-li k poèítaèe i
myový port, mùete pouít dálkový ovladaè projektoru i k
bezdrátovému ovládání myi poèítaèe (viz. str.
Chcete-li mít dálkový ovladaè pøipojen kabelem, pøipojte
jeden konektor kabelu s jackem dálkového ovladaèe a
druhý do panelu s konektory projektoru.
POZNÁMKA: Pouíváte-li poèítaè Macintosh, mùete
pro aktivaci myi kliknout buï na levé nebo pravé
myové tlaèítko.
1

Levé myové tlaèítko
Pouijte toto tlaèítko pro vstup do výbìru nabídek
(menu). Má stejnou funkci jako tlaèítko Enter na
pøístroji.

2

Laserové ukazovátko
Je-li stisknuto tlaèítko Laser emituje laserový
paprsek.

3

Infraèervený vysílaè
Namiøte dálkový ovladaè na èidlo dálkového
ovládání na projektoru.

4

LED
Bliká pøi stisknutí nìjakého tlaèítka.

5

Power On a Off (zapnuto a vypnuto)
Je-li hlavní vypínaè zapnutý mùete tlaèítko pouít
pro zapnutí a vypnutí projektoru.

6

Tlaèítko Video
Stisknìte pro výbìr videosignálu z videa,
pøehrávaèe DVD, laserdisku nebo snímací kamery.

7

Tlaèítko S-video
Stisknìte pro výbìr S-videosignálu z videa.

8

Tlaèítko RGB 1
Stisknìte pro výbìr zdroje signálu z poèítaèe
pøipoeného na port RGB 1.

9

Tlaèítko RGB 2
Stisknìte pro výbìr zdroje signálu z poèítaèe
pøipoeného na port RGB 2.

10 Tlaèítko PC Card
Pokud je instalován slot pro PC karty, pøepíná
zobrazení obrázkù uloených na pamìové kartì
v PC slotu projektoru.
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11 Tlaèítko Laser
Stisknìte a drte pro aktivaci laserového paprsku.
Èervený bod mùete pouít jako ukazovátko na
vzdálenost a 10 m.
12 Tlaèítko Menu
Stiskem vyvoláte menu (nabídku) v obraze a mùete
nastavovat obraz. Pøi stisku se tlaèítko rozsvítí.
Bìhem této doby mùete pouít myový ovladaè a
levé/pravé myové tlaèítko a provádìt výbìr
v menu. Jakmile nestisknete ádné tlaèítko po dobu
10 sekund, svìtlo se vypne. Pro návrat do hlavního
menu ze submenu stisknìte toto tlaèítko jetì
jednou.
13 Mouse Pad - myový ovladaè (3456/+-)
Pracuje jako my pro promítaný snímek. Pouívá se
i pro nastavení polohy.
S pomocí kulatého myového ovladaèe mùete
zvolit submenu (viz. str. ). Poté, co vyberete
z nabídky na obrazovce, pouijte tento ovladaè pro
nastavení úrovnì nahoru nebo dolù (viz. str. ).
14 Pravé myové tlaèítko R-Click/Cancel
Stisknìte pro oputìní nabídky Menus nebo
Pointer.

15 Tlaèítko Freeze
Tímto tlaèítkem zmrazíte obraz. Opìtovný stisk
funkci ruí.
16 Tlaèítko Picture Mute
Tímto tlaèítkem vypnete na krátký okamik obraz.
Opìtovný stiskem se obraz opìt objeví.
17 Tlaèítko Pointer
Zapíná ukazovátko. Posuòte symbol ukazovátka na
libovolné místo obrazu a poté stisknìte tlaèítko
Magnify, kterým zvìtíte zvolenou oblast.
Kdy skonèíte, tlaèítko Pointer zùstane na 10
sekund osvìtlené.
POZNÁMKA:

* K dispozici je osm typu ukazovátek (ikonek). Zvolte v
*

nabídce Settings. Ikonka lupy je zvolena ji u
výrobce. Podrobnosti viz. str.
Dríte-li souèasnì stisknuto tlaèítko Pointer, mùete
pomocí myového ovladaèe Mouse Pad pohybovat
obrazem.

18 Tlaèítko Volume
(+) zvyuje hlasitost, (-) sniuje hlasitost.
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19 Tlaèítko Slide
Pøepíná mezi jednotlivými snímky uloenými na PC
kartì. (+) znamená dalí snímek, (-) o snímek
dozadu. Musíte mít nainstalován opèní MT Viewer
Board.
20 Tlaèítko Magnify
Tlaèítky (+) nebo (-) zvìtujete nebo zmenujete
výøez obrazu. Zvìtení tímto digitálním zoomem
èiní a 400%. Je-li zobrazeno ukazovátko, urèuje
støed pole, které se bude zvìtovat.
Není-li zobrazeno ukazovátko, zvìtuje se obraz od
støedu.
21 Tlaèítko Keystone
Tlaèítky (+) a (-) korigujete trapézové zkreslení
(keystone effect) tak, aby obraz byl ètvercový.
22 Tlaèítko Focus
Tlaèítky (+) a (-) ostøíte obraz.
23 Tlaèítko Zoom
Tlaèítkem (+) zvìtujete a tlaèítkem (-) zmenujete.
24 Konektor dálkového ovládání
Zde mùete pøipojit kabel pro kabelové dálkové
ovládání projektoru.
POZNÁMKA: Nemùete pouívat souèasnì Menu a
Pointer.

Bezpeènostní opatøení k dálkovému ovladaèi
 Nedívejte se laserového paprsku.
 Nemiøte laserovým ukazovátkem na osoby.
 Je-li k dálkovému ovladaèi pøipojen kabel, nefunguje
bezdrátový reim.
 S dálkovým ovladaèem zacházejte opatrnì.
 Dostane-li se do dálkového ovladaèe voda, okamitì
jej vysute.
 Nevystavujte ovladaè nadmìrné teplotì a vlhkosti.
 Nebudete-li dálkový ovladaè delí dobu pouívat,
vyjmìte baterie.
 Nepouívejte dohromady nové a staré baterie.
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2. INSTALACE
Tato èást návodu popisuje zpùsob nastavení vaeho
projektoru a pøipojení zdrojù signálu video a audio.

Nastavení vaeho LCD projektoru
MultiSync MT 830+/1030+

Pøipevnìte víèko objektivu k projektoru pomocí
dodávané tkanice a upevòovacího nýtu.
Víèko
objektivu

Nastavení a ovládání projektoru je jednoduché. Ne
zaènete:
1. Stanovte velikost obrazu.
2. Pøipravte si plátno nebo jinou nelesklou projekèní
plochu, na kterou budete promítat.
Pøenáení projektoru. Projektor uchopte vdy za
dradlo. Pøesvìdète se, e síový a ostatní kabely jsou
odpojeny. Nepouíváte-li projektor, zakryjte objektiv
víèkem.

Tkanice

Upínací nýt

Projekèní vzdálenost a velikost obrazu
890

Volba umístìní. Èím dále je projektor od projekèní
plochy, tím vìtí mùe být obraz. Minimální úhlopøíèka
obrazu èiní cca. 0,5 m pøi vzdálenosti cca. 1 m od
projekèní plochy. Nejvìtí úhlopøíèka obrazu èiní cca.
7,6 m pøi vzdálenosti cca. 12,2 m od projekèní plochy.

Projekèní vzdálenost
íøka

Výka
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Úhlopøíèka

Úhlopøíèka projekèní plochy (cm)

762

762cm

635
597cm

508
381
254
127
0
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,2 m

Instalace pøístroje na stole
1. Projektor umístìte na rovný podklad v optimální
vzdálenosti od projekèní plochy, tak abyste dosáhli
poadovené velikosti obrazu. Zabraòte dopadu
pøímého umìlého osvìtlení èi sluneèního svìtla na
projekèní plochu.

(A) Vrchní pohled

Projekèní plocha

2. Pøipojte síový kabel, sejmìte víèko objektivu.a
zapnìte projektor. Není-li signál, projektor zobrazí
pozadí.
3. Ujistìte se, zda projektor je rovnobìný s projekèní
plochou.
4. Vycentrujte obraz horizontálnì (A).
5. Pro vycentrování obrazu vertikálnì (B), zvednìte
pøední èást pøístroje a stisknìte tlaèítka naklápìní
pøedních noh (rozsah nastavení pøední èásti
projektoru je cca 10,5°).

(B) Pohled ze strany
Projekèní plocha

6. Objeví-li se trapézové zkreslení, pouijte tlaèítko
KEYSTONE na dálkovém ovladaèi nebo zvolte
Keystone v menu a upravte zkreslení.
Pokud to bude nutné, nastavte pøední nebo zadní
nohy, aby povrch objektivu byl paralelnì k projekèní
ploe.
7. Zvìtete nebo zmenete velikost promítanho obrazu
stiskem tlaèítka Zoom (+) nebo (-) na dálkovém
ovladaèi nebo na pøístroji.
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Graf vzdáleností
Pøepoèty (mm)
H=Horizontální íøka projekèní plochy
M=1.25H/33.02 (projekèní zvìtení)
A=C/cos a
C (WIDE)=53.22M-85.609
C (TELE)=C(WIDE)21.3055
D ={(3H/8)-(92.2+8M)}
=1.906M-92.2
E=92.2+8M

A : Vzdálenost mezi objektivem a støedem projekèní plochy
C : Horizontální vzdálenost mezi projekèní plochou a objektivem
D : Vertikální vzdálenost mezi nohou projektoru a spodní hranou obrazu
E : Vertikální vzdálenost mezi nohou projektoru a støedem projekèní plochy
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VAROVÁNÍ
 Projektor pouívejte pouze na pevném, rovném podkladu. V pøípadì pádu projektoru na zem mùe dojít k jeho
pokození èi znièení.
 Nepouívejte LCD projektor v prostøedí, kde jsou velké rozdíly teplot. Projektor provozujte v teplotním rozmezí
od 0°C do 40°C.
 Nevystavujte projektor vlhkosti, prachu nebo kouøi.
 Zajistìte dostateènou cirkulaci vzduchu kolem projektoru. Nezakrývejte ventilaèní otvory na stranì a pøední èásti
pøístroje, aby nedolo k pøehøátí projektoru.

Stropní instalace

Instalaci projektoru MultiSync MT830+/1030+ pod strop smí provádìt pouze kvalifikovaná osoba. Kontaktujte
svého prodejce projekèní techniky NEC. Nepokouejte se projektor instalovat sami.
POZNÁMKA: Vzdálenosti se mohou liit o +/- 5%

Pøepoèty (mm)
H=Horizontální íøka projekèní plochy
M=1.25H/33.02(projekèní zvìtení)
A=C/cos a
B=85.2+8M
C(WIDE)=53.22M-85.609
C(TELE)=C(WIDE)21.3055
F={(3H/8)-(85.2+8M)}
=1.906M-85.2

A : Vzdálenost mezi objektivem a støedem projekèní plochy
B : Vertikální vzdálenost mezi vrchem stropního závìsu a støedem projekèní plochy.
C : Horizontální vzdálenost mezi projekèní plochou a objektivem
F : Vertikální vzdálenost mezi spodní èástí projektoru a vrchní èástí projekèní plochy
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Je-li vá projektor nainstalován pod stropem a obraz je
otoèený, pouijte tlaèítka Menu a Select na pøístroji
nebo tlaèítka (5) (6) na dálkovém ovladaèi pro
otoèení do správné polohy (viz. str. )

Promítání pomocí zrcadla

Zrcadlo vám umoní získat vìtí obraz, zejména v
pøípadì zabudování projektoru do boxu pro zadní
projekci. Konzultujte svého prodejce projekèní techniky
NEC.
Promítáte-li pøes zrcadlo a potøebujete inverzní obraz,
pouijte tlaèítka Menu a Select na pøístroji nebo
tlaèítka (5) (6) na dálkovém ovladaèi pro nastavení
správné orientace (viz. str. ).

Zadní projekce

Projektor MultiSync MT830+/1030+ mùete pouít pro
promítání zezadu na transparentní projekèní plochu.
Vzdálenost projektoru je stejná jako promítáte-li
zepøedu. V pøípadì zájmu o pøíslunou projekèní plochu
kontaktujte vého prodejce projekèní techniky NEC.
Promítáte-li zadní projekcí a potøebujete inverzní obraz,
pouijte tlaèítka Menu a Select na pøístroji nebo
tlaèítka (5) (6) na dálkovém ovladaèi pro nastavení
správné orientace (viz. str. ).
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zrcadlo

projekèní
plocha

Diagram pøipojení

Ke vstupùm video,
S-video a audio na
LCD projektoru.

VCR, pøehrávaè DVD nebo
LaserDisc

Monitor

Kabel dálkového
ovladaèe

Myový adaptér(pro
Macintosh)

Myový adaptér(pro
IBM P/S2)

Macintosh nebo kompatibilní
(stolní typ)

Pin adaptér pro Macintosh (dodaný)

IBM VGA nebo kompatibilní

Snímací kamera
Signálový kabel
(do konektoru 15-pin D-Sub na LCD projektoru)

Poznámky k dálkovému ovládání
1. Propojte sériový kabel s myovým výstupním konektorem projektoru a myovým portem vaeho
poèítaèe a restartujte poèítaè.
2. Pouíváte-li v dálkovém ovladaèi zabudovanou infraèervenou my na notebooku, pak ovládací
jednotka této myi (trackball, trackpad) nemusí fungovat. Pro obnovení funkce odpojte sériový kabel
od myového výstupu a restartujte svùj notebook.
3. Vypne-li obrazovka kdy pouíváte dálkový ovladaè mùe to být dùsledek spoøièe obrazovky nebo
power managementu poèítaèe.
4. Pokud omylem stisknete tlaèítko OFF dálkového ovladaèe, vyèkejte celou jednu minutu a poté teprve
stisknìte tlaèítko ON.
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Pøipojení vaeho poèítaèe PC nebo Macintoshe
Pøipojení vaeho poèítaèe nebo Macintoshe vám umoní
promítat vae poèítaèová data. Pøístroj podporuje
vechny níe uvedené reimy
VGA 640x480 pro grafiku

VGA 640x400 pro grafiku

VGA 640x350 pro grafiku

VGA 720x400 pro text

VGA 720x350 pro text

Super VGA 800x600

Macintosh 640x480

Macintosh 832x624

XGA1024x768

Macintosh 1024x768

SXGA1280x1024 (AccuBlend)

Pøipojení k PC, Macintoshi nebo poèítaèi vybavenému
adaptérem XGA/SVGA/VGA nebo kompatibilním je
jednoduché:
1. Vypnìte projektor i poèítaè.
2. Pokud vá poèítaè nepodporuje XGA/SVGA/VGA
budete muset nainstalovat pøíslunou grafickou kartu.
Správnou konfiguraci si ovìøte v návodu k vamu
poèítaèi. Budete-li instalovat novou kartu, øiïte se
pokyny pro instalaci nové grafické karty.

Nastavení pro reim monitor

POZNÁMKA: Pro nastavení jiných reimu, ne
podporuje vá Macintosh a MT830+/1030+ mùe
pouití DIP switchù vést ke zhorení obrazu. V takovém
pøípadì nastavte pevný reim pro 13 monitor a
restartujte Macintosh. Poté ulote zobrazitelný reim a
restartujte jetì jednou.
Pøekontrolujte, zda je MT830+/1030+ a Macintosh
propojen pin adaptérem a dodávaným signálovým
kabelem. Restartujte Macintosh.
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3. Pro pøipojení vaeho PC nebo Macintoshe pouijte
dodávaný signálový kabel. Pro Macintosh pouijte
dodávaný pin adaptér.
4. Zapnìte projektor a poèítaè.
5. Pokud se po urèité dobì neèinnosti projektor vypne,
mùe to být zpùsobeno spoøièem obrazovky, který
máte naistalovaný na vaem poèítaèi pøipojeném k
projektoru.
Pouíváte-li s projektorem poèítaè Macintosh, nastavte
DIP switche dodávaného pin adaptéru podle rozliení.
Po nastavení restartujte Macintosh.
Viz. dalí strany pro nastavení DIP switchù.
• Pouíváte-li Macintosh, doporuèuje se, aby aby
podporoval reimy XGA/VGA/SVGA.
• Pouíváte-li Macintosh PowerBook, výstup nemusí
být nastaven na 1024 x 768. Viz. uivatelský manuál
k poèítaèi.
POZNÁMKA: Pro PowerBook, který nemá konektor
mini D-sub potøebujete kabel video adaptéru vyrábìný
firmou Apple Computer.

Pøíklady nastavení DIP switchù
13 pevný reim

17 reim multi-scan

Reim VGA/SVGA

POZNÁMKA: Více informací o parametrech video výstupu vaeho poèítaèeèi dalí informace o indentifikacích èi
konfiguraci, které by mohl projektor èi monitor vyadovat najdete v manuálu k vaemu poèítaèi.
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Nastavování rozliení
V závislosti na grafickém rozliení vaeho poèítaèe
mùete zvolit jedno z nìkolika rozliení. Obecnì poèítaè
- PC nebo Macintosh - s pamìtí 1 MB bude fungovat s
rozliením:
640 x 480 v 16,7 mil. barvách (24 bit Truecolor)
800 x 600 v 65 tis. barvách
1024 x 768 v 256 barvách
S vyím rozliením se sniuje poèet barev. S pamìtí 2
MB bude poèítaè fungovat s rozliením:
640 x 480 v 16,7 mil. barvách (24 bit Truecolor)
800 x 600 v 16,7 mil. barvách (24 bit Truecolor)
1024 x 768 v 65 tis. barvách
1280 x 1024 v 256 barvách.
Windows 95
1. Kliknìte na ikonu Tento poèítaè.
2. Otevøete Ovládací panely a zvolte Obrazovka.
3. Zmìòte rozliení a kliknìte OK.
4. Budete poádáni o restart poèítaèe nebo se objeví
hláení, e Windows se chystá zmìnit rozliení.
Zvolte Ano.

Notebooky a standardy rozliení
Projektory NEC jsou konstruovány pro promítání
prùmyslovì standardních videosignálù jako je VESA
(Video Electronics Standards Association) nebo VGA
(Video Graphics Array). Notebooky prùmyslové
standardy nepodporují. Jejich èasování odpovídá
pouitému LCD displeji. Výsledkem je nestandard.
Vypnete-li displej vaeho notebooku, pak se parametry
více pøibliují skuteènému signálu VGA nebo VESA.
Pro optimální obraz z notebooku doporuèujeme pouít
reim Auto (Auto mode). To je vhodné zejména kdy
snímek o rozliení XGA (1024 x 768) je zobrazen
notebookem podporujícím SXGA (1280 x 1024) a kdy
snímek o rozliení SVGA (800 x 600) je zobrazen
notebookem podporujícím XGA (1024 x 768). Více
informací najdete v menu Source na str. 32.

Macintosh
1. V Apple menu zvolte Ovládací panely a otevøete
Monitory
2. Kliknìte a otevøete Volby.
3. Zvolte nové rozliení a kliknìte OK.

Pøipojení snímací kamery

K vaemu projektoru MultiSync MT830+/1030+ mùete pøipojit snímací kameru následujícím zpùsobem:
1. Vypnìte jak projektor tak kameru.
2. Kameru propojte standardním videokabelem se vstupem Video in projektoru.
3. Zapnìte jak projektor tak kameru.
POZNÁMKA: Podrobnìjí informace najdete v návodu ke snímací kameøe.

Pøipojení videorekordéru nebo pøehrávaèe laserových diskù

Pro pøipojení pouijte standandarní videokablá (není v objemu dodávky):
1. Vypnìte jak projektor tak videorekordér èi pøehrávaè laserových diskù.
2. Pøipojte kabel na výstupní konektor videorekordéru èi pøehrávaèe laserdiskù, druhý konec kabelu pøipojte ke
konektoru Video in projektoru. Pro zvuk pouijte stejným zpùsobem pøísluné audiokabely. Dbejte na správné
pøipojení levého a pravého kanálu.
3. Zapnìte jak projektor tak videorekordér èi pøehrávaè laserových diskù.
POZNÁMKA: Podrobnìjí informace najdete v návodu k videorekordéru èi pøehrávaèi laserdiskù.

Pøipojení externího monitoru

K LCD-projektoru mùete pøipojit externí monitor a na nìm tak souèasnì sledovat promítaný obraz:
1. Vypnìte projektor, monitor, poèítaè, snímací kameru i zdroj videosignálu.
2. Monitor pøipojte k výstupu RGB ( RGB Monitor Output) pomocí 15ti-pinového kabelu (Mini D-Sub 15 pin)
3. Zapnìte projektor, monitor, poèítaè, snímací kameru i zdroj videosignálu.
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Pøipojení vaeho poèítaèe k výstupnímu konektoru myi
(Mouse Output Port)
Zabudovaný myový pøijímaè vám umoní ovládat myové funkce vaeho poèítaèe pomocí dálkového ovladaèe
projektoru NEC MultiSync MT830+/1030+
Pro pøipoení myového výstupu:
1. Vypnìte poèítaè.
2. Pro poèítaèe PC: Odpojte vaí stávající my a pøipojte sériový kabel myového výstupu k myovému konektoru
vaeho poèítaèe PC (pro pøipojení PS/2 pouijte 6ti-pinový adaptér)
Pro Macintosh: Odpojte vaí stávající my od poèítaèe, k sériovému kabelu myového výstupu pøipojte adaptér
Macintosh a LCD-projektor pøipojte k vaemu myovému portu.
3. Je-li dostupný zabudovaný dálkový pøijímaè myového signálu, vypne se vae bìná my. Odpojte sériový kabel a
restartuje poèítaè.
n Zabudovaný pøijímaè myového signálu (Remote Mouse Receiver) jako my pro vá poèítaè
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3. FUNKCE A OVLÁDÁNÍ
Tato kapitola popisuje jak vybrat zroj signálu PC nebo video a jak nastavit parametry
obrazu a zvuku.
Základní pokyny. Ne zapnete projektor ujistìte se, e poèítaè èi zdroj videosignálu
jsou zapnuté a e na objektivu není krytka.
1. Zapnìte LCD-projektor. Hlavní síový vypínaè se nachází na pøední stranì
pøístroje. Jeho zapnutím se projektor zapne do reimu standby a indikátor power se
rozsvítí lutì. Teprve poté co stisknete On na dálkovém ovladaèi nebo na
projektoru, se zapne výbojka a indikátor power se rozsvítí zelenì.
POZNÁMKA: Chcete-li projektor zapnout pouze hlavním síovým vypínaèem,
pouijte menu a zapnìte funkci Auto start (viz. str. 29).
2. Jako zdroj signálu zvolte Computer (poèítaè), Video nebo Presentation
Viewer. Pro zobrazení stisknìte na dálkovém ovladaèi tlaèítko Video (VCR,
snímací kamera nebo pøehrávaè laserdiskù), S-video, RGB 1 nebo RGB 2
(poèítaè) nejte ikonky: Video, S-Video, RGB 1, RGB 2 nebo PC CARD.
3. Nastavení velikosti obrazu. Stisknìte tlaèítko Zoom (+) nebo (-) na dálkovém
ovladaèi nebo pøístroji. Obraz se zvìtí nebo zmení.
4. Ostøení. Pro zaostøení stisknìte tlaèítko Focus (+) nebo (-) na dálkovém ovladaèi
nebo pøístroji.
5. Vypnutí projektoru. Nejprve stisknìte tlaèítko Off na pøístroji nebo dálkovém
ovladaèi. Indikátor power se rozsvítí lutì. Poté vypnìte hlavní síový vypínaè na
pøední stranì pøístroje. Indikátor Power zhasne.

DÙLEITÉ:
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V pøípadì, e projektor delí dobu nepouíváte, odpojte jej od sítì.
Pro krátké vypnutí obrazu (ne více ne na 5 min.) nevypínejte projektor, ale pouijte
tlaèítko Picture Mute (vypnutí obrazu).
Pokud není signál, projektor zobrazí èerné nebo modré pozadí.
Nezapínejte projektor ihned po jeho vypnutí. Nechejte jej alespoò minutu
vychladnout.

Pouití nabídek (menu)

1. Stisknìte tlaèítko Menu na dálkovém ovladaèi nebo na pøístroji. Zobrazí se hlavní menu (Main Menu).
2. Stisknìte tlaèítko Select na pøístroji nebo tlaèítka (5) (6) na dálkovém ovladaèi a zvýraznìte menu pro
parametr, který chcete nastavit.
3. Stisknìte tlaèítko Enter na pøístroji nebo tlaèítka Left Click na dálkovém ovladaèi a zvolte submenu nebo
poloku.
4. S pomocí tlaèítek Mouse pad (+) nebo (-) na dálkovém ovladaèi nebo Select (+) nebo () nastavte
poadovanou úroveò nebo zvolený parametr zapnìte/vypnìte. Ukazatel v obraze ukáe kolik jste ubrali/pøidali.
[Tlaèítko (+) znamená zap a () znamená vyp.]
5. Zmìna se uloí dokud parametr znovu nenastavíte.
6. Pro nasatení dalích parametrl opakujte kroky 2-5. Pro ukonèení práce s menu stisknìte Right-Click dálkového
ovladaèe.
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Popis menu & funkce
Source Menu - nabídka zdrojù

Umoní vám zvolit zdroj signálu jako napø. videorekordér, DVD pøehrávaè, poèítaè
nebo snímací kameru v závislosti na tom, co je pøipojené. Stisknìte tlaèítko Select
na pøístroji nebo tlaèítka (5) (6) na dálkovém ovladaèi a zvýraznìte menu pro
parametr, který chcete nastavit.
Video
Zvolí zdroj, který je pøipojen ke vstupu video - videorekordér, DVD, snímací kamera
apod.
S-Video
Zvolí zdroj, který je pøipojen ke vstupu S-video - videorekordér, DVD, snímací
kamera apod.
RGB 1
Zvolí poèítaè pøipojený ke vstupu RGB 1.
RGB 2
Zvolí poèítaè pøipojený ke vstupu RGB 2.
POZNÁMKA: Za normálních okolností se projektor v reimu Auto mode na
pøipojený zdroj RGB-signálu nastavuje automaticky. Pokud bude nutné dalí
doladìní pro daný zdroj RGB-signálu, vypnìte reim Auto mode (off) a v nabídce
Resolution zvolte Real mode.

PC CARD
Tato funkce vám umoní prezentovat s vyuitím funkce Viewer ve spojení s
volitelnou kartou MT Viewer board, kterou lze dokoupit jako pøísluenství.
Stisknìte tlaèítka Mouse pad (+) nebo (-) pro výbìr Start a zvolte obrázek, který
chcete promítnout jako první. Poté zvolte Select File pro poloku, kterou chcete
zvolit nebo Select Slide pro snímek, který chcete promítnout.
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Image Adjustment Menu - nabídka pro nastavení zvuku a obrazu
Umoní vám pøístup k ovládání parametrù obrazu a zvuku. Pouijte tlaèítko
Select na projektoru nebo tlaèítka (5) (6) na dálkovém ovladaèi a zvýraznìte
menu pro poloku, kterou chcete nastavit.
Parametry volume (hlasitost), image mode (reim obrazu), keystone (korekce
trapézového zkreslení), brightness (jas), contrast (kontrast), color (barva), tint
(odstín) a sharpness (ostrost) jsou nastavitelné pro video a S-video.
Parametry volume (hlasitost), image mode (reim obrazu), keystone (korekce
trapézového zkreslení), brightness (jas), contrast (kontrast), white balance (nastavení
bílé) a auto mode (automatický reim) jsou nastavitelné pro RGB 1 nebo RGB 2.
Parametry volume (hlasitost), image mode (reim obrazu) a keystone (korekce
trapézového zkreslení) jsou nastavitelné pro PC CARD.

Volume (hlasitost)
Pro ovládání hlasitosti pouijte tlaèítka (+) nebo () Mousepadu.
Image Mode (reim obrazu) +
VIDEO/S-VIDEO ........ Pouijte tlaèítka (+) nebo (-) Mousepadu a zvolte Normal
pro bìný snímek, Natural pro vìrnou reprodukci barev nebo Document Camera
pøi pouití snímací kamery.
RGB/ PC CARD ..... Pouijte tlaèítka (+) nebo (-) Mousepadu a zvolte Normal pøi
pouití v osvìtlené místnosti a Natural 1&2 pøi promítání v zatemnìné místnosti. 1
je lepí pro tìlové odstíny; 2 pro vìrnou reprodukci støedních odstínù.
Keystone (korekce trapézového kreslení)
Pouijte tlaèítka (+) nebo (-) Mousepadu pro korekci trapézového zkreslení obrazu.
POZNÁMKA: Maximální moný úhel korekce je 23°, vèetnì optické korekce 8°.

POZNÁMKA: Pro uloení nastavení keystone zvolte Keystone Save z Power
Menu.
Brightness (jas)
Pro ovládání jasu pouijte tlaèítka (+) nebo () Mousepadu.
Contrast (kontrast)
Pro ovládání kontrastu pouijte tlaèítka (+) nebo () Mousepadu.
Color (barva) ++
Pro ovládání barevnosti pouijte tlaèítka (+) nebo () Mousepadu.
Tint (barevný odstín) ++
Pro ovládání barevného odstínu pouijte tlaèítka (+) nebo () Mousepadu.
Sharpness (ostrost) ++
Pro ovládání ostrosti pouijte tlaèítka (+) nebo () Mousepadu.
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White Balance+++ (nastavení bílé)
Pro nastavení bílé pouijte tlaèítka (+) or (-) Mousepadu. Jas kadé barvy (RGB) se
pouívá pro nastavení èerné úrovnì plochy; kontrast kadé barvy (RGB) se pouívá
pro nastavení bílé úrovnì plochy.
Auto Mode+++ (automatický reim)
Funkci zapnete tlaèítkem (+) Mousepadu. Funkce Horizontal Position, Vertical
Position, Picture Adjustment, Fine Picture and Resolution se nastaví
automaticky. Bìné je nastavení na zapnuto (ON). Je-li funkce vypnutá tlaèítkem (-)
Mousepadu, mùete funkce Horizontal Position, Vertical Position, Picture
Adjustment, Fine Picture and Resolution nastavit ruènì.
Horizontal Position+++ (horizontální nastavení - je-li Auto Mode vypnutý
- off)
Tlaèítkem (+) Mousepadu pohybujete obrazem doprava; () pohybujete doleva. Je-li
automatický reim zapnutý, probíhá toto nastavení automaticky.
Vertical Position +++ (vertikální nastavení - je-li Auto Mode vypnutý - off)
Tlaèítkem (+) Mousepadu pohybujete obrazem nahoru; () pohybujete dolù. Je-li
automatický reim zapnutý, probíhá toto nastavení automaticky.
Picture Adjustment+++ (obrazové nastavení - je-li Auto Mode vypnutý off)
Pouijte tuto ikonu spolu s jemným nastavením obrazu (Fine Picture Adjustment)
pro doladìní obrazu z poèítaèe v pøípadì, e se objeví vertikální pruhy (poruchy).
Pracujte s tlaèítky (+) a () Mousepadu dokud pruhy nezmizí. Nastavení je nìkdy
nutné v pøípadì, kdy propojujete projektor s daným poèítaèem poprvé. Je-li
automatický reim zapnutý, probíhá toto nastavení automaticky.
Fine Picture+++ (jemné doladìní - je-li Auto Mode vypnutý - off)
Pouijte tuto ikonu pro jemné doladìní nebo pro zmírnìní jemných poruch ve videu
èi u jednotlivých bodù (napø. kdy èást obrazu plave). Nastavujte tlaèítky (+) a ()
Mousepadu. Jemné doladìní pouívejte a poté, co provedete Obrazové nastavení
(Picture Adjustment) Je-li automatický reim zapnutý, probíhá toto nastavení
automaticky.
Resolution+++ (rozlišení - je-li Auto Mode vypnutý - off)
Je-li navolen automatický reim (Auto mode), projektor automaticky zvolí nejlepí
rozliení pro daný vstupní signál RGB za pouití technologie inteligentního pøepoètu
NEC AccuBlend. Pouijte tlaèítko () Mousepadu pro vypnutí funkce Auto mode a
zapnutí funkce Resolution. Volba Real vám umoní promítnout zdroj signálu ve
skuteèném rozliení, pokud:
* se LCD-projektor nenastaví automaticky.
* chcete poloku jemnì doladit.
* chcete promítnout jiné signály ne ty s pomìrem stran 4 ku 3.
POZNÁMKA: I kdy jste v reimu Real, obraz v rozliení SXGA je zobrazen
technologií AccuBlend Intelligent Pixel Blending Technology.
POZNÁMKA:
+
Reim snímací kamery nebude se zdrojem RGB fungovat.
++
Ovládání reimù Color, Tint, Sharpness a Image Mode nebude fungovat se
zdrojem RGB a PC Card. Ovládání Tint nebude fungovat se zdrojem PAL a
SECAM.
+++ Ovládání nastavení Horizontal a Vertical position, White Balance, Picture,
Fine Picture a Auto Mode nebudou fungovat se zdrojem Video, S-Video a PC
card.
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Power Menu - nabídka pro ovládání pøístroje

Umoní vám pøístup k informaci o stavu výbojky a funkcím automatického startu èi
ovládání zapínání/vypínání pøístroje. Pro otevøení submenu pouijte tlaèítko Select
na projektoru nebo tlaèítka (5) (6) na dálkovém ovladaèi. Pro specifickou volbu
stisknìte Mousepad (+) nebo (–).
Lamp Usage (ukazatel stavu výbojky)
Informuje, kolik provozních hodin výbojka svítila. Doporuèujeme provést výmìnu
výbojky po dosaení 2000 hodin provozu. Po instalaci nové výbojky zvolte tuto
ikonu, stisknìte a drte tlaèítko Power On na dálkovém ovladaèi po dobu 10
vteøin, èím vynulujete poèítadlo provozních hodin.
POZNÁMKA: Projektor se po 2100 provozních hodinách vypne do reimu standby.
Pokud se to stane, stisknìte na dálkovém ovladaèi na 10 vteøin tlaèítko Power Off
a vynulujte poèítadlo provozních hodin. Uèiòte tak ovem pouze poté, co jste
vymìnili starou výbojku za novou.

Auto Start
Zapne automaticky LCD projektor, pokud je zapnutý síový vypínaè. To eliminuje
nutnost pokadé stisknout tlaèítko Power na dálkovém ovladaèi èi na projektoru.
Stisknìte (+) na Mousepadu pro zapnutí této funkce, (-) pro vypnutí.
Power Management
Je-li Power Off zapnuto na On a projektor nezaregistruje po dobu pìti minut
ádný signál, automaticky se vypne. Stisknìte (+) na Mousepadu pro zapnutí této
funkce, (-) pro vypnutí. Tato funkce nefunguje se zdrojem signálu video a S-video.

Keystone Save
Funkce vám umoní uloit aktuální nastavení stavu korekce trapézového zkreslení.
Uloení zmìny má vliv na vechny zdroje signálu. Stisknìte (+) na Mousepadu pro
zapnutí této funkce a uloení nastavení, (-) pro vypnutí a monost vymazání
nastavení.
On Screen Mute (vypnutí obrazovky)
Stisknìte (+) na Mousepadu pro vypnutí obrazovky, (-) pro nevypnutí. Funkce On
screen mute platí pouze pro vypnutí a pøepínání vstupù.
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Settings Menu - nabídka nastavení

Umoní vám nastavit preference a dalí provozní opce. Pro pøístup k podnabídkám
pouijte tlaèítko Select na projektoru nebo tlaèítka (5) (6) na dálkovém
ovladaèi.
Capture (zachycení - pouze, je-li v projektoru nainstalována opèní karta
viewer board)
Je-li zvoleno Capture, stisknìte Enter na projektoru nebo levé tlaèítko Click na
dálkovém ovladaèi. Zobrazí se Execute a capture (zachytí) snímek ze zdroje
signálu, který se právì promítá. Po dokonèení zachycení, zobrazí se pod ikonou
Capture hláení Completed. Dokud není do pøísluné zdíøky karty viewer board
zasunuta pamìová karta (flash memory card), zobrazuje se hláení No Card
(Není karta). To znamená, e funkce Capture není dostupná. Zobrazí-li se Card
Error (Chyba karty) znamená to, e na kartì není dost místa pro uloení snímku.
Pak musíte nìkteré starí snímky vymazat a místo vytvoøit. Poèet snímkù, které lze
zachytit závisí na kapacitì flash memory karty.
POZNÁMKA: Nevypínejte projektor a nevysunujte kartu dokud se nezobrazí hláení
Completed. Mohlo by dojít ke ztátì dat na kartì nebo k jejímu pokození.
Background (pozadí)
Tuto funkci pouijte pro zobrazení èerného èi modrého pozadí, není-li signál. Pro
volbu pozadí stisknìte tlaèítka (+) nebo () Mousepadu. Stisknìte Enter na
projektoru nebo Left Click na dálkovém ovladaèi a nastavení ulote.
Video Standard
Tato funkce vám umoní zvolit manuálnì kompozitní videostandardy M_NTSC.
Normálnì navolte Auto. Pro volbu M_NTSC pouijte tlaèítka (+) nebo ()
Mousepadu. Stisknìte Enter na projektoru nebo Left Click na dálkovém ovladaèi
a zmìnu ulote.
Projection (projekce)
Otoèí obraz podle typu projekce. Stisknìte tlaèítka (+) nebo () Mousepadu a
nastavte poadovaný typ promítání. Stisknìte ENTER na projektoru nebo Left
Click na dálkovém ovladaèi a nastavení ulote. K dispozici jsou následující volby:
front floor projection (pøední), rear ceiling projection (zadní stropní), rear floor
projection (zadní), a front ceiling projection (pøední stropní).
Language (jazyk)
S pouitím tlaèítek (+) nebo () Mousepadu zvolte jeden ze esti jazykù, ve kterém
se mají objevovat instrukce na obrazovce. Stisknìte ENTER na proejktoru nebo
Left Click na dálkovém ovladaèi a zmìnu ulote. K dispozici jsou následující
jazyky: English (angliètina), German (nìmèina), French (francouztina), Italian
(italtina), Spanish (panìlina) a Swedish (védtina).
Pointer (ukazovátko)
Zvolte jedno z osmi rùzných ukazovátek, které se objeví, stisknete-li tlaèítko
Pointer na dálkovém ovladaèi. Ikona lupy je nastavena výrobcem. Pro jinou volbu
pouijte tlaèítka (+) nebo (-) Mousepadu. Stisknìte Enter na projektoru nebo Left
Click na dálkovém ovladaèi a zmìnu ulote. Jakmile posunete ukazovátko na místo
v obraze, které jste si zvolili, stisknìte tlaèítko Magnify na dálkovém ovladaèi a
zvìtte zvolené pole.
Reset
Zmìní vechna nastavení na hodnoty nastavené výrobcem. Pro aktivaci drte tlaèítko
(+) Mousepadu na projektoru nebo dálkovém ovladaèi stlaèené nejménì 2 vteøiny.
Nastavení, která se resetují jsou white balance, horizontal a vertical control, picture a
fine picture adjustment (pouze pro aktuální zdroj signálu), white balance, brightness,
contrast, color, tint, and sharpness.
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Pouití funkce Viewer
Chcete-li pouívat funkci Viewer, musíte nejprve
nainstalovat opèní MT Viewer board (VK-MT), který se
dodává jako pøísluenství. Pro instalaci a odinstalaci
softwaru - viz. manuál k sadì VK-MT.

2. Vyroubujte dva rouby na spodní stranì pøístroje.

Instalace opèní karty MT Viewer Board
1. Postavte projektor na bok dradlem vzhùru.
POZNÁMKA: Ujistìte se, e projektor je vypnutý a
odpojený.

3. Sejmìte krytku zdíøky (slotu) pomocí plochého
roubováku.

4. Opèní kartu viewer board vsuòte do zdíøky. Dbejte,
aby byla øádnì zasunuta.

6. Postavte projektor do normální polohy.

5. Kartu zajistìte rouby (viz. bod 2.)

Podrobný èeský manuál o pouívání opèní karty MT
viewer board vám na poádání poskytne vá prodejce
nebo autorizovaný distributor èi servis projekèní
techniky NEC.
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4. ÚDRBA

Tato kapitola popisuje jednoduché popisy, podle kterých postupujte pøi
výmìnì výbojky, èitìní a výmìnì filtru èi pøi výmìnì baterií v
dálkovém ovladaèi.

Výmìna výbojky

Poté, co vae výbojka odsvítila 2000 hodin èi více, na projektoru se
rozsvítí kontrolka Status. I kdyby výbojka jetì fungovala, dùraznì
doporuèujeme ji vymìnit, pokud dosáhla 2000 hodin provozu.
POZOR
 NEDOTÝKEJTE SE VÝBOJKY krátce po jejím vypnutí.
Je extrémnì horká. Pøed dalí manipulací ji nechejte nejménì
jednu hodinu vychladnout.
 NEODSTRAÒUJTE ÁDNÉ ROUBY kromì toho, který
drí kryt výbojky a dvou roubù drících výbojku. Mohlo by
dojít k úderu el. proudem.
 Vypnìte hlavní vypínaè a odpojte projektor od sítì. Nechejte
výbojku alespoò hodinu vychladnout.
 Projektor se po 2100 hodinách provozu výbojky vypne a
pøepne do reimu standby. Jakmile k tomu dojde, musíte
výbojku vymìnit. Budete-li výbojku pouívat i pøes prolou
ivotnost 2000 hodin, nedá se vylouèit monost exploze
výbojky, pøièem se støepy mohou dostat do pøístroje a
pokodit jej nebo zpùsobit zranìní. Dojde-li k tomu,
kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servis projekèní
techniky NEC a nechejte výbojku vymìnit a projektor
pøekontrolovat.
Pro výmìnu výbojky:
1. Uvolnìte roub, který jistí krytku výbojky a krytku sejmìte.
2. Uvolnìte oba rouby jistící výbojku.
3. Vyjmìte výbojku tím, e vyndáte celou jednotku.
4. Instalujte novou jednotku s výbojkou (lamp case assembly) a
zajistìte ji obìma rouby.
POZOR: Nepouívejte jinou výbojku ne výbojku NEC.
Mùete ji objednat u vaeho prodejce projekèní techniky
NEC. Pøi objednávce udávejte typ a výrobní èíslo vaeho
projektoru.
5. Vrae krytku výbojky a zajistìte ji roubem.
6. Po instalaci nové výbojky zvolte ikonu Lamp Usage, stisknìte
tlaèítko Power On na dálkovém ovladaèi a drte jej stlaèené na 10
vteøin. Vynulujte tím poèítadlo výbojky.
POZNÁMKA: Resetujete-li poèítadlo výbojky po 2100 hodinách
provozu, stisknìte na 10 vteøin tlaèítko dálkového ovladaèe Power
Off (nikoliv Power On).
POZNÁMKA: Pøi výmìnì výbojku doporuèujeme vymìnit i filtr, který
je v dodávce s náhradní výbojkou.
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Krok 1A

Krok 1B

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Èitìní a výmìna filtru

Vzduchový filtr zabraòuje vniknutí prachu a neèistot dovnitø
projektoru. Èistìte jej po kadých 100 hodinách provozu (v pranìjím
prostøedí èastìji). Je-li filtr zneèitìn nebo ucpaný, mùe dojít k
pøehøátí èi pokození projektoru.
POZNÁMKA: Èistìte filtr po kadých 100 hodinách provozu
projektoru.
POZOR
 Pøed výmìnou filtru vypnìte hlavní vypínaè a odpojte
projektor od sítì.
 Vysavaèem èistìte pouze kryt filtru.
 Neprovozujte projektor bez krytu filtru.
 Bez správnì nainstalovaného krytu filtru nebude vá LCD
projektor fungovat.
Èitìní vzduchového filtru:
Vysajte filtr pøes krytku filtru.

Výmìna vzduchového filtru:
1. Pomocí plochého roubováku opatrnì sejmìte kryt filtru.
2. Nainstalujtre nový filtr.
POZNÁMKA: Nesnímejte filtr z krytky. Krytku filtru nevymývejte mýdlem ani
vodou. Mýdlo i voda by znièily membrány filtru. Pøed výmìnou filtru odstraòte
prach z projektoru. Dbejte, abyste nevymìòovali filtr v praném prostøedí.

Instalace baterií do dálkového ovladaèe

1. Jemnì stisknìte kryt baterií a sejmìte jej.
2. Vyjmìte obì staré baterie (typ AA) a vlote nové. Pøi vkládání dbejte
na správnou polaritu (+/).
3. Vrate kryt baterií na jeho místo.
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5. ØEENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ

Tato kapitola vám poradí pøi øeení problémových situací, které mohou nastat pøi zapínání èi bìhem provozu vaeho
projektoru MultiSync MT830+/1030+.

Hláení indikátoru stavu (Status Light Messages)
Kontrolka

Stav

Nesvítí (OFF)

n Normální

Svítí nepøetritì

n Výbojka pøesáhla provozní dobu 2000 hod. a je nutné ji vymìnit

Bliká velmi rychle
(zapíná a vypíná v cyklu 1 sek.)

n Není øádnì pøidìlán buï kryt výbojky nebo kryt filtru. Pøekontrolujte
a øádnì pøidìlejte.

Bliká pomalu
(zapíná a vypíná v cyklu 8 sek.)

n Zastavil se vìtrák. Kontaktujte svého prodejce nebo servis projekèní
techniky NEC.

Bliká velmi pomalu
(zapíná a vypíná v cyklu 12 sek.)

n Není zapnutá výbojka.
Pøíli rychle jste vypnuli a zapnuli projektor. Pøístroj vypnìte, vyèkejte
jednu minutu a poté jej znovu zapnìte.
Mùe jít i o závadu výbojky.

Obecné problémy a jejich øeení
Problé m

Pøe kontrolujte

N ezapíná se

§ Pøekontrolujte, zda je pøipojen síový kabel a zda je zapnutý vypínaè
na èelní stranì pøístroje.
§ Ujistìte se, e kryt filtru je øádnì nainstalován (viz. str. 35).
§ Pøekontrolujte, zda projektor není pøehøátý èi zda výbojka nepøesáhla
2100 provozních hodin. Pokud je kolem projektoru nedostateèné
vìtrání nebo místnost, kde prezentujete je èásteènì velmi teplá, pøemístìte pøístroj na chladnìjí stanovitì. Pøekontrolujte filtr a event. jej
vyèistìte.

Není obraz

§ Pomocí menu zvolte zdroj signálu (video, S- video, RGB1, 2 nebo
PC Card). (Viz. str. 26).
§ Ujistìte se, e jsou øádnì propojeny vechny kabely.
§ Pomocí menu nastavte jas a kontrast.
§ Sundejte kryt objektivu.
§ Resetujte nastavení na tovární hodnoty pomocí funkce RESET v menu
Settings.

Obraz není rovnobìný s projekèní § Postavte projektor jinak vùèi projekèní ploe èi zmìòte úhel projekce.
plochou
§ Pomocí funkce keystone zkorigujte trapézové zkreslení.
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O braz je rozmazaný

§ Zaostøete (viz. str. 8 a 13).
§ Postavte projektor jinak vùèi projekèní ploe èi zmìòte úhel projekce.
§ Ujistìte se, zda vzdálenost mezi projektorem a projekèní plochou je v
mezích rozsahu objektivu.

O braz je posunutý vertikálnì ,
horizontálnì èi obìma smìry

§ Pomocí menu nastavte zdroj signálu, který chcete zobrazit.
§ Ujistìte se, e uivatelská pamì podporuje daný vstupní signál.

N efunguje dálkový ovladaè

§ Nainstalujte nové baterie (viz. str. 33).
§ Ujistìte se, e mezi vámi a projektorem není ádná pøekáka.
§ Nestùjte dále ne 7 m od projektoru.

Indikátor Status svítí nebo bliká

§ Viz. Hláení indikátoru stavu (str. 34)

V reimu RGB se prolínají barvy

§ Je- li funkce "Auto Picture" vypnutá (Off), zapnìte ji (On). Je- li funkce
"Auto Picture" zapnutá (On), vypnìte ji (Off) a dolaïte obraz pomocí
funkce Picture Adjustment a Fine Picture Adjustment.

6. SPECIFIKACE

Tato kapitola podává technické informace o projektoru NEC MultiSync MT830+/1030+.

Optické parametry
LCD Panel
Objektiv
Zdroj svìtla
Velikost obrazu
Projekèní vzdálenost

1.3", p-Si TFT aktivní matrice, 8002x600 bodù (MT830+) / 1024x768 bodù
(MT1030+)
Motorický zoom (power zoom), motorické ostøení (power focus)
F 2.5 f =52  68 mm
Výbojka (short arc high pressure lamp) 150 W
(Garantovaná ivotnost: 2,000 hodin nebo 6 mìsícù od data dodání,
podle toho co nastane døíve)
20-300 inches úhlopøíènì
1.0  12.2 m

S P E C I F I C AT I O N S
Elektrické parametry
Vstupy

íøka pásma
Barevná reprodukce
Horizontální rozliení

Zdroj
Vstupní proud

Mechanické parametry
Rozmìry
Hmotnost netto
Provozní teploty

Video (NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43)
RGB (H : 15  85 kHz, V : 50  85 Hz)
RGB: 80 MHz
Full color, 16.7 milionù barev souèasnì.
550 TV øádkù v S-Video : NTSC,
350 TV øádkù :
PAL / SECAM / NTSC 4.43
RGB
800 bodù horizontálnì, 600 bodù vertikálnì (MT830+)
1024 bodù horizontálnì, 768 bodù vertikálnì (MT1030+)
100  120 / 220  240 VAC, 50 / 60 Hz
3.5 A / 1.5A

33.5 cm () x 14.8 cm (V) x 39.6 cm (H)
7.3 kg
LCD projektor: 0° a 40°C, 20  80% vlhkost
Dálkový ovladaè: 0° a 60°C

Servis v Èeské Republice

V pøípadì technického problému, závady èi pro technickou konzulatci kontaktujte svého prodejce nebo
servisní støedisko projekèní techniky NEC na adrese:
IMAGE CZ s.r.o.
Tø. T. Bati 299, CZ-764 22 Zlín, tel. (067) 7103995, fax. (067) 7103915
Osadní 26, CZ-170 00 Praha 7, tel. (02) 877116, fax. (02) 66710066
e-mail: imagecz@imagecz.cz
www. imagecz.cz
Dalí vývoj, technické zmìny, omyly a dodací monosti jsou vyhrazeny. Udávané údaje slouí pouze k popisu
výrobku, nelze je pojmout jako ujitìní o vlastnostech v právním slova smyslu.
Èeská verze manuálu: © IMAGE CZ s.r.o. Pøeklad: ing. Jan Habìtín, 2000
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