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B Informacje ogólne

Lokalizacja i funkcje elementów sterowania

a Pierścień ostrości (strona 16)

b Pierścień powiększania 
(strona 16)

c Obiektyw

d Czujnik pilota 

e Wskaźnik ON/STANDBY 
(strona 51)

f Wskaźnik LAMP/COVER 
(strona 51)

g Przednie nóżki 
(regulowane)(strona 17)

h Przycisk regulacji nóżek 
(strona 17)

i Pokrywa filtra powietrza / 
Otwory wentylacyjne (wlotowe) 
(strona 57)

j Osłona lampy (strona 55)

k Otwory wentylacyjne 
(wylotowe)

W pobliżu otworów wentylacyjnych nie 
wolno umieszczać żadnych przedmiotów, 
gdyż może to doprowadzić do wzrostu 
temperatury we wnętrzu urządzenia. Nie 
umieszczaj dłoni w pobliżu otworów 
wentylacyjnych ani na ich obwodzie, gdyż 
może to spowodować obrażenia ciała.

l Glosnik (Tylko w modelu VPL-
EW295/EW255/EW235/EX295/
EX255/EX235)

m Panel złączy (strona 5)

n Pasek bezpieczeństwa
Możliwość podłączenia do dostępnych 
w sprzedaży łańcuchów i kabli.

o Blokada bezpieczeństwa
Podłączanie do opcjonalnego kabla 
bezpieczeństwa firmy Kensington.
Szczegółowe informacje można znaleźć 
w internetowej witrynie firmy 
Kensington.
http://www.kensington.com/

p Przyciski panelu sterującego 
(strona 6)

Urządzenie główne

5
4

3

2

1
6

8
7

9
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7
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0

Ostrożnie

qh

qf

qd

qg
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VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX255/EX235

VPL-EX290/EX250/EX230

Wejścia (strony 9, 11)

a INPUT A
Video: Złącze wejściowe RGB/YPBPR 

(RGB/YPBPR)
Audio: Złącze wejściowe dźwięku 

(AUDIO)

b INPUT B
Video: Złącze wejściowe RGB (RGB)
Audio: Złącze wejściowe dźwięku 

(AUDIO)

c INPUT C
Video: Złącze wejściowe HDMI 

(HDMI)
Audio: Złącze wejściowe HDMI 

(HDMI)

d S VIDEO (S VIDEO IN)
Video: Złącze wejściowe S-video (S 

VIDEO IN)
Audio: Złącze wejściowe dźwięku (L 

(MONO) AUDIO/R)

e VIDEO (VIDEO IN)
Video: Złącze wejściowe wideo 

(VIDEO)
Audio: Złącze wejściowe dźwięku (L 

(MONO) AUDIO/R)

• Wejścia dźwięku S VIDEO i VIDEO są 
współdzielone.

• Złącze wejściowe dźwięku i wyjście 
dźwięku ze złącza HDMI są dostępne tylko 
w modelach VPL-EW295/EW255/EW235/
EX295/EX255/EX235.

Wyjścia (strona 14)

f OUTPUT
Video: Złącze wyjściowe monitora 

(MONITOR)
Audio: Złącze wyjściowe dźwięku 

(AUDIO)

Panel złączy

54
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7

6

1
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Uwagi
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• To złącze wysyła wyświetlany obraz lub 
dźwięk, tylko jeśli są używane wejścia 
INPUT A lub INPUT B. 

• Złącze wyjściowe dźwięku jest dostępne 
tylko w modelu VPL-EW295/EW255/
EW235/EX295/EX255/EX235.

Inne zagadnienia

g Złącze RS-232C (RS-232C) 
Złącze do sterowania za pomocą 
urządzenia zgodnego ze standardem 
RS-232C. Do podłączania do złącza 
RS-232C komputera oraz skrosowanych 
kabli RS-232C. 

h Złącze LAN (strona 32)

i Gniazdo AC IN (∼)
Podłączanie dostarczonego w zestawie 
kabla zasilającego. 

j Złącze USB (Typ A) ( ) 
(strony 13, 47)

k Złącze USB (Typ B) ( ) 
(strona 45)

l Wejście mikrofonu ( )

Wejście mikrofonu jest dostępne tylko w 
modelu VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/
EX255/EX235. 

Pilot zdalnego sterowania

Przyciski panelu sterującego

a Włączanie zasilania / Aktywacja 
trybu czuwania
Przycisk ?/1 (On/Standby)

b Wybór sygnału wejściowego 
(strona 15)
Przycisk INPUT

c Obsługa menu (strona 20)
Przycisk MENU
Przycisk RESET
Przyciski ENTER /V/v/B/b 
(strzałek)
Przycisk RETURN

d Regulacja obrazu (strona 16)
Przycisk ASPECT (strona 22)
Przycisk KEYSTONE (strona 18)
Przycisk PATTERN (strona 18)
Przycisk APA (Auto Pixel 
Alignment)* (strona 18)

* Z tego przycisku należy korzystać 
podczas podawania sygnału 
komputerowego przez złącze wejściowe 
RGB (INPUT A lub INPUT B).

Uwagi

Uwaga

Przyciski pilota zdalnego sterowania i panelu sterującego

2

3

4
5

6

14

7

INPUT

MENU

APA ECO MODE

RETURN

ASPECT

D ZOOM

KEYSTONE

ENTER

VOLUME

PATTERN

FREEZE

BLANK

MUTING

RESET

3 61 2

Uwaga
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e Używanie różnych funkcji 
projektora podczas projekcji 
obrazu

Przycisk D ZOOM (Digital Zoom) +/– *1

Powiększa część obrazu podczas projekcji.
1 Naciśnij przycisk D ZOOM +, aby 

wyświetlić ikonę powiększenia 
cyfrowego na wyświetlanym obrazie.

2 Za pomocą przycisków V/v/B/b przesuń 
ikonę powiększenia cyfrowego na ten 
obszar obrazu, który chcesz powiększyć.

3 Aby zmienić współczynnik 
powiększenia, naciskaj przycisk 
D ZOOM + lub D ZOOM –. Obraz 
można powiększyć czterokrotnie.

Naciśnij przycisk RESET, aby wrócić 
do poprzedniego obrazu.
Przycisk BLANK
Powoduje tymczasowe wygaszenie 
obrazu. Aby przywrócić poprzedni 
obraz, należy ponownie nacisnąć 
przycisk. Wygaszenie obrazu pomaga 
zmniejszyć zużycie energii.
Przycisk MUTING (Tylko w 
modelu VPL-EW295/EW255/
EW235/EX295/EX255/EX235)
Tymczasowo wycisza wyprowadzany 
dźwięk. Aby przywrócić poprzednie 
ustawienie głośności, należy ponownie 
nacisnąć przycisk.
Przycisk VOLUME +/– (Tylko w 
modelu VPL-EW295/EW255/
EW235/EX295/EX255/EX235)
Reguluje poziom głośności.
Przycisk FREEZE*2

Wstrzymuje wyświetlany obraz. Aby 
przywrócić obraz, należy ponownie 
nacisnąć przycisk.

*1: Z tego przycisku należy korzystać 
podczas podawania sygnału z 
komputera. Możliwość jego 
zastosowania zależy od rozdzielczości 
sygnału wejściowego.

*2: Z tego przycisku należy korzystać 
podczas podawania sygnału z 
komputera. Tego przycisku nie można 
używać, gdy jako wyjście wybrano 
ustawienie “Type A USB”, “Type B 
USB” lub “Network”.

f Łatwe konfigurowanie trybu 
oszczędzania energii

Przycisk ECO MODE
Tryb oszczędzania energii można z 
łatwością skonfigurować. Tryb 
oszczędzania energii zawiera opcje 
“Lamp Mode”, “With No Input”, “With 
Static Signal” i “Standby Mode”.
1 Naciśnij przycisk ECO MODE, aby 

wyświetlić menu ECO Mode.

2 Za pomocą przycisku V/v lub ECO 
MODE wybierz tryb “ECO” lub “User”.
ECO: Wartość każdego ustawienia 

jest optymalnie dobrana.
Lamp Mode: Low
With No Input: Standby
With Static Signal: Lamp 
Dimming
Standby Mode: Low

User: Możliwość dowolnego 
ustawienia opcji menu ECO 
Mode (przejdź do punktu 3).

3 Wybierz opcję “User” i naciśnij 
przycisk b.
Zostaną wyświetlone ustawiane elementy.

4 Wybierz element za pomocą przycisku 
V/v i naciśnij przycisk ENTER.

5 Zmień wartość ustawienia za pomocą 
przycisku V/v.

6 Naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie ponownie wyświetlony ekran 
User. 

Szczegółowe informacje na temat 
ustawień ECO Mode znajdują się w opisie 
trybów “Lamp Mode”, “With No Input”, 
“With Static Signal” i “Standby Mode” w 
menu Connection/Power (strona 28).

Uwagi

RETURN

ECO
User

ECO Mode

:Sel :Back

RETURN

Lamp Mode High

Constant Brightness 
Auto Power Saving

Standby Mode

Off

ON

With No Input
Lamp DimmingWith Static Signal
Standard

User

:Sel :Set :Back
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Inne zagadnienia

g Nadajnik podczerwieni

Informacje o działaniu pilota 
zdalnego sterowania
• Należy skierować pilot zdalnego 

sterowania w stronę czujnika zdalnego 
sterowania.

• Im mniejsza odległość między pilotem 
zdalnego sterowania a projektorem, tym 
większy kąt zapewniający możliwość 
sterowania projektorem za pomocą pilota 
zdalnego sterowania.

• Należy upewnić się, że żadna przeszkoda 
nie stoi na drodze promieni 
podczerwonych pomiędzy pilotem 
zdalnego sterowania a czujnikiem 
zdalnego sterowania w projektorze.
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B Przygotowanie

Podłączanie projektora

• Przed podłączeniem urządzeń do projektora należy się upewnić, że są one wyłączone.
• Każde połączenie jest wykonywane przy użyciu właściwych kabli.
• Wtyczki kabli należy podłączać dokładnie. Luźne połączenia mogą pogarszać jakość sygnałów obrazu 

i powodować usterki. Podczas odłączania kabla należy ciągnąć za jego wtyczkę, a nie za kabel.
• Aby uzyskać więcej informacji, należy się również zapoznać z instrukcją obsługi urządzenia, które jest 

przyłączane.
• Należy korzystać ze stereofonicznego kabla audio o zerowej impedancji.

Opis podłączania do komputera zależy od typu sygnału wejściowego.

INPUT A/INPUT B

• Złącze wejściowe dźwięku jest dostępne tylko w modelu VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/
EX255/EX235.

• Zaleca się, aby na komputerze ustawić w przypadku zewnętrznego monitora rozdzielczość 
1280 × 800 pikseli (VPL-EW295/EW255/EW235) lub 1024 × 768 pikseli (VPL-EX295/EX290/
EX255/EX250/EX235/EX230).

INPUT C

Uwagi

Podłączanie komputera

Podłączanie komputera za pośrednictwem złącza wyjściowego RGB.

Złącze 
wyjściowe RGB

Złącze wyjściowe 
dźwięku

Kabel Mini D-sub, 15-stykowy (w zestawie)

Komputer

Kabel Audio (wtyk mini Stereo) 
(nie dostarczony w zestawie)

Uwagi

Podłączanie komputera za pośrednictwem złącza wyjściowego HDMI.

Złącze wyjściowe 
HDMI

Kabel HDMI 
(nie 
dostarczony 
w zestawie)

Komputer
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• Wyjście dźwięku przez złącze HDMI jest dostępne tylko w modelu VPL-EW295/EW255/EW235/
EX295/EX255/EX235.

• Należy używać urządzeń obsługujących standard HDMI, oznaczonych logo HDMI. 
• Należy używać kabli HDMI o dużej szybkości, na których znajduje się logo określające typ kabla. 

(Zaleca się używanie produktów firmy Sony).
• Złącze HDMI tego projektora nie jest zgodne z sygnałem DSD (Direct Stream Digital) ani z 

sygnałem CEC (Consumer Electronics Control).

Złącze USB (Typ B) ( )
Informacje o podłączaniu komputera przez złącze USB znajdują się w temacie (“Wyświetlanie 
obrazów z wykorzystaniem połączenia USB” (strona 45)).

Złącze LAN
Informacje o podłączaniu komputera, tabletu lub smartfona przez koncentrator lub router 
znajdują się w temacie (“Funkcja prezentacji przez sieć” (strona 41)).

Uwagi

Kabel USB A-B (nie 
dostarczony w zestawie)

Komputer

Złącze USB 
(Typ A)

Kabel sieci LAN 
(typ nieskrosowany)
(nie dostarczony w zestawie)

Komputer

Złącze 
LAN

Połączenie kablowe

Tablet/Smartfon

Komputer
Połączenie bezprzewodowe

Koncentrator, router (bezprzewodowy) itd.
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Złącze USB (Typ A) ( )
Informacje o podłączaniu modułu USB bezprzewodowej sieci LAN IFU-WLM3 (nie 
dostarczony w zestawie) znajdują się w temacie (“Funkcja prezentacji przez sieć” (strona 41)).

• Nienazwane moduły USB bezprzewodowej sieci LAN nie będą działać.
• Podłączając/odłączając moduł USB bezprzewodowej sieci LAN, należy mieć pewność, że 

projektor działa w trybie czuwania (Standby Mode: “Low”) oraz że kabel zasilający jest odłączony 
od gniazda ściennego.

• W przypadku bezprzewodowego podłączania tabletu/smartfona do projektora za pomocą Modułu 
USB bezprzewodowej sieci LAN IFU-WLM3 (nie dostarczony w zestawie) w menu “WLAN 
Settings” projektora opcję “WLAN Network” należy ustawić “Access Pt. (Manual)” (strona 28).

• Aby uzyskać połączenie z punktem dostępu, należy otworzyć przeglądarkę internetową i 
wprowadzić ustawienia punktu dostępu, z którym ma zostać ustanowione połączenie. Szczegółowe 
informacje znajdują się w temacie “Konfigurowanie sieci WLAN projektora” (strona 35).

Opis podłączania magnetowidu VHS, odtwarzacza DVD i odtwarzacza BD zależy od typu 
sygnału wejściowego.

S VIDEO IN
Podłączanie urządzenia wideo za pośrednictwem złącza wyjściowego S-video.

Złącze wejściowe dźwięku jest dostępne tylko w modelu VPL-EW295/EW255/EW235/
EX295/EX255/EX235.

Uwagi

Podłączanie urządzenia wideo

Moduł USB bezprzewodowej 
sieci LAN IFU-WLM3 (nie 
dostarczony w zestawie)Tablet/Smartfon

Komputer

Router bezprzewodowy, 
punkt dostępu

Uwaga

Złącze wyjściowe 
S-video

Złącze wyjściowe 
dźwięku

Kabel S-video (nie dostarczony w zestawie)

Komputer

Kabel Audio (wtyk Phono × 2) 
(nie dostarczony w zestawie)
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VIDEO IN 
Podłączanie urządzenia wideo za pośrednictwem złącza wyjściowego wideo.

Złącze wejściowe dźwięku jest dostępne tylko w modelu VPL-EW295/EW255/EW235/
EX295/EX255/EX235.

INPUT A
Podłączanie urządzenia wideo za pośrednictwem złącza wyjściowego YPBPR.

Złącze wejściowe dźwięku jest dostępne tylko w modelu VPL-EW295/EW255/EW235/
EX295/EX255/EX235.

Uwaga

Uwaga

Kabel wideo (nie dostarczony w zestawie)

Kabel audio (wtyk Phono × 2 — wtyk mini stereo) (nie dostarczony w zestawie)

Złącze wyjściowe 
wideo

Złącze wyjściowe 
dźwiękuUrządzenie wideo

Kabel Component – Mini D-sub 15-stykowy (nie dostarczony w zestawie)

Kabel Audio (wtyk Phono × 2 — wtyk mini stereo) (nie dostarczony w zestawie)

Urządzenie wideo

Złącze wyjściowe 
YPBPR

Złącze wyjściowe 
dźwięku
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INPUT C

• Wyjście dźwięku przez złącze HDMI jest dostępne tylko w modelu VPL-EW295/EW255/EW235/
EX295/EX255/EX235.

• Należy używać urządzeń obsługujących standard HDMI, oznaczonych logo HDMI. 
• Należy używać kabli HDMI o dużej szybkości, na których znajduje się logo określające typ kabla. 

(Zaleca się używanie produktów firmy Sony).
• Złącze HDMI tego projektora nie jest zgodne z sygnałem DSD (Direct Stream Digital) ani z 

sygnałem CEC (Consumer Electronics Control).

Mikrofon ( )
Informacje o podłączaniu mikrofonu.

• Wejście mikrofonu jest dostępne tylko w modelu VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX255/
EX235.

• Są obsługiwane tylko mikrofony dynamiczne.

Złącze USB (Typ A) ( )
Informacje o podłączaniu urządzenia pamięci USB znajdują się w temacie (“Używanie 
aplikacji USB Media Viewer” (strona 47)).

Uwagi

Podłączanie mikrofonu

Uwagi

Podłączanie urządzenia pamięci USB

Urządzenie wideo

Kabel HDMI 
(nie 
dostarczony 
w zestawie)

Złącze wyjściowe 
HDMI

Podłączanie urządzenia wideo za pośrednictwem złącza wyjściowego HDMI.

Mikrofon (nie dostarczony 
w zestawie)

Pamięć USB (nie dostarczona 
w zestawie)
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OUTPUT
Wyświetlane obrazy i emitowany dźwięk można przekazać na urządzenie wyświetlające takie 
jako monitor oraz na urządzenie audio takie jak głośniki z wbudowanym wzmacniaczem.

• Złącze wejściowe dźwięku jest dostępne tylko w modelu VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/
EX255/EX235.

• Wyświetlane obrazy i emitowany dźwięk można przekazać na urządzenia zewnętrzne.

Podłączanie zewnętrznego monitora i urządzenia audio

Uwagi

Kabel Audio (wtyk 
mini Stereo) (nie 
dostarczony 
w zestawie)

Złącze wejściowe 
dźwięku

Kabel Mini D-sub, 15-stykowy 
(w zestawie)

Złącze 
wejściowe RGB

Urządzenie audio

Urządzenie 
wyświetlające
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B Wyświetlanie/regulacja obrazu

Wyświetlanie obrazu
Rozmiar wyświetlanego obrazu zależy od odległości między projektorem a ekranem. Projektor 
należy ustawić tak, aby wyświetlany obraz był dopasowany do rozmiaru ekranu. Szczegółowe 
informacje dotyczące odległości projekcji oraz rozmiarów wyświetlanych obrazów znajdują 
się w temacie “Odległość projekcji” (strona 65).

1 Podłącz wtyczkę kabla zasilającego 
do gniazda ściennego.

2 Podłącz wszystkie urządzenia do 
projektora (strona 9).

3 Naciśnij przycisk ?/1, aby włączyć 
urządzenie.

4 Włącz urządzenie podłączone do 
projektora.

5 Wybierz źródło sygnału.
Naciśnij przycisk INPUT na projektorze, 
aby wyświetlić na ekranie menu 
przełączania sygnału wejściowego. 
Naciskaj przycisk INPUT lub naciśnij 
przycisk V/v, aby wybrać rzutowany obraz.

6 Podczas rzutowania obrazu z komputera 
przełącz komputer w tryb wyświetlania 
na zewnętrznym wyświetlaczu. 
Metoda przełączania trybu wyświetlania 
różni się w zależności od typu komputera.

(Przykład)

Informacje o wyświetlaniu plików 
obrazów zapisanych na urządzeniu 
pamięci USB zawiera temat “USB 
Media Viewer” (strona 47). Informacje 
o odtwarzaniu plików wideo i audio z 
wykorzystaniem połączenia USB 
zawiera temat “Odtwarzanie plików 
wideo i audio z wykorzystaniem 
połączenia USB” (strona 45). 

Komputer

Urządzenie wideo

Projektor

Gniazdo 
ścienne1

2

5

4

3

6

+
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Informacje o używaniu funkcji 
prezentacji przez sieć zawiera temat 
“Funkcja prezentacji przez sieć” 
(strona 41).

7 Wyreguluj ostrość, rozmiar i 
położenie wyświetlanego obrazu 
(strona 16).

Regulacja wyświetlanego obrazu

Ostrość Rozmiar (Zoom) Położenie

Pierścień ostrości

Pierścień
powiększania

Przycisk 
regulacji 
nóżek

Przednie 
nóżki 
(regulowane)
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Regulacja pochylenia projektora za pomocą przednich nóżek 
(regulowanych)
Zmieniając pochylenie projektora za pomocą przycisku regulacji nóżek / przednich nóżek 
(regulowanych), można zmienić położenie wyświetlanego obrazu.

Sposób regulacji kąta

1 Naciśnij i przytrzymaj przyciski 
regulacji nóżek.

2 Unieś przednią część projektora, aby 
zmienić kąt.

3 Zwolnij przyciski regulacji nóżek.

4 Obróć przednie nóżki (regulowane), 
aby dokładnie ustawić kąt 
wyświetlania.

• Należy uważać, aby nie upuścić projektora na palce.
• Nie wolno mocno naciskać na górną część projektora, gdy przednie nóżki (regulowane) są 

wysunięte.

Zmiana współczynnika proporcji wyświetlanego obrazu
Współczynnik proporcji wyświetlanego obrazu można zmienić, naciskając przycisk ASPECT 
na pilocie zdalnego sterowania. Można również zmienić ustawienie Aspect w menu Screen 
(strony 22, 24).

Uwagi
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Korekcja zniekształcenia trapezoidalnego wyświetlanego obrazu (funkcja 
Keystone) 
Zwykle funkcja Keystone automatycznie reguluje wyświetlany obraz. Funkcja regulacji 
Keystone może nie zadziałać automatycznie po przechyleniu ekranu. W takim przypadku 
należy ręcznie wyeliminować zniekształcenia za pomocą funkcji Keystone.

1 Naciśnij przycisk KEYSTONE na pilocie 
zdalnego sterowania lub wybierz funkcję 
V Keystone w menu Installation. 

2 Ustaw wartosc za pomoca przycisków 
V/v/B/b. Im większa wartość, tym 
węższa górna część wyświetlanego 
obrazu. Im mniejsza wartość, tym obraz 
jest węższy na dole.

Ponieważ funkcja Keystone jest realizowana 
elektronicznie, obraz może być czasem 
zniekształcony.

Wyświetlanie wzoru
Za pomocą przycisku PATTERN pilota zdalnego sterowania można wyświetlić wzór lub siatkę 
wzoru ułatwiające regulację wyświetlanego obrazu. Aby przywrócić poprzedni obraz, należy 
ponownie nacisnąć przycisk PATTERN. Siatkę wzoru można zastosować jako ułatwienie 
podczas pisania tekstu lub rysowania linii i kształtów na tablicy bez konieczności używania 
komputera.

Tego przycisku nie można używać, gdy jako wyjście wybrano ustawienie “Type A USB”, “Type B 
USB” lub “Network”.

Automatyczna regulacja parametrów Phase, Pitch i Shift wyświetlanego 
obrazu, gdy sygnał jest przesyłany z komputera (APA (Auto Pixel Alignment))
Naciśnij przycisk APA w pilocie zdalnego sterowania. Aby anulować regulację, ponownie 
naciśnij przycisk.
Funkcję APA można również wybrać z menu Screen (strona 23). Jeśli opcja inteligentnej 
regulacji Smart APA jest włączona w menu Function, funkcja APA jest automatycznie 
włączana po podłączeniu sygnału wejściowego (strona 26).

Uwaga

Zwiększ wartość w 
kierunku dodatnim

Zwiększ wartość w 
kierunku ujemnym

Uwaga

01COV.book  Page 18  Thursday, October 23, 2014  6:23 PM



E:\-YAMADA\VPL-CX150\0228K_2687435131VPLFE40WW\06C03.fm masterpage: Right

19Wyświetlanie obrazu

W
yśw

ietlanie/regulacja obrazu

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

1 Naciśnij przycisk ?/1 na urządzeniu lub pilocie.
Rozpocznie się procedura wyłączania projektora, po której zostanie on całkowicie 
wyłączony. W przypadku ponownego naciśnięcia przycisku ?/1 w ciągu 10 sekund 
wyłączanie zostanie anulowane.

Nie należy wyłączać projektora od razu po zaświeceniu lampy. Może to spowodować usterkę 
lampy (nie będzie świecić itp.).

2 Odłącz wtyczkę kabla zasilającego od gniazda sieci prądu zmiennego.

Wyłączanie bez wyświetlania komunikatu z potwierdzeniem
Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk ?/1 na urządzeniu (strona 52).

Wskaźnik ECO
Ten wskaźnik informuje o bieżącej efektywności działania funkcji ECO projektora. 
(Szczegółowe informacje na temat funkcji ECO zawierają tematy “Przycisk ECO MODE” 
(strona 7) oraz “ECO” (strona 28)). 
Gdy projektor jest wyłączony, są wyświetlane ikony liści. Liczba wyświetlanych ikon różni się 
w zależności od ilości energii zaoszczędzonej dzięki używaniu funkcji ECO.

Wyłączanie zasilania

Uwaga

Wskaźnik ECO
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B Regulacje i ustawienia z wykorzystaniem menu

Korzystanie z MENU

Ekrany menu przedstawione w niniejszym opisie mogą się różnić w zależności od używanego modelu.

1 Naciśnij przycisk MENU, aby 
wyświetlić menu.

2 Wybierz menu ustawienia. 
Za pomocą przycisku V/v wybierz 
menu ustawienia i naciśnij przycisk b 

lub ENTER.

3 Wybierz pozycję ustawienia.
Za pomocą przycisku V/v wybierz 
menu ustawienia i naciśnij przycisk b 

lub ENTER.
Aby wrócić do ekranu wybierania menu 
ustawienia, naciśnij przycisk B lub 
RETURN.

4 Wprowadź wartość lub zmień 
ustawienie pozycji menu. 
Metoda ustawiania różni się w 
zależności od ustawienia.
Jeśli zostanie wyświetlone kolejne okno 
menu, wybierz pozycję zgodnie z 
opisem z punktu 3 i naciśnij przycisk 
ENTER, aby zarejestrować ustawienie.

Aby wrócić do ekranu wybierania 
pozycji ustawienia, naciśnij przycisk B 
lub RETURN. Aby ułatwić ustawianie, 
można przywrócić fabryczną wartość 
domyślną pozycji, naciskając przycisk 
RESET.

Korzystanie z menu podręcznego
Naciśnij przyciski V/v/B/b, aby wybrać 
pozycję.
Wybrana pozycja jest natychmiast 
stosowana. Wyjątkiem jest ustawienie 
“Language”, które jest stosowane 
dopiero po naciśnięciu przycisku 
ENTER.

Korzystanie z menu ustawienia 
Naciśnij przycisk V/v, aby wybrać 
pozycję. 
Naciśnij przycisk ENTER, aby 
zarejestrować ustawienie i wrócić do 
poprzedniego ekranu.
Korzystanie z menu regulacji
Aby zwiększyć wartość, naciśnij 
przycisk V/b. Aby zmniejszyć wartość, 
naciśnij przycisk v/B. Naciśnij przycisk 
ENTER, aby zarejestrować ustawienie i 
wrócić do poprzedniego ekranu.

5 Aby usunąć menu, naciśnij przycisk 
MENU.
Menu zniknie automatycznie, jeśli nie 
zostanie wykonana żadna operacja.

Uwaga

Picture Mode Standard
Reset
Contrast
Brightness
Color
Hue
Color Temp.
Sharpness
Expert Setting

:Sel :Set :Back

Picture

Low

Menu ustawień

80
50
50
50

5

Picture Mode Standard
Reset
Contrast
Brightness
Color
Hue
Color Temp.
Sharpness
Expert Setting

:Sel :Set :Back

Picture

Low

Pozycje ustawień

RETURN

Picture Mode
Dynamic
Standard

:Back:Sel

Cinema
Game
Blackboard
Presentation

Adjust Back

Contrast
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Menu Picture
Menu Picture jest używane do regulacji obrazu w odniesieniu do poszczególnych sygnałów 
wejściowych.

*1: Ta opcja jest dostępna, gdy jest odbierany sygnał komputerowy.
*2: Ustawienia w menu Picture są przywracane do fabrycznych wartości domyślnych z wyjątkiem 

pozycji Picture Mode.
*3: Ta opcja jest dostępna, gdy jest odbierany sygnał wideo.
*4: Gdy po wybraniu opcji “Video” lub “S-Video” jest podawany sygnał bez danych o akcencie 

kolorów, ta opcja jest niedostępna.
*5: W zależności od systemu kolorów ta opcja może być dostępna, gdy jest odbierany analogowy 

sygnał telewizyjny.
*6: Ta opcja jest dostępna, gdy opcja “Picture Mode” jest ustawiona na wartość inną niż 

“Presentation” lub “Blackboard”.
*7: Opcja jest niedostępna, gdy dla opcji “Input” wybrano ustawienie “Type A USB”.
*8: Ta opcja jest niedostępna, gdy opcja “Picture Mode” jest ustawiona na wartość “Blackboard”.

Pozycje Opis pozycji

Picture Mode Dynamic: Podkreśla kontrast, aby wygenerować “dynamiczny i żywy” obraz.
Standard: Sprawia, że obraz jest naturalny i wyważony.
Presentation*1: Rozjaśnia obraz, co przydaje się do prowadzenia prezentacji.
Blackboard: Zapewnia obraz odpowiedni do wyświetlania na tablicy.
Game: Sprawia, że obraz nadaje się do grania w gry.
Cinema: Sprawia, że obraz nadaje się do oglądania filmów.

Reset*2 Przywraca ustawienie fabryczne.

Contrast Im większa wartość, tym większy kontrast. Im mniejsza wartość, tym 
mniejszy kontrast.

Brightness Im większa wartość, tym obraz jest jaśniejszy. Im mniejsza wartość, tym 
obraz jest ciemniejszy.

Color*3 *4 Im większa wartość, tym nasycenie kolorów jest większe. Im mniejsza 
wartość, tym nasycenie kolorów jest mniejsze.

Hue*3 *4 *5 Im większa wartość, tym więcej zieleni zawiera obraz. Im mniejsza wartość, 
tym więcej czerwieni zawiera obraz.

Color Temp.*6 High/Middle/Low: Im większa wartość, tym więcej błękitu zawiera obraz. 
Im mniejsza wartość, tym więcej czerwieni zawiera obraz.

Sharpness*7 Im większa wartość, tym obraz jest ostrzejszy. Im mniejsza wartość, tym 
bardziej miękkie krawędzi obrazu.

Expert Setting

Gamma 
Mode*1 *8

Graphics1: Korekcja gamma, która umożliwia rozjaśnienie półtonów. To 
ustawienie przydaje się podczas wyświetlania bardzo kolorowych obrazów, 
takich jak zdjęcia, w mocno oświetlonych miejscach.
Graphics2: Korekcja gamma, która poprawia odwzorowanie półtonów. 
Bardzo kolorowe obrazy, takie jak zdjęcia, można odwzorowywać w 
naturalnych tonach.
Text: Poprawia kontrast między czernią a bielą. Odpowiednie do obrazów, 
które zawierają duże ilości tekstu.

Uwagi
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Menu Screen
Menu Screen służy do regulacji rozmiaru, położenia i współczynnika proporcji wyświetlanego 
obrazu względem poszczególnych sygnałów wejściowych.

Pozycje Opis pozycji

Aspect*1 Zmienia współczynnik proporcji wyświetlanego obrazu 
(strona 24).

VPL-EW295/EW255/
EW235: Gdy na 
wejście jest podawany 
sygnał z komputera

4:3: Wyświetla obraz, dopasowując go do maksymalnego rozmiaru 
projekcji przy współczynniku proporcji ustawionym na wartość 4:3.
16:9: Wyświetla obraz, dopasowując go do maksymalnego 
rozmiaru projekcji przy współczynniku proporcji ustawionym na 
wartość 16:9.
Full 1: Wyświetla obraz, dopasowując go do maksymalnego 
rozmiaru projekcji bez zmiany współczynnika proporcji sygnału 
wejściowego.
Full 2: Wyświetla obraz, dopasowując go do maksymalnego 
rozmiaru projekcji ze zmianą współczynnika proporcji sygnału 
wejściowego.
Full 3: Wyświetla obraz, dopasowując go do maksymalnej 
szerokości lub wysokości (do 1280 × 720 pikseli) bez zmiany 
współczynnika proporcji sygnału wejściowego.
Normal: Wyświetla obraz w środkowym punkcie rzutowanego 
obrazu bez zmiany rozdzielczości sygnału wejściowego ani 
powiększania obrazu.

VPL-EW295/EW255/
EW235: Kiedy sygnał 
wejścia jest sygnałem 
video

4:3: Wyświetla obraz, dopasowując go do maksymalnego rozmiaru 
projekcji przy współczynniku proporcji ustawionym na wartość 4:3.
16:9: Wyświetla obraz, dopasowując go do maksymalnego 
rozmiaru projekcji przy współczynniku proporcji ustawionym na 
wartość 16:9.
Full: Wyświetla obraz, dopasowując go do maksymalnego 
rozmiaru projekcji ze zmianą współczynnika proporcji sygnału 
wejściowego.
Zoom: Powiększa środkowy obszar rzutowanego obrazu.

VPL-EX295/EX290/
EX255/EX250/
EX235/EX230: Gdy 
na wejście jest 
podawany sygnał z 
komputera

4:3: Wyświetla obraz, dopasowując go do maksymalnego rozmiaru 
projekcji przy współczynniku proporcji ustawionym na wartość 4:3.
16:9: Wyświetla obraz, dopasowując go do maksymalnego 
rozmiaru projekcji przy współczynniku proporcji ustawionym na 
wartość 16:9.
Full 1: Wyświetla obraz, dopasowując go do maksymalnego 
rozmiaru projekcji bez zmiany współczynnika proporcji sygnału 
wejściowego.
Normal: Wyświetla obraz w środkowym punkcie rzutowanego 
obrazu bez zmiany rozdzielczości sygnału wejściowego ani 
powiększania obrazu.

VPL-EX295/EX290/
EX255/EX250/
EX235/EX230: Kiedy 
sygnał wejścia jest 
sygnałem video

4:3: Wyświetla obraz, dopasowując go do maksymalnego rozmiaru 
projekcji przy współczynniku proporcji ustawionym na wartość 4:3.
16:9: Wyświetla obraz, dopasowując go do maksymalnego 
rozmiaru projekcji przy współczynniku proporcji ustawionym na 
wartość 16:9.
Zoom: Powiększa środkowy obszar rzutowanego obrazu.
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*1: • Należy pamiętać, że w przypadku użycia projektora do publicznego lub komercyjnego 
wyświetlania materiałów modyfikowanie pierwotnego obrazu przez jego przełączenie w tryb 
zmiany współczynnika proporcji obrazu może stanowić naruszenie praw ich autorów lub 
producentów podlegających ochronie prawa.

• W zależności od sygnału wejściowego funkcje ustawiania współczynnika proporcji oraz inne 
mogą być nieodstępne. W niektórych przypadkach zmiana współczynnika proporcji może nie 
mieć zastosowania.

• W zależności od wybranej pozycji niektóre części obrazu mogą być czarne.
*2: Dostępne, gdy sygnał komputerowy jest podawany przez złącze wejściowe RGB (INPUT A/

INPUT B).
*3: Jeśli wyświetlany obraz zawiera wokół swoich krawędzi czarny obszar, funkcja APA nie będzie 

działać prawidłowo, a pewne części obrazu mogą nie zostać wyświetlone na ekranie. W 
zależności od typu sygnału wejściowego może również nie być możliwe uzyskanie optymalnej 
jakości obrazu. W takiej sytuacji należy ręcznie zmienić wartość opcji “Phase”, “Pitch” i 
“Shift”.

*4: Dostępne, gdy sygnał komputerowy lub sygnał wideo jest podawany przez złącze wejściowe 
RGB/YPBPR (INPUT A).

*5: Gdy jest włączona opcja “APA” (strona 23) lub “Smart APA” (strona 26), zmieniona wartość 
opcji “Pitch” zostanie przywrócona na fabrycznie domyślne ustawienie. Aby nadal korzystać ze 
zmienionej wartości, należy ustawić opcję “Smart APA” na “Off”.

Adjust Signal Zmienia parametry obrazu sygnału komputerowego. Z tej pozycji 
należy korzystać, gdy krawędź obrazu jest obcięta lub występują 
zakłócenia odbioru.

APA*2 *3 Automatycznie dobiera optymalną jakość wyświetlanego obrazu 
po naciśnięciu przycisku ENTER (strona 6).

Phase*2 Umożliwia regulację fazy punktu pikseli i sygnału wejściowego. 
Należy wybrać wartość zapewniającą najlepszą wyrazistość 
obrazu.

Pitch*2 *5 Im większa wartość, tym szerzej w poziomie jest rozstawiony 
obraz. Im mniejsza wartość, tym wężej w poziomie jest 
rozstawiony obraz.

Shift*4 H (Horizontal): Im większa wartość, tym bardziej w prawo jest 
przesuwany obraz rzutowany na ekranie. Im mniejsza wartość, 
tym bardziej w lewo jest przesuwany obraz rzutowany na ekranie.
V (Vertical): Im większa wartość, tym bardziej w górę jest 
przesuwany obraz rzutowany na ekranie. Im mniejsza wartość, 
tym bardziej w dół jest przesuwany obraz rzutowany na ekranie.

Uwagi

Pozycje Opis pozycji
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Aspect

VPL-EW295/EW255/EW235 *1: W przypadku wybrania wartości “Normal” 
obraz jest wyświetlany w takiej samej 
rozdzielczości, jak sygnał wejściowy, a 
współczynnik proporcji oryginalnego 
obrazu nie jest zmieniany.

*2: W przypadku wybrania wartości “Full2” 
obraz jest dopasowywany do rozmiaru 
rzutowanego obrazu niezależnie od 
współczynnika proporcji obrazu.

*3: Jeśli współczynnik proporcji 
wyświetlanego ze źródła wejściowego 
obrazu typu 16:9 jest zmieniany na 4:3, 
górna i dolna krawędź obrazu może zostać 
ukryta. W tym przypadku należy wybrać 
wartość “Full3”.

*4: Sposób wyświetlania rzutowanego obrazu 
w zależności od sygnału wejściowego 
przedstawiono poniżej. W tym przypadku 
należy wybrać wartość “16:9”.

*5: Sposób wyświetlania rzutowanego obrazu 
w zależności od sygnału wejściowego 
przedstawiono poniżej. W tym przypadku 
należy wybrać wartość “Zoom”.

Sygnał 
wejściowy

Zalecana 
wartość nastawy 

i wyświetlany 
obraz
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4:3 Full1*1 *2 *3

16:9 Full1*1 *2 *3

16:10 Full1*3
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4:3 4:3*4 *5

16:9 16:9
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VPL-EX295/EX290/EX255/EX250/
EX235/EX230

*1: W przypadku wybrania wartości “Normal” 
obraz jest wyświetlany w takiej samej 
rozdzielczości, jak sygnał wejściowy, a 
współczynnik proporcji oryginalnego 
obrazu nie jest zmieniany.

*2: W przypadku wybrania wartości “4:3” 
obraz jest dopasowywany do rozmiaru 
rzutowanego obrazu niezależnie od 
współczynnika proporcji obrazu.

*3: Sposób wyświetlania rzutowanego obrazu 
w zależności od sygnału wejściowego 
przedstawiono poniżej. W tym przypadku 
należy wybrać wartość “16:9”.

*4: Sposób wyświetlania rzutowanego obrazu 
w zależności od sygnału wejściowego 
przedstawiono poniżej. W tym przypadku 
należy wybrać wartość “Zoom”.

Sygnał 
wejściowy

Zalecana 
wartość nastawy 

i wyświetlany 
obraz
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4:3 Full1*1

16:9 Full1*1 *2

16:10 Full1*1 *2
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4:3 4:3*3 

16:9 16:9*4
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Menu Function
Menu Function służy do konfigurowania różnych funkcji projektora.

*1: Funkcja APA działa, gdy sygnał komputerowy jest podawany przez złącze wejściowe RGB 
(INPUT A/INPUT B).

*2: Maksymalną możliwą głośność mikrofonu można ustawić za pomocą wartości “Volume”.
*3: Tylko w modelu VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX255/EX235.

Pozycje Opis pozycji

Volume*3 Im większa wartość, tym wyższy poziom głośności. Im mniejsza 
wartość, tym niższy poziom głośności.

Mic Volume*3 Regulacja głośności mikrofonu.*2

Speaker*3 On/Off: Gdy opcja ma wartość “On”, z głośnika jest emitowany dźwięk. 
Aby głośniki nie emitowały dźwięku, należy wybrać wartość “Off”.

Smart APA On/Off: W przypadku ustawienia wartości “On” po podłączeniu 
sygnału wejściowego jest automatycznie włączana funkcja APA.*1

CC Display CC1/CC2/CC3/CC4/Text1/Text2/Text3/Text4: Włączenie funkcji 
wyświetlania napisów (napisy lub tekst).
Off: Napisy nie są wyświetlane.

Lamp Timer Reset Powoduje wyzerowanie licznika czasu pracy lampy podczas wymiany 
lampy (strona 55).

Start Up Image On/Off: W przypadku wybrania wartości “On” po włączeniu projektora 
na ekranie jest wyświetlany ekran startowy (Start Up Image).

Uwagi
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Menu Operation
Menu Operation służy do konfiguracji czynności wykonywanych za pomocą menu i pilota 
zdalnego sterowania.

*1: W przypadku zapomnienia hasła korzystanie z projektora nie będzie możliwe. Kontaktując się 
ze specjalistą z firmy Sony w razie zapomnienia hasła, należy podać numer seryjny projektora 
oraz potwierdzić swoją tożsamość. (Ten proces może przebiegać różnie w różnych krajach/
regionach). Po weryfikacji tożsamości otrzymasz hasło.

Pozycje Opis pozycji

Language Wybiera język używany w menu i komunikatach.

Status On: Wszystkie ekranowe komunikaty o stanie są wyłączone.
Off: Powoduje wyłączenie wyświetlania ekranów przy projekcji z wyjątkiem 
ekranów menu, komunikatów ostrzegawczych i komunikatów z listy 
komunikatów.

Security Lock*1 On/Off: Ta funkcja umożliwia ograniczenie dostępu do projektora wyłącznie 
do użytkowników autoryzowanych za pomocą hasła. Procedura konfiguracji 
blokady bezpieczeństwa przebiega następująco:

1 Wybierz wartość “On” i naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić menu 
ustawienia.

2 Wprowadź hasło za pomocą przycisków MENU, V/v/B/b i przycisku 
ENTER. (Domyślne hasło to “ENTER, ENTER, ENTER, ENTER”).

3 Wprowadź nowe hasło za pomocą przycisków MENU, V/v/B/b i 
przycisku ENTER.

4 Ponownie wprowadź hasło, aby je potwierdzić.
Hasło należy wprowadzić po włączeniu projektora, którego kabel zasilający 
został wcześniej odłączony i ponownie podłączony.
Aby anulować blokadę bezpieczeństwa, należy wybrać wartość “Off”. 
Zostanie wyświetlona prośba o ponowne wprowadzenie hasła.
Jeżeli wprowadzenie prawidłowego hasła nie powiedzie się w trzech 
kolejnych próbach, korzystanie z projektora nie będzie możliwe. W takim 
przypadku należy nacisnąć przycisk ?/1, aby aktywować tryb czuwania, a 
następnie ponownie włączyć zasilanie.

Control Key 
Lock

On/Off: Wybranie wartości “On” powoduje zablokowanie wszystkich 
przycisków panelu sterowania projektorem. Po wybraniu wartości “On” 
można jednak nadal wykonywać następujące czynności:
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk ?/1 przez ok. 10 sekund w trybie czuwania.

c  Nastąpi wyłączenie projektora.
• Naciśnij przycisk MENU i przytrzymaj go przez ok. 10 sekund, gdy 

urządzenie jest włączone.
c Wybranie wartości “Off” opcji “Control Key Lock” powoduje wyłączenie 

blokady przycisków projektora.

Uwaga
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Menu Connection/Power
Menu Connection/Power służy do konfiguracji połączeń i opcji zasilania.

Pozycje Opis pozycji

LAN Settings
IP Address 
Setup*9

Auto (DHCP): Adres IP jest automatycznie przypisywany z serwera 
DHCP, np. z routera.
Manual: Adres IP jest określany ręcznie.

WLAN Settings*10

WLAN 
Connection*8

On/Off: Ustawienie działania modułu USB bezprzewodowej sieci LAN 
(nie dostarczony w zestawie) na On/Off.

WLAN 
Network*14

Access Pt. (Auto)/Access Pt. (Manual)/Client *11: Zmienia tryb sieci 
WLAN. *12

Input-A Signal Sel. Auto/Computer/Video GBR/Component: W przypadku wybrania 
wartości “Auto” typ wejściowego sygnału wideo jest wybierany 
automatycznie, jeśli wybrano złącze “Input-A”. *1

ECO
Lamp Mode High/Standard/Low/Auto*5 *7: W przypadku wybrania wartości “High” 

obraz staje się jaśniejszy, a pobór mocy wzrasta. W przypadku wybrania 
wartości “Low” pobór mocy jest ograniczany, jednak obraz może być 
ciemniejszy. W przypadku wybrania wartości “Auto” jasność jest regulowana 
automatycznie w zależności od wyświetlanej treści. Ciemne obrazy są 
wyświetlane ze zmienioną jasnością, co pozwala zaoszczędzić energię. Jasne 
obrazy są wyświetlane w wyraźny sposób bez zmiany jasności.

Constant 
Brightness

On/Off: Opcja dostępna, gdy ustawiony tryb lampy to High. Światło 
jest emitowane z określoną jasnością. *13

Auto Power Saving
With No Input Lamp Cutoff: Jeśli przez więcej niż 10 minut nie będzie odbierany 

żaden sygnał, lampa zostanie automatycznie wyłączona, a pobór mocy 
ograniczony. Lampa zapala się ponownie, kiedy wprowadzony zostaje 
sygnał lub wciśnięty jeden z przycisków. W trybie Lamp Cutoff 
wskaźnik ON/STANDBY świeci na pomarańczowo. (strona 51)
Standby*6: Jeśli przez więcej niż 10 minut nie będzie odbierany żaden 
sygnał, zasilanie jest automatycznie odłączane i urządzenie przełącza 
się w tryb czuwania.
Off: Można włączyć tryb With No Input.

With Static Signal Lamp Dimming*4 *5 *7: Jeśli obraz nie zmienia się przez około 10 sekund, 
intensywność świecenia lampy jest stopniowo zmniejszana (średnio o 10% 
do 15%*3) względem ustawienia wybranego w menu Lamp Mode. Lampa 
automatycznie wygasza się do około 30% wydajności w zależności od 
wybranego czasu (bez zmiany sygnału wejściowego): “5”, “10”, “15”, 
“20” minut lub “Demo.”. Podczas wygaszania lampy jest widoczny 
komunikat “Lamp Dimming”. W przypadku wybrania pozycji “Demo.” 
obraz zacznie się wygaszać po około 40 sekundach. Gdy zostanie wykryta 
jakakolwiek zmiana w sygnale lub wykonana dowolna operacja (na pilocie 
lub panelu sterującym), nastąpi przywrócenie zwykłej jasności.
Off: Można włączyć tryb With Static Signal.

Standby Mode*2 Standard/Low: Wybranie wartości “Low” powoduje obniżenie poboru 
mocy w trybie czuwania.
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*1: W zależności od sygnału wejściowego może to nie być optymalne rozwiązanie. W takiej 
sytuacji należy ręcznie zmienić wartość opcji w zależności od podłączonego sprzętu.

*2: Jeśli opcja “Standby Mode” jest ustawiona na wartość “Low”, nie można korzystać z sieci ani 
funkcji sterowania przez sieć, gdy projektor działa w trybie czuwania.

*3: Różni się to w zależności od ustawienia “Lamp Mode”. 
*4: Gdy lampa jest stopniowo wygaszana, może być zauważalna zmiana jasności. Dostrzeżenie 

wygaszenia lampy może być możliwe dopiero po przywróceniu oryginalnej jasności 
spowodowanym zmianą sygnału wejściowego.

*5: Ten tryb nie działa przez około trzy minuty po zaświeceniu lampy. W zależności od sygnału 
wejściowego zmiana sygnału może nie zostać wykryta. Podczas wygaszania lampa może się 
okresowo rozjaśniać. Nie należy tego jednak traktować jako usterkę. Jeśli wybrano tryb With 
No Input, ma on wyższy priorytet.

*6: Aby uniknąć przełączenia w tryb czuwania przy braku sygnału wejściowego, należy wybrać 
pozycję “Off”.

*7: Nie działa, gdy jako wyjście wybrano ustawienie “Type A USB”, “Type B USB” lub 
“Network”. W tym przypadku ustawienie odpowiada ustawieniu “Standard”.

*8: Zastosowanie zmian w ustawieniach sieci WLAN może chwilę trwać.
*9: Aby ręcznie ustawić adres IP, należy wybrać pozycję “Manual”, nacisnąć przycisk “Apply”, a 

następnie wprowadzić adres IP.
*10: W przypadku wysyłania obrazów lub plików z tabletu/smartfona i wyświetlania ich należy 

(strona 44), ustawić opcję “WLAN Network” na “Access Pt. (Auto)” lub “Access Pt. 
(Manual)”, aby jako punktu dostępu używać modułu USB bezprzewodowej sieci LAN IFU-
WLM3 (nie dostarczony w zestawie).

*11: Domyślne ustawienia fabryczne opcji “Access Pt. (Manual)” podano niżej.
SSID: VPL + Adres MAC w sieci LAN
Metoda zabezpieczeń: WEP(64bit)
Hasło: sony1
Aby zmienić konfigurację ustawienia “Access Pt. (Manual)”, należy użyć przeglądarki 
internetowej.
Szczegółowe informacje znajdują się w temacie “Konfigurowanie sieci WLAN projektora” 
(strona 35).
Jeśli skonfigurowano ustawienie “Access Pt. (Manual)” i jest używana funkcja prezentacji 
przez sieć (strona 41) w celu połączenia z siecią należy wybrać opcję “Manual Connect”.

*12: Aby zmienić konfigurację ustawienia “Client”, należy użyć przeglądarki internetowej. 
Szczegółowe informacje znajdują się w temacie “Konfigurowanie sieci WLAN projektora” 
(strona 35).

*13: Tryb stałej jasności Constant Brightness będzie włączony przez około 2000 godziny po 
aktywacji w początkowym okresie użytkowania. Po tym czasie zostanie automatycznie 
wyłączony. Czas aktywacji i jasność mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.

*14: Jeśli projektor nie może nawiązać połączenia bezprzewodowego, należy ponownie kliknąć 
opcję [Apply], aby sprawdzić, czy połączenie zostało ustanowione. Szczegółowe informacje 
znajdują się w temacie “Konfigurowanie sieci WLAN projektora” (strona 35).

Direct Power On On/Off: W przypadku wybrania wartości “On” można włączyć 
zasilanie bez aktywacji trybu czuwania, gdy wtyczka kabla zasilającego 
jest podłączona do gniazda ściennego. Gdy projektor jest wyłączony, 
niezależnie od wartości wybranej dla opcji Direct Power On można 
odłączyć wtyczkę kabla zasilającego bez aktywacji trybu czuwania. 

Uwagi

Pozycje Opis pozycji

01COV.book  Page 29  Thursday, October 23, 2014  6:23 PM



E:\-YAMADA\1022K_4125560111VPLMX20WW_GB\07C04.fm masterpage: Left

30 Menu Installation

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

Menu Installation
Menu Installation jest używane podczas instalacji projektora.

*1: Jeśli opcja “High Altitude Mode” jest ustawiona na wartość “On”, prędkość obrotowa 
wentylatora zwiększa się i następuje wzrost generowanego hałasu.

*2: Ponieważ funkcja Keystone jest realizowana elektronicznie, obraz może być czasem 
zniekształcony.

Pozycje Opis pozycji

Image Flip HV/H/V/Off: Odwraca rzutowany obraz poziomo lub pionowo w 
zależności od wybranej metody instalacji.

Installation Attitude Right Side Up/Upside Down/Link to Image Flip: Zmienia sposób 
chłodzenia zależnie od wysokości instalacji. W przypadku wybrania 
wartości “Link to Image Flip” ustawienie chłodzenia zmienia się w 
zależności od ustawienia “Image Flip”. Kontynuowanie używania 
urządzenia przy nieprawidłowym ustawieniu może wpłynąć na 
niezawodność jego podzespołów.

High Altitude 
Mode*1

On/Off: Jeśli projektor jest używany na wysokości co najmniej 1500 m 
n.p.m., należy wybrać wartość “On”. Kontynuowanie używania urządzenia 
przy nieprawidłowym ustawieniu może wpłynąć na niezawodność jego 
podzespołów.

V Keystone*2 Auto/Manual*2: Im większa wartość, tym węższa górna część 
wyświetlanego obrazu. Im mniejsza wartość, tym obraz jest węższy na 
dole.

Uwagi
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Menu Information
Menu Information pozwala sprawdzić stan projektora, na przykład całkowity czas używania 
lampy.

*1: W zależności od sygnału wejściowego te pozycje mogą nie być wyświetlane.

Pozycje Opis pozycji

Model Name Wyświetla nazwę modelu.

Serial No. Wyświetla numer seryjny urządzenia.

fH/fV*1 Wyświetla częstotliwość poziomą/pionową bieżącego sygnału 
wejściowego.

Signal Type Wyświetla typ bieżącego sygnału wejściowego.

Lamp Timer Podaje łączny czas używania lampy.

Uwaga
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B Sieć

Korzystanie z funkcji sieciowych
Podłączenie do sieci zapewnia możliwość korzystania z następujących funkcji:
• sprawdzanie bieżącego stanu projektora za pomocą przeglądarki internetowej,
• zdalne sterowanie projektorem za pomocą przeglądarki internetowej,
• odbieranie raportów e-mail z projektora,
• wprowadzanie ustawień sieciowych projektora,
• wyświetlanie komunikatów na rzutowanym obrazie za pomocą aplikacji,
• obsługa nadzoru sieciowego i protokołu sterowania (Advertisement, PJ Talk, PJ Link, AMX 

DDDP [Dynamic Device Discovery Protocol], Crestron RoomView).

• Ekrany menu przedstawione w niniejszym opisie mogą się różnić w zależności od używanego 
modelu.

• Obsługiwane przeglądarki internetowe to programy Internet Explorer w wersji 6/7/8/9/10.
• Menu jest wyświetlane wyłącznie w języku angielskim.
• Jeśli podczas uzyskiwania dostępu do projektora z komputera w przeglądarce na komputerze jest 

aktywna opcja [Use a proxy server], należy usunąć zaznaczenie pola wyboru, aby komunikacja 
była nawiązywana z pominięciem serwera proxy.

• Do wyświetlania komunikatów jest wymagana dedykowana aplikacja Projector Station for 
Network Control (w wersji 1.1 lub nowszej). Informacje o pobieraniu aplikacji Projector Station 
for Network Control oraz szczegółowy opis jej obsługi można znaleźć pod następującym adresem 
URL.
http://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-projectors/resource.downloads
Aby uzyskać szczegółowe informacje o aplikacji Projector Station for Network Control, należy się 
skontaktować z lokalnym sprzedawcą produktów marki Sony.

1 Podłącz kabel sieci LAN (strona 10).

2 Skonfiguruj ustawienia sieciowe 
projektora za pomocą opcji “LAN 
Settings” w menu Connection/Power 
(strona 28).

3 Włącz przeglądarkę internetową na 
komputerze, wprowadź w polu poniższy 
adres, a następnie naciśnij klawisz Enter.
http://xxx.xxx.xxx.xxx
(xxx.xxx.xxx.xxx: adres IP projektora)
Adres IP projektora można sprawdzić w 
opcji “LAN Settings” w menu 
Connection/Power (strona 28).

W przeglądarce internetowej zostanie 
wyświetlone następujące okno:

Po wprowadzeniu ustawień sieciowych 
można otworzyć okno sterowania, 
wykonując czynność opisaną w punkcie 
3 tej procedury.

Uwagi

Wyświetlanie okna sterowania projektorem za pomocą 
przeglądarki internetowej
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Obsługa okna sterowania

Przełączanie stron
Aby wyświetlić wybraną stronę ustawień, 
należy kliknąć jeden z przycisków 
przełączania stron.

Określanie ograniczeń dostępu
Można ograniczyć użytkownikowi dostęp 
do określonych stron.

Administrator: Dostęp do wszystkich 
stron

User: Dostęp do wszystkich stron z 
wyjątkiem strony Setup

Ograniczenie dostępu można ustawić za 
pomocą opcji [Password] na stronie Setup. 
Podczas pierwszego wyświetlenia strony Setup 
należy jako nazwę użytkownika w polu Name 
wprowadzić “root”, a w polu hasła Password 
użytkownika User wpisać “Projector”.
Nazwa użytkownika Administrator ustawiona 
wstępnie w polu Name to “root”.

Zmieniając hasło, nowe hasło należy 
wprowadzić po usunięciu uprzednio 
skonfigurowanego hasła (*****).

• Zmiana hasła jest zdecydowanie zalecana ze 
względu na bezpieczeństwo.

• W przypadku zapomnienia hasła należy się 
skontaktować ze specjalistą z firmy Sony.

Bieżące ustawienia projektora można 
sprawdzić na stronie Information.

Projektor można obsługiwać z komputera na 
stronie Control.

Funkcje przycisków widocznych w obszarze 
obsługi są takie same jak funkcje 
przycisków dostępne na pilocie zdalnego 
sterowania.

Uwagi

Przyciski przełączania stron

Obszar wprowadzania 
danych użytkownika 
[Administrator] Obszar wprowadzania

danych użytkownika
[User]

Sprawdzanie informacji 
dotyczących projektora

Obsługa projektora z 
komputera

Obszar informacji

Obszar obsługi
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Funkcję raportowania e-mail można 
skonfigurować na stronie Setup.
Wprowadzone wartości zostaną 
zastosowane po kliknięciu ikony [Apply].

1 Kliknij przycisk [Owner information], 
aby wprowadzić informacje o właścicielu 
przedstawiane w raporcie e-mail.

2 Określ czas przesyłania raportu e-mail.
Kliknij przycisk [Mail Report], aby 
otworzyć stronę Mail Report.
Lamp Reminder (Lamp1): Określ czas 

wysłania raportu e-mail dotyczącego 
wymiany lampy. Aby zresetować 
przypomnienie o wymianie lampy 
Lamp Reminder, przejdź do opcji 
“Lamp Timer Reset” na projektorze 
(strona 26).

Maintenance Reminder: Określ czas 
wysłania raportu e-mail dotyczącego 
konserwacji. Aby zresetować 
przypomnienie o konserwacji 
Maintenance Reminder, zaznacz pole 
wyboru RESET i kliknij przycisk 
[Apply].

3 Wprowadź adres poczty wychodzącej 
w polu Email Address, a następnie 
zaznacz pole wyboru Report Timing 
dotyczące wysyłanego raportu e-mail.

4 Określ konto pocztowe używane do 
wysyłania raportów e-mail.
Mail Address: Wprowadź adres e-mail.
Outgoing Mail Server (SMTP): 

Wprowadź adres serwera poczty 
wychodzącej (SMTP).

Required Authentication: Zaznacz to 
pole wyboru, jeśli do wysyłania 
poczty jest wymagane 
uwierzytelnianie.

Requires the use of POP 
Authentication before sending email 
(POP before SMTP): Zaznacz to pole 
wyboru, aby przed wysłaniem poczty 
e-mail było przeprowadzane 
uwierzytelnianie POP.

Incoming Mail Server (POP3): 
Wprowadź adres e-mail serwera 
poczty przychodzącej (POP3) 
używanego do uwierzytelniania POP.

Account Name: Wprowadź nazwę 
konta pocztowego.

Password: Wprowadź hasło.

Korzystanie z funkcji 
raportowania e-mail

1Przycisk Owner information

2

3

4

6
5

Przycisk Mail Report
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SMTP Authentication: Zaznacz to pole 
wyboru, aby podczas wysyłania 
poczty e-mail było stosowane 
uwierzytelnianie SMTP.

Account Name: Wprowadź nazwę 
konta pocztowego.

Password: Wprowadź hasło.

5 Zatwierdź treść raportu e-mail.
Po kliknięciu przycisku [View] zostanie 
wyświetlona treść raportu e-mail.

6 Wyślij testową wiadomość e-mail.
Zaznacz pole wyboru Send test mail, a 
następnie kliknij przycisk [Apply], aby 
wysłać testową wiadomość e-mail na 
skonfigurowany adres.

• Funkcja raportu e-mail nie dziala, jesli w 
sieci jest blokowana komunikacja Outbound 
Port25, gdyz uniemozliwia to dostep do 
serwera SMTP.

• W polu tekstowym nie można wprowadzać 
następujących znaków: “ ' ”, “ “ ”, “ \ ”, 
“ & ”, “ < ”, “ > ”

Funkcję sieci LAN można skonfigurować na 
stronie Setup.
Wprowadzone wartości zostaną 
zastosowane po kliknięciu ikony [Apply].

1 Kliknij przycisk [Network], aby 
otworzyć stronę Network.

2 Ustaw opcje protokołu internetowego.
Obtain an IP address automatically: 

Automatycznie pobiera ustawienia 
sieci z urządzenia pełniącego funkcję 
serwera DHCP, na przykład routera. 
W polach IP Address, Subnet Mask, 
Default Gateway, Primary DNS i 
Secondary DNS są wyświetlane 
wartości pobrane z serwera DHCP. 

Specify an IP address: Ręczne 
skonfigurowanie sieci.

-IP Address: Wprowadź adres IP 
projektora.

-Subnet Mask: Wprowadź maskę 
podsieci projektora.

-Default Gateway: Wprowadź bramę 
domyślną projektora.

-Primary DNS: Wprowadź adres 
podstawowego serwera DNS 
projektora.

-Secondary DNS: Wprowadź adres 
pomocniczego serwera DNS 
projektora.

3 Ustaw opcje sieci Ethernet.
MAC Address: Wyświetla adres MAC 

projektora.
Speed: Wybierz szybkość sieci 

projektora.

Funkcję sieci WLAN można skonfigurować 
na stronie Setup.
Wprowadzone wartości zostaną 
zastosowane po kliknięciu ikony [Apply].

1 Kliknij przycisk [WLAN Setting], aby 
otworzyć stronę WLAN Setting.

Uwagi

Konfigurowanie sieci LAN 
projektora

Przycisk Network Obszar ustawień 
sieci LAN

Konfigurowanie sieci WLAN 
projektora
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2 Włącz lub wyłącz nadawanie fali 
radiowej przez moduł USB 
bezprzewodowej sieci LAN.
Wireless ON: Włącza nadawanie fali 

radiowej przez moduł USB 
bezprzewodowej sieci LAN.

Wireless OFF: Wyłącza nadawanie fali 
radiowej przez moduł USB 
bezprzewodowej sieci LAN.

WLAN Network: Ustawia tryb 
działania modułu USB 
bezprzewodowej sieci LAN.

3 (a) Wprowadź ustawienia trybu 
Access Pt.
Gdy moduł USB bezprzewodowej sieci 
LAN działa w trybie punktu dostępu, 
należy ustawić opcje punktu dostępu.

Probe Response ON: Odpowiada na 
żądanie sondowania od klienta.

Probe Response OFF: Nie odpowiada 
na żądanie sondowania od klienta.

Network Name (SSID): Wyświetla 
identyfikator SSID punktu dostępu, 
jeśli opcja “WLAN Network” jest 
ustawiona na “Access Pt. (Auto)”.
Jeśli jest wybrana opcja “Access Pt. 
(Manual)”, należy wprowadzić 
identyfikator SSID punktu dostępu.

Channel Setting: Wyświetla kanał 
punktu dostępu, jeśli opcja “WLAN 
Network” jest ustawiona na “Access 
Pt. (Auto)”. 
Jeśli jest wybrana opcja “Access Pt. 
(Manual)”, należy wprowadzić kanał 
punktu dostępu.

Encryption Type: Wyświetla metodę 
zabezpieczeń punktu dostępu, jeśli 
opcja “WLAN Network” jest 
ustawiona na “Access Pt. (Auto)”. 
Jeśli jest wybrana opcja “Access Pt. 
(Manual)”, należy wybrać metodę 
zabezpieczeń z poniższej listy.

Key: Należy wprowadzić hasło metody 
zabezpieczeń punktu dostępu zgodnie 
z wybranym typem szyfrowania, jak 
poniżej;

Pozycje Opis
Access Pt. 
(Auto)

Aktywuje tryb punktu 
dostępu w module USB 
bezprzewodowej sieci LAN. 
Opcje sieci WLAN są 
konfigurowane 
automatycznie.

Access Pt. 
(Manual)

Aktywuje tryb punktu 
dostępu w module USB 
bezprzewodowej sieci LAN. 
Opcje sieci WLAN należy 
skonfigurować ręcznie.

Client Aktywuje tryb klienta w 
module USB 
bezprzewodowej sieci LAN.

3-(a)

2

Przycisk WLAN Setting

Typ 
szyfrowania Opis

Open Ustawia metodę 
zabezpieczeń punktu 
dostępu na otwarte 
uwierzytelnianie systemów.

WEP 64bit Ustawia metodę 
zabezpieczeń punktu 
dostępu na szyfrowanie 
WEP (64bit).

WEP 128bit Ustawia metodę 
zabezpieczeń punktu 
dostępu na szyfrowanie 
WEP (128bit).

MIX (WPA-
PSK/WPA2-
PSK (TKIP/
AES))

Ustawia metodę 
zabezpieczeń punktu 
dostępu na MIX. (Ta 
metoda odpowiada 
metodom zabezpieczeń: 
WPA-PSK (TKIP/AES) i 
WPA2-PSK (AES)).

WPA2-
PSK(AES)

Ustawia metodę 
zabezpieczeń punktu 
dostępu na szyfrowanie 
WPA2-PSK (AES).
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(b) Wprowadź ustawienia trybu 
Client.
Gdy moduł USB bezprzewodowej sieci 
LAN działa w trybie klienta, należy 
ustawić opcje klienta (ustawić opcje 
punktu dostępu, z którym projektor 
próbuje nawiązać połączenie).

Connection Status: Wyświetla stan 
połączenia między punktem dostępu i 
projektorem.

ESSID: Wprowadź identyfikator 
ESSID punktu dostępu, z którym 
projektor próbuje nawiązać 
połączenie.

Encryption Type: Wybierz metodę 
zabezpieczeń punktu dostępu, z 
którym projektor próbuje nawiązać 
połączenie.

Key: Należy wprowadzić hasło metody 
zabezpieczeń punktu dostępu zgodnie 
z wybranym typem szyfrowania, jak 
poniżej;

Obtain an IP address automatically: 
Automatycznie pobiera ustawienia 
sieci z urządzenia pełniącego funkcję 
serwera DHCP, na przykład routera. 
W polach IP Address, Subnet Mask, 
Default Gateway, Primary DNS i 
Secondary DNS są wyświetlane 
wartości pobrane z serwera DHCP.

Typ 
szyfrowania Hasło

Open Nie można wprowadzić 
hasła.

WEP 64bit Hasło musi się składać z 
5 znaków ASCII.

WEP 128bit Hasło musi się składać z 
13 znaków ASCII.

MIX (WPA-
PSK/WPA2-
PSK (TKIP/
AES)) lub 
WPA2-PSK 
(AES)

Hasło musi się składać z 
8–63 znaków ASCII.

3-(b)

Typ 
szyfrowania Opis

Open Ustawia metodę 
zabezpieczeń punktu 
dostępu na otwarte 
uwierzytelnianie 
systemów.

WEP 64bit Ustawia metodę 
zabezpieczeń punktu 
dostępu na szyfrowanie 
WEP (64bit).

WEP 128bit Ustawia metodę 
zabezpieczeń punktu 
dostępu na szyfrowanie 
WEP (128bit).

MIX (WPA-
PSK/WPA2-
PSK (TKIP/
AES))

Ustawia metodę 
zabezpieczeń punktu 
dostępu na MIX. (Ta 
metoda odpowiada 
metodom zabezpieczeń: 
WPA-PSK (TKIP/AES) i 
WPA2-PSK (AES)).

WPA2-PSK 
(AES)

Ustawia metodę 
zabezpieczeń punktu 
dostępu na szyfrowanie 
WPA2-PSK (AES).

Typ 
szyfrowania Opis

Open Nie można wprowadzić 
hasła.

WEP 64bit Hasło musi się składać z 
5 znaków ASCII.

WEP 128bit Hasło musi się składać z 
13 znaków ASCII.

MIX (WPA-
PSK/WPA2-
PSK (TKIP/
AES)) lub
WPA2-PSK 
(AES)

Hasło musi się składać z 
8–63 znaków ASCII.
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Specify an IP address: Ręczne 
skonfigurowanie sieci.

-IP Address: Wprowadź adres IP 
projektora.

-Subnet Mask: Wprowadź maskę 
podsieci projektora.

-Default Gateway: Wprowadź bramę 
domyślną projektora.

-Primary DNS: Wprowadź adres 
podstawowego serwera DNS 
projektora.

-Secondary DNS: Wprowadź adres 
pomocniczego serwera DNS 
projektora.

MAC Address: Wyświetla adres MAC 
modułu USB bezprzewodowej sieci 
LAN.

Ustawienia protokołu sterowania można 
zmienić na stronie Setup. Wprowadzone 
wartości zostaną zastosowane po kliknięciu 
ikony [Apply].

1 Kliknij przycisk [Advanced Menu], 
aby wyświetlić przyciski pozwalające 
skonfigurować więcej ustawień.

2 (a) Skonfiguruj anonsowanie.

Start Advertisement Service: 
Włącz lub wyłącz usługę 
Advertisement. Opcje usługi 
Advertisement są aktywne tylko wtedy, 
gdy ta funkcja jest włączona. Domyślnie 
ta funkcja jest wyłączona.
-Community: 
Należy wprowadzić nazwę społeczności 
dotyczącą usług Advertisement i PJ 
Talk. Każda zmiana społeczności usługi 
Advertisement powoduje również 
zmianę społeczności usługi PJ Talk. 
Można wprowadzić tylko cztery znaki 
alfanumeryczne. Domyślne ustawienie 
fabryczne to “SONY”. Zaleca się, aby 
zmienić domyślną fabryczną nazwę 
społeczności w celu uniknięcia 
nieupoważnionego dostępu do 
projektora z innych komputerów.
-Port No.:
Wprowadź port transmisji usługi 
Advertisement. Domyślne ustawienie 
fabryczne to “53862”.
-Interval:
Wprowadź interwał transmisji (w 
minutach) usługi Advertisement. 
Domyślne ustawienie fabryczne to “30”.
-Broadcast Address:
Wprowadź miejsce docelowe transmisji 
danych usługi Advertisement. Jeśli nie 
zostanie wprowadzona żadna wartość, 
dane będą rozpowszechniane w tej 
samej podsieci roboczej.

Konfigurowanie protokołu 
sterowania projektorem

Przycisk Advanced Menu

Przycisk Advertisement

Obszar ustawień 
usługi Advertisement
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(b) Skonfiguruj opcje usługi PJ 
Talk.

Start PJ Talk Service:
Włącz lub wyłącz usługę PJ Talk. Opcje 
usługi PJ Talk są aktywne tylko wtedy, 
gdy ta funkcja jest włączona. Domyślnie 
ta funkcja jest wyłączona.
-Community:
Należy wprowadzić nazwę społeczności 
dotyczącą usług Advertisement i PJ 
Talk. Każda zmiana społeczności usługi 
PJ Talk powoduje również zmianę 
społeczności usługi Advertisement. 
Można wprowadzić tylko cztery znaki 
alfanumeryczne. Domyślne ustawienie 
fabryczne to “SONY”. Zaleca się, aby 
zmienić domyślną fabryczną nazwę 
społeczności w celu uniknięcia 
nieupoważnionego dostępu do 
projektora z innych komputerów.
-Port No.:
Należy wprowadzić port transmisji 
usługi PJ Talk. Domyślne ustawienie 
fabryczne to “53484”.
-Timeout:
Należy wprowadzić czas (w minutach), 
jaki musi upłynąć przed wyłączeniem 
komunikacji usługi PJ Talk w sytuacji, 
gdy zostanie ona rozłączona. Domyślne 
ustawienie fabryczne to “30”.
-Host Address:
Należy wprowadzić adres IP, z którego 
serwer funkcji PJ Talk może odbierać 
dane. Jeśli nie zostanie wprowadzony 

żaden adres IP, polecenia będą odbierane 
ze wszystkich adresów IP. Po 
wprowadzeniu adresu IP dostęp będzie 
dozwolony wyłącznie z tego adresu IP. 
Ze względu na bezpieczeństwo zaleca 
się, aby ograniczyć dostęp i wprowadzić 
adres IP. 

(c) Skonfiguruj opcje usługi PJ 
Link.

 Start PJ Link Service:
Włącz lub wyłącz usługę PJ Link. Opcje 
usługi PJ Link są aktywne tylko wtedy, 
gdy ta funkcja jest włączona. Domyślnie 
ta usługa jest wyłączona. 
-Requires Authentication:
Można włączyć lub wyłączyć 
uwierzytelnianie usługi PJ Link.
-Password:
Należy wprowadzić hasło 
uwierzytelniania usługi PJ Link. 
Informacje o fabrycznie domyślnym 
haśle znajdują się w specyfikacji usługi 
PJ Link.

Przycisk PJ Talk

Obszar ustawień usługi PJ Talk

Przycisk PJ Link

Obszar ustawień usługi PJ Link
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(d) Skonfiguruj opcje usługi 
systemowej.

Start DDDP Service:
Włącz lub wyłącz usługę DDDP. 
Szczegółowe informacje znajdują się w 
specyfikacji usługi DDDP dostarczonej 
przez firmę AMX Corporation. 
Domyślnie ta funkcja jest wyłączona. 
Crestron Control:
Szczegółowe informacje znajdują się w 
katalogach produktów i innych 
dokumentach dostarczonych przez firmę 
Crestron Corporation.
-IP Address:
Wprowadź adres IP serwera 
systemowego Crestron.
-IP ID:
Wprowadź identyfikator IP ID 
protokołu CIP.
-Port No.:
Wprowadź numer portu serwera 
protokołu CIP.

(e) Zresetuj ustawienia sieciowe.

Reset:
Przywraca fabrycznie domyślne 
wartości wszystkich ustawień 
przeglądarki internetowej.

Przycisk Service

Obszar ustawień usługi systemowej

Przycisk Reset Resetowanie
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B Funkcja prezentacji przez sieć

Korzystanie z funkcji prezentacji przez sieć
Funkcja prezentacji przez sieć pozwala wykonywać następujące czynności:
• Podłączanie maksymalnie ośmiu komputerów do projektora.
• Jednoczesne wyświetlanie obrazów z maksymalnie czterech komputerów.
• Podłączenie do projektora modułu USB bezprzewodowej sieci LAN (nie dostarczony w zestawie) 

jako punktu dostępu pozwala bezprzewodowo podłączyć projektor do siedmiu komputerów.

Funkcja prezentacji przez sieć wymaga zainstalowania aplikacji Projector Station for Network 
Presentation (na dostarczonej płycie CD-ROM). Informacje na temat aplikacji Projector 
Station for Network Presentation można znaleźć w internetowej witrynie firmy Sony: 
https://www.servicesplus.sel.sony.com/
Wymagania systemowe dotyczące używania aplikacji są następujące:

System operacyjny
Windows XP: Home/Professional (zalecany)
Windows Vista: Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise
Windows 7: Home Premium/Professional (zalecany)/Ultimate/Enterprise
Windows 8
Mac OS X: 10.6.x/10.7.x/10.8.x

Procesor 
Pentium4 2,8 GHz lub szybszy

• Do zainstalowania aplikacji są wymagane uprawnienia administracyjne. 
• Jeśli nie masz uprawnień administracyjnych, aplikacja może nie działać prawidłowo.
• Jeśli jest zainstalowana zapora lub oprogramowanie zabezpieczające, aplikacja może nie działać 

prawidłowo.
• W zależności od typu karty sieciowej aplikacja może nie działać prawidłowo.
• Obrazy z odtwarzacza filmów (Media Player, itp.) mogą nie być wyświetlane prawidłowo.

1 Zamknij wszystkie uruchomione 
aplikacje.

2 Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do 
stacji CD-ROM komputera.

3 Otwórz płytę CD-ROM.
Komputery z systemem Windows:
Dwukrotnie kliknij plik .exe. Po 
wyświetleniu komunikatu “User Account 
Control” kliknij opcję “Allow” lub “Yes”.
Komputery z systemem Mac:
Dwukrotnie kliknij plik .pkg.

4 Zainstaluj oprogramowanie, 
postępując zgodnie z instrukcjami 
ekranowymi.

1 Podłącz projektor do sieci.
W przypadku połączenia kablowego 
podłącz projektor kablem LAN i 
wprowadź ustawienia sieci. 
Szczegółowe informacje znajdują się w 
temacie “LAN Settings” (strona 28) i 
“Konfigurowanie sieci WLAN 
projektora” (strona 35).

Uwagi

Instalowanie aplikacji 
Projector Station for Network 
Presentation

Uruchamianie aplikacji 
Projector Station for Network 
Presentation
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W przypadku połączenia 
bezprzewodowego patrz temat “Złącze 
LAN” (strona 10) lub “Złącze USB (Typ 
A) ( )” (strona 11). Sprawdź także 
temat “WLAN Settings” (strona 28). 

2 Włącz projektor.
Jako źródło sygnału wejściowego 
wybierz wartość “Network” (strona 15).

3 Uruchom aplikację Projector Station 
for Network Presentation.
Komputery z systemem Windows:
Wybierz na komputerze pozycje [Start]-
[Wszystkie programy]-[Projector 
Station for Network Presentation].
Komputery z systemem Mac:
Dwukrotnie kliknij pozycję [Projector 
Station for Network Presentation] w 
folderze Aplikacje.

Po uruchomieniu aplikacji Projector Station 
for Network Presentation zostanie 
wyświetlone okno ustawień połączenia. 

1 Wyszukaj projektory podłączone do 
sieci.
Kliknij pozycję “Search” w oknie 
ustawień połączenia, aby wyszukać 
projektory.
Komputery z systemem Windows:

Komputery z systemem Mac:

• Wygląd ekranu aplikacji może ulec zmianie 
bez powiadomienia.

• Gdy projektor jest podłączony 
bezprzewodowo do sieci i ustawienie 
“SSID” zostanie zmienione z fabrycznego na 
inne, projektor może nie zostać odnaleziony.

• Gdy projektor jest kablowo podłączony do 
sieci, może nie zostać odnaleziony w 
zależności od środowiska sieciowego.

• W przypadku podłączania projektora ze 
zmienionymi wartościami opcji “SSID”, 
“Security Method” i “Wireless Password” w 
menu “Wireless LAN Setting” należy 
wybrać opcję “Manual Connect” i ręcznie 
nawiązać połączenie.

2 Wybierz projektor, który ma 
wyświetlać obraz.
Zaznacz pole wyboru.

3 Kliknij polecenie “Connect”.
Jeśli obraz jest wyświetlany przez 
innych użytkowników, na ekranie 
pojawi się kontroler. Kliknij ikonę , 
aby rozpocząć wyświetlanie obrazu 
(strona 43).
Jeśli obraz nie jest wyświetlany przez 
żadnego użytkownika, na ekranie 
pojawi się kontroler i rozpocznie się 
wyświetlanie obrazu. 

Ustawienia związane z wyświetlaniem (na 
przykład rozdzielczość komputera) zmieniają 
się w chwili uruchomienia aplikacji.

Wyświetlanie obrazu

Uwagi

Uwaga
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Komputery z systemem Windows:

Komputery z systemem Mac:

Ustawienia połączenia

Pozycje Opis pozycji
Wireless LAN 
Adapter (tylko 
dla Windows)

Wybór karty sieci 
bezprzewodowej LAN 
używanej z aplikacją 
Projector Station for 
Network Presentation 
(wyświetlana, tylko jeśli jest 
używane połączenie 
bezprzewodowe).

Connection 
History 

Lista profilów, które były 
uprzednio połączone.

Search Results Wyświetlenie wyników 
wyszukiwania.

Profile Name Wyświetlenie zastrzeżonych 
nazw projektorów 
znalezionych w sieci.

Connection Wyświetlenie metody 
połączenia (połączenie 
kablowe / bezpośrednie 
połączenie bezprzewodowe).
Wyświetlenie mocy sygnału 
sieci bezprzewodowej 
(pozycja wyświetlana, tylko 
jeśli jest używane połączenie 
bezprzewodowe).

SSID Wyświetlenie identyfikatora 
SSID (pozycja wyświetlana, 
tylko jeśli jest używane 
połączenie bezprzewodowe).

IP Address Wyświetlenie adresu IP 
(pozycja wyświetlana, tylko 
jeśli jest używane połączenie 
kablowe).

Search Rozpoczęcie wyszukiwania 
projektorów w sieci.

Delete Usunięcie wybranego 
profilu.

Property Wyświetlenie właściwości 
wybranego profilu.

Connect Połączenie z wybranym 
projektorem i rozpoczęcie 
wyświetlania obrazu.

Manual 
Connect 

Ręczne wprowadzenie 
identyfikatora SSID lub 
adresu IP w celu nawiązania 
połączenia z projektorem, a 
następnie rozpoczęcie 
wyświetlania obrazu.

Używanie kontrolera

Pozycje Funkcje

Rozpoczęcie wyświetlania 
obrazu.

Wstrzymanie 
wyświetlania obrazu.

Zatrzymanie wyświetlania 
obrazu (obraz staje się 
czarny).
Zmiana ustawień aplikacji.
Odłączenie od projektora.
Wybór metody 
wyświetlania i 
rozpoczęcie wyświetlania 
obrazu.

Network
Presentation

User 000001

8

User64

1
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Przy użyciu dedykowanej aplikacji można 
wyświetlać obrazy JPEG, pliki PDF itd. 
zapisane na tablecie/smartfonie.*1

Informacje o pobieraniu*2 aplikacji oraz 
szczegółowy opis jej obsługi można znaleźć 
pod następującym adresem URL.
http://PWPresenter.pixelworks.com

*1: Aby używać aplikacji, należy spełnić jeden 
z poniższych warunków.
• Połączenie z siecią, z którą można 

nawiązać połączenie bezprzewodowe 
(strona 10).

• Połączenie z siecią bezprzewodową 
przez moduł USB bezprzewodowej sieci 
LAN IFU-WLM3 (nie dostarczony w 
zestawie), który jest podłączony do 
projektora (strona 11).

*2: W zależności od połączenia internetowego 
mogą być naliczane opłaty za pobieranie 
danych.

Metoda 
wyświe-
tlania

Obraz nie jest 
wyświetlany.
Wyświetlanie na pełnym 
ekranie.
Wyświetlanie na lewej 
połowie ekranu.
Wyświetlanie na prawej 
połowie ekranu.
Wyświetlanie w górnej 
lewej ćwiartce ekranu.
Wyświetlanie w górnej 
prawej ćwiartce ekranu.
Wyświetlanie w dolnej 
lewej ćwiartce ekranu.
Wyświetlanie w dolnej 
prawej ćwiartce ekranu.
Wyświetlenie mocy 
sygnału sieci 
bezprzewodowej.
Wyświetlenie liczby 
użytkowników 
podłączonych do 
projektora.
Wyświetlenie stanu 
użytkowników.

Wyświetlanie obrazów i 
plików wysłanych z tabletu/
smartfona

Pozycje Funkcje
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Odtwarzanie plików wideo i audio z 
wykorzystaniem połączenia USB
Pliki wideo i audio można również odtwarzać, łącząc projektor z komputerem za pomocą kabla 
USB A-B (nie dostarczony w zestawie).
Odtwarzanie plików wideo i audio z wykorzystaniem połączenia USB wymaga włączenia 
aplikacji USB Display. 
Wymagania systemowe dotyczące używania aplikacji są następujące:

System operacyjny
Windows XP: Home/Professional (zalecany)
Windows Vista: Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise
Windows 7: Home Premium/Professional (zalecany)/Ultimate/Enterprise
Windows 8
Mac OS X: 10.6.x/10.7.x/10.8.x

Procesor 
Pentium4 2,8 GHz lub szybszy

1 Połącz projektor z komputerem za pomocą kabla USB A-B (nie dostarczony w 
zestawie) (strona 10).

2 Włącz projektor.
Jako źródło sygnału wybierz opcję “Type B USB” (strona 15). Po krótkiej chwili projektor 
zostanie rozpoznany jako napęd CD-ROM komputera.

3 Otwórz aplikację “USB Display” z napędu CD-ROM.

• W momencie uruchomienia aplikacji zmienia się rozdzielczość ekranu komputera.
• W zależności od ustawień komputera aplikacja może się uruchomić automatycznie.
• Po zakończeniu używania projektora kabel USB można odłączyć bez konieczności używania opcji 

bezpiecznego usuwania sprzętu.
• Obrazy z odtwarzacza filmów (Media Player, itp.) mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
• Jeśli używany system operacyjny to Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8, zaleca się 

wyłączenie trybu Windows Aero.

Po uruchomieniu aplikacji USB Display na 
ekranie pojawia się kontroler i 
automatycznie włącza się wyświetlanie 
obrazu.

Komputery z systemem Windows:

Włączanie aplikacji USB Display

Uwagi

Odtwarzanie plików wideo i 
audio

Używanie kontrolera

USB Display
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Komputery z systemem Mac:

Pozycje Funkcje
Włączenie odtwarzania 
pliku audio/wideo.
Wstrzymanie odtwarzania 
pliku audio/wideo.
Zatrzymanie odtwarzania 
pliku audio/wideo (obraz 
staje się czarny).
Informacje wyświetlania 
związane z aplikacją USB 
Display.
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B USB Media Viewer

Używanie aplikacji USB Media Viewer
Pliki obrazów przechowywane w pamięci USB włożonej do złącza USB projektora można 
przeglądać bez konieczności używania komputera.
Obsługiwane nośniki pamięci i formaty plików:
• Obsługiwane nośniki pamięci: pamięć flash USB
• Obsługiwane formaty nośników pamięci: format FAT
• Obsługiwane formaty plików: JPEG (.jpg/.jpeg), Bitmap (.bmp), PNG (.png), GIF (.gif), TIFF 

(.tif/.tiff)

• Formaty exFAT i NTFS nie są obsługiwane. 
• Pliki TIFF zawierające informacje EXIF nie są obsługiwane. 
• Pliki obrazów zapisane na urządzeniu pamięci USB podłączonym do projektora przez 

koncentrator USB mogą nie być wyświetlane.
• Zabezpieczone pamięci USB mogą nie działać prawidłowo. 
• Czytnik kart pamięci USB, który jest rozpoznawany jako więcej niż jeden napęd, może nie działać 

prawidłowo. 
• Wyświetlanie plików obrazów o rozdzielczości większej niż 4092 × 3072 piksele nie jest 

gwarantowane. Ich wyświetlenie może trwać dłużej niż zwykle lub mogą w ogóle nie zostać 
wyświetlone.

• Zawartość folderu o głębokiej strukturze lub z bardzo długą nazwą może nie być wyświetlana.
• W zależności od typu pliku obraz może nie zostać wyświetlony.
• Pliki i foldery o nazwach zawierających znaki niealfanumeryczne mogą nie być wyświetlane.
• Podczas wyświetlania pliku obrazu nie wolno odłączać urządzenia pamięci USB. Może to 

spowodować usterkę pamięci USB lub projektora. Urządzenie pamięci USB należy odłączać, gdy 
jest wyświetlany ekran wyboru pamięci USB.

1 Podłącz pamięć USB do projektora (strona 13).

2 Jako źródło sygnału wybierz opcję “Type A USB” (strona 15).

3 Wybierz urządzenie pamięci USB.

Naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić tryb miniatur.
Aplikacja USB Media Viewer udostępnia trzy tryby wyświetlania: “tryb miniatur”, “tryb 
wyświetlania” i “tryb pokazu slajdów”.

Uwagi
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Naciśnij przycisk V/v/B/b na pilocie, aby wybrać obraz, a następnie naciśnij przycisk ENTER. 
W dolnej części ekranu zostanie wyświetlone menu opcji.

Można wybrać kolejność wyświetlania miniatur oraz metodę wyświetlania plików obrazów.

• Pliki bez danych miniatur (również te utworzone przez aplikacje) są wyświetlane jako puste ikony.
• W jednym folderze nie jest możliwe wyświetlenie więcej niż 200 plików obrazów i folderów.

Tryb miniatur

Pliki obrazów z folderu są wyświetlanie w formie listy miniatur.

Menu opcji

Menu opcji

Pozycje Opis pozycji

Ukrycie menu opcji.

Przełączenie na tryb wyświetlania i wyświetlenie wybranego obrazu w 
widoku pełnoekranowym. (strona 49)

Przełączenie na tryb pokazu slajdów i rozpoczęcie pokazu slajdów od 
zaznaczonego obrazu. (strona 49)

Sortowanie plików obrazów.

Sortowanie plików obrazów

Sortowanie według nazwy w kolejności alfabetycznej.

Sortowanie według nazwy w odwrotnej kolejności alfabetycznej.

Sortowanie według daty w kolejności chronologicznej.

Sortowanie według daty w odwrotnej kolejności chronologicznej.

Uwagi

a
z

a
z

a
z

1
2

2
1
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W trybie wyświetlania wybrany obraz można oglądać w widoku pełnoekranowym.

Naciśnij przycisk ENTER na pilocie. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlone menu opcji.

W trybie pokazu slajdów obrazy można wyświetlać w formie pokazu slajdów.

Naciśnij przycisk ENTER na pilocie. Pokaz slajdów zostanie wstrzymany, a w dolnej części 
ekranu zostanie wyświetlone menu opcji.

Tryb wyświetlania

Menu opcji

Menu opcji

Pozycje Opis pozycji

Ukrycie menu opcji.

Powrót do trybu miniatur (strona 48).

Obrócenie obrazu o 90 stopni w lewo. 

Obrócenie obrazu o 90 stopni w prawo. 

Przełączenie na tryb pokazu slajdów i rozpoczęcie pokazu slajdów od 
zaznaczonego obrazu. (strona 49)

Wyświetlenie poprzedniego obrazu. 

Wyświetlenie następnego obrazu. 

Tryb pokazu slajdów

Menu opcji
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Menu opcji

Pozycje Opis pozycji

Ukrycie menu opcji.

Powrót do trybu miniatur (strona 48).

Wyświetlenie poprzedniego obrazu. 

Wyświetlenie następnego obrazu. 

Naciśnij przycisk V/v, aby zmienić odstęp czasowy pokazu slajdów. 

Odstęp czasowy pokazu slajdów

Następny obraz wyświetlany po 3 sekundach.

Następny obraz wyświetlany po 5 sekundach.

Następny obraz wyświetlany po 10 sekundach.

Naciśnij przycisk V/v, aby zmienić efekt pokazu slajdów. 

Efekt pokazu slajdów

Następny obraz jest wyświetlany z efektem przejścia kafelków.

Następny obraz jest wyświetlany od lewej strony ekranu.

Następny obraz jest wyświetlany od prawej strony ekranu.

Następny obraz jest wyświetlany od góry ekranu.

Następny obraz jest wyświetlany od dołu ekranu.

Naciśnij przycisk V/v, aby zmienić ustawienie powtarzania pokazu slajdów. 

Ustawienie powtarzania

Po wyświetleniu ostatniego obrazu pokaz slajdów jest rozpoczynany 
ponownie od pierwszego obrazu.

Po wyświetleniu ostatniego obrazu pokaz slajdów jest kończony i następuje 
powrót do trybu miniatur.

3

3

5

10

On

On

Off

01COV.book  Page 50  Thursday, October 23, 2014  6:23 PM



C:\DTP\PL\OI\07ADD.fm masterpage: Right.L0

51Wskaźniki

Inne zagadnienia

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

B Inne zagadnienia

Wskaźniki
Wskaźniki umożliwiają sprawdzanie stanu projektora oraz informują o jego nietypowym działaniu.
Jeśli projektor działa nieprawidłowo, problem należy rozwiązać, postępując zgodnie z 
informacjami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wskaźnik ON/STANDBY

Wskaźnik LAMP/COVER

Stan Znaczenie/Rozwiązanie

Świeci na czerwono Projektor działa w trybie czuwania.

Miga na zielono • Projektor jest gotowy do pracy po włączeniu. 
• Trwa chłodzenie lampy po wyłączeniu projektora.

Świeci na zielono Projektor jest włączony.

Świeci na pomarańczowo Projektor dziala w trybie With No Input (Lamp Cutoff). (strona 28)

Miga na czerwono Projektor działa nieprawidłowo. Objawy są sygnalizowane liczbą 
mignięć. Należy rozwiązać problem zgodnie z poniższym opisem. W 
przypadku ponownego wystąpienia objawów należy się skontaktować 
ze specjalistą z firmy Sony.

Miga dwa razy Temperatura wewnątrz urządzenia przekroczyła normalny poziom. 
Należy wykonać poniższe czynności.
• Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane. (strony 4, 4)
• Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zapchany. (strona 57)
• Sprawdź, czy opcja Installation Attitude w menu Installation jest 

prawidłowo ustawiona. (strona 30)

Miga sześć razy Należy odłączyć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda ściennego. Po 
upewnieniu się, że wskaźnik ON/STANDBY się nie świeci, należy 
ponownie podłączyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazda ściennego 
i włączyć projektor.

Inna liczba 
mignięć

Należy się skontaktować ze specjalistą z firmy Sony.

Stan Znaczenie/Rozwiązanie

Miga na czerwono Objawy są sygnalizowane liczbą mignięć. Należy rozwiązać problem 
zgodnie z poniższym opisem.

Miga dwa razy Pokrywa lampy nie jest prawidłowo założona. (strona 55)

Miga trzy razy Temperatura lampy jest nadmiernie wysoka. Należy wyłączyć 
zasilanie i poczekać na schłodzenie lampy, a następnie ponownie 
włączyć zasilanie. W przypadku ponownego wystąpienia objawów 
może dojść do wypalenia lampy. W takim przypadku lampę należy 
wymienić na nową (strona 55).
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Lista komunikatów
Jeśli na wyświetlanym obrazie pojawi się jakikolwiek z wymienionych niżej komunikatów, 
należy rozwiązać problem zgodnie z informacjami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Komunikaty Znaczenie/Rozwiązanie Strona

High temp.! Lamp off in 
1 min.

Należy wykonać poniższe czynności.
• Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
• Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zapchany.
• Sprawdź, czy opcja Installation Attitude w menu Installation 

jest prawidłowo ustawiona.

4, 4, 
30, 57

Frequency is out of 
range!

Należy zmienić ustawienie wyjściowe podłączonego 
urządzenia tak, aby było zgodny z sygnałami obsługiwanymi 
przez projektor.

64

Please check Input-A 
Signal Sel.

Należy ustawić opcję “Input-A Signal Sel.” na wartość “Auto” 
lub wybrać typ sygnału wejściowego odpowiedni do sygnału 
wejściowego.

28

Please clean the filter. Należy oczyścić filtr powietrza. 57

Please replace the Lamp 
and clean the Filter.

Należy wymienić lampę na nową oraz oczyścić filtr powietrza. 
Ten komunikat jest wyświetlany podczas każdego włączenia 
zasilania, aż do wymiany lampy i zresetowania licznika czasu 
pracy lampy.

55, 57

Projector temperature is 
high. High Altitude 
Mode should be “On” if 
Projector is being used 
at high altitude.

Gdy projektor jest użytkowany na wysokości 1500 m lub 
większej, należy sprawdzić poniższe kwestie.
• Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
• Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zapchany.
• Sprawdź, czy opcja Installation Attitude w menu Installation 

jest prawidłowo ustawiona.

4, 4, 
30, 57

Not applicable! Naciśnięto nieprawidłowy przycisk. –

The control keys are 
locked!

Opcja “Control Key Lock” jest ustawiona na wartość “On”. 27

Projector will shutdown 
soon
Press ?/1 Key to Restart

Naciśnięto przycisk ?/1 i projektor wkrótce się wyłączy. Aby 
anulować wyłączenie, ponownie naciśnij przycisk ?/1 
(projektor pozostanie włączony). Aby bezpośrednio wyłączyć 
projektor, naciśnij i przytrzymaj przycisk ?/1.

19

Lamp Dimming Zmniejsza jasność świecenia lampy przy ustawionym trybie 
“With Static Signal”. Gdy zostanie wykryta jakakolwiek 
zmiana w sygnale lub wykonana dowolna operacja (na pilocie 
lub panelu sterującym), nastąpi przywrócenie zwykłej 
jasności.

28
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Rozwiązywanie problemów
Przed oddaniem projektora do naprawy należy podjąć próbę zdiagnozowania problemu, 
postępując zgodnie z przedstawionymi dalej instrukcjami.

Objawy Rozwiązanie Strona

Nie można włączyć 
zasilania.

Należy sprawdzić, czy wtyczka kabla zasilającego jest 
prawidłowo podłączona.

–

Jeśli opcja “Control Key Lock” jest ustawiona na wartość 
“On”, projektora nie można włączyć za pomocą przycisku ?/1 
znajdującego się na projektorze.

27

Projektor nie włączy się, jeśli lampa lub pokrywa lampy nie są 
prawidłowo zamontowane.

55

Brak obrazu. Należy sprawdzić, czy kabel podłączeniowy jest prawidłowo 
podłączony do urządzenia zewnętrznego.

9

Należy sprawdzić, czy komputer jest skonfigurowany do wysyłania 
sygnału wyjściowego tylko na zewnętrzny monitor. Jeżeli komputer 
zostanie ustawiony na wysyłanie sygnału zarówno na wyświetlacz 
komputera, jak i na monitor zewnętrzny, obraz na monitorze 
zewnętrznym może nie być prawidłowo wyświetlany. Komputer należy 
ustawić do wysyłania sygnału wyjściowego tylko na monitor zewnętrzny.

15

Należy sprawdzić, czy nie są uruchomione aplikacje “USB 
Display” lub “Projector Station for Network Presentation”. 

41, 45

Należy sprawdzić, czy urządzenie pamięci USB podłączone do 
projektora jest zgodne z projektorem. 

47

Należy sprawdzić, czy źródło sygnału jest prawidłowo wybrane. 15
Należy sprawdzić, czy obraz nie jest wyłączony, naciskając 
przycisk BLANK.

7

Aplikacja “USB Display” 
lub “Projector Station for 
Network Presentation” 
nie uruchamia się.

Należy sprawdzić, czy komputer podłączony do projektora 
spełnia wymagania systemowe dotyczące aplikacji. 

41, 45

Komputer nie może 
nawiązać połączenia z 
projektorem. 

• Należy sprawdzić ustawienia “LAN Settings” w projektorze.
• Należy sprawdzić stan połączenia bezprzewodowego. 

28

Wyświetlacz ekranowy 
nie pojawia się.

Komunikaty na ekranie nie są wyświetlane, gdy opcja “Status” 
w menu Operation jest ustawiona na wartość “Off”.

27

Współczynnik proporcji 
obrazu jest nieprawidłowy / 
wyświetlany jest mniejszy 
obraz / część obrazu nie 
jest wyświetlana.

Obraz może nie być wyświetlany prawidłowo, ponieważ nie 
można rozpoznać sygnału wejściowego. W tym przypadku 
należy ręcznie ustawić opcję “Aspect”.

6, 22, 
24

Obraz ma kształt trapezu. Obraz jest zniekształcony trapezoidalnie z powodu zmiany kąta 
projekcji. W tej sytuacji zniekształcenie trapezoidalne można 
skorygować za pomocą funkcji Keystone.

6, 18, 
30

Jeśli opcja “V Keystone” jest ustawiona na wartość “Manual”, 
funkcja korekcji nie działa automatycznie. Należy wybrać 
wartość “Auto” opcji “V Keystone” lub ręcznie skorygować 
zniekształcenia, wybierając wartość “Manual”.

6, 18, 
30

Gdy projektor jest ustawiony na nierównej powierzchni, ta 
funkcja może nie działać prawidłowo. W takiej sytuacji należy 
wybrać wartość “Manual” opcji “V Keystone”.

6, 18, 
30

01COV.book  Page 53  Thursday, October 23, 2014  6:23 PM



C:\DTP\PL\OI\07ADD.fm masterpage: Left

54 Rozwiązywanie problemów

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

Obraz jest zbyt ciemny/
jasny.

Jasność obrazu zależy od ustawień opcji “Brightness”, 
“Contrast” i “Lamp Mode”. Należy sprawdzić, czy wartości 
tych opcji są prawidłowe.

21, 28

Ciemny obraz może wynikać z wypalenia się lampy. Należy 
sprawdzić opcję “Lamp Timer” i w razie potrzeby wymienić 
lampę na nową.

31, 55

Opcja “With Static Signal” jest ustawiona na “On”. 28

Przy wygaszonym obrazie lampa jest wygaszona w celu 
zmniejszenia zużycia energii. 

28

Gdy sygnał wideo nie jest podawany, lampa jest wygaszona w 
celu zmniejszenia zużycia energii.

–

Obraz staje się 
ciemniejszy lub 
jaśniejszy.

Gdy lampa jest wygaszona przez dłuższy czas, jasność może 
się tymczasowo zwiększyć. Nie jest to usterka.

–

Gdy opcja “Lamp Mode” jest ustawiona na “Auto”, jasność 
świecenia lampy zmienia się w zależności od parametrów 
obrazu wejściowego.

28

Obraz nie jest wyraźny. Należy sprawdzić, czy ostrość projektora jest prawidłowo 
ustawiona.

16

Obraz będzie niewyraźny, jeśli na obiektywie zgromadzi się 
para wodna. W takiej sytuacji projektor należy pozostawić 
włączony na około dwie godziny.

–

Występują zakłócenia 
obrazu.

Należy sprawdzić, czy kabel podłączeniowy jest prawidłowo 
podłączony do urządzenia zewnętrznego.

9

Brak dźwięku. (Tylko w 
modelu VPL-EW295/
EW255/EW235/EX295/
EX255/EX235)

Należy sprawdzić, czy kable podłączeniowe między 
projektorem a zewnętrznymi urządzeniami audio i wideo są 
prawidłowo podłączone.

9

Należy sprawdzić, czy zewnętrzne urządzenie audio jest 
prawidłowo skonfigurowane.

–

Dźwięk nie jest emitowany, jeśli opcja “Speaker” jest 
ustawiona na wartość “Off”.

26

Dźwięk nie będzie emitowany, jeśli jest włączona funkcja 
wyciszenia dźwięku.

7

Należy sprawdzić, czy poziom głośności nie jest ustawiony na 
minimalną wartość.

7, 26

Pilot zdalnego 
sterowania nie działa.

Należy sprawdzić, czy baterie są prawidłowo zamontowane. –
Należy sprawdzić, czy baterie nie są rozładowane. –

Wentylator pracuje 
głośno.

Dźwięk generowany przez wentylator może być często 
głośniejszy niż podczas zwykłego chłodzenia lampy, np. w 
następujących przypadkach:
• Opcja “Lamp Mode” jest ustawiona na wartość “High”;
• Urządzenie jest używane na dużej wysokości. Opcja “High 

Altitude Mode” jest ustawiona na wartość “On”;
• Urządzenie jest używane w miejscu, w którym występuje 

wysoka temperatura.

28, 30

Jeśli otwory wentylacyjne są zablokowane, temperatura we 
wnętrzu projektora wzrasta, a dźwięk wentylatora staje się 
głośniejszy.

4, 4

Objawy Rozwiązanie Strona
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Wymiana lampy
Jeśli na wyświetlanym obrazie jest widoczny komunikat, lampę należy wymienić na nową 
(strona 52).
Jako lampę zapasową należy zastosować lampę do projektora LMP-E212 (nie dostarczona w 
zestawie).

• Lampa pozostaje gorąca nawet po 
wyłączeniu projektora. Dotknięcie lampy w 
tym momencie może skończyć się 
oparzeniem. Aby wymienić lampę, po 
wyłączeniu projektora należy odczekać co 
najmniej godzinę na jej wystarczające 
ostygnięcie.

• Po wyjęciu lampy należy dopilnować, aby do 
miejsca na zamienną lampę nie przedostały 
się żadne przedmioty metalowe ani palne. 
Może to spowodować porażenie prądem 
elektrycznym i pożar. Nie wolno dotykać 
dłońmi miejsca na lampę zamienną.

• Jeśli lampa pęknie, należy się 
skontaktować ze specjalistą z firmy 
Sony. Nie wolno podejmować prób 
samodzielnej wymiany lampy.

• Podczas wymiany lampy należy ją 
wyjmować prosto, trzymając za wyznaczone 
miejsca. Dotknięcie lampy w miejscach 
innych niż wyznaczone może spowodować 
oparzenia i obrażenia ciała. Wyciągnięcie 
lampy, gdy projektor jest nachylony, może 
doprowadzić do pęknięcia lampy i 
rozpryśnięcia odłamków mogących 
spowodować obrażenia ciała.

1 Wyłącz projektor i wyjmij wtyczkę 
kabla zasilającego z gniazda 
ściennego.

2 Po wystarczającym schłodzeniu 
lampy otwórz jej pokrywę, 
wykręcając jeden wkręt. 

3 Wykręć dwa wkręty lampy, a 
następnie wyciągnij ją za uchwyt.

Ostrożnie

Uwagi

Chwyć
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4 Wprowadź nową lampę, aż do jej 
pewnego osadzenia w prawidłowej 
pozycji. Dokręć dwa wkręty.

5 Zamknij pokrywę lampy i dokręć 
jeden wkręt.

Włączenie zasilania nie będzie możliwe, 
jeżeli lampa nie będzie prawidłowo 
zabezpieczona.

6 Podłącz wtyczkę kabla zasilającego 
do gniazda ściennego i włącz 
projektor.

7 Wyzeruj licznik czasu pracy lampy 
dotyczący powiadomienia o terminie 
kolejnej wymiany.
Wybierz opcję “Lamp Timer Reset” w 
menu Function, a następnie naciśnij 
przycisk ENTER. Po wyświetleniu 
komunikatu wybierz opcję “Yes”, aby 
zresetować licznik czasu pracy lampy 
(strona 26).

Pozbywanie się zużytej lampy
Dotyczy klientów w USA
Lampa w tym urządzeniu zawiera rtęć. 
Pozbywanie się materiałów tego 
rodzaju może być objęte przepisami 
prawa w zakresie ochrony środowiska. 
Aby uzyskać informacje dotyczące 
usuwania i utylizacji, należy się 
skontaktować z lokalnymi władzami 
lub ze Telecommunications Industry 
Association (www.eiae.org).

Uwaga

Ostrożnie
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Czyszczenie filtra powietrza
Jeśli na wyświetlanym obrazie pojawi się komunikat o konieczności oczyszczenia filtra, należy 
oczyścić filtr (strony 51, 52).
Jeśli czyszczenie filtra powietrza nie powoduje usunięcia kurzu, filtr powietrza należy 
wymienić na nowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat nowego filtra powietrza, 
należy się skontaktować ze specjalistą z firmy Sony.

Zaniedbanie czyszczenia filtra powietrza może spowodować gromadzenie się kurzu i zatkanie. 
W wyniku tego temperatura wewnątrz urządzenia może wzrosnąć, prowadząc do awarii lub 
pożaru.

1 Wyłącz projektor i wyjmij wtyczkę 
kabla zasilającego z gniazda sieci 
prądu zmiennego.

2 Wysuń i wyjmij pokrywę filtra 
powietrza z urządzenia.

3 Oczyść filtr powietrza za pomocą 
odkurzacza.
Wyciągnij i wymontuj pokrywę filtra 
powietrza, a następnie oczyść ją 
odkurzaczem.

4 Ponownie zamocuj pokrywę filtra 
powietrza na urządzeniu.

Pokrywę filtra powietrza należy mocno 
zamocować, gdyż w przeciwnym razie 
może doprowadzić do usterki.

Ostrożnie

Pokrywa filtra powietrza

Uwaga

Zatrzaski
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Parametry techniczne

Pozycje Opis

Model VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/
EX255/EX250/EX235/EX230

Układ projekcyjny Trzy panele LCD
Urządzenie 
wyświetlające

Efektywny 
rozmiar 
wyświetlacza

VLW-EW295: 0,75 cala (19,0 mm), 3 panele, 
współczynnik proporcji 16:10
VPL-EW255/EW235: 0,59 cala (15,0 mm), 3 panele, 
współczynnik proporcji 16:10
VPL-EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230: 
0,63 cala (16,0 mm), 3 panele, współczynnik proporcji 4:3

Efektywne 
elementy obrazu

VPL-EW295/EW255/EW235: 3.072.000 pikseli 
(1280 × 800 pikseli, 3 panele)
VPL-EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230: 
2.359.296 pikseli (1024 × 768 pikseli, 3 panele)

Obiektyw 
projekcyjny

Zoom Ręczny zoom: 
VPL-EW295/EW255/EX295/EX290/EX255: 1,6 raza
VPL-EW235/EX250/EX235: 1,3 raza
VPL-EX230: 1,2 raza

Ostrość Ręczny
źródło światła Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa, moc 210 W
Rozmiar 
wyświetlanego 
obrazu

40 do 300 cali (1,02 m do 7,62 m)

Strumień świetlny 
(jasność)

VPL-EW295/EX295/EX290: 3800 lm
VPL-EW255: 3200 lm
VPL-EW235: 2700 lm
VPL-EX255/EX250: 3300 lm
VPL-EX235/EX230: 2800 lm
(przy ustawieniu opcji “Lamp Mode” na wartość “High”)

Glosnik (Tylko w 
modelu VPL-
EW295/EW255/
EW235/EX295/
EX255/EX235)

16 W × 1 (mono)

Obsługiwana 
częstotliwość 
skanowania*1

W poziomie: 14 kHz do 93 kHz, W pionie: od 47 Hz do 
93 Hz

Rozdzielczość*1 Gdy na wejście 
jest podawany 
sygnał z 
komputera

Maksymalna rozdzielczość wyświetlania: 1600 × 1200 
pikseli (zmiana rozmiaru)
Rozdzielczość wyświetlania panelu: 
VPL-EW295/EW255/EW235: 1280 × 800 pikseli
VPL-EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230: 
1024 × 768 pikseli

Gdy na wejście 
jest podawany 
sygnał wideo

NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 
576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 
1080/60p, 1080/50p

System koloru NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N
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INPUT OUTPUT 
(komputerowe/
wideo)

INPUT A Złącze wejściowe RGB/YPBPR: Mini D-sub 15-stykowe 
żeńskie, G z synchr. / Y: 1 Vp-p ±2 dB synchronizacja 
ujemna (75 omów) RGB/PBPR: 0,7 Vp-p ±2 dB, 
75 omów; Sygnał synchronizacji: poziom TTL wysokiej 
impedancji, dodatni/ujemny
Złącze wejściowe dźwięku (Tylko w modelu VPL-
EW295/EW255/EW235/EX295/EX255/EX235): Stereo 
typu “mini jack”, wejście 500 mVrms, impedancja 
wejściowa wyższa niż 47 kiloomów

INPUT B Złącze wejściowe RGB: Mini D-sub 15-stykowe 
żeńskie, RGB: 0,7 Vp-p ±2 dB, 75 omów; Sygnał 
synchronizacji: poziom TTL wysokiej impedancji, 
dodatni/ujemny
Złącze wejściowe dźwięku (Tylko w modelu VPL-
EW295/EW255/EW235/EX295/EX255/EX235): Stereo 
typu “mini jack”, wejście 500 mVrms, impedancja 
wejściowa wyższa niż 47 kiloomów

INPUT C Złącze wejściowe HDMI (Wyjście dźwięku dostępne 
tylko w modelu VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/
EX255/EX235.): HDMI 19-stykowe, HDCP, obsługa 
dźwięku przez złącze HDMI

S VIDEO 
(SVIDEO IN)

Złącze wejściowe S-video: Mini DIN 4-stykowe, Y 
(luminancja): 1 Vp-p ±2 dB synchronizacja ujemna 
(75 omów) C: (impuls) 0,286 / 0,3 (PAL/SECAM) Vp-p 
±2 dB (75 omów)
Złącze wejściowe dźwięku (Tylko w modelu VPL-
EW295/EW255/EW235/EX295/EX255/EX235): Wtyk 
Phono × 2, wejście 500 mVrms, impedancja wejściowa 
wyższa niż 47 kiloomów

VIDEO (VIDEO 
IN)

Złącze wejściowe wideo: Wtyk Pin, 1 Vp-p ±2 dB, 
synchronizacja ujemna (75 omów)
Złącze wejściowe dźwięku (Tylko w modelu VPL-
EW295/EW255/EW235/EX295/EX255/EX235): 
Współdzielone ze złączem S VIDEO

OUTPUT Złącze wyjściowe MONITOR: Mini D-sub 15-stykowe 
żeńskie, G z synchr. / Y: 1 Vp-p ±2 dB synchronizacja 
ujemna (75 omów) RGB/PBPR: 0,7 Vp-p ±2 dB, 
75 omów; Sygnał synchronizacji: HD, VD 4 V (otwarte), 
1 Vp-p (75 omów), dodatni/ujemny
Złącze wyjściowe dźwięku (Tylko w modelu VPL-
EW295/EW255/EW235/EX295/EX255/EX235): Stereo 
typu “mini jack”, 1 V RMS (maksymalna głośność przy 
500 mVrms), impedancja wyjściowa 5 kiloomów

Inne złącza Złącze RS-232C: D-Sub 9-stykowe męska
Złącze LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX
Złącze USB: Typ A
Złącze USB: Typ B
Wejście mikrofonu (Tylko w modelu VPL-EW295/
EW255/EW235/EX295/EX255/EX235): Mini jack

Pozycje Opis

Model VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/
EX255/EX250/EX235/EX230
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Temperatura/
wilgotność 
robocza

0°C do 40°C / 35% do 85% (bez skraplania)

Temperatura/
wilgotność 
przechowywania

–20°C do +60°C / 10% do 90% (bez skraplania)

Wymagania dot. 
zasilania

VPL-EW295/EW255/EX295/EX255: 100–240 V prądu 
przemiennego, 3,2–1,4 A, 50/60 Hz
VPL-EW235/EX235: 100–240 V prądu przemiennego, 
3,0–1,3 A, 50/60 Hz
VPL-EX290/EX250/EX230: 100–240 V prądu 
przemiennego, 2,8–1,2 A, 50/60 Hz

Pobór mocy VPL-EW295: 
100–120 V prądu przemiennego: 309 W
220–240 V prądu przemiennego: 298 W
VPL-EW255: 
100–120 V prądu przemiennego: 314 W
220–240 V prądu przemiennego: 301 W
VPL-EW235: 
100–120 V prądu przemiennego: 289 W
220–240 V prądu przemiennego: 278 W
VPL-EX295: 
100–120 V prądu przemiennego: 310 W
220–240 V prądu przemiennego: 299 W
VPL-EX290: 
100–120 V prądu przemiennego: 278 W
220–240 V prądu przemiennego: 269 W
VPL-EX255: 
100–120 V prądu przemiennego: 314 W
220–240 V prądu przemiennego: 301 W
VPL-EX250: 
100–120 V prądu przemiennego: 277 W
220–240 V prądu przemiennego: 269 W
VPL-EX235: 
100–120 V prądu przemiennego: 297 W
220–240 V prądu przemiennego: 286 W
VPL-EX230: 
100–120 V prądu przemiennego: 272 W
220–240 V prądu przemiennego: 261 W

Pobór mocy w 
trybie czuwania

100–120 V prądu przemiennego: 4,9 W (gdy opcja 
“Standby Mode” jest ustawiona na wartość “Standard”) / 
0,5 W (gdy opcja “Standby Mode” jest ustawiona na 
wartość “Low”)
220–240 V prądu przemiennego: 5,1 W (gdy opcja 
“Standby Mode” jest ustawiona na wartość “Standard”) / 
0,5 W (gdy opcja “Standby Mode” jest ustawiona na 
wartość “Low”)

Pozycje Opis

Model VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/
EX255/EX250/EX235/EX230
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*1: Szczegółowe informacje znajdują się w temacie “Akceptowane sygnały wejściowe”, strona 64.

Rozpraszanie 
ciepła

VPL-EW295: 
100–120 V prądu przemiennego: 1054 BTU/godz.
220–240 V prądu przemiennego: 1017 BTU/godz.
VPL-EW255: 
100–120 V prądu przemiennego: 1071 BTU/godz.
220–240 V prądu przemiennego: 1027 BTU/godz.
VPL-EW235: 
100–120 V prądu przemiennego: 986 BTU/godz.
220–240 V prądu przemiennego: 949 BTU/godz.
VPL-EX295: 
100–120 V prądu przemiennego: 1058 BTU/godz.
220–240 V prądu przemiennego: 1020 BTU/godz.
VPL-EX290: 
100–120 V prądu przemiennego: 949 BTU/godz.
220–240 V prądu przemiennego: 918 BTU/godz.
VPL-EX255: 
100–120 V prądu przemiennego: 1071 BTU/godz.
220–240 V prądu przemiennego: 1027 BTU/godz.
VPL-EX250: 
100–120 V prądu przemiennego: 945 BTU/godz.
220–240 V prądu przemiennego: 918 BTU/godz.
VPL-EX235: 
100–120 V prądu przemiennego: 1013 BTU/godz.
220–240 V prądu przemiennego: 976 BTU/godz.
VPL-EX230: 
100–120 V prądu przemiennego: 928 BTU/godz.
220–240 V prądu przemiennego: 891 BTU/godz.

Standardowe 
wymiary
(szer./wys./dł.)

VPL-EW295: 
Ok. 365 × 105,3 × 267,7 mm
Ok. 365 × 96,2 × 252 mm (bez wystających części)
VPL-EW255/EX295/EX290/EX255:
Ok. 365 × 105,3 × 259,7 mm
Ok. 365 × 96,2 × 252 mm (bez wystających części)
VPL-EW235/EX250/EX235/EX230: 
Ok. 365 × 105,3 × 252,5 mm
Ok. 365 × 96,2 × 252 mm (bez wystających części)

Waga VPL-EW295: Ok. 4,1 kg
VPL-EW255: Ok. 3,9 kg
VPL-EW235/EX235: Ok. 3,9 kg
VPL-EX295/EX255: Ok. 4 kg
VPL-EX290: Ok. 3,8 kg
VPL-EX250/EX230: Ok. 3,8 kg

Akcesoria 
dostarczone w 
zestawie

Patrz temat “Sprawdzanie akcesoriów dostarczonych w 
zestawie” w Skróconym podręczniku obsługi.

Akcesoria 
opcjonalne*2 *3

Lampa do projektora LMP-E212 (zamienna)
Moduł USB bezprzewodowej sieci LAN IFU-WLM3

Pozycje Opis

Model VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/
EX255/EX250/EX235/EX230

Uwagi
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*2: Informacje dotyczące akcesoriów przedstawionych w niniejszym podręczniku były aktualne w 
maju 2014 r.

*3: Dostępność poszczególnych akcesoriów opcjonalnych zależy od kraju i obszaru. W tej sprawie 
należy się skontaktować z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Sony.

Konstrukcja i parametry techniczne urządzenia oraz opcjonalnych akcesoriów mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia.

Przypisanie styków

Złącze HDMI (HDMI, żeńskie) Złącze wejściowe RGB (Mini D-sub 
15-stykowe, żeńskie)

1 T.M.D.S. 
Data2+

11 T.M.D.S. 
Clock Shield

2 T.M.D.S. 
Data2 Shield

12 T.M.D.S. 
Clock –

3 T.M.D.S. 
Data2 –

13 N.C.

4 T.M.D.S. 
Data1+

14 RESERVED 
(N.C.)

5 T.M.D.S. 
Data1 Shield

15 SCL

6 T.M.D.S. 
Data1 –

16 SDA

7 T.M.D.S. 
Data0+

17 DDC GND

8 T.M.D.S. 
Data0 Shield

18 +5V Power

9 T.M.D.S. 
Data0 –

19 Hot Plug 
Detect

10 T.M.D.S. 
Clock+

1

2

19

18

1 Wejście wideo 
(składowa 
czerwona) R

9 Wejście 
zasilania 
standardu DDC

2 Wejście wideo 
(składowa 
zielona) G

10 GND

3 Wejście video
(składowa 
niebieska) B

11 GND

4 GND 12 DDC/SDA

5 RESERVE 13 Sygnał 
synchronizacji 
poziomej

6 GND (R) 14 Sygnał 
synchronizacji 
pionowej

7 GND (G) 15 DDC/SCL

8 GND (B)
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Złącze RS-232C (D-Sub 9-stykowe, 
męska)

Złącze USB (Typ A, żeńskie)

Złącze USB (Typ B, żeński)

1 NC 6 NC

2 RXDA 7 RTS

3 TXDA 8 CTS

4 DTR 9 NC

5 GND

1 VBUS (4,4 - 5,25 V)
2 Data–
3 Data+
4 Ground

1 VCC (+5 V)
2 Data–
3 Data+
4 Ground

51

96
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Akceptowane sygnały wejściowe*1

Sygnał komputerowy

Cyfrowy sygnał telewizyjny*4

Analogowy sygnał telewizyjny

*1: • Gdy na wejście zostanie podany sygnał 
inny od przedstawionych w tabeli, obraz 
może nie być wyświetlany prawidłowo.

• Sygnał wejściowy o rozdzielczości innej 
niż rozdzielczość matrycy nie będzie 
wyświetlany w pierwotnej 
rozdzielczości. Mogą wystąpić 
nierówności w wyświetlaniu tekstu i linii.

*2: Identyfikowany jako sygnał 
przekazywania filmu 720/60p.

*3: Identyfikowany jako sygnał 
przekazywania filmu 1080/60p.

*4: Jest obsługiwany tylko sygnał G z 
synchronizacją / Y (luminancja).

Rozdziel-
czość

fH[kHz]/

fV[Hz]

Złącze wejściowe

RGB/
YPBPR

HDMI RGB

640 × 350 31,5/70 z z

37,9/85 z z

640 × 400 31,5/70 z z

37,9/85 z z

640 × 480 31,5/60 z z z

35,0/67 z z

37,9/73 z z

37,5/75 z z

43,3/85 z z

800 × 600 35,2/56 z z

37,9/60 z z z

48,1/72 z z

46,9/75 z z

53,7/85 z z

832 × 624 49,7/75 z z

1024 × 768 48,4/60 z z z

56,5/70 z z

60,0/75 z z

68,7/85 z z

1152 × 864 64,0/70 z z

67,5/75 z z

77,5/85 z z

1152 × 900 61,8/66 z z

1280 × 960 60,0/60 z z z

1280 × 1024 64,0/60 z z z

80,0/75 z z

91,1/85 z z

1400 × 1050 65,3/60 z z z

1600 × 1200 75,0/60 z z z

1280 × 768 47,8/60 z

1280 × 720 45,0/60 z z*2 z

1920 × 1080 67,5/60 z*3

1366 × 768 47,7/60 z z z

1440 × 900 55,9/60 z z z

1280 × 800 49,7/60 z z z

Sygnał fV[Hz]

Złącze 
wejściowe

RGB/
YPBPR

HDMI

480i 60 z z

576i 50 z z

480p 60 z z

576p 50 z z

1080i 60 z z

1080i 50 z z

720p 60 z z

720p 50 z z

1080p 60 z

1080p 50 z

Sygnał fV[Hz]

Złącze 
wejściowe

VIDEO/S 
VIDEO

NTSC 60 z

PAL/SECAM 50 z

Uwagi

Rozdziel-
czość

fH[kHz]/

fV[Hz]

Złącze wejściowe

RGB/
YPBPR

HDMI RGB
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Odległość projekcji
Odległość projekcji to odległość między czołem obiektywu a powierzchnią wyświetlanego 
obrazu. Poniżej opisano odległość projekcji oraz wysokość od środka obiektywu do dolnej 
krawędzi ekranu dotyczące poszczególnych rozmiarów wyświetlanego obrazu. Wysokość H to 
odległość od dolnej krawędzi wyświetlanego obrazu (lub górnej w przypadku montażu pod 
sufitem) do punktu A (wyznaczonego przez linię nakreśloną prostopadle ze środkowego 
punktu obiektywu do powierzchni wyświetlanego obrazu).

Montaż na podłodze

* Wartość jest ujemna, jeśli dolna krawędź wyświetlanego obrazu znajduje się niżej niż punkt A.

Odległość projekcji L

Środek obiektywuWysokość H 
od środka 
obiektywu do 
krawędzi 
ekranu

Wyświetlany 
obraz

A
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Tabela z odległościami projekcji (VPL-EW295)
Jednostka: m

Wzór na obliczanie odległości projekcji (VPL-EW295)
D: Rozmiar wyświetlanego obrazu (przekątna)
H: Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Wyrażenie#1 (Odległość projekcji L) Jednostka: m

Wyrażenie#2 (Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu)

Rozmiar wyświetlanego 
obrazu

Odległość 
projekcji L

Wysokość H od środka obiektywu do 
krawędzi ekranu

Przekątna D Szerokość × 
Wysokość

Minimalna 
odległość projekcji 

L

Maksymalna 
odległość projekcji 

L

80 cali (2,03 m) 1,72 × 1,08 1,92-3,09 -0,20 -0,20

100 cali (2,54 m) 2,15 × 1,35 2,41-3,87 -0,25 -0,25

120 cali (3,05 m) 2,58 × 1,62 2,90-4,66 -0,29 -0,29

150 cali (3,81 m) 3,23 × 2,02 3,63-5,83 -0,37 -0,37

200 cali (5,08 m) 4,31 × 2,69 4,85-7,79 -0,49 -0,49

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

L=0,024366 × D-0,0315 L=0,039132 × D-0,0357

Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

H=-0,00246 × D H=-0,00246 × D
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Tabela z odległościami projekcji (VPL-EW255)
Jednostka: m

Wzór na obliczanie odległości projekcji (VPL-EW255)
D: Rozmiar wyświetlanego obrazu (przekątna)
H: Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Wyrażenie#1 (Odległość projekcji L) Jednostka: m

Wyrażenie#2 (Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu)

Rozmiar wyświetlanego 
obrazu

Odległość 
projekcji L

Wysokość H od środka obiektywu do 
krawędzi ekranu

Przekątna D Szerokość × 
Wysokość

Minimalna 
odległość projekcji 

L

Maksymalna 
odległość projekcji 

L

80 cali (2,03 m) 1,72 × 1,08 2,43-3,90 -0,11 -0,11

100 cali (2,54 m) 2,15 × 1,35 3,04-4,89 -0,13 -0,13

120 cali (3,05 m) 2,58 × 1,62 3,66-5,88 -0,16 -0,16

150 cali (3,81 m) 3,23 × 2,02 4,58-7,36 -0,20 -0,20

200 cali (5,08 m) 4,31 × 2,69 6,11-9,82 -0,27 -0,27

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

L=0,030704 × D-0,0319 L=0,049310 × D-0,0360

Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

H=-0,00135 × D H=-0,00135 × D
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68 Odległość projekcji

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

Tabela z odległościami projekcji (VPL-EW235)
Jednostka: m

Wzór na obliczanie odległości projekcji (VPL-EW235)
D: Rozmiar wyświetlanego obrazu (przekątna)
H: Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Wyrażenie#1 (Odległość projekcji L) Jednostka: m

Wyrażenie#2 (Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu)

Rozmiar wyświetlanego 
obrazu

Odległość 
projekcji L

Wysokość H od środka obiektywu do 
krawędzi ekranu

Przekątna D Szerokość × 
Wysokość

Minimalna 
odległość projekcji 

L

Maksymalna 
odległość projekcji 

L

80 cali (2,03 m) 1,72 × 1,08 2,35-3,06 -0,11 -0,11

100 cali (2,54 m) 2,15 × 1,35 2,94-3,83 -0,13 -0,13

120 cali (3,05 m) 2,58 × 1,62 3,53-4,61 -0,16 -0,16

150 cali (3,81 m) 3,23 × 2,02 4,42-5,77 -0,20 -0,20

200 cali (5,08 m) 4,31 × 2,69 5,91-7,70 -0,27 -0,27

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

L=0,029654 × D-0,0291 L=0,038671 × D-0,0282

Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

H=-0,00135 × D H=-0,00135 × D
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69Odległość projekcji

Inne zagadnienia

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

Tabela z odległościami projekcji (VPL-EX295/EX290/EX255)
Jednostka: m

Wzór na obliczanie odległości projekcji (VPL-EX295/EX290/EX255)
D: Rozmiar wyświetlanego obrazu (przekątna)
H: Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Wyrażenie#1 (Odległość projekcji L) Jednostka: m

Wyrażenie#2 (Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu)

Rozmiar wyświetlanego 
obrazu

Odległość 
projekcji L

Wysokość H od środka obiektywu do 
krawędzi ekranu

Przekątna D Szerokość × 
Wysokość

Minimalna 
odległość projekcji 

L

Maksymalna 
odległość projekcji 

L

80 cali (2,03 m) 1,63 × 1,22 2,29-3,68 -0,20 -0,20

100 cali (2,54 m) 2,03 × 1,52 2,87-4,61 -0,25 -0,25

120 cali (3,05 m) 2,44 × 1,83 3,45-5,54 -0,30 -0,30

150 cali (3,81 m) 3,05 × 2,29 4,32-6,94 -0,38 -0,38

200 cali (5,08 m) 4,06 × 3,05 5,77-9,26 -0,51 -0,51

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

L=0,028965 × D-0,0315 L=0,046521 × D-0,0363

Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

H=-0,00254 × D H=-0,00254 × D

01COV.book  Page 69  Thursday, October 23, 2014  6:23 PM



C:\DTP\PL\OI\07ADD.fm masterpage: Left

70 Odległość projekcji

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

Tabela z odległościami projekcji (VPL-EX250/EX235)
Jednostka: m

Wzór na obliczanie odległości projekcji (VPL-EX250/EX235)
D: Rozmiar wyświetlanego obrazu (przekątna)
H: Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Wyrażenie#1 (Odległość projekcji L) Jednostka: m

Wyrażenie#2 (Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu)

Rozmiar wyświetlanego 
obrazu

Odległość 
projekcji L

Wysokość H od środka obiektywu do 
krawędzi ekranu

Przekątna D Szerokość × 
Wysokość

Minimalna 
odległość projekcji 

L

Maksymalna 
odległość projekcji 

L

80 cali (2,03 m) 1,63 × 1,22 2,24-2,92 -0,20 -0,20

100 cali (2,54 m) 2,03 × 1,52 2,81-3,66 -0,25 -0,25

120 cali (3,05 m) 2,44 × 1,83 3,38-4,40 -0,30 -0,30

150 cali (3,81 m) 3,05 × 2,29 4,23-5,51 -0,38 -0,38

200 cali (5,08 m) 4,06 × 3,05 5,65-7,36 -0,51 -0,51

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

L=0,028353 × D-0,0294 L=0,036975 × D-0,0282

Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

H=-0,00254 × D H=-0,00254 × D
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71Odległość projekcji

Inne zagadnienia

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

Tabela z odległościami projekcji (VPL-EX230)
Jednostka: m

Wzór na obliczanie odległości projekcji (VPL-EX230)
D: Rozmiar wyświetlanego obrazu (przekątna)
H: Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Wyrażenie#1 (Odległość projekcji L) Jednostka: m

Wyrażenie#2 (Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu)

Rozmiar wyświetlanego 
obrazu

Odległość 
projekcji L

Wysokość H od środka obiektywu do 
krawędzi ekranu

Przekątna D Szerokość × 
Wysokość

Minimalna 
odległość projekcji 

L

Maksymalna 
odległość projekcji 

L

80 cali (2,03 m) 1,63 × 1,22 2,41-2,88 -0,20 -0,20

100 cali (2,54 m) 2,03 × 1,52 3,02-3,60 -0,25 -0,25

120 cali (3,05 m) 2,44 × 1,83 3,63-4,33 -0,30 -0,30

150 cali (3,81 m) 3,05 × 2,29 4,54-5,42 -0,38 -0,38

200 cali (5,08 m) 4,06 × 3,05 6,06-7,24 -0,51 -0,51

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

L=0,030411 × D-0,0233 L=0,036318 × D-0,0234

Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

H=-0,00254 × D H=-0,00254 × D
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72 Odległość projekcji

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

Montaż pod sufitem

* Wartość jest ujemna, jeśli górna krawędź wyświetlanego obrazu znajduje się wyżej niż punkt A.

Środek obiektywu

Wysokość H od 
środka obiektywu 
do krawędzi ekranu

Odległość projekcji L

Wyświetlany 
obraz

A

Góra
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73Odległość projekcji

Inne zagadnienia

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

Tabela z odległościami projekcji (VPL-EW295)
Jednostka: m

Wzór na obliczanie odległości projekcji (VPL-EW295)
D: Rozmiar wyświetlanego obrazu (przekątna)
H: Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Wyrażenie#1 (Odległość projekcji L) Jednostka: m

Wyrażenie#2 (Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu)

W przypadku montażu pod sufitem należy się skonsultować z producentem uchwytu sufitowego i 
stosować uchwyt zaprojektowany przez producenta do zastosowania z używanym projektorem.

Rozmiar wyświetlanego 
obrazu

Odległość 
projekcji L

Wysokość H od środka obiektywu do 
krawędzi ekranu

Przekątna D Szerokość × 
Wysokość

Minimalna 
odległość projekcji 

L

Maksymalna 
odległość projekcji 

L

80 cali (2,03 m) 1,72 × 1,08 1,92-3,09 -0,20 -0,20

100 cali (2,54 m) 2,15 × 1,35 2,41-3,87 -0,25 -0,25

120 cali (3,05 m) 2,58 × 1,62 2,90-4,66 -0,29 -0,29

150 cali (3,81 m) 3,23 × 2,02 3,63-5,83 -0,37 -0,37

200 cali (5,08 m) 4,31 × 2,69 4,85-7,79 -0,49 -0,49

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

L=0,024366 × D-0,0315 L=0,039132 × D-0,0357

Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

H=-0,00246 × D H=-0,00246 × D

Uwaga
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74 Odległość projekcji

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

Tabela z odległościami projekcji (VPL-EW255)
Jednostka: m

Wzór na obliczanie odległości projekcji (VPL-EW255)
D: Rozmiar wyświetlanego obrazu (przekątna)
H: Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Wyrażenie#1 (Odległość projekcji L) Jednostka: m

Wyrażenie#2 (Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu)

W przypadku montażu pod sufitem należy się skonsultować z producentem uchwytu sufitowego i 
stosować uchwyt zaprojektowany przez producenta do zastosowania z używanym projektorem.

Rozmiar wyświetlanego 
obrazu

Odległość 
projekcji L

Wysokość H od środka obiektywu do 
krawędzi ekranu

Przekątna D Szerokość × 
Wysokość

Minimalna 
odległość projekcji 

L

Maksymalna 
odległość projekcji 

L

80 cali (2,03 m) 1,72 × 1,08 2,43-3,90 -0,11 -0,11

100 cali (2,54 m) 2,15 × 1,35 3,04-4,89 -0,13 -0,13

120 cali (3,05 m) 2,58 × 1,62 3,66-5,88 -0,16 -0,16

150 cali (3,81 m) 3,23 × 2,02 4,58-7,36 -0,20 -0,20

200 cali (5,08 m) 4,31 × 2,69 6,11-9,82 -0,27 -0,27

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

L=0,030704 × D-0,0319 L=0,049310 × D-0,0360

Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

H=-0,00135 × D H=-0,00135 × D

Uwaga
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75Odległość projekcji

Inne zagadnienia

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

Tabela z odległościami projekcji (VPL-EW235)
Jednostka: m

Wzór na obliczanie odległości projekcji (VPL-EW235)
D: Rozmiar wyświetlanego obrazu (przekątna)
H: Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Wyrażenie#1 (Odległość projekcji L) Jednostka: m

Wyrażenie#2 (Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu)

W przypadku montażu pod sufitem należy się skonsultować z producentem uchwytu sufitowego i 
stosować uchwyt zaprojektowany przez producenta do zastosowania z używanym projektorem.

Rozmiar wyświetlanego 
obrazu

Odległość 
projekcji L

Wysokość H od środka obiektywu do 
krawędzi ekranu

Przekątna D Szerokość × 
Wysokość

Minimalna 
odległość projekcji 

L

Maksymalna 
odległość projekcji 

L

80 cali (2,03 m) 1,72 × 1,08 2,35-3,06 -0,11 -0,11

100 cali (2,54 m) 2,15 × 1,35 2,94-3,83 -0,13 -0,13

120 cali (3,05 m) 2,58 × 1,62 3,53-4,61 -0,16 -0,16

150 cali (3,81 m) 3,23 × 2,02 4,42-5,77 -0,20 -0,20

200 cali (5,08 m) 4,31 × 2,69 5,91-7,70 -0,27 -0,27

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

L=0,029654 × D-0,0291 L=0,038671 × D-0,0282

Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

H=-0,00135 × D H=-0,00135 × D

Uwaga
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76 Odległość projekcji

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

Tabela z odległościami projekcji (VPL-EX295/EX290/EX255)
Jednostka: m

Wzór na obliczanie odległości projekcji (VPL-EX295/EX290/EX255)
D: Rozmiar wyświetlanego obrazu (przekątna)
H: Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Wyrażenie#1 (Odległość projekcji L) Jednostka: m

Wyrażenie#2 (Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu)

W przypadku montażu pod sufitem należy się skonsultować z producentem uchwytu sufitowego i 
stosować uchwyt zaprojektowany przez producenta do zastosowania z używanym projektorem.

Rozmiar wyświetlanego 
obrazu

Odległość 
projekcji L

Wysokość H od środka obiektywu do 
krawędzi ekranu

Przekątna D Szerokość × 
Wysokość

Minimalna 
odległość projekcji 

L

Maksymalna 
odległość projekcji 

L

80 cali (2,03 m) 1,63 × 1,22 2,29-3,68 -0,20 -0,20

100 cali (2,54 m) 2,03 × 1,52 2,87-4,61 -0,25 -0,25

120 cali (3,05 m) 2,44 × 1,83 3,45-5,54 -0,30 -0,30

150 cali (3,81 m) 3,05 × 2,29 4,32-6,94 -0,38 -0,38

200 cali (5,08 m) 4,06 × 3,05 5,77-9,26 -0,51 -0,51

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

L=0,028965 × D-0,0315 L=0,046521 × D-0,0363

Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

H=-0,00254 × D H=-0,00254 × D

Uwaga
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77Odległość projekcji

Inne zagadnienia

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

Tabela z odległościami projekcji (VPL-EX250/EX235)
Jednostka: m

Wzór na obliczanie odległości projekcji (VPL-EX250/EX235)
D: Rozmiar wyświetlanego obrazu (przekątna)
H: Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Wyrażenie#1 (Odległość projekcji L) Jednostka: m

Wyrażenie#2 (Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu)

W przypadku montażu pod sufitem należy się skonsultować z producentem uchwytu sufitowego i 
stosować uchwyt zaprojektowany przez producenta do zastosowania z używanym projektorem.

Rozmiar wyświetlanego 
obrazu

Odległość 
projekcji L

Wysokość H od środka obiektywu do 
krawędzi ekranu

Przekątna D Szerokość × 
Wysokość

Minimalna 
odległość projekcji 

L

Maksymalna 
odległość projekcji 

L

80 cali (2,03 m) 1,63 × 1,22 2,24-2,92 -0,20 -0,20

100 cali (2,54 m) 2,03 × 1,52 2,81-3,66 -0,25 -0,25

120 cali (3,05 m) 2,44 × 1,83 3,38-4,40 -0,30 -0,30

150 cali (3,81 m) 3,05 × 2,29 4,23-5,51 -0,38 -0,38

200 cali (5,08 m) 4,06 × 3,05 5,65-7,36 -0,51 -0,51

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

L=0,028353 × D-0,0294 L=0,036975 × D-0,0282

Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

H=-0,00254 × D H=-0,00254 × D

Uwaga

01COV.book  Page 77  Thursday, October 23, 2014  6:23 PM



C:\DTP\PL\OI\07ADD.fm masterpage: Left

78 Odległość projekcji

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

Tabela z odległościami projekcji (VPL-EX230)
Jednostka: m

Wzór na obliczanie odległości projekcji (VPL-EX230)
D: Rozmiar wyświetlanego obrazu (przekątna)
H: Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Wyrażenie#1 (Odległość projekcji L) Jednostka: m

Wyrażenie#2 (Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu)

W przypadku montażu pod sufitem należy się skonsultować z producentem uchwytu sufitowego i 
stosować uchwyt zaprojektowany przez producenta do zastosowania z używanym projektorem.

Rozmiar wyświetlanego 
obrazu

Odległość 
projekcji L

Wysokość H od środka obiektywu do 
krawędzi ekranu

Przekątna D Szerokość × 
Wysokość

Minimalna 
odległość projekcji 

L

Maksymalna 
odległość projekcji 

L

80 cali (2,03 m) 1,63 × 1,22 2,41-2,88 -0,20 -0,20

100 cali (2,54 m) 2,03 × 1,52 3,02-3,60 -0,25 -0,25

120 cali (3,05 m) 2,44 × 1,83 3,63-4,33 -0,30 -0,30

150 cali (3,81 m) 3,05 × 2,29 4,54-5,42 -0,38 -0,38

200 cali (5,08 m) 4,06 × 3,05 6,06-7,24 -0,51 -0,51

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

L=0,030411 × D-0,0233 L=0,036318 × D-0,0234

Wysokość H od środka obiektywu do krawędzi ekranu

Minimalna odległość projekcji L Maksymalna odległość projekcji L

H=-0,00254 × D H=-0,00254 × D

Uwaga
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79Wymiary

Inne zagadnienia

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

Wymiary

Góra (VPL-EW295)

Jednostka: mm

25
2

365

Środek obiektywu

85

6,
7

9
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Góra (VPL-EW255/EX295/EX290/EX255)

Jednostka: mm

25
2

365

Środek obiektywu

85
10

,4

18
,1

Góra (VPL-EW235/EX250/EX235)

Jednostka: mm

25
2

365

Środek obiektywu

85

24
,7

0,
5

24
,2
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Góra (VPL-EX230)

Jednostka: mm

25
2

365

Środek obiektywu

85
210,
5

20
,5

Przód

Jednostka: mm

10
5,

3

96
,2

44
,3

Środek obiektywu
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Dolna część (VPL-EW295)

Jednostka: mm

233,5 38,5

22
820

7

10
2,

5

27
,5

31,8

97,5

14

27
,5

31,8 57,445,3

13
,5

Środek obiektywu 14

46
,3

221,6
0,8
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Dolna część (VPL-EW255/EX295/EX290/EX255)

Jednostka: mm

233,5 38,5

97,5

14

13
,5

31,831,8 57,445,3

Środek obiektywu
14

22
820

7

10
2,

5

27
,5

27
,5

221,6

46
,3

0,8
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Dolna część (VPL-EW235/EX250/EX235/EX230)

Jednostka: mm

233,5 38,5

97,5

0,8
14

13
,5

31,831,8 57,445,3

14Środek obiektywu

22
820

7

10
2,

5

27
,5

27
,5

46
,3

221,6
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UMOWA 
LICENCYJNA Z 
UŻYTKOWNIKIEM 
KOŃCOWYM
WAŻNE: 
NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ Z 
UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM 
(“EULA”) NALEŻY PRZECZYTAĆ 
PRZED ROZPOCZĘCIEM 
KORZYSTANIA Z PRODUKTU. 
UŻYWANIE PRODUKTU OZNACZA 
AKCEPTACJĘ POSTANOWIEŃ UMOWY 
EULA. W PRZYPADKU BRAKU 
AKCEPTACJI POSTANOWIEŃ 
NINIEJSZEJ UMOWY EULA 
KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA 
JEST ZABRONIONE.

Niniejsza umowa EULA to prawne 
porozumienie między Użytkownikiem a 
firmą Sony Corporation (“SONY”). Niniejsza 
umowa EULA reguluje zobowiązania i 
uprawnienia użytkownika dotyczące 
oprogramowania firmy SONY i/lub jej 
zewnętrznych licencjodawców (w tym 
podmiotów stowarzyszonych z firmą SONY) 
oraz ich odpowiednich podmiotów 
stowarzyszonych (zwanych łącznie 
“DOSTAWCAMI ZEWNĘTRZNYMI”) 
łącznie z wszelkimi aktualizacjami/
uaktualnieniami dostarczonymi przez firmę 
SONY, dowolną drukowaną, dostępną online 
lub w formie elektronicznej dokumentacją 
oprogramowania oraz wszelkimi plikami 
danych utworzonymi przy użyciu takiego 
oprogramowania (zwane łącznie 
“OPROGRAMOWANIEM”). 

Niezależnie od powyższego dowolne 
oprogramowanie w OPROGRAMOWANIU, 
do którego dołączono oddzielną umowę 
licencyjną z użytkownikiem końcowym (w 
tym, między innymi, Ogólną licencję 
publiczną GNU oraz Uproszczoną ogólną 
licencję publiczną GNU), podlega 
postanowieniom tej oddzielnej umowy 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 
EULA w stopniu wymaganym przez taką 
oddzielną umowę z użytkownikiem 
końcowym (“OPROGRAMOWANIE 
WYŁĄCZONE”).

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, 
nie sprzedawane. OPROGRAMOWANIE jest 
chronione prawami autorskimi oraz innymi 
międzynarodowymi przepisami i umowami 
dotyczącymi własności intelektualnej. 

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie prawa i tytuły odnoszące się do 
OPROGRAMOWANIA (w tym, między 
innymi, do jakichkolwiek obrazów, zdjęć, 
animacji, wideo, audio, muzyki, tekstu i 
“apletów” będących częścią tego 
OPROGRAMOWANIA) są własnością firmy 
SONY albo co najmniej jednego 
DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO.

PRZEDMIOT LICENCJI
SONY udziela ograniczonej licencji na 
używanie OPROGRAMOWANIA wyłącznie 
w połączeniu ze zgodnym urządzeniem 
(“URZĄDZENIE”) oraz wyłącznie do użytku 
prywatnego, a nie komercyjnego. Firma 
SONY oraz DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI 
wyraźnie zachowują wszelkie prawa, tytuły i 
udziały (w tym, ale nie tylko, prawa do 
własności intelektualnej) dotyczące 
OPROGRAMOWANIA, których niniejsza 
umowa EULA wyraźnie nie przyznaje 
użytkownikowi.

WYMOGI I OGRANICZENIA
Nie wolno kopiować, publikować, 
adaptować, rozpowszechniać, próbować 
odtwarzania kodu źródłowego, modyfikować, 
dokonywać inżynierii wstecznej, 
dekompilować ani dezasemblować żadnego 
OPROGRAMOWANIA, zarówno w całości, 
jak i w części. Nie wolno również tworzyć 
żadnych prac pochodnych przy użyciu 
OPROGRAMOWANIA, jeśli 
OPROGRAMOWANIE nie służy do 
wykonywania takich prac. Nie wolno 
modyfikować ani naruszać żadnych funkcji 
zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 
dostępnych w OPROGRAMOWANIU. Nie 
wolno omijać, modyfikować, usuwać ani 
przeciwdziałać żadnym funkcjom i 
zabezpieczeniom zawartym w 
OPROGRAMOWANIU ani żadnym 
mechanizmom współdziałającym z 
OPROGRAMOWANIEM. Nie wolno 
odłączać żadnych pojedynczych składników 
OPROGRAMOWANIA do użytku na więcej 
niż jednym URZĄDZENIU, chyba że 
uzyskano wyraźną zgodę firmy SONY. Nie 
wolno usuwać, modyfikować, zakrywać ani 
maskować żadnych znaków handlowych ani 
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powiadomień związanych z 
OPROGRAMOWANIEM. Nie wolno 
udostępniać, dystrybuować, pożyczać, 
użyczać, oddawać w leasing, udzielać 
podlicencji, przekazywać, transferować ani 
sprzedawać OPROGRAMOWANIA. 
Oprogramowanie, usługi sieciowe oraz 
pozostałe produkty inne niż 
OPROGRAMOWANIE, od których zależy 
działanie OPROGRAMOWANIA, mogą 
zostać wycofane lub wyłączone zgodnie z 
postanowieniem ich dostawców (dostawców 
oprogramowania, dostawców usług lub firmy 
SONY). Firma SONY oraz tacy dostawcy nie 
gwarantują, że OPROGRAMOWANIE, 
usługi sieciowe, treści lub inne produkty będą 
stale dostępne oraz że będą działać bez 
zakłóceń i modyfikacji. 

OPROGRAMOWANIE WYKLUCZONE 
ORAZ SKŁADNIKI OPEN SOURCE
Nie pozostając w sprzeczności z powyższym, 
użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 
OPROGRAMOWANIE może zawierać 
OPROGRAMOWANIE WYKLUCZONE. 
Część OPROGRAMOWANIA 
WYKLUCZONEGO może podlegać 
licencjom na oprogramowanie typu open 
source (“Składniki Open Source”), co 
oznacza, że takie licencje są uznane za 
licencje open source przez Open Source 
Initiative albo ich zapisy są bardzo podobne, 
w tym (ale nie tylko) takim licencjom, w 
których warunkiem dystrybucji 
licencjonowanego oprogramowania jest 
udostępnienie kodu źródłowego przez 
dystrybutora. Pod adresem www.sony.net/
Products/Linux lub w innej witrynie 
wskazanej przez SONY znajduje się lista 
SKŁADNIKÓW OPEN SOURCE zawartych 
czasowo w niniejszym 
OPROGRAMOWANIU oraz odpowiednie 
warunki i zasady, którym podlega jego 
użytkowanie. Takie warunki i zasady mogą 
zostać zmienione przez odpowiednią firmę 
zewnętrzną w dowolnym momencie i bez 
żadnej odpowiedzialności wobec 
użytkownika. W stopniu wymaganym przez 
licencje dotyczące OPROGRAMOWANIA 
WYKLUCZONEGO warunki takich licencji 
będą dotyczyć użytkownika w miejscu 
zapisów niniejszej umowy EULA. Jeżeli 
warunki licencji, której podlega 
OPROGRAMOWANIE WYKLUCZONE, są 
sprzeczne z ograniczeniami zawartymi w 
niniejszej umowie EULA, to w odniesieniu do 
takiego OPROGRAMOWANIA 
WYKLUCZONEGO ograniczenia te nie będą 
dotyczyć takiego OPROGRAMOWANIA 

WYKLUCZONEGO. Jeśli licencje dotyczące 
Składników Open Source wymagają od firmy 
SONY oferty na udostępnienie kodu 
źródłowego w odniesieniu do 
OPROGRAMOWANIA, taka oferta jest 
niniejszym przedstawiona.

UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA 
Z MATERIAŁAMI PODLEGAJĄCYMI 
PRAWU AUTORSKIEMU
OPROGRAMOWANIE może być 
użytkowane przez użytkownika w celu 
wyświetlania, przechowywania, 
przetwarzania i/lub użytkowania zawartości 
stworzonej przez użytkownika lub inne firmy. 
Taka zawartość może być chroniona prawem 
autorskim, innymi prawami własności 
intelektualnej i/lub innymi umowami. 
Użytkownik zobowiązuje się używać 
OPROGRAMOWANIA tylko i wyłącznie w 
zgodzie z takimi przepisami i umowami, 
dotyczącymi takiej zawartości. Użytkownik 
zgadza się, że firma SONY może podjąć 
stosowne kroki, aby chronić prawo autorskie 
zawartości przechowywanej, przetwarzanej 
lub użytkowanej poprzez 
OPROGRAMOWANIE. Takie środki 
obejmują między innymi zliczanie 
częstotliwości wykonywania kopii 
zapasowych i przywracania danych przy 
użyciu niektórych funkcji 
OPROGRAMOWANIA, odmowę wyrażenia 
zgody na uruchomienie przywrócenia danych 
za pomocą pewnych cech 
OPROGRAMOWANIA oraz rozwiązanie 
niniejszej umowy EULA w przypadku 
nielegalnego korzystania z 
OPROGRAMOWANIA.

USŁUGA UDOSTĘPNIANIA TREŚCI
NALEŻY DODATKOWO PAMIĘTAĆ, ŻE 
OPROGRAMOWANIE MOŻE BYĆ 
PRZEZNACZONE DO WSPÓŁPRACY Z 
TREŚCIĄ PRZEKAZYWANĄ ZA 
POŚREDNICTWEM USŁUG 
UDOSTĘPNIANIA TREŚCI (“USŁUGA 
UDOSTĘPNIANIA TREŚCI”). 
KORZYSTANIE Z TAKICH USŁUG I ICH 
TREŚCI PODLEGA POSTANOWIENIOM 
WARUNKÓW UŻYTKOWANIA TYCH 
USŁUG. W PRZYPADKU BRAKU 
AKCEPTACJI TYCH POSTANOWIEŃ 
MOŻLIWOŚĆ UŻYWANIA 
OPROGRAMOWANIA BĘDZIE 
OGRANICZONA. Użytkownik potwierdza i 
akceptuje, że niektóre treści i usługi dostępne 
za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA 
mogą być dostarczane przez inne firmy, które 
nie znajdują się pod kontrolą firmy SONY. 
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DO KORZYSTANIA Z USŁUGI 
UDOSTĘPNIANIA TREŚCI JEST 
WYMAGANE POŁĄCZENIE 
INTERNETOWE. ŚWIADCZENIE 
USŁUGI UDOSTĘPNIANIA TREŚCI 
MOŻE ZOSTAĆ PRZERWANE W 
DOWOLNEJ CHWILI.

POŁĄCZENIE Z INTERNETEM ORAZ 
USŁUGI INNYCH FIRM
Użytkownik potwierdza i akceptuje, że aby 
uzyskać dostęp do niektórych funkcji 
OPROGRAMOWANIA może być 
wymagane połączenie internetowe, za które w 
całości odpowiada użytkownik. Ponadto 
użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za 
opłaty na rzecz innych firm, związane z 
połączeniem internetowym, w tym między 
innymi za opłaty wobec dostarczyciela usług 
internetowych lub dostarczyciela internetu 
mobilnego. Działanie 
OPROGRAMOWANIA może być 
ograniczone lub spowolnione w zależności od 
połączenia, szybkości przesyłu lub 
ograniczeń technicznych związanych z 
używanym połączeniem oraz usługami 
internetowymi. Dostarczenie, dostęp, jakość i 
bezpieczeństwo połączenia internetowego 
podlega wyłącznej odpowiedzialności 
usługodawcy. 

PRZEPISY EKSPORTOWE I INNE
Użytkownik zgadza się przestrzegać 
wszelkich ograniczeń i przepisów 
dotyczących eksportu i ponownego eksportu, 
które obowiązują na terenie kraju 
zamieszkania. Zobowiązuje się również nie 
przekazywać i nie zezwalać na 
przekazywanie OPROGRAMOWANIA do 
kraju objętego embargiem lub w jakikolwiek 
inny sposób naruszać wspomniane 
ograniczenia i wytyczne prawne. 

DZIAŁANIA O WYSOKIM RYZYKU
OPROGRAMOWANIE nie jest odporne na 
błędy i nie zostało zaprojektowane, 
wytworzone ani przeznaczone do użycia lub 
odsprzedaży jako oprogramowanie do 
sterowania sprzętem w warunkach 
niebezpiecznych, w których wymagane jest 
działanie bezbłędne np. w działaniu obiektów 
jądrowych, nawigacji lotniczej, systemach 
komunikacji lotniczej, systemach kontroli 
powietrznej, maszynach podtrzymujących 
życie, systemach obronnych i takich, w 
przypadku których błędne działanie 
OPROGRAMOWANIA może doprowadzić 
do śmierci, obrażeń ciała lub znacznych 
obrażeń fizycznych lub środowiskowych 

(“DZIAŁANIA O WYSOKIM RYZYKU”). 
Firma SONY, wszyscy DOSTAWCY 
ZEWNĘTRZNI oraz ich odpowiednie firmy 
stowarzyszone absolutnie nie udzielają żadnej 
wyraźnej ani dorozumianej gwarancji 
przydatności OPROGRAMOWANIA do 
zastosowania w związku z DZIAŁANIAMI O 
WYSOKIM RYZYKU. 

WYŁĄCZENIE GWARANCJI NA 
OPROGRAMOWANIE
Użytkownik potwierdza i zgadza się, że 
korzysta z OPROGRAMOWANIA na swoje 
wyłączne ryzyko oraz jest odpowiedzialny za 
używanie OPROGRAMOWANIA. 
OPROGRAMOWANIE jest dostarczane w 
“stanie, w jakim jest”, bez żadnych gwarancji, 
zobowiązań ani obowiązków.

FIRMA SONY ORAZ WSZYSCY JEJ 
DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI (do celów tej 
sekcji firma SONY oraz wszyscy jej 
DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI będą łącznie 
określania jako “SONY”) 
JEDNOZNACZNIE UCHYLAJĄ 
WSZELKIE GWARANCJE, 
ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI, 
WYRA_NE I DOROZUMIANE, W TYM 
MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE 
GWARANCJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI 
HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU I 
NIENARUSZANIA PRAW. FIRMA SONY 
NIE GWARANTUJE ANI NIE UDZIELA 
ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, ŻE (A) 
FUNKCJE ZAWARTE W DOWOLNYM 
OPROGRAMOWANIU BĘDĄ SPEŁNIAĆ 
WYMOGI UŻYTKOWNIKA ORAZ BĘDĄ 
AKTUALIZOWANE, (B) DZIAŁANIE 
DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA 
BĘDZIE PRAWIDŁOWE I WOLNE OD 
BŁĘDÓW ORAZ ŻE WSZELKIE USTERKI 
BĘDĄ USUWANE, (C) 
OPROGRAMOWANIE NIE USZKODZI 
ŻADNEGO INNEGO 
OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU LUB 
DANYCH, (D) DOWOLNE 
OPROGRAMOWANIE, USŁUGI 
SIECIOWE (W TYM INTERNETOWE) 
LUB PRODUKTY (INNE NIŻ 
OPROGRAMOWANIE), OD KTÓRYCH 
ZALEŻY DZIAŁANIE 
OPROGRAMOWANIA, BĘDĄ ZAWSZE 
DOSTĘPNE, NIEMODYFIKOWANE I 
STALE UDOSTĘPNIANE ORAZ (E), ŻE 
WYNIKI UZYSKANE PRZY UŻYCIU 
OPROGRAMOWANIA BĘDĄ 
PRAWIDŁOWE, DOKŁADNE, 
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WIARYGODNE LUB PRZYDATNE W 
INNY SPOSÓB.

ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE 
UDZIELONE USTNIE LUB PISEMNIE 
PRZEZ FIRMĘ SONY LUB 
AUTORYZOWANEGO 
PRZEDSTAWICIELA FIRMY SONY NIE 
STANOWIĄ GWARANCJI ANI W ŻADEN 
SPOSÓB NIE ZWIĘKSZAJĄ ZAKRESU 
ŻADNEJ PRZEDSTAWIONEJ TU 
GWARANCJI. JEŚLI 
OPROGRAMOWANIE OKAŻE SIĘ 
WADLIWE, UŻYTKOWNIK PONOSI 
CAŁKOWITE KOSZTY STOSOWNEGO 
SERWISU, NAPRAWY LUB KOREKTY. 
PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W 
NIEKTÓRYCH KRAJACH/REGIONACH 
NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZANIE 
GWARANCJI DOMNIEMANYCH. W 
ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE 
WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ 
UŻYTKOWNIKA.

OGRANICZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMA SONY ORAZ WSZYSCY JEJ 
DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI (do celów tej 
sekcji firma SONY oraz wszyscy jej 
DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI będą łącznie 
określania jako “SONY”) NIE SĄ 
ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE 
PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE 
SZKODY ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM 
JAKIEJKOLWIEK WYRA_NEJ LUB 
DOROZUMIANEJ GWARANCJI, 
ZŁAMANIA WARUNKÓW 
KONTRAKTU, ZANIEDBANIA, 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ 
LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO 
POSTANOWIENIA PRAWNEGO 
ZWIĄZANEGO Z 
OPROGRAMOWANIEM, W TYM 
MIĘDZY INNYMI ZA JAKIEKOLWIEK 
SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY 
ZYSKÓW, UTRATY DOCHODU, UTRATY 
DANYCH, UTRATY MOŻLIWOŚCI 
KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA 
LUB JAKIEGOKOLWIEK 
POWIĄZANEGO SPRZĘTU, CZAS 
PRZESTOJU I CZAS UŻYTKOWNIKA, 
NAWET JEŚLI KTÓRAKOLWIEK Z NICH 
ZOSTAŁA POINFORMOWANA O 
MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH 
STRAT. W KAŻDYM PRZYPADKU 
WSZYSTKIE ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA 
WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK 
POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY 
EULA POWINNY BYĆ OGRANICZONE 

DO KWOTY ZAPŁACONEJ 
FAKTYCZNIE ZA PRODUKT. NIEKTÓRE 
PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA 
WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA 
DOTYCZĄCE PRZYPADKOWYCH LUB 
WTÓRNYCH SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE 
OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE 
MOŻE NIE DOTYCZYĆ 
UŻYTKOWNIKA.

ZGODA NA UŻYWANIE DANYCH 
LOKALIZACJI, DANYCH 
BEZPIECZEŃSTWA I DANYCH 
INNYCH NIŻ OSOBOWE
Użytkownik potwierdza i akceptuje, że firma 
SONY i jej podmioty stowarzyszone, 
partnerzy i agenci mogą czytać, gromadzić, 
przekazywać, przetwarzać i przechowywać 
pewne informacje zebrane przez 
OPROGRAMOWANIE, w tym między 
innymi informacje o (i) 
OPROGRAMOWANIU oraz (ii) aplikacjach 
programowych, treści i urządzeniach 
peryferyjnych, które współdziałają z 
używanym URZĄDZENIEM i 
OPROGRAMOWANIEM (“Informacje”). Te 
Informacje obejmują między innymi: (1) 
unikatowe identyfikatora związane z 
URZĄDZENIEM i jego podzespołami; (2) 
wydajność URZĄDZENIA, 
OPROGRAMOWANIA i ich podzespołów; 
(3) konfiguracje URZĄDZENIA, 
OPROGRAMOWANIA i aplikacji 
programowych, treści, urządzeń 
peryferyjnych, które współdziałają z 
URZĄDZENIEM i 
OPROGRAMOWANIEM; (4) sposób i 
częstotliwość używania funkcji (x) 
OPROGRAMOWANIA i (y) aplikacji 
programowych, treści i urządzeń 
peryferyjnych, które współdziałają z 
OPROGRAMOWANIEM; oraz (5) danych 
lokalizacji, jak wskazano poniżej. Firma 
SONY i jej podmioty stowarzyszone, 
partnerzy i agenci mogą używać informacji i 
ujawniać je zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w celu ulepszania swoich 
produktów i usług oraz udostępniania 
produktów i usług użytkownikowi. Takie 
wykorzystanie obejmuje między innymi: (a) 
zarządzanie funkcjami 
OPROGRAMOWANIA; (b) ulepszanie, 
serwisowanie, aktualizowanie i uaktualnianie 
OPROGRAMOWANIA; (c) ulepszanie, 
opracowywanie i rozszerzanie bieżących oraz 
przyszłych produktów i usług firmy SONY i 
innych firm; (d) udostępnianie 
użytkownikowi informacji o produktach i 
usługach oferowanych przez firmę SONY i 
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inne firmy; (e) przestrzeganie 
obowiązujących przepisów i regulaminów; (f) 
w oferowanym zakresie udostępnianie 
użytkownikowi usług lokalizacyjnych 
świadczonych przez firmę SONY i inne 
firmy, jak wskazano poniżej. Ponadto firma 
SONY zastrzega sobie prawo do używania 
Informacji w celu ochrony własnej i innych 
firm przed nielegalnymi, kryminalnymi lub 
szkodliwymi działaniami.

Niektóre usługi dostępne za pośrednictwem 
OPROGRAMOWANIA mogą zależeć od 
danych lokalizacyjnych, w tym między 
innymi od geograficznej lokalizacji 
URZĄDZENIA. Użytkownik przyjmuje do 
wiadomości, że w ramach świadczenia takich 
usług firma SONY, DOSTAWCY 
ZEWNĘTRZNI oraz ich partnerzy mogą 
gromadzić, archiwizować, przetwarzać i 
wykorzystywać takie dane lokalizacji oraz że 
takie usługi podlegają politykom ochrony 
prywatności obowiązującym w firmie SONY 
lub innej firmie. Korzystając z tych usług, 
użytkownik oświadcza, że przeczytał polityki 
ochrony prywatności dotyczące tych usług i 
wyraża zgodę na wykonywanie takich 
działań. 

Firma SONY, jej podmioty stowarzyszone, 
partnerzy i agenci nie będą w sposób 
niezamierzony używać Informacji do celów 
identyfikacji tożsamości użytkownika lub 
właściciela OPROGRAMOWANIA bez jego 
wiedzy lub zezwolenia. Wszelkie korzystanie 
z Informacji będzie się odbywać zgodnie z 
politykami ochrony prywatności firmy SONY 
i innych firm. Aby uzyskać aktualną politykę 
ochrony prywatności firmy SONY, należy 
skontaktować się z odpowiednim lokalnym 
oddziałem zgodnie z adresem kontaktowym.

Aby uzyskać polityki ochrony prywatności 
obowiązujące w przypadku danych 
umożliwiających identyfikację oraz innych 
danych dostarczanych podczas używania 
oprogramowania i usług innych firm, należy 
się skontaktować z odpowiednią inną firmą.

Informacje mogą być przetwarzane, 
przechowywane i przekazywane do firmy 
SONY, jej podmiotów stowarzyszonych lub 
agentów, którzy znajdują się w krajach innych 
niż kraj zamieszkania użytkownika. Przepisy 
dotyczące ochrony danych i prywatności 
obowiązujące w niektórych krajach mogą nie 
oferować takiego poziomu ochrony, jak 
przepisy w kraju zamieszkania, co oznacza, 
że użytkownik może mieć mniejsze prawa 

dotyczące informacji przetwarzanych i 
przechowywanych w takich krajach oraz 
przekazywanych do tych krajów. Firma 
SONY wykorzysta wszystkie rozsądne 
środki, aby podjąć odpowiednie techniczne i 
organizacyjne kroki pozwalające zapobiec 
nieupoważnionemu dostępowi do informacji 
lub ujawnieniu informacji, ale nie gwarantuje, 
że wyeliminuje ryzyko nieprawidłowego 
wykorzystania tych Informacji.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ 
AKTUALIZACJI 
Okresowo firma SONY lub DOSTAWCY 
ZEWNĘTRZNI mogą automatycznie 
aktualizować lub w inny sposób 
modyfikować OPROGRAMOWANIE, 
między innymi w celu ulepszenia 
zabezpieczeń, poprawy błędów lub 
ulepszenia funkcji, w trakcie komunikowania 
się przez użytkownika z serwerami SONY lub 
z serwerami innych firm, lub w innym czasie. 
Takie aktualizacje lub modyfikacje mogą 
spowodować usunięcie lub zmianę charakteru 
funkcji lub innych aspektów 
OPROGRAMOWANIA, w tym funkcji, na 
których użytkownik może polegać. 
Użytkownik niniejszym uznaje, że takie 
działania mogą być prowadzone wedle 
wyłącznego uznania firmy SONY i że firma 
SONY może uwarunkować dalsze 
korzystanie z OPROGRAMOWANIA od 
przeprowadzenia przez użytkownika pełnej 
instalacji takiej aktualizacji lub modyfikacji, 
lub od ich akceptacji. Wszelkie aktualizacje/
modyfikacje są uznawane za 
OPROGRAMOWANIE dla celów niniejszej 
umowy EULA i będą stanowić jego część. 
Akceptacja przez użytkownika niniejszej 
umowy EULA oznacza wyrażenie przez 
niego zgody na takie aktualizacje/
modyfikacje. 

CAŁOŚĆ UMOWY, ZRZECZENIE SIĘ, 
ROZŁĄCZNOŚĆ 
Niniejsza umowa EULA i polityka ochrony 
prywatności firmy SONY, wszystkie od czasu 
do czasu aktualizowane, wspólnie tworzą 
całość umów między użytkownikiem a firmą 
Sony w związku z OPROGRAMOWANIEM. 
Niewymuszenie lub nieskorzystanie przez 
firmę SONY z praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy EULA nie 
oznacza zrzeczenia się takich praw lub 
obowiązków. Jeśli jakakolwiek część 
niniejszej umowy EULA jest nieprawidłowa, 
nielegalna lub niemożliwa do wykonania, 
część ta musi zostać wypełniona do 
możliwego maksimum tak, by zrealizować 

01COV.book  Page 89  Thursday, October 23, 2014  6:23 PM



C:\DTP\PL\OI\07ADD.fm masterpage: Left

90 UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

VPL-EW295/EW255/EW235/EX295/EX290/EX255/EX250/EX235/EX230
4-540-680-11 (1)

intencje umowy EULA. Pozostałe części 
pozostają w pełni ważne i obowiązujące. 

WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA I SĄDU
Konwencja Narodów Zjednoczonych o 
umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów nie dotyczy niniejszej umowy 
EULA. Ta umowa EULA podlega prawu 
obowiązującemu w Japonii bez względu na 
kolizję przepisów prawnych. Wszelkie spory 
wynikające z niniejszej umowy EULA będą 
rozpatrywane wyłącznie w Japońskim Sądzie 
Okręgowym w Tokio. Strony niniejszym 
poddają się jurysdykcji sądów japońskich.

STOSOWNE ODSZKODOWANIE
Niezależnie od wszelkich postanowień 
zawartych w niniejszej umowie EULA 
użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 
wszelkie naruszenie lub niewypełnienie 
jakiegokolwiek warunku lub postanowienia 
niniejszej umowy EULA spowoduje 
nienaprawialną szkodę wobec firmy SONY, 
za którą odszkodowanie pieniężne będzie 
niewystarczające. Użytkownik przyznaje 
firmie SONY prawo do uzyskania wszelkich 
rekompensat umownych lub odszkodowań, 
jakie firma SONY uzna za słuszne w takim 
wypadku. Firma SONY może również 
skorzystać z prawnych i technicznych 
środków, aby zapobiec naruszeniu i/lub 
niewykonaniu warunków tej umowy EULA, 
w tym między inny natychmiast uniemożliwić 
użytkownikowi korzystanie z 
OPROGRAMOWANIA, jeśli tylko firma 
SONY zgodnie z własnym uznaniem 
stwierdzi, że użytkownik narusza lub 
zamierza naruszyć warunki tej umowy 
EULA. Odszkodowania te mogą występować 
równolegle z wszelkimi innymi 
odszkodowaniami, których może domagać się 
firma SONY na mocy umowy, prawa lub 
słuszności.

ROZWIĄZANIE UMOWY
Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw 
firma SONY może natychmiast rozwiązać tę 
umowę EULA, jeśli użytkownik nie będzie 
przestrzegać jej postanowień. W takim 
przypadku należy: (i) zaprzestać używania 
OPROGRAMOWANIA oraz zniszczyć 
wszystkie jego kopie; (ii) wypełnić wymogi 
znajdujące się w sekcji “Obowiązki 
użytkownika”.

MODYFIKACJA
SONY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO 
WPROWADZANIA WEDLE WŁASNEGO 

UZNANIA ZMIAN DO OKREŚLONYCH 
WARUNKÓW TEJ UMOWY EULA 
POPRZEZ PRZESŁANIE 
UŻYTKOWNIKOWI POWIADOMIENIA 
NA ADRES E-MAIL PRZEKAZANY 
FIRMIE SONY, POPRZEZ DOŁĄCZENIE 
INFORMACJI W RAMACH PROCESU 
UZYSKIWANIA AKTUALIZACJI/
UAKTUALNIEŃ ORAZ W JAKIKOLWIEK 
INNY SPOSÓB UZNAWANY PRZEZ 
PRAWO. W przypadku braku zgody na 
zmianę warunków należy o tym fakcie 
natychmiast powiadomić firmę SONY w celu 
uzyskania dalszych instrukcji postępowania. 
Dalsze korzystanie z OPROGRAMOWANIA 
po otrzymaniu powiadomienia oznacza zgodę 
użytkownika na przestrzeganie postanowień 
takiej zmiany. 

INNE FIRMY — BENEFICJENCI
Każdy z DOSTAWCÓW 
ZEWNĘTRZNYCH będzie wyraźnie 
uznawany za inną firmę będącą beneficjentem 
niniejszej umowy EULA i będzie mieć prawo 
do dochodzenia wykonania warunków 
niniejszej umowy EULA dotyczących 
swojego OPROGRAMOWANIA.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
Użytkownik zwracający URZĄDZENIE w 
miejscu zakupu, sprzedający je lub 
przekazujący innej osobie w dowolny sposób 
oraz użytkownik, z którym niniejsza umowa 
EULA została rozwiązana, jest 
odpowiedzialny i zobowiązany do 
odinstalowania OPROGRAMOWANIA z 
URZĄDZENIA oraz do usunięcia wszystkich 
kont, które mogły zostać utworzone na 
URZĄDZENIU lub są dostępne za 
pośrednictwem OPROGRAMOWANIA. 
Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za 
dochowanie poufności w związku z 
wszystkimi kontami, jakie posiada w firmie 
SONY lub w innych firmach, oraz za 
wszystkie nazwy użytkowników i haseł 
skojarzonych z użytkowaniem 
URZĄDZENIA.

W przypadku jakichkolwiek pytań 
dotyczących tej umowy EULA należy się 
skontaktować pisemnie z firmą SONY, 
wysyłając list na adres kontaktowy 
odpowiedni do regionu lub kraju.

Prawa autorskie © 2012 Sony Corporation.
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Indeks
A
AC IN ........................................................6
Adjust Signal ...........................................23
Akceptowane sygnały wejściowe ............64
Akcesoria opcjonalne ..............................61
APA ...........................................................6
Aspect ............................................6, 22, 24

B
BLANK .....................................................7
Brightness ................................................21

C
CC Display ..............................................26
Color ........................................................21
Color Temp. .............................................21
Constant Brightness .................................28
Contrast ...................................................21
Control Key Lock ....................................27
Czujnik pilota ............................................4

D
Digital Zoom .............................................7

E
ECO MODE (tryb oszczędzania energii) ..7

F
fH .............................................................31
Filtr powietrza .........................................57
Freeze ........................................................7
Funkcje sieci ............................................32
fV .............................................................31

G
Gamma Mode ..........................................21

H
H (Horizontal) .........................................23
High Altitude Mode ................................30
Hue ..........................................................21

I
Image Flip ...............................................30
Input ..........................................................5

Installation Attitude ................................ 30

K
Keystone ................................................... 6
Korekcja zniekształcenia trapezoidalnego 

wyświetlanego obrazu 
(funkcja Keystone) ...................... 6, 18

Korzystanie z funkcji raportowania 
e-mail ............................................... 34

Korzystanie z menu ................................ 20

L
Lamp Timer ............................................ 31
Lamp Timer Reset ................................... 26
Language ................................................. 27
Lista komunikatów ................................. 52
Lokalizacja i funkcje elementów 

sterowania ......................................... 4

M
Menu Connection/Power ........................ 28
Menu Function ........................................ 26
Menu Information ................................... 31
Menu Installation .................................... 30
Menu Operation ...................................... 27
Menu Picture ........................................... 21
Menu Screen ........................................... 22
Model Name ........................................... 31
MUTING .................................................. 7

O
Osłona lampy ............................................ 4
Ostrość .................................................... 16
Otwory wentylacyjne ................................ 4
Output ....................................................... 5

P
Panel złączy .......................................... 4, 5
Parametry techniczne .............................. 58
Pasek bezpieczeństwa ............................... 4
Phase, Pitch, Shift ................................... 23
Picture mode ........................................... 21
Pierścień ostrości ...................................... 4
Pilot zdalnego sterowania ......................... 6
Podłączanie komputera ............................. 9
Podłączanie urządzenia wideo ................ 11
Podłączanie zewnętrznego monitora i 

urządzenia audio .............................. 14
Pokrywa filtra powietrza / Otwory 

wentylacyjne (wlotowe) .................... 4
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Projector Station for Network 
Presentation ..................................... 41

Przednie nóżki (regulowane) .................. 17
Przyciski panelu sterującego ..................... 6
Przypisanie styków ................................. 62

R
Reset ........................................................ 21
Rozwiązywanie problemów .................... 53
RS-232C .................................................... 6

S
Security Lock ...................................... 4, 27
Serial No. ................................................ 31
Sharpness ................................................ 21
Signal Type ............................................. 31
Smart APA .............................................. 26
Speaker .................................................... 26
Start Up Image ........................................ 26
Status ....................................................... 27

U
Urządzenie główne .................................... 4
USB Display ........................................... 45
USB Media Viewer ................................. 47

V
V Keystone .................................... 6, 18, 30
Volume ...................................................... 7

W
Włączanie ............................................ 6, 15
With No Input ......................................... 28
With Static Signal ................................... 28
Wskaźnik LAMP/COVER ...................... 51
Wyłączanie .......................................... 6, 19
Wybór sygnału wejściowego .................... 6
Wymiana lampy ...................................... 55
Wyświetlanie obrazu ............................... 15

Z
Złącze LAN ............................................... 6
Zoom ....................................................... 16

O znakach towarowych
• Adobe i Adobe Acrobat są znakami 

towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi Adobe Systems Incorporated 
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych 
krajach.

• Kensington jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym Kensington Technology 
Group.

• Terminy HDMI i HDMI High-Definition 
Multimedia Interface oraz logo HDMI to 
znaki handlowe lub zastrzeżone znaki 
handlowe firmy HDMI Licensing LLC w 
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

• Internet Explorer jest zastrzeżonym 
znakiem towarowym Microsoft 
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/
lub innych krajach.

• PJLink jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym Japan Business Machine and 
Information System Industries 
Association.

• AMX jest znakiem towarowym AMX 
Corporation.

• Crestron RoomView jest znakiem 
towarowym Crestron Corporation.

• Wszystkie inne znaki towarowe i 
zastrzeżone znaki towarowe są własnością 
swoich właścicieli. W niniejszej 
publikacji znaki ™ i ® nie są używane.

• Mac oraz Mac OS to znaki towarowe 
firmy Apple Inc. zastrzeżone w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.
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