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Bemærk: Dette udstyr er testet, så det overholder grænserne for digitale apparater i klasse B i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne
såvel som den europæiske CE-mærkning og det canadiske ICES-003.
Driften er underlagt følgende to betingelser:
1. Dette apparat må ikke udvikle skadelig interferens, og
2. Dette apparat skal acceptere alle modtagne interferenser, herunder interferens der kan medføre uønsket drift.
Disse grænser er beregnet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, hvis udstyret benyttes i erhvervsmiljøer.
FCC-advarsel:
For at sikre fortsat overensstemmelse bør man kun bruge medfølgende jordede netledning og skærmede interface-kabler, når apparatet
kobles til en computer. Desuden kan uautoriserede ændringer eller modifikationer af udstyret medføre, at brugeren mister sin autoritet
til at bruge apparatet.
Vigtige oplysninger
Det købte produkt indeholder de nyeste og bedste optiske komponenter. Som alle produkter, der er udstyret med en optisk funktion f.eks. kameralinser, lysbilledprojektorer og kikkerter - er disse komponenter følsomme over for forurenede omgivelser. Små
kontaminanter som f.eks. støv og røgpartikler kan let sætte sig på de optiske komponenters overflader og forringe udførelsen og
reducere produktets levetid.
Træf de nødvendige foranstaltninger for at beskytte produktet, hvis det skal virke (eller opbevares) i urene eller røgfyldte omgivelser
som f.eks. barer, casinoer, produktionsmiljøer, spillecentre osv.
Hvis ovenstående installationsanbefalinger ignoreres, kan det påvirke garantibetingelserne for dette produkt i negativ retning.
Denne Philips projektor bruger tre LCD-paneler (Liquid Crystal Display). Disse paneler indeholder i alt 1.440.000 pixler (SVGAprojektorer) eller 2.359.296 pixler (XGA-projektor). Som for alt andet udstyr gælder bestemte tolerancer for udførelsesspecifikationen
for dette produkt. Din projektor har måske nogle inaktive pixler - inden for acceptable tolerancer - der kan give oplyste eller mørke
pletter på billedskærmen. Disse inaktive pixler vil ikke påvirke den samlede billedkvalitet eller projektorens forventede levetid.
Lampen er åben af hensyn til afkølingen. Hvis lampen fjernes, må apparatet ikke vippes. Hvis det inderste rør går i stykker, kan
glaspartiklerne falde ud!
Spar strøm! Sæt projektoren på Power/Standby, hvis du ikke skal bruge den i
mere end 15 minutter.
Vigtig note til brugere i USA.
Den ansvarlige part for denne multimedieprojektor er følgende:
Philips Consumer Electronics Company,
One Philips Drive
Knoxville,TN 37914,
Tlf. (1888) 873-4672

Philips Home Cinema Projector
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FORSIGTIG: Læs venligst alle disse anvisninger, før du bruger projektoren.
Gem anvisningerne til senere brug.

Elektrisk strøm kan bruges til mange nyttige funktioner. Denne projektor er konstrueret og fremstillet til at overholde de gældende
sikkerhedsstandarder. UKORREKT BRUG KAN RESULTERE I POTENTIELLE ELEKTRISKE STØD ELLER RISIKO FOR BRAND. For ikke at omgå
de sikkerhedsforanstaltninger, der er indbygget i denne projektor, skal du overholde følgende grundlæggende regler for installation, brug og
vedligeholdelse.
1. Afbryd projektoren ved stikkontakten, før du sætter pæren i efter rensning.
2. Brug ikke flydende midler eller spray-rensemidler. Brug en tør klud til at rense projektorenheden med. Hvis den er meget snavset,
kan du væde en klud med et neutralt rengøringsmiddel, vride den godt, tørre enheden af med den og endelig tørre den af med en
tør klud. Brug ikke kemiske afstøvnings- eller poleremidler. De kan ødelægge enheden og skrælle malingen af.
3. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af PHILIPS, da det kan skade produktet.
4. Brug ikke projektoren i nærheden af vand, f.eks. ved badekar, vaskebaljer, køkkenvaske eller vaskemaskiner, eller i nærheden af
svømmebassiner osv. Der må ikke spildes væske ind i projektoren.
5. Projektoren må ikke anbringes på en ustabil vogn eller et ustabilt bord eller stativ. Projektoren kan falde ned og måske skade et
barn eller en voksen alvorligt, eller enheden kan blive beskadiget. Benyt kun vogne eller stativer, der er anbefalet af producenten
som velegnet til en projektor.
6. Lofts-, væg- eller hyldemontering skal foretages med et monteringssæt, der er godkendt af producenten til brug sammen med en
projektor, og producentens anvisninger skal følges.
7. En vogn med projektorudstyr skal flyttes forsigtigt. Hurtige standsninger, kraftige påvirkninger og ujævne overflader kan medføre, at
udstyret og vognen vælter.
8. Der er riller og åbninger i kabinettet af hensyn til ventilationen. For at sikre pålidelig drift af projektoren og for at beskytte den mod
overophedning må disse åbninger ikke blokeres eller dækkes. De må aldrig dækkes til af tøj eller andet. Hvis projektoren placeres på
en seng, en sofa, et tæppe eller lignende, kan den nederste åbning blive blokeret. Projektoren må ikke placeres i nærheden af eller
på en radiator eller varmeblæser. Projektoren må ikke placeres i en indbygget installation som f.eks. en bogkasse, medmindre der
sørges for ordentlig ventilation.
9. Projektoren må kun køre med den type strømforsyning, der er angivet på siden af den eller i specifikationerne og med en velegnet
netledning. Hvis du er i tvivl om, hvilken strømforsyning din virksomhed har, eller hvilken netledning der er den rigtige, kan du bede
om råd hos forhandleren af projektoren eller det lokale elselskab.
10. Der må ikke hvile genstande på netledningen. Projektoren må ikke anbringes et sted, hvor der vil blive trådt på ledningen.
11. Følg alle advarsler og anvisninger, der er angivet på projektoren.
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12. Som ekstra sikkerhed er denne projektor udstyret med en netledning med et 3-bens jordet stik (kun i USA) eller et 2-bens jordet
stik (kun i Europa). Det jordede 3-bens/2-bens stik passer kun til en stikkontakt med jording. Hvis stikket ikke passer, kan du bruge
en adapter, der er korrekt jordet, eller få en elektriker til at installere en stikkontakt med jording. Forsøg ikke at ændre dette
vekselstrømsstik.
13. Hvis du ønsker ekstra beskyttelse af projektoren i tordenvejr, eller hvis den står uden opsyn eller ubenyttet i lang tid, skal den
afbrydes ved stikkontakten og kobles af alle øvrige kabelsystemer. Dette vil forhindre, at projektoren bliver beskadiget på grund af
lynnedslag og strømstød.
14. Vægkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes med for mange produkter, da der er risiko for brand eller elektrisk stød.
15. Der må aldrig skubbes genstande af nogen slags ind i projektoren gennem ventilationsåbningerne, da de kan komme i kontakt med
farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, hvilket er forbundet med risiko for brand eller elektrisk stød.
16. Prøv ikke at reparere projektoren, bortset fra den vedligeholdelse, der er angivet i kapitlet ‘Vedligeholdelse’.Ved åbning eller lukning
af dækslerne kan du blive udsat for farlig spænding eller andre farer. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale.
17. Afbryd projektoren ved stikkontakten, og overlad servicen til kvalificeret servicepersonale under følgende betingelser:
A. Hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
B. Hvis der er spildt væske ned i projektoren.
C. Hvis projektoren er blevet udsat for regn eller vand.
D. Hvis projektoren ikke virker normalt, selv om du følger driftsanvisningerne. Justér kun de kontrolelementer, der er dækket af
driftsanvisningerne. Ukorrekt justering af andre kontrolelementer kan medføre skader og vil ofte medføre, at en kvalificeret
tekniker skal bruge lang tid på at føre projektoren tilbage til normal funktion.
E. Hvis projektoren er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
F. Hvis projektoren udviser en tydelig ændring i ydeevnen - (dette indikerer behov for service).
18. Efter afslutningen af service eller reparation af projektoren kan du bede teknikeren om at udføre et rutineservicecheck for at
kontrollere, at projektoren er i sikker stand.
19. Ved udskiftning af reservedele skal du sikre dig, at serviceteknikeren bruger reservedele med de samme specifikationer som
originaldelene. Uautoriserede erstatningsdele kan medføre brand, elektrisk stød eller andre farer.
20. Det anbefales at rense luftfilteret efter hver 100 tændte timer. Projektoren kan blive for varm, hvis filteret ikke renses efter behov.
21. Hvis linsen bliver snavset eller smudsig, renses den med en ren, fugtig klud. Du må aldrig berøre linsen med fingrene.
22. Se ikke direkte ind i blænden og linsen, mens projektoren kører, da det kan skade dine øjne.
23. Lad projektoren køle ned i et par minutter, før du slukker for kontakten.
24. Bortskaf batterier og lampe i særlige kemiske affaldsbeholdere.
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Til lykke med dit køb af et af de mest avancerede og pålidelige produkter på markedet i dag.Vi
er sikre på, at apparatet vil give dig mange års fornøjelse, hvis du bruger det rigtigt. Du bør have
denne brugsanvisning ved hånden, da den er en god kilde til oplysninger om din projektor.
Af hensyn til din egen beskyttelse og lang levetid for din projektor bedes du læse det vedlagte
sikkerhedsark.

Pakkens indhold

Kontrollér venligst, at følgende dele er indeholdt i projektorkassen. De medfølger for at gøre det
lettere for dig at opsætte og bruge projektoren.
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Philips Home Cinema Projector
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Ekstra tilbehør

Følgende tilbehør kan fås hos den forhandler, som du købte Philips projektoren af:
• LCA 3122/00 - 150 W ekstrapære - 8670 931 22009
• LCA 2214/00 - Loftsmontering - 8670 922 14009
• LCA 1130/00 - Blød taske - 8670 911 3009

Servicetilbehør

Følgende tilbehør fås kun gennem vores serviceorganisation:
• Kompakt fjernbetjening - 3139 228 62561 til LC 6281
• Kompakt fjernbetjening - 3139 228 62551 til LC 6285
• Netledning USA - 3122 438 75210
• Netledning Europa - 3122 438 75190
• Netledning UK - 3122 438 75200
• Netledning Central- og Østeuropa - 3122 438 75260
•
•
•
•
•
•
•

Philips Home Cinema Projector
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S-Videokabel - 3122 438 75250
VGA-kabel - 3122 438 75230
Audio-video-RCA kabel - 3122 438 75240
RCA4-kabel - 3122 438 752210 (kun til LC 6285)
Scart/RCA-komponent-videoadapter - 3122 438 71170 (kun til LC 6285)
SCART/RCA-audio-videoadapter - 2422 033 00345
Trykt brugsanvisning - 3122 435 91150
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Indstilling eller afkobling af projektoren til Power/Standby-tilstand.
Indikatoren på knappen:
- lyser rødt, når projektoren er i Power/Standby-tilstand;
- lyser grønt, når projektoren er i drifts-tilstand;
- blinker langsomt grønt, når projektoren varmer op;
- blinker langsomt rødt, når projektoren køler ned;
- blinker hurtigt rødt/gult i 1 sekund, når projektoren modtager et signal fra fjernbetjeningen i
Power/Standby-tilstand;
- blinker hurtigt grønt/gult i 1 sekund, når projektoren modtager et signal fra fjernbetjeningen i
drifts-tilstand.
- Lyser rødt i tilfælde af lampefejl
- Blinker hurtigt rødt i tilfælde af temperaturfejl
Modtagelse af signalerne fra fjernbetjeningen.
Justering af projektorens lodrette vinkel
Justering af fokus for det projicerede billede.
Kun på LC6285
Justér størrelsen af det projicerede billede.
Aktivering og deaktivering af menuen.
Justering af volumen.
Bekræftelse af handlingerne i menuen, når den er på skærmen.
Reduktion/forstørrelse af det projicerede billede.
Valg af den aktuelle projektionskilde (Auto, Multimedia,YPbPr, RGBsync, RGsogB, S-Video,Video).
Knappen skifter mellem de syv signaler.Ved valg af ‘Auto’ vil kilden med højest prioritet
automatisk blive valgt (Multimedia,YPbPr eller RGsogB, RGBsync, S-Video,Video). Hvis der kun
tilsluttes én indgangskilde, vil denne automatisk blive valgt.
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Når menuen er aktiv, vil markørkontrollen styre menumarkøren til at navigere gennem menuen
On Screen Display (OSD). Markørkontrollen virker med knapperne op/ned og venstre/højre.
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Fjernbetjening til LC 6281

y Standby 1
E Picture Format 2

Smart picture 3

Picture size -/+ 4
Child lock 5

Menu 6
Markørkontrol 7

-E+8
A(udio)/V(ideo) Mute 9
Freeze 0

Fjernbetjening til LC 6285

Indstilling eller afkobling af projektoren til Power/Standby-tilstand.
Valg af en af de seks tilgængelige billedformatfunktioner (widescreen, super-zoom 4:3, 4:3, movie
expand 14:9, movie expand 16:9, 16:9 subtitles).
Valg af specifikke billedegenskaber til forskellige indgangskilder. Knappen skifter mellem: Movie,
Nature, Sports, Cartoon, Game og Internet.
Reduktion/forstørrelse af det projicerede billede.
Deaktivering af alle fjern- og lokalbetjeninger. Deaktivér børnelåsfunktionen ved at trykke på
Childlock for at åbne menuen og sætte børnelåsen på Off For LC6285 Børnelåsen kan også
deaktiveres ved at trykke på OK på fjernkontrollen eller på projektoren i 10 sekunder.
Aktivering og deaktivering af menuen.
Når menuen er aktiv, vil markørkontrollen styre menumarkøren til at navigere gennem menuen
OSD. Markørkontrollen virker med knapperne op/ned og venstre/højre.
Justering af volumen.
Dæmpning af projektorlyden og billedet.
Hentning af et (levende) billede. Knappen skifter mellem Freeze-tilstand og visning.

Zoom !

Tænding på ‘On’ af funktionen ‘Zoom’ eller slukning på ‘Off ’ (skifteknap: 1x, 4x, 9x, 16x).Ved
betingelsen ‘On’ forstørres midten af billedet. Faktoren ‘Magnification’ kan også skiftes i menuen
‘Features’.

Mirror @

Spejling af billedet for at kunne bruge projektoren i forskellige positioner af hensyn til
brugeren(rne) og projektionsskærmen.

Info #

Philips Home Cinema Projector

Visning af oplysninger på projektorens status: Source, Input Signal, Mute, A/V Mute, PIP source
(PIP source kun for LC 6285) og Picture Format.
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OK $
s Mute %

Fjernbetjening til LC 6285

Bekræftelse af handlingerne i menuen, når den er på skærmen.
Dæmpning af projektorens lyd

^

Kun på fjernbetjeningen til LC 6281
Rettelse af billedforstyrrelser af lodret trapeztype ved hjælp af intern scalering.

Kildevalgknapper &

Valg af den aktuelle projektionskilde (Component, S-Video,Video, Multimedia).

Keystone

CrystalClear Demo ^
Keystone &

Kun på fjernbetjeningen til LC 6285
CrystalClear billedudvidelsesdemontration.
Rettelse af billedforstyrrelser af lodret og vandret trapeztype ved hjælp af intern scalering.

PIP-taster *
(Billede i billede)
p PIP

q PIP-source

r Swap Picture source
Source (

Philips Home Cinema Projector

Åbning af PIP vinduet. I PIP-vinduet kan du projicere billedet fra en anden kilde, der er tilsluttet
projektoren.
Valg af den kilde, som du vil projicere billedet fra til PIP-vinduet. Knappen skifter mellem de
tilsluttede kilder.
Skift af de billeder, der er projiceret på hovedskærmen og i PIP-vinduet.
Valg af den aktuelle projektionskilde (Auto, Multimedia,YPbPr, RGBsync, RGsogB, S-Video,Video).
Knappen skifter mellem de syv signaler.Ved valg af ‘Auto’ vil kilden med højest prioritet
automatisk blive valgt (Multimedia,YPbPr eller RGsogB, RGBsync, S-Video,Video). Hvis der kun
tilsluttes én indgangskilde, vil denne automatisk blive valgt.
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Tilslutninger <

2. Funktions oversigt
5 1

123

Multimedia

PR/R

Y/G

PB/B

S

S-VIDEO

VIDEO

4

AUDIO-L
AUDIO-R

FILTER

6

Komponent i 1
(PR/R, PB/B,Y/G, S)

S-Video 2

7

8 9 0

Videokildetilslutninger
Indgangsstikdåser til tilslutning til DVD- og HDTV-videoudstyr. Disse stikdåser kan tilsluttes til
følgende udgangsstikdåser.YPbPr, RGBsync, RGsogB,
(480p, 720p, 1080 i).
Indgangsstikdåser til tilslutning til S-Video out-stikdåsen på en S-Videooptager, en VCR,
en DVD-afspiller, et videokamera eller et TV med AV-udgangsstikdåse. Denne stikdåse kan sluttes
til en S-Video (Y/C) udgangsstikdåse.

Video 3

Indgangsstikdåse til tilslutning til video out-stikdåsen på en videooptager, en DVD-afspiller, et
videokamera eller et TV med AV-udgangsstikdåse. Denne stikdåse kan sluttes til video (CVBS)
udgangsstikdåser.

Audio L/R 4

Indgangsstikdåse til tilslutning til audio out-stikdåserne på en videooptager, en DVD-afspiller, et
videokamera eller et TV med AV-udgangsstikdåse.

Multimedia 5

Filter 6

Datakildetilslutning
Indgangsstikdåse til tilslutning til Data out-terminalen på computeren.
Generelt
Støvfilter

Lamperum 7
Strømindgangsstik 8
Låserille 9
Vandret justering 0

Philips Home Cinema Projector

Tilslutning af projektoren til forsyningsnettet.
Indsættelse af en ekstra låseenhed (Kensington-lås)
Justering af et billede, der muligvis vises skråt.

14
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3. Opsætning
Placering af projektor og
skærm

>
SCREEN

A

B
SCREEN

Frontprojektion

Forside-loftsprojektion
A

SCREEN

B
SCREEN

Bagsideprojektion

•

•

Billedforskydning
(cm)

Linseakse

100%

•
•

Anbring projektoren på en stabil, vandret overflade, væk fra direkte sollys og væk fra kilder til
støv, snavs, varme, vand, fugt og vibrationer samt fra stærke magnetfelter.
Tillad tilstrækkelig afkøling af produktet ved at holde alle ind- og udgange fri for blokeringer.
Anbring projektoren på en sådan måde, at tilskuerne ikke kan komme til at se ind i
projektorens lysstråle. • Vælg en skærmstørrelse, der passer til antallet af tilskuere og rummets
størrelse. • Billedkvaliteten er bedst, når man sidder lige foran projektorskærmen.
Projektoren kan bruges til frontprojektion, bagsideprojektion og loftsprojektion. Projektoren er
fra fabrikkens side indstillet til frontprojektion som standard.
Du kan skifte til bagside- eller loftsprojektion med funktionen ‘Mirror’ i menuen ‘Set up’ eller
med knappen Mirror på fjernbetjeningen.
Hvis du ønsker flere oplysninger om apparatets projektionsegenskaber, bedes du se
nedenstående tabel.

Linseforskydning (%)

•

Bagside-loftsprojektion

Skærm 16:9

Afstande/billedstørrelser LC 6281
Billede
Størrelsestabel
Projektion
afstand
(m)
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
15,0

Philips Home Cinema Projector

15

Fast brændvidde
Billede
Diagonal
(tommer)
37
50
62
74
87
99
111
124
136
149
173
198
223
248
272
297
372

Billede
Diagonal
(cm)
94
126
157
189
220
252
283
315
346
377
440
503
566
629
692
755
944

Billede
Bredde
(cm)
82
110
137
165
192
219
247
274
302
329
384
439
494
548
603
658
823

Billede
Højde
(cm)
46
62
77
92
108
123
139
154
170
185
216
247
277
308
339
370
462

Billede
forskudt
(cm)
23
31
39
46
54
62
69
77
85
92
108
123
139
154
170
185
231

Dansk Vejledning LC 6281 / LC 6285
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>

100%

Billedforskydning
(cm)

Linseakse

Linseforskydning (%)

3. Opsætning

Skærm 16:9

Afstande/billedstørrelser LC 6285
Billede
størrelsestabel
Projektion
Billede Billede
afstand Diagonal Diagonal
(m) (tommer)
(cm)
1,2
39
98
1,5
48
122
2,0
64
163
2,5
80
204
3,0
96
245
3,5
112
286
4,0
129
327
4,5
145
367
5,0
161
408
5,5
177
449
6,0
193
490
7,0
225
571
8,0
257
653
9,0
289
735
10,0
321
816
11,0
354
898
12,0
386
980
15,0
482
1225

Bred*
Billede
Bredde
(cm)
85
107
142
178
214
249
285
320
356
391
427
498
569
641
712
783
854
1068

Billede Billede
Højde forskudt
(cm)
(cm)
48
24
60
30
80
40
100
50
120
60
140
70
160
80
180
90
200
100
220
110
240
120
280
140
320
160
360
180
400
200
440
220
480
240
600
300

Tele*
Billede
Billed
Diagonal Diagonal
(tommer)
(cm)
31
79
39
98
52
131
65
164
78
197
90
230
103
262
116
295
129
328
142
361
155
394
181
459
207
525
233
591
258
656
284
722
310
787
388
984

* Med zoom-ringen kan du forstørre (bred) eller reducere (tele) størrelsen af det projicerede billede.

Skift på projektoren

1
-

STANDBY/ON

2
3
-

4
•
5
-

Indsæt netledningen i projektorens strømindgangsstik, og slut den til vægkontakten.
Indikatoren for Standby (på y knappen Standby) lyser rødt, og projektoren er nu i
Power/Standby-tilstand.
Fjern linsehætten.
Tryk på y knappen Standby på projektoren eller en hvilken som helst tast på fjernbetjeningen
for at skifte på projektoren.
Indikatoren for Standby begynder at blinke grønt.
Når projektionslampen er tændt, lyser indikatorlampen for Standby grønt, og
opstartsskærmbilledet vises i flere sekunder.

Tryk på y knappen Standby for at skifte projektoren tilbage til Power/Standby-tilstanden. Skærmbilledet Standby Warning vises i 20 sekunder.
Skærmbilledet Standby Warning kan fjernes ved at trykke på knappen OK.
Tryk på y knappen Standby igen for at bekræfte handlingen.
Projektoren vil nu gå ind i Power/Standby-tilstand.

Du kan også trykke to gange på knappen Standby for straks at skifte projektoren til Power/Standbytilstanden.
Philips Home Cinema Projector
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3. Opsætning
6

>

Sluk helt for strømforsyningen ved at demontere netledningen.

- Spar strøm! Sæt projektoren i Power/Standby-tilstand, hvis du ikke skal bruge projektoren i mere end
15 minutter.
- Hvis funktionen SmartSave er aktiveret, vil projektoren skifte til Standby efter det ønskede tidsrum.
Hvis funktionen SmartSave ikke er aktiveret, vil projektoren ikke skifte til Standby.
Indstillingen kan ændres i menuen ‘Set up’.
- Før netforsyningen afbrydes, skal du sikre dig, at ventilatoren er standset (ca. 3 minutter efter, at
projektoren er skiftet til Power/Standby).

Justering af billedets fokus
og størrelse
Zoom-ring
Fokus-ring

•
•

Brug zoom-ringen (kun LC6285) til at justere billedstørrelsen.
Brug fokus-ringen til at justere billedets fokus.

SOURCE
VOLUME

-

PICTURE
PICTURE

SIZE +

SIZE VOLUME

+

OK

MENU

STANDB
Y/ON

Justering af den lodrette
vinkel for projektorens

Hæve:
• Hold knappen A trykket ned, og løft projektoren for at hæve den.
- Højde/niveau-justeringen B kommer ud
3 Brug den vandrette justering C til finjustering af visningsvinklen.

STANDBY/ON

A

Sænke:
• Hold knappen A trykket ned, og sænk forsigtigt projektoren ned.
• Brug fokus-ringen og zoom-ringen til at justere billedets fokus og størrelse igen.
3 Brug den vandrette justering C til finjustering af visningsvinklen.

B

STANDBY/ON

C

trapezkorrektion

Hvis projektor og skærm ikke er placeret korrekt, bliver billedet forstyrret, og der kommer et
trapezforvrænget billede (billedet er bredere foroven end forneden eller omvendt/billedet er
højere i venstre side end i højre eller omvendt). Når et trapezforvrænget billede forekommer, er
billedforholdet (4:3, 16:9) stadig garanteret. Dette er især vigtigt , når projektoren bruges
sammen med et ‘intelligent whiteboard’.
Med ‘Keystone correction’ (trapezkorrektion) kan du rette billedforstyrrelse af vandret eller
lodret (vandret gælder kun for LC 6285) trapeztype ved hjælp af intern scalering.
Lodret trapezkorrektion på LC6281
• Brug Keystone
til at gøre den øverste del af billedet bredere.
• Brug Keystone
til at gøre den nederste del af billedet bredere.
- Keystone-glideren vises på skærmen.
• Denne korrektionsfunktion kan også vælges med funktionen ‘Keystone’ i menuen ‘Set up’ på
menuen On Screen Display (OSD).

Philips Home Cinema Projector

17

Dansk Vejledning LC 6281 / LC 6285

XP LC6281/6285 DEENS 22-09-2003 17:02 Pagina 18

3. Opsætning

<

Lodret og vandret trapezkorrektion på LC6285
1 Tryk på Keystone.

-

Trapezkorrektionsskærmbilledet vises.

2

Brug markørkontrollen op og/eller ned for at gøre billedet bredere/smallere i det lodrette
plan.
Brug markørkontrollen venstre og/eller højre for at gøre billedet bredere/smallere i det
vandrette plan.
Denne korrektionsfunktion kan også vælges med funktionen ‘Keystone’ i menuen ‘Set up’ på
menuen On Screen Display (OSD).

3
•

Flytning/transport af
projektoren

Bemærk

Klargøring
1 Tryk på y på-knappen Standby to gange for at sætte projektoren på Power/Standby. Indikatoren for Standby begynder at blinke rødt.
2 Vent til ventilatoren er standset (ca. 3 minutter efter at projektoren er sat på Standby) og
afbryd netledningen og alle andre kabler.
3 Sæt linsehætten tilbage på plads for at forhindre støv, snavs eller anden kontamination i at
skade eller ødelægge forsiden af projektorlinsen, når du flytter projektoren.
Projektoren må aldrig lægges på siden, hvor tilslutningerne er placeret.
Flytning/transport af projektoren
Projektoren indeholder mange glas- og præcisionsdele. Hvis du skal transpotere den, bedes du
følge disse pakkeinstruktioner for at undgå, at projektoren bliver beskadiget.
• Når du bærer projektoren i armene, skal du bruge en bæreanordning som f.eks. den bløde
taske.
• Når projektoren skal sendes, bruges så vidt muligt den originale emballage. Hvis du ikke har
den originale emballage, skal du bruge tilsvarende materialer og anbringe rigeligt med
stødmateriale omkring projektoren.
• Hvis projektoren skal transporteres som fragt eller kontrolleret bagage, skal den først lægges
i en bæretaske og derefter pakkes i en fast kasse med stødmateriale omkring tasken.

Indsættelse af batterierne i
fjernbetjeningen

Bemærk

Philips Home Cinema Projector

1
2
3

Tryk og skub låget i pilens retning.
Installér to ‘AAA’-batterier som angivet på indersiden af batterirummet.
Sæt låget på plads, og lad det klikke på plads.

Maksimumafstanden for fjernbetjeningen er ca. 15 m (± 50 fod).
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4. Installation
Generelle oplysninger

Generelle oplysninger <

Videoindgang
Projektoren accepterer indgangssignal fra alle store videoformater:
Video (CVBS) S-Video (Y/C): NTSC 3.58, 4.43, PAL B, G, D, H, I, N, M og SECAM B, D, G, K, K1, L.
Component video:YPbPr, RGBsync, RGsogB.
EDTV/HDTV: 480p, 575p, 720p/(50/60), 1035i/(30), 1080i/(25/30/AUS), 1080p/(30).
Projektoren genkender disse standarder og tilpasser sig dem automatisk. Med funktionen ‘Picture
Format’ kan du vælge en af de seks billedformatfunktioner: Widescreen, super-zoom 4:3, 4:3,
movie expand 14:9, movie expand 16:9,
16:9 subtitles.
Multimedieindgang
Multimedieindgangen er velegnet til både Apple Macintosh-computere (Power Book og Power
Mac) og IBM-kompatible PC’er. Projektoren er kompatibel med Microsoft (R), Windows (R)
95/98/ME/2000/XP og accepterer indgangssignaler fra alle computere, der opfylder følgende
specifikationer:
LC6285
• Multi-scan op til SXGA/60 Hz
• H-sync (vandret scanderingshastighed): 30-72 kHz
• V-sync (lodret opdateringshastighed): 56-85 Hz
• Båndbredde: 80 MHz
• Display Data Channel DDC: 1/2B
LC6281
• Multi-scan op til XGA/75 Hz
• H-sync (vandret scanderingshastighed): 30-72 kHz
• V-sync (lodret opdateringshastighed): 56-85 Hz
• Båndbredde: 110 MHz
• Display Data Channel DDC: 1/2B Dataudgangen fra IBM-kompatible PC’er kan sluttes
direkte til projektoren ved hjælp af standard datakabler.Ved tilslutning af projektoren til en
Macintosh-computer, der er udstyret med en dobbelt række, 15-bens konnektor, er en
VGA/MAC-adapter (fås i din PC-butik) nødvendig. Hvis din computer er udstyret med en
tredobbelt række konnektor, er det ikke nødvendigt med en adapter.

FORSIGTIG

Philips Home Cinema Projector

Sluk altid projektoren og det eksterne udstyr, før du udfører nogen tilslutninger.
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Tilslutning til videoudstyr >

4. Installation
Kun CVBS (Video)

MULTIMEDIA

PR/R

Y/G

PB/B

S

S-VIDEO

VIDEO

AUDIO-L
AUDIO-R

FILTER

Kun S-VHS (S-VIDEO)

2

1a

1b

VCR

S-Video
out

L Audio R
out

Video
out

CVBS only

Kun CVBS (Video)

Video (CVBS)

1

2

S-Video

1

2

Scart-tilslutning

Slut videostikdåsen (ud) i en VCR, DVD-afspiller, videokamera eller TV til videostikdåsen (ind)
på projektoren.
Brug det medfølgende video/audio-tilslutningskabel (1a) .
Slut audiostikdåserne V/H (ud) i en VCR, DVD-afspiller, videokamera eller TV til
audiostikdåserne V/H (ind) på projektoren.
Brug det medfølgende audio/video tilslutningskabel (1b).
Slut S-Videostikdåsen (ud) i en S-Videooptager, DVD-afspiller, videokamera eller TV til SVideostikdåsen (ind) på projektoren.
Brug det medfølgende S-Video tilslutningskabel (2).
Slut audiostikdåserne V/H (ud) i en S-Videooptager, DVD-afspiller, videokamera eller TV til
audiostikdåserne V/H (ind) på projektoren.
Brug det medfølgende audio/video tilslutningskabel (1a).

Video (CVBS)
1 Slut medfølgende scart/RCA audio/videoadapter til scart-konnektoren i VCR’en, DVDafspilleren,videokameraet eller TV’et.
2 Stik medfølgende video/audio-tilslutningskabel ind i både adapteren og video/audiostikdåserne V/H (ind) på projektoren.

Scart-adapter
(ikke i USA)

S-Video
3 Stik medfølgende S-Videotilslutningskabel ind i VCR- og S-Videostikdåsen på projektoren.

S-Video

Scart-adapter
(ikke i USA)

Philips Home Cinema Projector
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Tilslutning til videoudstyr >

4. Installation

S-Video
R
Y G
B
MULTIMEDIA

PR/R

Y/G

PB/B

S

S-VIDEO

VIDEO

AUDIO-L
AUDIO-R

FILTER

2

1
Komponent/
HDTV-udstyr

Cr
Pr
R

Komponent/HDTV

Y
Y
G

Cb
Pb
B

DVD-afspiller,
settop-boks,
HDTV-modtager osv.

2

Audio
out
R

L

YPbPr/RGsogB
• Slut komponenten i projektorens stikdåser (Pr/R, Pb/B,Y/G) til de tilsvarende
udgangsstikdåser på dit komponent- eller HDTV-videoudstyr (YPbPr/YCbCr/RGB).
Brug det medfølgende audio/video tilslutningskabel (1).
• Om nødvendigt kan du slutte komponent- eller HDTV-videoudstyrets audiostikdåser V/H
(ud) til audiostikdåserne V/H (ind) på projektoren.
Brug et ekstra audiotilslutningskabel (2).
- Audiooplysninger fra komponent- eller HDTV-videoudstyret vil blive afspillet via
projektorhøjttaleren.
Når der er lavet en YPbPr-tilslutning:
1 Tryk på Menu.
- Menulinjen vises på skærmen.
Punktet ‘Picture’ er fremhævet.

Philips Home Cinema Projector

2
3

Brug markørkontrollen til venstre til at vælge ‘Set up’.
Brug markørkontrollen ned til at vælge ‘Auto Component Selection’.

4

Brug markørkontrollen til højre til at vælge ‘YPbPr’.

5

Bekræft med OK.
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Tilslutning til videoudstyr >

4. Installation

MULTIMEDIA

PR/R

Y/G

PB/B

S

S-VIDEO

VIDEO

AUDIO-L
AUDIO-R

FILTER

2

1

3
Audio
out
R

L

Komponent/
HDTV-udstyr ud

DVD-afspiller, settop-boks,
HDTV-modtager osv.

Scart-tilslutning

RGBS
1 Slut medfølgende scart/RCA komponentvideoadapter til (1) scart-konnektoren til dit
komponent- eller HDTV-videoudstyr.
2 Slut komponenten i projektorens stikdåser til udgangene R, G, B og Y på adapteren.
Brug det medfølgende komponentkabel (2).
• Om nødvendigt kan du slutte komponent- eller HDTV-videoudstyrets audiostikdåser V/H
(ud) til audiostikdåserne V/H (ind) på projektoren. Brug et ekstra audiotilslutningskabel (3).
- Audiooplysninger fra komponent- eller HDTV-videoudstyret vil blive afspillet via
projektorhøjttaleren.
3 Tryk på Menu.
- Menulinjen vises på skærmen. Punktet ‘Picture’ er fremhævet.

4
5

Philips Home Cinema Projector
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Brug markørkontrollen til venstre til at vælge ‘Set up’.
Brug markørkontrollen ned til at vælge ‘Auto Component Selection’.
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4. Installation

Bemærk

Philips Home Cinema Projector

Tilslutning til videoudstyr <

5

Brug markørkontrollen til højre til at vælge ‘RGsogB’.

6

Bekræft med OK.

Scart/RCA komponentvideoadapteren og komponentkablet følger kun med LC6285-projektoren. Til
LC6281 skal bruges et tilbehørskabel og en adapter.
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Tilslutning til en computer <

4. Installation

MULTIMEDIA

PR/R

Y/G

PB/B

S

S-VIDEO

VIDEO

AUDIO-L
AUDIO-R

FILTER

(1)

Mac/PC

VGA/MAC-adapter
Data out

PC/Macintosh
• Slut datastikdåsen (ud) på computeren til stikdåsen Multimedia på projektoren, og fastgør
stikkene ved at spænde fingerskruerne. Brug det medfølgende VGA-kabel (1).
Dataudgangen på IBM-kompatible PC’er kan sluttes direkte til projektoren ved hjælp af standard
datakabler.Ved tilslutning af projektoren til en Macintosh-computer, der er udstyret med en
dobbelt række, 15-bens konnektor, er en VGA/MAC-adapter (fås i din PC-butik) nødvendig.
Hvis din computer er udstyret med en tredobbelt række konnektor, er det ikke nødvendigt med
en adapter.

Philips Home Cinema Projector
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Klargøring >

5. Drift
Generelt

1
-

Tryk på y knappen Standby for at tænde for projektoren.
Indikatoren for Standby begynder at blinke grønt.

-

Når projektionslampen er tændt, lyser indikatorlampen for Standby grønt, og
opstartsskærmbilledet vises i flere sekunder (hvis det er aktiveret).

STANDBY/ON

MENU

OK
VOLUME +

PICTURE SIZE –

PICTURE SIZE +

VOLUME –

SOURCE

Vælg den ønskede kilde (Multimedia,YPbPr, RGBsync, RGsogB, S-Video,Video) ved at trykke
på knappen Source (LC 6285) eller den tilsvarende knap på fjernbetjeningen (LC 6281).
- De kilder der kan vælges, vises på skærmen.
• Den ønskede kilde kan også vælges med funktionen ‘Source’ i menuen ‘Set up’ på menuen
On Screen Display (OSD).
Hvis der kun tilsluttes én indgangskilde, vil denne automatisk blive valgt (Auto Source). Hvis der er
tilsluttet flere indgangskilder, vil kilden med højest prioritet blive valgt (Multimedia,YPbPr eller RGsogB,
RGBsync, S-Video, Video). Kildevalget kan ændres i menuen Set up.
3 Tænd for computeren eller start videoafspilning.
- En feedback-meddelelse, der angiver den valgte kilde, vises på skærmen.
2

Bemærk

Meddelelser

Philips Home Cinema Projector

Direkte tastefeedback
Direkte tastefeedback afgives, når indstillinger/justeringer udføres direkte via fjernbetjeningen eller
det lokale tastatur. Feedback afgives ved hjælp af en glider, en enkel dialog eller en liste over
funktioner.
Gliderne bruges ved indstillinger som f.eks.:
- volumen;
- billedstørrelse;
- lodret trapezkorrektion;
- lysstyrke;
- kontrast;
- farvesporing.
Dialogerne bruges ved indstillinger som f.eks.:
- vandret/lodret trapezkorrektion;
- spejling;
- børnelås.
Listerne bruges ved indstillinger som f.eks.:
- intelligent billede; - billedformat; - kilde.
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5. Drift

Feedback-meddelelser
Feedback-meddelelser vises i øverste højre hjørne af skærmbilledet. De vises f.eks. når:
- et signal kommer frem eller forsvinder;
- en indgangskilde ændres;
- PIP-indgangskilden ændres;
- funktionen Freeze, Mute eller A/V Mute aktiveres;
- funktionen Child lock, CrystalClear eller Zoom (de)aktiveres;
- det lokale tastatur eller fjernbetjeningen bruges, når Child lock er aktiveret;
- knappen Info er aktiveret.

Fejlmeddelelser
Der vises fejlmeddelelser, når der er et alvorligt teknisk problem. De kan forekomme når som helst
under drift, og de kræver øjeblikkelig handling. Fejlmeddelelser vises midt på skærmen. De angiver
problemet og en mulig løsning. De vises f.eks. når:
- der forekommer en temperaturfejl, hvis f.eks. den indre temperatur er for høj. Meddelelsen
vises samtidig med den røde blinkende fejlindikatorlampe.
- der forekommer en ventilatorfejl, hvis der f.eks. er fejl ved en af ventilatorerne; - opøsningseller opdateringshastigheden er for høj. Datakilde kan ikke vises.

Advarselsmeddelelser
Advarselsmeddelelser vises i midten af skærmen. De vises f.eks. når:
- lampens levetid er ved at løbe ud;
- lampens levetid er løbet ud.

Philips Home Cinema Projector
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Menuen On Screen Display >

5. Drift
Menuoversigt
STAND BY

MENU

OK

PICTURE FORMAT

AV MUTE

SMART PICTURE

VOLUME +

PICTURE SIZE

MIRROR

COMPONENT

S-VIDEO

CHILD LOCK MULTIMEDIA

PICTURE SIZE –

PICTURE SIZE +

MENU

FREEZE

ZOOM

VIDEO

INFO

OK

KEYSTONE

VOLUME –

MUTE

Alle video- og multimediejusteringer og indstillinger (bortset fra Volume, Mute og A/V Mute)
udføres via On Screen Displays og ved hjælp af Menu, OK og Cursor Control på projektoren eller
fjernbetjeningen. Projektoren indstilles til standard specifikationer fra fabrikken. Men du kan
justere disse specifikationer, så de passer til dine egne behov. I projektorens menuskærmbilleder
kan du justere de forskellige projektorindstillinger (til både Multimedia og Video). Se forklaringer
og drift på de næste sider.

SOURCE

VIDEO/S-VIDEO/COMPONENT-TILSTAND
Hovedmenu
Undermenu
Picture
Brightness
Contrast
Colour
Tint

Indstilling
0 (min) - 100 (max)
0 (min) -100 (max)
0 (min) -100 (max)
Warm
Normal
Cool
Movie
Nature
Sports
Cartoon
Game
Internet
Off
On
0 (soft) - 5 (sharp)
0 (min) - 100 (max)
wide screen
super zoom 4:3

Smart picture

CrystalClear (kun LC 6285)
Sharpness
Hue (kun NTSC)
Picture Format

SUBTITLES

Features

PIP (kun LC 6285)
PIP format (kun LC 6285)

4:3
movie expand 14:9
movie expand 16:9
16:9 subtitles

Off
On
Small,
Medium
Large PIP

Location (kun LC 6285)

Menu Appearance (kun LC 6285)

Zoom

Freeze
Child lock
Sleep timer
Start-up screen

Philips Home Cinema Projector
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Menu Appearance 1.
Menu Appearance 2
Off
4x
9x
16 x
On
Off
Off
On
Off
1 minute - 180 minutes
Philips
Personal
None

Dansk Vejledning LC 6281 / LC 6285

XP LC6281/6285 DEENS 22-09-2003 17:02 Pagina 28
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5. Drift
Menuoversigt

MULTIMEDIA-TILSTAND
Hovedmenu
Picture
Brightness
Contrast
Tint

Undermenu

Indstilling
0 (min) - 100 (max)
0 (min) - 100 (max)
Warm
Normal
Cool
Off
On
0 (soft) - 5 (sharp)

CrystalClear (kun LC 6285)
Sharpness

Features

PIP (kun 6285)
PIP format (kun LC 6285)

Off
Small
Medium
Large

On

PIP Location (kun LC 6285)

Menu Appearance (kun LC 6285)

Zoom

Freeze
Child lock
Sleep timer
Start-up screen

Philips Home Cinema Projector
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Menu Appearance 1
Menu Appearance 2
Off
4x
9x
16 x
On
Off
On
Off
Off
1 minute - 180 minutes
Philips
Personal
None
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5. Drift
Menuoversigt

GENERELLE JUSTERINGER/INDSTILLINGER
Hovedmenu
Undermenu
Set up

Indstilling

Language

Deutsch
English
Français
Español
Italiano
Nederlands
Português
∑
0,50 x - 1,00 x

Picture size
Keystone
- Vertical correction
- Horizontal correktion
(kun LC6285)

Save
Mirror
Feedback
Lamp counter
System information
Factory settings
Auto-Component
Selection

Philips Home Cinema Projector
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Auto
RGB sync
YPbPr
RGB sog
S-Video
Video
Multimedia Smart
Off
5 - 60 minutes
A

B

A

Source

B

Off
On
Lamp used for: 0 hrs.
OK
OK (3 sec.)
YPbPr
RGsogB
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5. Drift
Generelle beskrivelser

Menuen On Screen Display >

1

Tryk på Menu.

-

Menulinjen vises på skærmen. Punktet ‘Picture’ er fremhævet.

STAND BY

MENU

OK

PICTURE FORMAT

AV MUTE

SMART PICTURE

VOLUME +

PICTURE SIZE

MIRROR

COMPONENT

S-VIDEO

CHILD LOCK MULTIMEDIA

PICTURE SIZE –

PICTURE SIZE +

MENU

FREEZE

ZOOM

VIDEO

INFO

OK

KEYSTONE

VOLUME –

MUTE

SOURCE

2
3
-

-

4

5
6

Philips Home Cinema Projector
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Afhængigt af den valgte kilde (Multimedia,YPbPr, RGBsync, RGsogB, S-Video,Video) kan
nogle af undermenufunktionerne være grå. Det betyder, at de ikke er aktive.
- er ikke tilgængelige i den pågældende tilstand,
- har ikke nogen funktion for den valgte kilde.
For eksempel:
- CrystalClear under menuen ‘Picture’, når der er valgt Data som kilde.
- Hue under menuen ‘Picture’, når signaltypen ikke er NTSC.
Brug markørkontrollen venstre og/eller højre for at flytte markøren til et andet punkt i
menulinjen.
Vælg det undermenupunkt, der skal justeres, ved at trykke markørkontrollen op og/eller ned.
Når der er flere punkter tilgængelige, end der kan være på skærmen, angives dette af i
bunden af listen. Flyt markøren ned for at gå til de øvrige punkter på listen.
Flyt markøren op for at gå tilbage til den oprindelige liste.
Når en valgliste i en undermenu indeholder flere punkter, end der kan være på skærmen,
angives dette af i bunden af listen. Flyt markøren ned for at gå til de øvrige punkter på listen.
Flyt markøren op for at gå tilbage til den oprindelige liste.
Justeringer foretages generelt ved at indstille en glider på skærmen til den ønskede værdi.
Brug markørkontrollen venstre/højre. Bekræft justeringen ved at trykke på OK.
Indstillinger foretages generelt ved at vælge det ønskede punkt på en funktionsliste.
Brug markørkontrollen op/ned. Bekræft indstillingen ved at trykke på OK.

Vælg det næste punkt, der skal justeres i undermenuen, og juster det som angivet ovenfor.
Tryk på Menu for at lukke menuen On Screen Display.
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5. Drift
Justeringer af Video/
S-Video/ Component

Menuen On Screen Display >

For signalindgang fra Video/S-Video/Component kan følgende justeringer af ‘Picture’ og ‘Features’
foretages:

STAND BY

MENU

OK

PICTURE FORMAT

AV MUTE

SMART PICTURE

VOLUME +

PICTURE SIZE

MIRROR

COMPONENT

S-VIDEO

CHILD LOCK MULTIMEDIA

PICTURE SIZE –

PICTURE SIZE +

MENU

FREEZE

ZOOM

VIDEO

INFO

OK

KEYSTONE

VOLUME –

SOURCE

MUTE

Billedjusteringer
• Tryk på Menu, og vælg ‘Picture’ i menulinjen. Følgende justeringer af ‘Picture’ kan nu foretages
efter instruktionerne i ‘Generelle beskrivelser’ og på skærmen.
- Brightness
for at justere lysstyrken i det viste billede;
- Contrast
for at justere den generelle kontrastintensitet;
- Colour
for at justere farvemætningen i det projicerede billede;
- Tint
for at justere det generelle farveindtryk fra varme til kulde;
- Smart picture
for at vælge specifikke billedegenskaber til forskellige indgangskilder. Movie, Nature, Sports,
Cartoon, Game og Internet.
- CrystalClear (kun LC6285)
CrystalClear-billede udvidelsesdemonstration. Annullerer midlertidigt alle billedindstillinger,
for at man kan sammenligne billedfremstillingen med og uden billedindstillingerne.
- Sharpness
for at styre konturerne i billedet;
- Hue (kun NTSC)
for at justere farvetonen i det projicerede billede;
- Picture Format
for at vælge en af seks billedformatfunktioner (widescreen, super zoom 4:3, 4:3, movie
expand 14:9, movie expand 16:9, 16:9 subtitles).
Funktioner
• Tryk på Menu, og vælg ‘Features’ i menulinjen. Følgende ‘Features’ kan nu vælges efter
instruktionerne i ‘Generelle beskrivelser’ og på skærmen.
- Picture In Picture (kun LC 6285)
for at aktivere projektion af andet billede i det aktuelt projicerede billede.
- PIP format (kun LC 6285)
for at vælge størrelsen af PIP-vinduet: Small, Medium eller Large;
- PIP location (kun LC 6285)
for at vælge placeringen af PIP-vinduet i hovedskærmbilledet;
- Start-up screen
for at vise (Philips) eller undertrykke (Off) standard Philips opstartsskærm eller din
personlige opstartstekst (Personal) ved opstart af projektoren;
- Menu appearance (kun LC 6285)
for at ændre farven på On Screen Displays;
- Zoom
for at forstørre en del af billedet;
- Freeze
for at fange et billede i bevægelse (stillbillede);
- Child lock
for at deaktivere alle fjernbetjeningsknapper og lokale knapper (On). For at deaktivere
funktionen Child lock skal du trykke på Childlock på fjernbetjeningen for at åbne menuen
og indstille børnelåsen til Off.
For LC6285 Børnelåsen kan også deaktiveres ved at trykke på OK på fjernbetjeningen eller
på projektoren i 10 sekunder.
- Sleep timer
for at slukke for Sleep timer-tilstand eller vælge forsinkelsestid, hvorefter projektoren
automatisk skifter til standby.

Philips Home Cinema Projector
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Multimediejusteringer

Menuen On Screen Display >

For multimediesignalindgang kan følgende justeringer af ‘Picture’ og ‘Features’ foretages:

STAND BY

OK

MENU

PICTURE FORMAT

AV MUTE

SMART PICTURE

VOLUME +

PICTURE SIZE

MIRROR

COMPONENT

S-VIDEO

CHILD LOCK MULTIMEDIA

PICTURE SIZE –

PICTURE SIZE +

MENU

FREEZE

ZOOM

VIDEO

INFO

OK

KEYSTONE

VOLUME –

SOURCE

MUTE

Billedjusteringer
• Tryk på Menu, og vælg ‘Picture’ i menulinjen. Følgende justeringer af ‘Picture’ kan nu foretages
efter instruktionerne i ‘Generelle beskrivelser’ og på skærmen.
- Brightness
for at justere lysstyrken i det viste billede;
- Contrast
for at justere den generelle kontrastintensitet;
- Tint
for at justere det generelle farveindtryk fra varme til kulde;
- Sharpness
for at justere konturerne i billedet;

Funktioner
• Tryk på Menu, og vælg ‘Features’ i menulinjen. Følgende ‘Features’ kan nu vælges efter
instruktionerne i ‘Generelle beskrivelser’ og på skærmen.
- Picture In Picture (kun LC 6285)
for at aktivere projektion af andet billede i det aktuelt projicerede billede.
- PIP format (kun LC 6285)
for at vælge størrelsen af PIP-vinduet: Small, Medium eller Large;
- PIP location (kun LC 6285)
for at vælge placeringen af PIP-vinduet i hovedskærmbilledet;
- Start-up screen
for at vise (Philips) eller undertrykke (Off) standard Philips opstartsskærm eller din
personlige opstartstekst (Personal) ved opstart af projektoren;
- Menu appearance (kun LC 6285)
for at ændre farven på On Screen Displays;
- Zoom
for at forstørre en del af billedet;
- Freeze
for at fange et billede i bevægelse (stillbillede);
- Child lock
for at deaktivere alle fjernbetjeningsknapper og lokale knapper (On). Du kan også vælge
det tidsrum, hvorefter børnelåsen skal skifte til aktiv (Lock after). Deaktivér
børnelåsfunktionen ved at trykke på Childlock på fjernbetjeningen for at åbne menuen og
sætte børnelåsen på Off.
For LC6285 Børnelåsen kan også deaktiveres ved at trykke på OK på fjernbetjeningen eller
på projektoren i 10 sekunder.
- Sleep timer
for at slukke for Sleep timer-tilstand eller vælge forsinkelsestid, hvorefter projektoren
automatisk skifter til standby.

Philips Home Cinema Projector

32

Dansk Vejledning LC 6281 / LC 6285

XP LC6281/6285 DEENS 22-09-2003 17:02 Pagina 33

5. Drift
Generelle
justeringer/indstillinger
STAND BY

MENU

OK

PICTURE FORMAT

AV MUTE

SMART PICTURE

VOLUME +

PICTURE SIZE

MIRROR

COMPONENT

S-VIDEO

CHILD LOCK MULTIMEDIA

PICTURE SIZE –

PICTURE SIZE +

MENU

FREEZE

ZOOM

VIDEO

INFO

OK

KEYSTONE

VOLUME –

SOURCE

Philips Home Cinema Projector

MUTE

Menuen On Screen Display >

Opsætningsjusteringer
Projektoren er udstyret med følgende funktioner til optimering af brugen og håndteringen:
• Tryk på Menu, og vælg ‘Set up’ i menulinjen. Følgende indstillinger/justeringer kan nu
foretages for både Multimedia-, Component- og Video/S-Video-indgang efter instruktionerne
i ‘Generelle beskrivelser’ og på skærmen.
- Language
for at vælge det ønskede menusprog;
- Picture size
for at reducere/forstørre det projicerede billede;
- Keystone
for at rette billedforstyrrelser af lodret og vandret trapeztype ved hjælp af intern scalering.
Vandret trapezkorrektion er kun mulig på LC 6285.
- Source
for at vælge den aktuelle projektionskilde: Multimedia,YPbPr eller RGsogB, RGBsync, SVideo,Video.Ved valg af Auto vil kilden med højest prioritet automatisk blive valgt
(Multimedia,YPbPr eller RGsogB, RGBsync, S-Video,Video). Hvis der kun tilsluttes én
indgangskilde, vil denne automatisk blive valgt.
- SmartSave
for at slukke for SmartSave-tilstand eller vælge forsinkelsestid, hvorefter projektoren
automatisk skifter til standby.
- Mirror
for at spejle billedet for at kunne bruge projektoren i forskellige positioner af hensyn til
brugeren(rne) og projektionsskærmen.
- Feedback
for at undertrykke OSD feedback-meddelelser. Advarsels- eller fejlmeddelelser bliver dog
aldrig undertrykt;
- Lamp counter
for at vise lampens driftstid. Den kan nulstilles, når en ny lampe er
installeret;
- System information
Systemoplysningsundermenuen indeholder en oversigt over de mest relevante oplysninger
om hardware- og softwarekonfigurationen;
- Factory settings
for at nulstille alle brugerindstillinger til standard fabriksindstillinger;
- Auto Component Selection
for at vælge mellem YPbPr og RGsogB som komponentindgangskilde.
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5. Drift
Eksempler
STAND BY

MENU

OK

PICTURE FORMAT

AV MUTE

KEYSTONE

VOLUME +

MIRROR

ZOOM

PIP

PIP SOURCE

SWAP PICT.

PICTURE SIZE –

PICTURE SIZE +

SOURCE

MENU

INFO

OK

SMART PICT.

VOLUME –

Nedenstående indstillinger/justeringer følger en lidt anden procedure eller kan kræve nærmere
forklaring.

FREEZE

PICTURE SIZE

CHILD LOCK

Menuen On Screen Display >

MUTE
CRYSTAL CLEAR
DEMO

SOURCE

Zoom/forstørrelse
‘Zoom’ bruges til at forstørre en del af billedet.
1 Tryk på Menu. - Menulinjen vises på skærmen.
2 Brug markørkontrollen til at vælge ‘Zoom’ i menuen Features.
3 Brug markørkontrollen til at justere zoon-faktoren i glideren ‘Magnification’
(4x, 9x eller 16x).

4
5
Bemærk

Tryk på OK for at bekræfte og afslutte menuen.
Brug markørkontrollen til at vælge en anden del af det forstørrede område (‘Panning’).

Hvis du trykker på knappen Zoom på fjernbetjeningen, fremkommer glideren Magnification med det
samme (trin 3). Hvis du trykker på knappen Zoom 4 gange efter hinanden, slukkes Zoom-funktionen.
Picture in picture (PIP) - Kun LC 6285
‘PIP’ muliggør projektion af et andet billede inden i det aktuelt projicerede billede.
1 Tryk på Menu.
- Menulinjen vises på skærmen.
2 Brug markørkontrollen til at vælge ‘PIP’ i menuen Features.
3 Brug markørkontrollen til at vælge ‘On’.

4

5
6

7
8
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PIP-vinduet vises på skærmen.
Brug PIP-kilden på fjernbetjeningen til at vælge den kilde, som du ønsker at projicere billedet
fra i PIP-vinduet.
Hvis du vælger ‘Auto’, vil systemet kontrollere, om en kilde er tilgængelig. Hvis en kilde findes,
vil dens billede blive projiceret.
Billedet i den valgte kilde vil blive projiceret ind i PIP-vinduet.
Tryk på Menu, og vælg ‘Features’ i menulinjen.
Brug markørkontrollen til at flytte til ‘PIP-format’ og vælge den ønskede størrelse på PIPvinduet (‘Small’, ‘Medium’ eller ‘Large’).

Brug markørkontrol til at flytte markøren til ‘PIP location’, og tryk på OK.
Brug markørkontrol til at vælge den ønskede placering af PIP-vinduet, og bekræft med OK.
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5. Drift

Bemærkninger

Menuen On Screen Display <

•

For at skifte de billeder, der er projiceret til hovedskærmbilledet og PIP-vinduet, skal du
trykke på kilden Swap Picture på fjernbetjeningen.

-

Hvis du trykker på PIP-knappen på fjernbetjeningen, fremkommer PIP-vinduet med det samme
(trin 3). Hvis du trykker på PIP-knappen 2 gange efter hinanden, slukkes PIP-funktionen.
Højopløste billeder fra datakilder kan kun projiceres til PIP-formaterne Medium eller Large.
Funktionen Small i menuen bliver derfor grå.

-

Picture Format
‘Picture Format’ bruges til at vælge en af de seks billedformatfunktioner (widescreen, super zoom
4:3, 4:3, movie expand 14:9, movie expand 16:9, 16:9 subtitles).Til videosignalindgang vil det sidst
valgte billedformat (før projektoren blev slukket) blive valgt igen.
1 Tryk på Menu.
- Menulinjen vises på skærmen.
2 Brug markørkontrollen til at vælge ‘Picture Format’ i menuen Picture.
3 Brug markørkontrol til at vælge det ønskede billedformat (widescreen, super zoom 4:3, 4:3,
movie expand 14:9, movie expand 16:9, 16:9 subtitles), og bekræft ved at trykke på OK.
- Billedformatet er nu indstillet.

Bemærkninger

-

-

Hvis du trykker på knappen Picture Format på fjernbetjeningen, fremkommer valgvinduet Picture
Format med det samme (trin 2). Hvis du trykker på knappen Picture Format igen, vælges det
næste billedformat.
På grund af scalering af billedet, når billedformatet ændres, kan det ske, at en del af det faktiske
billede mangler øverst eller nederst på skærmen. Med markørkontrol kan du justere placeringen
af det projicerede billede op eller ned.

Personlig opstartstekst
1 Tryk på Menu.
- Menulinjen vises på skærmen.
2 Brug markørkontrollen til at vælge Start-up screen i menuen ‘Features’.
3 Brug markørkontrollen til at vælge ‘Personal’.

•

4
5
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Du kan nu indtaste din personlige opstartstekst med højst 15 tegn.
Brug markørkontrol op/ned til at vælge tegn.
Brug markørkontrol venstre/højre til at flytte til forrige/næste position.
Bekræft med OK.
Tryk på OK igen for at gå tilbage til hovedmenuen.
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6.Vedligeholdelse
Rengøring
Forsigtig
STANDBY/ON

>

Sluk for projektoren og afbryd den, før du begynder at gøre den ren.
1 Tryk på knappen y On-Standby to gange for at slukke for projektoren.
- Indikatoren for Standby begynder at blinke rødt.
2 Vent til ventilatoren er standset (ca. 3 minutter efter at projektoren er sat på standby) og
afbryd netledningen og alle andre kabler.
Rengøring af kabinettet
• Når kabinettet bliver støvet, skal det renses ved at man tørrer det af med en blød klud.
• Et vaskeskind, der er let fugtet med vand, er tilstrækkeligt til rengøring af kabinettet.
• Brug ikke rengøringsmidler. De kan skade kabinettet.
Rengøring af linsen
• Hvis linsen er snavset eller støvet, skal du først blæse støvet af og derefter tørre den fosigtigt
af med en blød børste eller en linserensningsserviet. Du må aldrig berøre linsen med
fingrene.
- Linserne bliver let skimlede, hvis de får lov at være snavsede.

Vigtigt

DATA

PR/R

Y/G

PB/B

S

A

S-VIDEO

VIDEO

AUDIO-L

SERVICE

Rengøring af støvfilteret
Sørg for at rense støvfilteret regelmæssigt.
1 Sluk for projektoren, og vent til ventilatoren er standset, før du kobler projektoren fra
strømmen.
2 Løft filtertappen (A) på bagsiden af projektoren, og fjern filterholderen (B) fra projektoren.

AUDIO-R

B

FILTER

6

Tryk på klemme C, åbn holderen og fjern filteret.
Hold filteret fast, og fjern det støv, der har samlet sig på den støvede side, med en støvsuger.
Tryk på klemme C, sæt filteret tilbage på plads og løsn klemme C.Tryk filterkanterne fast på
plads.
Luk filterholderen.

7

Indsæt filterholderen i projektoren, til den klikker på plads.

3
4
5

C

C

DATA

PR/R

Y/G

PB/B

S

S-VIDEO

VIDEO

AUDIO-L

SERVICE

AUDIO-R

FILTER

Bemærkninger

Vi råder dig til at rense filteret for hver 100 timer i drift. Hvis du bruger projektoren uden filter eller
med et ødelagt eller revnet filter, kan projektoren blive alvorligt skadet.
Hvis filteret er beskadiget, skal det udskiftes med et filter af samme type (12 nc: 3122 434 02190).
Tænd ikke for projektoren igen, før filterholderen er installeret korrekt.
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6.Vedligeholdelse
Lampe

STAND BY

OK

MENU

PICTURE FORMAT

AV MUTE

SMART PICTURE

VOLUME +

PICTURE SIZE

MIRROR

COMPONENT

S-VIDEO

CHILD LOCK MULTIMEDIA

PICTURE SIZE –

PICTURE SIZE +

MENU

FREEZE

ZOOM

VIDEO

INFO

>

Når projektoren har kørt på de sidste 100 timer i lampens normale levetid, vil meddelelsen
‘Warning: lamplife has almost expired’ blive vist på skærmen, hver gang projektoren tændes.

Den resterende lampelevetid kan kontrolleres i OSD-menuen.
1 Tryk på Menu.
- Menulinjen vises på skærmen.
2 Brug markørkontrollen til at vælge ‘Lamp counter’ i menuen ‘Set up’.

OK

KEYSTONE

VOLUME –

MUTE

SOURCE

Lampeudskiftning

-

Det brugte antal lampetimer vises.

-

Når lampens levetid er udløbet, vises meddelelsen ‘Warning: lamplife has expired’ på
skærmen.

1

Sluk for projektoren, og vent til lampen er afkølet (ca. 5 minutter), før
du kobler projektoren fra strømmen. Fjern netledningen fra både projektor og stikkontakt.
Netledningen skal afbrydes fra projektoren. Ellers kan lampen ikke fjernes.
Vend projektoren om. Projektoren må aldrig lægges på siden, hvor tilslutningerne er placeret!
Fjern lampedækslet.
Når tappen A trykkes ned, vil netstikdåsen delvist blive lukket. Lampens dæksel kan derfor
ikke fjernes, hvis netledningen ikke er koblet af projektoren.
Læs etiketterne med forholdsregler og advarsler på lampeholderen.

STANDBY/ON

2
3
4

5
6
•
•

B

B

B

Philips Home Cinema Projector
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Skru skruerne B ud.
Grib om lampeholderhåndtaget, og træk forsigtigt lampeholderen ud af projektoren.
Den må ikke vippes. Hvis det inderste glas går i stykker, kan glaspartiklerne falde ud.
Hold lampeholderens åbning til højre for dig. Berør ikke lampen, og peg ikke på nogen med
lampeholderåbningen.
Fjern forsigtigt det nye lampekabinet fra pakken.
Brug altid samme lampetype: LCA3122/00 (150 W), 12 nc: 8670 931 22009.
Berør ikke lampen, og peg ikke på nogen med lampeholderåbningen.
Den må ikke tabes, da den kan gå i stykker.
Anbring lampeholderen i førerillerne, og indsæt den i lamperummet.
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6.Vedligeholdelse
Lampeudskiftning

9

<

Spænd skruerne B igen.

B
B

10 Sæt lampedækslet på plads igen.

Nulstilling af lampens leve
tid

11
12
13
14

Indsæt netledningen i projektorens strømindgangsstik og vægkontakten.
Tryk på knappen Standby for at tænde for projektoren.
Nulstil lampens levetid (se ‘Nulstilling af lampens levetid’).
Den gamle lampe bortskaffes i særlige kemiske affaldsbeholdere.

1

Tryk på Menu.

2

Menulinjen vises på skærmen.
Brug markørkontrollen til at vælge ‘Lamp counter’ i menuen ‘Set up’.

4
5

Tryk på OK i 10 sekunder for at nulstille lampetælleren.
Vælg eventuelt et andet punkt, du vil justere, eller tryk på Menu for at afslutte.

STAND BY

MENU

OK

PICTURE FORMAT

AV MUTE

SMART PICTURE

VOLUME +

PICTURE SIZE

MIRROR

COMPONENT

S-VIDEO

CHILD LOCK MULTIMEDIA

PICTURE SIZE –

PICTURE SIZE +

MENU

FREEZE

ZOOM

VIDEO

INFO

OK

KEYSTONE

VOLUME –

MUTE

SOURCE

Philips Home Cinema Projector

38

Dansk Vejledning LC 6281 / LC 6285

XP LC6281/6285 DEENS 22-09-2003 17:02 Pagina 39

7. Fejlfinding

>

Hvis der opstår en fejl, skal du først kontrollere nedenstående punkter, før du bringer
projektoren til reparation. Hvis du ikke kan løse et problem ved at følge disse råd, bedes du
kontakte din forhandler eller serviceorganisation.

Advarsel

Du må under ingen omstændigheder prøve at reparere projektoren selv, da det kan gøre garantien
ugyldig.

Læs følgende
Problem

Billedet vises ikke, eller
det vises forkert

Bemærk

•

Mulig årsag
Løsning

Generelt
- Netledningen er ikke korrekt tilsluttet.
• Tilslut netledningen korrekt.
•

Filterholderen er ikke installeret korrekt, eller den er beskadiget.
Installer filterholderen korrekt (se ‘Rengøring af støvfilteret’ under ‘Vedligeholdelse’).

•

Lampeholderdækslet er ikke lukket korrekt, eller lampeholderen er beskadiget.
Luk dækslet korrekt (se ‘Lampeudskiftning’ under ‘Vedligeholdelse’).

•

Signalkablet er ikke tilsluttet korrekt.
Tilslut signalkablet korrekt.

•

Projektoren er på Off.
Tryk på y On-Standby for at tænde for projektoren.

•

A/V Mute er aktiv.
Annuller A/V Mute.

- Projektoren bruger stadig indstillinger for en tidligere detekteret kilde på indgangen.
• Nulstil alle projektorindstillinger i menuen ‘Set up’ (‘Factory settings’).
Bemærk, at alle andre projektorindstillinger vil blive nulstillet.
I Component Video-tilstand
- Trapezkorrektion anvendes efter et højopløsnings-komponentsignal.
• Reducer trapezforvrængningen, til billedet vises korrekt. Brug knappen Keystone på
fjernbetjeningen eller funktionen ‘Keystone’ i menuen ‘Set up’.
I Data-tilstand
- Indgangsopløsningen er for høj (og trapezkorrektion anvendes).
• Hvis du ønsker at beholde trapezkorrektionen, skal du mindske indgangsopløsningen, indtil
billedet vises korrekt. Se computerens brugsanvisning eller supportoplysninger.
• Hvis du ønsker at beholde indgangsopløsningen som den er, skal du mindske
trapezkorrektionen, indtil billedet vises korrekt. Brug knappen Keystone på fjernbetjeningen
eller funktionen ‘Keystone’ i menuen ‘Set up’.
•

Indgangsopløsningen er for høj (og der anvendes ikke trapezkorrektion).
Reducer indgangsopløsningen, til billedet vises korrekt. Se computerens brugsanvisning eller
supportoplysninger.

I tilfælde af YPbPr-tilslutning
- vælges ‘YPbPr’ ikke i menuen, og ‘Auto Source’ aktiveres. I dette tilfælde genkender ‘Auto Source’
ikke ‘YPbPr’.
• Vælg ‘YPbPr’ som projektionskilde i menuen ‘Set up’ (undermenuen ‘Auto Component
Selection’).
Philips Home Cinema Projector
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7. Fejlfinding

>

I tilfælde af RGsogB-tilslutning (scart)
•

Dårlig farve

’RGsogB’ vælges ikke i menuen, og ‘Auto Source’ aktiveres. I dette tilfælde genkender ‘Auto Source’
ikke ‘RGsogB’.
Vælg ‘RGsogB’ som projektionskilde i menuen ‘Set up’ (undermenuen ‘Auto Component
Selection’).

•
•

Bemærk

Juster ‘Brightness’, ‘Contrast’, ‘Tint’ eller ‘Hue’ (se ‘Billedjustering’ under ‘Drift’ - ‘Menuen On
Screen Display’).
Nulstil alle projektorindstillinger i menuen ‘Set up’ (‘Factory reset’).
Bemærk, at alle andre projektorindstillinger vil blive nulstillet.

I tilfælde af YPbPr- eller RGsogB-tilslutning (scart)
- Forkert komponentkilde valgt i menuen:YPbPr i.s.o. RGsogB eller omvendt.
• Undersøg hvilken kilde der er tilsluttet (‘YPbPr’ eller ‘RGsogB’), og vælg denne kilde i menuen
‘Set up’ (undermenuen ‘Auto Component Selection’).
•

Billedet er ikke fokuseret.
Juster fokusringen.

•

Afstanden mellem projektoren og skærmen er ikke korrekt.
Juster afstanden mellem projektoren og skærmen. Se tabellen på side 10.

•

Signalkablet er ikke tilsluttet korrekt.
Tilslut signalkablet korrekt.

Billedet ruller

•

Signalkablet er ikke tilsluttet korrekt.
Tilslut signalkablet korrekt.

Ingen lyd

•

Audiokablet er ikke tilsluttet korrekt.
Tilslut audiokablet korrekt.

•

Volumen er ikke justeret ordentligt.
Juster volumen.

•

(A/V) Mute aktiv.
Annuller (A/V) Mute.

•

Afstanden er for stor.
Reducer afstanden.

•

Batterierne er udløbet.
Udskift batterierne (se Indsættelse af batterierne i fjernbetjeningen’).

•

IR-sensoren er blokeret.
Fjern blokeringen.

Billedet er sløret

Projektoren reagerer ikke
på kommandoer fra
fjernbetjeningen
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7. Fejlfinding
Indikatorer

<

Indikatoren Standby/fjernbetjening (ring omkring knappen Standby On)
- rød: Power/Standby-tilstand.
- grøn: drifts-tilstand
- grøn blinkende (langsom): varmer op.
- rød blinkende (langsom): køler ned.
• Sluk ikke for projektoren. Den vil automatisk tænde for lampen igen i løbet af et par
sekunder.
- rød/gul blinkende (langsom) i 1 sekund: signal fra fjernbetjeningen modtaget i
Power/Standby-tilstand;
- grøn/gul blinkende (hurtig) i 1 sekund: signal fra fjernbetjeningen modtaget i drifts-tilstand.
Fejlindikator
- rød: lampefejl
- rød blinkende (hurtig): temperaturfejl

Ingen reaktion, når der
trykkes på tasterne på det
lokale tastatur eller
fjernbetjeningen

•

•

Grønt/rødt farvet billede

•

Børnelås aktiv.
Tryk på Childlock på fjernbetjeningen for at åbne menuen og indstille børnelåsen til Off.
For LC6285 Børnelåsen kan også deaktiveres ved at trykke på OK på fjernbetjeningen eller
på projektoren i 10 sekunder.
I tilfælde af grøn/rød farvet billede, når der indgives et kompakt signal, vælges korrekt
indgangssignal (RGBsync eller YPbPr eller RGsogB).
Komponentsignal indgives.
Vælg korrekt indgangssignal (RGBsync eller YPbPr eller RGsogB).

Philips LC 6281 og LC 6285 projektorer bruger tre LCD-paneler (Liquid Crystal Display).
Disse paneler indeholder i alt 1.200.000 pixler. Som for alt andet udstyr gælder bestemte tolerancer
for udførelsesspecifikationen for dette produkt. Philips’ specifikationer for defekte pixler er meget
strenge.
Der må kun være én lyseblå pixel. Denne pixel vil ikke påvirke den samlede billedkvalitet eller
projektorens forventede levetid.
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