
ČESKY

Návod k obsluze
Příručka s popisem funkcí

LCD projektor  Komerční použití

Model PT-EZ580
 PT-EW640
 PT-EX610
 PT-EW540
 PT-EX510

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Panasonic.

 Tento návod je společný pro všechny modely bez ohledu na přípony čísla modelu
   Bez písmene L: Přiložen standardní objektiv se zoomem  

S písmenem L: Objektiv se prodává samostatně

 Před uvedením přístroje do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro 
případné použití v budoucnu.

 Před použitím projektoru si přečtěte část „Čtěte jako první!“ ( stránky 2 až 11).
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Čtěte jako první!

Čtěte jako první!
VAROVÁNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO.

VAROVÁNÍ:  Abyste předešli poškození zařízení, které může vyústit v požár nebo úraz elektrickým proudem, 
chraňte ho před deštěm nebo vlhkostí.

   Toto zařízení není určeno k používání v přímém zorném poli na pracovištích se zobrazovacími 
jednotkami. Aby se zabránilo nepříjemným odleskům na pracovištích se zobrazovacími 
jednotkami, nesmí být toto zařízení umístěno v přímém zorném poli. Toto zařízení není určeno 
k používání na pracovišti s videozařízeními v souladu se směrnicí BildscharbV.

Úroveň zvukového tlaku v místě obsluhy se rovná nebo je menší než 70 dB (A) podle normy ISO 7779.

VAROVÁNÍ:
1. Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neodnímejte kryt zařízení. Uvnitř přístroje nejsou žádné 

součástky, jejichž údržbu provádí uživatel. Opravy svěřte pouze kvalifi kovanému servisnímu technikovi.
3. Neodpojujte uzemňovací kontakt síťové zástrčky. Tento přístroj je vybaven tříkolíkovou uzemněnou síťovou 

zástrčkou. Zástrčku lze zasunout jen do zásuvky s uzemněním. Jedná se o bezpečnostní prvek. Pokud 
není možno tuto síťovou zástrčku zasunout do síťové zásuvky, obraťte se na technika elektrických zařízení. 
Nepodceňujte význam uzemněné zástrčky síťového napájecího kabelu z hlediska bezpečnosti.

VAROVÁNÍ:
Jedná se o výrobek třídy A. V domácím prostředí tento výrobek může způsobovat rádiové rušení. V takovém 
případě je možné, že uživatel bude muset provést vhodná opatření.

UPOZORNĚNÍ:  Kvůli dodržení trvalého souladu s příslušnými normami dodržujte následující instalační pokyny. 
Ty zahrnují používání přiloženého síťového napájecího kabelu a stíněných kabelů rozhraní pro 
připojení k počítači nebo periferním zařízením. Kromě toho, jakékoliv neautorizované změny 
nebo úpravy tohoto zařízení mohou mít za následek ztrátu práva na ovládání tohoto zařízení.

Toto zařízení je určeno k promítání obrazu na projekční plochu, ale nemá sloužit jako osvětlovací těleso 
v prostředí domácnosti.

Směrnice 2009/125/EC

VAROVÁNÍ:  ABYSTE OMEZILI RIZIKO POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, 
NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO JINÝM ZDROJŮM VLHKOSTI.

VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 

– NEROZEBÍREJTE

  Účelem symbolu blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku je varovat uživatele před přítomností 
neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř zařízení, jehož velikost je dostačující na to, aby 
představovala nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

  Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku uživatele upozorňuje na existenci důležitých pokynů 
týkajících se obsluhy a údržby, které jsou uvedeny v doprovodné dokumentaci výrobku.
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Čtěte jako první!

VAROVÁNÍ:

 NAPÁJENÍ
V blízkosti zařízení by se měla nacházet snadno přístupná síťová zásuvka nebo napěťový jistič, abyste 
v případě výskytu problému mohli zařízení snadno odpojit. Pokud se vyskytnou následující problémy, 
odpojte projektor neprodleně od napájecího napětí.
Za těchto podmínek dále projektor nepoužívejte, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem.
 Pronikne-li do projektoru cizí předmět nebo voda, odpojte jej od zdroje napájení.
 Pokud projektor spadne nebo se poškodí jeho skříň, odpojte jej od zdroje napájení.
 Zpozorujete-li, že se z projektoru kouří, ucítíte-li zápach nebo uslyšíte neobvyklý hluk, odpojte jej od zdroje 

napájení. Nesnažte se projektor opravit sami, ale požádejte o to autorizované servisní středisko.
Při bouřce se nedotýkejte projektoru ani napájecího kabelu.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se činností, které by mohly poškodit síťový napájecí kabel nebo zástrčku.
Pokud by byl poškozený napájecí kabel dále používán, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu 
nebo požáru.
 Zabraňte poškození napájecího kabelu, neupravujte jej, neumisťujte ho do blízkosti horkých předmětů, 

vyvarujte se jeho nadměrnému ohýbání, nepokládejte na něj těžké předměty a nesvinujte jej do smyčky. 
O jakékoliv nezbytné opravy síťového napájecího kabelu požádejte autorizované servisní středisko.

Napájecí kabel zasuňte spolehlivě do projektoru a jeho druhý konec do síťové zásuvky.
Pokud není zástrčka napájecího kabelu bezpečně zasunuta do zásuvky, může dojít k úrazu elektrickým 
proudem nebo k jejímu přehřívání.
 Nepoužívejte poškozené zástrčky nebo uvolněné síťové zásuvky.
Nepoužívejte žádný jiný síťový napájecí kabel nežli ten, který byl přiložen k přístroji.
Při nedodržování tohoto pokynu může dojít k rázu elektrickým proudem nebo ke vzniku ohně. Pokud 
nepoužijete dodávaný napájecí kabel k uzemnění zařízení prostřednictvím zásuvky, může dojít k úrazu 
elektrickým proudem.
Zástrčku napájecího kabelu pravidelně čistěte, aby se na ní neusazoval prach.
Nedodržování tohoto pokynu může vést k požáru.
 Usazená vrstva prachu spolu se vzdušnou vlhkostí může snížit izolační schopnosti jejího materiálu.
 Pokud nebudete projektor delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky. Síťový napájecí 

kabel pravidelně odpojujte ze zásuvky na stěně a otřete zástrčku suchým hadříkem.
Nemanipulujte s napájecím kabelem a zástrčkou, máte-li mokré ruce.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nepřetěžujte elektrickou zásuvku.
Pokud je síťová zásuvka přetížená (například v důsledku připojení mnoha síťových adaptérů), může dojít 
k přehřívání a k následnému vzniku požáru.

 POUŽÍVÁNÍ/INSTALACE
Neumisťujte projektor na měkké materiály, jako jsou koberce nebo pěnové podložky.
Projektor by se mohl přehřívat a způsobit požár, případně byste se o něj mohli popálit.
Neumisťujte projektor na vlhká nebo prašná místa nebo na místa, kde by se projektor dostal do styku 
s kouřem nebo párou.
Používání projektoru v takových podmínkách může mít za následek vznik požáru, úraz elektrickým proudem 
nebo poškození součástí projektoru. Poškození součástí (například konzol pro upevnění na strop) může 
způsobit pád projektoru, který je upevněn na stropě.
Neinstalujte tento projektor na plochy, které nejsou dostatečně pevné na to, aby unesly plnou hmotnost 
projektoru, nebo na nakloněné nebo nestabilní plochy.
Při nedodržování těchto pokynů se projektor může převrhnout nebo spadnout, což může mít za následek 
vážné zranění osob nebo poškození projektoru.
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Čtěte jako první!

VAROVÁNÍ:

Nezakrývejte vstupní/výstupní větrací otvory.
Projektor by se mohl přehřívat, poškodit se nebo způsobit požár.
 Projektor neinstalujte do uzavřeného, špatně odvětrávaného prostoru.
 Nepokládejte projektor na látku nebo papíry, protože tyto materiály mohou být vtaženy do otvoru pro vstup 

vzduchu.
 Zachovejte alespoň 1 m volného prostoru mezi jakýmikoli stěnami nebo objekty a výstupním otvorem 

vzduchu, a alespoň 50 cm volného prostoru mezi jakýmikoli stěnami nebo objekty a vstupním otvorem 
vzduchu.

Nepokládejte ruce nebo předměty do blízkosti výstupu vzduchu z projektoru.
Mohli byste si popálit ruce a předměty by se mohly poškodit.
 Z výstupu vzduchu na projektoru proudí zahřátý vzduch. Z tohoto důvodu do blízkosti tohoto výstupu 

vzduchu nepřibližujte ruce, tvář nebo předměty, které nejsou odolné vůči horku.

Za provozu projektoru se nedívejte do světla vycházejícího z objektivu a světlo nenechte dopadat na 
pokožku.
Mohli byste se popálit nebo si poškodit zrak.
 Z objektivu září velmi silné světlo. Toto světlo nenechávejte dopadat na ruce a hlavně se do něj nedívejte.
 Zvláště dávejte pozor, aby se do objektivu nedívaly malé děti. Kromě toho nezapomeňte projektor vypnout 

a odpojit od něj síťový napájecí kabel, nejste-li v jeho blízkosti.

Nikdy se nepokoušejte o rozebírání nebo jakékoli úpravy projektoru.
Vysoké napětí uvnitř projektoru může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
 Jakékoli prohlídky, seřizování a opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

Nepromítejte obraz, pokud je na objektivu nasazena krytka objektivu.
Mohlo by dojít k požáru.

Nedovolte, aby se do projektoru dostaly kovové nebo hořlavé předměty či kapaliny. Projektor chraňte 
před vlhkem.
Vlhkost může způsobit zkrat nebo přehřívání, požár, úraz elektrickým proudem, případně poruchu projektoru.
 K projektoru nestavějte nádoby s vodou a kovové předměty.
 Pronikne-li do projektoru nějaká kapalina, poraďte se s prodejcem.
 Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem.

Pro upevnění na strop použijte konzolu Panasonic.
Pokud byste použili jinou než uvedenou konzolu, mohlo by dojít k pádu zařízení.
 Abyste předešli pádu projektoru, upevněte k montážní konzole bezpečnostní lanko.

Veškeré instalační práce (například montáž konzoly pro upevnění strop) by měl provádět kvalifi kovaný 
technik.
Pokud není instalace provedena a zajištěna bezpečně, může dojít ke zraněním nebo nehodám, například 
k úrazu elektrickým proudem.
 V každém případě použijte bezpečnostní lanko dodané s konzolou pro upevnění na strop jako dodatečné 

bezpečnostní opatření, které zabrání pádu. (Konec lanka připevněte mimo konzolu pro upevnění na strop.)
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Čtěte jako první!

VAROVÁNÍ:

 PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vyvarujte se nesprávného používání nebo zacházení s bateriemi a dodržujte následující pokyny.
Při nedodržování těchto pokynů může dojít k úniku obsahu baterie, k jejímu přehřátí, výbuchu nebo ke 
vznícení.
 Nepoužívejte jiné než předepsané baterie.
 Nepoužívejte dobíjecí baterie.
 Baterie nerozebírejte.
 Baterie nezahřívejte a neházejte je do vody nebo do ohně.
 Nedovolte, aby se kontakty baterie (+ a –) dostaly do styku s kovovými předměty, jako jsou např. náramky 

nebo sponky do vlasů.
 Baterie neskladujte ani nepřenášejte společně s jinými kovovými předměty.
 Skladujte je v plastovém sáčku odděleně od jiných kovových předmětů.
 Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+ a –).
 Nepoužívejte staré baterie společně s novými a nekombinujte baterie různých typů.
 Nepoužívejte baterie, jejichž vnější obal se odlupuje nebo chybí.

Pokud z baterie vyteče elektrolyt, nedotýkejte se vyteklé kapaliny holýma rukama a v případě potřeby 
podnikněte následující kroky.
 Elektrolyt z baterie může při kontaktu s pokožkou vyvolat zánět nebo poleptání.
 Postižené místo opláchněte čistou vodou a neodkladně vyhledejte lékařskou pomoc.
 Kdyby se elektrolyt z baterie dostal do očí, mohl by vážně poškodit zrak.
 V takovém případě si nemněte oči. Postižené místo opláchněte čistou vodou a neodkladně vyhledejte 

lékařskou pomoc.

Během výměny lampy nevyšroubovávejte ostatní šroubky.
Mohli byste si tím způsobit úraz elektrickým proudem, popáleniny nebo jiná zranění.

Neprovádějte demontáž projekční lampy.
Při prasknutí projekční lampy může dojít k poranění.

Výměna projekční lampy
V projekční lampě je vysoký vnitřní tlak. Při nesprávné manipulaci může dojít k výbuchu a vážnému poranění 
nebo nehodám.
 Při nárazu na tvrdý předmět nebo pádu lampa snadno exploduje.
 Před výměnou jednotky lampy nezapomeňte vypnout napájení a odpojit síťový napájecí kabel ze zásuvky.
 Pokud byste to neprovedli, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k výbuchu.
 Před výměnou jednotky projekční lampy vypněte napájení a počkejte alespoň jednu hodinu a nechejte 

lampu vychladnout, abyste se nepopálili.

Přiložený síťový napájecí kabel nepoužívejte k jiným zařízením.
 Použití dodaného kabelu s jiným zařízením může vést k přehřátí kabelu, zkratu a následně k úrazu 

elektrickým proudem nebo k požáru.

Zabraňte dětem, aby se dostaly do kontaktu s bateriemi.
Jejich náhodné spolknutí jim může způsobit fyzickou újmu.
 V takovém případě okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Vybité baterie neprodleně vyjměte z dálkového ovladače.
 Při ponechání vybitých baterií v ovladači může dojít k vytečení elektrolytu, přehřívání nebo k výbuchu 

baterií.

Ujistěte se, že používáte standardní objektiv se zoomem, dodaný s projektorem nebo specifi kovaný 
projekční objektiv (volitelný).
Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k přehřátí a ke vzniku ohně, popálení nebo poruše funkce projektoru.
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UPOZORNĚNÍ:

 NAPÁJENÍ
Při odpojování síťového napájecího kabelu vždy držte zástrčku, nikoli samotný kabel.
Pokud by byl síťový napájecí kabel takto namáhán, mohlo by dojít k jeho poškození, k vážným úrazům 
elektrickým proudem, zkratování nebo k požáru.

Pokud nebudete projektor delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické 
zásuvky.
V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Před čištěním projektoru a výměnou součástí odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

 POUŽÍVÁNÍ/INSTALACE
Na horní plochu projektoru nepokládejte žádné těžké předměty.
Při nedodržování těchto pokynů může dojít k pádu nevyváženého projektoru, což může mít za následek 
zranění osob nebo poškození projektoru. Mohlo by dojít k poškození nebo zdeformování projektoru.

Neopírejte se o projektor svou vahou.
Mohli byste upadnout a poranit se nebo by se mohl projektor poškodit.
 Buďte zvlášť opatrní, aby si na projektor nestoupaly nebo nesedaly děti.

Neinstalujte tento projektor na místa, kde se vyskytuje značné horko.
Mohlo by dojít k poškození vnějšího krytu nebo vnitřních součástí projektoru, případně k požáru.
 Zvýšené pozornosti dbejte zejména v místech vystavených přímému slunci nebo blízko topných těles.

Při posunování objektivu nezasunujte ruce do otvorů vedle optického objektivu.
V opačném případě hrozí nebezpečí poranění.

Při používání projektoru nestůjte přímo před objektivem.
Mohlo by tak dojít k poškození nebo vznícení oděvu.
 Z objektivu projektoru září extrémně silné světlo.

Při používání projektoru nestavte před objektiv žádné předměty.
Mohlo by dojít k poškození předmětu a poruše zařízení.
 Z objektivu projektoru září extrémně silné světlo.

Před přenášením projektoru vždy odpojte všechny kabely.
Přenášení projektoru s připojenými kabely může způsobit jejich poškození, což může mít za následek vznik 
požáru nebo úraz elektrickým proudem.

Při upevnění projektoru na strop zajistěte, aby se upevňovací šrouby a síťový napájecí kabel nedostaly 
do kontaktu s kovovými součástmi, z nichž je zhotoven strop.
Při kontaktu s kovovými součástmi, z nichž je zhotoven strop, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

 PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nepoužívejte starou jednotku projekční lampy.
Při použití takové lampy hrozí nebezpečí výbuchu.

Pokud se projekční lampa rozbije, neprodleně vyvětrejte místnost. Nesahejte na střepy a nepřibližujte 
se k nim obličejem.
Mohli byste se nadýchat unikajícího plynu (tato lampa obsahuje téměř stejné množství rtuti jako zářivka) 
a kromě toho byste se mohli pořezat o střepy.
 Máte-li podezření, že jste se nadechli plynu nebo že se vám dostal do očí či úst, neprodleně vyhledejte 

lékařskou pomoc.
 O výměnu projekční lampy a kontrolu vnitřku projektoru požádejte prodejce.

Pokud nebudete projektor delší dobu používat, vyjměte z dálkového ovladače baterie.
V opačném případě může z baterie vytéct elektrolyt, baterie se může přehřát, vznítit se nebo explodovat, což 
může vést k požáru nebo znečištění okolí.
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UPOZORNĚNÍ:

 ÚDRŽBA
Neupevňujte jednotku vzduchového fi ltru, pokud je vlhká.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše.
 Po vyčištění vzduchových fi ltrů je před opětovným vložením důkladně osušte.

Požádejte vašeho prodejce, aby vnitřek projektoru jednou ročně vyčistil.
Nepřetržité používání i po nahromadění prachu uvnitř projektoru může způsobit vznik požáru.
 Ceny za čištění vám sdělí váš prodejce.

Vyjmutí baterií

Baterie dálkového ovladače
1. Stiskněte západku a zvedněte kryt.  2. Vyndejte baterie.
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 Ochranné známky
 Windows, Windows Vista a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti 

Microsoft Corporation v USA a nebo dalších zemích.
 Mac, Mac OS, OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a dalších zemích.
 PJLink™ je registrovaná ochranná známka nebo platná ochranná známka v Japonsku, USA a v dalších zemích a oblastech.
 HDMI, logo HDMI a High-Defi nition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované obchodní známky 

společnosti HDMI Licensing LLC v USA a v dalších zemích.
 VESA a DisplayPort jsou ochranné známky nebo registrované obchodní známky společnosti Video Electronics Standards 

Association.
 RoomView a Crestron RoomView jsou registrované ochranné známky společnosti Crestron Electronics, Inc.
 Crestron Connected™ a Fusion RV jsou ochranné známky společnosti Crestron Electronics, Inc.
 Adobe, Adobe Flash Player a Adobe Reader jsou ochranné známky nebo registrované obchodní známky společnosti 

Adobe Systems Inc. v USA a v dalších zemích.
 Některé fonty, použité v nabídce na obrazovce, jsou bitmapové fonty Ricoh, které jsou vyrobeny a prodávány společností 

Ricoh Company, Ltd.
 Veškeré ostatní názvy, názvy společností a názvy výrobků uvedené v tomto návodu jsou ochranné známky nebo 

registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
 Povšimněte si prosím, že v tomto návodu k obsluze nejsou uváděny symboly ® a ™.

 Vyobrazení v tomto návodu k obsluze
 Vyobrazení projektoru, projekční plochy a dalších součástí se může od skutečného výrobku lišit.
 Vyobrazení, uvedená v tomto návodu k obsluze, představují model PT-EZ580; ostatní modely mají své vlastní 

charakteristiky a mohou se od nich odlišovat.

 Odkazy na stránky
 V tomto návodu k obsluze jsou odkazy na stránky označeny jako ( stránka 00).

 Termín
 V tomto návodu k obsluze je „jednotka bezdrátového dálkového ovladače/ovladače s kabelem“ označována jako „dálkový 

ovladač“.
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Kapitola 1 Příprava
V této kapitole je popsáno, co potřebujete vědět nebo zkontrolovat před použitím projektoru.
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Důležitá upozornění pro použití
 Upozornění, týkající se transportu

 Pokud jste si zakoupili projektor se standardním objektivem se zoomem, sundejte před použitím vycpávku, a uschovejte 
si ji pro případné použití v budoucnu. Před transportem projektoru posuňte objektiv do výchozí polohy a nasaďte na něj 
vycpávku objektivu a krytku objektivu. Pokud jste si zakoupili projektor se samostatným objektivem, sundejte před použitím 
krytku otvoru pro objektiv, a uschovejte si ji pro případné použití v budoucnu. Před transportem projektoru posuňte objektiv 
do výchozí polohy, odejměte objektiv a pak na otvor pro objektiv nasaďte krytku.

 Postup při posunutí objektivu do výchozí polohy najdete v části „Posunutí objektivu do výchozí polohy“ ( stránka 50).

Krytka otvoru pro objektiv

Vycpávka pro objektiv

 Při transportu projektor pevně uchopte za spodní část a chraňte jej před nadměrnými otřesy a nárazy. Mohlo by dojít 
k poškození vnitřních součástí a k následné poruše.

 Projektor nepřenášejte s vysunutou nastavitelnou nožkou. Nastavitelná nožka by se mohla poškodit.

 Upozornění pro instalaci

 Projektor nepoužívejte venku.
Tento projektor je určen výhradně pro použití v interiéru.

 Neinstalujte projektor na následujících místech.
 Na místech, kde se vyskytují vibrace a nárazy, jako například v automobilu nebo v jiném dopravním prostředku: Mohlo by 

dojít k poškození vnitřních částí nebo poruše.
 Poblíž výstupu vzduchu z klimatizačního zařízení: V závislosti na podmínkách použití může být obraz na projekční ploše 

nestálý v důsledku výstupu horkého vzduchu z větrací mřížky nebo zahřátého nebo ochlazeného vzduchu. Zajistěte, aby 
vzduch vycházející z projektoru, případně vzduch z klimatizace, nefoukal směrem k přední části projektoru.

 Na místech, kde se vyskytují prudké změny teploty, například v blízkosti světelných zdrojů (studiové lampy): V takovém 
případě může dojít ke zkrácení provozní životnosti lampy nebo k deformaci vnějších ploch skříňky a poruchám funkce.

 Rozsah provozních teplot projektoru by měl být mezi 0 °C až  45 °C (při používání do nadmořské výšky 1 400 m), a mezi 
0 °C až 40 °C (při používání ve vysoké nadmořské výšce - mezi 1 400 m až 2 700 m).

 Poblíž vedení vysokého napětí a elektromotorů: Ovládání projektoru by mohlo být ovlivněno elektromagnetickým rušením.

 Při instalaci projektoru na strop požádejte o pomoc specializovaného technika nebo 
prodejce.

Je vyžadována volitelná konzola pro upevnění na strop.
Model: ET-PKD120H (pro vysoké stropy), ET-PKD120S (pro nízké stropy), ET-PKE300B (konzola pro upevnění projektoru) *1
nebo
Model: ET-PKE200H (pro vysoké stropy), ET-PKE200S (pro nízké stropy), ET-PKE200B (konzola pro upevnění projektoru) *1
*1 Nezapomeňte si přečíst část „Upozornění pro konzolu pro upevnění na strop“ ( stránka 153)

 S žádostí o instalaci kabelu pro připojení DIGITAL LINK se obraťte na kvalifi kovaného 
technika nebo na svého prodejce. (Pouze pro modely PT-EZ580, PT-EW640 a PT-EX610)

Pokud nebude instalace správně provedena, nebudou splněny charakteristiky pro přenos, a může docházet k přerušování 
obrazu nebo zvuku.

 Projektor nemusí fungovat správně v důsledku silných rádiových vln z rozhlasové 
stanice nebo radiopřijímače.

Pokud je v blízkosti instalace přístroje jakékoliv zařízení, které vytváří silné rádiové vlny, nainstalujte projektor na místo, které 
je dostatečně vzdáleno od zdroje rádiových vln. Nebo obalte kabel sítě LAN, připojený do zdířky <DIGITAL LINK/LAN> *1 

kusem kovové fólie nebo kabel vložte do kovové trubice, která je na obou koncích uzemněná.
*1 Pro modely PT-EZ580, PT-EW640 a PT-EX610; Zdířka <LAN> je u modelu PT-EW540 a PT-EX510
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 Projekční objektiv
Ujistěte se, že používáte standardní objektiv se zoomem (pro vysoký jas), dodaný s projektorem nebo specifi kovaný projekční 
objektiv (volitelný). Standardní objektiv se zoomem, přiložený k modelům PT-EZ570, PT-EW630, PT-EW530, PT-EX600 
a PT-EX500, je rozdílný od objektivu tohoto projektoru. Při jeho používání může dojít k chybné funkci nebo poškození. 
Z tohoto důvodu jej nepoužívejte. Standardní objektiv se zoomem, přiložený k projektoru, poskytuje vysoký jas, a na objektivu 
je uvedeno „Standard Lens for HighBrightness“ (Standardní objektiv pro vysoký jas).

 Nastavení zaostření
Objektivy jsou tepelně ovlivňovány světlem ze světelných zdrojů, proto není ohnisková vzdálenost krátce po zapnutí projektoru 
stabilní. Před zaostřením objektivu počkejte alespoň 30 minut ve chvíli, kdy je promítán obraz.

 Neinstalujte projektor v nadmořských výškách nad 2 700 m.
V opačném případě může dojít ke zkrácení provozní životnosti vnitřních částí a mohlo by dojít k poruchám.

 Nepoužívejte projektor nakloněný doprava nebo doleva.
Používání projektoru ve svislém úhlu větším než 15° může zkrátit jeho životnost a způsobit poruchu.

 Poznámky k umístění projektoru
 Při instalování a používání projektoru jiným způsobem, než je umístění na podlaze (s použitím nastavitelné nožky), 

upevněte projektor s použitím čtyř otvorů (vlevo nahoře, vpravo nahoře, vlevo dole a jeden z otvorů vpravo dole) pro 
upevnění na strop (viz uvedené vyobrazení).

 (Průměr šroubů: M6, délka závitu uvnitř přístroje: 12 mm, moment pro utažení: 4 ± 0,5 N·m)
 Zabraňte vytvoření mezery mezi plochou pro umístění, a otvory pro šrouby pro upevnění na strop na spodní ploše 

projektoru, například vložením kovových distančních podložek mezi tyto plochy.

Otvory pro šrouby pro upevnění na strop (M6) 

Nastavitelná nožka

Polohy otvorů pro šrouby pro upevnění na strop a nastavitelná nožka

 Nastavitelnou nožku používejte výhradně při instalaci projektoru na podlaze a pro nastavení úhlu náklonu. Jejich použití 
za jiným účelem může způsobit poškození projektoru.

 Projektory nestavte na sebe.
 Nepoužívejte projektor, pokud je podepírán shora.
 Nepoužívejte projektor nakloněný v úhlu větším než ±15 stupňů horizontálně.
 Neblokujte ventilační mřížky (vstupní a výstupní) projektoru.
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 Zajistěte, aby horký a studený vzduch z klimatizační jednotky nefoukal přímo na větrací mřížky (vstupní i výstupní) 
na projektoru.

500 mm nebo více 1 000 mm nebo více

1 000 mm nebo více

100 mm nebo více

 Projektor neinstalujte do stísněného prostoru. Při instalaci projektoru do stísněného prostoru nainstalujte samostatnou 
klimatizaci nebo ventilaci. Pokud by nebyla ventilace dostatečná, může se vyzářené teplo akumulovat a aktivovat ochranný 
obvod projektoru.

 Bezpečnost
Při používání tohoto výrobku proveďte bezpečnostní opatření proti následujícím situacím.
 Únik osobních informací prostřednictvím tohoto přístroje
 Neoprávněné použití výrobku uživatelem s nekalými úmysly
 Rušení nebo vypnutí tohoto přístroje třetí stranou s nekalými úmysly
Proveďte dostatečná bezpečnostní opatření. ( stránky 104, 121)
 Vyberte si takové heslo, které není možno snadno uhodnout.
 Své heslo pravidelně měňte.
 Společnost Panasonic Corporation ani její přidružené společnosti po vás heslo nikdy nepožadují. Heslo nesdělujte, 

ani pokud byste takový dotaz obdrželi.
 Počítačová síť, k níž má být projektor připojen, musí být chráněna fi rewallem apod.
 Nastavte heslo pro webové ovládání a omezte okruh uživatelů, kteří se budou moci k projektoru přihlásit.

 DIGITAL LINK
(Pouze pro modely PT-EZ580, PT-EW640 a PT-EX610)
„DIGITAL LINK“ představuje technologii, která pro přenos zvukových a obrazových signálů, signály sítě Ethernet a signály 
pro sériové ovládání používá kabel twisted-pair. Tento projektor podporuje volitelnou skříňku digitálního rozhraní (model: 
ET-YFB100G) a vysílač „XTP transmitter“ společnosti Extron Electronics. Další podrobnosti o vysílači kabelu twisted-pair 
jiných výrobců, jejichž provoz s tímto projektorem byl ověřen, najdete na webové stránce společnosti Panasonic (http://
panasonic.net/avc/projector/). Mějte na paměti, že ověření pro zařízení jiných výrobců bylo provedeno pro položky, stanovené 
společností Panasonic Corporation, a že nebyly prověřovány veškeré operace ovládání. Při výskytu problémů s ovládáním 
nebo výkonem, způsobenými zařízeními jiných výrobců, se obraťte na příslušné výrobce.

 Upozornění pro použití

 Jak získat kvalitní obraz
 Aby byl promítaný obraz kvalitní a s vysokým kontrastem, připravte si vhodné prostředí. Zatáhněte záclony nebo závěsy 

na oknech a zhasněte veškeré osvětlení v blízkosti projekční plochy, abyste zabránili odrazům vnějších světelných zdrojů 
nebo světla z lamp uvnitř místnosti od projekční plochy.

 Nedotýkejte se povrchu projekčního objektivu holýma rukama.
Pokud bude povrch čočky objektivu znečištěn otisky prstů nebo jakýmkoliv jiným způsobem, budou tyto nečistoty zvětšeny 
a promítány na projekční plochu.
Nebudete-li projektor používat, nasaďte na projektor přiloženou krytku objektivu nebo volitelný projekční objektiv.
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 LCD panel
 LCD panel představuje přesný výrobek. Mějte na paměti, že v ojedinělých případech mohou některé obrazové body 

(pixely) chybět nebo naopak budou stále svítit. Uvědomte si prosím, že tento jev nepředstavuje závadu. Při dlouhodobém 
promítání statických snímků se na LCD panelu může vytvořit zbytkový obraz. Uvědomte si prosím, že tento zbytkový obraz 
se nemusí ztratit.

 Optické součásti
Pokud je teplota provozního prostředí vysoká, nebo v prostředí, kde se vyskytuje značné množství prachu, cigaretového 
kouře a podobné znečištění, může se interval pro výměnu LCD panelu, polarizačních destiček a ostatních optických součástí 
projektoru zkrátit i přesto, že projektor není používán ani jeden rok. O podrobnostech se poraďte s prodejcem.

 Ve chvíli, kdy je projektor spuštěný, s ním nepohybujte, ani jej nevystavujte vibracím 
nebo nárazům.

V opačném případě by mohlo dojít ke zkrácení provozní životnosti vestavěného motoru.

 Lampa
Světelným zdrojem projektoru je vysokotlaká rtuťová lampa.
Vysokotlaká rtuťová lampa má následující vlastnosti.
 Svítivost lampy se během používání postupně snižuje.
 Po nárazu, úderu nebo snížení kvality v důsledku vysoké kumulativní doby provozu může lampa s hlasitým zvukem 

prasknout nebo se může snížit její životnost.
 Životnost lampy se může výrazně odlišovat v závislosti na způsobu použití a na provozních podmínkách. Životnost lampy 

a její opotřebení značně ovlivňuje především její nepřetržitý provoz trvající přes 12 hodin a časté zapínání a vypínání 
napájení.

 V ojedinělých případech může lampa prasknout krátce po zahájení promítání.
 Riziko prasknutí lampy se zvyšuje, pokud je lampa používána po uplynutí intervalu pro její výměnu. Nezapomeňte lampu 

pravidelně vyměňovat.
 („Kdy provést výměnu jednotky lampy“ ( stránka 131), „Kdy provést výměnu jednotky lampy“ ( stránka 131))
 Pokud lampa praskne, uvolní se z ní plyn a může se objevit kouř.
 Doporučujeme mít v zásobě náhradní lampu.

 Připojení počítače a externího zařízení
 Při připojování k počítači nebo k externímu zařízení, si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, s ohledem na používání 

síťových napájecích kabelů a stíněných kabelů.

 Likvidace výrobku
Rozhodnete-li se výrobek likvidovat, poraďte se o správném způsobu s prodejcem nebo místními úřady.
Lampa obsahuje rtuť. O správném způsobu likvidace lampy se poraďte s prodejcem nebo místními úřady.
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 Příslušenství
Zkontrolujte, zda jste společně s projektorem obdrželi následující příslušenství. Číslo v závorce < > udává počet kusů.

Bezdrátový / kabelem připojený dálkový 
ovladač <1>

Síťový napájecí kabel
(TXFSX01RXQZ)

(N2QAYA000063)
Pro modely PT-EZ580, 
PT-EW640 a PT-EX610

(N2QAYA000081)
Pro modely PT-EW540 
a PT-EX510

(TXFSX01RWDZ)

(TXFSX01RXRZ)

Krytka otvoru objektivu <1>
(Pouze pro modely s volitelným objektivem)
(Při zakoupení je nasazený na projektoru)
(6103619194)

Krytka objektivu <1>
(Pouze pro modely s objektivem)
(6103626291)

Disk CD-ROM <1>
(TXFQB02VLR5)

Baterie (typ AAA/R03 nebo AAA/LR03) <2>
(Pro dálkový ovladač)

 Pozor

 Po vybalení projektoru zlikvidujte vhodným způsobem krytku síťového napájecího kabelu a obalový materiál.
 Síťový napájecí kabel, dodaný s projektorem, nepoužívejte s žádným jiným zařízením.
 Chybí-li některá položka příslušenství, obraťte se na svého prodejce.
 Drobné součásti příslušenství uložte na vhodné místo a mimo dosah malých dětí.

 Poznámka

 Typ a počet přiložených síťových napájecích kabelů se může lišit v závislosti na zemi, v níž jste výrobek zakoupili.
 Číselné označení modelu příslušenství se může změnit bez předchozího upozornění.

 Obsah přiloženého disku CD-ROM

Obsah přiloženého disku CD-ROM je následující.

Pokyny/seznam (PDF) Návod k obsluze – Příručka s popisem funkcí
Návod k obsluze programu Multi Projector Monitoring & Control Software
Příručka pro ovládání softwaru Logo Transfer Software
Seznam kompatibilních 
modelů projektorů

Jedná se o seznam projektorů, které jsou kompatibilní se softwarem, 
obsaženým na disku CD-ROM, a jejich případná omezení.



22

Kapitola 1   Příprava — Důležitá upozornění pro použití

Software Program Multi Projector 
Monitoring & Control 
(pro Windows)

Tento software umožňuje monitorování a ovládání několika projektorů 
připojených do sítě LAN.

Program Logo Transfer 
Software (pro Windows)

Tento software umožňuje přenášet originální obrázky, jako jsou například 
loga fi rmy, do projektoru, a jejich zobrazení při spuštění projekce.

 Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství 
(název výrobku) Model:

Projekční objektiv Objektiv se zoomem ET-ELW20, ET-ELT20, ET-ELT21
Objektiv s pevným ohniskem ET-ELW21

Konzola pro upevnění na strop

ET-PKD120H (pro vysoké stropy), ET-PKD120S (pro nízké stropy), ET-PKE300B 
(konzola pro upevnění projektoru) *1

nebo
ET-PKE200H (pro vysoké stropy), ET-PKE200S (pro nízké stropy), ET-PKE200B 
(konzola pro upevnění projektoru) *1

Náhradní jednotka lampy ET-LAE300
Náhradní jednotka fi ltru ET-RFE300
Digital Interface Box 
(Skříňka digitálního rozhraní) *2 ET-YFB100G

*1 Nezapomeňte si přečíst část „Upozornění pro konzolu pro upevnění na strop“ ( stránka 153)
*2 Pouze pro modely PT-EZ580, PT-EW640, PT-EX610

 Poznámka

 Číselné označení modelu volitelného příslušenství se může změnit bez předchozího upozornění.



23

Kapitola 1   Příprava — Popis projektoru

Popis projektoru
 Dálkový ovladač

 Shora

 Zespodu

Zepředu
Pro modely PT-EZ580, 
PT-EW640 a PT-EX610

Pro modely PT-EW540 
a PT-EX510

1 Tlačítko pohotovostního režimu <>
 Nastavení projektoru do stavu, kdy je projektor vypnutý 

(pohotovostní režim), pokud je hlavní vypínač napájení <MAIN 
POWER> na projektoru v poloze <ON> (Zapnuto) a je v režimu 
promítání.

2 Tlačítko zapnutí napájení <>
 Spustí projekci, pokud je hlavní vypínač napájení <MAIN POWER> 

na projektoru v poloze <ON> (Zapnuto) a napájení je vypnuto 
(pohotovostní režim).

3 Indikátor dálkového ovladače
 Při zmáčknutí tlačítek na dálkovém ovladači bliká.
4 Tlačítka objektivu (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>)
 Nastavuje projekční objektiv. ( stránka 49)
5 Tlačítko <MENU> (Nabídka)/Tlačítko <ENTER> (Potvrzení)/

tlačítka ▲▼◄► 
 Používají se pro ovládání obrazovky nabídky. ( stránka 57)
6 Tlačítko hlasitosti <VOL->/<VOL+>
 Nastavení hlasitosti vestavěného reproduktoru nebo zvukového 

výstupu. ( stránka 52)
7 Tlačítko <ON SCREEN> (Na ploše)
 Přepíná mezi zapnutím (zobrazením)/vypnutím (skrytím) zobrazení 

informací na ploše. ( stránka 53)
8 Tlačítka pro výběr vstupu (<RGB1/2>, <DIGITAL LINK> *1, 

<DVI-D>, <VIDEO>, <DisplayPort> *1, <HDMI>)
 Přepínání vstupního signálu pro promítání. ( stránka 51) 

(*1 Pouze pro modely PT-EZ580, PT-EW640 a PT-EX610)
9 Numerická tlačítka (<0> - <9>)
 Používají se při využití více projektorů najednou. Používají 

se k zadání ID čísel a hesel.
10 Tlačítko <ID ALL> (Všechna ID)
 Slouží k souběžnému ovládání všech projektorů jediným dálkovým 

ovladačem, pokud používáte více projektorů. ( stránka 27)
11 Tlačítko <ECO> (Úsporný režim)
 Zobrazí se obrazovka nastavení funkce ECO (Úsporný režim). 

( stránky 55, 87)
12 Tlačítko <SHUTTER> (Závěrka)/<AV MUTE> (Ztlumení AV)
 (Tlačítko <SHUTTER> (Závěrka) pro modely PT-EZ580, PT-

EW640 a PT-EX610; tlačítko <AV MUTE> (Ztlumení AV) pro 
modely PT-EW540 a PT-EX510)

 Používá se pro dočasné vypnutí obrazu a zvuku. ( stránka 51)

13 Tlačítko <AUTO SETUP> (Autom. nastavení)
 Automaticky upraví polohu obrazu během jeho promítání.
 Při automatickém nastavování obrazu se na ploše zobrazuje 

indikace [PROGRESS] (Postup). ( stránka 53)
14 Tlačítko <ID SET> (Nastavit ID)
 Slouží k nastavení ID čísla dálkového ovladače, pokud systém 

používá více projektorů. ( stránka 27)
15 Tlačítko <KEYSTONE> (Korekce zkreslení)
 Zobrazí se menu [KEYSTONE] (Korekce zkreslení). 

( stránky 54, 70)
16 Tlačítko <FUNCTION> (Funkce)
 Přiřazení často používaných operací a použití jako klávesových 

zkratek. ( stránka 55)
17 Tlačítko <FREEZE> (Zmrazení)
 Toto tlačítko se používá pro pozastavení obrazu a ztlumení 

zvuku. ( stránka 52)
18 Tlačítko <P-TIMER> (Časovač)
 Toto tlačítko se používá pro ovládání funkce časovače 

prezentace. ( stránka 53)
19 Tlačítko <STATUS> (Stav)
 Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí stav projektoru. 

( stránky 55, 94)
20 Tlačítko <DEFAULT> (Výchozí)
 Obnovení obsahu vedlejší nabídky na tovární přednastavené 

hodnoty. ( stránka 58)
21 Tlačítko <D.ZOOM> (Digitální zoom)
 Zobrazí se menu [DIGITAL ZOOM] (Digitální zoom). 

( stránky 54, 84)
22 Tlačítko <MUTE> (Ztlumení zvuku)
 Toto tlačítko se používá pro dočasné vypnutí zvuku. 

( stránka 52)
23 Tlačítko <ASPECT> (Poměr stran obrazu)
 Toto tlačítko se používá pro přepínání poměru stran obrazu. 

( stránka 54)
24 Tlačítko <P IN P> (Obraz v obraze)
 Toto tlačítko se používá pro přepínání položky [P IN P] 

(Obraz v obraze). ( stránka 55)
25 Vysílač signálu dálkového ovladače
26 Zdířka pro připojení dálkového ovladače pomocí kabelu
 Tato zdířka slouží pro připojení kabelu k projektoru pro používání 

s dálkovým ovladačem s kabelem. ( stránka 28)
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 Pozor

 Chraňte dálkový ovladač před pádem.
 Chraňte dálkový ovladač před kapalinami a vlhkem.
 Nepokoušejte se dálkový ovladač upravovat nebo rozebírat.
 Dodržujte prosím následující pokyny, které jsou uvedeny na zadní ploše dálkového ovladače 

(viz vyobrazení vpravo).
 1. Nepoužívejte novou baterii společně s vybitou baterií.
 2. Nepoužívejte nespecifi kované druhy baterií.
 3. Při vkládání baterií zkontrolujte, zda jsou vloženy správným způsobem s ohledem na polaritu (+ a -).
 Kromě toho si prosím přečtěte pokyny, související s bateriemi, uvedenými v části „Čtěte jako první!“.

 Poznámka

 Při ovládání projektoru nasměrujte dálkový ovladač přímo na senzor signálu dálkového ovládání na projektoru, a používejte dálkový 
ovladač do vzdálenosti přibližně 30 m nebo na kratší vzdálenost od senzoru signálu dálkového ovládání. Dálkový ovladač lze používat 
v úhl u ±30° vertikálně a horizontálně, ale jeho účinný dosah se tím může snížit.

 Pokud se mezi dálkovým ovladačem a přijímačem signálu vyskytují nějaké překážky, nemusí dálkové ovládání fungovat správně.
 Signál se odrazí od projekční plochy. Provozní rozsah ovládání může být omezen ztrátou odrážejícího se světla v závislosti na tom, 

z jakého materiálu je zhotovena projekční plocha.
 Pokud na senzor signálu dálkového ovladače dopadne silné přímé světlo, například světlo zářivky, nemusí dálkový ovladač fungovat 

správně. Používejte dálkový ovladač na místě, které je od podobných světelných zdrojů vzdáleno.
 Jakmile projektor přijme signál dálkového ovladače, indikátor napájení <ON (G)/STANDBY (R)> (Zapnuto/Pohotovostní režim) zabliká.

 Skříňka projektoru

 Zepředu

 Zezadu

 Z boku

Směr promítání

VAROVÁNÍ
K větrací mřížce nepřibližujte ruce a jiné předměty.
 Nepřibližujte sem obličej nebo ruce.
 Do mřížky nezasunujte prsty.
 Nepřibližujte předměty citlivé na teplo.
Ohřátý vzduch z výstupního otvoru na projektoru může 
způsobit popálení, zranění nebo deformaci.

1 Přijímač signálu dálkového ovladače (přední)
2 Indikátor napájení <ON (G)/STANDBY (R)> (Zapnuto/

Pohotovostní režim)
 Zobrazuje stav napájení.
3 Indikátor lampy <LAMP>
 Můžete si zobrazit stav projekční lampy.

4 Indikátor teploty <TEMP>
 Zobrazuje stav vnitřní teploty.
5 Indikátor fi ltru <FILTER>
 Zobrazuje stav vzduchového fi ltru.
6 Nastavitelná nožka
 Slouží k nastavení úhlu projekce.
7 Reproduktor
8 Projekční objektiv
 (Pouze modely s objektivem)
9 Výstupní větrací otvor
10 Přijímač signálu dálkového ovladače (zadní)
11 Hlavní vypínač napájení <MAIN POWER>
 Vypíná/zapíná napájení.
12 Zdířka <AC IN> (pro síťový napájecí kabel)
 Zde připojte přiložený síťový napájecí kabel.

1. Nepoužívejte vybitou baterii společně 
s novou baterií

2. Používejte výhradně baterie předepsaného typu
3. Zkontrolujte, zda jsou baterie v ovladači vloženy 

správně.

UPOZORNĚNÍ
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13 Zdířky pro připojení ( stránka 26)
14 Bezpečnostní výřez
 Tento otvor je kompatibilní se zabezpečovacími lanky značky 

Kensington.

15 Vstupní větrací otvor
16 Kryt vzduchového fi ltru
 Vzduchový fi ltr je uvnitř.
17 Ovládací panel ( stránka 25)

 Zespodu  Shora

Směr promítání

18 Otvor pro zajišťovací lanko
 Slouží pro upevnění zajišťovacího lanka proti odcizení 

a podobně.
19 Senzor okolního jasu ( stránka 66)

20 Tlačítko pro uvolnění objektivu ( stránka 38)
21 Kryt lampy
 Uvnitř je umístěna jednotka lampy.

 Pozor

 Neblokujte ventilační mřížky (vstupní a výstupní) projektoru.

 Ovládací panel

1 Tlačítko pohotovostního režimu </>
 Nastavení projektoru do stavu, kdy je projektor vypnutý 

(pohotovostní režim), pokud je hlavní vypínač napájení <MAIN 
POWER> na projektoru v poloze <ON> (Zapnuto) a je v režimu 
promítání. Rovněž spouští režim promítání, pokud je vypnuto 
napájení (pohotovostní režim).

2 Tlačítko <MENU> (Nabídka)
 Zobrazí nebo skryje hlavní nabídku. ( stránka 57) Návrat na 

předchozí menu, pokud je zobrazeno vedlejší menu. Pokud je 
vypnutá indikace na obrazovce a stisknete tlačítko <MENU> 
(Nabídka) na ovládacím panelu alespoň na 3 sekundy, zapnete 
zobrazování na obrazovce.

3 Tlačítko hlasitosti <VOL->/<VOL+>
 Nastavení hlasitosti zvukového výstupu. ( stránka 52)

4 Tlačítko <SHUTTER> (Závěrka)/<AV MUTE> (Ztlumení AV)
 (Tlačítko <SHUTTER> (Závěrka) pro modely PT-EZ580, 

PT-EW640 a PT-EX610; tlačítko <AV MUTE> (Ztlumení AV) pro 
modely PT-EW540 a PT-EX510) Používá se pro dočasné vypnutí 
obrazu a zvuku. ( stránka 51)

5 Tlačítko <INPUT> (Vstup)
 Přepínání vstupního signálu pro promítání. ( stránka 51)
6 Tlačítko <ENTER> (Potvrzení)
 Určuje a provádí položku na obrazovce menu.
7 Tlačítko <LENS> (Objektiv)
 Nastavuje zaostření, přiblížení a posunutí (pozici) objektivu.
8 Tlačítka ▲▼◄► 
 Slouží k výběru položek v nabídce, změně nastavení a úpravě úrovní.
 Používají se rovněž pro zadání hesla pro položku [SECURITY] 

(Bezpečnost) nebo pro zadávání znaků.
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 Zdířky pro připojení

1 Zdířka <DIGITAL LINK/LAN>/Zdířka <LAN>
 (Pro modely PT-EZ580, PT-EW640 a PT-EX610)
 Zdířka pro připojení k počítačové síti LAN. To se rovněž 

používá při připojování zařízení pro odesílání obrazového 
a zvukového signálu prostřednictvím zdířky sítě LAN.

 (Pro model PT-EW540 a PT-EX510)
 Zdířka pro připojení k počítačové síti LAN. Směr zdířky 

sítě LAN je obrácený podle výše uvedeného vyobrazení.
2 Zdířka <HDMI IN> (Vstup HDMI)
 Jedná se o zdířku pro vstup signálů HDMI.
3 Zdířka <REMOTE 1 IN>
 Tato zdířka slouží pro připojení kabelu k projektoru 

pro ovládání dálkovým ovladačem s kabelem.
4 Zdířka <MONITOR OUT> (Výstup na monitor)
 Jedná se o zdířku pro výstup analogových signálů RGB 

a signálů YCBCR/ YPBPR, který byly na vstupu do zdířky 
<RGB 1 IN> nebo <RGB 2 IN> do externího zařízení. 
Po přepnutí vstupu na RGB1 nebo RGB2 budou na výstupu 
odpovídající signály.

5 Zdířka <RGB 1 IN> (Vstup RGB 1)
 Jedná se o zdířku pro vstup signálů RGB nebo signálů 

YCBCR/YPBPR.

6 Zdířka <RGB 2 IN> (<R/PR>, <VIDEO/G/Y>, <B/PB/C>, <SYNC/
HD>, <VD>)

 Jedná se o zdířku pro vstup signálů RGB nebo signálů YCBCR/
YPBPR, Y/C a signálů video.

7 Zdířka <DVI-D IN>
 Jedná se o zdířku pro vstup signálů DVI-D.
8 Zdířka <DisplayPort IN>
 (Pouze pro model PT-EZ580, PT-EW640 a PT-EX610) Jedná se 

o zdířku pro vstup signálů DisplayPort.
9 Zdířka <VIDEO IN>
 Jedná se o zdířku pro vstup signálů video.
10 Zdířka <AUDIO IN 1> (Vstup audio 1)/<AUDIO IN 2> (Vstup 

audio 2)/<AUDIO IN 3> (Vstup audio 3)
 Jedná se o zdířku pro vstup audio signálů. Pro zdířku <AUDIO IN 

3> (Vstup audio 3) je k dispozici vstupní zdířka <L> (levý kanál) 
a <R> (pravý kanál).

11 Zdířka <VARIABLE AUDIO OUT> (Proměnný výstup audio)
 Toto je zdířka pro výstup zvukového signálu, vstupujícího do 

projektoru.
12 Zdířka <SERIAL IN> (Sériové rozhraní)
 Tato zdířka je kompatibilní s rozhraním RS-232C a umožňuje 

externí ovládání projektoru prostřednictvím připojeného počítače.
13 Zdířka <REMOTE 2 IN>
 Zdířka pro dálkové ovládání projektoru pomocí externího 

ovládacího obvodu.

 Pozor

 Pokud je kabel sítě LAN připojen přímo k projektoru, musí být síťové připojení uskutečněno v interiéru.
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Použití dálkového ovladače
 Vložení a vyjmutí baterií

 Obr. 1 Obr. 2

1) Otevřete kryt. (Obr. 1)

2) Vložte baterie a zavřete kryt (vložte nejprve stranou  ). (Obr. 2)
  Při vyjímání baterií proveďte uvedené kroky v opačném pořadí.

 Nastavení čísla ID dálkového ovladače
Budete-li chtít používat systém s několika projektory, můžete ovládat všechny projektory současně nebo každý projektor individuálně 
s použitím jediného dálkového ovladače, je-li každému projektoru přiřazeno jedinečné ID číslo.
Po nastavení ID čísla projektoru nastavte stejné číslo ID na dálkovém ovladači.

Výchozí ID číslo projektoru je nastaveno na [ALL] (Všechna). Při použití jednoho projektoru stiskněte tlačítko <ID ALL> (Všechna 
ID) na dálkovém ovladači. Projektor můžete ovládat také stisknutím tlačítka <ID ALL> (Všechna ID) na dálkovém ovladači, přestože 
nebudete znát ID číslo projektoru.

 Jak provést nastavení

1) Stiskněte tlačítko <ID SET> (Nastavit ID) na dálkovém ovladači.

2) Během 5 sekund pomocí číselných tlačítek (<0> - <9>) zadejte dvojmístné ID číslo nastavené 
v projektoru.

  Pokud stisknete tlačítko <ID ALL> (Všechna ID), můžete projektory ovládat bez ohledu na nastavení ID čísel projektoru.

 Pozor

 Protože lze ID číslo na dálkovém ovladači nastavit i bez projektoru, dávejte pozor, abyste tlačítko <ID SET> (Nastavit ID) na dálkovém 
ovladači nestiskli omylem. Pokud tlačítko <ID SET> (Nastavit ID) stisknete a do pěti sekund nestisknete žádná numerická tlačítka 
(<0> – <9>), vrátí se ID číslo na původní hodnotu před stisknutím tlačítka <ID SET> (Nastavit ID).

 ID číslo nastavené v dálkovém ovladači zůstane uloženo, dokud není nastaveno znovu. K jeho smazání však dojde, pokud se vybijí 
baterie v dálkovém ovladači. Po výměně baterií v dálkovém ovladači nastavte znovu  stejné ID číslo.

 Poznámka

 ID číslo projektoru nastavte v nabídce [PROJECTOR SETUP] (Nastavení projektoru) → [PROJECTOR ID] (ID projektoru).
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Kapitola 2 Začínáme
Tato kapitola popisuje, jaké činnosti budete muset provést před používáním projektoru, jako například nastavení a připojení.
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Nastavení
 Režim instalace
Pro instalaci projektoru lze použít některou ze čtyř možností. Nastavte menu [PROJECTOR SETUP] (Nastavení projektoru) → [PROJECTION 
METHOD] (Způsob projekce) ( stránka 86) v závislosti na způsobu instalace.

Umístění na stropě při přední projekci Umístění na stole/podlaze se zadní projekcí
(Při použití průsvitné projekční plochy)

Položka nabídky Způsob Položka nabídky Způsob

[PROJECTION METHOD] 
(Způsob projekce)

[FRONT/CEILING] 
(Přední/strop)

[PROJECTION METHOD] 
(Způsob projekce)

[REAR/FLOOR] 
(Zadní/podlaha)

Umístění na stropě při zadní projekci
(Při použití průsvitné projekční plochy)

Umístění na stole/podlaze s přední projekcí

Položka nabídky Způsob Položka nabídky Způsob

[PROJECTION METHOD] 
(Způsob projekce)

[REAR/CEILING] 
(Zadní/strop)

[PROJECTION METHOD] 
(Způsob projekce)

[FRONT/FLOOR] 
(Přední/podlaha)

 Součástky pro upevnění na strop (volitelné)
Projektor můžete nainstalovat na strop s použitím volitelné konzoly pro upevnění na strop (model ET-PKD120H (pro vysoké stropy), 
ET-PKD120S (pro nízké stropy), ET-PKE300B (konzola pro upevnění projektoru) nebo ET-PKE200H (pro vysoké stropy), ET-PKE200S 
(pro nízké stropy), ET-PKE200B (konzola pro upevnění projektoru). *1

 Použijte výhradně konzolu pro upevnění na strop, která je určena pro tento projektor.
 Před instalací projektoru a konzoly si prostudujte pokyny k instalaci, přiložené ke konzole pro upevnění na strop.
*1 Nezapomeňte si přečíst část „Upozornění pro konzolu pro upevnění na strop“ ( stránka 153)

 Pozor

 Pro zajištění výkonu a bezpečnosti projektoru je třeba, aby instalaci konzoly pro upevnění na strop provedl prodejce nebo kvalifi kovaný 
technik.
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 Velikost promítaného obrazu a vzdálenost projekce
Při instalaci projektoru se řiďte níže uvedenými hodnotami velikosti promítaného obrazu a vzdáleností projekce. Velikost a pozici obrazu 
lze upravovat v souladu s velikostí a pozicí projekční plochy.

Promítaný obraz

Projekční 
plocha

Projekční 
plocha

 Poznámka

 Toto vyobrazení je připraveno s předpokladem, že velikost promítaného obrazu a jeho pozice je vyrovnána tak, aby byla umístěna úplně 
uvnitř projekční plochy.

(Jednotky: m)

L (LW/LT)*1 Vzdálenost projekce
L1 Rozměr výstupku objektivu
SH Výška obrazu
SW Šířka obrazu
H Vzdálenost od středu objektivu ke spodnímu okraji promítaného obrazu

SD Velikost promítaného obrazu

*1 LW: Minimální projekční vzdálenost při použití objektivu se zoomem
 LT: Maximální projekční vzdálenost při použití objektivu se zoomem

(Jednotky: m)

Číslo modelu projekčního objektivu Rozměr L1 (přibližná hodnota)
Standardní objektiv se zoomem 0,059

ET-ELW21 0,050
ET-ELW20 0,080
ET-ELT20 0,081
ET-ELT21 0,080

 Pozor

 Před instalací si přečtěte část „Důležitá upozornění pro použití“ ( stránka 17).
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 Vzdálenost projekce podle projekčního objektivu
V uvedených vzdálenostech projekce může dojít k odchylce ±5 %.
Kromě toho, pokud použijete funkci [KEYSTONE] (Korekce zkreslení), bude vzdálenost opravena tak, aby byla menší než uvedená velikost projekční plochy.

Pro model PT-EZ580

 Pokud je poměr stran projekční plochy 16:10
(Jednotky: m)

Typ objektivu
Standardní 
objektiv se 

zoomem

Volitelný objektiv

Výšková pozice (H)*2Objektiv 
s pevným 
ohniskem

Objektiv 
s krátkou oh-

niskovou vzdá-
leností

Objektiv 
s dlouhou 

ohniskovou 
vzdáleností

Objektiv 
s velmi dlou-
hou ohnisko-

vou vzdáleností
Číslo modelu projekčního 

objektivu — ET-ELW21 ET-ELW20 ET-ELT20 ET-ELT21 Standardní 
objektiv se 
zoomem/

ET-ELW20/
ET-ELT20/
ET-ELT21

ET-
-ELW21

Poměr vzdálenosti*1 1,7-2,8:1 0,8:1 1,3-1,7:1 2,8-4,6:1 4,6-7,2:1
Velikost promítaného obrazu Vzdálenost projekce (L)
Úhlopříčka 
projekční 

plochy (SD)

Výška 
(SH)

Šířka 
(SW)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT) Pevná Min. 

(LW)
Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

1,02 0,538 0,862 1,36 2,35 0,63 1,02 1,41 2,29 3,81 3,72 6,03 -0,05 - 0,59 0,27
1,27 0,673 1,077 1,71 2,95 0,80 1,29 1,77 2,89 4,79 4,70 7,59 -0,07 - 0,74 0,34
1,52 0,808 1,292 2,06 3,55 0,97 1,55 2,14 3,49 5,77 5,68 9,15 -0,08 - 0,89 0,40
1,78 0,942 1,506 2,42 4,15 1,14 1,82 2,50 4,09 6,75 6,66 10,71 -0,09 - 1,04 0,47
2,03 1,077 1,723 2,77 4,76 1,32 2,09 2,87 4,69 7,73 7,64 12,27 -0,11 - 1,18 0,54
2,29 1,212 1,939 3,12 5,36 1,49 2,36 3,23 5,30 8,71 8,63 13,83 -0,12 - 1,33 0,61
2,54 1,346 2,154 3,48 5,96 1,66 2,63 3,60 5,90 9,69 9,61 15,39 -0,13 - 1,48 0,67
3,05 1,615 2,585 4,18 7,16 2,00 3,16 4,32 7,10 11,65 11,57 18,51 -0,16 - 1,78 0,81
3,81 2,019 3,231 5,24 8,96 2,52 3,96 5,42 8,90 14,59 14,52 23,19 -0,20 - 2,22 1,01
5,08 2,692 4,308 7,01 11,96 3,38 5,31 7,25 11,91 19,49 19,43 30,99 -0,27 - 2,96 1,35
6,35 3,365 5,385 8,77 14,96 4,24 6,65 9,07 14,91 24,39 24,34 38,79 -0,34 - 3,70 1,68
7,62 4,039 6,462 10,54 17,97 5,10 7,99 10,9 17,92 29,29 29,25 46,59 -0,40 - 4,44 2,02
8,89 4,712 7,539 12,30 20,97 5,95 9,33 12,73 20,92 34,19 34,16 54,39 -0,47 - 5,18 2,36

10,16 5,385 8,616 14,07 23,97 6,81 10,67 14,55 23,93 39,09 39,07 62,19 -0,54 - 5,92 2,69

*1 Poměr vzdálenosti je odvozen z hodnoty v průběhu projekce při velikosti promítaného obrazu 2,03 m.
*2 Pokud používáte objektiv s pevným ohniskem (model: ET-ELW21), není posunutí objektivu dostupné. Výšková pozice (H) se stane hodnotou SH/2.

 Pokud je poměr stran projekční plochy 16:9
(Jednotky: m)

Typ objektivu
Standardní 
objektiv se 

zoomem

Volitelný objektiv

Výšková pozice (H)*2Objektiv 
s pevným 
ohniskem

Objektiv 
s krátkou oh-

niskovou vzdá-
leností

Objektiv 
s dlouhou 

ohniskovou 
vzdáleností

Objektiv 
s velmi dlou-
hou ohnisko-

vou vzdáleností
Číslo modelu projekčního 

objektivu — ET-ELW21 ET-ELW20 ET-ELT20 ET-ELT21 Standardní 
objektiv se 
zoomem/

ET-ELW20/
ET-ELT20/
ET-ELT21

ET-
-ELW21

Poměr vzdálenosti*1 1,7-2,8:1 0,8:1 1,3-1,7:1 2,8-4,6:1 4,6-7,2:1
Velikost promítaného obrazu Vzdálenost projekce (L)
Úhlopříčka 
projekční 

plochy (SD)

Výška 
(SH)

Šířka 
(SW)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT) Pevná Min. 

(LW)
Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

1,02 0,498 0,886 1,40 2,42 0,65 1,05 1,45 2,36 3,92 3,83 6,20 -0,05 - 0,55 0,25
1,27 0,623 1,107 1,76 3,04 0,83 1,32 1,82 2,97 4,92 4,83 7,81 -0,06 - 0,68 0,31
1,52 0,747 1,328 2,12 3,65 1,00 1,60 2,20 3,59 5,93 5,84 9,41 -0,07 - 0,82 0,37
1,78 0,872 1,550 2,49 4,27 1,18 1,87 2,57 4,21 6,94 6,85 11,01 -0,09 - 0,96 0,44
2,03 0,996 1,771 2,85 4,89 1,35 2,15 2,95 4,83 7,95 7,86 12,62 -0,10 - 1,10 0,50
2,29 1,121 1,992 3,21 5,51 1,53 2,43 3,32 5,45 8,95 8,87 14,22 -0,11 - 1,23 0,56
2,54 1,245 2,214 3,57 6,12 1,71 2,70 3,70 6,06 9,96 9,88 15,82 -0,12 - 1,37 0,62
3,05 1,494 2,657 4,30 7,36 2,06 3,25 4,45 7,30 11,97 11,90 19,03 -0,15 - 1,64 0,75
3,81 1,868 3,321 5,39 9,21 2,59 4,08 5,58 9,15 15,00 14,93 23,84 -0,19 - 2,05 0,93
5,08 2,491 4,428 7,20 12,29 3,47 5,46 7,45 12,24 20,03 19,98 31,86 -0,25 - 2,74 1,25
6,35 3,113 5,535 9,02 15,38 4,36 6,83 9,33 15,33 25,07 25,02 39,87 -0,31 - 3,42 1,56
7,62 3,736 6,641 10,83 18,47 5,24 8,21 11,20 18,42 30,10 30,07 47,89 -0,37 - 4,11 1,87
8,89 4,358 7,748 12,65 21,55 6,12 9,59 13,08 21,51 35,14 35,12 55,91 -0,44 - 4,79 2,18

10,16 4,981 8,855 14,46 24,64 7,00 10,97 14,96 24,60 40,18 40,17 63,92 -0,50 - 5,48 2,49

*1 Poměr vzdálenosti je odvozen z hodnoty v průběhu projekce při velikosti promítaného obrazu 2,03 m.
*2 Pokud používáte objektiv s pevným ohniskem (model: ET-ELW21), není posunutí objektivu dostupné. Výšková pozice (H) se stane hodnotou SH/2.
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Kapitola 2   Začínáme — Nastavení

 Pokud je poměr stran projekční plochy 4:3
(Jednotky: m)

Typ objektivu
Standardní 
objektiv se 

zoomem

Volitelný objektiv

Výšková pozice (H)*2Objektiv 
s pevným 
ohniskem

Objektiv 
s krátkou oh-

niskovou vzdá-
leností

Objektiv 
s dlouhou 

ohniskovou 
vzdáleností

Objektiv 
s velmi dlou-
hou ohnisko-

vou vzdáleností
Číslo modelu projekčního 

objektivu — ET-ELW21 ET-ELW20 ET-ELT20 ET-ELT21 Standardní 
objektiv se 
zoomem/

ET-ELW20/
ET-ELT20/
ET-ELT21

ET-
-ELW21

Poměr vzdálenosti*1 1,9-3,3:1 0,9:1 1,5-2,0:1 3,3-5,4:1 5,4-8,6:1
Velikost promítaného obrazu Vzdálenost projekce (L)
Úhlopříčka 
projekční 

plochy (SD)

Výška 
(SH)

Šířka 
(SW)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT) Pevná Min. 

(LW)
Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

1,02 0,610 0,813 1,54 2,67 0,72 1,16 1,60 2,61 4,33 4,24 6,85 -0,06–0,67 0,30
1,27 0,762 1,016 1,94 3,35 0,91 1,46 2,01 3,29 5,43 5,35 8,62 -0,08 - 0,84 0,38
1,52 0,914 1,219 2,34 4,03 1,11 1,77 2,43 3,97 6,54 6,46 10,39 -0,09–1,01 0,46
1,78 1,067 1,422 2,74 4,71 1,30 2,07 2,84 4,65 7,65 7,57 12,15 -0,11 - 1,17 0,53
2,03 1,219 1,626 3,14 5,39 1,50 2,37 3,25 5,33 8,76 8,68 13,92 -0,12 - 1,34 0,61
2,29 1,372 1,829 3,54 6,07 1,69 2,68 3,67 6,01 9,87 9,79 15,68 -0,14 - 1,51 0,69
2,54 1,524 2,032 3,94 6,75 1,89 2,98 4,08 6,69 10,98 10,91 17,45 -0,15–1,68 0,76
3,05 1,829 2,438 4,74 8,11 2,28 3,59 4,91 8,05 13,20 13,13 20,98 -0,18 - 2,01 0,91
3,81 2,286 3,048 5,94 10,15 2,86 4,50 6,15 10,09 16,53 16,47 26,28 -0,23 - 2,51 1,14
5,08 3,048 4,064 7,94 13,55 3,83 6,02 8,21 13,49 22,08 22,03 35,11 -0,30 - 3,35 1,52
6,35 3,810 5,080 9,94 16,95 4,81 7,53 10,28 16,90 27,62 27,58 43,94 -0,38 - 4,19 1,91
7,62 4,572 6,096 11,94 20,34 5,78 9,05 12,35 20,30 33,17 33,14 52,77 -0,46 - 5,03 2,29
8,89 5,334 7,112 13,93 23,74 6,75 10,57 14,41 23,70 38,72 38,70 61,60 -0,53 - 5,87 2,67

10,16 6,096 8,128 15,93 27,14 7,72 12,09 16,48 27,10 44,27 44,26 70,43 -0,61 - 6,71 3,05

*1 Poměr vzdálenosti je odvozen z hodnoty v průběhu projekce při velikosti promítaného obrazu 2,03 m.
*2 Pokud používáte objektiv s pevným ohniskem (model: ET-ELW21), není posunutí objektivu dostupné. Výšková pozice (H) se stane hodnotou SH/2.

Pro model PT-EW640 a PT-EW540

 Pokud je poměr stran projekční plochy 16:10
(Jednotky: m)

Typ objektivu
Standardní 
objektiv se 

zoomem

Volitelný objektiv

Výšková pozice (H)*2Objektiv 
s pevným 
ohniskem

Objektiv 
s krátkou oh-

niskovou vzdá-
leností

Objektiv 
s dlouhou 

ohniskovou 
vzdáleností

Objektiv 
s velmi dlou-
hou ohnisko-

vou vzdáleností
Číslo modelu projekčního 

objektivu — ET-ELW21 ET-ELW20 ET-ELT20 ET-ELT21 Standardní 
objektiv se 
zoomem/

ET-ELW20/
ET-ELT20/
ET-ELT21

ET-
-ELW21

Poměr vzdálenosti*1 1,7-2,8:1 0,8:1 1,3-1,7:1 2,8-4,6:1 4,6-7,2:1
Velikost promítaného obrazu Vzdálenost projekce (L)
Úhlopříčka 
projekční 

plochy (SD)

Výška 
(SH)

Šířka 
(SW)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT) Pevná Min. 

(LW)
Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

1,02 0,538 0,862 1,38 2,38 0,64 1,03 1,42 2,32 3,85 3,76 6,10 -0,05 - 0,59 0,27
1,27 0,673 1,077 1,74 2,99 0,81 1,30 1,79 2,93 4,85 4,76 7,68 -0,07 - 0,74 0,34
1,52 0,808 1,292 2,09 3,60 0,99 1,57 2,16 3,54 5,84 5,75 9,26 -0,08 - 0,89 0,40
1,78 0,942 1,506 2,45 4,21 1,16 1,85 2,53 4,15 6,83 6,75 10,84 -0,09 - 1,04 0,47
2,03 1,077 1,723 2,81 4,82 1,33 2,12 2,90 4,75 7,82 7,74 12,42 -0,11 - 1,18 0,54
2,29 1,212 1,939 3,16 5,42 1,51 2,39 3,27 5,36 8,81 8,73 14,00 -0,12 - 1,33 0,61
2,54 1,346 2,154 3,52 6,03 1,68 2,66 3,64 5,97 9,80 9,73 15,58 -0,13 - 1,48 0,67
3,05 1,615 2,585 4,24 7,25 2,03 3,21 4,38 7,19 11,79 11,72 18,73 -0,16 - 1,78 0,81
3,81 2,019 3,231 5,31 9,07 2,55 4,02 5,48 9,01 14,76 14,70 23,47 -0,20 - 2,22 1,01
5,08 2,692 4,308 7,09 12,11 3,42 5,38 7,33 12,05 19,72 19,67 31,36 -0,27 - 2,96 1,35
6,35 3,365 5,385 8,88 15,16 4,29 6,74 9,17 15,10 24,68 24,64 39,26 -0,34 - 3,70 1,68
7,62 4,039 6,462 10,67 18,20 5,16 8,10 11,02 18,14 29,64 29,61 47,15 -0,40 - 4,44 2,02
8,89 4,712 7,539 12,45 21,24 6,03 9,46 12,86 21,18 34,59 34,58 55,04 -0,47 - 5,18 2,36

10,16 5,385 8,616 14,24 24,28 6,89 10,82 14,71 24,22 39,55 39,55 62,94 -0,54 - 5,92 2,69

*1 Poměr vzdálenosti je odvozen z hodnoty v průběhu projekce při velikosti promítaného obrazu 2,03 m.
*2 Pokud používáte objektiv s pevným ohniskem (model: ET-ELW21), není posunutí objektivu dostupné. Výšková pozice (H) se stane hodnotou SH/2.
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Kapitola 2   Začínáme — Nastavení

 Pokud je poměr stran projekční plochy 16:9
(Jednotky: m)

Typ objektivu
Standardní 
objektiv se 

zoomem

Volitelný objektiv

Výšková pozice (H)*2Objektiv 
s pevným 
ohniskem

Objektiv 
s krátkou oh-

niskovou vzdá-
leností

Objektiv 
s dlouhou 

ohniskovou 
vzdáleností

Objektiv 
s velmi dlou-
hou ohnisko-

vou vzdáleností
Číslo modelu projekčního 

objektivu — ET-ELW21 ET-ELW20 ET-ELT20 ET-ELT21 Standardní 
objektiv se 
zoomem/

ET-ELW20/
ET-ELT20/
ET-ELT21

ET-
-ELW21

Poměr vzdálenosti*1 1,7-2,8:1 0,8:1 1,3-1,7:1 2,8-4,6:1 4,6-7,2:1
Velikost promítaného obrazu Vzdálenost projekce (L)
Úhlopříčka 
projekční 

plochy (SD)

Výška 
(SH)

Šířka 
(SW)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT) Pevná Min. 

(LW)
Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

1,02 0,498 0,886 1,42 2,45 0,66 1,06 1,46 2,39 3,96 3,87 6,28 -0,05 - 0,55 0,25
1,27 0,623 1,107 1,79 3,08 0,84 1,34 1,84 3,01 4,98 4,90 7,90 -0,06 - 0,68 0,31
1,52 0,747 1,328 2,15 3,70 1,01 1,62 2,22 3,64 6,00 5,92 9,52 -0,07 - 0,82 0,37
1,78 0,872 1,550 2,52 4,33 1,19 1,90 2,60 4,26 7,02 6,94 11,15 -0,09 - 0,96 0,44
2,03 0,996 1,771 2,89 4,95 1,37 2,18 2,98 4,89 8,04 7,96 12,77 -0,10 - 1,10 0,50
2,29 1,121 1,992 3,25 5,58 1,55 2,46 3,36 5,51 9,06 8,98 14,39 -0,11 - 1,23 0,56
2,54 1,245 2,214 3,62 6,20 1,73 2,74 3,74 6,14 10,08 10,00 16,01 -0,12 - 1,37 0,62
3,05 1,494 2,657 4,35 7,45 2,09 3,30 4,50 7,39 12,12 12,05 19,26 -0,15 - 1,64 0,75
3,81 1,868 3,321 5,46 9,33 2,62 4,14 5,64 9,27 15,18 15,11 24,13 -0,19 - 2,05 0,93
5,08 2,491 4,428 7,29 12,45 3,52 5,53 7,53 12,39 20,27 20,22 32,24 -0,25 - 2,74 1,25
6,35 3,113 5,535 9,13 15,58 4,41 6,93 9,43 15,52 25,37 25,33 40,35 -0,31 - 3,42 1,56
7,62 3,736 6,641 10,96 18,70 5,30 8,33 11,33 18,64 30,46 30,44 48,47 -0,37 - 4,11 1,87
8,89 4,358 7,748 12,80 21,83 6,19 9,72 13,22 21,77 35,56 35,55 56,58 -0,44 - 4,79 2,18

10,16 4,981 8,855 14,63 24,95 7,09 11,12 15,12 24,90 40,66 40,66 64,69 -0,50 - 5,48 2,49

*1 Poměr vzdálenosti je odvozen z hodnoty v průběhu projekce při velikosti promítaného obrazu 2,03 m.
*2 Pokud používáte objektiv s pevným ohniskem (model: ET-ELW21), není posunutí objektivu dostupné. Výšková pozice (H) se stane hodnotou SH/2.

 Pokud je poměr stran projekční plochy 4:3
(Jednotky: m)

Typ objektivu
Standardní 
objektiv se 

zoomem

Volitelný objektiv

Výšková pozice (H)*2Objektiv 
s pevným 
ohniskem

Objektiv 
s krátkou 

ohniskovou 
vzdáleností

Objektiv 
s dlouhou 

ohniskovou 
vzdáleností

Objektiv 
s velmi dlouhou 

ohniskovou 
vzdáleností

Číslo modelu projekčního 
objektivu — ET-ELW21 ET-ELW20 ET-ELT20 ET-ELT21 Standardní 

objektiv se 
zoomem/

ET-ELW20/
ET-ELT20/
ET-ELT21

ET-
ELW21

Poměr vzdálenosti*1 2,0-3,4:1 0,9:1 1,5-2,0:1 3,3-5,5:1 5,4-8,7:1
Velikost promítaného obrazu Vzdálenost projekce (L)
Úhlopříčka 
projekční 

plochy (SD)

Výška 
(SH)

Šířka 
(SW)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT) Pevná Min. 

(LW)
Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

1,02 0,610 0,813 1,57 2,70 0,73 1,18 1,62 2,64 4,38 4,29 6,94 0,06–0,67 0,30
1,27 0,762 1,016 1,97 3,39 0,93 1,48 2,04 3,33 5,50 5,41 8,73 0,08 - 0,84 0,38
1,52 0,914 1,219 2,38 4,08 1,12 1,79 2,45 4,02 6,62 6,54 10,51 0,09–1,01 0,46
1,78 1,067 1,422 2,78 4,77 1,32 2,10 2,87 4,71 7,75 7,67 12,30 0,11 - 1,17 0,53
2,03 1,219 1,626 3,18 5,46 1,52 2,41 3,29 5,40 8,87 8,79 14,09 0,12 - 1,34 0,61
2,29 1,372 1,829 3,59 6,15 1,71 2,71 3,71 6,08 9,99 9,92 15,87 0,14 - 1,51 0,69
2,54 1,524 2,032 3,99 6,84 1,91 3,02 4,12 6,77 11,11 11,04 17,66 0,15–1,68 0,76
3,05 1,829 2,438 4,80 8,21 2,30 3,64 4,96 8,15 13,36 13,29 21,24 0,18 - 2,01 0,91
3,81 2,286 3,048 6,01 10,28 2,89 4,56 6,21 10,22 16,73 16,67 26,60 0,23 - 2,51 1,14
5,08 3,048 4,064 8,04 13,72 3,88 6,10 8,30 13,66 22,34 22,30 35,53 0,30 - 3,35 1,52
6,35 3,810 5,080 10,06 17,16 4,86 7,64 10,39 17,10 27,95 27,92 44,47 0,38 - 4,19 1,91
7,62 4,572 6,096 12,08 20,61 5,85 9,18 12,48 20,55 33,57 33,55 53,40 0,46 - 5,03 2,29
8,89 5,334 7,112 14,10 24,05 6,83 10,72 14,57 23,99 39,18 39,18 62,34 0,53 - 5,87 2,67

10,16 6,096 8,128 16,12 27,49 7,81 12,25 16,66 27,43 44,79 44,80 71,28 0,61 - 6,71 3,05

*1 Poměr vzdálenosti je odvozen z hodnoty v průběhu projekce při velikosti promítaného obrazu 2,03 m.
*2 Pokud používáte objektiv s pevným ohniskem (model: ET-ELW21), není posunutí objektivu dostupné. Výšková pozice (H) se stane hodnotou SH/2.
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Kapitola 2   Začínáme — Nastavení

Pro model PT-EX610 a PT-EX510

 Pokud je poměr stran projekční plochy 4:3
(Jednotky: m)

Typ objektivu
Standardní 
objektiv se 

zoomem

Volitelný objektiv

Výšková pozice (H)*2Objektiv 
s pevným 
ohniskem

Objektiv 
s krátkou oh-

niskovou vzdá-
leností

Objektiv 
s dlouhou 

ohniskovou 
vzdáleností

Objektiv 
s velmi dlou-
hou ohnisko-

vou vzdáleností
Číslo modelu projekčního 

objektivu — ET-ELW21 ET-ELW20 ET-ELT20 ET-ELT21 Standardní 
objektiv se 
zoomem/

ET-ELW20/
ET-ELT20/
ET-ELT21

ET-
-ELW21

Poměr vzdálenosti*1 1,7-2,8:1 0,8:1 1,3-1,7:1 2,8-4,6:1 4,6-7,2:1
Velikost promítaného obrazu Vzdálenost projekce (L)
Úhlopříčka 
projekční 

plochy (SD)

Výška 
(SH)

Šířka 
(SW)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT) Pevná Min. 

(LW)
Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

1,02 0,610 0,813 1,30 2,26 0,60 0,97 1,35 2,19 3,65 3,56 5,78 0,00–0,61 0,30
1,27 0,762 1,016 1,64 2,83 0,77 1,23 1,70 2,77 4,59 4,50 7,27 0,00–0,76 0,38
1,52 0,914 1,219 1,98 3,41 0,93 1,49 2,05 3,34 5,53 5,44 8,77 0,00–0,91 0,46
1,78 1,067 1,422 2,32 3,98 1,10 1,74 2,40 3,92 6,47 6,38 10,27 0,00 - 1,07 0,53
2,03 1,219 1,626 2,66 4,56 1,26 2,00 2,75 4,50 7,41 7,32 11,77 0,00 - 1,22 0,61
2,29 1,372 1,829 3,00 5,14 1,43 2,26 3,10 5,07 8,35 8,27 13,26 0,00 - 1,37 0,69
2,54 1,524 2,032 3,33 5,71 1,59 2,51 3,45 5,65 9,29 9,21 14,76 0,00–1,52 0,76
3,05 1,829 2,438 4,01 6,86 1,92 3,03 4,15 6,80 11,17 11,09 17,75 0,00 - 1,83 0,91
3,81 2,286 3,048 5,03 8,59 2,42 3,80 5,20 8,53 14,00 13,92 22,24 0,00–2,29 1,14
5,08 3,048 4,064 6,72 11,47 3,24 5,08 6,95 11,41 18,70 18,63 29,73 0,00–3,05 1,52
6,35 3,810 5,080 8,42 14,35 4,07 6,37 8,70 14,30 23,40 23,34 37,21 0,00–3,81 1,91
7,62 4,572 6,096 10,11 17,23 4,89 7,65 10,45 17,18 28,11 28,05 44,70 0,00 - 4,57 2,29
8,89 5,334 7,112 11,81 20,11 5,72 8,94 12,20 20,06 32,81 32,76 52,18 0,00 - 5,33 2,67

10,16 6,096 8,128 13,50 22,99 6,54 10,22 13,95 22,94 37,51 37,47 59,67 0,00 - 6,10 3,05

*1 Poměr vzdálenosti je odvozen z hodnoty v průběhu projekce při velikosti promítaného obrazu 2,03 m.
*2 Pokud používáte objektiv s pevným ohniskem (model: ET-ELW21), není posunutí objektivu dostupné. Výšková pozice (H) se stane hodnotou SH/2.

 Pokud je poměr stran projekční plochy 16:9
(Jednotky: m)

Typ objektivu
Standardní 
objektiv se 

zoomem

Volitelný objektiv

Výšková pozice (H)*2Objektiv 
s pevným 
ohniskem

Objektiv 
s krátkou 

ohniskovou 
vzdáleností

Objektiv 
s dlouhou 

ohniskovou 
vzdáleností

Objektiv 
s velmi dlouhou 

ohniskovou 
vzdáleností

Číslo modelu projekčního 
objektivu — ET-ELW21 ET-ELW20 ET-ELT20 ET-ELT21 Standardní 

objektiv se 
zoomem/

ET-ELW20/
ET-ELT20/
ET-ELT21

ET-
ELW21

Poměr vzdálenosti*1 1,7-2,8:1 0,8:1 1,3-1,7:1 2,8-4,6:1 4,6-7,2:1
Velikost promítaného obrazu Vzdálenost projekce (L)
Úhlopříčka 
projekční 

plochy (SD)

Výška 
(SH)

Šířka 
(SW)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT) Pevná Min. 

(LW)
Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

Min. 
(LW)

Max. 
(LT)

1,02 0,498 0,886 1,42 2,46 0,66 1,06 1,47 2,40 3,99 3,89 6,31 -0,08 - 0,58 0,25
1,27 0,623 1,107 1,79 3,09 0,84 1,40 1,85 3,03 5,01 4,92 7,94 -0,10 - 0,73 0,31
1,52 0,747 1,328 2,16 3,72 1,02 1,68 2,23 3,65 6,04 5,95 9,57 -0,12 - 0,87 0,37
1,78 0,872 1,550 2,53 4,34 1,20 1,96 2,62 4,28 7,06 6,97 11,21 -0,15 - 1,02 0,44
2,03 0,996 1,771 2,90 4,97 1,38 2,24 3,00 4,91 8,09 8,00 12,84 -0,17 - 1,16 0,50
2,29 1,121 1,992 3,27 5,60 1,56 2,52 3,38 5,54 9,11 9,02 14,47 -0,19 - 1,31 0,56
2,54 1,245 2,214 3,64 6,23 1,74 2,80 3,76 6,17 10,13 10,05 16,10 -0,21 - 1,45 0,62
3,05 1,494 2,657 4,38 7,48 2,10 3,36 4,52 7,42 12,18 12,1 19,36 -0,25 - 1,74 0,75
3,81 1,868 3,321 5,48 9,37 2,64 4,20 5,67 9,31 15,26 15,18 24,25 -0,31–2,18 0,93
5,08 2,491 4,428 7,33 12,5 3,54 5,60 7,57 12,45 20,38 20,32 32,41 -0,41 - 2,91 1,25
6,35 3,113 5,535 9,18 15,64 4,44 7,00 9,48 15,59 25,51 25,45 40,56 -0,52 - 3,63 1,56
7,62 3,736 6,641 11,02 18,78 5,33 8,40 11,39 18,73 30,63 30,58 48,72 -0,62 - 4,36 1,87
8,89 4,358 7,748 12,87 21,92 6,23 9,80 13,29 21,87 35,75 35,71 56,87 -0,73 - 5,08 2,18

10,16 4,981 8,855 14,72 25,05 7,13 11,20 15,20 25,01 40,88 40,84 65,03 -0,83 - 5,81 2,49

*1 Poměr vzdálenosti je odvozen z hodnoty v průběhu projekce při velikosti promítaného obrazu 2,03 m.
*2 Pokud používáte objektiv s pevným ohniskem (model: ET-ELW21), není posunutí objektivu dostupné. Výšková pozice (H) se stane hodnotou SH/2.
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Odpojení a nasazení projekčního ob jektivu
Postup při odpojení a nasazení projekčního objektivu je stejný jak pro standardní objektiv se zoomem, tak pro volitelný objektiv. Před výměnou 
nebo sejmutím projekčního objektivu objektiv přesuňte do výchozí polohy. ( stránka 50)

 Pozor

 Před výměnou projekčního objektivu vypněte napájení projektoru.
 Nedotýkejte se elektrických kontaktů projekčního objektivu. Prach nebo nečistoty mohou způsobit špatný kontakt.
 Nedotýkejte se povrchu projekčního objektivu holýma rukama.
 Před nasazením projekčního objektivu sundejte krytku otvoru objektivu (pouze modely s volitelným objektivem) a krytku objektivu 

nasazenou na projekčním objektivu.

 Odpojení projekčního objektivu
Projekční objektiv odpojte podle následujícího postupu.

(i) Tlačítko pro uvolnění objektivu

Projekční objektiv

1) Podržte stisknuté tlačítko pro uvolnění objektivu, otočte projekčním objektivem proti směru 
hodinových ručiček až na doraz, a objektiv sundejte.

 Pozor

 Demontovaný projekční objektiv uložte na místo, kde nebude vystaven vibracím a nárazům.

 Nasazení projekčního objektivu
Projekční objektiv nasaďte podle následujícího postupu.

Projekční objektiv

 Obr. 1 Obr. 2

1) Vyrovnejte červenou značku na projekčním objektivu podle červené značky na projektoru, a zasuňte 
projekční objektiv až na doraz. (Obr. 1)

2) Otočte ve směru hodinových ručiček až na doraz. (Obr. 2)

 Pozor

 Otočte projekčním objektivem proti směru hodinových ručiček, abyste se ujistili, že nevypadne.
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 Poznámka

 Při použití vstupu DVI-D mohou některá externí zařízení, která mají být připojena, vyžadovat přepnutí nastavení pomocí menu [DISPLAY 
OPTION] (Možnosti zobrazení) → [DVI-D IN] (Vstup DVI-D) → [EDID].

 Zdířku <DVI-D IN> lze připojit k zařízením kompatibilním s HDMI nebo DVI-D. U některých zařízení se obraz přesto nemusí zobrazit vůbec 
nebo správně.

 Používejte vysokorychlostní HDMI kabel označený jako „High Speed“, který vyhovuje normám HDMI. Při použití kabelu, který nesplňuje 
standardy HDMI, může docházet k přerušování obrazu nebo se obraz nemusí zobrazit vůbec.

 Zdířku <HDMI IN> (Vstup HDMI) na projektoru lze připojit k externímu zařízení se zdířkou DVI-D pomocí kabelu s redukcí HDMI/DVI, 
ale některá zařízení nemusí obraz promítat správně nebo správně fungovat.

 Projektor nepodporuje rozhraní VIERA Link (HDMI).

 Příklad připojení: Počítače

Řídicí počítač Řídicí počítač Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

 Pozor

 Pro připojení projektoru k počítači nebo k externímu zařízení používejte síťový napájecí kabel dodaný k příslušnému zařízení a běžně 
dostupné stíněné kabely.

 Poznámka

 Při použití vstupu DVI-D mohou některá externí zařízení, která mají být připojena, vyžadovat přepnutí nastavení pomocí menu [DISPLAY 
OPTION] (Možnosti zobrazení) → [DVI-D IN] (Vstup DVI-D) → [EDID].

 Používejte vysokorychlostní HDMI kabel označený jako „High Speed“, který vyhovuje normám HDMI. Při použití kabelu, který nesplňuje 
standardy HDMI, může docházet k přerušování obrazu nebo se obraz nemusí zobrazit vůbec.

 Zdířku <HDMI IN> (Vstup HDMI) na projektoru lze připojit k externímu zařízení se zdířkou DVI-D pomocí kabelu s redukcí HDMI/DVI, 
ale některá zařízení nemusí obraz promítat správně nebo správně fungovat.

 Zdířka <DVI-D IN> podporuje pouze jednoduché připojení.
 Při použití kabelu DisplayPort používejte kabel DisplayPort, který je v souladu s normami pro DisplayPort. Při použití kabelu, který 

nesplňuje normy DisplayPort, může docházet k přerušování obrazu nebo se obraz nemusí zobrazit vůbec (Pouze pro model PT-EZ580, 
PT-EW640 a PT-EX610).

 Při příjmu signálu SYNC ON GREEN nevysílejte synchronizační signály do zdířky <SYNC/HD> nebo <VD>.
 Budete-li projektor ovládat prostřednictvím počítače, který je vybaven funkcí resume (obsah paměti), budete možná muset tuto funkci 

vypnout, aby bylo možno projektor ovládat.
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 Příklad připojení: Vysílač kabelu twisted-pair
(Pouze pro modely PT-EZ580, PT-EW640 a PT-EX610)
Vysílače kabelu twisted-pair, jako například volitelná skříňka digitálního rozhraní (model: ET-YFB100G) používají pro přenos vstupních 
zvukových a obrazových signálů kabely twisted-pair a projektor umožňuje vstup těchto digitálních signálů do zdířky <DIGITAL LINK/LAN>.

Zdířky pro připojení projektoru

Příklad vysílače kabelu twisted-pair

Počítač

Počítačový kabel 
(běžně dostupný)

Kabel HDMI 
(běžně dostupný)

Řídicí počítač

Rozbočovač

Videorekordér 
(s vestavěným korektorem 

časové základny)

Přehrávač disků 
Blu-ray

 Pozor

 Při připojení videorekordéru vždy použijte některou z následujících možností.
 - Videorekordér s vestavěným korektorem časové základny (TBC)
 - Korektor časové základny (TBC) mezi projektorem a videorekordérem
 Pokud připojíte nestandardní synchronizační signál, může být obraz zkreslený. V takovém případě připojte mezi projektor a externí 

zařízení korektor časové základny (TBC).
 S žádostí o instalaci a připojení kabelu pro vysílač kabelu twisted-pair pro propojení s projektorem se obraťte na kvalifi kovaného technika 

nebo na svého prodejce. Pokud nebude instalace správně provedena, nebudou splněny charakteristiky pro přenos, a může docházet 
k přerušování obrazu nebo zvuku.

 Jako kabel sítě LAN mezi vysílačem kabelu twisted-pair a projektorem používejte kabel, který splňuje následující kritéria:
 - Kompatibilní s kategorií CAT5e nebo vyšší
 - Stíněný typ (včetně konektorů)
 - Přímý kabel (nekřížený)
 - S jedním vodičem
 Při pokládání kabelů mezi vysílačem kabelu twisted-pair a projektorem zkontrolujte s pomocí nástrojů, jako například tester kabelů nebo 

analyzátor kabelů, zda jsou charakteristiky kabelu kompatibilní s kategorií CAT5e nebo vyšší.
 Pokud v kabelu používáte konektor relé, zahrňte jej do měření.
 Mezi vysílačem kabelu twisted-pair a projektorem nepoužívejte rozbočovač (hub).
 Při připojování k projektoru s použitím vysílače (přijímače) kabelu twisted-pair jiného výrobce neumisťujte další vysílač kabelu twisted-pair 

mezi vysílač kabelu twisted-pair jiného výrobce a projektor. To by mohlo způsobovat přerušování obrazu a zvuku.
 Netahejte za kabely silou. Kromě toho kabely zbytečně neohýbejte ani nepřekládejte.
 Pro co největší omezení účinku šumu veďte kabely mezi vysílačem kabelu twisted-pair a projektorem bez jakýchkoli smyček a ohybů.
 Kabely mezi vysílačem kabelu twisted-pair a projektorem veďte odděleně od ostatních kabelů, zejména síťových napájecích kabelů.
 Při instalaci několika kabelů je veďte vedle sebe na co nejkratší možnou vzdálenost, aniž byste je vázali do svazku.
 Po položení kabelů si pomocí menu [NETWORK] (Síť) → [DIGITAL LINK STATUS] (Stav Digital Link) ověřte, zda je hodnota položky 

[SIGNAL QUALITY] (Kvalita signálu) zobrazena zeleně, což indikuje normální kvalitu. ( stránka 108)

 Poznámka

 Používejte vysokorychlostní HDMI kabel označený jako „High Speed“, který vyhovuje normám HDMI. Při použití kabelu, který nesplňuje 
standardy HDMI, může docházet k přerušování obrazu nebo se obraz nemusí zobrazit vůbec.

 Projektor nepodporuje rozhraní VIERA Link (HDMI).
 Maximální přenosová vzdálenost mezi vysílačem kabelu twisted-pair a projektorem je 100 m. Pokud dojde k překročení této vzdálenosti, 

může docházet k přerušování zvuku a obrazu a to může způsobovat chybnou komunikaci v síti LAN. Mějte prosím na paměti, že naše 
společnost nepodporuje používání projektoru mimo maximální vzdálenost pro přenos.

 Další podrobnosti o vysílači kabelu twisted-pair jiných výrobců, jejichž provoz s kompatibilním projektorem DIGITAL LINK byl ověřen, 
najdete na webové stránce společnosti Panasonic (http://panasonic.net/avc/projector/). Mějte na paměti, že ověření pro zařízení jiných 
výrobců bylo provedeno pro položky, stanovené společností Panasonic Corporation, a že nebyly prověřovány veškeré operace ovládání. 
Při výskytu problémů s ovládáním nebo výkonem, způsobenými zařízeními jiných výrobců, se obraťte na příslušné výrobce.
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 Seznam kompatibilních signálů
Následující tabulka obsahuje typy obrazových signálů kompatibilních s projektorem.
 Symboly, které zobrazují formáty, jsou následující.
 - V: VIDEO, Y/C
 - R: RGB
 - Y: YCBCR/YPBPR

 - D: DVI-D
 - H: HDMI
 - DP: DisplayPort (Pouze pro model PT-EZ580, PT-EW640 a PT-EX610)

Režim Rozlišení (bodů)

Snímkovací 
frekvence Synchro-

nizační 
frekven-
ce (MHz)

Formát

Plug and play*1

Hori-
zon-
tální 
(kHz)

Verti-
kální 
(Hz)

RGB1

DVI-D

HDMI DP
EDID1 EDID2 EDID3

NTSC/NTSC4.43/
PAL-M/PAL60 720 × 480i 15,7 59,9 — V — — — — — —

PAL/PAL-N/SECAM 720 × 576i 15,6 50,0 — V — — — — — —
525i (480i) 720 × 480i 15,7 59,9 13,5 R/Y — — — — — —
625i (576i) 720 × 576i 15,6 50,0 13,5 R/Y — — — — — —
525i (480i) 720 (1440) × 480i*2 15,7 59,9 27,0 D/H — — — — — —
625i (576i) 720 (1440) × 576i*2 15,6 50,0 27,0 D/H — — — — — —

525p (480p) 720 × 483 31,5 59,9 27,0 R/Y/D/H/DP — ✓ — ✓ ✓ ✓
625p (576p) 720 × 576 31,3 50,0 27,0 R/Y/D/H/DP — ✓ — ✓ ✓ ✓

750 (720)/60p 1 280 × 720 45,0 60,0 74,3 R/Y/D/H/DP — ✓ — ✓ ✓ ✓
750 (720)/50p 1 280 × 720 37,5 50,0 74,3 R/Y/D/H/DP — ✓ — ✓ ✓ ✓

1 125 (1 080)/60i*3 1 920 × 1 080i 33,8 60,0 74,3 R/Y/D/H/DP — ✓ — ✓ ✓ ✓
1 125 (1 080)/50i 1 920 × 1 080i 28,1 50,0 74,3 R/Y/D/H/DP — ✓ — ✓ ✓ ✓
1 125 (1 080)/24p 1 920 × 1 080 27,0 24,0 74,3 R/Y/D/H/DP — ✓ — ✓ ✓ ✓
1 125 (1 080)/24sF 1 920 × 1 080i 27,0 48,0 74,3 R/Y/D/H/DP — — — — — —
1 125 (1 080)/25p 1 920 × 1 080 28,1 25,0 74,3 R/Y/D/H/DP — ✓ — ✓ — —
1 125 (1 080)/30p 1 920 × 1 080 33,8 30,0 74,3 R/Y/D/H/DP — — — — — —
1 125 (1 080)/60p 1 920 × 1 080 67,5 60,0 148,5 R/Y/D/H/DP — ✓ — ✓ ✓ ✓
1 125 (1 080)/50p 1 920 × 1 080 56,3 50,0 148,5 R/Y/D/H/DP — ✓ — ✓ ✓ ✓

VESA400 640 × 400 37,9 85,1 31,5 R/D/H/DP — — — — — —

VGA

640 × 400 31,5 70,1 25,2 R/D/H/DP — — — — — —
640 × 480 31,5 59,9 25,2 R/D/H/DP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
640 × 480 35,0 66,7 30,2 R/D/H/DP — — — — — —
640 × 480 37,9 72,8 31,5 R/D/H/DP ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓
640 × 480 37,5 75,0 31,5 R/D/H/DP ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓
640 × 480 43,3 85,0 36,0 R/D/H/DP — — — — — —

SVGA

800 × 600 35,2 56,3 36,0 R/D/H/DP ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓
800 × 600 37,9 60,3 40,0 R/D/H/DP ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓
800 × 600 48,1 72,2 50,0 R/D/H/DP ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓
800 × 600 46,9 75,0 49,5 R/D/H/DP ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓
800 × 600 53,7 85,1 56,3 R/D/H/DP — — — — — —

MAC16 832 × 624 49,7 74,6 57,3 R/D/H/DP ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓

XGA

1 024 × 768 39,6 50,0 51,9 R/D/H/DP — — — — — —
1 024 × 768 48,4 60,0 65,0 R/D/H/DP ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓
1 024 × 768 56,5 70,1 75,0 R/D/H/DP ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓
1 024 × 768 60,0 75,0 78,8 R/D/H/DP ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓
1 024 × 768 65,5 81,6 86,0 R/D/H/DP — — — — — —
1 024 × 768 68,7 85,0 94,5 R/D/H/DP — — — — — —
1 024 × 768 81,4 100,0 113,3 R/D/H/DP — — — — — —
1 024 × 768 98,8 120,0 139,1 R/D/H/DP ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓

MXGA

1 152 × 864 53,7 60,0 81,6 R/D/H/DP — — — — — —
1 152 × 864 64,0 70,0 94,2 R/D/H/DP — — — — — —
1 152 × 864 67,5 74,9 108,0 R/D/H/DP — — — — — —
1 152 × 864 77,1 85,0 119,7 R/D/H/DP — — — — — —

MAC21 1 152 × 870 68,7 75,1 100,0 R/D/H/DP ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓
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Režim Rozlišení (bodů)

Snímkovací 
frekvence Synchro-

nizační 
frekven-
ce (MHz)

Formát

Plug and play*1

Hori-
zon-
tální 
(kHz)

Verti-
kální 
(Hz)

RGB1

DVI-D

HDMI DP
EDID1 EDID2 EDID3

1 280 × 720

1 280 × 720 37,1 49,8 60,5 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 280 × 720 44,8 59,9 74,5 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 280 × 720 76,3 100,0 131,8 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 280 × 720 92,6 120,0 161,6 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―

1 280 × 768

1 280 × 768 39,6 49,9 65,3 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 280 × 768 47,8 59,9 79,5 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―

1 280 × 768*4 47,4 60,0 68,3 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 280 × 768 60,3 74,9 102,3 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 280 × 768 68,6 84,8 117,5 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―

1 280 × 800

1 280 × 800 41,3 50,0 68,0 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 280 × 800 49,7 59,8 83,5 R/D/H/DP ✓*5 ― ✓*5 ✓*5 ✓*5 ✓*5

1 280 × 800*4 49,3 59,9 71,0 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 280 × 800 62,8 74,9 106,5 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 280 × 800 71,6 84,9 122,5 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―

MSXGA 1 280 × 960 60,0 60,0 108,0 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―

SXGA

1 280 × 1 024 52,4 50,0 88,0 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 280 × 1 024 64,0 60,0 108,0 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 280 × 1 024 72,3 66,3 125,0 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 280 × 1 024 78,2 72,0 135,1 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 280 × 1 024 80,0 75,0 135,0 R/D/H/DP ✓ ― ✓ ✓ ✓ ✓
1 280 × 1 024 91,1 85,0 157,5 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―

1 366 × 768
1 366 × 768 39,6 49,9 69,0 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 366 × 768 47,7 59,8 85,5 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―

SXGA+

1 400 × 1 050 54,1 50,0 99,9 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 400 × 1 050 64,0 60,0 108,0 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 400 × 1 050 65,2 60,0 122,6 R/D/H/DP ✓ ― ✓ ✓ ✓ ✓
1 400 × 1 050 65,3 60,0 121,8 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 400 × 1 050 78,8 72,0 149,3 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 400 × 1 050 82,2 75,0 155,9 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―

WXGA+ 1 440 × 900 55,9 60,0 106,5 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―

1 600 × 900
1 600 × 900 46,3 50,0 97,0 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 600 × 900 55,9 60,0 119,0 R/D/H/DP ✓ ― ✓ ✓ ✓ ✓

UXGA60 1 600 × 1 200 75,0 60,0 162,0 R/D/H/DP ✓ ― ✓ ✓ ✓ ✓

WSXGA+
1 680 × 1 050 54,1 50,0 119,5 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 680 × 1 050 65,3 60,0 146,3 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―

1 920 × 1 080
1 920 × 1 080 55,6 49,9 141,5 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―

1 920 × 1 080*4 66,6 59,9 138,5 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―
1 920 × 1 080*6 67,2 60,0 173,0 R ― ― ― ― ― ―

WUXGA
1 920 × 1 200 61,8 49,9 158,3 R/D/H/DP ― ― ― ― ― ―

1 920 × 1 200*4 74,0 60,0 154,0 R/D/H/DP ✓ ― ✓ ✓*7 ✓*7 ✓*7

1 920 × 1 200*6 74,6 59,9 193,3 R ― ― ― ― ― ―

*1 Signály se symbolem ✓ ve sloupcích Plug and Play jsou signály popsané v EDID (extended display identifi cation data) projektoru. Signál, 
který není označen symbolem ✓ ve sloupcích Plug and Play, je však uveden ve sloupci Formát, může vstupovat. U signálů bez symbolu ✓ 
ve sloupcích Plug and play se může stát, že v počítači nebude možno zvolit rozlišení, přestože jej projektor podporuje.

*2 Pouze signál opakování pixelu (frekvence synchronizace 27,0 MHz)
*3 V případě příjmu signálu 1125 (1035)/60i bude signál zobrazen jako 1125 (1080)/60i.
*4 V souladu s VESA CVT-RB (Reduced Blanking)
*5 Pouze pro model PT-EW640 a PT-EW540
*6 Vzorkuje obrazové pixely v obvodu pro zpracování obrazu a promítne obraz.
*7 Pouze pro model PT-EZ580

 Poznámka

 Počet zobrazovaných bodů obrazu u projektoru PT-EZ580 je 1 920 × 1 200. Počet zobrazovaných bodů obrazu u projektoru PT-EW640 
a PT-EW540 je 1 280 × 800. Počet zobrazovaných bodů obrazu u projektoru PT-EX610 a PT-EX510 je 1 024 × 768. Signál s odlišným 
rozlišením se konvertuje na tento počet bodů zobrazení.

 Symbol „i“ na konci údaje o rozlišení označuje prokládaný signál.
 Je-li na vstupu prokládaný signál, může obraz během projekce blikat.
 Kompatibilní vstupní signál DIGITAL LINK je shodný s kompatibilním vstupním signálem HDMI. (Pouze pro modely PT-EZ580, PT-EW640 

a PT-EX610)
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Kapitola 6   Příloha — Technické údaje

Technické údaje
V následující části jsou uvedeny technické údaje projektoru.

Zdroj napájení 100 V – 240 V střídavých, 50 Hz/60 Hz

Příkon (odběr)

PT-EZ580 510 W (5,9 A - 2,3 A) nebo méně
PT-EW640, PT-EX610 495 W (5,7 A - 2,2 A) nebo méně
PT-EW540, PT-EX510 485 W (5,6 A - 2,1 A) nebo méně

PT-EZ580, PT-EW640, 
PT-EX610

0,3 W, pokud je položka [STANDBY MODE] (Pohotovostní režim) nastavena 
na hodnotu [ECO] (Úsporný režim)
10 W, pokud je položka [STANDBY MODE] (Pohotovostní režim) nastavena na 
hodnotu [NORMAL] (Normální režim)
37 W, pokud je položka [IN STANDBY MODE] (V pohotovostním režimu) v nasta-
vení [AUDIO SETTING] (Nastavení zvuku) nastavena na hodnotu [ON] (Zapnuto)

PT-EW540, PT-EX510

0,3 W, pokud je položka [STANDBY MODE] (Pohotovostní režim) nastavena na 
hodnotu [ECO] (Úsporný režim)
4 W, pokud je položka [STANDBY MODE] (Pohotovostní režim) nastavena na 
hodnotu [NORMAL] (Normální režim)
34 W, pokud je položka [IN STANDBY MODE] (V pohotovostním režimu) v nasta-
vení [AUDIO SETTING] (Nastavení zvuku) nastavena na hodnotu [ON] (Zapnuto)

LCD panel

Velikost
PT-EZ580 1,9 cm (poměr stran 16:10)
PT-EW640, PT-EW540 1,9 cm (poměr stran 16:10)
PT-EX610, PT-EX510 2,0 cm (poměr stran 4:3)

Systém vytvoře-
ní obrazu Průsvitná projekční plocha se 3 LCD panely, systém se 3 primárními barvami

Systém spínání Aktivní matice

Počet pixelů
PT-EZ580 2 304 000 pixelů (1 920 × 1 200 bodů) × 3 panely
PT-EW640, PT-EW540 1 024 000 pixelů (1 280 × 800 bodů) × 3 panely
PT-EX610, PT-EX510 786 432 pixelů (1 024 × 768 bodů) × 3 panely

Objektiv*1 Elektrický zoom 1,7 - 2,8:1
Elektrické 
ostření

F = 1,7 - 2,3
f = 26,9 mm - 45,4 mm

Projekční lampa 335 W, lampa UHM

Světelný výkon*2*3

PT-EZ580 5 400 lm
PT-EW640 5 800 lm
PT-EX610 6 200 lm
PT-EW540 5 000 lm
PT-EX510 5 300 lm

Poměr kontrastu*3

PT-EZ580, PT-EW640
PT-EX610

5 000:1 (při nastavení položky [IRIS] (Clona) na hodnotu [ON] (Zapnuto), položky 
[LAMP POWER] (Výkon lampy) na hodnotu [AUTO] (Automaticky) a položky 
[PICTURE MODE] (Režim obrazu) na hodnotu [DYNAMIC] (Dynamický))

PT-EW540, PT-EX510
2 000:1 (při nastavení položky [LAMP POWER] (Výkon lampy) na hodnotu 
[AUTO] (Automaticky) a položky [PICTURE MODE] (Režim obrazu) na hodnotu 
[DYNAMIC] (Dynamický))

Barevný systém (TV norma) 7 norem (NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM, PAL60)
Velikost promítaného 
obrazu 1,02 m (40“) - 10,16 m (400“)

Poměr stran projekční 
plochy

PT-EZ580 16:10

PT-EW640, PT-EW540
PT-EX610, PT-EX510 4:3

Způsob projekce [FRONT/CEILING] (Přední/strop), [FRONT/FLOOR] (Přední/podlaha), [REAR/CEILING] (Zadní/strop), 
[REAR/FLOOR] (Zadní/podlaha)

Reproduktor 3,7 cm, kruhový, 1x
Maximální efektivní 
zvukový výkon 10 W (monofonní)

Délka napájecího kabelu 3,0 m
Vnější skříňka Lisovaný plast

Rozměry

Šířka 530 mm
Výška 177 mm (s nožkami v nejkratší pozici)

Hloubka

PT-EZ580
PT-EW640, PT-EW540
PT-EX610, PT-EX510

445 mm (včetně standardního objektivu se zoomem)

PT-EZ580L
PT-EW640L, PT-
-EW540L
PT-EX610L, PT-EX510L

385 mm (bez volitelného objektivu)

Hmotnost Přibližně 10,6 kg*4 (včetně standardního objektivu se zoomem)
Přibližně 9,8 kg*4 (bez volitelného objektivu)

Hladina hluku*3 35 dB při nastavení položky [LAMP POWER] (Výkon lampy) na hodnotu [NORMAL] (Normální) 
29 dB při nastavení položky [LAMP POWER] (Výkon lampy) na hodnotu [ECO] (Úsporný režim)

*1 U modelu PT-EZ580L, PT-EW640L, PT-EX610L, PT-EW540L a PT-EX510L je objektiv prodáván samostatně.
*2 Hodnota platná pro dodávaný objektiv se standardním zoomem. Hodnota se liší v závislosti na objektivu.
*3 Měření, podmínky měření a použitá symbolika jsou v souladu s mezinárodní normou ISO21118.
*4 Průměrná hodnota. Hmotnost se u jednotlivých výrobků mírně liší.



Informace pro uživatele o sběru a likvidaci použitého zařízení a baterií

Tyto symboly na zařízení, obalu nebo v přiložených dokumentech znamenají, že použité elektrické 
a elektronické zařízení a baterie nelze vyhodit do běžného komunálního odpadu. Pro správnou 
likvidaci, obnovu a recyklaci použitých výrobků a baterií odvezte prosím výrobky na příslušná 
sběrná místa v souladu s národní legislativou a Směrnicemi 2002/96/EC a 2006/66/EC.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit potenciálním nebezpečným vlivům na 
životní prostředí a lidské zdraví, které by hrozily při nesprávné likvidaci tohoto výrobku.

Další informace o sběru a recyklaci použitých výrobků a baterií získáte od místních úřadů, fi rmy 
likvidující odpad nebo na místě zakoupení výrobku.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být udělovány pokuty nebo jiné druhy postihů, 
a to v souladu s platnými právními úpravami příslušné země.

Komerční použití v Evropské unii
Budete-li chtít provést likvidaci elektrických spotřebičů nebo elektronického zařízení, obraťte se 
prosím na svého prodejce nebo na dodavatele s žádostí o další informace.

Informace o likvidaci pro země mimo Evropskou unii
Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, obraťte 
se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.

Poznámka k symbolu baterie (příklady dvou symbolů dole):
Tento symbol může být doplněn chemickým symbolem. V takovém případě odpovídá požadavkům 
stanoveným Směrnicí pro chemikálie.





Více informací získáte na adrese:

Panasonic Marketing Europe GmbH, 
organizační složka Česká republika
Thámova 289/13
186 00 Praha 8, Karlín

telefon: + 420 236 032 511
zákaznická linka: + 420 236 032 911
centrální fax: + 420 236 032 411
e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
aktuální info na www.panasonic.cz




