
Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Ако срещнете някакви проблеми или имате някакви въпроси, когато използвате вашия преносим проектор Ultra
Short Throw, използвайте настоящото ръководство.

Съобщение относно прекратяването на функцията за свързване “IFTTT”

 
Характеристики на уреда
Представя характеристиките и как да се използва уредът.

Преди първата употреба

Проверка на съдържанието на опаковката

Разположение на контролните органи

Разположение на контролните органи (преносим проектор Ultra Short Throw)

Разположение на контролните органи (безжичен модул)

Относно индикаторите

Началният екран на специалното приложение

Подготовка

Разположение за монтаж на проектора

Подготовка на захранването

Зареждане на проектора

Продължителност на батерията на проектора

Свържете безжичния модул към стенния контакт
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Включване/изключване на захранването

Включване/изключване на проектора

Поставяне на проектора в режим на мрежова готовност

Инсталиране на специалното приложение и извършване на първоначални настройки

Свързване на друго устройство към безжичния модул

Свързване на HDMI устройство или телевизор

Свържете IR Blaster

Включване/изключване на захранването

Включване/изключване на проектора

Поставяне на проектора в режим на мрежова готовност

Как да се използва специалното приложение

Началният екран на специалното приложение

Актуализиране на софтуера

Прожектиране на постер

Прожектиране на часовник

Информация за прожектиране на метеорологичните условия

Прожектиране на предварително инсталирано слайдшоу

Прожектиране на постер за разпространение

Настройване на интервала на смяна на снимката

Прожектиране на изображения от HDMI устройство, свързано към безжичен модул

Прожектиране на изображения от HDMI устройство, свързано към безжичния модул

Прожектиране на снимка/филм на смартфон

Прожектиране на снимка/филм на смартфон

Прожектиране на снимка/филм на смартфон като слайдшоу

Настройване на интервала на смяна на снимката

Използване на функцията за споделяне за прожектиране на екран на смартфон

Използване на функцията за споделяне за прожектиране на екрана на смартфона (само за смартфони с
Android)

Прожектиране на снимки/филми от устройство на вътрешната мрежа
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Прожектиране на снимки/филми от устройство на вътрешната мрежа

Настройки

Регулиране на силата на звука

Регулиране на яркостта

Регулиране на фокуса

Корекция на трапецовидно изкривяване

Завъртане на прожектираното изображение

Винаги да се прожектира постер при стартиране

Настройка на автоматично включване/мрежова готовност

Регулиране на настройките на картината

Регулиране на качеството на изображението по време на прожектиране на филми с помощта на опцията
[Single image] на [My content] (само за iPhone)

Настройка на качеството на звука (xLOUD)

Конфигуриране на мрежовите настройки

Смяна на името на проектора

Свързване с точка на достъп

Свързване чрез Wi-Fi Direct

Проверка на силата на сигнала

Потвърждаване на регистрация при свързване на смартфон

Управление на смартфони, които ще се свързват

Проверка на Wi-Fi MAC адреса

Настройка на езика на проектора

Актуализиране на софтуера

Възстановяване на първоначалните настройки

Изтриване на съдържание, прехвърлено в проектора

Проверка на проектора, с който ще се работи, с помощта на специалното приложение

Повторно сдвояване на проектора и безжичния модул

Проверка на Notifications

Предпазни мерки/спецификации

Предпазни мерки
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Почистване

Спецификации

Продължителност на батерията на проектора

Търговски марки

Относно лицензите

Отстраняване на неизправности/често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Цветът не е правилен.

Прожектираното изображение е изкривено.

Върху прожектираното изображение има сенки.

Прожектираното изображение трепти или има малки смущения.

Фокусът не може да се коригира

Не се прожектират изображения от HDMI устройството или качеството на картината е лошо.

Проекционният екран се затъмнява автоматично или се изключва.

Прожектираното изображение изчезва автоматично или се показва.

Лошо качество на картината.

Не може да работи със специалното приложение.

Не може да установи Bluetooth връзка със смартфона.

На дисплея се показва [Device info incorrect] и не може да се установи Bluetooth връзка със смартфона.
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Проверка на съдържанието на опаковката

След отваряне на опаковката проверете дали всички артикули в списъка са включени в опаковката. Ако има
липсващ артикул, се свържете с вашия търговски представител.
Числата в скоби ( ) показват количествата на артикулите.

Преносим проектор Ultra Short Throw (LSPX-P1) (1)

Безжичен модул (LSPX-PT1) (1)

AC адаптер VGP-AC19V77 (19,5 V / за проектора) (1)

AC адаптер LSPX-AC5V2 (5 V / за безжичния модул) (1)

Захранващ кабел (4)

IR Blaster (1)

Кратко ръководство (1)
Информация за продукта (1)
Гаранция (1)

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Разположение на контролните органи (преносим проектор Ultra Short Throw)

Разположението на контролните органи на проектора е описано по-долу.

Отвори за вентилация (смукателен/изпускателен)1.
Проекционен прозорец
Прожектира изображения на стена, маса или под.

2.

Приемник за дистанционно управление
Приема сигнали от дистанционното управление на HDMI устройството, за да ги предаде на HDMI
устройството, свързано към безжичния модул, като по този начин ви позволява да управлявате HDMI
устройството. Безжичният модул и HDMI устройството трябва да са свързани чрез IR Blaster (доставен).

3.

Високоговорители4.
Индикатор на захранването
Показва състоянието на захранването и батерията на проектора.

5.

Бутон на захранването
Натиснете и задръжте, за да включите/изключите проектора. Натиснете леко, докато проекторът е включен,
за да превключвате между мрежовия режим на готовност и включване на захранването.

6.

Датчик за осветление
Измерва околното осветяване, за да коригира яркостта на проекционния екран.

7.

Вход DC IN 19.5V
Свържете AC адаптера VGP-AC19V77 (доставен).

8.

Датчик за разстояние
Измерва разстоянието между проектора и проекционната повърхност.

9.

Бутон RESET
Нулира и рестартира проектора.

10.

Индикатор за зареждане
Включва се по време на зареждане.

11.

Вход на захранването на стойката (продава се отделно)
Захранва стойката за под (продава се отделно), когато проекторът е монтиран на стойката.

12.
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Сродна тема
Относно индикаторите

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Разположение на контролните органи (безжичен модул)

Разположението на контролните органи на безжичния модул е описано по-долу.

Сродна тема
Относно индикаторите
Свържете IR Blaster

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Конектор HDMI IN
Свържете HDMI устройство с наличен в търговската мрежа HDMI кабел. Можете да прожектирате
изображения от свързаното устройство.

1.

Конектор HDMI OUT
Свържете телевизор с наличен в търговската мрежа HDMI кабел. Можете да показвате изображения от
устройството, свързано с безжичния модул, на телевизионния екран.

2.

Конектор IR BLASTER
Свържете IR Blaster (доставен)

3.

Вход DC IN 5V
Свържете AC адаптера LSPX-AC5V2 (доставен).

4.

Бутон PAIRING
Проекторът и безжичния модул вече са сдвоени (настройка на връзката) в момента на закупуване. Когато
това сдвояване се премахне, например след поддръжка, използвайте този PAIRING бутон, за да ги сдвоите
отново.

5.

Индикатор
Показва състоянието на безжичния модул.

6.
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Относно индикаторите

Значението на индикаторите на проектора и безжичния модул са показани по-долу:

Индикатори на проектора

Индикатор на безжичния модул

Включен и свети в бяло: модулът е свързан с проектора.  
Той свети в бяло, когато е свързан със стенния контакт, докато безжичният модул е изключен. Индикаторът се
изключва, когато безжичният модул е готов за стартиране.
Мига в бяло на всяка секунда: извършва се актуализация на софтуера.

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Индикатор на захранването

Изключен: захранването е изключено.
Включен и свети в бяло (затъмнено): проекторът е в състояние на мрежова готовност.
Включен и свети в бяло (ярко): захранването е включено.
Мига в червено

Мига на всеки четири секунди: батерията е изтощена.
Мига на всеки две секунди: температурата в проектора е много висока или много ниска. Оставете
проектора на стайна температура за известно време, след това включете отново.
Мига три пъти на всеки три секунди: проекторът не функционира правилно. Консултирайте се с вашия
търговски представител.

1.

Индикатор за зареждане

Изключен: презареждането е завършено.
Включен: зарежда се.

2.
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Началният екран на специалното приложение

Описани са елементите, показани на началния екран на “Portable Ultra Short Throw Projector Application”.

Бутон  (име на проектора)
Показва името на свързания в момента проектор.

1.

 Плъзгач за регулиране на силата на звука2.
Poster
Поставя проектора в “режим на постер”.
Натиснете  в горния десен ъгъл на [Poster] и изберете [Change poster], за да смените вида на постера.
Когато е избран режимът на постер, натиснете [Change poster] за да смените вида на постера.

3.

External input (HDMI)
Поставя проектора в режим “External input (HDMI)”.
Натиснете, за да прожектирате изображения от HDMI устройството, свързано към безжичния модул.

4.

My content
Натиснете, за да прожектирате снимки и филми, съхранени в смартфона, от специалното приложение.
Натиснете  в горния десен ъгъл на екрана [My content] и изберете [Slideshow] или [Single image].
[Slideshow]: Прожектира снимки и филми като слайдшоу.
[Single image]: Прожектира снимка и филм.

5.

Оставащ живот на батерията на проектора6.
Статус на Bluetooth връзката
Показва “ Connected”, когато няма Bluetooth връзка, но проекторът и смартфонът са свързани към една и
съща точка на достъп (безжичен LAN маршрутизатор).

7.

Бутон  (мрежова готовност/включено захранване)8.
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Относно екрана за известия на смартфона
Когато смартфонът и проекторът са свързани, на екрана за известия на смартфона се появява “Portable Ultra
Short Throw Projector Application”. В това известие можете да превключвате проектора между режим на мрежова
готовност и включено захранване, както и да регулирате силата на звука.
Дръпнете надолу горния край на екрана на смартфона, за да отворите екрана за известия. При iPhone натиснете
“Today” (a), за да видите известието за това приложение.
 
Смартфон с Android

iPhone

Превключва между режим на мрежова готовност и включено захранване.

Бутон  (Settings)
Отваря менюто за настройки.

9.

Бутон мрежова готовност/включено захранване1.
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Съвет
Екранът за известия може да се различава в зависимост от смартфона.

Сродна тема
Прожектиране на часовник
Информация за прожектиране на метеорологичните условия
Прожектиране на предварително инсталирано слайдшоу
Използване на функцията за споделяне за прожектиране на екрана на смартфона (само за смартфони с
Android)
Прожектиране на снимки/филми от устройство на вътрешната мрежа
Прожектиране на изображения от HDMI устройство, свързано към безжичния модул
Прожектиране на снимка/филм на смартфон
Регулиране на силата на звука
Регулиране на яркостта
Регулиране на фокуса
Корекция на трапецовидно изкривяване
Завъртане на прожектираното изображение

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Бутон за регулиране на силата на звука2.

12



Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Разположение за монтаж на проектора

Освен на стена, проекторът може да прожектира снимки и филми върху маса или под. Поставете проектора на
място, подходящо за проекционната повърхност.

Прожектиране върху стена
Размерът на прожектираното изображение варира според разстоянието от стената.

0 cm: 22 инча
Прибл. 9 cm: 40 инча
Прибл. 19 cm: 60 инча
Прибл. 28 cm: 80 инча

Прожектиране върху маса или под
Размерът на прожектираното изображение е 22 инча.

Съвет
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Когато проекторът се повдигне и премести, проекционната светлина се затъмнява, за да предотврати попадане в очите.

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Зареждане на проектора

В проектора е вградена литиево-йонна презареждаща се батерия. Когато оставащият капацитет на батерията
стане нисък, индикаторът на захранването мига в червено. Свържете доставения AC адаптер, за да заредите
проектора.

Съвет
За пълното зареждане на плоската батерия са необходими около четири часа.

Индикаторът за зареждане може да се включи за проверка на оставащия капацитет на батерията дори ако батерията е
напълно заредена.

Сродна тема
Продължителност на батерията на проектора
Включване/изключване на проектора

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Свържете захранващия кабел (доставен) към AC адаптера (19,5 V) за проектора (доставен).1

Свържете AC адаптера към вход DC IN 19.5V на проектора.2

Поставете щепсела на захранващия кабел в контакта на стената.

Когато зареждането започне, индикаторът за зареждане (а) светва в оранжево. Когато зареждането
приключи, индикаторът за зареждане угасва.

3
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Продължителност на батерията на проектора

Напълно зареденият проектор може да се използва приблизително 2 часа.

Съвет
Тази продължителност на батерията е когато функцията [Picture] е настроена на [Preset 1], силата на звука е на
приблизително 80% и се възпроизвежда филм.

Продължителността на батерията може да варира в зависимост от околната температура или други фактори.

Продължителността на батерията може да варира в зависимост от вашия смартфон.

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Свържете безжичния модул към стенния контакт

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Свържете захранващия кабел (доставен) към АС адаптера (5 V) за безжичния модул (доставен).1

Свържете АС адаптера към входа DC IN 5V на безжичния модул.2

Поставете щепсела на захранващия кабел в контакта на стената.

Захранването се включва, като вкарате щепсела в контакта на стената. Индикаторът в бяло (a) се включва и
безжичният модул се подготвя за стартиране (от 30 до 40 секунди). Когато безжичният модул е готов за
употреба, индикаторът се изключва.

3
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Включване/изключване на проектора

За да включите
Натиснете и задръжте бутона на захранването (a). Проекторът се включва, а индикаторът на захранването (б) се
включва в бяло.

За да изключите
Натиснете и задръжте бутона на захранването (a). Проекторът се включва, а индикаторът на захранването (б) се
изключва.
За да поставите проектора в режим на мрежова готовност, леко натиснете бутона на захранването (а).

Съвет
Ако е включен в контакта, безжичният модул се включва.

Ако натиснете бутона  (мрежова готовност) на началния екран на специалното приложение “Portable Ultra Short Throw
Projector Application”, проекторът е поставен в режим на готовност. За да изключите проектора, натиснете и задръжте
бутона на захранването на проектора.

Когато проекторът е изключен, той е и разединен от Bluetooth връзката и точката на достъп (безжичния маршрутизатор).

Сродна тема
Поставяне на проектора в режим на мрежова готовност

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Поставяне на проектора в режим на мрежова готовност

Ако няма да използвате проектора известно време, го поставете в режим на мрежова готовност, за да затъмните
проекционния екран.

Влизане в режим на мрежова готовност
Влезте в режим на мрежова готовност от проектора или от смартфона.

Тяло на проектора: натиснете леко бутона на захранването (а).
“Portable Ultra Short Throw Projector Application”: Натиснете бутона  (включване) (c) на началния екран.

Индикаторът на захранването (b) остава да свети, когато проекторът е в режим на мрежова готовност.

Излизане от режим на мрежова готовност
Възстановете работата от проектора или от смартфона.

Тяло на проектора: натиснете леко бутона на захранването (а).
“Portable Ultra Short Throw Projector Application”: Натиснете бутона  (включване) (c) на началния екран.

Съвет
Освен това, можете да използвате известието на “Portable Ultra Short Throw Projector Application”, показано в зоната за
известия на смартфона, за да превключвате между режим на мрежова готовност и включено захранване.

Можете да използвате функцията [Auto on/Networked Standby] на приложението “Portable Ultra Short Throw Projector
Application”, за да поставите проектора в режим на мрежова готовност автоматично при следните условия.

Когато проекторът е в режим на постер и не работи повече от 20 минути в тъмно помещение
В определеното време
Когато смартфонът излезе от обхвата на проектора (например ако сте се преместили далеч от проектора, заедно със
смартфона си)

Сродна тема
Настройка на автоматично включване/мрежова готовност

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

19



Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Инсталиране на специалното приложение и извършване на първоначални
настройки

Използвайте специалното приложение на проектора “Portable Ultra Short Throw Projector Application”, за да
управлявате и конфигурирате проектора. Инсталирайте “Portable Ultra Short Throw Projector Application” на
смартфона си от Google Play store или App Store.

Съвместим смартфон
Android
Android 4.4 или по-нова (съвместим с Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy))

iPhone
Следните устройства с iOS 9: iPhone 4s или по-нов, iPod Touch 5-то поколение или по-нов, iPad 3-то
поколение или по-нов, iPad mini

Съвет
Към проектора могат да бъдат регистрирани до осем смартфона. Когато се регистрира нов смартфон, най-старата
регистрация се замества с нова.

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Изтеглете и инсталирайте “Portable Ultra Short Throw Projector Application” от Google Play store или
App Store.

http://www.sony.net/lspx-p1/store/

1

След като инсталирането е завършено, стартирайте “Portable Ultra Short Throw Projector Application”.2

Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите първоначалните настройки на “Portable Ultra
Short Throw Projector Application”.

3
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Свързване на HDMI устройство или телевизор

Можете да свържете HDMI устройство, като например Blu-ray Disc™ плейър или персонален компютър към
безжичния модул, за да прожектирате изображения от HDMI устройството.
За да показвате изображения от HDMI устройството на телевизионен екран, свържете телевизора към безжичния
модул.
HDMI кабел (продава се отделно) трябва да се свърже с HDMI устройство.

Съвет

Свържете конектора HDMI IN на безжичния модул и конектора HDMI OUT на HDMI устройството с
HDMI кабел (продава се отделно).

1

За да показвате изображения от HDMI устройството на телевизионен екран, свържете конектора HDMI
OUT на безжичния модул и конектора HDMI IN на телевизора с HDMI кабел (продава се отделно).

2
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Свързването на IR Blaster (доставен) ви позволява да управлявате HDMI устройството чрез насочване на дистанционното
управление към проектора. Това е полезно, когато проекторът и HDMI устройството са разположени на различни места.
За подробности относно свързването на IR Blaster щракнете тук.

Когато има входящ презредов видеосигнал, качеството на картината може да е лошо. Настройте изходящата резолюция
на HDMI устройството на “Auto”, “1080p” или “720p”.

Сродна тема
Свържете IR Blaster
Прожектиране на изображения от HDMI устройство, свързано към безжичния модул

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Свържете IR Blaster

Чрез свързване на безжичния модул и HDMI устройство с IR Blaster (доставен), вие можете да управлявате HDMI
устройството, като насочвате неговото дистанционно управление към проектора. Това е полезно, когато
проекторът и HDMI устройството са разположени на различни места.

Свържете IR Blaster към конектора IR BLASTER на безжичния модул.1

Монтирайте главата IR BLASTER на HDMI устройството, така че главата да е насочена към приемника
на дистанционното управление на устройството.

За да установите местоположението на приемника на дистанционното управление, вижте ръководството с
инструкции, доставено с HDMI устройството.

2
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Сродна тема
Свързване на HDMI устройство или телевизор

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Насочете дистанционното управление на HDMI устройството към приемника (а) на дистанционното
управление на проектора и задействайте дистанционното управление.

Ако HDMI устройството не отговаря, сменете посоката на IR Blaster.
След като се уверите, че IR Blaster работи правилно, го закрепете с двустранния самозалепващ лист
(доставен).

3
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Включване/изключване на проектора

За да включите
Натиснете и задръжте бутона на захранването (a). Проекторът се включва, а индикаторът на захранването (б) се
включва в бяло.

За да изключите
Натиснете и задръжте бутона на захранването (a). Проекторът се включва, а индикаторът на захранването (б) се
изключва.
За да поставите проектора в режим на мрежова готовност, леко натиснете бутона на захранването (а).

Съвет
Ако е включен в контакта, безжичният модул се включва.

Ако натиснете бутона  (мрежова готовност) на началния екран на специалното приложение “Portable Ultra Short Throw
Projector Application”, проекторът е поставен в режим на готовност. За да изключите проектора, натиснете и задръжте
бутона на захранването на проектора.

Когато проекторът е изключен, той е и разединен от Bluetooth връзката и точката на достъп (безжичния маршрутизатор).

Сродна тема
Поставяне на проектора в режим на мрежова готовност

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Поставяне на проектора в режим на мрежова готовност

Ако няма да използвате проектора известно време, го поставете в режим на мрежова готовност, за да затъмните
проекционния екран.

Влизане в режим на мрежова готовност
Влезте в режим на мрежова готовност от проектора или от смартфона.

Тяло на проектора: натиснете леко бутона на захранването (а).
“Portable Ultra Short Throw Projector Application”: Натиснете бутона  (включване) (c) на началния екран.

Индикаторът на захранването (b) остава да свети, когато проекторът е в режим на мрежова готовност.

Излизане от режим на мрежова готовност
Възстановете работата от проектора или от смартфона.

Тяло на проектора: натиснете леко бутона на захранването (а).
“Portable Ultra Short Throw Projector Application”: Натиснете бутона  (включване) (c) на началния екран.

Съвет
Освен това, можете да използвате известието на “Portable Ultra Short Throw Projector Application”, показано в зоната за
известия на смартфона, за да превключвате между режим на мрежова готовност и включено захранване.

Можете да използвате функцията [Auto on/Networked Standby] на приложението “Portable Ultra Short Throw Projector
Application”, за да поставите проектора в режим на мрежова готовност автоматично при следните условия.

Когато проекторът е в режим на постер и не работи повече от 20 минути в тъмно помещение
В определеното време
Когато смартфонът излезе от обхвата на проектора (например ако сте се преместили далеч от проектора, заедно със
смартфона си)

Сродна тема
Настройка на автоматично включване/мрежова готовност

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Началният екран на специалното приложение

Описани са елементите, показани на началния екран на “Portable Ultra Short Throw Projector Application”.

Бутон  (име на проектора)
Показва името на свързания в момента проектор.

1.

 Плъзгач за регулиране на силата на звука2.
Poster
Поставя проектора в “режим на постер”.
Натиснете  в горния десен ъгъл на [Poster] и изберете [Change poster], за да смените вида на постера.
Когато е избран режимът на постер, натиснете [Change poster] за да смените вида на постера.

3.

External input (HDMI)
Поставя проектора в режим “External input (HDMI)”.
Натиснете, за да прожектирате изображения от HDMI устройството, свързано към безжичния модул.

4.

My content
Натиснете, за да прожектирате снимки и филми, съхранени в смартфона, от специалното приложение.
Натиснете  в горния десен ъгъл на екрана [My content] и изберете [Slideshow] или [Single image].
[Slideshow]: Прожектира снимки и филми като слайдшоу.
[Single image]: Прожектира снимка и филм.

5.

Оставащ живот на батерията на проектора6.
Статус на Bluetooth връзката
Показва “ Connected”, когато няма Bluetooth връзка, но проекторът и смартфонът са свързани към една и
съща точка на достъп (безжичен LAN маршрутизатор).

7.

Бутон  (мрежова готовност/включено захранване)8.
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Относно екрана за известия на смартфона
Когато смартфонът и проекторът са свързани, на екрана за известия на смартфона се появява “Portable Ultra
Short Throw Projector Application”. В това известие можете да превключвате проектора между режим на мрежова
готовност и включено захранване, както и да регулирате силата на звука.
Дръпнете надолу горния край на екрана на смартфона, за да отворите екрана за известия. При iPhone натиснете
“Today” (a), за да видите известието за това приложение.
 
Смартфон с Android

iPhone

Превключва между режим на мрежова готовност и включено захранване.

Бутон  (Settings)
Отваря менюто за настройки.

9.

Бутон мрежова готовност/включено захранване1.
28



Съвет
Екранът за известия може да се различава в зависимост от смартфона.

Сродна тема
Прожектиране на часовник
Информация за прожектиране на метеорологичните условия
Прожектиране на предварително инсталирано слайдшоу
Използване на функцията за споделяне за прожектиране на екрана на смартфона (само за смартфони с
Android)
Прожектиране на снимки/филми от устройство на вътрешната мрежа
Прожектиране на изображения от HDMI устройство, свързано към безжичния модул
Прожектиране на снимка/филм на смартфон
Регулиране на силата на звука
Регулиране на яркостта
Регулиране на фокуса
Корекция на трапецовидно изкривяване
Завъртане на прожектираното изображение

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Бутон за регулиране на силата на звука2.
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Актуализиране на софтуера

Софтуерът на проектора и безжичният модул могат да се актуализират чрез интернет. Когато новата версия на
софтуера е налична, в горния десен ъгъл на началния екран на специалното приложение се появява , а 
се появява на позиция [Update] на менюто за настройка.

Съвет
Свържете проектора към точка за достъп (безжичен маршрутизатор), за да актуализирате.

Препоръчва се да свържете смартфона чрез Wi-Fi, за да извършите актуализацията, тъй като размерът на файла може
да е голям.

 и  се появяват, когато функцията [Update notifications] в [Update] е активирана. Тя е активирана по подразбиране.

Активирайте [Auto-retrieve updates] в [Update], за да изтеглите софтуера автоматично. Когато смартфонът е свързан към
интернет чрез Wi-Fi, новата версия на софтуера ще бъде изтеглена на него. Можете да намалите времето за
актуализация. Настройката е активирана по подразбиране.

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Натиснете и задръжте бутона на захранването на проектора, за да го включите.1

Натиснете бутона  (Settings) на началния екран на приложението “Portable Ultra Short Throw
Projector Application”.

2

Натиснете [Update] — [Update].3

Натиснете [Get update], след което следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате софтуера.

Когато е включена актуализация за безжичния модул, тя се извършва след актуализиране на софтуера на
проектора.
Тя се осъществява при възпроизвеждане на изображения от HDMI устройството, свързано към безжичния
модул.

4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Прожектиране на часовник

Прожектира часовника.

Съвет
Часовникът автоматично се синхронизира с часовника на смартфона.

Сродна тема
Свързване с точка на достъп
Свързване чрез Wi-Fi Direct

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете в горния десен ъгъл на [Poster] и изберете [Change poster].

Когато е избран режимът на постер, натиснете [Change poster].

2

Натиснете [Weather/clock].3

Изберете желания вид на часовника.4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Информация за прожектиране на метеорологичните условия

Проектира информация за метеорологичните условия на текущото местоположение. Информацията за
метеорологичните условия се актуализира на всеки 1 или 2 часа.

Съвет
За да промените информацията за местоположението за информацията за метеорологичните условия, натиснете бутона 

 вдясно от [Weather], след което следвайте инструкциите на екрана.

Забележка
Ако не е получена нова информация за метеорологичните условия, екранът с тази информация не се актуализира.

Сродна тема
Свързване с точка на достъп
Свързване чрез Wi-Fi Direct

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете  в горния десен ъгъл на [Poster] и изберете [Change poster].

Когато е избран режимът на постер, натиснете [Change poster].

2

Натиснете [Weather/clock].3

Натиснете [Weather].4

Натиснете [Update location information], след което следвайте инструкциите на екрана, за да
настроите информацията за местоположението.

5
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Прожектиране на предварително инсталирано слайдшоу

Прожектира предварително инсталираното слайдшоу.

Съвет
Можете да настроите интервала от време за слайдшоуто.

Сродна тема
Прожектиране на снимка/филм на смартфон като слайдшоу
Настройване на интервала на смяна на снимката
Свързване с точка на достъп
Свързване чрез Wi-Fi Direct
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Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете  в горния десен ъгъл на [Poster] и изберете [Change poster].

Когато е избран режимът на постер, натиснете [Change poster].

2

Натиснете [Theme].3

Изберете вида слайдшоу ([A day], [Journey], [Night dreams], [Window]).4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Прожектиране на постер за разпространение

Можете да изтеглите разпространен постер и да увеличите видовете постери.
Преди да използвате тази функция, свържете смартфона и проектора към една и съща точка на достъп
(безжичен маршрутизатор).

Съвет
Когато искате да изтриете постер за разпространение, натиснете  и след това натиснете [OK], когато се появи
съобщение.

Ако натиснете  докато се изтегля постер за разпространение, изтеглянето ще бъде прекъснато. Натиснете постера, за
да възобновите изтеглянето.

Времето за изтегляне на някои постери за разпространение е ограничено.
Ако не изтеглите постерите в рамките на времето за изтегляне, те ще се изтрият автоматично.

Стартирайте приложението /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете  в горния десен ъгъл на [Poster] и изберете [Change poster].

Когато е избран режимът на постер, натиснете [Change poster].

2

Натиснете [Theme].3

Изберете желания постер за разпространение.

Стартира изтеглянето на постера.

Постерът със  е постер за разпространение, който може да се изтегля.

4
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Сродна тема
Настройване на интервала на смяна на снимката
Свързване с точка на достъп
Свързване чрез Wi-Fi Direct

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Настройване на интервала на смяна на снимката

Можете да промените интервала на смяна на снимката за режим Poster и Slideshow.
Преди да използвате тази функция, свържете смартфона и проектора към една и съща точка на достъп
(безжичен маршрутизатор).

Сродна тема
Прожектиране на предварително инсталирано слайдшоу
Свързване с точка на достъп
Свързване чрез Wi-Fi Direct

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Poster/slideshow settings].3

Натиснете [Photo display time].4

Задаване на продължителност на показване.5
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Прожектиране на изображения от HDMI устройство, свързано към безжичния
модул

Можете да прожектирате изображения, съхранени в HDMI устройство, като например Blu-ray Disc™ плейър или
персонален компютър.
Можете да свържете телевизор към безжичния модул, за да показвате изображения от HDMI устройство както на
проектора, така и на телевизора, без да променяте кабелната връзка.

Съвет
Свързването на IR Blaster (доставен) ви позволява да управлявате HDMI устройството чрез насочване на дистанционното
управление към проектора. Това е полезно, когато проекторът и HDMI устройството са разположени на различни места.

Сродна тема
Свързване на HDMI устройство или телевизор
Свържете IR Blaster

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете [External input (HDMI)].2

Задействайте HDMI устройството, за да възпроизвеждате изображения, които ще се прожектират.3
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Прожектиране на снимка/филм на смартфон

Можете да прожектирате снимка или филм, съхранени в смартфона, с помощта на специалното приложение.
Преди да използвате тази функция, свържете смартфона и проектора към една и съща точка на достъп
(безжичен маршрутизатор).

Забележка
Когато няма точка на достъп на разположение, поставете проектора в режим Wi-Fi Direct, за да свържете смартфона
директно.

Съвет
Натиснете бутона (Settings), за да регулирате силата на звука, яркостта и др.

Проекторът може да възпроизвежда аудиофайлове в следните формати. Аудиофайлове в други формати могат да се
показват в списъка, но не могат да се възпроизвеждат.

MPEG2 AAC (AAC-LC)
MPEG4 AAC-LC
MPEG1 Layer 1/2
MP3 (MPEG1 Layer 3)
LPCM

Сродна тема
Свързване с точка на достъп
Свързване чрез Wi-Fi Direct
Регулиране на силата на звука
Регулиране на яркостта
Регулиране на фокуса
Корекция на трапецовидно изкривяване
Завъртане на прожектираното изображение

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете  в горния десен ъгъл на [My content] и изберете [Single image].2

Изберете избраната снимка или филм.

Когато избирате снимка, може да натиснете бутона  (завъртане), за да завъртите снимката; всяко
натискане я завърта на 90 градуса по часовниковата стрелка.
По време на възпроизвеждане на филм може да натиснете бутона  (възпроизвеждане) или  (пауза) за
възпроизвеждане/пауза.
Натиснете бутона  в горната част на екрана, за да изберете снимка или филм, съхранени на друго
място.

3
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Прожектиране на снимка/филм на смартфон като слайдшоу

Можете да прожектирате като слайдшоу снимки или филми, съхранени в смартфона.
Преди да използвате тази функция, свържете смартфона и проектора към една и съща точка на достъп
(безжичен маршрутизатор).

За да смените снимки и филми
Натиснете [Slideshow] в долния ляв ъгъл на екрана [My content], след това изберете нови снимки и филми от
екрана с миниатюри. Натиснете [Build Slideshow], за да ги заредите и замените съхранените преди това снимки и
филми в проектора.

За да настроите реда на възпроизвеждане
Натиснете [Slideshow] в долния ляв ъгъл на екрана [My content], след това натиснете бутона  (Playback order).
Като ред на възпроизвеждане можете да изберете [Newest first], [Oldest first] или [Random].

Настройване на фоновата музика
Натиснете [Slideshow] в долния ляв ъгъл на екрана [My content], след това натиснете бутона  (Background
music). След това натиснете [Add], за да изберете записи, които да зададете като фонова музика. Можете да
изберете няколко записа, които да се възпроизвеждат по реда на избора. След като изберете музика, натиснете
бутона  в горната лява част на екрана, за да се върнете към миниатюрите, след това натиснете [Build
Slideshow].
Можете да добавяте и премахвате музика и да променяте реда на музикалните записи. За да промените реда на
музиката, плъзнете  в дясната част на музиката, която ще бъде преместена, след това я пуснете на желаната
позиция.

Съвет
Можете да настроите интервала от време за слайдшоуто.

Проекторът може да възпроизвежда аудиофайлове в следните формати. Аудиофайлове в други формати могат да се
показват в списъка, но не могат да се възпроизвеждат.

MPEG2 AAC (AAC-LC)
MPEG4 AAC-LC
MPEG1 Layer 1/2
MP3 (MPEG1 Layer 3)
LPCM

Можете да изберете няколко снимки, като влачите хоризонтално пръста си по екрана с миниатюри, докато ги избирате.

Стартирайте приложението /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете  в горния десен ъгъл на [My content] и изберете [Slideshow].2

На екрана с миниатюрите изберете снимките или филмите, които искате да се прожектират като
слайдшоу, и натиснете [Build Slideshow] . След това следвайте упътванията на екрана, за да
завършите настройката.

Можете да прехвърляте снимки и филми, докато [Free space: ] на проектора се запълни.
За всяко място за съхранение можете да сменяте снимките и филмите, показвани на екрана с миниатюри.
Натиснете бутона в горната чат на екрана и настройте мястото за съхранение.

3
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Сродна тема
Настройване на интервала на смяна на снимката
Прожектиране на предварително инсталирано слайдшоу
Свързване с точка на достъп
Свързване чрез Wi-Fi Direct
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Настройване на интервала на смяна на снимката

Можете да промените интервала на смяна на снимката за режим Poster и Slideshow.
Преди да използвате тази функция, свържете смартфона и проектора към една и съща точка на достъп
(безжичен маршрутизатор).

Сродна тема
Прожектиране на предварително инсталирано слайдшоу
Свързване с точка на достъп
Свързване чрез Wi-Fi Direct

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Poster/slideshow settings].3

Натиснете [Photo display time].4

Задаване на продължителност на показване.5
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Използване на функцията за споделяне за прожектиране на екрана на смартфона
(само за смартфони с Android)

Ако вашият смартфон поддържа Miracast, можете директно да прожектирате екрана на смартфона.
Не е необходима връзка с точка за достъп (безжичен маршрутизатор).

Забележка
В зависимост от вашия смартфон някои интернет съдържания не могат да бъдат прожектирани с функцията за
споделяне.

Когато функцията [Wi-Fi Direct] е включена, не можете да прожектирате екрана на смартфона с функцията за споделяне.

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете [Poster], за да поставите проектора в режим на постер.2

Поставете смартфона в режим за споделяне, след това го свържете към проектора.3

Работете със смартфона, за да прожектирате екрана.4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Прожектиране на снимки/филми от устройство на вътрешната мрежа

Като използвате функцията за вътрешна мрежа, можете да прожектирате снимки и филми, съхранени в
устройство (като Blu-ray Disc™ плейър) на вътрешната мрежа.
Преди да използвате тази функция, свържете смартфона и проектора към точката на достъп (безжичен
маршрутизатор), към която е свързано съвместимото устройство за вътрешна мрежа.

Забележка
За да се прожектират снимки и филми в устройство на вътрешната мрежа, на смартфона трябва да се инсталира
приложение, което поддържа контролната функция (като Video & TV SideView).

Съвет
Максималният размер на неподвижно изображение за прожектиране с функцията за вътрешна мрежа е 32 мегапиксела
(8 192 × 4 096 пиксела) за JPG и 3 мегапиксела (2 048 × 1 024 пиксела) за PNG/GIF.

Филмите във формат AVCHD, заснети с качество 1080/60i или 1080/24p, не могат да се прожектират през домашната
мрежа. Ако искате да ги прожектирате, свържете устройството към безжичния модул с HDMI кабела и ги прожектирайте с
[External input (HDMI)].

Сродна тема
Свързване с точка на достъп

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете [Poster], за да поставите проектора в режим на постер.2

Стартирайте приложението, което поддържа контролната функция.3

Настройте проектора като изходно местоположение и показвайте снимка или филм.4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Регулиране на силата на звука

Можете да регулирате силата на звука на проектора.

За да регулирате от меню [Settings]

Съвет
Освен това, можете да използвате известието на “Portable Ultra Short Throw Projector Application”, показано в зоната за
известия на смартфона, за да регулирате силата на звука.

Сродна тема
Настройка на качеството на звука (xLOUD)

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Използвайте плъзгача на [Volume], за да регулирате.3

Натиснете бутона  (Settings).1.
Използвайте плъзгача на [Volume] или  , за да регулирате.2.
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Регулиране на яркостта

Можете да регулирате яркостта на прожектираното изображение.

Автоматично регулирайте яркостта според околното осветление
Натиснете [Auto]. При използване с батерия функцията [Auto] е дезактивирана.

Сродна тема
Регулиране на настройките на картината

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Използвайте плъзгача на [Brightness] или  , за да регулирате.3
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Регулиране на фокуса

Можете да регулирате фокуса на прожектираното изображение.

Автоматично фокусиране
Натиснете [Auto].

Забележка
Функцията за автоматично фокусиране използва датчика за диапазон в задната част на проектора, за да измери
разстоянието до проекционната повърхност и да коригира фокуса. При следните условия датчикът за диапазон не може
да измери разстоянието правилно и фокусът не може да се регулира:

Има препятствие между проектора и проекционната повърхност
Проекторът е поставен върху стойка или подобно съоръжение.
АС адаптерът, свързан към проектора, закрива датчика за диапазон (а).

Когато размерът на прожектираното изображение е 60 инча или повече, функцията за автоматично фокусиране не
работи.

В зависимост от разположението на проектора и материала на проекционната повърхност функцията за автоматично
фокусиране може да не работи правилно.

Ако функцията за автоматично фокусиране не работи, дезактивирайте функцията [Auto] и регулирайте ръчно.

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Използвайте бутоните  /  или плъзгача във [Focus], за да регулирате.3
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Корекция на трапецовидно изкривяване

Методът на корекция варира в зависимост от изкривяването на прожектираното изображение.

Когато дължините на горния и долния ръб на прожектираното изображение се различават
Използвайте специалното приложение, за да извършите корекция на трапецовидното изкривяване.

Когато дължините на левия и десния ръб на прожектираното изображение се различават
Променете положението или ориентацията на проектора, за да прожектирате перпендикулярно.

Забележка
Ако регулирате прожектираното изображение от [Keystone correction] в  (Settings), може да се получат артефакти.

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Използвайте плъзгача или бутоните  /  на [Keystone correction], за да регулирате.3
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Завъртане на прожектираното изображение

Можете да въртите прожектираното изображение на 180 градуса.

За да въртите прожектираното изображение автоматично
Натиснете [Auto].

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете бутона  или бутона .3
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Винаги да се прожектира постер при стартиране

Настройте постерът да се прожектира при всяко стартиране на проектора от режим на мрежова готовност.

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Startup/Networked Standby settings] — [Initial mode].3

Изберете [Poster].

Когато е избрана функцията [Last mode displayed], проекторът ще бъде поставен в последния избран режим.

Съвет
Първоначалната настройка е [Last mode displayed].

4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Настройка на автоматично включване/мрежова готовност

Можете да поставите проектора в режим на мрежова готовност при определено време или когато е разпознат
смартфон.

Елементи за настройка
[Switch to Networked Standby after inactivity]
Когато проекторът е в режим на постер и не работи повече от 20 минути в тъмно помещение, той влиза в режим
на мрежова готовност и проекционният екран се затъмнява. Всеки път, когато натискате превключвателя,
настройката се превключва между активирана/дезактивирана.
[On at a specified time]
В определеното време проекторът излиза от режим на мрежова готовност и прожектира изображения. Когато
натиснете [On at a specified time], се появява екранът за настройки. Натиснете превключвателя, за да активирате
настройката, след това определете времето. Всеки път, когато натискате превключвателя, настройката се
превключва между активирана/дезактивирана.
[Switch to Networked Standby at a specified time]
В определено време проекторът влиза в режим на мрежова готовност и проекционният екран се затъмнява.
Когато натиснете [Switch to Networked Standby at a specified time], се появява екранът за настройки. Натиснете
превключвателя, за да активирате настройката, след това определете времето. Всеки път, когато натискате
превключвателя, настройката се превключва между активирана/дезактивирана.
[On when smartphone detected]
Когато проекторът разпознае смартфона, той излиза от режим на мрежова готовност и прожектира изображения.
Всеки път, когато натискате превключвателя, настройката се превключва между активирана/дезактивирана.
Когато използвате iPhone, настройте опцията му [Portable Ultra Short Throw Projector Application] — [ALLOW
LOCATION ACCESS] на [Always], за да работи правилно тази функция.
[Switch to Networked Standby when your smartphone moves out of range of Projector]
Когато проекторът установи, че смартфонът и преместен, той влиза в режим на мрежова готовност и затъмнява
проекционния екран. Всеки път, когато натискате превключвателя, настройката се превключва между активирана/
дезактивирана. Когато използвате iPhone, настройте опцията му [Portable Ultra Short Throw Projector Application]
— [ALLOW LOCATION ACCESS] на [Always], за да работи правилно тази функция.

Съвет
Когато смартфонът и прожекторът са свързани, часовникът на проектора автоматично се синхронизира с часовника на
смартфона.

След поставяне на проектора в режим на мрежова готовност с натискане на бутона на захранването, ако смартфонът е
излязъл от обхвата на проектора и след това е възстановен в рамките на пет минути, функцията [On when smartphone
detected] може да не работи. В такъв случай включете проектора ръчно.

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Startup/Networked Standby settings].3

Натиснете [Auto on/Networked Standby].4

Изберете елемента, който ще се настройва.5
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Сродна тема
Включване/изключване на проектора
Поставяне на проектора в режим на мрежова готовност
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Регулиране на настройките на картината

Можете да регулирате настройките на картината на проектора.

Елементи за настройка
[Preset 1]
Този вариант е подходящ за прожектиране върху бяла стена, маса или на под.
[Preset 2], [Preset 3]
Този вариант е подходящ за прожектиране върху жълтеникава стена, маса или на под. Изберете желания
цветови нюанс.
[Custom 1], [Custom 2]
По подразбиране, [Custom 1] е с ориентирана към яркост настройка, а [Custom 2] е с настройка за пригодност към
естествени изображения.  
Можете да натиснете бутона , за да регулирате една от следните настройки:  
[Saturation], [Brightness], [Contrast], [Sharpness] и [White balance]
Натиснете [Reset], за да възстановите настройките по подразбиране.

Сродна тема
Регулиране на яркостта
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Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Picture].3

Изберете елемента, който ще се регулира.4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Регулиране на качеството на изображението по време на прожектиране на
филми с помощта на опцията [Single image] на [My content] (само за iPhone)

Можете да регулирате качеството на изображението, когато прожектирате филми, съхранени в iPhone, с помощта
на опцията [Single image] на [My content].

Елементи за настройка
[Give priority to video quality]
Възпроизвежда филми с оригиналното качество на изображението.
[Give priority to smoothness]
Възпроизвежда филми с по-ниско качество на изображението за гладко възпроизвеждане.

Забележка
Когато е зададено [Give priority to smoothness], стартирането на възпроизвеждането може да отнеме повече време в
зависимост от филма.
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Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [My content settings].3

Натиснете [Video quality for Single image].4

Изберете елемента, който ще се регулира.5

55



Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Настройка на качеството на звука (xLOUD)

 
“xLOUD” е аудиотехнология за възпроизвеждане за подобряване нивото на възпроизвеждане. Можете да се
насладите на динамичен и мощен звук с филми и т.н.
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Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете  (Settings).2

Натиснете [Sound].3

Натиснете превключвателя [xLOUD], за да превключите между активирано и дезактивирано.4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Смяна на името на проектора

Можете да смените името на проектора, показано на вътрешната мрежа. При закупуване е настроено “LSPXP1”.

Съвет
След смяната на името на устройството можете да проверите промененото име на проектора чрез натискане на  на
началния екран на специалното приложение.
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Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Network].3

Натиснете [Device].4

Въведете новото име.5
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Свързване с точка на достъп

Връзката между проектора и точката на достъп (безжичен маршрутизатор) е необходима в следните ситуации.
Свържете смартфона и проектора към една и съща точка на достъп (безжичен маршрутизатор).

При прожектиране на снимки или филми в смартфона.
При управление на постер. 
(При актуализиране на метеорологична информация, изтегляне на постер за разпространение.)
При актуализиране на софтуера на уреда.
При настройка на езика на проектора.

За да се свържете с точка на достъп, с която сте били свързани преди
На екрана Wi-Fi натиснете бутона , след това натиснете бутона [Network history], за да видите точките на
достъп, с които сте били свързани преди. Натиснете бутона на желаната точка на достъп.

За да изтриете точка на достъп
На екрана Wi-Fi натиснете бутона , след това натиснете [Delete current network settings], за да изтриете точката
на достъп, с която сте свързани в момента.  
За да изтриете точка на достъп, показана в [Network history], докоснете и задръжте бутона на точката на достъп,
която ще изтриете.

Съвет
Термините “точка за достъп” и “ключ за шифроване (парола)” варират в зависимост от производителя (“ключ за
шифроване”, “КЛЮЧ”, “ключ WEP”, “ключ за защита”, “кодова фраза”, “ключ за мрежа” и т.н.). Ако не сте сигурни,
консултирайте се с производителя на точката за достъп.

Бутонът AOSS на точката за достъп може да поддържа WPS. Дали се поддържа WPS, вижте в ръководството с
инструкциите на точката за достъп.

Свържете смартфона към точката за достъп.1

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.2

Натиснете бутона  (Settings).3

Натиснете [Network].4

Натиснете [Wi-Fi].5

Натиснете бутона [Connect] , за да свържете към точката за достъп.

Ако точката на достъп изисква вход с парола, натиснете бутона [Password], за да въведете паролата.  
Ако точката на достъп поддържа функцията WPS (Wi-Fi Protected Setup™), натиснете [Connect using Wi-Fi
Protected Setup™], изберете начина на връзка, след това следвайте инструкциите на екрана.

6
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Сродна тема
Проверка на силата на сигнала
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Свързване чрез Wi-Fi Direct

Можете да свържете директно този модул и смартфона (Wi-Fi Direct), без да използвате точка за достъп
(безжичен маршрутизатор).

Забележка
Когато функцията [Wi-Fi Direct] е активирана, функцията за споделяне на екрана на смартфона не е налична. Освен това,
функцията [Wi-Fi Direct] е дезактивирана, когато се установява връзка с HDMI устройство.

Когато функцията [Wi-Fi Direct] е активирана, смартфонът установява равноправна връзка с проектора, следователно той
не може да установи Wi-Fi връзка с точката на достъп (безжичния маршрутизатор). След използване дезактивирайте
функцията [Wi-Fi Direct].

За да дезактивирате функцията [Wi-Fi Direct]
Натиснете превключвателя на функцията [Wi-Fi Direct].

Сродна тема
Прожектиране на снимка/филм на смартфон
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Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Network].3

Натиснете [Wi-Fi Direct].4

Натиснете превключвателя на функцията [Wi-Fi Direct], за да я активирате.

Ако вашият смартфон е смартфон с Android, той се свързва с този модул автоматично. Ако използвате
iPhone или вашият Android смартфон не се свързва автоматично, използвайте екрана за Wi-Fi настройки на
смартфона, за да се свържете с този модул.

5
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Проверка на силата на сигнала

Можете да проверите силата на сигнала на връзката на безжичната локална мрежа между проектора и
безжичния модул/точка на достъп (безжичен маршрутизатор) и силата на сигнала на Bluetooth връзката между
проектора и смартфона.

Съвет
Натиснете бутона  (обновяване), за да обновите индикацията на силата на сигнала.

Забележка
Силата на сигнала между проектора и безжичния модул е показана само ако проекторът е в режим “External input
(HDMI)”.

Силата на сигнала между проектора и точката на достъп (безжичния маршрутизатор) не е показана, когато се използват
следните функции:

Когато проекторът е в режим “External input (HDMI)”
Когато се използва функцията за споделяне за прожектиране на екрана на смартфон
При свързване чрез Wi-Fi Direct

Сродна тема
Свързване с точка на достъп
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Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Network].3

Натиснете [Signal strength].4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Потвърждаване на регистрация при свързване на смартфон

 
Когато нерегистриран смартфон осъществи достъп до проектора, може да се появи екран за потвърждаване,
който ограничава автоматичната регистрация.

Сродна тема
Управление на смартфони, които ще се свързват
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Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Network].3

Натиснете превключвателя [Restrict adding smartphones], за да превключите между активирано и
дезактивирано.

Когато е разрешено, е необходим PIN код за свързване на нерегистриран смартфон. PIN кодът се
изобразява на проекционния екран.

4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Управление на смартфони, които ще се свързват

 
Можете да разрешите/откажете достъп от всеки смартфон, регистриран към проектора. Освен това, можете да
изтриете дадена регистрация.

Забележка
Дори когато регистрацията е била изтрита, изтритото устройство ще бъде регистрирано към списъка на устройства с
достъп, ако устройството има достъп до проектора.
За да откажете автоматична регистрация, активирайте функцията [Restrict adding smartphones].

Можете да настроите функцията [Deny ] за до седем устройства.

Сродна тема
Потвърждаване на регистрация при свързване на смартфон
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Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Network].3

Натиснете [Smartphones added].4

Натиснете устройството, което ще бъде променено.5

Изберете [Allow] или [Deny ].

За да изтриете регистрацията, натиснете [Delete smartphone].

6
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Проверка на Wi-Fi MAC адреса
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Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете  (Settings).2

Натиснете [Network].3

Проверете [Wi-Fi MAC address].4

64



Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Настройка на езика на проектора

При закупуване съобщенията на проектора се изобразяват на същия език като приложението “Portable Ultra Short
Throw Projector Application”.
Преди да настроите, свържете смартфона и проектора към една и съща точка на достъп (безжичен
маршрутизатор).
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Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Projector language settings].3

Изберете желания език.4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Актуализиране на софтуера

Софтуерът на проектора и безжичният модул могат да се актуализират чрез интернет. Когато новата версия на
софтуера е налична, в горния десен ъгъл на началния екран на специалното приложение се появява , а 
се появява на позиция [Update] на менюто за настройка.

Съвет
Свържете проектора към точка за достъп (безжичен маршрутизатор), за да актуализирате.

Препоръчва се да свържете смартфона чрез Wi-Fi, за да извършите актуализацията, тъй като размерът на файла може
да е голям.

 и  се появяват, когато функцията [Update notifications] в [Update] е активирана. Тя е активирана по подразбиране.

Активирайте [Auto-retrieve updates] в [Update], за да изтеглите софтуера автоматично. Когато смартфонът е свързан към
интернет чрез Wi-Fi, новата версия на софтуера ще бъде изтеглена на него. Можете да намалите времето за
актуализация. Настройката е активирана по подразбиране.
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Натиснете и задръжте бутона на захранването на проектора, за да го включите.1

Натиснете бутона  (Settings) на началния екран на приложението “Portable Ultra Short Throw
Projector Application”.

2

Натиснете [Update] — [Update].3

Натиснете [Get update], след което следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате софтуера.

Когато е включена актуализация за безжичния модул, тя се извършва след актуализиране на софтуера на
проектора.
Тя се осъществява при възпроизвеждане на изображения от HDMI устройството, свързано към безжичния
модул.

4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Възстановяване на първоначалните настройки

Можете да върнете специалното приложение към първоначалните настройки. Възстановяването не засяга
изпълнението на слайдшоу и фоновата музика, прехвърлени към проектора.

Сродна тема
Изтриване на съдържание, прехвърлено в проектора
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Стартирайте  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Initialize].3

Натиснете [Reset all settings], след което следвайте инструкциите на екрана, за да извършите
инициализация.

4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Изтриване на съдържание, прехвърлено в проектора

 
Можете да изтриете изображения и фонова музика, прехвърлени към проектора.

Забележка
Когато изпълнявате гореописаните действия, цялото съдържание за разпространение също ще бъде изтрито. 

Сродна тема
Възстановяване на първоначалните настройки
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Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Initialize].3

Натиснете [Delete transferred content], след което следвайте инструкциите на екрана, за да завършите
инициализацията.

4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Проверка на проектора, с който ще се работи, с помощта на специалното
приложение

Когато имате два и повече проектора, можете да регистрирате допълнителни проектори и да изберете
устройството, с което да работите.

Регистриране на допълнителен проектор
Натиснете бутона  (добави), след това следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате.

Смяна на проектора, с който ще се работи
Натиснете върху бутона на избрания проектор.
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Стартирайте  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Add or change Projector].

Появяват се регистрираните към специалното приложение проектори.  се изобразява на устройството,
което е текущо избрано за работа.

3
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Повторно сдвояване на проектора и безжичния модул

Проекторът и безжичният модул вече са сдвоени в момента на закупуване. Когато това сдвояване се премахне,
например след обслужване, ги сдвоете отново.

Относно дисплея на индикатора по време на сдвояване
По време на сдвояване индикаторът на предния панел на безжичния модул мига, както следва:

Мига в бяло два пъти на всеки 1,5 секунди: Опитва да се сдвои с проектора.
Мига в червено: Неуспешно свързване.

Съвет
Натиснете бутона PAIRING с тънък предмет, като например кламер.
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Разединете АС адаптера от безжичния модул.1

След приблизително 10 секунди свържете отново АС адаптера към безжичния модул.2

Стартирайте  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.3

Натиснете бутона  (Settings).4

Натиснете [Initialize].5

Натиснете [Pairing Wireless unit].6

Намерете бутона PAIRING на безжичния модул, след това натиснете бутона [Start].7

Следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите отново.8
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Проверка на Notifications

Прожектира известия за проектора, включително нови постери за разпространение.
Когато има ново известие, ще се покаже  на [Notifications] в менюто за настройки. Числото в  е броят на
непрочетените известия.

Сродна тема
Прожектиране на постер за разпространение

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Стартирайте приложението  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.1

Натиснете бутона  (Settings).2

Натиснете [Notifications].

Показва се списък с известията.

3
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Предпазни мерки

За вашата безопасност

Не позволявайте вода или чужди тела да попадат върху уреда. Това може да причини пожар или токов удар.
Ако в уреда са попаднали вода или чужди тела, изключете го незабавно и разединете захранващия кабел и
свързващите кабели.
Не разглобявайте и не модифицирайте уреда. Това може да причини повреда, пожар или токов удар.
Ако има вероятност за мълнии, не използвайте уреда. Мълниите може да причинят токов удар. Ако има
вероятност за мълнии, изключете уреда от контакта, за да предотвратите пожар, токов удар и повреда.

Относно безопасността

В този уред са включени безжични функции. Радиовълните може да повлияят на работата на други
устройства. Не използвайте това устройство на следните места.

В самолет.
Близо до автоматично управлявано оборудване като автоматични врати или противопожарна аларма.
Ако докато се използва уредът, друго оборудване има проблеми като интерференция, незабавно спрете
използването на уреда.

Не гледайте към проекционния екран дълго време. Непрекъснатото гледане на проекционния екран дълго
време може да причини напрежение в очите. Ако почувствате дискомфорт или болка, веднага спрете
използването на уреда и си починете. Ако след почивката дискомфортът или болката продължат, се
консултирайте с лекар.
На прожектирайте върху лъскава повърхност. Светлината може да се отрази в очите ви и да ги засегне.
Пазете уреда далеч от деца. Ако около врата се увие кабел или се получи друга неправилна употреба, това
може да причини инцидент или нараняване.

Относно работата

Ако уредът няма да се използва дълго време, го изключете от контакта.
Не изпускайте, не удряйте, не натискайте и не поставяйте тежки предмети върху уреда.
Диапазонът на работната температура на уреда е от 5°C до 35°C. Ако уредът се използва на много студено
или горещо място извън диапазона на работната температура, това може да причини повреда.
Не поставяйте уреда там, където има много мазни изпарения, пара, влага или прах. Това може да причини
пожар или токов удар.
Не инсталирайте уреда на опасно неподходящо място. Уредът може да падне и да причини нараняване.
Не подлагайте уреда на силен удар. Ако приложите голяма сила върху уреда, като поставяне на тежък
предмет върху него, ако го изпуснете или стъпите върху него, това може да причини нараняване или повреда.
Въпреки че проекционният прозорец е изработен от закалено стъкло, ако той бъде силно натиснат или
ударен, може да се счупи и да причини наранявания.
Внимавайте да не изпуснете уреда, когато го местите. Ако уредът падне, може да се счупи и да причини
нараняване.

Относно поставянето

Не поставяйте уреда на места, където има много прах или цигарен дим. Прахът и катранът от цигарите
прилепва към компонентите в уреда (като проекционния прозорец) и причинява повреди.
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Не поставяйте уреда на места, където температурата е много висока или ниска или където влажността е
много висока. Особено при силна слънчева светлина или през лятото във вътрешността на автомобила може
да стане много горещо и уредът, оставен в него, може да се деформира или повреди.
Не поставяйте уреда върху неподходяща повърхност. Уредът може да падне или да се преобърне и да
причини наранявания.
Не поставяйте уреда там, където има вода. Това може да причини пожар или токов удар.
Не поставяйте/съхранявайте уреда на място, изложено на пряка слънчева светлина или близо до
отоплително тяло. Топлината може да нагрее уреда и да причини пожар.

Относно AC адаптера и кабелите

Не увреждайте захранващия кабел. Това може да причини пожар или токов удар.
Уверете се, че използвате доставения с уреда AC адаптер. Ако с уреда се използва различен AC адаптер,
това може да причини пожар, токов удар или повреда.
Не докосвайте щепсела с влажни ръце. Това може да причини токов удар.
Преди да осъществите връзките с AC адаптера и свързващите кабели, изключете уреда и свързаното
оборудване и извадете от контакта захранващия кабел.
Не навивайте захранващия кабел или свързващия кабел около AC адаптера. Това може да доведе до
прекъсване на захранващия или свързващия кабел.
Преди да преместите уреда, разединете захранващия кабел и свързващите кабели. Кабелите могат да се
повредят и това да доведе до пожар или токов удар или свързаното оборудване да падне или да се
преобърне и да причини наранявания.
Поставете конектора направо. Ако той се постави под ъгъл, щифтовете може да направят късо съединение и
да причинят пожар.

Относно шума от вентилатора

В проектора е вграден вентилатор, който предпазва от прегряване и образува лек шум, докато е включен.
Този шум не е неизправност. Въпреки това, ако има някакъв необичаен шум, се консултирайте с
квалифициран персонал на Sony.

Относно поддръжката на източника на светлина

Този уред използва лазер и затова са необходими специални мерки и съоръжения за проверката и
поддръжката на компонентите на източника на светлина. Бъдете сигурни, че се консултирате с квалифициран
персонал на Sony.

Относно проектора

Въпреки че този уред е произведен чрез много прецизна технология, е възможно да има някои постоянни
черни и бели пиксели върху проекционния екран. Освен това, може да има ивици с неравен цвят или яркост.
Това е в резултат на конструкцията на проектора и не е неизправност. Цветовият баланс на всеки отделен
проектор е различен; следователно при използване на няколко LCD проектора възпроизвеждането на цвета
между тях може да варира дори ако те са от един и същи модел.
В зависимост от наблюдаваното съдържание основните цветове като червено, синьо или зелено са видими,
когато движите очите си или при определени обстоятелства; това не е неизправност. Това е причинено от
явлението „разслояване на цветовете“, което е специфично за системата на последователно предаване на
цветовете, приета в уреда за изобразяване на изображения. Това явление може да се заглуши с намаляване
на контраста между изображението и фона, като намаляване на яркостта на уреда или увеличаване на
яркостта в помещението.

Относно кондензацията
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Ако проекторът бъде преместен рязко от студено на топло или просто след включване на стайното отопление
в зимна сутрин, може да се получи конденз по повърхността или във вътрешността на проектора. Ако се
получи конденз, оставете проектора изключен, докато кондензът се разсее. Ако проекторът се използва,
докато има конденз, това може да го повреди.

Относно отворите за вентилация

Не закривайте отворите за вентилация (смукателен/изпускателен). Ако отворите за вентилация са затворени,
уредът се нагрява и може да причини пожар или повреда. За да поддържате добра вентилация, спазвайте
следното:

Поставяйте уреда далеч от стени и предмети.

Не използвайте покритие, което затваря отворите за вентилация.

Не поставяйте уреда върху мека тъкан, хартиени документи, дебел килим или малки парчета хартия. Те може
да влязат вътре и да блокират смукателните отвори.

Не дръжте ръката си или предмет близо до изпускателните отвори. Това може да причини изгаряне или
деформации.

Относно проекционния прозорец

Не гледайте към проекционния прозорец. Светлината може да увреди очите ви.
Не закривайте проекционния прозорец. Светлината нагрява препятствието и може да причини повреда,
деформация, изгаряния или пожар.

Предупреждения относно излъчването на топлина от уреда

При използване или зареждане на уреда, уредът или AC адаптерът може да се нагреят; това не е
неизправност. Ако температурата на уреда стане прекалено висока, той може автоматично да се изключи с
цел безопасност. В такъв случай, след като се охлади, го използвайте на по-хладно място.
Ако уредът или AC адаптерът се нагреят необичайно много, това може да е неизправност. Незабавно
изключете уреда и AC адаптера от контакта, след което се консултирайте с квалифициран персонал на Sony.
Не докосвайте работещия уред или AC адаптера за дълго. Продължителният контакт с кожата може да
причини изгаряния. Дори при докосване през дрехите продължителният контакт може да причини изгаряния.
Не използвайте уреда или AC адаптера покрит с кърпи или завивки. Натрупаната топлина може да причини
деформация, неизправност или пожар.

Относно зареждането
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Зареждайте уреда при околна температура между 5 °C и 35 °C. Извън температурния диапазон уредът може
да не се зареди достатъчно.
При използване или зареждане на уреда температурата му може да се повиши; това не е неизправност.
Ако няма да използвате уреда дълго време, го зареждайте на всеки шест месеца, за да предотвратите
спадане на батерията.
Когато уредът не се използва дълго време, времето за зареждане може да е по-дълго.
Когато времето на използване на батерията падне наполовина от първоначалното време, тя може да е
достигнала края на своя експлоатационен срок. Консултирайте се с квалифициран персонал на Sony относно
смяната на презареждащата батерия.

Относно прекъсване на захранването с променлив ток

Когато уредът се изключи с помощта на бутона на захранването, захранването към уреда не е напълно спряно.
За да спрете напълно захранването към уреда, го изключете от контакта. Поставете AC адаптера близо до
стенния контакт, така че да можете бързо да го изключите, ако се появи проблем.

Бележки за безжичната локална мрежа

Sony не носи отговорност за загуби или щети, причинени от загуба или кражба на уреда в резултат на
неоторизиран достъп или злоупотреба с оборудването, което е включено в устройството.

Бележки за сигурността на безжичната локална мрежа

Уверете се, че използвате безжична локална мрежа, която е обезпечена срещу хакерство и достъп от
злонамерени трети лица и други слаби места. Правилните параметри за безопасност на безжичната локална
мрежа са много важни.
Sony не носи отговорност за загуби и щети в резултат на проблеми на сигурността, причинени от липсата на
мерки за безопасност, или неизбежни обстоятелства поради характеристиките на безжичната локална мрежа.

 
Ако имате въпроси или проблеми, прочетете внимателно още веднъж Информация за продукта, Кратко
ръководство и Помощното ръководство. Ако не намерите решение, се консултирайте се с квалифициран
персонал на Sony.

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

75



Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Почистване

Преди почистване се уверете, че сте изключили уреда от контакта.
За да почистите повърхността на проекционния прозорец: 
Внимателно го избършете с мека кърпа, подобна на тази за почистване на очила. Ако има упорити петна, ги
избършете с кърпа, напоена с вода. Не използвайте алкохол, бензен, разредител, киселинни почистващи
препарати, алкални почистващи препарати, абразивни почистващи препарати, химически кърпи за прах и т.н.
За да почистите външната част: 
Внимателно я избършете с мека кърпа. Ако има упорити петна, избършете петната с мека кърпа, която е
напоена с разреден неутрален препарат, и внимателно изцедете, след което избършете външната част отново
със суха кърпа. Не използвайте алкохол, бензен, разредител и т.н.
Ако уредът се търка със замърсена кърпа, може да се надраска.
Ако летлива течност като инсектицид пръсне върху уреда или елемент, изработен от гума или винил остане
във физически контакт с уреда за дълго време, той може да се повреди или цветът на повърхността да
избледнее.
Не докосвайте проекционния прозорец с ръце.

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Спецификации

Преносим проектор Ultra Short Throw (LSPX-P1)
 Проектор

Прожекционна система
LCD прожекционна система със затвор с SXRD с три основни цвята 
Дисплей
0,37 инча SXRD × 1
1 366 × 768 пиксела
Корекция на фокуса
Моторизирана (автоматичен фокус*1)
Размер на прожектираното изображение
22 инча до 80 инча
Източник на светлина
Лазерен диод
Светлоотдаване
100 lm
 

 Батерия
Вградена литиево-йонна батерия
Време за работа
Прибл. 2 часа*2

Време за зареждане
Прибл. 4 часа
 

 Аудио
Високоговорители
Прибл. 25 мм диаметър × 2 (монофонична) бас рефлекторна система
Усилвател
2 W × 2 W монофоничен (4 ома)
Съвместим с xLOUD
 

 Безжична комуникация
Безжична локална мрежа
IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz лента, 5 GHz лента), съвместим с MIMO
Bluetooth
Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)
 

 Общи
Съвместим с Miracast
Вградена памет
4 ГБ*3

Датчици
Датчик за ускорение (положение), датчик за осветяване, датчик за диапазон, приемник на инфрачервено
дистанционно управление (съвместимо с IR Blaster)
Съвместими кодеци/формати
Картина: JPEG, GIF, PNG, BMP
Филм*4: MPEG-2, H.264, MPEG-4, H.263
Приложение за смартфон
Portable Ultra Short Throw Projector Application
Съвместими оперативни системи/устройства
Android 4.4 или по-нова (съвместим с Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy))
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Следните устройства с iOS 9: iPhone 4s или по-нов, iPod Touch 5-то поколение или по-нов, iPad 3-то поколение
или по-нов, iPad mini
Оперативни условия на околната среда
Температура: 5 °C до 35 °C
Влажност: 20% до 80%
(Без кондензация, влажността при 35 °C трябва да е 65% или по-малко)
Захранване
DC 19,5 V (AC адаптер VGP-AC19V77)
Консумация на енергия
Включено: Прибл. 18 W, прибл. 32 W (зареждане)
Режим на мрежова готовност: 6,0 W (Bluetooth)
Размери (ширина × височина × дълбочина)
Прибл. 80 мм × 131 мм × 131 мм
Маса
Прибл. 930 г

Безжичен модул (LSPX-PT1)
 Вход/изход

Конектор HDMI IN
Конектор (преходен) HDMI OUT
Конектор IR BLASTER (минивход)
 

 Безжична комуникация
Безжична локална мрежа
IEEE 802.11a/n (5 GHz лента), MIMO съвместим
 

 Съвместими формати входящи сигнали
480p, 720p, 1080p
 

 Общи
Оперативни условия на околната среда
Температура: 5 °C до 35 °C
Влажност: 20% до 80%
(Без кондензация, влажността при 35 °C трябва да е 65% или по-малко)
Захранване
DC 5 V (AC адаптер LSPX-AC5V2)
Консумация на енергия
При работа: Прибл. 10 W max.
Размери (ширина × височина × дълбочина)
Прибл. 135 мм × 35 мм × 135 мм
Маса
Прибл. 200 г

Допълнителни принадлежности
Стойка за под LSPX-PS1

Конструкцията и характеристиките подлежат на промяна без предупреждение.

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

В зависимост от материала на прожекционната повърхност и местоположението на проектора функцията за автоматично фокусиране
може да не работи правилно. В такива случаи коригирайте фокуса ръчно.

*1

Това време за работа е когато функцията [Picture] е настроена на [Preset 1], силата на звука е настроена на прибл. 80% и е пуснат
филм.

*2

Споделена като част на системата и част на потребителя.*3
Максималният размер на възпроизвеждане на филм е 1080p.*4
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Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Продължителност на батерията на проектора

Напълно зареденият проектор може да се използва приблизително 2 часа.

Съвет
Тази продължителност на батерията е когато функцията [Picture] е настроена на [Preset 1], силата на звука е на
приблизително 80% и се възпроизвежда филм.

Продължителността на батерията може да варира в зависимост от околната температура или други фактори.

Продължителността на батерията може да варира в зависимост от вашия смартфон.
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Търговски марки

“xLOUD” е търговска марка на Sony Corporation.
Произведен по лиценз на лаборатории Dolby. Dolby и символът с двойно D са търговски марки на
лаборатории Dolby.
Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави.
Марката и логото BLUETOOTH SMART са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и
всяка употреба на тези марки от Sony Corporation е по лиценз.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast и Wi-Fi Protected Setup са търговски марки или регистрирани търговски марки на
Wi-Fi Alliance.
Google, логото Google, Android, Google Play, както и YouTube са търговски марки и регистрирани търговски
марки на Google Inc.
Apple, логото Apple, iPhone, iPod touch, iPad и iPad mini са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ
и други страни. App Store е марка за услуги на Apple Inc.

Всички други наименования на системи, продукти и услуги са търговски марки или регистрирани търговски марки
на своите притежатели. В настоящото ръководство знаците ™ или ® не са посочени. Всички права, които не са
изрично записани в настоящия документ, принадлежат на съответните притежатели.

 (Само по отношение на проектора)
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Относно лицензите

MPEG-2 Video
ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE
MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY
PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO,
WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, L.L.C., 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood
Village, CO 80111 U.S.A.

1.

MPEG-4 Visual
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR.
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR (ii)
DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND
NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE
MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION
INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY
BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.HTTP://WWW.MPEGLA.COM

2.

MPEG-4 AVC
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF
A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY
BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM 
 
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE. SUCH LICENSE EXTENDS TO
THIS PRODUCT ONLY AND ONLY TO THE EXTENT OF OTHER NOTICES WHICH MAY BE INCLUDED HEREIN.
THE LICENSE DOES NOT EXTEND TO ANY OTHER PRODUCT REGARDLESS OF WHETHER SUCH PRODUCT
IS INCLUDED WITH THIS LICENSED PRODUCT IN A SINGLE ARTICLE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE
OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

3.

VC-1
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii) DECODING VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND
NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE
VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION
INCLUDING THAT RELATING TO PEOMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY
BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C..HTTP://WWW.MPEGLA.COM 
 
 
 
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE.SUCH LICENSE ENTENDS TO
THE PRODUCT ONLY TO THE EXTENT OF OTHER NOTICES WHICH MAY BE INCLUDED HEREIN. THE
LICENSE DOES NOT EXTEND TO ANY OTHER PRODUCT REGARDLESS OF WHETHER SUCH PRODUCT IS
INCLUDED WITH THIS LICENSED PRODUCT IN A SINGLE ARTICLE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE
OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

4.
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Цветът не е правилен.

В зависимост от цвета на проекционната повърхнина изображенията може да не се прожектират правилно.
Изберете бутона  (Settings) — [Picture] на приложението “Portable Ultra Short Throw Projector Application”, за
да коригирате качеството на картината.
Когато проекторът се използва в студена околна среда, цветът може да е блед или неточен веднага след
включване на проектора. След известно време цветът ще стане правилният.

Сродна тема
Регулиране на настройките на картината
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Прожектираното изображение е изкривено.

Когато дължините на левия и десния ръб на прожектираното изображение се различават, натиснете бутона 
(Settings) на приложението “Portable Ultra Short Throw Projector Application”, след което регулирайте с
[Keystone correction].

Когато дължините на левия и десния ръб на прожектираното изображение се различават, променете
положението или ориентацията на проектора, за да прожектирате перпендикулярно.

Сродна тема
Корекция на трапецовидно изкривяване
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Върху прожектираното изображение има сенки.

Ако проекционната повърхност е неравна, може да се появят сенки. Препоръчва се да се прожектира върху
гладка и плоска повърхност.
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Прожектираното изображение трепти или има малки смущения.

Този уред използва директен лазер, следователно може да се появи петниста структура (наситени петна
върху прожектираното изображение); това не е неизправност. Това явление може до известна степен да се
намали чрез увеличаване на яркостта в помещението и прожектиране върху нелъскава матирана повърхнина.
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Фокусът не може да се коригира

Ако датчикът за диапазон в задната част на проектора не може да измери разстоянието до проекционната
повърхност, функцията за автоматично фокусиране може да не работи правилно. В този случай:

Отстранете препятствията между проектора и проекционната повърхност
Отстранете проектора от стойката или други подобни приспособления
Пазете АС адаптера от закриване на датчика за диапазон (а).

Когато размерът на прожектираното изображение е 60 инча или повече, функцията за автоматично
фокусиране не работи.
В зависимост от разположението на проектора и материала на проекционната повърхност функцията за
автоматично фокусиране може да не работи правилно.
Ако функцията за автоматично фокусиране не работи правилно, натиснете бутона  (Settings) на “Portable
Ultra Short Throw Projector Application”, след което дезактивирайте функцията [Auto]. Коригирайте фокуса
ръчно.

Сродна тема
Регулиране на фокуса
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Не се прожектират изображения от HDMI устройството или качеството на
картината е лошо.

Уверете се, че HDMI кабелът е свързан правилно към HDMI IN терминала на безжичния модул.
Уверете се, че HDMI кабелът е поставен плътно в HDMI IN терминала на безжичния модул. Ако проблемът
все още е налице, опитайте да го разрешите, като извадите и свържете отново HDMI кабела.
В зависимост от силата на сигнала и местоположението на проектора и безжичния модул изображения от
HDMI устройствата може да не се прожектират правилно. Променете положението и ориентацията на
проектора и безжичния модул.
Уверете се, че няма препятствия, които пречат на радиовълната между проектора и безжичния модул, и се
уверете, че проекторът и безжичният модул не са поставени твърде далеч един от друг.
Когато има входящ презредов видеосигнал, качеството на картината може да е лошо.  
Ако се появи съобщение “Input video from HDMI is interlaced. This may cause the video to display incorrectly.
Check the output settings of the device connected to the Wireless unit for a non-interlaced option.”, настройте
изходящата резолюция на изходното HDMI устройство на “Auto”, “1080p”, или “720p”.
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Проекционният екран се затъмнява автоматично или се изключва.

Когато проекторът се използва при високи температури на околната среда или отворите за вентилация
(смукателен/изпускателен) са затворени, яркостта автоматично се намалява, за да се охлади вътрешната
част на проектора. Ако температурата на проектора не спадне дори при намаляване на яркостта,
прожектирането автоматично спира.
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Прожектираното изображение изчезва автоматично или се показва.

Когато функцията [Switch to Networked Standby when your smartphone moves out of range of Projector] е
включена и смартфонът не е разпознат, проекторът ще влезе в режим на мрежова готовност и ще затъмни
проекционния екран. Освен това, когато функцията [On when smartphone detected] е включена и смартфонът е
разпознат, режимът на мрежова готовност ще бъде отменен и проекционният екран ще се покаже
автоматично.  
Тези две настройки работят, когато Bluetooth функцията на смартфона е включена.
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Лошо качество на картината.

Проекторът използва безжична локална мрежа и Bluetooth комуникация, следователно диапазонът на
комуникация може да се намали в зависимост от средата, като например препятствие между проектора и
безжичния модул (или вашия смартфон), силата на сигнала и материала на стената. В такъв случай сменете
разположението на проектора или поставете вашето устройство и проектора по-близо един до друг.
Ако проекторът се използва близо до друго устройство, което използва безжична локална мрежа или
Bluetooth комуникация, може да се получи интерференция, което да доведе до ниска скорост на комуникация
или неизправност във връзката. В такъв случай преместете проектора далеч от другото радиоустройство. Ако
проблемът остане, изключете другото радиоустройство.

Антената е свързана около  на илюстрацията.
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Не може да работи със специалното приложение.

Не можете да работите със същия проектор, когато го управлявате от специалното приложение на друг
смартфон. Затворете приложението или изключете функцията Bluetooth на другия смартфон.
Проекторът използва безжична локална мрежа и Bluetooth комуникация, следователно диапазонът на
комуникация може да се намали в зависимост от средата, като например препятствие между проектора и
безжичния модул (или вашия смартфон), силата на сигнала и материала на стената. В такъв случай сменете
разположението на проектора или поставете вашето устройство и проектора по-близо един до друг.
Ако проекторът се използва близо до друго устройство, което използва безжична локална мрежа или
Bluetooth комуникация, може да се получи интерференция, което да доведе до ниска скорост на комуникация
или неизправност във връзката. В такъв случай преместете проектора далеч от другото радиоустройство. Ако
проблемът остане, изключете другото радиоустройство.

Антената е свързана около  на илюстрацията.
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Не може да установи Bluetooth връзка със смартфона.

Уверете се, че Bluetooth функцията на смартфона е ВКЛЮЧЕНА.
Ако не можете да установите връзка, дори и ако Bluetooth функцията на смартфона е ВКЛЮЧЕНА, изключете
Bluetooth функцията на смартфона и я включете отново.
Специалното приложение не може да се използва на няколко смартфона едновременно. Затворете
приложението, което се използва на другия смартфон. Или изключете функцията Bluetooth на другия
смартфон.
Изключете проектора и го включете отново.
Сдвоете повторно проектора и безжичния модул. За подробна информация натиснете тук.

Сродна тема
Включване/изключване на проектора
Инсталиране на специалното приложение и извършване на първоначални настройки
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На дисплея се показва [Device info incorrect] и не може да се установи Bluetooth
връзка със смартфона.

Повторно свързване на проектора и смартфона чрез долната процедура.  
За смартфони Android:

 
За iPhone:

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

От настройката на Bluetooth на смартфона изберете , показано от дясната страна на името на сдвоения
проектор, който ще се разединява.

1.

Стартирайте специалното приложение и работете отново.
Проекторът и смартфонът са автоматично свързани с помощта на Bluetooth връзка.

2.

От настройката на Bluetooth на iPhone изберете , показано от дясната страна на името на сдвоения
проектор, който ще се разединява.

1.

Стартирайте специалното приложение и работете отново.
Проекторът и смартфонът са автоматично свързани с помощта на Bluetooth връзка.

2.
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Характеристики на уреда

Този уред е “Преносим проектор Ultra Short Throw”, при който се използва лазерен източник на светлина и лещи с
ултракъс фокус.
Инсталирайте специалното приложение “Portable Ultra Short Throw Projector Application” на смартфон, за да
управлявате уреда. Това ви дава възможност да прожектирате и да се наслаждавате на изображения на HDMI
устройство, свързано към доставения безжичен модул.
Просто поставете уреда близо до стена, за да прожектирате изображения с размер от 22 до 80 инча в диапазона
на праволинейно излъчване. Освен на стени, уредът може да прожектира 22-инчови изображения върху маса
или под. В уреда са вградени литиево-йонна презареждаща се батерия и високоговорители, което ви дава
възможност да се наслаждавате на изображенията навсякъде, без да са необходими кабели.

Забележка
Изображенията на екраните и илюстрациите в настоящото ръководство за помощ могат да се различават от
действителния продукт.

Конструкцията и характеристиките подлежат на промяна без предупреждение.

4-590-212-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

95



Помощно ръководство

Преносим проектор Ultra Short Throw
LSPX-P1

Съобщение относно прекратяването на функцията за свързване “IFTTT”

Като взехме предвид броя на потребителите, използващи функцията за свързване “IFTTT”, инсталирана на
преносимия проектор Ultra Short Throw LSPX-P1 (наричана по-нататък “тази функция”), решихме да я прекратим
след актуализацията на приложението, планирана за началото на декември 2018 г. Молим Ви да ни съдействате,
като актуализирате приложението до най-новата версия, предлагана в Google Play и App Store след началото на
декември 2018 г.

След актуализиране на приложението слайдшоутата на снимките, публикувани във “Facebook” или “Instagram” и
конфигурирани преди това чрез тази функция, както и свързаните с любимата Ви уеб услуга слайдшоута (от
аплета), повече няма да са налични.  
Ако искате да продължите да разглеждате снимките и филмите на своя смартфон след актуализиране на
приложението, можете да го направите, като изберете желаните снимки и филми в “My content”. За подробности
вижте съобщението на следната страница:  
http://helpguide.sony.net/projector/lspxp1/v1/bg/contents/TP0001604775.html  
Моля, имайте предвид, че поради изтичане на договора с доставчика на услугата “IFTTT” тази функция ще бъде
напълно прекратена след 15 март 2019 г.

Извиняваме се за причиненото неудобство на клиентите, използващи тази функция.
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