
Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Pokud narazíte na problémy nebo pokud budete mít dotazy týkající se používání přenosného projektoru s velice krátkou
projekční vzdáleností, použijte tento návod.

Oznámení týkající se ukončení funkce propojení „IFTTT“

 
Funkce této jednotky
Představuje funkce a způsob používání této jednotky.

Před prvním použitím

Kontrola obsahu balení

Umístění ovládacích prvků

Umístění ovládacích prvků (Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností)

Umístění ovládacích prvků (bezdrátová jednotka)

Kontrolky

Domovská obrazovka speciální aplikace

Příprava

Místo instalace projektoru

Příprava napájení

Nabíjení projektoru

Výdrž baterie projektoru

Připojení bezdrátové jednotky k elektrické zásuvce
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Vypnutí/zapnutí napájení

Vypnutí/zapnutí projektoru

Přepnutí projektoru do pohotovostního režimu se sítí

Instalace speciální aplikace a provedení výchozích nastavení

Připojení jiného zařízení k bezdrátové jednotce

Připojení zařízení nebo televizoru HDMI

Připojení zařízení IR Blaster

Vypnutí/zapnutí napájení

Vypnutí/zapnutí projektoru

Přepnutí projektoru do pohotovostního režimu se sítí

Jak používat speciální aplikaci

Domovská obrazovka speciální aplikace

Aktualizace softwaru

Promítání plakátu

Promítání hodin

Promítání informací o počasí

Promítání předinstalované prezentace

Promítání distribučního plakátu

Nastavení intervalu změny fotografie

Promítání snímků ze zařízení HDMI připojeného k bezdrátové jednotce

Promítání snímků ze zařízení HDMI připojeného k bezdrátové jednotce

Promítání fotografie/filmu z chytrého telefonu

Promítání fotografie/filmu z chytrého telefonu

Promítání fotografie/filmu z chytrého telefonu ve formě prezentace

Nastavení intervalu změny fotografie

Používání funkce zrcadlení k promítání obrazovky chytrého telefonu

Používání funkce zrcadlení k promítání obrazovky chytrého telefonu (pouze pro chytré telefony Android)

Promítání fotografií/filmů ze zařízení v domácí síti

Promítání fotografií/filmů ze zařízení v domácí síti

2



Nastavení

Úprava hlasitosti

Úprava jasu

Úprava ostření

Korekce lichoběžníkového zkreslení

Natočení promítaného obrazu

Vždy promítat plakát při spuštění

Natavení automatického zapnutí / pohotovostního režimu se sítí

Úprava nastavení obrazu

Nastavení kvality obrazu při promítání filmů pomocí funkce [Single image] v části [My content] (pouze pro přístroj
iPhone)

Úprava kvality zvuku (xLOUD)

Konfigurace nastavení sítě

Změna názvu zařízení projektoru

Připojení k přístupovému bodu

Připojení pomocí Wi-Fi Direct

Kontrola síly signálu

Potvrzení registrace při připojení chytrého telefonu

Správa připojovaných chytrých telefonů

Kontrola adresy Wi-Fi MAC

Nastavení jazyka projektoru

Aktualizace softwaru

Reset na výchozí nastavení

Vymazání obsahu uloženého v projektoru

Kontrola projektoru, který bude ovládán pomocí speciální aplikace

Opětovné párování projektoru a bezdrátové jednotky

Kontrola Notifications

Bezpečnostní opatření / Specifikace

Bezpečnostní opatření

Čištění
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Specifikace

Výdrž baterie projektoru

Ochranné známky

Licence

Řešení problémů / Časté dotazy

Časté dotazy

Barvy nejsou správné.

Promítaný obraz je zkreslený.

Na promítaném obrazu se nacházejí stíny.

Promítaný obraz se chvěje nebo se objevuje šum sestávající z malých bodů.

Ostření nelze upravit

Snímky ze zařízení HDMI se nepromítají nebo je kvalita obrazu špatná.

Projekční obrazovka se automaticky stmívá nebo se projekční obrazovka vypíná.

Promítaný obraz automaticky zmizí nebo je promítaný obraz zobrazen.

Špatná kvalita obrazu.

Nelze ovládat pomocí speciální aplikace.

S chytrým telefonem nelze navázat spojení Bluetooth.

Zobrazí se [Device info incorrect] a s chytrým telefonem nelze navázat spojení Bluetooth.
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Kontrola obsahu balení

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda jsou v něm obsaženy všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá položka
chybí, obraťte se na prodejce.
Čísla v ( ) uvádějí počet kusů dané položky.

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností (LSPX-P1) (1)

Bezdrátová jednotka (LSPX-PT1) (1)

Síťový adaptér VGP-AC19V77 (19,5 V / pro projektor) (1)

Síťový adaptér LSPX-AC5V2 (5 V / pro bezdrátovou jednotku) (1)

Napájecí kabel (4)

IR Blaster (1)

Počáteční instrukce (1)
Referenční příručka (1)
Záruka (1)

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Umístění ovládacích prvků (Přenosný projektor s velice krátkou projekční
vzdáleností)

Níže je popsáno umístění ovládacích prvků projektoru.

Větrací otvory (vstupní/výstupní)1.
Projekční okénko
Promítá snímky na stěnu, stůl nebo podlahu.

2.

Přijímač dálkového ovládání
Přijímá signály z dálkového ovládání zařízení HDMI, přenáší tyto signály do zařízení HDMI připojeného k bezdrátové
jednotce a umožňuje vám tak ovládat zařízení HDMI. Bezdrátová jednotka a zařízení HDMI by měly být propojeny
pomocí zařízení IR Blaster (je součástí dodávky).

3.

Reproduktory4.
Kontrolka napájení
Uvádí stav napájení a baterie projektoru.

5.

Tlačítko napájení
Stisknutím a přidržením projektor zapnete/vypnete. Lehkým stisknutím, zatímco je projektor zapnutý, můžete
přepínat mezi pohotovostním režimem se sítí / zapnutým projektorem.

6.

Čidlo osvětlení
Měří okolní světlo, podle kterého projektor upravuje jas projekční obrazovky.

7.

Konektor DC IN 19.5V
Slouží k připojení síťového adaptéru VGP-AC19V77 (je součástí dodávky).

8.

Čidlo vzdálenosti
Měří vzdálenost mezi projektorem a povrchem, na který je obraz promítán.

9.

Tlačítko RESET
Resetuje a restartuje projektor.

10.

Kontrolka nabíjení
Rozsvítí se během nabíjení.

11.

Zástrčka napájení stojanu (prodává se samostatně)
Napájí stojan na podlahu (prodává se samostatně), když je projektor upevněn na stojanu.

12.
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Příbuzné téma
Kontrolky

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Umístění ovládacích prvků (bezdrátová jednotka)

Níže je popsáno umístění ovládacích prvků bezdrátové jednotky.

Příbuzné téma
Kontrolky
Připojení zařízení IR Blaster

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Konektor HDMI IN
Slouží k připojení zařízení HDMI pomocí běžně dostupného kabelu HDMI. Umožňuje vám promítat snímky z
připojeného zařízení.

1.

Konektor HDMI OUT
Slouží k připojení televizoru pomocí běžně dostupného kabelu HDMI. Umožňuje vám zobrazovat snímky ze zařízení
připojeného k bezdrátové jednotce na obrazovce televizoru.

2.

Konektor IR BLASTER
Slouží k připojení zařízení IR Blaster (je součástí dodávky)

3.

Konektor DC IN 5V
Slouží k připojení síťového adaptéru LSPX-AC5V2 (je součástí dodávky).

4.

Tlačítko PAIRING
Projektor a bezdrátová jednotka již byly v okamžiku zakoupení spárovány (bylo pro ně nastaveno připojení). Pokud
bude párování odstraněno, například po provedení údržby, spárujte je znovu pomocí tohoto tlačítka PAIRING.

5.

Kontrolka
Označuje stav bezdrátové jednotky.

6.
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Kontrolky

Níže je uveden význam kontrolek projektoru a bezdrátové jednotky:

Kontrolky projektoru

Kontrolka bezdrátové jednotky

Svítí bíle: Jednotka je připojena k projektoru.  
Svítí bíle při připojení k elektrické zásuvce, zatímco je bezdrátová jednotka vypnutá. Kontrolka zhasne, jakmile bude
bezdrátová jednotka připravena ke spuštění.
Bliká bíle jednou za sekundu: Probíhá aktualizace softwaru.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Kontrolka napájení

Nesvítí: Napájení je vypnuté.
Svítí bíle (tlumeně): Projektor se nachází v pohotovostním režimu se sítí.
Svítí bíle (jasně): Napájení je zapnuté.
Bliká červeně

Bliká každé čtyři sekundy: Baterie je téměř vybitá.
Bliká každé dvě sekundy: Teplota uvnitř projektoru je příliš vysoká nebo příliš nízká. Ponechte projektor
nějakou dobu při pokojové teplotě, potom jej znovu zapněte.
Bliká třikrát každé tři sekundy: U projektoru se vyskytla závada. Obraťte se na svého prodejce.

1.

Kontrolka nabíjení

Nesvítí: Nabíjení bylo dokončeno.
Svítí: Probíhá nabíjení.

2.

9



Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Domovská obrazovka speciální aplikace

Popis položek zobrazených na domovské obrazovce aplikace „Portable Ultra Short Throw Projector Application“.

Tlačítko  (název zařízení projektoru)
Zobrazuje název zařízení aktuálně připojeného projektoru.

1.

Posuvník  pro nastavení hlasitosti2.
Poster
Přepne projektor do „režimu plakátu“.
Klepněte na  v pravém horním rohu oblasti [Poster] a vybráním možnosti [Change poster] změňte typ plakátu.
Když je vybrán režim plakátu, můžete změnit typ plakátu klepnutím na možnost [Change poster].

3.

External input (HDMI)
Přepne projektor do režimu „External input (HDMI)“.
Klepnutím můžete promítat snímky ze zařízení HDMI připojeného k bezdrátové jednotce.

4.

My content
Klepnutím můžete promítat fotografie nebo filmy uložené v chytrém telefonu pomocí speciální aplikace.
Klepněte na  v pravém horním rohu oblasti [My content] a vyberte možnost [Slideshow] nebo [Single image].
[Slideshow]: Promítá fotografie a filmy ve formě prezentace.
[Single image]: Promítá fotografii nebo film.

5.

Zbývající kapacita baterie projektoru6.
Stav připojení Bluetooth
Zobrazuje „ Connected“, když rozhraní Bluetooth není připojeno, ale projektor a chytrý telefon jsou připojeny ke
stejnému přístupovému bodu (bezdrátovému směrovači LAN).

7.

Tlačítko  (Pohotovostní režim se sítí / Zapnuto)8.
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O obrazovce s upozorněními chytrého telefonu
Když jsou chytrý telefon a projektor spojeny, na obrazovce s upozorněními chytrého telefonu se zobrazí upozornění
„Portable Ultra Short Throw Projector Application“. V tomto upozornění můžete projektor přepínat mezi pohotovostním
režimem se sítí a zapnutým zařízením a upravovat hlasitost.
Obrazovku s upozorněními otevřete tažením prstem od horního okraje obrazovky chytrého telefonu. U zařízení iPhone
zobrazíte upozornění této aplikace klepnutím na možnost „Today“ (a).
 
Chytrý telefon Android

iPhone

Přepíná mezi pohotovostním režimem se sítí a zapnutým zařízením.

Tlačítko  (Settings)
Otevírá nabídku nastavení.

9.

Tlačítko pohotovostní režim se sítí / zapnuté zařízení1.
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Tip
Obrazovka s upozorněními se může lišit v závislosti na chytrém telefonu.

Příbuzné téma
Promítání hodin
Promítání informací o počasí
Promítání předinstalované prezentace
Používání funkce zrcadlení k promítání obrazovky chytrého telefonu (pouze pro chytré telefony Android)
Promítání fotografií/filmů ze zařízení v domácí síti
Promítání snímků ze zařízení HDMI připojeného k bezdrátové jednotce
Promítání fotografie/filmu z chytrého telefonu
Úprava hlasitosti
Úprava jasu
Úprava ostření
Korekce lichoběžníkového zkreslení
Natočení promítaného obrazu

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Tlačítko úpravy hlasitosti2.
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Místo instalace projektoru

Kromě stěny může projektor promítat fotografie a filmy také na stůl nebo na podlahu. Umístěte projektor na místo
vhodné pro povrch, na který se chytáte promítat.

Promítání na stěnu
Velikost promítaného obrazu se liší podle vzdálenosti od stěny.

0 cm: 22 palců
Přibl. 9 cm: 40 palců
Přibl. 19 cm: 60 palců
Přibl. 28 cm: 80 palců

Promítání na stůl nebo na podlahu
Velikost promítaného obrazu je přibližně 22 palců.

Tip
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Když projektor zvednete a přenášíte, projekční světlo se ztlumí, aby vám nesvítilo do očí.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Nabíjení projektoru

Projektor obsahuje lithium-iontovou nabíjecí baterii. Je-li baterie téměř vybitá, kontrolka napájení začne blikat červeně.
Připojte dodaný síťový adaptér, abyste projektor nabili.

Tip
Úplné nabití zcela vybité baterie trvá zhruba čtyři hodiny.

Kontrolka nabíjení se může rozsvítit, aby bylo možné zkontrolovat zbývající nabití baterie, i když je baterie plně nabitá.

Příbuzné téma
Výdrž baterie projektoru
Vypnutí/zapnutí projektoru

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Připojte napájecí kabel (je součástí dodávky) k síťovému adaptéru (19,5 V) projektoru (je součástí
dodávky).

1

Připojte síťový adaptér ke konektoru DC IN 19.5V projektoru.2

Zástrčku napájecího kabelu pevně zapojte do elektrické zásuvky.

Jakmile bude nabíjení zahájeno, kontrolka nabíjení (a) začne svítit jantarově. Jakmile bude nabíjení dokončeno,
kontrolka nabíjení zhasne.

3
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Výdrž baterie projektoru

Plně nabitý projektor lze používat přibližně po dobu 2 hodin.

Tip
Tato výdrž baterie platí, když je volba [Picture] nastavena na možnost [Preset 1], hlasitost je nastavena přibližně na 80 % a je
přehráván film.

Výdrž baterie se může lišit v závislosti na okolní teplotě nebo dalších faktorech.

Výdrž baterie se může lišit v závislosti na chytrém telefonu.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Připojení bezdrátové jednotky k elektrické zásuvce

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Připojte napájecí kabel (je součástí dodávky) k síťovému adaptéru (5 V) bezdrátové jednotky (je součástí
dodávky).

1

Připojte síťový adaptér ke konektoru DC IN 5V bezdrátové jednotky.2

Zástrčku napájecího kabelu pevně zapojte do elektrické zásuvky.

Po zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky se zapne napájení. Bílá kontrolka (a) se rozsvítí a
bezdrátová jednotka začne přípravu pro spuštění (30 až 40 sekund). Jakmile bude bezdrátová jednotka připravena
ke spuštění, kontrolka zhasne.

3
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Vypnutí/zapnutí projektoru

Zapnutí
Stiskněte a přidržte tlačítko napájení (a). Projektor se zapne a kontrolka napájení (b) začne svítit bíle.

Vypnutí
Stiskněte a přidržte tlačítko napájení (a). Projektor se vypne a kontrolka napájení (b) zhasne.
Chcete-li přepnout projektor do pohotovostního režimu se sítí, lehce stiskněte tlačítko napájení (a).

Tip
Bezdrátová jednotka se zapne, když ji připojíte ke zdroji napájení.

Když na domovské obrazovce speciální aplikace „Portable Ultra Short Throw Projector Application“ klepnete na tlačítko 
(Pohotovostní režim se sítí), projektor přejde do pohotovostního režimu se sítí. Abyste projektor vypnuli, stiskněte a přidržte
tlačítko napájení na projektoru.

Když je projektor vypnutý, je také odpojen od připojení Bluetooth a od přístupového bodu (bezdrátového routeru).

Příbuzné téma
Přepnutí projektoru do pohotovostního režimu se sítí

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Přepnutí projektoru do pohotovostního režimu se sítí

Když nebudete projektor po určitou dobu používat, přepněte ho do pohotovostního režimu se sítí, abyste snížili jas
projekční obrazovky.

Přechod do pohotovostního režimu se sítí
Přejděte do pohotovostního režimu se sítí buď z projektoru, nebo z chytrého telefonu.

Tělo projektoru: Lehce stiskněte tlačítko napájení (a).
„Portable Ultra Short Throw Projector Application“: Klepněte na tlačítko  (zapnutí) (c) na domovské obrazovce.

Zatímco je projektor v pohotovostním režimu se sítí, bude kontrolka napájení (b) svítit bíle.

Obnova činnosti z pohotovostního režimu se sítí
Obnovte činnost z pohotovostního režimu buď z projektoru, nebo z chytrého telefonu.

Tělo projektoru: Lehce stiskněte tlačítko napájení (a).
„Portable Ultra Short Throw Projector Application“: Klepněte na tlačítko  (zapnutí) (c) na domovské obrazovce.

Tip
K úpravě přepínání mezi pohotovostním režimem se sítí a zapnutým zařízením můžete také použít upozornění „Portable Ultra
Short Throw Projector Application“ zobrazené v oblasti upozornění chytrého telefonu.

Pomocí možnosti [Auto on/Networked Standby] aplikace „Portable Ultra Short Throw Projector Application“ můžete projektor do
pohotovostního režimu se sítí přepínat automaticky za následujících podmínek.

Když se projektor nachází v režimu plakátu a vy na něm v tmavé místnosti po dobu více než 20 minut neprovedete žádnou
operaci
Ve stanovenou dobu
Když se chytrý telefon vzdálí mimo dosah projektoru (například když s chytrým telefonem od projektoru odejdete)

Příbuzné téma
Natavení automatického zapnutí / pohotovostního režimu se sítí

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Instalace speciální aplikace a provedení výchozích nastavení

Projektor ovládejte a nakonfigurujte pomocí speciální aplikace projektoru „Portable Ultra Short Throw Projector
Application“. Aplikaci „Portable Ultra Short Throw Projector Application“ můžete do chytrého telefonu nainstalovat z
obchodu Google Play nebo App Store.

Kompatibilní chytrý telefon
Android
Android 4.4 nebo novější (kompatibilní s Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy))

iPhone
Následující zařízení s iOS 9: iPhone 4s nebo novější, iPod Touch 5. generace nebo novější, iPad 3. generace nebo
novější, iPad mini

Tip
V projektoru může být zaregistrováno až osm chytrých telefonů. Když budete chtít zaregistrovat další, bude nejstarší registrace
přepsána novou.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Aplikaci „Portable Ultra Short Throw Projector Application“ můžete stáhnout a nainstalovat z obchodu
Google Play nebo App Store.

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

1

Po dokončení instalace spusťte aplikaci „Portable Ultra Short Throw Projector Application“.2

Výchozí nastavení proveďte podle pokynů na obrazovce „Portable Ultra Short Throw Projector
Application“.

3
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Připojení zařízení nebo televizoru HDMI

K bezdrátové jednotce můžete připojit zařízení HDMI, například přehrávač Blu-ray Disc™ nebo počítač, a promítat tak
ze zařízení HDMI snímky.
Abyste také mohli zobrazovat snímky ze zařízení HDMI na obrazovce televizoru, připojte televizor k bezdrátové
jednotce.
K připojení zařízení HDMI je zapotřebí kabel HDMI (prodává se samostatně).

Tip

Propojte konektor HDMI IN bezdrátové jednotky a konektor HDMI OUT zařízení HDMI pomocí kabelu HDMI
(prodává se samostatně).

1

Abyste také mohli zobrazovat snímky ze zařízení HDMI na obrazovce televizoru, propojte konektor HDMI
OUT bezdrátové jednotky a konektor HDMI IN televizoru pomocí kabelu HDMI (prodává se samostatně).

2
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Připojení zařízení IR Blaster (je součástí dodávky) vám umožní ovládat zařízení HDMI namířením jeho dálkovým ovládáním na
projektor. To je užitečné, pokud jsou projektor a zařízení HDMI umístěny na jiných místech. Podrobnosti o připojení zařízení IR
Blaster naleznete zde.

Při použití prokládaného obrazového signálu může být zhoršena kvalita obrazu. Nastavte výstupní rozlišení zařízení HDMI na
„Auto“, „1080p“ nebo „720p“.

Příbuzné téma
Připojení zařízení IR Blaster
Promítání snímků ze zařízení HDMI připojeného k bezdrátové jednotce

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Připojení zařízení IR Blaster

Propojením bezdrátové jednotky a zařízení HDMI se zařízením IR Blaster (je součástí dodávky) můžete ovládat zařízení
HDMI namířením dálkového ovládání na projektor. To je užitečné, pokud jsou projektor a zařízení HDMI umístěny na
jiných místech.

Zařízení IR Blaster připojte ke konektoru IR BLASTER bezdrátové jednotky.1

Umístěte hlavici zařízení IR BLASTER na zařízení HDMI tak, aby hlavice mířila na přijímač dálkového
ovládání zařízení.

Přijímač dálkového ovládání najdete podle návodu k použití dodaného se zařízením HDMI.

2
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Příbuzné téma
Připojení zařízení nebo televizoru HDMI

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Namiřte dálkové ovládání zařízení HDMI na přijímač dálkového ovládání projektoru (a), potom dálkové
ovládání použijte.

Pokud zařízení HDMI nereaguje, změňte směr zařízení IR Blaster.
Zkontrolujte, zda zařízení IR Blaster funguje správně, potom je připevněte pomocí oboustranného lepicího štítku (je
součástí dodávky).

3

24



Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Vypnutí/zapnutí projektoru

Zapnutí
Stiskněte a přidržte tlačítko napájení (a). Projektor se zapne a kontrolka napájení (b) začne svítit bíle.

Vypnutí
Stiskněte a přidržte tlačítko napájení (a). Projektor se vypne a kontrolka napájení (b) zhasne.
Chcete-li přepnout projektor do pohotovostního režimu se sítí, lehce stiskněte tlačítko napájení (a).

Tip
Bezdrátová jednotka se zapne, když ji připojíte ke zdroji napájení.

Když na domovské obrazovce speciální aplikace „Portable Ultra Short Throw Projector Application“ klepnete na tlačítko 
(Pohotovostní režim se sítí), projektor přejde do pohotovostního režimu se sítí. Abyste projektor vypnuli, stiskněte a přidržte
tlačítko napájení na projektoru.

Když je projektor vypnutý, je také odpojen od připojení Bluetooth a od přístupového bodu (bezdrátového routeru).

Příbuzné téma
Přepnutí projektoru do pohotovostního režimu se sítí

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Přepnutí projektoru do pohotovostního režimu se sítí

Když nebudete projektor po určitou dobu používat, přepněte ho do pohotovostního režimu se sítí, abyste snížili jas
projekční obrazovky.

Přechod do pohotovostního režimu se sítí
Přejděte do pohotovostního režimu se sítí buď z projektoru, nebo z chytrého telefonu.

Tělo projektoru: Lehce stiskněte tlačítko napájení (a).
„Portable Ultra Short Throw Projector Application“: Klepněte na tlačítko  (zapnutí) (c) na domovské obrazovce.

Zatímco je projektor v pohotovostním režimu se sítí, bude kontrolka napájení (b) svítit bíle.

Obnova činnosti z pohotovostního režimu se sítí
Obnovte činnost z pohotovostního režimu buď z projektoru, nebo z chytrého telefonu.

Tělo projektoru: Lehce stiskněte tlačítko napájení (a).
„Portable Ultra Short Throw Projector Application“: Klepněte na tlačítko  (zapnutí) (c) na domovské obrazovce.

Tip
K úpravě přepínání mezi pohotovostním režimem se sítí a zapnutým zařízením můžete také použít upozornění „Portable Ultra
Short Throw Projector Application“ zobrazené v oblasti upozornění chytrého telefonu.

Pomocí možnosti [Auto on/Networked Standby] aplikace „Portable Ultra Short Throw Projector Application“ můžete projektor do
pohotovostního režimu se sítí přepínat automaticky za následujících podmínek.

Když se projektor nachází v režimu plakátu a vy na něm v tmavé místnosti po dobu více než 20 minut neprovedete žádnou
operaci
Ve stanovenou dobu
Když se chytrý telefon vzdálí mimo dosah projektoru (například když s chytrým telefonem od projektoru odejdete)

Příbuzné téma
Natavení automatického zapnutí / pohotovostního režimu se sítí

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Domovská obrazovka speciální aplikace

Popis položek zobrazených na domovské obrazovce aplikace „Portable Ultra Short Throw Projector Application“.

Tlačítko  (název zařízení projektoru)
Zobrazuje název zařízení aktuálně připojeného projektoru.

1.

Posuvník  pro nastavení hlasitosti2.
Poster
Přepne projektor do „režimu plakátu“.
Klepněte na  v pravém horním rohu oblasti [Poster] a vybráním možnosti [Change poster] změňte typ plakátu.
Když je vybrán režim plakátu, můžete změnit typ plakátu klepnutím na možnost [Change poster].

3.

External input (HDMI)
Přepne projektor do režimu „External input (HDMI)“.
Klepnutím můžete promítat snímky ze zařízení HDMI připojeného k bezdrátové jednotce.

4.

My content
Klepnutím můžete promítat fotografie nebo filmy uložené v chytrém telefonu pomocí speciální aplikace.
Klepněte na  v pravém horním rohu oblasti [My content] a vyberte možnost [Slideshow] nebo [Single image].
[Slideshow]: Promítá fotografie a filmy ve formě prezentace.
[Single image]: Promítá fotografii nebo film.

5.

Zbývající kapacita baterie projektoru6.
Stav připojení Bluetooth
Zobrazuje „ Connected“, když rozhraní Bluetooth není připojeno, ale projektor a chytrý telefon jsou připojeny ke
stejnému přístupovému bodu (bezdrátovému směrovači LAN).

7.

Tlačítko  (Pohotovostní režim se sítí / Zapnuto)8.
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O obrazovce s upozorněními chytrého telefonu
Když jsou chytrý telefon a projektor spojeny, na obrazovce s upozorněními chytrého telefonu se zobrazí upozornění
„Portable Ultra Short Throw Projector Application“. V tomto upozornění můžete projektor přepínat mezi pohotovostním
režimem se sítí a zapnutým zařízením a upravovat hlasitost.
Obrazovku s upozorněními otevřete tažením prstem od horního okraje obrazovky chytrého telefonu. U zařízení iPhone
zobrazíte upozornění této aplikace klepnutím na možnost „Today“ (a).
 
Chytrý telefon Android

iPhone

Přepíná mezi pohotovostním režimem se sítí a zapnutým zařízením.

Tlačítko  (Settings)
Otevírá nabídku nastavení.

9.

Tlačítko pohotovostní režim se sítí / zapnuté zařízení1.
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Tip
Obrazovka s upozorněními se může lišit v závislosti na chytrém telefonu.

Příbuzné téma
Promítání hodin
Promítání informací o počasí
Promítání předinstalované prezentace
Používání funkce zrcadlení k promítání obrazovky chytrého telefonu (pouze pro chytré telefony Android)
Promítání fotografií/filmů ze zařízení v domácí síti
Promítání snímků ze zařízení HDMI připojeného k bezdrátové jednotce
Promítání fotografie/filmu z chytrého telefonu
Úprava hlasitosti
Úprava jasu
Úprava ostření
Korekce lichoběžníkového zkreslení
Natočení promítaného obrazu

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Tlačítko úpravy hlasitosti2.
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Aktualizace softwaru

Software projektoru a bezdrátové jednotky lze aktualizovat prostřednictvím internetu. Když bude k dispozici nová verze
softwaru, objeví se v pravé horní části domovské obrazovky speciální aplikace  a u položky [Update] nabídky
nastavení se objeví .

Tip
Pro provedení aktualizace připojte projektor k přístupovému bodu (bezdrátovému routeru).

Doporučujeme, abyste chytrý telefon při provádění aktualizace připojili pomocí Wi-Fi, protože soubor může být velký.

 a  se zobrazí, když je zapnuta možnost [Update notifications] v nabídce [Update]. Ve výchozím nastavení je možnost
povolena.

Chcete-li software stahovat automaticky, zapněte možnost [Auto-retrieve updates] v nabídce [Update]. Když je chytrý telefon
připojen k internetu pomocí Wi-Fi, bude do něj stažena nová verze softwaru. Můžete omezit čas, který aktualizace zabere. Ve
výchozím stavu je nastavení povoleno.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Stisknutím a přidržením tlačítka napájení projektor zapněte.1

Klepněte na možnost  (Settings) na domovské obrazovce aplikace „Portable Ultra Short Throw Projector
Application“.

2

Klepněte na možnost [Update] — [Update].3

Klepněte na možnost [Get update], potom nainstalujte aktualizaci podle pokynů na obrazovce.

Když je součástí i aktualizace bezdrátové jednotky, bude provedena po aktualizaci softwaru projektoru.
Bude provedena při přehrávání snímků ze zařízení HDMI připojeného k bezdrátové jednotce.

4
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Promítání hodin

Promítá hodiny.

Tip
Hodiny se automaticky synchronizují s hodinami chytrého telefonu.

Příbuzné téma
Připojení k přístupovému bodu
Připojení pomocí Wi-Fi Direct

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na pravou horní část oblasti [Poster] a vyberte možnost [Change poster].

Když je vybrán režim plakátu, klepněte na možnost [Change poster].

2

Klepněte na možnost [Weather/clock].3

Vyberte požadovaný typ hodin.4
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Promítání informací o počasí

Promítá informace o počasí pro místo, kde se nacházíte. Informace o počasí se aktualizují každou hodinu nebo každé
dvě hodiny.

Tip
Pokud chcete změnit místo pro informace o počasí, klepněte na tlačítko  napravo od položky [Weather], poté postupujte podle
pokynů na obrazovce.

Poznámka
Pokud nejsou získány nové informace o počasí, zobrazení informací o počasí se neaktualizuje.

Příbuzné téma
Připojení k přístupovému bodu
Připojení pomocí Wi-Fi Direct

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na  v pravé horní části oblasti [Poster] a vyberte možnost [Change poster].

Když je vybrán režim plakátu, klepněte na možnost [Change poster].

2

Klepněte na možnost [Weather/clock].3

Klepněte na možnost [Weather].4

Klepněte na možnost [Update location information], potom nastavte informace o poloze podle pokynů na
obrazovce.

5
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Promítání předinstalované prezentace

Promítá předinstalovanou prezentaci.

Tip
Můžete nastavit délku trvání intervalu prezentace.

Příbuzné téma
Promítání fotografie/filmu z chytrého telefonu ve formě prezentace
Nastavení intervalu změny fotografie
Připojení k přístupovému bodu
Připojení pomocí Wi-Fi Direct
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Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na  v pravé horní části oblasti [Poster] a vyberte možnost [Change poster].

Když je vybrán režim plakátu, klepněte na možnost [Change poster].

2

Klepněte na možnost [Theme].3

Vyberte žánr prezentace ([A day], [Journey], [Night dreams], [Window]).4
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Promítání distribučního plakátu

Můžete stáhnout distribuovaný plakát a zvýšit počet typů plakátů.
Před použitím této funkce připojte chytrý telefon a projektor ke stejnému přístupovému bodu (bezdrátovému routeru).

Tip
Pokud chcete distribuční plakát vymazat, klepněte na možnost  a poté klepněte na možnost [OK], když se zobrazí zpráva.

Pokud klepnete na položku , zatímco se stahuje distribuční plakát, stahování bude přerušeno. Klepnutím na plakát stahování
obnovíte.

Existují distribuční plakáty s omezenou lhůtou pro stažení.
Pokud plakáty nestáhnete ve lhůtě pro stažení, budou automaticky vymazány.

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na  v pravé horní části oblasti [Poster] a vyberte možnost [Change poster].

Když je vybrán režim plakátu, klepněte na možnost [Change poster].

2

Klepněte na možnost [Theme].3

Vyberte požadovaný distribuční plakát.

Zahájí se stahování plakátu.

Plakát se symbolem  je distribuční plakát, který lze stáhnout.

4
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Příbuzné téma
Nastavení intervalu změny fotografie
Připojení k přístupovému bodu
Připojení pomocí Wi-Fi Direct

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Nastavení intervalu změny fotografie

Můžete změnit interval změny fotografie pro možnosti Poster a Slideshow.
Před použitím této funkce připojte chytrý telefon a projektor ke stejnému přístupovému bodu (bezdrátovému routeru).

Příbuzné téma
Promítání předinstalované prezentace
Připojení k přístupovému bodu
Připojení pomocí Wi-Fi Direct
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Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Poster/slideshow settings].3

Klepněte na možnost [Photo display time].4

Nastavte dobu zobrazení.5
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Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Promítání snímků ze zařízení HDMI připojeného k bezdrátové jednotce

Můžete promítat snímky uložené v zařízení HDMI, například v přehrávači Blu-ray Disc™ nebo počítači.
Můžete připojit televizor k bezdrátové jednotce a zobrazovat tak snímky ze zařízení HDMI na projektoru i televizoru, aniž
byste museli měnit kabelové připojení.

Tip
Připojení zařízení IR Blaster (je součástí dodávky) vám umožní ovládat zařízení HDMI namířením jeho dálkovým ovládáním na
projektor. To je užitečné, pokud jsou projektor a zařízení HDMI umístěny na jiných místech.

Příbuzné téma
Připojení zařízení nebo televizoru HDMI
Připojení zařízení IR Blaster
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Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na možnost [External input (HDMI)].2

Na zařízení HDMI přehrávejte snímky, které chcete promítat.3
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Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Promítání fotografie/filmu z chytrého telefonu

Pomocí speciální aplikace můžete promítat fotografii nebo film uložené v chytrém telefonu.
Před použitím této funkce připojte chytrý telefon a projektor ke stejnému přístupovému bodu (bezdrátovému routeru).

Poznámka
Pokud není k dispozici žádný přístupový bod, přepněte projektor do režimu Wi-Fi Direct, abyste mohli chytrý telefon připojit
přímo.

Tip
Klepnutím na tlačítko  (Settings) můžete upravit hlasitost, jas apod.

Projektor dokáže přehrávat hudební soubory v následujících formátech. Zvukové soubory v jiných formátech se sice mohou v
seznamu zobrazit, nebude je ale možné přehrát.

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

Příbuzné téma
Připojení k přístupovému bodu
Připojení pomocí Wi-Fi Direct
Úprava hlasitosti
Úprava jasu
Úprava ostření
Korekce lichoběžníkového zkreslení
Natočení promítaného obrazu
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Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na  v pravé horní části oblasti [My content] a vyberte možnost [Single image].2

Vyberte požadovanou fotografii nebo film.

Při vybírání fotografie můžete fotografii otočit klepnutím na tlačítko  (Otočit); s každým klepnutím se fotografie
otočí o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.
Během přehrávání filmu můžete přehrávání spustit/pozastavit klepnutím na tlačítko  (Přehrát) nebo 
(Pozastavit).
Chcete-li vybrat fotografii nebo film uložené v jiném umístění, klepněte na tlačítko  v horní části obrazovky.

3
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Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Promítání fotografie/filmu z chytrého telefonu ve formě prezentace

Můžete promítat fotografie nebo filmy uložené v chytrém telefonu ve formě prezentace.
Před použitím této funkce připojte chytrý telefon a projektor ke stejnému přístupovému bodu (bezdrátovému routeru).

Změna fotografií a filmů
Klepněte na možnost [Slideshow] v levé dolní části oblasti [My content], potom znovu vyberte fotografie a filmy z
obrazovky miniatur. Klepnutím na možnost [Build Slideshow] je nahrajte a přepište fotografie a filmy dříve uložené v
projektoru.

Nastavení pořadí přehrávání
Klepněte na možnost [Slideshow] v levé dolní části oblasti [My content], potom klepněte na tlačítko  (Playback
order). Jako pořadí přehrávání můžete vybrat možnost [Newest first], [Oldest first] nebo [Random].

Nastavení hudby na pozadí
Klepněte na možnost [Slideshow] v levé dolní části oblasti [My content], potom klepněte na tlačítko  (Background
music). Poté klepněte na možnost [Add] a vyberte skladby, které chcete nastavit jako hudbu na pozadí. Můžete vybrat
více skladeb a skladby se budou přehrávat v tom pořadí, v jakém jste je vybrali. Po vybrání hudby se klepnutím na
tlačítko  v levé horní části obrazovky vraťte na obrazovku s miniaturami a poté klepněte na možnost [Build
Slideshow].
Můžete přidat nebo odebrat hudbu a změnit pořadí skladeb. Pokud chcete změnit pořadí, přetáhněte symbol 
napravo od přesouvané skladby na požadované místo.

Tip
Můžete nastavit délku trvání intervalu prezentace.

Projektor dokáže přehrávat hudební soubory v následujících formátech. Zvukové soubory v jiných formátech se sice mohou v
seznamu zobrazit, nebude je ale možné přehrát.

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

Více fotografií můžete vybrat vodorovným tahem při výběru fotografií na obrazovce s miniaturami.

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na  v pravé horní části oblasti [My content] a vyberte možnost [Slideshow].2

Na obrazovce miniatur vyberte fotografie nebo filmy, které chcete promítat jako prezentaci, a poté klepněte
na možnost [Build Slideshow] . Poté dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Fotografie a filmy můžete přenášet, dokud nebude [Free space: ] projektoru zaplněno.
Pro každé místo pro ukládání můžete přepnout fotografie a filmy zobrazené na obrazovce miniatur. Klepněte na
tlačítko v horní části obrazovky a nastavte místo pro ukládání.

3
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Příbuzné téma
Nastavení intervalu změny fotografie
Promítání předinstalované prezentace
Připojení k přístupovému bodu
Připojení pomocí Wi-Fi Direct

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Nastavení intervalu změny fotografie

Můžete změnit interval změny fotografie pro možnosti Poster a Slideshow.
Před použitím této funkce připojte chytrý telefon a projektor ke stejnému přístupovému bodu (bezdrátovému routeru).

Příbuzné téma
Promítání předinstalované prezentace
Připojení k přístupovému bodu
Připojení pomocí Wi-Fi Direct

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Poster/slideshow settings].3

Klepněte na možnost [Photo display time].4

Nastavte dobu zobrazení.5
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Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Používání funkce zrcadlení k promítání obrazovky chytrého telefonu (pouze pro
chytré telefony Android)

Pokud váš chytrý telefon podporuje funkci Miracast, můžete promítat přímo obrazovku chytrého telefonu.
Není zapotřebí přístupový bod (bezdrátový router).

Poznámka
V závislosti na chytrém telefonu není možné prostřednictvím funkce zrcadlení promítat některá internetová připojení.

Když je funkce [Wi-Fi Direct] zapnutá, nemůžete promítat obrazovku chytrého telefonu s funkcí zrcadlení.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepnutím na tlačítko [Poster] přepnete projektor do režimu plakátu.2

Přepněte chytrý telefon do režimu zrcadlení, potom jej připojte k projektoru.3

Pomocí chytrého telefonu začněte promítat obrazovku.4
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Promítání fotografií/filmů ze zařízení v domácí síti

Pomocí funkce domácí sítě můžete promítat fotografie a filmy uložené v zařízení (například přehrávači Blu-ray Disc™) v
domácí síti.
Před použitím této funkce připojte chytrý telefon a projektor k přístupovému bodu (bezdrátovému routeru), ke kterému je
připojeno zařízení kompatibilní s domácí sítí.

Poznámka
Pro promítání fotografií a filmů ze zařízení v domácí síti musí být v chytrém telefonu nainstalována aplikace podporující funkci
ovládání (například Video & TV SideView).

Tip
Maximální velikost fotografie pro promítání s funkcí domácí sítě je 32 megapixelů (8 192 × 4 096 pixelů) pro JPG a 3 megapixely
(2 048 × 1 024 pixelů) pro PNG/GIF.

Filmy ve formátu AVCHD pořízené s nastavením 1080/60i nebo 1080/24p nelze promítat přes domácí síť. Pokud je chcete
promítat, připojte zařízení k bezdrátové jednotce kabelem HDMI a promítejte je pomocí možnosti [External input (HDMI)].

Příbuzné téma
Připojení k přístupovému bodu

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepnutím na tlačítko [Poster] přepnete projektor do režimu plakátu.2

Spusťte aplikaci, která podporuje funkci ovládání.3

Nastavte projektor jako cíl pro výstup, potom zobrazte fotografii nebo film.4
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Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
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Úprava hlasitosti

Hlasitost projektoru je možné upravit.

Úprava v nabídce [Settings]

Tip
K úpravě hlasitosti můžete také použít upozornění aplikace „Portable Ultra Short Throw Projector Application“ zobrazené v oblasti
upozornění chytrého telefonu.

Příbuzné téma
Úprava kvality zvuku (xLOUD)

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Úpravu proveďte pomocí posuvníku [Volume].3

Klepněte na tlačítko  (Settings).1.
Úpravu proveďte pomocí posuvníku [Volume] nebo pomocí  .2.
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Úprava jasu

Jas promítaného obrazu je možné upravit.

Automatická úprava jasu podle okolního světla
Klepněte na možnost [Auto]. Když používáte baterii, je možnost [Auto] vypnutá.

Příbuzné téma
Úprava nastavení obrazu

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Úpravu proveďte pomocí posuvníku [Brightness] nebo pomocí  .3
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Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
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Úprava ostření

Zaostření promítaného obrazu je možné upravit.

Automatické ostření
Klepněte na možnost [Auto].

Poznámka
Funkce automatického ostření využívá čidlo vzdálenosti v zadní části projektoru k měření vzdálenosti povrchu, na který je obraz
promítán, a k úpravě zaostření. Za následujících podmínek je možné, že čidlo vzdálenosti nedokáže vzdálenost změřit správně a
že nedojde k úpravě ostření:

mezi projektorem a povrchem, na který je obraz promítán, se nachází překážka,
projektor je umístěn na stojanu nebo na podobném předmětu,
síťový adaptér připojený k projektoru blokuje čidlo vzdálenosti (a).

Když je velikost promítaného obrazu 60 palců nebo více, funkce automatického ostření nebude fungovat.

V závislosti na umístění projektoru a na materiálu povrchu, na který je obraz promítán, nemusí funkce automatického ostření
fungovat správně.

Pokud funkce automatického ostření nefunguje, vypněte možnost [Auto] a potom upravte zaostření ručně.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Úpravu proveďte pomocí tlačítek  /  nebo pomocí posuvníku [Focus].3
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Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Korekce lichoběžníkového zkreslení

Způsob korekce se liší v závislosti na zkosení promítaného obrazu.

Když se liší délka horní a spodní hrany promítaného obrazu
Proveďte korekci lichoběžníkového zkreslení pomocí speciální aplikace.

Když se liší délka levé a pravé hrany promítaného obrazu
Změňte umístění nebo orientaci projektoru tak, aby promítal kolmo.

Poznámka
Pokud upravíte promítaný obraz pomocí nastavení [Keystone correction] v části  (Settings), mohou se v obrazu objevit zubaté
hrany.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Úpravu proveďte pomocí posuvníku nebo tlačítek  /  možnosti [Keystone correction].3
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Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Natočení promítaného obrazu

Promítaný obraz můžete natočit o 180 stupňů.

Automatické natáčení promítaného obrazu
Klepněte na možnost [Auto].

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na tlačítko  nebo na tlačítko .3
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Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Vždy promítat plakát při spuštění

Nastavte plakát, který chcete promítat při spuštění projektoru z pohotovostního režimu se sítí.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte aplikaci  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Startup/Networked Standby settings] — [Initial mode].3

Vyberte možnost [Poster].

Pokud je vybrána možnost [Last mode displayed], projektor přejde do posledního vybraného režimu.

Tip
Výchozí nastavení je [Last mode displayed].

4
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Natavení automatického zapnutí / pohotovostního režimu se sítí

Můžete nastavit, aby projektor přešel do pohotovostního režimu se sítí ve stanovenou dobu nebo když je rozpoznán
chytrý telefon.

Položky nastavení
[Switch to Networked Standby after inactivity]
Když se projektor nachází v režimu plakátu a vy na něm v tmavé místnosti po dobu více než 20 minut neprovedete
žádnou operaci, přejde projektor do pohotovostního režimu se sítí a jas projekční obrazovky se ztmaví. S každým
klepnutím na přepínač se nastavení bude přepínat mezi hodnotami zapnuto/vypnuto.
[On at a specified time]
Ve stanovenou dobu projektor obnoví činnost z pohotovostního režimu se sítí a začne promítat obraz. Když klepnete na
možnost [On at a specified time], objeví se obrazovka nastavení. Klepnutím na přepínač nastavení zapněte, potom
zadejte čas. S každým klepnutím na přepínač se nastavení bude přepínat mezi hodnotami zapnuto/vypnuto.
[Switch to Networked Standby at a specified time]
Ve stanovenou dobu projektor přejde do pohotovostního režimu se sítí a ztlumí jas projekční obrazovky. Když klepnete
na možnost [Switch to Networked Standby at a specified time], objeví se obrazovka nastavení. Klepnutím na přepínač
nastavení zapněte, potom zadejte čas. S každým klepnutím na přepínač se nastavení bude přepínat mezi hodnotami
zapnuto/vypnuto.
[On when smartphone detected]
Když projektor rozpozná chytrý telefon, obnoví činnost z pohotovostního režimu se sítí a začne promítat obraz. S
každým klepnutím na přepínač se nastavení bude přepínat mezi hodnotami zapnuto/vypnuto. Aby tato funkce fungovala
správně, při používání přístroje iPhone nastavte v aplikaci [Portable Ultra Short Throw Projector Application] možnost
[ALLOW LOCATION ACCESS] na hodnotu [Always].
[Switch to Networked Standby when your smartphone moves out of range of Projector]
Když projektor zjistí, že se chytrý telefon vzdálil, přejde do pohotovostního režimu se sítí a ztlumí jas projekční
obrazovky. S každým klepnutím na přepínač se nastavení bude přepínat mezi hodnotami zapnuto/vypnuto. Aby tato
funkce fungovala správně, při používání přístroje iPhone nastavte v aplikaci [Portable Ultra Short Throw Projector
Application] možnost [ALLOW LOCATION ACCESS] na hodnotu [Always].

Tip
Když připojíte chytrý telefon a projektor, hodiny projektoru se automaticky synchronizují s hodinami chytrého telefonu.

Pokud se chytrý telefon vzdálí mimo dosah projektoru poté, co projektor přepnete do pohotovostního režimu se sítí stisknutím
tlačítka napájení, a potom se do jeho dosahu vrátí do pěti minut, je možné, že funkce [On when smartphone detected] nebude
fungovat. V takovém případě projektor zapněte ručně.

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Startup/Networked Standby settings].3

Klepněte na možnost [Auto on/Networked Standby].4

Vyberte položku, kterou chcete nastavit.5
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Příbuzné téma
Vypnutí/zapnutí projektoru
Přepnutí projektoru do pohotovostního režimu se sítí

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Úprava nastavení obrazu

Nastavení obrazu projektoru je možné upravit.

Položky nastavení
[Preset 1]
Tato možnost se hodí na promítání na bílou stěnu, stůl nebo podlahu.
[Preset 2], [Preset 3]
Tato možnost se hodí na promítání na nažloutlou stěnu, stůl nebo podlahu. Vyberte požadovaný barevný odstín.
[Custom 1], [Custom 2]
Ve výchozím nastavení je možnost [Custom 1] upravena na nastavení s orientací na jas a možnost [Custom 2] je
upravena na přirozené snímky.  
Klepnutím na tlačítko  můžete možnost upravit na jedno z následujících nastavení:  
[Saturation], [Brightness], [Contrast], [Sharpness] a [White balance]
Klepnutím na možnost [Reset] provedete reset na výchozí nastavení.

Příbuzné téma
Úprava jasu

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Picture].3

Vyberte položku, kterou chcete upravit.4
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Nastavení kvality obrazu při promítání filmů pomocí funkce [Single image] v části [My
content] (pouze pro přístroj iPhone)

Při promítání filmů uložených v přístroji iPhone můžete nastavit kvalitu obrazu pomocí možnosti [Single image] v části
[My content].

Položky nastavení
[Give priority to video quality]
Přehrává filmy s původní kvalitou obrazu.
[Give priority to smoothness]
Přehrává filmy s nižší kvalitou obrazu pro plynulejší přehrávání.

Poznámka
Pokud je nastavena možnost [Give priority to smoothness], zahájení přehrávání může v závislosti na filmu trvat delší dobu.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [My content settings].3

Klepněte na možnost [Video quality for Single image].4

Vyberte položku, kterou chcete upravit.5
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Úprava kvality zvuku (xLOUD)

 
„xLOUD“ je technologie přehrávání zvuku pro zvýšení hlasitosti při přehrávání. Můžete si užívat dynamický a silný zvuk
ve filmech apod.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na možnost  (Settings).2

Klepněte na možnost [Sound].3

Klepnutím na přepínač [xLOUD] můžete funkci zapnout nebo vypnout.4
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Změna názvu zařízení projektoru

Můžete změnit název projektoru zobrazovaný v rámci domácí sítě. V okamžiku zakoupení je nastavena možnost
„LSPXP1“.

Tip
Po změně názvu zařízení můžete zkontrolovat změněný název projektoru klepnutím na možnost  na domovské obrazovce
speciální aplikace.
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Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Network].3

Klepněte na možnost [Device].4

Zadejte nový název.5
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Připojení k přístupovému bodu

Připojení mezi projektorem a přístupovým bodem (bezdrátovým routerem) je zapotřebí v následujících situacích. Připojte
chytrý telefon a projektor ke stejnému přístupovému bodu (bezdrátovému routeru).

Při promítání fotografií nebo filmů v chytrém telefonu.
Při používání plakátu. 
(Při aktualizaci informací o počasí, stahování distribučního plakátu.)
Při aktualizování softwaru jednotky.
Při nastavování jazyka projektoru.

Připojení k přístupovému bodu, ke kterému jste se připojovali v minulosti
Na obrazovce Wi-Fi klepněte na tlačítko , potom klepněte na možnost [Network history], abyste zobrazili přístupové
body, ke kterým jste se připojovali v minulosti. Klepněte na požadovaný přístupový bod.

Vymazání přístupového bodu
Na obrazovce Wi-Fi klepněte na tlačítko , potom klepněte na možnost [Delete current network settings], abyste
vymazali přístupový bod, ke kterému jste právě připojeni.  
Chcete-li vymazat přístupový bod zobrazený v možnosti [Network history], stiskněte přístupový bod, který chcete
vymazat, a podržte ho.

Tip
Výrazy „přístupový bod“ a „šifrovací klíč (heslo)“ se mezi jednotlivými výrobci liší („šifrovací klíč“, „KLÍČ“, „klíč WEP“,
„bezpečnostní klíč“, „heslová fráze“, „síťový klíč“ apod.). Pokud si nejste jisti, obraťte se na výrobce přístupového bodu.

Tlačítko AOSS přístupového bodu může podporovat funkci WPS. Informaci o tom, zda podporuje nebo nepodporuje funkci WPS,
naleznete v návodu k použití přístupového bodu.

Příbuzné téma

Připojte chytrý telefon k přístupovému bodu.1

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.2

Klepněte na tlačítko  (Settings).3

Klepněte na možnost [Network].4

Klepněte na možnost [Wi-Fi].5

Klepněte na možnost [Connect], abyste se připojili k přístupovému bodu.

Pokud přístupový bod vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo klepnutím na položku [Password].  
Pokud přístupový bod podporuje funkci WPS (Wi-Fi Protected Setup™), klepněte na možnost [Connect using Wi-Fi
Protected Setup™], vyberte způsob připojení, potom se řiďte pokyny na obrazovce.

6
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Připojení pomocí Wi-Fi Direct

Tuto jednotku a chytrý telefon (Wi-Fi Direct) můžete propojit přímo bez použití přístupového bodu (bezdrátového
routeru).

Poznámka
Když je zapnuta funkce [Wi-Fi Direct], nebude k dispozici zrcadlení obrazovky chytrého telefonu. Když navážete připojení se
zařízením HDMI, funkce [Wi-Fi Direct] se vypne.

Když je funkce [Wi-Fi Direct] zapnutá, chytrý telefon naváže spojení peer-to-peer s projektorem, a proto nebude moci navázat
připojení Wi-Fi s přístupovým bodem (bezdrátovým routerem). Po použití funkci [Wi-Fi Direct] vypněte.

Vypnutí funkce [Wi-Fi Direct]
Klepněte na přepínač funkce [Wi-Fi Direct].

Příbuzné téma
Promítání fotografie/filmu z chytrého telefonu
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Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Network].3

Klepněte na možnost [Wi-Fi Direct].4

Klepnutím na přepínač [Wi-Fi Direct] tuto funkci aktivujete.

Používáte-li chytrý telefon Android, připojí se k této jednotce automaticky. Pokud používáte iPhone nebo pokud se
váš chytrý telefon Android nepřipojí automaticky, použijte k připojení k této jednotce obrazovku nastavení Wi-Fi
chytrého telefonu.

5
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Kontrola síly signálu

Můžete zkontrolovat sílu signálu bezdrátové sítě LAN mezi projektorem a bezdrátovou jednotkou / přístupovým bodem
(bezdrátovým routerem) a sílu signálu připojení Bluetooth mezi projektorem a chytrým telefonem.

Tip
Klepnutím na tlačítko  (Obnovit) obnovíte indikaci síly signálu.

Poznámka
Síla signálu mezi projektorem a bezdrátovou jednotkou se zobrazí pouze tehdy, pokud se projektor nachází v režimu „External
input (HDMI)“.

Síla signálu mezi projektorem a přístupovým bodem (bezdrátovým routerem) se nezobrazí, pokud jsou použity následující
funkce:

Když se projektor nachází v režimu „External input (HDMI)“
Když je k promítání obrazovky chytrého telefonu použita funkce zrcadlení
Při připojení pomocí Wi-Fi Direct

Příbuzné téma
Připojení k přístupovému bodu
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Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Network].3

Klepněte na možnost [Signal strength].4
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Potvrzení registrace při připojení chytrého telefonu

 
Když se k projektoru připojí nezaregistrovaný chytrý telefon, zobrazí se potvrzovací obrazovka, aby nemohlo dojít k
automatické registraci.

Příbuzné téma
Správa připojovaných chytrých telefonů

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Network].3

Klepnutím na přepínač [Restrict adding smartphones] můžete funkci zapnout nebo vypnout.

Když je funkce zapnuta, je k připojení neregistrovaného telefonu vyžadováno zadání kódu PIN. Kód PIN se zobrazí
na projekční obrazovce.

4
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Správa připojovaných chytrých telefonů

 
Můžete přijmout/odmítnout přístup z jednotlivých chytrých telefonů registrovaných v projektoru. Můžete také registraci
vymazat.

Poznámka
I když byla registrace vymazána, bude vymazané zařízení zaregistrováno v seznamu zařízení pro přístup, pokud toto zařízení
získá přístup k projektoru.
Chcete-li automatickou registraci zakázat, zapněte možnost [Restrict adding smartphones].

Možnost [Deny ] můžete nastavit až pro sedm zařízení.

Příbuzné téma
Potvrzení registrace při připojení chytrého telefonu
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Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Network].3

Klepněte na možnost [Smartphones added].4

Klepněte na zařízení, které chcete změnit.5

Vyberte možnost [Allow] nebo [Deny ].

Chcete-li vymazat registraci, klepněte na možnost [Delete smartphone].

6
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Kontrola adresy Wi-Fi MAC
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Spusťte aplikaci  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na možnost  (Settings).2

Klepněte na možnost [Network].3

Zkontrolujte položku [Wi-Fi MAC address].4
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Nastavení jazyka projektoru

Zprávy projektoru se zobrazují ve stejném jazyce jako aplikace „Portable Ultra Short Throw Projector Application“ v
okamžiku zakoupení.
Před provedením nastavení připojte chytrý telefon a projektor ke stejnému přístupovému bodu (bezdrátovému routeru).
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Spusťte aplikaci  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Projector language settings].3

Vyberte požadovaný jazyk.4
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Aktualizace softwaru

Software projektoru a bezdrátové jednotky lze aktualizovat prostřednictvím internetu. Když bude k dispozici nová verze
softwaru, objeví se v pravé horní části domovské obrazovky speciální aplikace  a u položky [Update] nabídky
nastavení se objeví .

Tip
Pro provedení aktualizace připojte projektor k přístupovému bodu (bezdrátovému routeru).

Doporučujeme, abyste chytrý telefon při provádění aktualizace připojili pomocí Wi-Fi, protože soubor může být velký.

 a  se zobrazí, když je zapnuta možnost [Update notifications] v nabídce [Update]. Ve výchozím nastavení je možnost
povolena.

Chcete-li software stahovat automaticky, zapněte možnost [Auto-retrieve updates] v nabídce [Update]. Když je chytrý telefon
připojen k internetu pomocí Wi-Fi, bude do něj stažena nová verze softwaru. Můžete omezit čas, který aktualizace zabere. Ve
výchozím stavu je nastavení povoleno.
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Stisknutím a přidržením tlačítka napájení projektor zapněte.1

Klepněte na možnost  (Settings) na domovské obrazovce aplikace „Portable Ultra Short Throw Projector
Application“.

2

Klepněte na možnost [Update] — [Update].3

Klepněte na možnost [Get update], potom nainstalujte aktualizaci podle pokynů na obrazovce.

Když je součástí i aktualizace bezdrátové jednotky, bude provedena po aktualizaci softwaru projektoru.
Bude provedena při přehrávání snímků ze zařízení HDMI připojeného k bezdrátové jednotce.

4
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Reset na výchozí nastavení

Speciální aplikaci můžete resetovat na výchozí nastavení. Reset neovlivní prezentace a hudbu na pozadí přenesené do
projektoru.

Příbuzné téma
Vymazání obsahu uloženého v projektoru

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Na chytrém telefonu spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application).1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Initialize].3

Klepněte na možnost [Reset all settings], potom proveďte inicializaci podle pokynů na obrazovce.4

65



Uživatelská příručka

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností
LSPX-P1

Vymazání obsahu uloženého v projektoru

 
Snímky a hudbu na pozadí přenesené do projektoru můžete vymazat.

Poznámka
Když budete postupovat výše popsaným způsobem, bude vymazán i veškerý obsah k distribuci. 

Příbuzné téma
Reset na výchozí nastavení
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Spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Initialize].3

Klepněte na možnost [Delete transferred content], potom proveďte inicializaci podle pokynů na obrazovce.4
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Kontrola projektoru, který bude ovládán pomocí speciální aplikace

Pokud máte dva nebo více projektorů, můžete zaregistrovat další projektory a zvolit zařízení, které budete ovládat.

Registrace dalšího projektoru
Klepněte na tlačítko  (Přidat), potom proveďte registraci podle pokynů na obrazovce.

Změna projektoru, který bude ovládán
Klepněte na požadovaný projektor.
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Spusťte aplikaci  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Add or change Projector].

Zobrazí se projektory zaregistrované ve speciální aplikaci. U zařízení, které bude právě ovládáno, je zobrazeno 
.

3
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Opětovné párování projektoru a bezdrátové jednotky

Projektor a bezdrátová jednotka již byly v okamžiku zakoupení spárovány. Pokud bude párování odstraněno, například
po provedení údržby, spárujte je znovu.

Chování kontrolky během párování
Během párování bude kontrolka na čelním panelu bezdrátové jednotky blikat následujícím způsobem:

Bliká bíle dvakrát za 1,5 sekundy: Pokus o spárování s projektorem.
Bliká červeně: Párování se nezdařilo.

Tip
Stiskněte tlačítko PAIRING tenkým předmětem, jako je třeba sponka na papír.
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Odpojte síťový adaptér od bezdrátové jednotky.1

Přibližně po 10 sekundách síťový adaptér k bezdrátové jednotce znovu připojte.2

Na chytrém telefonu spusťte  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application).3

Klepněte na tlačítko  (Settings).4

Klepněte na možnost [Initialize].5

Klepněte na možnost [Pairing Wireless unit].6

Vyhledejte na bezdrátové jednotce tlačítko PAIRING, potom klepněte na možnost [Start].7

Opětovné párování proveďte podle pokynů na obrazovce.8
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Kontrola Notifications

Promítá upozornění projektoru včetně nových distribučních plakátů.
Pokud je k dispozici nové upozornění, v části [Notifications] v menu nastavení bude zobrazen symbol . Číslo v
symbolu  je počet nepřečtených upozornění.

Příbuzné téma
Promítání distribučního plakátu
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Spusťte aplikaci  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) v chytrém telefonu.1

Klepněte na tlačítko  (Settings).2

Klepněte na možnost [Notifications].

Zobrazí se seznam upozornění.

3
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Bezpečnostní opatření

Pro vaši bezpečnost

Nedopusťte, aby do jednotky pronikla voda nebo cizí předměty. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem. Pokud do jednotky pronikla voda nebo cizí předměty, okamžitě ji vypněte a odpojte napájecí kabel a
propojovací kabely.
Jednotku nerozebírejte ani neupravujte. Mohlo by dojít k poruše, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Jednotku nepoužívejte, pokud hrozí nebezpečí úderu blesku. Blesk může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud
je pravděpodobný výskyt bouřky, odpojte jednotku, abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem a poruše.

Bezpečnost

Tato jednotka zahrnuje bezdrátové funkce. Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost jiných zařízení. Nepoužívejte toto
zařízení na následujících místech.

V letadle.
V blízkosti automaticky ovládaného vybavení, jako jsou automatické dveře nebo požární hlásiče.
Pokud se během používání jednotky objeví problémy s jiným vybavením, například rušení, okamžitě přestaňte tuto
jednotku používat.

Nedívejte se na promítanou obrazovku příliš dlouho. Dlouhodobé sledování promítané obrazovky může způsobit
namáhání očí. Pokud pociťujete nepříjemné pocity či bolest, okamžitě přestaňte jednotku používat a odpočiňte si.
Pokud nepříjemné pocity či bolest přetrvávají i poté, co jste si odpočinuli, obraťte se na lékaře.
Napromítejte obraz na lesklý povrch. Světlo by se vám mohlo odrazit do očí, což by na ně mohlo mít negativní
dopad.
Udržujte jednotku mimo dosah dětí. Pokud by došlo k omotání kabelu kolem krku nebo v případě podobného
nesprávného použití, mohlo by dojít k nehodě nebo k poranění.

Manipulace

Pokud nebudete jednotku po delší dobu používat, odpojte ji.
Jednotku neupouštějte, nevystavujte ji nárazům, nestlačujte ji a nepokládejte na ni těžké předměty.
Rozsah provozních teplot jednotky je od 5 °C do 35 °C. Pokud byste jednotku používali na extrémně chladných nebo
horkých místech mimo rozsah provozních teplot, mohlo by dojít k poruše.
Neumisťujte jednotku na místa s nadměrným množstvím mastného kouře, páry, vlhkosti nebo prachu. Mohlo by dojít
k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Neinstalujte jednotku na nebezpečná a nevhodná místa. Jednotka by mohla spadnout a způsobit zranění.
Nevystavujte jednotku silným nárazům. Pokud byste jednotku vystavili působení velké síly, například pokud byste na
ni položili těžký předmět, pokud byste ji upustili nebo na ni stoupli, mohlo by dojít k poranění nebo poruše. Třebaže je
projekční okénko vyrobeno z temperovaného skla, pokud byste na ně silně zatlačili nebo ho vystavili nárazu, mohlo
by prasknout, což by mohlo způsobit zranění.
Při přenášení jednotky dávejte pozor, abyste ji neupustili. Pokud by jednotka spadla, mohla by se rozbít nebo
způsobit zranění.

Umístění

Neumisťujte jednotku na místa s nadměrným množstvím prachu nebo cigaretového kouře. Prach a dehet z cigaret
ulpívají na komponentách uvnitř jednotky (například na projekčním okénku) a mohou tak způsobit poruchu.
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Neumisťujte jednotku na místa, kde je teplota extrémně vysoká nebo nízká, nebo na místa s extrémně vysokou
vlhkostí. Vnitřek automobilu se může velice rozpálit, zejména pokud hodně svítí slunce nebo v létě, jednotka
ponechaná v automobilu by se tak mohla zdeformovat nebo porouchat.
Neumisťujte jednotku na nestabilní povrch. Jednotka by mohla spadnout nebo se převrátit, což by mohlo způsobit
zranění.
Neumisťujte jednotku do blízkosti vody. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Jednotku neumisťujte/neskladujte na místech vystavených přímému slunečnímu světlu nebo v blízkosti topení. Uvnitř
jednotky by mohla vzrůst teplota, což by mohlo způsobit požár.

Síťový adaptér a kabely

Nepoškozujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste s jednotkou používali dodaný síťový adaptér. Pokud byste s jednotkou použili jiný síťový
adaptér, mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poruše.
Nedotýkejte se síťové zástrčky mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Před provedením připojení pomocí síťového adaptéru a propojovacích kabelu vypněte jednotku a připojované
vybavení a odpojte síťové zástrčky z elektrické zásuvky.
Neobtáčejte napájecí kabel nebo propojovací kabel kolem síťového adaptéru. Mohlo by dojít k přelomení kabelu.
Než budete jednotku přenášet, odpojte napájecí kabel a propojovací kabely. Mohlo by dojít k poškození kabelů, což
by mohlo vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nebo by mohlo připojené vybavení spadnout nebo se
převrátit, což by mohlo vést ke zranění.
Konektor zapojujte rovně. Pokud byste jej vkládali pod úhlem, mohly by se kontakty zkratovat, což by mohlo způsobit
požár.

Hluk ventilátoru

Uvnitř projektoru se nachází ventilátor, který zabraňuje jeho přehřívání. Když je projektor zapnutý, vydává tento
ventilátor slabý hluk. Tento hluk nepředstavuje poruchu. Pokud se však ozývají abnormální hluky, obraťte se na
kvalifikované pracovníky společnosti Sony.

Údržba zdroje světla

Tato jednotka využívá laser, při kontrole a údržbě komponent zdroje světla je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti, je
také třeba použít speciální vybavení. Poraďte se s kvalifikovanými pracovníky společnosti Sony.

Projektor

Třebaže je tato jednotka vyrobena pomocí vysoce přesné technologie, mohou se na promítané obrazovce objevit
trvalé černé nebo bílé pixely. Mohou se také objevit pruhy s nevyváženými barvami nebo jasem. Je to důsledek
konstrukce projektoru a nejedná se o poruchu. Vyváženost barev se u jednotlivých jednotek projektorů liší; při použití
více LCD projektorů se proto může reprodukce barev mezi jednotlivými projektory lišit, i když se jedná o stejný model
projektorů.
V závislosti na prohlíženém obsahu jsou patrné primární barvy, jako je červená, modrá nebo zelená, když pohybujete
očima nebo za určitých podmínek; nejedná se o poruchu. Je to způsobeno jevem „rozkladu barev“, který je typický
pro systém s postupným přenosem barev, jenž tato jednotka využívá při zobrazování snímků. Tento jev je možné
potlačit snížením kontrastu mezi obrazem a pozadím, například snížením jasu jednotky nebo zvýšením jasu v
místnosti.

Kondenzace

Pokud projektor náhle přemístíte z chladného místa do tepla nebo pokud ráno v zimě v místnosti zapnete topení,
může se na povrchu nebo uvnitř projektoru objevit kondenzace. Pokud se objeví kondenzace, ponechte projektor
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vypnutý, dokud se kondenzovaná vlhkost neodpaří. Pokud byste používali projektor s kondenzací, mohlo by dojít k
poruše.

Větrací otvory

Větrací otvory (vstupní/výstupní) neucpávejte. Pokud by došlo k ucpání větracích otvorů, vzrostla by uvnitř jednotky
teplota, což by mohlo způsobit požár nebo poruchu. Abyste zajistili dobré odvětrávání, řiďte se následujícími pokyny:

Umístěte jednotku mimo stěny a předměty.

Nepoužívejte kryt, který by ucpal větrací otvory.

Nepokládejte jednotku na měkkou látku, papírové dokumenty, silný koberec ani na malé kousky papíru. Mohly by být
vtaženy dovnitř, což by vedlo k ucpání vstupních otvorů.

Nepřibližujte ruku ani žádné předměty k výstupním otvorům. Mohlo by to způsobit popáleniny nebo deformaci.

Projekční okénko

Nedívejte se do projekčního okénka. Světlo by vám mohlo poškodit oči.
Nezakrývejte projekční okénko. Světlo by překážku zahřívalo, což by mohlo vést ke zhoršení stavu, deformaci,
popálení nebo požáru.

Varování týkající se tvorby tepla v jednotce

Při používání nebo nabíjení jednotky se mohou jednotka nebo síťový adaptér zahřívat; nejedná se o poruchu. Pokud
teplota jednotky výrazně vzroste, může se jednotka kvůli své bezpečnosti automaticky vypnout. V takovém případě ji
poté, co vychladne, používejte na chladnějším místě.
Pokud se jednotka nebo síťový adaptér neobvykle zahřejí, může se jednat o poruchu. Okamžitě jednotku vypněte a
vypojte síťový adaptér z elektrické zásuvky, potom se obraťte na kvalifikované pracovníky společnosti Sony.
Nedotýkejte se dlouho jednotky, která je v provozu, ani síťového adaptéru. Dlouhodobý kontakt s pokožkou by mohl
způsobit popáleniny. Dlouhodobý kontakt by mohl způsobit popáleniny i při doteku přes oblečení.
Nepoužívejte jednotku ani síťový adaptér zakryté látkou nebo ložním prádlem. Došlo by k akumulaci tepla, která by
mohla způsobit deformaci, poruchu nebo požár.

Nabíjení

Jednotku nabíjejte při okolní teplotě v rozmezí od 5 °C do 35 °C. Mimo toto teplotní rozmezí by se jednotka nemusela
dostatečně nabít.
Při nabíjení nebo používání jednotky může teplota jednotky vzrůst; nejedná se o poruchu.
Pokud nebudete jednotku po dlouhou dobu používat, nabijte ji každých šest měsíců, abyste zabránili degradaci
baterie.
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Když jste jednotku po dlouhou dobu nepoužívali, může nabíjení trvat déle.
Když výdrž baterie klesne na polovinu původní doby, je možné, že se přiblížil konec její životnosti. O výměně nabíjecí
baterie se poraďte s kvalifikovanými pracovníky společnosti Sony.

Přerušení napájení střídavým proudem

Když jednotku vypnete pomocí tlačítka napájení, není jednotka zcela odpojena od zdroje napájení.
Abyste jednotku zcela odpojili od zdroje napájení, odpojte ji od elektrické zásuvky. Umístěte síťový adaptér blízko
elektrické zásuvky, abyste jej moli rychle odpojit, pokud byste zaznamenali problém.

Poznámky k bezdrátové síti LAN

Společnost Sony nenese zodpovědnost za žádné ztráty ani škody způsobené ztrátou nebo krádeží jednotky, která bude
mít za následek neoprávněný přístup k vybavení obsaženému v jednotce nebo jeho zneužití.

Zabezpečení bezdrátové sítě LAN

Vždy dbejte na to, abyste používali bezdrátovou síť LAN, která je zabezpečena proti útokům hackerů, přístupu třetích
stran s nekalými úmysly a která neobsahuje další zranitelná místa. Správné nastavení zabezpečení bezdrátové sítě
LAN je velmi důležité.
Společnost Sony nenese zodpovědnost za žádné ztráty ani škody způsobené bezpečnostními problémy vyvolanými
neprováděním bezpečnostních protiopatření nebo nevyhnutelnými okolnostmi souvisejícími s technickými
vlastnostmi bezdrátové sítě LAN.

 
Pokud máte dotazy nebo problémy, důkladně si znovu pročtěte Referenční příručku, Počáteční instrukce a Uživatelskou
příručku. Pokud nenaleznete odpověď, poraďte se s kvalifikovanými pracovníky společnosti Sony.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Čištění

Před zahájením čištění odpojte jednotku od elektrické zásuvky.
Čištění povrchu projekčního okénka: 
Jemně je otřete měkkým hadříkem, například hadříkem na čištění brýlí. Případné nepoddajné skvrny otřete hadříkem
navlhčeným vodou. Nikdy nepoužívejte alkohol, benzen, ředidlo, kyselé čisticí prostředky, zásadité čisticí prostředky,
abrazivní čisticí prostředky, čisticí hadříky napuštěné chemikáliemi apod.
Čištění vnějšku: 
Jemně jej otřete měkkým hadříkem. Abyste vyčistili případné nepoddajné skvrny, použijte měkký hadřík, který
nejprve namočíte do naředěného neutrálního čisticího prostředku a poté důkladně vyždímáte, následně otřete
vnějšek znovu suchým hadříkem. Nepoužívejte alkohol, benzen, ředidlo apod.
Pokud byste jednotku drhli silou špinavým hadříkem, mohlo by dojít k jejímu poškrábání.
Pokud dojde k postříkání jednotky těkavou kapalinou, jako je například insekticid, nebo pokud by s jednotkou byl po
dlouhou dobu ve fyzickém kontaktu předmět vyrobený z gumy nebo vinylu, mohlo by to mít negativní dopad na
jednotku nebo by mohlo dojít k vyblednutí barvy jejího povrchu.
Nedotýkejte se projekčního okénka holýma rukama.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Specifikace

Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností (LSPX-P1)
 Projektor

Projekční systém
SXRD, závěrkový projekční LCD systém se třemi primárními barvami 
Zobrazovací zařízení
0,37palcové SXRD × 1
1 366 × 768 pixelů
Úprava ostření
Poháněná motorem (automatické ostření*1)
Velikost promítaného obrazu
22 palců až 80 palců
Světelný zdroj
Laserová dioda
Světelný výkon
100 lm
 

 Baterie
Vestavěná lithium-iontová baterie
Dostupná doba provozu
Přibl. 2 hodiny*2

Doba nabíjení
Přibl. 4 hodiny
 

 Zvuk
Reproduktory
Průměr přibl. 25 mm × 2 (monofonní) s bass reflex systémem
Zesilovač
2 W × 2 W monofonní (4 ohmy)
Kompatibilní s funkcí xLOUD
 

 Bezdrátová komunikace
Bezdrátová síť LAN
IEEE 802.11a/b/g/n (pásmo 2,4 GHz, pásmo 5 GHz), kompatibilní s funkcí MIMO
Bluetooth
Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)
 

 Obecné
Kompatibilní s funkcí Miracast
Vestavěné úložiště
4 GB*3

Čidla
Čidlo zrychlení (polohy), čidlo osvětlení, čidlo vzdálenosti, infračervený přijímač dálkového ovládání (kompatibilní se
zařízením IR Blaster)
Kompatibilní kodeky/formáty
Obraz: JPEG, GIF, PNG, BMP
Film*4: MPEG-2, H.264, MPEG-4, H.263
Aplikace pro chytrý telefon
Portable Ultra Short Throw Projector Application
Kompatibilní operační systémy / zařízení
Android 4.4 nebo novější (kompatibilní s Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy))
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Následující zařízení s iOS 9: iPhone 4s nebo novější, iPod Touch 5. generace nebo novější, iPad 3. generace nebo
novější, iPad mini
Podmínky prostředí pro provoz
Teplota: 5 °C až 35 °C
Vlhkost: 20 % až 80 %
(Bez kondenzace, vlhkost při teplotě 35 °C by měla být 65 % nebo méně)
Napájení
DC 19,5 V (síťový adaptér VGP-AC19V77)
Příkon
Zapnuté zařízení: přibl. 18 W, přibl. 32 W (nabíjení)
Pohotovostní režim se sítí: 6,0 W (Bluetooth)
Rozměry (šířka × výška × hloubka)
Přibl. 80 mm × 131 mm × 131 mm
Hmotnost
Přibl. 930 g

Bezdrátová jednotka (LSPX-PT1)
 Vstup/Výstup

Konektor HDMI IN
Konektor HDMI OUT (průchozí)
Konektor IR BLASTER (minijack)
 

 Bezdrátová komunikace
Bezdrátová síť LAN
IEEE 802.11a/n (pásmo 5 GHz), kompatibilní s funkcí MIMO
 

 Kompatibilní formáty vstupního signálu
480p, 720p, 1080p
 

 Obecné
Podmínky prostředí pro provoz
Teplota: 5 °C až 35 °C
Vlhkost: 20 % až 80 %
(Bez kondenzace, vlhkost při teplotě 35 °C by měla být 65 % nebo méně)
Napájení
DC 5 V (síťový adaptér LSPX-AC5V2)
Příkon
Provozní: max. přibl. 10 W
Rozměry (šířka × výška × hloubka)
Přibl. 135 mm × 35 mm × 135 mm
Hmotnost
Přibl. 200 g

Volitelné příslušenství
Stojan na podlahu LSPX-PS1

Provedení a specifikace se mohou změnit bez upozornění.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation

V závislosti na materiálu povrchu, na který je obraz promítán, a na umístění projektoru nemusí funkce automatického ostření fungovat správně.V
takových případech upravte ostření ručně.

*1

Tato doba provozu platí, když je možnost [Picture] nastavena na [Preset 1], hlasitost je nastavena přibližně na 80 % a je přehráván film.*2
Součet systémové oblasti a uživatelské oblasti.*3
Maximální velikost filmu, který lze přehrát, je 1080p.*4
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Výdrž baterie projektoru

Plně nabitý projektor lze používat přibližně po dobu 2 hodin.

Tip
Tato výdrž baterie platí, když je volba [Picture] nastavena na možnost [Preset 1], hlasitost je nastavena přibližně na 80 % a je
přehráván film.

Výdrž baterie se může lišit v závislosti na okolní teplotě nebo dalších faktorech.

Výdrž baterie se může lišit v závislosti na chytrém telefonu.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Ochranné známky

„xLOUD“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky
společnosti Dolby Laboratories.
Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
Slovní značka a loga BLUETOOTH SMART jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth
SIG, Inc. a veškeré jejich využití společností Sony Corporation je podloženo licencí.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast a Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Wi-Fi Alliance.
Google, logo Google, Android, Google Play a YouTube jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Google Inc.
Apple, logo Apple, iPhone, iPod touch, iPad a iPad mini jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v
USA a v dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Všechny názvy systémů, produktů a služeb jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných
vlastníků. Značky ™ nebo ® nejsou v tomto návodu uváděny. Všechna práva, která nejsou v tomto dokumentu výslovně
uvedena, náleží příslušným vlastníkům.

 (Platí pouze pro projektor)

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Licence

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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Barvy nejsou správné.

V závislosti na barvě povrchu, na který je obraz promítán, se snímky nemusejí zobrazovat správně. Vybráním tlačítka
 (Settings) — [Picture] v části „Portable Ultra Short Throw Projector Application“ upravíte kvalitu obrazu.

Když projektor používáte v chladném prostředí, mohou být barvy bezprostředně po zapnutí projektoru vybledlé nebo
nesprávné. Po chvíli se barvy začnou zobrazovat správně.

Příbuzné téma
Úprava nastavení obrazu

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Promítaný obraz je zkreslený.

Když se liší délka horní a spodní hrany promítaného obrazu, klepněte na tlačítko  (Settings) v aplikaci „Portable
Ultra Short Throw Projector Application“ a poté upravte nastavení [Keystone correction].

Když se liší délka levého a pravého okraje promítaného obrazu, změňte umístění nebo orientaci projektoru tak, aby
promítal kolmo.

Příbuzné téma
Korekce lichoběžníkového zkreslení

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Na promítaném obrazu se nacházejí stíny.

Když je povrch, na který je obraz promítán, nerovný, mohou se na něm objevit stíny. Doporučujeme, abyste promítali
na hladký a plochý povrch.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Promítaný obraz se chvěje nebo se objevuje šum sestávající z malých bodů.

Tato jednotka využívá přímý laser, může se proto na promítaných snímcích objevit skvrnitý vzor (intenzivní zrno);
nejedná se o poruchu. Tento jev lze do určité míry omezit zvýšením hladiny osvětlení v místnosti a promítáním na
nelesklý matný povrch.

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Ostření nelze upravit

Pokud čidlo vzdálenosti v zadní části projektoru nemůže změřit vzdálenost povrchu, na který je obraz promítán,
nebude funkce automatického ostření fungovat správně. V takovém případě:

odstraňte překážky mezi projektorem a povrchem, na který je obraz promítán,
sejměte projektor ze stojanu nebo podobného předmětu,
dbejte na to, aby síťový adaptér neblokoval čidlo vzdálenosti (a).

Když je velikost promítaného obrazu 60 palců nebo více, funkce automatického ostření nebude fungovat.
V závislosti na umístění projektoru a na materiálu povrchu, na který je obraz promítán, nemusí funkce automatického
ostření fungovat správně.
Pokud funkce automatického ostření nefunguje, klepněte na tlačítko  (Settings) v aplikaci „Portable Ultra Short
Throw Projector Application“ a poté vypněte možnost [Auto]. Upravte ostření ručně.

Příbuzné téma
Úprava ostření

4-590-212-21(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Snímky ze zařízení HDMI se nepromítají nebo je kvalita obrazu špatná.

Ujistěte se, že je řádně připojen kabel HDMI ke konektoru HDMI IN bezdrátové jednotky.
Zasuňte kabel HDMI řádně do konektoru HDMI IN bezdrátové jednotky. Pokud problém stále není vyřešen, zkuste
kabel HDMI odpojit a znovu připojit.
V závislosti na síle signálu a na umístění projektoru a bezdrátové jednotky se snímky ze zařízení HDMI nemusejí
správně promítat. Změňte umístění a orientaci projektoru a bezdrátové jednotky.
Ujistěte se, že rádiové vlny mezi projektorem a bezdrátovou jednotkou neblokují žádné překážky a že projektor a
bezdrátová jednotka nejsou od sebe umístěny příliš daleko.
Při použití prokládaného obrazového signálu může být zhoršena kvalita obrazu.  
Pokud se zobrazí zpráva „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.“, nastavte výstupní
rozlišení výstupního zařízení HDMI na „Auto“, „1080p“ nebo „720p“.
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Projekční obrazovka se automaticky stmívá nebo se projekční obrazovka vypíná.

Když projektor používáte v horkém prostředí nebo když došlo k ucpání větracích otvorů (vstupních/výstupních),
dojde k automatickému snížení jasu, aby se vnitřní prostor projektoru ochladil. Pokud ani po omezení jasu projektoru
nedojde ke snížení teploty projektoru, bude promítání automaticky zastaveno.
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Promítaný obraz automaticky zmizí nebo je promítaný obraz zobrazen.

Když je možnost [Switch to Networked Standby when your smartphone moves out of range of Projector] zapnuta a
chytrý telefon není nalezen, projektor přejde do pohotovostního režimu se sítí a ztlumí jas promítaného obrazu.
Pokud je zapnuta možnost [On when smartphone detected] a chytrý telefon bude nalezen, pohotovostní režim se sítí
bude zrušen a automaticky se zobrazí promítaný obraz.  
Tato dvě nastavení fungují, když je zapnuta funkce Bluetooth chytrého telefonu.
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Špatná kvalita obrazu.

Projektor využívá bezdrátovou síť LAN a komunikaci Bluetooth, komunikační dosah se proto může zkrátit v závislosti
na prostředí, například na překážkách mezi projektorem a bezdrátovou jednotkou (nebo vaším chytrým telefonem),
na síle signálu a na materiálu stěn. V takovém případě změňte umístění projektoru nebo umístěte zařízení a
projektor blíže k sobě.
Pokud projektor používáte v blízkosti jiného zařízení, které využívá bezdrátovou síť LAN nebo komunikaci Bluetooth,
může vznikat rušení způsobené nízkou rychlostí komunikace nebo chybou připojení. V takovém případě přemístěte
projektor dále od druhého vysokofrekvenčního zařízení. Pokud problém přetrvává, vypněte druhé vysokofrekvenční
zařízení.

Anténa je umístěna kolem symbolu  na obrázku.
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Nelze ovládat pomocí speciální aplikace.

Stejný projektor nelze ovládat, když jej ovládáte ze speciální aplikace v jiném chytrém telefonu. Zavřete aplikaci nebo
vypněte funkci Bluetooth na jiném chytrém telefonu.
Projektor využívá bezdrátovou síť LAN a komunikaci Bluetooth, komunikační dosah se proto může zkrátit v závislosti
na prostředí, například na překážkách mezi projektorem a bezdrátovou jednotkou (nebo vaším chytrým telefonem),
na síle signálu a na materiálu stěn. V takovém případě změňte umístění projektoru nebo umístěte zařízení a
projektor blíže k sobě.
Pokud projektor používáte v blízkosti jiného zařízení, které využívá bezdrátovou síť LAN nebo komunikaci Bluetooth,
mohou vznikat rušení způsobená nízkou rychlostí komunikace nebo chybou připojení. V takovém případě přemístěte
projektor dále od druhého vysokofrekvenčního zařízení. Pokud problém přetrvává, vypněte druhé vysokofrekvenční
zařízení.

Anténa je umístěna kolem symbolu  na obrázku.
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S chytrým telefonem nelze navázat spojení Bluetooth.

Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth chytrého telefonu.
Pokud se nemůžete připojit, i když je funkce Bluetooth chytrého telefonu zapnuta, vypněte funkci Bluetooth chytrého
telefonu a znovu ji zapněte.
Speciální aplikaci nelze používat ve více chytrých telefonech současně. Zavřete aplikaci používanou v jiném chytrém
telefonu. Případně vypněte funkci Bluetooth na jiném chytrém telefonu.
Vypněte projektor a znovu jej zapněte.
Spárujte znovu projektor a chytrý telefon. Podrobné informace můžete získat kliknutím sem.

Příbuzné téma
Vypnutí/zapnutí projektoru
Instalace speciální aplikace a provedení výchozích nastavení
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Zobrazí se [Device info incorrect] a s chytrým telefonem nelze navázat spojení
Bluetooth.

Spojte projektor s chytrým telefonem znovu podle následujících pokynů.  
Pro chytré telefony Android:

 
Pro přístroj iPhone:
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V nastavení Bluetooth chytrého telefonu vyberte položku  zobrazenou napravo od názvu projektoru, který
chcete odpojit.

1.

Spusťte speciální aplikaci a znovu ji použijte.
Projektor a chytrý telefon se automaticky spojí přes Bluetooth.

2.

V nastavení Bluetooth přístroje iPhone vyberte položku  zobrazenou napravo od názvu projektoru, který chcete
odpojit.

1.

Spusťte speciální aplikaci a znovu ji použijte.
Projektor a chytrý telefon se automaticky spojí přes Bluetooth.

2.
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Funkce této jednotky

Tato jednotka je „Přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností“ využívající laserový zdroj světla a objektiv s
ultrakrátkou zaostřovací vzdáleností.
Abyste mohli tuto jednotku používat, nainstalujte si do chytrého telefonu speciální aplikaci „Portable Ultra Short Throw
Projector Application“. Umožňuje vám promítat a užívat si snímky ze zařízení HDMI připojeného k dodané bezdrátové
jednotce.
Stačí umístit jednotku blízko stěny a přímo na ni promítat snímky ve velikosti 22 až 80 palců. Kromě stěny dokáže tato
jednotka promítat i 22 palcové snímky na stůl nebo na podlahu. Jednotka obsahuje lithium-iontovou baterii a
reproduktory, můžete si tak snímky vychutnávat všude, aniž byste se museli starat o kabely.

Poznámka
Snímky obrazovky a ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vlastního produktu lišit.

Provedení a specifikace se mohou změnit bez upozornění.
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Oznámení týkající se ukončení funkce propojení „IFTTT“

Vzhledem k počtu uživatelů jsme se rozhodli ukončit funkci propojení „IFTTT“ v přenosném projektoru s velice krátkou
projekční vzdáleností LSPX-P1 (dále „tato funkce“), a to od aktualizace aplikace, jejíž vydání je naplánováno na začátek
prosince 2018. Žádáme vás o spolupráci s aktualizací aplikace na nejnovější verzi nabízenou v obchodech Google Play
a App Store od začátku prosince 2018.

Po aktualizaci aplikace již nebudou dostupné prezentace fotografií zveřejněných na síti Facebook nebo Instagram, které
bylo dříve možné pomocí této funkce konfigurovat, a prezentace propojené s vaší oblíbenou webovou službou
(apletem).  
Pokud chcete prohlížet fotografie a filmy v chytrém telefonu i po aktualizaci aplikace, můžete tak učinit zvolením
požadovaných fotografií a filmů v části „My content“. Podrobnosti naleznete v oznámení na následující stránce:  
http://helpguide.sony.net/projector/lspxp1/v1/cs/contents/TP0001604754.html  
Vzhledem k ukončení smlouvy s poskytovatelem služby „IFTTT“ bude tato funkce zcela ukončena po 15. březnu 2019.

Omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti způsobené zákazníkům, kteří tuto funkci používají.
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