
Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Bruk denne veiledningen hvis du møter på problemer, eller har spørsmål om bruk av bærbar projektor med svært kort
bildeavstand.

Varsel angående opphør av "IFTTT"-koblingsfunksjonen

 
Denne enhetens funksjoner
Introduserer funksjonene og hvordan du bruker denne enheten.

Før bruk for første gang

Kontrollere innholdet i esken

Plassering av kontroller

Kontrollenes plassering (bærbar projektor med svært kort bildeavstand)

Kontrollenes plassering (trådløs enhet)

Om indikatorene

Startskjermen til spesialapplikasjonen

Forberedelse

Projektorens installasjonssted

Forberede strømmen

Lade projektoren

Batterivarigheten til projektoren

Koble den trådløse enheten til en stikkontakt
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Slå strømmen på/av

Slå projektoren på/av

Sette projektoren i nettverksstandbytilstand

Installere spesialapplikasjonen og utføre de innledende innstillingene

Koble en annen enhet til den trådløse enheten

Koble til en HDMI-enhet eller TV

Koble til IR Blaster

Slå strømmen på/av

Slå projektoren på/av

Sette projektoren i nettverksstandbytilstand

Slik bruker du spesialapplikasjonen

Startskjermen til spesialapplikasjonen

Oppdatere programvaren

Projisere plakaten

Projisere klokken

Projisere værinformasjon

Projisere forhåndsinstallert lysbildefremvisning

Projisere en distribusjonsplakat

Stille inn bildeendringsintervallet

Projisere fotoer fra HDMI-enheten som er tilkoblet den trådløse enheten

Projisere bilder fra HDMI-enheten som er tilkoblet den trådløse enheten

Projisere en smarttelefons bilde/film

Projisere en smarttelefons bilde/film

Projisere en smarttelefons bilde/film som en lysbildefremvisning

Stille inn bildeendringsintervallet

Bruke speilingfunksjonen til å projisere smarttelefonens skjerm

Bruke speilingfunksjonen til å projisere smarttelefonens skjerm (kun for Android-smarttelefoner)

Projisere fotoer/filmer fra en enhet på hjemmenettverket

Projisere fotoer/filmer fra en enhet på hjemmenettverket
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Innstillinger

Justere volumet

Justere lysstyrken

Justere fokuset

Keystone-korrigering

Rotere det projiserte bildet

Projiser alltid en plakat ved oppstart

Stille inn automatisk på/nettverksstandby

Justere bildeinnstillingene

Justere bildekvaliteten ved projisering av filmer med [Single image] på [My content] (kun for iPhone)

Justere lydkvaliteten (xLOUD)

Konfigurere nettverksinnstillingene

Endre enhetsnavnet til projektoren

Koble til et tilgangspunkt

Koble til via Wi-Fi Direct

Sjekke signalstyrken

Bekrefte registrering ved tilkobling av en smarttelefon

Behandle smarttelefoner som skal kobles til

Sjekke Wi-Fi MAC-adressen

Stille inn språket for projektoren

Oppdatere programvaren

Tilbakestille de innledende innstillingene

Slette innhold som er overført til projektoren

Sjekke projektoren som skal betjenes med spesialapplikasjonen

Pare projektoren og den trådløse enheten igjen

Sjekke Notifications

Forholdsregler/spesifikasjoner

Forholdsregler

Rengjøre

Spesifikasjoner
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Batterivarigheten til projektoren

Varemerker

Om lisenser

Feilsøking / ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Fargen stemmer ikke.

Det projiserte bildet er forvrengt.

Det er skygger på det projiserte bildet.

De projiserte bildene flimrer, eller små punktstøy vises.

Fokuset kan ikke justeres

Bilder fra HDMI-enheten er ikke projisert, eller bildekvaliteten er dårlig.

Projektorskjermen dempes automatisk, eller projeksjonsskjermen slås av.

Det projiserte bildet forsvinner automatisk eller det projiserte bildet vises.

Dårlig bildekvalitet.

Kan ikke brukes med spesialapplikasjonen.

Kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling med smarttelefonen.

[Device info incorrect] vises og kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling med smarttelefonen.
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Kontrollere innholdet i esken

Etter at du har åpnet esken, sjekk at alle elementer på listen er i esken. Hvis noe mangler tar du kontakt med
forhandleren.
Tallene i ( ) indikerer antall.

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand (LSPX-P1) (1)

Trådløs enhet (LSPX-PT1) (1)

Strømadapter VGP-AC19V77 (19,5 V / for projektoren) (1)

Strømadapter LSPX-AC5V2 (5 V / for trådløs enhet) (1)

Strømledning (4)

IR Blaster (1)

Startveiledning (1)
Referanseveiledning (1)
Garanti (1)

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Kontrollenes plassering (bærbar projektor med svært kort bildeavstand)

Kontrollenes plassering på projektoren er beskrevet under.

Ventilasjonsåpninger (inntak/uttak)1.
Projeksjonsvindu
Projiserer bilder på en vegg, bord eller gulv.

2.

Fjernkontrollmottaker
Mottar signaler fra HDMI-enhetens fjernkontroll for å overføre signalene til HDMI-enheten som er koblet til den
trådløse enheten, som dermed lar deg betjene HDMI-enheten. Den trådløse enheten og HDMI-enheten bør kobles til
via IR Blaster (inkludert).

3.

Høyttalere4.
Strømindikator
Indikerer statusen på strømmen og batteriet på projektoren.

5.

Av/på-knapp
Trykk og hold for å slå projektoren på/av. Trykk lett mens projektoren er slått på for å bytte mellom
nettverksstandby/på.

6.

Belysningssensor
Måler omgivelsesbelysningen for å justere lysstyrken på projeksjonsskjermen.

7.

DC IN 19.5V-kontakt
Koble til strømadapteren VGP-AC19V77 (inkludert).

8.

Avstandssensor
Måler avstanden mellom projektoren og projeksjonsoverflaten.

9.

RESET-knapp
Nullstiller projektoren og starter den på nytt.

10.

Ladeindikator
Slås på under lading.

11.

Strømkontakt for stativet (selges separat)
Forsyner strøm til gulvstativet (selges separat) når projektoren er montert på stativet.

12.
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Beslektet emne
Om indikatorene

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Kontrollenes plassering (trådløs enhet)

Kontrollenes plassering på den trådløse enheten er beskrevet under.

Beslektet emne
Om indikatorene
Koble til IR Blaster

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation

HDMI IN-kontakt
Koble til en HDMI-enhet med en kommersielt tilgjengelig HDMI-kabel. Du kan projisere bilder fra den tilkoblede
enheten.

1.

HDMI OUT-kontakt
Koble til en TV med en kommersielt tilgjengelig HDMI-kabel. Du kan vise bilder fra enheten som er koblet til den
trådløse enheten på TV-skjermen.

2.

IR BLASTER-kontakt
Koble til IR Blaster (inkludert)

3.

DC IN 5V-kontakt
Koble til strømadapteren LSPX-AC5V2 (inkludert).

4.

PAIRING-knapp
Projektoren og den trådløse enheten har allerede blitt paret (tilkoblingsinnstilling) ved kjøpet. Når paringen fjernes,
som etter vedlikehold, bruk denne PAIRING-knappen til å pare dem igjen.

5.

Indikator
Indikerer statusen på den trådløse enheten.

6.
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Om indikatorene

Betydningene til indikatorene på projektoren og den trådløse enheten vises under:

Projektorindikatorer

Trådløs enhet-indikator

Tennes med et hvitt lys: Tilkoblet med projektoren.  
Tennes med et hvitt lys ved tilkobling til stikkontakten mens den trådløse enheten er slått av. Indikatoren slukkes når
den trådløse enheten er klar for oppstart.
Blinker hvitt hvert sekund: En programvareoppdatering pågår.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Strømindikator

Slått av: Strømmen er av.
Slått på med hvitt lys (dempet): Projektoren er i nettverksstandbytilstand.
Slått på med hvitt lys (sterkt): Strømmen er på.
Blinker rødt

Blinker hvert fjerde sekund: Batterinivået er lavt.
Blinker hvert andre sekund: Temperaturen inni projektoren er for høy eller for lav. La projektoren være i
romtemperatur en stund, og slå den så på igjen.
Blinker tre ganger hvert tredje sekund: Projektoren har en feil. Ta kontakt med forhandleren.

1.

Ladeindikator

Slått av: Ladingen er ferdig.
Slått på: Lader.

2.
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Startskjermen til spesialapplikasjonen

Elementene vist på startskjermen til "Portable Ultra Short Throw Projector Application" beskrives.

-knapp (enhetsnavn til projektoren)
Viser enhetsnavnet til projektoren som for øyeblikket er tilkoblet.

1.

 Volumjusteringsglidebryter2.
Poster
Setter projektoren i "plakatmodus".
Trykk på  i øvre høyre hjørne av [Poster] og velg [Change poster] for å endre plakattypen.
Når plakatmodusen er valgt, trykk på [Change poster] for å endre plakattypen.

3.

External input (HDMI)
Setter projektoren i "External input (HDMI)"-modus.
Trykk for å projisere bilder fra HDMI-enheten som er tilkoblet den trådløse enheten.

4.

My content
Trykk for å projisere bilder eller filmer som er lagret på smarttelefonen ved hjelp av spesialapplikasjonen.
Trykk på  i øverste høyre hjørne for [My content] og velg [Slideshow] eller [Single image].
[Slideshow]: Projiserer bilder og filmer som en lysbildefremvisning.
[Single image]: Projiserer et bilde og en film.

5.

Projektorens gjenværende batterilevetid6.
Bluetooth-tilkoblingsstatus

Viser " Connected" når Bluetooth ikke er tilkoblet, men projektoren og smarttelefonen er tilkoblet samme
tilgangspunkt (trådløs LAN-ruter).

7.

 (nettverksstandby/strøm på)-knapp8.
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Om varselskjermen på smarttelefonen
Når smarttelefonen og projektoren er tilkoblet, vises varslet om "Portable Ultra Short Throw Projector Application" i
varselskjermen på smarttelefonen. I dette varslet, kan du bytte projektoren mellom nettverksstandby og strøm på, og
justerer volumet.
Sveip ned fra øvre kant av smarttelefonens skjerm for å åpne varselskjermen. Med en iPhone, trykk på "Today" (a) for å
se varslet om denne applikasjonen.
 
Android smarttelefon

iPhone

Bytter mellom nettverksstandby og strøm på.

 (Settings)-knapp
Åpner innstillingsmenyen.

9.

Nettverksstandby/strøm på-knapp1.
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Hint
Varselskjermen kan variere avhengig av smarttelefonen.

Beslektet emne
Projisere klokken
Projisere værinformasjon
Projisere forhåndsinstallert lysbildefremvisning
Bruke speilingfunksjonen til å projisere smarttelefonens skjerm (kun for Android-smarttelefoner)
Projisere fotoer/filmer fra en enhet på hjemmenettverket
Projisere bilder fra HDMI-enheten som er tilkoblet den trådløse enheten
Projisere en smarttelefons bilde/film
Justere volumet
Justere lysstyrken
Justere fokuset
Keystone-korrigering
Rotere det projiserte bildet

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Volumjusteringsknapp2.
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Projektorens installasjonssted

I tillegg til en vegg, kan projektoren projisere bilder og filmer på et bord eller gulvet. Plasser projektoren på et sted som
passer for projeksjonsoverflaten.

Projisere på veggen
Den projiserte bildestørrelsen varierer avhengig av avstanden fra veggen.

0 cm: 22 tommer
Ca. 9 cm: 40 tommer
Ca. 19 cm: 60 tommer
Ca. 28 cm: 80 tommer

Projisere på et bord eller gulvet
Den projiserte bildestørrelsen er 22 tommer.

Hint
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Når projektoren er løftet opp og flyttet, dempes projeksjonslyset for å forhindre at det treffer øyet.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Lade projektoren

Et litium-ion oppladbart batteri er bygd inn i projektoren. Når den gjenværende batterilevetiden blir lav, blinker
strømindikatoren rødt. Koble til den inkluderte strømadapteren for å lade projektoren.

Hint
Det tar omtrent fire timer å lade opp et helt tomt batteri.

Ladeindikatoren kan tennes for å sjekke gjenværende batterilevetid selv når batteriet er fulladet.

Beslektet emne
Batterivarigheten til projektoren
Slå projektoren på/av

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Koble strømledningen (inkludert) til strømadapteren (19,5 V) for projektoren (inkludert).1

Koble strømadapteren til DC IN 19.5V-kontakten på projektoren.2

Sett pluggen på strømledningen godt inn i stikkontakten.

Når ladingen starter, slås ladeindikatoren (a) på med et ravgult lys. Når ladingen er ferdig, slukkes ladeindikatoren.

3
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Batterivarigheten til projektoren

Den fulladede projektoren kan brukes i omtrent to timer.

Hint
Denne batterivarigheten er når [Picture] er innstilt til [Preset 1], volumet er stilt inn til omtrent 80 % og en film spilles av.

Batterivarigheten kan variere avhengig av omgivelsestemperaturen eller andre faktorer.

Batterivarigheten kan variere avhengig av smarttelefonen.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Koble den trådløse enheten til en stikkontakt

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Koble strømledningen (inkludert) til strømadapteren (5 V) for den trådløse enheten (inkludert).1

Koble strømadapteren til DC IN 5V-kontakten på den trådløse enheten.2

Sett pluggen på strømledningen godt inn i stikkontakten.

Strømmen slås på ved at støpslet bare settes inn i stikkontakten. Den hvite indikatoren (a) tennes og den trådløse
enheten forbereder oppstart (30 til 40 sekunder). Når den trådløse enheten er klar for oppstart, slukkes indikatoren.

3
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Slå projektoren på/av

Slå på
Trykk og hold av/på-knappen (a). Projektoren slås på, og strømindikatoren (b) slås på med et hvitt lys.

Slå av
Trykk og hold av/på-knappen (a). Projektoren slås av, og strømindikatoren (b) slukkes.
For å sette projektoren i nettverk-standbytilstand, trykk lett på av/på-knappen (a).

Hint
Den trådløse enheten slås på når den kobles til.

Når du trykker på  (nettverksstandby)-knappen på startskjermen til spesialapplikasjonen "Portable Ultra Short Throw Projector
Application", settes projektoren i nettverksstandbytilstand. For å slå av projektoren, trykk og hold av/på-knappen på projektoren.

Når projektoren slås av, kobles den også fra Bluetooth-tilkoblingen og tilgangspunktet (trådløs ruter).

Beslektet emne
Sette projektoren i nettverksstandbytilstand

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Sette projektoren i nettverksstandbytilstand

Når du ikke skal bruke projektoren på en stund, sett den i nettverksstandbytilstand for å dempe projeksjonsskjermen.

Gå inn i nettverksstandbytilstand
Gå inn i nettverksstandbytilstand enten fra projektoren eller smarttelefonen.

Projektorhuset: Trykk lett på av/på-knappen (a).
"Portable Ultra Short Throw Projector Application": Trykk på  (strøm på)-knappen (c) på startskjermen.

Strømindikatoren (b) forblir tent med et hvitt lys når projektoren er i nettverksstandbytilstand.

Fortsette fra nettverksstandbytilstand
Fortsette bruk enten fra projektoren eller smarttelefonen.

Projektorhuset: Trykk lett på av/på-knappen (a).
"Portable Ultra Short Throw Projector Application": Trykk på  (strøm på)-knappen (c) på startskjermen.

Hint
Du kan også bruke varselet om "Portable Ultra Short Throw Projector Application" som vises i varselområdet til smarttelefonen
for å bytte mellom nettverksstandbytilstand og strøm på.

Du kan bruke [Auto on/Networked Standby] til "Portable Ultra Short Throw Projector Application" til å sette projektoren automatisk
i nettverksstandbytilstand i følgende tilfeller.

Når projektoren er i plakatmodus og ikke brukes i over 20 minutter i et mørkt rom
Til spesifisert tid
Når smarttelefonen går utenfor rekkevidde til projektoren (for eksempel, du har flyttet unna projektoren med smarttelefonen)

Beslektet emne
Stille inn automatisk på/nettverksstandby

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Installere spesialapplikasjonen og utføre de innledende innstillingene

Bruke projektorens spesialapplikasjon "Portable Ultra Short Throw Projector Application" til å betjene og konfigurere
projektoren. Installer "Portable Ultra Short Throw Projector Application" på smarttelefonen fra Google Play-butikken eller
App Store.

Kompatibel smarttelefon
Android
Android 4.4 eller senere (Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)-kompatibel)

iPhone
Følgende enheter med iOS 9: iPhone 4s eller senere, iPod Touch 5. generasjon eller senere, iPad 3. generasjon eller
senere, iPad mini

Hint
Opptil åtte smarttelefoner kan registreres på projektoren. Når en ytterligere skal registreres, overskrives den eldste registreringen
av en ny.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Last ned og installer "Portable Ultra Short Throw Projector Application" fra Google Play-butikken eller App
Store.

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

1

Når installasjonen er ferdig, start "Portable Ultra Short Throw Projector Application".2

Følg anvisningene på skjermen for å utføre innledende innstillinger for "Portable Ultra Short Throw
Projector Application".

3
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Koble til en HDMI-enhet eller TV

Du kan koble til en HDMI-enhet som en Blu-ray Disc™-spiller eller PC til den trådløse enheten for å projisere bilder fra
HDMI-enheten.
For å også vise bilder fra HDMI-enheten på en TV-skjerm, koble TV-en til den trådløse enheten.
En HDMI-kabel (selges separat) er nødvendig for å koble til en HDMI-enhet.

Hint

Koble sammen den trådløse enhetens HDMI IN-kontakt og HDMI-enhetens HDMI OUT-kontakt med en HDMI-
kabel (selges separat).

1

For å også vise bilder fra HDMI-enheten på en TV-skjerm, koble den trådløse enhetens HDMI OUT-kontakt
og TV-ens HDMI IN-kontakt sammen med en HDMI-kabel (selges separat).

2
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Koble til IR Blaster (inkludert) som lar deg betjene HDMI-enheten ved å sikte fjernkontrollen dens på projektoren. Dette er nyttig
når projektoren og HDMI-enheten er plassert på fjerne steder. For detaljer om IR Blaster, klikk her.

Bildekvaliteten kan være dårlig når et sammenflettet videosignal mates inn. Sett utmatingsoppløsningen på HDMI-enheten til
"Auto", "1080p" eller "720p".

Beslektet emne
Koble til IR Blaster
Projisere bilder fra HDMI-enheten som er tilkoblet den trådløse enheten

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Koble til IR Blaster

Ved å koble til den trådløse enheten og en HDMI-enhet med IR Blaster (inkludert), kan du betjene HDMI-enheten ved å
sikte fjernkontrollen mot projektoren. Dette er nyttig når projektoren og HDMI-enheten er plassert på fjerne steder.

Koble IR Blaster til IR BLASTER-kontakten på den trådløse enheten.1

Fest IR BLASTER-hodet på HDMI-enheten slik at hodet er rettet mot fjernkontrollmottakeren på enheten.

For å finne fjernkontrollmottakeren, se bruksanvisningen som fulgte med HDMI-enheten.

2

Sikt HDMI-enhetens fjernkontroll på projektorens fjernkontrollmottaker (a), og betjen deretter
fjernkontrollen.

3
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Beslektet emne
Koble til en HDMI-enhet eller TV

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Hvis HDMI-enheten ikke reagerer, endre retningen til IR Blaster.
Etter at du har sjekket at IR Blaster fungerer riktig, sikre den med det dobbeltsidige klebearket (inkludert).
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Slå projektoren på/av

Slå på
Trykk og hold av/på-knappen (a). Projektoren slås på, og strømindikatoren (b) slås på med et hvitt lys.

Slå av
Trykk og hold av/på-knappen (a). Projektoren slås av, og strømindikatoren (b) slukkes.
For å sette projektoren i nettverk-standbytilstand, trykk lett på av/på-knappen (a).

Hint
Den trådløse enheten slås på når den kobles til.

Når du trykker på  (nettverksstandby)-knappen på startskjermen til spesialapplikasjonen "Portable Ultra Short Throw Projector
Application", settes projektoren i nettverksstandbytilstand. For å slå av projektoren, trykk og hold av/på-knappen på projektoren.

Når projektoren slås av, kobles den også fra Bluetooth-tilkoblingen og tilgangspunktet (trådløs ruter).

Beslektet emne
Sette projektoren i nettverksstandbytilstand

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Sette projektoren i nettverksstandbytilstand

Når du ikke skal bruke projektoren på en stund, sett den i nettverksstandbytilstand for å dempe projeksjonsskjermen.

Gå inn i nettverksstandbytilstand
Gå inn i nettverksstandbytilstand enten fra projektoren eller smarttelefonen.

Projektorhuset: Trykk lett på av/på-knappen (a).
"Portable Ultra Short Throw Projector Application": Trykk på  (strøm på)-knappen (c) på startskjermen.

Strømindikatoren (b) forblir tent med et hvitt lys når projektoren er i nettverksstandbytilstand.

Fortsette fra nettverksstandbytilstand
Fortsette bruk enten fra projektoren eller smarttelefonen.

Projektorhuset: Trykk lett på av/på-knappen (a).
"Portable Ultra Short Throw Projector Application": Trykk på  (strøm på)-knappen (c) på startskjermen.

Hint
Du kan også bruke varselet om "Portable Ultra Short Throw Projector Application" som vises i varselområdet til smarttelefonen
for å bytte mellom nettverksstandbytilstand og strøm på.

Du kan bruke [Auto on/Networked Standby] til "Portable Ultra Short Throw Projector Application" til å sette projektoren automatisk
i nettverksstandbytilstand i følgende tilfeller.

Når projektoren er i plakatmodus og ikke brukes i over 20 minutter i et mørkt rom
Til spesifisert tid
Når smarttelefonen går utenfor rekkevidde til projektoren (for eksempel, du har flyttet unna projektoren med smarttelefonen)

Beslektet emne
Stille inn automatisk på/nettverksstandby

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Startskjermen til spesialapplikasjonen

Elementene vist på startskjermen til "Portable Ultra Short Throw Projector Application" beskrives.

-knapp (enhetsnavn til projektoren)
Viser enhetsnavnet til projektoren som for øyeblikket er tilkoblet.

1.

 Volumjusteringsglidebryter2.
Poster
Setter projektoren i "plakatmodus".
Trykk på  i øvre høyre hjørne av [Poster] og velg [Change poster] for å endre plakattypen.
Når plakatmodusen er valgt, trykk på [Change poster] for å endre plakattypen.

3.

External input (HDMI)
Setter projektoren i "External input (HDMI)"-modus.
Trykk for å projisere bilder fra HDMI-enheten som er tilkoblet den trådløse enheten.

4.

My content
Trykk for å projisere bilder eller filmer som er lagret på smarttelefonen ved hjelp av spesialapplikasjonen.
Trykk på  i øverste høyre hjørne for [My content] og velg [Slideshow] eller [Single image].
[Slideshow]: Projiserer bilder og filmer som en lysbildefremvisning.
[Single image]: Projiserer et bilde og en film.

5.

Projektorens gjenværende batterilevetid6.
Bluetooth-tilkoblingsstatus

Viser " Connected" når Bluetooth ikke er tilkoblet, men projektoren og smarttelefonen er tilkoblet samme
tilgangspunkt (trådløs LAN-ruter).

7.

 (nettverksstandby/strøm på)-knapp8.
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Om varselskjermen på smarttelefonen
Når smarttelefonen og projektoren er tilkoblet, vises varslet om "Portable Ultra Short Throw Projector Application" i
varselskjermen på smarttelefonen. I dette varslet, kan du bytte projektoren mellom nettverksstandby og strøm på, og
justerer volumet.
Sveip ned fra øvre kant av smarttelefonens skjerm for å åpne varselskjermen. Med en iPhone, trykk på "Today" (a) for å
se varslet om denne applikasjonen.
 
Android smarttelefon

iPhone

Bytter mellom nettverksstandby og strøm på.

 (Settings)-knapp
Åpner innstillingsmenyen.

9.

Nettverksstandby/strøm på-knapp1.
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Hint
Varselskjermen kan variere avhengig av smarttelefonen.

Beslektet emne
Projisere klokken
Projisere værinformasjon
Projisere forhåndsinstallert lysbildefremvisning
Bruke speilingfunksjonen til å projisere smarttelefonens skjerm (kun for Android-smarttelefoner)
Projisere fotoer/filmer fra en enhet på hjemmenettverket
Projisere bilder fra HDMI-enheten som er tilkoblet den trådløse enheten
Projisere en smarttelefons bilde/film
Justere volumet
Justere lysstyrken
Justere fokuset
Keystone-korrigering
Rotere det projiserte bildet

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Volumjusteringsknapp2.

29



Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Oppdatere programvaren

Programvaren til projektoren og den trådløse enheten kan oppdateres via Internett. Når en ny versjon av programvaren
er tilgjengelig, vises  øverst til høyre på spesialapplikasjonens startskjerm og  vises på [Update]-elementet til
innstillingsmenyen.

Hint
Koble projektoren til et tilgangspunkt (trådløs ruter) for å oppdatere.

Det anbefales at du kobler til smarttelefonen via Wi-Fi for å utføre en oppdatering fordi filstørrelsen kan være stor.

 og  vises når [Update notifications] i [Update] er aktivert. Den er aktivert som standard.

Aktiver [Auto-retrieve updates] i [Update] for å laste ned programvaren automatisk. Når smarttelefonen er koblet til Internett via
Wi-Fi, lastes en ny versjon av programvaren ned til den. Du kan redusere tiden som kreves for oppdateringen. Innstillingen er
aktivert som standard.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Trykk og hold av/på-knappen på projektoren for å slå den på.1

Trykk på  (Settings)-knappen på startskjermen til "Portable Ultra Short Throw Projector Application".2

Trykk på [Update] — [Update].3

Trykk på [Get update], følg deretter anvisningene på skjermen for å oppdatere programvaren.

Når en oppdatering for den trådløse enheten er inkludert, utføres den etter at projektorens programvare er
oppdatert.
Den utføres ved avspilling av bilder fra HDMI-enheten som er koblet til den trådløse enheten.

4
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Projisere klokken

Projiserer klokken.

Hint
Klokken synkroniseres automatisk med smarttelefonens klokke.

Beslektet emne
Koble til et tilgangspunkt
Koble til via Wi-Fi Direct
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk øverst til høyre for [Poster] og velg [Change poster].

Når plakatmodusen er valgt, trykk på [Change poster].

2

Trykk på [Weather/clock].3

Velg ønsket type klokke.4
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Projisere værinformasjon

Projiserer værinformasjon for aktuelt sted. Værinformasjonen oppdateres hver eller annenhver time.

Hint
For å endre stedet for værinformasjon, trykk på -knappen til høyre for [Weather], følg deretter anvisningene på skjermen.

Merknad
Hvis ny værinformasjon ikke oppnås, oppdateres ikke visningen av værinformasjonen.

Beslektet emne
Koble til et tilgangspunkt
Koble til via Wi-Fi Direct
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  øverst til høyre for [Poster] og velg [Change poster].

Når plakatmodusen er valgt, trykk på [Change poster].

2

Trykk på [Weather/clock].3

Trykk på [Weather].4

Trykk på [Update location information], følg deretter anvisningene på skjermen for å angi
stedsinformasjonen.

5
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Projisere forhåndsinstallert lysbildefremvisning

Projiserer den forhåndsinstallerte lysbildefremvisningen.

Hint
Du kan stille inn lysbildefremvisningens intervalltid.

Beslektet emne
Projisere en smarttelefons bilde/film som en lysbildefremvisning
Stille inn bildeendringsintervallet
Koble til et tilgangspunkt
Koble til via Wi-Fi Direct
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk øverst til høyre for [Poster] og velg [Change poster].

Når plakatmodusen er valgt, trykk på [Change poster].

2

Trykk på [Theme].3

Velg en lysbildefremvisningssjanger ([A day], [Journey], [Night dreams], [Window]).4
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Projisere en distribusjonsplakat

Du kan laste ned en distribuert plakat og øke typer plakater.
Koble smarttelefonen og projektoren til samme tilgangspunkt (trådløs ruter) før du bruker denne funksjonen.

Hint
Når du vil slette distribusjonsplakaten, trykk på  og trykk deretter på [OK] når en melding vises.

Hvis du trykker på  under nedlastning av en distribusjonsplakat, avbrytes nedlastningen. Trykk på plakaten for å fortsette
nedlastning.

Det er noen distribusjonsplakater som har en begrenset nedlastningsperiode.
Hvis du ikke laster ned plakatene innen nedlastningsperioden, slettes de automatisk.

Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk øverst til høyre for [Poster] og velg [Change poster].

Når plakatmodusen er valgt, trykk på [Change poster].

2

Trykk på [Theme].3

Velg en ønsket distribusjonsplakat.

Starter nedlastning av plakaten.

Plakaten med  er en nedlastningsbar distribusjonsplakat.

4
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Beslektet emne
Stille inn bildeendringsintervallet
Koble til et tilgangspunkt
Koble til via Wi-Fi Direct

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Stille inn bildeendringsintervallet

Du kan endre bildeendringsintervallet for Poster og Slideshow.
Koble smarttelefonen og projektoren til samme tilgangspunkt (trådløs ruter) før du bruker denne funksjonen.

Beslektet emne
Projisere forhåndsinstallert lysbildefremvisning
Koble til et tilgangspunkt
Koble til via Wi-Fi Direct
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [Poster/slideshow settings].3

Trykk på [Photo display time].4

Still inn visningstiden.5
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Projisere bilder fra HDMI-enheten som er tilkoblet den trådløse enheten

Du kan projisere bilder lagret på en HDMI-enhet som en Blu-ray Disc™-spiller eller PC.
Du kan koble en TV til den trådløse enheten for å vise HDMI-enhetens bilder på både projektoren og TV-en uten å endre
kabeltilkoblingen.

Hint
Koble til IR Blaster (inkludert) som lar deg betjene HDMI-enheten ved å sikte fjernkontrollen dens på projektoren. Dette er nyttig
når projektoren og HDMI-enheten er plassert på fjerne steder.

Beslektet emne
Koble til en HDMI-enhet eller TV
Koble til IR Blaster
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på [External input (HDMI)].2

Betjen HDMI-enheten for å spille av bilder som skal projiseres.3
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Projisere en smarttelefons bilde/film

Du kan projisere et bilde eller en film som er lagret på en smarttelefon ved hjelp av spesialapplikasjonen.
Koble smarttelefonen og projektoren til samme tilgangspunkt (trådløs ruter) før du bruker denne funksjonen.

Merknad
Når intet tilgangspunkt er tilgjengelig, sett projektoren i Wi-Fi Direct-modus for å koble til smarttelefonen direkte.

Hint
Trykk på  (Settings)-knappen for å justere volumet, lysstyrken, osv.

Projektoren kan spille av lydfiler i følgende formater. Lydfiler i andre formater kan vises i listen, men disse filene kan ikke spilles
av.

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

Beslektet emne
Koble til et tilgangspunkt
Koble til via Wi-Fi Direct
Justere volumet
Justere lysstyrken
Justere fokuset
Keystone-korrigering
Rotere det projiserte bildet
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  øverst til høyre for [My content] og velg [Single image].2

Velg ønsket bilde eller film.

Når du velger et bilde, kan du trykke på  (roter)-knappen for å rotere bildet. Hvert trykk roterer det 90 grader med
urviseren.
Under filmavspilling kan du trykke på  (spill av)-knappen eller  (pause)-knappen for å spille av/pause.
Trykk på -knappen øverst på skjermen for å velge et bilde eller en film som er lagret på et annet sted.

3
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Projisere en smarttelefons bilde/film som en lysbildefremvisning

Du kan projisere bilder eller filmer som er lagret på en smarttelefon som en lysbildefremvisning.
Koble smarttelefonen og projektoren til samme tilgangspunkt (trådløs ruter) før du bruker denne funksjonen.

Endre bilder og filmer
Trykk på [Slideshow] nederst til venstre for [My content], velg deretter bilder og filmer på nytt fra miniatyrbildeskjermen.
Trykk på [Build Slideshow] for å laste dem opp og overskrive bildene og filmene som tidligere var lagret på projektoren.

Slik angir du avspillingsrekkefølgen
Trykk på [Slideshow] nederst til venstre for [My content], trykk deretter på  (Playback order)-knappen. Du kan velge
[Newest first], [Oldest first] eller [Random] som avspillingsrekkefølgen.

Stille inn bakgrunnsmusikken
Trykk på [Slideshow] nederst til venstre for [My content], trykk deretter på  (Background music)-knappen. Trykk
deretter på [Add] for å velge spor som skal settes som bakgrunnsmusikk. Du kan velge flere spor som skal spilles av i
rekkefølgen som de velges i. Etter at du har valgt musikken, trykk på -knappen øverst til venstre på skjermen for å gå
tilbake til miniatyrbildeskjermen, og trykk på [Build Slideshow].
Du kan legge til og fjerne musikk samt endre musikkrekkefølgen. For å endre musikkrekkefølgen, dra  til høyre for
musikken som skal fjernes, og slipp den deretter til ønsket posisjon.

Hint
Du kan stille inn lysbildefremvisningens intervalltid.

Projektoren kan spille av lydfiler i følgende formater. Lydfiler i andre formater kan vises i listen, men disse filene kan ikke spilles
av.

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

Du kan velge flere bilder ved å dra horisontalt når du velger bilder på miniatyrbildeskjermen.

Beslektet emne
Stille inn bildeendringsintervallet

Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  øverst til høyre for [My content] og velg [Slideshow].2

På miniatyrbildeskjermen, velg bildene eller filmer som du vil projisere som en lysbildefremvisning, og
trykk deretter på [Build Slideshow]. Etter dette, følg skjermnavigasjonen for å fullføre innstillingen.

Du kan overføre bilder og filmer inntil [Free space: ] på projektoren er fullt.
Du kan bytte bildene og filmene som vises på miniatyrbildeskjermen for hvert lagringssted. Trykk på knappen
øverst på skjermen og still inn lagringsstedet.

3
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Projisere forhåndsinstallert lysbildefremvisning
Koble til et tilgangspunkt
Koble til via Wi-Fi Direct

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Stille inn bildeendringsintervallet

Du kan endre bildeendringsintervallet for Poster og Slideshow.
Koble smarttelefonen og projektoren til samme tilgangspunkt (trådløs ruter) før du bruker denne funksjonen.

Beslektet emne
Projisere forhåndsinstallert lysbildefremvisning
Koble til et tilgangspunkt
Koble til via Wi-Fi Direct
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [Poster/slideshow settings].3

Trykk på [Photo display time].4

Still inn visningstiden.5
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Bruke speilingfunksjonen til å projisere smarttelefonens skjerm (kun for Android-
smarttelefoner)

Når smarttelefonen støtter Miracast, kan du direkte projisere smarttelefonens skjerm.
Ingen tilgangspunkttilkobling (trådløs ruter) er nødvendig.

Merknad
Avhengig av smarttelefonen, kan ikke noe Internett-innhold projiseres av speilingsfunksjonen.

Når [Wi-Fi Direct] er slått på, kan du ikke projisere smarttelefonskjermen med speilingsfunksjonen.
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på [Poster] for å sette projektoren i plakatmodus.2

Sett smarttelefonen i speilingsmodus, og koble den til projektoren.3

Betjen smarttelefonen for å projisere skjermen.4
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Projisere fotoer/filmer fra en enhet på hjemmenettverket

Ved å bruke hjemmenettverksfunksjonen, kan du projisere fotoer og filmer lagret på en enhet (som en Blu-ray Disc™-
spiller) på hjemmenettverket.
Før du bruker denne funksjonen, koble smarttelefonen og projektoren til tilgangspunktet (trådløs ruter) som den
hjemmenettverkskompatible enheten er koblet til.

Merknad
En applikasjon som støtter kontrollfunksjonen (som Video & TV SideView) må være installert på smarttelefonen for å projisere
fotoer og filmer på en enhet på hjemmenettverket.

Hint
Maksimal stillbildestørrelse for projisering med hjemmenettverksfunksjonen er 32 megapiksler (8192 × 4096 piksler) for JPG, og
3 megapiksler (2048 × 1024 piksler) for PNG/GIF.

Filmer i AVCHD-format tatt i 1080/60i eller 1080/24p kan ikke projiseres via hjemmenettverket. Hvis du vil projisere dem, koble
enheten til den trådløse enheten med HDMI-kabelen og projiser dem med [External input (HDMI)].

Beslektet emne
Koble til et tilgangspunkt
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på [Poster] for å sette projektoren i plakatmodus.2

Start applikasjonen som støtter kontrollfunksjonen.3

Sett projektoren som utgangsmålet, vis deretter bildet eller filmen.4

43



Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Justere volumet

Du kan justere projektorens volum.

Justere fra [Settings]-menyen

Hint
Du kan også bruke varselet om "Portable Ultra Short Throw Projector Application", som vises i varselområdet til smarttelefonen,
for å justere volumet.

Beslektet emne
Justere lydkvaliteten (xLOUD)
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Bruk glidebryteren til [Volume] for å justere.3

Trykk på  (Settings)-knappen.1.
Bruk glidebryteren til [Volume] eller   for å justere.2.
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Justere lysstyrken

Du kan justere lysstyrken til det projiserte bildet.

Justere lysstyrken automatisk i henhold til omgivelsesbelysningen
Trykk på [Auto]. [Auto] er deaktivert mens du bruker et batteri.

Beslektet emne
Justere bildeinnstillingene
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Bruk glidebryteren til [Brightness] eller   for å justere.3

45



Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Justere fokuset

Du kan justere fokuset til det projiserte bildet.

Automatisk fokusering
Trykk på [Auto].

Merknad
Autofokusfunksjonen bruker avstandssensoren på baksiden av projektoren til å måle avstanden til projeksjonsoverflaten og
justerer fokuset. I følgende forhold kan ikke avstandssensoren måle avstanden riktig og fokuset kan ikke justeres:

Det er en hindring mellom projektoren og projeksjonsoverflaten
Projektoren er plassert på et stativ eller lignende.
Strømadapteren koblet til projektoren blokkerer avstandssensoren (a).

Når den projiserte bildestørrelsen er 60 tommer eller mer, fungerer ikke autofokusfunksjonen.

Avhengig av projektorens plassering og materialet til projeksjonsoverflaten, fungerer ikke autofokusfunksjonen riktig.

Hvis autofokusfunksjonen ikke fungerer, deaktiver [Auto] og juster deretter manuelt.
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Bruk -/ -knappene eller glidebryteren til [Focus] for å justere.3

46



Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Keystone-korrigering

Korrigeringsmetoden varierer avhengig av forskyvelsen av det projiserte bildet.

Når lengdene på øvre og nedre kant av det projiserte bildet er forskjellige
Bruk spesialapplikasjonen til å utføre keystone-korrigering.

Når lengdene på venstre og høyre kant av det projiserte bildet er forskjellige
Endre projektorens plassering eller orientering for å projisere vinkelrett.

Merknad
Hvis du justerer det projiserte bildet fra [Keystone correction] i  (Settings), kan forstyrrelser oppstå.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Bruk glidebryteren eller -/ -knappene til [Keystone correction] for å justere.3
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Rotere det projiserte bildet

Du kan rotere det projiserte bildet 180 grader.

Rotere det projiserte bildet automatisk
Trykk på [Auto].
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på -knappen eller -knappen.3
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Projiser alltid en plakat ved oppstart

Sett plakaten til å projisere når projektoren starter opp fra nettverksstandbytilstand.
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

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

Velg [Poster].

Når [Last mode displayed] er valgt, settes projektoren i den modusen som ble valgt forrige gang.

Hint
Innledende innstilling er [Last mode displayed].

4
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Stille inn automatisk på/nettverksstandby

Du kan sette projektoren i nettverk-standbymodus til en spesifisert tid eller når en smarttelefon oppdages.

Stille inn elementer
[Switch to Networked Standby after inactivity]
Når projektoren er i plakatmodus og ikke brukes i over 20 minutter i et mørkt rom, går den inn i nettverksstandbytilstand
og projeksjonsskjermen dempes. Hver gang du trykker på bryteren, bytter innstillingen mellom aktivert/deaktivert.
[On at a specified time]
Til den spesifiserte tiden fortsetter projektoren fra nettverksstandbytilstand og projiserer bildet. Når du trykker på [On at a
specified time], vises innstillingsskjermen. Trykk på bryteren for å aktivere innstillingen, spesifiser så tiden. Hver gang du
trykker på bryteren, bytter innstillingen mellom aktivert/deaktivert.
[Switch to Networked Standby at a specified time]
Til den spesifiserte tiden går projektoren inn i nettverksstandbytilstand og demper projeksjonsskjermen. Når du trykker
på [Switch to Networked Standby at a specified time], vises innstillingsskjermen. Trykk på bryteren for å aktivere
innstillingen, spesifiser så tiden. Hver gang du trykker på bryteren, bytter innstillingen mellom aktivert/deaktivert.
[On when smartphone detected]
Når projektoren oppdager smarttelefonen, fortsetter den fra nettverksstandbytilstand og projiserer bildet. Hver gang du
trykker på bryteren, bytter innstillingen mellom aktivert/deaktivert. Når du bruker en iPhone, sett dens [Portable Ultra
Short Throw Projector Application] — [ALLOW LOCATION ACCESS]-alternativ til [Always] for å få denne funksjonen til å
fungere riktig.
[Switch to Networked Standby when your smartphone moves out of range of Projector]
Når projektoren oppdager at smarttelefonen er flyttet unna, går den inn i nettverksstandbytilstand og demper
projeksjonsskjermen. Hver gang du trykker på bryteren, bytter innstillingen mellom aktivert/deaktivert. Når du bruker en
iPhone, sett dens [Portable Ultra Short Throw Projector Application] — [ALLOW LOCATION ACCESS]-alternativ til
[Always] for å få denne funksjonen til å fungere riktig.

Hint
Når smarttelefonen og projektoren er koblet til, synkroniseres projektorens klokke automatisk med smarttelefonens klokke.

Etter at du har satt projektoren i nettverksstandbytilstand ved å trykke på av/på-knappen, hvis smarttelefonen tas utenfor
rekkevidde for projektoren og deretter kommer tilbake innen fem minutter, fungerer ikke [On when smartphone detected]-
funksjonen. Hvis dette skjer slår du projektoren på manuelt.

Beslektet emne
Slå projektoren på/av

Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [Startup/Networked Standby settings].3

Trykk på [Auto on/Networked Standby].4

Velg elementet som skal stilles inn.5
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Justere bildeinnstillingene

Du kan justere projektorens bildeinnstillinger.

Stille inn elementer
[Preset 1]
Dette alternativet passer for å projisere på en hvit vegg, bord eller gulv.
[Preset 2], [Preset 3]
Dette alternativet passer for å projisere på en gulaktig vegg, bord eller gulv. Velg ønsket fargetone.
[Custom 1], [Custom 2]
Som standard justeres [Custom 1] til en lysstyrkeorientert innstilling, og [Custom 2] justeres for å passe med naturlige
bilder.  
Du kan trykke på -knappen for å justere en av følgende innstillinger:  
[Saturation], [Brightness], [Contrast], [Sharpness] og [White balance]
Trykk på [Reset] for å tilbakestille til standardinnstillingene.

Beslektet emne
Justere lysstyrken
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [Picture].3

Velg elementet som skal justeres.4
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Justere bildekvaliteten ved projisering av filmer med [Single image] på [My content]
(kun for iPhone)

Du kan justere bildekvaliteten ved projisering av filmer som er lagret på en iPhone ved å bruke [Single image] på [My
content].

Stille inn elementer
[Give priority to video quality]
Spiller av filmer i den originale bildekvaliteten.
[Give priority to smoothness]
Spiller av filmer i en lavere bildekvalitet for jevnere avspilling.

Merknad
Når [Give priority to smoothness] er innstilt, kan det ta noe tid før avspillingen starter, avhengig av filmen.
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [My content settings].3

Trykk på [Video quality for Single image].4

Velg elementet som skal justeres.5
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Justere lydkvaliteten (xLOUD)

 
"xLOUD" er en lydavspillingsteknologi for å forbedre avspillingsnivået. Du kan få dynamisk og kraftig lyd med filmer, osv.
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings).2

Trykk på [Sound].3

Trykk på [xLOUD]-bryteren for å bytte mellom aktivert og deaktivert.4
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Endre enhetsnavnet til projektoren

Du kan endre projektornavnet som vises på hjemmenettverket. "LSPXP1" er innstilt ved kjøpet.

Hint
Etter endring av enhetens navn, kan du sjekke det endrede navnet på projektoren ved å trykke på  på startskjermen til
spesialapplikasjonen.
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [Network].3

Trykk på [Device].4

Skriv inn det nye navnet.5
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Koble til et tilgangspunkt

En tilkobling mellom projektoren og tilgangspunktet (trådløs ruter) er nødvendig i følgende situasjoner. Koble
smarttelefonen og projektoren til samme tilgangspunkt (trådløs ruter).

Når du projiserer bilder eller filmer på smarttelefonen.
Når du betjener plakaten. 
(Ved oppdatering av værinformasjon, laste ned distribusjonsplakaten.)
Når du oppdaterer programvaren til enheten.
Ved innstilling av språket for projektoren.

Koble til et tilgangspunkt du har koblet til tidligere
På Wi-Fi-skjermen, trykk på -knappen, trykk deretter på [Network history] for å se tilgangspunktene du har koblet til
tidligere. Trykk på ønsket tilgangspunkt.

Slette et tilgangspunkt
På Wi-Fi-skjermen, trykk på -knappen, trykk deretter på [Delete current network settings] for å slette tilgangspunktet
som for øyeblikket er tilkoblet.  
For å slette et tilgangspunkt som vises i [Network history], trykk og hold tilgangspunktet som skal slettes.

Hint
Begrepene "tilgangspunkt" og "krypteringsnøkkel (passord)" varierer avhengig av produsenten ("krypteringsnøkkel", "NØKKEL",
"WEP-nøkkel", "sikkerhetsnøkkel", "passfrase", "nettverksnøkkel", osv.). Hvis du er i tvil, ta kontakt med produsenten av
tilgangspunktet.

AOSS-knappen på tilgangspunktet kan støtte WPS. For informasjon om det støtter WPS, se bruksanvisningen til tilgangspunktet.

Beslektet emne

Koble smarttelefonen til tilgangspunktet.1

Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.2

Trykk på  (Settings)-knappen.3

Trykk på [Network].4

Trykk på [Wi-Fi].5

Trykk på [Connect] for å koble til tilgangspunktet.

Hvis tilgangspunktet krever inntasting av passord, trykk på [Password] for å angi passordet.  
Hvis tilgangspunktet støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™)-funksjonen, trykk på [Connect using Wi-Fi Protected
Setup™], velg tilkoblingsmetoden, og følg deretter anvisningene på skjermen.

6
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Sjekke signalstyrken
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Koble til via Wi-Fi Direct

Du kan koble denne enheten og en smarttelefon sammen direkte (Wi-Fi Direct) uten å bruke et tilgangspunkt (trådløs
ruter).

Merknad
Når [Wi-Fi Direct] er aktivert, er skjermspeiling av smarttelefonens skjerm ikke tilgjengelig. [Wi-Fi Direct] er også deaktivert ved
etablering av en tilkobling med en HDMI-enhet.

Når [Wi-Fi Direct] er aktivert, etablerer smarttelefonen en node-til-node-tilkobling med projektoren, derfor er det ikke mulig å
etablere en Wi-Fi-tilkobling med et tilgangspunkt (trådløs ruter). Etter bruk, deaktiver [Wi-Fi Direct].

Deaktivere [Wi-Fi Direct]
Trykk på bryteren til [Wi-Fi Direct].

Beslektet emne
Projisere en smarttelefons bilde/film
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [Network].3

Trykk på [Wi-Fi Direct].4

Trykk på bryteren til [Wi-Fi Direct] for å aktivere.

Hvis smarttelefonen er en Android-smarttelefon, kobler den til denne enheten automatisk. Hvis du bruker en
iPhone, eller Android-smarttelefonen ikke kobler til automatisk, bruk Wi-Fi-innstillingsskjermen på smarttelefonen
for å koble til denne enheten.

5
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Sjekke signalstyrken

Du kan sjekke signalstyrken til den trådløse LAN-tilkoblingen mellom projektoren og den trådløse
enheten/tilgangspunktet (trådløs ruter), og signalstyrken til Bluetooth-tilkoblingen mellom projektoren og smarttelefonen.

Hint
Trykk på  (oppdater)-knappen for å oppdatere signalstyrkeindikasjonen.

Merknad
Signalstyrken mellom projektoren og den trådløse enheten vises kun når projektoren er i "External input (HDMI)"-modus.

Signalstyrken mellom projektoren og tilgangspunktet (trådløs ruter) vises ikke når følgende funksjoner brukes:
Når projektoren er i "External input (HDMI)"-modus
Når speilingfunksjonen brukes til å projisere smarttelefonens skjerm
Ved tilkobling via Wi-Fi Direct

Beslektet emne
Koble til et tilgangspunkt
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [Network].3

Trykk på [Signal strength].4
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Bekrefte registrering ved tilkobling av en smarttelefon

 
Når en uregistrert smarttelefon får tilgang til projektoren, kan du vise en bekreftelsesskjerm for å begrense den
automatiske registreringen.

Beslektet emne
Behandle smarttelefoner som skal kobles til

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [Network].3

Trykk på [Restrict adding smartphones]-bryteren for å bytte mellom aktivert og deaktivert.

Når det er aktivert, kreves inntasting av en PIN-kode for å koble til en uregistrert smarttelefon. PIN-koden vises på
projeksjonsskjermen.

4
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Behandle smarttelefoner som skal kobles til

 
Du kan tillate/nekte tilgang fra hver smarttelefon som er registrert til projektoren. Du kan også slette en registrering.

Merknad
Selv når registreringen har blitt slettet, vil den slettede enheten bli registrert til tilgangsenhetslisten hvis enheten får tilgang til
projektoren.
For å avvise den automatiske registreringen, aktiver [Restrict adding smartphones].

Du kan stille inn [Deny ] for opptil syv enheter.

Beslektet emne
Bekrefte registrering ved tilkobling av en smarttelefon
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [Network].3

Trykk på [Smartphones added].4

Trykk på enheten som skal endres.5

Velg [Allow] eller [Deny ].

For å slette registreringen, trykk på [Delete smartphone].

6
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Sjekke Wi-Fi MAC-adressen
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings).2

Trykk på [Network].3

Sjekk [Wi-Fi MAC address].4
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Stille inn språket for projektoren

Projektorens meldinger vises på samme språk som "Portable Ultra Short Throw Projector Application" ved kjøpet.
Før innstilling, koble smarttelefonen og projektoren til samme tilgangspunkt (trådløs ruter).
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [Projector language settings].3

Velg ønsket språk.4
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Oppdatere programvaren

Programvaren til projektoren og den trådløse enheten kan oppdateres via Internett. Når en ny versjon av programvaren
er tilgjengelig, vises  øverst til høyre på spesialapplikasjonens startskjerm og  vises på [Update]-elementet til
innstillingsmenyen.

Hint
Koble projektoren til et tilgangspunkt (trådløs ruter) for å oppdatere.

Det anbefales at du kobler til smarttelefonen via Wi-Fi for å utføre en oppdatering fordi filstørrelsen kan være stor.

 og  vises når [Update notifications] i [Update] er aktivert. Den er aktivert som standard.

Aktiver [Auto-retrieve updates] i [Update] for å laste ned programvaren automatisk. Når smarttelefonen er koblet til Internett via
Wi-Fi, lastes en ny versjon av programvaren ned til den. Du kan redusere tiden som kreves for oppdateringen. Innstillingen er
aktivert som standard.
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Trykk og hold av/på-knappen på projektoren for å slå den på.1

Trykk på  (Settings)-knappen på startskjermen til "Portable Ultra Short Throw Projector Application".2

Trykk på [Update] — [Update].3

Trykk på [Get update], følg deretter anvisningene på skjermen for å oppdatere programvaren.

Når en oppdatering for den trådløse enheten er inkludert, utføres den etter at projektorens programvare er
oppdatert.
Den utføres ved avspilling av bilder fra HDMI-enheten som er koblet til den trådløse enheten.

4
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Tilbakestille de innledende innstillingene

Du kan tilbakestille spesialapplikasjonen til de innledende innstillingene. En tilbakestilling påvirker ikke lysbildevisninger
og bakgrunnsmusikk overført til projektoren.

Beslektet emne
Slette innhold som er overført til projektoren
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [Initialize].3

Trykk på [Reset all settings], og følg deretter anvisningene på skjermen for å utføre initialiseringen.4
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Slette innhold som er overført til projektoren

 
Du kan slette bilder og bakgrunnsmusikk som er overført til projektoren.

Merknad
Når du betjener som det over, slettes også alt distribusjonsinnhold. 

Beslektet emne
Tilbakestille de innledende innstillingene
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [Initialize].3

Trykk på [Delete transferred content], følg deretter anvisningene på skjermen for å utføre initialiseringen.4
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Sjekke projektoren som skal betjenes med spesialapplikasjonen

Når du har to eller flere projektorer, kan du registrere flere projektorer og velge enheten som skal betjenes.

Registrere en ekstra projektor
Trykk på  (legg til)-knappen, følg deretter anvisningene på skjermen for å registrere.

Endre projektoren som skal betjenes
Trykk på ønsket projektor.
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [Add or change Projector].

Projektorer registrert til spesialapplikasjonen vises.  vises på enheten som for øyeblikket er designert for bruk.

3
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Pare projektoren og den trådløse enheten igjen

Projektoren og den trådløse enheten har allerede blitt paret ved kjøpet. Når paringen fjernes, som etter vedlikehold, par
dem på nytt.

Om indikatorvisningen under paring
Under paring, blinker indikatoren på frontpanelet til den trådløse enheten som følger:

Blinker hvitt to ganger hvert 1,5 sekund: Forsøker å pare med projektoren.
Blinker rødt: Kunne ikke pare.

Hint
Trykk på PAIRING-knappen med en tynn gjenstand som en binders.
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Koble strømadapteren fra den trådløse enheten.1

Etter omtrent 10 sekunder, koble strømadapteren til den trådløse enheten igjen.2

Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.3

Trykk på  (Settings)-knappen.4

Trykk på [Initialize].5

Trykk på [Pairing Wireless unit].6

Finn PAIRING-knappen på den trådløse enheten, og trykk deretter på [Start].7

Følg anvisningene på skjermen for å pare igjen.8
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Sjekke Notifications

Projiserer varsler om projektoren inkludert nye distribusjonsplakater.
Når det er et nytt varsel, vises  på [Notifications] i innstillingsmenyen. Tallet i  er antall uleste varsler.

Beslektet emne
Projisere en distribusjonsplakat
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Start  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på smarttelefonen.1

Trykk på  (Settings)-knappen.2

Trykk på [Notifications].

Listen over varsler vises.

3
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Forholdsregler

For din sikkerhet

Ikke la vann eller fremmedgjenstander komme inn i enheten. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann
eller fremmedgjenstander har kommet inn i enheten, slå den straks av, og koble fra strømledningen og
tilkoblingskabler.
Ikke demonter eller tilpass enheten. Dette kan føre til feil, brann eller elektrisk støt.
Hvis det er fare for lynnedslag, må du ikke bruke enheten. Et lynnedslag kan forårsake et elektrisk støt. Hvis
lynnedslag er sannsynlig, koble fra enheten for å forhindre brann, elektrisk støt og feil.

Om sikkerhet

Trådløse funksjoner er bygd inn i denne enheten. Radiobølger kan innvirke operasjonen av andre enheter. Ikke bruk
denne enheten på følgende steder.

Ombord i et fly.
Nær automatisk kontrollert utstyr, som automatiske dører eller brannalarmer.
Hvis annet utstyr opplever problemer som forstyrrelse mens enheten brukes, må du straks slutte å bruke enheten.

Ikke se på den projiserte skjermen over lengre tid. Kontinuerlig visning av den projiserte skjermen over lengre tid kan
føre til slitne øyer. Hvis du opplever noe ubehag eller smerte, må du straks slutte å bruke enheten og hvile. Hvis
ubehaget eller smerten vedvarer etter at du har hvilt, ta kontakt med en lege.
Ikke projiser på en blank overflate. Lyset kan reflekteres til øynene dine og kan ha en negativ innvirkning på dem.
Hold enheten unna barn. Hvis en kabel blir viklet rundt halsen eller lignende misbruk oppstår, kan det føre til et uhell
eller personskade.

Om håndtering

Hvis enheten ikke skal brukes på lang tid, kobler du den fra.
Ikke slipp, slå, klem sammen eller sett tunge gjenstander på enheten.
Driftstemperaturområdet til enheten er 5 °C til 35 °C. Hvis enheten brukes på et svært kaldt eller varmt sted utenfor
driftstemperaturområdet, kan det føre til en feil.
Ikke plasser enheten hvor det er svært mye oljerøyk, damp, fuktighet eller støv. Dette kan føre til brann eller elektrisk
støt.
Ikke installer enheten på et farlig, upassende sted. Enheten kan falle ned og forårsake en personskade.
Ikke utsett enheten for et kraftig støt. Hvis du bruker stor makt på enheten, som å sette en tung gjenstand på den,
slipper den, eller tråkker på den, kan det føre til personskader eller en feilfunksjon. Selv om projeksjonsvinduet er
laget av herdet glass, kan det knuses hvis det presses eller slås hardt, og kan gi personskader.
Vær forsiktig så du ikke slipper enheten når du flytter den. Hvis enheten faller ned, kan den knuses eller forårsake
personskader.

Om plassering

Ikke plasser enheten på noe sted hvor det er svært mye støv eller sigarettrøyk. Støv og sigarettjære klebes på deler
inni enheten (som projeksjonsvinduet) som gir en feilfunksjon.
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Ikke plasser enheten på steder hvor temperaturen er ekstremt varm eller kald, eller fuktigheten er ekstremt høy. Når
det er sterkt sollys eller om sommeren, kan innsiden av en bil bli svært varm, og en enhet etterlatt i bilen kan
deformeres eller få en feil.
Ikke plasser enheten på en ustabil overflate. Enheten kan falle ned eller velte som kan gi personskader.
Ikke plasser enheten hvor det er vann. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke plasser/oppbevar enheten på en plass som er utsatt for direkte sollys eller nært et varmeapparat. Varme kan
bygge opp i enheten og forårsake en brann.

Om strømadapteren og kabler

Ikke skad strømledningen. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Sørg for at du bruker den inkluderte strømadapteren med enheten. Hvis en annen strømadapter brukes med
enheten, kan det føre til brann, elektrisk støt eller feil.
Ikke ta på støpslet med våte hender. Det kan forårsake et elektrisk støt.
Før du gjør tilkoblinger med strømadapteren og tilkoblingskabler, slå av enheten og tilkoblet utstyr, og koble
støpslene fra stikkontakten.
Ikke vikle strømledningen eller tilkoblingskabelen rundt strømadapteren. Det kan føre til at ledningen eller kabelen
ødelegges.
Før du flytter enheten, koble fra strømledningen og tilkoblingskabler. Kablene kan være skadet som fører til brann
eller elektrisk støt, eller tilkoblet utstyr kan falle ned eller velte som gir personskader.
Sett kontakten inn rett. Hvis den settes inn i en vinkel, kan pinnene føre til en kortslutning som starter en brann.

Om viftestøy

En vifte er bygd inn i projektoren for å forhindre overoppheting, og denne lager litt støy mens den er slått på. Denne
støyen er ikke en feilfunksjon. Hvis det derimot er unormalt støy, ta kontakt med kvalifisert Sony-personale.

Om vedlikehold av lyskilde

Denne enheten har en laser, derfor er spesielt omhu og innretting nødvendig for inspeksjon og vedlikehold av
lyskildedeler. Ta kontakt med kvalifisert Sony-personale.

Om projektoren

Selv om denne enheten er produsert ved hjelp av svært presis teknologi, kan det være noen permanente svarte eller
hvite piksler på den projiserte skjermen. Det kan også være stripede ujevnheter i farge eller lysstyrke. Dette skyldes
projektorens struktur og er ikke en feil. Fargebalansen til hver projektorenhet varierer. Når flere LCD-projektorer
derfor brukes, kan fargereproduksjonen hos projektorer variere, selv om de er av samme modell.
Avhengig av vist innhold, er primærfarger som rød, blå eller grønn synlige når du flytter øynene eller i visse forhold.
Dette er ikke en feil. Dette forårsakes av et "fargebrudd" fenomen som er spesifikk for det feltsekvensielle
fargesystemet som brukes i enheten for visning av bilder. Dette fenomenet kan dempes ved å formilde kontrasten
mellom bildet og bakgrunnen, som å øke enhetens lysstyrke eller øke lysstyrken i rommet.

Om kondens

Hvis projektoren plutselig flyttes fra et kaldt til et varmt sted, eller like etter at et varmeapparat er slått på i et kaldt
rom, kan kondens oppstå på overflaten eller inni projektoren. Hvis kondens oppstår, la projektoren være avslått inntil
kondensen fordamper. Hvis projektoren brukes mens det er kondens, kan det føre til en feilfunksjon.

Om ventilasjonsåpninger

Ikke blokker ventilasjonsåpningene (inntak/uttak). Hvis ventilasjonsåpningene er blokkert, vil varme bygge opp inni
enheten, som forårsaker brann eller feilfunksjon. Legg merke til følgende for å opprettholde god ventilasjon:
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Plasser enheten unna vegger og gjenstander.

Ikke bruk et deksel som blokkerer ventilasjonsåpningene.

Ikke plasser enheten på en myk klut, papirdokumenter, et tykt teppe eller små papirbiter. Disse kan dras inn i og
blokkere inntakshullene.

Ikke før hånden eller gjenstander nær uttakshullene. Dette kan forårsake brannsår eller deformering.

Om projeksjonsvinduet

Ikke se rett inn i projeksjonsvinduet. Lyset kan skade øynene dine.
Ikke blokker projeksjonsvinduet. Lyset kan varme opp hindringen, som kan føre til forringelse, deformering, brannsår
eller brann.

Forholdsregler om enhetens varmegenerering

Mens du bruker eller lader enheten, kan enheten eller strømadapteren bli varm. Dette er ikke en feil. Hvis enhetens
temperatur blir svært varm, kan den automatisk slås av. Hvis dette skjer, bruk den på et kjølig sted etter at enheten er
kjølt ned.
Hvis enheten eller strømadapteren blir uvanlig varm, kan det oppstå en feilfunksjon. Du må straks slå av enheten og
koble strømadapteren fra stikkontakten, deretter ta kontakt med kvalifisert Sony-personale.
Ikke fortsett å ta på enheten mens den er i bruk eller strømadapteren over lengre tid. Forlenget kontakt med huden
kan gi brannskader. Selv ved berøring gjennom klær, kan forlenget kontakt gi brannsår.
Ikke bruk enheten eller strømadapteren dekket til av tøy eller sengetøy. Varme bygges opp og forårsake deformering,
feil eller brann.

Om lading

Lad opp enheten i romtemperaturen på 5 °C til 35 °C. Enheten kan ikke lades tilstrekkelig utenfor dette
temperaturområdet.
Mens du lader eller bruker enheten, kan enhetens temperatur stige. Dette er ikke en feil.
Hvis du ikke bruker enheten over lang tid, vil opplading hver sjette måned forhindre svekkelse av batteriet.
Når enheten har stått ubrukt over lengre tid, kan ladetiden være lengre.
Når batteriets brukstid faller til halvparten av den originale tiden, kan det ha nådd slutten på levetiden. Ta kontakt
med kvalifisert Sony-personale om utskifting av det oppladbare batteriet.

Om forstyrrelse av strømmen

Når enheten er slått av med av/på-knappen, stoppes ikke strømforsyningen til enheten helt.
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For å stoppe strømforsyningen helt, kobler du enheten fra stikkontakten. Plasser strømadapteren nær stikkontakten slik
at du kan raskt koble den fra når du oppdager et problem.

Om trådløst LAN

Sony er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av tap eller tyveri av enheten som gir uautorisert tilgang til eller
misbruk av utstyret som er bygd inn i enheten.

Om sikkerheten til trådløst LAN

Sørg alltid for at du bruker et trådløst LAN som er sikret mot hacking, tilgang for ondsinnet tredjepart og andre
sårbarheter. Riktig sikkerhetsinnstilling for et trådløst LAN er svært viktig.
Sony er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av sikkerhetsproblemer som oppstår etter manglende evne til å
ta sikkerhetsmottiltak, eller uunngåelige omstendigheter på grunn av spesifikasjonene til det trådløse LAN.

 
Hvis du har spørsmål eller problemer, les Referanseveiledning, Startveiledning og Hjelpeveiledning grundig på nytt. Hvis
svaret ikke blir funnet, ta kontakt med kvalifisert Sony-personale.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Rengjøre

Husk på å koble enheten fra stikkontakten før du rengjør.
Rengjøre overflaten på projeksjonsvinduet: 
Tørk lett over det med en myk klut, som en brilleklut. Hvis det er vanskelige flekker, tørker du dem bort med en klut
som er fuktet med vann. Bruk aldri alkohol, benzen, tynner, syreholdige rengjøringsmidler, alkaliske
rengjøringsmidler, skurende rengjøringsmidler, kjemiske støvkluter, osv.
Rengjøre utsiden: 
Tørk lett over med en myk klut. Hvis det er vanskelige flekker, tørk av flekkene med en myk klut som er fuktet i
utvannet nøytralt vaskemiddel og godt oppvridd. Tørk deretter av utsiden igjen med en tørr klut. Ikke bruk alkohol,
benzen, tynner, osv.
Det kan oppstå riper hvis enheten skrubbes med en skitten klut.
Hvis flyktige væsker som insektsspray sprutes på enheten, eller en gjenstand laget av gummi eller vinyl forblir i fysisk
kontakt med enheten over lang tid, kan enheten bli påvirket eller overflatefargen kan falme.
Ikke ta på projeksjonsvinduet med hendene.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Spesifikasjoner

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand (LSPX-P1)
 Projektor

Projeksjonssystem
SXRD-projeksjonssystem med tre primærfarget LCD-lukker 
Visningsenhet
0,37 tomme SXRD × 1
1366 × 768 piksler
Fokusjustering
Motordrevet (autofokus)*1
Projisert bildestørrelse
22 tommer til 80 tommer
Lyskilde
Laserdiode
Lysutgang
100 lm
 

 Batteri
Innebygd litium-ion-batteri
Tilgjengelig driftstid
Ca. 2 timer*2
Ladetid
Ca. 4 timer
 

 Lyd
Høyttalere
Ca. 25 mm diameter × 2 (mono) bassreflekssystem
Forsterker
2 W × 2 W mono (4 ohm)
xLOUD-kompatibel
 

 Trådløs kommunikasjon
Trådløst LAN
IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz bånd, 5 GHz bånd), MIMO-kompatibel
Bluetooth
Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)
 

 Generelt
Miracast-kompatibel
Innebygd lagringsplass
4 GB*3

Sensorer
Akselerasjonssensor (høydenivå), belysningssensor, avstandssensor, IR-fjernkontrollmottaker (IR Blaster-kompatibel)
Kompatible kodeks/formater
Bilde: JPEG, GIF, PNG, BMP
Film*4: MPEG-2, H.264, MPEG-4, H.263
Smarttelefonapplikasjon
Portable Ultra Short Throw Projector Application
Kompatible operativsystem/enheter
Android 4.4 eller senere (Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)-kompatibel)
Følgende enheter med iOS 9: iPhone 4s eller senere, iPod Touch 5. generasjon eller senere, iPad 3. generasjon eller
senere, iPad mini
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Driftsmiljøforhold
Temperatur: 5 °C til 35 °C
Fuktighet: 20 % til 80 %
(Ingen kondens, fuktighet ved 35 °C bør være 65 % eller mindre)
Strøm
DC 19,5 V (strømadapter VGP-AC19V77)
Strømforbruk
Slått på: Ca. 18 W, ca. 32 W (lader)
Nettverksstandbymodus: 6,0 W (Bluetooth)
Mål (bredde × høyde × dybde)
Ca. 80 mm × 131 mm × 131 mm
Vekt
Ca. 930 g

Trådløs enhet (LSPX-PT1)
 Inntak/uttak

HDMI IN-kontakt
HDMI OUT (gjennomgang)-kontakt
IR BLASTER-kontakt (minijack)
 

 trådløs kommunikasjon
Trådløst LAN
IEEE 802.11a/n (5 GHz bånd), MIMO-kompatibel
 

 Kompatible inngangssignalformater
480p, 720p, 1080p
 

 Generelt
Driftsmiljøforhold
Temperatur: 5 °C til 35 °C
Fuktighet: 20 % til 80 %
(Ingen kondens, fuktighet ved 35 °C bør være 65 % eller mindre)
Strøm
DC 5 V (strømadapter LSPX-AC5V2)
Strømforbruk
Drift: Ca. 10 W maks.
Mål (bredde × høyde × dybde)
Ca. 135 mm × 35 mm × 135 mm
Vekt
Ca. 200 g

Ekstratilbehør
Gulvstativ LSPX-PS1

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Avhengig av materialet til projeksjonsoverflaten og projektorens plassering, kan det hende at autofokusfunksjonen ikke fungerer riktig. I så fall
justerer du fokuset manuelt.

*1

Denne driftstiden er når [Picture] er stilt inn til [Preset 1], volum er stilt inn til omtrent 80% og en film spilles av.*2
Delt som systemområdet og brukerområdet.*3
Maksimal avspillbar filmstørrelse er 1080p.*4
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Batterivarigheten til projektoren

Den fulladede projektoren kan brukes i omtrent to timer.

Hint
Denne batterivarigheten er når [Picture] er innstilt til [Preset 1], volumet er stilt inn til omtrent 80 % og en film spilles av.

Batterivarigheten kan variere avhengig av omgivelsestemperaturen eller andre faktorer.

Batterivarigheten kan variere avhengig av smarttelefonen.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Varemerker

"xLOUD" er et varemerke for Sony Corporation.
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
Begrepene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte
varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.
BLUETOOTH SMART-ordmerket og logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av
slike merker av Sony Corporation er under lisens.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast og Wi-Fi Protected Setup er varemerker eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
Google, Google-logoen, Android, Google Play og YouTube er varemerker eller registrerte varemerker for Google Inc.
Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod touch, iPad og iPad mini er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre
land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Alle andre navn på systemer, produkter og tjenester er varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive
eiere. I denne veiledningen er ikke merket ™ eller ® spesifisert. Alle rettigheter som ikke er eksplisitt skrevet i dette
dokumentet tilhører deres respektive eiere.

 (kun som for projektor)

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Om lisenser

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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Fargen stemmer ikke.

Avhengig av fargen på projeksjonsoverflaten, kan det hende at bilder ikke projiseres riktig. Velg  (Settings)-
knappen — [Picture] i "Portable Ultra Short Throw Projector Application" for å justere bildekvaliteten.
Når projektoren brukes i et kaldt miljø, kan fargen være svak eller feil like etter at projektoren slås på. Fargen rettes
opp etter en stund.

Beslektet emne
Justere bildeinnstillingene

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Det projiserte bildet er forvrengt.

Når lengdene på øvre kant og nedre kant på det projiserte bildet er forskjellig, trykk på  (Settings)-knappen på
"Portable Ultra Short Throw Projector Application", juster deretter med [Keystone correction].

Når lengdene på venstre og høyre kant av det projiserte bildet er forskjellige, endre projektorens plassering eller
orientering for vinkelrett projisering.

Beslektet emne
Keystone-korrigering

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Det er skygger på det projiserte bildet.

Når projeksjonsoverflaten er ujevn, kan skygger stråles. Det anbefales at du projiserer på en jevn og flat overflate.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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De projiserte bildene flimrer, eller små punktstøy vises.

Denne enheten bruker direkte laser, derfor kan et spredt mønster (intense korn på projiserte bilder) vises. Dette er
ikke en feil. Dette fenomenet kan til en viss grad forbedres ved å gjøre rommet lysere og projisere på en matt
overflate.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Fokuset kan ikke justeres

Hvis avstandssensoren på baksiden av projektoren ikke kan måle avstanden til projeksjonsoverflaten, kan ikke
autofokusfunksjonen fungere riktig. I så fall:

Fjern hindringer mellom projektoren og projeksjonsoverflaten
Fjern projektoren fra stativet eller lignende
Hindre at strømadapteren blokkerer avstandssensoren (a).

Når den projiserte bildestørrelsen er 60 tommer eller mer, fungerer ikke autofokusfunksjonen.
Avhengig av projektorens plassering og materialet til projeksjonsoverflaten, fungerer ikke autofokusfunksjonen riktig.
Hvis autofokusfunksjonen ikke fungerer riktig, trykk på  (Settings)-knappen på "Portable Ultra Short Throw
Projector Application", deaktiver deretter [Auto]. Justere fokuset manuelt.

Beslektet emne
Justere fokuset

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Bilder fra HDMI-enheten er ikke projisert, eller bildekvaliteten er dårlig.

Sørg for at HDMI-kabelen er riktig tilkoblet HDMI IN-terminalen på den trådløse enheten.
Sørg for at HDMI-kabelen er godt satt inn i HDMI IN-terminalen på den trådløse enheten. Hvis det fremdeles ikke kan
løses, prøv å koble fra HDMI-kabelen og koble den til igjen.
Avhengig av signalstyrken og plasseringen av projektoren og den trådløse enheten, kan ikke bilder fra HDMI-
enhetene projiseres riktig. Endre plasseringen og orienteringen til projektoren og den trådløse enheten.
Sørg for at det ikke er hindringer som blokkerer radiobølgen mellom projektoren og den trådløse enheten, og sørg for
at projektoren og den trådløse enheten ikke er plassert for langt fra hverandre.
Bildekvaliteten kan være dårlig når et sammenflettet videosignal mates inn.  
Hvis meldingen "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." vises, sett
utmatingsoppløsningen på HDMI-enheten til "Auto", "1080p" eller "720p".

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation

86



Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Projektorskjermen dempes automatisk, eller projeksjonsskjermen slås av.

Når projektoren brukes i et varmt miljø, eller ventilasjonsåpningene (inntak/uttak) er blokkert, reduseres lysstyrken
automatisk for å kjøle ned innsiden av projektoren. Hvis temperaturen inni projektoren ikke kjøles ned selv når
lysstyrken er redusert, stopper projeksjonen automatisk.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Det projiserte bildet forsvinner automatisk eller det projiserte bildet vises.

Når [Switch to Networked Standby when your smartphone moves out of range of Projector] er slått på og
smarttelefonen ikke registreres, vil projektoren gå inn i nettverksstandbytilstand og gjør projeksjonsskjermen mørk.
Når [On when smartphone detected] er slått på og smarttelefonen er registrert, avbrytes også
nettverksstandbytilstand og projeksjonsskjermen vises automatisk.  
Disse to innstillingene fungerer når Bluetooth-funksjonen til smarttelefonen er slått på.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Dårlig bildekvalitet.

Projektoren bruker trådløst LAN og Bluetooth-kommunikasjon, derfor kan kommunikasjonsrekkevidden bli kort
avhengig av miljøet som en hindring mellom projektoren og den trådløse enheten (eller smarttelefonen),
signalstyrken og veggmaterialet. Hvis dette skjer, flytter du projektoren, eller fører enheten og projektoren nærmere
hverandre.
Hvis projektoren brukes nær en annen enhet som bruker trådløst LAN eller Bluetooth-kommunikasjon, kan
forstyrrelse forårsake lav kommunikasjonshastighet eller tilkoblingsfeil. Hvis dette skjer, flytter du enheten unna andre
radioenheter. Hvis problemet vedstår, slår du av den andre radioenheten.

Antennen er bygd inn rundt  i illustrasjonen.

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Kan ikke brukes med spesialapplikasjonen.

Du kan ikke betjene den samme projektoren når du betjener den fra spesialapplikasjonen på en annen smarttelefon.
Lukk applikasjonen eller slå av Bluetooth-funksjonen på den andre smarttelefonen.
Projektoren bruker trådløst LAN og Bluetooth-kommunikasjon, derfor kan kommunikasjonsrekkevidden bli kort
avhengig av miljøet som en hindring mellom projektoren og den trådløse enheten (eller smarttelefonen),
signalstyrken og veggmaterialet. Hvis dette skjer, flytter du projektoren eller fører enheten og projektoren nærmere
hverandre.
Hvis projektoren brukes nær en annen enhet som bruker trådløst LAN eller Bluetooth-kommunikasjon, kan
forstyrrelser forårsake lav kommunikasjonshastighet eller tilkoblingsfeil. Hvis dette skjer, flytter du projektoren unna
andre radioenheter. Hvis problemet vedstår, slår du av den andre radioenheten.

Antennen er bygd inn rundt  i illustrasjonen.
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Kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling med smarttelefonen.

Sørg for at Bluetooth-funksjonen til smarttelefonen er PÅ.
Hvis du ikke kan koble til selv om Bluetooth-funksjonen til smarttelefonen er PÅ, slå av Bluetooth-funksjonen til
smarttelefonen og slå den på igjen.
Spesialapplikasjonen kan ikke brukes på flere smarttelefoner samtidig. Lukk applikasjonen som brukes på den andre
smarttelefonen. Eller slå av Bluetooth-funksjonen på den andre smarttelefonen.
Slå av projektoren og slå den på igjen.
Par projektoren og smarttelefonen igjen. For detaljer, klikk her.

Beslektet emne
Slå projektoren på/av
Installere spesialapplikasjonen og utføre de innledende innstillingene
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[Device info incorrect] vises og kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling med
smarttelefonen.

Kobler til projektoren og smarttelefonen igjen med prosedyren under.  
For Android-smarttelefoner:

 
For iPhone:

4-590-212-61(4) Copyright 2016 Sony Corporation

I Bluetooth-innstillingen på smarttelefonen, velg  vist på høyre side av projektorens navn for å koble fra.1.
Start spesialapplikasjonen og betjen igjen.
Projektoren og smarttelefonen kobles til automatisk med Bluetooth-tilkobling.

2.

I Bluetooth-innstillingen på iPhone, velg  vist på høyre side av projektorens navn for å koble fra.1.
Start spesialapplikasjonen og betjen igjen.
Projektoren og smarttelefonen kobles til automatisk med Bluetooth-tilkobling.

2.

92



Hjelpeveiledning

Bærbar projektor med svært kort bildeavstand
LSPX-P1

Denne enhetens funksjoner

Denne enheten er en "bærbar projektor med svært kort bildeavstand" som bruker en laserlyskilde og en svært kort
fokuslinse.
Installer spesialapplikasjonen "Portable Ultra Short Throw Projector Application" på en smarttelefon for å betjene denne
enheten. Den lar deg projisere og se bilder av en HDMI-enhet koblet til den inkluderte trådløse enheten.
Bare plasser enheten nær en vegg for å projisere bilder av 22 til 80 tommer ved direkte område. I tillegg til vegger, kan
projektoren projisere 22 tommers bilder på et bord eller gulvet. Et litium-ion oppladbart batteri og høyttalere er bygd inn i
denne enheten, som lar deg se bilder overalt uten å bruke kabler.

Merknad
Skjermbilder og illustrasjoner i denne hjelpeveiledningen kan variere fra det faktiske produktet.

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
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Varsel angående opphør av "IFTTT"-koblingsfunksjonen

"IFTTT"-koblingsfunksjonen som er installert i Bærbar projektor med svært kort bildeavstand LSPX-P1 (heretter kalt
"denne funksjonen") har vi, med tanke på antall brukere, bestemt å fjerne som en del av oppdateringen av
applikasjonen, som er planlagt for tidlig desember 2018. Vi ber om ditt samarbeid med å oppdatere applikasjonen til den
nyeste versjonen som er tilgjengelig fra Google Play og App Store fra og med tidlig desember 2018.

Etter oppdatering av applikasjonen blir lysbildefremvisninger av bilder lagt ut på "Facebook" eller "Instagram" som
tidligere kunne konfigureres med denne funksjonen, og lysbildefremvisninger linket med nettbaserte tjenester (via
applet), utilgjengelige.  
Hvis du ønsker å fortsette å se bildene og filmene på smarttelefonen etter oppdatering av applikasjonen, kan du gjøre
dette ved å velge ønskede bilder og filmer på "My content". For mer informasjon kan du se varslet på følgende side:  
http://helpguide.sony.net/projector/lspxp1/v1/no/contents/TP0001604719.html  
Legg merke til at denne funksjonen fjernes etter 15. mars 2019 da vår kontrakt med tjenesteleverandøren "IFTTT"
utløper.

Vi beklager eventuelle ubeleiligheter dette kan ha for kunder som bruker denne funksjonen.
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