
Hjälpguide

Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Använd denna bruksanvisning om du stöter på problem eller har frågor beträffande användning av den bärbara
kortdistansprojektorn.

Meddelande gällande upphörandet av ”IFTTT”-länkningsfunktionen

 
Denna enhets funktioner
Introduktion till enhetens funktioner och hur du kan använda enheten.

Före första användningen

Kontroll av paketets innehåll

Knapparnas placering

Knapparnas placering (Bärbar kortdistansprojektor)

Knapparnas placering (trådlös enhet)

Om indikatorerna

Hemskärmen i specialprogrammet

Förberedelser

Monteringsplats för projektorn

Förbereda strömmen

Ladda projektorn

Batteriets varaktighet för projektorn

Anslut den trådlösa enheten till ett vägguttag
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Slå på/stänga av strömmen

Slå på/stänga av projektorn

Växla till nätverksstandbyläge för projektorn

Installera specialprogrammet och utföra inledande inställningar

Ansluta en annan enhet till den trådlösa enheten

Ansluta en HDMI-enhet eller TV

Ansluta IR Blaster

Slå på/stänga av strömmen

Slå på/stänga av projektorn

Växla till nätverksstandbyläge för projektorn

Använda specialprogrammet

Hemskärmen i specialprogrammet

Uppdatera programvaran

Projicera affischen

Projicera klockan

Projicera väderinformation

Projicera förinstallerat bildspel

Projicera en distributionsaffisch

Ställa in intervallet för byte av foton

Projicera bilder från en HDMI-enhet som är ansluten till den trådlösa enheten

Projicera bilder från HDMI-enheten som är ansluten till den trådlösa enheten

Projicera foto/film på en smartphone

Projicera foto/film på en smartphone

Projicera foto/film på en smartphone som ett bildspel

Ställa in intervallet för byte av foton

Använda speglingsfunktionen för att projicera skärmen på din smartphone

Använda speglingsfunktionen för att projicera skärmen på din smartphone (endast för Android-smartphones)

Projicera foton/filmer från en enhet i hemnätverket

Projicera foton/filmer från en enhet i hemnätverket
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Inställningar

Justera volymen

Justera ljusstyrkan

Justera fokus

Trapetskorrigering

Rotera den projicerade bilden

Projicera alltid en affisch vid uppstart

Ställa in auto på/nätverksstandby

Justera bildinställningarna

Justera bildkvaliteten när filmer projiceras med [Single image] under [My content] (Endast för iPhone)

Justera ljudkvaliteten (xLOUD)

Konfigurera nätverksinställningarna

Ändra namnet på projektorn

Ansluta till en åtkomstpunkt

Ansluta via Wi-Fi Direct

Kontrollera signalstyrkan

Bekräfta registrering vid anslutning till en smartphone

Hantera smartphones som ska anslutas

Kontrollera MAC-adressen för Wi-Fi

Ställa in språk för projektorn

Uppdatera programvaran

Återställa till ursprungliga inställningar

Radera innehåll som överförts till projektorn

Kontrollera projektorn som ska användas med specialprogrammet

Para ihop projektorn och den trådlösa enheten igen

Kontrollera Notifications

Försiktighetsåtgärder/specifikationer

Försiktighetsåtgärder

Rengöring

Specifikationer
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Batteriets varaktighet för projektorn

Varumärken

Om licenser

Felsökning/vanliga frågor

Vanliga frågor

Färgen är inte rätt.

Den projicerade bilden visas förvrängd.

Det bildas skuggor på den projicerade bilden.

Den projicerade bilden flimrar eller små punktstörningar visas.

Det går inte att justera fokusinställningen

Bilder från HDMI-enheten projiceras inte eller bildkvaliteten är dålig.

Projiceringsskärmen dimmas automatiskt eller så stängs projiceringsskärmen.

Den projicerade bilden försvinner automatiskt eller så visas den projicerade bilden.

Dålig bildkvalitet.

Går inte att använda med specialprogrammet.

Kan inte upprätta Bluetooth-anslutning med din smartphone.

[Device info incorrect] visas och det går inte att upprätta en Bluetooth-anslutning till din smartphone.
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Hjälpguide

Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Kontroll av paketets innehåll

Kontrollera så att alla delar i listan finns med när du har öppnat förpackningen. Kontakta din återförsäljare om någon del
saknas.
Siffrorna inom parentes indikerar antalet delar.

Bärbar kortdistansprojektor (LSPX-P1) (1)

Trådlös enhet (LSPX-PT1) (1)

Nätadapter VGP-AC19V77 (19,5 V/till projektorn) (1)

Nätadapter LSPX-AC5V2 (5 V/till trådlös enhet) (1)

Nätkabel (4)

IR Blaster (1)

Startguide (1)
Referensguide (1)
Garanti (1)

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

5



Hjälpguide

Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Knapparnas placering (Bärbar kortdistansprojektor)

Knapparnas placering på projektorn beskrivs nedan.

Ventilationshål (intag/utblås)1.
Projiceringsfönster
Projicerar bilder på en vägg, ett bord eller ett golv.

2.

Fjärrkontrollmottagare
Tar emot signaler från HDMI-enhetens fjärrkontroll för överföring av signalerna till HDMI-enheten som är ansluten till
den trådlösa enheten och därför gör att du kan manövrera HDMI-enheten. Den trådlösa enheten och HDMI-enheten
bör anslutas via IR Blaster (medföljer).

3.

Högtalare4.
Strömindikator
Indikerar status för ström och batteri till projektorn.

5.

Strömknapp
Håll intryckt för att slå på/stänga av projektorn. Tryck lätt när projektorn är påslagen för att växla mellan
nätverksstandby/påslaget läge.

6.

Belysningssensor
Mäter belysningen i omgivningen för att justera ljusstyrkan på projiceringsskärmen.

7.

DC IN 19.5V-uttag
Anslut nätadaptern VGP-AC19V77 (medföljer).

8.

Avståndssensor
Mäter avståndet mellan projektorn och projiceringsytan.

9.

RESET-knapp
Återställer och startar om projektorn.

10.

Laddningsindikator
Lyser vid laddning.

11.

Strömuttag för stativet (säljs separat)
Förser golvstativet (säljs separat) med ström när projektorn är monterad på stativet.

12.
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Relaterade avsnitt
Om indikatorerna

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Hjälpguide

Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Knapparnas placering (trådlös enhet)

Knapparnas placering på den trådlösa enheten beskrivs nedan.

Relaterade avsnitt
Om indikatorerna
Ansluta IR Blaster

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

HDMI IN-anslutning
Anslut en HDMI-enhet med en HDMI-kabel som finns tillgänglig i handeln. Du kan projicera bilder från ansluten
enhet.

1.

HDMI OUT-anslutning
Anslut en TV med en HDMI-kabel som finns tillgänglig i handeln. Du kan visa bilder från enheten som är ansluten till
den trådlösa enheten på en TV-skärm.

2.

IR BLASTER-anslutning
Anslut IR Blaster (medföljer)

3.

DC IN 5V-uttag
Anslut nätadaptern LSPX-AC5V2 (medföljer).

4.

PAIRING-knapp
Projektorn och den trådlösa enheten har redan parats ihop (anslutningsinställning) vid tiden för inköpet. Använd
denna PAIRING-knapp för att para ihop dem igen när ihopparningen tagits bort vid t.ex. underhåll.

5.

Indikator
Visar status för den trådlösa enheten.

6.
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Hjälpguide

Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Om indikatorerna

Indikatorernas betydelse för projektorn och den trådlösa enheten visas nedan:

Indikatorer på projektorn

Indikator för trådlös enhet

Lyser vit: Ansluten till projektorn.  
Lyser vit när den är ansluten till ett vägguttag och den trådlösa enheten är avstängd. Indikatorn slocknar när den
trådlösa enheten är redo för uppstart.
Blinkar vit varje sekund: Programvaruuppdatering pågår.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Strömindikator

Lyser inte: Strömmen är avstängd.
Lyser vit (dimmad): Projektorn befinner sig i nätverksstandbyläge.
Lyser vit (stark): Strömmen är påslagen.
Blinkar röd

Blinkar var fjärde sekund: Batterikapaciteten är låg.
Blinkar varannan sekund: Temperaturen inuti projektorn är för hög eller för låg. Låt projektorn vila i
rumstemperatur en stund och slå sedan på den igen.
Blinkar tre gånger var tredje sekund: Projektorn fungerar inte som den ska. Kontakta din återförsäljare.

1.

Laddningsindikator

Lyser inte: Laddningen är genomförd.
Lyser: Laddar.

2.
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Hjälpguide

Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Hemskärmen i specialprogrammet

De alternativ som visas på hemskärmen i ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” beskrivs här.

-knapp (projektorns enhetsnamn)
Visar enhetsnamnet för den projektor som är ansluten för närvarande.

1.

 Skjutreglage för volymjustering2.
Poster
Växlar till ”affischläget” för projektorn.
Tryck på  längst upp till höger på [Poster] och välj [Change poster] för att ändra affischtyp.
Tryck på [Change poster] när du valt affischläget för att ändra affischtyp.

3.

External input (HDMI)
Projektorn växlar till ”External input (HDMI)”-läget.
Tryck för att projicera bilder från HDMI-enheten som är ansluten till den trådlösa enheten.

4.

My content
Tryck för att projicera foton eller filmer på din smartphone genom att använda specialprogrammet.
Tryck på  längst upp till höger på [My content] och välj [Slideshow] eller [Single image].
[Slideshow]: Projicerar foton och filmer i ett bildspel.
[Single image]: Projicerar ett foto och en film.

5.

Batteriets varaktighet för projektorn6.
Bluetooth-anslutningsstatus

Visar ” Connected” när Bluetooth är ansluten men projektorn och din smartphone är anslutna till samma
åtkomstpunkt (trådlös LAN-router).

7.

 -knapp (nätverksstandbyläge/påslaget läge)8.
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Om meddelandeskärmen på din smartphone
Meddelandet ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” visas på meddelandeskärmen på din smartphone, när
din smartphone är ansluten till projektorn. Med detta meddelande kan du växla mellan nätverksstandbyläge och påslaget
läge samt justera volymen för projektorn.
Bläddra ner från den övre kanten på din smartphoneskärm för att öppna meddelandeskärmen. Med en iPhone trycker du
på ”Today” (a) för att se meddelandet för detta program.
 
Android-smartphone

iPhone

Växlar mellan nätverksstandbyläge och påslaget läge.

-knapp (Settings)
Inställningsmenyn öppnas.

9.

Knapp för nätverksstandbyläge/påslaget läge1.
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Tips
Meddelandeskärmen kan skilja sig åt beroende på din smartphone.

Relaterade avsnitt
Projicera klockan
Projicera väderinformation
Projicera förinstallerat bildspel
Använda speglingsfunktionen för att projicera skärmen på din smartphone (endast för Android-smartphones)
Projicera foton/filmer från en enhet i hemnätverket
Projicera bilder från HDMI-enheten som är ansluten till den trådlösa enheten
Projicera foto/film på en smartphone
Justera volymen
Justera ljusstyrkan
Justera fokus
Trapetskorrigering
Rotera den projicerade bilden

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Knapp för volymjustering2.
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Hjälpguide

Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Monteringsplats för projektorn

Projektorn kan projicera foton och filmer på en vägg, ett bord eller ett golv. Placera projektorn på en plats som passar för
den yta du ska projicera på.

Projicera på en vägg
Storleken på projicerad bild skiljer sig åt beroende på avståndet till väggen.

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

Projicera bilder på ett bord eller ett golv
Storleken på projicerad bild är 22 tum.

Tips
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Projiceringslampan dimmas när projektorn lyfts upp och flyttas för att förhindra att den lyser rakt i ögonen.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Hjälpguide

Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Ladda projektorn

Ett laddningsbart litiumjonbatteri finns inbyggt i projektorn. Strömindikatorn blinkar röd när återstående batterikapacitet är
låg. Anslut den medföljande nätadaptern för att ladda projektorn.

Tips
Det tar cirka fyra timmar att helt ladda upp ett tomt batteri.

Det kan hända att laddningsindikatorn tänds för att kontrollera återstående batterikapacitet även om batteriet är fulladdat.

Relaterade avsnitt
Batteriets varaktighet för projektorn
Slå på/stänga av projektorn

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Anslut nätkabeln (medföljer) till projektorns nätadapter (19,5 V) (medföljer).1

Anslut nätadaptern till DC IN 19.5V-uttaget på projektorn.2

Sätt i nätkabelkontakten ordentligt i vägguttaget.

Laddningsindikator lyser gul när laddningen startar. Laddningsindikatorn slocknar när laddningen är genomförd.

3
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Hjälpguide

Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Batteriets varaktighet för projektorn

Den fulladdade projektorn kan användas i ungefär 2 timmar.

Tips
Batteriets varaktighet gäller när [Picture] är inställt på [Preset 1], volymen är inställd på ungefär 80 % och en film spelas upp.

Batteriets varaktighet kan variera beroende på temperaturen i omgivningen eller andra faktorer.

Batteriets varaktighet kan skilja sig åt beroende på din smartphone.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Hjälpguide

Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Anslut den trådlösa enheten till ett vägguttag

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Anslut nätkabeln (medföljer) till den trådlösa enhetens (medföljer) nätadapter (5 V).1

Anslut nätadaptern till DC IN 5V-uttaget på den trådlösa enheten.2

Sätt i nätkabelkontakten ordentligt i vägguttaget.

Strömmen slås på genom att du bara sätter i nätkabelkontakten i vägguttaget. Den vita indikatorn (a) tänds och den
trådlösa enheten förbereder uppstart (30 till 40 sekunder). Indikatorn slocknar när den trådlösa enheten är redo för
uppstart.

3
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Hjälpguide

Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Slå på/stänga av projektorn

Slå på
Håll strömknappen (a) intryckt. Projektorn slås på och strömindikatorn (b) lyser vit.

Stänga av
Håll strömknappen (a) intryckt. Projektorn stängs av och strömindikatorn (b) slocknar.
Tryck lätt på strömknappen (a) för att växla till nätverksstandbyläge för projektorn.

Tips
Den trådlösa enheten slås på när den ansluts till strömmen.

När du trycker på -knappen (nätverksstandby) på hemskärmen i specialprogrammet ”Portable Ultra Short Throw Projector
Application” växlar projektorn till nätverksstandbyläge. Håll strömknappen på projektorn intryckt för att stänga av projektorn.

När projektorn stängs av kopplas den också från Bluetooth-anslutningen och åtkomstpunkten (trådlös router).

Relaterade avsnitt
Växla till nätverksstandbyläge för projektorn

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Hjälpguide

Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Växla till nätverksstandbyläge för projektorn

Växla till nätverksstandbyläge för att dimma projiceringsskärmen när du inte ska använda projektorn under en längre tid.

Växla till nätverksstandbyläge
Växla till nätverksstandbyläge via antingen projektorn eller din smartphone.

Projektorns hölje: Tryck lätt på strömknappen (a).
”Portable Ultra Short Throw Projector Application”: Tryck på -knappen (påslaget läge) (c) på hemskärmen.

Strömindikatorn (b) lyser fortfarande vit när projektorn befinner sig i nätverksstandbyläge.

Återgå från nätverksstandbyläge
Återgå från antingen projektorn eller din smartphone.

Projektorns hölje: Tryck lätt på strömknappen (a).
”Portable Ultra Short Throw Projector Application”: Tryck på -knappen (påslaget läge) (c) på hemskärmen.

Tips
Du kan också använda meddelandet för ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” som visas i meddelandefönstret på din
smartphone för att växla mellan nätverksstandbyläge och påslaget läge.

Du kan använda [Auto on/Networked Standby] för ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” för att automatiskt växla till
nätverksstandbyläge för projektorn under följande förhållanden.

När projektorn befinner sig i affischläget i ett mörkt rum och inte används under minst 20 minuter
Vid en angiven tidpunkt
När din smartphone flyttas från projektorns närhet (när du t.ex. har flyttat dig bort från projektorn med din smartphone)

Relaterade avsnitt
Ställa in auto på/nätverksstandby

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Installera specialprogrammet och utföra inledande inställningar

Använd projektorns specialprogram ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” för att manövrera och konfigurera
projektorn. Installera ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” på din smartphone från Google Play store eller
App Store.

Kompatibla smartphones
Android
Android 4.4 eller senare (Bluetooth 4.0-kompatibel (Bluetooth Low Energy))

iPhone
Följande enheter med iOS 9: iPhone 4s eller senare, iPod Touch 5:e generationen eller senare, iPad 3:e
generationen eller senare, iPad mini

Tips
Upp till åtta smartphones kan registreras för projektorn. När ytterligare en ska registreras skrivs den äldsta registreringen över
med den nya.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Ladda ner och installera ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” från Google Play store eller
App Store.

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

1

Starta ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” när installationen är genomförd.2

Följ anvisningarna på skärmen för att utföra inledande inställningar för ”Portable Ultra Short Throw
Projector Application”.

3
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Hjälpguide

Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Ansluta en HDMI-enhet eller TV

Du kan ansluta en HDMI-enhet t.ex. en Blu-ray Disc™-spelare eller en dator till den trådlösa enheten för att projicera
bilder från HDMI-enheten.
Anslut TV:n till den trådlösa enheten för att också visa bilder från HDMI-enheten på en TV-skärm.
En HDMI-kabel (säljs separat) krävs för anslutning av en HDMI-enhet.

Tips

Anslut den trådlösa enhetens HDMI IN-anslutning till HDMI-enhetens HDMI OUT-anslutning med en HDMI-
kabel (säljs separat).

1

Anslut den trådlösa enhetens HDMI OUT-anslutning till TV:ns HDMI IN-anslutning med en HDMI-kabel (säljs
separat) för att också visa bilder från HDMI-enheten på en TV-skärm.

2
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Genom att ansluta IR Blaster (medföljer) kan du manövrera HDMI-enheten genom att rikta fjärrkontrollen mot projektorn. Detta är
användbart när projektorn och HDMI-enheten är placerade långt ifrån varandra. Klicka här för information om anslutning av IR
Blaster.

Bildkvaliteten kan bli dålig om en radsprångsvideosignal matas in. Ställ in utgångsupplösning för HDMI-enheten på ”Auto”,
”1080p” eller ”720p”.

Relaterade avsnitt
Ansluta IR Blaster
Projicera bilder från HDMI-enheten som är ansluten till den trådlösa enheten

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Ansluta IR Blaster

Genom att ansluta den trådlösa enheten till en HDMI-enhet med IR Blaster (medföljer), kan du manövrera HDMI-
enheten genom att rikta fjärrkontrollen mot projektorn. Detta är användbart när projektorn och HDMI-enheten är
placerade långt ifrån varandra.

Anslut IR Blaster till den trådlösa enhetens IR BLASTER-anslutning.1

Montera IR BLASTER-huvudet på HDMI-enheten så att huvudet är riktat mot enhetens
fjärrkontrollmottagare.

Se bruksanvisningen som medföljer HDMI-enheten för att hitta fjärrkontrollmottagaren.

2
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Relaterade avsnitt
Ansluta en HDMI-enhet eller TV

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Rikta HDMI-enhetens fjärrkontroll mot projektorns fjärrkontrollmottagare, manövrera sedan med
fjärrkontrollen.

Ändra riktningen på IR Blaster om HDMI-enheten inte reagerar.
När du vet att IR Blaster fungerar som den ska kan du fästa den med det dubbelhäftande arket (medföljer).

3
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Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Slå på/stänga av projektorn

Slå på
Håll strömknappen (a) intryckt. Projektorn slås på och strömindikatorn (b) lyser vit.

Stänga av
Håll strömknappen (a) intryckt. Projektorn stängs av och strömindikatorn (b) slocknar.
Tryck lätt på strömknappen (a) för att växla till nätverksstandbyläge för projektorn.

Tips
Den trådlösa enheten slås på när den ansluts till strömmen.

När du trycker på -knappen (nätverksstandby) på hemskärmen i specialprogrammet ”Portable Ultra Short Throw Projector
Application” växlar projektorn till nätverksstandbyläge. Håll strömknappen på projektorn intryckt för att stänga av projektorn.

När projektorn stängs av kopplas den också från Bluetooth-anslutningen och åtkomstpunkten (trådlös router).

Relaterade avsnitt
Växla till nätverksstandbyläge för projektorn

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Växla till nätverksstandbyläge för projektorn

Växla till nätverksstandbyläge för att dimma projiceringsskärmen när du inte ska använda projektorn under en längre tid.

Växla till nätverksstandbyläge
Växla till nätverksstandbyläge via antingen projektorn eller din smartphone.

Projektorns hölje: Tryck lätt på strömknappen (a).
”Portable Ultra Short Throw Projector Application”: Tryck på -knappen (påslaget läge) (c) på hemskärmen.

Strömindikatorn (b) lyser fortfarande vit när projektorn befinner sig i nätverksstandbyläge.

Återgå från nätverksstandbyläge
Återgå från antingen projektorn eller din smartphone.

Projektorns hölje: Tryck lätt på strömknappen (a).
”Portable Ultra Short Throw Projector Application”: Tryck på -knappen (påslaget läge) (c) på hemskärmen.

Tips
Du kan också använda meddelandet för ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” som visas i meddelandefönstret på din
smartphone för att växla mellan nätverksstandbyläge och påslaget läge.

Du kan använda [Auto on/Networked Standby] för ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” för att automatiskt växla till
nätverksstandbyläge för projektorn under följande förhållanden.

När projektorn befinner sig i affischläget i ett mörkt rum och inte används under minst 20 minuter
Vid en angiven tidpunkt
När din smartphone flyttas från projektorns närhet (när du t.ex. har flyttat dig bort från projektorn med din smartphone)

Relaterade avsnitt
Ställa in auto på/nätverksstandby

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Hemskärmen i specialprogrammet

De alternativ som visas på hemskärmen i ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” beskrivs här.

-knapp (projektorns enhetsnamn)
Visar enhetsnamnet för den projektor som är ansluten för närvarande.

1.

 Skjutreglage för volymjustering2.
Poster
Växlar till ”affischläget” för projektorn.
Tryck på  längst upp till höger på [Poster] och välj [Change poster] för att ändra affischtyp.
Tryck på [Change poster] när du valt affischläget för att ändra affischtyp.

3.

External input (HDMI)
Projektorn växlar till ”External input (HDMI)”-läget.
Tryck för att projicera bilder från HDMI-enheten som är ansluten till den trådlösa enheten.

4.

My content
Tryck för att projicera foton eller filmer på din smartphone genom att använda specialprogrammet.
Tryck på  längst upp till höger på [My content] och välj [Slideshow] eller [Single image].
[Slideshow]: Projicerar foton och filmer i ett bildspel.
[Single image]: Projicerar ett foto och en film.

5.

Batteriets varaktighet för projektorn6.
Bluetooth-anslutningsstatus

Visar ” Connected” när Bluetooth är ansluten men projektorn och din smartphone är anslutna till samma
åtkomstpunkt (trådlös LAN-router).

7.

 -knapp (nätverksstandbyläge/påslaget läge)8.
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Om meddelandeskärmen på din smartphone
Meddelandet ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” visas på meddelandeskärmen på din smartphone, när
din smartphone är ansluten till projektorn. Med detta meddelande kan du växla mellan nätverksstandbyläge och påslaget
läge samt justera volymen för projektorn.
Bläddra ner från den övre kanten på din smartphoneskärm för att öppna meddelandeskärmen. Med en iPhone trycker du
på ”Today” (a) för att se meddelandet för detta program.
 
Android-smartphone

iPhone

Växlar mellan nätverksstandbyläge och påslaget läge.

-knapp (Settings)
Inställningsmenyn öppnas.

9.

Knapp för nätverksstandbyläge/påslaget läge1.
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Tips
Meddelandeskärmen kan skilja sig åt beroende på din smartphone.

Relaterade avsnitt
Projicera klockan
Projicera väderinformation
Projicera förinstallerat bildspel
Använda speglingsfunktionen för att projicera skärmen på din smartphone (endast för Android-smartphones)
Projicera foton/filmer från en enhet i hemnätverket
Projicera bilder från HDMI-enheten som är ansluten till den trådlösa enheten
Projicera foto/film på en smartphone
Justera volymen
Justera ljusstyrkan
Justera fokus
Trapetskorrigering
Rotera den projicerade bilden

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Knapp för volymjustering2.
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Uppdatera programvaran

Projektorns och den trådlösa enhetens programvara kan uppdateras via Internet.  visas längst upp till höger om
specialprogrammets hemskärm och  visas vid [Update]-alternativet i inställningsmenyn, när en ny version av
programvaran finns tillgänglig.

Tips
Anslut projektorn till en åtkomstpunkt (trådlös router) för uppdatering.

Du bör ansluta din smartphone via Wi-Fi för att utföra en uppdatering eftersom filen kan vara stor.

 och  visas när [Update notifications] under [Update] aktiveras. Den är aktiverad som standard.

Aktivera [Auto-retrieve updates] under [Update] för att ladda ner programvaran automatiskt. En ny version av programvaran
laddas ner till din smartphone när den är ansluten till Internet via Wi-Fi. Du kan minska tiden för uppdateringen. Inställningen är
aktiverad som standard.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Håll projektorns strömknapp intryckt för att slå på den.1

Tryck på -knappen (Settings) på hemskärmen för ”Portable Ultra Short Throw Projector Application”.2

Tryck på [Update] — [Update].3

Tryck på [Get update] och följ sedan anvisningarna på skärmen för att uppdatera programvaran.

Om det finns en uppdatering för den trådlösa enhet utförs den när projektorns programvara uppdaterats.
Den utförs när bilder spelas upp från HDMI-enheten som är ansluten till den trådlösa enheten.

4
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Projicera klockan

Projicerar klockan.

Tips
Klockan synkroniseras automatiskt med klockan i din smartphone.

Relaterade avsnitt
Ansluta till en åtkomstpunkt
Ansluta via Wi-Fi Direct
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck längst upp till höger på [Poster] och välj [Change poster].

Tryck på [Change poster] när du valt affischläget.

2

Tryck på [Weather/clock].3

Välj den klockvisning som önskas.4
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Projicera väderinformation

Projicerar väderinformation för aktuell plats. Väderinformationen uppdateras varje/varannan timme.

Tips
Tryck på -knappen till höger om [Weather] för att ändra plats för väderinformationen, följ sedan anvisningarna på skärmen.

OBS!
Visningen av väderinformationen uppdateras inte om man inte erhåller ny väderinformation.

Relaterade avsnitt
Ansluta till en åtkomstpunkt
Ansluta via Wi-Fi Direct
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på  längst upp till höger på [Poster] och välj [Change poster].

Tryck på [Change poster] när du valt affischläget.

2

Tryck på [Weather/clock].3

Tryck på [Weather].4

Tryck på [Update location information], följ sedan anvisningarna på skärmen för att ställa in
platsinformationen.

5
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Projicera förinstallerat bildspel

Projicerar det förinstallerade bildspelet.

Tips
Du kan ställa in intervalltid för bildspelet.

Relaterade avsnitt
Projicera foto/film på en smartphone som ett bildspel
Ställa in intervallet för byte av foton
Ansluta till en åtkomstpunkt
Ansluta via Wi-Fi Direct

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck  längst upp till höger på [Poster] och välj [Change poster].

Tryck på [Change poster] när du valt affischläget.

2

Tryck på [Theme].3

Välj en bildspelsgenre ([A day], [Journey], [Night dreams], [Window]).4
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Projicera en distributionsaffisch

Du kan ladda ner en distribuerad affisch och öka antalet affischtyper.
Anslut din smartphone och projektor till samma åtkomstpunkt (trådlös router) innan du använder denna funktion.

Tips
Tryck på  när du vill radera distributionsaffischen och tryck sedan på [OK] när ett meddelande visas.

Om du trycker på  när en distributionsaffisch laddas ner avbryts nerladdningen. Tryck på affischen för att återuppta
nerladdningen.

Det finns vissa distributionsaffischer med begränsad nerladdningsperiod.
Om du inte laddar ner affischerna inom nerladdningsperioden kommer de automatiskt att raderas.

Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck  längst upp till höger på [Poster] och välj [Change poster].

Tryck på [Change poster] när du valt affischläget.

2

Tryck på [Theme].3

Välj önskad distributionsaffisch.

Affischen laddas ner.

Affischen med  är en nerladdningsbar distributionsaffisch.

4
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Relaterade avsnitt
Ställa in intervallet för byte av foton
Ansluta till en åtkomstpunkt
Ansluta via Wi-Fi Direct

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Ställa in intervallet för byte av foton

Du kan ändra intervallet för byte av foton för Poster och Slideshow.
Anslut din smartphone och projektor till samma åtkomstpunkt (trådlös router) innan du använder denna funktion.

Relaterade avsnitt
Projicera förinstallerat bildspel
Ansluta till en åtkomstpunkt
Ansluta via Wi-Fi Direct
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på [Poster/slideshow settings].3

Tryck på [Photo display time].4

Ställ in visningstiden.5
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Projicera bilder från HDMI-enheten som är ansluten till den trådlösa enheten

Du kan projicera bilder som lagrats på en HDMI-enhet t.ex. en Blu-ray Disc™-spelare eller dator.
Du kan ansluta en TV till den trådlösa enheten för att visa HDMI-enhetens bilder på både projektorn och TV:n utan att
ändra kabelanslutningen.

Tips
Genom att ansluta IR Blaster (medföljer) kan du manövrera HDMI-enheten genom att rikta fjärrkontrollen mot projektorn. Detta är
användbart när projektorn och HDMI-enheten är placerade långt ifrån varandra.

Relaterade avsnitt
Ansluta en HDMI-enhet eller TV
Ansluta IR Blaster
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på [External input (HDMI)].2

Manövrera HDMI-enheten för att spela upp bilder som ska projiceras.3
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Projicera foto/film på en smartphone

Du kan projicera ett foto eller en film på din smartphone genom att använda specialprogrammet.
Anslut din smartphone och projektor till samma åtkomstpunkt (trådlös router) innan du använder denna funktion.

OBS!
Växla till Wi-Fi Direct-läge för projektorn för att ansluta direkt till din smartphone, när det inte finns någon åtkomstpunkt.

Tips
Tryck på -knappen (Settings) för att justera volymen, ljusstyrkan osv.

Projektorn kan spela upp ljudfiler i följande format. Ljudfiler i andra format kan visas i listan, men de filerna går däremot inte att
spela upp.

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

Relaterade avsnitt
Ansluta till en åtkomstpunkt
Ansluta via Wi-Fi Direct
Justera volymen
Justera ljusstyrkan
Justera fokus
Trapetskorrigering
Rotera den projicerade bilden
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på  längst upp till höger på [My content] och välj [Single image].2

Välj önskat foto eller film.

Du kan trycka på -knappen (rotera) för att rotera fotot, om ett foto valts. Varje gång du trycker roterar fotot 90
grader medurs.
Du kan trycka på -knappen (spela upp) eller -knappen (paus) under filmuppspelning för att spela upp/pausa.
Tryck på -knappen längst upp på skärmen för att välja ett foto eller en film som lagrats på en annan plats.

3
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Projicera foto/film på en smartphone som ett bildspel

Du kan projicera foton eller filmer som lagrats på din smartphone som ett bildspel.
Anslut din smartphone och projektor till samma åtkomstpunkt (trådlös router) innan du använder denna funktion.

Växla foton och filmer
Tryck på [Slideshow] längst ner till vänster om [My content], välj sedan foton och filmer från miniatyrbildsskärmen. Tryck
på [Build Slideshow] för att ladda upp dem och skriva över de foton och filmer som tidigare lagrats på projektorn.

Ange uppspelningsordning
Tryck på [Slideshow] längst ner till vänster om [My content], tryck sedan på -knappen (Playback order). Du kan välja
[Newest first], [Oldest first] eller [Random] som uppspelningsordning.

Ställa in bakgrundsmusiken
Tryck på [Slideshow] längst ner till vänster om [My content], tryck sedan på -knappen (Background music). Tryck
sedan på [Add] för att välja spår som ska ställas in som bakgrundsmusik. Du kan välja flera spår som ska spelas upp i
den ordning du valt. Tryck på -knappen längst upp till vänster på skärmen, efter att du valt musiken, för att återgå till
miniatyrbildsskärmen, tryck sedan på [Build Slideshow].
Du kan lägga till och ta bort musik och ändra uppspelningsordningen. Dra  till höger om den musik som ska flyttas
och släpp den sedan på önskad plats, för att ändra uppspelningsordningen.

Tips
Du kan ställa in intervalltid för bildspelet.

Projektorn kan spela upp ljudfiler i följande format. Ljudfiler i andra format kan visas i listan, men de filerna går däremot inte att
spela upp.

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

Du kan välja flera foton genom att dra horisontellt när du väljer foton på miniatyrbildsskärmen.

Relaterade avsnitt
Ställa in intervallet för byte av foton

Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på  längst upp till höger på [My content] och välj [Slideshow].2

Välj de foton eller filmer du vill projicera som ett bildspel på miniatyrbildsskärmen och tryck sedan på
[Build Slideshow]. Följ därefter navigeringen på skärmen för att slutföra inställningen.

Du kan överföra foton och filmer tills projektorns [Free space: ] är fullt.
Du kan växla foton och filmer som visas på miniatyrbildsskärmen för varje sparande destination. Tryck på knappen
längst upp på skärmen och ställ in sparande destination.

3
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Projicera förinstallerat bildspel
Ansluta till en åtkomstpunkt
Ansluta via Wi-Fi Direct

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Ställa in intervallet för byte av foton

Du kan ändra intervallet för byte av foton för Poster och Slideshow.
Anslut din smartphone och projektor till samma åtkomstpunkt (trådlös router) innan du använder denna funktion.

Relaterade avsnitt
Projicera förinstallerat bildspel
Ansluta till en åtkomstpunkt
Ansluta via Wi-Fi Direct
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på [Poster/slideshow settings].3

Tryck på [Photo display time].4

Ställ in visningstiden.5
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Använda speglingsfunktionen för att projicera skärmen på din smartphone (endast
för Android-smartphones)

Du kan direkt projicera smartphoneskärmen när din smartphone har stöd för Miracast.
Det krävs ingen anslutning till åtkomstpunkt (trådlös router).

OBS!
Visst innehåll på Internet kan, beroende på din smartphone, projiceras via speglingsfunktionen.

När [Wi-Fi Direct] är aktiverat går det inte att projicera smartphone-skärmen med speglingsfunktionen.
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på [Poster] för att växla projektorn till affischläge.2

Växla din smartphone till speglingsläge och anslut den sedan till projektorn.3

Manövrera din smartphone för att projicera skärmen.4
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Projicera foton/filmer från en enhet i hemnätverket

Genom att använda hemnätverksfunktionen kan du projicera foton och filmer som lagrats på en enhet (t.ex. en Blu-ray
Disc™-spelare) i hemnätverket.
Anslut din smartphone och projektorn till den åtkomstpunkt (trådlös router) som den hemnätverkskompatibla enheten är
ansluten till innan du använder denna funktion.

OBS!
Ett program med stöd för kontrollfunktionen (t.ex. Video & TV SideView) måste finnas installerat på din smartphone för att kunna
projicera foton och filmer från en enhet i hemnätverket.

Tips
Maximal stillbildsstorlek för projicering via hemnätverksfunktionen är 32 megapixlar (8 192 × 4 096 bildpunkter) för JPG och 3
megapixlar (2 048 × 1 024 bildpunkter) för PNG/GIF.

Filmer i AVCHD-format som tas i 1080/60i eller 1080/24p går inte att projicera via hemnätverket. Om du vill projicera dem kan du
ansluta enheten till den trådlösa enheten via HDMI-kabeln och projicera dem med [External input (HDMI)].

Relaterade avsnitt
Ansluta till en åtkomstpunkt
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på [Poster] för att växla projektorn till affischläge.2

Starta programmet med stöd för kontrollfunktionen.3

Ställ in projektorn som utgång och visa sedan fotot eller filmen.4
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Justera volymen

Det går att justera projektorns volym.

Justera i menyn [Settings]

Tips
Du kan också använda meddelandet för ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” som visas i meddelandefönstret på din
smartphone för att justera volymen.

Relaterade avsnitt
Justera ljudkvaliteten (xLOUD)
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Använd skjutreglaget för [Volume] för att justera.3

Tryck på -knappen (Settings).1.
Använd skjutreglaget för [Volume] eller   för att justera.2.
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Justera ljusstyrkan

Du kan ställa in ljusstyrkan för den projicerade bilden.

Justera ljusstyrkan automatiskt efter belysningen i omgivningen
Tryck på [Auto]. [Auto] är avaktiverat när ett batteri används.

Relaterade avsnitt
Justera bildinställningarna
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Använd skjutreglaget för [Brightness] eller   för att justera.3
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Justera fokus

Du kan ställa in fokus för den projicerade bilden.

Autofokus
Tryck på [Auto].

OBS!
Autofokusfunktionen använder avståndssensorn på projektorns baksida för att mäta avståndet till projiceringsytan och ställer in
fokus. Det kan i följande fall hända att sensorn inte kan mäta avståndet på rätt sätt och att fokusinställningen inte justeras:

Det finns ett hinder mellan projektorn och projiceringsytan
Projektorn placeras på ett stativ eller liknande.
Nätadaptern som är ansluten till projektorn blockerar avståndssensorn (a).

Autofokusfunktionen fungerar inte när den projicerade bilden är minst 60 tum.

Autofokusfunktionen kanske inte fungerar som den ska beroende på projektorns placering och projiceringsytans material.

Avaktivera [Auto] om autofokusfunktionen inte fungerar, justera sedan manuellt.
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Använd knapparna  /  eller skjutreglaget för [Focus] för att justera.3
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Trapetskorrigering

Korrigeringsmetoden varierar beroende på den projicerade bildens skevhet.

När längden på övre kanten och den undre kanten av den projicerade bilden skiljer sig åt
Använd specialprogrammet för att utföra trapetskorrigering.

När längden på vänster kant och höger kant av den projicerade bilden skiljer sig åt
Ändra projektorns placering eller läge för att projicera rätvinkligt.

OBS!
Det kan hända att bildstörningar sker om du justerar den projicerade bilden med [Keystone correction] i  (Settings).
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Använd skjutreglaget eller  / -knapparna för [Keystone correction] för att justera.3
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Rotera den projicerade bilden

Du kan rotera den projicerade bilden 180 grader.

Rotera den projicerade bilden automatiskt
Tryck på [Auto].
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på -knappen eller -knappen.3
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Projicera alltid en affisch vid uppstart

Ange den affisch som ska projiceras när projektorn startas i nätverksstandbyläge.
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

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

Välj [Poster].

När du valt [Last mode displayed] växlar projektorn till det läge som valdes senaste gången.

Tips
Den inledande inställningen är [Last mode displayed].

4
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Ställa in auto på/nätverksstandby

Du kan ställa projektorn i nätverksstandbyläge vid en viss tidpunkt eller när en smartphone identifieras.

Inställningsalternativ
[Switch to Networked Standby after inactivity]
När projektorn befinner sig i affischläget i ett mörkt rum och inte används under minst 20 minuter växlar den till
nätverksstandbyläge och projiceringsskärmen dimmas. Varje gång du trycker på omkopplaren växlar inställningen
mellan aktiverad/avaktiverad.
[On at a specified time]
Projektorn återgår från nätverksstandbyläge och projicerar bilden vid en angiven tidpunkt. När du trycker på [On at a
specified time] visas inställningsskärmen. Tryck på omkopplaren för att aktivera inställningen, ange därefter tiden. Varje
gång du trycker på omkopplaren växlar inställningen mellan aktiverad/avaktiverad.
[Switch to Networked Standby at a specified time]
Projektorn växlar till nätverksstandbyläge och dimmar projiceringsskärmen vid en angiven tidpunkt. När du trycker på
[Switch to Networked Standby at a specified time] visas inställningsskärmen. Tryck på omkopplaren för att aktivera
inställningen, ange därefter tiden. Varje gång du trycker på omkopplaren växlar inställningen mellan
aktiverad/avaktiverad.
[On when smartphone detected]
Projektorn återgår från nätverksstandbyläge och projicerar bilden när projektorn identifierar din smartphone. Varje gång
du trycker på omkopplaren växlar inställningen mellan aktiverad/avaktiverad. När en iPhone används ställer du in
alternativet [Portable Ultra Short Throw Projector Application] — [ALLOW LOCATION ACCESS] till [Always] för att denna
funktion ska fungera korrekt.
[Switch to Networked Standby when your smartphone moves out of range of Projector]
Projektorn växlar till nätverksstandbyläge och dimmar projiceringsskärmen när den märker att din smartphone har
flyttats. Varje gång du trycker på omkopplaren växlar inställningen mellan aktiverad/avaktiverad. När en iPhone används
ställer du in alternativet [Portable Ultra Short Throw Projector Application] — [ALLOW LOCATION ACCESS] till [Always]
för att denna funktion ska fungera korrekt.

Tips
Projektorns klockinställning synkroniseras automatiskt med klockinställningen på din smartphone när din smartphone är ansluten
till projektorn.

Det kan hända att funktionen [On when smartphone detected] inte fungerar när du växlat projektorn till nätverksstandbyläge
genom att trycka på strömknappen och din smartphone flyttas bort från projektorns närhet och återplaceras inom fem minuter.
Slå i sådana fall på projektorn manuellt.

Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på [Startup/Networked Standby settings].3

Tryck på [Auto on/Networked Standby].4

Välj det alternativ som ska ställas in.5
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Relaterade avsnitt
Slå på/stänga av projektorn
Växla till nätverksstandbyläge för projektorn
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Justera bildinställningarna

Det går att justera projektorns bildinställningar.

Inställningsalternativ
[Preset 1]
Detta alternativ passar vid projicering på en vit vägg, bord eller golv.
[Preset 2], [Preset 3]
Detta alternativ passar vid projicering på en gulaktig vägg, bord eller golv. Välj den färgton som önskas.
[Custom 1], [Custom 2]
Som standard justeras [Custom 1] till en ljusstark inställning och [Custom 2] justeras till att passa naturliga bilder.  
Du kan trycka på -knappen för att justera en av följande inställningar:  
[Saturation], [Brightness], [Contrast], [Sharpness] och [White balance]
Tryck [Reset] för att återställa till standardinställningar.

Relaterade avsnitt
Justera ljusstyrkan
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på [Picture].3

Välj alternativet som ska justeras.4
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Justera bildkvaliteten när filmer projiceras med [Single image] under [My content]
(Endast för iPhone)

Du kan justera bildkvaliteten när filmer, som lagrats på en iPhone, projiceras genom att använda [Single image] under
[My content].

Inställningsalternativ
[Give priority to video quality]
Spelar upp filmer med ursprunglig bildkvalitet.
[Give priority to smoothness]
Spelar upp filmer med lägre bildkvalitet för en smidig uppspelning.

OBS!
Det kan ta längre tid att starta uppspelningen, när du ställt in [Give priority to smoothness], beroende på filmen.
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på [My content settings].3

Tryck på [Video quality for Single image].4

Välj alternativet som ska justeras.5
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Justera ljudkvaliteten (xLOUD)

 
”xLOUD” är en ljuduppspelningsteknik som förbättrar uppspelningsnivån. Du kan t.ex. lyssna på ett dynamiskt och
kraftfullt ljud när du tittar på filmer.
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på  (Settings).2

Tryck på [Sound].3

Tryck på [xLOUD]-omkopplaren för att växla mellan aktiverad och avaktiverad.4
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Ändra namnet på projektorn

Du kan ändra projektorns namn som visas i hemnätverket. ”LSPXP1” är inställt vid tiden för inköpet.

Tips
När du ändrat enhetsnamnet kan du kontrollera projektorns ändrade namn genom att trycka på  på hemskärmen i
specialprogrammet.
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på [Network].3

Tryck på [Device].4

Ange ett nytt namn.5
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Ansluta till en åtkomstpunkt

En anslutning mellan projektorn och åtkomstpunkten (trådlös router) krävs i följande fall. Anslut din smartphone och
projektorn till samma åtkomstpunkt (trådlös router).

När foton och filmer på din smartphone projiceras.
När affischen används. 
(Vid uppdatering av väderinformation, ladda ner distributionsaffischer.)
När enhetens programvara uppdateras.
När språket för projektorn ställs in.

Ansluta till en tidigare ansluten åtkomstpunkt
På Wi-Fi-skärmen trycker du på -knappen, tryck sedan på [Network history] för att visa de åtkomstpunkter du tidigare
anslutit till. Tryck på önskad åtkomstpunkt.

Radera en åtkomstpunkt
På Wi-Fi-skärmen trycker du på -knappen, tryck sedan på [Delete current network settings] för att radera den
åtkomstpunkt som för närvarande är ansluten.  
Håll den åtkomstpunkt som ska raderas intryckt för att radera en åtkomstpunkt som visas i [Network history].

Tips
Termerna ”åtkomstpunkt” och ”krypteringsnyckel (lösenord)” skiljer sig åt beroende på tillverkaren (”krypteringsnyckel”,
”NYCKEL”, ”WEP-nyckel”, ”säkerhetsnyckel”, ”lösenordsfras”, ”nätverksnyckel” osv.). Rådfråga tillverkaren av åtkomstpunkten
om du är osäker.

Åtkomstpunktens AOSS-knapp kan ha stöd för WPS. Se åtkomstpunktens bruksanvisning för information om stöd för WPS.

Relaterade avsnitt

Anslut din smartphone till åtkomstpunkten.1

Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.2

Tryck på -knappen (Settings).3

Tryck på [Network].4

Tryck på [Wi-Fi].5

Tryck på [Connect] för att ansluta till åtkomstpunkten.

Tryck på [Password] för att ange lösenordet, om inmatning av ett lösenord krävs för åtkomstpunkten.  
Om åtkomstpunkten har stöd för WPS-funktionen (Wi-Fi Protected Setup™) trycker du på [Connect using Wi-Fi
Protected Setup™], väljer anslutningsmetod och följer sedan anvisningarna på skärmen.

6
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Kontrollera signalstyrkan
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Ansluta via Wi-Fi Direct

Du kan ansluta denna enhet direkt till en smartphone (Wi-Fi Direct) utan att använda en åtkomstpunkt (trådlös router).

OBS!
Det går inte att spegla din smartphones skärm när [Wi-Fi Direct] aktiverats. [Wi-Fi Direct] avaktiveras dessutom när anslutning till
en HDMI-enhet upprättas.

När [Wi-Fi Direct] aktiverats upprättar din smartphone en inbördes anslutning med projektorn. Det går därför inte att upprätta en
Wi-Fi-anslutning till en åtkomstpunkt (trådlös router). Avaktivera [Wi-Fi Direct] efter användning.

Avaktivera [Wi-Fi Direct]
Tryck på omkopplaren till [Wi-Fi Direct].

Relaterade avsnitt
Projicera foto/film på en smartphone
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på [Network].3

Tryck på [Wi-Fi Direct].4

Tryck på omkopplaren till [Wi-Fi Direct] för aktivering.

Om din smartphone är en Android-smartphone, ansluter den automatiskt till denna enhet. Om du använder en
iPhone, eller om din Android-smartphone inte ansluter automatiskt kan du använda skärmen för Wi-Fi-inställningar
på din smartphone för att ansluta till denna enhet.

5
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Kontrollera signalstyrkan

Du kan kontrollera signalstyrkan för den trådlösa LAN-anslutningen mellan projektorn och den trådlösa enheten/
åtkomstpunkten (trådlös router) och signalstyrkan för Bluetooth-anslutningen mellan projektorn och din smartphone.

Tips
Tryck på -knappen (uppdatera) för att uppdatera indikationen för signalstyrkan.

OBS!
Signalstyrkan mellan projektorn och den trådlösa enheten visas endast när projektorn befinner sig i ”External input (HDMI)”-läget.

Signalstyrkan mellan projektorn och åtkomstpunkten (trådlös router) visas inte när följande funktioner används:
När projektorn befinner sig i ”External input (HDMI)”-läget
När speglingsfunktionen används för att projicera skärmen på din smartphone
Vid anslutning via Wi-Fi Direct

Relaterade avsnitt
Ansluta till en åtkomstpunkt
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på [Network].3

Tryck på [Signal strength].4
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Bekräfta registrering vid anslutning till en smartphone

 
En bekräftelseskärm visas för att förhindra automatisk registrering när en oregistrerad smartphone försöker ansluta till
projektorn.

Relaterade avsnitt
Hantera smartphones som ska anslutas
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på [Network].3

Tryck på [Restrict adding smartphones]-omkopplaren för att växla mellan aktiverad och avaktiverad.

Det krävs en PIN-kod vid aktivering för att ansluta en oregistrerad smartphone. PIN-koden visas på
projiceringsskärmen.

4
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Hantera smartphones som ska anslutas

 
Du kan tillåta/neka åtkomst för alla smartphones som registreras för projektorn. Du kan även radera en registrering.

OBS!
Den raderade enheten registreras i listan över enheter med åtkomst om enheten har åtkomst till projektorn, även om
registreringen har raderats.
Aktivera [Restrict adding smartphones] för att neka automatisk registrering.

Du kan ange [Deny ] för upp till sju enheter.

Relaterade avsnitt
Bekräfta registrering vid anslutning till en smartphone
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på [Network].3

Tryck på [Smartphones added].4

Tryck på enheten som ska ändras.5

Välj [Allow] eller [Deny ].

Tryck på [Delete smartphone] för att radera registreringen.

6
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Kontrollera MAC-adressen för Wi-Fi
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på  (Settings).2

Tryck på [Network].3

Kontrollera [Wi-Fi MAC address].4
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Ställa in språk för projektorn

Projektorns meddelanden visas på samma språk som ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” vid tiden för
inköpet.
Anslut din smartphone och projektorn till samma åtkomstpunkt (trådlös router) innan inställningen sker.
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på [Projector language settings].3

Välj önskat språk.4
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Uppdatera programvaran

Projektorns och den trådlösa enhetens programvara kan uppdateras via Internet.  visas längst upp till höger om
specialprogrammets hemskärm och  visas vid [Update]-alternativet i inställningsmenyn, när en ny version av
programvaran finns tillgänglig.

Tips
Anslut projektorn till en åtkomstpunkt (trådlös router) för uppdatering.

Du bör ansluta din smartphone via Wi-Fi för att utföra en uppdatering eftersom filen kan vara stor.

 och  visas när [Update notifications] under [Update] aktiveras. Den är aktiverad som standard.

Aktivera [Auto-retrieve updates] under [Update] för att ladda ner programvaran automatiskt. En ny version av programvaran
laddas ner till din smartphone när den är ansluten till Internet via Wi-Fi. Du kan minska tiden för uppdateringen. Inställningen är
aktiverad som standard.
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Håll projektorns strömknapp intryckt för att slå på den.1

Tryck på -knappen (Settings) på hemskärmen för ”Portable Ultra Short Throw Projector Application”.2

Tryck på [Update] — [Update].3

Tryck på [Get update] och följ sedan anvisningarna på skärmen för att uppdatera programvaran.

Om det finns en uppdatering för den trådlösa enhet utförs den när projektorns programvara uppdaterats.
Den utförs när bilder spelas upp från HDMI-enheten som är ansluten till den trådlösa enheten.

4
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Återställa till ursprungliga inställningar

Du kan återställa specialprogrammet till de ursprungliga inställningarna. Återställningen påverkar inte bildspel och
bakgrundsmusik som överförts till projektorn.

Relaterade avsnitt
Radera innehåll som överförts till projektorn
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Starta /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på  -knappen (Settings).2

Tryck på [Initialize].3

Tryck på [Reset all settings], och följ sedan anvisningarna på skärmen för att utföra initieringen.4
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Radera innehåll som överförts till projektorn

 
Du kan radera bilder och bakgrundsmusik som överförts till projektorn.

OBS!
Allt distribuerat innehåll kommer också att raderas när du gör enligt ovan. 

Relaterade avsnitt
Återställa till ursprungliga inställningar
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Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på [Initialize].3

Tryck på [Delete transferred content] och följ sedan anvisningarna på skärmen för att initiera.4
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Kontrollera projektorn som ska användas med specialprogrammet

Du kan registrera ytterligare projektorer när du har två eller fler projektorer och välja den enheten som ska användas.

Registrera ytterligare en projektor
Tryck på -knappen (lägg till), följ sedan anvisningarna på skärmen för att registrera.

Byta projektor som ska användas
Tryck på önskad projektor.
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Starta /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på [Add or change Projector].

De projektorer som finns registrerade i specialprogrammet visas.  visas för den enhet som är avsedd att
användas.

3
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Para ihop projektorn och den trådlösa enheten igen

Projektorn och den trådlösa enheten har redan parats ihop vid tiden för inköpet. Para ihop dem igen när ihopparningen
tagits bort vid t.ex. underhåll.

Om indikatorvisningen vid ihopparning
Indikatorn på den trådlösa enhetens frontpanel blinkar enligt följande vid ihopparning:

Blinkar vit två gånger var 1,5 sekund: Försöker para ihop med projektorn.
Blinkar röd: Ihopparning misslyckas.

Tips
Tryck på PAIRING-knappen med ett spetsigt föremål t.ex. ett gem.
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Koppla bort nätadaptern från den trådlösa enheten.1

Anslut nätadaptern till den trådlösa enheten igen efter cirka 10 sekunder.2

Starta /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.3

Tryck på  -knappen (Settings).4

Tryck på [Initialize].5

Tryck på [Pairing Wireless unit].6

Lokalisera den trådlösa enhetens PAIRING-knapp, tryck sedan på [Start].7

Para ihop dem igen genom att följa anvisningarna på skärmen.8
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Kontrollera Notifications

Projicerar meddelanden om projektorn inklusive nya distributionsaffischer.
När det finns ett nytt meddelande visas  under [Notifications] i inställningsmenyn. Siffrorna i  anger antalet olästa
meddelanden.

Relaterade avsnitt
Projicera en distributionsaffisch

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Starta  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) på din smartphone.1

Tryck på -knappen (Settings).2

Tryck på [Notifications].

Listan med meddelanden visas.

3
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Försiktighetsåtgärder

För din säkerhet

Låt inte vatten eller främmande föremål tränga in i enheten. Det kan leda till brand eller elektrisk stöt. Stäng
omedelbart av enheten och koppla från nätkabeln och anslutningskablar om vatten eller främmande föremål har
trängt in i enheten.
Demontera eller modifiera inte enheten. Det kan leda till funktionsfel, brand eller elektrisk stöt.
Använd inte enheten om det finns risk för åskoväder. Om blixten slår ner kan du få en elstöt. Koppla från enheten vid
risk för åska, för att förhindra brand, elektrisk stöt eller funktionsfel.

Om säkerhet

Det finns trådlösa funktioner i denna enhet. Det kan hända att radiovågor påverkar funktionen för andra enheter. Du
bör inte använda enheten på följande platser.

Ombord på ett flygplan.
I närheten av utrustning med automatisk kontroll t.ex. automatiska dörrar och brandlarm.
Sluta omedelbart att använda enheten om du upplever störningar med annan utrustning när enheten används.

Titta inte för länge på den projicerade skärmen. Om du oavbrutet tittar på den projicerade skärmen under en längre
tid kan det leda till ansträngda ögon. Sluta omedelbart att använda enheten och ta en paus om du känner obehag
eller smärta. Rådfråga läkare om obehaget eller smärtan inte försvinner efter avbrottet.
Använd inte en glansig yta för projicering. Det kan hända att ljuset återspeglas i dina ögon och att de påverkas
negativt.
Håll enheten borta från barn. Om en kabel lindas runt halsen eller används på felaktigt sätt kan det leda till att en
olycka inträffar eller att skador uppstår.

Om hantering

Koppla från enheten om den inte ska användas under en längre tid.
Undvik att tappa, slå emot, komprimera eller placera tunga föremål på enheten.
Enhetens driftstemperaturintervall ligger på mellan 5 °C och 35 °C. Om enheten används på en extremt kall eller
varm plats utanför temperaturbegränsningen kan det leda till funktionsfel.
Placera inte enheten i närheten av mycket oljig rök, ånga, fukt eller damm. Det kan leda till brand eller elektrisk stöt.
Installera inte enheten på en opassande plats. Enheten kan välta och orsaka personskador.
Utsätt inte enheten för häftiga stötar. Om du utsätter enheten för kraftigt våld, t.ex. placerar ett tungt föremål på den,
tappar den, kliver på den, kan det leda till personskada eller funktionsfel. Trots att projiceringsfönstret är tillverkat av
härdat glas kan det gå sönder om det utsätts för kraftigt tryck eller slag och orsaka skador.
Var försiktig så att du inte tappar enheten när den flyttas. Om du tappar enheten kan den gå sönder eller orsaka
skador.

Om placering

Placera inte enheten på platser där det finns mycket damm eller cigarettrök. Damm och cigarettrök fastnar på
komponenterna inuti enheten (t.ex. projiceringsfönstret) vilket kan leda till funktionsfel.
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Placera inte enheten på platser där det är extremt varmt eller kallt eller där luftfuktigheten är extremt hög. En bil kan
bli väldigt varm invändigt, speciellt i starkt solsken eller på sommaren, och om enheten lämnas i bilen kan den bli
deformerad eller sluta fungera.
Placera inte enheten på en ostabil yta. Det kan hända att enheten faller i golvet vilket kan leda till skador.
Placera inte enheten i närheten av vatten. Det kan leda till brand eller elektrisk stöt.
Placera/förvara inte enheten på en plats där den utsätts för direkt solljus eller i närheten av en värmekälla. Värme
kan alstras i enheten vilket kan leda till brand.

Om nätadapter och kablar

Nätkabeln får inte skadas. Det kan leda till brand eller elektrisk stöt.
Använd medföljande nätadapter tillsammans med enheten. Om en annan nätadapter används tillsammans med
enheten kan det leda till brand, elektrisk stöt eller funktionsfel.
Vidrör inte nätkontakten med våta händer. Om du gör det kan du få en elstöt.
Stäng av enheten och ansluten utrustning och koppla från nätkontakterna från vägguttagen innan du ansluter
nätadaptern och anslutningskablar.
Vira inte nätkabeln eller anslutningskablarna runt nätadaptern. Kabeln kan då brista.
Koppla från nätkabeln och anslutningskablarna innan enheten flyttas. Kablarna kan skadas vilket kan leda till brand
eller elektrisk stöt eller så kan ansluten utrustning falla i golvet vilket kan orsaka skador.
För in kontakten rakt in i uttaget. Om den förs in snett kan det hända att stiften kortsluts vilket kan leda till brand.

Om fläktbrus

För att förhindra överhettning finns det en fläkt i projektorn som brusar något när den är påslagen. Detta brus är inte
ett fel. Om det däremot hörs ett onormalt brus bör du rådfråga kvalificerad Sony-personal.

Om underhåll av ljuskälla

Det finns en laser i enheten vilket gör att speciella försiktighetsåtgärder krävs vid inspektion och underhåll av
ljusskällans komponenter. Se till att rådfråga kvalificerad Sony-personal.

Om projektorn

Trots att denna enhet är tillverkad av väldigt hög precisionsteknik kan det finnas permanenta svarta eller vita
bildpunkter på den projicerade skärmen. Det kan också finnas sträckade ojämnheter i färg eller ljusstyrka. Det är ett
resultat av projektorns struktur och är inget fel. Eftersom färgbalansen för varje projektorenhet skiljer sig åt, kan
färgåtergivningen mellan olika projektorer skilja sig åt om flera LCD-projektorer används, även om de är av samma
modell.
De primära färgerna t.ex. röd, blå eller grön syns när du flyttar blicken eller under vissa förhållanden beroende på
innehållet du tittar på. Detta är inget fel. Det orsakas av ett färgsöndringsfenomen som är specifikt för det
fältsekventiella färgsystem som enheten använder för att visa bilder. Detta fenomen går att dölja genom att minska
kontrasten mellan bilden och bakgrunden, t.ex. att minska enhetens ljusstyrka eller öka belysningen i rummet.

Om kondensbildning

Det kan hända att kondens bildas på ytan eller inuti projektorn om den plötsligt flyttas från en kall till en varm plats
eller precis efter att ett element slagits på en vintermorgon. Om kondens bildas bör du låta projektorn vara avstängd
tills kondensen försvinner. Om projektorn används med kondens kan det leda till funktionsfel.

Om ventilationshål

Blockera inte ventilationshålen (intag/utblås). Värme alstras inuti enheten om ventilationshålen är blockerade vilket
kan leda till brand eller funktionsfel. Observera följande för att behålla en bra ventilation:
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Håll enheten borta från väggar och föremål.

Använd inte ett skydd som blockerar ventilationshålen.

Placera inte enheten på en mjuk duk, pappersdokument, tjock matta eller små pappersbitar. De kan sugas in i
enheten och blockera intagshålen.

Håll inte händerna eller andra föremål i närheten av utblåshålen. Det kan orsaka brännskador eller deformering.

Om projiceringsfönstret

Titta inte direkt i projiceringsfönstret. Det kan hända att ljuset skadar dina ögon.
Blockera inte projiceringsfönstret. Ljuset värmer upp föremålet vilket kan leda till förslitning, deformation,
brännskador eller brand.

Fara för värmealstring i enheten

Det kan hända att enheten eller nätadaptern blir varm när enheten används eller laddas. Det är inget fel. Om
temperaturen i enheten blir extremt hög kan det hända att enheten stängs av. Använd den i sådana fall på en svalare
plats när enheten har svalnat.
Om enheten eller nätadaptern blir extremt varm kan det leda till funktionsfel. Stäng omedelbart av enheten och
koppla från nätadaptern från vägguttaget, rådfråga därefter kvalificerad Sony-personal.
Rör inte vid enheten eller nätadaptern under en längre tid när den är påslagen. En längre tids kontakt med huden
kan leda till brännskador. En längre tids kontakt, även med kläder, kan leda till brännskador.
Använd inte enheten eller nätadaptern om den är täckt av tyg eller sängkläder. Värme alstras vilket kan leda till
deformering, funktionsfel eller brand.

Om laddning

Ladda enheten i en omgivande temperatur på mellan 5 °C och 35 °C. Det kan hända att enheten inte laddas
tillräckligt utanför detta intervall.
Det kan hända att enhetens temperatur ökar vid laddning eller när enheten används. Det är inget fel.
Ladda enheten var sjätte månad om den inte ska användas under en längre tid för att förhindra att batteriet
försämras.
Det kan ta längre tid att ladda batteriet om enheten inte har använts under en lång tid.
När batteriets drifttid minskar till hälften av den ursprungliga tiden är batteriet förbrukat. Rådfråga kvalificerad Sony-
personal när det gäller byte av batteriet.

Om strömavbrott

När strömknappen används för att stänga av enheten har inte strömförsörjningen till enheten stoppats helt.
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Koppla bort nätkabeln från vägguttaget för att stoppa strömförsörjningen helt. Placera nätadaptern i närheten av
vägguttaget så att du snabbt kan koppla från den om ett problem uppstår.

Angående trådlöst LAN

Sony kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av förlust eller stöld av enheten med
resultatet av obehörig åtkomst till eller felanvändning av den utrustning som ingår i enheten.

Angående skydd av trådlöst LAN

Se alltid till att du använder ett skyddat trådlöst LAN för att undvika hackning, åtkomst av fientlig tredje part eller
andra sårbarheter. Det är väldigt viktigt att använda korrekta skyddsinställningar för ditt trådlösa LAN.
Sony kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av säkerhetsproblem som ett resultat av
felaktiga skyddsåtgärder eller andra oundvikliga omständigheter vad gäller specifikationerna för ditt trådlösa LAN.

 
Läs noggrant igenom referensmaterial, startguiden och hjälpguiden igen om du har några frågor eller problem. Rådfråga
kvalificerad Sony-personal om du inte finner något svar.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Rengöring

Innan du rengör enheten måste du dra ut nätkabeln ur vägguttaget.
Rengöra projiceringsfönstrets yta: 
Torka försiktig av den med en mjuk duk t.ex. en rengöringsduk för glasögon. Torka av envisa fläckar med en duk
fuktad med vatten. Använd aldrig alkohol, bensin, thinner, syra, alkaliska eller slipande rengöringsmedel eller
kemiska rengöringsdukar osv.
Rengöra den utvändiga ytan: 
Torka försiktigt av med en mjuk duk. Torka av envisa fläckar med en mjuk duk fuktad med ett neutralt
rengöringsmedel som är väl urvriden, torka sedan av igen med en torr trasa. Använd inte alkohol, bensin, thinner
osv.
Det kan hända att enheten repas om den skrubbas med en smutsig duk.
Enheten kan påverkas eller så kan färgen på ytan blekna om flyktiga vätskor som t.ex. insektsmedel skvätter på
enheten eller om ett föremål gjort av gummi eller vinyl kommer i kontakt med enheten under en längre tid.
Vidrör inte projiceringsfönstret med dina bara händer.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Specifikationer

Bärbar kortdistansprojektor (LSPX-P1)
 Projektor

Projiceringssystem
SXRD-projiceringssystem, LCD med tre primära färger 
Visningsenhet
0,37-tums SXRD × 1
1 366 × 768 bildpunkter
Skärpeinställning
Motordriven (autofokus*1)
Projicerad bildstorlek
22 tum till 80 tum
Ljuskälla
Laserdiod
Ljusutmatning
100 lm
 

 Batteri
Inbyggt litiumjonbatteri
Tillgänglig driftstid
Ca. 2 timmar*2
Laddningstid
Ca. 4 timmar
 

 Ljud
Högtalare
Ca. 25 mm diameter × 2 (mono) basreflexsystem
Förstärkare
2 W × 2 W mono (4 ohm)
xLOUD-kompatibel
 

 Trådlös kommunikation
Trådlöst LAN
IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz-band, 5 GHz-band), MIMO-kompatibel
Bluetooth
Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)
 

 Allmänt
Miracast-kompatibel
Inbyggt lagringsutrymme
4 GB*3

Sensorer
Accelerationssensor (position), belysningssensor, avståndssensor, IR-fjärrkontrollmottagare (IR Blaster-kompatibel)
Kompatibla kodec/format
Bild: JPEG, GIF, PNG, BMP
Film*4: MPEG-2, H.264, MPEG-4, H.263
Smartphone-program
Portable Ultra Short Throw Projector Application
Kompatibla operativsystem/enheter
Android 4.4 eller senare (Bluetooth 4.0-kompatibel (Bluetooth Low Energy))
Följande enheter med iOS 9: iPhone 4s eller senare, iPod Touch 5:e generationen eller senare, iPad 3:e generationen
eller senare, iPad mini
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Användningsförhållanden
Temperatur: 5 °C till 35 °C
Luftfuktighet: 20 % till 80 %
(Ingen kondensation, luftfuktighet vid 35 °C bör vara mindre än 65 %)
Strömförsörjning
19,5 V likström (DC) (nätadapter VGP-AC19V77)
Energiförbrukning
Påslagen: Ca. 18 W, ca. 32 W (vid laddning)
Nätverksstandbyläge: 6,0 W (Bluetooth)
Mått (bredd × höjd × djup)
Ca. 80 mm × 131 mm × 131 mm
Vikt
Ca. 930 g

Trådlös enhet (LSPX-PT1)
 Ingång/utgång

HDMI IN-anslutning
HDMI OUT-anslutning (genomgående)
IR BLASTER-anslutning (miniuttag)
 

 Trådlös kommunikation
Trådlöst LAN
IEEE 802.11a/n (5 GHz-band), MIMO-kompatibel
 

 Kompatibla ingångssignalformat
480p, 720p, 1080p
 

 Allmänt
Användningsförhållanden
Temperatur: 5 °C till 35 °C
Luftfuktighet: 20 % till 80 %
(Ingen kondensation, luftfuktighet vid 35 °C bör vara mindre än 65 %)
Strömförsörjning
5 V likström (DC) (nätadapter LSPX-AC5V2)
Energiförbrukning
I drift: Ca. 10 W max.
Mått (bredd × höjd × djup)
Ca. 135 mm × 35 mm × 135 mm
Vikt
Ca. 200 g

Extra tillbehör
Golvstativ LSPX-PS1

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Det kan hända att autofokus inte fungerar som den ska beroende på projiceringsytans material och projektorns placering. Justera i sådana fall
fokus manuellt.

*1

Denna drifttid gäller när [Picture] är inställt på [Preset 1], volymen är inställd på ca. 80 % och en film spelas upp.*2
Delas som systemområde och användarområde.*3
Maximal uppspelbar filmstorlek är 1080p.*4
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Batteriets varaktighet för projektorn

Den fulladdade projektorn kan användas i ungefär 2 timmar.

Tips
Batteriets varaktighet gäller när [Picture] är inställt på [Preset 1], volymen är inställd på ungefär 80 % och en film spelas upp.

Batteriets varaktighet kan variera beroende på temperaturen i omgivningen eller andra faktorer.

Batteriets varaktighet kan skilja sig åt beroende på din smartphone.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Varumärken

”xLOUD” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.
Märket BLUETOOTH SMART och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och
användning av sådana märken sker på licens från Sony Corporation.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast och Wi-Fi Protected Setup är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-
Fi Alliance.
Google, Google-logotypen, Android, Google Play och YouTube är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Google Inc.
Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPod touch, iPad och iPad mini är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i
USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina
respektive ägare. I handboken specificeras inte märkena ™ eller ®. Alla rättigheter som inte uttryckligen angetts i detta
dokument tillhör respektive ägare.

 (Endast för projektor)

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Om licenser

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.

79



4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

80



Hjälpguide

Bärbar kortdistansprojektor
LSPX-P1

Färgen är inte rätt.

Det kan hända att bilderna inte projiceras på rätt sätt, beroende på färgen på projiceringsytan. Välj -knappen
(Settings) — [Picture] under ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” för att justera bildkvaliteten.
När projektorn används i en kall miljö kan det hända att färgen blir blek eller visas felaktigt när projektorn slås på.
Efter en stund kommer färgen att visas som den ska.

Relaterade avsnitt
Justera bildinställningarna

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Den projicerade bilden visas förvrängd.

Tryck på -knappen (Settings) i ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” när längden på den övre kanten
och den undre kanten av den projicerade bilden skiljer sig åt, justera sedan med [Keystone correction].

Ändra projektorns placering eller läge när längden på den vänstra kanten och den högra kanten av den projicerade
bilden skiljer sig åt, för att projicera rätvinkligt.

Relaterade avsnitt
Trapetskorrigering

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Det bildas skuggor på den projicerade bilden.

Det kan bildas skuggor när den projicerade ytan är oregelbunden. Du bör projicera på en jämn och plan yta.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Den projicerade bilden flimrar eller små punktstörningar visas.

Denna enhet använder direktlaser, därför kan det hända att ett spräckligt mönster (de projicerade bilderna blir
korniga) visas. Det är inget fel. Detta fenomen kan lindras genom att öka belysningen i rummet och projicera på en
matt yta som inte är glansig.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Det går inte att justera fokusinställningen

Det kan hända att autofokusfunktionen inte fungerar som den ska om avståndssensorn på projektorns baksida inte
kan mäta avståndet till projiceringsytan. Om så är fallet:

Ta bort hindren mellan projektorn och projiceringsytan
Ta bort projektorn från stativet eller liknande
Låt inte nätadaptern blockera avståndssensorn (a).

Autofokusfunktionen fungerar inte när den projicerade bilden är minst 60 tum.
Autofokusfunktionen kanske inte fungerar som den ska beroende på projektorns placering och projiceringsytans
material.
Tryck på -knappen (Settings) i ”Portable Ultra Short Throw Projector Application”, avaktivera sedan [Auto] om
autofokusfunktionen inte fungerar som den ska. Ställ in fokus manuellt.

Relaterade avsnitt
Justera fokus

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Bilder från HDMI-enheten projiceras inte eller bildkvaliteten är dålig.

Se till att HDMI-kabeln är korrekt ansluten till HDMI IN-terminalen på den trådlösa enheten.
Se till att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten till HDMI IN-terminalen på den trådlösa enheten. Försök att koppla från
och sedan ansluta HDMI-kabeln om problemet fortfarande inte går att lösa.
Det kanske inte går att visa bilder på HDMI-enheten på rätt sätt beroende på signalstyrkan och projektorns och den
trådlösa enhetens placering. Ändra projektorns och den trådlösa enhetens placering och läge.
Se till att det inte finns några hinder som blockerar radiovågor mellan projektorn och den trådlösa enheten och se till
att projektorn och den trådlösa enheten inte placeras för långt ifrån varandra.
Bildkvaliteten kan bli dålig om en radsprångsvideosignal matas in.  
Om meddelandet ”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.” visas ställer du in
utgångsupplösningen för HDMI-utgångsenheten till ”Auto”, ”1080p” eller ”720p”.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Projiceringsskärmen dimmas automatiskt eller så stängs projiceringsskärmen.

Ljusstyrkan sänks automatiskt för att projektorn ska svalna invändigt när den används på en varm plats eller om
ventilationshålen (intag/utblås) är blockerade. Om projektorns temperatur inte sjunker även om ljusstyrkan sänks
stängs den av automatiskt.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Den projicerade bilden försvinner automatiskt eller så visas den projicerade bilden.

När [Switch to Networked Standby when your smartphone moves out of range of Projector] aktiveras och din
smartphone inte identifieras växlar projektorn till nätverksstandbyläge och projiceringsskärmen blir mörk. När [On
when smartphone detected] aktiveras och din smartphone identifieras avbryts också nätverksstandbyläget och
projiceringsskärmen visas automatiskt.  
Dessa båda inställningar fungerar när din smartphones Bluetooth-funktion är aktiverad.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Dålig bildkvalitet.

Projektorn använder trådlöst LAN och Bluetooth-kommunikation, därför kan kommunikationsavståndet bli kortare
beroende på miljön t.ex. om det finns ett hinder mellan projektorn och den trådlösa enheten (eller din smartphone),
signalstyrkan och väggmaterialet. Ändra i sådana fall projektorns placering eller placera din enhet och projektorn
närmare varandra.
Om projektorn används i närheten av en annan enhet som använder trådlöst LAN eller Bluetooth-kommunikation kan
det hända att störning sker vilket kan leda till låg kommunikationshastighet eller fel på anslutningen. Flytta i sådana
fall bort projektorn från andra radioenheter. Stäng av andra radioenheter om problemet kvarstår.

Antennen är placerad vid  i bilden.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Går inte att använda med specialprogrammet.

Du kan inte manövrera samma projektor när den manövreras via specialprogrammet på en annan smartphone.
Stäng programmet och stäng av Bluetooth-funktionen på din andra smartphone.
Projektorn använder trådlöst LAN och Bluetooth-kommunikation, därför kan kommunikationsavståndet bli kortare
beroende på miljön t.ex. om det finns ett hinder mellan projektorn och den trådlösa enheten (eller din smartphone),
signalstyrkan och väggmaterialet. Ändra i sådana fall projektorns placering eller placera din enhet och projektorn
närmare varandra.
Om projektorn används i närheten av en annan enhet som använder trådlöst LAN eller Bluetooth-kommunikation kan
det hända att störning sker vilket kan leda till låg kommunikationshastighet eller fel på anslutningen. Flytta i sådana
fall bort projektorn från andra radioenheter. Stäng av andra radioenheter om problemet kvarstår.

Antennen är placerad vid  i bilden.

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Kan inte upprätta Bluetooth-anslutning med din smartphone.

Se till att din smartphones Bluetooth-funktion är PÅ.
Om det inte går att ansluta även om din smartphones Bluetooth-funktion är PÅ stänger du av din smartphones
Bluetooth-funktion och slår på den igen.
Det går inte att använda specialprogrammet på flera smartphones samtidigt. Stäng det program som används på din
andra smartphone. Eller stäng av Bluetooth-funktionen på din andra smartphone.
Stäng av projektorn och slå sedan på den igen.
Para ihop projektorn och din smartphone igen. Klicka här för mer information.

Relaterade avsnitt
Slå på/stänga av projektorn
Installera specialprogrammet och utföra inledande inställningar
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[Device info incorrect] visas och det går inte att upprätta en Bluetooth-anslutning till
din smartphone.

Återanslut projektorn och din smartphone via förfarandet nedan.  
För Android-smartphones:

 
För iPhone:

4-590-212-51(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Under Bluetooth-inställningen av din smartphone väljer du  som visas till höger om projektorns namn för att
koppla bort.

1.

Starta specialprogrammet och manövrera igen.
Projektorn och din smartphone ansluts automatiskt via Bluetooth-anslutning.

2.

Under Bluetooth-inställningen av din iPhone väljer du  som visas till höger om projektorns namn för att koppla
bort.

1.

Starta specialprogrammet och manövrera igen.
Projektorn och din smartphone ansluts automatiskt via Bluetooth-anslutning.

2.
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Denna enhets funktioner

Denna enhet är en ”Bärbar kortdistansprojektor” som använder en laserljuskälla och en ultrakort fokuslins.
Installera specialprogrammet ”Portable Ultra Short Throw Projector Application” på en smartphone för att manövrera
denna enhet. Med det kan du projicera och titta på bilder från en HDMI-enhet som är ansluten till den medföljande
trådlösa enheten.
Placera bara enheten i närheten av en vägg för att projicera bilder på 22 till 80 tum på nära håll. Denna enhet kan
förutom på väggen projicera 22-tumsbilder på ett bord eller golv. Ett laddningsbart litiumjonbatteri och högtalare finns i
enheten vilket gör att du kan titta på bilder utan att behöva tänka på kabeldragningen.

OBS!
Skärmbilderna och illustrationerna i denna hjälpguide kan skilja sig från den faktiska produkten.

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
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Meddelande gällande upphörandet av ”IFTTT”-länkningsfunktionen

När det gäller ”IFTTT”-länkningsfunktionen som finns installerad på bärbar kortdistansprojektor LSPX-P1 (hädanefter
kallad ”denna funktion”) har vi, med hänsyn till antalet användare, beslutat att upphöra med funktionen vid uppdateringen
av applikationen, som förväntas lanseras under början av december 2018. Vi ber om ert samarbete med uppdatering av
applikationen till den senaste versionen som erbjuds på Google Play och App Store med start från början av december
2018.

Bildspel av foton som lagts ut på ”Facebook” eller ”Instagram” som tidigare gick att konfigurera med denna funktion och
bildspel länkade till din favoritwebbtjänst (av applet) kommer inte längre att vara tillgängliga, efter uppdateringen av
applikationen.  
Om du vill fortsätta visa dina foton och filmer på din smartphone efter uppdatering av applikationen, kan du göra det
genom att välja önskade foton och filmer under ”My content”. Se meddelandet på följande sida för mer information:  
http://helpguide.sony.net/projector/lspxp1/v1/sv/contents/TP0001604698.html  
Observera att på grund av upphörandet av kontraktet med vår tjänsteleverantör ”IFTTT” kommer denna funktion att
avslutas helt efter 15 mars, 2019.

Vi ber om ursäkt för de olägenheter som det orsakar för kunder som använder funktionen.
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