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Dziękujemy za zakup produktu firmy Panasonic.

 r Produkt jest używany w połączeniu z opcjonalnym pakietem montażowym (Numer modelu: ET-JPC200BE/
ET-JPC200WE) lub zestawem statywu podłogowego (Numer modelu: ET-JPF200BE/ET-JPF200WE). 
Produktu nie można używać jako urządzenia niezależnego.

 r Przed użyciem tego produktu uważnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją do użytku w przyszłości.
 r Przed użyciem projektora przeczytaj sekcję „Przeczytaj te informacje!” (x strony 3 do 8).

Projektor DLPTM Do użytku w celach handlowych

Instrukcja obsługi
Skrócony przewodnik

Przeczytaj przed użyciem
Niniejsza instrukcja obsługi projektora zawiera „Instrukcję obsługi – skrócony przewodnik” (ten dokument), „Instrukcję 
obsługi – podręcznik obsługi” (w formacie PDF) oraz podręcznik menedżera zawartości (w formacie PDF).
Ta instrukcja obsługi to skrócona wersja „Instrukcji obsługi – podręcznika obsługi”. Aby uzyskać więcej informacji, należy 
zapoznać się z „Instrukcją obsługi – podręcznikiem obsługi” (w formacie PDF) dostarczonym na płycie CD-ROM. 
Zapoznać się z oznakowaniem odtwarzania zawartym w „Instrukcji obsługi – podręcznik menedżera zawartości”.
 f Tylko niniejszy dokument, czyli „Instrukcja obsługi – skrócony przewodnik” jest dostępna w Twoim języku.  
Aby uzyskać szczegółowe informacje należy zapoznać się z „Instrukcją obsługi – podręcznikiem obsługi”  
(w formacie PDF) dostępnym w innych językach.

 f Należy przeczytać procedurę przeglądania znajdującą się w Instrukcji obsługi załączonej na płycie CD-ROM 
oraz procedurę instalacji oprogramowania (x storna 9).

  Numer modelu   PT-JX200FBE 
PT-JX200FWE

* Powyższa ilustracja przedstawia ten produkt w połączeniu z opcjonalnym pakietem montażowym.



Spis treści
Spis treści

Ważna informacja

Przeczytaj te informacje! .......................................... 3

Przygotowanie

Środki ostrożności podczas eksploatacji ............. 11
Ostrzeżenia w trakcie montażu .............................11
Środki bezpieczeństwa podczas transportu ......... 13
Bezpieczeństwo ................................................... 14
Notatki dotyczące sieci bezprzewodowych LAN .... 15
Środki ostrożności podczas eksploatacji .............. 16
Przechowywanie  ................................................. 16
Usuwanie i utylizacja ............................................ 16
Akcesoria .............................................................. 17
Opcjonalne akcesoria ........................................... 18

Pierwsze kroki

Ustawienie ................................................................ 19
Metoda instalacji ................................................... 19
Instalacja projektora ............................................. 19
Korpus projektora ................................................. 20
Regulowanie kierunku projekcji ............................ 20

Podstawowe działania

Włączanie/wyłączanie projektora ........................... 22
Włączanie projektora ............................................ 22
Wyłączanie projektora .......................................... 22

 

2 - POLSKI



Przeczytaj te informacje!
OSTRZEŻENIE: TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć uszkodzeń wynikających z pożaru lub porażenia prądem, nie wolno wystawiać 
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w bezpośrednim polu widzenia w miejscach 
pracy wizualnej. Aby uniknąć uciążliwych odbić w miejscach pracy wizualnej, nie należy 
umiejscawiać urządzenia w bezpośrednim polu widzenia.
Urządzenie nie jest przewidziane do użytku na stanowiskach roboczych wideo zgodnie  
z normą BildscharbV.

Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora jest równy lub niższy niż 70 dB (A) zgodnie z normą 
ISO 7779.

OSTRZEŻENIE:
1. Jeśli projektor nie jest używany przez dłuższy okres, odłącz zasilanie od projektora, przekręcając wyłącznik 

lub wyciągając wtyczkę zasilania z gniazda. 
2. Nie zdejmuj osłony, aby uniknąć porażenia prądem. W urządzeniu nie ma części nadających się do naprawy 

przez użytkownika. Naprawy serwisowe należy przeprowadzać u wykwalifikowanych serwisantów.
3. Nie wolno wyciągać bolca uziemiającego z wtyczki zasilania elektrycznego. To urządzenie jest wyposażone 

w trójstykową wtyczkę zasilania elektrycznego typu uziemiającego. Wtyczka pasuje tylko do gniazd sieci 
zasilającej z uziemieniem. Jest to cecha zwiększająca bezpieczeństwo. Jeżeli nie możesz włożyć wtyczki do 
gniazda sieci zasilającej skontaktuj się z elektrykiem. Nie wolno pomijać zabezpieczenia, oferowanego przez 
wtyczkę z uziemieniem.

Urządzenie jest przeznaczone do wyświetlania obrazów na ekranie itp., a nie do użytku jako oświetlenie domowe.
Dyrektywa 2009/125/WE

OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.

Wskazano na projektorze

o Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o obecności 
nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” w obudowie produktu, które może stwarzać 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

7 Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o istotnych działaniach 
i instrukcjach dotyczących konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dostarczonej z produktem.

OSTRZEŻENIE: Gdy projektor jest włączony, nie patrz bezpośrednio w światło emitowane z obiektywu urządzenia.

RG2
Wskazano na projektorze

UWAGA: Aby zagwarantować ciągłą zgodność, postępuj zgodnie z załączonymi instrukcjami montażu. 
Informacje te dotyczą używania załączonych, ekranowanych kabli sygnałowych podłączanych 
do komputera lub urządzeń peryferyjnych. Wszelkie nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje 
tego urządzenia mogą unieważnić prawo użytkownika do eksploatacji urządzenia.

UWAGA: Wykorzystanie elementów sterowania lub regulacji bądź procedur nieopisanych w niniejszym 
dokumencie może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie.
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Informacje dotyczące lasera

Ten projektor to urządzenie z laserem klasy 1, które jest 
zgodne z normą IEC/EN 60825-1:2014.

Podobnie jak w przypadku każdego źródła światła, nie należy 
patrzyć bezpośrednio na źródło wiązki lasera (norma RG2 
IEC 62471-5:2015).

(Dolna część produktu)

  　  直接放射又は分散放射に眼又は皮膚を暴露させないこと

DPQT1025ZA

DANGER-CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR
                   SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
DANGER-RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 - EN CAS D'OUVERTURE 
                  EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYONNEMENT DIRECT OU 
                  DIFFUS DES YEUX OU DE LA PEAU

 (Wnętrze produktu) 

Nazwa autoryzowanego przedstawiciela oraz adres na terenie Unii Europejskiej
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Deklaracja zgodności
Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektyvą UE: 1999/5/EC.
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OSTRZEŻENIE:
 � ZASILANIE

Gniazdo ścienne lub wyłącznik (o prądzie znamionowym 16 A lub mniejszym) powinny być zainstalowane 
blisko urządzenia, w miejscu łatwo dostępnym w razie wystąpienia problemów. W przypadku wystąpienia 
problemu z urządzeniem natychmiast odłącz jego zasilanie.
Dalsze używanie tego urządzenia w takich warunkach grozi pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem wzroku.

 z Jeśli do wnętrza projektora dostanie się ciało obce lub woda, odłączyć jego zasilanie.
 z W razie wykrycia dymu, nietypowego zapachu lub hałasu z wnętrza projektora, należy odłączyć zasilanie.

W celu dokonania napraw należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym i nie wolno 
naprawiać projektora na własną rękę.

Nie dotykaj projektora, ani przewodu podczas burzy.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem.
Nie wykonuj żadnych czynności, które mogą spowodować uszkodzenia przewodu lub wtyczki zasilania.
Jeżeli używasz uszkodzonego przewodu, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia porażenia prądem, 
zwarć lub pożarów.

 z Nie wolno uszkadzać przewodu, wprowadzać modyfikacji, umieszczać go w pobliżu gorących przedmiotów, 
zbytnio wyginać, skręcać, ciągnąć, umieszczać na nim ciężkich przedmiotów lub zwijać go w wiązkę.

Poproś sprzedawcę o przeprowadzenie koniecznych napraw przewodu zasilającego.
Nie używaj przewodu zasilającego innego niż dostarczony z opcjonalnymi akcesoriami.
Używanie przewodu zasilającego innego niż dostarczony z opcjonalnym pakietem montażowym oraz 
zestawem statywu podłogowego może spowodować zwarcie lub przegrzanie, a w rezultacie porażenie 
prądem lub pożar. Ponadto używanie przewodu zasilającego dostarczonego z opcjonalnymi akcesoriami bez 
uziemienia po stronie gniazda może spowodować porażenie prądem.
Upewnij się, że wtyczka została całkowicie włożona do gniazda ściennego, a złącze do gniazda projektora.
Jeżeli wtyczka nie jest włożona prawidłowo może zaistnieć ryzyko porażenia prądem lub przegrzania się wtyczki.

 z Nie wolno używać uszkodzony wtyczek lub gniazdek ściennych, które luźno odstają od ściany.
Nie obsługuj wtyczki zasilania mokrymi dłońmi.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem.
Nie przeciążaj gniazdka ściennego.
Jeżeli zasilanie zostanie przeciążone (np. poprzez używanie zbyt wielu złączek) może pojawić się przegrzanie i 
powstanie ryzyko pożaru.
Regularnie czyść wtyczkę zasilającą, aby nie osiadał na niej kurz.
Nieprzestrzeganie tych wskazań może doprowadzić do pożaru.

 z Jeśli na wtyczce zasilania zgromadzi się kurz, osiadająca wilgotność może doprowadzić to uszkodzenia izolacji. 
 z Jeśli nie używasz projektora przez dłuższy czas, wyciągnij wtyczkę z gniazdka ściennego.

Regularnie wyciągaj wtyczkę z gniazdka ściennego i przecieraj ją suchą szmatką.

 � PODCZAS UŻYWANIA/INSTALACJI
Poproś sprzedawcę lub elektryka budowlanego o zainstalowanie projektora na ścianie lub suficie.
Nieodpowiednia instalacja może spowodować pożar, porażenie prądem lub upadek.

 z Praca przy uzwojeniu elektrycznym może być wykonywana jedynie przez wykwalifikowany personel.
Jeśli projektor będzie używany po instalacji na ścianie lub suficie, zastosuj zestaw instalacyjny (pakiet 
montażowy) zgodny ze specyfikacją firmy Panasonic. 
Nieodpowiedni zestaw może spowodować upadek, pożar lub porażenie prądem.
Jeśli projektor będzie używany z poziomu podłogi, zastosuj zestaw instalacyjny (zestaw statywu 
podłogowego) zgodny ze specyfikacją firmy Panasonic. 
Nieodpowiedni statyw może spowodować przewrócenie, pożar lub porażenie prądem.
Jeśli uzyskujesz bezpośredni dostęp do modułu głównego projektora zamontowanego na ścianie lub 
suficie, upewnij się, że stoisz bezpiecznie.
Możesz przechylić się lub upaść podczas regulowania pozycji obrazu lub wkładania/wyjmowania karty SD, co może 
skutkować urazem.
Należy upewnić się, że prace montażowe prowadzone są przez co najmniej dwie osoby, jeśli projektor 
instalowany jest na ścianie lub suficie.
Nieprzestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do uszkodzenia lub odkształcenia projektora, poważnych 
wypadków lub urazu spowodowanego upadkiem.
Nie instaluj projektora na ścianie lub suficie, które nie udźwigną jego ciężaru. 
Może to spowodować pożar lub porażenie prądem wskutek upadku projektora.
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OSTRZEŻENIE:
Jeśli projektor jest używany z poziomu podłogi, nie instaluj projektora w miejscu, które nie udźwignie 
jego ciężaru, jest niestabilne lub pochylone. 
Może to spowodować upadek lub przechylenie projektora, a w konsekwencji uszkodzenie, odkształcenie, 
poważny wypadek lub uraz.
Nie instaluj projektora w korytarzu.
Zderzenie z projektorem lub zahaczenie o przewód zasilający może spowodować pożar, porażenie elektryczne 
lub uraz.

 z Podczas instalacji projektora w korytarzu należy podjąć środki ostrożności, na przykład ogrodzić lub inaczej 
zabezpieczyć obszar montażu, aby wyeliminować możliwość kontaktu fizycznego z projektorem. 

Nie umieszczać projektora w gorących, wilgotnych lub zakurzonych miejscach lub tam gdzie może 
dojść do kontaktu z gęstym dymem lub parą.
Korzystanie z projektora w takiej sytuacji może skutkować pożarem, porażeniem prądem lub pogorszeniem 
się stanu jego podzespołów. Pogorszenie się stanu podzespołów może spowodować upadek projektora 
podwieszonego pod sufitem.
Nie ustawiaj projektora na miękkich powierzchniach takich jak dywany lub maty gąbkowe.
Ułożenie projektora na takiej powierzchni spowoduje jego przegrzanie, co może doprowadzić do oparzeń, 
pożaru lub uszkodzenia projektora.
Nie używaj projektora, którego obudowa zewnętrzna jest uszkodzona z powodu upadku lub z innych przyczyn. 
Dalsze używanie projektora w takim stanie spowoduje pożar, porażenie prądem lub narażenie na 
niebezpiecznie promieniowanie laserowe. 
Skontaktuj się ze sprzedawcą w sprawie napraw i nie próbuj naprawiać projektora samodzielnie.
Nie zakrywać wlotu/wylotów powietrza.
Takie działania spowoduje przegrzanie urządzenia, co może doprowadzić pożaru lub uszkodzenia projektora.

 z Nie umieszczać projektora w wąskich, słabo wentylowanych miejscach.
 z Nie zbliżać projektora do tkanin lub papieru, ponieważ materiały te mogą zostać wciągnięte do wlotu powietrza.
 z Wloty/wyloty powietrza modułu zasilania należy trzymać przynajmniej 300 mm od ścian lub innych obiektów 
(11-13/16").

Gdy projektor jest włączony, nie patrz bezpośrednio w światło emitowane z obiektywu urządzenia.
Nie przepuszczać strumienia świetlnego projektora przez urządzenia optyczne (takie jak szkło 
powiększające lub lustro).
Może to spowodować utratę wzroku.

 z Obiektyw projektora emituje bardzo mocne światło. Nie patrzeć bezpośrednio w światło.
 z W szczególności zwracaj uwagę, aby dzieci nie patrzyły w stronę obiektywu. Co więcej, wyłączaj zasilanie  
i wyłącznik główny, jeśli zamierzasz przebywać z dala od projektora.

Nigdy nie próbować zmieniać kształtu lub rozmontowywać projektora.
Wysokie napięcie może spowodować pożar lub porażenie prądem.

 z Aby dokonać przeglądu, regulacji lub napraw należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Takie działanie może prowadzić do ekspozycji na niebezpieczne promieniowanie laserowe.

 z Moduł lasera jest wbudowany w projektor. W celu przeprowadzania niezbędnych prac i regulacji należy 
postępować zgodnie z procedurami opisanymi w Instrukcji obsługi.

Nie dopuszczać, aby metalowe, czy łatwopalne przedmioty lub też płyny dostały się do wnętrza 
projektora. Nie dopuszczać do zamoczenia projektora.
Może to powodować zwarcia lub przegrzewanie się urządzenia, co może doprowadzić do pożaru, porażenia 
prądem lub nieprawidłowego działania projektora.

 z Jeżeli płyny dostaną się do projektora, odłączyć zasilanie i skonsultować się ze sprzedawcą.

 � AKCESORIA
Z bateriami obchodzić się w odpowiedni sposób i postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.
Niezastosowanie się to tych informacji może skutkować oparzeniami, wyciekami z baterii, przegrzaniami, 
wybuchami i pożarem.

 z Nie używać baterii niewiadomego pochodzenia.
 z Nie używać baterii, które można ponownie ładować.
 z Nie demontować baterii z suchym ogniwem.
 z Nie podgrzewać baterii; nie wrzucać ich do wody ani ognia.
 z Nie dopuszczać, aby końcówki + i – zetknęły się z metalowymi obiektami, takimi jak naszyjniki czy szpilki 
do włosów.

 z Nie przechowywać ani nie przenosić baterii razem z metalowymi przedmiotami.
 z Przechowywać baterie w plastikowej torbie i trzymaj je z dala od metalowych przedmiotów.
 z Upewnić się, że podczas wkładania polaryzacje (+ i –) są we właściwej pozycji.
 z Nie używać nowych baterii razem ze starymi, ani nie mieszać różnych rodzajów baterii.
 z Nie używać baterii z usuniętą zewnętrzną osłoną lub z osłoną, która złuszcza się.



UWAGA:

 � ZASILANIE
Podczas odłączania kabla zasilania trzymaj za wtyczkę i gniazdko.
Jeśli pociągniesz za sam kabel może on ulec uszkodzeniu, a także spowodować pożar, zwarcia lub poważne 
porażenie prądem.
Jeśli nie używasz projektora przez dłuższy czas, wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazdka ściennego.
Nieprzestrzeganie tego wskazania może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Przed przystąpieniem do czyszczenia wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazda ściennego.
Niezastosowanie się do tego może skutkować porażeniem prądem.

 � PODCZAS UŻYWANIA/INSTALACJI
Nie ustawiać projektora w bardzo ciepłych miejscach.
Takie ustawienie może spowodować nadmierne zużywanie się zewnętrznej obudowy lub elementów wnętrza 
urządzenia, co może doprowadzić do pożaru.

 z Zachować szczególną ostrożność w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych lub w pobliżu grzejników.

Używając opcjonalnego pakietu montażowego, zainstaluj projektor na ścianie lub suficie w określonym 
kierunku. 
Instalacja na podłodze lub w złym kierunku może doprowadzić do upadku.
Nie używać projektora z urządzeniami przyciemniającymi, takimi jak sterowniki oświetlenia.
Takie działanie spowoduje uszkodzenie wewnętrznych elementów projektora, co może doprowadzić pożaru.
Nie nakładać zbytniej siły na projektor poprzez podwieszanie lub wieszanie innych elementów na projektorze.
Takie zamocowanie projektora może doprowadzić do jego upadku.
Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na projektorze.
Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do nierównomiernego rozłożenia wagi i w efekcie, do upadku 
projektora, co może prowadzić do uszkodzenia lub obrażeń ciała. Projektor ulegnie uszkodzeniu lub pozostaną 
wgniecenia.
Nie opieraj się o projektor.
Możesz się przewrócić lub uszkodzić projektor, co może spowodować obrażenia.

 z W szczególności zwracaj uwagę, aby dzieci nie stawały lub siadały na projektorze.
Nie przykładaj dłoni ani innych przedmiotów blisko wylotu powietrza.
Takie działanie może spowodować oparzenia lub obrażenia dłoni i innych przedmiotów.

 z Z wylotu powietrza wydostaje się gorące powietrze. Nie przykładaj do wylotu dłoni, twarzy ani innych 
przedmiotów, które nie są w stanie wytrzymać wydostającego się ciepła.

Nie stój przed obiektywem, gdy projektor jest włączony.
Możesz uszkodzić ubranie lub nawet doznać oparzeń.

 z Z obiektywu projektora emitowane jest bardzo mocne światło.
Nie stawiaj żadnych przedmiotów przed obiektywem projektora, gdy jest on używany.
Może to spowodować pożar, uszkodzenia obiektu lub nieprawidłowe działanie projektora.

 z Z obiektywu projektora emitowane jest bardzo mocne światło.
Nie instaluj projektora w miejscu, w którym może gromadzić się sól lub gaz o właściwościach korozyjnych.
Może to doprowadzić do odpadnięcia wskutek korozji lub do tworzenia się rdzy na projektorze. Innym skutkiem 
mogłoby także być nieprawidłowe działanie urządzenia.

OSTRZEŻENIE:
Jeżeli nastąpi wyciek z baterii, nie dotykać go gołymi rękami i jeśli to konieczne zastosować 
następujące środki zaradcze.

 z Płyn z baterii, który znajdzie się na skórze lub ubraniu może powodować zapalenie skory lub obrażenia.
Dokładnie przepłukać dużą ilością wody miejsce, w którym znalazł się płyn i skonsultować się z lekarzem.

 z Jeżeli dojdzie do kontaktu płynu z baterii z oczami może to spowodować utratę wzroku.
Jeśli tak się stanie, nie trzeć oczu. Dokładnie przepłukać dużą ilością wody miejsce, w którym znalazł się 
płyn i skonsultować się z lekarzem.

Zużyte baterie należy natychmiast wyciągnąć z pilota.
 z Pozostawienie ich w pilocie może doprowadzić do wycieku, przegrzania się lub wybuchu baterii.

Nie pozwalać dzieciom na dotykanie baterii ani osłon.
Przypadkowe połknięcie baterii może powodować obrażenia ciała. 

 z W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza.
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UWAGA:

Nigdy nie podłączaj słuchawek do przyłącza <AUDIO OUT>.
Zbyt duże natężenie dźwięku w słuchawkach może uszkodzić słuch.
Nie zezwalaj, aby dzieci używały projektora bez nadzoru.
Nieprawidłowa obsługa projektora może sprawić, że zostaną wystawione na działanie szkodliwego 
promieniowania laserowego.

 z Projektor musi być obsługiwany pod nadzorem osoby dorosłej.
Przed przenoszeniem projektora zawsze odłączaj wszystkie kable.
Przenoszenie projektora z podłączonymi kablami może doprowadzić do ich uszkodzenia, co w konsekwencji 
może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.

 � AKCESORIA
Jeśli nie używasz projektora przez dłuższy czas, wyciągnij baterie z pilota.
Nieprzestrzeganie tych wskazań może spowodować wyciek płynu z baterii, przegrzanie, zapłon lub wybuch,  
co może doprowadzić do pożaru lub zanieczyszczenia otoczenia.

 � KONSERWACJA
Raz na trzy lata poproś sprzedawcę o wykonanie okresowej kontroli urządzenia, która zostanie 
przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika.
Używanie projektora przez długi czas bez odpowiedniej kontroli może doprowadzić do pożaru, porażenia 
prądem lub upadku projektora.

 z Cena usługi kontroli zależy od sprzedawcy.

Firma Panasonic zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie wypadki lub uszkodzenia spowodowane 
instalacją projektora w nieodpowiednim środowisku lub montażem projektora przy użyciu metod, 
których nie opisano w Instrukcji obsługi.

W celu demontażu baterii

Baterie do pilota

1. Naciśnij prowadnicę i podnieś wieczko.

(i)

(ii)

2. Wyciągnij baterie.

(i)

(ii)
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Jak wyświetlić Instrukcję obsługi

1) Uruchom aplikację.
 f Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD. Aplikacja uruchomi się automatycznie.
Jeśli aplikacja nie uruchomi się automatycznie kliknij dwukrotnie na pliku „Launcher.exe” w zawartości płyty 
CD-ROM. (Gdy ekran automatycznego odtwarzania zostanie wyświetlony wybierz odpowiednią lokalizację, 
aby wykonać plik „Launcher.exe”).

2) Kliknij pozycję [Projector Operating Instructions] lub [Content Manager Manual] w menu.
 f Zostanie wyświetlona lista dostępnych języków.
 f Listę dostępnych języków można wyświetlić, klikając dwukrotnie MANUALS → Index.pdf lub Index_CM.pdf 
na płycie CD-ROM.

3) Wybierz pożądany język.
 f Dokument „Instrukcja obsługi” (PDF) otwiera się w wybranym języku.

Jak wyświetlić Instrukcję obsługi oprogramowania oraz List of Compatible Device Models

1) Uruchom aplikację.
 f Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD. Aplikacja uruchomi się automatycznie.
Jeśli aplikacja nie uruchomi się automatycznie kliknij dwukrotnie na pliku „Launcher.exe” w zawartości płyty 
CD-ROM. (Gdy ekran automatycznego odtwarzania zostanie wyświetlony wybierz odpowiednią lokalizację, 
aby wykonać plik „Launcher.exe”).

2) W menu wybierz oprogramowanie, które chcesz przeglądać, a następnie kliknij przycisk  
[Refer To Operating Instructions] lub [Refer To List of Compatible Device Models].

 f Otwiera się dokument „Instrukcja obsługi” (PDF) lub „List of Compatible Device Models” (PDF).  
(Tylko w języku angielskim)

Jak zainstalować oprogramowanie

 r Dla komputerów z systemem Windows
1) Uruchom aplikację.

 f Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD. Aplikacja uruchomi się automatycznie.
Jeśli aplikacja nie uruchomi się automatycznie kliknij dwukrotnie na pliku „Launcher.exe” w zawartości płyty 
CD-ROM. (Gdy ekran automatycznego odtwarzania zostanie wyświetlony wybierz odpowiednią lokalizację, 
aby wykonać plik „Launcher.exe”).

2) Uruchom instalator.
 f Wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować i kliknij przycisk [Install].

3) Teraz wykonaj instalację oprogramowania.
 f Gdy pojawi się ekran instalacji, postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby 
przeprowadzić instalację oprogramowania.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat oprogramowania zapoznaj się z instrukcją obsługi.  
(Tylko w języku angielskim)

 r Dla komputerów Mac
1) Uruchom aplikację.

2) Kliknij dwukrotnie na ikonie CD-ROM wyświetlonej na pulpicie.

3) Kliknij dwukrotnie przycisk MAC → WMmac6.3.dmg.
 f WMmac6.3 jest umieszczony na pulpicie.

4) Kliknij dwukrotnie Wireless Manager na zamontowanym dysku wirtualnym.
 f Gdy pojawi się ekran instalacji, postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby 
przeprowadzić instalację oprogramowania.

Objaśnienie

 f Oprogramowanie „Multi Monitoring & Control Software” załączone na płycie CD-ROM uruchomi się tylko na komputerach  
z systemem Windows.
W celu zainstalowania oprogramowania „Multi Monitoring & Control Software” może być konieczna instalacja środowiska 
Microsoft .NET Framework. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat oprogramowania zapoznaj się z instrukcją obsługi.



 f Aby wyświetlić dokument „Instrukcja obsługi – podręcznik obsługi” lub „Instrukcja obsługi – podręcznik menedżera zawartości” 
na komputerze Mac, kliknij dwukrotnie MANUALS → Index.pdf lub Index_CM.pdf na płycie CD-ROM i wybierz odpowiedni 
język. Aby wyświetlić Instrukcję obsługi [Wireless Manager ME6.3], kliknij dwukrotnie MANUALS → Index-WM-Mac.pdf i kliknij 
[Operating Instructions] lub [List of Compatible Device Models] (Tylko w języku angielskim).

 f Aby korzystać z pliku PDF zawierającego odpowiednią instrukcję obsługi, konieczna jest instalacja programu Adobe® Reader®.
Przeglądarki plików PDF inne niż Adobe Reader nie są obsługiwane.

 rZnaki handlowe
 f SOLID SHINE jest znakiem towarowym Panasonic Corporation.
 f DLP oraz logo DLP są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Texas Instruments.
 f HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi 
znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w U.S.A. i innych krajach.

 f PJLinkTM jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym oczekującym na zatwierdzenie  
w Japonii, U.S.A., oraz innych krajach i regionach.

 f RoomView i Crestron RoomView są zarejestrowanymi znakami firmy Crestron Electronics, Inc.
Crestron ConnectedTM i Fusion RV są znakami towarowymi Crestron Electronics, Inc.

 f Logo SDHC jest znakiem handlowym SD-3C, LLC.
 f Windows, Internet Explorer i Microsoft Edge są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi 
firmy Microsoft Corporation w U.S.A. i innych krajach.

 f Mac, Mac OS, OS X, iPad, iPhone, iPod touch i Safari są znakami handlowymi Apple Inc., zarejestrowanymi  
w U.S.A. i innych krajach.

 f Adobe, Adobe Flash Player oraz Adobe Reader są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami 
handlowymi Adobe Systems Inc. w U.S.A. lub innych krajach.

 f Niektóre czcionki wykorzystane w menu ekranowym to czcionki bitmapowe Ricoh, które są produkowane  
i sprzedawane przez Ricoh Company, Ltd.

 f Zabrania się przekazywania, kopiowania, odtwarzania kodu źródłowego, odtwarzania kompilacji, 
dokonywania inżynierii wstecznej lub eksportowania wbrew obowiązującym prawom i przepisom eksportowym 
oprogramowania dołączonego do niniejszego produktu.

 f Prawa autorskie mają zastosowanie do treści wyświetlanych za pomocą tego produktu.
Producent, ani dystrybutor tego produktu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelakie problemy związane 
z naruszeniami praw autorskich przy wykorzystaniu tego produktu. Należy zachować szczególną ostrożność, aby 
nie naruszać praw autorskich właściciela, ani innych posiadaczy praw podczas edycji i wykorzystywania treści do 
wyświetlania.

 f Niniejszy produkt podlega licencji AVC Patent Portfolio License, VC-1 Patent Portfolio License oraz MPEG-4 
Visual Patent Portfolio License, a następujące działania z wyjątkiem na użytku osobistego oraz niemającego 
celu zarobkowego nie podlegają licencji.
 g Nagrywanie informacji wizualnych zgodnie ze standardem AVC, VC-1 oraz MPEG-4 (dalej zwanymi 
materiałami wideo AVC/VC-1/MPEG-4)

 g Odtwarzania materiałów wideo AVC/VC-1/MPEG-4 nagranych przez konsumenta w ramach prywatnej 
działalności lub materiałów wideo AVC/VC-1/MPEG-4 pozyskanych od licencjonowanego dostawcy

Aby uzyskać więcej szczegółów, należy odwiedzić witrynę MPEG LA, LLC (http://www.mpegla.com).
Znaki handlowe oraz znaki handlowe produktów różnych przedsiębiorstw są w pełni przestrzegane, nawet jeśli 
nie zostały zamieszczone.
Należy wziąć pod uwagę, że w niniejszej instrukcji obsługi nie uwzględniono znaków ® oraz TM.

 r Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi
 f Jeżeli nie określono inaczej, w niniejszym dokumencie na ilustracji przedstawiającej instalację projektora 
pokazano opcjonalny pakiet montażowy.

 f Ilustracje projektora, połączenie z opcjonalnymi akcesoriami oraz ekran mogą różnić się od rzeczywistego 
produktu.

 rStrony z odnośnikami
 f Strony referencyjne w niniejszej instrukcji obsługi oznaczane są w następujący sposób (x strona 00).
 f Strony referencyjne w instrukcji w formacie PDF na płycie CD-ROM oznaczone są w następujący sposób 
(x Instrukcja obsługi – podręcznik obsługi strona 00). Numery stron odnoszące się do Instrukcji obsługi – 
podręcznika obsługi oznaczone są z wykorzystaniem wersji w języku angielskim.

 rDefinicje
 f „Bezprzewodowe urządzenie” do sterowania jest w niniejszym dokumencie nazywane „pilotem”.
 f Karta pamięci SD oraz SDHC jest w niniejszym dokumencie nazywana „kartą SD”.
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Środki ostrożności podczas eksploatacji
Ostrzeżenia w trakcie montażu

 rUżywaj projektora w połączeniu z opcjonalnym pakietem montażowym lub zestawem 
statywu podłogowego.

Aby używać projektora, wymagany jest opcjonalny pakiet montażowy (Numer modelu: ET-JPC200BE/ET-JPC200WE) 
lub zestaw statywu podłogowego (Numer modelu: ET-JPF200BE/ET-JPF200WE).

Przykład instalacji na ścianie Przykład instalacji na podłodzePrzykład instalacji na suficie

 rNie ustawiaj projektora na zewnątrz.
Projektor jest przeznaczony tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

 rNie ustawiaj projektora w następujących lokalizacjach.
 f W miejscach, gdzie występują wibracje lub urządzenie może zostać uderzone np. samochód lub inny pojazd. 
Może to spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych urządzenia lub jego nieprawidłowe działanie.

 f W pobliżu morza lub obszarów gdzie występują gazy powodujące korozję. Korozja może spowodować, że 
projektor odpadnie od mocowania, skrócić jego żywotność lub spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

 f W pobliżu wylotów urządzeń klimatyzacyjnych: w zależności od używanego klimatyzatora, ekran może 
w niektórych przypadkach podlegać wahaniom spowodowanych powietrzem (ciepłym lub zimnym) 
wydobywającym się z wylotu powietrza. Upewnij się, ze otwory wylotowe projektora, innych sprzętów lub 
powietrze z klimatyzatora nie będą powodować zawirowań powietrza z przodu modułu głównego projektora.

 f Miejsca, gdzie występują duże wahania temperatur w pobliżu świateł (lamp studyjnych). Takie ustawienie może 
spowodować deformację projektora pod wpływem ciepła, co może doprowadzić do nieprawidłowego działania 
urządzenia.
Robocza temperatura otoczenia projektora powinna wynosić od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F), gdy urządzenie 
wykorzystywane jest na wysokości poniżej 1 000 m (3 281') n.p.m. oraz od 0 °C (32 °F) do 35 °C (95 °F), gdy 
urządzenie jest wykorzystywane na dużych wysokościach (od 1 000 m (3 281') do 2 700 m (8 858') n.p.m.).

 f W pobliżu linii wysokiego napięcia lub silników. Takie ustawienie może utrudniać działanie projektora.
 f Miejsca, gdzie znajdują się urządzenia z laserami o wysokiej mocy. Skierowanie wiązki lasera na powierzchnię 
obiektywu spowoduje uszkodzenie chipa DLP.

 rNie używaj projektora na wysokości 2 700 m (8 858') n.p.m. i większych.
Mogłoby to skrócić żywotność komponentów oraz spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

 rPamiętaj, aby poprosić sprzedawcę lub elektryka budowlanego o zainstalowanie 
projektora na ścianie lub suficie za pomocą opcjonalnego pakietu montażowego.

 f Wymagany jest opcjonalny pakiet montażowy.
 f Prace przy uzwojeniu elektrycznym może wykonywać jedynie wykwalifikowany personel.
 f Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia projektora spowodowane montażem 
produktu na ścianie lub suficie w sposób niezgodny ze specyfikacją firmy Panasonic ani za uszkodzenia 
spowodowane przez nieodpowiednie środowisko montażu, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres gwarancyjny 
projektora.
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 rNie instaluj projektora na suficie z modułem zasilania przechylonym w prawo lub lewo.

Można instalować Nie można zainstalować Nie można zainstalować

SufitModuł 
zasilania

 rWybierając montaż projektora na pochyłym suficie, zainstaluj go w takim kierunku, 
aby strona z masztem modułu zasilania znajdowała się powyżej strony z przyciskiem 
zasilania <v/b>.

Można instalować Nie można zainstalować

Sufit

Strona z przyciskiem 
zasilania <v/b>

Moduł zasilania

Strona  
z masztem

 rNie używaj opcjonalnego pakietu montażowego do instalacji projektora na podłodze.
Sufit

Ściana

Podłoga

Można instalować Można instalować Nie można zainstalować

 r Instalując projektor na ścianie, użyj opcjonalnego pakietu montażowego, ustaw stronę 
z masztem powyżej strony z przyciskiem zasilania <v/b>, a moduł zasilania ustaw 
pionowo.

Strona z masztem 
ustawiona wyżej

Strona z masztem  
ustawiona niżej

Moduł zasilania  
ustawiony poziomo

Można instalować Nie można zainstalować Nie można zainstalować Nie można zainstalować

Moduł zasilania nie 
ustawiony pionowo

Ściana Ściana Ściana

 rUżywając projektora w połączeniu z opcjonalnym zestawem statywu podłogowego, 
zainstaluj projektor na płaszczyźnie poziomej.

 rUżywając projektora w połączeniu z opcjonalnym pakietem montażowym lub zestawem 
statywu podłogowego, stosuj przewód zasilający dostarczony z opcjonalnymi akcesoriami 
oraz z uziemieniem po stronie gniazda.

 rRegulacja ostrości
Światło wydobywające się z lampy ma znaczy wpływ na obiektyw projektora sprawiając, że ostrość wyświetlania 
projektora jest niestabilna zaraz po włączeniu zasilania. Przed regulacją ostrości zaleca się projekcję obrazów 
przynajmniej przez 30 minut bez przerwy.
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 rŚrodki ostrożności podczas konfigurowania projektora
 f Nie blokuj otworów wentylacyjnych (wlotowych i wylotowych) projektora.
 f Nie pozwól, aby gorące lub zimne powietrze z systemu klimatyzacji wnikało bezpośrednio do otworów 
wentylacyjnych (wlotowych i wylotowych) projektora.

Moduł zasilania
Moduł zasilania

Moduł zasilania

Moduł  
zasilania

Moduł 
zasilania Moduł zasilania

Otwór wylotowy 
powietrza

Otwór wylotowy 
powietrza

Otwór wylotowy 
powietrza

Otwór wylotowy powietrza

Otwór wylotowy 
powietrza

Otwór wylotowy 
powietrza

Moduł główny

Moduł główny

Moduł główny

Moduł główny

Moduł główny Moduł główny

Otwór wlotowy 
powietrza

Otwór wylotowy powietrza

Otwór wylotowy 
powietrza

Otwór wlotowy powietrza

Otwór wlotowy 
powietrza

Otwór wlotowy 
powietrza

Otwór wlotowy 
powietrza

300 mm (11-13/16") lub więcej 300 mm (11-13/16") lub więcej

300 mm (11-13/16") lub więcej
300 mm (11-13/16") lub więcej

300 mm (11-13/16") lub więcej 300 mm (11-13/16") lub więcej

200 mm (7-7/8") lub więcej

200 mm (7-7/8")  
lub więcej*1

200 mm (7-7/8") 
lub więcej

200 mm (7-7/8") 
lub więcej

200 mm (7-7/8")  
lub więcej

200 mm (7-7/8")  
lub więcej

90 mm  
(3-17/32")  
lub więcej*1

90 mm (3-17/32")  
lub więcej*1

90 mm  
(3-17/32")  
lub więcej*2

*1 Odległość od ściany lub sufitu, która blokuje cały otwór wlotowy powietrza
*2 Odległość od powierzchni ściany lub podłogi, która blokuje cały otwór wlotowy powietrza
 f Nie montuj projektora w małych pomieszczeniach.
W przypadku instalowania projektora w zamkniętej przestrzeni osobno przeprowadź montaż systemu 
klimatyzacji lub wentylacji. Gdy system wentylacji nie jest wystarczający, gromadzące się ciepło może wywołać 
uruchomienie wewnętrznego obwodu zabezpieczającego projektora.

Środki bezpieczeństwa podczas transportu
 f Przed transportem dokręć wkręt mocujący przegub kulowy oraz ogranicznik przegubu kulowego za pomocą 
dostarczonego klucza imbusowego (rozmiar przeciwległej strony wynosi 5,0 mm (3/16")). Transport 
poluzowanych komponentów może spowodować uwięzienie palców lub usterkę.

 f Jeśli używany jest opcjonalny zestaw statywu podłogowego, przytrzymaj spód statywu podłogowego 
przyczepionego do projektora, postępując w taki sposób, aby podczas transportu nie powstawały nadmierne 
wibracje lub wstrząsy. Nieprzestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do uszkodzenia komponentów 
wewnętrznych, a wskutek tego do usterek.

Otwór  
wlotowy  
powietrza
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Ogranicznik  
przegubu kulowego

Wkręt mocujący 
przegub kulowy

Ogranicznik  
przegubu kulowego

Wkręt mocujący 
przegub kulowy

Statyw  
podłogowy

Bezpieczeństwo
Podczas korzystania z tego urządzenia przestrzegaj środków zabezpieczających przed następującymi wypadkami.
 f Nieuprawnione ujawnienie informacji osobistych poprzez ten produkt.
 f Nieuprawnione wykorzystanie produktu przez nieuczciwe osoby trzecie.
 f Ingerowanie w lub zatrzymanie urządzenia przez nieuczciwe osoby trzecie.

Podejmij odpowiednie środki bezpieczeństwa. (x Instrukcja obsługi – podręcznik obsługi, strony 90, 119)
 f Utwórz hasto, które będzie jak najtrudniejsze do odgadnięcia dla innych osób.
 f Co pewien czas zmieniaj swoje hasto. Ustaw hasło w menu [FUN. ZABEZP.] → [ZMIANA HASŁA 
ZABEZPIECZAJĄCEGO].

 f Firma Panasonic Corporation ani jej podmioty stowarzyszone nigdy nie poproszą Cię o podanie hasła. Nie 
ujawniaj swojego hasta, nawet jeśli otrzymasz podobną prośbę.

 f Połączenie sieciowe należy zabezpieczyć zaporą itp.
 f Ustaw hasło do sterowania połączeniem sieciowym i ogranicz liczbę użytkowników, którzy mają dostęp do 
urządzenia. Hasło do sterowania połączeniem sieciowym można ustawić na stronie [Change password] 
znajdującej się ekranie kontrolnym.

 rBezpieczeństwo podczas korzystania z produktu wykorzystującego bezprzewodową 
sieć LAN

Zaletą bezprzewodowej sieci LAN jest to, że informacje mogą być wymieniane pomiędzy komputerem, a sprzętem 
takim jak punkty dostępowe za pomocą fal radiowych zamiast wykorzystywania kabla LAN, o ile urządzenia te 
znajdują się w zasięgu transmisji radiowej.
Jednak biorąc pod uwagę fakt, że fale radiowe mogą przenikać przez różne przeszkody (np. ściany) oraz to, że 
są dostępne wszędzie w danym zasięgu, mogą wystąpić następujące problemy, jeżeli użytkownik nie wykona 
pewnych ustawień dotyczących bezpieczeństwa.
 f Transmitowane dane mogą zostać przechwycone
Nieuczciwe strony trzecie mogą umyślnie przechwytywać fale radiowe w celu monitorowania transmitowanych danych.
 g Osobiste informacje, takie jak identyfikator, hasło oraz numery kart kredytowych
 g Zawartość wiadomości e-mail

 f Nieuprawniony dostęp
Nieuczciwe strony trzecie mogą uzyskać dostęp do Twoich sieci prywatnych i firmowych bez uprawnienia oraz 
podjąć następujące działania.
 g Pozyskać prywatne lub tajne informacje (wyciek informacji)
 g Rozpowszechniać fałszywe informacje podszywając się pod konkretne osoby (ang. spoofing)
 g Nadpisywać przechwyconą komunikację i wprowadzać nieprawidłowe dane (manipulacja przez osoby nieuprawnione)
 g Rozpowszechnia szkodliwe oprogramowanie takie jak wirusy lub może zniszczyć dane lub system (awaria systemu)

Ponieważ większość modułów LAN lub punktów dostępowych jest wyposażona w funkcje zabezpieczające, 
możesz zmniejszyć ryzyko wystąpienia powyższych problemów odpowiednio ustawiając funkcje bezpieczeństwa 
urządzenia bezprzewodowego LAN.
Nie wszystkie urządzenia LAN posiadają włączone ustawienia bezpieczeństwa bezpośrednio po zakupie. 
Aby ograniczyć możliwość wystąpienia problemów z bezpieczeństwem, przed użyciem jakiegokolwiek 
bezprzewodowego urządzenie LAN upewnij się, że wszystkie ustawienia bezpieczeństwa zostały odpowiednio 
nastawione i zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w instrukcjach obsługi.
W zależności od specyfikacji bezprzewodowej sieci LAN, strony trzecie mogą pokonać Twoje zabezpieczania 
wykorzystując do tego celu specjalne środki.
Firma Panasonic zwraca się z prośbą do klientów, aby w pełni zrozumieli ryzyko używania tego produktu bez 
odpowiednich zabezpieczeń i zaleca, aby użytkownicy dostosowali zabezpieczenia według własnego uznania  
i na własną odpowiedzialność.
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Notatki dotyczące sieci bezprzewodowych LAN
Funkcja bezprzewodowego połączenia LAN projektora wykorzystuje fale radiowe o pasmie 2,4 GHz/5 GHz. Licencja 
stacji bezprzewodowej nie jest w tym przypadku wymagana, jednak należy zrozumieć następujące elementy.

 rNie używaj urządzenia w pobliżu innych urządzeń bezprzewodowych.
Urządzenia wyszczególnione poniżej mogą wykorzystywać fale na tym samym pasmie co projektor. Używanie 
projektora w pobliżu takich urządzeń może spowodować wyłączenie komunikacji lub zmniejszenie prędkości 
komunikacji urządzeń ze względu na interferencję fal radiowych.
 f Kuchenki mikrofalowe itp.
 f Urządzenia przemysłowe, naukowe lub medyczne itp.
 f Stacje bezprzewodowe na terenie firmy do identyfikacji poruszających się obiektów, wykorzystywane na liniach 
produkcyjnych

 f Określone stacje bezprzewodowe o niskim poborze mocy

 rW miarę możliwości nie używaj telefonów komórkowych, telewizji lub radia w pobliżu 
projektora.

Telefony komórkowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe wykorzystują fale radiowe o innym paśmie niż projektor, 
dlatego też nie wpływają na komunikację bezprzewodowego urządzenia LAN lub na wysyłanie/odbieranie sygnałów 
przez te urządzenia. Jednakże, fale radiowe emitowane przez projektor mogą wytarzać szum audio lub wideo.

 rFale radiowe używane do komunikacji bezprzewodowej LAN nie przechodzą przez 
zbrojenia, metal i beton.

Projektor może komunikować się z innymi urządzeniami poprzez ściany i podłogę wykonaną z drewna lub szkła 
(z wyjątkiem szkła zbrojonego siatką), jednak nie jest w stanie komunikować się z innymi urządzeniami poprzez 
zbrojone, metalowe lub betonowe ściany.

 rW miarę możliwości nie używaj projektora w miejscach, gdzie generowana są 
wyładowania elektrostatyczne.

Komunikacja poprzez sieć bezprzewodową lub przewodową LAN może być podatna na zakłócenia, gdy projektor 
jest wykorzystywany w miejscach, gdzie generowane są wyładowania elektrostatyczne lub szum.
W niektórych przypadkach połączenie z siecią LAN może nie zostać ustanowione ze względu na elektryczność 
statyczną lub szum. W takich przypadkach, wyłącz zasilanie za pomocą przycisku zasilania na pilocie lub na 
zasilaczu projektora, usuń źródło elektryczności statycznej lub szumu, które powoduje problemy, a następnie 
ponownie włącz zasilanie projektora.

 rUżywanie projektora poza granicami kraju
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN jest zabronione, jeśli projektor jest używany poza krajem lub regionem 
jego zakupu. Uwaga: w zależności od kraju lub regionu obowiązują określone zastrzeżenia dotyczące kanałów i 
częstotliwości fal radiowych używanych do obsługi bezprzewodowej sieci LAN. 

 rDostępne kanały sieci LAN
Dostępne kanały (zakresy częstotliwości) w zależności od kraju lub regionu.
Używaj funkcji komunikacji bezprzewodowej LAN zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

Dla trybu MIRRORING (x Instrukcja obsługi – podręcznik obsługi, strona 124)
(Gdy metoda łączenia urządzenia to [MIRRORING])

Standard Używane kanały Pasma częstotliwości (częstotliwość środkowa)

IEEE802.11b/g/n 1 - 11 2,412 GHz - 2,462 GHz

IEEE802.11a/n 36 / 40 / 44 / 48 5,180 GHz - 5,240 GHz

Dla trybu M-DIRECT (x Instrukcja obsługi – podręcznik obsługi, strona 77)
(Gdy metoda łączenia urządzenia to [M-DIRECT] z [Panasonic APPLICATION]) 

Standard Używane kanały Pasma częstotliwości (częstotliwość środkowa)

IEEE802.11b/g/n 1 - 13 2,412 GHz - 2,472 GHz

IEEE802.11a/n 36 / 40 / 44 / 48 5,180 GHz - 5,240 GHz
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Dla trybu USER (x Instrukcja obsługi – podręcznik obsługi, strona 77)
(Gdy metoda łączenia urządzenia to [USER] z [Panasonic APPLICATION])

Standard Używane kanały Pasma częstotliwości (częstotliwość środkowa)
IEEE802.11b/g/n 1 - 13 2,412 GHz - 2,472 GHz
IEEE802.11a/n 36 / 40 / 44 / 48 5,180 GHz - 5,240 GHz

 rUrządzenie jest ograniczone do użytku wewnątrz pomieszczeń w zakresie 
częstotliwości od 5,15 do 5,35 GHz (Kanały od 36 do 64)

Środki ostrożności podczas eksploatacji

 rUzyskiwanie obrazu o wysokiej jakości
 f Aby wyświetlać doskonałe obrazy o wysokim kontraście, odpowiednio przygotuj otoczenie. Zasuń zasłony lub 
żaluzje/rolety na oknach i wyłącz wszelkie światła w pobliżu powierzchni projekcyjnej, aby światło zewnętrzne 
lub z lamp znajdujących się w pomieszczeniu nie świeciło na tę powierzchnię.

 f Światło wydobywające się z lampy projektora ma znaczy wpływ na obiektyw sprawiając, że ostrość wyświetlania 
projektora jest niestabilna zaraz po włączeniu zasilania. Ostrość obrazu ustabilizuje się po upływie około 30 minut.

 rNie dotykaj powierzchni obiektywu projekcyjnego nieosłoniętymi rękami.
Odcisk palca lub brud znajdujący się na obiektywie projektora może zostać powiększony i wyświetlony na ekranie.

 rChip DLP
 f Chipy DLP są wykonane z wielką precyzją. Zapamiętaj, że w niektórych przypadkach pewne piksele mogą nie 
być wyświetlane lub ciągle podświetlone. Sytuacja ta nie oznacza awarii urządzenia.

 f Skierowanie wiązki lasera o dużej mocy na powierzchnię obiektywu spowoduje uszkodzenie chipa DLP.

 rŹródło światła
W tym projektorze laser jest źródłem światła i posiada następującą charakterystykę.
 f Jasność źródła światła maleje wraz z czasem jej użytkowania.
Gdy źródło światła jest wykorzystywane przez około 20 000 godzin, jego luminacja zmniejsza się do połowy 
pierwotnej luminacji. Szacowana żywotność źródła to około 20 000 godzin i zależy od indywidualnych różnic 
i warunków wykorzystywania.
Jeśli źródło światła wyłączy się lub jego jasność spadnie zauważalnie, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu 
wymiany modułu źródła światła.

 rPodłączanie komputera i innych urządzeń zewnętrznych
Podłączając komputer lub urządzenie zewnętrzne, przeczytaj dokładnie sekcje dotyczące niniejszego dokumentu 
dotyczące używania kabli zasilających i kabli ekranowanych.

Przechowywanie 
Przechowuj projektor w suchym pomieszczeniu.

Usuwanie i utylizacja
W celu zutylizowania produktu skontaktuj się z lokalnym zakładem przetwarzania odpadów lub dystrybutorem, aby 
zapewnić odpowiednie metody utylizacji urządzenia. Produkt należy utylizować nie przeprowadzając demontażu.
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Akcesoria
Upewnij się, że do projektora zostały dołączone następujące akcesoria. Numery zawarte w <  > wskazują na 
liczbę akcesoriów.

Bezprzewodowe urządzenie <1>
(N2QAYA000134)

Zaślepka gniazda kart pamięci <1>
(DPHG1011ZA)

 

(Przymocowana do projektora przy zakupie)

Zaślepka złącza HDMI <1>
(TKKL5575)

(Przymocowana do projektora przy zakupie)

Zaślepka złącza LAN <1>
(TKKL5576)

(Przymocowana do projektora przy zakupie)

Baterie AAA/R03 lub AAA/LR03 <2> 

(do pilota)

Płyta CD-ROM <1>
(1JK1JX200FU)

Klucz imbusowy <1>
(DPPB1005ZA)

 

(Rozmiar z drugiej strony 5,0 mm (3/16"))

Blokada złącza <1>
(TTRA0185)

Uwaga

 f Po rozpakowaniu urządzenia odpowiednio usuń materiały służące jako opakowanie.
 f Jeśli brakuje jakichkolwiek akcesoriów, skontaktuj się z dystrybutorem.
 f Przechowuj małe elementy w odpowiedni sposób, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Objaśnienie

 f Opcjonalna złączka zabezpieczająca jest używana wraz z pakietem montażowym lub zestawem statywu 
podłogowego. Staraj się jej nie zgubić.

 f Numery modeli i akcesoriów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Zawartość dostarczonej płyty CD-ROM

Na płycie CD-ROM znajdują się następujące dane.

Instrukcje/ 
wykaz (PDF)

Instrukcja obsługi – podręcznik obsługi lub skrócony przewodnik
Instrukcja obsługi – podręcznik menedżera zawartości
Instrukcja obsługi oprogramowania Multi Monitoring & Control Software (tylko w języku angielskim)
Instrukcja obsługi Wireless Manager ME6.3 (tylko w języku angielskim)
List of Compatible Device Models Jest to wykaz projektorów kompatybilnych z oprogramowaniem 

znajdującym się na płycie CD-ROM wraz z ich ograniczeniami.
Licencja oprogramowania Warunki licencji dla oprogramowanie typu open source 

wykorzystanego w projektorze zawarte są w pliku PDF.
Oprogramowanie Multi Monitoring & Control 

Software (Windows)
Oprogramowanie to pozwala na monitorowanie i sterowanie 
wieloma wyświetlaczami (projektorami lub monitorami płaskimi) 
podłączonymi do sieci LAN.

Wireless Manager ME6.3 
(Windows/Mac)

To oprogramowanie pozwala na przesyłanie zawartości ekranu 
komputera poprzez bezprzewodową/przewodową sieć LAN.

Objaśnienie

 f „List of Compatible Device Models” dla płaskich wyświetlaczy kompatybilnych z oprogramowaniem „Multi 
Monitoring & Control Software” można pobrać z witryny firmy Panasonic (http://panasonic.net/prodisplays/).

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalne akcesoria 
(nazwa produktu) Numer modelu Kolor zewnętrzny Stosowanie

Pakiet montażowy
ET-JPC200BE Czarny*1 Specjalny osprzęt niezbędny do korzystania  

z projektora zamontowanego bezpośrednio  
na ścianie lub suficie.ET-JPC200WE Biały*2

Zestaw statywu podłogowego
ET-JPF200BE Czarny*1 Specjalny osprzęt niezbędny do korzystania  

z projektora ustawionego na podłodze lub  
płaskiej powierzchni.ET-JPF200WE Biały*2

*1 Stosuje się w połączeniu z PT-JX200FBE.
*2 Stosuje się w połączeniu z PT-JX200FWE.

Uwaga

 f Używaj projektora w połączeniu z opcjonalnym pakietem montażowym lub zestawem statywu podłogowego.

Objaśnienie
 f Numery modeli akcesoriów opcjonalnych mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Pierwsze kroki

Ustawienie
W niniejszym rozdziale opisano metodę montażu projektora oraz metodę ustawienia kierunku modułu głównego.

Metoda instalacji
Projektor może zostać zainstalowany na dwa sposoby, to znaczy poprzez montaż na ścianie lub ustawienie na 
podłodze, w zależności od połączenia z opcjonalnymi akcesoriami. Dokonaj zakupu opcjonalnych akcesoriów 
w zależności od metody instalacji. Pakiet montażowy (Numer modelu: ET-JPC200BE, ET-JPC200WE) jest 
wymagany do instalacji na ścianie lub suficie, a zestaw statywu podłogowego (Numer modelu: ET-JPF200BE, 
ET-JPF200WE) jest wymagany do ustawienia na podłodze.

Przykład instalacji na ścianie Przykład instalacji na podłodzePrzykład instalacji na suficie

Instalacja projektora
Projektor jest używany w połączeniu z opcjonalnym pakietem montażowym lub zestawem statywu podłogowego.

 r Instalacja na ścianie lub suficie
Opcjonalny pakiet montażowy (Numer modelu: ET-JPC200BE, ET-JPC200WE) jest wymagany do używania 
projektora zainstalowanego bezpośrednio na ścianie lub suficie.
 f Upewnij się, że używasz pakietu montażowego określonego dla tego projektora.
 f Aby uzyskać informacje o montażu na ścianie lub suficie, zobacz instrukcję instalacji pakietu montażowego.

Uwaga

 f Aby zapewnić wydajność i bezpieczeństwo projektora, koniecznie poproś sprzedawcę lub elektryka 
budowlanego o zainstalowanie projektora na ścianie lub suficie.

 rUstawianie na podłodze
Opcjonalny zestaw statywu podłogowego (Numer modelu: ET-JPF200BE, ET-JPF200WE) jest wymagany do 
korzystania z projektora ustawionego na podłodze.
 f Upewnij się, że używasz zestawu statywu podłogowego określonego dla tego projektora.
 f Aby uzyskać informacje o przymocowaniu zestawu statywu podłogowego do projektora, zobacz Instrukcję 
obsługi zestawu statywu podłogowego.

 f Po zamontowaniu zestawu statywu podłogowego zainstaluj projektor, korzystając z „Projection dimensions” 
(x Instrukcja obsługi − podręcznik obsługi, strona 31).
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Korpus projektora

AUDIO OUT
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Moduł zasilania

Moduł 
główny

Regulowanie kierunku projekcji
Wyreguluj orientację modułu głównego, aby określić pozycję projekcji po zainstalowaniu projektora.

1) Poluzuj wkręt mocujący przegub kulowy.
 f Poluzuj wkręt mocujący przegub kulowy, używając dostarczonego w zestawie klucza imbusowego (rozmiar 
z przeciwnej strony 5,0 mm (3/16")).

2) Dostosuj położenie modułu głównego.
 f Obróć uchwyt wałka i dostosuj element ruchomy przegubu kulowego pod względem kierunku, aby pochylić 
moduł główny, a następnie dostosuj orientację modułu głównego.

1 Otwór wlotowy powietrza
2 Otwór wylotowy powietrza
3 Odbiornik sygnału sterowania zdalnego  

(moduł główny)
4 Obiektyw projektora
5 Złącze <AC IN>
6 Wskaźniki
7 Odbiornik sygnału sterowania zdalnego  

(moduł zasilania)
8 Przycisk <v/b> zasilania (v stan gotowości / b 

włączony)

9 Złącze <AUDIO OUT>
10 Pokrywa złącza <DC OUT>
11 Wkręt mocujący przegub kulowy
12 Ogranicznik przegubu kulowego
13 Pokrywa zacisków liniowych
14 Maszt
15 Uchwyt wałka
16 Element ruchomy przegubu kulowego
17 Wałek
18 Przegub kulowy
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Śruba mocująca 
przegub kulowy
Ogranicznik przegubu 
kulowego

Element ruchomy 
przegubu kulowego

Uchwyt wałka

Maszt

360°

360°

Uchwyt wałka obraca się o 360°, gdy wkręt mocujący 
przegubu kulowego zostanie poluzowany.
Obróć uchwyt wałka i dostosuj element ruchomy 
przegubu kulowego pod względem kierunku, aby 
pochylić moduł główny.

Przegub kulowy obraca się swobodnie, jeśli zostanie usunięty  
jego ogranicznik.
Moduł główny można obracać o 360° oraz pochylać o 90°,  
korzystając z elementu ruchomego przegubu kulowego.

Zakres ruchu elementu ruchomego 
przegubu kulowego: około 90°

Moduł główny

Uchwyt wałka Ogranicznik  
przegubu kulowego

3) Dociśnij wkręt mocujący przegub kulowy.
 f Przytrzymując moduł główny, ostrożnie dociśnij wkręt mocujący przegub kulowy, używając dostarczonego 
w zestawie klucza imbusowego (rozmiar z przeciwnej strony 5,0 mm (3/16")).

Attentie

 f Moduł główny i moduł zasilania są podłączone za pomocą przewodów itp. Nie należy obracać ani pochylać 
modułu głównego bardziej niż to konieczne.

 f Dostosowując orientację modułu głównego podłączonego do urządzenia zewnętrznego za pomocą przewodu, 
należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić tego przewodu.

 f Ogranicznik przegubu kulowego należy zachować w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
 f Pamiętaj, że przy trzymaniu za maszt podczas ustawiania projektora na podłodze, jeśli wkręt mocujący zostanie 
poluzowany, dłoń może zostać uwięziona między masztem a modułem głównym.

Opmerking

 f Po zgrubnym dopasowaniu należy dokładniej dostosować kierunek projekcji podczas wyświetlania obrazu.
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Włączanie/wyłączanie projektora
Włączanie projektora

2)
2)

2)

1) Podłącz przewód zasilający projektora do gniazda.
 f Wskaźnik zasilania <ON (G)/STANDBY (R)> zaświeci się na czerwono, a projektor przejdzie w tryb 
gotowości.

2) Naciśnij przycisk zasilania <v/b>.
 f Wskaźnik zasilania <ON (G)/STANDBY (R)> zaświeci się na zielono, a projekcja wkrótce się rozpocznie.

* Aby uzyskać więcej szczegółów zobacz „Instrukcja obsługi – podręcznik obsługi” znajdujący się na dostarczonej płycie 
CD-ROM.

Wyłączanie projektora

1)

2)

1)

1)

1) Naciśnij przycisk zasilania <v/b>.
 f Wyświetli się ekran z potwierdzeniem [WYŁ. ZASILANIA (TRYB GOTOWOŚCI)].

2) Naciśnij qw, aby wybrać [TAK] i naciśnij przycisk <ENTER>.
(Lub naciśnij ponownie przycisk zasilania <v/b>.)
 f Projekcja zakończy się.

3) Odczekaj kilka sekund aż wskaźnik zasilania <ON (G)/STANDBY (R)> zaświeci się na czerwono.

4) Wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
* Aby uzyskać więcej szczegółów zobacz „Instrukcja obsługi – podręcznik obsługi” znajdujący się na dostarczonej płycie 

CD-ROM.
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Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. 
Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów posiadających systemy 
zbiórki i recyklingu. 

Niniejsze symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii 
z innymi odpadami domowymi/komunalnymi. W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, 
utylizacji oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii, 
należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami  
prawa krajowego. Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych  
i elektronicznych oraz zużytych baterii pomagasz oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz 
zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz na stan 
środowiska naturalnego. 
W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych  
i elektronicznych oraz baterii prosimy o kontakt z władzami lokalnymi. Za niewłaściwe 
pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego. 

Dotyczy symbolu baterii (symbol poniżej)
Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku 
wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego są spełnione. 

Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach trzecich
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
Chcąc pozbyć się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się z władzami 
lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie właściwego sposobu wyrzucania tego rodzaju przedmiotów.
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