
SWEDISH

Tack för ditt köp av denna Panasonic-produkt.

 r Denna produkt används tillsammans med det valbara monteringsfästet (Modell nr.: ET-JPC200BE/ET-JPC200WE) 
eller golvstativet (Modell nr.: ET-JPF200BE/ET-JPF200WE). Produkten kan inte användas utan någon av 
dessa fästanordningar.

 r Innan du använder den här produkten bör du noga läsa igenom anvisningarna och spara den här 
bruksanvisningen för framtida bruk.

 r Innan användning av produkten ska du läsa ”Läs detta först!” (x sidorna 3 till 8).

DLPTM Projektor  Kommersiell användning

Bruksanvisning
Grundläggande vägledning

Läs innan användning
Bruksanvisningen för denna projektor inkluderar ’’Bruksanvisning – grundläggande guide” (detta dokument), 
”Bruksanvisning – funktionsmanual” (PDF) och [Manual för innehållshantering] (PDF).
Denna manual är ett utdrag ur ”Bruksanvisning – funktionsmanual”. Mer information hittar du i ”Bruksanvisning – 
funktionsmanual” (PDF), som finns på medföljande CD-ROM. 
Se ”Bruksanvisning – [Manual för innehållshantering]” för signage-uppspelning.

 f Endast ”Bruksanvisning – grundläggande vägledning” (detta dokument) finns översatt till ditt språk.  
Detaljer hittar du i ”Bruksanvisning – funktionsmanual” (PDF) på andra språk.

 f Läs igenom sökproceduren i den bruksanvisning som finns på CD-skivan samt proceduren för installation av 
programvaran (x sida 9).

  Modell nr.   PT-JX200FBE	
	PT-JX200FWE

* Ovanstående bild illustrerar produkten i kombination med det valbara monteringsfästet.
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Läs detta först!
VARNING: APPARATEN MÅSTE VARA JORDAD.

VARNING: Utsätt inte apparaten för regn eller fukt, då detta kan orsaka skador som i sin tur leder till brand 
eller elektrisk stöt.
Denna utrustning är inte avsedd för användning i det direkta synfältet på visuella 
bildskärmsarbetsplatser. För att undvika irriterande reflektioner på bildskärmsarbetsplatser får 
denna utrustning inte placeras i det direkta synfältet.
Denna utrustning är inte avsedd för användning på en bildskärmsarbetsplats enligt 
arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete vid bildskärm (AFS).

Ljudnivån på operatörsplatsen är lika med eller mindre än 70 dB (A) enligt ISO 7779.

VARNING:
1. Slå av strömmen till projektorn genom att trycka på strömbrytaren eller genom att koppla ur elkontakten från 

eluttaget när projektorn inte kommer att användas under en tid. 
2. Ta inte bort höljet, då detta kan leda till elektrisk stöt. På insidan finns inga delar som användaren kan 

underhålla. Överlåt underhållet till servicepersonalen.
3. Ta inte bort jordningspinnen på huvudkontakten. Apparaten är utrustad med en tredelad jordad huvudkontakt. 

Kontakten passar enbart i ett jordat nätuttag. Detta är en säkerhetsåtgärd. Kontakta en elektriker om kontakten 
inte kan sättas in i nätuttaget. Inaktivera inte syftet med jordningskontakten.

Denna apparat är avsedd att projicera bilder på en skärm eller liknande och inte som inomhusbelysning.
Direktiv 2009/125/EG

VARNING: RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE.

Angivet på projektorn

o Blixten med pilspetssymbolen, i en triangel, är till för att varna användaren om förekomsten 
av oisolerad ”farlig högspänning” på insidan av produkten, som kan vara tillräckligt hög för att 
utgöra en fara för elektrisk stöt.

7 Utropstecknet i en triangel är till för att göra användaren uppmärksam på viktiga anvisningar 
gällande användning eller underhåll (service) i den dokumentation som medföljer produkten.

VARNING: Titta inte in i det ljus som kommer från linsen när projektorn är igång.

RG2
Angivet på projektorn

FÖRSIKTIG: Följ bifogade installationsanvisningar för att garantera oavbruten funktion. Detta innefattar 
användning av medföljande gränssnittskablar vid anslutning till datorn eller kringutrustningar. 
Obehöriga ändringar eller modifikationer av utrustningen kan dessutom upphäva användarens 
befogenhet att använda denna utrustning.

FÖRSIKTIG: Användning av andra inställningar eller procedurer än de som beskrivs här kan leda till farlig 
strålning.
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Meddelande angående laser

Denna projektor är en laserprodukt i Klass 1, som uppfyller 
kraven i IEC/EN 60825-1:2014.

Som med alla starka ljuskällor ska man undvika att titta direkt 
in i ljusflödet, RG2 IEC 62471-5:2015.

(Undersidan av produkten)

  　  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

 (Insidan av produkten)

Auktoriserad representants namn och adress inom EU
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Försäkran om överensstämmelse (DoC, declaration of conformity)
Denna utrustning ăr i overensstămmelse med de văsentliga kraven och andra relevanta bestammelser i Direktiv 1999/5/EC.
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VARNING:
 � STRÖM

Vägguttaget eller strömbrytaren (med säkringsvärde på 16 A eller mindre) ska installeras nära 
utrustningen och ska vara lättlgänglig om problem skulle uppstå. Om följande problem uppstår ska 
strömtillförseln brytas omedelbart.
Fortsatt användning av projektorn under dessa omständigheter leder till brand, elektrisk stöt eller synskada.

 z Bryt strömtillförseln om främmande objekt eller vatten kommer in i projektorn.
 z Bryt strömtillförseln om du upptäcker att rök, en konstig lukt eller ett konstigt ljud kommer från projektorn.

Kontakta återförsäljaren för reparation. Försök inte att reparera projektorn själv.
Rör inte projektorn eller sladden under ett åskväder.
I annat fall kan elektrisk stöt uppstå.
Gör ingenting som kan skada nätsladden eller kontakten.
Används en trasig nätsladd uppstår elchocker, kortslutning eller brand.

 z Skada inte nätsladden, gör inga modifieringar på den, placera den inte nära varma objekt, böj den inte för 
mycket, vrid den inte, dra inte i den, ställ inga tunga föremål på den eller vira den i ett knyte.

Be din återförsäljare att genomföra eventuella reparationer av elkabeln.
Använd ingen annan elkabel än den som medföljer som tillbehör.
Att använda en annan elkabel än den som medföljer det valbara monteringsfästet eller golvstativet kan leda till 
kortslutning eller överhettning, vilket kan resultera i elektriska stötar eller brand. Att använda den medföljande 
elkabeln utan ett jordat uttag kan även det leda till elektriska stötar. 
Stoppa in väggkontakten och projektorkontakten helt.
Om kontakten inte är helt instoppad, leder det till elchocker eller överhettning.

 z Använd inte trasiga kontakter eller väggkontakter som sitter lösa.
Ta inte i strömkabeln med blöta händer.
Underlåtenhet att observera detta leder till elchocker.
Överbelasta inte vägguttaget.
Om strömförsörjningen är överbelastad (t.ex. genom för många anslutna adapter), kan överhettning uppstår 
som leder till brand.
Rengör kontakten regelbundet för att avlägsna damm.
Underlåtenhet att göra så leder till brand.

 z Samlas damm på kontakten, kan den därav resulterande fuktigheten skada isoleringen. 
 z Dra ut väggkontakten om projektorn inte används under en längre tid.

Dra ut kontakten regelbundet från vägguttaget och torka av den med en torr trasa.

 � ANVÄNDNING/INSTALLATION
Be din återföräljare eller en elektriker att installera projektorn om den ska installeras på en vägg eller i taket.
Bristfällig installation kan resultera i brand, elektriska stötar eller fallolyckor. 

 z Elektriskt arbete skall endast utföras av kvalificerade personer. 
Använd installationskittet (monteringsfästet) från Panasonic när projektorn ska monteras på en vägg 
eller i taket. 
En bristfällig ställning kan resultera i fallolycka, brand eller elektriska stötar. 
Använd installationskittet (golvstativ) från Panasonic när projektorn ska installeras stående på golvet.
En bristfällig ställning kan resultera i fallolycka, brand eller elektriska stötar. 
Stå säkert när du hanterar projektorns huvudanordning om den är installerad på en vägg eller i taket.
Du kan snubbla eller ramla när du ska ställa in bilden eller när du ska sätta i/ta ur minneskortet, vilket kan 
resultera i skador. 
Se till att monteringsarbetet utförs av minst två personer om projektorn har montrats på en vägg eller i 
taket.
Om detta förbises kan det resultera i att projektorn skadas eller deformeras eller att allvarliga olyckor eller 
skador uppstår vid fall. 
Installera inte projektorn på en vägg eller i ett tak som inte håller för vikten.
Skulle du göra detta kan det resultera i brand eller elektriska stötar om projektorn faller. 
Installera inte projektorn på en plats som inte tål vikten, är ostabil eller lutar om projektorn står på 
golvet.
Skulle du göra detta kan det resultera i att projektorn faller eller tippar över vilket kan resultera i att projektorn 
skadas eller deformeras eller allvarliga olyckor eller skador. 
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VARNING:
Montera inte projektorn i en korridor.
Om du stöter emot projektorn eller snubblar på sladden kan brand, elektriskt stöt eller skada uppstå.

 z Vid montering av projektorn i en korridor bör du vidta åtgärder för att förhindra fysisk kontakt med projektorn, 
genom att sätta upp ett staket eller liknande.

Placera inte projektorn på varma, fuktiga eller dammiga platser, eller på platser där projektorn kan 
komma i kontakt med oljerök eller ånga.
Om du använder projektorn under sådana förhållanden kan brand, elektrisk stöt eller förfall av komponenter 
uppstå. Åldrande komponenter kan leda till att projektorn faller ner.
Ställ projektorn inte på mjuka material som mattor eller svampaktiga underlägg.
Projektorn kommer då att överhettas, vilket kan leda till brand eller skador på projektorn.
Använd inte projektorn om ytterhöljet blivit skadad på grund av fall eller andra orsaker.
Att fortsätta använda en projektor i det skicket kan leda till brand, elektriska stötar eller exponering för farliga 
laserstrålar.
Kontakta din återförsäljare vid eventuella reparationer och försök inte utföra dem på egen hand.
Täck inte över luftintaget eller utloppet.
Detta kan leda till att projektorn överhettas, vilket i sin tur kan leda till brand eller skador på projektorn.

 z Placera inte projektorn på trånga, dåligt ventilerade platser.
 z Ha inte trasor eller papper i närheten av projektorn, då dessa material kan dras in i luftintaget.
 z Håll luftintaget och utloppet på nätaggregatet på ett avstånd på minst 300 mm från väggar och objekt.

Titta inte in i det ljus som kommer från linsen när projektorn är igång.
Placera eller håll inte någon optisk anordning (till exempel ett förstoringsglas eller en spegel) i projektorns 
ljusflöde.
Detta kan leda till blindhet.

 z Projektorlinsen avger ett starkt ljus. Titta inte in i detta ljus. 
 z Var extra noga med att inte låta barn titta in i linsen. Var också noga med att stänga av strömmen och 
nätaggregatet när du inte använder projektorn.

Försök aldrig att modifiera eller plocka isär projektorn.
Högspänningen kan förorsaka brand eller elektrisk stöt.

 z Kontakta återförsäljaren för inspektion, justering eller reparation.
Det kan leda till exponering för farlig laserstrålning.

 z Lasermodulen är inbyggd i projektorn. Följ de procedurer som anges i bruksanvisningen för att utföra 
åtgärder och justeringar.

Låt inte metallföremål, brandfarliga föremål eller vätskor komma in i projektorn. Låt inte projektorn bli blöt.
Det kan leda till kortslutning eller överhettning, vilket i sin tur kan leda till brand, elektrisk stöt eller driftsstörning 
hos projektorn.

 z Om det kommer in vätska i projektorn ska du bryta strömtillförseln och kontakta din återförsäljare.

 � TILLBEHÖR
Se till att använda och hantera batterierna korrekt och följ det nedanstående.
Underlåtelse att följa detta kan leda till kan brännskador, batteriläckage, överhettning, explosion eller brand.

 z Använd inte ospecificerade batterier.
 z Använd inte uppladdningsbara batterier.
 z Plocka inte isär torrbatterier.
 z Värm inte batterierna och lägg dem inte i vatten eller eld.
 z Låt inte batteripolerna + och – komma i kontakt med metallföremål som halsband eller hårnålar.
 z Förvara eller transportera inte batterier tillsammans med metallföremål.
 z Förvara batterierna i en plastpåse och håll dem borta från metallföremål.
 z Se till att polerna (+ och –) är rättvända när batterierna sätts i.
 z Använd inte nya batterier tillsammans med gamla och blanda inte olika typer av batterier.
 z Använd inte batterier när skyddslocket är borta eller avtaget.

Om batterivätska läcker ska du inte röra den med bara händer, utan vidta följande åtgärder om så krävs.
 z Batterivätska på kläder och huden kan förorsaka hudinflammation eller skada.
Skölj med rent vatten och kontakta en läkare omedelbart.

 z Kommer batterivätska i kontakt med ögonen kan synen gå förlorad.
Gnugga inte ögonen. Skölj med rent vatten och kontakta en läkare omedelbart.



FÖRSIKTIG:
 � STRÖM

Se till att hålla i nätkontakten och strömkontakten när du drar ur nätsladden.
Om själva nätsladden dras i, skadas kabeln som leder till brand, kortslutning och allvarliga elchocker.
Dra ut kontakten från vägguttaget när projektorn inte används under en längre period.
Underlåtenhet att göra så kan leda till brand eller elchock.
Koppla ur elkabeln ur vägguttaget innan du utför någon form utav rengöring av apparaten. 
Underlåtelse att göra detta kan leda till elektrisk stöt.

 � ANVÄNDNING/INSTALLATION
Placera inte projektorn på platser med extrem värme.
Detta kan försvaga ytterhöljet eller inre komponenter, eller leda till brand.

 z Var extra uppmärksam på platser som exponeras för direkt solljus eller som är i närheten av värmare.
Montera projektorn på väggen eller i taket i den angivna riktningen när du använder det valbara 
monteringsfästet.
Om den installeras på golvet eller i fel riktning kan detta leda till fallolyckor.
Använd inte projektorn tillsammans med dimmers, som till exempel en ljusstyrenhet.
Det kan leda till skador på komponenter inne i projektorn, vilket kan leda till brand.
Utsätt inte projektorn för överdriven belastning genom att hänga i den eller hänga föremål i den.
Det kan leda till att projektorn faller ner.
Ställ inga tunga föremål på projektorn.
I annat fall kan projektorn komma i obalans och tippa, vilket kan medföra person-, eller sakskador. Projektorm 
blir skadad eller deformerad.
Lägg inte din vikt på projektorn.
Du kan ramla eller projektorn kan gå sönder med personskada som följd.

 z Iaktta särskild försiktighet att små barn inte står eller sitter på projektorn.
Placera inte händerna eller andra föremål i närheten av luftutloppet.
Det kan leda till brännskador eller andra skador på händerna eller andra föremål.

 z Het luft kommer från luftutloppet. Håll inte händerna, ansiktet eller värmekänsliga föremål nära utloppet.
Stå inte framför projektorn när den är på.
Kläder kan förstöras eller brännas.

 z Projektorns lins utstrålar extremt starkt ljus.
Ställ inga objekt framför linsen när projektorn används.
Det kan leda till brand, skador på ett föremål eller funktionsfel på projektorn.

 z Projektorns lins utstrålar extremt starkt ljus.
Installera inte projektorn på en plats där den kan utsättas för saltföroreningar eller korrosiv gas.
Att göra detta kan resultera i fall på grund av korrosion eller att projektorn rostar. Det kan också leda till  
funktionsfel.
Anslut aldrig hörlurar till terminalen <AUDIO OUT>.
För högt ljud från hörlurar kan medföra hörselskador.
Låt inte barn använda projektorn utan tillsyn.
Felaktig hantering gör att de exponeras för farlig laserstrålning.

 z Använd projektorn under uppsikt och kontroll av vuxna.

VARNING:
Ta omedelbart urladdade batterier ur fjärrkontrollen.

 z Om de lämnas kvar i fjärrkontrollen kan de förorsaka läckage, överhettning eller explosion.
Håll barn borta från batterierna och locken.
Oavsiktligt sväljande av batterier kan förorsaka fysisk skada. 

 z Om du råkar svälja ett batteri ska du omedelbart kontakta en läkare.

SVENSKA - 7

 Läs detta först!



FÖRSIKTIG:
Dra alltid ut alla sladdar innan du flyttar projektorn.
Flytt av projektorn med sladdarna i kan skada sladdarna, vilket kan leda till brand eller elektrisk stöt.

 � TILLBEHÖR
Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om projektorn inte används under en längre tid.
Underlåtelse att följa detta kan leda till att batterierna läcker, överhettas, fattar eld eller exploderar, vilket i sin 
tur kan leda till brand eller förorening av omgivningen.

 � UNDERHÅLL
Be din återförsäljare om hjälp med inspektion utförd av en behörig tekniker var tredje år.
En längre tids användning av projektorn utan inspektion kan leda till brand, elektrisk stöt eller till att projektorn 
faller ner.

 z Kontakta din återförsäljare angående inspektionskostnader.

Panasonic avsäger sig allt ansvar från olyckor eller skador som skulle uppstå vid installation 
av projektorn i en opasssande miljö eller montering av maskinen på ett sätt som inte beskrivs i 
ovanstående instruktioner. 

Byta ut batteriet

Fjärrkontrollens batteri

1. Tryck på fliken och lyft på locket.

(i)

(ii)

2. Ta ur batterierna.

(i)

(ii)
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Visa bruksanvisning

1) Starta startprogrammet.
 f Sätt i den medföljande CD-skivan i CD-enheten. Startprogrammet startar automatiskt.
Om startprogrammet inte startar dubbelklickar du på ”Launcher.exe” på CD-skivan. (När skärmen för automatisk 
uppspelning visas väljer du den relevanta platsen, så att ”Launcher.exe” körs.)

2) Klicka [Projektorinstruktioner] eller [Content Manager-manual] i menyn.
 f Listan över tillgängliga språk visas.
 f En lista över tillgängliga språk kan ses genom att dubbelklicka på MANUALS → Index.pdf eller  
Index_CM.pdf på CD-ROM-skivan.

3) Välj önskat språk.
 f ”Bruksanvisning” (PDF) öppnas på det valda språket.

Visa bruksanvisning för programvaran och List of Compatible Device Models

1) Starta startprogrammet.
 f Sätt i den medföljande CD-skivan i CD-enheten. Startprogrammet startar automatiskt.
Om startprogrammet inte startar dubbelklickar du på ”Launcher.exe” på CD-skivan. (När skärmen för 
automatisk uppspelning visas väljer du den relevanta platsen, så att ”Launcher.exe” körs.)

2) Välj den programvara du vill visa i menyn och klicka på [Refer To Operating Instructions] eller [Refer 
To List of Compatible Device Models].
 f ”Bruksanvisning” (PDF) eller ”List of Compatible Device Models” (PDF) öppnas. (Endast på engelska)

Installera programvaran

 r För Windows
1) Kör startprogrammet.

 f Sätt i den medföljande CD-skivan i CD-enheten. Startprogrammet startar automatiskt.
Om startprogrammet inte startar dubbelklickar du på ”Launcher.exe” på CD-skivan. (När skärmen för 
automatisk uppspelning visas väljer du den relevanta platsen, så att ”Launcher.exe” körs.)

2) Starta installationsprogrammet.
 f Välj den programvara du vill installera och klicka på [Install].

3) Genomför installationen.
 f När installationsskärmen visas följer du instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.
Se programvarans bruksanvisning för mer information. (Endast på engelska)

 r För Mac
1) Kör startprogrammet.

2) Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen på skrivbordet.

3) Dubbelklicka på MAC → WMmac6.3.dmg.
 f WMmac6.3.dmg finns på skrivbordet.

4) Dubbelklicka på Wireless Manager i den virtuella disken.
 f När installationsskärmen visas följer du instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.

Obs!

 f ”Multi Monitoring & Control Software” som finns med på den medföljande CD-skivan fungerar endast på Windows.
Om du vill installera ”Multi Monitoring & Control Software” kan det hända att du måste installera Microsoft .NET Framework. 
Se programvarans bruksanvisning för mer information.

 f För att se “Bruksanvisning - funktionsmanual” eller “Bruksanvisning - [Manual för innehållshantering]” på Mac, dubbelklicka 
på MANUALS → Index.pdf eller Index_CM.pdf på den medföljande CD-skivan och välj önskat språk. För att se [Wireless 
Manager ME6.3], dubbelklicka på MANUALS → Index-WM-Mac.pdf, och klicka på [Operating Instructions] or [List of 
Compatible Device Models] (endast på engelska).

 f Adobe® Reader® måste vara installerat för att kunna använda PDF-filen för respektive bruksanvisning.
Inga andra PDF-visningsprogram än Adobe Reader stöds.



 rVarumärken
 f SOLID SHINE är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation.
 f DLP och DLP-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Texas Instruments.
 f HDMI, logotypen HDMI och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken 
som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

 f PJLinkTM är ett registrerat varumärke eller ett sökt varumärke i Japan, USA och andra länder och regioner.
 f RoomView och Crestron RoomView är registrerade varumärken som tillhör Crestron Electronics, Inc.
Crestron ConnectedTM och Fusion RV är varumärken som tillhör Crestron Electronics, Inc.

 f SDHC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
 f Windows, Internet Explorer och Microsoft Edge är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör 
Microsoft Corporation i USA och andra länder.

 f Mac, Mac OS, OS X, iPad, iPhone, iPod touch och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc., och är 
registrerade i USA och andra länder.

 f Adobe, Adobe Flash Player och Adobe Reader är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör  
Adobe Systems Inc. i USA och/eller andra länder.

 f Vissa av de teckensnitt som används i menyn på skärmen är bitmappsteckensnitt från Ricoh, som tillverkas  
och säljs av Ricoh Company, Ltd.

 f Den programvara som medföljer denna produkt är förbjuden att överlåta, kopiera, demontera, bakåtkompilera, 
dekonstruera och/eller exportera enligt exportlagar och bestämmelser.

 f Lagar för upphovsrättsskydd gäller det innehåll som visas med hjälp av den här produkten.
Tillverkaren eller distributören av den här produkten tar inget som helst ansvar för problem som 
upphovsrättsbrott som orsakats av användningen av produkten. Var noga med att inte kränka 
upphovsrättsinnehavarens eller annan rättighetsinnehavares rätt när du redigerar och använder innehåll som 
visas.

 f Den här produkten är licensierad under AVC Patent Portfolio License, VC-1 Patent Portfolio License och  
MPEG-4 Visual Patent Portfolio License, och följande åtgärder (utom för personlig eller ideell användning) är 
inte licensierade.
 g Inspelning av bildinformation i enlighet med AVC-standarden, VC-1-standarden och MPEG-4 Visual-
standarden (härefter AVC/VC-1/MPEG-4)

 g Uppspelning av AVC/VC-1/MPEG-4 som spelats in av kunden i en privat aktivitet, eller AVC/VC-1/MPEG-4 
som erhållits från den licensierade leverantören.

Detaljer hittar du på webbplatsen för MPEG LA, LLC (http://www.mpegla.com).
Varumärken och produktvarumärken tillhörande olika företag respekteras fullt ut även om de inte nämns.
Observera att symbolerna ® och TM inte är specifierade i denna bruksanvisning.

 r Illustrationer i denna bruksanvisning
 f Om inte annat anges, så används det valbara monteringsfästet vid illustrationer om hur monteringen ska göras i 
denna manual. 

 f Illustrationer av projektorn, dess tillbehör och skärm kan skilja sig från den faktiska produkten. 

 rSidhänvisningar
 f Sidhänvisningar visas i denna manual som (x sida 00).
 f Sidhänvisningar till PDF-manualen på medföljande CD-ROM visas som (x Bruksanvisning – funktionsmanual 
sida 00). I denna manual sker sidhänvisningen till Bruksanvisning – funktionsmanual med den engelska versionen.

 rTermer
 f I den här bruksanvisningen benämns ”trådlös fjärrkontroll” som ”fjärrkontroll”.
 f I den här bruksanvisningen benämns SD-minneskort och SDHC-minneskort som ”SD-kort”.
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Försiktighetsåtgärder innan användning
Försiktighetsåtgärder vid installationen

 rAnvänd projektorn tillsammans med det valbara monteringsfästet eller golvstativet. 
För att använda projektorn krävs antingen det valbara monteringsfästet (Modell nr.: ET-JPC200BE/ET-JPC200WE) 
eller golvstativet (Modell nr.: ET-JPF200BE/ET-JPF200WE). 

Installationsexempel för  
installation på väggen

Installationsexempel för  
installation på golvet

Monteringsexempel för 
montering i taket

 rMontera inte projektorn utomhus.
Projektorn är endast avsedd för inomhusbruk.

 rPlacera inte projektorn på följande platser.
 f Platser där vibrationer och slag förekommer, som t.ex. i en bil eller något annat fordon: Det kan leda till skador 
på inre delar eller funktionsfel.

 f Platser nära havet eller områden drabbade av korrosiv gas: Korrosion kan leda till att projektorn faller ner,  
till att livslängden för delarna förkortas eller till funktionsfel.

 f I närheten av utloppet på en klimatanläggning: Beroende på användningsförhållande kan skärmen i sällsynta 
fall flimra p.g.a. den varma luften från luftutloppet eller varm eller kall luften. Se till att luftutloppet från 
projektorn eller annan utrustning, eller luften från klimatanläggningen, inte blåser mot framsidan av projektorns 
huvudenhet.

 f Platser med kraftiga temperaturvariationer, som nära belysning (såsom studiolampor): Detta kan leda till 
deformering av projektorn p.g.a. hettan, vilket i sin tur kan leda till funktionsfel.
Projektorns omgivande temperatur bör vara mellan 0 °C (32 °F) och 40 °C (104 °F) när den används under  
1 000 m (3 281') över havet, och mellan 0 °C (32 °F) och 35 °C (95 °F) när den används på höjder mellan  
1 000 m (3 281') och 2 700 m (8 858') över havet.

 f Nära högspänning eller nära motorer: Detta kan komma i konflikt med projektordriften.
 f Platser med högeffektiv laserutrustning. Att rikta en laserstråle mot linsens yta kan skada DLP-chippet.

 rMontera inte projektorn på höjder över 2 700 m (8 858') över havet.
Det kan förkorta livslängden hos komponenterna och orsaka funktionsfel.

 rBe din återförsäljare eller en elektriker om hjälp vid montering av projektorn på en 
vägg eller i taket med det valbara monteringsfästet.

 f Det valbara monteringsfästet krävs.
 f Elektriskt arbete skall endast utföras av kvalificerade personer. 
 f Panasonic avsäger sig allt ansvar från olyckor eller skador som skulle uppstå vid installation av projektorn på en 
vägg eller ett tak med metoder som inte anges av Panasonic eller som orsakas av opassande installationsmiljöer, 
även om perioden för garantin inte har gått ut. 
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 r Installera inte projektorn i taket om strömförsörjningsenheten lutas åt höger eller 
vänster. 

Kan installeras Kan inte monteras Kan inte monteras

Tak

 rOm projektorn installeras i ett sluttande tak ska den installeras i den riktningen 
som gör att stångsidan av enheten för strömförsörjning är högre än sidan med 
strömknappen <v/b>.

Kan installeras Kan inte monteras

Tak

Strömknappsidan <v/b> 

Nätaggregat

Stångsidan 

 rMontera inte projektorn på golvet när du använder det valbara monteringsfästet.
Tak

Vägg

Golv

Kan installeras Kan installeras Kan inte monteras

 rOm projektorn monteras på väggen med hjälp av det valbara monteringsfästet ska 
stångsidan vara högre verikalt än strömknappssidan <v/b> och nätaggregatet. 

Stångsidan placeras på 
den högre sidan

Stångsidan placeras på 
den lägre sidan

Enheten för strömförsörjning 
placeras horisontellt

Kan installeras Kan inte monteras Kan inte monteras Kan inte monteras

Enheten för strömförsörjning  
ska inte placeras vertikalt

Vägg Vägg Vägg

 rNär projektorn används tillsammans med golvstativet ska det installeras på en 
horisontell yta. 

 rNär projektorn används tillsammans med monteringsfästet eller golvstativet ska 
medföljande elkabel användas och kopplas till en jordad kontakt. 

 rJustering av skärpa
Projektorlinsen påverkas termiskt av ljuset från ljuskällan, vilket gör skärpan instabil precis efter att strömmen har 
slagits på. Du rekommenderas att projicera bilder kontinuerligt i minst 30 minuter innan skärpan justeras.

Nätaggregat
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 rFörsiktighetsåtgärder vid montering av projektorn
 f Blockera inte projektorns ventilationsportar (in- och utlopp).
 f Låt inte varm eller kall luft från klimatanläggningen blåsa direkt på projektorns ventilationsportar (inlopp och 
utlopp).

Nätaggregat
Nätaggregat

Nätaggregat

Nätaggregat

Nätaggregat Nätaggregat

Luftutlopp

Luftutlopp

Luftutlopp

Luftutlopp

Luftutlopp Luftutlopp

Huvudenhet

Huvudenhet

Huvudenhet

Huvudenhet

Huvudenhet Huvudenhet

Luftintag

Luftutlopp

Luftutlopp

Luftintag

Luftintag

Luftintag

Luftintag
Luftintag

300 mm (11-13/16") eller längre 300 mm (11-13/16") eller längre

300 mm (11-13/16")  
eller längre

300 mm (11-13/16")  
eller längre

300 mm (11-13/16") eller längre 300 mm (11-13/16") eller längre

200 mm (7-7/8") eller längre

200 mm (7-7/8")  
eller längre*1

200 mm (7-7/8") 
eller längre

200 mm (7-7/8") 
eller längre

200 mm (7-7/8")  
eller längre

200 mm (7-7/8") 
eller längre

90 mm  
(3-17/32")  
eller längre*1

90 mm (3-17/32")  
eller längre*1

90 mm  
(3-17/32")  
eller längre*2

*1 Avstånd från väggen eller taket som blockerar hela luftintaget
*2 Distans från vägg eller golv som kan blockera luftintaget
 f Installera inte projektorn i slutna utrymmen.
Ordna med luftkonditionering eller ventilation separat om du installerar projektorn i ett slutet utrymme. Värmen 
från frånluften kan byggas upp vid otillräcklig ventilation och utlösa projektorns skyddskrets.

Uppmärksammas vid transport
 f Innan enheten transporteras ska kulleden skruvas åt med hjälp av den medföljande insexnyckeln (motsatt 
sidostorlek 5,0 mm (3/16")). Om de är lösa när enheten transporteras kan detta leda till att fingrarna fastnar eller 
att något går sönder. 

 f När golvstativet används, se till att den nedre delen på stativet sitter fast i projektorn och hanteras utan att 
utsättas för kraftiga vibrationer eller stötar när enheten transporteras. Om detta förbises kan det leda till att delar 
på insidan skadas vilket kan leda till att maskinen inte fungerar som den ska. 
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Stopp för kulled

Fästskruv  
för kulled

Stopp för kulled

Fästskruv  
för kulled

Golvstativ

Säkerhet
Vidta säkerhetsåtgärder avseende följande händelser när du använder produkten.
 f Personlig information som läcker ut genom denna produkt
 f Obehörig användning av produkten av illvillig tredje part
 f Illvillig tredje part inkräktar eller stoppar produkten

Vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder. (x Bruksanvisning – funktionsmanual sidorna 90, 119)
 f Skapa ett så svårt lösenord som möjligt.
 f Byt lösenord regelbundet. Ställ in lösenordet från menyn [SÄKERHET] → [BYT SÄKERHETSLÖSENORD].
 f Panasonic Corporation eller dess dotterbolag ber aldrig om ditt lösenord direkt. Avslöja inte ditt lösenord om  
du får sådana förfrågningar.

 f Det anslutande nätverket måste säkras med en brandvägg m.m.
 f Ange ett lösenord för webbkontrollen och ange vilka användare som kan logga in. Ange lösenordet för 
webbkontrollen från sidan [Change password] i webbkontrollsskärmen.

 rSäkerhet vid användning av trådlöst LAN
Fördelen med ett trådlöst LAN är att information kan bytas ut mellan en PC eller liknande utrustning och en 
trådlös accesspunkt med hjälp av radiovågor, istället för en LAN-kabel, så länge man är inom räckvidden för 
radiosignalerna.
Eftersom radiovågor kan gå igenom hinder (som väggar) och finns tillgängliga överallt inom en given räckvidd  
kan å andra sidan problem av nedanstående typ uppstå om säkerhetsinställningarna är otillräckliga.
 f Överförd a data kan fångas upp
En illvillig tredje part kan avsiktligt fånga upp radiovågor och övervaka följande överförd a data.
 g Personlig information som till exempel ditt ID, lösenord eller kreditkortsnummer
 g Innehåll i ett e-postmeddelande

 f Olaglig åtkomst
En illvillig tredje part kan komma åt ditt personliga nätverk eller ditt företagsnätverk utan behörighet och ägna 
sig åt följande aktiviteter.
 g Hämta personlig och/eller konfidentiell information (informationsläcka)
 g Sprida falsk information genom att utge sig för att vara en viss person (förfalskning)
 g Skriva över uppfångad kommunikation och utfärda falska uppgifter (manipulation)
 g Sprida skadlig programvara som datavirus och krascha data och/eller system (datorkrasch)

Eftersom de flesta trådlösa LAN-adaptrar eller accesspunkter är utrustade med säkerhetsfunktioner som tar  
hand om problemen, kan risken att dessa problem uppstår vid användning av denna produkt minskas genom  
att göra rätt säkerhetsinställningar för den trådlösa LAN-utrustningen.
Det kan hända att vissa trådlösa LAN-utrustningar inte är säkerhetskonfigurerade direkt efter köpet. För att 
minska risken för uppkomst av säkerhetsproblem måste du se till att alla säkerhetsrelaterade inställningar är  
i enlighet med den bruksanvisning som levereras med varje LAN-enhet innan du använder utrustningen. 
Beroende på specifikationerna för det trådlösa lokala nätverket kan det hända att en illvillig tredje part kan bryta 
säkerhetsinställningarna med speciella medel.
Panasonic ber sina kunder att fullständigt förstå risken med användningen av denna produkt utan att göra några 
säkerhetsinställningar och rekommenderar att kunden gör säkerhetsinställningarna efter eget godtycke och 
ansvar.
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Anmärkningar gällande trådlöst LAN
Radiovågor på bandet 2,4 GHz/5 GHz används när projektorns funktion för anslutning till trådlöst LAN används. 
Den trådlösa stationens licens krävs inte, men förstå följande när du använder den.

 rAnvänd inte i närheten av annan trådlös utrustning.
Följande enheter kan använda radiovågor på samma bandbredd som projektorn. Att använda projektorn i närheten 
av dessa enheter kan leda till att kommunikationen bryts eller till att kommunikationshastigheten saktas ner på 
grund av att radiovågorna störs.
 f Mikrovågsugnar osv.
 f Industriella, vetenskapliga eller medicintekniska apparater osv.
 f Trådlös station inom anläggningen för identifiering av rörliga delar som används på tillverkningslinjer
 f Specificerad trådlös station med låg effekt

 rAnvänd mobiltelefon, TV och radio så lite som möjligt i närheten av projektorn.
Mobiltelefon, TV och radio använder radiovågor på en annan bandbredd än projektorn, så dessa enheter påverkas 
inte med avseende på kommunikationen med det trådlösa lokala nätverket eller när det gäller att skicka och ta emot 
data. Brus kan dock uppstå i ljudet eller videon på grund av radiovågorna från projektorn.

 rRadiovågor för kommunikation med trådlöst LAN går inte igenom armeringsjärn, 
metall eller betong.

Projektorn kan kommunicera genom väggar och golv som är gjorda av trä eller glas (utom glas med ett inbäddat 
metallnät), men kan inte kommunicera genom väggar och golv som är gjorda av armeringsjärn, metall eller betong.

 rAnvänd projektorn så lite som möjligt på platser där statisk elektricitet uppkommer.
Kommunikationen via trådlöst LAN eller trådbundet LAN kan ha benägenhet för störningar när projektorn används 
på en plats där statisk elektricitet eller brus uppkommer.
I sällsynta fall kan det hända att LAN-anslutningen inte kan upprättas på grund av statisk elektricitet eller brus.  
I sådant fall stänger du av strömmen med av/på-knappen på fjärrkontrollen eller på projektorns nätaggregat,  
tar bort källan till den problematiska statiska elektriciteten eller bruset och slår på strömmen till projektorn igen.

 rAnvändning av projektorn utomlands
Trådlös LAN-funktion får inte användas med projektorn i andra länder än inköpslandet. Observera att det finns 
begränsningar vad gäller vilka kanaler och frekvenser du kan använda med ditt trådlösa lokala nätverk (trådlöst 
LAN) beroende på land och region. 

 rTillgängliga trådlösa LAN-kanaler
Kanalerna (frekvensområden) som kan användas varierar beroende på land och region.
Använd den trådlösa LAN-funktionen i enlighet med respektive lands lagstiftning.

För läget MIRRORING (x Bruksanvisning – funktionsmanual sida 124)
(när anslutningsmetoden är [MIRRORING])

Standard Använda kanaler Frekvensband (centerfrekvens)

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

För läget M-DIRECT (x Bruksanvisning – funktionsmanual sida 77)
(när anslutningsmetoden är [M-DIRECT] för [Panasonic APPLICATION]) 

Standard Använda kanaler Frekvensband (centerfrekvens)

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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För läget USER (x Bruksanvisning – funktionsmanual sida 77)
(när anslutningsmetoden är [USER] för [Panasonic APPLICATION])

Standard Använda kanaler Frekvensband (centerfrekvens)

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

 rDenna enhet är begränsad till inomhusbruk vid användning på frekvensområdet  
5,15 till 5,35 GHz (kanalerna 36 till 64).

Försiktighetsåtgärder vid användning

 rFå en bra bildkvalitet
 f Skapa en lämplig omgivning för att få en vacker bild med högre kontrast. Dra ner gardiner eller persienner 
över fönstren och släck alla lampor i närheten av projektionsytan för att hindra ljus utifrån eller ljus från 
inomhusbelysningen att lysa på ytan.

 f Projektorns projektionslins påverkas termiskt av ljuset från ljuskällan, vilket gör skärpan instabil precis efter  
att strömmen har slagits på. Skärpan stabiliseras efter 30 minuters projicering.

 rRör inte vid ytan på projektionslinsen med bara händer.
Fingeravtryck eller smuts på projektionslinsen kan förstoras på projektionsytan.

 rDLP-chip
 f DLP-chippen är precisionstillverkade. Observera att pixlar med hög precision i sällsynta fall saknas eller  
lyser ständigt. Observera att sådana företeelser inte påvisar funktionsfel.

 f Att rikta en högeffektiv laserstråle mot projektionslinsen kan skada DLP-chippet.

 rLjuskälla
Laser används som ljuskälla hos projektorn och har följande egenskaper.
 f Ljuskällans ljusstyrka minskar i takt med användningen.
När ljuskällan har använts i cirka 20 000 timmar har dess ljusstyrka minskat till hälften av den ursprungliga 
ljusstyrkan. 20 000 timmar är den uppskattade varaktigheten, men varierar beroende på enskilda skillnader  
och användningsförhållanden.
Om ljuskällan slocknar eller om ljusstyrkan minskar avsevärt ska du be din återförsäljare att byta ut ljuskällan.

 rAnslutning till dator och externa enheter
Vid anslutning till en dator eller extern utrustning bör du läsa det aktuella avsnittet av detta dokument, som 
innehåller användning av nätsladdar och skärmade kablar.

Förvaring
Förvara projektorn på en torr plats.

Avfallshantering
Fråga dina lokala myndigheter eller återförsäljare om korrekta avyttringsmetoder innan du avyttrar produkten. 
Återvinn produkten utan att ta isär den.
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Tillbehör
Se till att följande tillbehör levereras med projektorn. Siffror inom <  > visar antalet tillbehör.

Trådlös fjärrkontroll <1>
(N2QAYA000134)

Kortplatsskydd <1>
(DPHG1011ZA)

 

(Fäst på projektorn vid inköpstillfället)

Skydd för HDMI-port <1>
(TKKL5575)

(Fäst på projektorn vid inköpstillfället)

Skydd för LAN-port <1>
(TKKL5576)

(Fäst på projektorn vid inköpstillfället)

AAA/R03- eller AAA/LR03-batterier <2> 

(För fjärrkontrollen)

CD-ROM <1>
(1JK1JX200FU)

Insexnyckel <1>
(DPPB1005ZA)

 

(Sidstorlek 5,0 mm (3/16"))

Säkerhetslås för kontakt <1>
(TTRA0185)

OBS!

 f Efter uppackning av projektorn ska du slänga förpackningsmaterialet enligt gällande föreskrifter.
 f Kontakta din återförsäljare om något tillbehör saknas.
 f Förvara små delar på lämpligt vis och håll dem borta från barn.

Obs!

 f Det valbara säkerhetslåset används tillsammans med monteringsfästet eller golvstativet. Se till att inte förlora 
det. 

 f Tillbehörens modellnummer kan komma att ändras utan förvarning.
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Innehåll på medföljande CD-ROM

Innehållet den medföljande CD-skivan är följande.

Instruktioner/lista 
(PDF)

Bruksanvisning – funktionsmanual eller grundläggande vägledning
Bruksanvisning – [Manual för innehållshantering]
Bruksanvisning för Multi Monitoring & Control Software (endast på engelska)
Bruksanvisning för Wireless Manager ME6.3 (endast på engelska)
List of Compatible Device Models Det här är en lista över projektorer som är kompatibla med 

programvaran på CD-skivan och deras begränsningar.
Programvarulicens Licenstillståndet för programvaran med öppen källkod som 

används i projektorn ingår som en PDF-fil.
Programvara Multi Monitoring & Control 

Software (Windows)
Med denna programvara kan du övervaka och styra flera skärmar  
(projektor eller platt bildskärm) som är anslutna till det lokala 
nätverket.

Wireless Manager ME6.3 
(Windows/Mac)

Med denna programvara kan du skicka datorskärmen via 
trådlöst/trådbundet LAN.

Obs!

 f ”List of Compatible Device Models” för den platta bildskärm som är kompatibel med ”Multi Monitoring & Control 
Software” kan hämtas från Panasonics webbplats (http://panasonic.net/prodisplays/).

Extra tillbehör

Optionella tillbehör 
(produktnamn) Modell nr. Ytterhöljets färg Användning

Monteringsfäste
ET-JPC200BE Svart*1 Lämplig fästningsanordning för aktuellt material 

är nödvändig när projektorn monteras direkt på 
en vägg eller i taket.ET-JPC200WE Vit*2

Golvstativ 
ET-JPF200BE Svart*1 Lämplig fästanordning är nödvändig när projektorn 

placeras på ett golv eller en plan yta. ET-JPF200WE Vit*2

*1 Används i kombination med PT-JX200FBE.
*2 Används i kombination med PT-JX200FWE.

OBS!

 f Använd projektorn i kombination med det valbara monteringsfästet eller golvstativet.

Obs!

 f De optionella tillbehörens modellnummer kan ändras utan förvarning.
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Installation 
Denna del beskriver monteringsmetod för projektorn och injusteringsmetod för huvudenheten.

Installationsmetod
Projektorn kan installeras på två sätt på antingen vägg eller golv beroende på vilket valbart stativ som används. Köp 
rätt installationsstativ beroende på var projektorn ska installeras. Monteringsfästet (Modell nr.: ET-JPC200BE, 
ET-JPC200WE) krävs för montering på en vägg eller i taket, och golvstativet (Modell nr.: ET-JPF200BE,  
ET-JPF200WE) krävs om projektorn monteras stående på ett golv. 

Installattionsexempel vid  
installation på en vägg

Installationsexempel vid  
installation på ett golv

Monteringsexempel för 
montering i taket

Installation av projektorn
Denna projektor används i kombination med antingen det valbara monteringsfästet eller golvstativet.

 rVid installation på en vägg eller ett tak
Det valbara monteringsfästet (Modell nr.: ET-JPC200BE, ET-JPC200WE) krävs vid montering av projektorn direkt 
på en vägg eller i taket. 
 f Se till att använda det monteringsfäste som anges för den här projektorn.
 f Vid montering av projektorn på en vägg eller i taket hänvisar vi till bruksanvisningen för monteringsfästet. 

OBS!

 f Be din återförsäljare eller en elektriker att installera projektorn när den installeras på en vägg eller i taket för att 
säkra projektorns funktion och säkerhet. 

 rVid montering på golvet
Det valbara Golvstativet (Modell nr.: ET-JPF200BE, ET-JPF200WE) är nödvändig när projektorn ska placeras på 
ett golv.
 f Se till att använda golvstativet som är avsett för den här projektorn.
 f Vid installation av projektorn tillsammans med golvstativet, vänligen se Instruktioner för användning av Golvstativet.
 f Ställ in projektorns dimensioner med hjälp av manualen efter att ha installerat golvstativet. Se ”Projection dimensions” 
(x Bruksanvisning - Funktionsmanual sida 31).

Komma igång
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Projektorhus

AUDIO OUT

1

4

8
7

6

2

11

1

1

9

3

14
15

16

12

2

2

2

17
18

1310

5

Nätaggregat

Huvudenhet

1 Luftintag
2 Luftutblås
3 Mottagare för fjärrkontrollsignal (huvudenhet)
4 Projektorobjektiv
5 <AC IN> växelströmsingång
6 Indikatorer
7 Mottagare för fjärrkontrollsignal 

(strömförsörjning)
8 Strömförsörjningsknapp <v/b> (v standby / b 

power on)

9 <AUDIO OUT>-kontakt
10 <DC OUT>-kontakt
11 Fästskruv för kulled
12 Stopp för kulled
13 Skydd för kontakter
14 Stav
15 Skafthållare
16 Justerbar kulled
17 Skaft
18 Kulled

Justera projektorns position
Justera projektorns huvudenhet efter att den har installerats för att få korrekt projektion.

1) Lossa kulledens fästskruv.
 f Lossa kulledens fästskruv med den medföljande insexnyckeln (5 mm).

2) Justera huvudenhetens orientering.
 f Rotera skafthållaren och justera kulleden i riktningen för att tippa huvudenheten, och justera orienteringen 
av huvudenheten.
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Kulledens fästskruv

Stopp för kulled

Kulledens rörliga del

Skafthållare

Stav

360°

360°

Skafthållaren kan rotera 360° när kulledens  
fästskruv lossas.
Rotera skafthållaren och justera kulleden  
i riktningen för att tippa huvudenheten.

Kulleden blir lös när stoppet tas bort.
Huvudenheten kan vridas 360° eller lutas 90° vid kulledens rörliga del.

Kulledens rörelsefrihet: 
Cirka 90°

Huvudenhet

Skafthållare

Stopp för kulled

3) Dra åt kulledens fästskruv.
 f Dra åt kulledens fästskruv med den medföljande insexnyckeln (5 mm) samtidigt som du håller i huvudenheten.

OBS!

 f Huvudenheten och nätaggregatet är anslutna med kablar, etc. Rotera och luta inte huvudenheten mer än 
nödvändigt.

 f Var försiktig så att anslutningskabeln inte skadass vid justering av orientering hos huvudenheten medan den är 
ansluten till en extern enhet via kabel.

 f Förvara kulledens stopp på ett lämpligt sätt för framtida bruk.
 f Notera att din hand kan fastna mellan stångdelen och huvudenheten när stångdelens fixeringsskruv lossas, när 
du håller stångdelen och placerar projektorn på golvet. 

Obs!

 f Efter grovjustering kan man finjustera projektorn under projicering.

SVENSKA - 21

Installation 



Grundläggande funktioner

Slå på/av projektorn
Slå på projektorn

2)
2)

2)

1) Koppla in elkabeln från projektorn till ett eluttag.
 f Strömindikatorn <ON (G)/STANDBY (R)> lyser rött och projektorn går in i standbyläge.

2) Tryck på på/av-knappen <v/b>.
 f Strömindikatorn <ON (G)/STANDBY (R)> lyser grönt och projektionen startas strax.

* Mer information finns i ”Bruksanvisning – funktionsmanual” på den medföljande CD-skivan.

Slå av projektorn

1)

2)

1)

1)

1) Tryck på på/av-knappen <v/b>.
 f Bekräftelseskärmen [POWER OFF (STANDBY)] visas.

2) Tryck på qw på fjärrkontrollen för att välja [OK] och tryck sedan på knappen <ENTER>.
(Eller tryck på på/av-knappen <v/b> igen.)
 f Projektionen avslutas

3) Vänta några sekunder tills strömindikatorn <ON (G)/STANDBY (R)> lyser rött.

4) Koppla loss elkabeln från eluttaget. 
* Mer information finns i ”Bruksanvisning – funktionsmanual” på den medföljande CD-skivan.
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Avfallshantering av produkter och batterier
Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem

Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att 
förbrukade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får blandas med vanliga 
hushållssopor. För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas 
på rätt sätt ska dom lämnas till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella 
bestämmelser. Genom att ta göra det korrekt hjälper du till att spara värdefulla resurser  
och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön. 
För mer information om insamling och återvinning kontakta din kommun. Olämplig 
avfallshantering kan beläggas med böter i enlighet med nationella bestämmelser.

Notering till batterisymbolen (nedanför)
Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall uppfyller den de 
krav som ställs i direktivet för den aktuella kemikalien.

Information om avfallshantering i länder utanför den Europeiska unionen
Dessa symboler är endast giltiga inom den Europeiska Unionen.
Om du vill kassera dessa föremål, var god kontakta dina lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare och 
fråga efter rätt metod för avfallshantering.

Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net/avc/projector/
© Panasonic Corporation 2017 W1216JY0 -ST
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