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CẢNH BÁO 
Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, điện 
giật, không được đặt thiết bị ở nơi 
mưa hay ẩm ướt. 
 
Để tránh điện giật, không được mở 
nắp máy. Hãy tham khảo nhân viên 
bảo trì để nắm rõ về vấn đề này. 
 
CẢNH BÁO 
THIẾT BỊ NÀY PHẢI ĐƯỢC NỐI 
ĐẤT. 
 
CẢNH BÁO 
Khi lắp đặt máy, dùng kết hợp với một 
thiết bị dễ dàng ngắt nguồn theo một hệ 
thống điện cố định, hoặc kết nối dây 
nguồn vào ổ cắm điện đặt gần thiết bị.  
Nếu xảy ra sự cố trong quá trình vận 
hành máy, kích hoạt thiết bị ngắt nguồn 
để ngắt nguồn điện hoặc rút dây nguồn. 
 
CẢNH BÁO 
Cảnh báo này chỉ áp dụng cho trường  
hợp nước Mỹ. 
Nếu dùng ở Mỹ thì dùng dây nguồn UL 
LISTED được đặc tả sau. 
KHÔNG DÙNG BẤT CỨ DÂY 
NGUỒN NÀO KHÁC. 
 
Đầu dây 2 đầu cắm tròn (Cấu hình 

NEMA 5-15P) 
Dây Kiểu SJT, 3 dây 16 hoặc 

18 AWG 
Chiều dài Tối thiểu 1.5 m (4 ft 

.11in.), ngắn hơn 2.5 m (8 
ft .3 in.) 

Dòng điện Tối thiểu 10 A, 125 V 
Dùng máy chiếu này ở điện thế khác 
120V có khi yêu cầu dùng một loại dây 
khác hoặc dây kèm theo, hoặc cả hai. 
Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ hoặc 
điện giật, tham khảo nhân viên bảo trì. 
 
CẢNH BÁO 

CẢNH BÁO NÀY ÁP DỤNG CHO 
CÁC NƯỚC KHÁC HOA KỲ. 
 
1 Dùng dây nguồn (Ruột gồm 3 dây chì) 
/ Bộ nối / phích cắm có nối đất để tuân 
thủ qui định về an toàn của mỗi nước 
nếu có. 
2 Dùng dây nguồn (Ruột gồm 3 dây chì) 
/ Bộ nối / phích cắm phù hợp với điện 
thế và cường độ dòng điện 
 
Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng 
các bộ phận này, xin vui lòng hỏi ý kiến 
của các dịch vụ viên có uy tín. 
 
QUAN TRỌNG 
Tên máy được đặt ở phía dưới 
 
THẬN TRỌNG 
Có nguy cơ phát nổ nếu pin được thay 
thế không chính xác. 
Chỉ được thay thế đúng loại pin hoặc 
loại tương đương mà nhà sản xuất đề 
nghị. 
Vứt bỏ pin đã sử dụng theo các chỉ dẫn 
của nhà sản xuất 
 
Đối với khách hàng ở USA 
Thiết bị này đã được kiểm tra và tuân thủ 
những yêu cầu cho thiết bị số loại B, 
tuân theo chương 15 của luật FCC. 
Những yêu cầu này được thiết kế nhằm 
tạo ra sự bảo vệ, chống lại các yếu tố có 
hại trong quá trình lắp đặt thiết bị. Thiết 
bị này tạo ra, sử dụng và phát ra năng 
lượng tần số radio, nếu không được lắp 
đặt và sử dụng theo hướng dẫn có thể 
gây nhiễu cho giao tiếp radio. Tuy nhiên, 
sẽ không có sự bảo đảm là sự nhiễu radio 
sẽ không xảy ra trong những trường hợp 
cụ thể. Việc thiết bị này gây nhiễu cho 
radio hay tivi có thể được xác định bằng 
việc bật và tắt máy. Người sử dụng được 
khuyến cáo sửa chữa việc nhiễu bằng các 
cách sau : 
- Định hướng lại anten thu. 
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và 

thiết bị thu. 
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- Kết nối thiết bị vào ổ điện không 
cùng mạch điện với thiết bị nhận được 
nối vào. 
- Nhờ tư vấn từ đại lý/ nhà cung cấp 
thiết bị radio hay TV 
 
Bạn được báo trước là những thay đổi 
hay sửa đổi không được xác nhận chính 
xác trong tài liệu này có thể hạn chế khả 
năng thao tác máy của bạn. 
 
Tất cả các cáp giao diện dùng để kết nối 
thiết bị ngoại vi phải được bảo vệ để 
tuân thủ theo những giới hạn cho thiết bị 
số dựa trên mục 15 của luật FCC. 
Thiết bị này tuân theo mục 15 của luật 
FCC. Sự vận hành phải tuân theo 2 điều 
kiện sau: (1) Thiết bị này không gây ra 
nhiễu có hại và (2) phải chấp nhận bất kì 
sự nhiễu nào từ bên ngoài có thể gây ra 
những tác động không mong muốn.  
 
Nếu có bất kì câu hỏi nào, bạn có thể 
gọi: 
Sony Customer Information Service 
Center 1-800-222-7669 hay 
http://www.sony.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đối với khách hàng ở Canada 
Thiết bị số loại B này tuân theo ICES-
003. 
Đối với khách hàng Châu Âu 
Nhà sản xuất sản phẩm này là công ty 
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, Japan. 
Đại diện được ủy quyền của EMC và sản 
phẩm chính hãng là Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 
Stuttgart, Germany. Để biết thêm bất cứ 
điều gì về dịch vụ hoặc bảo hành, vui 
lòng liên hệ với địa chỉ được cho riêng 
trong tờ dịch vụ hoặc bảo hành.  
 
Đối với các bang ở California, USA 
Xem ở trang web: www.dtsc. 
ca.gov/hazardouswaste/ 
perchlorate 
Chất hóa học Perchlorate: Pin Li ti có 
chứa chất perchlorate. 
 
Về việc vứt bỏ đèn đã sử dụng 
Đối với khách hàng ở liên bang Mỹ 
Đèn của sản phẩm này có chứa thủy 
ngân. Việc vứt bỏ đèn đã sử dụng rồi có 
thể phải tuân theo luật bảo vệ môi 
trường. Để biết thêm thông tin về việc 
vứt bỏ hoặc tái sử dụng, vui lòng liên lạc 
với những người có thẩm quyền ở địa 
phương nơi bạn ở hoặc liên hệ với 
Electronic Industries Alliance hay xem 
trên trang web www.eiae.org 

Đèn có chứa thủy ngân. Việc vứt bỏ 
phải theo luật của bang, địa phương. 

 
 
Để an toàn 
Chắc chắn đã ráp bộ lọc không khí và 
thiết bị. 
 
 
 
 

Công bố về việc tuân thủ 
Tên thương mại: SONY 
Dòng máy: VPL-CX100, VPL-

CX120, VPL-CX125, 
VPL-CX150, VPL-
CX155 

Chịu trách nhiệm: 
 Sony Electronics Inc 
Địa chỉ:  16530 Via Esprillo, 

San Diego, CA 
92127U.S.A 

Số điện thoại: 
 858-942-2230 
 
Thiết bị này tuân theo mục 15 của luật 
FCC. Sự vận hành phải tuân theo 2 
điều kiện sau: (1) Thiết bị này không 
gây ra nhiễu có hại và (2) phải chấp 
nhận bất kì sự nhiễu nào từ bên ngoài 
có thể gây ra những tác động không 
mong muốn.  
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Đề phòng  
 
An toàn  
Hãy kiểm tra xem điện thế làm việc của 
máy bạn có giống với điện thế mà quốc gia 
bạn cung cấp hay không. Nếu có đòi hỏi 
điện thế thích hợp thì liên hệ với nhân viên 
kỹ thuật của Sony. 
Trong trường hợp bất kỳ chất lỏng hay vật 
rắn nào rơi vào trong thân máy thì nên tháo 
nguồn và nhờ nhân viên kỹ thuật kiểm tra 
trước khi vận hành lại máy.  
Hãy rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm 
trên tường nếu máy không được sử dụng 
nhiều ngày liền.  
Để tháo cáp nguồn, nắm đầu cáp để tháo. 
Không kéo trực tiếp dây cáp.  
Ổ cắm trên tường nên được đặt gần máy và 
dễ sử dụng.  
Không được ngắt máy khỏi nguồn điện 
AC(xoay chiều) miễn là nó vẫn cắm vào ổ 
cắm trên tường, ngay cả khi đã tắt máy.  
Không được nhìn vào trong ống kính chiếu 
khi đang mở đèn.  
Không được đặt tay hay đồ vật gần lỗ 
thông hơi. Không khí đi ra từ đó rất nóng.  
Cẩn thận, không để các ngón tay của bạn 
bị kẹt trong bộ phận điều chỉnh khi bạn 
chỉnh chiều cao của thiết bị. Không ấn 
mạnh vào bên trên thiết bị với thiết bị điều 
chỉnh ngoài.  
Giữ lấy cả hai cạnh thiết bị bằng cả hai tay 
khi mang thiết bị đi. 
 
Chiếu sáng  
Muốn có được hình ảnh đẹp nhất, không 
nên để ánh đèn hoặc ánh sáng mặt trời trực 
tiếp chiếu vào mặt trước của màn chiếu. 
Nên dùng đèn chiếu sáng lắp trên trần nhà. 
Sử dụng tấm che đối với đèn huỳnh quang 
để tránh làm giảm độ tương phản. 
Che mọi cửa sổ đối diện màn chiếu bằng 
những tấm vải chắn sáng. 
Tốt hơn nên lắp đặt máy chiếu trong những 
phòng có tường và nền nhà không làm 
bằng những vật liệu phản quang. Nhưng 
nếu tường và sàn làm bằng những vật liệu 

phản quang, thì nên chuyển màu thảm lót 
sàn và giấy dán tường sang màu tối.  
 
Ngăn ngừa việc nóng lên bên trong 
máy  
Sau khi đã ngắt nguồn bằng nút  trên 
bảng điều khiển hoặc trên bộ điều khiển từ 
xa, không được ngắt thiết bị khỏi ổ cắm 
điện trong khi quạt làm mát vẫn đang chạy.  

Lưu ý  
Máy có các lỗ thông hơi vào tại đáy và lỗ 
thông hơi ra tại cạnh máy. Không được 
chặn hay đặt bất kì vậy gì gần những lỗ 
này vì có thể làm bên trong máy nóng lên, 
giảm chất lượng hình ảnh hoặc hỏng máy 
chiếu. 
 
Vệ sinh máy  
Để giữ cho vỏ máy luôn trông như mới, 
nên lau máy định kỳ bằng vải mềm. Những 
vết bẩn khó lau sẽ được làm sạch bằng 
miếng vải được tẩm nước tẩy nhẹ. Không 
bao giờ sử dụng các dung môi mạnh như 
chất để pha loãng, benzen, hay chất tẩy ăn 
mòn, vì sẽ làm hư vỏ máy.  
Tránh chạm vào ống kính. Để lau bụi cho 
ống kính, hãy sử dụng tấm vải mềm , khô. 
Không được dùng tấm vải ướt , dung dịch 
chất tẩy hoặc chất để pha loãng.  
Lau chùi tấm lọc bụi mỗi khi thay bóng 
đèn. 
  
Máy chiếu dữ liệu LCD 
Máy chiếu dữ liệu LCD được sản xuất với 
công nghệ chính xác cao. Tuy nhiên, bạn 
có thể thấy những điểm màu đen, và/hay 
màu sáng (đỏ, xanh dương, or xanh lá) 
xuất hiện liên tục trên máy chiếu dữ liệu 
LCD. Đây là kết quả bình thường của quá 
trình sản xuất và không phải sự trục trặc 
của máy. 
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Lưu ý việc lắp đặt và sử dụng  
 

Việc lắp đặt không phù hợp 
 
Không được lắp đặt máy chiếu trong các 
trường hợp sau. Có những lắp đặt có thể 
gây trục trặc hoặc làm hỏng máy. 
 
 
Vị trí thông hơi kém 

 
• Đảm bảo đủ không khí lưu thông nhằm 
ngăn việc nóng lên bên trong máy. Không 
được đặt máy trên bề mặt (chăn, mền, ..) 
hay những vật liệu (màn cửa, rèm …) mà 
có khi chặn mất lỗ thông hơi.  
• Khi nhiệt độ trong máy tăng lên do bị 
chặn lỗ thông hơi, cảm biến nhiệt độ sẽ 
hoạt động với thông điệp “High temp.! 
Lamp off in 1 min.” Nguồn điện sẽ tự 
động ngắt sau một phút.  
• Không gian trống xung quanh máy nên 
lớn hơn 30 cm (11 7/8 inches). 
• Cẩn thận, không để các lỗ thông hơi hút 
vào những vật nhỏ như mẩu giấy.  
 
Nóng và ẩm 
 

 
• Tránh lắp đặt máy tại những nơi có nhiệt 
độ hoặc độ ẩm quá cao, hay nhiệt độ quá 
thấp. 
• Để tránh sự ngưng tụ hơi nước, không lắp 
máy tại nơi nhiệt độ có thể tăng một cách 
nhanh chóng. 

 
Những vị trí bị ảnh hưởng trực tiếp 
bởi không khí lạnh hoặc nóng từ máy 
điều hòa. 
  

 
Lắp đặt máy chiếu ở những vị trí như vậy 
có thể làm máy trục trặc do hơi nước 
ngưng tụ hay nhiệt độ tăng. 
 
 
Gần bộ cảm ứng nhiệt, bộ cảm ứng 
khói  

 
Bộ cảm ứng có thể bị trục trặc 
 
Những nơi đầy khói và bụi 

 

 
Tránh lắp đặt máy trong môi trường dày 
đặc khói, bụi. Nếu không màn lọc khí sẽ bị 
nghẽn và điều này có thể gây trục trặc hoặc 
hư hại cho máy. Bụi sẽ ngăn không khí đi 
qua bộ lọc, gây ra tình trạng gia tăng nhiệt 
độ bên trong máy. Hãy lau chùi bộ lọc vào 
mỗi lần thay bóng đèn. 
 
Sử dụng máy chiếu ở vùng cao  
 
Khi sử dụng máy chiếu ở độ cao từ 1500m 
trở lên so với mực nước biển, đặt “High 
Altitude Mode” sang “On” trong menu 
Installation. Nếu không thiết lập được chế 
độ này khi dùng máy ở những vùng cao so 
với mực nước biển có thể gây ra các hiệu 
ứng không tốt, ví dụ như làm giảm độ tin 
cậy của những bộ phận nào đó của máy. 
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Chú ý với màn chiếu  
Khi màn chiếu không bằng phẳng, những 
phần có sọc sẽ ít khi xuất hiện trên màn 
chiếu phụ thuộc vào khoảng cách giữa màn 
chiếu và máy chiếu hay tỉ lệ Zoom được 
thiết lập. Đây không phải là lỗi của máy 
chiếu. 
 
Những điều kiện không phù hợp 
Không được sử dụng máy chiếu trong 
những trường hợp sau : 
 
Đặt máy chiếu thẳng đứng trên một 
mặt 
Tránh đặt máy thẳng đứng lên cạnh của 
máy. Điều này sẽ làm máy vận hành không 
chính xác.  

 
 
Nghiêng máy sang trái hay sang phải 

 
Tránh nghiêng máy tới một góc 20 độ. 
Không lắp đặt máy theo bất cứ cách nào 
khác với các cách lắp đặt sàn và lắp đặt 
trần vì các cách lắp đặt như thế có thể gây  
trục trặc cho máy.  
 
Không được chặn những lỗ thông hơi 
 

 
Tránh dùng vật gì đó che các lỗ thông hơi 
(nơi hút không khí vào/thải hơi ra); nếu 
không nhiệt độ bên trong sẽ tăng lên.  
 
 
 
 

Không đặt vật cản ngay trước ống 
kính chiếu  

 
Không được đặt bất kì gì vật ngay trước  
ống kính, chúng có thể chặn ánh sáng 
trong quá trình chiếu. Sức nóng do ánh 
sáng phát ra từ ống kính có thể phá hỏng 
vật đó. Sử dụng phím PIC MUTING để 
ngắt việc trình chiếu.  

 
Không dùng thanh Security cho việc vận 
chuyển hoặc lắp đặt máy 

 
Dùng thanh Security ở cạnh máy chiếu cho 
mục đích chống trộm, ví dụ gắn một cable 
chống trộm có thể mua trên thị trường. Nếu 
bạn nâng máy chiếu lên bằng cách giữ 
thanh Security, hoặc treo máy chiếu dùng 
thanh Security, máy chiếu có thể rơi hoặc 
bị hỏng. 
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Khái quát 
 
Về hướng dẫn đi kèm 
Các hướng dẫn và các phần mềm sau đây 
được cung cấp đi kèm với máy chiếu. 
Trên hệ thống Macintosh, bạn chỉ có thể 
đọc các hướng dẫn hoạt động. 
 
Các hướng dẫn 
Các quy định về an toàn (hướng dẫn in 
tách biệt) 
Hướng dẫn này mô tả các điểm chú ý quan 
trọng và các điểm thận trọng mà bạn phải 
lưu tâm khi vận hành và sử dụng máy 
chiếu này. 
 
Hướng dẫn tham khảo nhanh (hướng 
dẫn in tách biệt) 
Hướng dẫn này mô tả các hoạt động cơ 
bản của việc trình chiếu sau khi bạn đã làm 
các kết nối được yêu cầu. 
 
Các hướng dẫn hoạt động (trên CD-
ROM) (hướng dẫn này) 
Các hướng dẫn hoạt động mô tả cách cài 
đặt và vận hành việc trình chiếu qua mạng. 
Lưu ý: 
Bạn phải cài đặt Adobe Acrobat Reader 
5.0 hoặc hơn để đọc các hướng dẫn hoạt 
động lưu trữ trên CD-ROM. 
 
Phần mềm (trên CD-ROM) 
Project Station for Air Shot Version 2 
(Version 2.xx) (Japanese and English 
only) 
Đây là phần mềm ứng dụng cho việc 
truyền dữ liệu từ một máy tính đến máy 
chiếu. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn này giảng giải cho các 
máy chiếu VPL-CX100, VPL-CX120, 
VPL-CX125, 
VPL-CX150 và VPL-CX155. 
Nhớ rằng máy chiếu VPL-CX155 
được sử dụng chính để giải thích cho 
sự hiển thị, có thể có mục không được 
hiển thị với dòng máy này. 
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Các thuộc tính 
 
Độ sáng cao, chất lượng hình ảnh cao  
Độ sáng cao  
Sử dụng hệ thống quang học độc đáo của 
Sony, cung cấp một hệ thống quang học 
hiệu quả cao. Cho phép chiếu sáng với độ 
sáng 3500 lumen(độ rọi sáng) đối với máy 
chiếu VPL-CX150/CX155, 3000 lumen 
đối với máy chiếu VPL-CX120/CX125 và 
2700 lumen đối với máy chiếu VPL-
CX100. 
 
Hình ảnh chất lượng cao 
Ba tấm XGA 0.79-inch có góc mở cao với 
khoảng 790.000 pixels tạo ra độ phân giải 
1024 × 768 điểm ảnh (ngang/dọc) cho đầu 
vào RGB và 750 dòng TV cho đầu vào 
video. 
 
Khả năng lắp đặt linh hoạt  
Khả năng lắp đặt sàn, lắp đặt trần, hoặc 
lắp đặt nghiêng. 
Bổ sung vào cách lắp đặt sàn về phía trước 
hoặc lắp đặt trần về phía trước, bây giờ 
bạn có thể lắp đặt máy chiếu với độ 
nghiêng 90 độ về phía sau hoặc 90 độ về 
phía trước. 
 
Chức năng bật tắt nguồn trực tiếp 
Nguồn xoay chiều AC của hệ thống máy 
chiếu có thể được bật tắt trực tiếp với một 
ngắt điện hoặc một công tắc khác mà 
không cần nhấn nút power trên máy chiếu. 
 
Bảo trì đơn giản 
Thậm chí khi máy chiếu được đưa lên trần 
nhà bạn vẫn có thể thay đèn hoặc làm vệ 
sinh bộ lọc khí dễ dàng bởi vì đèn cần thay 
được định vị phía sau của máy chiếu và bộ 
lọc khí được định vị phía trước của máy 
chiếu. Hãy làm vệ sinh bộ lọc khí mỗi khi 
thay đèn. 
 
Chức năng ID (chỉ VPL-CX125/CX155) 
Chức năng này cho phép bạn chỉnh hoặc 
điều khiển mỗi máy chiếu cụ thể với một 

bộ điều khiển từ xa khi bạn dùng 2 máy 
chiếu hoặc nhiều hơn trong một phòng. 
 
Khả năng mở rộng hệ thống dùng 
network (chỉ VPL-CX125/CX155) 
Việc kết nối đến một mạng LAN cho phép 
bạn chỉnh máy chiếu bật tắt cách xa vị trí 
lắp đặt thông qua một trình duyệt Web 
hoặc lấy các thông tin trạng thái máy chiếu 
chẳng hạn thời gian đèn chiếu. 
 
Side Shot (chỉ VPL-CX125/CX155) 
Máy chiếu này hỗ trợ đặc tính Side 
Shot(chức năng horizontal trapezoidal 
correction) cho phép chỉnh vuông hình 
ngang. Quá trình lắp đặt trở nên khả thi 
trong nhiều vị trí rất thuận lợi. 
 
Chức năng bảo mật 
Khóa an toàn 
Chức năng này để ngăn ngừa việc sử dụng 
máy chiếu trái phép trừ khi password yêu 
cầu được nhập đúng sau khi máy chiếu đã 
được bật. 
 
Khóa bàn phím 
Chức năng này khóa tất cả các phím trên 
bảng điều khiển của máy chiếu, chỉ cho 
phép dùng các phím trên bộ điều khiển từ 
xa. Điều này giúp ngăn ngừa máy chiếu 
khỏi việc vận hành không chính xác. 
 
Trình chiếu qua mạng 
Bất cứ hình ảnh nào trên máy tính, nếu nó 
được kết nối đến mạng LAN bằng kết nối 
có dây hoặc không dây, đều có thể được 
trình chiếu nhờ việc kết nối một cáp mạng 
đến đầu nối NETWORK (RJ-45) của máy 
chiếu này. 
Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo 
“Hướng dẫn hoạt động cho Network” 
 
Các chức năng tiện ích khác 
• Tiếng ồn quạt làm mát nhỏ giúp bạn trình 
bày thoải mái. 
• Menu trên màn hình thể hiện được 15 thứ 
tiếng. 
• Chặn kênh hình ảnh/ âm thanh. 
• Sự ổn định 
• Chức năng chuyển đổi chế độ đèn chiếu. 
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• Tiêu thụ năng lượng ít ở chế độ standby 
• Thanh bảo mật 
 
Về nhãn hiệu 
• Adobe Acrobat là thương hiệu của Adobe 
Systems Incorporated. 
• Windows là nhãn hiệu đăng ký của 
Microsoft Corporation ở United States và/ 
hoặc các nước khác. 
• VGA, SVGA, XGA và SXGA là các 
nhãn hiệu đăng ký của International 
Business Machines Corporation, U.S.A. 
• Kensington là nhãn hiệu đăng ký của 
Kensington Technology Group. 
• Macintosh là nhãn hiệu đăng ký của 
Apple Computer, Inc. 
• VESA là nhãn hiệu đăng ký của Video 
Electronics Standard Association. 
• Display Data Channel là nhãn hiệu của 
Video Electronics Standard Association. 
• Air Shot là nhãn hiệu của tập đoàn Sony. 
• Side Shot là nhãn hiệu của tập đoàn 
Sony. 
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Vị trí và chức năng của các nút điều khiển (Thiết bị 
chính) 
 

 
 

 
 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Phía trên / Mặt trước/ Bên hông 

Mặt sau/Bên hông/ Đáy 
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 Các ống kính 
Tháo nắp ống kính trước khi chiếu 

Bộ phận dò tín hiệu điều khiển từ 
xa phía trước 

Màn lọc khí 
Để duy trì sự hoạt động tối ưu, 
hãy làm vệ sinh bộ lọc khí mỗi 

lần thay đèn chiếu.  

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem “Vệ 
sinh bộ lọc khí” trên trang 47. 

Bảng điều khiển/đèn báo 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xem “Bảng 
điều khiển” trên trang 15. 

Các lỗ  thông hơi (ngõ ra) 

Nút điều chỉnh của bộ phận điều 
chỉnh cơ học 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem “Sử 
dụng bộ điều chỉnh cơ học” ở trang 26. 

Chụp đèn 

 Các lỗ thông hơi (ngõ vào) 

 Bộ phận điều chỉnh cơ học 

 Bộ phận dò tín hiệu điều khiển từ 
xa phía sau 

Bộ kết nối/Bảng kết nối 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem “Bảng 
kết nối” trên trang 16. 

Nút chỉnh zoom  
Điều chỉnh kích thước hình ảnh. 

Nút chỉnh tiêu cự 
Điều chỉnh tiêu cự ảnh 

Khóa an toàn 
Kết nối đến một cáp an toàn tùy chọn (từ 
Kensington). 

Địa chỉ Web: 

http://www.kensington.com/ 

Thanh an ninh 
Một xích chống trộm hoặc một dây (có bán 
trên thị trường) có thể được kết nối đến nó. 
Đầu tiên tháo vỏ bọc được gắn bởi nhà sản 
xuất trước khi dùng. Tham khảo “Các kích 
thước” (trang 64) về các hình ảnh khối. 

Speaker  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lưu ý: 

http://www.kensington.com/
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Bảng điều khiển 

 
 Đèn báo LAMP/COVER 
Đèn nhấp nháy ánh sáng màu vàng 
cam dưới các điều kiện sau: 

• Có 2 chớp sáng khi tấm bảo vệ 
đèn hoặc tấm chắn màn lọc 
không khí không được lắp cẩn 
thẩn. 

• Có 3 chớp sáng khi đèn đã hết  
hạn sử dụng hoặc do nóng quá 

 Đèn báo ON/STANDBY(bao quanh 
nút ) 

 -Đèn sáng hoặc nhấp nháy trong các 
trường hợp sau: 

 -Sáng màu đỏ khi cắm dây nguồn AC 
vào một ổ cắm ở trên tường . Khi máy 
ở chế độ chờ, bạn có thể nhấn nút  
để mở máy. 

 -Sáng màu đỏ khi nhiệt độ trong máy 
tăng cao hoặc khi máy có sự cố. 

      - Sáng màu xanh lục khi đã mở nguồn 
và khi máy đã sẵn sàng vận hành. 

 - Đèn sẽ nhấp nháy màu xanh lục từ 
khi bật máy đến khi máy đã sẵn sàng 
họat động. Đèn báo này cũng nháy 
màu lục nếu quạt làm mát vẫn còn 
đang chạy sau khi đã tắt nguồn bằng 
nút . Quạt sẽ chạy khoảng 90 giây 
sau khi tắt nguồn. 

(Xem chi tiết về nút  ở  trang 19) 
Phím  ( nút mở máy/chờ)  

Để bật máy chiếu khi máy ở chế độ chờ 
(dừng tạm thời, chờ bật lại). Đèn báo 

ON/STANDBY quanh nút  chuyển 
sang màu xanh lục khi máy sẵn sàng họat 
động. 

 Nút INPUT 
Chọn tín hiệu nhập. Mỗi lần bạn nhấn 
phím này, tín hiệu nhập sẽ chuyển vào. 

KEYSTONE (Trapezoidal distortion 
correction) key 

Chỉnh trapezoidal distortion của ảnh. Nhấn 
phím này, V KEYSTONE (Vertical 
trapezoidal distortion correction) menu 
hiệu chỉnh sẽ được hiển thị. Dùng các mũi 
tên (▲/▼/◄/►) cho quá trình hiệu chỉnh. 
Trường hợp các máy chiếu VPL-CX125/ 
CX155, Side Shot (Horizontal trapezoid 
distortion correction) có thể được hiệu  
chỉnh bằng cách nhấn nút này lại lần nữa. 
Chỉnh nó bằng phím ▲/▼/◄/►. 

 Phím MENU 
Hiển thị menu trên màn hình. Nhấn một 
lần nữa để xóa menu. 

 Các phím mũi tên PUSH ENTER 
/▲/▼/◄/► 
Dùng để nhập cài đặt của các mục trong hệ 
thống menu, chọn một menu, hoặc giúp 
hiệu chỉnh. 

 Phím PIC MUTING 
Chặn hình ảnh. Nhấn lại lần nữa để phục 
hồi hình. 
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Bảng kết nối 
 

 
 

Ngõ vào C (VPL-CX125/CX155) 
     Đầu nối NETWORK (RJ-45) 
Kết nối đến cáp LAN khi chức năng 
network được sử dụng. 
 
Thận trọng 
Để an toàn, không kết nối đầu nối này cho 
hệ thống thiết bị ngoại vi mà có thể có điện 
thế cao hơn cổng này. 
Làm theo các hướng dẫn sử dụng đối với 
cổng này. 
 

Ngõ vào A 
Đầu nối analog RGB (HD D-sub 15 
chân, cái) 
Nhập một tín hiệu máy tính, tín hiệu RGB, 
tín hiệu thành phần, hoặc tín hiệu DTV tùy 
theo thiết bị kết nối. Kết nối đến đầu nối 
ngõ ra của thiết bị dùng cab đi kèm hoặc 
cab tùy chọn. 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xem “Kết 
nối máy tính” trên trang 22 và “Kết nối 
VCR” trên trang 23. 
Jack cắm AUDIO (jack nhỏ stereo) 
Để nghe âm thanh từ máy tính, kết nối jack 
cắm này đến ngõ ra audio của máy tính. 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xem “Kết 
nối máy tính” trên trang 22 và “Kết nối 
VCR” trên trang 23. 

Ngõ vào B 

Đầu nối Analog RGB (HD D-sub 15 
chân, cái) 
Kết nối đến thiết bị ngoại vi chẳng hạn 
máy tính. 
Kết nối đến màn hình của một máy tính 
dùng cáp đi kèm hoặc cáp tùy chọn. 
Jack AUDIO (jack nhỏ stereo) 
Để nghe âm thanh từ một máy tính, hãy 
nối jack cắm này đến ngõ ra audio của máy 
tính. 
 

 Khe cắm dòng xoay chiều AC vào 
Kết nối dây nguồn AC đi kèm. 
 

 NGÕ RA 
Đầu nối MONITOR (HD D-sub 15 chân, 
cái) 
Kết nối đến đầu nối ngõ vào video của 
màn hình. Xuất các tín hiệu từ kênh được 
chọn và các tín hiệu máy tính chỉ lấy các 
tín hiệu từ INPUT A hoặc INPUT B. 
Jack cắm AUDIO (jack nhỏ stereo ) 
Kết nối đến các loa hoạt động ngoại vi. 
Âm lượng của loa có thể được điều khiển 
bởi nút VOLUME +/- trên bộ điều khiển từ 
xa. 
Khi INPUT A hoặc B được chọn, âm 
thanh vào đầu nối AUDIO của INPUT A 
hoặc B được phát ra. 
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Khi VIDEO hoặc S VIDEO được chọn, âm 
thanh vào ngõ vào AUDIO của VIDEO IN 
được phát ra. 

VIDEO IN (Ngõ cắm Video) 
Kết nối đến thiết bị video ngoại vi. 
Jack S VIDEO (DIN 4 chân, nhỏ) 
Nối với ngõ ra video S (ngõ ra video Y/C) 
của thiết bị video. 
Jack cắm VIDEO (kiểu phono) 
Kết nối ngõ ra video tổng hợp của thiết bị 
video. 
Jack cắm AUDIO 
Kết nối ngõ ra audio của thiết bị video. 

 REMOTE 
Đầu nối RS-232C (D-sub 9 chân, cái) 
Kết nối đến máy tính để vận hành máy 
chiếu từ máy tính. 
 

Thiết bị điều khiển từ xa 
Bộ điều khiển từ xa đi kèm khác nhau tùy 
theo mẫu mã. Tham khảo các trang liên 
quan. 
VPL-CX125/CX155: Trang 15. 
VPL-CX100/CX120/CX150: Trang 17. 
 
VPL-CX125/CX155 
Các phím có cùng tên với các phím trên 
bảng điều khiển cũng có hoạt động giống 
hệt. 

 
 (Phím mở/chờ) 

Các phím nhập A/B/C/D/E 
Chọn tín hiệu nhập đi ra từ đầu nối cùng 
tên với các nút trên Bộ điều khiển từ xa. 
Phím INPUT D và phím INPUT E không 
dùng trong chế độ này. 

Phím AIR SHOT 
Hiển thị trang chủ trình bày 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xem Các 
hướng dẫn hoạt động cho Network (lưu 
trên CD-ROM). 

Nút APA (Điều chỉnh điểm ảnh thông 
minh)  
Tự động điều chỉnh hình ảnh rõ nhất khi 
nhận tín hiệu từ máy tính.  
Xem chi tiết ở mục “APA thông minh” 
trong “Menu Chức năng” trang 38. 

Nút ENTER 
Nút RESET 

Thiết lập lại giá trị của một mục về giá trị 
thiết lập sẵn của hãng hoặc trả hình ảnh đã 
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phóng lớn về lại kích cỡ ban đầu của nó với 
phím D ZOOM. Nút này hoạt động khi 
menu hay mục đang cài đặt hiện trên màn 
hình. 

 Nút KEYSTONE (Chỉnh vuông hình 
theo chiều đứng) 

 Nút ASPECT 
Chọn tỉ lệ cạnh của hình ảnh. Mỗi lần nhấn 
nút này tỉ lệ cạnh biến đổi theo tín hiệu 
nhập. 

 Nút VOLUME +/- 
 Nút FREEZE 

Dùng để hình chiếu chiếu dừng lại. Nhấn 
lại nút này để chạy hình. Chức năng này 
tồn tại khi tín hiệu được nhập từ PC.  

 Các nút ID MODE 1/2/3 
Khi bạn áp dụng cùng số ID như máy 
chiếu đối với bộ điều khiển từ xa, bạn có 
thể dễ dàng hiệu chỉnh hoặc điều khiển 
mỗi máy chiếu với một bộ điều khiển từ xa 
bất cứ lúc nào dùng 2 hoặc nhiều máy 
chiếu hơn trong một phòng. 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xem “ID 
Mode” trong menu Cài đặt trên trang 41. 

 Chân cắm CONTROL S OUT 
(stereo mini-jack) 
Chức năng này không được hỗ trợ trong 
máy chiếu này. 

 Nút MUTING 
Chặn việc chiếu hình và âm thanh. 
• PIC: Chặn hình ảnh. Nhấn lần nữa để 
chiếu lại hình. 
• AUDIO: Nhấn để tạm thời ngừng âm 
thanh phát ra từ loa. 
Nhấn lại hoặc nhấn nút VOLUME+ để 
phát âm thanh trở lại. 

 Nút D ZOOM (Digital Zoom) +/–  
Phóng lớn hình tại vị trí mong muốn trên 
màn hình. 
Chức năng này khả hữu khi tín hiệu PC 
được nhập. 

 Nút ZOOM +/- 
Chức năng này không được hỗ trợ trên 
máy này. 

 Nút FOCUS +/- 
Chức năng này không được hỗ trợ trên 
máy này. 
 

 Nút SHIFT +/- 
Chức năng này không được hỗ trợ trên 
máy này. 

 Các nút mũi tên  
Các nút này có cùng chức năng như các 
nút ▲/▼/◄/► trên bảng điều khiển của 
thiết bị chính. 

 Nút MENU 
 Công tắc COMMAND ON/OF 

Khi công tắc này được đặt OFF, các nút 
trên Bộ điều khiển từ xa sẽ không hoạt 
động. Điều này tiết kiệm năng lượng pin. 

Bộ phát hồng ngoại 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sách hướng dẫn sử dụng VPL-C series 

Phòng Thiết bị Chuyên Dụng - Công ty Sony Việt Nam 
 17 

 

 

Lắp đặt pin 
1. Nhấc và kéo trượt nắp đậy để mở 

hộc pin, sau đó lắp đặt 2 viên pin 
AA (R6) (đi kèm) cho đúng cực. 

Trong khi ấn nắp đậy, kéo trượt 
nó. 

 
Lắp đặt pin từ đúng biên  

 
2. Lắp nắp đậy lại 

 
Những lưu ý khi thao tác trên bộ điều 
khiển từ xa 
• Không để vật cản tia hồng ngoại từ bộ 
điều khiển từ xa đến bộ dò tín hiệu điều 
khiển từ xa trên máy chiếu. Hướng trực  
tiếp bộ điều khiển từ xa về phía trước 
hoặc về phía sau bộ dò tín hiệu điều 
khiển từ xa. 
• Phạm vi hoạt động hạn chế. Khoảng 
cách giữa bộ điều khiển từ xa và bộ dò 
tín hiệu điều khiển từ xa càng ngắn thì 
góc hoạt động càng lớn.  
 
VPL-CX100/CX120/CX150 
 
Các phím có cùng tên như các phím trên 
bảng điều khiển cũng có cùng chức năng. 
 

 
 

 Nút INPUT 
 Nút APA (Điều chỉnh điểm ảnh 

thông minh) 
Tự động điều chỉnh hình ảnh rõ nhất khi 
nhận tín hiệu từ máy tính.  
Xem chi tiết ở mục “APA thông minh” 
trong “Menu Chức năng” trang 38. 

Nút KEYSTONE (Chỉnh vuông 
hình theo chiều đứng) 

Nút LENS 
Chức năng này không được  hỗ trợ trên 
máy chiếu này. 

Nút AUTO FOCUS 
Chức năng này không được hỗ trợ trên 
máy chiếu này. 

Nút RESET 
Thiết lập lại giá trị của một mục về giá trị 
thiết lập sẵn của hãng hoặc trả hình ảnh 
đã phóng lớn về lại kích cỡ ban đầu của 
nó với phím D ZOOM. Nút này hoạt 
động khi menu hay mục đang cài đặt hiện 
trên màn hình.  

Nút FREEZE 
Dùng để hình chiếu chiếu dừng lại. Nhấn 
lại nút này để chạy hình. Chức năng này 
khả hữu khi tín hiệu được nhập từ PC. 

Nút PIC MUTING 
 Nút D ZOOM (Digital Zoom) +/–  

Phóng lớn hình tại vị trí mong muốn trên 
màn hình. 

 Bộ phát hồng ngoại 
 Nút  (Mở/ Chờ) 
Nút mũi tên ▲/▼/◄/► 
Nút ENTER 
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Nút MENU 
Các nút VOLUME +/- 
Nút AUDIO MUTING 

Nhấn để tạm thời ngừng phát âm thanh 
từ loa và từ chân cắm AUDIO của 
OUTPUT. Nhấn lại lần nữa hoặc nhấn 
nút VOLUME + để phát lại âm thanh. 
 
Trước khi dùng bộ điều khiển từ xa 
Kéo miếng nhựa trong ra khỏi hộc pin 
liti. 
 
Thay pin 

1. Mở khóa hộc pin lithium và kéo 
hộc pin ra khỏi bộ điều khiển từ 
xa. 

 
2. Lắp đặt pin lithium. 

 
3. Đặt hộc pin lithium trở lại bộ 

điều khiển từ xa. 
Những lưu ý khi dùng pin lithium 
• Pin lithium loại hạt nút (CR2025) được 
dùng trong bộ điều khiển từ xa này. 
Không dùng pin khác CR2025. 
• Để xa tầm tay trẻ em. 
• Nếu nuốt nhầm pin, phải đi bác sĩ ngay. 
Những lưu ý khi sử dụng bộ điều 
khiển từ xa 

• Không để vật gì ngăn tia hồng ngọai 
giữa bộ điều khiển từ xa với bộ dò tín 
hiệu điều khiển từ xa trên máy chiếu. 
Hướng trực tiếp bộ điều khiển từ xa về 
phía bộ dò tín hiệu điều khiển từ xa.  
• Tầm họat động hạn chế. Khoảng cách 
giữa bộ điều khiển từ xa và bộ dò điều 
khiển từ xa càng ngắn thì góc hoạt động 
càng lớn. 
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►Chiếu hình 
 
Lắp đặt máy chiếu 
 
 

 
 
Đơn vị: m (feet) 

 
Có sự khác biệt nhỏ giữa giá trị thực tế với giá trị thiết kế được liệt kê trong bảng phía 
trên. 
 

Để biết chi tiết hơn sơ đồ cài đặt, xem “Sơ đồ cài đặt” trang 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màn chiếu

Khoảng cách giữa màn 
chiếu và tiêu điểm ống kính

Khoảng cách giữa ống kính và màn chiếu thay đổi tùy thuộc vào kích thước 
hình ảnh cần chiếu. Sử dụng bảng dưới đây để tham khảo.



Sách hướng dẫn sử dụng VPL-C series 

Phòng Thiết bị Chuyên Dụng - Công ty Sony Việt Nam 
 20 

 

 
Kết nối máy chiếu 
 
Khi kết nối máy chiếu, hãy nhớ:  
• Tắt tất cả các thiết bị trước khi đấu nối.  
• Sử dụng đúng cáp cho mỗi kết nối  
• Cắm chặt các phích cắm, nếu bị hở có thể 
làm tăng nhiễu và giảm tín hiệu hình ảnh. 
Khi kéo dây cáp hãy nhớ là kéo phích cắm 
chứ không kéo sợi cáp. 
Với máy chiếu VPL-CX125/CX155, khi kết 
nối đến mạng LAN dùng cáp LAN, xem 
“Hướng dẫn hoạt động cho Network” lưu 
trên CD-ROM.  
 
 
Kết nối máy tính 
 
Phần này mô tả cách nối máy chiếu với 
máy tính. 
Để rõ hơn tham khảo cuốn hướng dẫn sử 
dụng máy tính.  
Kết nối đến máy tính 

 
1. Cáp kết nối stereo audio (không đi 

kèm) (Dùng cáp không trở kháng) 
2. Cáp HD D-sub 15-pin 

 
Chú ý 
• Máy chiếu chấp nhận các tín hiệu VGA, 
SVGA, XGA, WXGA, SXGA và SXGA+. 
Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo người 
dùng nên đặt chế độ ngõ ra của máy tính 
theo chế độ XGA cho màn hình ngoại vi.  
• Khi bạn cài đặt cho máy tính của bạn, ví 
dụ loại máy tính xách tay, để kết xuất tín 
hiệu trên cả màn hình máy tính và màn 
hình ngoại vi, hình ảnh của màn hình vi có 

đến ngõ ra 
audio 

đến ngõ ra 
màn hình 

Máy tính 

Mặt bên
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thể không thật tốt. Hãy cài đặt máy tính 
của bạn để xuất tín hiệu chỉ trên màn hình 
ngoại vi. 
 
Chi tiết hơn xin tham khảo các hướng dẫn 
hoạt động kèm theo máy tính của bạn. 
 
Chú ý  
 
Để nối với máy tính Macintosh trang bị 
ngõ ra video loại có hai hàng chân, hãy 
dùng adaptor bổ sung có bán trên thị 
trường. 

 
Phần này mô tả cách kết nối máy chiếu với 
đầuVCR.  
Để rõ hơn, xin tham khảo sách hướng dẫn 
các thiết bị bạn cần kết nối.  
 
Nối với ngõ ra video hay S video 
 
 

 
Cáp nối stereo audio (không đi kèm) 

(sử dụng cáp không trở kháng) 

 Cáp Video ( không đi kèm) hay cáp S-
Video (không đi kèm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kết nối đầu VCR 

Mặt bên

Nối với 
đầu ra 

audio trái Nối 
với 

đầu ra 
audio 
phải Nối với 

đầu ra 
video S

Nối với 
đầu ra 
video  
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Nối với ngõ ra video GBR/ Thành phần 

 
 Cáp nối audio stereo (không kèm 

theo)  (Dùng cáp không trở kháng ) 

 Cáp tín hiệu (không kèm theo) HD D-
sub 15 chân (đực) ↔ jack 3 mấu 
 
Chú ý 

• Thiết lập tỉ lệ cạnh dùng “Aspect” trên 
menu Signal tùy theo tín hiệu ra. 
• Khi kết nối máy chiếu với ngõ ra video 
GBR, hãy chọn “Video GBR” hoặc khi kết 
nối máy chiếu với ngõ ra tín hiệu thành 
phần, hãy chọn “Component” với thiết lập 
“Input-A Signal Sel” trên menu Setup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mặt bên

Nối vớ đầu 
ra video 
GBR/ 

thành phần 

Nối 
với 

đầu ra 
audio 
trái 

Nối với 
đầu ra 
audio 
phải 
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Chiếu hình 

 
1. Cắm dây nguồn AC vào ổ điện, rồi kết 

nối tất cả các thiết bị. Đèn báo 
ON/STANDBY sáng lên màu đỏ và 
máy chiếu ở chế độ chờ. 

2. Nhấn nút . Đèn báo 
ON/STANDBY nhấp nháy màu xanh 
lục rồi sáng lên màu xanh lục. 

3. Bật tất cả các thiết bị đã kết nối với 
máy chiếu. 

4. Chọn nguồn vào. 
 
Để vận hành với bộ điều khiển từ xa của 
VPL-CX125/CX155 
Bạn có thể chọn trực tiếp tín hiệu nhập bạn 
muốn để chiếu bằng cách nhấn một nút 
trong số các nút INPUT A, B, C, AIR 
SHOT, VIDEO hoặc S VIDEO trên bộ 

điều khiển từ xa. 
 
Để vận hành với bảng điều khiển hoặc 
bộ điều khiển từ xa của VPL-
CX100/CX120/CX150 
Mỗi lần bạn nhấn nút INPUT, tín hiệu 
nhập chuyển đổi như sau: 
 

 
 
*Chỉ cho VPL-CX125/CX155 
 
 
 

Nhận tín hiệu 
điều khiển từ 
xa mặt trước
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Nhận tín hiệu từ Nhấn INPUT 
để hiển thị 

Computer, Component, 
Video GBR, v.v.v… kết 
nối qua ngõ INPUT A 

Input-A 

Computer, v.v.v… kết nối 
qua ngõ INPUT B 

Input-B 

Máy tính kết nối đến 
mạng LAN để dùng chức 
năng trình diễn qua mạng 

Input-C (VPL-
CX125/CX155 
only) 

Thiết bị video kết nối qua 
ngõ VIDEO input 

Video 

Thiết bị video kết nối qua 
ngõ nhập S VIDEO 

S-Video 

 
Chú ý  
• Nếu mục “Auto Input Search” được mở 

On”, máy chiếu sẽ dò tín hiệu từ các 
thiết bị kết nối và sẽ hiển thị kênh tín 
hiệu vào nơi tín hiệu vào được tìm thấy.  

•  Khi không có tín hiệu nào vào máy 
chiếu VPL-CX125/CX155 thì “Input-
C” sẽ được chọn. 
Để biết thêm chi tiết xem mục “Auto 
Input Search” trang 38. 

5. Chuyển từ các thiết bị kết nối ra máy 
chiếu.  
Tùy theo loại máy tính, ví dụ máy xách 
tay hay loại máy LCD tổng hợp mà bạn 
có thể đưa tín hiệu từ máy tính ra máy 
chiếu bằng cách nhấn nút nào đó (thí dụ  

 ,…) hoặc bằng 
cách biến đổi cấu hình máy tính bạn.  

 

 
 
 
 

Phím sử dụng để chuyển tín hiệu từ máy 
tính ra máy chiếu rất đa dạng tùy thuộc vào 
loại máy tính. 
 

6. Điều chỉnh vị trí hình ảnh lên xuống 
Dùng bộ phận chỉnh để điều chỉnh 
vị trí hình ảnh.  
Sử dụng bộ phận chỉnh  
1. Nâng máy chiếu lên trong khi 

nhấn nút điều chỉnh. 
2. Điều chỉnh độ nghiêng của máy 

chiếu. 
3. Thả tay ra khỏi nút điều chỉnh. 
4. Để chỉnh tốt, vặn bộ điều chỉnh 

sang phải và trái. 

 

 

 
 
• Khi bạn chỉnh độ nghiêng của máy chiếu 
với bộ điều chỉnh, quá trình điều chỉnh 
keystone V cũng được thực hiện cùng lúc. 
Nếu bạn không muốn thực hiện điều chỉnh 
keystone tự động thì đặt “V Keystone” là 
“Manual.” (Xem trang 40) 
• Nếu bạn đặt “V Keystone” là “Auto”, sự 
hiệu chỉnh “V Keystone” được thực hiện 
tự động. Tuy nhiên, nó có thể hiệu chỉnh 
không chính xác tùy thuộc vào nhiệt độ 
phòng hoặc góc màn hình. Trong trường 
hợp này, chỉnh như bình thường. Nhấn 
phím KEYSTONE để “V Keystone” hiển 
thị trên màn hình rồi chỉnh giá trị với các 
phím ▲/▼/◄/►. 
• Hãy cẩn thận không được để máy chiếu 
đè lên các ngón tay bạn.  
• Không đè mạnh lên trên máy chiếu khi 
chân đỡ đang nâng máy. Điều này có thể 

Chú ý 

Chú ý 
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gây sai hỏng. 

7.  Điều chỉnh cỡ ảnh và tiêu điểm. Điều chỉnh 
kích cỡ ảnh sử dụng vòng Zoom và chỉnh tiêu 
điểm ảnh sử dụng vòng Focus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tắt nguồn 
1. Nhấn nút  

Dòng chữ “POWER OFF? Please press 
 key again.” xuất hiện để xác nhận 

xem có phải bạn muốn tắt máy không. 
 

Chú ý 
Dòng thông báo sẽ biến mất nếu bạn 
nhấn vào bất kỳ nút nào ngọai trừ nút 

 hoặc không nhấn nút nào trong 5 
giây. 

2. Nhấn lại nút . Đèn báo 
ON/STANBY nháy màu xanh lục và 
quạt tiếp tục chạy để giảm nhiệt độ bên 
trong. Trong thời gian đó bạn sẽ không 
thể bật lại đèn báo ON/STANDBY với 
nút . 

3. Rút dây nguồn xoay chiều AC ra khỏi 
nguồn điện sau khi quạt ngừng chạy và 
đèn báo ON/STANDBY chuyển sang 
màu đỏ. 

Khi bạn không thể xác định thông điệp 
trên màn hình  
Khi bạn không thể xác định thông điệp 
trên màn hình dưới các điều kiện nào đó, 
bạn có thể tắt nguồn bằng cách giữ nút 

 khoảng 1 giây thay cho các bước 1 và 
2 vừa đề cập trên. 
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 Các chức năng tiện ích 
Chọn menu ngôn ngữ 

Bạn có thể chọn 1 trong 15 loại ngôn ngữ để hiển thị menu và các mục khác trên màn 
hình. Ngôn ngữ do nhà máy cài đặt là tiếng Anh. 
Để thay đổi menu ngôn ngữ hãy tiến hành như sau: 

 
 
1. Cắm dây điện xoay chiều AC vào ổ 

điện nguồn.  
2. Nhấn nút  để khởi động máy chiếu. 

Đèn báo ON/STANDBY nhấp nháy 
màu xanh lục rồi sáng màu xanh lục. 

3. Nhấn nút MENU.  
Menu xuất hiện.  

 Menu đang chọn hiện ra dưới dạng nút 
màu vàng.   

4. Nhấn nút ▲ hoặc ▼ để chọn menu 
Setup rồi nhấn nút ► hoặc 
ENTER. 
Menu được chọn sẽ xuất hiện. 
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5. Nhấn nút  hay  để chọn 

“Language”, xong nhấn nút   hay nhấn 
phím ENTER.  

 
6. Nhấn nút , ,  hoặc  để 

chọn một ngôn ngữ, xong ấn phím 
ENTER. 
Menu chuyển đổi đến ngôn ngữ 
được chọn. 

Để xoá menu 
Nhấn nút MENU.  
Menu này cũng tự động biến mất khi 
không có phím nào được nhấn trong vòng 
1 phút.  
 
Khoá an toàn 
Máy chiếu đuợc trang bị chức năng khóa 
an toàn. Khi bạn mở nguồn máy chiếu lên, 
bạn sẽ được yêu cầu nhập password (mật 
mã) đã thiết lập trước đó. Nếu bạn nhập sai 
password, bạn sẽ không thể sử dụng được 
máy chiếu. 
 
Chú ý 
Bạn sẽ không thể sử dụng máy chiếu  nếu 
bạn quên password mà người quản lý 
password lại không có mặt để giúp bạn. 
Hãy nhớ rằng sử dụng khoá an toàn có thể 
từ chối cách dùng hợp pháp trong trường 
hợp này.  
 

Sử dụng khóa bảo mật 

1. Nhấn nút MENU, trên menu Function, cài 
chế độ “Security Lock”. 

2. Nhập password.  
Sử dụng MENU, / / / , và nút 
ENTER để nhập password 4 kí tự (thiết 
lập password khởi tạo mặc định là 
“ENTER, ENTER, ENTER, ENTER.” 
Sau đó, bạn có thể đặt password của 
chính mình.Vì vậy, khi bạn sử dụng 
chức năng này lần đầu, hãy nhập 
“ENTER” 4 lần.)  

 
Tiếp đó, màn hình để nhập password 
mới hiện lên. (Nhập password này trên 
màn hình này ngay cả khi bạn muốn 
duy trì password hiện tại) 

 
     Nhập password trên màn hình 

 

3. Nhập lại password để xác nhận 

 
Khi dòng chữ “Security Lock enabled!” 
hiển thị trên màn hình menu, quá trình 
thiết lập khóa an toàn này đã được hoàn 
thành. 
Nếu “Invalid Password!” xuất hiện trên 
màn hình menu thì thực hiện lại quá trình 
trên từ bước 1. 

4. Tắt máy và rút dây điện nguồn. Chức 
năng khoá bảo mật đã được thiết lập và 
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bắt đầu có hiệu lực. Khi mở máy lên ở 
lần kế tiếp, màn hình nhập password sẽ 
hiển thị.  

Xác nhận chế độ khóa an toàn 
Khi màn hình password xuất hiện, hãy 
nhập password đã được cài đặt. Nếu bạn 
nhập không đúng password sau 3 lần thử 
thì bạn sẽ không sử dụng được máy chiếu. 
Trong trường hợp này hãy nhấn nút  
để tắt máy. 
 
Huỷ chức năng khóa an toàn 

1. Nhấn nút MENU, tắt chức năng 
“Security Lock” trên menu 
Function. 

2. Nhập password.  
Nhập password đã được cài đặt. 

 
Chú ý 
Nếu bạn nhờ đến trung tâm dịch vụ khách 
hàng khi bạn quên password, bạn sẽ phải 
khai báo số seri của máy và chứng minh 
thư của bạn. (Tiến trình này có thể khác 
biệt ở các nước/vùng lãnh thổ khác nhau). 
Khi số chứng minh thư của bạn được xác 
nhận chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn 
password.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sách hướng dẫn sử dụng VPL-C series 

Phòng Thiết bị Chuyên Dụng - Công ty Sony Việt Nam 
 29 

 

 
Các chức năng khác 
 

 
Nếu bạn sẽ dùng ngắt mạch để bật tắt 
nguồn cho cả hệ thống này thì hãy đặt 
nguồn trực tiếp trên chức năng là “On”. 
Khi bạn tắt nguồn, bạn cũng có thể chỉ rút 
dây nguồn mà không cần nhấn nút . 
 

 
Phóng lớn hình ảnh( Zoom kỹ 
thuật số)  
Bạn có thể chọn một phần của hình ảnh để 
phóng lớn lên. Chức năng này làm vịêc đối 
với tín hiệu chuyển từ máy tính.  
Chức năng này không hoạt động với tín 
hiệu vào video.  
 

1. Chiếu một hình ảnh bình thường, 
nhấn nút D ZOOM + nút trên điều 
khiển từ xa.  
Biểu tượng zoom kỹ thuật số xuất 
hiện ở tâm điểm của hình ảnh. 

 
2. Di chuyển biểu tượng này đến điểm 

bạn cần phóng lớn. Sử dụng các nút 

mũi tên ▲/▼/◄/► để di chuyển 
biểu tượng. 

3. Nhấn nút D ZOOM + lần nữa. 
Phần hình ảnh ngay tại vị trí của 
biểu tượng được phóng lớn. Tỉ lệ 
phóng lớn sẽ được hiện lên trên 
màn hình khoảng vài giây sau đó.  
Liên tục nhấn nút + để phóng lớn 
hình ảnh (tỉ lệ phóng lớn tối đa là 4 
lần). 
 

 
 

Sử dụng các nút mũi 
tên( / / / ) để cuộn ảnh phóng 
to này. 

 

 
 
Để đưa hình ảnh về kích thước ban đầu  
Nhấn nút D ZOOM -.  
Để đưa hình ảnh về kích thước ban đầu 
ngay lập tức thì bạn chỉ cần nhấn nút 
RESET. 
 
Dừng hình đang chiếu ( chức năng dừng 
hình Freeze) 
Nhấn nút FREEZE. Chữ “Freeze” xuất 
hiện khi nút được nhấn. Chức năng này 
làm việc với tín hiệu vào từ máy tính.  
Để trở lại hình ảnh ban đầu thì nhấn nút 
FREEZE lần nữa. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chức năng bật tắt nguồn 
trực tiếp 

Công cụ hỗ trợ trình bày 
hiệu quả 
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Khi bạn dùng chức năng trình diễn qua 
mạng để chiếu hình từ một máy tính, bạn 
có thể thực hiện một vài tháo tác để một 
slide hiển thị lên màn hình dùng công cụ 
trình diễn (không đi kèm). Các nút sau 
trên công cụ trình diễn rất hữu dụng. 
 
Phím Chức năng 
LASER* Phát tia laser 

• SLIDE  Thay đổi các slide 
theo hướng tiến/lùi 

B Hiển thị hoặc 
không hiển thị một 
màn hình đen trong 
quá trình trình diễn 
slide 

 
* Ngay cả khi chức năng trình diễn qua 
mạng không được sử dụng thì nút 
LASER vẫn có thể được dùng tới. 
 
Chú ý 
• Nếu có bất cứ chướng ngại vật nào 
giữa công cụ trình diễn và bộ dò tín hiệu 
điều khiển từ xa trên máy chiếu thì công 
cụ trình diễn có thể không hoạt động 
hoàn hảo. 
• Một màn hình đen có khi không hiện ra 
ngay cả khi bạn nhấn phím “B” tùy theo 
hệ điều hành của ngôn ngữ máy tính bạn. 
• Khi bạn dùng công cụ trình diễn này, 
hãy đặt “ID Mode” trong menu 
Installation là “All” hoặc “1”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điều khiển máy tính dùng 
công cụ trình bày, RM-
PJPK1 (không đi kèm) 
(Khi dùng chức năng trình 
bày qua mạng) (chỉ cho 
máy VPLCX125/ CX155) 
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Điều chỉnh và cài đặt Menu 

Sử dụng MENU 
Máy chiếu được trang bị menu hiển thị 
trên màn hình để người sử dụng dễ dàng 
cài đặt và điều chỉnh. Một vài mục điều 
chỉnh/cài đặt được hiển thị dưới dạng 
menu pop-up, trong một menu cài đặt 
hoặc menu điều chỉnh không đi kèm 
menu chính hoặc trong cửa sổ menu kế 
tiếp. Nếu bạn chọn một tên mục theo sau 
bởi dấu (►), cửa sổ menu kế tiếp với các 
thành phần cài đặt sẽ xuất hiện. 

Để thay đổi ngôn ngữ thể hiện menu trên 
màn hình, xem “Chọn Ngôn ngữ cho 
Menu” trên trang 28. 

Các mục hiển thị 
Các giảng giải cho tất cả các máy chiếu 
VPL-CX100,VPL-CX120, VPL-CX125, 
VPL-CX150 và VPL-CX155 đều được 
trình bày trong sách hướng dẫn này. Nhớ 
rằng VPL-CX155 được dùng minh họa 
chính cho quá trình hiển thị và có khi có 
một thành phần nào đó không được hiển 
thị đúng với dòng máy chiếu này. 
 

1. Nhấn nút MENU. 
Menu xuất hiện. 
 

 
 
2. Dùng nút  hoặc  để lựa chọn 

menu, rồi ấn nút ► hoặc nút 
ENTER. 
Mục này có thể được cài đặt hoặc 
điều chỉnh với menu chọn đang 
xuất hiện. Mục này hiện đang 
được chọn sẽ được biểu diễn với 
màu vàng. 

 
3. Chọn một mục 

Dùng phím  hoặc  để chọn 
mục này rồi ấn phím ► hoặc 
phím ENTER. 
Các mục đang cài đặt sẽ được 
hiển thị trong một menu pop-up, 
trong một menu cài đặt, trong 
một menu điều chỉnh hoặc trong 
cửa sổ menu kế tiếp. 
 
Menu Pop-up  

 

 
 
 Menu cài đặt 

  
 
 Menu điều chỉnh 

 
 
 Cửa sổ menu kế tiếp 

 
4. Thực hiện cài đặt hoặc điều chỉnh 

một mục. 
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• Khi biến đổi mức độ điều 
chỉnh: 
Để tăng số nhấn phím  hoặc 
►. 
Để giảm số nhấn phím  hoặc 
◄. 
Nhấn phím ENTER. Quá trình 
cài đặt hoặc điều chỉnh này được 
lưu lại trả về màn hình trước. 
• Khi biến đổi cài đặt: 
Nhấn phím  hoặc để chọn 
cài đặt. 
Nhấn phím ENTER hoặc ► để 
trả về màn hình trước. 

 
Xóa menu 
 
Nhấn nút MENU.  
Menu sẽ tự  động biến mất nếu phím 
không được nhấn trong 1 phút.  
 
Cài đặt lại các mục đã điều chỉnh  
Chọn mục mà bạn muốn cài đặt lại, xong 
nhấn nút RESET trên bộ điều khiển từ 
xa.  
“Complete!” xuất hiện trên màn hình và 
cấu hình của các mục được chọn sẽ trả 
về giá trị cài đặt mặc định của hãng. 
Các mục có thể được cài đặt lại gồm : 
• “Contrast,” “Brightness,” “Color,” 
“Hue” và “Sharpness” trên menu 
“Adjust Picture...” của menu Picture. 
• “Dot Phase,” “H Size,” và “Shift” trên 
menu “Adjust Signal...” của menu 
Signal. 
 
Lưu trữ các cài đặt 
Những giá trị cài đặt sẽ được tự động lưu 
trữ trong bộ nhớ của máy chiếu khi bạn 
nhấn nút ENTER.  
Chú ý 
Mục được cài đặt lại của Cài đặt thời 

gian đèn chiếu không được nhớ. 
 
Nếu không có tín hiệu vào 
Nếu không có tín hiệu vào, dòng chữ 
“Cannot adjust this item” sẽ xuất hiện 
trên màn hình.  
 
Các mục không điều chỉnh được  
Các mục có thể không điều chỉnh được, 
phụ thuộc vào tín hiệu vào, sẽ không 
hiển thị trên menu.  
Xem chi tiết trang 44. 
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Menu hình ảnh
Menu  Picture dùng để điều chỉnh hình ảnh và âm lượng. 
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Các mục cài đặt Chức năng Cài đặt ban đầu 
Picture Mode (chế 
độ hình ảnh) 

Chọn chế độ hình ảnh 
• Dynamic: nhấn mạnh độ tương phản để cho ra hình 
ảnh "dynamic" (sống động) 

• Standard: thông thường nên chọn chế độ này. Nếu 
hình ảnh hơi gồ ghề ở chế độ "dynamic", chế độ này 
sẽ giảm bớt sự ghồ ghề. 

• Natural: chọn màu gần giống hơn với màu tự nhiên 
của ảnh đưa vào ban đầu. 

Standard 

Adjust Picture…. 
(điều chỉnh hình 
ảnh) 

Máy có thể lưu giá trị cài đặt của các mục trong menu phụ dưới đây cho 
riêng từng chế độ hình ảnh “Dynamic”, “Standard” hoặc “Natural”. 

 Contrast (độ 
tương phản) Điều chỉnh độ tương phản hình ảnh. 80 

 Brightness (độ 
sáng) Chỉnh độ sáng của hình ảnh 50 

 Color ( màu 
sắc) Chỉnh cường độ màu 50 

 
Hue 

Chỉnh sắc độ màu. Chỉnh càng cao thì hình ảnh càng 
trở nên xanh lục, chỉnh càng thấp thì hình ảnh càng trở 
nên màu tím.  

50 

 Sharpness (độ 
nét) 

Điều chỉnh độ nét hình ảnh. Chỉnh càng cao thì hình 
ảnh càng sắc nét hơn. Chỉnh càng thấp thì hình ảnh 
càng mềm hơn. 

50 

 

Gamma mode 

Chọn đường cong hiệu chỉnh gamma 
• Graphics (đồ họa): giúp hình ảnh được tái tạo ở sắc 
độ vừa phải. Bạn có thể được tái tạo với sắc độ tự 
nhiên. 

• Text (văn bản): tương phản trắng đen. Phù hợp cho 
hình chứa nhiều đoạn văn. 

Graphics 

 

Color temp 
(nhiệt độ màu) 

Chọn nhiệt độ màu mong muốn phù hợp với hình ảnh 
Trường hợp tín hiệu máy tính 
• High: làm phần màu trắng trở thành hơi xanh dương 
• Middle: làm phần màu trắng trở thành hơi đỏ 
• Low: làm phần màu trắng trở thành hơi xanh lục 
Trường hợp tín hiệu video 
• High: Làm phần màu trắng trở thành hơi xanh 

dương và sắc độ màu lạnh. 
• Middle: Làm phần màu trắng có sắc độ tự nhiên. 
• Low: Làm phần màu trắng trở thành hơi đỏ và sắc 
độ màu ấm. 

 
High 
 
 
 
Low (Video/S-
Video) 

Volume Chỉnh âm lượng. 30 
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Menu Tín hiệu 
 
Menu Tín hiệu được dùng để điều chỉnh tín hiệu vào. 
 
Menu chỉnh tín hiệu (Khi tín hiệu vào từ máy tính) 
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Chú ý 
Chú ý rằng nếu máy chiếu được dùng cho mục đích lợi nhuận hoặc trình chiếu nơi công 
cộng, việc sửa đổi hình ảnh gốc bằng cách chuyển tỷ lệ hình ảnh (wide mode) có thể xâm 
phạm đến bản quyền tác giả hay nhà sản xuất.  

Các mục cài đặt Chức năng Cài đặt ban đầu 
Adjust signal… (chỉnh hình ảnh) 
 Dot Phase Chỉnh điểm ảnh (dot phase) của bảng tín 

hiệu LCD và tín hiệu đưa ra từ máy tính. 
Chỉnh cho hình ảnh đẹp hơn sau khi đã 
được chỉnh bằng cách nhấn nút APA. 

Cài đặt tùy theo tín 
hiệu vào 

 H Size Chỉnh chiều ngang hình ảnh đưa ra từ máy 
tính. Điều chỉnh cài đặt tùy theo điểm ảnh 
của tín hiệu vào. 
(xem chi tiết trang 56) 

Cài đặt tùy theo tín 
hiệu vào 

 Shift Điều chỉnh vị trí của hình ảnh. H điều 
chỉnh vị trí ngang của hình ảnh. V điều 
chỉnh vị trí dọc của hình ảnh. Khi chỉnh H 
tăng, hình ảnh dịch chuyển sang phải; và 
khi chỉnh H giảm, hình ảnh dịch chuyển 
sang trái. 

Khi chỉnh V tăng, hình ảnh dịch chuyển 
lên trên; khi chỉnh V giảm, hình ảnh dịch 
chuyển xuống dưới. 

Dùng các phím ◄ hoặc ► để chỉnh vị trí 
ngang và các phím ▲ hoặc ▼ để chỉnh vị 
trí dọc. 

Cài đặt tùy theo tín 
hiệu vào 

Aspect (Trường  hợp tín 
hiệu video) Bạn có thể đặt tỉ lệ cạnh của hình ảnh để 

hiển thị tín hiệu nhập hiện thời. Mục này 
chỉ hoạt động với tín hiệu nhập video (các 
số nhớ cài đặt sẵn từ 1 đến 11) 

• 4:3 : Chọn để hiển thị một hình với  tỉ lệ 
cạnh thông thường là 4:3. 

• 16:9 : Chọn để xem hình đã bị nén. 

Cài đặt tùy theo tín 
hiệu vào 

Aspect (Trường hợp tín 
hiệu PC) Bạn có thể đặt tỉ lệ cạnh của hình được 

hiển thị cho tín hiệu nhập hiện thời. Mục 
này chỉ hoạt động với tín hiệu PC (các số 
nhớ cài đặt sẵn là 21 đến 56, 60) 
• Full 1: Hiển thị một hình ảnh dọc 
hoặc ngang để lấp đầy màn hình mà 
không biến đổi tỉ lệ cạnh của hình gốc. 
• Normal: Hiển thị hình ảnh trong khi 
ánh xạ một pixel cơ sở của ảnh nhập 
tương ứng với đúng một pixel của màn 
hình màu LCD. Ảnh này sẽ rõ nhưng 
kích thước ảnh sẽ nhỏ hơn. 
•  4:3: đặt tỉ lệ cạnh là 4:3. 
• 16:9: đặt tỉ lệ cạnh là 16:9. 

Cài đặt tùy theo tín 
hiệu vào 
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Bộ nhớ cài sẵn 
Máy chiếu này đã có sẵn 43 loại dữ liệu 
cài sẵn cho các tín hiệu vào. Khi một tín 
hiệu đã cài sẵn đi vào, máy sẽ tự động 
phát hiện loại tín hiệu và gọi lại dữ liệu 
cho tín hiệu này từ bộ nhớ cài sẵn để 
chỉnh hình ảnh tối ưu. 
Số dữ liệu lưu và loại tín hiệu được hiển 
thị trong menu Information (xem trang 
43). Bạn cũng có thể chỉnh dữ liệu cài 
sẵn thông qua menu Signal. 
Máy chiếu này có 20 loại bộ nhớ dành 
cho người dùng cho mỗi ngõ vào Input 
A và Input B, mà trong đó bạn có thể lưu 
cài đặt của dữ liệu đã điều chỉnh cho một 
tín hiệu nhập chưa cài sẵn. 
Khi một tín hiệu chưa cài sẵn đi vào lần 
đầu tiên, một số nhớ được hiển thị là 0. 
Khi bạn chỉnh dữ liệu của tín hiệu dùng 
menu Signal, nó sẽ được đăng ký trong 
máy chiếu này. Nếu nhiều hơn 20 mẫu 
bộ nhớ người dùng định nghĩa được 
đăng ký thì bộ nhớ mới nhất luôn ghi đè 
lên bộ nhớ cũ nhất. 

Xem bảng trang 57 để biết tín hiệu nào 
được đăng ký vào bộ nhớ cài sẵn. 
 
Từ chỗ dữ liệu các tín hiệu sau đây được 

gọi lại từ bộ nhớ cài sẵn, bạn có thể dùng 
các phần dữ liệu cài sẵn bằng cách chỉnh 
“H Size”. Hiệu chỉnh cho tốt hơn bằng 
cách chỉnh “Shift”. 
 

 
 

  
 

Khi tỷ lệ cạnh của tín hiệu vào không 
phải là 4:3 thì một phần của màn hình sẽ 
có màu đen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chú ý
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Menu Chức năng (cài đặt máy) 
Menu  Chức năng dùng để thay đổi cài đặt của máy chiếu. 
 

 
 
 
Các mục cài đặt Chức năng Cài đặt ban đầu 
Smart APA (APA 
thông minh) 

Chức năng APA (Auto Pixel Alignment) sẽ tự 
động chỉnh “Dot Phase”, “H Size” và “Shift” 
trong menu Signal cho tín hiệu vào từ máy tính. 
• On(mở): khi nhận tín hiệu vào từ máy tính, chức 

năng APA sẽ tự động kích hoạt cho hình ảnh rõ 
nét. Khi một tín hiệu đã được chỉnh bởi chức 
năng “Smart APA” thì tín hiệu này sẽ không 
được chỉnh lại kể cả khi tháo cáp và nối lại, hoặc 
thay đổi kênh tín hiệu vào. Bạn có thể chỉnh 
hình ảnh bằng cách nhấn nút APA trên bộ điều 
khỉển từ xa ngay cả khi đang mở chức năng 
Smart APA. 

• Off( tắt): chức năng Smart APA sẽ hoạt động 
khi bạn nhấn nút APA trên bộ điều khiển từ xa. 

On 

Auto Input Search (bộ 
dò tín hiệu vào tự động) 

Khi mở, máy chiếu sẽ dò tín hiệu vào theo các 
trình tự như sau: Input A, B, *C/Video/S-Video. 
Bộ phận này sẽ báo kênh tín hiệu vào khi bạn 
nhấn nút INPUT. 
*Chỉ với máy VPL-CX125/CX155 

Off  

Test Pattern Khi đặt “On”, một mẫu thử sẽ được hiển thị trên 
màn hình trong suốt quá trình điều chỉnh “V 
Keystone” hoặc *“Side Shot” 
* Chỉ với máy VPL-CX125/CX155  

Off 

Speaker Đặt “Off” để ngắt âm thanh của loa trong máy. 
Khi đặt “Off”, dòng chữ “Speaker: Off” xuất hiện 
trên màn hình khi bạn bật nguồn. 

On  

Start Up Image • On: Hiển thị Start Up Image trên màn hình sau 
khi bật nguồn. 
• Off: Không hiển thị Start Up Image trên màn 
hình sau khi bật nguồn. 

On  
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Các mục cài đặt Chức năng Cài đặt ban đầu 
Standby Mode Khi đặt “Low”, sự tiêu thụ năng lượng sẽ thấp 

trong chế độ standby (chờ) 
Standard 

Power Saving Chọn chế độ Power Saving. 
• Lamp off: Đèn chiếu tắt nếu không có tín hiệu 
nào đi vào trong khoảng 10 phút. Đèn chiếu lại 
khi có một tín hiệu đi vào hoặc khi bất cứ phím 
nào được nhấn. 
• Standby: Máy chiếu đi vào chế độ Standby nếu 
không có tín hiệu nào đi vào trong khoảng 10 
phút. Để dùng máy chiếu phải bật nguồn trở lại. 
• Off: Máy chiếu sẽ không đi vào chế độ Power 
Saving 

Off 

Panel Key Lock Khóa tất cả các phím của bảng điều khiển trên mặt 
trên của máy chiếu để máy chiếu chỉ có thể vận 
hành với bộ điều khiển từ xa. 
Để khóa các phím của bảng điều khiển, đặt “On”. 
Khi được đặt “On”, việc nhấn giữ nút  trên 
bảng điều khiển trong khoảng 10 giây sẽ bật máy 
chiếu lại nếu nó đang ở trong chế độ standby, và 
bật máy chiếu sang chế độ standby nếu nguồn 
đang bật. Nếu bạn nhấn và giữ nút MENU khoảng 
10 giây khi nguồn đang bật, khóa sẽ được giải 
phóng và “Panel Key Lock” được tự động đặt 
“Off”. 

Off 

Security Lock Bật chức năng khóa bảo mật của máy chiếu. 
Khi đặt “On”, chức năng khóa bảo mật được bật 
và khóa máy chiếu nếu đã cài một mật khẩu. 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xem “Khóa an 
toàn” tại trang 29. 

Off 

 
Chú ý 
• Nhấn nút APA khi hình ảnh đã hiển thị đầy đủ trên màn hình. Nếu hình ảnh chiếu lên có 
đường viền đen bao quanh, Thì chức năng APA sẽ không hoạt động tốt và một số phần 
của hình ảnh có khi không hiển thị trên màn hình. 
• Bạn có thể hủy việc điều chỉnh bằng cách nhấn nút APA lần nữa khi chữ “Adjusting” 
xuất hiện trên màn hình. 
• Tùy tín hiệu vào mà hình ảnh có thể được chỉnh không hoàn hảo lắm. 
• Điều chỉnh các mục “Dot Phase”, “H Size” và “Shift” trên menu Signal khi bạn điều 
chỉnh hình ảnh bằng tay. 
• Khi “Standby mode” được đặt “Low”, thì không thể dùng chức năng điều khiển qua 
mạng hoặc chức năng trình diễn qua mạng được. 
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Menu Cài đặt 
 

Menu cài đặt dùng để thay đổi các cài đặt cho máy chiếu.  

 
 
 
Các mục cài đặt Chức năng  Cài đặt ban đầu 

V Keystone (chỉnh  
vuông hình đứng) 

Hiệu chỉnh hiện tượng méo theo hình thang 
của hình ảnh gây ra bởi góc chiếu. Chọn 
“Auto” để hiệu chỉnh tự động, hoặc “Manual”  
để hiệu chỉnh tay dùng các nút / / / . 
Khi cạnh đáy dài hơn cạnh trên của hình 

thang : cài giá trị thấp hơn. 
 
Khi cạnh trên dài hơn cạnh đáy của hình 

thang : cài giá trị cao hơn. 

Auto 

Side Shot (Chỉ cho máy
VPL-CX125/CX155) 

Hiệu chỉnh hiện tượng méo theo hình thang 
ngang của hình ảnh dùng các nút / / / . 

Khi cạnh phải dài hơn cạnh trái  
Cài giá trị cao hơn (hướng +) 
Khi cạnh trái dài hơn cạnh phải  
Cài giá trị thấp hơn (hướng -) 
Cài mức độ hiệu chỉnh là “0” nếu bạn 
muốn chỉnh hình này rộng hơn chỉ dùng “V 
Keystone”. 

 

Image Flip 
(Lật hình) 

Lật hình theo chiều ngang và/hay chiều dọc 
• Off: hình không lật. 
•  HV: lật hình theo chiều ngang và chiều dọc. 
•  H: lật hình theo chiều ngang. 
•  V: lật hình theo chiều dọc. 

Off  
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Lamp Mode (chế độ 
đèn chiếu) 

Chỉnh độ sáng đèn chiếu dùng trong suốt quá 
trình chiếu. 
•  High: trình chiếu với độ sáng cao 
•  Standard: giảm tiếng ồn của quạt và năng 

lượng tiêu thụ. Độ sáng của hình được chiếu 
sẽ thấp hơn so với cài đặt “High” 

Standard  

IR Receiver 
(Bộ nhận tín hiệu hồng 
ngoại điều khiển từ 
xa) 

Chọn bộ dò tín hiệu điều khiển từ xa (IR 
Receiver) trên mặt trước và sau của máy chiếu. 
• Front & Rear: Kích hoạt cả đầu dò trước và 
sau máy chiếu. 
• Front: Chỉ kích hoạt đầu dò trước. 
• Rear: Chỉ kích hoạt đầu dò sau. 

Front & Rear 

ID Mode (Chỉ cho 
VPL-CX125/CX155) 

Gán số ID (1 đến 3) cho máy chiếu khi bạn 
muốn điều khiển tối thiểu 2 máy chiếu với bộ 
điều khiển từ xa đi kèm. Khi mục này được cài 
là ‘1’, bạn có thể điều khiển máy chiếu với bộ 
điều khiển từ xa với nút ID MODE được đặt là 
“1”. Khi ID Mode được đặt “All”, bạn có thể 
điều khiển tất cả các máy chiếu với bộ điều 
khiển từ xa này phụ thuộc vào nút ID MODE 
của bộ điều khiển từ xa. 

All 

Direct Power On 
(Bật nguồn trực tiếp) 

Cài “On” nếu bạn đang dùng một ngắt mạch để 
bật, tắt nguồn của cả hệ thống. Bạn có thể tắt 
nguồn mà chỉ cần rút dây nguồn, không cần 
nhấn nút .  

Off 

High Altitude Mode 
(Chế độ hoạt động ở 
vùng cao so với mực 
nước biển) 

Cài đặt “On” khi máy chiếu ở độ cao 1500m 
trở lên. 

Off  

Security Lock (khóa 
an toàn) 

Bật chức năng khóa an toàn. 
Cài đặt “On”, bật chức năng khóa an toàn để 
khóa máy chiếu khi đã cài password. 
Xem chi tiết về khóa an toàn ở trang 20. 

Off  

 
Chú ý 
Việc điều chỉnh V Keystone tự động có khi không hiệu chỉnh hiện tượng méo  hình 
thang một cách hoàn hảo, phụ thuộc vào nhiệt độ phòng  hoặc góc màn hình. 
Nếu High Altitute Mode được bật On tại cao độ dưới 1500 m, độ tin cậy của đèn 
chiếu có thể bị giảm. 
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Menu Thiết lập máy chiếu 
Menu Setup được dùng để thay đổi cách hiển thị các menu. 

 
 
Các mục cài đặt Chức năng Cài đặt ban đầu 
Status (tình trạng hiển
thị trên màn hình) 

Cài đặt hiển thị trên màn hình  
Khi đặt “Off”, tắt tất cả hiển thị trên màn 
hình ngoại trừ các menu, thông báo khi tắt 
nguồn và các cảnh báo. 

On 

Language (ngôn ngữ) Chọn ngôn ngữ trong menu và ngôn ngữ 
hiển thị trên màn hình. Các ngôn ngữ khả 
hữu: Anh, Hà Lan, Pháp, Ý, Đức, Tây 
Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Nhật, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Ả Rập…) 

English 

Input-A Signal Sel. Chọn tín hiệu “Auto”, “Computer”, 
“Component”, hoặc “Video GBR” vào 
thông qua đầu nối INPUT A.  
Khi “Auto” được chọn, loại tín hiệu nhập 
được phát hiện tự động. 
Nếu tín hiệu nhập không được hiển thị 
chính xác khi mục này đã cài Auto, chọn 
mục này theo tín hiệu nhập. 

Auto 

Color System Chọn hệ màu của tín hiệu ngõ vào. 
Nếu bạn chọn “Auto”, máy chiếu sẽ dò hệ 
màu của tín hiệu ngõ vào tự động. Nếu 
hình ảnh bị méo mó hoặc mất màu, chọn 
hệ màu tùy theo tín hiệu ngõ vào. 
Khi hệ màu của tín hiệu nhập là PAL60, 
chọn “PAL”. Nếu “Auto” được chọn, 
không thể dò được hệ màu. 

Auto 

Lamp Timer Reset Khi thay thế đèn chiếu, cài đặt lại đồng hồ 
của đèn. 

_ 
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Menu Thông tin 
Menu Information hiển thị tên sản phẩm, số sản xuất, tần số ngang dọc của tín hiệu vào 
và tuổi thọ đèn.  
 

 
 
Các mục cài đặt Chức năng 
fH Hiển thị tần số ngang của tín hiệu vào. 

Giá trị hiển thị là gần đúng. 
fV Hiển thị tần số dọc của tín hiệu vào. 

Giá trị hiển thị là gần đúng. 
Memory No. Hiển thị số nhớ cài sẵn của tín hiệu nhập. 
Signal type Hiển thị loại tín hiệu ngõ vào. 
Lamp Timer Báo thời gian đèn hoạt động. 

 

Chú ý 
• Tần số ngang và tần số dọc có khi không được hiển thị phụ thuộc vào tín hiệu ngõ vào 
dùng trên máy chiếu. 
• Bạn không thể thay đổi những hiển thị đã liệt kê ở trên. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tên sản phẩm 

Số sản xuất 

Số ghi nhớ của 
tín hiệu vào 

Loại tín hiệu 
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Tín hiệu vào và các mục có thể điều chỉnh/ thiết lập  
Một vài mục trong menu không thể điều chỉnh phụ thuộc vào tín hiệu nhập như chỉ ra 
trong các bảng sau đây. Các mục không thể điều chỉnh được được hiển thị trên menu này. 

 
Menu Picture (menu hình ảnh) 

 
: điều chỉnh được/ có thể cài đặt 

- : không điều chỉnh được/ không thể cài đặt 
*1: Ngoại trừ B & W 
*2: Chỉ với NTSC3.58 và NTSC4.43, ngoại trừ B & W 
*3: Chỉ với bộ nhớ cài sẵn số 3, 4.  

Menu Signal 

 
: điều chỉnh được/ có thể cài đặt 

- :   không điều chỉnh được/ không thể thiết lập 
*4: Có thể cài đặt ngoại trừ số nhớ cài sẵn 49. 
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  Bảo trì 
Thay bóng đèn 
 
Đèn được sử đuợc như một nguồn sáng 
có hạn. Hãy thay thế đèn trong các 
trường hợp sau: 
• Khi đèn cháy hỏng hoặc mờ. 
• Khi dòng chữ “Please replace the 

Lamp and clean the Filter.” xuất hiện 
trên màn hình. 

• Khi đèn báo LAMP/COVER chớp đỏ 
(chớp 3 cái một lần). 

Tuổi thọ đèn thay đổi tùy thuộc vào điều 
kiện sử dụng. 
Sử dụng đèn chiếu LMP-C200 để thay 
thế. 
Sử dụng bất cứ loại đèn nào khác ngoài 
LMP-C200 đều có thể làm hỏng máy 
chiếu. 
 

Chú ý 
Đèn rất nóng sau khi tắt máy với nút 

. Nếu bạn chạm vào đèn, bạn có thể 
sẽ bị bỏng. Khi bạn thay đèn, phải chờ 
ít nhất một tiếng để cho đèn nguội. 
 
Chú ý 
Nếu đèn vỡ, hãy liên hệ nhân viên kỹ 
thuật của Sony để thay đèn và kiểm tra 
lại bên trong. 

1. Tắt máy chiếu, tháo dây nguồn 
AC khỏi ổ cắm điện xoay chiều. 

 
 

Khi thay đèn sau khi dùng máy 
chiếu phải đợi tối thiểu 1 giờ để 
đèn nguội. 

2. Mở miếng chắn đèn bằng cách 
tháo 3 con ốc dùng một tuốc-nơ-
vít Phillips. 

 
 
 
 

Nếu bạn thao tác với máy chiếu treo trên 
trần nhà, giữ miếng chắn đèn để nó 
không bị rơi khi tháo các con ốc. 
 

 
3. Đặt các ngón tay dưới miếng 

chắn đèn và nâng nó lên để tháo 
bỏ đèn. 

 
 

4. Tháo 3 con ốc trên bộ phận đèn 
bằng tuốc-nơ-vít Phillips (1), giữ 
núm (2), rồi nhấc bộ phận đèn ra. 

Chú ý 

Chú ý
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Không để các vật làm bằng kim loại, các 
vật dễ cháy, v.v.v… rơi vào trong khe 
thay đèn. 
 

5. Đặt đèn chiếu mới vào bằng mọi 
cách cho đến khi nó được định vị 
an toàn.(1). Vặn khít 3 con ốc 
(2). 

 
 
 

• Cẩn thận, tránh chạm vào mặt kính của 
đèn. 
• Nguồn sẽ không bật nếu đèn không 
được lắp đúng một cách hoàn hảo. 

6. Trả miếng chắn đèn về lại vị trí 
ban đầu và vặn chặt 3 con ốc với 
tuốc-nơ-vít Phillips. 

 
 

 
 

 
Đóng nắp che đèn cẩn thận. Nếu không 
máy chiếu có thể không bật lên được. 
(Trang 50) 
 

7. Nối dây nguồn. 
Đèn báo ON/STANDBY chớp 
sáng đỏ. 
 

8. Nhấn nút  để bật máy chiếu. 
9. Nhấn nút MENU, rồi chọn menu 

Setup. 
10. Chọn “Lamp Timer Reset”, rồi 

nhấn nút ENTER. 

 
11. Chọn “Execute” với nút ▼ rồi 

nhấn nút ENTER. 
Lamp Timer được khởi tạo là 0, 
và câu “Change the Lamp and 
clean the Filter?” được hiển thị 
trong màn hình menu. 
Tham khảo trang 47 cho “Vệ 
sinh bộ lọc khí”. 
 

 

12.  Chọn “Yes” với nút ▲ 

Dòng “Lamp Timer Reset 

Chú ý 

Chú ý 

Chú ý
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Complete!” sẽ hiển thị trên màn 
hình menu. 

 

 

Để xóa thông điệp, nhấn bất cứ nút nào 
trên bảng điều khiển của máy chiếu  
hoặc trên bộ điều khiển từ xa. 

 
Việc vứt bỏ đèn đã qua sử dụng 

Với khách hàng ở USA 

Đèn trong sản phẩm này có chứa thủy 
ngân. Việc vứt bỏ các vật chất này có khi 
đặt ra các mối quan tâm về môi trường. 
Cho thông tin về việc vứt bỏ hoặc về bãi 
rác thải, vui lòng liên hệ người có thẩm 
quyền ở địa phương bạn hoặc tổ chức 
Electronic Industries Alliance 
(www.eiae.org). Đèn chứa thủy ngân. 
Việc vứt bỏ phải tuân theo luật của địa 
phương, bang và chính phủ. 

 

  

  
 
Disposal of the used lamp 
For the customers in the USA 
This product contains mercury. Disposal 
of this product may be regulated if sold 
in the United States. For disposal or 
recycling information, please contact 
your local authorities or the Electronics 
Industries  
Alliance (http://www.eiae.org). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chú ý 

http://www.eiae.org/
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Vệ sinh lọc gió  
 
Bộ lọc khí nên được vệ sinh bất cứ khi 
nào thay đèn. 
Tháo bộ lọc khí rồi loại bỏ chất bẩn với 
một máy hút bụi. 
Thời gian cần phải vệ sinh bộ lọc khí 
thay đổi phụ thuộc vào môi trường sử 
dụng  và cách sử dụng máy chiếu. 
 

1. Tắt  nguồn và rút dây điện nguồn. 
2. Tháo nắp bộ lọc khí. 

  
3. Tháo bộ lọc khí khỏi từng cái 

cạm (7 vị trí) trên nắp bộ lọc khí. 

  
4. Vệ sinh bộ lọc khí với một máy   

hút bụi. 
5. Gắn bộ lọc khí lại sao cho khớp 

với từng cạm (7 vị trí) trên nắp 
bộ lọc khí. 

 
Chú ý 
Có một sự khác biệt giữa phía trước 
và phía sau của bộ lọc khí. Gắn bộ 
lọc khí với các ô đối diện cạnh trên 
như trong minh họa này. 
 
6. Đặt nắp bộ lọc khí trở lại. 
 
Chú ý 
• Nếu chất bẩn không thể loại bỏ 
khỏi bộ lọc khí, phải thay thế bộ lọc 

khí. Chi tiết về bộ lọc khí mới, liên 
hệ nhân viên kỹ thuật của Sony. 
• Phải gắn nắp bộ lọc khí cho chặt; 
nguồn không thể bật được nếu gắn 
không chắc chắn. (Trang 50) 
• Để xóa một thông báo, nhấn bất cứ 
nút nào trên bảng điều khiển của máy 
chiếu hoặc trên bộ điều khiển từ xa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sách hướng dẫn sử dụng VPL-C series 

Phòng Thiết bị Chuyên Dụng - Công ty Sony Việt Nam 
 49 

 

Xử lý sự cố  
 
Nếu máy chiếu xuất hiện một số trục trặc, hãy tham khảo bảng hướng dẫn sau để chẩn 
đoán và sửa chữa. Nếu vẫn còn trục trặc, hãy liên hệ với nhân viên kỹ thuật Sony.  
 
Điện 
Biểu hiện Nguyên nhân và cách xử lý 
Máy không mở được • Tắt và mở nguồn bằng nút trong khoảng thời 

gian quá ngắn. 
 Chờ khoảng 60 giây trước khi mở máy  

• Nắp che đèn bị hở. 
 Đóng chặt nắp che đèn (xem trang 46). 

• Nắp bộ lọc gió bị hở. 
 Đóng chặt nắp bộ lọc gió (xem trang 47). 

 
Hình ảnh 
Biểu hiện Nguyên nhân và cách xử lý 
Không có 
hình 

•  Dây cáp bị tháo ra hoặc kết nối sai. 
 Kiểm tra xem các kết nối có đúng hay chưa (xem trang 15). 

•  Kết nối sai. 
 Máy chiếu tương thích với DDC2B (Digital Data Channel 2B). 
Nếu máy tính của bạn tương thích với DDC, hãy bật máy theo 
các bước sau: 
1.  Nối máy chiếu với máy tính. 
2.  Mở máy chiếu lên. 
3.  Khởi động máy tính. 

•  Chọn ngõ vào sai. 
 Chọn nguồn vào đúng (xem trang 25). 

•  Hình bị tắt.  
 Hãy nhấn nút PIC MUTING để thoát chế độ tắt hình (xem 
trang 16, 18, 20). 

• Tín hiệu máy tính không được cài đặt để kết xuất ra màn hình 
ngoại vi hoặc được cài đặt để kết xuất ra cả màn hình ngoại vi và 
màn hình LCD của máy tính. 
 Cài đặt tín hiệu máy tính để chỉ kết xuất ra màn hình ngoại vi 
(xem trang 23). 

Hình ảnh bị 
nhiễu 

• Nhiễu có thể xuất hiện trên nền tùy theo sự kết hợp số điểm của tín 
hiệu vào từ máy tính và số lượng điểm ảnh trên màn hình LCD. 
 Thay mẫu màn hình desktop của máy tính kết nối. 

• Tín hiệu video đầu vào bị nhiễu, rung. 
 Sử dụng một bộ hiệu chỉnh dựa vào thời gian TBC để cố gắng 
giảm độ rung . 

Hình ảnh từ 
ngõ INPUT A 
có màu rất lạ. 

• Thiết lập “Input-A Signal Sel.” trong menu Setup bị sai. 
    Chọn đúng “Computer”, “Video GBR”, hay “Component” theo 
tín hiệu vào (xem trang 42). 

Dòng “Please 
check Input-A 
Signal Sel” 

Cài đặt của “Please check Input-A Signal Sel” trong menu Setup 
không đúng. 

 Chọn đúng “Computer,” “Video GBR” hoặc “Component” theo 
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xuất hiện 
không mong 
đợi trong quá 
trình nhập tín 
hiệu chính xác 
từ INPUT A 
 

tín hiệu nhập. (xem trang 42) 

Màn hình hiển 
thị không xuất 
hiện. 

“Status” trên menu Setup bị tắt sang “Off”. 
 Thiết lập “Status” trên menu Setup sang “On” (xem trang 42). 

Cân bằng màu 
sai 

Chỉnh hình ảnh không thích hợp. 
 Chỉnh hình ảnh (xem trang 35) 

Hệ thống màu trên máy chiếu bị sai. 
 Thiết lập “Color System” trên menu Setup phù hợp với hệ thống 
màu ở ngõ vào (xem trang 42). 

Hình ảnh quá 
tối 

•  Chỉnh không đúng độ tương phản và độ sáng. 
 Chỉnh đúng độ tương phản và độ sáng trên menu Picture (xem 
trang 35) 

•  Đèn cháy hỏng hoặc bị mờ. 
 Thay đèn mới (xem trang 45). 

Hình ảnh 
không rõ. 

•  Hình nằm ngoài tiêu cự. 
 Điều chỉnh tiêu cự (xem trang 27). 

• Ánh sáng tụ lại trên thấu kính. 
 Để máy mở (mở nguồn) trong khoảng 2 giờ. 

Hình ảnh tràn 
ra khỏi màn 
hình. 

Nút APA được nhấn dù có những lề tối quanh hình. 
 Chiếu hình ảnh đầy đủ lên màn hình rồi nhấn nút APA. 
 Chỉnh đúng “Shift” trên menu Signal (xem trang 36). 

Hình chập 
chờn. 

Chỉnh không đúng “Dot Phase” trên menu Signal. 
 Chỉnh đúng “Dot Phase” trên menu Signal. (xem trang 36) 

 
Âm thanh 
Biểu hiện Nguyên nhân và cách xử lý 
Không có 
tiếng 

• Dây cáp bị tháo ra hoặc kết nối lỗi. 
 Kiểm tra xem các kết nối có đúng không (xem trang 22) 

• Dùng không đúng loại cáp audio. 
 Dùng cáp âm thanh stereo không điện trở (xem trang 22). 

• Âm thanh bị tắt. 
 Nhấn nút AUDIO MUTING (VPL-CX100/CX120/CX150 
hoặc MUTING (AUDIO) key (VPL-CX125/CX155) để thoát 
khỏi chế độ tắt âm thanh (xem trang 18, 20). 

• Chỉnh âm thanh không đúng.  
 Chỉnh âm thanh với nút VOLUME +/- trên bộ điều khiển từ xa.

• Dòng “Speaker” trên menu Function được đặt sang “Off”. 
 Cài “Speaker” trong menu Function sang “On” (xem trang 38). 

 
Điều khiển từ xa 
Biểu hiện Nguyên nhân và cách xử lý 
Bộ điều khiển • Hết pin 
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từ xa không 
hoạt động 

Thay pin mới (xem trang 19,20). 
• Công tắc COMMAND ON/OFF được đặt OFF. (VPL-CX125/ 
CX155 only) 
 Đặt sang ON. (page 18) 
• Số ID của máy chiếu được gán trong “ID Mode” trong menu 
Installation không khớp với số ID của nút ID MODE trên bộ điều 
khiển từ xa. (VPL-CX125/CX155 only) 

Gán cùng số ID cho máy chiếu và bộ điều khiển từ xa, hoặc đặt 
“ID Mode”  menu Installation đến “All” (xem trang 18, 41). 

 
Các vấn đề khác 
Biểu hiện Nguyên nhân và cách xử lý 
Các nút của bảng điều 
khiển không hoạt động. 

• Các nút của bảng điều khiển đã bị khóa. 
 Mở khóa các nút của bảng điều khiển (xem trang 
39). 

Quạt quá ồn  Kiểm tra cài đặt của chế độ “High Altitude Mode” 
trong menu Installation (xem trang 41). 

 Kiểm tra để đảm bảo là các lỗ thông hơi không bị che 
khuất. 

 Hãy chắc rằng nhiệt độ phòng không quá cao. 
Bảo trì độ tin cậy sản phẩm của các thành phần máy 
chiếu, tốc độ quay của quạt máy tăng và quạt trở nên hơi 
ồn hơn, khi nhiệt độ phòng tăng hơn bình thường. Nhiệt 
độ bình thường xấp xỉ 25ºC. 

 
Đèn báo 
Biểu hiện Nguyên nhân và cách xử lý 
Đèn báo LAMP/COVER 
nhấp nháy màu cam. 
(Tần suất lặp lại là 2 lần 
chớp sáng/chu kì) 

• Nắp che đèn hoặc nắp đậy bộ lọc khí bị hở. 
 Gắn chặt nắp (xem trang 45 và 47). 

Đèn báo LAMP/COVER 
nhấp nháp màu cam. 
(Tần suất lặp lại là 3 lần 
chớp sáng/chu kì) 
 

• Đèn chiếu hết thời hạn sử dụng. 
 Thay đèn (xem trang 45). 

• Đèn chiếu quá nóng. 
 Chờ khoảng 60s để đèn nguội, sau đó bật máy trở 
lại. 

Đèn báo ON/STANDBY 
nhấp nháy màu đỏ. 
(Tần suất lặp lại là 2 lần 
chớp sáng/chu kì) 

• Nhiệt độ bên trong máy cao bất thường. 
 Kiểm tra để chắc chắn rằng không có vật gì đang che 

kín các lỗ thông hơi. 
• Máy chiếu được sử dụng ở vùng cao 
    Đảm bảo rằng “High Attitude Mode” trong menu 
Setup được bật “On”. (Xem trang 41) 

Đèn báo ON/STANDBY 
nhấp nháy màu đỏ. 
(Tần suất lặp lại là 4 lần 
chớp sáng/chu kì) 

• Quạt bị vỡ 
 Liên hệ ngay với nhân viên kĩ thuật Sony. 

Đèn báo ON/STANDBY 
nhấp nháy màu đỏ. 

Sau khi đèn báo ON/STANDBY chớp, rút dây nguồn AC 
khỏi ổ điện, cắm lại dây nguồn vào ổ điện, sau đó bật 
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(Tần suất lặp lại là 6 lần 
chớp sáng/chu kì) 

máy chiếu trở lại. Nếu đèn ON/STANDBY vẫn chớp đỏ 
và vấn đề vẫn tồn tại thì hệ thống điện tử đã bị hỏng. 

 Liên hệ ngay với nhân viên kỹ thuật Sony. 
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Các thông điệp 
Các thông điệp mang tính cảnh báo 
Xem danh sách sau để hiểu được ý nghĩa các thông báo hiển thị trên màn hình 
Thông báo Ý nghĩa của các thông báo và cách xử lý 
High temp.! Lamp off in 1 
min (Nhiệt độ cao! Đèn sẽ 
tắt trong vòng 1 phút) 

Nhiệt độ bên trong máy chiếu quá cao. 
 Tắt nguồn. 
 Kiểm tra để đảm bảo là không có gì che kín các lỗ 

thông hơi. 
Frequency is out of range! 
(Tần số ở ngoài phạm vi 
hoạt động) 

● Tín hiệu nhập không thể chiếu được khi tần số vượt ra 
ngoài phạm vi chấp nhận của máy chiếu. 
● Cài đặt độ phân giải của tín hiệu ra của máy tính quá 
cao. 
    Nhập một tín hiệu ở trong phạm vi tần số cho phép. 

Please check Input-A 
Signal Seg. 
(Vui lòng kiểm tra Input-A 
Signal Seg) 

Bạn phải nhập một tín hiệu RGB từ máy tính khi dòng 
“Input-A Signal Seg” trong menu Setup được cài 
“Component”. 
    Cài đúng “Input-A Signal Seg”.(xem trang 42) 

Please replace the Lamp 
and clean the Filter. 
(Vui lòng thay thế đèn 
chiếu và vệ sinh bộ lọc) 

● Đã đến lúc để thay đèn chiếu và làm vệ sinh bộ lọc khí. 
     Thay đèn (xem trang 45) và làm vệ sinh bộ lọc khí 
(xem trang 47). 
● Nếu thông điệp này xuất hiện lại sau khi bạn đã thay 
bóng đèn thì quá trình thay bóng đèn chưa hoàn thiện. 
     Thực hiện các thao tác trong bước 9 đến 12 trên 
trang 46. 
Chú ý 
Để xóa một thông điệp, hãy nhấn bất cứ nút nào trên 
bảng điều khiển của máy chiếu hoặc trên bộ điều khiển 
từ xa. 

High temp.! 
Probably use in high 
altitude. Switch to high 
altitude mode on? Yes  
No  

Nhiệt độ bên trong máy quá cao. 
 Khi dùng máy chiếu ở cao độ 1500 m trở lên, đặt 

“High Altitude Mode” trên menu Installation đến “On” 
(xem trang 41). 

 Nếu thông điệp này xuất hiện trên màn hình khi đang 
dùng máy chiếu tại cao độ bình thường, kiểm tra để đảm 
bảo rằng không có bất cứ vật gì chắn mất các lỗ thông 
hơi (xem trang 14). 

 
Các thông điệp thận trọng 
Xem danh sách sau để hiểu được các thông báo hiển thị trên màn hình 
 
Thông báo Ý nghĩa và cách xử lý 
Not applicable! Bạn đã nhấn sai nút.. 

 Hãy nhấn nút thích hợp. 
The panel keys are locked! Mục “Panel Key Lock” ở menu Function được bật sang 

“On”. 
 Tất cả các phím trên bảng điều khiển của máy 

chiếu đã bị khoá. Vận hành máy chiếu bằng các phím 
trên bộ điều khiển từ xa (xem trang 39). 
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Chi tiết kỹ thuật 
 
Đặc điểm quang học 
Hệ thống chiếu 

3 tấm LCD , 1 ống kính 
chiếu, 3 hệ thống cửa xập 
màu chính. 

LCD panel 0.79-inch XGA panel, 
2,359,296 pixels (1024 × 768 
× 3) 

Lens  Ống kính phóng to, thu nhỏ 
1,2 lần 
Tiêu điểm 23,5 đến 28,2 mm. 

Lamp  Đèn cao áp, cực tím, công 
suất 200 W  

Cỡ ảnh chiếu: 
Từ 40 đến 300 inches (đo  
theo đường chéo) 

Light output  VPL-CX150/CX155: 3500 
lm 
VPL-CX120/CX125: 3000 
lm 
VPL-CX1000: 2700 lm 
(Khi chế độ đèn được đặt là 
cao – High) 

Khoảng cách chiếu  
Khi một tín hiệu XGA vào: 
40-inch: từ 1.2  đến 1.4 m 

(từ 3.9 đến  4.6 feet) 
60-inch: từ 1.8 đến 2.1 m 

(từ 5.9 đến  6.9 feet) 
80-inch: từ 2.4 đến 2.8 m 

(từ 7.9 đến  9.2 feet) 
100-inch: từ 3.0 đến 3.5 m 

(từ 9.8 đến 11.5 feet) 
120-inch: từ 3.6 đến 4.1 m 

(từ 11.8đến 13.5 ft) 
150-inch:từ  4.5 đến  5.2 m 

(từ 14.8 đến 17.1 ft) 
180-inch: từ 5.4 đến 6.2 m 

(từ 17.7 đến 20.3 ft) 
200-inch: từ 6.0 đến 6.9 m 

(từ 19.7đến 22.6 ft) 
250-inch: từ 7.5 đến 8.7 m 

(từ 24.6 đến 28.5 ft) 
300-inch:từ  9.1 đến 10.4 m 

(từ 29.9 đến 34.1 ft) 
Có thể sẽ có một khác biệt nhỏ giữa giá trị thật 
và giá trị trên. 
 
Các đặc điểm về điện 
Hệ thống màu  Hệ thống NTSC3.58/PAL/ 

SECAM/NTSC4.43/PAL-
M/PAL-N/PAL60, được 
chuyển tự động hoặc bằng tay 

(NTSC4.43  là hệ thống màu 
được sử dụng khi chiếu lại 
đoạn video đã được quay ở 
NTSC trên đầu máy video 
loại NTSC4.43 

Độ phân giải 750 TV lines (ngõ vào Video) 
1,024 × 768 điểm ảnh (ngõ 
vào RGB) 

Tín hiệu máy tính yêu cầu:  
fH: từ 19 đến 92 kHz 
fV: từ 48 đến 92 Hz 
(Độ phân giải đầu vào tối đa 
là : SXGA+ 1400 × 1050, fV: 
60 Hz) 

 
1)Thiết lập độ phân giải và tần số của tín hiệu 
ở máy tính được nối với máy chiếu phù hợp 
với bộ tín hiệu đã được cài đặt trước của máy 
chiếu. 
Tín hiệu video có thể dùng: 

Thành phần 15 k RGB/50/60 
Hz, thành phần tăng thêm 
50/60 Hz, DTV (480/60i, 
575/50i, 80/60p, 575/50p, 
720/60p, 720/50p, 1080/60i, 
1080/50i), video tổng hợp, 
video Y/C 

Loa  Hệ thống loa một kênh 
truyền, 40 × 20 mm (1 5/8 
×"2 7/8"inches) 

Loa đầu ra          Công suất tối đa: 1 W × 1 
  
 
Ngõ vào/ngõ ra 
Ngõ vào Video  VIDEO: kiểu âm thanh 

Video tổng hợp : 1 
Vp-p ±2 dB 
Cực âm đồng bộ 
(đầu cuối 75 ohms) 

S VIDEO: Y/C mini DIN 4-pin 
type 
Y (độ sáng): 1 Vp-p 
±2 dB 
Cực âm đồng bộ 
(đầu cuối 75 ohms ) 
0.286 Vp-p ±2 dB 
(NTSC) 
(đầu cuối 75 ohms), 
Nổ ở:  0.3 Vp-p ±2 
dB (PAL) 
(đầu cuối 75 ohms) 

AUDIO: stereo minijack 



Sách hướng dẫn sử dụng VPL-C series 

Phòng Thiết bị Chuyên Dụng - Công ty Sony Việt Nam 
 55 

 

500 mVrms, điện trở 
hơn 47 kilohms 

INPUTA:  HD D-sub15-pin (cái) 
RGB tương đồng/thành phần: 
R/R-Y: 0.7 Vp-p ±2 dB 
(đầu cuối 75 ohms) 
G: 0.7 Vp-p ±2 dB 
(đầu cuối 75 ohms) 
G với đồng bộ/Y: cực âm 
đồng bộ 1 Vp-p ±2 dB  
(đầu cuối 75 ohms) 
B/B-Y: 0.7 Vp-p ±2 dB 
(đầu cuối 75 ohms) 
HD:  
Đầu vào đồng bộ theo chiều 
ngang: cấp TTL, điện trở cao, 
dương/âm 
VD: 
Đầu vào đồng  bộ theo chiều 
dọc: cấp TTL, điện trở cao , 
dương/âm 
AUDIO: Đầu vào 500 
mVrms,điện trở đầu vào  47 
kilohms 

INPUT B  RGB tương đồng HD D-sub 
15-pin (cái) 
R: 0.7 Vp-p ±2 dB (đầu cuối 
75 ohms) 
G: 0.7 Vp-p ±2 dB (đầu cuối 
75 ohms) 
B: 0.7 Vp-p ±2 dB (đầu cuối 
75 ohms) 
HD: Đầu vào đồng bộ theo 
chiều ngang: cấp TTL, điện 
trở cao, dương/âm 
 
VD: Đầu vào đồng  bộ theo 
chiều dọc: cấp TTL, điện trở 
cao, dương/âm  
AUDIO: Stereo minijack,đầu 
vào 500 mVrms, điện trở đầu 
vào  47 kilohms  

INPUT C  NETWORK ( chỉ dùng cho 
VPL-CX125/CX155) 
RJ-45:10BASE-T/ 
100BASE-TX 

OUTPUT  MONITOR OUT’: HD D-sub 
15 chân (cái) 
R, G, B: tăng thêm thống nhất 
là : 75 ohms SYNC/HD, VD: 
4 Vp-p (mở), 1 Vp-p (75 
ohms) 
AUDIO OUT (biến số đầu 
ra): Stereo minijack 
1 Vrms (Khi âm lượng cực 
đại và tín hiệu đầu vào là 500 

mVrms), điện trở đầu ra 5 
kilohms 

REMOTE  RS-232C: D-sub 9 chân 
 
Những đặc điểm chung: 
Kích thước  372 × 90 × 298 mm (14 3/4 × 

3 5/8 × 11 3/4 inches) 
(rộng/dài/cao) 
(không tính các phần nhô ra) 

Trọng lượng xấp xỉ:  4.1 kg (9 lb 1 oz) 
Yêu cầu về dòng điện: 

Dòng AC điện thế từ 100 đến 
240 V,cường độ 2.9 - 1.2 A, 
tần số 50/60 Hz 

Công suất tiêu thụ: 
Tối đa là  285 W 
(khoảng dự phòng (tiêu 
chuẩn): 7 W dự phòng (thấp): 
0.5 W) 

Nhiệt lượng tiêu hao: 
973 BTU 

Nhiệt độ hoạt động 
0°C to 35°C (32°F to 95°F) 

Độ ẩm hoạt động 
35% to 85% (no 
condensation) 

Nhiệt độ ở kho bảo quản 
–20°C to +60°C (–4°F to 
+140°F) 

Độ ẩm ở kho bảo quản 
10% to 90% 

Phụ tùng kèm theo 
Điều khiển từ xa (1 cái ) 
Pin kích thước AA (R6) (2 
cái) (VPLCX125/CX155) 
Pin liti CR2025 (1 cái) 
(VPLCX100/CX120/CX150) 
Đầu ống kính  (1 cái) 
Dây cáp HD D-sub 15 chân 
(dài 2 m) (1 dây) (1-791-992-
xx) 
Dây nguồn AC (1 dây) 
CD-ROM ( gồm có phần 
hướng dẫn hoạt động của 
máy và phần mềm ứng dụng) 
(1 đĩa) 
Sách tham khảo nhanh (1 
quyển) 
Quyển về các qui định an 
toàn (1 quyển) 
Nhãn bảo đảm hàng thật (1 
cái) 
Thiết kế và các đặc điểm kỹ 
thuật có thể bị thay đổi. 
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Chú ý 
Luôn luôn kiểm tra xem máy có hoạt 
động hợp lí không trước khi sử dụng. 
SONY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH 
NHIỆM CHO NHỮNG HƯ HỎNG 
TƯƠNG TỰ NHƯ VẬY, KHÔNG BỒI 
THƯỜNG HOẶC HOÀN TRẢ  
NHỮNG KHOẢN THIỆT HẠI VỀ LỢI 
ÍCH Ở HIỆN TẠI HOẶC TRONG 
TƯƠNG LAI DO MÁY BỊ HỎNG, CẢ 
TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH 

HOẶC QUÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG 
ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO, HAY VÌ BẤT 
CỨ LÝ DO GÌ KHÁC.  
 
Phụ kiện đi kèm 
 
Đèn máy chiếu 
  LMP-C200 (để thay thế) 
Công cụ trình chiếu 
  RM-PJPK1 
. 
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Chân kết nối  
 
Đầu nối INPUT A (HD D-sub 15 chân, cái) 

 
 
Đầu nối INPUT B (HD D-sub 15 chân, cái)  

 
 
Đầu nối RS-232C (D-sub 9chân, cái) 
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Tín hiệu định sẵn  

 



Sách hướng dẫn sử dụng VPL-C series 

Phòng Thiết bị Chuyên Dụng - Công ty Sony Việt Nam 
 59 

 

 
 
Số nhớ bộ nhớ cài sẵn tại tín hiệu nhập 
Tín hiệu analog 
 
Tín hiệu Số của bộ nhớ cài sẵn 
Video (đầu nối video, video S) 1,2 
Thành phần (đầu nối Input A) 3-11 
Video GBR (đầu nối Input A) 3-11 
Máy tính (đầu nối Input A, Input B) 21-50, 55, 56, 60 
 
Lưu ý 
Khi tín hiệu vào khác với tín hiệu thiết lập sẵn được liệt kê ở bảng như trên, hình ảnh có 
thể không được hiển thị đúng.  
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Sơ đồ lắp đặt 
 
Lắp đặt sàn (Trình chiếu phía trước) 
 
 

 
 
Phần này mô tả ví dụ lắp đặt máy chiếu trên bàn làm việc, ..  
 
Xem biểu đồ trang 59 liên quan đến các kích thước lắp đặt. 
 
Các kí tự chữ cái trong hình minh họa chỉ những khoảng cách sau:  
a: khoảng cách giữa màn chiếu và tâm điểm ống kính. 
b: khoảng cách giữa sàn và tâm điểm ống kính. 
c: khoảng cách giữa sàn và điểm dưới cùng của chân đỡ máy chiếu. 
x: khoảng cách giữa sàn và tâm điểm màn chiếu (tự do) 
 
         Đơn vị: mm (inches) 

 

Tâm điểm 
màn chiếu 

Khoảng cách giữa mặt trước khoang 
máy và tâm điểm ống kính 

Mặt 
trước 

khoang 
máy

Mặt trước ống kính 

Tâm điểm ống kính

Sàn

Tường 

Đơn vị : mm (inches) 
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a (N) = {(SS × 23.306/0.7874)–46.6} × 1.025 
a (M) = {(SS × 28.188/0.7874)–45.9} × 0.975 
b = x–(SS/0.7874 × 4.667) 
c = x–(SS/0.7874 × 4.667+61.2) 
Các kích thước cài đặt và phương pháp tính chúng cho mỗi loại ống kính được thể hiện 
như trên. 
Các ký tự alphabetical trong bảng và phương pháp tính chỉ các thông số như sau. 
SS: kích thước màn chiếu đo theo đường chéo (inches) 
a: khoảng cách giữa màn hình và tâm điểm ống kính. 
b: khoảng cách giữa sàn nhà và tâm điểm ống kính. 
c: khoảng cách giữa sàn nhà và chân đỡ máy chiếu. 
x: lấy bất kì 
N: tối tiểu 
M: cực đại 
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Lắp đặt trần (Trình chiếu phía trước) 
 
 

 
 
Phần này mô tả ví dụ lắp đặt máy chiếu trên trần. 
Khi lắp đặt máy chiếu trên trần, sử dụng thiết bị hỗ trợ treo máy chiếu theo đề nghị của 
hãng Sony. 
Đối với ứng dụng treo trần, liên hệ nhân viên kĩ thuật của Sony. 
Xem bảng trang 61 để tham khảo kích thước lắp đặt. 
 
Các kí tự chữ cái trong hình minh họa chỉ các kích thước như sau: 
a’: khoảng cách giữa lỗ gắn với thiết bị hỗ trợ treo trần phía mặt dưới máy chiếu và điểm 
giữa màn chiếu. 
b: khoảng cách giữa lỗ gắn với thiết bị hỗ trợ treo trần ở mặt dưới máy chiếu và trần nhà. 
x: khoảng cách giữa trần nhà với tâm điểm của màn hình. 

Trung tâm màn hình 

Tâm điểm ống kính

Trung tâm  máy chiếu

Trần nhà

Tâm điểm màn hình

Tâm điểm ống kính

Mặt trước 
khoan máy

Tâm điểm 
ống kính 

Khoảng cách mặt trước khoan máy và các 
lỗ gắn kết hỗ trợ cho việc treo máy chiếu 

Tâm điểm ống kính

Lỗ để gắn kết với 
một thiết bị hỗ trợ 
cho việc treo máy 
chiếu 

Đơn vị tính: mm (inches)

Lỗ để gắn với các thiết bị hỗ trợ 
cho việc treo máy chiếu 
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         Đơn vị: mm (inches) 

 
 
a’(N) = {(SS × 23.306/0.7874)+4.7574} × 1.025 
a’(M) = {(SS × 28. 188/0.7874)+75.509} × 0.975 
x = b + (SS/0.7874 × 4.667+53.2) 
 
Các kích thước cài đặt và phương thức tính toán cho mỗi ống kính được chỉ ra như trên. 
 
Các kí tự chữ cái trong biểu đồ và phương thức tính toán được quy định như sau: 
SS: kích thước màn hình đo theo đường chéo (inches) 
a’: khoảng cách giữa lỗ gắn với thiết bị hỗ trợ treo trần phía mặt dưới máy chiếu và điểm 
giữa màn chiếu. 
b: khoảng cách giữa lỗ gắn với thiết bị hỗ trợ treo trần ở mặt dưới máy chiếu và trần nhà. 
x: khoảng cách giữa tâm điểm màn chiếu và trần nhà. 
N: tối tiểu 
M: cực đại 
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Hiệu chỉnh “Side Shot” (VPL-CX125/CX155) và “V Keystone” 
 
Với “Side Shot” (điều chỉnh vuông hình theo chiều ngang) đã hỗ trợ cho máy chiếu này, 
bạn có thể chiếu hình từ cạnh của màn hình. 
Khi chiếu với chỉ điều chỉnh “Side Shot”, bạn có thể chỉnh hiện tượng méo theo chiều 
ngang của màn hình để hiện đầy đủ dùng “Side Shot”. 
Khi chiếu với cả “Side Shot” và “V Keystone” (điều chỉnh vuông hình theo chiều dọc), 

bạn có thể chỉnh hiện tượng méo dọc  và hiện tượng méo ngang  của 
màn hình. 
 

 
Chỉnh các vùng của “Side Shot” và “V Keystone” 
Vùng méo có thể điều chỉnh dùng “Side Shot” và “V Keystone” được mô tả dưới đây. 

 
a: góc nghiêng của máy chiếu trong vùng điều chỉnh “V Keystone” 
b: vùng “Side Shot” (điều chỉnh H Keystone) 
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Chú ý 
• Nếu “V Keystone” được cài “Auto,” vùng điều chỉnh “Side Shot” có thể hẹp. 
• “V Keystone” trên menu Installation được cài “Auto” bởi nhà sản xuất, hiện tượng méo  
hình theo chiều dọc được hiệu chỉnh tự động. Tuy nhiên, hiện tượng méo hình có khi 
không hiệu chỉnh hoàn hảo được phụ thuộc vào nhiệt độ phòng hoặc góc chiếu hình. 
Trong trường hợp này, cài mục này là “Manual”, và hiệu chỉnh hiện tượng méo hình dùng 
các giá trị nhập. 
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Kích thước máy chiếu 
 
Mặt trước 

 
Mặt trên 

 
 
 

   Tiêu điểm ống kính 
Đầu dò tín 
hiệu điều 
khiển từ xa 

Đơn vị tính: mm (inches)
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Cạnh  

 
 

Tiêu điểm ống 
kính 

Mặt gắn thiết bị 
treo máy chiếu 

Lỗ dành cho 
khóa an toàn Phần ngang của một phần 

thanh chống trộm 

Đơn vị tính: mm (inches)
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Mặt sau 
 

 
 
Mặt dưới 
 

 

Đầu dò tín 
hiệu điều 
khiển từ 
xa (mặt 
sau) 

Lỗ để treo thiết 
bị hỗ trợ treo 
máy chiếu Trung tâm máy chiếu 

Đơn vị tính: mm (inches)

Đơn vị tính: mm (inches)
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Danh Mục 
 
A 
Âm lượng .......................................................34 
APA thông minh ............................................38 
 
B 
Bảo trì ............................................................45 
Bộ điều chỉnh chân máy chiếu.......................26 
Bộ lọc khí.......................................................47 
Bật nguồn trực tiếp.........................................41 
Bộ nhận IR .....................................................40 
Bộ thời gian đèn.............................................43 
 
C 
Các phụ kiện đi kèm ......................................54 
Cài đặt lại thời gian đèn .................................42 
Chân cắm .......................................................55 
Chế độ đèn .....................................................40 
Chế độ gamma ...............................................35 
Chế độ hình ảnh .............................................35 
Chế độ ID.......................................................41 
Chế độ Standby..............................................38 
Chế độ vùng cao.............................................41 
Chi tiết kỹ thuật..............................................53 
Chiếu..............................................................25 
Chọn tín hiệu Input-A ....................................42 
Chức năng bật tắt nguồn trực tiếp..................31 
Chức năng làm hình ảnh dừng lại ..................31 
Chức năng phóng to thu nhỏ kỹ thuật số .......31 
 
D 
Danh sách các thông điệp 
   Các thông điệp thận trọng...........................52 
   Các thông điệp cảnh báo.............................52 
Dịch chuyển vị trí hình ảnh............................36 
 
Đ 
Đèn báo LAMP/COVER ...............................15 
Đèn báo ON/STANDBY ...............................15 
Đề phòng........................................................6 
Điều khiển từ xa.............................................17 
Độ nét.............................................................35 
Độ sáng ..........................................................35 
Độ thuần khiết................................................35 
Độ tương phản ...............................................35 
 
H 
Hệ thống điểm................................................36 
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Hệ màu ...........................................................42 
Hình ảnh trên màn hình khởi động ................38 
Hình dạng bên ngoài ......................................36,37 
 
K 
Khóa an toàn ..................................................39 
Khóa bảo vệ chống trộm................................14 
Khóa bàn phím...............................................39 
Kích thước chiều dọc .....................................36 
Kích thước......................................................64 
Kích thước màn chiếu ....................................21  
Kiểu tín hiệu...................................................43 
 
L 
Lược đồ lắp đặt 
   Lắp đặt trần .................................................60 
   Lắp đặt sàn ..................................................58 
Lắp đặt máy chiếu..........................................21 
Lật hình ảnh ...................................................40 
Loa .................................................................38 
 
M 
Màu sắc ..........................................................35 
Mẫu thử ..........................................................38 
Menu (Danh mục) 
   Menu cài đặt................................................40 
   Menu chức năng..........................................38 
   Menu hình ảnh ............................................35 
   Menu lắp đặt ...............................................42 
   Menu thông tin............................................43 
   Menu tín hiệu ..............................................36 
 
N 
Nền.................................................................40 
Ngôn ngữ menu..............................................28 
Ngôn ngữ .......................................................42 
Nhiệt độ màu..................................................35 
Nối với một đầu máy video............................23 
Nối với một máy tính .....................................22 
Nút V..............................................................40, 62 
 
P 
Phòng ngừa ....................................................52 
Phụ kiện tùy chọn ..........................................54 
 
S 
Side Shot ........................................................40 
Số bộ nhớ được cài đặt sẵn ............................37, 57 
Số bộ nhớ .......................................................43 
Số seri ............................................................43 
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X 
Xử lí sự cố......................................................48 
 
T 
Tần số dọc ......................................................43 
Tần số ngang..................................................43 
Tên  kiểu máy.................................................43 
Thanh bảo vệ..................................................14,65 
Tiết kiệm điện năng .......................................39 
Tìm kiếm đầu vào tự động .............................38 
Tín hiệu cài đặt sẵn ........................................56 
Thay thế đèn...................................................45 
Trạng thái .......................................................42 
 
V 
Vệ sinh bộ lọc khí ..........................................47 
Vị trí và chức năng điều khiển 
   Bảng điều khiển ..........................................15 
   Bảng kết nối ................................................16 
   Mặt sau/bên/đáy..........................................13 
   Mặt trên/trước/bên ......................................13 
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