
ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ
Η κύρια οθόνη περιέχει όλες τις λειτουργίες 
του Υπολογιστή προβολής BenQ.

Στην αριστερή πλευρά, η Ενότητα ελέγχου 
διαθέτει όλες τις παραμέτρους, τις ρυθμίσεις 
και τις πληροφορίες.

Ενότητα ελέγχου

Στη δεξιά πλευρά, η Ενότητα ανύψωσης παρουσιάζει
 το αποτέλεσμα σε 2 καθαρές προβολές εικόνας.

Ενότητα ανύψωσης

Τίτλος

1. Σημειώστε ότι τα αποτελέσματα που παράγονται από αυτό το εργαλείο, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους παραπομπής.
2. Ο φωτισμός της οθόνης υπολογίζεται βάσει του τυπικού φακού, ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.
3. Η απόσταση προβολής ενός προβολέα κατοπτρικού τύπου υπολογίζεται από την οθόνη έως το πίσω μέρος του προβολέα.
4. Χρησιμοποιήστε το Chrome (έκδ. 45 ή μεταγενέστερη) για βέλτιστη απόδοση. Υποστηρίζονται και άλλα γνωστά προγράμματα περιήγησης όπως: 
 IE (έκδ. 10 ή μεταγενέστερη), Firefox (έκδ. 42 ή μεταγενέστερη).



ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Ενότητα ελέγχου συγκεντρώνει όλες τις ρυθμίσεις 
που απαιτούνται για τον υπολογισμό της προβολής.

Όλα τα στοιχεία ρύθμισης λαμβάνουν σειρά 
προτεραιότητας
Παρέχονται προεπιλεγμένες τιμές
Ο ορισμός όλων των ρυθμίσεων από πάνω προς 
τα κάτω δεν είναι υποχρεωτικός

Παρέχεται επίσης η ενότητα Σύνθετες 
ρυθμίσεις για λεπτομερείς χειρισμούς.

Γενικά στοιχεία 
ελέγχου

Μπλοκ διαστάσεων 
δωματίου

Μπλοκ προβολέα

Μπλοκ μεγέθους 
οθόνης

Προβολέας προς 
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Σύνθετες ρυθμίσεις

Σύνθετες ρυθμίσεις



ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Η πλευρική προβολή επάνω δεξιά παρέχει 
μια άποψη του δωματίου σε 2Δ από το πλάι.

Ρύθμιση τιμών

Σε αυτή την προβολή παρουσιάζονται πιο καθαρά 
η απόσταση προβολής, το εύρος ζουμ και 
το ύψος του προβολέα.

Η απευθείας ρύθμιση επάνω στην εικόνα είναι δυνατή.



ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Η μπροστινή προβολή κάτω δεξιά παρέχει 
μια άποψη του δωματίου σε 2Δ από το πίσω 
μέρος του προβολέα.

Υποστηρίζονται επίσης οι pυθμίσεις 
μετατόπισης φακού, εάν διατίθενται, μόνο 
με απευθείας ρύθμιση επάνω στην εικόνα.

Ρυθμίσεις μετατόπισης φακού

Σε αυτή την προβολή εμφανίζεται πιο καθαρά 
η περιοχή προβολής και τα ρυθμιζόμενα περιθώρια.

Περιοχή φακού με δυνατότητα μετατόπισης


