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Вступ

 Ми дякуємо Вам за вибір продукції торгової марки "KINOPROKAT".
 Звертаємо Вашу увагу, що всі авторські права на даний продукт нале-
жать компанії "KINOPROKAT". Система "KINOPROKAT 3D-POLAR CP.V3" є 
зареєстрованою торговою маркою компанії "KINOPROKAT". Усі товарні 
знаки є власністю компанії "KINOPROKAT".
 Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" 
повне і часткове копіювання даного продукту без письмового дозволу ком-
панії "KINOPROKAT" не допускається.
 Компанія "KINOPROKAT" залишає за собою право вносити зміни, які 
не погіршують технічні характеристики, в обладнання, упаковку, документа-
цію без попереднього письмового повідомлення.
 При виникненні проблем зверніться за допомогою до фахівців 
"KINOPROKAT" або до постачальника даного продукту.
 Уважно вивчіть цей посібник перед початком експлуатації - в ньому 
міститься технічна інформація про пристрій, покрокова інструкція складан-
ня, настроювання та експлуатації продукту. Компанія "KINOPROKAT" не несе 
відповідальності за некоректну роботу пристрою при недотриманні вимог і 
заходів безпеки даного посібника.
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1. Опис системи

 «KINOPROKAT 3D-POLAR CP.V3» - це сучасна система для демон-
страції 3D-фільмів, яка сумісна з усіма DCI проекторами. Вона призначена 
для демонстрації 3D-зображення на екрані шириною до 20 метрів.
 Система «KINOPROKAT 3D-POLAR CP.V3» формує 3D-зображення 
шляхом проектування поляризованого світла на металізований екран.  
Поляризаційний модуль (тут і далі - ПМ), всередині якого знаходиться 
електрооптичний рідкокристалічний поляризатор, розміщується перед 
об'єктивом DCI проектора і поляризує кожен кадр, окремо для правого і 
лівого ока.
 Пасивні поляризаційні окуляри дозволяють реалізувати сприйняття 
відповідних кадрів.  

  Технічні характеристики:
      • активна поверхня ПМ - 234x139 мм;
      • тип поляризації - кругова;
      • напруга живлення - 100-240V AC 50-60 Гц;
      • оптимальна температура робочого середовища - + 19 ° C;
      • робоча температура ПМ - від + 10 ° до + 60 ° C;
      • робоча температура контролера - від + 10 ° до + 40 ° C;
      • температура зберігання / транспортування - від 0 ° до + 50 ° C; 
      • максимальна кратність об'єктива - 0,90: 1;
      • контрастність -> 100: 1;
      • світлова ефективність - 18%;
      • сумісність з HFR - так;
      • підтримка NOC - так;
      • максимальна потужність лампи - 6,5 кВт.

Переваги системи:
      • повністю автоматизована;
      • легкість і простота монтажу, налаштування системи;
      • вбудована система охолодження поляризатора;
      • сумісна з усіма проекторами стандарту DCI;
      • управління по мережі Ethernet з підтримкою NOC;
      • гарантійний термін 36 місяців;
      • оригінальна конструкція для очищення і заміни повітряного фільтра.

      • оригинальная конструкция для очистки и замены воздушного
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 Увага! Недотримання правил техніки безпеки може спричинити 
пошкодження пристрою.

 Запобіжні заходи при встановленні пристрою

 Запобіжні заходи від ураження електричним струмом

•  Пристрій має знаходитися подалі від нагрівальних приладів 
та інших джерел тепла.

•  Пристрій не має використовуватися в місцях з підвищеною 
вологістю.

•  Пристрій повинен розміщуватися на пласкій і стійкій 
поверхні.

•  Захищайте пристрій від потрапляння прямих сонячних 
променів.

•  Вентиляція робочого середовища обладнання обов'яз-
кове.

•  Переконайтеся в тому, що розетка, до якої підключений 
кабель живлення, заземлена.

•  Не торкайтеся вилки мокрими руками.

•  Переконайтеся, що ПМ спрямований до проектора 
вірною стороною. В разі неправильного встановлення ПМ 
формування 3D буде неможливим.

•  Поляризатор слід розміщати перед об’єктивом не ближче, 
ніж за 2-3 сантиметри.

•  Не торкайтеся поляризаційного скла при встановленні 
ПМ.

2-3 см

t0
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 Запобіжні заходи при переміщенні пристрою

 Запобіжні заходи при експлуатації пристрою

•  При появі характерного запаху гарі відключіть від розетки 
кабель живлення і негайно зверніться до сервісного центру. 
Використання несправного пристрою може призвести до 
пожежі або ураження електричним струмом.

Увага! Запиленість екрану, проекційного скла і ПМ знижує 
поляризацію і, як наслідок, якість 3D зображення.

•  Щоб уникнути ураження електричним струмом спочатку 
підключіть кабель до приладу, а потім до електричної мережі.

•  Не можна перекручувати, перетискати і наступати на 
кабель живлення.

•  Перед переміщенням пристрою відключіть від нього всі 
кабелі.

•  Не слід самостійно розбирати та ремонтувати пристрій. Си-
стема повинна ремонтуватися тільки фахівцями.

WARNING!

1 2
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 • Зображення в посібнику з експлуатації можуть відрізнятися від 
реального пристрою та його елементів.
 • Перед експлуатацією видаліть захисну плівку, розташовану на 
склі ПМ.

3. Монтаж і підготовка системи до роботи

 3.1 Комплектація пристрою

 Переконайтеся в наявності повного комплекту аксесуарів.
 Комплект повинен включати в себе наступні елементи:

 Елементи:
1. Актуатор.
2. ПМ.
3. Контролер.
4. Елементи кріплення.
5. Кабель синхронізації.
6. Кабель Ethernet.
7. Кабель живлення 100-240V.
8. Запасний повітряний фільтр.
9. Набір шестигранних ключів.

1 2 3 4

5 6 7

8

9
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 3.2 Монтаж системи

Монтаж алюмінієвого профілю 200 мм до п'єдесталу проектора

 Необхідні деталі і інструменти (упаковка       ,      ):
1. Ключ шестигранний 5 мм.
2. Болт М6х65 - 4 шт.
3. Шайба металева 6х1.5 - 4 шт.
4. Гайки М6 - 4 шт.

 Необхідно розмітити область кріплення профілю і зробити мон-
тажні отвори діаметром 6.5 мм.
 Кріплення профілю до п'єдесталу реалізується болтовим з'єднан-
ням.
 Дивіться мал.1.

Мал. 1

1 9

6.5 мм
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Монтаж алюмінієвого профілю 300 мм

 Використовувані деталі і інструменти (упаковка       ,       ):
1. Ключ шестигранний 4 мм.
2. Кутовий кріпильний комплект - 2 шт.

 Зафіксуйте профіль кутовим з'єднувачем, використовуючи т-гайку 
розміщену в пазі профілю і болт, за допомогою шестигранного ключа 4 мм.
 Дивіться мал.2.
 

 • Якщо ПМ розміщений занадто близько до об'єктива проектора, 
необхідно подовжити конструкцію додатковим алюмінієвим профілем 300 
мм, використовуючи пазовий сухар (упаковка     ) як сполучну ланку, та 
інструменти (упаковка       ).
 Дивіться мал.3.

Мал. 2

Мал. 3

2 9

9
3
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Монтаж алюмінієвого профілю 650 мм

 Монтуйте профіль згідно інструкції монтажу алюмінієвого про-
філю 300 мм.
 Дивіться мал. 4.

 Необхідні деталі і інструменти   (упаковка19   ,       ):
1. Ключ шестигранний 4 мм.
2. Кутовий кріпильний комплект - 2 шт.

Монтаж актуатора

 Необхідні деталі і інструменти (упаковка       ,       ,      ):
1. Металевий кронштейн - 1 шт.
2. Кріпильний комплект - 2 шт.
3. Болт М10х40 - 1 шт.
4. Шайба пластмасова М10х1.5 - 1 шт.
5. Гайка М10 - 1 шт.
 Одягніть металевий кронштейн на вушко актуатора і зафіксуйте 
болтом М10х40.
 Дивіться мал. 5.

Мал. 4

Мал. 5

2 9

4 5 9
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 Встановіть актуатор, використовуючи кріпильний комплект.
 Дивіться мал. 6.

 Розмістіть тримувач на поверхні опори рамки і зафіксуйте його 
болтами М6х12, попередньо вдягнувши на них пластмасові шайби.
 Дивіться мал. 7.

Монтаж U-подібного кріплення ПМ

 Необхідні деталі та інструменти (упаковка       ,       ):
1. Ключ шестигранний 5 мм.
2. Болт М6х12 - 2 шт.
3. Шайба М6х1.5 - 2 шт.

Мал. 7

Мал. 6

6 9
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Монтаж ПМ

Монтаж контролера

 Необхідні деталі (упаковка       ):
1. Притискний болт DIN 464-М4 - 2 шт.
2. Шайба М4х1.5 - 2 шт.

 Встановіть ПМ в U-подібне кріплення та зафіксуйте його притиск-
ними болтами DIN 464. Використовуйте пластмасові шайби між ПМ і влас-
ником.
 Дивіться мал. 8.

 Необхідні деталі та інструменти (упаковка       ,       ):
1. Ключ шестигранний 4 мм.
2. Кутовий кріпильний комплект - 1 шт.

 
 Прикріпіть контролер до алюмінієвого профілю зі зручної для 
доступу сторони проектора.
 Дивіться мал. 9.

Мал. 8

Мал. 9

7

8 9
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 3.3 Інструкція по розміщенню ПМ

Підключення контролера.

 Підключіть всі кабелі до контролера, зіставивши назву 
кабелю (вказано на упаковці або на стікері біля роз'єму) з написами 
на задній панелі контролера (див. Пункт 3.4).

 Після підключення пристрою необхідно зафіксувати всі 
кабелі за допомогою кріпильного комплекту (упаковка      )

ПМ необхідно встановити на горизонтальній поверхні.

Налаштування положення: не встановлюйте ПМ перпендикулярно оптичній 
осі об'єктива.

10

5...150

Переконайтесь, що спроектоване зображення займає не більше 90% по-
верхні поляризатора і та розташоване по центру. Залежно від обраного 
об'єктива відстань від ПМ до нього буде коливатися.
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3.4. Зовнішній вигляд пристрою

3

1

MANUAL

24

 1. Дисплей.
При ввімкненому контролері на ньому відображається поточний режим 
роботи.
 2. Кнопка Manual.
Зміна режиму переходу ПМ (вручну або автоматично).
У режимі "Manual" вбудована індикація кнопки світиться постійно.
У режимі "Auto" не світиться.
Режим мерехтіння сигналізує про помилку в роботі системи.
 3. Кнопка 3D.
Переведення ПМ в позицію "3D" при ввімкненому режимі "Manual". *
 4. Кнопка 2D.
Переведення ПМ в позицію "2D" при ввімкненому режимі "Manual". *

* У режимі "Auto" кнопки не функціонують.

 Індикація та органи управління на передній панелі контролера.
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 Індикація і органи управління на задній панелі контролера.

 5. Роз'єм Frame.
Роз'єм DE9M. Під'єднується шнур ПМ для подачі сигналу і живлення.
 6. Роз'єм LAN.
Роз'єм RJ45. Під'єднується шнур локальної мережі від роутера для під-
ключення до Ethernet.
 7. Роз'єм SYNC in.
Роз'єм DE2F. Під'єднується шнур синхронізації від проектора для отри-
мання контролером сигналу синхронізації.
 8. Роз'єм живлення 100-240V.
Роз'єм IEC-320-C14. Підключається кабель живлення мережі 100-240V 
для подачі напруги на контролер.
 9. Кнопка ввімкнення живлення.
При переведенні кнопки в позицію "ON" засвічується червоний індикатор 
- це означає, що контролер ввімкнений.
При переведенні кнопки в позицію "OFF" контролер вимкнеться.
 10. Роз'єм motor.
Роз'єм Mini XLR. Підключається шнур від актуатора для подачі живлення.

5 6 7

1098
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 1.Налаштування для проектора Barco

4. Рекомендовані налаштування для проекторів

Multiplication
Activate
L/R Input Reference

Input Frame Dominance
L/R Display Reference
L/R Output Reference Polarity
Dark Time adjustment Setting
Output Reference

6:2
48 Hz
Use input reference –frame seq mode 
(polarity = inverted)
Left (L1R1 L2R2)
Not Used
TRUE
850 us *
Delay Time:0 

 2. Налаштування для проектора Christie
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 3. Налаштування для проектора NEC

Multiplication
Activate
L/R Input Reference

Input Frame Dominance
L/R Display Reference
L/R Output Reference Polarity
Dark Time adjustment Setting
Output Reference

6:2
48 Hz
Use input reference –frame seq mode 
(polarity = inverted)
Left (L1R1 L2R2)
Not Used
TRUE
850 us *
Delay Time:0 Phase: 0

Multiplication
Activate
L/R Input Reference

Input Frame Dominance
L/R Display Reference
L/R Output Reference Polarity
Dark Time adjustment Setting
Output Reference

6:2
48 Hz
Use input reference –frame seq mode 
(polarity = inverted)
Left (L1R1 L2R2)
Not Used
TRUE
850 us *
Delay Time:0 Phase: 0

*Значення налаштувань мають рекомендаційний характер і можуть бути 
змінені кіномеханіком.
Система CP.V3 має можливість мережевого управління переміщенням 
поляризаційного модуля шляхом подачі відповідних команд.
Необхідно на сервері відтворення додати мережевий пристрій з наступними 
параметрами:
1. IP-адреса контролера.     2. Порт 55555.   3. Протокол UDP.
Синтаксис команд:
“2D”: переводить ПМ в положення 2D 
“3D”: переводить ПМ в положення 3D 
“Auto”: повертає контролер в режим автоматичного керування положенням ПМ
Зверніть увагу: дійсна для версії прошивки 1.1 і пізніше
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 Після цього на короткий час відображається IP-адреса контроле-
ра.

 Далі контролер запускає перехід ПМ в режим 2D. Перехід ПМ 
займає ~ 20сек. При цьому сигнали на всі виходи не формуються, опиту-
вання кнопок не відбувається.

5. Режими роботи основної системи

Загальні положення та принцип роботи
 • Основний режим роботи
 При подачі живлення контролер короткочасно відображає на 
дисплеї поточну версію програмного забезпечення

 Після цього контролер переходить в режим AUTO.
AUTO - режим роботи контролера, при якому розпізнавання наявності 
тактового сигналу від проектора і всі необхідні дії по його обробці, а також 
переведення ПМ, відбуваються автоматично. В цьому режимі кнопки 2D і 
3D ігноруються.
При відсутності тактових імпульсів від проектора контролер залишається 
в режимі 2D. На екрані відображається напис «No sync 2D mode».

Kinoprokat 3D

Ver.1.00

Kinoprokat 3D

192.168.0.22

No Sync 2D Mode

0Hz

Kinoprokat 3D

Wait...4 sec

 У разі виявлення тактових імпульсів від проектора відбувається 
визначення частоти надходять імпульсів. Якщо частота імпульсів стано-
вить від 0 до 52Гц (за замовчуванням, можна змінювати в налаштуваннях 
в межах 30 - 120 Гц), то вхідні імпульси ігноруються і контролер зали-
шається в позиції "2D".
 Якщо частота тактових імпульсів перевищує порогове значення 
(за замовчуванням 52Гц), ПМ переміщається в позицію "3D".
 Переміщення ПМ супроводжується зображенням символів "<" і 
">" на екрані дисплея.
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No Sync 2D Mode

0Hz

 Після переведенні ПМ в необхідне положення починається 
робота контролера в режимі 3D. На дисплеї відображається «3D Polar 
Sync» і «XX Hz»,

 де ХХ - реальна частота. Під час роботи в режимі 3D працює си-
стема охолодження рамки.
У разі зникнення тактового сигналу (при роботі в 3D) або зменшення його 
частоти нижче порогової, контролер деякий час (можна регулювати в 
межах 3 - 30 сек, за замовчуванням 3 сек) витримує паузу. Якщо за цей 
час тактовий сигнал не може бути поновлено, контролер запускає проце-
дуру переходу в режим 2D.
 У будь-який момент виконання основного циклу натисканням 
кнопки MANUAL можна перевести контролер в режим ручного управління 
переведенням ПМ. Цей режим повністю повторює режим AUTO, за винят-
ком того, що управління переходу ПМ відбувається не залежно від такто-
вої частоти, а натисканням кнопок 2D і 3D. Повторне натискання на 
кнопку призводить до відключення режиму MANUAL.

Несправності та засоби їх усунення
 При перевищенні температури рамки вище заданого, в налашту-
ваннях відображається мерехтіння світлодіода. Одночасно на екрані 
блимає напис HOT.

 Під час роботи контролера в режимі "3D" відбувається постійний 
контроль наявності в вихідних імпульсів на ПМ напруги не менше задано-
го в налаштуваннях (за замовчуванням 24В). При відсутності напруги в 
будь-якому каналі на екрані відображається номер каналу, який вийшов з 
ладу.

<

3D Polar Sync 

72Hz

3D Polar Sync

HOT 72Hz

3D Polar Sync

Ch4  72Hz
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 При зниженні напруги живлення вихідного каскаду нижче зада-
ного в налаштуваннях (за замовчуванням 24В) на екрані блимає напис з 
реальним показником живлення вихідного каскаду.

Сервісні режими роботи
 Крім основного існує ще два службових режими роботи.
• TEST - Режим тесту. Вхід в режим відбувається при увімкненому жив-
ленні  з утримуванням кнопки MANUAL.
 Аналогічний основному режиму, але при цьому логіка роботи фор-
мування сигналу тактується вбудованим генератором змінної частоти (за 
замовчуванням 72Гц). Призначений для перевірки працездатності кон-
тролера.

 • SETUP - Сервісне меню. Вхід в режим відбувається при ввімк-
ненні живлення з утримуванням  кнопки 3D. Використовується для ручної 
зміни налаштувань контролера.

 Налаштування в режимі SETUP сформовані у вигляді дворівнево-
го меню.
 - Переміщення по верхньому рівню проводиться натисканням 
кнопок 2D (вліво) і 3D (вправо). При тривалому утриманні клавіш працює 
автоповтор.
 - Вхід в меню нижнього рівня для налаштування обраного пара-
метра здійснюється натисканням кнопки MANUAL. Вхід в режим редагу-
вання позначається відображенням подвійних кутових дужок "<<", ">>".

3D Polar Sync

14V   72Hz

3D Polar Sync

72Hz TEST

Offset Time

200 < <<<
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 - Зміна обраного параметра в заданих рамках проводиться за 
допомогою кнопок 2D (зменшення) і 3D (збільшення). При тривалому 
утримуванні клавіш працює автоповтор.
 - Вихід в меню верхнього рівня без збереження проводиться 
короткочасним натисканням кнопки MANUAL.
  - Щоб зберегти відредагований параметр необхідно довготрива-
ло утримувати кнопку MANUAL (більше 1 сек.). На індикаторі з'явиться 
короткочасний напис "Saved" і параметр буде збережений. При цьому 
буде проведений вихід з меню нижнього рівня в меню верхнього рівня.

 Змінні в режимі SETUP:
• DAC [0 ... 3] - регулювання напруги розряду поляризатора т.зв. «Полиці» 
(впливає на ступінь перекриття, залежить від типу обраного екрану). 
Зміна значення в межах від 0 до 255 відповідає зміні рівня «полиці» в сиг-
налі 3D в межах 0 ÷ 8V щодо віртуального нуля (ціна кроку ~ 31mV).

 • Recogn Freq - частота виявлення режиму "3D" (30 - 120 Гц, за 
замовчуванням 52Гц)

 • Recogn Time - час розпізнавання імпульсів при переході з 
режиму "3D" в "2D" (в межах 1-30 сек, за замовчуванням 3 сек).

Saved

DAC0

146

Recogn Freq

52

Recogn Time

3
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 • Offset Time – значення часу затримки перемикання сигналу у 
всіх каналах щодо фронту або спаду тактового імпульсу (за замовчуван-
ням - 200мкс, межі регулювання - 100 - 500 мкс.).

 • Motor Time - час включення двигуна переміщення ПМ з поло-
ження 2D в 3D і навпаки (за замовчуванням 20 сек.).

 • Test Freq - частота внутрішнього тестового генератора. Ре-
гулюється від 30 до 150Гц (за замовчуванням 72Гц).

 • Sync signal - меню ручного вибору тактового сигналу:

 - EXT TAKT - зовнішній тактовий сигнал;

 - INT TEST - внутрішня генерація.

Test Freq

72

Sync signal

EXT TAKT

Sync signal

INT TEST

Offset Time

200

Motor Time

20
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 • Position 3D - положення ПМ за замовчуванням. Залежно від 
моделі проектора може знадобиться перемикання 3D положення ПМ.

 • 2D <> 3D - меню ручного переведення ПМ з позиції "2D" в "3D" і 
навпаки в режимі настройки.

 • ADCT - настройка порога спрацьовування захисту від перегріву 
скла. Регулюється в межах 30-800С. (За замовчуванням 600С)

 • ADCh - настройка порога спрацьовування компараторів контро-
лю напруги в каналах OUT [1 ... 4], регульований поріг 12-30V (за замовчу-
ванням 24V). Загальне налаштування для всіх вихідних каналів.

 Конфігурація Ethernet

 Зміна налаштувань відбувається шляхом послідовного перебору 
значень. Тривале натискання клавіші MANUAL (більше 1 сек.) після зміни 
конкретного значення призводить до його збереження. Коротке - перехід 
до наступного значення без збереження. Після перебору всіх значень в 
рядку відбувається вихід в меню верхнього рівня.
 Для управління роботою контролера через мережу Ethernet необ-
хідно виконати наступні налаштування:

Position 3D

Normal

ADCT

60

ADCh

24

2D< >3D 
3D
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 • IP ADDRESS - за замовчуванням 192.168.0.22. При зміні IP-а-
дреси автоматично змінюється останній байт MAC-адреси *.

 • Subnet - за замовчуванням 255.255.255.0

 • Gateway - за замовчуванням 192.168.0.1

 • MAC ADDRESS - за замовчуванням 00: 08: DC: AB: CD: 22. Під 
час налаштування MAC-адреси користувач може змінювати останні три 
значення в межах 00:00:00 - FF: FF: FF.

* Після зміни MAC-адреси, раніше підключеного до мережі контролера, можливо буде 
потрібно якийсь час (~ 1хв) для реєстрації його в мережі з новим значенням.

 Повернення до заводських налаштувань можна зробити в меню

 • Load Default - При тривалому (більше 1 сек) утримуванні кнопки 
MANUAL всі налаштування будуть встановлені в значення за замовчуван-
ням.

IP ADDRESS

192.168.0.22

Subnet

255.255.255.0

Gateway

192.168.0.1

MAC ADDRESS

Load Default

0008DCABCD22

0008DC**CD22

 AB

00**DCABCD22

08 < <<<

< <<<
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6. Робота з програмним забезпеченням
 
 Переконайтеся що контролер і комп'ютер фізично під’єднані  
до мережі Ethernet.

 Головне вікно програми:
 Для підключення необхідно ввести IP-адресу контролера або 
вибрати найменування контролера або його IP-адресу зі списку і 
авторизуватися в програмі (за замовчуванням логін - user, пароль - 
user).

 Після авторизації програма переходить в вікно відображення 
стану контролера.

8

Перемикання між вікнами програми

Поточний режим роботи

Вхідна частота сигналу

Зміна положення ПМ 2D/3D за замовчуванням

Поточна температура рамки

Напруга живлення вихідного каскаду

Попередження про збої в роботі контролера

Кнопка оновлення даних

Вікно введення 
ІР-адреси

Вікно введення логіна

Вікно введення пароля Кнопка Вхід

Вікно введення назви 
контролера

2

1

3

4 5

1

2

3

4

5

6

7
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 Актуальну версію програмного забезпечення можна заван-
тажити з нашого офіційного сайту www.kinoprokat.com.

1

2

3

4

5

6

Вікно введення МАС-адреси

Вікно введення ІР-адреси

Вікно введення маски мережі

Вікно введення адреси шлюза

Вибір передналаштуваннь контролера

Кнопка збереження налаштувань

 Закладка Settings
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7. Технічне обслуговування

 Для довготривалої та якісної роботи ПМ, його необхідно періодич-
но (раз на місяць) очищати його від пилу. Під час очищення поверхні 
дотримуйтеся інструкції з технічного обслуговування.
 • Не торкайтеся руками поверхні поляризаційного скла, оскільки 
на нього нанесено спеціальне антиблікове покриття.
 • При роботі з очищення ПМ рекомендується використовувати 
бавовняні рукавички.
 • Для контролю очищення Ви можете використовувати будь-яке 
джерело світла.

 Очищення від пилу
 Рекомендовані інструменти для очищення:
 - ліхтарик;
 - джерело стисненого повітря.
 Порядок дій:
 1. Відключіть ПМ.
 2. Здуйте пил з обох сторін ПМ за допомогою джерела стисненого 
повітря.
 3. Перевірте чистоту поверхні скла за допомогою ліхтарика.

 Чистка відбитків пальців і плям з поверхні ПМ
 Рекомендовані інструменти для очищення:
 - ліхтарик;
 - безворсова тканина або спеціальні серветки для чищення 
оптики.
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3

8

 Обслуговування блока фільтра 
 Порядок дій:
 1. Обережно зніміть блок фільтра.*
 2. Промийте фільтр під водою. 
 3. Висушіть фільтр.
 4. Встановіть блок фільтра в початкове положення.
 
 За необхідності фільтр можна замінити (елемент        )
 

 * Блок фільтра фіксується на неодимових магнітах, що дозволяє з 
легкістю знімати його рукою.

 Порядок дій:
 1. Відключіть живлення контролера. 
 2. Витріть сліди відбитків пальців і бруду з поверхні ПМ за 
допомогою безворсової тканини або серветок для чистки оптики 
круговими або лінійними рухами. 
 3. Перевірте чистоту поверхні поляризаційного скла за 
допомогою ліхтарика. 
 Якщо ви не впевнені в правильності своїх дій з очистки 
поверхні ПМ, зверніться до фахівців компанії “KINOPROKAT” або до 
постачальника даного продукту.

3D

3D

1 2

4

t0 
   = 600 Cmax
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8. Гарантійні зобов'язання

 Гарантійний термін - це термін, протягом якого виробник бере на себе 
зобов'язання про проведення безкоштовного ремонту або заміни продукції.
 Гарантійний термін починається з моменту передачі товару покупцеві, 
якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу.
 Компанія "KINOPROKAT" надає гарантію на 36 місяців




