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 الميزات والتصميم

ويتمتع الجهاز بنظام نصوع عاٍل . ُصمم جهاز عرض الوسائط المتعددة الذي بين يديك باستخدام أحدث تقنيات القابلية للنقل والمتانة وسهولة االستخدام
).DLP(بليون لون، إضافة إلى تقنية المعالجة الرقمية للضوء  1.07وصديق للبيئة، ومجموعة من 

 جمتصميم صغير الح

يتميز هذا الجهاز بتصميمه صغير الحجم وخفيف الوزن؛ مما يتيح 
 .إمكانية حمله وترآيبه بسهولة أينما تريد

 نظام آمبيوتر سهل اإلعداد

يشتمل الجهاز على نظام مسح متعدد يضمن التوافق بشكل سريع مع 
 .UXGAويمكن قبول دقة تصل إلى . معظم إشارات خرج الكمبيوتر

 وض التقديميةوظائف مفيدة للعر
التصغير الرقمي الترآيز على المعلومات /تتيح لك وظيفة التكبير - 

 .المهمة أثناء العرض التقديمي

وات إلقاء العرض التقديمي دون  3ويتيح لك خرج الصوت بقدرة  - 
 .االستعانة بأي جهاز صوت خارجي

 التحكم في المصباح 

دي عادي أو اقتصا(يمكن اختيار سطوع مصباح العرض يدوًيا 
   ).ثابت

، فسيضبط النظام طاقة المصباح "اقتصادي ديناميكي"إذا اخترت 
وهذا من شأنه تحسين تباين الصورة . تلقائًيا حسب دخل المصدر

 .وتقليل استهالك الطاقة، وبخاصة في الشاشات القاتمة

 وظيفة الشعار

فبإمكانك التقاط . تتيح لك وظيفة الشعار تخصيص شعار الشاشة
لشاشة واستخدامها عند بدء التشغيل أو بين العروض صورة لشعار ا

 .التقديمية

 عرض القائمة متعددة اللغات 

اإلنجليزية والفرنسية : لغة، هي 11تتوفر قائمة عمليات التشغيل في 
واأللمانية واإلسبانية والصينية المبسطة والصينية التقليدية واإليطالية 

 .والروسية والكورية والعربية والكازاخية

 وظائف مهمة للصيانة

تضمن وظائف صيانة المصباح والمرشح صيانة أفضل ومميزة  
 .لجهاز العرض

 وظيفة األمان 

فباستخدام . تساعدك وظيفة األمان في التأآد من تأمين جهاز العرض
وظيفة قفل المفاتيح، يمكنك منع تشغيل لوحة التحكم العلوية بالجهاز 

 .زر الطاقةأو وحدة التحكم عن ُبعد باستثناء 

 LANوظيفة الشبكة المحلية 

فبإمكانك تشغيله . هذا الجهاز مزود بوظيفة الشبكة المحلية الالسلكية
 .ووإدارته عبر الشبكة

 .45إلى  36لالطالع على التفاصيل، راجع الصفحات من 

 وظيفة اإلعداد التلقائي

يح لك هذه الوظيفة إمكانية البحث عن مصدر الدخل تلقائًيا وضبط تت
بلوحة المفاتيح أو  AUTOاإلشارة تلقائًيا بمجرد الضغط على الزر 

 .لوحة التحكم عن ُبعد

 وظيفة لوحة األلوان 

أثناء العرض البسيط على جدار ملون، يمكنك الحصول على الصورة 
المعروضة على شاشة بيضاء الملونة قريبة الشبه بالصورة الملونة 

من خالل اختيار اللون المشابه للون الجدار من أربعة ألوان معينة 
 .سابًقا

 إدارة الطاقة 

تقلل وظيفة إدارة الطاقة من استهالك الطاقة وتحافظ على العمر 
 .االفتراضي للمصباح

 التعليق النصي 

هذه الميزة عبارة عن إصدار مطبوع من صوت البرنامج أو 
يمكنك تشغيل هذه الميزة . مات أخرى معروضة على الشاشةمعلو

 .وتبديل القنوات

  :مالحظة
  .قد يكون هناك اختالف طفيف بين القائمة والصور المعروضة على الشاشة في هذا الدليل والمنتج الفعلي

 هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق
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  حقوق الطبع والنشر

ال يجوز إعادة إنتاج . لتوضيحية والبرامج، محمي بموجب  قوانين النشر الدولية، وآافة الحقوق محفوظةهذا الدليل، بما في ذلك آافة الفقرات، والرسوم ا
 .هذا الدليل، أو أي من المواد الواردة فيه، دون الحصول على الموافقة الكتابية من المؤلف

 2015حقوق الطبع النشر  © 

 بيان إخالء المسؤولية

ال تقدم الجهة المصنعة أية تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بمحتوى هذا الدليل وتخلي . عرضة للتغيير دون إشعارالمعلومات الواردة بهذا المستند 
تحتفظ الجهة المصنعة بحقها في مراجعة هذا . مسؤوليتها على وجه التحديد من أية ضمانات ضمنية بشأن القابلية لالتجار أو المالءمة لغرض معين

 .لى المحتوى من وقت آلخر دون التزام من جانب الجهة المصنعة بإخطار أي شخص بهذه المراجعة أو التغييراتالدليل وإجراء تعديالت ع

 االعتراف بالعالمات التجارية

Kensingtonهي عالمة تجارية مسجلة بالواليات المتحدة األمريكية لشرآة ACCO Brand Corporation  وقد تم إصدار تسجيالت  
  .لبات قيد االنتظار في دول أخرى حول العالملها آما توجد لها ط

 HDMI  وشعارHDMI وHigh-Definition Multimedia Interface  هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية
 .في الواليات المتحدة وفي دول أخرى HDMI Licensing LLCمسجلة لشرآة

 .للجهات المعنية ومعترف بها آافة أسماء المنتجات األخرى المستخدمة في هذا الدليل هي ملكية

1: اإلصدار  
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 معلومات هامة متعلقة بالسالمة

 :هام
سوف تضمن إرشادات السالمة واالستخدام هذه أن تتمتع باالستخدام اآلمن . يوصى بشدة أن تقرأ هذا القسم بعناية قبل استخدام جهاز اإلسقاط

 .مستقبًال الرجاء االحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه. لجهاز اإلسقاط لسنوات عديدة

 الرموز المستخدمة

 .ٌتستخدم الرموز التحذيرية على هذه الوحدة وبالدليل لتنبيهك بالمواقف الخطرة

 .تم استخدام األنماط التالية في هذا الدليل لتنبيهك بالمعلومات الهامة

 :مالحظة
 .توفر معلومات إضافية حول الموضوع الذي تجري مناقشته

 

 :هام
 . ينبغي تجاهلهايوفر معلومات إضافية ال

 

 :تنبيه
  ينبهك إلى األوضاع التي قد تؤدي إلى تلف الوحدة

 

 :تحذير
  ينبهك إلى األوضاع التي قد تؤدي إلى تلف الوحدة أو إيجاد بيئة خطرة أو التسبب في حدوث إصابة شخصية

 : ط السميك آما في هذا المثالخالل هذا الدليل، تتم اإلشارة إلى األجزاء والعناصر في قوائم العرض على الشاشة بالخ
 " الرئيسيةالقائمة على وحدة التحكم عن بعد لفتح القائمة  Menu اضغط على الزر“

 معلومات عامة متعلقة بالسالمة

 نة للصيانة، اتصل بمسؤول الصيا. باستثناء لمبة اإلسقاط، ال تتضمن الوحدة أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. تجنب فتح حاوية الوحدة
 .المؤهل

 اتبع آافة التحذيرات والتنبيهات في هذا الدليل وعلى حاوية الوحدة. 

 لتجنب إصابة العينين، تجنب النظر إلى العدسة عند إضاءة اللمبة. لمبة اإلسقاط ساطعة جدًا وفقًا لتصميمها.  

 تجنب وضع الوحدة على سطح أو عربة أو حامل غير ثابت. 

 المياه أو في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من جهاز تسخين تجنب استخدام النظام بالقرب من. 

 تجنب وضع أشياء ثقيلة مثل الكتب أو الحقائب على الوحدة. 
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 تعليقات السالمة

 .الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل قبل ترآيب جهاز العرض وتشغيله

. ل السليم تحقيق االستفادة القصوى من الميزات وإبقاء الجهاز بحالة جيدةويتيح لك التشغي. يوفر جهاز العرض العديد من الميزات والوظائف المريحة
 .خرىأما التشغيل غير السليم، فإنه لن يقلل العمر االفتراضي للجهاز فحسب، بل قد يتسبب أيًضا في حدوث خلل وظيفي أو نشوب حريق أو حوادث أ

دليل مرة أخرى، والتحقق من طرق التشغيل وتوصيل الكبالت، وتجربة الحلول الواردة إذا تعذر تشغيل جهاز العرض بشكل سليم، فالرجاء قراءة هذا ال
 .وإذا استمرت المشكلة، فاتصل بالموزع أو مرآز الخدمة. في قسم استكشاف األعطال وإصالحها

ح أضعف من مستوى نصوع مصباح وقد يقل مستوى نصوعه بعد فترة من التشغيل ويصب. مصباح جهاز العرض هو جزء قابل للبلى نتيجة االستعمال
الرجاء اتباع بدقة الخطوات الواردة في قسم تشغيل الوحدة وإيقاف تشغيلها للتمكن من تشغيل جهاز العرض أو إيقاف . جديد؛ وُيعد هذا أمًرا طبيعًيا

ال تتبدد السخونة الناتجة من درجة الحرارة تشغيله، وآذلك متطلبات صيانة الجهاز وتنظيفه المعنية بخدمة الجهاز وتنظيفه بشكل دوري؛ وإال، فقد 
 .العالية؛ مما يؤدي إلى تقصير العمر االفتراضي للجهاز والمصباح بشكل آبير، بل وتلفهما أيًضا خالل فترة زمنية قصيرة

  :تنبيه

 ال تفتح، خطر حدوث صدمة آهربائية  

 

  :تنبيه
، فال توجد أي أجزاء قابلة للصيانة من ِقبل المستخدم )انب الخلفيأو الج(للحد من خطر حدوث صدمة آهربائية، ال تفك الغطاء 

 .استعن بفني صيانة مؤهل إلجراء أعمال الصيانة. باستثناء استبدال المصباح

 

 .يشير هذا الرمز إلى وجود فولتية خطيرة تشكِّل خطر حدوث صدمة آهربائية داخل الوحدة

 

 .بشأن التشغيل والصيانة في دليل المستخدم المرفق بالوحدةيشير هذا الرمز إلى وجود تعليمات مهمة 

 

  للمستخدمين باالتحاد األوروبي
  .المتسري العالمة الرمزية وأنظمة إعادة التدوير الواردة أدناه على بلدان االتحاد األوروبي وال تسري على أي بلدان في مناطق أخرى من الع

  .أو إعادة االستخدام/ة الجودة قابلة إلعادة التدوير وُصمم المنتج وُصنِّع من مواد ومكونات عالي
منها بمعزل  تشير العالمة الرمزية إلى أنه في حالة انتهاء العمر االفتراضي لألجهزة الكهربائية واإللكترونية والبطاريات والمراآم، ينبغي التخلص

 .عن النفايات المنزلية

   :مالحظة
العالمة الرمزية، فعندئٍذ يشير هذا الرمز الكيميائي إلى أن البطارية أو المرآم يحتوي على معدن ثقيل  إذا آان هناك رمز آيميائي مطبوع أسفل

  . بترآيز معين
  توجد في االتحاد األوروبي . رصاص: Pbآادميوم، : Cdزئبق، : Hg: وسُيشار إليه على النحو التالي

  أنظمة مجموعات منفصلة لألجهزة الكهربائية واإللكترونية  
  .والبطاريات والمراآم المستعملة

  إعادة /الرجاء التخلص منها بشكل صحيح في مرآز مجموعات النفايات البلدية
 .الرجاء مساعدتنا في الحفاظ على البيئة التي نعيش فيها. التدوير
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 احتياطات السالمة   

 : تنبيه
  يجب تأريض جهاز العرض. 
  بة العالية لتجنب نشوب حريق أو حدوث صدمة آهربائيةال تعرض جهاز العرض لقطرات المطر أو الرطو. 

احرص بصفة خاصة على عدم . تجنب التحديق مباشرة في العدسة؛ وإال، فقد تتعرض عينيك للضرر. يصدر هذا الجهاز ضوًءا شديًدا من عدسته - 
 .تحديق األطفال في األشعة بشكل مباشر

 .إلى خطر نشوب حريق قد يؤدي عدم االلتزام بذلك .ضع الجهاز في وضع سليم - 

تشير األرقام التالية إلى الحد األدنى للمسافة الالزم . اترك مسافة مناسبة من أعلى الهيكل الخارجي وعلى جانبيه وخلفه لتهوية جهاز العرض وتبريده - 
 .يجب استيفاء هذه األرقام في حالة وضع جهاز العرض في بيئة محكمة الغلق مثل خزانة. ترآها

 

 .قد يؤدي سوء تصريف السخونة إلى تقصير العمر االفتراضي، بل وحدوث حوادث خطيرة أيًضا. ِط فتحة تهوية جهاز العرضال تغ - 

 .انزع قابس التيار المتردد إذا آنت تعتزم عدم استخدام جهاز العرض فترة زمنية طويلة - 
 

 تنبيه   

إذا تالمس جهاز العرض . بدخان، مثل المطبخ؛ لمنع تعرضه لخلل وظيفي أو حادثال ترآِّب جهاز العرض في بيئة ملوثة بشحم أو رطبة أو مليئة 
 .مع زيت أو مواد آيميائية، فقد يتعرض للتلف

 .اقرأ هذا الدليل واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل

 .واصلة الجهاز آجهاز فصل، ويظل جهاز الفصل جاهًزا للتشغيل/ُيستخدم قابس التيار الرئيسي

 

 مم 500على األقل  مم 500على األقل  مم 500األقل على

 مم 300على األقل مم 300على األقل 

 خلفه أعلى جانبيه و
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 سالمةدليل ال

 .ينبغي قراءة آل تعليمات السالمة والتشغيل قبل تشغيل المنتج

ال تستخدم منظفات سائلة . افصل جهاز العرض عن وحدة التغذية بالتيار المتردد قبل تنظيفه. اقرأ آل التعليمات الواردة هنا واحتفظ بها الستخدامها الحًقا
  .أو إيروسول

 .استخدم قطعة قماش رطبة للتنظيف

 .ل التحذيرات والتعليمات المحددة على جهاز العرضاتبع آ

كهربائي لتعزيز حماية جهاز العرض أثناء عاصفة برقية، أو عند ترآه دون مراقبة أو عدم استخدامه لفترات زمنية طويلة، افصله عن مأخذ التيار ال
 .قةفهذا من شأنه منع التلف الناتج من البرق والزيادات المفرطة في خط الطا. بالحائط

 .ال تعرِّض هذه الوحدة للمطر وال تستخدمها بالقرب من مياه؛ على سبيل المثال، طابق سفلي رطب، أو بالقرب من حمام سباحة، وما إلى ذلك

  .ال تستخدم ملحقات غير موصى بها من الُمصنِّع؛ فقد تكون مصدًرا لألخطار
قد يسقط الجهاز مسبًبا إصابة خطيرة لطفل أو شخص بالغ، فضًال عن تعرض ف. ال تضع جهاز العرض على عربة أو حامل أو طاولة غير مستقرة

  .الجهاز للضرر
يتعين اتباع تعليمات الُمصنِّع عند التثبيت في حائط أو رف، آما يتعين استخدام . ضعه فقط على عربة أو حامل يوصي به الُمصنِّع أو ُيباع مع الجهاز

 .طقم تثبيت معتمد من الُمصنِّع

فقد تؤدي التوقفات الفجائية والقوة المفرطة واألسطح غير المستوية إلى انقالب الجهاز . تحريك مجموعة الجهاز والعربة بعنايةينبغي 
 .والعربة مًعا

 .زائدةتم تزويد الخزانة بشقوب وفتحات في جانبيها الخلفي والسفلي بغرض التهوية وضمان تشغيل الجهاز بشكل موثوق به، وحمايته من الحرارة ال

يتعين عدم . يتعين عدم تغطية الفتحات أبًدا بقماش أو مواد أخرى، وعدم سد الفتحة السفلية من خالل وضع الجهاز على فراش أو أريكة أو سطح مشابه
 .وضع هذا الجهاز بالقرب من مصدر إشعاع أو حرارة

 .ية جيدةيتعين عدم وضع هذا الجهاز في هيكل مجوف، مثل خزانة آتب، ما لم تتوفر تهو

هربائية؛ مما ال تدخل أبًدا أجساًما من أي نوع في هذا الجهاز عبر فتحات الخزانة؛ فقد تلمس هذه األجزاء مواضع فولتية خطيرة أو تقطع نشاط أجزاء آ
 .ال تسكب أبًدا أي نوع من السوائل على الجهاز. قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة آهربائية

 .ن أنابيب التهوية لمكيف الهواءال ترآِّب الجهاز بالقرب م

  .يتعين عدم تشغيل هذا الجهاز إال من نوع مصدر الكهرباء الموضح بالملصق التعريفي
 .إذا لم تكن متأآًدا من نوع مصدر الكهرباء المستخدم، فاستشر الموزع المعتمد أو شرآة الكهرباء المحلية

ال تسمح باتكاء . لحائط وآبالت اإلطالة؛ فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة آهربائيةال تزد الِحمل على مآخذ التيار الكهربائي المثبتة با
 .وال تضع هذا الجهاز في مكان قد يتعرض فيه الكبل للتلف بفعل األشخاص السائرين فيه. أي شيء على آبل التيار

استعن بفني صيانة . ة أو فكها إلى تعرضك لفولتية خطيرة أو أخطار أخرىال تحاول إجراء أعمال صيانة بنفسك في هذا الجهاز، فقد يؤدي فتح األغطي
 .مؤهل إلجراء آل أعمال الصيانة

  :افصل هذا الجهاز من مأخذ التيار بالحائط واستعن بفني صيانة مؤهل لتنفيذ أعمال الصيانة في الحاالت التالية - 
 .تلف آبل التيار أو قابسه أو اهترائه

 .ازانسكاب سائل داخل الجه - 

 .تعرض الجهاز لمطر أو مياه - 

ال تضبط إال عناصر التحكم الواردة في تعليمات التشغيل؛ فقد يؤدي الضبط . عدم عمل الجهاز بشكل طبيعي على الرغم من اتباع تعليمات التشغيل - 
 .عادة تشغيله الطبيعيغير السليم لعناصر التحكم األخرى إلى تلف الجهاز وسيتطلب غالًبا عمًال مضنًيا من ِقبل فني مؤهل الست

 .سقوط الجهاز أو تلف الخزانة - 

 .تغير أداء الجهاز بشكل واضح، مما يستلزم خضوعه للصيانة - 

. ألصليةعندما تستدعي الضرورة ترآيب قطع غيار، تأآد من أن فني الصيانة استخدم قطع غيار محددة من ِقبل الُمصنِّع وتتمتع بنفس خصائص القطع ا
 .غيار غير مصرح بها إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة آهربائية أو وقوع إصابات بشرية فقد يؤدي استخدام قطع
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 .اآلمن بعد إآمال أي عمليات صيانة أو إصالح للجهاز، اطلب من فني الصيانة إجراء فحوص السالمة المعتادة للتأآد من أن الجهاز في وضع التشغيل

 اد األوروبيمعلومات للمستخدمين في االتح

 .ُصمم هذا الجهاز لعرض صور على شاشة أو ما شابه، ولم يتم إعداده لالستخدام آمصدر إضاءة داخلي في البيئات المنزلية
 .EC/2009/125التوجيه    

 
 مالحظة للعمالء في الواليات المتحدة

Hg
 .لص منه وفًقا للقوانين المحلية أو الفيدراليةيحتوي المصباح الموجود داخل هذا المنتج على زئبق ويجب إعادة تدويره أو التخ

 .يحتوي المصباح الموجود داخل هذا المنتج على زئبق ويجب إعادة تدويره أو التخلص منه وفًقا للقوانين المحلية أو الفيدرالية

 تدوير الهواء

 .الحرارة الزائدة، يجب عدم سد هذه الفتحات أو تغطيتها لضمان تشغيل مضمون للمنتج وحمايته من. ُتستخدم الفتحات الموجودة في الخزانة للتهوية

 تنبيه   

 .يتعين اتخاذ االحتياطات التالية عند استخدام الجهاز أو ترآيبه. يتم طرد الهواء الساخن من فتحة التهوية -

 .يتم طرد الهواء الساخن من فتحات التهوية. ال تدع أي أشياء قابلة لالشتعال بالقرب من الجهاز -

 .فتحة التهوية على ُبعد متر واحد على األقل من أي أشياء أبِق -

 .فهذه المنطقة تصبح ساخنة أثناء استخدام الجهاز. ال تلمس أي جزء طرفي من فتحة التهوية، وبخاصة المسامير والجزء المعدني -

إلى خطر نشوب حريق بفعل  ال تضع أي شيء على الجهاز، فاألشياء الموضوعة على الخزانة لن تتلف فحسب، بل قد تؤدي أيًضا -
 .الحرارة

 .تتوفر مراوح التبريد بغرض تبريد الجهاز -

 .تتغير سرعة دوران المروحة حسب درجة الحرارة داخل الجهاز -

 

 تنبيه   
  يحتوي على زئبق

، تفضل لمزيد من المعلومات حول إجراءات التعامل اآلمن، والتدابير المتخذة في حالة حدوث تسرب عرضي، وخيارات التخلص اآلمن
 . mercury/-ec.gc.ca/mercure :بزيارة

 .تخلص منه أو أعد تدويره وفًقا للقوانين المعمول بها

 

 

ec.gc.ca/mercure-mercury/
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 تحريك جهاز العرض

 .عند نقل جهاز العرض، انتبه إلى العدسة وضم القدم القابلة للضبط لمنع تلف العدسة والخزانة

 ترآيب جهاز العرض بشكل سليم

 .آيب جهاز العرض على سطح مستٍو قدر اإلمكانالرجاء تر

نشوب تأآد من ترآيبه بشكل سليم؛ ألن الترآيب غير السليم قد ال يؤدي إلى تقليل العمر االفتراضي للمصباح فحسب، بل قد يتسبب أيًضا في خطر 
 .حريق

15

15

 .من الخلف إلى األمام درجة 15 عن تزيد بزاوية العرض جهاز تدوِّر ال

 .صورة لعرض ألعلى العرض جهاز توجِّه ال 

 .صورة لعرض ألسفل العرض جهاز توجِّه ال 

 .صورة لعرض جانبيه من أي على العرض جهاز تضع ال 

 
 

 تنبيه بشأن تعليق جهاز العرض في السقف

 .التعليق في السقف إال بواسطة شخص مؤهل ال يجوز إجراء -

نحن نخلي مسؤوليتنا عن أي أذى أو ضرر ناتج من رف ُآتيفي يتم شراؤه من موزع غير معتمد، حتى لو آان ذلك أثناء فترة  -
 .الضمان

 .ُفك الرف الُكتيفي المستخدم للتعليق في السقف فوًرا أثناء عدم االستخدام -

 .استخدام مفك براغي بعزم دوراني، وعدم استخدام مفك آهربائي أو تصادميأثناء التعليق بالسقف، ُيوصى ب -

 .الرجاء قراءة دليل الرف الُكتيفي لالطالع على التفاصيل -

 .الرف الُكتيفي عرضة للتغيير دون إشعار -

 مخرج الهواء مدخل الهواء
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 تنبيه بشأن تحريك جهاز العرض أو نقله

 .عطال وظيفيةال ُتسقط جهاز العرض أو تصدمه؛ وإال، فقد يتعرض ألضرار أو أ -

 .عند حمل جهاز العرض، استخدم حقيبة حمل مناسبة -

. قد يؤدي ذلك إلى تعرض الجهاز للضرر. ال تنقل جهاز العرض بواسطة شرآة نقل أو خدمة نقل أخرى في حقيبة نقل غير مناسبة -
 .استشر الموزع لالطالع على معلومات بشأن نقل الجهاز بواسطة شرآة نقل أو أي خدمة نقل أخرى

 .ال تضع جهاز العرض في حقيبة قبل أن يبرد بشكل آاٍف -
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 التوافق

 تنبيه لجنة االتصاالت الفيدرالية

يدرالية من قواعد لجنة االتصاالت الف 15خضع هذا الجهاز لالختبار وتبين توافقه مع قيود األجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الجزء : مالحظة
)FCC .(ويولِّد هذا الجهاز طاقة تردد السلكي . وقد وضعت هذه القيود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار الذي قد يحدث داخل منشأة سكنية

ومع ذلك، ليس . سلكيةويستخدمها ويمكنه إشعاعها؛ وإذا لم يتم ترآيبه واستخدامه وفًقا للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع االتصاالت الال
تحديده يمكن ي لذوإذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار الستقبال موجات الراديو أو التلفزيون، وا. ثمة ما يضمن عدم حدوث تداخل في منشأة بعينها

 :من اإلجراءات التالية تشغيل الجهاز وإيقاف تشغليه، فإنه يجدر بالمستخدم محاولة إصالح التداخل من خالل تنفيذ واحد أو أآثرعن طريق 

 .مكانه أو تغيير االستقبال هوائي توجيه إعادة - 
 .والمستقِبل الجهاز بين الفاصلة المسافة زيادة - 
 .بهاالمستقِبل يتصل التي تلك عن مختلفة آهربائية دائرة في تيار بمأخذ الجهازتوصيل  - 
 .المساعدة على للحصولخبير  تلفزيون/راديو فني أو الموزع استشارة - 

 .من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية 15ب استخدام آبل مدرَّع الستيفاء قيود الفئة ب بالجزء الفرعي ب من الجزء يج

وإذا استدعت الضرورة إجراء مثل هذه التغييرات أو التعديالت، فقد . ال تجِر أي تغييرات أو تعديالت على الجهاز ما لم يرد خالف ذلك في التعليمات
 .ف تشغيل الجهازتضطر إلى إيقا

 EK-400XA, EK-401WA, EK-402UA_: رقم الطراز

 EIKI: االسم التجاري

 .EIKI International,Inc: الطرف المسؤول

  Esperanza Rancho Santa Margarita CA 92688-2132 30251: العنوان

 )0200-457- 949( 3454- 242-800: رقم الهاتف

 متطلبات آبل التيار المتردد

 .لتيار المتردد المرفق بجهاز العرض هذا متطلبات االستخدام في البلد الذي اشتريته منهيستوفي آبل ا

 :آبل التيار المتردد المستخدم في الواليات المتحدة وآندا

يئة التقييس الكندية ومعتمدة من ِقبل ه) UL(يندرج آبل التيار المتردد المستخدم في الواليات المتحدة وآندا ضمن قائمة شرآة أندررايترز البراتوريز 
)CSA.( 

يندرج هذا القابس ضمن ميزات السالمة للتأآد من إمكانية إدخال القابس في . يشتمل آبل التيار المتردد على قابس خط تيار متردد من النوع المؤرض
 .في المأخذ، فاتصل بفني الكهرباءوإذا تعذر عليك إدخال القابس . ال تحاول إبطال هذه الميزة المعنية بالسالمة. مأخذ التيار الكهربائي

 :آبل التيار المتردد المستخدم في المملكة المتحدة

إذا لزم استبدال المصهر، يجب استخدام . هذا الكبل مزود بالفعل بقابس مقولب ويتضمن مصهًرا، وتم تدوين قيمته على الجانب الذي به أسنان القابس
إذا آان غطاء المصهر قابًال للفك والترآيب، فال .  ات المصهر القديم ومميز بالعالمةبنفس مواصف ASTAمعتمد من هيئة  BS 1362مصهر 

وإذا لزم استخدام غطاء مصهر بديل، فتأآد من أنه من نفس اللون الموضح على وجه األسنان من القابس . تستخدم القابس عندما يكون الغطاء مفكوًآا
 .ية المصاهر من قسم األجزاء الوارد في دليل المستخدمتتوفر أغط). بمعنى أن يكون أحمر أو برتقالي(

وينبغي إعداد طرف السلك المرن بشكل مناسب وتزويده . إذا آان القابس المرفق غير مناسب لمقبس مأخذ التيار الكهربائي، ينبغي فصله وتدميره
 .بالقابس الصحيح

  :تحذير
 .صيله بمقبس تيار آهربائي حييشكِّل القابس المزود بكبل مرن عاٍر مصدر خطر إذا تم تو
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 :آبل التيار الرئيسي بألوان وفًقا لنظام الترميز اللوني التاليتم ترميز أسالك 

 أرضي   .....................  أخضر وأصفر

 محايد  ................................  أزرق

 حي  ..................................  بني

لموجودة في القابس، نظًرا ألن ألوان األسالك الموجودة في آبل التيار الرئيسي لهذا الجهاز قد ال تتطابق مع الرموز اللونية التي تميِّز أطراف التوصيل ا
 :اتبع ما يلي

أو الملون باألخضر أو  أو برمز التأريض اآلمن  Eتوصيل السلك الملون باألخضر واألصفر بطرف التوصيل في القابس المميز بالحرف  يجب
 .األخضر واألصفر

 .أو الملون باألسود Nبطرف التوصيل المميز بالحرف   يجب توصيل السلك الملون باألزرق

 .أو الملون باألحمر Lل المميز بالحرف يجب توصيل السلك الملون بالبني بطرف التوصي

   :تحذير
 .يجب تأريض هذا الجهاز

 

 .يتعين ترآيب مقبس مأخذ التيار بالقرب من الجهاز بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة
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 البدء

 الفحص الخاصة بالعبوةقائمة 

 :أخرج جهاز اإلسقاط من العبوة بعناية وتحقق من وجود العناصر التالية

  
  العدسة وغطاء DLP العرض جهاز

  

 

 
 

 

  بعد عن التحكم وحدة
 )AAA بطاريتين مع(

 الطاقة آبل RGB آبل

 

        

 

 

  

 

  

  مضغوطة اسطوانة الحم حقيبة
 )يديك بين الذي المستخدم دليل( 

 السريع البدء دليل

  

يوصى باالحتفاظ بمواد . اتصل بالموزع على الفور في حالة فقدان أي من العناصر أو إذا آان أي منها تالف أو إذا آانت الوحدة ال تعمل بشكل طبيعي
 .صيانة أثناء الضمانالتعبئة األصلية لربما تحتاج إليها إلرجاع الجهاز لل

 :تنبيه
 .تجنب استخدام جهاز اإلسقاط في البيئات المتربة1- 

  .عند ترآيب غطاء العدسة، الرجاء التأآد من عدم تحدب العدسة - 2
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   جوانب ألجزاء جهاز اإلسقاط

 منظر أمامي أيمن

1 2 3 4 5 6 7  

 العنصر التسمية الوصفصفحة انظر

 اضغط لتحرير وحدة ضبط االرتفاع زر ضبط االرتفاع  .1
15 

 تضبط مستوى جهاز العرض ضبط االرتفاع وحدة  .2

 عدسات جهاز اإلسقاط العدسة  .3

 7 يقوم باستقبال إشارة األشعة تحت الحمراء من وحدة التحكم عن بعد مستقبل األشعة تحت الحمرا  .4

 تتيح ترآيز الصورة المسقطة حلقة الزووم  .5
16  

  تتيحح تكبير الصورة المسقطة  حلقة الزووم  .6

 مفاتيح الوظائف  .7
أزرار المعلومات التي تظهر على الشاشة  —شاهد المنظر العلوي

)OSD ( ومؤشراتLED. 3  

  :هام
ال تسمح بوجود عائق أمام . باح جهاز العرضتسمح فتحات التهوية في جهاز العرض بتدوير الهواء بصورة جيدة، مما يحافظ على تبريد مص

 .فتحات التهوية
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 أزرار الطاقة ولمبات البيان –منظر علوي 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 العنصر التسمية الوصفصفحة انظر

  / )السهم ألعلى( ▲  .1
 +المحور

  للتنقل عبر قائمة البيانات المعروضة على الشاشة
Quick Menu )للمحور - ) القائمة السريعة 

18 

  / )السهم األيمن( ►  .2
 رفع مستوى الصوت

 وتغيير اإلعدادات) OSD(التنقل عبر البيانات المعروضة على الشاشة 
 لمستوى الصوت -قائمة سريعة 

 / )محور االرتكاز( ▼  .3
 -المحور

  للتنقل عبر قائمة البيانات المعروضة على الشاشة
Quick Menu )حورللم - ) القائمة السريعة 

4.  MENU )(لفتح قوائم البيانات المعروضة على الشاشة   )قائمةOSD (وإقفالها  

5.  Enter  إدخال عنصر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة)OSD (أو تأآيده 

 11 .لتشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله )زر الطاقة(   .6

7.  SOURCE )المصدر(   إلى قائمة الدخولSource )المصدر(  

8.  AUTO )تحسين حجم الصورة والوضع والدقة  )تلقائي  

  / )السهم األيسر( ◄  .9
 خفض مستوى الصوت

 وتغيير اإلعدادات) OSD(التنقل عبر البيانات المعروضة على الشاشة 
 18 لمستوى الصوت -قائمة سريعة 

 رمز الخطأ ضومي للمصباح LEDمؤشر   .10

 الطاقة LED مؤشر  .11 54
 المصباح جاهز، بدء التشغيل، تبريد أزرق

 رمز الخطأ وميض

 ارتفاع مفرط في درجة الحرارة أحمر لدرجة الحرارة LEDمؤشر   .12
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  الجانب الخلفي
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A13

14
15

161718
 

 العنصر التسمية الوصفصفحة انظر

1.  AC IN  11 الطاقةآبل توصيل 

2.    )USB(  توصيل آبلUSB  من آمبيوتر 

3.  VGA OUT 
  بشاشة RGBتوصيل آبل 

 )VGA IN-1المعالجة فقط لدخل (

4.  LAN  توصيل آبل شبكة اتصال محلية)LAN (من شبكة إيثرنت 

5.  VGA IN 1  توصيل آبلRGB من آمبيوتر أو جهاز فيديو مكون 

6.  VGA IN 2  توصيل آبلRGB من آمبيوتر أو جهاز فيديو مكون 

7.  DP  توصيل آبلDISPLAYPORT  من جهازDISPLAYPORT 

8.  AUDIO IN توصيل آبل صوت من جهاز صوت 

9.  HDMI 1 / 2  توصيل آبلHDMI   من جهازHDMI 

10.  3D SYNC 
  توصيل وحدة اإلرسال في نظارة األشعة تحت الحمراء ثالثية األبعاد

 )تحت الحمراء ثالثية األبعاد فقط لنظارة األشعة :مالحظة(

11.  DC 12V TRIGGER 
عند التوصيل بالشاشة عن طريق آبل متوفر تجارًيا، يتم تشغيل الشاشة تلقائًيا مع بدء تشغيل جهاز 

 ).راجع المالحظات التالية(آما تستجيب الشاشة عند فصل الطاقة عن جهاز العرض . العرض

 إخراج الصوت السماعة  .12

 Kensington® 52تأمين التصويب على هدف دائم مع نظام قفل  Kensingtonقفل   .13

14.  VIDEO IN توصيل آبل الفيديو المرآب من جهاز فيديو 

15.  AUDIO IN )توصيل آبل الصوت من جهاز صوت )يسار ويمين 

16.  S-VIDEO IN  توصيل آبلS-Video من جهاز فيديو 

17.  RS-232C ذ التسلسلي توصيل آبل المنفRS-232 لوحدة التحكم عن بعد 

18.  AUDIO OUT توصيل آبل صوت  بمضخم صوت 
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  :مالحظة
 إيقاف جهاز العرض/الستخدام هذه الخاصية، يجب توصيل الموصل قبل تشغيل.  
 يتم توريد وحدات التحكم في الشاشة ودعمها من جانب مصنعي الشاشات.  
  الغرض المخصص لهال تستخدم هذا القابس في أي غرض خالف.  

 

  :تحذير
 .آاحتياط أمان، قم بفصل آافة أسالك الطاقة عن جهاز العرض واألجهزة المتصلة قبل القيام بالتوصيالت
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  الجانب السفلي

1 2 3 4 2

 

 

 صفحة انظر الوصف التسمية العنصر

 15 . قم بتدوير ذراع الضبط لضبط وضع الزاوية وحدة ضبط الميل   .1

 اتصل بالموزع الخاص بك للحصول على معلومات حول ترآيب جهاز العرض في السقف فتحات التعليق في السقف  .2

 .يتم إنزال وحدة ضبط االرتفاع عند ضغط زر وحدة ضبط االرتفاع وحدة ضبط االرتفاع  .3
15 

 رتفاعاضغط لتحرير وحدة ضبط اال زر وحدة ضبط االرتفاع  .4

  :مالحظة
  .ULعند الترآيب، يرجى التأآد من استخدام تثبيتات السقف المدرجة في 

  ).صة0.23(مم  6المعتمدة فقط مع عمق أقصى للمسامير يبلغ M4استخدام أجهزة الترآيب ومسامير  للترآيبات السقفية،
امل السقف وزن المعدة المثبتة، وآإجراء احتياطي إضافي، يجب أن تتجاوز سعة تحميل ح. يجب أن يكون حامل السقف ذا شكل وقوة مناسبة 

 .ثانية 60لمدة تزيد عن ) آجم 5.15ال يقل عن (يجب أن يكون قادًرا على تحمل ثالثة أضعاف وزن المعدة 
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  أجزاء وحدة التحكم عن بعد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25

14

1516

17

18

19

20

21

22

23

24

A13

26

27

28

 

 :هام
إلضاءة الفلورسنت ذات الترددات العالية إلى إعاقة فقد تؤدي ا. تجنب استخدام جهاز اإلسقاط  مع تشغيل اإلضاءة الفلورسنت الساطعة .1

 .تشغيل وحدة التحكم عن بعد
 
في حالة إعاقة المسار بين وحدة التحكم عن بعد وجهاز . تأآد من عدم وجود ما يعيق المسار بين وحدة التحكم عن بعد وجهاز اإلسقاط. 2

 .ت جهاز اإلسقاطاإلسقاط، فيمكنك إبعاد اإلشارة عن أسطح عاآسة معينة مثل شاشا
 
يوضح دليل المستخدم الذي بين يديك . تقوم األزرار والمفاتيح على جهاز اإلسقاط بنفس وظائف األزرار المقابلة على وحدة التحكم عن بعد. 3

 .الوظائف القائمة على وحدة التحكم عن بعد

 

  : مالحظة
، بتاريخ 50نتجات الليزر باستثناء االنحرافات بموجب إشعار الليزر رقم المعنية بم) FDA(يتوافق مع معايير أداء إدارة األغذية واألدوية 

  .2007يونيو  24
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صفحة راجع الوصف التسمية العنصر  

وحدة إرسال األشعة   .1
 تحت الحمراء

 ترسل اإلشارات إلى جهاز العرض

 يضيء عند استخدام وحدة التحكم عن بعد مؤشر بيان الحالة  .2

3.  Laser ر لتشغيل مؤشر الشاشةاضغط على هذا الز 

4.  Up  السهم ألعلى عند التوصيل بكمبيوتر عبرUSB 

5.  Right  السهم األيمن عند التوصيل بكمبيوتر عبرUSB 

6.  Down  السهم ألسفل عند التوصيل بكمبيوتر عبرUSB 

7.  Page Down  االنتقال صفحة ألسفل عند التوصيل بكمبيوتر عبرUSB 

 السهم ألعلى  .8

 السهم األيمن  .9 18 وتغيير اإلعدادات) OSD(المعلومات المعروضة على الشاشة التنقل في قائمة 

 السهم ألسفل  .10

 17 ضبط مستوى الصوت زيادة الصوت  .11

 آتم صوت السماعة المضمنة آتم الصوت  .12

 تكبير +زووم   .13

 تصغير -زووم   .14

 إلغاء تجميد الصورة المعروضة على الشاشة/تجميد تجميد  .15

 إفراغ الشاشة فارغ  .16

 اآتشاف جهاز اإلدخال المصدر  .17

 الضبط التلقائي للمرحلة والتتبع والحجم والوضع تلقائي  .18

 18 أو الخروج منها) OSD(فتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة  قائمة  .19

 لةالحا  .20
ال تفتح القائمة إال عند اآتشاف (للمعلومات المعروضة على الشاشة " الحالة"فتح قائمة 
 33 )جهاز دخل

محور االرتكاز   .21
 ألسفل/ألعلى

 16 )من أسفل/اتساع العرض من أعلى(تصحيح تأثير شبه االنحراف في الصورة 

 وتغيير اإلعدادات) OSD(التنقل في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة  لسهم األيسرا  .22

18 

23.  Enter  تغيير اإلعدادات في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة)OSD( 

24.  Page Up  التنقل صفحة ألعلى عند التوصيل بكمبيوتر عبرUSB 

25.  Left أليسر عند التوصيل بكمبيوتر عبر السهم اUSB 

26.  Enter  مفتاح اإلدخال عند التوصيل بكمبيوتر عبرUSB 

 11 تشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله الطاقة  .27

28.  Laser ال توجهه نحو العينين. ُيستخدم آمؤشر للشاشة. 

 :تنبيه！
 اء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير تلك المحددة في هذا الدليل إلى التعرض لضوء ليزر خطيرقد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجر
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 المدى التشغيلي لوحدة التحكم عن بعد

ليس من الضروري توجيه وحدة التحكم عن بعد مباشرة . تستخدم وحدة التحكم عن بعد اإلرسال باألشعة تحت الحمراء للتحكم في جهاز اإلسقاط
بشرط أال تكون ممسًكا بوحدة التحكم عن بعد بشكل عمودي على جوانب أو الجزء الخلفي لجهاز اإلسقاط، سوف تعمل وحدة . اإلسقاط إلى جهاز

إذا لم يستجب جهاز اإلسقاط لوحدة . درجة فوق أو أسفل مستوى جهاز اإلسقاط 15و) قدًما 23(أمتار  7التحكم عن بعد في نطاق قطر يبلغ 
 .تحرك قريبًا منه قليًالالتحكم عن بعد، ف

 أزرار جهاز اإلسقاط ووحدة التحكم عن بعد

يمكن تنفيذ جميع عمليات التشغيل . يمكن تشغيل جهاز اإلسقاط باستخدام وحدة التحكم عن بعد أو األزرار على الجانب العلوي من جهاز اإلسقاط
 .هاز اإلسقاط محدودة االستخدامباستخدام وحدة التحكم عن بعد؛ ورغم ذلك فإن األزرار الموجودة على ج
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   ترآيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد

  

قم بإزالة غطاء تجويف البطارية من خالل تحريك 
  .الغطاء في اتجاه السهم

1.   

 

   .2 .رآب البطارية بحيث يكون الجانب اإليجابي ألعلى

 

   .3 .أعد الغطاء إلى مكانه

 

 :تنبيه
 .)ام البطاريات القلويةيوصى باستخد( ال تستخدم إال بطاريات.1

 
 . تخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا للوائح القوانين المحلية  .2

 
 .أخرج البطاريات عند عدم استخدام جهاز اإلسقاط لفترات طويلة .3
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 والتشغيل اإلعداد

  بدء جهاز اإلسقاط وإغالقه

قم بتوصيل . وصل آابل الطاقة بجهاز اإلسقاط .1
 .رباء على الحائطالطرف اآلخر بمأخذ آه

  .الموجود بمصباح المؤشر  الطاقةيضيء مؤشر 

 .قم بتشغيل األجهزة المتصلة .2  

 .الخاص بالطاقة ال يومض LEDتأآد من أن مؤشر  .3

جهاز  لتشغيل  الطاقةثم اضغط على زر  ,البرتقالي
 .اإلسقاط

 
تظهر شاشة جهاز اإلسقاط االفتتاحية ويتم اآتشاف 

 .األجهزة المتصلة
 

في  )قفل التأمين(ضبط آلمة مرور الوصول 189Hانظر 
  .في حالة تمكين قفل التأمين 19013صفحة 

 في حالة توصيل أآثر من جهاز دخال، اضغط على زر .4
SOURCE   للتبديل بين األجهزة▲▼ واستخدم .

 .)مهايئ المكونإلى  RGB دعوم من خاللالمكون م(
 

 

• :HDMI 1 / HDMI 2 
High-Definition Multimedia Interface  

 )وسيلة توصيل وسائط متعددة عالية الدقة( 2 / 1

• DP :منفذ العرض 

• VGA 1 / VGA 2 :منفذRGB 1 / RGB 2  
 تناظري

• S-Video : فيديو فائق)Y/C منفصل( 

 وع التقليديفيديو مؤلف من الن: فيديو مؤلف •
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 الطاقة زر اضغط؟ / الطاقة توقف "عند ظهور الرسالة .5
يتم إيقاف جهاز  .الطاقة ، اضغط على الزر " أخرى مرة

  .اإلسقاط

 :تنبيه
  .تأآد من إزالة غطاء العدسة قبل بدء جهاز السقوط. 1

 .ريد جهاز العرضال تنزع قابس سلك الطاقة حتى تتوقف آل المراوح عن الحرآة؛ مما يشير إلى تب .2
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  )قفل التأمين(ضبط آلمة مرور الوصول 

عند تمكينها، يمكن إدخال آلمة . إلعداد آلمة مرور ومنع االستخدام غير المرخص به لجهاز اإلسقاط) السهم(يمكنك استخدام أزرار المؤشر 
 في الصفحة ضبط لغة العرض على الشاشة193H و192H18 في الصفحة التنقل في قوائم العرض على الشاشة191H انظر. (المرور بعد تشغيل جهاز اإلسقاط

194H19 للحصول على تعليمات استخدام قوائم العرض على الشاشة( .  

 :هام
إذا أضعت آلمة المرور، فاتصل بالبائع . بدون آلمة المرور. لن تتمكن من استخدام جهاز اإلسقاط. احتفظ بكلمة المرور في مكان آمن

 .للحصول على معلومات حول استرجاع آلمة المرور
  

.لفتح قائمة العرض على الشاشة القائمةاضغط زر    .1

 

 

قال إلى قائمة لالنت      ►◄اضغط على زر المؤشر    .2
لتحديد ▲▼ ، واضغط زر المؤشر 1اإلعدادات 

  .1متقدم 

3.   
للدخول إلى قائمة ◄ / ) إدخال(  اضغط على 

اضغط زر المؤشر . الفرعية " 1إعدادات متقدمة"
.قفل األمانلتحديد ▲▼ 

 

لتمكين أو تعطيل ►◄ اضغط على زر المؤشر    .4
 .خاصية قفل األمان

 .ر تلقائيًايظهر مربع حوار آلمة المرو
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سواء  ►◄▲▼تستطيع استخدام أزرار المؤشر    .5
على لوحة المفاتيح أو على وحدة التحكم عن بعد 

التي تعمل باألشعة تحت الحمراء إلدخال آلمة 
يمكنك استخدام أية توليفة، بما في ذلك . المرور

استخدام نفس السهم خمس مرات، لكن ليس أقل من 
 .خمس مرات

ي أي ترتيب إلعداد آلمة اضغط أزرار المؤشر ف
للخروج  MENU اضغط على الزر. المرور

 .مربع الحوار. من

 

تظهر قائمة  تأآيد آلمة المرور عند ضغط المستخدم    .6
قفل  على مفتاح تشغيل الطاقة في حالة تمكين

أدخل آلمة المرور بالترتيب الذي حددته في  .األمان
تصال إذا نسيت آلمة المرور، يرجى اال. 5الخطوة 

 . بمرآز الخدمة
يقوم مرآز الصيانة بتأآيد صالحية المالك وإعادة 

 .تعيين آلمة المرور
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 ضبط مستوى جهاز اإلسقاط

 :يجب مراعاة األمور التالية عند إعداد جهاز العرض

 .يتعين أن تكون المنضدة أو الحامل الموضوع عليه جهاز اإلسقاط مستويًا وقويًا •

 .كون عموديًا مع الشاشةضع جهاز اإلسقاط بحيث ي •

  .اإلسقاط قم بإزالة حامل القدم الخلفي في قدم الضبط الخلفي قبل ضبط زاوية •

 .حتى ال تتعثر بها. تأآدمن وجود الكبالت في مكان آمن •

  

  [B].واضغط زر وحدة ضبط االرتفاع  [A] لرفع مستوى جهاز العرض، ارفع جهاز العرض  .1

  [C].يتم إنزال وحدة ضبط االرتفاع 

لخفض مستوى جهاز العرض، اضغط زر وحدة ضبط االرتفاع وادفع الجزء العلوي من جهاز العرض   .2
 .ألسفل

جهة اليمين أو اليسار حتى تحصل على الزاوية   [D]لضبط زاوية الصورة، حرك زر وحدة ضبط المي  .3
 .المرغوبة
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 ضبط الزووم والترآيز ومحور االرتكاز

ورة الصاستخدم وحدة التحكم في  .1
الموجودة على جهاز ( الزووم -

لتغيير حجم الصورة ) العرض فقط
 .المعروضة وحجم الشاشة 

 

الصورة استخدم وحدة التحكم في  .2
الموجودة على جهاز ( الترآيز -

لتغيير حدة الصورة ) العرض فقط
 .المعروضة 

الموجودين ( المحوراستخدم زري  .3
على جهاز العرض وفي وحدة 

لتصحيح تأثير ) دالتحكم عن بع
زيادة (شبه االنحراف في الصورة 

 ).العرض من أعلى أو من أسفل

 

تظهر وحدة التحكم في محور  .4
  .االرتكاز على الشاشة
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  ضبط مستوى الصوت

خفض /زيادةاضغط على زر   .1
  مستوى الصوت

 . بوحدة التحكم عن بعد
مفتاح التحكم في مستوى الصوت 

  .يظهر على الشاشة

 

األيمنأو  السهم األيسر اضغط زر .2
في لوحة المفاتيح من أجل 

 .خفض مستوى الصوت/رفع

 آتم الصوتاضغط على زر   .3
تتوافر هذه . (إليقاف الصوت

 الخاصية فقط في وحدة التحكم 
  ). عن بعد
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 الشاشة على العرض قوائم إعدادات

 عناصر التحكم في قوائم العرض على الشاشة

 .م عرض على الشاشة تتيح لك ضبط الصورة وتغيير اإلعدادات المختلفةيتضمن جهاز اإلسقاط قوائ

 التنقل في قوائم العرض على الشاشة

 .ييراتيمكن استخدام أزرار األسهم في وحدة التحكم عن ُبعد أو لوحة مفاتيح بجهاز العرض للتنقل عبر البيانات المعروضة على الشاشة وإجراء تغ

1

2

34

5 6

1

1

1

1
2

22

3

4

5

2

6

 

ة اضغط لفتح قوائم العرض على الشاش .1
  Menu. على الزر

اضغط على زر . توجد ثالث قوائم .2
  .للتنقل عبر القوائم ◄►المؤشر 

للتنقل ألعلى ▲▼ اضغط زر المؤشر  .3
 .وأسفل بإحدى القوائم

لتغيير قيم  ◄►اضغط على  .4
 .اإلعدادات

لغلق قائمة العرض   MENU  اضغط .5
على الشاشة أو الخروج من قائمة 

  .فرعية

  

 :مالحظة
الموضع  األفقي على سبيل المثال، ال يمكن تعديل عناصر. ر الفيديو، ال تكون آافة العناصر في قوائم العرض على الشاشة متاحةوفقًا لمصد
 .ال يمكن الوصول إلى العناصر غير المتاحة وتظهر باللون الرمادي. آمبيوتر في قائمة اإلعداد إال عند االتصال بجهاز  الرأسي
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 شةضبط لغة العرض على الشا

 .اضبط لغة قوائم العرض على الشاشة حسب ما تفضلها قبل االستمرار

لالنتقال ▲▼ اضغط زر المؤشر . 1اإلعدادات لالنتقال إلى ►◄ اضغط على زر المؤشر . )قائمة( MENUاضغط زر  -1
  .1متقدم إلى قائمة 

 

إلى أن يتحدد خيار ▲▼ ر المؤشر اضغط ز. الفرعية " إعدادات متقدمة"للدخول إلى قائمة ► / ) إدخال(  اضغط على  -2
  . اللغة

 

 .تفضلها التي اللغة تمييز يتم حتى السهم زر اضغط -3

  ).OSD(أربع مرات إلغالق البيانات المعروضة على الشاشة  القائمةاضغط على زر  -4
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  نظرة عامة على قوائم العرض على الشاشة

 .د المدى ألحد اإلعداداتاستخدم الرسم التوضيحي التالي للعثور على إعداد بسرعة أو تحدي

القائمة 
 الرئيسية

 
     القائمة الفرعية

  
  اإلعدادات

التقديم، ساطع، لعبة، فيلم، تليفزيون،قياسي،        وضع العرض   صورة
sRGBلوحة سبورة، مستخدم ،  

  100~0       السطوع   

  100~0       التباين   

  )ائيحسب القفل التلق( 5إلى  5-من     الموضع األفقي   آمبيوتر   

  )حسب القفل التلقائي( 5إلى  5-من     الموضع الرأسي      

  31~0    التردد      

  5~5-    التتبع      

         صورة تلقائية   

  10~0    لون ساطع   متقدم   

  31~0    الحدة      

أبيض وأسود، , 2.4, 2.2, 2.0, 1.8    جاما      
  خطي

  دافئ، عادي، بارد    درجة اللون      

  تشغيل, قافإي    AGCفيديو       

  100~0    تشبع اللون      

  100~0    درجة اللون      

  100~0  التدرج، التشبع، االآتساب  أحمر   مدير األلوان   
  100~0  التدرج، التشبع، االآتساب  أخضر      

  100~0  التدرج، التشبع، االآتساب  أزرق      

  100~0  التدرج، التشبع، االآتساب  سماوي      

  100~0  التشبع، االآتساب التدرج،  أرجواني      

  100~0  التدرج، التشبع، االآتساب  أصفر      

  100~0  أزرق, أخضر, أحمر  أبيض      
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القائمة 
  الرئيسية

 
     القائمة الفرعية

  
  اإلعدادات

/ وحدة التحكم عن بعد (حدد مصدر اإلدخال المرجعي     المصدر   المصدر  1اإلعدادات 
  )لوحة المفاتيح

  سقف+خلفي, سقف, دي، خلفيعا       اإلسقاط   

نسبة عرض    
الصورة إلى 

  ارتفاعها

  2.35:1أصلية، , Letter Box, 16:9, 4:3, ملء     

  40~40-       محور   

تصغير /تكبير   
  رقمي

     -10~10  

  10~0    مستوى الصوت   صوت   

  تشغيل, إيقاف    آتم الصوت      

English ,Français ,Deutsch ,Español ,簡    اللغة   1متقدم    

体中文 ,繁體中文 ,Italiano ,Русский ,
한한한 ,العربية ,Ағылшын  

  تشغيل, إيقاف    قفل األمان      

  أبيض, أزرق, أخضر, فارغ، أحمر    شاشة فارغة      

  قياسي، إيقاف، مستخدم    شعار الشاشة االفتتاحية      

  تشغيل, إيقاف    التعليق المغلق      

  لتشغي, إيقاف    قفل لوحة المفاتيح      

  ،إيقاف 3D  IR ،DLP-Link  إعداد ثالثي األبعاد      

عكس التزامن ثالثي         
  األبعاد

  تشغيل, إيقاف

  أسفل، /اإلطار المتتابع، أعلى  تنسيق ثالثي األبعاد        
الخاص  HDMIمصدر (جنًبا إلى جنب، حزم اإلطارات 

  )بحزم اإلطارات ثالثية األبعاد فقط
      الشاشةالتقاط       

  ال يوجد، شبكة، أبيض، أحمر، أخضر، أزرق، أسود    نمط االختبار   2متقدم    

  50~50-    إزاحة أفقية      

  50~50-    إزاحة عمودية      
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القائمة 
  الرئيسية

 
     القائمة الفرعية

  
  اإلعدادات

  تشغيل, إيقاف       مصدر تلقائي  2اإلعدادات 

ال يوجد إيقاف آلي    
  )دقيقة(لإلشارة 

     0~180  

تشغيل تلقائي    
  للطاقة

  تشغيل, إيقاف     

  اقتصادي ديناميكي, اقتصادي، عادي       وضع اللمبة   

         إعادة ضبط الكل   

      مصدر نشط   الحالة   

      معلومات الفيديو      

اقتصادي، (عدد ساعات اللمبة       
  )اقتصادي ديناميكي, عادي

    

      الرقم التسلسلي      

      إصدار البرنامج      

  حق, اليسار, أعلى, ألسفل, مرآز    موضع القائمة   1متقدم    

  %100 ,%75 ,%50 ,%25 ,%0    قائمة نصف شفافة      

  Lanتشغيل، تشغيل حسب , إيقاف    وضع توفير الطاقة      

  عادي, عال    سرعة المروحة      

      إعادة تعيين عدد ساعات اللمبة      

  98~0    رقم الجهاز      

  اتصال، فصل  حالة الشبكة  الشبكة      

        DHCP  إيقاف, تشغيل  

  IP   0~255, 0~255, 0~255. 0~255عنوان         

  255~0 .255~0 ,255~0 ,255~0  قناع الشبكة الفرعية        

  255~0 .255~0 ,255~0 ,255~0  البوابة        

        DNS  0~255, 0~255, 0~255. 0~255  

  إلغاء/موافق  تطبيق        

  600~0    )دقيقة(موقت السكون    2متقدم    

  تعطيل، تمكين  HDMI 1  المرشح المصدر      

        HDMI 2  تعطيل، تمكين  

        DisplayPort  تعطيل، تمكين  

        VGA1  تعطيل، تمكين  

        VGA2  تعطيل، تمكين  

        S-Video  تعطيل، تمكين  

  تعطيل، تمكين  الفيديو المكون        

إيقاف، أصفر خفيف، قرنفلي، أخضر خفيف،     لون الحائط      
  أزرق، لوحة سبورة
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 صورةقائمة 

  !تنبيه
  . سيتم حفظ جميع معلمات وضع العرض عند تغييرها إلى وضع المستخدم

▲▼ اضغط زر المؤشر . صورةلالنتقال إلى القائمة  ►◄اضغط على زر المؤشر . قائمة العرض على الشاشةلفتح  Menu اضغط  الزر
 . للدخول وتغيير قيم اإلعدادات ►◄اضغط . صورةللتنقل ألعلى وأسفل في القائمة 

  

  الوصف  العنصر

  . للدخول وضبط وضع العرض►◄ المؤشر اضغط على زر  وضع العرض

  .سطوع الشاشةوضبط للدخول ►◄ اضغط على زر المؤشر   السطوع

  .لضبط المرحلة والتتبع والحجم والوضع تلقائيًّا►◄ اضغط على زر المؤشر   التباين 

  .24صفحة  رآمبيوترقائمة راجع . للدخول إلى قائمة آمبيوتر► ) / إدخال( اضغط   آمبيوتر

  . للدخول وضبط وضع العرض► ) / إدخال( اضغط   صورة تلقائية

   .196H25في الصفحة  ميزة إعدادات متقدمة195Hانظر . للدخول إلى قائمة إعدادات متقدمة► ) / إدخال( اضغط  متقدم

 .مدير األلوان لمزيد من المعلومات حول 26راجع صفحة . دير األلوانللدخول إلى قائمة م► ) / إدخال(  اضغط  مدير األلوان
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 رآمبيوترقائمة 

▲▼ لى اضغط ع. صورةلالنتقال إلى قائمة ►◄ اضغط على . )OSD(بيانات قائمة العرض على الشاشة لفتح  القائمةاضغط على زر 
 .آمبيوترلالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة ▲▼ اضغط على . ►أو  إدخالثم اضغط على  آمبيوترلالنتقال إلى قائمة 

 

  الوصف  العنصر

  . للدخول وضبط وضع العرض جهة اليسار أو اليمين ►◄اضغط على زر المؤشر  الموضع األفقي

  . ضع العرض جهة اليسار أو اليمينللدخول وضبط و ►◄ اضغط على زر المؤشر الموضع الرأسي

  .A/Dللدخول وضبط ساعة نمذجة ►◄ اضغط على زر المؤشر  التردد

  .A/Dللدخول وضبط ساعة نمذجة ►◄ اضغط على زر المؤشر  التتبع
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  ميزة إعدادات متقدمة

إعدادات  لالنتقال إلى قائمة ▼▲ غط على اض. صورة لالنتقال إلى قائمة  ►◄اضغط على . أوامر الشاشة لفتح قائمة القائمة اضغط على زر
 .إعدادات متقدمةلالنتقال ألعلى وأسفل في قائمة ▼▲ اضغط على . ►أو  إدخال واضغط على متقدمة

  

  الوصف  العنصر

  .للدخول وضبط قيمة لون ساطع►◄ اضغط على زر المؤشر  لون ساطع

  .للدخول وضبط تباين الشاشة►◄ اضغط على زر المؤشر  الحدة

  .للدخول وضبط قيمة تصحيح جاما للشاشة►◄ اضغط على زر المؤشر  اماج

  .للدخول وضبط درجة اللون►◄ اضغط على زر المؤشر  درجة اللون

  .للدخول وتمكين أو تعطيل خاصية التحكم في الكسب التلقائي لمصدر الفيديو►◄ اضغط على زر المؤشر  AGCفيديو 

  .للدخول وضبط درجة تشبع الفيديو►◄ اضغط على زر المؤشر  تشبع اللون

  .للدخول وضبط درجة تشبع الفيديو►◄ اضغط على زر المؤشر  درجة اللون
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 مدير األلوان

اضغط على . صورةلالنتقال إلى قائمة ►◄ اضغط على . )البيانات المعروضة على الشاشة( OSDلفتح قائمة  )قائمة( UMENضغط زر 
 . مدير األلوانلالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة ▼▲ اضغط على . ►أو زر  إدخالثم اضغط على  انمدير األلولالنتقال إلى قائمة ▼▲ 

  

  الوصف  العنصر

 أحمر  
 . حدد للدخول إلى إدارة اللون األحمر

 .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب ◄►اضغط على الزرين 

 أخضر  
 . حدد للدخول إلى إدارة اللون األخضر

 .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب ◄►ن اضغط على الزري

 أزرق  
 . حدد للدخول إلى إدارة اللون األزرق

 .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب ◄►اضغط على الزرين 

 سماوي  
 . حدد للدخول إلى إدارة اللون السماوي

 .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب ◄►اضغط على الزرين 

 أرجواني  
 . دارة اللون األرجوانيحدد للدخول إلى إ

 .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب ◄►اضغط على الزرين 

 أصفر  
 . حدد للدخول إلى إدارة اللون األصفر

 .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب ◄►اضغط على الزرين 

 أبيض  
 حدد للدخول إلى إدارة اللون األبيض 

 .زرقأ و أخضر و أحمرلضبط تدرج  ◄►اضغط على الزرين 
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 1 اإلعداداتقائمة 

لالنتقال إلى قائمة ►◄ اضغط على زر المؤشر . )البيانات المعروضة على الشاشة( OSDلفتح قائمة  )قائمة( MENUاضغط على زر 

وتغيير قيم  للدخول►◄ اضغط على . 1اإلعدادات للتحرك ألعلى وألسفل في قائمة ▲▼ اضغط على زر المؤشر .  1اإلعدادات 

  .اإلعدادات

  

  الوصف  العنصر

  المصدر
/ وحدة التحكم عن بعد ( حدد مصدر اإلدخال المرجعي . مصدرللدخول إلى قائمة ال►◄ اضغط على زر المؤشر 

  ).لوحة المفاتيح

  :للدخول واختيار أي من أوضاع اإلسقاط األربعة►◄ اضغط على زر المؤشر  اإلسقاط

  .للدخول وضبط نسبة عرض الفيديو إلى ارتفاعه►◄ ؤشر اضغط على زر المنسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها

  .للدخول وضبط محور العرض►◄ اضغط على زر المؤشر  محور

  . تصغير رقمي/للدخول وضبط قائمة تكبير►◄ اضغط على زر المؤشر  تصغير رقمي/تكبير

   .28صفحة  الصوتراجع . للدخول إلى قائمة الصوت► ) / إدخال(  اضغط على صوت

  .29 صفحة 1وظيفة متقدم  راجع. 1للدخول إلى قائمة متقدم ► ) / إدخال( اضغط على  1 متقدم

  .31صفحة  2وظيفة متقدم  راجع. 2للدخول إلى قائمة متقدم  ►) / إدخال( اضغط على  2 متقدم
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 الصوت

اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ اضغط على زر السهم . )OSD(الشاشة لفتح قائمة البيانات المعروضة على  )قائمة( Menuاضغط زر 
  .لالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة الصوت▼▲ اضغط على . ►لالنتقال إلى قائمة الصوت ثم اضغط على إدخال أو ▼▲ اضغط على  .1

 

  الوصف  العنصر

  . للدخول وضبط حجم الصوت►◄  اضغط على زر المؤشر مستوى الصوت

  .تشغليهلدخول إلى مكبر الصوت وتشغيله أو إيقاف ►◄  اضغط على زر المؤشر آتم الصوت
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  1وظيفة متقدم 
اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ اضغط على زر السهم . )OSD(الشاشة لفتح قائمة البيانات المعروضة على  )قائمة( Menuاضغط زر 

. 1 متقدملالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة ▼▲ اضغط على . ►أو  إدخالثم اضغط على  1متقدم لالنتقال إلى قائمة ▼▲ اضغط على  .1
  .للدخول وتعديل قيم اإلعدادات►◄ اضغط على 

  

 الوصف  العنصر

  .للدخول وتحديد قائمة تعريب مختلفة►◄  اضغط على زر المؤشر اللغة

  .لتمكين أو تعطيل خاصية قفل األمان►◄ اضغط على زر المؤشر   قفل األمان

  .الشاشةللدخول وتحديد لون مختلف إلخالء ►◄ اضغط على زر المؤشر  شاشة فارغة

  .للدخول وتحديد شعار للشاشة االفتتاحية أو إلغاء تحديده►◄ اضغط على زر السهم   شعار الشاشة االفتتاحية

  Closed Captioningللدخول وتعطيل أو تمكين ►◄ اضغط على زر المؤشر  التعليق المغلق

  قفل لوحة المفاتيح
  .لوحة المفاتيح للدخول وتمكين أو تعطيل مفاتيح►◄ اضغط على زر المؤشر 

  .في لوحة المفاتيح إللغاء قفلها▼ ثواٍن على زر المؤشر  5اضغط مع االستمرار لمدة  :مالحظة

  .األبعاد إعداد ثالثي لمزيد من المعلومات حول 30راجع صفحة  .3D للدخول إلى قائمة► ) / إدخال(  اضغط على إعداد ثالثي األبعاد

  التقاط الشاشة
  .اللتقاط الشاشة، وانتظر حتى يتم حفظ الصورة► ) / إدخال( اضغط على 

  .سيتم عرض الصورة تلقائًيا بعد التشغيل في المرة القادمة

 :مالحظة
  .تحت قائمة األقراص ثالثية األبعاد DVDض ثالثي األبعاد على جهاز لالستمتاع بوظيفة األبعاد الثالثية، قم أوًال بتشغيل الفيلم في إعداد العر
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 إعداد ثالثي األبعاد

 

 الوصف  العنصر

3D  للدخول وتحديد وضع آخر ثالثي األبعاد►◄ اضغط على زر المؤشر.  

  .األبعاد للدخول وتمكين أو تعطيل خاصية عكس التزامن ثالثي►◄ اضغط على زر المؤشر عكس التزامن ثالثي األبعاد

  .للدخول وتمكين أو تعطيل تنسيق ثالثي األبعاد مختلف►◄ اضغط على زر المؤشر  تنسيق ثالثي األبعاد

 

 :مالحظة

هذا هو اإلعداد . تظهر المعلومات المعروضة على الشاشة ثالثية األبعاد باللون الرمادي في حالة عدم وجود مصدر ثالثي األبعاد مالئم .1
  .االفتراضي

جهاز العرض بمصدر ثالثي األبعاد مالئم، سيتم تمكين عنصر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة ثالثية األبعاد لالختيار من  عند اتصال .2
  .بينها

  .استخدم نظارة ثالثية األبعاد لعرض صورة ثالثية األبعاد .3

  .ئط ثالثي األبعادثالثي األبعاد أو أحد ملف وسا DVDيجب أن يتوفر لديك محتوى ثالثي األبعاد من ملف  .4

  ).اإليقاف ثالثية األبعاد-ثالثية األبعاد خاصية تحديد التشغيل DVDقد تضم بعض محتويات (يجب أن تمكن مصدر ثالثي األبعاد  .5

ذات  عند وجود النظارة. ثالثية األبعاد أو نظارة ذات غالق ثالثية األبعاد تعمل باألشعة تحت الحمراء DLP linkيجب أن يتوفر لديك نظارة  .6
اعث الغالق ثالثية األبعاد التي تعمل باألشعة الحمراء، ينبغي أن تقوم بتثبيت برنامج تشغيل النظارة على جهاز الكمبيوتر الشخصي وتوصيل ب

USB.  

األبعاد أو النظارة ثالثية  DLP linkسواء نظارة (يجب أن يوافق وضع المعلومات المعروضة على الشاشة باألبعاد الثالثية نوع النظارات  .7
  ).التي تعمل باألشعة تحت الحمراء

  . إيقاف/ يتوفر بالنظارات عادة مفتاح تشغيل . قم بتشغيل الشاشة .8
  .يرجى اتباع تعليمات التهيئة الواردة مع نظاراتك إلنهاء عملية الضبط. ولكل نوع من أنواع النظارات تعليمات التهيئة الخاصة بها

  .تشغيل، تصبح اإلعداد الثالثي األبعاد افتراضًياال> - إيقاف التشغيل > - عند التشغيل  .9

  :مالحظة
، فيرجى اتباع )أو نظارة غالق التي تعمل باألشعة تحت الحمراء DLP link(بما أن هناك تعليمات ضبط مختلفة لمختلف أنواع النظارات 

 .الدليل لالنتهاء من عملية الضبط
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  2وظيفة متقدم 
اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ اضغط على زر السهم . )OSD(الشاشة البيانات المعروضة على لفتح قائمة  )قائمة( Menuاضغط زر 

. 2لالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة متقدم ▼▲ اضغط على . ►ثم اضغط على إدخال أو  2لالنتقال إلى قائمة متقدم ▼▲ اضغط على  .1
  .للدخول وتعديل قيم اإلعدادات►◄ اضغط على 

 

 وصفال  العنصر

  .للدخول وتحديد نمط اختبار داخلي►◄ اضغط على زر المؤشر  نمط االختبار

  .للدخول وتحديد إزاحة أفقية►◄ اضغط على زر المؤشر  إزاحة أفقية

  .للدخول وتحديد إزاحة أفقية►◄ اضغط على زر المؤشر  إزاحة عمودية

 

 



 دليل المالك —  DLPجھاز العرض 

– 32 – 

  2قائمة اإلعدادات 

لالنتقال إلى قائمة ►◄ اضغط على زر المؤشر . )البيانات المعروضة على الشاشة( OSDلفتح قائمة  )قائمة( MENUاضغط على زر 
 . 2اإلعدادات للتحرك ألعلى وألسفل في قائمة ▲▼ اضغط على زر المؤشر . 2اإلعدادات 

 

 الوصف  العنصر

  . للدخول وتمكين أو تعطيل االآتشاف التلقائي للمصدر►◄ اضغط على زر المؤشر  مصدر تلقائي

 يوجد إيقاف آلي لإلشارة ال
 )دقيقة(

  . للدخول وتمكين أو تعطيل اإلغالق التلقائي للمصباح في حالة عدم وجود إشارة►◄ اضغط على زر المؤشر 

  .للدخول وتمكين أو تعطيل التشغيل التلقائي عند توصيل مصدر طاقة تيار متردد بالجهاز►◄ على زر المؤشر  اضغط تشغيل تلقائي للطاقة

 اللمبةوضع 

للدخول واختيار وضع سطوع مرتفع أو سطوح منخفض للمصباح للحفاظ على عمر ►◄ اضغط على زر المؤشر 
 .البطارية

   :مالحظة
 ImageCareTMيشير إلى الوضع االقتصادي الديناميكي لخاصية 

  ال ُيسمح باإلغالق إذا مر على إعادة بدء تشغيل جهاز العرض أقل من دقيقة واحدة - 1
، ويتم إغالق )عادي" (Normal"ة المصباح عند تلقي أمر إغالق، يتم فرض إعادة تعيين وضع المصباح على لحماي - 2

  ثواٍن 10النظام تلقائًيا بعد 

  .إلعادة تعيين آافة اإلعدادات إلى القيم االفتراضية► /  )إدخال( اضغط  إعادة ضبط الكل

  .33 لمزيد من المعلومات حول الحالةراجع صفحة ". الةالح"إلى قائمة  للدخول► /  )إدخال( اضغط  الحالة

  .34 صفحة 1وظيفة متقدم  راجع. 1للدخول إلى قائمة متقدم ► /  )إدخال( اضغط  1متقدم 

  .46 صفحة 2وظيفة متقدم  راجع. 2للدخول إلى قائمة متقدم ► /  )إدخال( اضغط  2متقدم 

  :مالحظة 
  %.30بنسبة  إلى إعتام المصباح تلقائًيا BLANK يؤدي الضغط على الزر": اقتصادي ديناميكي"
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 الحالة

  .للدخول► أو  إدخالواضغط على  الحالةحدد قائمة . 2اإلعدادات للتحرك ألعلى وألسفل في قائمة ▲▼ اضغط على زر المؤشر 

 

 الوصف  العنصر

  .يعرض المصدر النشط مصدر نشط

  .وومعيار األلوان لمصدر الفيدي RGBالفيديو لمصدر /يعرض معلومات الدقة معلومات الفيديو

 عدد ساعات اللمبة
اقتصادي , اقتصادي، عادي(

 )ديناميكي
  )اقتصادي ديناميكي, اقتصادي، عادي. (يتم عرض معلومات ساعة المصباح المستعمل

  .عرض الرقم التسلسلي للمنتج  الرقم التسلسلي

  .عرض إصدار برامج النظام  إصدار البرنامج
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  1وظيفة متقدم 

. 2اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ اضغط على . )البيانات المعروضة على الشاشة( OSDة لفتح قائم )قائمة( MENUاضغط زر 
. 1متقدم لالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة ▼▲ اضغط على . ►أو  إدخالثم اضغط على  1متقدم لالنتقال إلى قائمة ▼▲ اضغط على 
  .للدخول وضبط قيم اإلعدادات ►◄اضغط على 

 

 الوصف  العنصر

  ).OSD(للدخول واختيار مكان مختلف للبيانات المعروضة على الشاشة  ►◄اضغط على زر المؤشر  القائمة موضع

  ). OSD(للدخول وتحديد مستوى شفافية خلفية البيانات المعروضة على الشاشة ►◄ اضغط على زر المؤشر  قائمة نصف شفافة

  .Lanوضع توفير الطاقة على إيقاف أو تشغيل أو تشغيل حسب للدخول وتعيين ►◄ اضغط على زر المؤشر  وضع توفير الطاقة

 سرعة المروحة
  . للدخول والتبديل بين سرعات المروحة عادي ومرتفع►◄ اضغط على زر المؤشر 

نوصي باستخدام السرعة العالية في درجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالية أو في المناطق شديدة االرتفاع : مالحظة
  ).قدم 4921/م 1500اع يزيد عن بارتف (

إعادة تعيين عدد ساعات 
 اللمبة

إعادة تعيين عدد ساعات  المعلومات حول لمزيد من 35 راجع صفحة. بعد تغيير المصباح، يجب إعادة تعيين هذا العنصر
  .اللمبة

  .98وحتى الرقم  00وضبط رقمين لتعريف جهاز العرض، بدًءا من الرقم  للدخول►◄ اضغط على زر المؤشر  رقم الجهاز

  .الشبكةلمزيد من المعلومات حول  35راجع صفحة . للدخول إلى قائمة الشبكة► ) / إدخال( اضغط   الشبكة

  :مالحظة
  .scalarلكن ال ينطبق ذلك على ) وات 2أقل من (التنشيط في هذا الوضع  RJ45، يدعم "Lanتشغيل حسب " بالنسبة إلى
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 إعادة تعيين عدد ساعات اللمبة

 

 .إلعادة ضبط عداد عمر اللمبة 8H50في صفحة إعادة تعيين اللمبة217H برجاء الرجوع إلى

 الشبكة

 

 الوصف العنصر

 .يعرض حالة اتصال الشبكة حالة الشبكة

DHCP 
  . أو إيقاف تشغيلها) DHCP(لتشغيل تقنية حماية المحتوى الرقمي عريض النطاق ►◄ اضغط على زر السهم 

 .DNSوقناع الشبكة الفرعية والبوابة و IPنوان ، أآمل حقول عDHCPفي حالة اختيار إيقاف تشغيل  :مالحظة

 .DHCPصالًحا في حالة إيقاف تشغيل  IPأدخل عنوان   IPعنوان 

 .DHCPأدخل قناع شبكة فرعية صالًحا في حالة إيقاف تشغيل  قناع الشبكة الفرعية

 .DHCPأدخل عنوان بوابة صالًحا في حالة إيقاف تشغيل  البوابة

DNS سماء نطاقات أدخل اسم نظام أ)DNS ( صالًحا في حالة إيقاف تشغيلDHCP. 

 .لتأآيد اإلعدادات► ) / إدخال( اضغط على  تطبيق
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LAN_RJ45 

 

 سلكية LANوظائف األجهزة الطرفية المتصلة بشبكة 

وال يتيح . سلكية LANشبكة عبر ) أو آمبيوتر محمول(تتوفر أيًضا إمكانية التحكم عن بعد في جهاز العرض ومراقبته من آمبيوتر مكتبي 
إمكانية إدارة عدة أجهزة عرض متصلة بشبكة فحسب،  Extronأو  AMX (Device Discovery)أو  Crestronالتوافق مع علب التحكم 

 ).أو آمبيوتر محمول(بل أيًضا اإلدارة من لوحة تحكم في شاشة مستعرض آمبيوتر مكتبي 

 Crestron  عالمة تجارية مسجلة لشرآةCrestron Electronics, Inc. في الواليات المتحدة. 

 Extron  عالمة تجارية مسجلة لشرآةExtron Electronics, Inc. في الواليات المتحدة. 

 AMX  عالمة تجارية مسجلة لشرآةAMX LLC في الواليات المتحدة. 

  قدَّمتPJLink حدة األمريكية وبلدان أخرى من ِقبل طلًبا لتسجيل العالمة التجارية والشعار في اليابان والواليات المتJBMIA. 

 األجهزة الخارجية المدعومة

 ).® RoomView مثل (والبرامج المرتبطة بها  Crestron Electronicsجهاز العرض هذا مدعوم بواسطة أوامر محددة من وحدة تحكم 
http://www.crestron.com/ 

 .AMX ( Device Discovery )ض هذا مدعوم بواسطة جهاز العر
http://www.amx.com/ 

 .Extron) أجهزة(يتمتع جهاز العرض بإمكانية دعم جهاز 
http://www.extron.com/ 

 ).1.00اإلصدار ( PJLink Class1يدعم جهاز العرض هذا آل أوامر 
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ 

 

والتحكم عن بعد في جهاز العرض،  LAN/RJ45لمزيد من المعلومات التفصيلية عن األنواع المختلفة لألجهزة الخارجية التي يمكن توصيلها بمنفذ 
 .الصلة بدعم آل جهاز خارجي، الرجاء االتصال بفريق خدمة الدعم مباشرة إضافة إلى أوامر التحكم ذات

http://www.crestron.com/
http://www.amx.com/
http://www.extron.com/
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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LAN_RJ45 

 ).الكمبيوتر المحمول(في جهاز العرض والكمبيوتر المكتبي  RJ45بمنافذ  RJ45وصِّل آبل  .1

 

 Network and Internet→)لوحة التحكم( Control Panel→ )ابدأ( Start، حدد )الكمبيوتر المحمول(في جهاز الكمبيوتر  .2
 .)شبكة االتصال واإلنترنت(
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 .)خصائص( Properties، وحدد ) اتصال الشبكة المحلية( Local Area Connectionانقر بزر الماوس فوق  .3

 
 Internet Protocol، ثم حدد )شبكة االتصال( Networking، حدد عالمة التبويب ) خصائص( Propertiesفي نافذة  .4

 .)TCP/IP)(بروتوآول اإلنترنت(
 .)الخصائص( Propertiesانقر فوق  .5

 
 Subnetو) IPعنوان ( IP addressلملء الحقلين  )التالي IPاستخدم عنوان ( Use the following IP addressانقر فوق  .6

mask )قناع الشبكة الفرعية( ثم انقر فوق ،OK )موافق(. 
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 .في جهاز العرض )قائمة( Menuاضغط زر  .7

 الشبكة→  1دم متق→ 2اإلعدادات حدد  .8

 :، أدخل ما يليالشبكةبعد الوصول إلى  .9

 DHCP :إيقاف التشغيل 

 عنوان:IP   10.10.10.10 

255.255.255.0: قناع الشبكة الفرعية 

0.0.0.0: البوابة 

 ملقم:DNS  0.0.0.0 

 .لتأآيد اإلعدادات► ) / إدخال( Enter اضغط على  .10

 افتح مستعرض الويب 
 ).أو إصدار أعلى  Adobe Flash Player 9.0مزود ببرنامج  Microsoft Internet Explorerعلى سبيل المثال، (

 

 .IP   10.10.10.10:في شريط العنوان، أدخل عنوان .11

 .►) / إدخال( Enter اضغط  .12

 .آما يلي LAN/RJ45يتم عرض وظيفة . يتم إعداد جهاز العرض على التحكم عن بعد
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 لاإلدخا طول العنصر الفئة

 Crestronالتحكم في 

 IP 15عنوان 

 IP 3ُمعرف 

 5 منفذ

 جهاز العرض

 10 اسم جهاز العرض

 10 المكان

 10 مخصص لـ

 تكوين الشبكة

DHCP )غير متوفر( )تمكين( 

 IP 15عنوان 

 15 قناع الشبكة الفرعية

 15 البوابة االفتراضية

 DNS 15ملقم 

 آلمة مرور المستخدم

 )ر متوفرغي( تمكين

 10 آلمة مرور جديدة

 10 تأآيد

 آلمة مرور المسؤول

 )غير متوفر( تمكين

 10 آلمة مرور جديدة

 10 تأآيد

 .http://www.crestron.comلمزيد من المعلومات، برجاء زيارة 

http://www.crestron.com/
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 إعداد تنبيهات البريد اإللكتروني 

 باستخدام متصفح ويب  LAN RJ45تخدم على الوصول إلى الصفحة الرئيسية لوظيفة تأآد من قدرة المس .1
 ). Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0مثل،(

 . )إعدادات التنبيه( Alert Settings، انقر فوق LAN/RJ45من الصفحة الرئيسية لوظيفة  .2

 
 . )إعدادات التنبيه( Alert Settingsتكون مربعات اإلدخال هذه فارغة بشكل افتراضي في  .3
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 :إلرسال بريد تنبيه، أدخل ما يلي .4

 يوضع في الحقلSMTP  بروتوآول (اسم خادم البريد الخاص بإرسال رسائل البريد اإللكترونيSMTP .(يلزم ملء هذا الحقل. 

 يوضع في الحقلTo  ذا الحقليلزم ملء ه). مثل مسؤول جهاز العرض(عنوان البريد اإللكتروني للمستلم . 

 يوضع في الحقلCc مثل مساعد مسؤول (هذا الحقل اختياري . عنوان البريد اإللكتروني المطلوب إرسال نسخة آربونية من التنبيه إليه
 ). جهاز العرض

 يوضع في الحقلFrom  يلزم ملء هذا الحقل). مثل مسؤول جهاز العرض(عنوان البريد اإللكتروني للمرسل . 

من خالل تحديد المربعات المطلوبة لتنبيهاختر شروط ا. 

 

. لتحديد اإلعداد الصحيح) إرسال بريد اختباري( Send Test Mailيمكن للمستخدم النقر فوق . امأل آل الحقوق آما هو مبين: مالحظة
 .إلرسال تنبيه بريد إلكتروني بنجاح، يجب تحديد شروط التنبيه وإدخال عنوان بريد إلكتروني صحيح



  دليل المالك —  DLPجھاز العرض 

– 43 – 

 RS232 by Telnet وظيفة

، هناك RS232عبر تحكم خاص بأوامر " Hyper-Terminal"باستخدام اتصاالت  RS232إضافة إلى جهاز العرض المتصل بواجهة 
 .LAN/RJ45لواجهة " RS232 by TELNET"ُتعرف باسم  RS232طريقة بديلة للتحكم بأوامر 

 "RS232 by TELNET"دليل بدء التشغيل السريع لوظيفة 

 .في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة في جهاز العرض IPواعثر على عنوان افحص 

 .تأآد من إمكانية الوصول إلى صفحة ويب جهاز العرض عبر الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي

" TELNET"في حالة تصفية الوظيفة ) Windowsجدار حماية " (Windows Firewall"تأآد من إمكانية تعطيل اإلعداد 
 .واستبعادها من ِقبل الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي

 

Start )ابدأ= ( <All Programs )آافة البرامج= ( <Accessories )الملحقات= ( <Command Prompt )موجه األوامر( 
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 :أدخل األمر بالصيغة التالية

telnet  ttt.xxx.yyy.zzz  23 )ال ثم الضغط على مفتاح اإلدخ"Enter(" 

)ttt.xxx.yyy.zzz : عنوانIP لجهاز العرض( 

ثم الضغط على مفتاح اإلدخال  RS232جاهًزا وتمكن المستخدم من إدخال أمر ) Telnetاتصال ( Telnet-Connectionإذا آان 
"Enter" فسيكون أمر ،RS232 قابًال للتشغيل. 

 

 Windows 7أو  Windows VISTAفي  TELNETآيفية تمكين وظيفة 

لكن يمكن للمستخدم الحصول عليها من . Windows VISTAضمن التثبيت االفتراضي لنظام التشغيل " TELNET"ال توجد وظيفة 
 ).أو إيقاف تشغيلها Windowsتشغيل ميزات " (Turn Windows features On or Off"خالل تمكين 

 Windows VISTAفي ) لوحة التحكم" (Control Panel"افتح 

 

  )البرامج" (Programs"افتح 
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 لفتحه) أو إيقاف تشغيلها Windowsتشغيل ميزات " (Turn Windows features on or off"د 

 

 )موافق" (OK"، ثم اضغط على الزر )Telnetعميل " (Telnet Client"حدد الخيار 

 
 ":RS232 by TELNET"ورقة مواصفات الوظيفة 

 Telnet   TCP:بروتوآول .1

  Telnet   23:منفذ .2

 ).لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بوآيل أو فريق الخدمة(

 ).وضع وحدة التحكم( Windowsفي " TELNET.exe: "المساعدة Telnetأداة  .3

مباشرة بعد أن يكون  Windowsالمساعدة في  Telnetأغلق أداة : بشكل عادي RS232-by-Telnetقطع االتصال للتحكم في  .4
 .جاهًزا TELNETاتصال 

 .Telnetبايت لحمولة الشبكة المتتالية لتطبيق التحكم في  50يوجد أقل من : Telnetللتحكم في  1يد التقي .5

 .Telnetآامل واحد للتحكم في  RS232بايت ألمر  26يوجد أقل من : Telnetللتحكم في  2التقييد 

 .مللي ثانية 200آثر من التالي أ RS232يجب أن يكون الحد األدنى لتأخير أمر : Telnetللتحكم في  3التقييد 

إلى تنفيذ " Enter"، يؤدي الضغط على مفتاح اإلدخال Windowsالمساعدة المضمنة في " TELNET.exe"في أداة (* 
 ).)سطر جديد" (New-Line"و) رجوع إلى أول السطر" (Carriage-Return"التعليمتين البرمجيتين 
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 2وظيفة متقدم 

. 2اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ اضغط على . )البيانات المعروضة على الشاشة( OSDلفتح قائمة  )قائمة( MENUاضغط زر 
. 2متقدم لالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة ▼▲ اضغط على . ►أو  إدخالثم اضغط على  2متقدم لالنتقال إلى قائمة ▼▲ اضغط على 
  .للدخول وضبط قيم اإلعدادات ►◄اضغط على 

 

 الوصف  العنصر

 )دقيقة(سكون موقت ال
يتم إيقاف تشغيل جهاز العرض تلقائًيا بعد الفترة الزمنية . للدخول وضبط موقت اإليقاف►◄ اضغط على زر المؤشر 

  .المعدة مسبًقا

 المرشح المصدر
لمزيد من  المرشح المصدرراجع صفحة . لدخول إلى قائمة عامل تصفية المصدر► /  )إدخال(  اضغط على

  .47المعلومات حول 

  .لتمكين أو تعطيل وظيفة لون الحائط►◄ اضغط زر السهم   لون الحائط
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 المرشح المصدر

  المرشح المصدرللدخول إلى القائمة الفرعية  إدخالاضغط على زر 

 

 الوصف  العنصر

HDMI 1   خول وتمكين أو تعطيل مصدر للد►◄ اضغط على زر السهمHDMI 1 .  

HDMI 2  2للدخول وتمكين أو تعطيل مصدر ►◄ اضغط على زر السهم HDMI.  

DP   للدخول وتمكين مصدر ►◄ اضغط على زر السهمDisplayPort أو تعطيله.  

VGA 1   للدخول وتمكين أو تعطيل مصدر ►◄ اضغط على زر السهمVGA 1 .  

VGA 2   للدخول وتمكين أو تعطيل مصدر ◄ ►اضغط على زر السهمVGA 2 .  

S-Video   للدخول وتمكين أو تعطيل مصدر الفيديو ►◄ اضغط على زر السهمS-Video .  

  . للدخول وتمكين أو تعطيل مصدر الفيديو المؤلف►◄ اضغط على زر السهم   فيديو مؤلف
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 واألمان الصيانة

 استبدال لمبة اإلسقاط

  .ويتعين استبداله فقط بقطعة غيار معتمدة يمكنك طلبها من الموزع المحلي. ط عندما تحترقيتعين استبدال لمبة اإلسقا

 :هام
  .تحتوي لمبة جهاز اإلسقاط المستخدمة في هذا المنتج على مقدار ضئيل من الزئبق -أ

 .ال تتخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العامة -ب

 للتنظيمات الخاصة يجب التخلص من هذا المنتج وفًقا  -ج
 .بالسلطة المعنية

 :تحذير
  .وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث حروق خطيرة. دقيقة على األقل من استبدال اللمبة30تأآد من إيقاف جهاز اإلسقاط وفصله قبل 

 

 :تنبيه
  .شظايا الزجاجية من فتحة العادم الخلفيةفي بعض الحاالت النادرة، قد يحترق المصباح أثناء التشغيل العادي وُيسبب خروج الغبار أو ال

  .فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لإلصابة. ال تستنشق أو تلمس الغبار أو الشظايا الزجاجية

 .تجنب دائًما مواجهة وجهك لفتحة خروج العادم حتى ال تتعرض للغاز أو القطع المنكسرة من المصباح

فقد تسقط شظايا زجاجية في . لسقف، تأآد من عدم وجود أي شخص أسفل الجهازُمعلق با) بروجيكتور(عند فك المصباح من جهاز عرض 
  .حالة احتراق المصباح

！  في حال انفجار المصباح  

يحتوي . في حال انفجار المصباح، قد تتبعثر القطع المنكسرة وينتشر الغاز داخل جهاز العرض ومن الممكن خروجهم من فتحة خروج العادم
 .امالغاز على الزئبق الس

 .افتح النوافذ واألبواب لتهوية الغرفة

  .إذا قمت باستنشاق بعض الغاز أو دخلت القطع المنكسرة في عينيك أو فمك، فقم على الفور باستشارة طبيب

  

اضغط على غطاء حجيرة المصباح آما  .1
 .هو موضح وسينبثق الغطاء
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  .فك برغيي تثبيت بغطاء تجويف اللمبة .2

  

الثالثة من وحدة  قم بإزالة المسامير .3
  .المصباح

 

 

  .ارفع مقبض الوحدة ألعلى .4

 .اجذب المقبض تماًما إلخراج وحدة اللمبة .5

عند ترآيب  5إلى  1اعكس الخطوات من  .6
  . وحدة اللمبة الجديدة

عند الترآيب، قم بمحاذاة وحدة اللمبة مع 
الموصل وتأآد من أنها مستوية لتجنب 

 .التلف

   :مالحظة
دة المصباح في مكانها يجب وضع وح

بإحكام وتوصيل موصل المصباح بشكل 
 .صحيح قبل إحكام ربط المسامير
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  إعادة تعيين اللمبة

  :راجع ما يلي. بعد استبدال اللمبة، ينبغي إعادة تعيين عداد عمر اللمبة على صفر

لفتح قائمة العرض على  Menu اضغط  الزر .1
 .الشاشة

2. 
نتقال إلى قائمة لال►◄ اضغط على زر المؤشر 

اضغط على زر المؤشر لالنتقال ألسفل .  2اإلعدادات 
 .ثم اضغط على إدخال 1متقدم إلى 

 أسفل إلى إة لالنتقال ▲▼ اضغط زر المؤشر  .3
  .إعادة تعيين عدد ساعات اللمبة

 .أو إدخال ► اضغط على زر المؤشر  .4

 .تظهر شاشة بها رسالة

  ضبط إلعادة ▼ ▲ ◄► اضغط الزرين  .5
 .عمر اللمبة

  .2اإلعدادات للعودة إلى  القائمةاضغط على زر  .6
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 تنظيف جهاز اإلسقاط

  .يساعد تنظيف جهاز العرض إلزالة الغبار واألوساخ على ضمان التشغيل بدون مشكالت

 :تحذير
 .بذلك إلى حدوث حروق خطيرة وقد يؤدي عدم القيام. تأآد من إيقاف جهاز اإلسقاط وفصله قبل ساعة على األقل من التنظيف .1

  .ال تدع المياه تتسرب إلى فتحات التهوية على جهاز اإلسقاط. ال تستخدم سوى قطعة قماش رطبة عند التنظيف .2

في حالة تسرب مقدار قليل من المياه أثناء التنظيف إلى داخل جهاز اإلسقاط، فاترآه بدون تشغيل في غرفة جيدة التهوية عدة ساعات قبل  .3
 .االستخدام

 .وفي حالة تسرب مقدار آبير من المياه إلى داخل جهاز اإلسقاط، فاطلب إجراء صيانة له .4

 تنظيف العدسة

 .راجع ما يلي لتنظيف عدسة جهاز اإلسقاط. يمكنك شراء منظف للعدسة البصرية من معظم متاجر الكاميرات

 .)ال تضع المنظف مباشرة على العدسة. (نظيفة وناعمة ضع مقدارًا قليًال من منظف العدسات البصرية على قطعة قماش .1

 .امسح الشاشة برفق في حرآة دائرية .2

 :تنبيه
 .تجنب استخدام المنظفات أو المحاليل الكاشطة .1

 .لمنع التشوه أو الخبو، تجنب وضع المنظف على حاوية جهاز اإلسقاط .2

 تنظيف الحاوية

 .راجع ما يلي لتنظيف حاوية جهاز اإلسقاط

 .سح الغبار مستخدمًا قطعة قماش رطبة ونظيفةام .1

 .، ثم امسح الحاوية)مثل ذلك المستخدم لغسيل األطباق(قم بترطيب قطعة القماش بماء دافئ ومنظف خفيف  .2

 .اشطف المنظف بالكامل من على قطعة القماش وامسح جهاز اإلسقاط ثانية .3

 :تنبيه
 .لمنظفات الكحولية الكاشطةلمنع تغير ألوان الحاوية أو خبوها، تجنب استخدام ا
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 واستخدام شريط الحماية ®Kensingtonاستخدام قفل 

 

 Kensington®استخدام قفل 

 . وآبل األمان Kensingtonإذا آنت مهتًما باألمان، فقم بتوصيل جهاز العرض بهدف دائم باستخدام فتحة 

 

  :مالحظة
  .المناسب Kensingtonمان اتصل بالموزع الخاص بك للحصول على تفاصيل حول شراء آبل أ

 ,Kensington: إذا آان لديك أي تعليق، فاتصل على. Kensingtonالخاص بشرآة  MicroSaverيتوافق قفل األمان مع نظام أمان 
2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A .4242-535-800: هاتف ,

Kensington.comhttp://www.. 
 

  استخدام شريط األمان
 .انظر الصورة التالية. ، يساعد شريط األمان في منع االستخدام غير المصرح به لجهاز العرضKensingtonإضافة إلى وظيفة الحماية بكلمة مرور وقفل 

  

 

http://www.kensington.com./
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 وإصالحها األعطال استكشاف

 حلول ومشاآل شائعة

إذا ظلت المشكلة بدون حل، فاتصل . مع المشكالت التي قد تواجهها أثناء استخدام جهاز اإلسقاط توفر هذه اإلرشادات نصائح حول التعامل
 .بالموزع للحصول على المساعدة

تحقق مما يلي قبل االنتقال . بعد قضاء بعض الوقت الستكشاف العطل، غالبًا ما يتبين أن المشكلة ترجع إلى شيء بسيط مثل وجود وصلة مفكوآة
 .الخاصة بالمشكلةإلى الحلول 

 .استخدم بعض األجهزة الكهربائية األخرى للتأآد من أن المنفذ الكهربائي يعمل •

 .تأآد من تشغيل جهاز اإلسقاط •

  .تأآد من تثبيت آافة التوصيالت بإحكام •

 .تأآد من تشغيل الجهاز المتصل •

 .تأآد من أن الكمبيوتر المتصل ليس في وضع التعليق •

وعادة ما يتم ذلك من خالل الضغط على توليفة من مفاتيح . (محمول المتصل مهيأ للعرض الخارجيتأآد من أن الكمبيوتر ال •
 .)الوظائف على الكمبيوتر المحمول

 إرشادات الستكشاف األعطال وإصالحها

 .فقد يساعدك هذا على حل المشكلة بمزيد من السرعة. في آل قسم خاص بالمشكالت، جرب الخطوات بالترتيب المقترح

 . ول تحديد المشكلة لكي تتجنب استبدال األجزاء غير المعيبةحا
  .على سبيل المثال، إذا قمت باستبدال البطاريات واستمرت المشكلة، فأعد البطاريات األصلية إلى مكانها وانتقل إلى الخطوة التالية

كون هذه المعلومات مفيدة عند االتصال للحصول على احتفظ بسجل للخطوات التي تقوم باتخاذها عند استكشاف األعطال وإصالحها، حيث قد ت
 .الدعم الفني أو عند تسليم الجهاز لمتخصصي الصيانة
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  رسائل الخطأ الخاصة بالمصابيح

  الخطأ رمز رسائل
 الطاقة حالة لبيان LED مؤشر

  أزرق

 الحرارة درجة بيان مؤشر

  أحمر

  LED مؤشر وميض

  أحمر

  إطفاء  إطفاء  تشغيل المصباح جاهز 

  إطفاء  إطفاء  تشغيل دء ب

  إطفاء  إطفاء  تشغيل  تبريد

  إطفاء  تشغيل  إطفاء  زيادة درجة الحرارة

  ومضة 1  إطفاء  ومضة T1  3خطأ 

  إطفاء  إطفاء  ومضة 4  خطأ في مستشعر الفصل الحراري

  ومضة 4  إطفاء  ومضة G794  4خطأ 

  إطفاء  إطفاء  ومضة 5 تعطل المصباح 

  ومضة 1  إطفاء  ومضة 5 مواِزنة ارتفاع مفرط في درجة حرارة ال

  ومضة 2  إطفاء  ومضة 5 دائرة قصر بالمواِزنة 

  ومضة 3  إطفاء  ومضة 5  تم اآتشاف نهاية العمر االفتراضي للمصباح

  ومضة 4  إطفاء  ومضة 5  عدم إضاءة المصباح

  ومضة 5  إطفاء  ومضة 5  انطفاء المصباح أثناء التشغيل العادي

  ومضة 6  إطفاء  ومضة 5  التشغيل الزائد انطفاء المصباح أثناء مرحلة

  ومضة 7  إطفاء  ومضة 5 انخفاض مفرط في فولتية المصباح 

  ومضة 8  إطفاء  ومضة 5 تعطل المواِزنة 

  ومضة 10  إطفاء  ومضة 5 فشل اتصال المواِزنة 

  ومضة 11  إطفاء  ومضة 5 ارتفاع مفرط في درجة حرارة المواِزنة 

  ومضة 12  إطفاء  ومضة 5  1فشل إعادة إشعال المصباح 

  ومضة 13  إطفاء  ومضة 5  2فشل إعادة إشعال المصباح 

  ومضة 14  إطفاء  ومضة 5  1تعطل المصباح 

  ومضة 15  إطفاء  ومضة 5  2تعطل المصباح 

  ومضة 1  إطفاء  ومضة 6  1خطأ في المروحة 

  ومضة 2  إطفاء  ومضة 6  2خطأ في المروحة 

  ومضة 3  إطفاء  ومضة 6  3خطأ في المروحة 

  ومضة 4  إطفاء  ومضة 6  4خطأ في المروحة 

  إطفاء  إطفاء  ومضة 7  فتح الحاوية

  إطفاء  إطفاء  ومضة DMD  8خطأ 

  إطفاء  إطفاء  ومضة 9  خطأ في عجلة األلوان

مبات بيان اللمبة أو الطاقة إذا آانت ل. ضقبل إعادة تشغيل جهاز العر) 1(في حالة حدوث خطأ، يرجى فصل سلك التيار المتردد، وانتظر لدقيقة واحدة 
 .مازالت تومض أو إذا حدث أي موقف غير مدرج في الجدول الوارد أعاله، فيرجى االتصال بمرآز الخدمة الخاص بك
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  مشكالت الصورة

 ال تظهر أي صورة على الشاشة: المشكلة

 .تحقق من اإلعدادات على الكمبيوتر المحمول أو آمبيوتر سطح المكتب .1

 .هزة وقم بتشغيلها ثانية بالترتيب الصحيحأغلق آافة األج .2

  الصورة غير واضحة: المشكلة

 .على جهاز اإلسقاطالبؤرة اضبط  .1

 .الموجود بوحدة التحكم عن بعد) تلقائي( Autoاضغط على زر  .2

 .نطاق المحددالتأآد من أن المسافة من جهاز اإلسقاط إلى الشاشة ضمن  .3

 .تأآد من نظافة عدسة جهاز اإلسقاط .4

 ) تأثير االنحراف(الصورة أآثر اتساعًا باألعلى أو األسفل : ةالمشكل

 .ضع جهاز اإلسقاط بحيث يكون عموديًا على الشاشة قدر اإلمكان .1

 .على جهاز التحكم عن بعد أو جهاز اإلسقاط لتصحيح المشكلة المحوراستخدم زر  .2

  معكوسةالصورة : المشكلة

  .  (  OSD)الخاصة بالبيانات المعروضة على الشاشة  1اإلعدادات من قائمة  )اإلسقاط( Projectionتحقق من إعداد 

  الصورة مشوهة: المشكلة

  ) OSD(الخاصة البيانات المعروضة على الشاشة  الكمبيوتر>- الصورةمن قائمة  التتبعو الترددقم بضبط إعدادات  .1
  .على اإلعدادات االفتراضية

 .از آمبيوتر متصل، قم بتوصيل آمبيوتر آخرلضمان أن المشكلة ليست ناتجة عن بطاقة فيديو بجه .2

  الصورة مسطحة بدون أي تباين: المشكلة

 .الرئيسية بقوائم العرض على الشاشة صورةعلى قائمة  التبايناضبط إعداد 

  ال يتطابق لون الصورة المسقطة مع الصورة المصدر: المشكلة

  ).OSD(اصة بالبيانات المعروضة على الشاشة الخ متقدم>- الصورةمن قائمة  جاماو درجة اللوناضبط إعدادات 

 مشكالت المصابيح

  ال يوجد ضوء من جهاز اإلسقاط: المشكلة

 .تأآد من أن آبل الطاقة متصل بإحكام .1

 .تأآد من أن مصدر الطاقة يعمل من خالل اختباره مع جهاز آهربائي آخر .2

 .بيان حالة الطاقةأعد بدء تشغيل جهاز العرض بالترتيب الصحيح وتأآد من إضاءة مؤشر  .3

 .إذا آنت قد استبدلت اللمبة مؤخرًا، فحاول إعادة ضبط توصيالت اللمبة .4

 .استبدل وحدة اللمبة .5

 .أعد اللمبة القديمة إلى مكانه بجهاز اإلسقاط واطلب صيانة الجهاز .6

 اللمبة تنطفئ: المشكلة

 .شغيل لمبة الجاهزية، اضغط زر الطاقةعند ت. أعد توصيل سلك الطاقة. قد تؤدي تمورات الطاقة إلى إيقاف اللمبة .1

 .استبدل وحدة اللمبة .2

 .أعد اللمبة القديمة إلى مكانه بجهاز اإلسقاط واطلب صيانة الجهاز .3

 مشكالت وحدة التحكم عن بعد

  جهاز اإلسقاط ال يستجيب لوحدة التحكم عن بعد: المشكلة

 .قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد نحو المجس على جهاز اإلسقاط .1

 .أآد من عدم إعاقة المسار بين وحدة التحكم عن بعد والمجست .2

 .أوقف المصابيح الفلورسنت في الغرفة .3

 .تحقق من أقطاب البطاريات .4
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 .استبدل البطارية .5

 .أوقف تشغيل األجهزة التي تعمل باألشعة تحت الحمراء بالجوار .6

 .اطلب صيانة وحدة التحكم عن بعد .7

 مشكالت الصوت

 ال يوجد صوت: المشكلة

 .ضبط مستوى الصوت على وحدة التحكم عن بعدا .1

 .اضبط مستوى مصدر الصوت .2

 .تحقق من اتصال آبل الصوت .3

 .اختبر خرج مصدر الصوت مع ميكروفونات أخرى .4

 .اطلب صيانة جهاز اإلسقاط .5

  الصوت مشوه: المشكلة

 .تحقق من اتصال آبل الصوت .1

 .اختبر خرج مصدر الصوت مع ميكروفونات أخرى .2

 .اإلسقاط اطلب صيانة جهاز .3

 طلب صيانة جهاز اإلسقاط

أرفق بالجهاز وصفًا . قم بتعبئة جهاز اإلسقاط في الكرتونة األصلية. إذا لم تتمكن من حل المشكلة، ينبغي عليك أن تطلب صيانة جهاز اإلسقاط
قم بإرجاع جهاز . لمتخصصي الصيانة فقد تكون هذه المعلومات مفيدة. للمشكلة وقائمة فحص بالخطوات التي اتخذتها عند محاولة إصالح العطل

 .اإلسقاط إلى المكان الذي اشتريته منه إلجراء الصيانة
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  HDMI سؤال وجواب عن

  ؟"فائق السرعة" HDMIوآبل " قياسي" HDMIما الفرق بين آبل : س

ا  HDMI Licensing, LLCأعلنت شرآة    .سرعةعن تصنيفها للكبالت إلى نوعين أحدهما قياسي واآلخر فائق الحديًث

ميجا هرتز أو ما يصل  75للتأآد من أن سرعتها تصل إلى ") 1الفئة ("القياسية أو  HDMIوقد تم إجراء االختبارات على آبالت 
  .720p/1080iوهو ما يعادل إشارة , جيجا بايت 2.25إلى 

جيجا  10.2ميجا هرتز أو  340إلى وصول سرعتها للتأآد من ") 2آبالت الفئة "أو (فائقة السرعة  HDMIآما تم اختبار آبالت 
ا نطاق ترددي متاح أعلى أي , بايت ويشمل ذلك , 1080pوثبتت قدرتها على التعامل مع إشارات , HDMIآبل عبر حالًي

آما تمتاز الكبالت فائقة السرعة بقدرتها على التناسب  .أو معدالت التحديث من المصدر/اإلشارات ذات األعماق اللونية المتزايدة و
 ).1600×  2560وتصل درجة دقتها إلى ( WQXGAمثل الشاشات السينمائية من نوع , شاشات عالية الدقةمع ال

 

  متر؟ 10لمسافة تزيد على  HDMI آبالتمد آيف أ: س

المتميزة بقدرتها على تجاوز المسافة  HDMIالتي تعمل مع حلول  HDMIتوجد العديد من الشرآات المتخصصة في تقنيات 
وتقوم هذه الشرآات بتصنيع  ,متر إلى ما يزيد على أبعاد أطول من ذلك 10ت من النطاق النموذجي الذي يصل إلى الفعلية للكبال

) إلكترونيات نشطة مدمجة في الكبالت الداعمة إلشارة الكبل وتعمل على مدها(مختلف أنواع الحلول التي تشتمل على آبالت نشطة 
 .وحلول األلياف CAT5/6وموصالت الشبكات ومكبرات الصوت وآبالت 

 

  المعتمد؟ HDMIمن آون الكبل من نوع  التحققآيف يمكنني : س

مع تقنية التوافق معتمدة لدى الجهة المصنعة باعتبار أن ذلك جزًءا من مواصفات اختبار  HDMIيفترض أن جميع منتجات 
HDMI,  ومع ذلك فهناك بعض الكبالت التي تحمل شعارHDMI  وتقوم شرآة . التوافق المطلوبةدون الخضوع الختبارات

HDMI Licensing, LLC  للتأآد من استخدام العالمة التجارية لشرآة بكل حزم بالتحقق من هذه األمثلةHDMI  في
وأن تكون الشرآة , في السوقمعروفة لكبالت من جهة بشراء اجمهور المستهلكين  يآما نوص .السوق حسب القواعد الصحيحة

 .شرآات المعترف بهاالمصنعة للمنتج من ال

 

  .79http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49Hلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط 

http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49
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 المواصفات
 المواصفات

 EK-400XA EK-401WA EK-402UA  الطراز

 DMD, 0.7" XGA, Type A DMD, 0.65" WXGA, S450DMD, 0.67" WUXGA, Type A  نوع العرض

 XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) WUXGA (1920 x 1200)  الدقة

  أمتار 10إلى  1.2من   مسافة العرض

  "334 - "26.7  "320.9 ~ "25.7  "344.6 – "27.6  حجم شاشة اإلسقاط

  الزوم اليدوي/الترآيز  عدسة العرض

  1.5x  نسبة الزوم

  درجة 40 - +/  تصحيح المحور الرأسي

  )أمامي، خلفي(سقف /أمامي، خلفي، سطح المكتب  طرق العرض

 VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA,  Mac  توافق البيانات

SDTV  /EDTV  /HDTV  480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

 NTSC, PAL, SECAM  توافق الفيديو

  آيلو هرتز 102إلى  31، من 15  تزامن أفقي

  هرتز 120إلى  47هرتز، من  30إلى  24من   تزامن رأسي

 FCC-B, UL, CUL, CE, , CCC, KC, KCC, EAC  شهادات األمان

 C°35 ~ °5  درجة حرارة التشغيل

  مم x 120.8) عمق(مم  x 256.9) عرض(مم  334  األبعاد

  فولت 240إلى  100تيار متردد عام من   دخل التيار المتردد

  )Lanتشغيل حسب (وات  2<، )استعداد(وات 0.5<، )عادي(وات  370، )اقتصادي(وات  300  ستهالك الطاقةا

Lamp )الوضع العادي(وات  310) / الوضع االقتصادي(وات  245  )المصباح(  

  وات أحادي 3  سماعة الصوت

  أجهزة اإلدخال الطرفية

  VGA   ×2دخل 

Display Port x 1  

  1× فيديو مرآب 

S-Video x 1  

HDMI x 2  

  1× ) يمين/يسار( RCAدخل صوت 

  1× ) مقبس صغير(دخل الصوت 

  أجهزة اإلخراج الطرفية
  )VGA1فقط من ( 1× ) سًنا 15مزود بعدد  D-Subمن نوع ( VGAخرج 

  1× ) مقبس صغير(خرج الصوت 

  أجهزة التحكم الطرفية

RS-232C 

3D sync 

  )ملي أمبير وظيفة اإلخراج 200فولت  12تيار مستمر ( 1× بس تيار مستمر قا: دائرة تشغيل الشاشة

USB ) نوعB للصيانة فقط - ) صغير  

RJ45  

  قضيب أمان/ Kensingtonقفل   الحماية

 .بالنسبة لألسئلة المتعلقة بمواصفات المنتج، يرجى االتصال بالموزع المحلي: مالحظة
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 مسافة اإلسقاط مقابل مقاس اإلسقاط

 

  جدول حجم ومسافة إسقاط

EK-400XA 

 الحجم القطري
اإلزاحة   مسافة العرض  حجم الشاشة

)A(  ارتفاع   العرضH  بعيد  عريض  

  )مم(  )سم(  )بوصة(  )سم(  )بوصة(  )سم(  )بوصة(  )سم(  )بوصة(  )بوصة(

30 24.0 61.0 18.0 45.7 -- -- 51.4 130.6 54.9 

40 32.0 81.3 24.0 61.0 -- -- 68.5 174.1 73.2 

60 48.0 121.9 36.0 91.4 68.5 174.1 102.8 261.2 109.7 

80 64.0 162.6 48.0 121.9 91.4 232.1 137.1 348.2 146.3 

100 80.0 203.2 60.0 152.4 114.3 290.2 171.4 435.3 182.9 

120 96.0 243.8 72.0 182.9 137.1 348.2 205.6 522.3 219.5 

140 112.0 284.5 84.0 213.4 159.9 406.2 239.9 609.4 256.0 

160 128.0 325.1 96.0 243.8 182.8 464.3 274.2 696.4 292.6 

190 152.0 386.1 114.0 289.6 217.0 551.3 325.6 827.0 347.5 

220 176.0 447.0 132.0 335.3 251.3 638.4 377.0 957.6 402.3 

280 224.0 569.0 168.0 426.7 319.9 812.5 -- -- 512.1 

300 240.0 609.6 180.0 457.2 342.7 870.5 -- -- 548.6 

 

  :مالحظة
 .القيم الواردة في القوائم تقريبية وقد تختلف قليالًً عن القياسات الفعلية 

 .من األهمية بمكان التوصيل بالبقعة في حالة التثبيت بالسقف

  

  

 

مسافة اإلسقاط

رة
صو

 ال
اع
رتف
ا

 

 زاوية تصحيح المحور
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EK-401WA 

الحجم القطري
  )بوصة(

زاحة اإل  مسافة العرض  حجم الشاشة
)A(  ارتفاع   العرضH  بعيد  عريض  

  )مم(  )سم(  )بوصة(  )سم(  )بوصة(  )سم(  )بوصة(  )سم(  )بوصة(  )بوصة(

30 25.4 64.5 15.9 40.4 -- -- 55.2 140.2 46.4 

40 33.9 86.1 21.2 53.8 49.1 124.7 73.6 187.0 61.9 

60 50.9 129.3 31.8 80.8 73.6 187.0 110.4 280.4 92.9 

80 67.8 172.2 42.4 107.7 98.1 249.3 147.2 373.9 123.9 

100 84.8 215.4 53.0 134.6 122.7 311.7 184.0 467.4 154.8 

120 101.8 258.6 63.6 161.5 147.2 374.0 220.8 560.9 185.8 

140 118.7 301.5 74.2 188.5 171.8 436.3 257.6 654.4 216.7 

160 135.7 344.7 84.8 215.4 196.3 498.7 294.4 747.8 247.7 

190 161.1 409.2 100.7 255.8 233.1 592.2 349.6 888.1 294.1 

210 178.1 452.4 111.3 282.7 257.7 654.5 386.4 981.5 325.1 

280 237.4 603.0 148.4 376.9 343.6 872.7 -- -- 433.5 

300 254.4 646.2 159.0 403.9 368.1 935.0 -- -- 464.4 

 

EK-402UA 

الحجم القطري
  )بوصة(

اإلزاحة   مسافة العرض  حجم الشاشة
)A(  ارتفاع   العرضH  بعيد  عريض  

  )مم(  )سم(  )بوصة(  )سم(  )بوصة(  )سم(  )بوصة(  )سم(  )بوصة(  )بوصة(

30 25.4 64.5 15.9 40.4 -- -- 53.2 135.1 88.8 

40 33.9 86.1 21.2 53.8 47.4 120.5 70.9 180.1 118.5 

60 50.9 129.3 31.8 80.8 71.1 180.7 106.3 270.1 177.7 

80 67.8 172.2 42.4 107.7 94.8 240.9 141.8 360.1 236.9 

100 84.8 215.4 53.0 134.6 118.5 301.1 177.2 450.2 296.2 

120 101.8 258.6 63.6 161.5 142.2 361.3 212.7 540.2 355.4 

140 118.7 301.5 74.2 188.5 166.0 421.6 248.1 630.2 414.6 

160 135.7 344.7 84.8 215.4 189.7 481.8 283.6 720.3 473.9 

190 161.1 409.2 100.7 255.8 225.2 572.1 336.7 855.3 562.7 

220 186.6 474.0 116.6 296.2 260.8 662.5 389.9 990.4 651.6 

280 237.4 603.0 148.4 376.9 331.9 843.1 -- -- 829.3 

300 254.4 646.2 159.0 403.9 355.7 903.4 -- -- 888.5 

  :مالحظة
 .القيم الواردة في القوائم تقريبية وقد تختلف قليالًً عن القياسات الفعلية 

 .من األهمية بمكان التوصيل بالبقعة في حالة التثبيت بالسقف
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 جدول وضع التوقيت

 الدقة  اإلشارة
 األفقي التزامن

)هرتز بالكيلو(

 التزامن

  الرأسي
 )بالهرتز(

  / مكون
 S-VIDEO

 المكون
RGB 

 )تناظرى(
DP/HDMI

 )رقمي(

NTSC － 15.734 60 ○ － － － 

PAL/SECAM－ 15.625 50 ○ － － － 

VESA 

720 x 400 31.5 70.1 － － ○ ○ 

720 x 400 37.9 85.04 － － ○ ○ 

640 x 480 31.5 60.0 － － ○ ○ 

640 x 480 37.9 72.8 － － ○ ○ 

640 x 480 37.5 75.0 － － ○ ○ 

640 x 480 43.3 85.0 － － ○ ○ 

800 x 600 35.2 56.3 － － ○ ○ 

800 x 600 37.9 60.3 － － ○ ○ 

800 x 600 46.9 75.0 － － ○ ○ 

800 x 600 48.1 72.2 － － ○ ○ 

800 x 600 53.7 85.1 － － ○ ○ 

800 x 600 76.3 120.0 － － ○ ○ 

1024 x 768 48.4 60.0 － － ○ ○ 

1024 x 768 56.5 70.1 － － ○ ○ 

1024 x 768 60.0 75.0 － － ○ ○ 

1024 x 768 68.7 85.0 － － ○ ○ 

1024 x 768 97.6 120.0 － － ○ ○ 

1152 x 864 67.5 75.0 － － ○ ○ 

1280 x 720 45.0 60.0 － － ○ ○ 

1280 x 720 90.0 120.0 － － ○ ○ 

1280 x 768 47.4 60.0 － － ○ ○ 

1280 x 768 47.8 59.9 － － ○ ○ 

1280 x 800 49.7 59.8 － － ○ ○ 

1280 x 800 62.8 74.9 － － ○ ○ 

1280 x 800 71.6 84.9 － － ○ ○ 

1280 x 800 101.6 119.9 － － ○ ○ 

1280 x 1024 64.0 60.0 － － ○ ○ 

1280 x 1024 80.0 75.0 － － ○ ○ 

1280 x 1024 91.1 85.0 － － ○ ○ 

1280 x 960 60.0 60.0 － － ○ ○ 

1280 x 960 85.9 85.0 － － ○ ○ 

1366 x 768 47.7 60.0 － － ○ ○ 

1400 x 1050 65.3 60.0 － － ○ ○ 
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 الدقة  اإلشارة
 األفقي التزامن

)هرتز بالكيلو(

 التزامن

  الرأسي
 )بالهرتز(

  / مكون
 S-VIDEO

 المكون
RGB 

 )تناظرى(
DP/HDMI

 )رقمي(

1440 x 900 55.9 60.0 － － ○ ○ 

1440 x 900 70.6 75.0 － － ○ ○ 

1600 x1200 75.0 60 － － ○ ○ 

1680 x 1050 64.7 59.9 － － ○ ○ 

1680 x 1050 65.3 60.0 － － ○ ○ 

1920 x 1200 74.0 60.0 － － ○ ○ 

1920 x 1080 67.5 60.0 － － ○ ○ 

Apple 
Macintosh 

640 x 480 35.0 66.7 － － ○ ○ 

832 x 624 49.7 74.5 － － ○ ○ 

1024 x 768 60.2 74.9 － － ○ ○ 

1152 x 870 68.7 75.1 － － ○ ○ 

SDTV 
480i 15.734 60.0 － ○ － ○ 

576i 15.625 50.0 － ○ － ○ 

EDTV 
576p 31.3 50.0 － ○ － ○ 

480p 31.5 60.0 － ○ － ○ 

HDTV 

720p 37.5 50.0 － ○ － ○ 

720p 45.0 60.0 － ○ － ○ 

1080i 33.8 60.0 － ○ － ○ 

1080i 28.1 50.0 － ○ － ○ 

1080p 27 24.0 － ○ － ○ 

1080p 28 25.0 － ○ － ○ 

1080p 33.7 30.0 － ○ － ○ 

1080p 56.3 50.0 － ○ － ○ 

1080p 67.5 60.0 － ○ － ○ 

 

O：التردد غير مدعوم  

 التردد غير مدعوم：—

  1920الدقة األصلية للوحة هيx1080 (1080P) / 1024x768(XGA)  

  .غير األصلية بحجم غير مناسب للنص أو الخطوط قد تظهر الدقة

 فقط 3:4. (يشير فقط إلى اللون القابل للعرض      لون(  

 يشير إلى المستوى المقبول من الضوضاء      لون  

  أداة فحص التوقيت الرئيسيةHDTV  هي مشغلDVD في حين أن أداة ،VG828 هي أداة ثانوية.  
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 أبعاد جهاز اإلسقاط
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 التنظيمي تقيدال

 تحذير اللجنة الفيدرالية لالتصاالت
وقد تم . من قواعد اللجنة الفيدرالية لالتصاالت 15تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتطابق مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة ب وفقًا للجزء 
 .ي بيئة تجاريةوضع هذه الحدود من أجل توفير حماية معقولة ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز ف

حدوث يولد هذا الجهاز ويستخدم طاقة ترددات السلكية وقد يشعها أيضًا، وفي حالة عدم ترآيبه واستخدامه وفقًا لدليل اإلرشاد، فقد يؤدي إلى 
سيضطر  من المحتمل أن يؤدي تشغيل هذه المعدة في منطقة سكنية إلى تداخل ضار وفي هذه الحالة. تداخل ضار باالتصاالت الالسلكية

 .المستخدم إلى إصالح التداخل على نفقته الخاصة

 .قد تؤدي التغييرات أو التعديالت غير المعتمدة صراحة من قبل األطراف المسؤولة عن التقيد إلى إلغاء صالحية المستخدم في تشغيل الجهاز

 آندا

 ICES-003.  يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب مع المعيار

 شهادات األمان

FCC-B, UL, cUL, CE, , CCC, KC, KCC, EAC 
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