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 حقوق الطبع والنشر 
ھذا الدلیل یعتبر ھذا المستند وما یحویھ من صور وتوضیحات وبرامج محمیًا بقوانین حقوق النشر الدولیة، كما أن جمیع الحقوق محفوظة. ال یجوز نسخ 

 وال أي من المواد الواردة بھ بدون موافقة كتابیة من المؤلف.

 2019حقوق النشر© 

 إخالء المسؤولیةبیان 
مستند وعلیھ أن تخضع المعلومات الواردة في ھذا المستند للتغییر بدون إشعار. ال یجوز للمصّنِع القیام بأیة تعھدات أو ضمانات تتعلق بمحتویات ھذا ال

ا یحتفظ الُمصنِّع بالحق في مراجعة یخلي مسئولیتھ على وجھ الخصوص من أیة ضمانات ضمنیة تتعلق بقابلیة البیع أو المالءمة ألیة أغراض خاصة، كم
 غییرات.ھذا المستند وإجراء تغییرات من وقت آلخر في المحتوى الوارد بھ بدون التزام على الُمصنِّع بعمل إخطار ألي شخص بھذه المراجعة أو الت

 إقرار العالمة التجاریة
ولھا تسجیالت صادرة  ACCO Brand Corporationعالمة تجاریة مسجلة في الوالیات المتحدة لشركة  Kensingtonتعتبر 

 وطلبات معلقة في دول أخرى في كافة أنحاء العالم.

HDMI  وشعارHDMI وHigh-Definition Multimedia Interface  ھي عالمات تجاریة أو عالمات تجاریة
 في الوالیات المتحدة والدول األخرى. HDMI Licensing LLCمسجلة لصالح شركة 

HDBaseT™  وشعارHDBaseT Alliance  عالمتان تجاریتان لشركةHDBaseT Alliance. 

 
 تعتبر كافة أسماء المنتجات األخرى المستخدمة في ھذا الدلیل مملوكة للمالكین المعنیین ومعترفًا بھا.

Ver :.1 
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 معلومات السالمة المھمة

 ھام: 
ضمن لك تعلیمات السالمة واالستخدام االستمتاع باالستخدام اآلمن یوصى بشدة أن تقرأ ھذا القسم بعنایة قبل استخدام جھاز العرض حیث ت

 یجب االحتفاظ بھذا الدلیل للرجوع إلیھ في المستقبل. لجھاز اإلسقاط لعدة سنوات.

 الرموز الُمستخدمة
 تُستخدم الرموز التحذیریة على الوحدة وفي ھذا الدلیل لتنبیھك إلى المواقف الخطرة. 

 ة في ھذا الدلیل إلعالمك بالمعلومات الھامة.تستخدم األنماط التالی

 مالحظة:
 تقدم معلومات إضافیة عن الموضوع الذي بین یدیك.

 

 ھام: 
 تقدم معلومات إضافیة عما ینبغي االطالع علیھ.

 

 تنبیھ: 
 ینبھك للمواقف التي قد تؤدي إلى تدمیر الوحدة. 

 

 تحذیر: 
 دة، أو تتسبب في بیئة خطیرة، أو تتسبب في حدوث إصابات شخصیة. ینبھك للمواقف التي قد تؤدي إلى تدمیر الوح

 

 مالحظة:
 RG2 IEC 62471-5:2015كما ھو الحال بالنسبة ألي مصدر ضوء مشع، تجنب التحدیق في الشعاع، 

نة وعناصر قوائم البیانات المعروضة على الشاشة (   ا في المثال التالي: ) بخط عریض كمOSDفي ھذا الدلیل، یتم تمییز األجزاء المكّوِ
 ".الرئیسیةفي وحدة التحكم عن بعد لفتح قائمة  Menu"اضغط على زر 

 معلومات السالمة العامة
 .إلجراء الصیانة، اتصل بموظف الخدمة المؤھل. ال تفتح حاویة الوحدة، فال توجد بداخلھا أي أجزاء قابلة للصیانة من ِقبل المستخدم 
 ات الواردة في ھذا الدلیل والمكتوبة على حاویة الوحدة.اتبع كافة التحذیرات والتنبیھ 
  .لتجنب اإلضرار بالعینین، تجنب النظر في العدسة أثناء تشغیل مصدر الضوء 
 .ال تضع الوحدة على سطح غیر ثابت أو عربة أو حامل 
 تجنب استخدام المنظومة بالقرب من الماء أو في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من جھاز تسخین. 
 .یحظر وضع أجسام ثقیلة مثل الكتب أو الحقائب على الوحدة 

 إشعار
 ُصمم ھذا المنتج لالستخدام من قِبل أشخاص بالغین لدیھم القدرة على تشغیلھ.

 

مكن استخدام الرجاء تدوین رقم طراز جھاز العرض ورقمھ التسلسلي واالحتفاظ بھما ألغراض الصیانة مستقبالً. وفي حالة فقدان الجھاز أو سرقتھ، ی
 تلك المعلومات في محضر الشرطة.

 رقم الطراز: 

 الرقم التسلسلي:
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 تحذیر من أشعة اللیزر
  

 یشیر ھذا الرمز إلى وجود خطر محتمل لتعرض العینین إلشعاع اللیزر ما لم یتم اتباع التعلیمات بالكامل.

 

 3Rمنتج لیزر من الفئة
 تجنب تعرض العینین لھ مباشرة. -أثناء جمیع إجراءات التشغیل. ضوء لیزر  3Rالفئة  صمم منتج اللیزر ھذا للتعامل معھ كجھاز من

 ال تصوب لیزر وال تسمح بتوجیھ مصباح لیزر أو تسلیطھ عبر سطح عاكس في اتجاه أشخاص آخرین أو أشیاء عاكسة للضوء.
ل الضوء المباشر أو المشتت خطًرا على العینین والبشرة.  قد یشّكِ

 
 حتمل لتعرض العینین إلشعاع اللیزر إذا لم یتم اتباع التعلیمات المرفقة.ثمة خطر م

 تنبیھ: قد یؤدي استخدام عناصر تحكم أو ضبط أو تنفیذ إجراءات غیر تلك المحددة في ھذا الدلیل إلى التعرض إلشعاع لیزر خطیر.

 مواصفات اللیزر
 نانومتر (أزرق) 604 إلى 450من  الطول الموجي

 نبضات، بسبب معدل عرض اإلطارات وضع التشغیل

 مللي ثانیة 1.34 عرض النبضة

 ھرتز 120 معدل تكرار النبضة

 میجاجول 0.698 طاقة اللیزر القصوى

 وات 100أكبر من  إجمالي القدرة الداخلیة

 مم، عند توقف العدسة 10أكبر من  حجم المصدر الظاھري

 مللي رادیان 100أكبر من  تباعد الشعاع:
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  DU70x)سلسلة ( عریفیة للمنتجالملصقات الت
 یشیر الرسم التالي إلى موضع الملصقات التعریفیة

1 2

 

رمز التحذیر من خطر والملصق التعریفي لفتحة   .1
 العدسة

 

 ملصق تفسیري  .2
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 موضع فتحة عدسة اللیزر
 ة.یشیر الرسم التالي إلى موضع فتحة عدسة اللیزر. توَخ العنایة حتى ال تعرض عینیك للضوء مباشر

Laser aperture  

 مفتاحا القفل
 یشتمل ھذا الجھاز على مفتاحي قفل (واحد للغطاء العلوي وآخر للعدسة) للحمایة من تسرب ضوء اللیزر.

 
 یؤدي إلى إیقاف تشغیل النظام في كل مرة یتم فیھا فك الغطاء العلوي. .1

 بشكل صحیح.یؤدي إلى إیقاف تشغیل النظام في كل مرة یتم فیھا فك العدسة أو عدم تركیبھا  .2
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 إشعار تركیب جھاز العرض
 .ال یوجد حد معین لزاویة تركیب جھاز العرض 

                                            
  سم على األقل حوول فتحات طرد الھواء. 50یرجى السماح بمسافة فارغة تقدر بـ 

 

  
 

             
 

 
 ساخن الصادر من فتحات طرد الھواء إلى فتحات شفط الھواء.احرص على عدم دخول الھواء ال 
  أثناء  درجة حرارة التشغیلعند تشغیل جھاز العرض في مكان مغلق، تأكد من أن درجة حرارة الھواء المحیطة داخل المكان المغلق ال تتعدى

 تشغیل جھاز العرض، وعدم وجود عائق أمام فتحات تسریب الھواء والعادم.
 ز كافة األماكن المغلقة التقییم الحراري المعتمد لضمان أن جھاز اإلسقاط ال یقوم بإعادة تدویر ھواء الطرد، حیث قد یتسبب ذلك یجب أن تجتا

 .درجة حرارة التشغیلفي إغالق الجھاز حتى لو كانت درجة حرارة المكان المغلق تقع ضمن النطاق المقبول من 

 مم 500على األقل 
 بوصة) 19.69(

 مم 500على األقل 
 بوصة) 19.69(
 

 مم 500على األقل 
 بوصة) 19.69(

 

 مم 100على األقل 
 بوصة) 3.94(

 
     

 
 

 مم 500على األقل 
 بوصة) 19.69(

 

 مم 300على األقل 
 بوصة) 11.81(

 

 مم 500على األقل 
 بوصة) 19.69(

 

 مم 500على األقل 
 بوصة) 19.69(
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 التأكد من مكان التركیب
 لكھربائي، یجب استخدام مقبس ثالثي الشفرة (سلك تأریض) لضمان تأریض وتعادل مناسب لجمیع المعدات في "نظام جھاز لتوصیل التیار ا

 العرض".
  یجب استخدام كبل الطاقة المرفق مع جھاز العرض. في حالة غیاب أحد ھذه المكونات، یمكن استخدام كبل طاقة مؤھل ثالثي األطراف (سلك

 ال یمكن استخدام كبل طاقة ثنائي األطراف. تأریض) كبدیل، ومع ذلك
 .التأكد من ثبات الجھد الكھربي، والتوصیل األرضي بشكل مناسب، وأنھ ال یوجد أي تسرب كھربائي 
 .قیاس استھالك إجمالي الطاقة والتي ینبغي أال تزید عن طاقة السالمة وتجنب قضایا السالمة وحدوث أي ماس بالدائرة الكھربائیة 
 االرتفاع عندما یكون یتم وضع الجھاز في أماكن مرتفعة للغایة تشغیل وضع 
  .یمكن تثبیت جھاز العرض في وضع عمودي أو مقلوب 
 .عندما تثبیت أرفف التعلیق، ینبغي التأكد من أن عدم زیادة الوزن عن الحد المسموح بھ وربط الجھاز بإحكام 
  مضخم الصوت.تجنب تثبیت الجھاز بالقرب من مواسیر تكییف الھواء أو 
 .تجنب تثبیت الجھاز في أماكن ذات درجة حرارة عالیة أو ال یوجد بھا تبرید كاف أو أماكن ملیئة باألتربة والغبار 
 جتني ليغشتلا يف للخ ثودحل ضرعتلا متي ال ىتح تنس (رتم1 <) رولفلا تابمل نع زاهجلا داعبإ يغبني 

 ءارمحلا ةعشألا لخادت نع
  یجب توصیل موصلVGA IN  بمنفذVGA IN مع ضرورة إدخالھ بإحكام مع تثبیت المسامیر بشكل آمن على كال الجانبین لضمان ،

 اتصال مناسب لسلك اإلشارة للحصول على مؤثرات عرض مثالیة.
  یجب توصیل موصلAUDIO IN  بمنفذAUDIO IN  مع مراعاة عدم توصیلھ بمنفذAUDIO OUT  أو المنافذ األخرى مثلBNC, 

RCAیؤدي إلى كتم صوت الخرج وربما تلف المنفذ. ، مما قد 
  سم لتجنب وقوع أي ضرر. 200یجب تركیب الجھاز على مسافة أعلى من 
  یجب توصیل كبل الطاقة وكبل اإلشارة قبل تشغیل جھاز العرض. ال تقم بتركیب أو نزع كبل اإلشارة أو الطاقة في بدایة تشغیل جھاز

 تلف الجھاز  العرض أو أثناء عملیة التشغیل لتجنب

 مالحظات متعلقة بالتبرید
 مخرج الھواء

  سم لضمان عملیة تبرید سلیمة. 50تأكد أن مخرج تیار الھواء ال یعوقھ شيء في محیط 
 .ینبغي أال یكون مكان مخرج تیار الھواء مواجھ لعدسات جھاز عرض آخر تفادیًا لحدوث أي خیاالت 
  سم على األقل من مداخل تیار الھواء ألجھزة العرض األخرى 100ینبغي أن یبتعد مخرج تیار الھواء مسافة 
  یقوم جھاز العرض بتولید كمیة ضخمة من الحرارة أثناء االستخدام. فتقوم المروحة الداخلیة بتشتیت الحرارة الناتجة عن جھاز العرض عند

(وضع االستعداد)، اضغط  STANDBY MODE إیقاف التشغیل، وقد تستمر ھذه العملیة لفترة معینة. بعد دخول جھاز العرض في حالة
(طاقة التیار المتردد)إلیقاف تشغیل جھاز العرض وقم بإزالة كبل الطاقة. ال تقم بإزالة كبل الطاقة أثناء عملیة إیقاف  AC powerعلى الزر 

على العمر االفتراضي للجھاز. قد  التشغیل ألن ذلك من شأنھ إتالف جھاز العرض. في أثناء ذلك، سیؤثر أیًضا اإلشعاع الحراري المتأخر
تختلف عملیة إیقاف التشغیل باختالف الطراز المستخدم. ومھما كانت الظروف، یجب التأكد من فصل كبل التیار حتى بعد دخول جھاز 

 العرض وضع االستعداد.

 مدخل الھواء
  سم. 30تأكد من خلو مدخل تیار الھواء من أي أشیاء تعیقھ في محیط 
 دخل تیار الھواء عن مصادر الحرارة األخرىیرجى إبعاد م 
 البعد عن المناطق الملیئة باألتربة والغبار 
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 السالمة المتعلقة بالطاقة
 .یجب استخدام كبل الطاقة المرفق فقط 
 .ال تضع أي شيء على كبل التیار. ضع كبل الطاقة بحیث ال یعترض طریق المشاة 
 ند التخزین أو في حالة عدم االستخدام لفترة طویلة.قم بإزالة البطاریات من وحدة التحكم عن بعد ع 

 تنظیف جھاز العرض
  60صفحة  تنظیف جھاز العرضافصل كبل الطاقة قبل التنظیف. انظر. 
 .اترك مصدر الضوء یبرد لمدة ساعة واحدة تقریبًا 

 یةتحذیرات قانون
 .79صفحة  التوافق التنظیميقبل تركیب واستخدام جھاز العرض، اقرأ اإلشعارات القانونیة في 

 توضیحات الرموز

 

لمعدات الكھربائیة التخلص من المنتج: ال تستخدم خدمات تجمیع النفایات المنزلیة أو البلدیة للتخلص من ا
 واإللكترونیة، وتطلب دول اإلتحاد األوروبي استخدام خدمات تجمیع وإعادة تدویر منفصلة.

 العنایة الخاصة بأشعة اللیزر!
 ) في غرفة واحدة مع أجھزة مزودة بأشعة لیزر عالیة القدرة.DLPینبغي توخي عنایة خاصة عند استخدام أجھزة عرض المعالجة الرقمیة للضوء (

 ).DMD(™قد تؤدي إصابة عدسة جھاز العرض بشعاع لیزر واحد مباشر أو غیر مباشر إلى حدوث أضرار جسیمة بأجھزة المرایا الرقمیة 
 

 تحذیر من أشعة الشمس
 تجنب استخدام الجھاز في ضوء الشمس المباشر.

 ).DMD(™قمیة قد یؤدي تعرض عدسة جھاز العرض ألشعة الشمس إلى أضرار جسیمة بأجھزة المرایا الر
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 الخصائص الرئیسیة
 .SECAMو PALو NTSCالتوافق مع كافة معاییر الفیدیو الرئیسیة بما في ذلك  •
 یسمح معدل السطوع المرتفع بإجراء العروض التقدیمیة في ضوء النھار أو في غرف خافتة اإلضاءة. •
 یسمح اإلعداد المرن بإجراء عملیات إسقاط أمامیة وخلفیة. •
قاط خط الرؤیة مربعة الشكل، بفضل التصحیح المتقدم للتشوه شبھ المنحرف المتعلق بعملیات اإلسقاط بزوایا تظل عملیات إس •

 مائلة.
 اكتشاف مصدر الدخل تلقائیًا. •
 درجات سطوع عالیة تتیح العرض في أي بیئة. •
 لضمان صور في منتھى الوضوح والنقاء. WUXGAدعم درجات دقة حتى  •
 .Texas Instrumentsمن   ™BrilliantColorو®DLP تقنیات  •
 عدسة مركزیة لسھولة التركیب. •
 إزاحة العدسة أفقیًا ورأسیًا. •
 مكبر صوت مضمن مزود بالعدید من منافذ دخل وخرج الصوت. •
 .RJ45سھولة االتصال بالشبكات للتكامل وإدارة األنظمة عبر منفذ  •
 جة.محرك محكم الغلق للحد من تأثیر األتربة واألبخرة إلى أدنى در •
  Kensington.میزات حمایة من السرقة تتضمن: قضیب أمان وفتحة أمان •
محتوى الصوت  RS232تدعم توزیع الفیدیو عالي الدقة و  HDBaseTTMمدمج. وسیلة توصیل  HDBaseTجھاز استقبال  •

 قیاسي. CAT5e/6 LANواألشعة تحت الحمراء من خالل كابل  RJ45الرقمي مع وظیفة 
 .ري متقدم للحصول على سطوع فائق واتساق ألوان رائعمحرك ضوء لیزر فسفو •
 ساعة. 20000تصمیم لیزر یوفر وقت تشغیل حتى  •

 حول ھذا الدلیل
وتشغیلھ، وقد ُروعي قدر اإلمكان االحتفاظ بالمعلومات المتعلقة  DLPیستھدف ھذا الدلیل المستخدمین النھائیین ویوضح كیفیة تركیب جھاز العرض 

یحیة وأوصافھا في صفحة واحدة. والغرض من ھذا التنسیق الذي یسھل طباعتھ ھو توفیر الراحة لك ومساعدتك على توفیر مثل الرسومات التوض
 الورق، بما یؤدي بدوره إلى حمایة البیئیة. نقترح بأن تقوم بطباعة األقسام التي تمثل أھمیة الحتیاجاتك فقط.
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 التشغیل بدء
 قائمة فحص العبوة

  قم بإخراج جھاز العرض من عبوتھ بعنایة وتحقق من وجود جمیع المحتویات التالیة:

 

 جھاز العرض
 

 
  

 وحدة التحكم عن بعد 
 (البطاریة مرفقة)

 متر) 1.8( كبل الطاقة متر) VGA )1.8كبل 

 

  

 دلیل البدء السریع بطاقة الضمان 
 

د التعبئة اتصل بالموزع الخاص بك على الفور إذا كانت ھناك أیة عناصر مفقودة، أو تبدو تالفة أو إذا كانت الوحدة ال تعمل. یوصى باالحتفاظ بموا
 األصلیة في حال إن احتجت إلى إعادة الجھاز لخدمة الضمان.

 تنبیھ: 
 خدام جھاز العرض في بیئات ملیئة بالغبار.تجنب است
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 مناظر أجزاء جھاز العرض 
 منظر أمامي أیمن

1 2 3 4 2 1 75 6 5 

 صفحة: راجع الوصف التسمیة العنصر

 فتحة سحب الھواء البارد فتحة تھویة  -1

 19 أدر ذراع الضبط لضبط وضع الزاویة. وحدة ضبط المیل  -2

 14 ر العدسة.لتحری زر تحریر العدسة  -3

 غطاء مقاوم لألتربة غطاء مقاوم لألتربة  -4

 7 من وحدة التحكم عن بُعد. IRاستقبال إشارة  مستقبِل األشعة تحت الحمراء  -5

6-  LED .3 عرض حالة جھاز العرض 

 20 یضبط موضع الصورة. ةإزاحة العدس  -7

 ھام: 
تسمح فتحات التھویة في جھاز العرض بتدویر الھواء جیًدا إلبقاء مصدر ضوء جھاز العرض بارًدا. یحظر وجود أي عوائق أمام فتحات 

 التھویة.
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 منظر علوي

1 2 3 4 5

6 7

5

 

 صفحة: راجع الوصف التسمیة العنصر

 66 عرض حالة تتابع تشغیل الطاقة وإیقاف تشغیلھا. لطاقةلبیان حالة ا LEDمؤشر   -1

لبیان حالة مصدر  LEDمؤشر   -2
 66 عرض حالة مصدر الضوء. الضوء

 66 عرض الحالة الحراریة. لبیان درجة الحرارة LEDمؤشر   -3

 66 عرض رسالة تحذیر الستبدال المرشح. لبیان حالة المرشح LEDر مؤش  -4

 7 من وحدة التحكم عن بُعد. IRاستقبال إشارة  مستقبِل األشعة تحت الحمراء  -5

 20 یضبط وضع الصورة رأسیًا. إزاحة العدسة رأسًیا (ألعلى/ألسفل)  -6

 21 یضبط وضع الصورة أفقیًا. إزاحة العدسة أفقیًا (للیسار/للیمین)  -7
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 ) ومنافذ الدخل الخرجOSDأزرار المعلومات التي تظھر على الشاشة (—منظر جانبي

7 8 9
10

11 12 13
14

15

16171819
20

21222324
25

2627282930

1 2 3 4 5 6

 

 صفحة: راجع الوصف التسمیة العنصر

1-  MONITOR OUT  توصیلRGB بشاشة. 

2-  3D-SYNC OUT (5V) .توصیل وحدة اإلرسال في نظارة األشعة تحت الحمراء ثالثیة األبعاد 

3-  COMPUTER IN  توصیل كبلRGB .من الكمبیوتر أو جھاز مزود بالفیدیو 

4-  HDBaseT 
 HDBaseT(ممدد الفیدیو) إلشارة  HDBaseT TXمن صندوق  e5e/Cat6Catوصل كابل 

 .المستقبلة
 cat6.استخدام كبل من نوع  HDBaseTیقترح كبل  مالحظة:

5-  3D-SYNC IN (5V) .توصیل كبل دخل تزامن ثالثي األبعاد من كمبیوتر أو جھاز ممكَّن 

6-  DVI-D  توصیل كبلDVI .بشاشة 

7-  SERVICE .لفنیي الصیانة فقط 

8-  HDMI 1  توصیل كبلHDMI  من جھازHDMI. 

9-  HDMI 2  توصیل كبلHDMI  من جھازHDMI. 

10-  RS-232C IN  توصیل كبل المنفذ التسلسليRS-232 تحكم عن بعد.لوحدة ال 

11-  RS-232C OUT  التوصیل بجھاز عرض آخر (من الطراز نفسھ) لتحكمRS-232. 

12-  MENU ) لفتح قوائم المعلومات المعروضة على الشاشةOSD.24 ) وإقفالھا 

13-   
 ) وتغییر اإلعدادات.OSDالتنقل عبر المعلومات المعروضة على الشاشة (

 24 بالنسبة لـلمحور الرأسي. -ة قائمة سریع

14-  ENTER ) إدخال عنصر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشةOSD.24 ) أو تأكیده 
15-  Power .15 تشغیل أو إیقاف تشغیل جھاز العرض 

16-   
 ) وتغییر اإلعدادات.OSDلمعلومات المعروضة على الشاشة (التنقل عبر ا

 24 بالنسبة لـلمحور األفقي. -قائمة سریعة 

17-  AUTO .تحسین حجم الصورة والوضع والدقة 

18-   
 ) وتغییر اإلعدادات.OSDالتنقل عبر المعلومات المعروضة على الشاشة (

 24 لمحور الرأسي.بالنسبة لـ -قائمة سریعة 
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 صفحة: راجع الوصف التسمیة العنصر

19-  SOURCE .الدخول إلى قائمة المصدر 

20-   
 ) وتغییر اإلعدادات.OSDالتنقل عبر المعلومات المعروضة على الشاشة (

 24 بالنسبة لـلمحور األفقي. -قائمة سریعة 

21-  12V TRIGGER ن طریق الكبل المتوفر تجاریًا، یتم تشغیل الشاشة تلقائیًا مع بدء تشغیل جھاز عند التوصیل بالشاشة ع
 العرض. كما تستجیب الشاشة عند فصل الطاقة عن جھاز العرض (راجع المالحظات التالیة).

22-  WIRE REMOTE IN/OUT 
 توصیل السلك من وحدة التحكم عن بُعد إلى الجھاز للتحكم السلكي عن بُعد.

" في جھاز عرض آخر WIRE REMOTE IN" بمنفذ "WIRE REMOTE OUTتوصیل "
 (من نفس الطراز) للتحكم التسلسلي.

23-  AUDIO IN .توصیل كبل صوت من جھاز الصوت 

24-  AUDIO OUT L/R .توصیل كبل الصوت لمعالجة الصوت 

25-  AUDIO IN L/R  توصیل كبالت الصوت من جھاز صوت لمنفذ دخل صوت الفیدیوVIDEO. 

26-  VIDEO یل كبل الفیدیو المركب من جھاز الفیدیو.توص 

27-  BNC  توصیل كبلBNC .من الكمبیوتر 

28-  AC IN .توصیل كبل الطاقة 

29-  RJ45 ) توصیل كبل شبكة اتصال محلیةLAN.من شبكة إیثرنت ( 

 للطاقة  USBمنفذ   -30
 أمبیر)1.5فولت عند  5(

 .USBلمضیف  USBتوصیل كبل 
أمبیر لكل خرج منفذ عند وجود جھاز العرض في  1.5ت/فول 5یتم دعم مواصفة القدرة  مالحظة:

 وضع التشغیل.

 

 مالحظة:
 .الستخدام ھذه الخاصیة، یجب توصیل الموصل قبل تشغیل/إیقاف جھاز العرض 
 .یتم تورید وحدات التحكم في الشاشة ودعمھا من جانب مصنعي الشاشات 
  لھ.ال تستخدم ھذا القابس في أي غرض خالف الغرض المخصص 
 

 تحذیر: 
 الحتیاطات خاصة باألمان، احرص على فصل أي مصدر للطاقة عن جھاز العرض واألجھزة المتصلة قبل إجراء أي توصیالت.
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  صفحة: راجع  الوصف  التسمية العنصر

  خاص بك للحصول على معلومات حول تركيب جهاز العرض في السقف.اتصل بالموزع ال  فتحات التثبيت بالسقف   -1

  19  قم بتدوير ذراع الضبط لضبط وضع الزاوية.  وحدة ضبط الميل   -2
  

  مالحظة:
  فقط. ULعند التركيب، تأكد من استخدام حوامل التعليق في السقف المسردة لدى 

  بوصة).  0.47ملم ( 12بحيث يكون الحد األقصى لعمق المسمار M6خدم معدات التعليق المعتمدة ومسامير وأثناء التركيب في السقف، است
يجب أن تكون بنية وحدة التركيب في السقف قوية وذات شكل مناسب. يجب أن تتجاوز قدرة التحميل لوحدة التعليق في السقف وزن المعدات 

  ثانية. 60ة على حمل وزن يزيد بثالثة أمثال عن وزن المعدات لفترة تزيد عن المركبة، وكإجراء احتياطي يجب أن تكون قادر



 دلیل المستخدم — DLPجھاز العرض  

– 7 – 

79B

 الرسومات المرجعیة للحامل
الرجاء التأكد  الرجاء االستعانة بموفر خدمة تركیب (مقابل أجر) لتصمیم حامل مخصص وتصنیعھ الستخدامھ للعرض الضوئي العمودي.

 من توافق التصمیم مع الشروط التالیة:

 إلحكام تثبیتھ في الحامل.  فتحات مسامیر براغي في الجانب الخلفي لجھاز العرض 6استخدام  •

 ) مم175(الخطوة =  350×  300المسافة بین مراكز فتحات البراغي: 

 مم  12بعمق أقصاه  M6المسافة بین فتحات البراغي في جھاز العرض: 

 مواضع) 4آلیة الضبط األفقي (على سبیل المثال: مسامیر الربط والصموالت في  •
 سھولة.الرجاء تصمیم الحامل بحیث ال ینقلب ب •

 
 الرسومات التي تعرض متطلبات األبعاد لیس رسومات لتصمیم الحامل الفعلي.

[Side View][Front View]
Horizontal adjuster

Air exhaust

Air intake
Air intake

Air intake

300mm
[11.81"]

110mm
[4.33"]

175m
m

[6.89"]
175m

m
[6.89"]

 
 

 سحب الھواء

 [منظر أمامي]
 قدم الضبط األفقي

 [منظر جانبي]

 سحب الھواء

 سحب الھواء

 طرد الھواء
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 أجزاء وحدة التحكم عن بعد

 

 ھام: 
تجنب استخدام جھاز العرض أثناء تشغیل إضاءة مصباح فلورسنت ساطع. یمكن ألنواع معینة من مصابیح الفلوروسنت عالیة التردد أن  -1

 تحكم عن بعد.تعیق عمل وحدة ال
یُرجى التأكد من عدم وجود عوائق بین وحدة التحكم عن بعد وجھاز اإلسقاط. إذا كان ھناك عائق في المسار بین وحدة التحكم عن بُعد  .2

 وجھاز العرض، یمكنك عكس اإلشارة على أسطح عاكسة معینة مثل شاشات جھاز العرض.
فس وظائف األزرار المقابلة لھا على وحدة التحكم عن بعد. یقوم دلیل المستخدم ھذا بشرح تقوم األزرار والمفاتیح على جھاز اإلسقاط بن .3

 الوظائف من خالل االعتماد على وحدة التحكم عن بُعد.
 

 مالحظة:
لك وفقًا إلشعار ) بشأن منتجات اللیزر باستثناء االنحرافات، وذFDAیتوافق ھذا الجھاز مع معاییر األداء الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء (

 .2007یونیو  24بتاریخ  50منتجات اللیزر رقم 
 

 تنبیھ:！ 
 قد یؤدي استخدام عناصر تحكم أو ضبط تنفیذ إجراءات غیر تلك المحددة في ھذا الدلیل إلى التعرض لضوء لیزر خطیر.
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 صفحة: راجع الوصف التسمیة العنصر
 جھاز العرض. ترسل اإلشارات إلى وحدة إرسال األشعة تحت الحمراء  -1

 15 تشغیل جھاز العرض. تشغیل  -2
 .PCعرض نافذة تحدید مصدر  الكمبیوتر  -3

4-  HDMI  عرض شریط تحدید مصدرHDMI1/HDMI2/DVI (التبدیل) 

 غیر متوفر USBمنفذ   -5

6-   
 ) وتغییر اإلعدادات.OSDالتنقل عبر البیانات المعروضة على الشاشة (

 24 بالنسبة لـلمحور الرأسي. -سریعة  قائمة

7-  MENU (القائمة) ) فتح البیانات المعروضة على الشاشةOSD.( 24 

8-   
 ) وتغییر اإلعدادات.OSDالتنقل عبر البیانات المعروضة على الشاشة (

 24 فقي.بالنسبة لـلمحور األ -قائمة سریعة 

 فتح قائمة المحور. محور  -9

10-   
 ) وتغییر اإلعدادات.OSDالتنقل عبر البیانات المعروضة على الشاشة (

 24 بالنسبة لـلمحور الرأسي. -قائمة سریعة 

11-  rLase .ھ نحو العینین.ال توجھ اضغط على ھذا الزر لتشغیل مؤشر الشاشة 

12-    NA 

13-    NA 

14-    NA 

15-    NA 

16-  Source/ID 
 تبدیل مصدر الدخل.

(اضغط مفتاح تحریر وسرد لضبط إعداد رمز العمیل بوحدة التحكم عن بُعد 
 ثواٍن). 3+ رقم لمدة  IDالزر 

24 

 0تلقائي/  -17
 ضبط التردد والمرحلة والوضع تلقائًیا.

 Remote ID. 24استخدام رقم لإلعداد  یتم

 عرض شریط إعدادات السطوع. السطوع  -18

 المحددة. مصادر الضوء عرض اللمبة  -19

 تجمید / إیقاف تجمید الصورة المعروضة على الشاشة. تثبیت  -20

 6فارغ/  -21
 إفراغ الشاشة.

 .Remote IDیتم استخدام رقم لإلعداد 

22-  Laser ال توجھھ نحو العینین. ستخدام مؤشر على الشاشة.ا 

 15 إیقاف تشغیل جھاز العرض. إیقاف التشغیل  -23
 عرض مصدر الفیدیو المحدد. -VideoSفیدیو/  -24

 فتح قائمة الشبكة في المعلومات المعروضة على الشاشة. الشبكة  -25

26-  HDBaseT  یعرض شریط تحدید مصدرHDBaseT. 

 العودة إلى الصفحة األخیرة في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. خروج  -27

 24 إدخال اإلعدادات في المعلومات المعروضة على الشاشة والتأكید علیھا.   -28

29-   
 ) وتغییر اإلعدادات.OSDالتنقل عبر البیانات المعروضة على الشاشة (

 24 بالنسبة لـلمحور األفقي. -عة قائمة سری

30-  MHL NA 

31-    NA 

32-    NA 
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 صفحة: راجع الوصف التسمیة العنصر

 1مستوى الصوت/  -33
 عرض شریط إعدادات مستوى الصوت.

 .Remote IDیتم استخدام رقم لإلعداد 

 2التباین/  -34
 عرض شریط إعدادات التباین.

 .Remote IDیتم استخدام رقم لإلعداد 

 3كتم الصوت/  -35
 تم صوت السماعة المضمنة.ك

 .Remote IDیتم استخدام رقم لإلعداد 

 4تكبیر/تصغیر/  -36
 عرض شریط إعدادات التكبیر/التصغیر الرقمي.

 Remote ID. 22یتم استخدام رقم لإلعداد 

37-  3D/5 
 شة.فتح قائمة اإلعدادات ثالثیة األبعاد في المعلومات المعروضة على الشا

 .Remote IDیتم استخدام رقم لإلعداد 

 7الحالة/  -38
 فتح قائمة الحالة للمعلومات المعروضة على الشاشة (ال تفتح القائمة إال عند اكتشاف جھاز دخل).

 .Remote IDیتم استخدام رقم لإلعداد 

 توصیل وحدة تحكم سلكیة عن بُعد بجھاز العرض. مقبس سلكي  -39

 مالحظة:
 یر والسرد للتحكم عن بُعد:إعداد مفتاح التحر

ID+0.إعادة ضبط رمز العمیل بوحدة التحكم عن بُعد على اإلعدادات االفتراضیة : 
ID+1" 1: ضبط رمز العمیل بوحدة التحكم عن بُعد على." 

~ 
ID+7" 7: ضبط رمز العمیل بوحدة التحكم عن بُعد على." 

 
ف جھاز العرض، راجع  لجھاز العرض للتشغیل باستخدام IDیجب أیًضا ضبط إعداد  ف فرید. لالطالع على إعدادات ضبط معّرِ  معّرِ

 .45 صفحة
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 نطاق تشغیل وحدة التحكم عن بعد
تستخدم وحدة التحكم عن بُعد األشعة تحت الحمراء للتحكم في جھاز العرض. لیس من الضروري توجیھ وحدة التحكم عن بعد إلى جھاز العرض 

مباشرة. بشرط عدم اإلمساك بوحدة التحكم عن بعد بشكل متعامد على جانبي جھاز اإلسقاط أو على مؤخرتھ، فإن وحدة التحكم عن بعد سوف 
درجة أعلى أو أدنى من مستوى جھاز اإلسقاط. إذا كان جھاز العرض ال یستجیب لوحدة  15قدًما) و 23أمتار ( 7تعمل جیًدا داخل نصف قطر 

 عد، فعلیك أن تقترب قلیال.التحكم عن ب

 جھاز اإلسقاط وأزرار التحكم عن بُعد
دة یمكن تشغیل جھاز العرض باستخدام وحدة التحكم عن بُعد أو األزرار الموجودة أعلى جھاز العرض. ویمكن تنفیذ كافة العملیات باستخدام وح

 دودة االستخدام. التحكم عن بُعد، إال أن األزرار الموجودة أعلى جھاز اإلسقاط تُعتبر مح
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 والتشغیل اإلعداد
 تركیب بطاریات وحدة التحكم عن بُعد

قم بإزالة غطاء تجویف البطاریة من خالل تحریك   -1
 الغطاء في اتجاه السھم.

 

قم بتركیب البطاریة مع مراعاة أن یكون الجانب   -2
 الموجب مواجًھا ألعلى.

 

 أعد الغطاء إلى مكانھ.  -3

 

 

 تنبیھ: 
 (یوصى باستخدام البطاریات القلویة). AAAقط بطاریات استخدم ف -1
 تخلص من البطاریات المستعملةوفقًا للقواعد الرسمیة المحلیة. .2
 قم بإزالة البطاریات في حالة عدم استخدام جھاز العرض لفترة طویلة. .3
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14Bتركیب أو إزالة العدسة االختیاریة 

 تنبیھ: 
 لیھ أو على مكونات العدسة نظًرا ألن جھاز العرض والعدسة یتضمن أجزاء دقیقة.تجنب ھز جھاز العرض أو الضغط بشدة ع 
 قبل إزالة أو تركیب العدسة، تأكد من إیقاف تشغیل جھاز العرض، وانتظر حتى تتوقف مراوح التبرید، وقم بإیقاف تشغیل مفتاح الطاقة

 الرئیسي.
 .تجنب لمس سطح العدسة عند إزالة أو تركیب العدسة 
 جنب اتساخ سطح العدسة ببصمات األصابع أو الغبار أو الزیت.ت 
 .احرص على عدم خدش سطح العدسة 
 .احرص على العمل على سطح مستو مع وضع قطعة قماش ناعمة تحت العدسة لتجنب الخدش 
 واألتربة. في حالة إزالة العدسة وتخزینھا، قم بتركیب غطاء العدسة في جھاز العرض للمحافظة علیھ من الغبار 

50B

 تركیب العدسة الجدیدة

 فك كال الغطاءین الطرفیین من العدسة.

 فك الغطاء المقاوم لألتربة قبل تركیب عدسة للمرة األولى.

حاِذ الشفة وضعھا بشكل صحیح عند موضع الساعة   .1
Flange ، كما في الصورة.11

 

قم بتدویر العدسة في اتجاه عقارب الساعة حتى   .2
 مكانھا.تشعر بصوت تثبیتھا في 

 

 شفة
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51B

 إزالة العدسة الموجودة من جھاز العرض

(تحریر  LENSE RELEASEاضغط زر   .1
 العدسة) لفكھا من مكانھا.

 

 أمسك بالعدسة.  .2

 أدر العدسة عكس اتجاه عقارب الساعة   .3
 إلى أن تنفك العدسة الحالیة.

 اسحب العدسة الموجودة برفق.  .4
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 العرض وإیقاف تشغیلھ تشغیل جھاز

1-  
قم بتوصیل سلك الطاقة وكبل اإلشارة بشكل محكم. بعد 

توصیلھ، سیومض مؤشر بیان حالة الطاقة باللون األخضر 
 ثم یضيء باللون األخضر الثابت.

 

ل مصدر الضوء بالضغط على الزر "  -2 " في شغِّ

 " في وحدة التحكم عن بُعد.جھاز العرض أو الزر "
 PWR LEDر بیان حالة الطاقة سیومض اآلن مؤش

 باللون األخضر.
دقیقة تقریبًا. عند  30سوف تظھر شاشة البدء في غضون 

استخدام جھاز العرض ألول مرة، یمكنك اختیار لغتك 
المفضلة من القائمة السریعة بعد عرض شاشة البدء. (راجع 

 )25صفحة  ةالشاش ضبط لغة العرض على

 17صفحة  )ضبط كلمة مرور الوصول (قفل التأمینراجع 
 إذا كان زر األمان ممكَّنًا.

 

 



 دلیل المستخدم — DLPھاز العرض ج

— 16 — 

3-  
في حالة توصیل أكثر من جھاز دخل واحد، اضغط على 

 للتنقل بین األجھزة.▲▼ استخدم و المصدرزر 

ن عبر  إلى محول الفیدیو  RGB(یتم دعم الفیدیو المكوَّ
ن.)  المكوَّ

 
• HDMI 1وسیلة توصیل وسائط متعددة عالیة الدقة التوافق : 
• HDMI 2وسیلة توصیل وسائط متعددة عالیة الدقة : 
• DVI: DVI 
• VGA :RGB  تناظري 

 HDTV، أو دخل YCbCr/YPbPr DVDدخل 
YPbPr  عبر موصلD-sub 

• BNC: RGB تناظري 
 : فیدیو مكون من النوع التقلیديالفیدیو المركب •
• HDBaseT الفیدیو الرقمي عبر جھاز اإلرسال :HDBaseT  

 مالحظة: 
  -(ممدد الفیدیو)  TXیوصى باستخدام  صندوق 

)Rextron (EVBMN-110L38  مع وظیفةHDBaseT  مع عدم وجود ما
 . TXعند استخدام عالمات تجاریة أخرى من صندوق یضمن االستجابة الكاملة 

یدعم جھاز العرض مسافات توصیل  HDBaseT CAT5e/6فباستخدام كابل 
HDBaseT  قدم.328م/100تصل إلى 

4-  
عند ظھور رسالة "إیقاف التشغیل؟ / اضغط على زر 

Power تظھر رسالة اضغط على زر "مرة أخرى ،
POWER ز العرض.مرة أخرى. یتم إیقاف تشغیل جھا  

 تنبیھ: 
 مشیًرا إلى تبرید جھاز العرض -عن الومیض  الطاقةال تقدم على نزع قابس سلك الطاقة حتى یتوقف المؤشر 
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16B(قفل التأمین) ضبط كلمة مرور الوصول 
نھا، یمكن إدخال كلمة یمكنك استخدام أزرار المؤشر (السھم) إلعداد كلمة مرور ومنع االستخدام غیر المرخص بھ لجھاز اإلسقاط. عند تمكی

 في الصفحة ضبط لغة العرض على الشاشة193H و 192H24 في الصفحة التنقل في قوائم العرض على الشاشة191H المرور بعد تشغیل جھاز اإلسقاط. (انظر
194H25 (للحصول على تعلیمات استخدام قوائم العرض على الشاشة . 

 ھام: 
احتفظ بكلمة المرور في مكان آمن. لن تتمكن من استخدام جھاز اإلسقاط. بدون كلمة المرور. إذا أضعت كلمة المرور، فاتصل بالبائع 

 .اع كلمة المرورللحصول على معلومات حول استرج
 

 .لفتح قائمة العرض على الشاشة قائمةاضغط زر   .1

 

 

لالنتقال إلى قائمة       ►◄اضغط على زر المؤشر   .2
لتحدید ▲▼ ، واضغط زر المؤشر 1اإلعدادات 

 .1 إعدادات متقدمة

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

الفرعیة. اضغط زر المؤشر   1إعدادات متقدمة
 .قفل األمانلتحدید  ▲▼

 

4.  
لتمكین أو تعطیل ►◄ اضغط على زر المؤشر 

 خاصیة قفل األمان.

 ً  .یظھر مربع حوار كلمة المرور تلقائیا
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سواء ▲▼◄► تستطیع استخدام أزرار المؤشر   .5
على لوحة المفاتیح أو على وحدة التحكم عن بعد 

التي تعمل باألشعة تحت الحمراء إلدخال كلمة 
ك استخدام أیة تولیفة، بما في ذلك المرور. یمكن

استخدام نفس السھم خمس مرات، لكن لیس أقل من 
 .خمس مرات

اضغط أزرار المؤشر في أي ترتیب إلعداد كلمة 
للخروج  MENU المرور. اضغط على الزر

 ..مربع الحوار من

 

 

تظھر قائمة  تأكید كلمة المرور عند ضغط المستخدم   .6
قفل ي حالة تمكین على مفتاح تشغیل الطاقة ف

. أدخل كلمة المرور بالترتیب الذي حددتھ في األمان
. إذا نسیت كلمة المرور، یرجى االتصال 5الخطوة 

 بمركز الخدمة. 
یقوم مركز الصیانة بتأكید صالحیة المالك وإعادة 

 .تعیین كلمة المرور
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 ضبط مستوى جھاز العرض
 لعرض:یجب مراعاة األمور التالیة عند إعداد جھاز ا

 یتعین أن تكون المنضدة أو الحامل الموضوع علیھ جھاز اإلسقاط مستویاً وقویاً. •
 ضع جھاز اإلسقاط بحیث یكون عمودیاً مع الشاشة. •
 تأكد من أن الكبالت في مكان آمن. یمكنك أن تدوس علیھا. •

1.  
لرفع مستوى جھاز العرض، قم بلف وحدات الضبط عكس 

 اتجاه عقارب الساعة.

 

2.  
مستوى جھاز العرض، ارفع جھاز العرض، وقم لتخفیض 

 بلف وحدات الضبط في اتجاه عقارب الساعة.
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 ضبط وضع الصورة المعروضة باستخدام وحدة العدسة التبدیل
 

 
في حدود المدى  ) إمكانیة تبدیل العدسة والتي یمكن استخدامھا لتعدیل وضع الصورة المعروضة سواء أفقیًا أو رأسیًاShiftتتیح خاصیة التبدیل (

 الموضح أدناه.
 مرتفع خالف أنظمة تبدیل العدسة التقلیدیة. ANSIوتعتبر خاصیة التبدیل نظاًما فریًدا یتیح إمكانیة تبدیل العدسة في حین االحتفاظ بمعدل تباین 

 مالحظة: 
 كسي.ال تدر مقبض إزاحة العدسة بعد سماع صوت نقرة واضغط برفق على المقبض للتدویر في اتجاه ع

52B

 ضبط وضع الصورة الرأسي
زاحة. الحظ أن تعدیل ارتفاع الصورة الرأسي یمكن أن یتقید بوضع من موضع اإل %15-و %55ي بین یمكن ضبط ارتفاع الصورة الرأس

ة األفقي الصورة األفقي. على سبیل المثال لیس من الممكن تحقیق الحد األقصى من ارتفاع وضع الصورة الموضح أعاله إذا كان وضع الصور
 عند الحد األقصى. برجاء الرجوع إلى مخطط مدى التبدیل أدناه للحصول على توضیحات أكثر.

Screen
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 المسافة

 مقبض إزاحة العدسة أفقًیا مقبض إزاحة العدسة رأسیًا
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53B

 ضبط وضع الصورة األفقي
الحظ أن تعدیل  من عرض الصورة. %5عندما تكون العدسة في المنتصف یمكن ضبط وضع الصورة األفقي إلى الیسار أو الیمین بحد أقصى 

یمكن أن یتقید بوضع الصورة الرأسي. على سبیل المثال لیس من الممكن تحقیق الحد األقصى من وضع الصورة األفقي  ارتفاع الصورة األفقي
 إذا كان وضع الصورة الرأسي عند الحد األقصى. برجاء الرجوع إلى مخطط مدى التبدیل أدناه للحصول على توضیحات أكثر.

 

Wx5% Wx5% 

54B

 مخطط مدى التبدیل

 

من موضع  %0) عند H) واالرتفاع (Wعندما یكون العرض (
 إزاحة العدسة

 H × 55%الحد األقصى إلزاحة االرتفاع ألعلى = 
 H × 15%الحد األقصى إلزاحة االرتفاع ألسفل = 

 W x 5%الحد األقصى إلزاحة العرض = 
  W x 5%عندما یكون الحد األقصى إلزاحة العرض ھو 
 H x 50% الحد األقصى إلزاحة االرتفاع =

  H x 55%یكون الحد األقصى إلزاحة االرتفاع ھو  عندما
 H x 0% الحد األقصى إلزاحة العرض =

 عرض الشاشة

 الجانب األیمن الجانب األیسر
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 ضبط الزووم والتركیز ومحور االرتكاز

1.  
(الموجودة  الصورة)-(تكبیر/تصغیراستخدم مفتاح تحكم 

على جھاز اإلسقاط فقط) لتغییر حجم الصورة المعروضة 
 Bوحجم الشاشة.

 

2.  
(الموجودة على جھاز الصورة -تركیزاستخدم مفتاح تحكم 

 Aالعرض فقط) لتغییر حدة الصورة المعروضة.

في جھاز  /  /  /  اضغط على األزرار   .3
العرض أو وحدة التحكم عن بُعد لتصحیح التشوه الرأسي أو 

في  Keystoneاألفقي بالصورة، أو اضغط على الزر 
 H(رأسي) أو  Vوحدة التحكم عن بُعد لتحدید التشوه 

 أفقي).(

 

 )OSDوحدة التحكم عن بعد ولوحة قائمة العرض على الشاشة (

4.  
 تظھر وحدة التحكم في المحور على الشاشة.

 لتصحیح التشوه الرأسي بالصورة. /  اضغط على 
 لتصحیح التشوه األفقي بالصورة. /  اضغط على 
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 ضبط مستوى الصوت

1.  
تحكم الموجودین بوحدة المستوى الصوتاضغط على زري 

 عن بعد.
 .تظھر وحدة التحكم في مستوى الصوت على الشاشة

 

2.  
في لوحة المفاتیح من أجل ► / ◄  اضغط على الزرین

 أو خفضھ.  +/-مستوى الصوترفع 
 

 

3.  
إلیقاف الصوت (تتوفر ھذه الخاصیة فقط  كتماضغط زر 

 في وحدة التحكم عن بعد).
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 الشاشة على العرض قائمة إعدادات
 لتحكم في قائمة العرض على الشاشة عناصر ا

 یتضمن جھاز العرض قائمة تعلیمات معروضة على الشاشة تتیح لك ضبط الصورة وتغییر اإلعدادات المختلفة. 

 التنقل خالل قائمة التعلیمات المعروضة على الشاشة
ل عبر المعلومات المعروضة على الشاشة وإجراء یمكن استخدام أزرار األسھم في وحدة التحكم عن بُعد أو األزرار في جھاز العرض للتنق

 یظھر الرسم التوضیحي التالي األزرار المقابلة على جھاز العرض. تغییرات.

 

للدخول إلى البیانات المعروضة على الشاشة  .1
 .قائمةاضغط زر 

► /  اضغط على زري السھم توجد ثالث قوائم. .2
 للتنقل عبر القوائم. ◄ 

لالنتقال  ▼▲ /  اضغط على زري السھم .3
 ألعلى وألسفل في قائمة. 

لتغییر قیم ► / ◄  اضغط على زري السھم .4
 إعدادات.

زر إلغالق البیانات المعروضة  قائمةاضغط  .5
) أو مغادرة القائمة OSDعلى الشاشة (

الفرعیة. اضغط زر السھم لالنتقال إلى قائمة 
 .خروج

 

 مالحظة:
الوضع ) متوفرة. على سبیل المثال، ال یمكن تعدیل عناصر OSDیانات المعروضة على الشاشة (تبعًا لمصدر الفیدیو، لن تكون كافة عناصر الب

 ال یمكن  الوصول إلى العناصر غیر المتاحة أو تظھر باللون الرمادي.  إال عند التوصیل بالكمبیوتر. كمبیوتر في القائمة األفقي/الرأسي
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22Bضبط لغة العرض على الشاشة 
 .لى الشاشة حسب ما تفضلھا قبل االستمراراضبط لغة قوائم العرض ع

لالنتقال إلى قائمة ▲▼ . اضغط زر المؤشر 1اإلعدادات لالنتقال إلى ►◄ . اضغط على زر المؤشر قائمةاضغط زر  .1
 .1 إعدادات متقدمة

 

 . غةاللإلى أن یتحدد خیار ▲▼ الفرعیة. اضغط زر المؤشر  1متقدم  للدخول إلى قائمة► / (إدخال)   اضغط على  .2

 

 .تفضلھا التي اللغة تمییز یتم حتى السھم زر اضغط .3
 ).OSDأربع مرات إلغالق البیانات المعروضة على الشاشة ( قائمةاضغط على زر  .4
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 نظرة عامة على قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة
 استخدم الشكل التوضیحي التالي للعثور بسرعة على إعداد أو تحدید نطاق إعداد.

القائمة 
 الرئیسیة

 
   القائمة الفرعیة

 
 اإلعدادات

، Vividالتقدیم، ساطع، لعبة، فیلم،     وضع العرض  صورة
، sRGB ،DICOM SIMتلیفزیون، 

 2مستخدم، مستخدم 
 100~0    السطوع  
 100~0    التباین  
 (حسب التزامن التلقائي) 5إلى  5-من   الموضع األفقي  كمبیوتر  
 (حسب التزامن التلقائي) 5إلى  5-من   سيالموضع الرأ    
 31~0  التردد    
 5~5-  التتبع    
 تشغیل, إیقاف   تزامن تلقائي    
     صورة تلقائیة  
 10~0  لون ساطع  إعدادات متقدمة  
 31~0  الحدة    
, أبیض وأسود، 2.4, 2.2, 2.0, 1.8  جاما    

 خطي
 بارددافئ، عادي،   درجة اللون    
 إیقاف, تشغیل  AGCفیدیو     
 100~0  تشبع اللون    
 100~0  تخفیف اللون    
 R 0~200اكتساب  موازنة اللون األبیض    
 G 0~200اكتساب      
 B 0~200اكتساب      
 R -100~100 مقاصة     
 G -100~100 مقاصة     
 B -100~100 مقاصة      
 التدرج، التشبع، االكتساب  أحمر  مدیر األلوان  
 التدرج، التشبع، االكتساب  أخضر    
 التدرج، التشبع، االكتساب  أزرق    
 التدرج، التشبع، االكتساب  سماوي    
 التدرج، التشبع، االكتساب  أرجواني    
 التدرج، التشبع، االكتساب  أصفر    
 أحمر, أخضر, أزرق  أبیض    

 أسود دینامیكي  
 اإلعدادات

 إیقاف, تشغیل  أسود دینامیكي 

ثانیة أو ثانیة واحدة  0.5وضع تعطیل أو   مؤقت إیقاف المصباح   
 ثوان 4ثوان أو  3أو ثانیتین أو 

 إیقاف التشغیل أو تلقائي أو تشغیل  HDRالتحكم في   HDRإعدادات   

 أو  PQ-L400أو  HDR  PQ-L300وضع     
PQ-L500  أوPQ-L600 
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القائمة 
 الرئیسیة

 
   القائمة الفرعیة

 
 اإلعدادات

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

 عادي، خلفي, سقف, خلفي+سقف    اإلسقاط  

نسبة طول   
 وعرض الصورة

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

 30+~30-رأسي:  25+~25-أفقي:    رمحو  

تكبیر/تصغیر   
 رقمي

   -10~10 

 10~0  مستوى الصوت  صوت  

 إیقاف, تشغیل  كتم الصوت    

 ,English, Français, Deutsch, Español  اللغة  1إعدادات متقدمة   
Português ,簡体中文 ,繁體中文 ,Italiano, 

Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, 
Polski, Suomi, Ελληνικά ,한국어 ,Magyar, 

Čeština ,العربیة ,Türkçe, Việt ,日本語 ,ไทย  ,
 .Dansk, Fran. Can, עבריתفارسی, 

 إیقاف, تشغیل  قفل األمان    

 فارغ، أحمر, أخضر, أزرق, أبیض  شاشة فارغة    

 قیاسي، أسود، أزرق  شعار الشاشة االفتتاحیة    

 یقاف, تشغیلإ  التعلیق المغلق    

 إیقاف, تشغیل  قفل لوحة المفاتیح    

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

عكس التزامن ثالثي      
 األبعاد

 إیقاف, تشغیل

 ،بنج ىلإ ابنج ،لفسأ/ىلعأ ،تاراطإلا ةئبعت تنسیق ثالثي األبعاد     
 يئاقلت ،تاراطإلا لسلست

ة تأخیر خرج المزامن     
 ثالثیة األبعاد

0~359 

دخل المزامنة ثالثیة      
 األبعاد

 داخلي، خارجي

 داخلي، تخطي 3Dخرج تزامن      
أشرطة األلوان، أشرطة  ، RGBال یوجد, منحدرات   نمط االختبار  2إعدادات متقدمة   

الخطوات، رقعة شطرنج، شبكة، خطوط أفقیة، خطوط 
منحدر رأسي، رأسیة، خطوط قطریة، منحدر أفقي، 
  أبیض، أحمر، أخضر، أزرق، أسود

 50~50-  إزاحة أفقیة    

 50~50-  إزاحة عمودیة    

 أعلى الیسار، أعلى الیمین، أسفل الیمین، أسفل الیسار.    زوایا 4  
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القائمة 
 الرئیسیة

 
   القائمة الفرعیة

 
 اإلعدادات

 إیقاف, تشغیل    مصدر تلقائي  2اإلعدادات 
یوجد إیقاف آلي ال   

 لإلشارة (دقیقة)
   0~180 

تشغیل تلقائي   
 للطاقة

 إیقاف, تشغیل   

عادي، اقتصادي، اقتصادي زائد، خافت، خافت للغایة،   وضع الضوء  إعداد الضوء  
 ضوء مخصص

 200~50  ضوء مخصص   
 إیقاف, تشغیل  السطوع الدائم   
     إعادة ضبط الكل  
   ر نشطمصد  الحالة  
   معلومات الفیدیو    
   ساعة اإلضاءة    
   إصدار البرنامج    
    Remote ID   
   الرقم المتسلسل    
   ساعة مرشح الھواء    
 مركز, ألسفل, أعلى, الیسار, حق  وضع القائمة  1إعدادات متقدمة   
 %100 ,%75,%50 ,%25 ,%0  قائمة نصف شفافة    
 Lanتشغیل، تشغیل حسب   وفیر الطاقةوضع ت    
 عال, عادي  سرعة المروحة    
، عادي، اقتصادي، اقتصادي زائد، خافت، خافت للغایة  معلومات اإلضاءة    

 ضوء مخصص
 98~0  رقم الجھاز    
 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1افتراضي،   معرف وحدة التحكم عن بعد    
 صلاتصال، ف حالة الشبكة الشبكة    
     DHCP تشغیل, إیقاف 
 IP  0~255, 0~255, 0~255. 0~255عنوان      
قناع الشبكة      

 الفرعیة
0~255, 0~255, 0~255. 0~255 

 255~0 .255~0 ,255~0 ,255~0 البوابة     
نظام أسماء      

 النطاقات
0~255, 0~255, 0~255. 0~255 

 موافق/إلغاء تطبیق     
    HDBaseT-IR/RS232 HDBaseT-

IR/RS232 
 إیقاف, تشغیل

من األشعة تحت      
 الحمراء

 تشغیل, إیقاف

األشعة تحت      
 الحمراء الخلفیة

 تشغیل, إیقاف

 600~0  (دقیقة) مؤقت النوم  2إعدادات متقدمة   
 تعطیل، تمكین HDMI1 المرشح المصدر    
     HDMI2 تعطیل، تمكین 
     DVI كینتعطیل، تم 
     VGA تعطیل، تمكین 
     BNC تعطیل، تمكین 
 تعطیل، تمكین الفیدیو المركب     
     HDBaseT تعطیل، تمكین 
إعادة تعیین موقت مرشح     

 الھواء
 موافق/إلغاء 

 ،تلقائي YUV ،RGB  مساحة اللون    
    Quantization Range 

 (نطاق التكمیم)
 تلقائي، كامل، محدود 

    HDMI EDID  محسن قیاسي 
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24Bقائمة صورة 

 تنبیھ! 
 سیتم حفظ جمیع معلمات وضع العرض عند تغییرھا إلى وضع المستخدم. 

▲▼ . اضغط زر المؤشر صورة القائمةلالنتقال إلى  ►◄. اضغط على زر المؤشر قائمة العرض على الشاشةلفتح  قائمة اضغط  الزر
 . للدخول وتغییر قیم اإلعدادات ►◄اضغط . صورةللتنقل ألعلى وأسفل في القائمة 

 

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

 سطوع الشاشة.وضبط للدخول ►◄ اضغط على زر المؤشر  السطوع

 لضبط المرحلة والتتبع والحجم والوضع تلقائی�ا.►◄ اضغط على زر المؤشر  التباین  

 .30صفحة  قائمة كمبیوترر للدخول إلى قائمة كمبیوتر. راجع► (إدخال) /  ط اضغ كمبیوتر

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

 . 196H31في الصفحة  میزة إعدادات متقدمة195Hدات متقدمة. انظر للدخول إلى قائمة إعدا► (إدخال) /  اضغط  إعدادات متقدمة

 .مدیر األلوان ت حوللمزید من المعلوما 33للدخول إلى قائمة مدیر األلوان. راجع صفحة ► (إدخال) /   اضغط مدیر األلوان

لمزید من المعلومات  34للدخول إلى قائمة إعدادات وضع أسود دینامیكي. راجع صفحة ►  (إدخال) / اضغط على إعدادات أسود دینامیكي
 .إعدادات أسود دینامیكي حول

إعدادات لمزید من المعلومات حول  35. راجع صفحة HDRللدخول إلى قائمة إعدادات ► (إدخال) /  على اضغط HDRإعدادات 
HDR. 
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56B

 قائمة كمبیوترر
▲▼ . اضغط على صورةلالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على )OSDت قائمة العرض على الشاشة (بیانالفتح  قائمةاضغط على زر 

 .كمبیوترلالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة ▲▼ اضغط على ►. أو  إدخالثم اضغط على  كمبیوترلالنتقال إلى قائمة 

 

 الوصف العنصر
  للیسار أو الیمینض جھة للدخول وضبط وضع العر ►◄اضغط على زر المؤشر  الموضع األفقي

  ألعلى أو أسفلللدخول وضبط وضع العرض جھة  ►◄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

 دخول وضبط موضع الموازنة التلقائیة على تشغیل أو إیقاف تشغیل.لل►◄ اضغط على زر المؤشر  تزامن تلقائي
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57B

 میزة إعدادات متقدمة
 إعدادات متقدمة لالنتقال إلى قائمة ▼▲ . اضغط على صورة لالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على أوامر الشاشة لفتح قائمة قائمة اضغط على زر

 .إعدادات متقدمةعلى وأسفل في قائمة لالنتقال أل▼▲ اضغط على ►. أو  إدخال واضغط على

 

 الوصف العنصر
 للدخول وضبط قیمة لون ساطع.►◄ اضغط على زر المؤشر  لون ساطع

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

 للدخول وضبط قیمة تصحیح جاما للشاشة.►◄ اضغط على زر المؤشر  جاما

 للدخول وضبط درجة اللون.►◄ شر اضغط على زر المؤ درجة اللون

 للدخول وتمكین أو تعطیل خاصیة التحكم في الكسب التلقائي لمصدر الفیدیو.►◄ اضغط على زر المؤشر  AGCفیدیو 

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

 فیدیو.للدخول وضبط درجة تشبع ال►◄ اضغط على زر المؤشر  تخفیف اللون

 األبیض موازنة اللون. راجع موازنة اللون األبیضلدخول القائمة الفرعیة / ►  (إدخال)  ENTERاضغط على الزر  موازنة اللون األبیض
 .32صفحة 
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58B

 موازنة اللون األبیض
 . موازنة اللون األبیضلدخول القائمة الفرعیة  ال)(إدخ ENTERاضغط على الزر 

 

 الوصف العنصر
 لضبط اكتساب اللون األحمر.►◄ اضغط على الزرین  Rاكتساب 

 لضبط اكتساب اللون األخضر.►◄ اضغط على الزرین  Gاكتساب 

 لضبط اكتساب األزرق. ►◄ اضغط على الزرین  Bاكتساب 

 مقاصة اللون األحمر.لضبط ►◄ اضغط على الزرین  Rمقاصة 

 لضبط مقاصة اللون األخضر.►◄ اضغط على الزرین  Gمقاصة 

 لضبط مقاصة اللون األزرق.►◄ اضغط على الزرین  Bمقاصة 
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59B

 مدیر األلوان
▼▲ . اضغط على صورةلالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على (البیانات المعروضة على الشاشة) OSDلفتح قائمة  قائمةضغط زر 

 . مدیر األلوانلالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة ▼▲ اضغط على ►. أو زر  إدخالثم اضغط على  مدیر األلوانال إلى قائمة لالنتق

 

 الوصف العنصر

 حدد للدخول إلى إدارة اللون األحمر.  أحمر  
 .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب►◄ اضغط على الزرین 

 األخضر. حدد للدخول إلى إدارة اللون  أخضر  
 .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب►◄ اضغط على الزرین 

 حدد للدخول إلى إدارة اللون األزرق.  أزرق  
 .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب►◄ اضغط على الزرین 

 حدد للدخول إلى إدارة اللون السماوي.  سماوي  
 .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب►◄ اضغط على الزرین 

 حدد للدخول إلى إدارة اللون األرجواني.  واني  أرج
 .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب►◄ اضغط على الزرین 

 حدد للدخول إلى إدارة اللون األصفر.  أصفر  
 .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب►◄ اضغط على الزرین 

 حدد للدخول إلى إدارة اللون األبیض  أبیض  
 .بط تدرج أحمر و أخضر و أزرقلض►◄ اضغط على الزرین 
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 إعدادات أسود دینامیكي
إعدادات أسود لالنتقال إلى قائمة ▼▲ . اضغط على صورةلالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على OSDلفتح قائمة  Menuاضغط على الزر 

 . دینامیكيإعدادات أسود للتحرك ألعلى وألسفل في قائمة ▼▲ اضغط على ►. أو  إدخال، ثم اضغط على دینامیكي

 
 

 الوصف العنصر

 دینامیكي أسود
) عادي( Normal وضع تحت) دینامیكي أسود( Dynamic Black إلى للدخول حدد
 .Eco ووضع

 لضبطھ على تشغیل أو إیقاف تشغیل. ►◄أسود دینامیكي، واضغط على أزرار  

 اإلضاءة إیقاف مؤقت
 حدد للدخول إلى إعداد

ثانیتین أو  ثانیة أو ثانیة واحدة أو  0.5لضبطھ على وضع تعطیل أو  ►◄على أزرار  مؤقت إیقاف المصباح، ثم اضغط 
 ثوان. 4ثوان أو  3
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 HDR إعدادات
إعدادات لالنتقال إلى قائمة ▼▲ . اضغط على صورةلالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على OSDلفتح قائمة  Menuاضغط على الزر 

HDR إعدادات للتحرك ألعلى وألسفل في قائمة ▼▲ ى اضغط عل►. أو  إدخال، ثم اضغط علىHDR . 

 
 

 الوصف العنصر

 حدد للدخول إلى إعداد HDRفي  التحكم
HDR لضبطھ على تشغیل أو إیقاف تشغیل أو تلقائي. ►◄، واضغط على أزرار 

 HDR وضع
 حدد للدخول إلى إعداد

-PQأو  PQ-L500أو  PQ-L400و أ PQ-L300لضبطھ على  ►◄مؤقت إیقاف المصباح، واضغط على أزرار  
L600 

 مالحظة:
 .HLG أو HDR-10 مع HDMI مصدر وجود فالرجاء HDR إعدادات إلى الدخول أردت إذا
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25B 1قائمة اإلعدادات 
.  1اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على زر المؤشر (البیانات المعروضة على الشاشة) OSDلفتح قائمة  قائمةاضغط على زر 

 وتغییر قیم اإلعدادات. للدخول►◄ . اضغط على 1اإلعدادات للتحرك ألعلى وألسفل في قائمة ▲▼ ط على زر المؤشر اضغ

 

 الوصف العنصر

(وحدة التحكم عن بعد  للدخول إلى قائمة المصدر. حدد مصدر اإلدخال المرجعي ►◄ اضغط على زر المؤشر  المصدر
 / لوحة المفاتیح).

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

 للدخول وضبط نسبة عرض الفیدیو إلى ارتفاعھ.►◄ اضغط على زر المؤشر  عرض الصورةو طولنسبة 

 .37 صفحة المحور لدخول قائمة المحور. راجع► (إدخال) /  اضغط على الزر  محور

 للدخول وضبط قائمة تكبیر/تصغیر رقمي. ►◄ اضغط على زر المؤشر  تكبیر/تصغیر رقمي

 . 37صفحة  الصوتللدخول إلى قائمة الصوت. راجع ► (إدخال) /  اضغط على  صوت

 .38صفحة  1وظیفة متقدم . راجع 1للدخول إلى قائمة متقدم ► (إدخال) /  اضغط على  1 عدادات متقدمةإ

 .40صفحة  2وظیفة متقدم . راجع 2للدخول إلى قائمة متقدم ► (إدخال) /  اضغط على  2 إعدادات متقدمة

 زوایا 4
 . 41صفحة   زوایا 4زوایا. راجع  4لدخول القائمة الفرعیة ► (إدخال) /  اضغط على الزر 

 الدعم عند تنشیط وضع العرض ثالثي األبعاد. ال یتوفر مالحظة:
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62B

 المحور
. اضغط على 1اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على )OSDالمعلومات المعروضة على الشاشة (لفتح قائمة  قائمةاضغط على الزر 

. اضغط على 30إلى  30-لرأسیة من لضبط القیم ا▼▲ اضغط على ►. أو  Enterثم اضغط  (المحور) Keystoneلالنتقال إلى قائمة ▼▲ 
 .25إلى  25-لضبط القیم األفقیة من ◄ ►

 
 

63B

 الصوت
. اضغط 1اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على زر السھم )OSDالشاشة (لفتح قائمة البیانات المعروضة على  قائمةاضغط زر 

 .الصوتلالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة ▼▲ على  اضغط►. أو  Enterعلى  اضغطلالنتقال إلى قائمة الصوت ثم ▼▲ على 

 

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

 لدخول إلى مكبر الصوت وتشغیلھ أو إیقاف تشغلیھ.►◄  اضغط على زر المؤشر كتم الصوت
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64B

 1وظیفة متقدم 
. اضغط 1اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على زر السھم )OSDالشاشة (ة على لفتح قائمة البیانات المعروض قائمةاضغط زر 

. اضغط على 1متقدم لالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة ▼▲ اضغط على ►. أو  إدخالثم اضغط على  1متقدم لالنتقال إلى قائمة ▼▲ على 
 للدخول وتعدیل قیم اإلعدادات.►◄ 

 

 الوصف العنصر
 للدخول وتحدید قائمة تعریب مختلفة.►◄ على زر المؤشر اضغط  اللغة

 لتمكین أو تعطیل خاصیة قفل األمان.►◄ اضغط على زر المؤشر  قفل األمان

 للدخول وتحدید لون مختلف إلخالء الشاشة.►◄ اضغط على زر المؤشر  شاشة فارغة

 لتمكین شعار الشاشة االفتتاحیة أو تعطیلھ.►◄ اضغط على زر المؤشر  شعار الشاشة االفتتاحیة

 التعلیق المغلقللدخول وتعطیل أو تمكین ►◄ اضغط على زر المؤشر  التعلیق المغلق

 قفل لوحة المفاتیح
 للدخول وتمكین أو تعطیل مفاتیح لوحة المفاتیح.►◄ اضغط على زر المؤشر 

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

 .إعداد ثالثي األبعاد لمزید من المعلومات حول 39راجع صفحة  .3D للدخول إلى قائمة► (إدخال) /   اضغط على إعداد ثالثي األبعاد

 :مالحظة
 تحت قائمة األقراص ثالثیة األبعاد. DVDلالستمتاع بوظیفة األبعاد الثالثیة، قم أوالً بتشغیل الفیلم في إعداد العرض ثالثي األبعاد على جھاز 
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80B

 إعداد ثالثي األبعاد

 

 الوصف العنصر
3D  للدخول وتحدید وضع آخر ثالثي األبعاد.►◄ اضغط على زر المؤشر 

 للدخول وتمكین أو تعطیل خاصیة عكس التزامن ثالثي األبعاد.►◄ اضغط على زر المؤشر  بعادعكس التزامن ثالثي األ

 للدخول وتحدید تنسیق آخر ثالثي األبعاد.►◄ اضغط على زر المؤشر  تنسیق ثالثي األبعاد

تأخیر خرج المزامنة ثالثیة 
 األبعاد.لضبط تأخیر إشارة خرج التزامن ثالثي ►◄ اضغط على زر السھم  األبعاد

 .تلقائیًا الخارجي أو الداخلي 3D التزامن دخل عن الكشف دخل المزامنة ثالثیة األبعاد

3D Sync Output 3 نمازت جرخ ىلإ لوصولل►◄  رشؤملا رز ىلع طغضاD  زواجتلا وأ يلخادلا. 
 

 مالحظة:
عدم وجود مصدر ثالثي األبعاد مالئم. ھذا ھو اإلعداد  تظھر المعلومات المعروضة على الشاشة ثالثیة األبعاد باللون الرمادي في حالة .1

 االفتراضي.
ن عند اتصال جھاز العرض بمصدر ثالثي األبعاد مالئم، سیتم تمكین عنصر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة ثالثیة األبعاد لالختیار م .2

 بینھا.
 استخدم نظارة ثالثیة األبعاد لعرض صورة ثالثیة األبعاد. .3
 ثالثي األبعاد أو أحد ملف وسائط ثالثي األبعاد. DVDیتوفر لدیك محتوى ثالثي األبعاد من ملف  یجب أن .4
 اإلیقاف ثالثیة األبعاد).-ثالثیة األبعاد خاصیة تحدید التشغیل DVDیجب أن تمكن مصدر ثالثي األبعاد (قد تضم بعض محتویات  .5
ظارة ذات غالق ثالثیة األبعاد تعمل باألشعة تحت الحمراء. عند وجود النظارة ذات ثالثیة األبعاد أو ن DLP linkیجب أن یتوفر لدیك نظارة  .6

اعث الغالق ثالثیة األبعاد التي تعمل باألشعة الحمراء، ینبغي أن تقوم بتثبیت برنامج تشغیل النظارة على جھاز الكمبیوتر الشخصي وتوصیل ب
USB. 

أو النظارة ثالثیة األبعاد  DLP linkباألبعاد الثالثیة نوع النظارات (سواء نظارة  یجب أن یوافق وضع المعلومات المعروضة على الشاشة .7
 التي تعمل باألشعة تحت الحمراء).

 قم بتشغیل الشاشة. یتوفر بالنظارات عادة مفتاح تشغیل / إیقاف.  .8
 واردة مع نظاراتك إلنھاء عملیة الضبط.ولكل نوع من أنواع النظارات تعلیمات التھیئة الخاصة بھا. یرجى اتباع تعلیمات التھیئة ال

 لن یتم دعم الصورة السلبیة ثالثیة األبعاد عبر دخل/خرج التزامن ثالثي األبعاد. .9
  مالحظة:

أو نظارة غالق التي تعمل باألشعة تحت الحمراء)، فیرجى اتباع  DLP linkبما أن ھناك تعلیمات ضبط مختلفة لمختلف أنواع النظارات (
 اء من عملیة الضبط.الدلیل لالنتھ



 دلیل المستخدم — DLPھاز العرض ج

— 40 — 

65B

 2وظیفة متقدم 
. اضغط 1اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على زر السھم )OSDالشاشة (لفتح قائمة البیانات المعروضة على  قائمةاضغط زر 

. اضغط على 2دم متقلالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة ▼▲ اضغط على ►. أو  إدخالثم اضغط على  2متقدم لالنتقال إلى قائمة ▼▲ على 
 للدخول وتعدیل قیم اإلعدادات.►◄ 

 

 الوصف العنصر
 للدخول وتحدید نمط اختبار داخلي.►◄ اضغط على زر المؤشر  نمط االختبار

 للدخول وتعیین إزاحة أفقیة للصورة.►◄ اضغط على زر المؤشر  إزاحة أفقیة

 للصورة.أسیة إزاحة ر للدخول وتعیین►◄ اضغط على زر المؤشر  إزاحة عمودیة
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 زوایا 4
 .زوایا 4لدخول القائمة الفرعیة ► (إدخال) /  اضغط على الزر 

 .دخوللتحدید زاویة ثم اضغط على الزر  ▲ / ▼اضغط على أزرار األسھم  -1

 

 للضبط أفقیًا.► / ◄  للضبط رأسیًا واضغط على▲ / ▼ اضغط على زري السھم  -2
 ھا.لحفظ اإلعدادات وإنھائ قائمةاضغط على الزر  -3

 



 دلیل المستخدم — DLPھاز العرض ج

— 42 — 

26B 2قائمة اإلعدادات  
. 2اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على زر المؤشر (البیانات المعروضة على الشاشة) OSDلفتح قائمة  قائمةاضغط على زر 

 . 2اإلعدادات للتحرك ألعلى وألسفل في قائمة ▲▼ اضغط على زر المؤشر 

 

 الوصف العنصر

 للدخول وتمكین االكتشاف التلقائي للمصدر أو تعطیلھ. ◄ ►اضغط على زر السھم  مصدر تلقائي

ال یوجد إیقاف آلي لإلشارة 
 لتمكین اإلغالق التلقائي لمصدر الضوء أو تعطیلھ في حالة عدم وجود إشارة. ►◄ اضغط على زر السھم  (دقیقة)

 تعطیلھ عند توصیل مصدر طاقة تیار متردد بالجھاز. للدخول وتمكین التشغیل التلقائي أو►◄ اضغط على زر المؤشر  تشغیل تلقائي للطاقة

(الضوء المخصص) أو  Custom Light(الضوء) أو  Lightللدخول إلى وضع ►◄ اضغط على زر المؤشر  إعداد الضوء
Constant Brightness  إعداد الضوءات حول لمعرفة المزید من المعلوم 43(السطوع الدائم) وتحدیده. راجع صفحة 

 إلعادة تعیین كل اإلعدادات على القیم االفتراضیة.) / ► إدخال( اضغط على  إعادة ضبط الكل

 .الحالةمعلومات حول لمزید من ال 43للدخول إلى قائمة الحالة. راجع صفحة ) / ► إدخال( اضغط على  الحالة

 .45صفحة  1وظیفة متقدم . راجع 1للدخول إلى قائمة متقدم ► (إدخال) /  اضغط على  1إعدادات متقدمة 

 .58صفحة  2وظیفة متقدم  . راجع2للدخول إلى قائمة متقدم ► (إدخال) /  اضغط على  2إعدادات متقدمة 
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67B

 إعداد الضوء
ضوء)، ثم اضغط (إعدادات ال Light Setting ). حدد قائمة 2(اإلعدادات  Settings 2للتحرك ألعلى وألسفل في قائمة ▲▼ اضغط زر 

 للدخول.► أو  Enterعلى 

 
 
 

 الوصف العنصر

 Extreme(تعتیم),  Eco, Eco Plus, Dimming(عادي),  Normalالختیار  ◄►اضغط على زر  اإلضاءةوضع 
Dimming (تعتیم شدید) 

 .وتعیینھا مخصصة إضاءة وظیفة إلى للدخول◄ ► المؤشر زر على اضغط مخصصة إضاءة

 .إلغائھا أو وتفعیلھا المستمر السطوع  وظیفة إلى للدخول ◄► المؤشر زر على اضغط ثابت سطوع

 مالحظة:
 ) BLANKمن استھالك طاقة مصدر الضوء عبر الشاشة الفارغة (اضغط على الزر  %50توفیر  وضع اإلضاءة الخافتة للغایة:

 المخصص الضوء وظیفة تفعیل سیتم المخصص الضوء على الضوء وضع تعیین عند
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 لحالةا
 للدخول.► أو  إدخالواضغط على  الحالة. حدد قائمة 2اإلعدادات للتحرك ألعلى وألسفل في قائمة ▲▼ اضغط على زر المؤشر 

 

 الوصف العنصر
 یعرض المصدر النشط. مصدر نشط

 ومعیار األلوان لمصدر الفیدیو. RGBیعرض معلومات الدقة/الفیدیو لمصدر  معلومات الفیدیو

 عرض معلومات استخدام المصباح بالساعات. ةساعة اإلضاء

 عرض إصدار برامج النظام. إصدار البرنامج

Remote ID ف وحدة التحكم عن بعد  عرض معّرِ

 عرض الرقم التسلسلي للمنتج. الرقم التسلسلي

 تعرض عدد ساعات استخدام مرشح الھواء. ساعة مرشح الھواء
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 1وظیفة متقدم 
▼▲ . اضغط على 2اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على (البیانات المعروضة على الشاشة) OSDة لفتح قائم قائمةاضغط زر 

 ►◄. اضغط على 1متقدم لالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة ▼▲ اضغط على ►. أو  إدخالثم اضغط على  1متقدم لالنتقال إلى قائمة 
 للدخول وضبط قیم اإلعدادات.

 

 الوصف العنصر
 ).OSDللدخول واختیار مكان مختلف للبیانات المعروضة على الشاشة ( ►◄اضغط على زر المؤشر  القائمة موضع

 ). OSDللدخول وتحدید مستوى شفافیة خلفیة البیانات المعروضة على الشاشة (►◄ اضغط على زر المؤشر  قائمة نصف شفافة

 .Lanوضع توفیر الطاقة أو تشغیل وضع تشغیل حسب للدخول وتشغیل ►◄ اضغط على زر المؤشر  وضع توفیر الطاقة

 سرعة المروحة
 للدخول والتبدیل بین سرعات المروحة عادي ومرتفع. ►◄ اضغط على زر المؤشر 

: نوصي باستخدام السرعة العالیة في درجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالیة أو في المناطق شدیدة االرتفاع مالحظة
 قدم). 4921م/ 1500ن ( بارتفاع یزید ع

 لدخول قائمة معلومات المصباح وعرض ساعات تشغیل المصباح في كل وضع ضوء.► (إدخال) /  اضغط على  معلومات اإلضاءة

 .98وحتى الرقم  00وضبط رقمین لتعریف جھاز العرض، بدًءا من الرقم  للدخول►◄ اضغط على زر المؤشر  رقم الجھاز

ف التحكم عن بُعد الحالي. ►◄اضغط على زري السھم  معرف وحدة التحكم عن بعد ف التحكم عن بُعد المالئم إلعدادات معّرِ  لتحدید معّرِ

 .الشبكةلمزید من المعلومات حول  46للدخول إلى قائمة الشبكة. راجع صفحة ► (إدخال) /  اضغط  الشبكة

HDBaseT-
IR/RS232 

-HDBaseTلمزید من المعلومات حول  57راجع صفحة  HDBaseT دادعإللدخول قائمة ►(إدخال) /  اضغط 
IR/RS232. 

 مالحظة:
 .وات) لكن ال ینطبق ذلك على 3التنشیط في ھذا الوضع (أقل من  RJ45یدعم "  Lanتشغیل حسب بالنسبة إلى "

 مالحظة:
ف تحكم عن بعد في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. .1  ستتوفر وحدة التحكم عن بعد برمز العمیل االفتراضي ألي إعداد معّرِ
ف تحكم عن بعد في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة الحالةسیتوفر مفتاح الحالة  .2  ألي إعداد معّرِ
ف التحكم عن بعد الحالي، فالرجاء الضغط على مفتاح الحالة إذا نسى  .3 الستدعاء قائمة المعلومات المعروضة على  الحالةالمستخدمون إعداد معّرِ

ف في وحدة التحكم عن بعد للتوافق مع إعداد قائمة المعلومات الم ف التحكم عن بعد الحالي ثم ضبط المعّرِ عروضة الشاشة للتحقق من إعداد معّرِ
 الشاشة. على

ف الجدیدة وتذكرھا إال عندما تكون .4 ف التحكم عن بعد من قائمة المعلومات المعرضة على الشاشة، لن یتم تفعیل قیمة المعّرِ قائمة  بعد ضبط معّرِ
 المعلومات المعروضة على الشاشة مقفلة.

ف ھي  .5  في وحدة التحكم عن بعد. 0تشیر قیمة اإلعداد "االفتراضي" إلى أن قیمة المعّرِ
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 الشبكة

 

 الوصف العنصر
 یعرض حالة اتصال الشبكة. حالة الشبكة

DHCP  لتشغیل تقنیة حمایة المحتوى الرقمي عریض النطاق (►◄ اضغط على زر السھمDHCP .أو إیقاف تشغیلھا ( 
 .DNSوقناع الشبكة الفرعیة والبوابة و IP، أكمل حقول عنوان DHCPفي حالة اختیار إیقاف تشغیل  مالحظة:

 .DHCPصالًحا في حالة إیقاف تشغیل  IPأدخل عنوان   IPعنوان 

 .DHCPأدخل قناع شبكة فرعیة صالًحا في حالة إیقاف تشغیل  قناع الشبكة الفرعیة

 .DHCPأدخل عنوان بوابة صالًحا في حالة إیقاف تشغیل  البوابة

DNS ) أدخل اسم نظام أسماء نطاقاتDNS صالًحا في حالة إیقاف تشغیل (DHCP. 

 لتأكید اإلعدادات.► (إدخال) /  اضغط على  تطبیق
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LAN_RJ45 

 

 سلكیة LANوظائف األجھزة الطرفیة المتصلة بشبكة 
سلكیة. وال یتیح التوافق  LANتتوفر أیًضا إمكانیة التحكم عن بعد في جھاز العرض ومراقبتھ من كمبیوتر مكتبي (أو كمبیوتر محمول) عبر شبكة 

إمكانیة إدارة عدة أجھزة عرض متصلة بشبكة فحسب، بل أیًضا  Extronأو  AMX (Device Discovery)أو  Crestronم مع علب التحك
 اإلدارة من لوحة تحكم في شاشة مستعرض كمبیوتر مكتبي (أو كمبیوتر محمول).

 Crestron  عالمة تجاریة مسجلة لشركةCrestron Electronics, Inc.في الوالیات المتحدة . 
 Extron  عالمة تجاریة مسجلة لشركةExtron Electronics, Inc.في الوالیات المتحدة . 
 AMX  عالمة تجاریة مسجلة لشركةAMX LLC .في الوالیات المتحدة 
  قدَّمتPJLink  طلبًا لتسجیل العالمة التجاریة والشعار في الیابان والوالیات المتحدة األمریكیة وبلدان أخرى من قِبلJBMIA. 

 ھزة الخارجیة المدعومةاألج
 ).® RoomViewوالبرامج المرتبطة بھا (مثل  Crestron Electronicsجھاز العرض ھذا مدعوم بواسطة أوامر محددة من وحدة تحكم 

http://www.crestron.com/ 

 .AMX ( Device Discovery )جھاز العرض ھذا مدعوم بواسطة 
http://www.amx.com/ 

 .Extronیتمتع جھاز العرض بإمكانیة دعم جھاز (أجھزة) 
http://www.extron.com/ 

 ).1.00(اإلصدار  PJLink Class1یدعم جھاز العرض ھذا كل أوامر 
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ 

 
والتحكم عن بعد في جھاز العرض،  LAN/RJ45لمزید من المعلومات التفصیلیة عن األنواع المختلفة لألجھزة الخارجیة التي یمكن توصیلھا بمنفذ 

 صال بفریق خدمة الدعم مباشرة.إضافة إلى أوامر التحكم ذات الصلة بدعم كل جھاز خارجي، الرجاء االت

http://www.crestron.com/
http://www.crestron.com/
http://www.amx.com/
http://www.amx.com/
http://www.extron.com/
http://www.extron.com/
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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ل كبل  .1  في جھاز العرض والكمبیوتر المكتبي (الكمبیوتر المحمول). RJ45بمنافذ  RJ45وّصِ

 
  ←(لوحة التحكم) Control Panel ←(ابدأ)  Startحدد في جھاز الكمبیوتر المكتبي (الكمبیوتر المحمول)،  .2

Network and Internet نترنت)(شبكة االتصال واإل. 
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 .(خصائص) Properties، وحدد (اتصال الشبكة المحلیة) Local Area Connectionانقر بزر الماوس فوق  .3

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

 .)TCP/IP(بروتوكول اإلنترنت)(
 .خصائص)(ال Propertiesانقر فوق  .5

 
 Subnet) وIP(عنوان  IP addressلملء الحقلین  التالي) IP(استخدم عنوان  Use the following IP addressانقر فوق  .6

mask  (قناع الشبكة الفرعیة)، ثم انقر فوقOK (موافق). 
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 في جھاز العرض. (قائمة) Menuاضغط زر  .7
 الشبكة ← 1 متقدم ←2 عداداتاإلحدد  .8
 ، أدخل ما یلي:لشبكةابعد الوصول إلى  .9

 DHCPإیقاف التشغیل : 
 عنوان:IP   10.10.10.10 
  :255.255.255.0قناع الشبكة الفرعیة 
  :0.0.0.0البوابة 
 ملقم:DNS  0.0.0.0 

 لتأكید اإلعدادات.► (إدخال) /  اضغط على  .10
 افتح مستعرض الویب 

 ).أو إصدار أعلى  Adobe Flash Player 9.0رنامج مزود بب Microsoft Internet Explorer(على سبیل المثال، 

 

 .IP 10.10.10.10:عنوان في شریط العنوان، أدخل  .11
 ►.(إدخال) /  اضغط  .12

 كما یلي. LAN/RJ45یتم إعداد جھاز العرض على التحكم عن بعد. یتم عرض وظیفة 
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 اإلدخال طول العنصر الفئة

 Crestronالتحكم في 
 IP 15عنوان 

 IP 3 ُمعرف

 5 منفذ

 جھاز العرض
 10 اسم جھاز العرض

 10 المكان

 10 مخصص لـ

 تكوین الشبكة

DHCP (تمكین) (غیر متوفر) 

 IP 15عنوان 

 15 قناع الشبكة الفرعیة
 15 البوابة االفتراضیة

 DNS 15ملقم 

 كلمة مرور المستخدم
 (غیر متوفر) تمكین

 10 كلمة مرور جدیدة

 10 تأكید

 كلمة مرور المسؤول
 (غیر متوفر) تمكین

 10 كلمة مرور جدیدة

 10 تأكید
 .http://www.crestron.comلمزید من المعلومات، برجاء زیارة 

http://www.crestron.com/
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 إعداد تنبیھات البرید اإللكتروني 
 باستخدام متصفح ویب  LAN RJ45ة تأكد من قدرة المستخدم على الوصول إلى الصفحة الرئیسیة لوظیف .1

 ). Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0(مثل،
 . (إعدادات التنبیھ) Alert Settings، انقر فوق LAN/RJ45من الصفحة الرئیسیة لوظیفة  .2

 
 . إعداد التنبیھتكون مربعات اإلدخال ھذه فارغة بشكل افتراضي في  .3
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 إلرسال برید تنبیھ، أدخل ما یلي: .4
 ). یلزم ملء ھذا الحقل.SMTPاسم خادم البرید الخاص بإرسال رسائل البرید اإللكتروني (بروتوكول  SMTPیوضع في الحقل 
 عنوان البرید اإللكتروني للمستلم (مثل مسؤول جھاز العرض). یلزم ملء ھذا الحقل.  Toیوضع في الحقل 
ل نسخة كربونیة من التنبیھ إلیھ. ھذا الحقل اختیاري (مثل مساعد مسؤول عنوان البرید اإللكتروني المطلوب إرسا Ccیوضع في الحقل 
 جھاز العرض). 
 عنوان البرید اإللكتروني للمرسل (مثل مسؤول جھاز العرض). یلزم ملء ھذا الحقل.  Fromیوضع في الحقل 

من خالل تحدید المربعات المطلوبة اختر شروط التنبیھ. 

 
لتحدید اإلعداد الصحیح. (إرسال برید اختباري)  Send Test Mailھو مبین. یمكن للمستخدم النقر فوق  امأل كل الحقوق كمامالحظة: 

 إلرسال تنبیھ برید إلكتروني بنجاح، یجب تحدید شروط التنبیھ وإدخال عنوان برید إلكتروني صحیح.
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 RS232 by Telnetوظیفة 
، ھناك RS232" عبر تحكم خاص بأوامر Hyper-Terminalتصاالت "باستخدام ا RS232إضافة إلى جھاز العرض المتصل بواجھة 

 .LAN/RJ45" لواجھة RS232 by TELNETتُعرف باسم " RS232طریقة بدیلة للتحكم بأوامر 

 "RS232 by TELNETدلیل بدء التشغیل السریع لوظیفة "
 عرض.في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة في جھاز ال IPافحص واعثر على عنوان 

 تأكد من إمكانیة الوصول إلى صفحة ویب جھاز العرض عبر الكمبیوتر المحمول أو الكمبیوتر المكتبي.
" واستبعادھا TELNET) في حالة تصفیة الوظیفة "Windows" (جدار حمایة Windows Firewallتأكد من إمكانیة تعطیل اإلعداد "

 من قِبل الكمبیوتر المحمول أو الكمبیوتر المكتبي.

 
Start  <= (ابدأ)All Programs  <= (كافة البرامج)Accessories  <= (الملحقات)Command Prompt (موجھ األوامر) 
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 أدخل األمر بالصیغة التالیة:
telnet  ttt.xxx.yyy.zzz  23 " ثم الضغط على مفتاح اإلدخال)Enter(" 

)ttt.xxx.yyy.zzz عنوان :IP (لجھاز العرض 
ثم الضغط على مفتاح اإلدخال  RS232) جاھًزا وتمكن المستخدم من إدخال أمر Telnet(اتصال  Telnet-Connectionإذا كان 

"Enter فسیكون أمر ،"RS232 .قابالً للتشغیل 
 

 Windowsفي  TELNETكیفیة تمكین وظیفة 
م الحصول علیھا من خالل تمكین . لكن یمكن للمستخدWindows" ضمن التثبیت االفتراضي لنظام التشغیل TELNETال توجد وظیفة "

"Turn Windows features On or Off تشغیل میزات) "Windows .(أو إیقاف تشغیلھا 
 Windows" (لوحة التحكم) في Control Panelافتح "

 
  " (البرامج)Programsافتح "
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 فتحھأو إیقاف تشغیلھا) ل Windows" (تشغیل میزات Turn Windows features on or offد "

 
 " (موافق)OK)، ثم اضغط على الزر "Telnet" (عمیل Telnet Clientحدد الخیار "

 

 ":RS232 by TELNETورقة مواصفات الوظیفة "
1.  :Telnet بروتوكولTCP 
2.  :Telnet 23 منفذ  

 (لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال بوكیل أو فریق الخدمة).
 (وضع وحدة التحكم). Windows" في TELNET.exeالمساعدة: " Telnetأداة  .3
مباشرة بعد أن یكون  Windowsالمساعدة في  Telnetبشكل عادي: أغلق أداة  RS232-by-Telnetقطع االتصال للتحكم في  .4

 جاھًزا. TELNETاتصال 
 .Telnetبایت لحمولة الشبكة المتتالیة لتطبیق التحكم في  50: یوجد أقل من Telnetللتحكم في  1التقیید  .5

 .Telnetكامل واحد للتحكم في  RS232بایت ألمر  26: یوجد أقل من Telnetللتحكم في  2التقیید 
 مللي ثانیة. 200التالي أكثر من  RS232: یجب أن یكون الحد األدنى لتأخیر أمر Telnetللتحكم في  3التقیید 

" إلى تنفیذ التعلیمتین Enterدخال "، یؤدي الضغط على مفتاح اإلWindows" المساعدة المضمنة في TELNET.exe(* في أداة "
 " (سطر جدید).)New-Line" (رجوع إلى أول السطر) و"Carriage-Returnالبرمجیتین "
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HDBaseT-IR/RS232 

 

 الوصف العنصر
HDBaseT-IR/RS232  لتمكین وحدة تحكم ►◄ اضغط على زر المؤشرHDBaseT  .أو تعطیلھا 

 أو تعطیلھا. األشعة تحت الحمراء للدخول وتمكین ►◄ زر المؤشر  اضغط على األشعة تحت الحمراء األمامیة

 أو تعطیلھا. األشعة تحت الحمراء الخلفیة للدخول وتمكین ►◄ اضغط على زر المؤشر  األشعة تحت الحمراء الخلفیة
 

 مالحظة:
 و RS232زالة وظیفة تحكم (قم بإ HDBaseT TXعندما ترغب في استخدام صندوق  HDBaseTالتحكم بـ . قم بتفعیل وظیفة 1

RJ45/LAN  من جھاز العرض إلى صندوقHDBaseT TX راجع جدول وظائف تحكم ،(HDBaseT. 
(تشغیل) من خالل  Onعلى  (وضع الطاقة المنخفضة) Low Power Mode، یتم تلقائیا ضبط HDBaseT. عند تفعیل 2

HDBaseT. 
 .HDBaseT TXدوق عند انقطاع إشارة صن HDBaseTیتم تعطیل التحكم بـ. 3

 

 HDBaseTجدول وظائف تحكم 

 الوظیفة جانب التحكم

 وضع جھاز العرض

تشغیل وضع الطاقة  مالحظة
 وات)0.5المنخفضة (<

 تشغیل وضع الطاقة المنخفضة 
 وات)lan (<3من خالل شبكة  

  HDBaseTتفعیل وظائف تحكم 
 مع تشغیل وضع الطاقة المنخفضة

 وات)HDBaseT(<6من خالل  
ض

عر
 ال

ھاز
ج

 

(یمكن تعطیلھا من خالل قائمة المعلومات O O O ھوائي أمامي (السلكي)
   المعروضة على الشاشة)

(یمكن تعطیلھا من خالل قائمة المعلومات O O O ھوائي خلفي (السلكي)
   المعروضة على الشاشة)

RS-232 O O X   

RJ45/LAN X O X   

   O O O التحكم السلكي عن بعد

صن
ق 

دو
HD

Ba
se

T 
TX

  

   X X O (السلكي) HDBTھوائي 

RS-232 X X O   

RJ45/LAN X X O   

 X X O التحكم السلكي عن بعد

یمكن للمستخدم ربط وحدة 
تحكم سلكي عن بعد عند جانب 

HDBaseT TX  للحصول
 على الوظیفة السلكیة.

Oتفعیل : X تعطیل : 
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 2وظیفة متقدم 
▼▲ . اضغط على 2اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على (البیانات المعروضة على الشاشة) OSDلفتح قائمة  قائمةاضغط زر 

 ►◄. اضغط على 2متقدم لالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة ▼▲ اضغط على ►. أو  إدخالثم اضغط على  2متقدم لالنتقال إلى قائمة 
 للدخول وضبط قیم اإلعدادات.

 

 الوصف العنصر

للدخول وضبط موقت اإلیقاف. یتم إیقاف تشغیل جھاز العرض تلقائًیا بعد الفترة الزمنیة ►◄ اضغط على زر المؤشر  (دقیقة) لنوممؤقت ا
 المعدة مسبقًا.

لمزید من  لمرشح المصدرالدخول إلى قائمة عامل تصفیة المصدر. راجع صفحة ► /  (إدخال) اضغط على  المرشح المصدر
 .59المعلومات حول 

إعادة تعیین موقت مرشح 
 إلعادة تعیین مرشح الھواء.► (إدخال) /  اضغط على  الھواء

 .وتعیینھا اللون مساحة وظیفة إلى للدخول◄►  المؤشر زر على اضغط اللون مساحة

 .وتعیینھا الكمي التحویل نطاق وظیفة إلى للدخول◄►  المؤشر زر على اضغط التكمیم نطاق

HDMI EDID وتحدید للدخول◄►  المؤشر زر على اضغط HDMI EDID مختلفة. 
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83B

 المرشح المصدر
 المرشح المصدرللدخول إلى القائمة الفرعیة  إدخالاضغط على زر 

 

 الوصف العنصر
HDMI1  للدخول وتمكین المصدر ►◄ اضغط على زر المؤشرHDMI1 .أو تعطیلھ 

HDMI2  للدخول وتمكین المصدر ►◄ اضغط على زر المؤشرHDMI2 .أو تعطیلھ 

DVI  للدخول وتمكین المصدر ►◄ اضغط على زر المؤشرDVI .أو تعطیلھ 

VGA  للدخول وتمكین المصدر ►◄ اضغط على زر المؤشرVGA .أو تعطیلھ 

BNC  ر للدخول وتمكین المصد►◄ اضغط على زر المؤشرBNC .أو تعطیلھ 

 للدخول وتمكین مصدر الفیدیو المكون أو تعطیلھ.►◄ اضغط على زري المؤشر  الفیدیو المركب

HDBaseT  للدخول وتمكین المصدر ►◄ اضغط على زر المؤشرHDBaseT .أو تعطیلھ 
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 واألمان الصیانة
 تنظیف جھاز العرض

 على ضمان التشغیل بدون مشكالت.  إن تنظیف جھاز العرض إلزالة األتربة واألوساخ یساعد

 تحذیر: 
دقیقة على األقل. إن عدم اتباع ھذه التعلیمات قد یؤدي إلى  30تأكد من إیقاف تشغیل جھاز العرض ونزع قابس الطاقة قبل التنظیف بفترة  -1

 حروق شدیدة.
 لتھویة الموجودة بجھاز العرض. عند التنظیف استخدم فقط قطعة قماش مبللة. ال تسمح بدخول المیاه إلى فتحات ا -2
في حالة دخول قلیل من الماء إلى األجزاء الداخلیة لجھاز العرض أثناء التنظیف، فاترك الجھاز بدون توصیلھ بالطاقة في غرفة جیدة  -3

 التھویة لعدة ساعات قبل االستخدام.
 ض أثناء التنظیف، فیجب الذھاب بالجھاز إلى الصیانة.في حالة دخول كمیة كبیرة من المیاه إلى األجزاء الداخلیة لجھاز العر -4

 تنظیف العدسة
 یمكنك شراء منظف للعدسات البصریة من معظم متاجر الكامیرات، راجع ما یلي لتنظیف عدسة جھاز اإلسقاط.

 ضع قلیالً من منظف العدسات البصریة على قطعة قماش ناعمة ونظیفة، (تجنب وضع المنظف على العدسة مباشرة). .1
 امسح العدسة برفق في حركة دائریة. .2

 تنبیھ: 
 تجنب استخدام المنظفات أو المذیبات الكاشطة. -1
 لتفادي تغیر اللون أو بھتانھ، تجنب وضع المنظف على حاویة جھاز العرض. .2

 تنظیف الحاویة
 راجع ما یلي لتنظیف حاویة جھاز العرض.

 امسح الغبار باستخدام قطعة قماش رطبة ونظیفة. .1
 بترطیب قطعة القماش بماء دافئ ومنظف متوسط (مثل المستخدم في غسیل األطباق) ثم امسح الحاویة. قم .2
 اشطف قطعة القماش إلزالة المنظف بالكامل وامسح جھاز العرض مرة أخرى. .3

 تنبیھ: 
 لتفادي تغیر اللون أو بھتان اللون، ال تستخدم المنظفات الكاشطة المعتمدة على الكحول.
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73B

 ح الھواءتنظیف مرش
إذا تعرض المرشح لالتساخ أو االنسداد، فقد ترتفع درجة  یمنع مرشح الھواء تراكم الغبار على سطح العناصر البصریة داخل جھاز العرض.

 حرارة جھاز العرض بشكل مفرط أو تقل جودة الصورة المعروضة.

أوقف تشغیل جھاز العرض وافصل كبل   .1
 دد.التیار المتردد عن مأخذ التیار المتر

 

ف المرشح باستخدام مكنسة كھربائیة.  .2  نّظِ

 

 تنبیھ: 
 یُوصى بتجنب البیئات الملیئة بالغبار والدخان عند تشغیل جھاز العرض، وإال فقد تتسبب في ضعف جودة الصورة.

 إذا انسد المرشح بشكل كبیر وتعذر تنظیفھ، فاستبدلھ بمرشح جدید.
 

 مالحظة:
 ال تفُك جھاز العرض من حامل التثبیت بالحائط. لى المرشح.یُوصى باستخدام سلم للوصول إ
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28Bاستبدال المرشح 

أوقف تشغیل جھاز العرض وافصل   .1
كبل التیار المتردد عن مأخذ التیار 

 المتردد.

أِزل الغبار الموجود على جھاز 
 العرض وحول فتحات التھویة.

 فك البراغي من وحدة المرشح.

 أرخِ البراغي في وحدة المرشح.

      

 

 

 

 فك وحدة المرشح من جھاز العرض  .2
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3.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ارفع المرشح من غطاء المرشح.

ب مرشًحا جدیًدا في الغطاء.  رّكِ

 

 

أعد غطاء المرشح إلى مكانھ في جھاز   .4
 العرض.

 

  

 

 

 

ل جھاز العرض وأعد تعیین موقت مرشح الھواء بعد استبدال مرشح الھواء.  .5  شغِّ
 إعادة تعیین موقت مرشح الھواء:

 وحدد  )2 متقدم( Advanced 2) >> 2 اإلعدادات( Settings 2حدد  > MENUاضغط على 
Air Filter Timer Reset )إعادة تعیین موقت مرشح الھواء(. 

 إلعادة تعیین الموقت.► (إدخال) /  اضغط على 

تحذیر: 
 

 ال تغسل المرشح بالمیاه أو بسوائل أخرى.
 

 : مھم 
 شح.یضيء مؤشر بیان حالة المرشح عند تشغیل وقت صیانة المر

 إذا انكسر المرشح، فالرجاء استخدام واحد جدید.
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 استخدام القفل الفیزیائي
 Kensingtonاستخدام فتحة أمان 

 وكبل األمان. Kensingtonإذا كنت مھتًما باألمان، فقم بتوصیل جھاز العرض بھدف دائم باستخدام فتحة 

 

 مالحظة:
 المناسب. Kensingtonبل أمان اتصل بالموزع الخاص بك للحصول على تفاصیل حول شراء ك

 . إذا كان لدیك أي تعلیق، فاتصل على:Kensingtonالخاص بشركة  MicroSaverیتوافق قفل األمان مع نظام أمان 
Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A:4242-535-800. ھاتف, 

.Kensington.comhttp://www. 

 استخدام قضیب األمان
، تساعد فتحة قضیب األمان في حمایة جھاز العرض من االستخدام غیر المصرح Kensingtonباإلضافة إلى وظیفة الحمایة بكلمة مرور وقفل 

 بھ.
 راجع الصورة التالیة.

 

http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/


 دلیل المستخدم — DLPجھاز العرض  

– 65 – 

 وإصالحھا األعطال استكشاف
 المشكالت الشائعة وحلولھا

نصائح حول كیفیة التعامل مع المشكالت التي قد تواجھھا أثناء استخدام جھاز اإلسقاط. إذا لم تتمكن من حل المشكلة، توفر ھذه اإلرشادات 
 فاتصل بالموزع الخاص بك للحصول على مساعدة.

الحلول الخاصة  عادة بعد قضاء فترة في حل المشكلة، قد تكون المشكلة سھلة مثل وجود اتصال غیر محكم. تحقق مما یلي قبل الشروع في
 بالمشكلة.

 استخدم جھاًز كھربائیًا آخر للتأكد من أن مأخذ التیار الكھربائي یعمل. •
 تأكد من تشغیل جھاز العرض قید التشغیل. •
 تأكد من تثبیت كافة التوصیالت بإحكام.  •
 تأكد من تشغیل الجھاز المتصل. •
 تأكد من أن الكمبیوتر المتصل لیس في وضع معلق. •
 كمبیوتر دفتري متصل للعرض الخارجي. تأكد من تھیئة •

 في الكمبیوتر الدفتري.) Fn(یتم ھذا عادة من خالل الضغط على تولیفة مفاتیح 

 إرشادات الستكشاف األعطال وإصالحھا
 في كل قسم من األقسام الخاصة بالمشكالت، جرب الخطوات بالترتیب المقترح. فقد یساعد ذلك على حل المشكلة على نحو أسرع.

 ل تحدید المشكلة وبالتالي تجنب استبدال قطع الغیار غیر المعیبة.حاو
 على سبیل المثال، إذا قمت باستبدال البطاریات وبقیت المشكلة كما ھي، فضع البطاریات األصلیة مرة أخرى وانتقل إلى الخطوة التالیة. 

ات مفیدة عند االتصال بالدعم الفني أو عند الذھاب إلى موظف احتفظ بسجل للخطوات التي قمت بھا أثناء حل المشكلة: قد تكون ھذه المعلوم
 الصیانة.
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 LEDرسائل خطأ مؤشرات 

 LED مؤشر الخطأ رمز رسائل
 الطاقة حالة لبیان

 LED مؤشر
 حالة لبیان

 المصباح

 LED مؤشر
 درجة لبیان

 الحرارة

 LED مؤشر
 حالة لبیان

 المرشح
 إیقاف إیقاف إیقاف تشغیل مصدر الضوء جاھز

 إیقاف إیقاف إیقاف ومیض بدء
 إیقاف إیقاف إیقاف ومیض تبرید

 إیقاف تشغیل ومضة 1 إیقاف T1حرارة زائدة 
 إیقاف تشغیل ومضة 2 إیقاف T2حرارة زائدة 
 إیقاف تشغیل ومضة 3 إیقاف T3حرارة زائدة 
 إیقاف تشغیل ومضة 4 إیقاف T4حرارة زائدة 
 إیقاف تشغیل ومضة 5 إیقاف T5حرارة زائدة 

 إیقاف إیقاف إیقاف ومضة 4 خطأ في مستشعر الفصل الحراري
 إیقاف إیقاف ومضة 1 ومضة 6 1خطأ في المروحة 
 إیقاف إیقاف ومضة 2 ومضة 6 2خطأ في المروحة 
 إیقاف إیقاف ومضة 3 ومضة 6 3خطأ في المروحة 
 إیقاف إیقاف ومضة 4 ومضة 6 4خطأ في المروحة 
 إیقاف إیقاف ومضة 5 ومضة 6  5عطل في المروحة 
 إیقاف إیقاف ومضة 6 ومضة 6 6عطل في المروحة 
 إیقاف إیقاف ومضة 7 ومضة 6 7عطل في المروحة 
 إیقاف إیقاف ومضة 8 ومضة 6 8عطل في المروحة 
 إیقاف إیقاف ومضة 9 ومضة 6 9عطل في المروحة 
 إیقاف إیقاف ومضة 10 ومضة 6 10عطل في المروحة 

 إیقاف إیقاف إیقاف ومضة 2 توقف المقیاس عن العمل 1W MCUیكتشف 
 إیقاف إیقاف إیقاف ومضة 7 فتح الحاویة
 إیقاف إیقاف ومضة 1 ومضة 7 فتحة العدسة

 إیقاف إیقاف إیقاف ومضة DMD 8خطأ 
 إیقاف إیقاف إیقاف ومضة 9 خطأ في عجلة األلوان

 قافإی إیقاف ومضة 1 ومضة 9 خطأ في العجلة الفسفوریة
 تشغیل إیقاف إیقاف تشغیل تحذیر استبدال مرشح الھواء 

 إیقاف إیقاف ومضة 1 ومضة G794 4خطأ 

 إیقاف إیقاف ومضة 2 ومضة 4 منخفضة جًدا Laser Driverسرعة عجلة ألوان لوحة 

 إیقاف إیقاف ومضة 3 ومضة 4 منخفضة جًدا Laser Driverسرعة العجلة الفسفوریة للوحة 

 إیقاف إیقاف ومضة 4 ومضة 4 فولت 54مقدار التیار  Laser Driverخطأ بلوحة 

 إیقاف إیقاف ومضة 5 ومضة 4 ارتفاًعا مفرًطا Laser Driverارتفاع درجة حرارة لوحة 

 إیقاف إیقاف ومضة 6 ومضة Laser Driver 4بلوحة  SCIخطأ 

اتصل بمركز  ) واحدة قبل إعادة تشغیل جھاز العرض.1دة دقیقة (في حالة وجود عطل، برجاء فصل سلك طاقة التیار المتردد وانتظر لم 
 الخاص بالحرارة الزائدة. LEDلمصدر الضوء في الومیض، أو إذا أضاء مؤشر  LEDالصیانة إذا استمر مؤشر للطاقة أو مؤشر 

 

 مشكالت الصورة
 المشكلة: عدم ظھور الصورة على الشاشة

 ل أو الكمبیوتر المكتبي.تحقق من إعدادات جھاز الكمبیوتر المحمو .1

 أغلق كافة األجھزة وأعد تشغیلھا ثانیةً بالترتیب الصحیح. .2
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 لمشكلة: الصورة غیر واضحة ا

 الخاص بعدسة جھاز العرض. (التركیز البؤري) Focusاضبط   .1
 في وحدة التحكم عن بُعد أو جھاز العرض. Autoاضغط على الزر   .2

 شاشة تقع في النطاق المحدد.تأكد من أن المسافة بین جھاز العرض وال  .3

 تأكد من أن العدسة نظیفة.  .4

 المشكلة: الصورة أكثر اتساًعا باألعلى أو األسفل (تأثیر االنحراف) 
 ضع جھاز العرض بحیث یكون عمودیًا على الشاشة قدر اإلمكان.   .1

 في وحدة التحكم عن بُعد أو جھاز العرض لتصحیح المشكلة. Keystoneاستخدم الزر   .2

 لة: الصورة معكوسة المشك
بقائمة المعلومات المعروضة على  )1(اإلعدادات  1Settings في قائمة  (العرض الضوئي) Projectionتحقق من اإلعداد 

 الشاشة.

 المشكلة: الصورة مشوھة
ل من    .1 ِن اإلعدادات االفتراضیة لكٍّ  (صورة) Imageفي قائمة  (التتبع) Tracking و(التردد) Frequencyعیّ

-<Computer (الكمبیوتر).في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة 

 للتأكد من أن المشكلة لیست ناجمة عن بطاقة فیدیو بجھاز كمبیوتر متصل، قم بتوصیل كمبیوتر آخر.   .2

 المشكلة: الصورة مسطحة بدون تباین
 الرئیسیة بقوائم العرض على الشاشة. صورةفي قائمة  التبایناضبط إعداد 

 لة: ال یتطابق لون الصورة المسقطة مع الصورة المصدر.المشك
 Advanced>-(صورة) Imageفي القائمة  (جاما) Gamma و(درجة اللون) Color Temperatureاضبط إعدادات 

 بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. (متقدم)

34Bمشكالت مصدر الضوء 
 المشكلة: ال یتم إصدار ضوء من جھاز العرض

 وصیل كبل الطاقة بإحكام.تحقق من ت .1
 تأكد من أن مصدر الطاقة یعمل من خالل اختباره مع جھاز إلكتروني آخر. .2
 أعد بدء تشغیل جھاز العرض بالترتیب الصحیح وتأكد من إضاءة مؤشر بیان حالة الطاقة. .3

 مشكالت وحدة التحكم عن بعد
 المشكلة: جھاز العرض ال یستجیب لوحدة التحكم عن بعد 

 وحدة التحكم عن بعد نحو جھاز االستشعار عن بعد في جھاز العرض. قم بتوجیھ  .1
 تأكد من عدم وجود عائق بین وحدة التحكم عن بعد وجھاز االستشعار. .2
 قم بإطفاء أیة لمبات فلوروسنت موجودة في الغرفة. .3
 تحقق من قطبیة البطاریة. .4
 استبدل البطاریات. .5
 تحت الحمراء الموجودة في المكان.قم بإطفاء األجھزة األخرى التي تستخدم األشعة  .6
 اذھب بوحدة التحكم عن بعد إلى الصیانة. .7

 مشكالت الصوت
 المشكلة: ال یوجد صوت

 قم بضبط مستوى الصوت من وحدة التحكم عن بعد  .1
 اضبط مستوى مصدر الصوت. .2
 تحقق من توصیل كبل الصوت. .3
 اختبر خرج صوت المصدر مع سماعات أخرى. .4
 اطلب صیانة جھاز العرض. .5



 دلیل المستخدم — DLPھاز العرض ج

— 68 — 

 

 المشكلة: الصوت مشوه
 تحقق من توصیل كبل الصوت. .1
 اختبر خرج صوت المصدر مع سماعات أخرى. .2
 اطلب صیانة جھاز العرض. .3

 طلب صیانة جھاز العرض
إذا لم تتمكن من حل المشكلة، یجب الذھاب بجھاز العرض إلى الصیانة. ضع جھاز العرض في الكرتونة األصلیة. قم بإرفاق وصف للمشكلة 

الخطوات التي اتخذتھا عند محاولة إصالح المشكلة: قد تكون ھذه المعلومات مفیدة لموظف الصیانة. لعمل الصیانة، قم بإعادة جھاز وقائمة ب
 العرض إلى المكان الذي اشتریت منھ.
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 HDMIأسئلة وأجوبة 
"؟ HDMIوكبل  "القیاسي" HDMIس. ما الفرق بین كبل   "عالي السرعة

)، ذات المسئولیة المحدودة، مؤخًرا أنھ سوف یتم اختبار الكبالت من حیث HDMI  )HDMI Licensingأعلنت شركة تراخیص 
 كونھا كبالت قیاسیة أو كبالت عالیة السرعة. 

جیجا بایت في الثانیة، أي  2.25میجا ھرتز أو  75") على أداء سرعات 1القیاسیة (أو كبالت "الفئة  HDMIتم اختبار كبالت ˙
 . 720p/1080iما یعادل إشارة 

جیجا بایت في  10.2میجا ھرتز أو  340") على أداء سرعات 2عالیة السرعة أو (كبالت "الفئة  HDMIبینما تم اختبار كبالت ˙
یشمل ذلك اإلشارات  1080pویمكنھ نقل إشارات  HDMIالثانیة، والذي یعد أعلى عرض نطاق متوافر حالیًا عن طریق كبالت 

دالت تحدیث أعلى من المصدر. یمكن للكبالت عالیة السرعة أیًضا أن تستوعب شاشات العرض ذات عمق ألوان أكبر و/أو مع
 ).x 1600 2560(بدقة  WQXGAعالیة الدقة مثل شاشات السینما 

 
 متر؟ 10لمسافات تزید عن  HDMIس. كیف یمكن تشغیل كبالت 
متر إلى  10افة الفعالة للكبل من النطاق العادي وتزید من المس HDMIالتي تتعامل مع حلول  HDMIتوجد العدید من محوالت 

مسافة أطول من ذلك. وتصنع ھذه الشركات مجموعة متنوعة من الحلول التي تتضمن كبالت نشطة (تتضمن إلكترونیات نشطة 
 الضوئیة. وحلول األلیاف CAT5/6مضمنة في الكبالت لدعم وتزوید إشارة الكبل) ووحدات تنقیة اإلشارة ومكبرات باإلضافة إلى 

 
 معتمد؟ HDMIس. كیف یمكن التحقق مما إذا كان الكبل ھو كبل 

. مع ذلك، HDMIمعتمدة من جانب شركة التصنیع كجزء من مواصفات اختبار التوافق مع  HDMIیجب أن تكون كافة منتجات 
ذات  HDMI LLCشركة  لكن لم یتم اختبارھا بشكل صحیح. تحقق HDMIفي بعض األحوال قد تكون ھناك كبالت تحمل شعار 

التجاریة تستخدم بشكل صحیح في السوق. نوصي  HDMIالمسئولیة المحدودة في ھذه الحاالت بشكل فعال لضمان أن عالمة 
 العمالء بشراء الكبالت من مصدٍر جید السمعة وشركة موثوقة.

 
 http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49لمزید من المعلومات التفصیلیة راجع الموقع 

 

http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49
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 المواصفات
 المواصفات
  DU72xسلسلة  اسم الطراز

  WUXGA 0.67 نوع العرض

 WUXGA 1920x1200 الدقة

تصحیح محور 
 االرتكاز

 خطوة 30 ±درجة لكل  30 ± الرأسي

 خطوة 25 ±درجة لكل  25 ± األفقیة

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

 VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, Mac توافق البیانات

SDTV / EDTV / HDTV 480i 480وp 576وi 576وp 720وp 1080وi 1080وp 

 SECAMو PAL (B,D,G,H,I,M,N)میجاھرتز) و 3.58/4.43، بسرعة NTSC/ NTSC )M توافق الفیدیو
(B,D,G,K,K1,L) 

 كیلوھرتز 91.4 – 15.31 تزامن أفقي

 ھرتز 120 – 47ھرتز,  30 - 24 تزامن رأسي

 RCMو China CECPو BSMIو CUو KCو CCCو CEو CBو ULو cULو FCC-B شھادات األمان

 % (دون تكثیف)85إلى  10درجة مئویة، من  40إلى  0من  شرط التشغیل البیئي

 % (بدون تكثیف)95% إلى 5درجة مئویة,  60~  20- تخزین البیئیةشروط ال

 مم (ارتفاع) 202× مم (عمق)  470× مم (عرض)  517 األبعاد

 %10-)/+240 - 100فولت تیار متردد ( 110، تشغیل عادي عند 240 - 100تیار متردد عام  دخل التیار المتردد

وات  2وات (وضع االستعداد)، أقل من  0.5وات (الوضع االقتصادي)، أقل من  710وات (الوضع العادي)،  980 استھالك الطاقة
 (وضع تشغیل الشبكة المحلیة)

 مصدر الضوء:
 Bank 8 لیزر-فسفور

 2× وات  10الذروة  مكبر الصوت

 أجھزة اإلدخال الطرفیة

 VGA x 1دخل 

DVI-D x 1 

5 BNC (RGBHV) x 1 

 1× قابس صغیر إستریو 

 1× المركب  الفیدیو

HDMI  ×2 

Audio RCA (R/L) x 1 

 1× منفذ دخل التزامن ثالثي األبعاد 

HDBaseT x 1 
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 أجھزة اإلخراج الطرفیة

VGA x 1 

Audio RCA (R/L) x 1 

USB  من نوعA  لدعم التشغیل فيWHDI x 1 

 1× منفذ خرج التزامن ثالثي األبعاد 

 أجھزة التحكم الطرفیة

 (لمنفذ دخل تسلسلي للتحكم) RS-232 x 1دخل منفذ 

 )Pass thru Daisy Chain(منفذ خرج تسلسلي لـ  RS-232 x 1منفذ خرج 

RJ45 x 1 (10/100Mbps) 

 ملي أمبیر وظیفة اإلخراج) 200فولت  12(تیار مستمر  1× دائرة تشغیل الشاشة: قابس تیار مستمر 

 1× منفذ دخل وحدة تحكم عن بُعد سلكیة 

 1× خرج وحدة تحكم عن بُعد سلكیة 

 1× للصیانة  Bمن نوع  USBمنفذ 

 الحمایة
 Kensingtonفتحة حمایة 

 قضیب األمان

 

 العدسة نسبة التصویب نسبة الزوم حجم الصورة (قطري) مسافة العرض

  اإلسقاط القصر N.A. 0.778 "298.3~47.8 أمتار 5.0إلى  0.8من 
VL904G/LNS-5FX2 

 اإلسقاط شبھ القصیر 1.3~1.1 1.18 "379.8 ~ "35.8 أمتار 9إلى  1ن م
VL907G/LNS-5STZ 

 العدسة القیاسیة 1.93~1.54 1.25 "211~36.1 أمتار 7إلى  1.5من 
VL906G/LNS-5SZ2 

 اإلسقاط الطویل 2.9~1.93 1.5 "481~32.1 متًرا 20إلى  2.0من 
VL908G/LNS-5LZ3 

 اإلسقاط فائق الطول 5~3 1.67 "309.5 ~ "27.9 متًرا 20إلى  3من 
VL909G/LNS-5LZ2 

 متًرا 4.98إلى  1من 
 اإلسقاط القصر 1.1~0.77 1.42 ”300~”42.3

VL911G/LNS-5WZ2 

 متًرا 8.08إلى  1.35من 
 اإلسقاط شبھ القصیر 1.60~1.25 1.28 ”300~”39.1

VL912G/LNS-5SZ12 

 ج، یرجى االتصال بالموزع المحلي. لطرح األسئلة بخصوص مواصفات المنتمالحظة: 
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 مسافة اإلسقاط مقابل حجم اإلسقاط

Projection Distance

h

h Im
ag

e 
He

ig
ht

A

 

76B

 جدول مسافات وأحجام اإلسقاط
84B

 %55، اإلزاحة=TR: 0,778عدسة اإلسقاط القریبة الجدیدة: 

 ثابتة 
 2,51 1,68 1,34 0,67 المسافة (بالمتر)

 150 100 80 40 القطر (بالبوصة)

 3231 2154 1723 862 عرض الصورة (بالملیمتر)

 2019 1346 1077 538 ارتفاع الصورة (بالملیمتر)

h (ملم) 1010 673 538 269 

O (ملم) 1111 740 592 296 

A (ملم) 101 67 54 27 

 
 

 % 55؛ اإلزاحة=TR: 0.77~1.1اإلسقاط القریبة:  عدسة

 عریض بعید  
  4,98  3,32  1,66  1,00  4,98  3,55  2,37  1,18 المسافة (بالمتر)

  300  200  100  60  210  150  100  50 القطر (بالبوصة)

  6462  4308  2154  1292  4523  3231  2154  1077 عرض الصورة (بالملیمتر)

  4039  2692  1346  808  2827  2019  1346  673 ارتفاع الصورة (بالملیمتر)

h (ملم) 2019  1346  673  404  1414  1010  673  337  

O (ملم) 2221  1481  740  444  1555  1111  740  370  

A (ملم) 202  135  67  40  141  101  67  34  

 

رة
صو

 ال
اع

رتف
ا

 

 مسافة اإلسقاط
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85B

 %55، اإلزاحة=TR: 1,1~1,3عدسة اإلسقاط شبھ القریبة: 

 عریض بعید 
  9,00  7,11  3,55  1,18  8,96  5,60  2,80  1,12 المسافة (بالمتر)

 380 300 150 50 320 200 100 40 القطر (بالبوصة)

  8185  6462  3231  1077  6893  4308  2154  862 عرض الصورة (بالملیمتر)

  5116  4039  2019  673  4308  2692  1346  538 ارتفاع الصورة (بالملیمتر)

h (ملم) 2558  2019  1010  337  2154  1346  673  269  

O (ملم) 2814  2221  1111  370  2369  1481  740  296  

A (ملم) 256  202  101  34  215  135  67  27  

 
 

 %55، اإلزاحة=TR: 1.25 ~ 1.6عدسة اإلسقاط شبھ القریبة: 

 عریض بعید  

  8,08  5,38  2,69  1,35  7,93  5,17  3,45  1,38 المسافة (بالمتر)

  300  200  100  50  230  150  100  40 القطر (بالبوصة)

  6462  4308  2154  1077  4954  3231  2154  862 عرض الصورة (بالملیمتر)

  4039  2692  1346  673  3096  2019  1346  538 ارتفاع الصورة (بالملیمتر)

h (ملم) 2019  1346  673  337  1548  1010  673  269  

O (ملم) 2221  1481  740  370  1703  1111  740  296  

A 202  135  67  34  155  101  67  27 م)(مل  

 
 %55، اإلزاحة=TR: 1,54 ~ 1,93عدسة اإلسقاط القیاسیة: 

 عریض بعید 
 9,95 6,63 3,32 1,66 8,31 4,16 3,33 1,66 المسافة (بالمتر)

 (*)300 200 100 50 200 100 80 40 القطر (بالبوصة)

 6462 4308 2154 1077 4308 2154 1723 862 عرض الصورة (بالملیمتر)

 4039 2692 1346 673 2692 1346 1077 538 ارتفاع الصورة (بالملیمتر)

h (ملم) 2019 1346 673 337 1346 673 538 269 

O (ملم) 2221 1481 740 370 1481 740 592 296 

A (ملم) 202 135 67 34 135 67 54 27 

 مالحظة:
 (*) تجاوز الحد المسموح بھ.
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86B

 %55، اإلزاحة=TR: 1,93 ~ 2,9اط الطولیة: عدسة اإلسق

 عریض بعید 
 18,71 12,47 6,24 2,08 18,74 12,49 6,25 2,5 المسافة (بالمتر)

 450 300 150 50 300 200 100 40 القطر (بالبوصة)

 9693 6462 3231 1077 6462 4308 2154 862 عرض الصورة (بالملیمتر)

 6058 4039 2019 673 4039 2692 1346 538 ارتفاع الصورة (بالملیمتر)

h (ملم) 3029 2020 1010 337 2019 1346 673 269 

O (ملم) 3332 2222 1111 370 2221 1481 740 296 

A (ملم) 303 202 101 34 202 135 67 27 

 

87B

 %55، اإلزاحة=TR: 3~5عدسة اإلسقاط الطولیة الفائقة: 

 عریض بعید 
  20,03  12,92  6,46  3,23  19,92  16,15  10,77  3,23 المسافة (بالمتر)

 310 200 100 50 185 150 100 30 القطر (بالبوصة)

  6677  4308  2154  1077  3985  3231  2154  646 عرض الصورة (بالملیمتر)

  4173  2692  1346  673  2490  2019  1346  404 ارتفاع الصورة (بالملیمتر)

h (ملم) 2087  1346  673  337  1245  1010  673  202  

O (ملم) 2295  1481  740  370  1370  1111  740  222  

A (ملم) 209  135  67  34  125  101  67  20  

 
 O/(2xh) × 100%اإلزاحة % = 

h+A=O 
=h)1/2 × ((ارتفاع الصورة) 
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41Bجدول أوضاع التوقیت 
77B

 جدول الترددات المدعومة
 ر تلقائیًا لتحدید الدقة المناسبة. وقد تتطلب بعض اإلشارات ضبًطا یدویًا.تحدد الوحدة إشارات الكمبیوت

  أفقي تزامن الدقة اإلشارة
 ھرتز) (كیلو

 رأسي تزامن
 RGB/BNC مكون مركب (ھرتز)

 (تناظري)
DVI/HDMI/ 
HDBASET 

 (رقمي)
NTSC － 15.734 60.0 ○ － － － 

PAL/SECAM － 15.625 50.0 ○ － － － 

VESA 

640 x 400 37.9 85.08 － － ○ ○ 
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 576 35.8 60.0 － － ○ ○ 
1024 x 600 37.3 60.0 － － ○ ○ 
1024 x 600 41.5 65.0 － － ○ ○ 
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 － － ○ ○ 
1024 x 768 99.0 120.0 － － ○ ○ 
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 － － ○ ○ 
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  أفقي تزامن الدقة اإلشارة
 ھرتز) (كیلو

 رأسي تزامن
 RGB/BNC مكون مركب (ھرتز)

 (تناظري)
DVI/HDMI/ 
HDBASET 

 (رقمي)
1280 x 960 60.0 60.0 － － ○ ○ 
1280 x 960 85.9 85.0 － － ○ ○ 
1360 x 768 47.7 60.0 － － ○ ○ 
1400 x 1050 65.3 60.0 － － ○ ○ 

1440 x 900 55.5 59.9 － － ○ ○ 
1440 x 900 55.9 59.9 － － ○ ○ 
1440 x 900 70.6 75.0 － － ○ ○ 
1600 x 1200 75.0 60 － － ○ ○ 
1680 x 1050 64.7 59.9 － － ○ ○ 
1680 x 1050 65.3 60.0 － － ○ ○ 
1920x  1200 74.0 60.0 － － ○ ○ 
1920 x 1080 67.5 60.0 － － ○ ○ 

 4Kتوقیت 
)HDMI/HDBaseT (فقط 

x 3840 2160 53,946 23,976 － － －  ○w/o DVI 
x 3840 2160 54.0 24.0 － － －  ○w/o DVI 
x 3840 2160 56.25 25.0 － － －  ○w/o DVI 
x 3840 2160 67.5 30.0 － － －  ○w/o DVI 
x 3840 2160 112.5 50.0 － － －  ○w/o DVI 
x 3840 2160 135.0 60.0 － － －  ○w/o DVI 

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 － ○ － ○ 

Oتردد مدعوم : 
 : تردد غیر مدعوم—
 800×  1280الدقة األصلیة للوحة ھي. 

 قد تظھر الدقة غیر األصلیة بحجم غیر مناسب للنص أو الخطوط.
فقط) 4:3یعني قابلیة العرض فقط. (          اللون 
یشیر إلى المستوى المقبول من الضوضاء          لون 
 أداة فحص توقیتHDTV  الرئیسیة ھي مشغلDVD في حین أن ،VG828 .ھي أداة ثانویة 
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78B

 جدول الترددات المدعومة في الوضع ثالثي األبعاد
 د الدقة المناسبة. وقد تتطلب بعض اإلشارات ضبًطا یدویًا.تحدد الوحدة إشارات الكمبیوتر تلقائیًا لتحدی

88B

  D-SUB/HDMI/DVI-Dإشارة دخل 

 (ھرتز) التحدیث معدل الدقة اإلشارة

SVGA 800 X 600 60/120 

XGA 1024 X 768 60/120 

HDTV(720P) 1280 X 720 60/120 

WXGA 1280 X 800 60/120 
 

 عليجدول توافق الفیدیو ثالثي األبعاد الف 

 دقة الدخل

دخل ثالثي األبعاد 
HDMI 1.4a 

 توقیت الدخل 

1280  ×720P  أعلى وأسفل ھرتز 50عند 

1280  ×720P  أعلى وأسفل ھرتز 60عند 

1280  ×720P  حزم اإلطارات ھرتز 50عند 

1280  ×720P  حزم اإلطارات ھرتز 60عند 

1920  ×1080i  في)جنبًا إلى جنب (نص ھرتز 50عند 

1920  ×1080i  جنبًا إلى جنب (نصفي) ھرتز 60عند 

1920  ×1080P  أعلى وأسفل ھرتز 24عند 

1920  ×1080P  حزم اإلطارات ھرتز 24عند 

HDMI 1.3 

1920  ×1080i  ھرتز 50عند 
1920  ×1080i  ھرتز 60عند 
1280  ×720P  ھرتز 50عند 
1280  ×720P  ھرتز 60عند 

 تشغیل وضع "جنبًا إلى جنب"  (نصفي)جنبًا إلى جنب 

1920  ×1080i  ھرتز 50عند 
1920  ×1080i  ھرتز 60عند 
1280  ×720P  ھرتز 50عند 
1280  ×720P  ھرتز 60عند 

 تشغیل وضع "أعلى وأسفل" أعلى وأسفل

480i التنسیق ثالثي األبعاد ھو إطار  مجال تسلسلي عالي الجودة
 تسلسلي

 مالحظة: 
 ھرتز. 144توافق نظارة األبعاد الثالثیة مع معدل التحدیث یجب أن ت
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 أبعاد جھاز العرض
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 التنظیمي التوافق
 )FCCتحذیر لجنة االتصاالت الفیدرالیة (

). FCCمن قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة ( 15تم اختبار ھذا الجھاز وتبین أنھ متوافق مع حدود األجھزة الرقمیة من الفئة ب بموجب الجزء 
 وقد وضعت ھذه الحدود لتوفیر حمایة معقولة ضد التداخالت الضارة عند تشغیل الجھاز في بیئة تجاریة.

قد یتسبب في یقوم ھذا الجھاز بتولید واستخدام كما یمكن أن تشع منھ طاقة رادیو السلكیة وفي حالة عدم تركیبھ واستخدامھ وفقًا لدلیل التعلیمات، ف
الرادیو. ومن المحتمل أن یتسبب تشغیل ھذا الجھاز في منطقة سكنیة في حدوث تداخل ضار وفي ھذه الحالة یتعین  تداخالت ضارة مع اتصاالت

 على المستخدم تصحیح التداخل على نفقتھ الخاصة.
لمستخدم في تشغیل ویمكن أن تؤدي عملیات التغییر أو التعدیل غیر المعتمدة صراحة من جانب األطراف المسئولة عن التوافق إلى إبطال حق ا

 الجھاز.

 كندا
 .ICES-003یتوافق الجھاز الرقمي من الفئة "ب" الذي بین یدیك مع القانون الكندي 

 شھادات األمان
FCC-B،cUL ،UL ،CB ،CE ،CCC ، KC،CU ،BSMI ،China CECP ،RCM  
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 I الملحق
 

 إعداد معلمات االتصال
 الطرفیة العمیلة Windowsللتحكم في جھاز العرض أو استعادة بیانات تشغیلھ من خالل برامج یمكن استخدام أمر التحكم التسلسلي إلدخال أوامر 

 
 
 

 

 أوامر التشغیل
 صیغة أمر التشغیل          
 "، متبوًعا بأوامر التحكم واإلعدادات مفصولة opیسبق أمر التشغیل حرف "           

 " . صیغة أوامر التحكم التسلسلیة:ASCII hex 0D" و"CR]، ورمزي سطر جدیدین "SPبمسافة فارغة [
op[SP]<operation command>[SP]<Setting Value>[CR] 

op غیل.لقیمة الثابتة الدالة على ذلك ھي أمر تش 
]SP[ .تدل على مسافة فارغة واحدة  
]CR[ " تدل على سطرین جدیدین في نھایة األمرCR"و  "ASCII hex 0D ." 

 إعدادات أمر التشغیل قیمة اإلعداد
 

           
 الوصف حروف السالسل أنواع سالسل اإلعداد

Query current setup ? Question mark "?" indicates querying 
current setup 

Setup = <settings> Syntax: Symbol "=" suffixed with setup 
values 

Increase setup order of 
adjustment items 

+ Some settings are changed in steps. 
Symbol "+" indicates changing one 

step up 
Decrease setup order of 

adjustment items 
- Some settings are changed in steps. 

Symbol "-" indicates changing one step 
down 

Execute operation command None Certain operation commands execute 
after input without further setting or 

regulators. 
 
 

 أمثلة:
 

 رسالة اإلرجاع من جھاز العرض  سطر أمر اإلدخال عناصر التحكم
Execute command reset.all[CR] RESET.ALL 

Query current brightness  op bright ?[CR] OP BRIGHT = 50 
Set up brightness op bright = 100[CR] OP BRIGHT = 100 

Brightness value + 1 op bright +[CR] OP BRIGHT = "new value" 
Brightness value - 1 op bright -[CR] OP BRIGHT = "new value" 

Out of range or not support op bright = 200[CR] OP BRIGHT = NA 
Illegal command op abright = 

100[CR] 
*Illegal format# 

 عند إرسال أوامر متعددة تأكد من استالم رسالة إرجاع األمر األخیر قبل إرسال األمر التالي.مالحظة:

 المعلمة: العنصر

 بت لكل ثانیة 9600 بت في الثانیة

 بت - 8 بت البیانات

 ال یوجد لتكافؤ

 1 بت التوقف

 ال یوجد تحكم بالتدفق
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 القیم EXE بیان شامل النتیجة الضبط العملیة الوظیفة

Auto Source auto.src V V       0 : Off 
1 : On 

HDMI Color Space color.space V V       
0 : Auto 
1 : RGB 
2 : YUV 

HDMI Range hdmi.range V V       
0 : Auto 
1 : Full 

2 : Limited 

Video AGC video.agc V V       0 : Off 
1 : On 

Video Saturation video.saturation V V V V   0 ~ 100 
Video Tint video.tint V V V V   0 ~ 100 

Closed Caption cc V V       0 : Off 
1 : On 

H Position h.pos V V V V    -5 ~ +5 
 -100 ~ +100(Auto Sync Off) 

V Position v.pos V V V V    -5 ~ +5 
 -100 ~ +100(Auto Sync Off) 

Phase phase V V V V   0 ~ 31 
clock clock V V V V    -5 ~ +5 

Auto Sync auto.sync V V       0 : Off 
1 : On 

HDBaseT Control hdbaset V V       0 : Off 
1 : On 

3D threed V V       
0 : Off 

1 : DLP-Link 
2 : IR 

3D Sync Invert threed.syncinvert V V       0 : Off 
1 : On 

3D Format threed.format V V       

0 : Frame Sequential 
1 : Top / Bottom 
2 : Side by side 

3 : Frame Packing 
4 : Auto 

3D Sync Out Delay threed.syncdelay V V       0 ~ 359 

3D Sync Input threed.syncinput   V       0 : Internal 
1 : External 

3D Sync Output threed.syncoutput V V       0 : Internal 
1 : Bypass 

Picture Mode pic.mode V V       

0 : Presentation  
1 : Bright  
2 : Game 
3 : Movie  

4 : Vivid 
5 : TV 

6 : sRGB 
8 : DICOM 
9 : User 1 

10 : User 2 
11 : HDR 

Brightness bright V V V V   0 ~ 100 
Contrast contrast V V V V   0 ~ 100 
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 القیم EXE بیان شامل النتیجة الضبط العملیة الوظیفة

HDR Control hdr.control V V       
0 : Off 

1 : Auto 
2 : On 

HDR Mode hdr.mode V V       

0 : PQ-L300 
1 : PQ-L400 
2 : PQ-L500 
3 : PQ-L600 

Dynamic Black dblack V V       0 : Off 
1 : On 

Projector Light projector.light V V       

0 : Disable 
1 : 0.5 sec 

2 : 1 Sec 
3 : 2 Sec 
4 : 3 Sec 
5 : 4 Sec 

HSG/Red Gain hsg.r.gain V V V V   0 ~ 100 
HSG/Green Gain hsg.g.gain V V V V   0 ~ 100 

HSG/Blue Gain Hsg.b.gain V V V V   0 ~ 100 
HSG/Cyan Gain hsg.c.gain V V V V   0 ~ 100 

HSG/Magenta Gain hsg.m.gain V V V V   0 ~ 100 
HSG/Yellow Gain hsg.y.gain V V V V   0 ~ 100 

HSG/Red/Saturation hsg.r.sat V V V V   0 ~ 100 
HSG/Green/Saturation hsg.g.sat V V V V   0 ~ 100 

HSG/Blue/Saturation Hsg.b.sat V V V V   0 ~ 100 
HSG/Cyan/Saturation hsg.c.sat V V V V   0 ~ 100 

HSG/Magenta/Saturation hsg.m.sat V V V V   0 ~ 100 
HSG/Yellow/Saturation Hsg.y.sat V V V V   0 ~ 100 

HSG/Red/Hue hsg.r.hue V V V V   0 ~ 100 
HSG/Green/Hue hsg.g.hue V V V V   0 ~ 100 

HSG/Blue/Hue Hsg.b. hue V V V V   0 ~ 100 
HSG/Cyan/Hue hsg.c. hue V V V V   0 ~ 100 

HSG/Magenta/Hue hsg.m. hue V V V V   0 ~ 100 
HSG/Yellow/Hue Hsg.y. hue V V V V   0 ~ 100 

HSG/White/Red Gain hsg.wr.gain V V V V   0 ~ 100 
HSG/White/Green Gain hsg.wg.gain V V V V   0 ~ 100 

HSG/White/Blue Gain Hsg.wb.gain V V V V   0 ~ 100 
Brilliant Color bri.color V V V V   0 ~ 10 

Sharpness sharp V V V V   0 ~ 31 

Gamma gamma V V       

0 : 1.8 
1 : 2.0 
2 : 2.2 
3 : 2.4 

4 : B&W 
5 : Linear 

Color Temperature color.temp V V       
0 : Warm 

1 : Normal 
2 : Cold 

White Balance /Red Offset red.offset V V V V    -100 ~ +100 
White Balance /Green 

Offset green.offset V V V V    -100 ~ +100 
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 القیم EXE بیان شامل النتیجة الضبط العملیة الوظیفة

White Balance /Blue Offset blue.offset V V V V    -100 ~ +100 
White Balance /Red Gain red.gain V V V V   0 ~ 200 

White Balance /Green Gain green.gain V V V V   0 ~ 200 
White Balance /Blue Gain blue.gain V V V V   0 ~ 200 

Aspect Ratio aspect V V       

0 : Fill 
1 : 4:3 

2 : 16:9 
3 : LetterBox 

4 : Native 
5 : 2.35:1 

Digital Zoom zoom V V        -10 ~ +10 
V Keystone v.keystone V V V V    -30 ~ +30 
H Keystone h.keystone V V V V    -25 ~ +25 

H Image Shift img.hshift V V V V    -50 ~ +50 
V Image Shift img.vshift V V V V    -50 ~ +50 

Projection projection V V       

0 : Front 
1 : Rear 

2 : Ceiling 
3 : Rear + Ceiling 

Direct Power On direct.poweron V V       0 : Off 
1 : On 

Light Mode light.mode V V       

0 : Normal (100%) 
1 : Eco (80%) 

2 : Eco Plus 
3 : Dimming 

4 : Extre Diming 
5 : Custom Light 

Custom Light custom.light V V       50 ~ 200 

Fan Speed fanspeed V V       0 : Normal 
1 : High 

IR Control ir.control V         
0 : Both IR On 
1 : Front IR On 
2 : Rear IR On 

Remote ID remote.id V V       

0 : Default(ID0) 
1 : ID1 
2 : ID2 
3 : ID3 
4 : ID4 
5 : ID5 
6 : ID6 
7 : ID7 

NetWork Status net.status   V       0 : Disconnect 
1 : Connected 

NetWork / DHCP net.dhcp V V       0 : Off 
1 : On 

NetWork / IP Address net.ipaddr V V       <string> 
NetWork / Subnet net.subnet V V       <string> 

NetWork / Gateway net.gateway V V       <string> 
NetWork / DNS net.dns V V       <string> 

NetWork Apply net.apply V         0 : Cancel 
1 : OK 

Standby Power standby.power V V       1 : On (0.5W) 
2 : On By Lan 
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 القیم EXE بیان شامل النتیجة الضبط العملیة الوظیفة
3 : On By HDBaseT 

No Signal Power Off nosignal.poweroff V V       0 ~ 36 
Sleep Timer sleep.timer V V       0 ~ 120 

Volume volume V V       0 ~ 10 
Air Filter Hours airfilter.hours   V       <string> 

Air Filter Hour Reset airfilter.reset         V   

Blank Screen Color blankscreen.color V V       

0 : Black 
1 : Red 

2 : Green 
3 : Blue 

4 : White 

Logo logo V V       
0 : Std. 

1 : Black 
2 : Blue 

MENU Position menu.position V V       

0 : Left 
1 : Right 

2 : Center 
3 : Down 

4 : Up 

MENU Translucent menu.trans V V       

0 : Off 
1 : 25% 
2 : 50% 
3 : 75% 

4 : 100% 

Keypad Lock keypad.lock V V       0 : Off 
1 : On 

Language lang V V       

0 : English 
1 : French 

2 : German 
3 : Spanish 

4 : Portuguese 
5 : Simplified Chinese  
6 : Traditional Chinese 

7 : Italian 
8 : Norwegian 

9 : Swedish 
10 : Dutch 

11 : Russian 
12 : Polish 

13 : Finnish 
14 : Greek 

15 : Korean 
16 : Hungarian 

17 : Czech 
18 : Arabic 

19 : Turkish 
20 : Vietnamese 

21 : Japanese 
22 : Thai 
23 : Farsi 

24 : Hebrew 
25 : Danish 

26 : French Canadian 
Reset All reset.all         V   

Source Info source.info   V       <string> 
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 القیم EXE بیان شامل النتیجة الضبط العملیة الوظیفة

Light Hours 1 light1.hours   V       <string> 
Software Version sw.ver   V       <string> 

Serial Number ser.no   V       <string> 
Auto Image auto.img         V   

Light 1 Status light1.stat   V       0 : Off 
1 : On 

Model model   V       <string> 
Pixel Clock pixel.clock   V       <string> 

H Refresh Rate h.refresh   V       <string> 
V Refresh Rate v.refresh   V       <string> 

Blank blank V V       0 : Off 
1 : On 

Power On power.on         V   
Power Off power.off         V   

Projector Status status   V       

0 : Reset 
1 : Standby 

2 : Active 
3 : cooling 

4 : Warming 
5 : Power Up 

Mute mute V V       0 : Off 
1 : On 

Freeze freeze V V       0 : Off 
1 : On 

Input Select input.sel V V       

1 : RGB 
3 : DVI 

4 : Video 
6 : HDMI 1 

7 : BNC 
9 : HDMI 2 

15 : HDBaseT 

 

 


	بدء التشغيل
	قائمة فحص العبوة
	مناظر أجزاء جهاز العرض 
	منظر أمامي أيمن
	منظر علوي
	منظر جانبي—أزرار المعلومات التي تظهر على الشاشة (OSD) ومنافذ الدخل الخرج
	المنظر السفلي
	الرسومات المرجعية للحامل


	أجزاء وحدة التحكم عن بعد
	نطاق تشغيل وحدة التحكم عن بعد
	جهاز الإسقاط وأزرار التحكم عن بُعد

	الإعداد والتشغيل
	تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بُعد
	تركيب أو إزالة العدسة الاختيارية
	تركيب العدسة الجديدة
	إزالة العدسة الموجودة من جهاز العرض

	تشغيل جهاز العرض وإيقاف تشغيله
	ضبط كلمة مرور الوصول (قفل التأمين)
	ضبط مستوى جهاز العرض
	ضبط وضع الصورة المعروضة باستخدام وحدة العدسة التبديل
	ضبط وضع الصورة الرأسي
	ضبط وضع الصورة الأفقي
	مخطط مدى التبديل

	ضبط الزووم والتركيز ومحور الارتكاز
	ضبط مستوى الصوت

	إعدادات قائمة العرض على الشاشة
	عناصر التحكم في قائمة العرض على الشاشة 
	التنقل خلال قائمة التعليمات المعروضة على الشاشة

	ضبط لغة العرض على الشاشة
	نظرة عامة على قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة
	قائمة صورة
	قائمة كمبيوترر
	ميزة إعدادات متقدمة
	موازنة اللون الأبيض
	مدير الألوان
	إعدادات أسود ديناميكي
	إعدادات HDR

	قائمة الإعدادات 1
	المحور
	الصوت
	وظيفة متقدم 1
	إعداد ثلاثي الأبعاد

	وظيفة متقدم 2
	4 زوايا

	قائمة الإعدادات 2 
	إعداد الضوء
	الحالة
	وظيفة متقدم 1
	الشبكة
	HDBaseT-IR/RS232

	وظيفة متقدم 2
	المرشح المصدر



	الصيانة والأمان
	تنظيف جهاز العرض
	تنظيف العدسة
	تنظيف الحاوية
	تنظيف مرشح الهواء

	استبدال المرشح
	استخدام القفل الفيزيائي
	استخدام فتحة أمان Kensington
	استخدام قضيب الأمان


	استكشاف الأعطال وإصلاحها
	المشكلات الشائعة وحلولها
	إرشادات لاستكشاف الأعطال وإصلاحها
	رسائل خطأ مؤشرات LED
	مشكلات الصورة
	مشكلات مصدر الضوء
	مشكلات وحدة التحكم عن بعد
	مشكلات الصوت
	طلب صيانة جهاز العرض
	أسئلة وأجوبة HDMI

	المواصفات
	المواصفات
	مسافة الإسقاط مقابل حجم الإسقاط
	جدول مسافات وأحجام الإسقاط
	عدسة الإسقاط القريبة الجديدة: TR: 0,778، الإزاحة=55%
	عدسة الإسقاط شبه القريبة: TR: 1,1~1,3، الإزاحة=55%
	عدسة الإسقاط الطولية: TR: 1,93 ~ 2,9، الإزاحة=55%
	عدسة الإسقاط الطولية الفائقة: TR: 3~5، الإزاحة=55%


	جدول أوضاع التوقيت
	جدول الترددات المدعومة
	جدول الترددات المدعومة في الوضع ثلاثي الأبعاد
	إشارة دخل D-SUB/HDMI/DVI-D 
	 جدول توافق الفيديو ثلاثي الأبعاد الفعلي


	أبعاد جهاز العرض

	التوافق التنظيمي
	تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
	كندا
	شهادات الأمان

	الملحق I


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




