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إخطار لجنة االتصاالت الفيدرالية

 من قواعد لجنة االتصاالت ١٥تم اختبار ھذا الجھاز ووجد أنه يتطابق مع حدود األجھزة الرقمية من الفئة ب، وفًقا للجزء 
الفيدرالية. وقد تم وضع ھذه المعايير لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار عند التركيب داخل المنشآت السكنية، يولد ھذا 
المنتج ويستخدم ويمكن أن تصدر عنه ترددات السلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخالت ضارة باالتصاالت الالسلكية، إذا 
لم يتم تركيبه واستخدامه وفًقا للتعليمات الواردة في ھذا الدليل، ورغم ذلك، فليس ھناك ما يضمن عدم حدوث ھذه التداخالت 
عند التركيب في منشأة بعينھا. وفي حال تسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخل ضار الستقبال أجھزة الراديو أو التلفزيون، 
والذي يمكن تحديده بتشغيل وإيقاف تشغيل الجھاز، يفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح ھذا التداخل باتباع واحد أو 

أكثر من اإلجراءات التالية:

إعادة توجيه ھوائي االستقبال أو تغيير موضعه•

زيادة المسافة الفاصلة بين الجھاز ووحدة االستقبال•

توصيل الجھاز بمنفذ موصل بدائرة كھربائية مختلفة عن تلك التي تتصل بھا وحدة االستقبال•

استشارة الموزع أو فني راديو أو تلفزيون متخصص للحصول على المساعدة الالزمة.•

 من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية. ويخضع تشغيله للشرطين التاليين:١٥يتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 

أال يتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخل ضار، -١

وأن يقبل ھذا المنتج أي تداخل، بما في ذلك أي تداخل قد ينتج عنه تشغيل غير مرغوب فيه للجھاز.-٢
٢
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تعليمات السالمة

عليك بقراءة ھذه التعليمات قبل تشغيل جھاز العرض واالحتفاظ بھا للرجوع إليھا مستقبالً.

اقرأ التعليمات-١
ينبغي قراءة كل تعليمات السالمة والتشغيل قبل الشروع في تشغيل الجھاز.

المالحظات والتحذيرات-٢
ينبغي االمتثال لكل المالحظات والتحذيرات الواردة ضمن تعليمات التشغيل.

التنظيف-٣
افصل جھاز العرض عن مقبس التيار الكھربائي الموجود بالحائط قبل بدء التنظيف. استخدم قطعة قماش رطبة 

لتنظيف حاوية جھاز العرض. ال تستخدم سوائل أو ُمنظفات األيروسول.

الملحقات-٤
ال تضع ھذا المنتج على عربة أو حامل أو منضدة غير ثابتة، قد يتعرض الجھاز للسقوط مما يتسبب في حدوث تلف 

جسيم به.
احتفظ بمواد التعبئة البالستيكية (من جھاز العرض والملحقات واألجزاء االختيارية) بعيًدا عن متناول األطفال حيث قد 

تتسبب مثل ھذه الحقائب في الوفاة نتيجة االختناق. عليك بتوخي الحذر أثناء التواجد بالقرب من األطفال الصغار.

التھوية-٥
زود جھاز العرض بفتحات تھوية (سحب الھواء) وفتحات تھوية أخرى (طرد الھواء).

تجنب سد ھذه الفتحات أو وضع أجسام بالقرب منھا، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة الجھاز الداخلية مما يسفر 
عن تشوه الصورة أو حدوث تلف للجھاز.

مصادر الطاقة-٦
يرجى التحقق من توافق فولطية التشغيل الخاصة بالوحدة مع وحدة اإلمداد بالطاقة المحلية.

اإلصالح والصيانة-٧
ال تحاول صيانة جھاز العرض بنفسك. اترك كل أعمال الصيانة لمتخصصي الصيانة.

قطع الغيار-٨
عند الحاجة لقطع الغيار، تأكد من أن قطع الغيار معتمدة من جانب الجھة المصنعة. علًما بأن البدائل غير المعتمدة قد 

تتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية أو غيرھا من المخاطر.

تكثف الرطوبة-٩
ال تحاول مطلًقا تشغيل جھاز العرض فور نقله من مكان بارد إلى مكان دافئ، فعند تعرض الجھاز لمثل ھذه التغيرات 
في درجة الحرارة، تتكثف الرطوبة على العدسة واألجزاء الداخلية الحساسة. وللحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل 

للوحدة، تجنب استخدام الجھاز لمدة ساعتين على األقل عند حدوث تغير مفاجئ في درجة الحرارة.



مالحظات حول كبل التيار الكھربائي المتردد

يجب أن يكون كبل التيار الكھربائي المتردد مطابًقا لمتطلبات التشغيل في البالد التي يتم فيھا استخدام جھاز العرض. يرجى 
التأكد من تطابق نوع قابس التيار المتردد مع الرسوم التوضيحية الواردة أدناه وضمان استخدام الكبل المناسب. في حال 
عدم تطابق الكبل مع مأخذ التيار بالحائط، يرجى االتصال بالموزع. جھاز العرض ھذا مزود بقابس خط تيار كھربائي 

متردد أرضي. يرجى التأكد من مالءمة مأخذ التيار للقابس. ال تقم بإبطال غرض السالمة الخاص بقابس التوصيل 
األرضي. يوصى بشدة باستخدام جھاز مصدر فيديو مزود أيًضا بقابس خط تيار متردد أرضي للحيلولة دون تداخل 

اإلشارات التي تحدث كنتيجة لالضطرابات الفولطية.

خاص بالواليات المتحدة األمريكية وكنداخاص بأستراليا والمناطق الرئيسية في الصين

خاص بالمملكة المتحدة

أرضي

خاص بقارة أوروبا

أرضي

أرضيأرضي
٤





مقدمة

محتويات عبوة البيع
قم بفتح العبوة بحرص وتأكد من وجود جميع العناصر الموضحة أدناه: في حالة فقدان أي من ھذه العناصر، يرجى 

االتصال بالموزع.

الملحقات القياسية.

AAA بطارية ٢عدد وحدة التحكم عن بعدجھاز العرض

دليل التشغيل السريعكبل الطاقةHDMIكبل 

 السلكيUSBدونجل دليل السالمةبطاقة الضمان
٦



نظرة عامة على جھاز العرض

لوحة التحكم-٢غطاء المصباح-١
عجلة التركيز البؤري-٤إزاحة العدسة-٣
مستشعر األشعة تحت الحمراء األمامي لوحدة التحكم -٦عجلة الزوم-٥

عن بعد
ذراع التحرير السريع-٨عدسة العرض-٧
فتحات تھوية (الطرد) -١٠أقدام الضبط-٩
فتحات تھوية (الدخول) -١٢شريط أمان-١١
 مخفي USBمنفذ دونجل السلكي -١٤مكبرات الصوت-١٣
12Vطرف خرج التيار المباشر  -١٦فتحات التثبيت في السقف-١٥

ل أجھزة خارجية كشاشة إلكترونية أو جھاز ضبط  يشغِّ
إضاءة، وما إلى ذلك.

 (لترقية البرامج الثابتة)B مصغر من نوع USBمنفذ -RS-232١٨منفذ تحكم -١٧
SPDIFمنفذ خرج -HDMI٢٠منافذ دخل -١٩
 ضد السرقة Kensingtonفتحة قفل -٢٢مقبس خرج الصوت-٢١
)USB 3.0  (A من نوع USBمنفذ -٢٤) A)  USB 2.0 من نوع USBمنفذ -٢٣
مقبس تيار متردد-٢٥
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التحكم والوظائف

د ن بع م ع دة التحك رض ووح از الع جھ
 الطاقة-١

تشغيل وإيقاف جھاز العرض.

 ON (تشغيل)/  Off (إيقاف التشغيل)
يستخدم لتشغيل وإيقاف جھاز العرض.

)///مفاتيح األسھم (-٢
)، OSDعند تنشيط قائمة العرض على الشاشة (

تستخدم المفاتيح كأسھم اتجاھات لتحديد عناصر 
القائمة المراد تحديدھا وإلجراء عمليات الضبط.

٣-OK(موافق) 
تستخدم لتأكيد االختيار من القائمة.

٤-Source(المصدر) 
يعرض شريط تحديد المصدر.

٥-Back(رجوع) 
ُيستخدم للرجوع إلى الطبقة السابقة. كما يتيح العودة 
إلى قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة السابقة 

والخروج من إعدادات القائمة وحفظھا.

/القائمة -٦
لتشغيل قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة 

)OSD.(
مصباح مؤشر الطاقة-٧

.)٤٥"رسائل مؤشر بيان الحالة" في صفحة (راجع 
مصباح تحذير ارتفاع درجة الحرارة-٨

.)٤٥"رسائل مؤشر بيان الحالة" في صفحة (راجع 
 (المصباح)LAMPمصباح مؤشر -٩

.)٤٥"رسائل مؤشر بيان الحالة" في صفحة (راجع 
١٠-HDMI 1/HDMI 2

.HDMI 2 أو HDMI 1تحديد مصدر دخل 
مفاتيح األرقام-١١
حجر األساس-١٢

يعرض قائمة تصحيح التشوه شبه المنحرف.
السطوع-١٣

ُتستخدم لعرض أشرطة اإلعداد من أجل ضبط القيم 
السطوع المناسبة.
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تركيب البطاريات
اضغط على غطاء البطارية وافتحه، كما ھو موّضح.-١

أزل البطاريات القديمة (إن أمكن) وثبت بطاريتين حجم -٢
AAA وتأكد من وضع األقطاب الموجبة والسالبة في .

مكانھما بشكل صحيح، كما ھو موضح.

استبدل غطاء البطارية إلى أن يستقر في موضعه.-٣

تنبيه

قد ينتج خطر االنفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع خاطئ.•

تخلص من البطاريات المستخدمة وفًقا لإلرشادات.•

تأكد من وضع القطبين السالب والموجب في االتجاه الصحيح عند تركيب البطارية.•

مالحظة

احتفظ بالبطاريات بعيًدا عن متناول األطفال، حيث قد يؤدي ابتالع البطاريات عن طريق الخطأ إلى الوفاة.•

أزل البطاريات من وحدة التحكم عن بعد في حال عدم االستخدام لفترات طويلة.•

احرص على عدم التخلص من البطاريات المستعملة مع المخلفات المنزلية العائلية. تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للوائح •
المحلية.

ھناك خطر حدوث انفجار إذا ما تم استبدال البطارية بشكل غير صحيح. استبدل البطاريات بأخرى قديمة.•

ينبغي عدم وضع البطاريات في النيران أو بالقرب منھا، احرص على وضع البطاريات في مكان مظلم بارد وجاف.•

في حال حدوث تسرب من البطارية، امسح ھذا التسرب ثم استبدل ھذه البطاريات بأخرى جديدة.•

وفي حال مالمسة ھذا التسرب لجسمك أو مالبسك، احرص على شطف مكان التالمس بالماء على الفور.•
١٠



تشغيل وحدة التحكم عن بعد
قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد نحو مستشعر األشعة تحت الحمراء ثم اضغط على أي زر.

تشغيل جھاز العرض من األمام•

مالحظة

ُيحظر توجيه الليزر مباشرة نحو أعين األشخاص (وخاصة األطفال الصغار). ھناك خطر التعرض إلصابة العينين.•

قد ال تعمل وحدة التحكم عن بعد في ظل وجود أشعة الشمس أو غير ذلك من مصادر اإلضاءة القوية، على سبيل المثال عند سقوط •
أشعة مصباح الفلورسنت على مستشعر وحدة التحكم.

قم بتشغيل وحدة التحكم عن بعد من موضع يكون فيه المستشعر البعيد واضًحا.•

تجنب إسقاط وحدة التحكم عن بعد أو تعرضھا لصدمة.•

احتفظ بوحدة التحكم بعيًدا عن األماكن التي ترتفع بھا درجة الحرارة أو الرطوبة.•

ال تعرض وحدة التحكم عن بعد للبلل أو وضع أجسام مبتلة فوقھا.•

ال تحاول فك وحدة التحكم عن بعد.•
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وضع جھاز اإلسقاط

اختيار الموضع
يجب أخذ العوامل التالية عين االعتبار قبل اختيار موقع تثبيت جھاز اإلسقاط:

حجم الشاشة وموقعھا•

موقع مأخذ التيار الكھربائي•

موقع جھاز اإلسقاط وبقية األجھزة والمسافة بينھما•

يمكنك تثبيت جھاز اإلسقاط بالطرق التالية.

 لتحديد إعداد./ واضغط على العرض   إعدادات قائمةبعد تشغيل جھاز العرض، انتقل إلى 

أمامي-١

حدد ھذا الموضع وضع جھاز العرض على منضدة في 
مواجھة الشاشة. إذ تعتبر ھذه الطريقة أكثر الطرق شيوًعا 
لوضع جھاز اإلسقاط نظًرا لإلعداد السريع وسھولة النقل.

خلفي-٢

حدد ھذا الموضع وضع جھاز العرض على منضدة خلف 
الشاشة. الحظ أنه يلزم وجود شاشة إسقاط خلفية خاصة.

أمامي/سقف-٣

اختر ھذا الموقع مع تعليق جھاز اإلسقاط في وضع مقلوب 
في مواجھة الشاشة. احرص على شراء مجموعة التثبيت 

بالسقف/الحائط من الموزع لتثبيت الجھاز. 

خلفي/سقف-٤

حدد ھذا الموضع وقم بتعليق جھاز العرض مقلوًبا من خلف 
الشاشة. الحظ أنه يلزم وجود شاشة عرض خلفي خاصة 

ومجموعة تثبيت جھاز العرض بالسقف/الحائط عند اختيار 
ھذا الموضع.
١٢



الحصول على حجم مفضل للصورة المسقطة
وتعتبر المسافة من عدسات جھاز العرض إلى الشاشة وإعدادت التكبير والتصغير (إذا كانت متوفرة)، وتنسيق الفيديو من 

العوامل التي تؤثر على حجم الصورة المعروضة.

أبعاد جھاز العرض (البروجيكتور)

٩ :١٦نسبة العرض إلى االرتفاع في كل من الشاشة والصورة المعروضة ھي •
المسافة من الشاشة (مم)حجم الشاشة

القطر
العرض (مم)االرتفاع (مم)

الحد األدنى للطول
المتوسط

الحد األقصى للطول

ممبوصة
(الحد األقصى 

للزووم)
(الحد األدنى للزووم)

٣٠٧٦٢٣٧٤٦٦٤٧٥٠٨٦٣٩٧٦

٤٠١٠١٦٤٩٨٨٨٦١٠٠١١١٥١١٣٠٢

٥٠١٢٧٠٦٢٣١١٠٧١٢٥١١٤٣٩١٦٢٧

٦٠١٥٢٤٧٤٧١٣٢٨١٥٠١١٧٢٧١٩٥٣

٧٠١٧٧٨٨٧٢١٥٥٠١٧٥١٢٠١٥٢٢٧٨

٨٠٢٠٣٢٩٩٦١٧٧١٢٠٠١٢٣٠٢٢٦٠٣

٩٠٢٢٨٦١١٢١١٩٩٢٢٢٥١٢٥٩٠٢٩٢٩

١٠٠٢٥٤٠١٢٤٥٢٢١٤٢٥٠٢٢٨٧٨٣٢٥٤

١١٠٢٧٩٤١٣٧٠٢٤٣٥٢٧٥٢٣١٦٦٣٥٨٠

١٢٠٣٠٤٨١٤٩٤٢٦٥٧٣٠٠٢٣٤٥٤٣٩٠٥

١٣٠٣٣٠٢١٦١٩٢٨٧٨٣٢٥٢٣٧٤١٤٢٣١

١٤٠٣٥٥٦١٧٤٣٣٠٩٩٣٥٠٢٤٠٢٩٤٥٥٦

١٥٠٣٨١٠١٨٦٨٣٣٢١٣٧٥٢٤٣١٧٤٨٨١

١٦٠٤٠٦٤١٩٩٢٣٥٤٢٤٠٠٣٤٦٠٥٥٢٠٧

١٧٠٤٣١٨٢١١٧٣٧٦٣٤٢٥٣٤٨٩٣٥٥٣٢

١٨٠٤٥٧٢٢٢٤١٣٩٨٥٤٥٠٣٥١٨٠٥٨٥٨

١٩٠٤٨٢٦٢٣٦٦٤٢٠٦٤٧٥٣٥٤٦٨٦١٨٣

٢٠٠٥٠٨٠٢٤٩١٤٤٢٨٥٠٠٣٥٧٥٦٦٥٠٩

٢١٠٥٣٣٤٢٦١٥٤٦٤٩٥٢٥٣٦٠٤٤٦٨٣٤

٢٢٠٥٥٨٨٢٧٤٠٤٨٧٠٥٥٠٤٦٣٣١٧١٥٩

٢٣٠٥٨٤٢٢٨٦٤٥٠٩٢٥٧٥٤٦٦١٩٧٤٨٥

٢٤٠٦٠٩٦٢٩٨٩٥٣١٣٦٠٠٤٦٩٠٧٧٨١٠

٢٥٠٦٣٥٠٣١١٣٥٥٣٥٦٢٥٤٧١٩٥٨١٣٦

٢٦٠٦٦٠٤٣٢٣٨٥٧٥٦٦٥٠٤٧٤٨٣٨٤٦١

٢٧٠٦٨٥٨٣٣٦٢٥٩٧٧٦٧٥٤٧٧٧٠٨٧٨٧

٢٨٠٧١١٢٣٤٨٧٦١٩٩٧٠٠٤٨٠٥٨٩١١٢

٢٩٠٧٣٦٦٣٦١١٦٤٢٠٧٢٥٥٨٣٤٦٩٤٣٧

٣٠٠٧٦٢٠٣٧٣٦٦٦٤١٧٥٠٥٨٦٣٤٩٧٦٣

العر
مسافة العرض

مركز العدسة

٩:١٦قطر شاشة الشاشة

اإلزاحة الرأسية

االرتفاع
١٣



 مم.٣٤٥٤ بوصة، فإن مسافة اإلسقاط الموصى بھا تكون ١٢٠على سبيل المثال إذا كنت تستخدم شاشة حجمھا 
 "Distance from screen (mm)"   مم، فإن أقرب قيمة تطابق في عمود ٥٠٠٠إذا كانت مسافة اإلسقاط المقاسة 

 بوصة (حوالي ١٧٠ مم، وبالنظر إلى ھذا الصف ترى أن قياس الشاشة المطلوب ھو ٤٨٩٣("مسافة اإلسقاط" (مم)) ھي 
 م).٤٫٣

مالحظة
جميع القياسات تقريبية وقد تختلف عن األحجام الفعلية. •

يوصى في حالة الرغبة في تركيب جھاز العرض بشكل دائم باختبار مقاس العرض ومسافته باستخدام الجھاز نفسه في المكان 
المطلوب قبل الشروع في تركيبه بشكل دائم للتأكد من مراعاة خصائص المكونات البصرية لجھاز العرض، ويساعدك ھذا األمر على 

تحديد الموضع الصحيح للتركيب بحيث يتالءم بشكٍل أفضل مع مكان التثبيت.

لتحسين جودة العرض، نوصي بإجراء العرض باتباع القيم في الخانات غير المظللة باللون الرمادي.•

القيم الواردة في الخانات المظللة باللون الرمادي ھي ألغراض الرجوع إليھا فحسب.•

تبديل عدسة اإلسقاط

مالحظة
ُيرجى إيقاف تشغيل مقبض الضبط عندما تسمع صوت النقر الذي يشير إلى أن المقبض قد وصل إلى حده. قد يؤدي التشغيل الزائد •

للمقبض إلى وقوع الضرر به.

1V

 min.      0 V         
 max.     0.1 V         

عرض أمامي على 
سطح المكتب

الحد األدنى
الحد األقصى
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ضبط ارتفاع جھاز العرض

 قدم للضبط الخلفي.٢ قدم للضبط األمامي وعدد ١يأتي جھاز العرض مزوًدا بعدد 
وتساعد ھذه األقدام في تغيير ارتفاع الصورة وزاوية عرضھا،

اضغط على ذراع التحرير السريع وارفع مقدمة جھاز العرض، وبمجرد أن تصبح الصورة في الموضع الذي تريده، -١
حرر ذراع التحرير السريع لتثبيت القدم في موضعه. قد تحتاج أيضا إلى ربط قدم الضبط األمامية لتغيير ارتفاع 

الصورة.
استخدم قدم ضبط االتزان الخلفية لضبط الزاوية األفقية.-٢

إلعادة القدم إلى موضعھا، ما عليك سوى ربط قدم الضبط في االتجاه العكسي.

مالحظة

لتفادي تعرض جھاز العرض للتلف، تأكد من ضم قدم الضبط بالكامل قبل وضع الجھاز في حقيبة حمله.•

ضبط الزوم والتركيز البؤري بجھاز العرض

إجراء تركيز بؤري للصورة بإدارة عجلة التركيز البؤري. يوصى بالصور الساكنة عند إجراء التركيز البؤري.-١

ضبط مقاس الصورة بإدارة عجلة الزوم.-٢

قدم ضبط االتزان األمامية

قدم ضبط االتزان الخلفية

قدم ضبط االتزان الخلفية

عجلة التركيز البؤري

عجلة الزوم
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التشغيل

 الالسلكيUSBتركيب دونجل 
 الالسلكي. تأكد من تركيب الغطاء مرة أخرى بعد توصيل دونجل USBاتبع الرسوم التوضيحية أدناه لتركيب دونجل 

USB.الالسلكي. ال تقم بتشغيل الجھاز مع فتح الغطاء 

تشغيل جھاز العرض
عليك بإتمام التوصيالت الخاصة بكبل التيار المتردد وكبل (كبالت) اإلشارة الطرفية.-١

وحدة  تشغيل  الموجود في جھاز العرض أو اضغط على -٢
التحكم عن بعد لتشغيل الجھاز.

يستغرق جھاز العرض دقيقة أو ما يقرب من ذلك لإلحماء. 

 وما DVDقم بتشغيل المصدر (كمبيوتر شخصي، كمبيوتر محمول، -٣
إلى ذلك). يكتشف جھاز العرض المصدر تلقائًيا عند تشغيل إعداد 

المصدر التلقائي.

إن لم يتمكن جھاز العرض من اكتشاف إشارة صالحة، فسوف •
'.ال توجد إشارةيستمر ظھور رسالة '

تحذير

ال تنظر مطلًقا داخل العدسة أثناء تشغيل المصباح، حيث قد يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بعينيك.•

تتسبب نقطة البؤرة في تركيز درجة الحرارة بصورة كبيرة، لذا ال تحاول مطلًقا وضع أي شيء بالقرب منھا لتجنب أي مخاطر •
محتملة لنشوب الحريق.

إيقاف تشغيل جھاز العرض
 في وحدة التحكم عن بعد إليقاف تشغيل المصباح. تظھر  إيقاف   في جھاز العرض أو  اضغط على زر -١

" على الشاشة.إيقاف التشغيل يرجى الضغط على زر الطاقة مرة أخرىرسالة "
 في وحدة التحكم عن بعد مرة أخرى للتأكيد.إيقاف في جھاز العرض، أو اضغط على اضغط على -٢

عند الرغبة في إعادة تشغيل جھاز العرض بعد إيقافه، يجب االنتظار حتى ينتھي الجھاز من دورة التبريد ويدخل •
 بوحدة تشغيل  بالجھاز أو وضع االستعداد. أثناء وجود جھاز العرض في وضع االستعداد اضغط على 

التحكم عن بعد لبدء تشغيل جھاز العرض.
افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار الكھربائي ومن الجھاز.-٣
ال تقم بتشغيل جھاز العرض مباشرًة بعد إيقاف تشغيله.-٤

1
2

3
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التوصيل
عند توصيل مصدر إشارة بجھاز العرض، تأكد مما يلي:

إيقاف تشغيل كافة األجھزة قبل إجراء أية توصيالت.-١

استخدام كبالت اإلشارة الصحيحة لكل مصدر.-٢

تأكد من إحكام تثبيت الكبالت.-٣

مھم

بالنسبة للتوصيالت الموضحة أعاله، قد ال تكون بعض الكبالت مرفقة مع جھاز العرض، إال أنھا متاحة في متاجر األجھزة •
اإللكترونية.

تذكر أن الرسوم التوضيحية الواردة أعاله ھي ألغراض مرجعية فقط. مقابس التوصيل الخلفي الموجودة مع جھاز العرض تختلف من •
طراز آلخر.

 مناسب.RS-232 حتى تتمكن من توصيل جھاز العرض باستخدام كبل ٩٦٠٠يرجى التحقق من معدل الباود في الكمبيوتر عند •

HDMIكبل -٢ فولت للتحكم في الشاشة١٢مفتاح تشغيل بقدرة -١

 إلى منفذ من B (من منفذ مصغر من نوع USBكبل -٣
)Aنوع 

كبل الصوت-٤

 لمشغل الوسائط وترقية البرامج USBجھاز تخزين -SPDIF٦كبل -٥
الثابتة

RS232كبل -٧

2 2

4

2

1

67

3

5

6
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صب الشاشة مع ھاتف ذكي/جھاز لوحي أو كمبيوتر شخصي
يسمح صب الشاشة ببث المحتوى السلكًيا من الھواتف الذكية أو األجھزة اللوحية أو أجھزة الكمبيوتر (التي تستخدم أنظمة 

) المتصلة بنفس شبكة جھاز العرض.Windows أو Android أو MacOS أو iOSتشغيل 

مالحظة

 إمكانية التشغيل المتداخل لجميع الماركات والموديالت من األجھزة المذكورة أعاله في السوق.Vivitekال تضمن •

 وما إلى ذلك صب الشاشة عبر جھاز العرض.Amazon Video و Netflixال تدعم بعض تطبيقات البث المباشر مثل •

 صب الشاشة عبر جھاز العرض.iTunes المحمية من DRMال تدعم أفالم •
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iOSصب الشاشة بجھاز 

.١٦"تشغيل جھاز العرض" في صفحة شغل جھاز العرض. يرجى الرجوع إلى -١

. ١٩" في صفحة Wi-Fi"االتصال بشبكة . يرجى الرجوع إلى Wi-Fiوصل جھاز العرض بشبكة -٢

وصل الھاتف الذكي بنفس الشبكة الالسلكية المتصل بھا جھاز العرض.-٣

.iOSاسحب ألعلى من أسفل شاشة الجھاز للوصول إلى وحدة تحكم -٤

.iOS في وحدة تحكم نظام  (عكس الشاشة)Screen Mirroring اضغط على زر -٥

" كاسم الجھاز.Vivitek اختر " (عكس الشاشة)Screen Mirroring من قائمة -٦

 على جھاز العرض.iOSيتم عرض شاشة جھاز -٧
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MacOSصب الشاشة بجھاز 

.١٦"تشغيل جھاز العرض" في صفحة شغل جھاز العرض. يرجى الرجوع إلى -١

. ١٩" في صفحة Wi-Fi"االتصال بشبكة . يرجى الرجوع إلى Wi-Fiوصل جھاز العرض بشبكة -٢

وصل الھاتف الذكي بنفس الشبكة الالسلكية المتصل بھا جھاز العرض.-٣

 (عكس الشاشة). Screen Mirroringافتح قائمة الحالة أعلى الشاشة، ثم انقر فوق زر -٤

" كاسم الجھاز.Vivitekمن قائمة عكس الشاشة اختر "-٥

 على جھاز العرض.MacOSيتم عرض شاشة جھاز -٦
٢٢



Androidصب الشاشة بجھاز 

.١٦"تشغيل جھاز العرض" في صفحة شغل جھاز العرض. يرجى الرجوع إلى -١

. ١٩" في صفحة Wi-Fi"االتصال بشبكة . يرجى الرجوع إلى Wi-Fiوصل جھاز العرض بشبكة -٢

وصل الھاتف الذكي بنفس الشبكة الالسلكية المتصل بھا جھاز العرض.-٣

قم بتشغيل وظيفة الصب الالسلكي على جھازك.-٤

مالحظة

 اسًما مختلًفا لخاصية الصب الالسلكي. راجع دليل Androidتستخدم كل طرازات الھواتف الذكية/األجھزة اللوحية التي تعمل بنظام •
مستخدم جھازك، أو اتصل بخط الدعم الفني للجھاز لمعرفة اسم خاصية الصب في جھازك.

" كاسم الجھاز.Vivitekمن قائمة الصب الالسلكي اختر "-٥

 على جھاز العرض.Androidيتم عرض شاشة جھاز -٦

Windowsصب الشاشة بجھاز كمبيوتر شخصي بنظام 

.١٦"تشغيل جھاز العرض" في صفحة شغل جھاز العرض. يرجى الرجوع إلى -١

. ١٩" في صفحة Wi-Fi"االتصال بشبكة . يرجى الرجوع إلى Wi-Fiوصل جھاز العرض بشبكة -٢

وصل الكمبيوتر الشخصي بنفس الشبكة الالسلكية المتصل بھا جھاز العرض.-٣

على جھاز الكمبيوتر. Chromeقم بتشغيل متصفح الويب -٤

 في الزاوية اليمنى العليا من نافذة المتصفح.انقر على زر القائمة -٥
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. Chrome من قائمة صب ...حدد -٦

" كاسم الجھاز. Vivitek (صب عالمة التبويب) اختر "Cast tabمن قائمة -٧

 لصب سطح المكتب صب سطح المكتب من المتصفح الذي تستخدمه للعرض، أو صب عالمة التبويبحدد صب -٨
بالكامل أجھزة الكمبيوتر. 

يتم عرض شاشة جھاز الكمبيوتر على جھاز العرض.-٩

مشكالت صب الشاشة

 في قائمة الصب في الجھاز.Vivitekالمشكلة: تعذر العثور على 

تأكد أن الجھازين في نفس الشبكة ومن نجاح توصيلھما.-١

 (إعادة تشغيل)/ AirReceiver Restart على جھاز العرض عدة مرات (تحقق من AirReceiverأعد تشغيل -٢
Close (إغالق) RESTART.((إعادة تشغيل) 

 Tweeks > اإلعدادات المتقدمة > AirReceiverقم بتغيير إعداد اكتشاف الجھاز، وراجع مرة أخرى (تحقق من -٣
اكتشاف الجھاز > تشغيل/إيقاف)

المشكلة: نجاح عملية الصب ولكن شاشة العرض سوداء.

 > اإلعدادات المتقدمة > استخدم ترميز األجھزة، وأوقف تشغيل ھذه الميزة وتحقق مرة AirReceiverانتقل إلى -٤
أخرى.

.Androidالمشكلة: تعذر العثور على وظيفة الصب في الھاتف الذكي / الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام 

قد تكون وظيفة الصب موجودة في "اإلعدادات" > قسم الشبكة الالسلكية والشبكة.  -٥
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 لتنزيل وتثبيت تطبيق Google Playإذا كنت ال تزال غير قادر على العثور على وظيفة الصب بجھازك فقم بزيارة -٦
 (الحساب) من Account وتشغيله بنجاح حدد Google Home). بعد تثبيت Google Homeصب (مثال: 

 (عكس الجھاز) لبدء الصب. Mirror device (القائمة) > واختر Menuشريط 

األسئلة الشائعة

لماذا ال تقوم بعض التطبيقات أو مقاطع الفيديو بصب (أو بث) المحتوى السلكًيا من جھازي المحمول إلى جھاز العرض؟

على الرغم من أن العديد من البروتوكوالت والتطبيقات قد تم اختبارھا لصب المحتوى الالسلكي (أو بثه) السلكًيا إلى 
جھاز العرض، إال أنه في بعض األحيان توجد قيود إقليمية أو مشكالت توافق لبث الفيديو من جھاز محمول إلى جھاز 

العرض. يوصى باالتصال بالشركة المصنعة للجھاز المحمول أو مفر خدمة االتصاالت أو مطور التطبيق للتعرف 
على مسائل التوافق والقيود المفروضة.

العرض من مشغل الوسائط
نة في محرك أقراص USBيتيح لك منفذ   محمول USB في جھاز العرض تصفح ملفات الصور والمستندات المخزَّ

ل بجھاز العرض. ويغنيك عن الحاجة إلى مصدر كمبيوتر. موصَّ

تنسيقات الملفات المدعومة

عرض الملفات

 في الجانب الخلفي من جھاز العرض.USB في منفذ USBأدخل محرك أقراص فالش -١

 بوحدة التحكم عن بعد. يعرض جھاز  في جھاز العرض، واختر مشغل الوسائط، أو اضغط على اضغط على -٢
العرض الصفحة الرئيسية لقارئ الوسائط المضمن.

 لدخول المجلد الفرعي أو عرض ملف.موافق للتحديد واضغط على ///اضغط على -٣

 لتحديد الوظيفة والضغط / إلظھار شريط الوظائف. يمكنك الضغط على موافقبعد عرض ملف، اضغط على -٤
 لتنشيط العنصر المحدد.موافقعلى 

تنسيق الصورةتنسيق الصوتتنسيق الفيديو
•MPEG1

•MPEG4

•H.263

•Motion JPEG

•MPEG1/2 Layer1

•MPEG1/2 Layer2

•FLAC

•JPEG Base-line

•JPEG Progressive

•PNG non-interlace

•PNG interlace

•BMP
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استخدام القوائم
يشتمل جھاز العرض على قوائم المعلومات المعروضة على الشاشة بلغات متعددة والتي تسمح لك بإدخال التعديالت على 

الصورة وتغيير مجموعة اإلعدادات.

 بوحدة التحكم عن بعد لفتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. بجھاز العرض أو اضغط على -١

 الختيار أي خاصية في القائمة الرئيسية./عند عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة، استخدم -٢

 للدخول إلى القائمة الفرعية إلعدادات الخاصية.بعد اختيار عنصر القائمة الرئيسية المطلوب، اضغط على -٣

./ لتحديد العنصر المطلوب وضبط اإلعدادات باستخدام /استخدم -٤

).إدخال (موافقللدخول على المستوى الثاني من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة، اضغط على -٥

) لإلنھاء وحفظ اإلعدادات.القائمة (Menuاضغط مرتان على -٦

*تعيدك الضغطة األولى إلى القائمة الرئيسية، أما الضغطة الثانية فتغلق قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.
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تأمين جھاز العرض

استخدام وظيفة كلمة المرور

تعيين كلمة المرور

) تظھر عندئٍذ صفحة الوضع/إدخال (MODE/ENTER موافق. اضغط على كلمة المرور > إدارةاذھب إلى قائمة -١
إعداد كلمة المرور.

.موافق ثم اضغط تغيير كلمة المرورحدد -٢

) أربعة ، ، ، تمثل مفاتيح األسھم األربعة (-٣
)، وفقاً لكلمة المرور ٤، ٣، ٢، ١أرقام على التوالي (

التي ترغب في إعدادھا، اضغط على مفاتيح األسھم 
إلدخال ستة أرقام لكلمة المرور.

أكد كلمة المرور الجديدة بإدخالھا مرة أخرى. -٤
 إلى OSDبمجرد تعيين كلمة المرور، تعود قائمة 

 (كلمة المرور).Password كلمة المرورصفحة 

 لتظليل /، اضغط على قفل التشغيللتنشيط وظيفة -٥
. أدخل كلمة تشغيل الختيار / واضغط قفل التشغيل

المرور مرة أخرى.

مالحظة

تظھر األرقام التي يتم إدخالھا في شكل نجوم على الشاشة. دّون كلمة المرور التي قمت باختيارھا واحفظھا في مكان آمن أوالً أو بعد •
إدخالھا مباشرًة حتى يتسنى لك العثور عليھا حال نسيانھا.

بمجرد إعداد كلمة المرور وتنشيط تأمين بدء التشغيل، ال يمكن استخدام الجھاز إال بعد إدخال كلمة المرور الصحيحة في كل مرة يتم •
فيھا تشغيله.

عند نسيان كلمة المرور

إذا أدخلت كلمة مرور غير صحيحة، فستظھر رسالة تفيد أنه تم 
إدخال إدخال كلمة مرور غير صحيحة، ثم تظھر بعد ذلك الرسالة 

. إذا كنت ال تتذكر إطالًقا كلمة المرور، يمكنك كلمة المرور الحالية
استخدام إجراء استرجاع كلمة المرور.

إذا قمت بإدخال كلمة مرور غير صحيحة خمس مرات على 
التوالي، فسُيغلق جھاز العرض تلقائًيا في مدة قصيرة.
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الدخول إلى إجراء استرجاع كلمة المرور

. سوف يعرض موافق ثوان على ٣اضغط مع االستمرار لمدة -١
جھاز اإلسقاط رقماً مشفراً على الشاشة.

اكتب الرقم وأوقف تشغيل الجھاز.-٢

ثم اطلب المساعدة من مركز الخدمة المحلي لفك شفرة الرقم، -٣
ربما ُيطلب منك تقديم مستندات أو إيصال الشراء للتأكد من أنك 

مستخدم مرخص لك باستخدام الجھاز.

تغيير كلمة المرور

.تغيير كلمة المرور > كلمة المرور>  إدارةاذھب إلى قائمة -١

.”إدخال كلمة المرور الحالية“) وتظھر عندئٍذ الرسالة الوضع/إدخال (MODE/ENTER موافقاضغط على -٢

إدخال كلمة المرور القديمة.-٣

. "إدخال كلمة المرور الجديدة"إذا كانت كلمة المرور صحيحة، فستظھر الرسالة •

إدخال إذا كانت كلمة المرور غير صحيحة، فستظھر رسالة تفيد بوجود خطأ في كلمة المرور، وتظھر الرسالة "•
 إللغاء التغيير أو محاولة إدخال كلمة BACK  لتعاود المحاولة. يمكنك الضغط على "كلمة المرور الحالية

مرور أخرى.

أدخل كلمة مرور جديدة.-٤

أكد كلمة المرور الجديدة بإدخالھا مرة أخرى.-٥

تعطيل وظيفة كلمة المرور

 .إيقاف الختيار / واضغط على قفل التشغيل > كلمة المرور > إدارةالقائمة لتعطيل حماية كلمة المرور اذھب إلى 
. أدخل كلمة المرور الحالية. ”إدخال كلمة المرور الحالية“وتظھر عندئٍذ الرسالة 

) إلى صفحة إعداد كلمة OSDإذا كانت كلمة المرور صحيحة، تعود قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (•
المرور. لن يكون عليك إدخال كلمة المرور في المرة القادمة التي تشّغل فيھا جھاز اإلسقاط.

إدخال إذا كانت كلمة المرور غير صحيحة، فستظھر رسالة تفيد بوجود خطأ في كلمة المرور، وتظھر الرسالة "•
 إللغاء التغيير أو محاولة إدخال كلمة BACK  لتعاود المحاولة. يمكنك الضغط على "كلمة المرور الحالية

مرور أخرى.

مالحظة
الحظ أنه على الرغم من تعطيل وظيفة كلمة المرور، فإنك بحاجة للمحافظة على كلمة المرور القديمة التي قد تحتاج إليھا إلعادة •

تنشيط وظيفة كلمة المرور من خالل إدخال كلمة المرور القديمة.
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ترقية البرامج الثابتة
 على الويب لتنزيل أحدث ملف برامج ثابتة.Vivitekاذھب إلى موقع -١

فكَّ ضغط الملف الذي تم تنزيله، ثم ابحث عن الملف المسمى -٢
.USB" وأحفظه على محرك أقراص فالش update_signed.zipبـ"

)FAT32 بتنسيق USB(نقترح استخدام محرك أقراص فالش 

 في الجانب الخلفي من USB في منفذ USBأدخل محرك أقراص فالش -٣
جھاز العرض.

.موافق واضغط على ترقية البرامج الثابتة > إدارةاذھب إلى قائمة .٤

 (نعم) لترقية إصدار البرنامج الثابت. أثناء عملية الترقية يرجى عدم إغالق جھاز العرض لحين انتھائھا.Yesحدد -٥

عندما ترى ھذه الرسالة "تمت الترقية بنجاح"، يعني ذلك أنه قد تم ترقية البرنامج الثابت.-٦
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تشغيل القوائم
مالحظة

) تختلف تبًعا لنوع اإلشارة المحدد وطراز جھاز العرض OSDيرجى مالحظة أن قوائم المعلومات المعروضة على الشاشة (•
المستخدم.

فضال عن أن عناصر القائمة تكون متاحة عندما يكشف جھاز اإلسقاط عن إشارة صالحة واحدة على األقل. إذا لم يكن ھناك أجھزة •
متصلة بجھاز اإلسقاط أو لم يتم اكتشاف أي إشارة، فتكون العناصر التي يمكن الوصول إليھا على القائمة محدودة.

الصورةقائمة العرض 

وضع شاشة 
العرض

يتمتع جھاز العرض بضبط مسبق ذي عدد من أوضاع الصور المعدة مسبقاً بحيث يمكنك االختيار 
من بينھا بما يتناسب مع بيئة التشغيل ونوع صورة إشارة الدخل.

: يتيح ھذا الوضع إمكانية زيادة مستوى سطوع الصورة المسقطة إلى أقصى قيمة، يناسب ساطع•
ھذا الوضع البيئات حيث تكون أعلى درجة من السطوع الزمة، مثل استخدام جھاز اإلسقاط في 

الغرف المضاءة جيداً.

: مع اللون المشبع جيدا والحدة المضبوطة ومستوى أعلى من السطوع تليفزيون بصورة مشرقة•
 (تليفزيون مشرق) مثالًيا لمشاھدة األفالم في غرفة معيشة حيث يوجد Vivid TVيعد وضع 

نسبة ضئيلة من الضوء المحيط.

: مع لون دقيق وأعمق تباين في مستوى سطوع أقل يعد وضع السينما مناسب لتشغيل السينما•
األفالم في بيئة ذات ضوء محيط منخفض كما ھو الحال في غرفة المعيشة.

: يعيد اإلعدادات المخصصة استناداً إلى أوضاع العرض المتوفرة حالًيا. يرجى المستخدم•
.٣٠"وضع المستخدم" في صفحة الرجوع إلى 

•ISFًال يتوفر إال عند تمكين  ليال :ISF.

•ISFال يتوفر إال عند تمكين  نھاًرا :ISF.

 في قائمة  صورة واضحة: يكون مخفًيا بشكل افتراضي. يعرض فقط عند تشغيل صورة واضحة•
.التحكم

•٣D مناسب لعرض صور ثالثية األبعاد ومقاطع فيديو ثالثية األبعاد. ال يتوفر ھذا الوضع إال :
عند تمكين وظيفة العرض ثالثي األبعاد.

•HLG) يعرض تأثيرات تقنية جاما ھجينية السجالت :HLG من خالل إضافة منحنى (
لوغاريتمي مع سطوع فائق أعلى اإلشارة. ال يتوفر ھذا الوضع إال عند:

.HLG، واكتشاف محتوى تلقائي الضبط على HDR > التحكم

وضع المستخدم
 تليفزيون بصورة مشرقة وساطع يمكن ضبط المستخدم  علىوضع شاشة العرضعند تعيين 
 كل على حدة.السينما

السطوع
كلما ارتفعت قيمة اإلعداد، زاد سطوع الصورة، اضبط ھذا العنصر بحيث تظھر المناطق السوداء 

في الصورة سوداء كما ھي وُتتاح مشاھدة تفاصيل المناطق الداكنة من الصورة.

التباين
كلما ارتفعت القيمة، زاد مستوى التباين بالصورة. استخدم ھذا العنصر لضبط أقصى مستوى من 

اللون األبيض بعد ضبط السطوع ليتناسب مع الدخل المحدد وبيئة العرض.

اللون
كلما انخفضت القيمة، تصبح الصورة أقل تشبعاً باأللوان. إذا كان اإلعداد مرتفعاً جداً، تصبح 

األلوان في الصورة قوية جداً مما يجعلھا غير واقعية.
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درجة خفيفة من 
اللون

كلما ارتفعت القيمة، مالت الصورة إلى اللون األخضر. كلما انخفضت القيمة، مالت الصورة إلى 
اللون األحمر.

كلما ارتفعت القيمة، زادت حدة الصورة،الحدة

متقدم

تحديد جاما

تشير الجاما إلى العالقة بين مصدر الدخل وسطوع الصورة. اختر وضع جاما المفضل لديك من 
.المستخدم/ ١٫٨/٢٫٠/٢٫١/٢٫٢/٢٫٣/٢٫٤/٢٫٥/٢٫٦بين األوضاع التالية 

HDRسطوع 

باستطاعة جھاز العرض ضبط مستويات سطوع الصورة تلقائًيا حسب مصدر الدخل. ويمكنك أيًضا 
تحديد مستوى سطوع يدوًيا لعرض الصور بجودة أفضل. فكلما كانت القيمة أعلى، تصبح الصورة 

أكثر إشراًقا؛ وكلما كانت القيمة أقل، تصبح الصورة أكثر ظلمة.

درجة الحرارة اللونية

تتوافر العديد من اإلعدادات مسبقة اإلعداد لدرجة الحرارة اللونية. قد تتباين اإلعدادات المتاحة طبًقا 
لنوع اإلشارة المحددة.

.دافئ ولمبة أصلية وبارد وعادي: : يحدد درجة حرارة لونية من بين الضبط المسبق•

يمكنك أيًضا تعيين درجة حرارة لونية مفضلة بضبط الخيارات التالية.

: يضبط مستويات التباين لأللوان األحمر واألخضر كسب أزرق/كسب أخضر/كسب أحمر•
واألزرق.

: يتيح ضبط مستويات السطوع الخاصة تشبع اللون األزرق/مقاصة أخضر/مقاصة أحمر•
باأللوان األحمر واألخضر واألزرق.
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متقدم
(ُيتبع)

إدارة األلوان

) من األلوان يتم ضبطھا. وعند اختيار كل لون، RGBCMYتوفر ھذه الوظيفة ست مجموعات (
يمكن ضبط نطاقه ومستوى تشبعه على حدة حسب ما تريد.

 (األزرق) أو B (األخضر) أو G (األحمر) أو R: يتيح تحديد لون من بين اللون األساسي•
C (السماوي) أو M (األرجواني) أو Y.(األصفر) 

: تؤدي زيادة النطاق إلى إدراج ألوان تدرج اللون•
مكونة من نسب إضافية من اللونين المجاورين. 

يرجى الرجوع إلى الشكل التوضيحي لمعرفة عالقة 
األلوان ببعضھا.

فعلى سبيل المثال، إذا حددت "أحمر" وضبطت 
"، فسيتم تحديد اللون األحمر الخالص ٠نطاقه على "

فقط في الصورة المعروضة. وتؤدي زيادة النطاق 
إلى إدراج األحمر المائل لألصفر واألحمر المائل 

لألرجواني.

: يضبط القيم حسبما تفضل. وسوف ينعكس التشبع•
 (أحمر) Redكل ضبط يتم عمله على الصورة على الفور. على سبيل المثال، إذا اخترت 

، فسيتأثر تشبع األحمر النقي فقط.٠وضبطت نطاقه على 

مالحظة

التشبع ھو مقدار اللون في صورة فيديو، ُتنتج اإلعدادات المنخفضة ألوان أقل تشبعاً؛ بينما يؤدي اإلعداد •
" إلى إزالة اللون من الصورة تماماً، وإذا كانت درجة التشبع عالية جًدا، فتصبح األلوان صارخة ٠"

وغير واقعية.

: يضبط القيم حسبما تفضل. وسيتأثر مستوى تباين اللون األساسي الذي قمت بتحديده. كسب•
وسوف ينعكس كل ضبط يتم عمله على الصورة على الفور.

مالحظة

/كسب أخضر/كسب أحمر" إلى "كسب/التشبع/تدرج اللون" يتم تغيير "أبيضعند اختيار "•
.كسب أزرق

أخضر

أزرق

أحمر
أصفر

أرجواني سماوي
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متقدم
(ُيتبع)

ViviSettings

: يتيح لك مزيًدا من المرونة لضبط تشبع األلوان. ويضمِّن خوارزميات لونية محسن اللون•
معقدة ليعرض بشكل سلسل ألواًنا مشبعة ودرجات دقيقة وتدريجات لونية وسيطة وصبغات 

بارعة.

: يوفر ضبًطا ذكًيا للتدريجات اللونية فقط من أجل معايرة لون بشرة األشخاص، نغمة حية•
وليست أي ألوان أخرى في الصورة. يمنع زوال درجات ألوان البشرة بسبب الضوء القادم 

من أشعة جھاز العرض، ويعرض كل درجة من درجات لون البشرة في أبھى صورھا.

•ViviPeaking ن تماًما المحتوى ذا الدقة العالية الكاملة : ھي تقنية الدقة الفائقة التي تحسِّ
من حيث اللون والتباين والبنية. وھي أيًضا تقنية تحسين التفاصيل التي تعزز التفاصيل 
السطحية لعرض صور واقعية على الشاشة. يمكن للمستخدمين ضبط مستويات الحدة 

وتحسين التفاصيل لالستمتاع بعرض أمثل.

•ViviMotion يمكنك استخدام ھذه الميزة لمشاھدة مقاطع الفيديو سريعة الحركة :
بسالسة من خالل مقارنة إطارات صور متتالية وإدراج إطار صورة وسيطة بينھم.

تقليل الضوضاء

يقوم بتقليل تشويش الصورة الكھربائي نتيجة استخدام مشغالت الوسائط المختلفة.

ViviBlack

التغيير التلقائي لمستوى اللون األسود للصور المعروضة من أجل تحسين مؤثرات نسبة التباين.

لون ساطع

تستخدم ھذه الخاصية أسلوًبا جديًدا لمعالجة األلوان وإجراء التحسينات لمستوى النظام بغرض 
توفير درجة إضاءة عالية وألوان ساطعة زاھية في الصورة. وتتيح ھذه الخاصية زيادة درجة 

% في الصور ذات درجات األلوان المتوسطة الشائعة في مشاھد الفيديو ٥٠السطوع بنسبة 
والمشاھد الطبيعية، وتظھر الصورة بجھاز العرض بشكل واقعي وباأللوان الطبيعية.
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إعادة ضبط وضع 
العرض الحالي

 المحدد إلى القيم المضبوطة سابًقا وضع شاشة العرضيعيد كل عمليات الضبط التي أجريتھا على 
في المصنع.
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إعداداتقائمة العرض 

العرض
يمكن تركيب جھاز العرض في السقف أو خلف الشاشة أو باستخدام مرآة واحدة أو أكثر.

.١٢"اختيار الموضع" في صفحة يرجى الرجوع إلى 

).OSDتحدد لغة قوائم العرض على الشاشة (اللغة

تتيح تحديد شاشة الشعار التي تظھر عند تشغيل الجھاز.شاشة البداية

السيارات خارج 
الموقت

يتيح إمكانية إيقاف تشغيل جھاز العرض تلقائًيا إذا لم يتم الكشف عن إشارة دخل بعد فترة زمنية 
معينة لمنع إھدار العمر االفتراضي للمصباح.

تشغيل الطاقة 
المباشرة

يتيح تشغيل جھاز العرض تلقائيا بمجرد توصيله بالطاقة باستخدام كبل الطاقة.

إعدادات القائمة

).OSD: تضبط موقع قائمة العرض على الشاشة (موضع القائمة•

: يضبط طول مدة بقاء المعلومات المعروضة على الشاشة نشطة بعد آخر وقت عرض القائمة•
ضغطة مفتاح.

: يضبط تشغيل رسائل التذكير وإيقاف تشغيلھا.الرسالة•

يسمح لجھاز العرض بالبحث بشكل تلقائي عن إشارة.مصدر تلقائي

إعدادات الصوت

: تأثير•

 التي تضمِّن MaxxAudio: تستخدم ھذه الوظيفة تقنية تحسين الصوت النمط•
دك بتجربة  خوارزميات موجية لتوفير تأثيرات رائعة ألصوات الجھير والثالثي، وتزوِّ

 (عادي) Normalصوت سينمائية عميقة. وفي ما يلي أوضاع الضبط المسبق للصوت: 
 User (ديناميكي) و Dynamic (موسيقى) وMusic (سينما) وCinemaو

(مستخدم).
 User (مستخدم) بتخصيص إعدادات الصوت، وعند اختيار وضع Userيتيح وضع 

 (إعدادات User Settings(المستخدم) يمكن ضبط إعدادات يدوية باستخدام وظيفة 
المستخدم).

 (المؤثر) إلى إيقاف تشغيل Effect (كتم الصوت) يؤدي ضبط Muteإذا تم تنشيط وظيفة 
وظيفة الكتم.

 كيلو ١ ھرتز، ٣٠٠ ھرتز، ١٠٠: حدد النطاقات الترددية المطلوبة (إعدادات المستخدم•
 كيلو ھرتز) لضبط المستويات حسب رغبتك. وتشير اإلعدادات ١٠ كيلو ھرتز، ٣ھرتز، 

التي تم ضبطھا ھنا إلى وضع المستخدم.

: يوقف تشغيل الصوت بشكل مؤقت.كتم الصوت•

: يضبط مستوى الصوت.الصوت•

•S/PDIF تمكين أو تعطيل :S/PDIF.

 إلى تأثير: تعود كل عمليات الضبط التي أجريتھا بشأن قائمة الضبط المسبق إلعدادات الصوت•
القيم المضبوطة سابًقا في المصنع.
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إدارةقائمة العرض 

إعدادات المصباح

: يحدد طاقة مناسبة للمصباح من بين األوضاع المتوفرة. وضع الضوء•

: توفر درجة سطوع كاملة للمصباح.عادي•

: تخفض درجة السطوع إلطالة عمر المصباح وتقلل الضوضاء الناجمة عن اقتصادي•
المروحة.

: ضبط طاقة المصباح تلقائًيا حسب مستوى سطوع المحتوى مع تحسين اقتصادي ديناميكي•
جودة عرض الصورة

.٤١"استبدال المصباح" في صفحة : يرجى الرجوع إلى ضبط موقت مصباح•

.ضوء الموقت: عرض معلومات ضوء الموقت•

HDMIإعدادات 

HDMIمدى •

اختر تنسيق اللون المناسب لتحسين جودة العرض.

 الواردة.HDMI: يحدد تلقائًيا مسافة ألوان مناسبة ومستوى اللون الرمادي إلشارة تلقائي•

 الكامل.RGB 0-255: يستخدم نطاق كامل•

 المحدود.RGB 16-235: يستغل نطاق محدود•

.٢٧"استخدام وظيفة كلمة المرور" في صفحة يرجى الرجوع إلى كلمة المرور

قفل المفتاح

باستخدام مفاتيح التحكم الموجودة في جھاز العرض عندما تكون وحدة التحكم عن ُبعد مقفلة، يمكنك 
منع تغيير إعدادات جھاز العرض دون قصد (من قِبل أطفال على سبيل المثال). عند تشغيل وظيفة 

Key Lock (تأمين المفاتيح) لن تعمل أي من مفاتيح التحكم على جھاز العرض باستثناء مفتاح 
 POWER.

 (المفتاح األيمن) في جھاز  ثواٍن على ٣إللغاء قفل مفاتيح اللوحة، اضغط مع االستمرار لمدة 
العرض أو وحدة التحكم عن بعد.

مالحظة

إذا أوقفت تشغيل جھاز العرض دون تعطيل قفل مفاتيح اللوحة، فسيظل جھاز العرض في حالة اإلقفال •
ھذه عند تشغيله في المرة المقبلة.

يمكنك إيقاف تشغيل مصابيح مؤشرات بيان حالة التحذير لتجنب أي مصدر إزعاج ضوئي عند LEDمؤشر 
عرض صور في غرفة مظلمة.
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 قائمة المعلوماتمعلومات

 يعرض اسم طراز جھاز العرض الحالي.:اسم الطراز•

: يعرض مصدر اإلشارة الحالي.المصدر•

: يعرض الدقة األصلية إلشارة الدخل.دقة الوضوح•

: يعرض عدد ساعات تشغيل المصباح.وقت استخدام مصدر المصباح•

: يعرض الوضع ثالثي األبعاد الحالي.وضع ثالثي أبعاد•

 لجھاز العرض.DLP: يعرض إصدارات النظام وإصدار البرامج الثابتة•

: يعرض الرقم التسلسلي لجھاز العرض.الرقم التسلسلي•
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الصيانة
يحتاج جھاز العرض إلى صيانة بطريقة سليمة، وينبغي عليك الحفاظ على العدسات نظيفة حيث يؤدي ظھور الغبار أو 

األتربة أو البقع على الشاشة إلى التقليل من جودة الصورة. يرجى االتصال بالموزع المعتمد أو فنيي الصيانة المؤھلين عند 
الحاجة إلى استبدال أية أجزاء أخرى، وعند تنظيف أي جزء من أجزاء جھاز العرض، قم بإيقاف تشغيله وافصل كبل 

الطاقة عنه أوالً.

تحذير

تجنب فتح أي غطاء موجود على جھاز العرض، حيث قد تتسبب الفولتية الكھربائية الخطيرة الموجودة داخل الجھاز في حدوث •
إصابات خطيرة، لذا، ال تقم بمحاولة إصالح الجھاز بنفسك. اترك كل أعمال الصيانة لمتخصصي الصيانة.

تنظيف العدسة
امسح العدسات برفق باستخدام ورق تنظيف العدسات، واحرص على عدم لمس العدسة بيديك.

تنظيف جھاز العرض من الداخل
امسح برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة، وفي حال صعوبة إزالة الغبار والبقع، استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء أو 

ماء ومنظف متعادل وامسح بقطعة قماش جافة وناعمة.

مالحظة

قم بإيقاف تشغيل جھاز العرض وافصل كبل طاقة التيار المتردد من مأخذ التيار قبل بدء عمل الصيانة.•

تأكد من أن العدسة باردة قبل التنظيف.•

تجنب استخدام منظفات أو مواد كيميائية غير تلك المذكورة أعاله. تجنب استخدام البنزين أو الثنر.•

تجنب استخدام رش المواد الكيميائية.•

استخدم قطعة قماش ناعمة أو ورق العدسات فقط.•
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استبدال المصباح
نظًرا لتشغيل جھاز العرض لفترات طويلة، تنخفض درجة إضاءة المصباح تدريجًيا كما يصبح المصباح عرضة للكسر، لذا 

فإننا نوصي باستبدال المصباح في حال ظھور رسالة تحذير على الشاشة. ال تحاول تركيب المصباح بنفسك. يرجى 
الرجوع إلى الفنيين المؤھلين الستبداله.

مالحظة

يصبح المصباح شديد السخونة بعد إيقاف جھاز العرض مباشرًة، لذا فقد تعرض أصابعك لالحتراق إذا قمت بلمس المصباح. وبناًء •
 دقيقة على األقل حتى يبرد المصباح قبل الشروع في استبداله.٤٥على ذلك يتعين عليك االنتظار لمدة 

ال تلمس الجزء الزجاجي من المصباح في أي وقت من األوقات، فقد يتعرض المصباح لالنفجار عند التعامل معه بصورة غير مناسبة •
مثل لمس الجزء الزجاجي للمصباح.

تختلف فترة استخدام المصباح باختالف نوع المصباح وعلى حسب بيئة االستخدام. ال يوجد ما يضمن أن يكون العمر االفتراضي لكل •
مصباح متطابق. قد ينتھي العمر االفتراضي لبعض المصابيح أو تقل عن العمل االفتراضي للمصابيح األخرى المماثلة.

قد ينفجر مصباح بسبب تعرضه الھتزاز أو صدمة أو تدھور وذلك كنتيجة الستخدام المصباح حتى انتھاء عمره االفتراضي تماًما. •
يختلف خطر االنفجار وفًقا لبيئة االستخدام أو الظروف المحيطة عند استخدام الجھاز والمصباح.

يتعين عليك ارتداء قفازات ونظارات حماية عند القيام بتصليح المصباح أو فكه.•

 دقائق على األقل إليقاف تشغيل ٥تتسبب دورات التشغيل واإليقاف السريعة في تلف المصباح وتقليل عمره االفتراضي. انتظر لمدة •
جھاز العرض بعد تشغيله.

ال تقم بتشغيل المصباح بالقرب من ورقة أو مالبس أو أي مواد قابلة لالشتعال كما يحظر تغطية المصباح بأية مواد.•

ال تقم بتشغيل المصباح في بيئة تحتوي على مواد قابلة لالشتعال مثل مرقق الدھان.•

عليك بتھوية المنطقة أو الغرفة تماًما عند تشغيل المصباح في بيئة مليئة باألكسجين (في الھواء). عند استنشاق غاز األوزون، فقد •
يتسبب ذلك في حدوث صداع وغثيان ودوار وغير ذلك من األعراض.

يشتمل المصباح على زئبق غير عضوي. وفي حالة انفجار المصباح، يتسرب ھذا الزئبق الموجود بداخله. اترك المنطقة التي يوجد •
 دقيقة على األقل لتفادي استنشاق أبخرة الزئبق، حيث تعد ھذه األبخرة ٣٠فيھا المصباح حال تحطمه أثناء تشغيله وقم بتھويتھا لمدة 

ضارة بصحة اإلنسان.
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إيقاف تشغيل جھاز العرض.-١

في حال تثبيت جھاز العرض من السقف، قم بإزالته-٢

افصل كبل الطاقة.-٣

) ١استخدم مفك لفك المسمار من الغطاء. (الرسم التوضيحي #-٤
)٢ارفع الغطاء إلى أعلى واخلعه. (الرسم التوضيحي #

) ٣فك المسمار من وحدة المصباح. (الرسم التوضيحي #-٥
)٤ارفع المقبض ثم ضع الوحدة. (الرسم التوضيحي #

أدخل وحدة المصباح الجديدة داخل جھاز العرض وأحكم ربط المسامير.-٦

استبدل غطاء المصباح وأحكم ربط المسمار.-٧

تشغيل جھاز العرض.  إذا لم يعمل المصباح بعد فترة التسخين، حاول إعادة تركيب المصباح.-٨

".ضبط موقت مصباح > إعدادات المصباح > إدارةأعد ضبط ساعات تشغيل المصباح. راجع قائمة "-٩

مالحظة

تخلص من المصباح المستعمل وفقاً للوائح المحلية.•

تأكد من إحكام ربط المسامير بشكل مناسب. قد يؤدي عدم إحكام ربط المسامير إلى حدوث إصابات أو حوادث.•

نظًرا ألن المصباح مصنوع من الزجاج، احرص على عدم إسقاط الوحدة أو خدش الزجاج.•

ال تستخدم المصباح القديم، فقد يؤدي ذلك إلى انفجار المصباح.•

تأكد من إيقاف تشغيل جھاز العرض واحرص على نزع كبل التيار المتردد قبل استبدال المصباح.•

ال تستخدم جھاز العرض عند إزالة غطاء المصباح.•

2
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٤٤

األبعاد
 مم (ارتفاع)١٢٩٫٧ مم (عمق) × ٢٥٤٫٠ مم (عرض) × ٣٦٧

التركيب في السقف

مسامير التركيب في السقف:
M4 x 8 = مم)٨ (بحد أقصى. طول 

الوحدة: مم



ملحق

رسائل مؤشر بيان الحالة
الضوء

الحالة والوصف

ام ر النظ االت مؤش ح
النظام في وضع االستعداد

النظام في وضع التشغيل

النظام في وضع التشغيل العادي

النظام قيد التبريد

جاٍر التنزيل

فشل بدء عجلة األلوان

فشل إعادة ضبط المعاير

انتھى عمر المصباح

غطاء المصباح غير مغلق

بحية ورة الش ر الص االت مؤش ح

تشغيل الصورة الشبحية

إيقاف تشغيل الصورة الشبحية

باح االت المص ح

خطأ في التشغيل العادي للمصباح

المصباح ال يضيء

رارة االت الح ح

 (سرعة المروحة الفعلية خارج السرعة المرغوبة)١خطأ المروحة 

 (سرعة المروحة الفعلية خارج السرعة المرغوبة)٢خطأ المروحة 

 (سرعة المروحة الفعلية خارج السرعة المرغوبة)٣خطأ المروحة 

 (سرعة المروحة الفعلية خارج السرعة المرغوبة)٤خطأ المروحة 

 (فوق درجة الحرارة المحدودة)١خطأ درجة الحرارة 

: إيقاف
: األحمر قيد التشغيل: األخضر قيد التشغيل: البرتقالي قيد التشغيل

: وميض أحمر: وميض أخضر: وميض برتقالي
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أوضاع التوافق

HDMI  (HDCP)التوقيت المدعوم لدخل 

توقيتات جھاز الكمبيوتر الشخصي•

مالحظة
. من الممكن VGA وبسبب القيود الخاصة ببطاقة الرسوم EDIDقد تكون التوقيتات المعروضة أعاله غير مدعومة بسبب ملف •

تعذر اختيار بعض التوقيتات.

النمطدقة الوضوح
التردد الرأسي 

(ھرتز)
التردد األفقي (كيلو 

ھرتز)

تردد وحدات 
البكسل (ميجا 

ھرتز)

تنسيق ثالثي األبعاد مدعوم

جنبا إلى جنبأعلى أسفل

٤٨٠ × ٦٤٠

VGA_60٢٥٫١٧٥ ٣١٫٤٦٩ ٩٤٠..٥٩ 
VGA_72٣١٫٥٠٠ ٣٧٫٨٦١ ٧٢٫٨٠٩ 
VGA_75٣١٫٥٠٠ ٣٧٫٥٠٠ ٧٥٫٠٠٠ 
VGA_85٣٦٫٠٠٠ ٤٣٫٢٦٩ ٨٥٫٠٠٨ 

٧٠٧٠٫٠٨٧٣١٫٤٦٩٢٨٫٣٢٢١_٤٠٠ × ٤٠٠٧٢٠ × ٧٢٠

٦٠٠ × ٨٠٠

SVGA_60٤٠٫٠٠٠ ٣٧٫٨٧٩ ٦٠٫٣١٧ 
SVGA_72٥٠٫٠٠٠ ٤٨٫٠٧٧ ٧٢٫١٨٨ 
SVGA_75٤٩٫٥٠٠ ٤٦٫٨٧٥ ٧٥٫٠٠٠ 
SVGA_85٥٦٫٢٥٠ ٥٣٫٦٧٤ ٨٥٫٠٦١ 

SVGA_120 فراغ) 
منخفض)

١١٩٫٨٥٤٧٧٫٤٢٥٨٣٫٠٠٠

٧٦٨  ×  ١٠٢٤

XGA_60٦٥٫٠٠٠ ٤٨٫٣٦٣ ٦٠٫٠٠٤ VV
XGA_70٧٥٫٠٠٠ ٥٦٫٤٧٦ ٧٠٫٠٦٩ 
XGA_75٧٨٫٧٥٠ ٦٠٫٠٢٣ ٧٥٫٠٢٩ 
XGA_85٩٤٫٥٠٠ ٦٨٫٦٦٧ ٨٤٫٩٩٧ 

XGA_120 فراغ) 
منخفض)

١١٩٫٩٨٩٩٧٫٥٥١١١٥٫٥

٧٥٧٥٦٧٫٥١٠٨_٨٦٤ × ٨٦٤١٢٥٢ × ١١٥٢
٦٠٫٠٠٣٥٫٨٢٠٤٦٫٩٩٦توقيت المفكرة ھرتز٦٠ عند ٥٧٦ × ١٠٢٤
٦٤٫٩٩٥٤١٫٤٦٧٥١٫٤١٩توقيت المفكرة ھرتز٦٥ عند ٦٠٠ × ١٠٢٤

٦٠٦٠٤٥٫٠٠٠٧٤٫٢٥٠_٧٢٠ × ٧٢٠١٢٨٠ × ١٢٨٠VV
٧٦٨١٢٨٠ × ١٢٨٠ x 768_60٥٩٫٨٧٠٤٧٫٧٧٦٧٩٫٥VV

٨٠٠ × ١٢٨٠

WXGA_60٥٩٫٨١٠٤٩٫٧٠٢٨٣٫٥٠٠VV
WXGA_75٧٤٫٩٣٤٦٢٫٧٩٥١٠٦٫٥٠٠
WXGA_85٨٤٫٨٨٠٧١٫٥٥٤١٢٢٫٥٠٠

WXGA_120 فراغ) **
منخفض)

١١٩٫٩٠٩١٠١٫٥٦٣١٤٦٫٢٥

١٠٢٤ × ١٢٨٠
SXGA_60١٠٨٫٠٠٠ ٦٣٫٩٨١ ٦٠٫٠٢٠ VV
SXGA_75٧٥٫٠٢٥٧٩٫٩٧٦١٣٥٫٠٠٠
SXGA_85٨٥٫٠٢٤٩١٫١٤٦١٥٧٫٥٠٠

٩٦٠ × ١٢٨٠
٦٠٦٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠١٠٨_٩٦٠ × ١٢٨٠VV
٨٥٨٥٫٠٠٢٨٥٫٩٣٨١٤٨٫٥٠٠_٩٦٠ × ١٢٨٠

٦٠٦٠٫٠١٥٤٧٫٧١٢٨٥٫٥٠٠_٧٦٨ × ٧٦٨١٣٦٠ × ١٣٦٠VV
٩٠٠ × ١٤٤٠WXGA+_60٥٩٫٨٨٧٥٥٫٩٣٥١٠٦٫٥٠٠VV
١٠٥٠ × ١٤٠٠SXGA+_60٥٩٫٩٧٨٦٥٫٣١٧١٢١٫٧٥٠VV
١٢٠٠ × ١٦٠٠UXGA١٦٢٫٠٠٠ ٦٠٫٠٠٠٧٥٫٠٠٠VV
٦٠٥٩٫٩٥٤٦٥٫٢٩٠١٤٦٫٢٥٠_١٠٥٠ × ١٠٥٠١٦٨٠ × ١٦٨٠VV

MAC13٦٦٫٦٦٧٣٥٫٠٠٠٣٠٫٢٤٠ ھرتز٦٧ عند ٤٨٠ × ٦٤٠
MAC16٧٤٫٥٤٦٤٩٫٧٢٢٥٧٫٢٨٠ ھرتز٧٥ عند ٦٢٤ × ٨٣٢
MAC19٧٥٫٠٢٠٦٠٫٢٤١٨٠٫٠٠٠ ھرتز٧٥ عند ٧٦٨ × ١٠٢٤
MAC21٧٥٫٠٦٦٨٫٦٨١٠٠٫٠٠ ھرتز٧٥عند ٨٧٠ × ١١٥٢
 ٦٠ عند ١٠٨٠ × ١٩٢٠

ھرتز
٦٠٦٠٦٧٫٥١٤٨٫٥_١٠٨٠ × ١٩٢٠VV

 ٦٠ عند ١٢٠٠ × ١٩٢٠
ھرتز

٦٠_١٢٠٠ × ١٩٢٠ 
(تقليل الوميض) 

٥٩٫٩٥٧٤٫٠٣٨١٥٤VV

 ١٢٠ عند ١٠٨٠ × ١٩٢٠
ھرتز

١٢٠_١٠٨٠ × ١٩٢٠
 فقط)HDMI 2.0(دعم 

١٢٠٫٠٠٠١٣٥٫٠٠٠٢٩٧

٢١٦٠ × ٣٨٤٠
٣٠_٢١٦٠ × ٣٨٤٠

٤K2Kلطراز 
٣٠٦٧٫٥٢٩٧

٢١٦٠ × ٣٨٤٠
٦٠_٢١٦٠ × ٣٨٤٠

4K2K لطراز 
 فقط)HDMI 2.0(دعم 

٦٠١٣٥٥٩٤
٤٦



توقيتات الفيديو•

جدول عمق األلوان•

دقة الوضوحالتوقيت
التردد األفقي (كيلو 

ھرتز)
التردد الرأسي 

(ھرتز)

تردد الساعة 
النقطية (ميجا 

ھرتز)

تنسيق ثالثي األبعاد مدعوم

جنبا إلى جنبأعلى أسفلملء اإلطار

 480i١٤٤٠(٧٢٠ (x 480١٥٫٧٣٥٩٫٩٤٢٧
 480p٤٨٠٣١٫٤٧٥٩٫٩٤٢٧ × ٧٢٠
 576i٥٧٦١٥٫٦٣٥٠٢٧) × ١٤٤٠(٧٢٠
 576p٥٧٦٣١٫٢٥٥٠٢٧ × ٧٢٠

 720/50p٧٢٠٣٧٫٥٥٠٧٤٫٢٥ × ١٢٨٠VVV
 720/60p٧٢٠٤٥٫٠٠٦٠٧٤٫٢٥ × ١٢٨٠VVV

 1080/24P١٠٨٠٢٧٢٤٧٤٫٢٥ × ١٩٢٠VVV
 1080/25P١٠٨٠٢٨٫١٣٢٥٧٤٫٢٥ × ١٩٢٠
 1080/30P١٠٨٠٣٣٫٧٥٣٠٧٤٫٢٥ × ١٩٢٠
 1080/50i١٠٨٠٢٨٫١٣٥٠٧٤٫٢٥ × ١٩٢٠V
 1080/60i١٠٨٠٣٣٫٧٥٦٠٧٤٫٢٥ × ١٩٢٠V
  1080/50P١٠٨٠٥٦٫٢٥٥٠١٤٨٫٥ × ١٩٢٠VV
 1080/60P١٠٨٠٦٧٫٥٦٠١٤٨٫٥ × ١٩٢٠VV

 2160/24P
 HDMI 2.0 (دعم ٢١٦٠ × ٣٨٤٠

فقط)
٥٤٢٤٢٩٧

 2160/25P
 HDMI 2.0 (دعم ٢١٦٠ × ٣٨٤٠

فقط)
٥٦٫٢٥٢٥٢٩٧

 2160/30P
 HDMI 2.0 (دعم ٢١٦٠ × ٣٨٤٠

فقط)
٦٧٫٥٣٠٢٩٧

 2160/50P
 HDMI 2.0 (دعم ٢١٦٠ × ٣٨٤٠

فقط)
١١٢٫٥٥٠٥٩٤

 2160/60P
 HDMI 2.0 (دعم ٢١٦٠ × ٣٨٤٠

فقط)
١٣٥٦٠٥٩٤

 بت١٢ بت١٠ بت٨عينات التشبع اللوني الفرعيةتنسيق العرض (معدل التحديث) 

 4K/60p)  ھرتز)٦٠ 
الالنعم ص٠٤:٠٤:٠٤
نعمنعمنعم ص٠٤:٠٢:٠٢
نعمنعمنعم ص٠٤:٠٢:٠٠

 4K/24p)  ھرتز)٢٤ 
نعمنعمنعم ص٠٤:٠٤:٠٤
نعمنعمنعم ص٠٤:٠٢:٠٢
نعمنعمنعم ص٠٤:٠٢:٠٠
٤٧



استكشاف األعطال وإصالحھا
يرجى الرجوع إلى األعطال وإجراءات اإلصالح الموضحة أدناه قبل إرسال جھاز العرض للصيانة، وفي حال استمرار 

المشكلة، بادر باالتصال بالموزع المحلي أو مركز الصيانة. يرجى الرجوع أيًضا إلى "رسائل مؤشر بيان الحالة".

مشكالت بدء التشغيل

في حال عدم صدور أي وميض:

تأكد من توصيل طرف كبل الطاقة بجھاز العرض بإحكام والطرف اآلخر بمأخذ التيار الكھربائي.•

اضغط على زر الطاقة مجدًدا.•

انزع كبل الطاقة وانتظر برھة من الوقت ثم أعد توصيله واضغط على زر الطاقة مجدًدا.•

مشكالت الصورة

في حال عرض مصدر البحث:

 في وحدة التحكم عن بعد الختيار مصدر دخل نشط. (المصدر) Sourceاضغط على •

تأكد من تشغيل المصدر الخارجي وتوصيله.•

بالنسبة لتوصيل الكمبيوتر تأكد من تشغيل منفذ الفيديو الخارجي لجھاز الكمبيوتر المحمول. يرجى الرجوع إلى دليل •
الكمبيوتر.

إذا كانت الصورة خارج التركيز البؤري:

اضبط عجلة التركيز البؤري أثناء عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. (ينبغي عدم تغيير مقاس الصورة، •
وفي حال حدوث ذلك، عليك بضبط الزوم وليس التركيز البؤري.)

افحص عدسة العرض لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى تنظيف أم ال.•

مشكالت وحدة التحكم عن بعد

في حال توقف وحدة التحكم عن بعد عن العمل:

تأكد من عدم وجود أي عائق أمام مستقبل وحدة التحكم عن بعد الموجود في مقدمة جھاز العرض. استخدم وحدة التحكم •
عن بعد في نطاق االستخدام الفعال.

قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد إلى الشاشة أو الجزء األمامي أو الخلفي لجھاز العرض.•

حرك وحدة التحكم عن بعد بحيث أمام أو خلف جھاز العرض وليست إلى أحد جانبيه.•
٤٨
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