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FCCהתראת 

-. מגבFCC של חוקי ה-15, בכפוף לחלק Bציוד זה נבדק ונמצא כעומד במגבלות מכשיר דיגיטלי סוג 
-לות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בהתקנה ביתית. ציוד זה מייצר אנרגיה בתדי

רות רדיו, משתמש בה ויכול להקרין אותה ואם הוא לא מותקן בהתאם להוראות והשימוש בו אינו 
בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. אולם, אין ערובה לכך שהפרעה 
-לא תתרחש בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, הני

תנת לזיהוי באמצעות כיבוי הציוד שבנדון והפעלתו, אנו מעודדים את המשתמש לנסות לתקן את 
ההפרעה באמצעות אחד הצעדים הבאים, או כמה מהם:

כוון מחדש את האנטנה או מקם אותה במקום אחר.•

הגדל את המרחק בין הציוד למקלט.•

חבר את הציוד לשקע חשמלי הנמצא במעגל שונה מזה שהמקלט מחובר אליו•

או התיעץ עם הסוכן או טכנאי טלוויזיה/רדיו מנוסה לקבלת עזרה.•

. ההפעלה בכפוף לשני התנאים הבאים:FCC של חוקי ה-15מכשיר זה עומד בדרישות חלק 

אסור שמכשיר זה יגרום להפרעה מזיקה, וכן .1

מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה..2
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הוראות בטיחות

קרא את כל ההוראות האלה לפני שאתה מפעיל את המקרן שלך ושמור אותן לשימוש בעתיד.

קרא את ההוראות.1
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר.

הערות ואזהרות.2
יש למלא אחר כל ההערות והאזהרות שבהוראות ההפעלה.

ניקוי.3
נתק את המקרן מהשקע בקיר לפני הניקוי. השתמש במטלית לחה לניקוי החלק החיצוני של 

המקרן. אל תשתמש בנוזלים או בתרסיסי ניקוי.

אביזרים.4
אל תניח מוצר זה על עגלה, דוכן או שולחן שאינם יציבים. המוצר עלול ליפול, והדבר יגרום למוצר 

נזק חמור.
שמור על חומרי האריזה עשויי הפלסטיק (שמגיעים עם המקרן, האביזרים והחלקים האופציונליים) 
הרחק מהישג ידם של ילדים משום ששקיות אלה עלולות לגרום למוות בחנק. היזהר באופן מיוחד 

בקרבת ילדים קטנים.

אוורור.5
המקרן מצויד בחורי אוורור (שאיבה) וחורי אוורור (פליטה).

אל תחסום חריצים אלה ואל תניח דבר בקרבתם, אחרת עלול להצטבר חום פנימי, דבר שישחית 
את איכות התמונה או יזיק למקרן.

מקורות אספקת כוח.6
בדוק שמתח ההפעלה של היחידה שלך זהה למתח של אספקת הכוח המקומית שלך.

שירות.7
אל תנסה לבצע פעולות שירות במקרן זה בעצמך. הפנה את כל פעולות השירות לאיש שירות 

מוסמך.

חלקי חילוף.8
כאשר נדרשים חלקי חילוף, ודא שחלקי החילוף מצוינים על ידי היצרן. תחליפים לא מורשים 

עלולים לגרום לשריפה, התחשמלות או סכנות אחרות.

התעבות לחות.9
לעולם אל תפעיל מקרן זה מיד לאחר שהעברת אותו ממקום קר למקום חם. כאשר המקרן חשוף 

לשינוי טמפרטורה שכזה, לחות עלולה להתעבות על העדשה ועל חלקים פנימיים חיוניים. כדי 
למנוע מהיחידה נזק נוסף, אל תשתמש במקרן במשך שעתיים לפחות כאשר יש שינויי טמפרטורה 

קיצוניים או פתאומיים.



ACהערות לגבי חוט אספקת הכוח 

 עומד בדרישות המדינות בהם תשתמש במקרן זה. אנא ודא מה סוג תקע ה-ACחוט אספקת הכוח 
AC שלך בעזרת האיורים שלהלן וודא שנעשה שימוש בחוט אספקת הכוח AC הנכון. אם חוט אספקת 

 שלך, אנא פנה אל סוכן המכירות שלך. AC המסופק אינו תואם את שקע אספקת הכוח ACהכוח 
 עם תקע הארקה. אנא ודא שהשקע שלך תואם לתקע. אל תקלקל ACמקרן זה מצויד בכבל חשמל 

את מטרת הבטיחות של תקע הארקה זה. אנו ממליצים בחום להשתמש במכשיר מקור וידאו שגם 
 עם תקע הארקה כדי למנוע הפרעה באות בשל שינויי מתח.ACמצויד בכבל חשמל 

עבור ארה"ב וקנדהוסין  עבור אוסטרליה

עבור בריטניה

הארקה

עבור יבשת אירופה

הארקה

הארקה

הארקה
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הקדמה

תכולת האריזה
הוצא את התכולה מהאריזה בזהירות, וודא שיש ברשותך את כל הפריטים שמוצגים להלן. אם פריט 

כלשהו חסר, פנה למקום הרכישה.

אביזרים שכלולים כסטנדרט

AAA סוללות בגודל 2שלט-רחוקמקרן

מדריך להתחלה מהירהכבל חשמלHDMIכבל 

 אלחוטיUSBמחבר מדריך בטיחותתעודת אחריות
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סקירה של המקרן.

לוח בקרה.2כיסוי נורה.1
טבעת מיקוד.4כיסוי העדשה.3
חיישן קדמי לשלט רחוק אינפרה-אדום.6טבעת זום.5
ידית שחרור מהיר.8עדשת הקרנה.7
פתחי אוורור (לפליטת אוויר) .10רגליות כוונון.9

פתחי אוורור (לכניסת אוויר) .12תושבת אבטחה.11
 אלחוטיUSBיציאה נסתרת למחבר .14רמקול.13
12Vשקע חשמלי .16חורי הרכבה בתקרה.15

להפעלת התקנים חיצוניים כמו מסך חשמלי או 
בקרת תאורה, וכן הלאה.

 (לשדרוגי קושחה)USB Mini-Bיציאת .RS-23218יציאת בקרה .17
SPDIFיציאת .HDMI20כניסות .19
חריץ נעילה נגד גניבה קנסינגטון .22שקע ליציאת שמע.21
USB Type-A  (USB 3.0)יציאת .USB Type-A  (USB 2.0) 24יציאת .23
ACשקע .25
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פקדים ופונקציות
מקרן ושלט-רחוק

 הפעלה/כיבוי.1
להפעלה וכיבוי של המקרן.

 ON(הפעלה)  /  OFF(כיבוי) 
להפעלה וכיבוי של המקרן.

)///לחצני חיצים (.2
) מופעל, לחצנים OSDכאשר תפריט התצוגה (

אלה משמשים כחיצי כיוון לבחירת פריטי 
התפריט הרצויים ולביצוע כוונונים.

3. OK(אישור) 
משמש לאישור הבחירה בתפריט.

4. Source(מקור) 
מציג את שורת בחירת המקור

5. Back(חזרה) 
לחזרה למסך הקודם. לחזרה לתפריט המסך 

הקודם, ליציאה ולשמירה של הגדרות התפריט.

 תפריט/.6
).OSDלהפעלה של תפריט המסך (

נורית חיווי לציון מצב ההפעלה.7
.)45" בעמוד LEDהודעות מחוון "(ראה 

נורית חיווי לציון אזהרת טמפרטורה.8
.)45" בעמוד LEDהודעות מחוון "(ראה 

נורית חיווי לציון מצב המנורה.9
.)45" בעמוד LEDהודעות מחוון "(ראה 

10.HDMI1/HDMI2
 HDMI או HDMI 1לבחירת מקור קלט שהוא 

2.
לחצני מספרים.11
תיקון עיוות.12

להצגת התפריט של תיקון עיוות.
בהירות.13

להצגת סרגלי ההגדרה לכוונון ערכי הבהירות 
הדרושים.
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התקנת סוללות
לחץ כדי לפתוח את כיסוי הסוללות, כמו .1

באיור.

הוצא את הסוללות הישנות (אם ישנן) והתקן .2
. ודא שהקטבים החיוביים AAAשתי סוללות 

והשליליים ממוקמים כהלכה, כמו באיור.

החזר את כיסוי הסוללות למקומו, עד שיינעל .3
במקומו בנקישה.

זהירות

קיימת סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בסוג לא נכון.•

השלך סוללות משומשות לפי ההוראות.•

ודא שהצדדים השלילי והחיובי מונחים בצדדים הנכונים בעת החדרת הסוללה.•

הערה

שמור את הסוללות הרחק מהישג ידם של ילדים. סכנת מוות נשקפת לבולע סוללות בטעות.•

הסר את הסוללות מהשלט הרחוק אם אינך משתמש בו לפרק זמן ממושך.•

אל תשליך סוללות משומשות בפסולת הביתית. השלך סוללות משומשות בהתאם לתקנות המקומיות.•

נשקפת סכנת התפוצצות אם הסוללות מונחות שלא כיאות. החלף את כל הסוללות בסוללות חדשות.•

אסור לשמור סוללות בתוך מים או אש או בקרבתם, אחסנו סוללות במקום יבש, קריר וחשוך.•

אם יש חשד לנזילה מהסוללות, נגב את הנזילה והחלף את הסוללות בסוללות חדשות.•

אם הנזילה מכתימה את בגדיך או נוגעת בעורך, שטוף היטב במים מיד.•
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הפעלת השלט הרחוק
כוון את השלט הרחוק לחיישן האינפרה-אדום של השלט הרחוק ולחץ על הלחצן.

הפעלת המקרן מקדימה•

הערה

אל תכוון את הלייזר ישירות אל עיני אנשים (בייחוד ילדים קטנים). הדבר עלול לפגוע בעיניים.•

השלט הרחוק עלול שלא לפעול כאשר יש אור שמש או אור חזק אחר, כגון נורת פלורסצנט, המאירים על •
החיישן של השלט רחוק.

הפעל את השלט הרחוק ממקום שבו חיישן השלט הרחוק נראה לעין.•

אל תפיל את השלט הרחוק ואל תטלטל אותו.•

שמור את השלט הרחוק מחוץ למקומות בהם הטמפרטורה או הלחות גבוהות מאוד.•

אל תרטיב את השלט הרחוק ואל תניח עליו חפצים רטובים.•

אל תפרק את השלט הרחוק.•

7m

5m
15 15

8m
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מיקום המקרן

בחירת מיקום
לפני שתבחר מיקום להתקנת המקרן, הבא בחשבון את הגורמים הבאים:

הגודל והמיקום של המסך•

מיקום שקע החשמל•

המיקום והמרחק בין המקרן ויתר הציוד•

ניתן להתקין את המקרן בכמה דרכים.

 לבחירת / ולחץ על הקרנה >  תפריט (הגדרות)SETTINGSלאחר הפעלת המקרן, עבור אל 
הגדרה.

מלפנים.1

בחר במיקום זה כשהמקרן מונח על שולחן מול 
המסך. זו הדרך הפופולרית ביותר למיקום 

המקרן, להנאה מהתקנה מהירה ומיכולת ניידות.

מאחור.2

בחר במיקום זה כשהמקרן מונח על שולחן 
מאחורי המסך. לתשומת לבך, נדרש מסך מיוחד 

להקרנה מאחור.

מלפנים + תקרה.3

בחר במיקום זה כשהמקרן תלוי הפוך מול המסך. 
לתליית המקרן על התקרה, יש לרכוש את ערכת 

התלייה על קיר/תקרה מהמשווק. 

מאחור + תקרה.4

בחר במיקום זה כשהמקרן תלוי הפוך מאחורי 
המסך. לתשומת לבך, לצורך התקנה במיקום זה 

נדרשים מסך מיוחד להקרנה מאחור וערכת 
תלייה על קיר/תקרה.
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קבלה של גודל תמונה מוקרנת מועדף
המרחק בין עדשת המקרן והעדשה, הגדרת הזום (אם זמינה) ופורמט הווידאו – כולם משפיעים על 

גודל התמונה המוקרנת.

ממדי ההקרנה

16:9, וזה של התמונה המוקרנת הוא 9: 16יחס הגובה-הרוחב של המסך הוא •
מרחק מהמסך (מ"מ)גודל המסך

אלכסון
ר' (מ"מ)ג' (מ"מ)

אורך מינימלי
ממוצע

אורך מקסימלי

(זום מינימלי)(זום מקסימלי)מ"מאינץ'

30762374664750863976

401016498886100111511302

5012706231107125114391627

6015247471328150117271953

7017788721550175120152278

8020329961771200123022603

90228611211992225125902929

100254012452214250228783254

110279413702435275231663580

120304814942657300234543905

130330216192878325237414231

140355617433099350240294556

150381018683321375243174881

160406419923542400346055207

170431821173763425348935532

180457222413985450351805858

190482623664206475354686183

200508024914428500357566509

210533426154649525360446834

220558827404870550463317159

230584228645092575466197485

240609629895313600469077810

250635031135535625471958136

260660432385756650474838461

270685833625977675477708787

280711234876199700480589112

290736636116420725583469437

300762037366641750586349763

גוב

רוח
מרחק ההקרנה

מרכז העדשה

מסך
, מסך אלכסוני16:9

קיזוז אנכי
13



 מ"מ.3,454 אינץ', מרחק ההקרנה המומלץ הוא 120לדוגמה, אם אתה משתמש במסך של 
 Distance from" מ"מ, ההתאמה הקרובה ביותר בעמודה   5,000אם מרחק ההקרנה שנמדד הוא 

screen (mm)" מ').4.3 אינץ' (כ-170 מ"מ. הנתונים בשורה זו מראים שנדרש מסך של 4,893 היא 

הערה
כל המדידות הן מקורבות ועשויות להיות שונות מהגדלים בפועל. •

אם בכוונתך להתקין את המקרן באופן קבוע, מומלץ לבדוק פיזית את גודל ומרחק ההקרנה באמצעות 
המקרן עצמו עוד לפני ההתקנה, כדי להתאים את המאפיינים האופטיים של המקרן. זה יעזור לך לזהות את 

המקום המיטבי המדויק להתקנת המקרן.

למיטוב איכות ההקרנה, מומלץ להשתמש בערכים שמצוינים בתאים שאינם אפורים.•

הערכים בתאים האפורים הם לרפרנס בלבד.•

הזזה של עדשת ההקרנה

הערה

יש להפסיק לסובב את חוגת הכוונון כששומעים את צליל הנקישה שמסמן שהחוגה הגיעה לקצה. סיבוב יתר •
של החוגה עלול לגרום נזק.

1V

 min.      0 V         
 max.     0.1 V         

הקרנה חזיתית 
משולחן

מינימום
מקסימום
14



כוונון גובה המקרן

המקרן מצויד ברגלית כוונון קדמית אחת, ובשתי רגלי כוונון אחוריות.
רגלי כוונון אלה משנות את גובה התמונה ואת זווית ההקרנה.

משוך בידית השחרור המהיר והרם את קדמת המקרן. לאחר שהתמונה ממוקמת במקום שרצוי .1
לך, שחרר את ידית השחרור המהיר כדי לנעול את הרגלית במקום. תוכל גם להבריג את רגלית 

הכוונון הקדמית כדי לשנות את גובה התמונה.
השתמש ברגלית הכוונון האחורית כדי לבצע כוונון עדין של הזווית האופקית..2

כדי לקצר את אורך הרגלית, הברג את רגלית הכוונון בכיוון ההפוך.

הערה

כדי לא לקלקל את המקרן, ודא שרגליות הכוונון מוברגות פנימה עד הסוף לפני הנחת המקרן באריזת •
המנשא שלו.

כוונון המיקוד והזום של המקרן

מקד את התמונה על ידי סיבוב טבעת המיקוד. לשם מיקוד מומלץ להשתמש בתמונה דוממת ("סטיל")..1

כוונן את גודל התמונה על ידי החלקת טבעת הזום..2

רגלית כוונון קדמית

רגלית כוונון אחורית רגלית כוונון אחורית

טבעת מיקוד

טבעת זום
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תפעול

 האלחוטיUSBהתקנה של מחבר ה-
 האלחוטי. הקפד להחזיר את הכיסוי אחרי חיבור USBפעל לפי ההוראות שלהלן להתקנת מחבר ה-

 האלחוטי. אין להפעיל את המוצר אם הכיסוי לא במקומו.USBמחבר ה-

הפעלת המקרן
 וכבל(י) האות ההיקפי(ים).ACהשלם את חיבורי חוט אספקת הכוח .1

 בשלט-רחוק  (הפעלה)ON   במקרן או על לחץ על .2
כדי להפעיל את המקרן.

למקרן נדרשת כדקה בערך כדי להתחמם. 

, DVDהפעל את המקור שלך (מחשב, מחשב נישא, .3
וכו'.). המקרן מזהה את המקור שלך באופן אוטומטי 

כאשר הגדרת "מקור אוטומטי" מופעלת.

' אין קליטהאם המקרן לא מזהה אות תקף, ההודעה '•
תמשיך להיות מוצגת.

אזהרה

לעולם אל תסתכל לתוך העדשה כאשר הנורה פועלת. הדבר עלול לפגוע בעיניך.•

נקודת מיקוד זו מרכזת טמפרטורה גבוהה. אל תניח חפץ כלשהו בקרבתה כדי למנוע סכנת שריפה.•

כיבוי המקרן
 בשלט-רחוק כדי לכבות את מנורת המקרן. ההודעה   (כיבוי)OFF   במקרן או על לחץ על .1

Power off Please press power againהמכשיר כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל) 
 תופיע על המסך.מחדש)

 בשלט-רחוק פעם נוספת כדי לאשר.  (כיבוי)OFF   במקרן או על לחץ על .2
אם ברצונך לשוב ולהפעיל את המקרן, עליך להמתין עד שהמקרן יסיים את מחזור הקירור •

  (הפעלה)ON   במקרן או על וייכנס למצב המתנה. במצב המתנה, פשוט לחץ על 
בשלט-רחוק כדי להפעיל את המקרן מחדש.

 משקע החשמל ומהמקרן.ACנתק את חוט אספקת הכוח .3
אל תפעיל את המקרן מיד לאחר כיבויו..4

1
2

3
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חיבור
בעת חיבור מקור אות למקרן, ודא ביצוע הפעולות הבאות:

כבה את כל הציוד לפני שתחבר חיבורים כלשהם..1

השתמש בכבלי האות הנכונים עבור כל מקור..2

ודא שהכבלים הוחדרו בחזקה..3

חשוב

בחיבורים המוצגים לעיל, יש כבלים שייתכן ואינם כלולים באריזת המקרן. תוכל לרכוש אותם בחנות •
אלקטרוניקה.

איורי החיבורים שלעיל הם רק להתיחסות. שקעי החיבור האחוריים הקיימים בכל מקרן משתנים לפי דגם •
המקרן.

 מתאים.RS-232 כדי שתוכל לחבר את המקרן באמצעות כבל 9600בדוק את קצב הבאוד של המחשב ב-•

HDMIכבל .2 לשליטה במסך12Vטריגר .1

כבל שמע.A(4 ל-Mini-B (סוג USBכבל .3

 עבור נגן USBהתקן אחסון עם חיבור .SPDIF6כבל .5
המדיה, לשדרוג קושחה

RS232כבל .7

2 2

4

2

1

67

3

5

6
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שידור מסך באמצעות סמארטפון, טאבלט או מחשב
שידור מסך מאפשר לך לשדר באופן אלחוטי תוכן מסמארטפונים, טאבלטים ומחשבים (שפועלת בהם 

) שמחוברים לאותה רשת שאליה Windows או iOS , MacOS , Androidמערכת הפעלה מסוג 
מחובר המקרן.

הערה

•Vivitek לא יכולה להבטיח יכולת פעולה הדדית עבור כל המותגים והדגמים של ההתקנים הנזכרים לעיל 
שמצויים בשוק.

 ועוד, לא תומכות בשידור Netflix , Amazon Videoאפליקציות מסוימות של סטרימינג בזמן אמת, כמו •
מסכים דרך המקרן.

 לא תומכים בידור מסכים דרך המקרן.DRM שמוגנים באמצעות iTunesסרטים מ-•
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iOSשידור מסך עם התקן 

.16" בעמוד הפעלת המקרן"הפעל את המקרן. ראה .1

. 19" בעמוד Wi-Fiחיבור לרשת ". ראה Wi-Fiחבר את המקרן לרשת .2

 שאליה מחובר המקרן.Wi-Fiחבר את ההתקן לאותה רשת .3

.iOSהחלק כלפי מעלה מתחתית מסך ההתקן כדי לגשת אל קונסולת הבקרה של .4

.iOS בקונסולת הבקרה של  (שיקוף מסך)Screen Mirroringהקש על הלחצן .5

".Vivitek, בחר בהתקן שנקרא " (שיקוף מסך)Screen Mirroringבתפריט .6

 יוצג במקרן.iOSהמסך של התקן ה-.7
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MacOSשידור מסך עם התקן 

.16" בעמוד הפעלת המקרן"הפעל את המקרן. ראה .1

. 19" בעמוד Wi-Fiחיבור לרשת ". ראה Wi-Fiחבר את המקרן לרשת .2

 שאליה מחובר המקרן.Wi-Fiחבר את ההתקן לאותה רשת .3

 (שיקוף מסך). Screen Mirroringפתח את תפריט הסטטוס בראש המסך ולחץ על הלחצן .4

".Vivitek (שיקוף מסך), בחר בהתקן שנקרא "Screen Mirroringבתפריט .5

 יוצג במקרן.MacOSהמסך של התקן ה-.6
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Androidשידור מסך עם התקן 

.16" בעמוד הפעלת המקרן"הפעל את המקרן. ראה .1

. 19" בעמוד Wi-Fiחיבור לרשת ". ראה Wi-Fiחבר את המקרן לרשת .2

 שאליה מחובר המקרן.Wi-Fiחבר את ההתקן לאותה רשת .3

הפעל את פונקציית השידור האלחוטי בהתקן..4

הערה

 משתמש בשם שונה עבור תכונת שידור המסך. היוועץ Androidכל מותג סמארטפון/טאבלט מבוסס-•
במדריך למשתמש של ההתקן שברשותך, או פנה למוקד התמיכה של יצרן ההתקן, כדי לגלות את השם של 

תכונת השידור בהתקן שבו אתה משתמש.

".Vivitekבתפריט השידור האלחוטי, בחר בהתקן שנקרא ".5

 יוצג במקרן.Androidהמסך של התקן ה-.6

Windowsשידור מסך עם מחשב 

.16" בעמוד הפעלת המקרן"הפעל את המקרן. ראה .1

. 19" בעמוד Wi-Fiחיבור לרשת ". ראה Wi-Fiחבר את המקרן לרשת .2

 שאליה מחובר המקרן.Wi-Fiחבר את המחשב לאותה רשת .3

 במחשב. Chromeהפעל את דפדפן .4

 בפינה הימנית או השמאלית העליונה של חלון הדפדפן.לחץ על לחצן התפריט .5
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. Chrome בתפריט  (העבר...) ...Castבחר .6

". Vivitek, בחר בהתקן שנקרא " (העברת הכרטיסייה)Cast tabבתפריט .7

 Cast כדי לשדר את כרטיסיית הדפדפן שמוצגת, או  (העברת הכרטיסייה)Cast tabבחר .8
desktop(העברת שולחן העבודה)  .כדי לשדר את כל שולחן העבודה של המחשב 

 יוצג במקרן.Windowsהמסך של מחשב ה-.9

בעיות עם שידור מסכים

 לא מופיע ברשימת מקורות השידור של ההתקן.Vivitekבעיה: 

ודא ששני ההתקנים מחוברים בהצלחה לאותה רשת.1

 [הפעלה מחדש]/AirReceiver <  Restart במקרן כמה פעמים (AirReceiverהפעל מחדש את .2
Close < [סגירה] RESTART.([הפעלה מחדש] 

 [הגדרה AirReceiver <  Advanced Settingשנה את הגדרת הגילוי של ההתקן ובדוק שוב (.3
 On [כיבוי] / Turn Off [התאמות של גילוי התקנים] > Device Discovery Tweeksמתקדמת] > 

[הפעלה])

בעיה: השידור מצליח אבל מסך התצוגה שחור.

 Use Hardware (HW) (הגדרות מתקדמות) > AirReceiver <  Advanced Settingsעבור אל .4
Codec שימוש ברכיב) Codec.של חומרה), כבה תכונה זו ובדוק שוב 

.Androidבעיה: אי אפשר למצוא את פונקציית השידור בסמארטפון/טאבלט 

 (אלחוט Wireless and network (הגדרה) > Settingייתכן שפונקציית השידור ממוקמת בחלק .5
ורשת) בהתקן.  
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 כדי להוריד Google Playאם עדיין אינך מצליח למצוא את פונקציית השידור של ההתקן, גש אל .6
). לאחר התקנה מוצלחת והפעלה של Google Homeולהתקין אפליקציית שידור (לדוגמה: 

Google Home בחר ,Account (חשבון) > בשורת התפריט ובחר התקן שיקוף כדי להתחיל 
בשידור. 

שאלות נפוצות

למה אפליקציות או סרטונים מסוימים לא משדרים (או מזרימים) תוכן מההתקן הנייד שלי למקרן?

אף על פי שפרוטוקולים ויישומים רבים נבדקו לשידור אלחוטי (או הזרמה אלחוטית) של תוכן 
בצורה חלקה למקרן, לפעמים יש הגבלות אזוריות או בעיות תאימות להזרמת תוכן וידאו מהתקן 
נייד מסוים למקרן. בנושאי תאימות והגבלות, מומלץ לפנות ליצרן ההתקן האלחוטי, ספק הרשת 

הסלולרית או מפתח האפליקציה.

הצגת תוכן מנגן מדיה
 במקרן מאפשרת לך לעבור לקובצי התמונות והמסמכים שמאוחסנים בהתקן זיכרון נייד USBיציאת ה-

 שמחובר למקרן. כך ניתן לבטל את הצורך במקור שהוא מחשב.USBעם חיבור 

תבניות קובץ נתמכות

הצגת קבצים

 שבגב המקרן.USB ליציאת ה-USBחבר התקן זיכרון נייד עם מחבר .1

 בשלט-רחוק. המקרן יציג את  (נגן מדיה), או לחץ על Media Player במקרן ובחר לחץ על .2
הדף הראשי של קורא המדיה המובנה.

 כדי להיכנס לתיקיית-המשנה או להציג קובץ. (אישור)OK  לבחירה, ולחץ על ///לחץ על .3

 / להצגת סרגל הפונקציות. באפשרותך ללחוץ על  (אישור)OKלאחר שקובץ מוצג, לחץ על .4
 להפעלת הפריט שנבחר. (אישור)OKלבחירת הפונקציה ועל 

פורמט תמונהפורמט אודיופורמט וידאו
•MPEG1

•MPEG4

•H.263

•Motion JPEG

•MPEG1/2 Layer1

•MPEG1/2 Layer2

•FLAC

•JPEG Base-line

•JPEG Progressive

•PNG non-interlace

•PNG interlace

•BMP
25



שימוש בתפריטים
) רב שפתיים המאפשרים לך לכוונן את התמונה ולשנות OSDלמקרן יש תפריטי תצוגה שעל המסך (

מגוון של הגדרות.

.OSD בשלט-רחוק כדי לפתוח את תפריט ה- במקרן או על לחץ על .1

 כדי לבחור כל תכונה בתפריט הראשי./ מוצג, השתמש ב-OSDכאשר .2

 כדי להיכנס לתת-התפריט להגדרת לאחר בחירה בפריט התפריט הראשי הרצוי, לחץ על .3
תכונה.

./ כדי לבחור בפריט הרצוי וכוונן את ההגדרות בעזרת /השתמש ב-.4

. (אישור)OK), לחץ על OSDכדי להיכנס לרמה הבאה של תפריט התצוגה שעל המסך (.5

 פעמיים* כדי לצאת ולשמור את ההגדרות.תפריטלחץ על .6

*הלחיצה הראשונה תוביל אותך חזרה לתפריט הראשי והלחיצה השנייה סוגרת את תפריט התצוגה 
).OSDשעל המסך (
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אבטחת המקרן

שימוש בפונקציית הסיסמה

הגדרת סיסמה

.  (אישור)OK. לחץ על  (סיסמה)Password  >   (ניהול)MANAGEMENTעבור אל תפריט .1
יופיע הדף להגדרת הסיסמה.

. (אישור)OK ולחץ על שנה סיסמהבחר .2

) מייצגים ,   ,  , ארבעת לחצני החיצים (.3
). לפי הסיסמה 4, 3, 2, 1 ספרות בהתאמה (4

שברצונך לקבוע, לחץ על מקשי החץ כדי להזין 
סיסמה המורכבת משש ספרות.

אשר את הסיסמה החדשה באמצעות הזנתה .4
מחדש. 

לאחר הגדרת הסיסמה, תפריט התצוגה יחזור 
. (סיסמה)Passwordלדף 

 Power On Lockכדי להפעיל את הפונקציה .5
 לסימון /, לחץ על (נעילה בהפעלה)

 (נעילה Power On Lockהאפשרות 
. הזן את הסיסמה פעם נוספת.מופעל לבחירה בערך / ולחץ על בהפעלה)

הערה

הספרות שמוזנות יוצגו על המסך ככוכביות. רשום לעצמך את הסיסמה שבחרת, ושמור אותה במקום בטוח •
לפני הזנת הסיסמה או מיד אחריה, כדי למנוע מצב שבו תשכח את הסיסמה.

לאחר הגדרת הסיסמה והפעלת הפונקציה של נעילת ההפעלה, לא ניתן להשתמש במחשב מבלי להזין את •
הסיסמה הנכונה בכל הפעלה של המחשב.

אם שכחת את הסיסמה

אם אתה מזין סיסמה שגויה, מופיעה הודעה על סיסמה 
 Input Current Passwordשגויה ולאחריה ההודעה 

. אם אינך מצליח בשום פנים ואופן (הזן סיסמה נוכחית)
להיזכר בסיסמה, באפשרותך להשתמש בנוהל לחידוש 

סיסמה.
 פעמים ברצף, המקרן 5אם אתה מזין סיסמה שגויה 

נכבה אוטומטית בתוך זמן קצר.
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שימוש בנוהל לחידוש סיסמה

 שניות. המקרן יציג 3 במשך  (אישור)OKלחץ על .1
על המסך מספר מקודד.

כתוב את המספר וכבה את המקרן..2

פנה למרכז שירות מקומי לסיוע בקידוד המספר. .3
ייתכן שתתבקש לספק מסמכי הוכחת רכישה כדי 

לאמת את זהותך כמשתמש מורשה במקרן.

שינוי הסיסמה

.שנה סיסמה >  (סיסמה)Password >  (ניהול)MANAGEMENTעבור אל תפריט .1

." (הזן סיסמה נוכחית)Input Current Password". תופיע ההודעה  (אישור)OKלחץ על .2

הזן את הסיסמה הישנה..3

. " (הזן סיסמה חדשה)Input New Password"אם הסיסמה נכונה, תופיע ההודעה •

 Input Current"אם הסיסמה שגויה, תופיע הודעה על סיסמה שגויה ולאחריה ההודעה •
Password(הזן סיסמה נוכחית) " שמאפשרת ניסיון חוזר. באפשרותך ללחוץ על  

BACK(חזרה) .לביטול השינוי או לנסות סיסמה אחרת 

הזן סיסמה חדשה..4

אשר את הסיסמה החדשה באמצעות הזנתה מחדש..5

השבתה של פונקציית הסיסמה

  >  (ניהול)MANAGEMENTכדי להשבית את ההגנה באמצעות סיסמה, עבור אל תפריט 
Password(סיסמה)  <  Power On Lock(נעילה בהפעלה)  מושבת לבחירת / ולחץ על .

. הזן את הסיסמה הנוכחית. " (הזן סיסמה נוכחית)Input Current Password"תופיע ההודעה 

אם הסיסמה נכונה, תפריט התצוגה יחזור לדף הגדרת הסיסמה. לא תידרש להזין את הסיסמה •
בפעם הברה שתפעיל את המקרן.

 Input Current"אם הסיסמה שגויה, תופיע הודעה על סיסמה שגויה ולאחריה ההודעה •
Password(הזן סיסמה נוכחית) " שמאפשרת ניסיון חוזר. באפשרותך ללחוץ על  

BACK(חזרה) .לביטול השינוי או לנסות סיסמה אחרת 

הערה
גם אם אתה משבית את פונקציית הסיסמה, עליך לשמור את הסיסמה הקודמת בהישג יד למקרה שתצטרך •

להפעיל מחדש את פונקציית הסיסמה ביום מן הימים, על-ידי הזנת הסיסמה הישנה.
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שדרוג קושחה
 כדי להוריד את קובץ Vivitekגש לאתר האינטרנט של .1

הקושחה העדכני ביותר.

 שהורדת, מצא קובץ בשם zipפתח את תיקיית ה-.2
"update_signed.zip ושמור אותו בכונן "USB.נייד 

)FAT32 עם תבנית USB(מומלץ להשתמש בכונן 

 שבגב המקרן.USBהכנס את התקן הזיכרון הנייד ליציאת ה-.3

 ולחץ  (שדרוג קושחה)Firmware Upgrade  >  (ניהול)MANAGEMENTעבור אל תפריט .4
. (אישור)OKעל 

 (כן) כדי לשדרג את גרסת הקושחה. עד להשלמת תהליך השדרוג, אל תכבה את Yesבחר .5
המקרן.

 (השדרוג הושלם בהצלחה)", סימן ששדרוג Upgrade Sucessfullyכשמופיעה ההודעה ".6
הקושחה הסתיים.
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הפעלת התפריט
הערה

) משתנים בהתאם לסוג האות שנבחר ולדגם המקרן שנעשה בו OSDלתשומת לבך, תפריטי התצוגה (•
שימוש.

פריטי התפריטים זמינים כאשר המקרן מזהה לפחות אות תקין אחד. אם לא מחובר למקרן ציוד או שלא •
מזוהה אף אות, יהיו זמינים רק פריטי תפריט מוגבלים.

 (תמונה)PICTUREתפריט 

Display 
Mode מצב) 
תצוגה)

במקרן קיימים כמה מצבי תמונה מוגדרים ומתוכנתים מראש, שאפשר לבחור 
מתוכן את זה שמתאים לסביבת ההפעלה ולסוג התמונה של אות הקלט.

: למקסום הבהירות של התמונה המוקרנת. מצב זה מתאים לסביבות אור בהיר•
שנדרשת בהן רמת בהירות מאוד גבוהה, כמו בעת שימוש במקרן בחדרים 

מאוד מוארים.

•Vivid TV(טלוויזיה בצבעים חיים)  עם צבע רווי היטב, חדות מכווננת היטה :
ורמת בהירות גבוהה יותר, מצב זה מושלם לצפייה בסרטים בחדרים 

שמאופיינים באור מועט.

•Cinema(קולנוע)  מצב זה, שמאופיין בצבעים מדויקים ורמת הניגודיות :
העמוקה ביותר ברמת בהירות נמוכה יותר, מתאים להצגת סרטים בסביבות עם 

אור סובב לא חזק במיוחד, כמו חדרי מגורים.

•User(משתמש)  להחזרת ההגדרות המותאמות אישית בהתאם למצבי :
.30" בעמוד  (מצב משתמש)User Mode"התצוגה הנוכחיים שזמינים. ראה 

•ISF Night)  ISF(זמין רק כשהאפשרות  בלילה :ISF.מופעלת 

•ISF Day)  ISF(זמין רק כשהאפשרות  ביום :ISF.מופעלת 

•Smooth Picture(תמונה חלקה)  מוסתר כברירת מחדל. מוצג רק כאשר :
 מופעלת בתפריט  (תמונה חלקה)Smooth Pictureהאפשרות 

ALIGNMENT(יישור) .

: מתאים להצגת תמונות וקטעי וידאו בתלת-ממד. מצב זה זמין רק תלת-ממד•
 מופעלת.3Dכאשר פונקציית ה-

•HLG לאספקת אפקטי :Hybrid Long Gamma על-ידי הוספה של עקומה 
לוגריתמית עם יותר בהירות מעל האות. מצב זה זמין רק כאשר:

ALIGNMENT(יישור)  < HDR ומזוהה תוכן אוטומטי מוגדר למצב ,HLG.

User Mode 
(מצב משתמש)

, ניתן  (משתמש)User  מוגדר לאפשרות (מצב תצוגה)Display Modeכאשר 
  (קולנוע)Cinema ו- (טלוויזיה בצבעים חיים)Vivid TV , אור בהירלכוונן את 

בנפרד.

בהירות
ככל שהערך גבוה יותר, התמונה בהירה יותר. כוונן פקד זה כך שהאזורים 

השחורים בתמונה ייראו שחורים ושפרטים באזורים חשוכים עדיין ייראו לעין.

ניגודיות
ככל שהערך גבוה יותר, ניגודיות התמונה גדולה יותר. השתמש באפשרות זו 

להגדרת רמת הלובן הגבוהה ביותר לאחר כוונון של הגדרת הבהירות בהתאם 
לקלט שנבחר ולסביבת הצפייה.

צבע
ערכי הגדרה נמוכים יותר מניבים צבעים רוויים פחות. אם ההגדרה גבוהה מדי, 

צבעי התמונה יהיו חזקים מדי והיא תיראה לא מציאותית.
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ככל שהערך גבוה יותר, התמונה תיראה ירוקה יותר. ככל שהערך נמוך יותר, גוון
התמונה תיראה אדומה יותר.

ככל שהערך גבוה יותר, התמונה תיראה חדה יותר.חדות

Advanced 
(מתקדם)

Gamma Selection(בחירת גאמה) 

המונח "גמא" מתייחס ליחס בין מקור הקלט ובהירות התמונה. בחר מצב גמא 
. (משתמש) User/1.8/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6 מועדף מבין 

HDR Brightness בהירות) HDR(

המקרן יכול לכוון את רמות הבהירות של התמונה באופן אוטומטי בהתאם למקור 
הקלט. אפשר גם לבחור באופן ידני רמת בהירות לקבלת איכות תמונה משופרת. 

ככל שהערך גבוה יותר, התמונה בהירה יותר; ככל שהערך נמוך יותר, התמונה 
כהה יותר.

טמפרטורת צבע

זמינות כמה הגדרות מתוכנתות מראש של טמפרטורת צבעים. ההגדרות הזמינות 
עשויות להשתנות בהתאם לסוג האות שנבחר.

•Preset(הגדרה מתוכנתת)  קר , רגיל: לבחירת טמפרטורת צבעים מבין , 
Lamp Native(טבעי למנורה) -חם ו.

באפשרותך להגדיר את טמפרטורת הצבעים המועדפת עליך על-ידי כוונון של 
האפשרויות הבאות:

•Red Gain(הגברת אדום) /Green Gain(הגברת ירוק) /Blue Gain 
: מכוונן את רמות הניגודיות של אדום, ירוק וכחול.(הגברת כחול)

•Red Offset(קיזוז אדום) /Green Offset(קיזוז ירוק) /Blue Offset 
: מכוונן את רמות הבהירות של אדום, ירוק וכחול.(קיזוז כחול)
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Advanced 
(מתקדם)

(המשך)

ניהול צבעים

) לכוונון. כשבוחרים צבע, RGBCMYפונקציה זו מספקת שש ערכות של צבעים (
אפשר לכוונן באופן בלתי תלוי את הטווח והרוויה שלו לפי ההעדפה האישית.

 M (ציאן), C (כחול), B (ירוק), G (אדום), R: לבחירת צבע מבין צבע ראשי•
 (צהוב).Y(צג'נטה) או 

: הגדלות בטווח יכללו צבעים המורכבים גוון•
מפרופורציות רבות יותר של שני הצבעים 
הסמוכים לו. להבנת באופן שבו הצבעים 

קשורים זה לזה, עיין באיור.
לדוגמה, אם אתה בוחר אדום ומגדיר את 

, ייבחר רק אדום טהור בתמונה 0הטווח ל-
המוקרנת. הגדלה של הטווח תכלו אדום 

שקרוב לצהוב ואדום שקרוב למג'נטה.

: לכוונון הערכים לפי ההעדפה רוויה•
האישית. כל כוונון שמתבצע ישתקף 

, 0בתמונה באופן מיידי. לדוגמה, אם אתה בוחר אדום ומגדיר את הערך ל-
תושפע רק הרוויה של אדום טהור.

הערה

רוויה היא כמות הצבע הזה בתמונת וידאו. הגדרות נמוכות יותר מפיקות צבעים •
" מסירה את אותו צבע מהתמונה לחלוטין. אם הרוויה 0פחות רוויים; הגדרה של "

גבוהה מדי, אותו צבע ייראה חזק מדי ולא מציאותי.

: לכוונון הערכים לפי ההעדפה האישית. תושפע רמת הניגודיות של עוצמה•
צבע ראשי שתיבחר. כל כוונון שמתבצע ישתקף בתמונה באופן מיידי.

הערה

 משתנה ל-עוצמה/רוויה/גוון, הערך של  (לבן)Whiteכאשר נבחרת האפשרות •
Red Gain(הגברת אדום) /Green Gain(הגברת ירוק) /Blue Gain 

.(הגברת כחול)

אדום

כחול

ירוק
צהוב

מג'נטהציאן
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Advanced 
(מתקדם)

(המשך)

ViviSettings

•Color Enhancer(משפר צבעים)  הגדרה זו מאפשרת לך לכוונן באופן :
מדויק את אמת הרוויה של צבעים בצורה גמישה יותר. היא משתמשת 

באלגוריתמי צבע מורכבים כדי לעבד בצורה מושלמת צבעים רוויים, חילופי 
צבעים הדרגתיים, גווני ביניים ופיגמנטים עדינים.

•Flesh Tone(צבע עור)  הגדרה זו מספקת כוונון חכם של הגוון רק לצורך :
כיול צבע העור של אנשים, מבלי להשפיע על צבעים אחרים בתמונה. היא 
מונעת דיסקולורציה של גווני עור עקב אור על קרן ההקרנה, להצגת כל גוון 

עור בגוון היפה ביותר שלו.

•ViviPeaking מדובר בטכנולוגיה של רזולוציית-על, שמשפרת באופן :
 מבחינת צבעים, ניגודיות וטקסטורות. מדובר Full HDדרסטי תוכן באיכות 

גם בטכנולוגיה לשיפור פרטים שמחדדת פרטים על פני השטח, לקבלת 
תמונות נאמנות למציאות שבולטות מהמסך. המשתמשים יכולים לכוונן את 

רמות החדות ושיפור הפרטים להנאה מחוויית צפייה מיטבית.

•ViviMotion באפשרותך להשתמש בתכונה זו להחלקת סרטוני וידאו :
שנעים במהירות גבוהה, על-ידי השוואה של פריימים רצופים והוספה של 

פריים ביניים ביניהם.

Noise Reduction(הפחתת רעשים) 

להפחתת רעשים חשמליים בתמונות, שנגרמים על-ידי נגני מדיה שונים.

ViviBlack

לשינוי רמת השחור של התמונות המוקרנות, לשיפור האפקט של יחס הניגודיות.

צבע חכם

תכונה זו משתמשת באלגוריתם חדש של דחיסת צבעים ובשיפורים ברמת 
המערכת שנועדו לאפשר בהירות גבוהה יותר, תוך הצגה של צבעים חיים יותר 

 50%ומציאותיים יותר בתמונה. היא מאפשרת הגדלה של הבהירות ביותר מ-
בתמונות בגווני ביניים, תופעה שמאפיינת סצינות טבעיות וסצינות בווידאו, כדי 

שהמקרן יוכל לשעתק את התמונות בצבעים מציאותיים.

Reset 
Current 
Display 

Mode איפוס) 
של מצב 
התצוגה 
הנוכחי)

 שנבחר,  (מצב תצוגה)Display Modeלהחזרת כל הכוונונים שביצעת עבור 
לערכים המתוכנתים של היצרן.
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יחס גובה-רוחב

אפשר להגדיר את יחס הגובה-רוחב של התמונה לאחת מכמה אפשרויות בהתאם 
למקור אות הקלט.

לשינוי הגודל של תמונה באופן : אוטומטי•
פרופורציונלי כדי להתאים לרזולוציה המקורית 

של המקרן ברוחב האופקי או האנכי.

•Fill(מילוי)  : להקרנת תמונה ברזולוציה
המקורית שלה ולשינוי הגודל שלה כדי 

להתאים לאזור התצוגה.

לשינוי גודל של תמונה כדי שהיא תוצג : 4:3•
.4:3במרכז המסך עם יחס רוחב-גובה של 

לשינוי גודל של תמונה כדי שהיא תוצג : 16:9•
.16:9במרכז המסך עם יחס רוחב-גובה של 

לתיקון ידני של עיוות אנכי בתמונה.תיקון עיוות

16:9תמונה של 

4:3תמונה של 

16:9תמונה של 

4:3תמונה של 

16:9תמונה של 
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 (הגדרות)SETTINGSתפריט 

הקרנה
ניתן להתקין את המקרן על תקרה או מאחורי מחיצה, או עם מראה אחת או יותר.

.12" בעמוד בחירת מיקום"ראה 

).OSDמגדיר את השפה בתפריטי התצוגה שעל המסך (שפה

הגדרה זו מאפשרת לך לבחור איזה מסך לוגו יוצג בזמן הפעלת המקרן.מסך פתיחה

Auto Off 
Timer טיימר) 
לכיבוי 

אוטומטי)

הגדרה זו מאפשרת כיבוי אוטומטי של המקרן אם לא מזוהה אות קלט לאחר פרק 
זמן מוגדר, למניעת בזבוז מיותר של חיי המנורה.

הגדרה זו מאפשרת הפעלה אוטומטית של המקרן עם חיבור המקרן לחשמל הדלקה ישירה
באמצעות כבל החשמל.

הגדרות 
התפריט

).OSD: מגדיר את מיקום תפריט התצוגה שעל המסך (מיקום התפריט•

) OSD: מגדיר את משך הזמן שהתצוגה שעל המסך (משך הצגת התפריט•
תישאר פעילה לאחר לחיצת המקש האחרונה שלך.

•Message(הודעה) .להפעלה או השבתה של הודעות התזכורת :

הגדרה זו מאפשרת למקרן לחפש אות באופן אוטומטי.מקור אוטומטי

הגדרות השמע

•Effect(אפקט)  :

•Mode(מצב)  פונקציה זו משתמשת בטכנולוגיית שיפור השמע :
MaxxAudio שמשלבת אלגוריתמים של ,Waves על מנת לספק אפקטים 

מעולים של בס וטרבל, ולהעניק לך חווית שמע קולנועית עוטפת. זמינים 
 (קולנוע), Cinema (רגיל), Normalמצבי השמע המתוכנתים הבאים: 

Music ,(מוזיקה) Dynamic-(דינמי) ו User.(משתמש) 
 (משתמש) מאפשר לך להתאים אישית את הגדרות השמע. Userמצב 

 (משתמש), באפשרותך לבצע כוונונים ידניים Userכשאתה בוחר במצב 
 (הגדרות משתמש).User Settingsבאמצעות הפונקציה 

 (אפקט) יכבה Effect (השתקה) מופעלת, כוונון של Muteאם הפונקציה 
אותה.

•User Settings(הגדרות משתמש) ) 100 : בחר ברצועות התדר הרצויות 
Hz ,  300 Hz ,  1k Hz ,  3k Hz-10  וk Hz כדי לכוונן את הרמות בהתאם (

 (משתמש).Userלהעדפתך. ההגדרות שנקבעות כאן מגדירות את מצב 

: לכיבוי זמני של השמע.השתק•

: לכוונון רמת השמע.עוצמה•

•S/PDIF להפעלה או השבתה של :S/PDIF.

•Reset Audio Settings(איפוס הגדרות השמע)  כל הכוונונים שביצעת :
 חוזרים לערכים המתוכנתים של היצרן. (אפקט)Effectעבור תפריט 
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 (ניהול)MANAGEMENTתפריט 

הגדרות אור

•XXX .לבחירת עוצמת תאורה מתאימה מבין המצבים הזמינים :

: לקבלת בהירות מלאה מהנורה.רגיל•

•ECO(מצב חיסכון)  להורדת הבהירות להארכת חיי המנורה ולהורדת :
רעש המאוורר.

: לכוונון אוטומטי של עוצמת המנורה בהתאם לרמת אקולייזר דינמי•
הבהירות של התוכן, תוך מיטוב של איכות התצוגה.

•Reset Light Timer(איפוס טיימר התאורה)  בעמוד החלפת הנורה": ראה "
41.

•Light Timer(טיימר תאורה)  להצגת מידע על :Light Timer טיימר) 
.תאורה)

HDMI 
Settings 
(הגדרות 

HDMI(

•HDMI Range טווח) HDMI(

לבחירת פורמט צבע מתאים למיטוב איכות התצוגה.

: לבחירה אוטומטית במרחב צבעים וברמת אפור מתאימים עבור אוטומטי•
 הנכנס.HDMIרות ה-

•Full(מלא)  לשימוש בטווח המלא של :RGB 0-255.

•Limited(מוגבל)  לשימוש בטווח המוגבל של :RGB 16-235.

Password 
(סיסמה)

.27" בעמוד שימוש בפונקציית הסיסמה"ראה 

Key Lock 
(נעילת 
מקשים)

על-ידי נעילה של הלחצנים במקרן ובשלט-רחוק, באפשרותך למנוע שינוי בשוגג 
 (נעילת Key Lockשל הגדרות המקרן (על-ידי ילדים, למשל). כאשר האפשרות 

 (הפעלה/POWER  לחצנים) מופעלת, אף לחצן במקרן לא פועל, מלבד 
.כיבוי)

 (הלחצן הימני) במקרן או בשלט-לשחרור הנעילה של לחצני הפנל, לחץ על 
 שניות.3רחוק במשך 

הערה

אם אתה מכבה את המקרן מבלי להשבית את נעילת הלחצנים, המקרן יישאר •
בסטטוס נעול בהפעלה הבאה שלו.

LED 
Indicator 

(נורית חיווי)

באפשרותך לכבות את נוריות האזהרה. אפשרות זו עוזרת למנוע הפרעת אור 
בעת צפייה בתמונות בחדר חשוך.

ISF

 מורשים יכולים לגשת ISF מוגן באמצעות סיסמה, ורק מכיילי ISFהתפריט לכיול 
 יש תקנים מוסדרים ומוכרים ISF  (Imaging Science Foundation)אליו. לארגון 

בתעשייה לביצועי וידאו מיטביים, והוא מפעיל תוכנית הדרכה לטכנאים ומתקינים 
לשימוש בתקנים אלה לקבלת איכות תמונה מיטבית מהתקנים לתצוגת וידאו. 

.ISFלפיכך, מומלץ שההגדרה והכיול יתבצעו על-ידי טכנאי התקנות מוסמך של 

הערה

, או פנה למשווק או www.imagingscience.comלקבלת מידע נוסף, בקר באתר •
לקמעונאי שממנו רכשת את המקרן.
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INFORMATION(מידע) תפריט 

•Model Name(שם הדגם) :.להצגת שם הדגם הנוכחי של המקרן 

•Source(מקור) .מראה את מקור האות הנוכחי :

: מראה את הרזולוציה המקורית של אות הכניסה.רזולוציה•

•Light Usage Time(משך שימוש בתאורה)  להצגת מספר השעות שבהן נעשה שימוש :
במנורה.

: מראה את מצב התלת-ממד הנוכחי.פורמט תלת-ממד•

 של המקרן.DLP: להצגת גרסאות המערכת וה-גרסת קושחה•

•Serial No. (מספר סידורי) .להצגת המספר הסידורי של המקרן :
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תחזוקה
המקרן זקוק לתחזוקה הולמת. יש לשמור על ניקיון העדשה משום שאבק, לכלוך או כתמים יוקרנו על 
המסך ויפגמו באיכות התמונה. אם יש צורך להחליף חלקים אחרים כלשהם, צור קשר עם הסוכן שלך 

או עם איש שירות מוסמך. בעת ניקוי כל חלק של המקרן, ראשית כבה את המקרן ונתק אותו 
מהחשמל, תמיד.

אזהרה

לעולם אל תיפתח אף אחד מהמכסים שעל המקרן. מתחים חשמליים מסוכנים בתוך המקרן עלולים לגרום •
לפציעה חמורה. אל תנסה לבצע פעולות שירות במוצר זה בעצמך. הפנה את כל פעולות השירות לאיש 

שירות מוסמך.

ניקוי העדשה
נגב את העדשה בעדינות בעזרת נייר ניקוי עדשה. אל תיגע בעדשה בידיך.

ניקוי החלק החיצוני של המקרן
נגב אותו בעדינות עם סמרטוט רך. אם לכלוך וכתמים אינם מוסרים בקלות, השתמש בסמרטוט רך 

המלוחלח במים או במים עם חומר ניקוי ניטרלי, ויבש בעזרת ניגוב עם סמרטוט רך ויבש.

הערה

 משקע החשמל לפני שתתחיל בעבודת תחזוקה.ACכבה את המקרן והסר את חוט אספקת הכוח •

ודא שהעדשה קרה לפני הניקוי.•

אל תשתמש בחומרי ניקוי או בחומרים כימיים מלבד אלה שצוינו לעיל. אל תשתמש בבנזן או במדללים.•

אל תשתמש במרססים כימיים.•

השתמש רק בסמרטוט רך או בנייר עדשה.•
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החלפת הנורה
עם פעולת המקרן לאורך זמן, בהירות נורת המקרן פוחתת בהדרגתיות והנורה הופכת פגיעה יותר 
לשבר. אנו ממליצים להחליף את הנורה אם הודעת האזהרה מוצגת. אל תנסה להחליף את הנורה 

בעצמך. צור קשר עם איש שירות מוסמך לביצוע ההחלפה.

הערה

הנורה חמה בצורה קיצונית מיד לאחר כיבוי המקרן. אם תיגע בנורה, אתה עלול לקבל כוויה. בעת החלפת •
 דקות להתקררות הנורה.45הנורה, המתן לפחות 

לעולם אל תיגע בזכוכית הנורה. הנורה עלולה להתפוצץ בשל טיפול בלתי הולם, כולל נגיעה בזכוכית •
הנורה.

אורך חיי הנורה עלול השתנות מנורה לנורה בהתאם לסביבת השימוש. אין ערובה לאותו אורך חיים לכל •
נורה. נורות מסוימות עלולות להתקלקל או לסיים את אורך חייהן בתקופת זמן קצרה מזו של נורות דומות 

אחרות.

נורה עלולה להתפוצץ כתוצאה מרטט, מכה או קלקול כתוצאה משעות שימוש בעת שאורך חייה מגיע לקצו. •
סכנת ההתפוצצות משתנה לפי הסביבה או התנאים בהם משתמשים במקרן ובנורה.

לבש כפפות הגנה והרכב משקפי הגנה בעת תיקון המנורה או פירוקה.•

מחזורי כיבוי והדלקה מהירים יותר יזיקו לנורה ויקצרו את אורך חייה. המתן לפחות חמש דקות כדי לכבות •
את המקרן לאחר שהדלקת אותו.

אל תפעיל את הנורה בקרבת נייר, בד או חומר דליק אחר וכן אל תכסה אותה בחומרים כאלה.•

אל תפעיל את הנורה בסביבה בה יש חומרים דליקים, כגון מדללים.•

אוורר ביסודיות את האזור או את החדר בעת הפעלת הנורה בסביבה בה יש חמצן (באוויר). אם שואפים •
אוזון, הדבר עלול לגרום לכאבי ראש, בחילה, סחרחורת ולתסמינים אחרים.

בנורה יש כספית אי-אורגנית. אם הנורה מתפוצצת, הכספית שבתוכה תיחשף. עזוב מיד את האזור אם •
 דקות לפחות כדי למנוע שאיפת אדי כספית. 30הנורה נשברת תוך כדי פעולה ואוורר את האזור למשך 

אחרת, הדבר עלול לפגוע בבריאות המשתמש.
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כבה את המקרן..1

אם המקרן מותקן על תושבת תקרה, הסר אותו.2

ונתקר את חוט אספקת הכוח..3

) #1השתמש במברג כדי להסיר את הבורג מהכיסוי. (איור .4
)#2לחץ מעלה והסר את הכיסוי (איור 

) #3הסר את הבורג ממודול הנורה. (איור .5
)#4הרם את הידית, והרם את המודול החוצה כדי להוציאו. (איור 

הכנס את מודול הנורה החדש לתוך המקרן והדק את הברגים..6

החזר את כיסוי הנורה למקומו והדק את הבורג..7

הדלק את המקרן.  אם הנורה לא נדלקת לאחר תקופת החימום, נסה להתקין את הנורה מחדש..8

 Reset > הגדרות אור >  (ניהול)MANAGEMENTאפס את שעות הנורה. עיין בתפריט ".9
Light Timer(איפוס טיימר התאורה) ."

הערה

השלך את הנורה המשומשת בהתאם לתקנות המקומיות.•

ודא שהברגים מהודקים כהלכה. ברגים שאינם מהודקים באופן מלא עלולים לגרום לפציעה או לתאונה.•

מכיוון שהנורה עשוית זכוכית, אל תפיל את היחידה ואל תשרוט את הזכוכית.•

אל תעשה שימוש חוזר בנורה הישנה. הדבר עלול להביא להתפוצצות הנורה.•

ודא שאתה מכבה את המקרן ומנתק את חוט אספקת הכוח לפני החלפת הנורה.•

אל תשתמש במקרן כאשר מכסה הנורה מוסר.•

2

1

3

4
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גודל
 מ"מ (גובה)129.7x מ"מ(עומק)254.0x מ"מ(רוחב)367.3

התקנה בתושבת תקרה

בורגי תושבת תקרה:
M4 x 8 = מ"מ)8 (אורך מקסימלי 

יחידה: מ"מ
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נספח

LEDהודעות מחוון 
אור

סטטוס ותיאור

אירועי מערכת

המערכת נמצאת במצב המתנה

המערכת מבצעת הפעלה

המערכת פועלת באופן תקין

המערכת מתקררת

מתבצעת הורדה

כשל בהפעלת גלגל הצבעים

כשל באיפוס משנה הגודל

חיי המנורה נגמרו

דלת המנורה לא סגורה

אירועי צריבה

צריבה מופעלת

צריבה מושבתת

אירועי מנורה
שגיאת מנורה בתפעול תקין

הנורה אינה דולקת

אירועי חום
 (מהירות המאוורר בפועל חורגת מהמהירות 1שגיאת מאוורר 

הרצויה)
 (מהירות המאוורר בפועל חורגת מהמהירות 2שגיאת מאוורר 

הרצויה)
 (מהירות המאוורר בפועל חורגת מהמהירות 3שגיאת מאוורר 

הרצויה)
 (מהירות המאוורר בפועל חורגת מהמהירות 4שגיאת מאוורר 

הרצויה)
 (הטמפרטורה גבוהה מדי)1שגיאת טמפרטורה 

: מושבת
אדום קבוע: ירוק קבוע: : כתום קבוע

אדום מהבהב: ירוק מהבהב: : כתום מהבהב
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מצבי תאימות

HDMI  (HDCP)תזמון נתמך לקלט 

תזמון מחשב•

הערה

. ייתכן שלא ניתן VGA וכרטיס גרפי EDIDייתכן שהתזמונים המוצגים לעיל לא ייתמכו בשל מגבלות קובץ •
יהיה לבחור בתזמונים מסוימים.

 (מצב)Modeרזולוציה
תדירות אנכית 

(הרץ)
תדירות אופקית 

(קילו הרץ)
תדירות פיקסל 

(מגה הרץ)
 נתמך3Dפורמט 

אחד לצד השנימלמעלה למטה

640x480

VGA_6059.940 31.469 25.175 
VGA_7272.809 37.861 31.500 
VGA_7575.000 37.500 31.500 
VGA_8585.008 43.269 36.000 

720x400720x400_7070.08731.46928.3221

800x600

SVGA_6060.317 37.879 40.000 
SVGA_7272.188 48.077 50.000 
SVGA_7575.000 46.875 49.500 
SVGA_8585.061 53.674 56.250 

SVGA_120 למזעור) 
ההופעה של מסך ריק)

119.85477.42583.000

1024x768

XGA_6060.004 48.363 65.000 VV
XGA_7070.069 56.476 75.000 
XGA_7575.029 60.023 78.750 
XGA_8584.997 68.667 94.500 

XGA_120 למזעור) 
ההופעה של מסך ריק)

119.98997.551115.5

1152x86475_1152x8647567.5108
 1024 x 576@60Hz60.0035.82046.996תזמון מחברת
 1024 x 600@65Hz64.99541.46751.419תזמון מחברת

1280x7201280x720_606045.00074.250VV
1280x7681280x768_6059.87047.77679.5VV

1280x800

WXGA_6059.81049.70283.500VV
WXGA_7574.93462.795106.500
WXGA_8584.88071.554122.500

WXGA_120 למזעור) 
ההופעה של מסך ריק)

119.909101.563146.25

1280x1024
SXGA_6060.020 63.981 108.000 VV
SXGA_7575.02579.976135.000
SXGA_8585.02491.146157.500

1280x960
1280x960_6060.00060.000108VV
1280x960_8585.00285.938148.500

1360x7681360x768_6060.01547.71285.500VV
1440x900WXGA+_6059.88755.935106.500VV

1400x1050SXGA+_6059.97865.317121.750VV
1600x1200UXGA60.00075.000 162.000VV
1680x10501680x1050_6059.95465.290146.250VV

 640 x 480@67HzMAC1366.66735.00030.240
 832 x 624@75HzMAC1674.54649.72257.280

 1024 x 768@75HzMAC1975.02060.24180.000
 1152 x 870@75HzMAC2175.0668.68100.00

 1920 x 1080@60Hz1920x1080_606067.5148.5VV

 1920 x 1200@60Hz
1920x1200_60 

(מפחית הצגת מסך ריק) 
59.9574.038154VV

 1920 x 1080@120Hz
 1920 x 1080_120

 HDMI(תמיכה רק ב-
2.0(

120.000135.000297

 3840 x 2160
 3840 x 2160_30

4K2Kעבור דגם 
3067.5297

 3840 x 2160

 3840 x 2160_60
4K2Kעבור דגם 

 HDMI(תמיכה רק ב-
2.0(

60135594
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תזמוני וידאו•

טבלת עומקי צבעים•

רזולוציהתזמון
תדירות אופקית 

(קילו הרץ)
תדירות אנכית 

(הרץ)
תדר שעון 

)MHzנקודות (
 נתמך3Dפורמט 

אחד לצד השנימלמעלה למטהאריזת המסגרות
480i720)1440(480x15.7359.9427
480p720x48031.4759.9427
576i720)1440(576x15.635027
576p720x57631.255027

720/50p1280x72037.55074.25VVV
720/60p1280x72045.006074.25VVV

1080/24P1920x1080272474.25VVV
1080/25P1920x108028.132574.25
1080/30P1920x108033.753074.25
1080/50i1920x108028.135074.25V
1080/60i1920x108033.756074.25V
1080/50P1920x108056.2550148.5VV
1080/60P1920x108067.560148.5VV

2160/24P
 3840 x 2160-תמיכה רק ב) 

HDMI 2.0(
5424297

2160/25P
 3840 x 2160-תמיכה רק ב) 

HDMI 2.0(
56.2525297

2160/30P
 3840 x 2160-תמיכה רק ב) 

HDMI 2.0(
67.530297

2160/50P
 3840 x 2160-תמיכה רק ב) 

HDMI 2.0(
112.550594

2160/60P
 3840 x 2160-תמיכה רק ב) 

HDMI 2.0(
13560594

Bit 10 Bit 12 Bit 8 תת-דגימה של כרומהפורמט תצוגה (קצב רענון) 

 4K/60p (60 Hz) 
לאלאכן04:04:04
כןכןכן04:02:02
כןכןכן04:02:00

 4K/24p (24 Hz) 
כןכןכן04:04:04
כןכןכן04:02:02
כןכןכן04:02:00
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פתרון בעיות נפוצות
עיין ברשימת התסמינים והצעדים שלהלן לפני שליחת המקרן לתיקון. אם הבעיה נמשכת, צור קשר 

"LEDעם המוכר המקומי שלך או עם מרכז שירות. אנא עיין גם בסעיף "הודעות מחוון 

בעיות בעת ההדלקה

אם אורות כלל אינם נדלקים:

ודא שחוט אספקת הכוח מחובר בבטחה למקרן ושהצד השני מחובר לשקע חשמל פעיל.•

לחץ שוב על כפתור ההפעלה.•

נתק את חוט אספקת הכוח וחכה זמן קצר, לאחר מכן חבר אותו ולחץ שוב על כפתור ההפעלה.•

בעיות עם התמונה

אם מקור החיפוש מוצג:

" בשלט הרחוק ובחר מקור כניסה פעיל.Sourceלחץ על "•

ודא שהמקור החיצוני מופעל ומחובר.•

במקרה של חיבור למחשב, ודא שכניסת הווידאו החיצונית של המחשב הנישא שלך מופעלת. עיין •
בחוברת ההוראות של המחשב.

אם התמונה אינה ממוקדת:

תוך הצגת התפריט שעל המסך, כוונן את טבעת המיקוד. (גודל התמונה אינו אמור להשתנות; אם •
הוא משתנה, אתה מכוונן את הזום ולא את המיקוד.)

בדוק את עדשת ההקרנה כדי לראות אם צריך לנקות אותה.•

בעיות הקשורות בשלט הרחוק

אם השלט הרחוק לא פועל:

ודא שדבר אינו חוסם את מקלט השלט הרחוק שבחזית המקרן. השתמש בשלט הרחוק בתוך •
הטווח היעיל שלו.

כוון את השלט הרחוק אל המסך או לחזית המקרן או לחלקו האחורי.•

שנה את מיקום השלט הרחוק כך שהוא יהיה יותר לכיוון חזית המקרן או חלקו האחורי ופחות לכיוון •
צדדיו.
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