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  حقوق الطبع والنشر 
هذا الدليل يعتبر هذا المستند وما يحويه من صور وتوضيحات وبرامج محميًا بقوانين حقوق النشر الدولية، كما أن جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز نسخ 

  وال أي من المواد الواردة به بدون موافقة كتابية من المؤلف.

  2020حقوق النشر© 

  إخالء المسؤوليةبيان 
مستند وعليه أن تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار. ال يجوز للمصنِّع القيام بأية تعهدات أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذا ال

ا يحتفظ الُمصنِّع بالحق في مراجعة يخلي مسئوليته على وجه الخصوص من أية ضمانات ضمنية تتعلق بقابلية البيع أو المالءمة ألية أغراض خاصة، كم
  غييرات.هذا المستند وإجراء تغييرات من وقت آلخر في المحتوى الوارد به بدون التزام على الُمصنِّع بعمل إخطار ألي شخص بهذه المراجعة أو الت

  إقرار العالمة التجارية
ولها تسجيالت صادرة  ACCO Brand Corporationعالمة تجارية مسجلة في الواليات المتحدة لشركة  Kensingtonتعتبر 

  وطلبات معلقة في دول أخرى في كافة أنحاء العالم.

HDMI  وشعارHDMI وHigh-Definition Multimedia Interface  هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية
  في الواليات المتحدة والدول األخرى. HDMI Licensing LLCمسجلة لصالح شركة 

HDBaseT™  وشعارHDBaseT Alliance  عالمتان تجاريتان لشركةHDBaseT Alliance.  

  
  تعتبر كافة أسماء المنتجات األخرى المستخدمة في هذا الدليل مملوكة للمالكين المعنيين ومعترفًا بها.

Ver :.1  
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  معلومات السالمة المهمة

  هام: 
ضمن لك تعليمات السالمة واالستخدام االستمتاع باالستخدام اآلمن يوصى بشدة أن تقرأ هذا القسم بعناية قبل استخدام جهاز العرض حيث ت

  يجب االحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. لجهاز اإلسقاط لعدة سنوات.

  الرموز الُمستخدمة
  تُستخدم الرموز التحذيرية على الوحدة وفي هذا الدليل لتنبيهك إلى المواقف الخطرة. 

  ة في هذا الدليل إلعالمك بالمعلومات الهامة.تستخدم األنماط التالي

  مالحظة:
  تقدم معلومات إضافية عن الموضوع الذي بين يديك.

  

  هام: 
  تقدم معلومات إضافية عما ينبغي االطالع عليه.

  

  تنبيه: 
  ينبهك للمواقف التي قد تؤدي إلى تدمير الوحدة. 

  

  تحذير: 
  دة، أو تتسبب في بيئة خطيرة، أو تتسبب في حدوث إصابات شخصية. ينبهك للمواقف التي قد تؤدي إلى تدمير الوح

 

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

نة وعناصر قوائم البيانات المعروضة على الشاشة (    ا في المثال التالي: ) بخط عريض كمOSDفي هذا الدليل، يتم تمييز األجزاء المكّوِ
  ".الرئيسيةفي وحدة التحكم عن بعد لفتح قائمة  Menu"اضغط على زر 

  معلومات السالمة العامة
 .إلجراء الصيانة، اتصل بموظف الخدمة المؤهل. ال تفتح حاوية الوحدة، فال توجد بداخلها أي أجزاء قابلة للصيانة من قِبل المستخدم  
 ات الواردة في هذا الدليل والمكتوبة على حاوية الوحدة.اتبع كافة التحذيرات والتنبيه  
  .لتجنب اإلضرار بالعينين، تجنب النظر في العدسة أثناء تشغيل مصدر الضوء  
 .ال تضع الوحدة على سطح غير ثابت أو عربة أو حامل  
 تجنب استخدام المنظومة بالقرب من الماء أو في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من جهاز تسخين.  
 .يحظر وضع أجسام ثقيلة مثل الكتب أو الحقائب على الوحدة 

  إشعار
  ُصمم هذا المنتج لالستخدام من قِبل أشخاص بالغين لديهم القدرة على تشغيله.

  

مكن استخدام الرجاء تدوين رقم طراز جهاز العرض ورقمه التسلسلي واالحتفاظ بهما ألغراض الصيانة مستقبالً. وفي حالة فقدان الجهاز أو سرقته، ي
  تلك المعلومات في محضر الشرطة.

  رقم الطراز: 

 الرقم التسلسلي:
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  تحذير من أشعة الليزر
   

 يشير هذا الرمز إلى وجود خطر محتمل لتعرض العينين إلشعاع الليزر ما لم يتم اتباع التعليمات بالكامل.

  

 3Rمنتج ليزر من الفئة
  تجنب تعرض العينين له مباشرة. -أثناء جميع إجراءات التشغيل. ضوء ليزر  3Rالفئة  صمم منتج الليزر هذا للتعامل معه كجهاز من

  ال تصوب ليزر وال تسمح بتوجيه مصباح ليزر أو تسليطه عبر سطح عاكس في اتجاه أشخاص آخرين أو أشياء عاكسة للضوء.
ل الضوء المباشر أو المشتت خطًرا على العينين والبشرة.  قد يشّكِ

  
  حتمل لتعرض العينين إلشعاع الليزر إذا لم يتم اتباع التعليمات المرفقة.ثمة خطر م

  تنبيه: قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو ضبط أو تنفيذ إجراءات غير تلك المحددة في هذا الدليل إلى التعرض إلشعاع ليزر خطير.

  مواصفات الليزر
  نانومتر (أزرق) 461 إلى 449من   الطول الموجي

  نبضات، بسبب معدل عرض اإلطارات  وضع التشغيل

  مللي ثانية 1.34  عرض النبضة

  هرتز 120  معدل تكرار النبضة

  ميجاجول 0.698  طاقة الليزر القصوى

  وات 100أكبر من   إجمالي القدرة الداخلية

  مم، عند توقف العدسة 10أكبر من   حجم المصدر الظاهري

  مللي راديان 100أكبر من   تباعد الشعاع:
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   عريفية للمنتجالملصقات الت
  يشير الرسم التالي إلى موضع الملصقات التعريفية

1

2

 

رمز التحذير من خطر والملصق التعريفي لفتحة  .1
  العدسة

 

  ملصق تفسيري .2
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  موضع فتحة عدسة الليزر
  ة.يشير الرسم التالي إلى موضع فتحة عدسة الليزر. توَخ العناية حتى ال تعرض عينيك للضوء مباشر

Laser aperture   

  قفلمفتاحا ال
  شتمل هذا الجهاز على مفتاحي قفل (واحد للغطاء العلوي وآخر للعدسة) للحماية من تسرب ضوء الليزر.ي

  
  يؤدي إلى إيقاف تشغيل النظام في كل مرة يتم فيها فك الغطاء العلوي.  .1

  بشكل صحيح.يؤدي إلى إيقاف تشغيل النظام في كل مرة يتم فيها فك العدسة أو عدم تركيبها   .2
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  إشعار تركيب جهاز العرض
 .ال يوجد حد معين لزاوية تركيب جهاز العرض 

                                            
  سم على األقل حوول فتحات طرد الهواء. 50يرجى السماح بمسافة فارغة تقدر بـ  

  

    
  

               
  

  
 واء إلى فتحات شفط الهواء.فتحات طرد اله ساخن الصادر مناحرص على عدم دخول الهواء ال  
  أثناء  درجة حرارة التشغيلعند تشغيل جهاز العرض في مكان مغلق، تأكد من أن درجة حرارة الهواء المحيطة داخل المكان المغلق ال تتعدى

  تشغيل جهاز العرض، وعدم وجود عائق أمام فتحات تسريب الهواء والعادم.
 يم الحراري المعتمد لضمان أن جهاز اإلسقاط ال يقوم بإعادة تدوير هواء الطرد، حيث قد يتسبب ذلك المغلقة التقي ز كافة األماكنيجب أن تجتا

  .درجة حرارة التشغيلفي إغالق الجهاز 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 
صة)بو 3.94(

مم 500على األقل 
بوصة) 19.69(

مم 300على األقل 
بوصة) 11.81(

مم 500على األقل 
بوصة) 19.69(

مم 500على األقل 
ة)بوص 19.69(
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  التأكد من مكان التركيب
 الثي الشفرة (سلك تأريض) لضمان تأريض وتعادل مناسب لجميع المعدات في "نظام جهاز استخدام مقبس ثلكهربائي، يجب لتوصيل التيار ا

  العرض".
  يجب استخدام كبل الطاقة المرفق مع جهاز العرض. في حالة غياب أحد هذه المكونات، يمكن استخدام كبل طاقة مؤهل ثالثي األطراف (سلك

  ائي األطراف.ام كبل طاقة ثنال يمكن استخد تأريض) كبديل، ومع ذلك
 .التأكد من ثبات الجهد الكهربي، والتوصيل األرضي بشكل مناسب، وأنه ال يوجد أي تسرب كهربائي  
 .قياس استهالك إجمالي الطاقة والتي ينبغي أال تزيد عن طاقة السالمة وتجنب قضايا السالمة وحدوث أي ماس بالدائرة الكهربائية  
 الجهاز في أماكن مرتفعة للغاية ا يكون يتم وضعاالرتفاع عندم تشغيل وضع  
  .يمكن تثبيت جهاز العرض في وضع عمودي أو مقلوب  
 .عندما تثبيت أرفف التعليق، ينبغي التأكد من أن عدم زيادة الوزن عن الحد المسموح به وربط الجهاز بإحكام  
  مضخم الصوت.تجنب تثبيت الجهاز بالقرب من مواسير تكييف الهواء أو  
 تثبيت الجهاز في أماكن ذات درجة حرارة عالية أو ال يوجد بها تبريد كاف أو أماكن مليئة باألتربة والغبار. نبتج  
 ينبغي إبعاد الجهاز عن لمبات الفلور  <)1متر (سنت حتى ال يتم التعرض لحدوث خلل في التشغيل ينتج عن تداخل األشعة الحمراء  
  يجب توصيل موصلVGA IN  بمنفذVGA IN ،ه بإحكام مع تثبيت المسامير بشكل آمن على كال الجانبين لضمان مع ضرورة إدخال

  اتصال مناسب لسلك اإلشارة للحصول على مؤثرات عرض مثالية.
  يجب توصيل موصلAUDIO IN  بمنفذAUDIO IN  مع مراعاة عدم توصيله بمنفذAUDIO OUT  أو المنافذ األخرى مثلBNC, 

RCAا تلف المنفذ.صوت الخرج وربميؤدي إلى كتم  ، مما قد  
  سم لتجنب وقوع أي ضرر. 200يجب تركيب الجهاز على مسافة أعلى من  
  يجب توصيل كبل الطاقة وكبل اإلشارة قبل تشغيل جهاز العرض. ال تقم بتركيب أو نزع كبل اإلشارة أو الطاقة في بداية تشغيل جهاز

  تلف الجهاز  العرض أو أثناء عملية التشغيل لتجنب

  حظات متعلقة بالتبريدالم
  مخرج الهواء

  سم لضمان عملية تبريد سليمة. 50تأكد أن مخرج تيار الهواء ال يعوقه شيء في محيط  
 .ينبغي أال يكون مكان مخرج تيار الهواء مواجه لعدسات جهاز عرض آخر تفاديًا لحدوث أي خياالت  
  لهواء ألجهزة العرض األخرىن مداخل تيار اسم على األقل م 100ينبغي أن يبتعد مخرج تيار الهواء مسافة  
  يقوم جهاز العرض بتوليد كمية ضخمة من الحرارة أثناء االستخدام. فتقوم المروحة الداخلية بتشتيت الحرارة الناتجة عن جهاز العرض عند

(وضع االستعداد)، اضغط  STANDBY MODE إيقاف التشغيل، وقد تستمر هذه العملية لفترة معينة. بعد دخول جهاز العرض في حالة
(طاقة التيار المتردد)إليقاف تشغيل جهاز العرض وقم بإزالة كبل الطاقة. ال تقم بإزالة كبل الطاقة أثناء عملية إيقاف  AC powerعلى الزر 

قد  فتراضي للجهاز.على العمر اال التشغيل ألن ذلك من شأنه إتالف جهاز العرض. في أثناء ذلك، سيؤثر أيًضا اإلشعاع الحراري المتأخر
تختلف عملية إيقاف التشغيل باختالف الطراز المستخدم. ومهما كانت الظروف، يجب التأكد من فصل كبل التيار حتى بعد دخول جهاز 

  العرض وضع االستعداد.

  مدخل الهواء
  سم. 30تأكد من خلو مدخل تيار الهواء من أي أشياء تعيقه في محيط  
 رارة األخرىء عن مصادر الحدخل تيار الهوايرجى إبعاد م  
 البعد عن المناطق المليئة باألتربة والغبار  
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  السالمة المتعلقة بالطاقة
 .يجب استخدام كبل الطاقة المرفق فقط  
 .ال تضع أي شيء على كبل التيار. ضع كبل الطاقة بحيث ال يعترض طريق المشاة  
 ستخدام لفترة طويلة.في حالة عدم االند التخزين أو قم بإزالة البطاريات من وحدة التحكم عن بعد ع  

  تنظيف جهاز العرض
  66صفحة  تنظيف جهاز العرضافصل كبل الطاقة قبل التنظيف. انظر.  
 .اترك مصدر الضوء يبرد لمدة ساعة واحدة تقريبًا  

  يةتحذيرات قانون
  .81صفحة  التوافق التنظيميز العرض، اقرأ اإلشعارات القانونية في استخدام جهاقبل تركيب و

  توضيحات الرموز

  

ئية لمعدات الكهرباالتخلص من المنتج: ال تستخدم خدمات تجميع النفايات المنزلية أو البلدية للتخلص من ا
  ية، وتطلب دول اإلتحاد األوروبي استخدام خدمات تجميع وإعادة تدوير منفصلة.واإللكترون

  العناية الخاصة بأشعة الليزر!
  ) في غرفة واحدة مع أجهزة مزودة بأشعة ليزر عالية القدرة.DLPينبغي توخي عناية خاصة عند استخدام أجهزة عرض المعالجة الرقمية للضوء (

  ).DMD(™عرض بشعاع ليزر واحد مباشر أو غير مباشر إلى حدوث أضرار جسيمة بأجهزة المرايا الرقمية عدسة جهاز ال قد تؤدي إصابة
  

  تحذير من أشعة الشمس
 تجنب استخدام الجهاز في ضوء الشمس المباشر.

  ).DMD(™قمية قد يؤدي تعرض عدسة جهاز العرض ألشعة الشمس إلى أضرار جسيمة بأجهزة المرايا الر
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  الخصائص الرئيسية
  .SECAMو PALو NTSCالتوافق مع كافة معايير الفيديو الرئيسية بما في ذلك  •
  يسمح معدل السطوع المرتفع بإجراء العروض التقديمية في ضوء النهار أو في غرف خافتة اإلضاءة. •
  يسمح اإلعداد المرن بإجراء عمليات إسقاط أمامية وخلفية. •
فضل التصحيح المتقدم للتشوه شبه المنحرف المتعلق بعمليات اإلسقاط بزوايا مربعة الشكل، بقاط خط الرؤية تظل عمليات إس •

  مائلة.
  اكتشاف مصدر الدخل تلقائيًا. •
  درجات سطوع عالية تتيح العرض في أي بيئة. •
  لضمان صور في منتهى الوضوح والنقاء. WUXGAدعم درجات دقة حتى  •
  .entsInstrum Texasمن  ™ lorBrilliantCoو DLP®تقنيات  •
  عدسة مركزية لسهولة التركيب. •
  إزاحة العدسة أفقيًا ورأسيًا. •
  .RJ45سهولة االتصال بالشبكات للتكامل وإدارة األنظمة عبر منفذ  •
  جة.محرك محكم الغلق للحد من تأثير األتربة واألبخرة إلى أدنى در •
   Kensington.ميزات حماية من السرقة تتضمن: قضيب أمان وفتحة أمان •
محتوى الصوت  232RSتدعم توزيع الفيديو عالي الدقة و TM HDBaseTمدمج. وسيلة توصيل  HDBaseTجهاز استقبال  •

 قياسي. CAT5e/6 LANواألشعة تحت الحمراء من خالل كابل  RJ45الرقمي مع وظيفة 
  .ري متقدم للحصول على سطوع فائق واتساق ألوان رائعمحرك ضوء ليزر فسفو •
  ساعة. 20000قت تشغيل حتى تصميم ليزر يوفر و •

  حول هذا الدليل
وتشغيله، وقد ُروعي قدر اإلمكان االحتفاظ بالمعلومات المتعلقة  DLPيستهدف هذا الدليل المستخدمين النهائيين ويوضح كيفية تركيب جهاز العرض 

ه هو توفير الراحة لك ومساعدتك على توفير يحية وأوصافها في صفحة واحدة. والغرض من هذا التنسيق الذي يسهل طباعتمثل الرسومات التوض
  حماية البيئية. نقترح بأن تقوم بطباعة األقسام التي تمثل أهمية الحتياجاتك فقط.الورق، بما يؤدي بدوره إلى 
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  التشغيل بدء
  قائمة فحص العبوة

   حتويات التالية:ج جهاز العرض من عبوته بعناية وتحقق من وجود جميع المإخراقم ب

 

 جهاز العرض
 

  
  وحدة التحكم عن بعد 

 (البطارية مرفقة)
 )4(مضد السرقة  مسمار لولبي

 (لتركيب العدسة)

   
 كيةكبل لوحدة التحكم عن بعد السل متر) 1.8 كبل طاقة (بطول متر) 1.8(بطول  VGAكبل 

   
 دليل البدء السريع بطاقة الضمان بطاقة األمان

  

ا كانت الوحدة ال تعمل. يوصى باالحتفاظ بمواد التعبئة اتصل بالموزع الخاص بك على الفور إذا كانت هناك أية عناصر مفقودة، أو تبدو تالفة أو إذ
  لى إعادة الجهاز لخدمة الضمان.األصلية في حال إن احتجت إ

  تنبيه: 
  خدام جهاز العرض في بيئات مليئة بالغبار.تجنب است
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  جهاز العرض أجزاء مناظر 
  منظر أمامي أيمن

1 2 3 4 4 35 6 1 

 صفحة: راجع الوصف سميةالت البند

 9 من وحدة التحكم عن بُعد. IRاستقبال إشارة  ت الحمراءمستقبِل األشعة تح  -1

2-  LED .3 عرض حالة جهاز العرض 

 الباردفتحة سحب الهواء  فتحة تهوية  -3

 21 ضع الزاوية.أدر ذراع الضبط لضبط و وحدة ضبط الميل  -4

 16 لتحرير العدسة. زر تحرير العدسة  -5

 غطاء مقاوم لألتربة ألتربةقاوم لغطاء م  -6

 

   م:ها
از العرض بارًدا. يحظر وجود أي عوائق أمام فتحات دوير الهواء جيًدا إلبقاء مصدر ضوء جهتسمح فتحات التهوية في جهاز العرض بت

  التهوية.
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  منظر علوي
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 صفحة: راجع الوصف التسمية البند

 69 .عرض الحالة الحرارية مؤشر بيان درجة الحرارة  -1

 69 عرض حالة مصدر الضوء. شر بيان المصباحؤم  -2

 69 يعرض رسالة التحذير. مؤشر بيان الحالة  -3

 69 عرض حالة تتابع تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها. مؤشر بيان حالة الطاقة  -4

 9 بُعد. التحكم عنمن وحدة  IRاستقبال إشارة  ءة تحت الحمراستقبِل األشعم  -5
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 الدخل والخرج -المنظر الجانبي 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 1715 1816 

 صفحة: راجع الوصف التسمية البند
1-  3D-SYNC IN  ممكَّن.توصيل كبل دخل تزامن ثالثي األبعاد من كمبيوتر أو جهاز 

2-  MONITOR OUT يل كبل توصRGB شة.شاب 

3-  COMPUTER IN  توصيل كبلRGB ر أو جهاز مزود بالفيديو.كمبيوتمن ال 

4-  HDBaseT 
 HDBaseT(ممدد الفيديو) إلشارة  HDBaseT TXمن صندوق  Cat5e/Cat6وصل كبل 
  المستقبلة.
 .Cat6يقترح استخدام كبل من نوع  HDBaseTلكبل  مالحظة:

5-  DVI-D  توصيل كبلDVI .بشاشة 

6-  AUDIO OUT L/R .توصيل كبل الصوت لمعالجة الصوت 

7-  HDMI 1  توصيل كبلHDMI  من جهازHDMI. 

8-  HDMI 2  توصيل كبلHDMI  من جهازHDMI. 

9-  USB POWER )5 /2فولت 
 أمبير)

 .USBلمضيف  USBكبل  توصيل
 عند تشغيل جهاز العرض. 2فولت/ 5يتم دعم خرج  مالحظة:

10-  RJ45 ية (توصيل كبل شبكة اتصال محلLAN إيثرنت.شبكة ) من 

11-  3D-SYNC OUT ارة األشعة تحت الحمراء ثالثية األبعاد.إلرسال في نظتوصيل وحدة ا 

12-  BNC  توصيل كبلBNC .من الكمبيوتر 

13-  AUDIO IN من جهاز الصوت.بل صوت توصيل ك 

14-  WIRE REMOTE IN / OUT
  ية. الوحدة السلكلعرض لتشغيل لكية من الوحدة إلى جهاز اقم بتوصيل وحدة التحكم عن بعد الس

 " بجهاز عرض آخر (من نفس الطراز) WIRE REMOTE OUTوقم بتوصيل "
"WIRE REMOTE IN.للتحكم التسلسلي " 

15-  12V TRIGGER متوفر تجاريًا، يتم تشغيل الشاشة تلقائيًا مع بدء تشغيل جهاز ة عن طريق الكبل الشعند التوصيل بالشا
 ة).لعرض (راجع المالحظات التاليقة عن جهاز اعند فصل الطاالعرض. كما تستجيب الشاشة 

16-  SERVICE .لفنيي الصيانة فقط 

17-  RS-232C IN  توصيل كبل المنفذ التسلسليRS-232 .لوحدة التحكم عن بعد 

18-  RS-232C OUT  التوصيل بجهاز عرض آخر (من الطراز نفسه) لتحكمRS-232. 
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  مالحظة:
 قبل تشغيل/إيقاف جهاز العرض. ستخدام هذه الخاصية، يجب توصيل الموصلال  
 التحكم في الشاشة ودعمها من جانب مصنعي الشاشات.د وحدات يتم توري  
 صص له.خال تستخدم هذا القابس في أي غرض خالف الغرض الم  

  

  تحذير: 
  وصيالت.العرض واألجهزة المتصلة قبل إجراء أي تالحتياطات خاصة باألمان، احرص على فصل أي مصدر للطاقة عن جهاز 
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 )OSDمعروضة على الشاشة (ات الأزرار المعلوم -المنظر الجانبي 
2 3 4 5 6 7 8

910
11

12
13

14
17 15

18
19

1620
21 

 صفحة: راجع الوصف التسمية البند
1.  POWER (الطاقة) 17 ز العرض.اتشغيل أو إيقاف تشغيل جه 

2.  INPUT (الدخل) مصدر.الدخول إلى قائمة ال 

3.  AUTO SYNC (مزامنة تلقائية) ا.التردد والمرحلة والوضع تلقائيً ط ضب 

4.  ASPECT (العرض لالرتفاع) .عرض خيارات نسبة العرض إلى االرتفاع 

 العدسة الوسط  .5
 حة العدسة.اتوسيط العدسة ومعايرة معلمة إز

ركيبها. يرجى توسيط يجب معايرة موضع العدسة للحصول على إلزاحة العدسة بدقة بعد ت مالحظة:
 عد تركيبها.العدسة في كل مرة ب

6.  BLANK (فارغة) 24 الشاشةاغ إفر 

7.  FOCUS  زيادة التركيز) +
 24 ضبط تركيز الصور المعروضة البؤري)

8.  ZOOM (تكبير) + .24 تكبير الصورة المعروضة 

9.  ZOOM - (تصغير) 24 غير الصورة المعروضة.صت 

10.  FOCUS - (تقليل التركيز البؤري)24 ضبط تركيز الصور المعروضة 

11.  LENS SHIFT  (إزاحة العدسة)
 

 ضبط وضع الصورة رأسيًا.

12.  LENS SHIFT  العدسة) (إزاحة
 

 ضبط وضع الصورة أفقيًا.

13.  LENS SHIFT  (إزاحة العدسة)
 

 يًا.صورة رأسضع الضبط و

14.  LENS SHIFT  (إزاحة العدسة)
 

 ضبط وضع الصورة أفقيًا.

15.   
لقائمة السريعة الخاصة بالمعلومات ااالنتقال عبر اإلعدادات الموجودة في 

  عروضة على الشاشة الم
 حور األفقيبالنسبة لـلم –وتغييرها 

24 

16.  EXIT (خروج) 24 المعروضة السابقة أو الخروج من القائمة. ت وماائمة المعلرجوع إلى ق 
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 صفحة: راجع الوصف التسمية البند
17.  ENTER عروضة على الشاشة (ة المعلومات الممإدخال عنصر قائOSD.24 ) أو تأكيده 

18.   
علومات المة بودة في القائمة السريعة الخاصاالنتقال عبر اإلعدادات الموج

  عروضة على الشاشة الم
 بالنسبة لـلمحور الرأسي –وتغييرها 

24 

19.   
ادات الموجودة في القائمة السريعة الخاصة بالمعلومات عبر اإلعد االنتقال

  شة المعروضة على الشا
 بالنسبة لـلمحور األفقي –وتغييرها 

24 

20.  MENU لفتح قوائم المعلومات المعروضة على الشاشة ( قائمة)(الOSD.24 ) وإقفالها 

21.   
االنتقال عبر اإلعدادات الموجودة في القائمة السريعة الخاصة بالمعلومات 

  وضة على الشاشة المعر
 لمحور الرأسيبالنسبة لـ –وتغييرها 

24 

  



  دليل المستخدم — DLPجهاز العرض 

— 8 —  

  المنظر السفلي
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  صفحة: راجع  الوصف  التسمية العنصر

  معلومات حول تركيب جهاز العرض في السقف. لحصول علىللخاص بك اتصل بالموزع ا  فتحات التثبيت بالسقف   - 1

  21  ضبط وضع الزاوية.راع الضبط لقم بتدوير ذ  وحدة ضبط الميل   - 2
  

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

  بوصة).  0.63ملم ( 16بحيث يكون الحد األقصى لعمق المسمار M4المعتمدة ومسامير  ت التعليقاتخدم معدوأثناء التركيب في السقف، اس
يجب أن تتجاوز قدرة التحميل لوحدة التعليق في السقف وزن المعدات . في السقف قوية وذات شكل مناسب يجب أن تكون بنية وحدة التركيب

  ثانية. 60د بثالثة أمثال عن وزن المعدات لفترة تزيد عن ل وزن يزيمرة على حالمركبة، وكإجراء احتياطي يجب أن تكون قاد
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  عية للحاملالرسومات المرج
الرجاء التأكد  وتصنيعه الستخدامه للعرض الضوئي العمودي. مخصص حامل ة تركيب (مقابل أجر) لتصميمالرجاء االستعانة بموفر خدم

  من توافق التصميم مع الشروط التالية:

  ر براغي في الجانب الخلفي لجهاز العرض إلحكام تثبيته في الحامل. مسامي تفتحا 6م استخدا •

  ) مم150وة = لخط(ا 300×  300ز فتحات البراغي: بين مراكالمسافة 

  مم  16بعمق أقصاه  M4هاز العرض: ات البراغي في جالمسافة بين فتح

  مواضع) 4الت في آلية الضبط األفقي (على سبيل المثال: مسامير الربط والصمو •
  الرجاء تصميم الحامل بحيث ال ينقلب بسهولة. •

  
  علي.الحامل الف األبعاد ليس رسومات لتصميم الرسومات التي تعرض متطلبات

150.0mm150.0mm

178.0mm
85

.0
mm

18
0.0

m
m

30
0.

0m
m

[Side View][Front View]

Horizontal adjuster

Air exhaust

Air intake
Air intake

Air intake

  
  

  سحب الهواء

  [منظر أمامي]
  دم الضبط األفقيق

  [منظر جانبي]

  سحب الهواء

  سحب الهواء

  طرد الهواء
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  عن بعد أجزاء وحدة التحكم

  

  هام: 
عالية التردد أن  لفلوروسنتامصابيح  تجنب استخدام جهاز العرض أثناء تشغيل إضاءة مصباح فلورسنت ساطع. يمكن ألنواع معينة من -1

  تعيق عمل وحدة التحكم عن بعد.
عن بُعد في المسار بين وحدة التحكم هاز اإلسقاط. إذا كان هناك عائق التحكم عن بعد وج وجود عوائق بين وحدة يُرجى التأكد من عدم .2

  لعرض.وجهاز العرض، يمكنك عكس اإلشارة على أسطح عاكسة معينة مثل شاشات جهاز ا
هذا بشرح  حدة التحكم عن بعد. يقوم دليل المستخدمتقوم األزرار والمفاتيح على جهاز اإلسقاط بنفس وظائف األزرار المقابلة لها على و .3

  ماد على وحدة التحكم عن بُعد.الوظائف من خالل االعت
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 صفحة: راجع الوصف التسمية البند
 جهاز العرض. ىترسل اإلشارات إلوحدة إرسال األشعة تحت الحمراء  -1

 17 تشغيل جهاز العرض. تشغيل  -2
3-  ZOOM (تكبير) + .تكبير الصورة المعروضة 

4-  FOCUS  + المعروضة. ضبط التركيز البؤري للصورةالبؤري)(زيادة التركيز 

5-  FOCUS - (تقليل التركيز البؤري).ضبط التركيز البؤري للصورة المعروضة  

6-   
نتقال عبر اإلعدادات الموجودة في القائمة السريعة الخاصة بالمعلومات الا

  على الشاشة المعروضة 
 ر الرأسيبالنسبة لـلمحو –وتغييرها 

24 

7-   
بر اإلعدادات الموجودة في القائمة السريعة الخاصة بالمعلومات االنتقال ع

  المعروضة على الشاشة 
 النسبة لـلمحور األفقيب –ها روتغيي

24 

8-   
ة الخاصة بالمعلومات لموجودة في القائمة السريعاإلعدادات ا االنتقال عبر

  عروضة على الشاشة الم
 سبة لـلمحور الرأسيبالن –وتغييرها 

24 

9-  MENU (القائمة) روضة على الشاشة (عفتح البيانات المOSD.( 24 
10-  BLANK (فارغة) شة.الشا إفراغ 

11-  AUTO PC (كمبيوتر تلقائي) 24 اإلشارة فيذ تزامن تلقائي لمصدرنت 
12-  COMPONENT (المكّون)  تحديدCOMPONENT .(المكّون) كمصدر للدخل 

13-  VGA  تحديدVGA .كمصدر للدخل 

14-  HDMI 1  تحديدHDMI 1 .كمصدر للدخل 

15-  HDMI 2  تحديدHDMI 2 خل.كمصدر للد  
16-  3G-SDI  3تحديدG-SDI كمصدر للدخل. 

17-  DisplayPort  تحديدDisplayPort .كمصدر للدخل 

18-  CLEAR )(مسح رقم معرف وحدة التحكم عن بُعد. مسح 

 17 إيقاف تشغيل جهاز العرض. إيقاف  -19

20-  TEST PATTERN  نموذج)
 االختبار)

ذج التالي. تحويل إلى النمورة أخرى للختبار. اضغط على هذا الزر ماستخدم الزر إلظهار نموذج اال
 صورة المعروضة.للرجوع إلى ال EXITعلى زر  اضغط

21-  LENS SHIFT (إزاحة العدسة)ا.استخدم الزر لتحريك العدسة يمينا أو يسار 

22-  ZOOM - (تصغير) .22 تصغير الصورة المعروضة 

23-   
اصة بالمعلومات ئمة السريعة الختقال عبر اإلعدادات الموجودة في القاناال

  على الشاشة المعروضة 
 بالنسبة لـلمحور األفقي –رها وتغيي

24 

24-  ENTER 24 عروضة على الشاشة والتأكيد عليها.في المعلومات المدات إدخال اإلعدا 
25-  EXIT (خروج)  لمعلومات المعروضة على الشاشة.ة ااألخيرة في قائمالعودة إلى الصفحة 

26-  STATUS خل).از دفتح قائمة الحالة للمعلومات المعروضة على الشاشة (ال تفتح القائمة إال عند اكتشاف جه 

27-  ASPECT (العرض لالرتفاع) .لعرض خيارات نسبة العرض إلى االرتفاع 

28-  DVI يد تحد DVU-D.كمصدر للدخل 

29-  HDBaseT تحديد HDBaseT  للدخل.كمصدر 

30-  ID SET م عن بعد.ضبط رقم تعريف لوحدة التحك 

31-  Freeze (تثبيت) .تجميد / إيقاف تجميد الصورة المعروضة على الشاشة 

 توصيل وحدة تحكم سلكية عن بُعد بجهاز العرض. سلكيمقبس   -32
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 تعيين رقم تعريف جهاز التحكم
لتقليل ◄ ة الرقم أو الزر لزياد► ، واستخدم الزر Enterاضغط على زر  از التحكم)، ثم(رقم تعريف جه Control ID Numberر خيا حدد 

 رض".الع الرقم. يتاح هذا الخيار عند تشغيل خاصية "التحكم في معرف جهاز
 

 ضبط رقم تعريف وحدة التحكم عن بعد.
بيان حالة التشغيل باألحمر  LEDا ليومض مؤشر ثواٍن تقريبً  5حكم عن بُعد لمدة دة التفي وح ID SETاضغط مع االستمرار على زر 

بيان  LEDر مؤش اضغط على رقمين لتعيين رقم التعريف الذي تريده، ويجب وجود فاصل زمني بين الضغطتين. يومضبشكل دوري. 
 حالة التشغيل عندما تؤكد وحدة التحكم عن بُعد إتمام التعيين.

 ID SETرار على زر االستم اضغط مع
 قم التعريف.اضغط على رقمين لر ان حالة التشغيلؤشر بييومض م ا.تقريب ثواني 5لمدة 

   

  مالحظة:
ن رقم تعريف بتعيينه. يمكن تعيين رقم التعريف مباشرة إذا كنت ترغب في تعيي قمت يؤدي تعيين رقم التعريف إلى الكتابة فوق رقم التعريف الذي 

 لوحدة التحكم عن بعد.جديد 

 

 عدحدة التحكم عن بُ مسح رقم تعريف و
لمسح رقم تعريف وحدة  CLEARو  ID SET إذا تم تعيين رقم تعريف جديد، ويمكن الضغط على زر يتم الكتابة فوق رقم التعريف المعين 

 م عن بُعد. التحك

 مرة واحدة يومض الضوء الخلفي لألزرار في نفس الوقت CLEARو  ID SET اضغط على زر 
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  تحكم عن بعدنطاق تشغيل وحدة ال
من الضروري توجيه وحدة التحكم عن بعد إلى جهاز العرض وحدة التحكم عن بُعد األشعة تحت الحمراء للتحكم في جهاز العرض. ليس  خدمتست

 لى مؤخرته، فإن وحدة التحكم عن بعد سوفي جهاز اإلسقاط أو عبشرط عدم اإلمساك بوحدة التحكم عن بعد بشكل متعامد على جانب باشرة.م
قاط. إذا كان جهاز العرض ال يستجيب لوحدة درجة أعلى أو أدنى من مستوى جهاز اإلس 15قدًما) و 25أمتار ( 10ل نصف قطر تعمل جيًدا داخ

 ليك أن تقترب قليال.عد، فعالتحكم عن ب

10m

± °30

  

  جهاز اإلسقاط وأزرار التحكم عن بُعد
باستخدام وحدة ويمكن تنفيذ كافة العمليات  على جهاز العرض.زرار الموجودة أكم عن بُعد أو األض باستخدام وحدة التحيمكن تشغيل جهاز العر

  االستخدام.  محدودةإال أن األزرار الموجودة أعلى جهاز اإلسقاط تُعتبر التحكم عن بُعد، 
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  والتشغيل اإلعداد
  تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بُعد

طارية من خالل تحريك اء تجويف البقم بإزالة غط -1
  م.ء في اتجاه السهالغطا

  

قم بتركيب البطارية مع مراعاة أن يكون الجانب  -2
  الموجب مواجًها ألعلى.

  

  أعد الغطاء إلى مكانه. -3

  

  

  تنبيه: 
  (يوصى باستخدام البطاريات القلوية). AAطاريات فقط ب استخدم -1
  قًا للقواعد الرسمية المحلية.تخلص من البطاريات المستعملةوف .2
  دم استخدام جهاز العرض لفترة طويلة.في حالة علبطاريات زالة اقم بإ .3
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 ياريةتركيب أو إزالة العدسة االخت

 تنبيه: 
  والعدسة يتضمن أجزاء دقيقة. و على مكونات العدسة نظًرا ألن جهاز العرضعليه أتجنب هز جهاز العرض أو الضغط بشدة 
وقم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة  مراوح التبريد، انتظر حتى تتوقفل جهاز العرض، ويب العدسة، تأكد من إيقاف تشغية أو تركقبل إزال

 الرئيسي.
 .تجنب لمس سطح العدسة عند إزالة أو تركيب العدسة 
 ح العدسة ببصمات األصابع أو الغبار أو الزيت.تساخ سطتجنب ا 
 دسة.احرص على عدم خدش سطح الع 
 لتجنب الخدش. ةناعمة تحت العدسوضع قطعة قماش  احرص على العمل على سطح مستو مع 
 تربة.ر واألب غطاء العدسة في جهاز العرض للمحافظة عليه من الغبافي حالة إزالة العدسة وتخزينها، قم بتركي 

 تركيب العدسة الجديدة

ب غطاء العدسة اسحب حافة الغطاء بيد في حالة تركي .1
لة باليد بحيث يمكن إزالة الغطاء بسهو)  ①حدة ( وا

 ).②( األخرى

 

 

حاِذ الشفة وضعها بشكل صحيح كما هو موضح في  .2
 الصورة.

 

قم بتدوير العدسة في اتجاه عقارب الساعة حتى  .3
 ي مكانها.يتها فتشعر بصوت تثب
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 إزالة العدسة الموجودة من جهاز العرض

ر (تحري LENSE RELEASEاضغط زر  .1
 سة) لفكها من مكانها.العد

 

 .العدسةأمسك ب .2

  سة عكس اتجاه عقارب الساعة العدأدر  .3
 لحالية.إلى أن تنفك العدسة ا

 اسحب العدسة الموجودة برفق. .4
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  هتشغيل جهاز العرض وإيقاف تشغيل

1- 
صيل سلك الطاقة وكبل اإلشارة بشكل محكم. بعد بتوقم 

طاقة باللون األخضر توصيله، سيومض مؤشر بيان حالة ال
  خضر الثابت.ثم يضيء باللون األ

 

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

  " في وحدة التحكم عن بُعد.أو الزر " العرض
 PWR LEDسيومض اآلن مؤشر بيان حالة الطاقة 

  باللون األخضر.
دقيقة تقريبًا. عند  30سوف تظهر شاشة البدء في غضون 

از العرض ألول مرة، يمكنك اختيار لغتك استخدام جه
عرض شاشة البدء. (راجع  ئمة السريعة بعدالمفضلة من القا

 )25صفحة  الشاشة ضبط لغة العرض على

 19صفحة  )أمينضبط كلمة مرور الوصول (قفل التراجع 
  إذا كان زر األمان ممكَّنًا.
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3- 
ة توصيل أكثر من جهاز دخل واحد، اضغط على في حال

  جهزة.ين األللتنقل ب▲▼ واستخدم  المصدرزر 

ن عبر  إلى محول الفيديو  RGB(يتم دعم الفيديو المكوَّ
ن.)   المكوَّ

  
• HDMI 1: التوافق وسيلة توصيل وسائط متعددة عالية الدقة 
• HDMI 2وسيلة توصيل وسائط متعددة عالية الدقة :  
• DVI: DVI  
• VGA: RGB  تناظري  

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

• BNC: RGB تناظري  
• HDBaseT الفيديو الرقمي عبر جهاز اإلرسال :HDBaseT   

 مالحظة: 
  -(ممدد الفيديو)  TX دام  صندوقيوصى باستخ

)Rextron (EVBMN-110L38 ظيفة مع وHDBaseT  مع عدم وجود ما
 . TXيضمن االستجابة الكاملة عند استخدام عالمات تجارية أخرى من صندوق 

يدعم جهاز العرض مسافات توصيل  HDBaseT CAT5e/6فباستخدام كابل 
HDBaseT  قدم.328م/100تصل إلى  

4- 
ف التشغيل؟ / اضغط على زر سالة "إيقاعند ظهور ر

Power الة اضغط على زر هر رستظ، "مرة أخرى
POWER .مرة أخرى. يتم إيقاف تشغيل جهاز العرض    

  تنبيه: 
  مشيًرا إلى تبريد جهاز العرض -عن الوميض  الطاقة المؤشرال تقدم على نزع قابس سلك الطاقة حتى يتوقف 
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  أمين)ضبط كلمة مرور الوصول (قفل الت
منع االستخدام غير المرخص به لجهاز اإلسقاط. عند تمكينها، يمكن إدخال كلمة مرور و هم) إلعداد كلمةيمكنك استخدام أزرار المؤشر (الس

 في الصفحة ضبط لغة العرض على الشاشة193H و 192H24 في الصفحة التنقل في قوائم العرض على الشاشة191H المرور بعد تشغيل جهاز اإلسقاط. (انظر
194H25 الشاشة) تخدام قوائم العرض علىمات اسللحصول على تعلي .  

 هام: 
المرور، فاتصل بالبائع  عت كلمةالمرور. إذا أض كن من استخدام جهاز اإلسقاط. بدون كلمةاحتفظ بكلمة المرور في مكان آمن. لن تتم

 .للحصول على معلومات حول استرجاع كلمة المرور
  

 .لفتح قائمة العرض على الشاشة قائمةاضغط زر   .1

 

لالنتقال إلى قائمة  ►◄على زر المؤشر  غطاض  .2
تحديد ل▲▼ ، واضغط زر المؤشر 1اإلعدادات 

  .1 إعدادات متقدمة

3.  
ى قائمة إل دخوللل◄  /(إدخال)   اضغط على

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

 

4.  
لتمكين أو تعطيل ►◄ اضغط على زر المؤشر 

 فل األمان.اصية قخ

 ً  .يظهر مربع حوار كلمة المرور تلقائيا
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سواء ▲▼◄► ر تستطيع استخدام أزرار المؤش  .5
بعد وحدة التحكم عن تيح أو على على لوحة المفا

ي تعمل باألشعة تحت الحمراء إلدخال كلمة الت
المرور. يمكنك استخدام أية توليفة، بما في ذلك 

أقل من ن ليس استخدام نفس السهم خمس مرات، لك
 .خمس مرات

اضغط أزرار المؤشر في أي ترتيب إلعداد كلمة 
للخروج  MENU لزرالمرور. اضغط على ا

 ..مربع الحوار من

 

مة المرور عند ضغط المستخدم أكيد كلتظهر قائمة  ت  .6
قفل على مفتاح تشغيل الطاقة في حالة تمكين 

ي . أدخل كلمة المرور بالترتيب الذي حددته فاألمان
. إذا نسيت كلمة المرور، يرجى االتصال 5وة الخط

 الخدمة.  بمركز
ادة كيد صالحية المالك وإعيقوم مركز الصيانة بتأ

 .لمرورتعيين كلمة ا
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  از العرضجهستوى ضبط م
  يجب مراعاة األمور التالية عند إعداد جهاز العرض:

  اً وقوياً.مستوي يتعين أن تكون المنضدة أو الحامل الموضوع عليه جهاز اإلسقاط •
  ضع جهاز اإلسقاط بحيث يكون عمودياً مع الشاشة. •
  دوس عليها.مكان آمن. يمكنك أن ت تأكد من أن الكبالت في •

1. 
بلف وحدات الضبط عكس رض، قم وى جهاز العمست لرفع

  اتجاه عقارب الساعة.

 

2. 
لتخفيض مستوى جهاز العرض، ارفع جهاز العرض، وقم 

  الساعة. عقارب بلف وحدات الضبط في اتجاه
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 وحدة العدسة التبديلاستخدام ضبط وضع الصورة المعروضة ب
ا حيث يمكن نقل الصورة رأسيًا أو أفقيًا دون تلقائي العدسة ية تحريكعلى خاص DU6098Z/DU6198Z/DU6298Zالعرض يوجد بجهاز 

ن ٪ م55ا، ويصل أقصى نطاق إزاحة رأسي إلى وعرضه تحريك جهاز العرض. يظهر نطاق إزاحة العدسة بالنسبة المئوية الرتفاع الصورة
. يرجى الرجوع لليمين واليسار ٪ من عرض الصورة5، وأقصى نطاق إزاحة أفقي هو اع الصورة٪ من ارتف15ارتفاع الصورة ونزوالً إلى 
 إلى الرسم التوضيحي أدناه.

The bounday of Lens shift

V: Projected Im-
age Height

H: Projected Image Width

55%

15%

5% 5%

 
 

  مالحظة: 
تشغيل، وإال ال يمكن بدء كيب عدسة اإلسقاط في جهاز العرض قبل اليجب ترجهاز العرض مزود بمفتاح أمان داخل فتحة تركيب العدسة. 

 اإلسقاط.
لتجنب احتمالية سوء التشغيل بعد  تحكم في العدسةة لتعطيل ضبط العروضة على الشاشالعدسة في قائمة المعلومات الم يفة قفلتوجد وظ

 العدسة.كم في االنتهاء من الضبط. يرجى التأكد من تعطيل القفل قبل إجراء التح

 الصورة المعروضة أفقي: عرض

 لعدسةحدود إزاحة ا

 عمودي: ارتفاع الصورة المعروضة



  دليل المستخدم — DLPجهاز العرض   

– 23 –  

  ضبط الزووم والتركيز ومحور االرتكاز

1. 
من لوحة  التصغيرلتكبير/يمكن ضبط التركيز البؤري وا

د. ارجع إلى دة التحكم عن بعتحكم جهاز العرض أو وح
بط التركيز البؤري والتكبير/التصغير دلة التالية لضاأل

 يدويًا.

        

2. 
اتيح على لوحة مف Zoomأو  Focusاضغط على زر 

كم عن بعد لضبط التركيز البؤري أو لتحكم أو وحدة التحا
ري الزيادة والتقليل حسب خدام زر باستتأثير التكبير/التصغي

 حاجة.ال

(الموجودة  /  /   /رار اضغط على أز .3
على جهاز العرض أو وحدة التحكم عن بُعد) لتصحيح شبه 

 المنحرف الرأسي أو األفقي.

4. 
 المحور على الشاشة.كم في تظهر وحدة التح

لتصحيح التشوه الرأسي بالصورة. /  اضغط على 

 لتصحيح التشوه األفقي بالصورة. /  ى اضغط عل
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  الشاشة على رضالع قائمة إعدادات
  عناصر التحكم في قائمة العرض على الشاشة 

  ر اإلعدادات المختلفة. وتغيي يتضمن جهاز العرض قائمة تعليمات معروضة على الشاشة تتيح لك ضبط الصورة

  التنقل خالل قائمة التعليمات المعروضة على الشاشة
علومات المعروضة على الشاشة وإجراء ر في جهاز العرض للتنقل عبر الموحدة التحكم عن بُعد أو األزرا األسهم فيأزرار  ستخداميمكن ا

  لعرض.جهاز ايظهر الرسم التوضيحي التالي األزرار المقابلة على  تغييرات.

  

للدخول إلى البيانات المعروضة على الشاشة  .1
  .قائمةاضغط زر 

► /  زري السهماضغط على  ئم.توجد ثالث قوا .2
  للتنقل عبر القوائم. ◄ 

لالنتقال  ▲ / ▼ على زري السهم غطاض .3
  ألعلى وألسفل في قائمة. 

لتغيير قيم ► / ◄  اضغط على زري السهم .4
  إعدادات.

نات المعروضة البيا زر إلغالق قائمةاضغط  .5
) أو مغادرة القائمة OSDالشاشة ( على

ال إلى قائمة الفرعية. اضغط زر السهم لالنتق
  .خروج

 

  مالحظة:
الوضع ) متوفرة. على سبيل المثال، ال يمكن تعديل عناصر OSDانات المعروضة على الشاشة (ن تكون كافة عناصر البيتبعًا لمصدر الفيديو، ل

  ي. ون الرمادأو تظهر بالل ال يمكن  الوصول إلى العناصر غير المتاحة إال عند التوصيل بالكمبيوتر. كمبيوتر ةئمالقافي  األفقي/الرأسي
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 ضبط لغة العرض على الشاشة
 .بط لغة قوائم العرض على الشاشة حسب ما تفضلها قبل االستمرارضا

لالنتقال إلى قائمة ▲▼ مؤشر زر ال . اضغط1اإلعدادات لالنتقال إلى ►◄ . اضغط على زر المؤشر قائمةاضغط زر  .1
  .1 إعدادات متقدمة

 

  . اللغةإلى أن يتحدد خيار ▲▼ الفرعية. اضغط زر المؤشر  1 متقدم ئمةدخول إلى قالل►  /(إدخال)   اضغط على  .2

 

 .تفضلها التي اللغة تمييز يتم حتى السهم زر اضغط .3
  ).OSDعلى الشاشة ( معروضةأربع مرات إلغالق البيانات ال قائمةاضغط على زر  .4
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  نظرة عامة على قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة
  نطاق إعداد. لعثور بسرعة على إعداد أو تحديدالتالي ل وضيحيلشكل التاستخدم ا

القائمة 
 الرئيسية

 
     القائمة الفرعية

  
  اإلعدادات

، المزج، Vividالتقديم، ساطع، لعبة، فيلم،        وضع العرض   صورة
sRGB، DICOM SIM ،مستخدم ،
  2مستخدم 

  100~0       السطوع   
  100~0       التباين   
  (حسب التزامن التلقائي) 5إلى  5-من     ياألفق الموضع   ركمبيوت   
  (حسب التزامن التلقائي) 5إلى  5-من     الموضع الرأسي      
  31~0    التردد      
  5~5-    التتبع      
  اف تشغيل, إيق    تزامن تلقائي      
         صورة تلقائية   
  10~0    لون ساطع   إعدادات متقدمة   
  31~0    الحدة      
, أبيض وأسود، 2.4 ,2.2, 2.0, 1.8    اجام      

  خطي
  دافئ، عادي، بارد    وندرجة الل      
  100~0    تشبع اللون      
  100~0    تخفيف اللون      
  R  0~200اكتساب   موازنة اللون األبيض      
  G  0~200اكتساب         
  B  0~200اكتساب         
  R  -100~100 مقاصة        
  G  -100~100 صةمقا        
  B  -100~100 ة اصمق        
  100~0  ، االكتسابالتدرج، التشبع  أحمر   مدير األلوان   
  100~0  التدرج، التشبع، االكتساب  أخضر      
  100~0  التدرج، التشبع، االكتساب  أزرق      
  100~0  الكتسابشبع، االتدرج، الت  سماوي      
  100~0  التدرج، التشبع، االكتساب  أرجواني      
  100~0  كتسابتشبع، االلالتدرج، ا  أصفر      
  100~0  أحمر, أخضر, أزرق  أبيض      

 أسود ديناميكي 
 اإلعدادات

 إيقاف, تشغيل  أسود ديناميكي

 ثانية أو ثانية واحدة 0.5وضع تعطيل أو   مؤقت إيقاف المصباح 
 ثوان 4ثوان أو  3نيتين أو أو ثا

 يلائي أو تشغإيقاف التشغيل أو تلق  HDRالتحكم في  HDRإعدادات  

 أو  PQ-L400أو  HDR  PQ-L300ضع و  
PQ-L500  أوPQ-L600 
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القائمة 
  الرئيسية

  
     القائمة الفرعية

  
  اإلعدادات

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

  عادي، خلفي, سقف, خلفي+سقف       اإلسقاط    
ول ة طنسب    

 ض الصورةوعر
  2.35:1ية، , أصلLetter Box, 16:9, 4:3ملء,      

  إيقاف / تشغيل    قفل العدسة   المحاذاة    
  ةالتكبير/التصغير، التركيز البؤري، التحكم في العدس    التحكم في العدسة       
  non-UST ,UST    نوع العدسة       
  حفظ، تحميل، مسح   1ذاكرة  ذاكرة العدسة       
  حفظ، تحميل، مسح   2رةذاك         
  حفظ، تحميل، مسح   3ذاكرة         
  حفظ، تحميل، مسح   4ذاكرة         
  حفظ، تحميل، مسح   5ذاكرة         
  حفظ، تحميل، مسح   6ذاكرة         
  حفظ، تحميل، مسح   7ذاكرة         
  حفظ، تحميل، مسح   8ةكرذا         
      العدسة الوسط       
  30~ + 30- رأسي:  30~ + 30-أفقي:     المحور       
  ر.سفل اليمين، أسفل اليسااليسار، أعلى اليمين، أأعلى     زوايا 4       
تكبير/تصغير     

  رقمي
     -10~10  

  10~0    مستوى الصوت   صوت    

  إيقاف, تشغيل    كتم الصوت       
 ,English, Français, Deutsch, Español    اللغة  1 متقدمةإعدادات     

Português ,簡体中文 ,繁體中文 ,Italiano, 
Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, 

Polski, Suomi, Ελληνικά ,한국어 ,Magyar, 
Čeština ,العربية ,Türkçe, Việt ,日本語 ,ไทย  ,

  .Dansk, Fran. Can, עבריתفارسی, 
  شغيلف, تقاإي    قفل األمان       
  فارغ، أحمر, أخضر, أزرق, أبيض    شاشة فارغة       
  قياسي، أسود، أزرق    ةالفتتاحياشة االش شعار       
  تشغيلإيقاف,     قفل لوحة المفاتيح       
  ،إيقاف 3D  IR ،DLP-Link  إعداد ثالثي األبعاد       
عكس التزامن ثالثي          

  األبعاد
  إيقاف, تشغيل

تعبئة اإلطارات، أعلى/أسفل، جنبا إلى جنب، تسلسل اإلطارات،   عادتنسيق ثالثي األب         
  طار ثالثي األبعاد فقط)ئة اإلبتعب HDMI(مصدر  تلقائي

ة تأخير خرج المزامن         
  ثالثية األبعاد

0~359  

دخل المزامنة ثالثية          
  األبعاد

  داخلي، خارجي

  داخلي، تخطي  3Dخرج تزامن          
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القائمة 
  الرئيسية

  
     ةالفرعي قائمةلا

  
  تاإلعدادا

أشرطة األلوان، أشرطة ، RGBمنحدرات ال يوجد,     نمط االختبار  2إعدادات متقدمة    1اإلعدادات 
ة، خطوط أفقية، خطوط ، شبكنجطرالخطوات، رقعة ش

رأسية، خطوط قطرية، منحدر أفقي، منحدر رأسي، 
  أبيض، أحمر، أخضر، أزرق، أسود

 50~50-    إزاحة أفقية       
 50~50-    إزاحة عمودية       

 إيقاف, تشغيل       مصدر تلقائي   2اإلعدادات 
ي إيقاف آلال يوجد     

  لإلشارة (دقيقة)
     0~180  

تشغيل تلقائي     
  لطاقةل

  إيقاف, تشغيل     

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

  200~50    ضوء مخصص     
  إيقاف, تشغيل    ائمع الدالسطو     
         إعادة ضبط الكل    
      الطراز   الحالة    
      مصدر نشط       
      معلومات الفيديو       
      اءةساعة اإلض       
      إصدار البرنامج       
      معرف وحدة التحكم عن بعد       
      الرقم المتسلسل       
  "مرشح الهواء" يظهر فقط عن تشغيل    ساعة مرشح الهواء       
  , حقمركز, ألسفل, أعلى, اليسار    وضع القائمة  1دات متقدمة داإع    
  %100 ,%75,%50 ,%25 ,%0    فةقائمة نصف شفا       
في "بواسطة  ،Lanل، تشغيل حسب غيتش    وضع توفير الطاقة       

HDBaseT( * )  
  عال, عادي    سرعة المروحة       
، ت، خافت للغايةائد، خافي، اقتصادي زعادي، اقتصاد    معلومات اإلضاءة       

  ضوء مخصص
  99~0    معرف وحدة التحكم عن بعد       
  اتصال، فصل  ةالشبكحالة   الشبكة       
         DHCP  تشغيل, إيقاف  
  IP   0~255, 0~255, 0~255. 0~255ن عنوا         
قناع الشبكة          

  الفرعية
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  تطبيق         
       HDBaseT-IR/RS232  HDBaseT-

IR/RS232 
  إيقاف, تشغيل

من األشعة تحت          
 الحمراء

  تشغيل, إيقاف

األشعة تحت          
 الحمراء الخلفية

  تشغيل, إيقاف
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القائمة  
 الرئيسية

  
     ئمة الفرعيةقاال

  
  اإلعدادات 

  600~0  مؤقت النوم (دقيقة)  2إعدادات متقدمة    2اإلعدادات
  تمكين  يل، تعط HDMI1 المرشح المصدر      
       HDMI2  تعطيل، تمكين  
       DVI  تعطيل، تمكين  
       VGA  تعطيل، تمكين  
       BNC  تعطيل، تمكين  
       HDBaseT  تعطيل، تمكين  
موقت مرشح  ح الھواءشرت م موق      

  الھواء
  تشغيل, إيقاف 

إعادة تعيين        
موقت مرشح  

 الھواء

  

 ،تلقائي YUV ،RGBمساحة اللون 
 تلقائي، كامل، محدودنطاق التكميم 
 HDMI EDID محسن قياسي  

، تيار مستشعر 13مروحة ~ ال 1، المروحة T1  ~T5حالة البيئة 
  ون الل تشعراللون، ھدف مس

  ذه الوظيفة " وتعطيل ھHDBaseTلى "تشغيل بواسطة  على تشغيل فسيتم ضبط وضع الطاقة المنخفضة ع HDBaseT(*) إذا تم ضبط التحكم 
 لتحديدھا. 
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 قائمة صورة

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

▲▼ ط زر المؤشر . اضغصورة القائمة لالنتقال إلى ►◄. اضغط على زر المؤشر قائمة العرض على الشاشةلفتح  قائمة الزر  طاضغ
 . للدخول وتغيير قيم اإلعدادات ►◄. اضغط صورةفي القائمة للتنقل ألعلى وأسفل 

  

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

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

  ا.مرحلة والتتبع والحجم والوضع تلقائي لضبط ال◄ ►المؤشر  اضغط على زر التباين  

  .31صفحة  قائمة كمبيوترر للدخول إلى قائمة كمبيوتر. راجع► (إدخال) /  اضغط   كمبيوتر

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

  . 196H32في الصفحة  ميزة إعدادات متقدمة195Hدات متقدمة. انظر ول إلى قائمة إعداللدخ► (إدخال) /  اضغط  دات متقدمةإعدا

  .مدير األلوان لمزيد من المعلومات حول 34 راجع صفحةاأللوان. للدخول إلى قائمة مدير ► (إدخال) /   اضغط  مدير األلوان

معلومات من ال زيدلم 35ى قائمة إعدادات وضع أسود ديناميكي. راجع صفحة ل إلوخللد►  (إدخال) / اضغط على إعدادات أسود ديناميكي
 .ت أسود ديناميكياداإعد مول

 إعداداتلمزيد من المعلومات مول  36. راجع صفحة HDRللدخول إلى قائمة إعدادات ► (إدخال) /  على اضغط HDRإعدادات 
HDR. 
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 قائمة كمبيوترر
▲▼ . اضغط على صورةلالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على )OSDبيانات قائمة العرض على الشاشة (لفتح  قائمة اضغط على زر

 .كمبيوترلالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة ▲▼ اضغط على ►. أو  إدخالضغط على ا ثم كمبيوترلالنتقال إلى قائمة 

 

  صفالو  عنصرلا
   لليسار أو اليمينوضبط وضع العرض جهة خول للد ►◄اضغط على زر المؤشر  ع األفقيالموض

   ألعلى أو أسفلللدخول وضبط وضع العرض جهة  ►◄اضغط على زر المؤشر  الموضع الرأسي

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

  .A/Dة نمذجة وضبط ساع للدخول►◄ اضغط على زر المؤشر  التتبع

  للدخول وضبط موضع الموازنة التلقائية على تشغيل أو إيقاف تشغيل.►◄ مؤشر ى زر الاضغط عل  تزامن تلقائي
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  ميزة إعدادات متقدمة
 تقدمةإعدادات م ى قائمة لالنتقال إل▼▲ . اضغط على صورة لالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على أوامر الشاشة ةلفتح قائم قائمة اضغط على زر

 .إعدادات متقدمةل ألعلى وأسفل في قائمة لالنتقا▼▲ لى اضغط ع►. أو  إدخال واضغط على

  

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

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

  يمة تصحيح جاما للشاشة.ول وضبط قللدخ►◄ ر اضغط على زر المؤش جاما

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

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

  للدخول وضبط درجة تشبع الفيديو.►◄ على زر المؤشر  طغاض للونتخفيف ا

 األبيض ازنة اللونوم. راجع نة اللون األبيضازمولدخول القائمة الفرعية ► /  (إدخال)  ENTERلزر على ااضغط   موازنة اللون األبيض
  .33صفحة 
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  ازنة اللون األبيضوم
  . ألبيضاللون اموازنة لدخول القائمة الفرعية  (إدخال) ENTERاضغط على الزر 

  

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

  لضبط اكتساب اللون األخضر.►◄ اضغط على الزرين   Gاكتساب 

  ق. األزر بط اكتسالضب►◄ ين اضغط على الزر  Bاكتساب 

  لضبط مقاصة اللون األحمر.►◄ اضغط على الزرين   Rمقاصة 

  لضبط مقاصة اللون األخضر.►◄ الزرين  على اضغط  Gمقاصة 

  لضبط مقاصة اللون األزرق.►◄ لى الزرين ط عاضغ  Bمقاصة 

 



  دليل المستخدم — DLPجهاز العرض 

— 34 —  

 مدير األلوان
▼▲ . اضغط على صورةال إلى قائمة لالنتق ►◄على  . اضغطشة)(البيانات المعروضة على الشا OSDلفتح قائمة  قائمةضغط زر 

 . مدير األلوانل في قائمة لالنتقال ألعلى وألسف▼▲ اضغط على ►. أو زر  إدخالعلى  ثم اضغط مدير األلوانلالنتقال إلى قائمة 

  

  الوصف  العنصر

 حدد للدخول إلى إدارة اللون األحمر.  أحمر  
 .والكسب والتشبعرج اللون لضبط تد►◄ اضغط على الزرين 

 حدد للدخول إلى إدارة اللون األخضر.  أخضر  
 .بتدرج اللون والتشبع والكسلضبط ►◄ اضغط على الزرين 

  ارة اللون األزرق.حدد للدخول إلى إد أزرق  
 .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب►◄ اضغط على الزرين 

 وي. حدد للدخول إلى إدارة اللون السما سماوي  
 .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب ►◄ين رزعلى ال اضغط

 األرجواني.  حدد للدخول إلى إدارة اللون أرجواني  
 .شبع والكسبلضبط تدرج اللون والت►◄ اضغط على الزرين 

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

 ة اللون األبيض إدار ىللدخول إحدد ل ض  أبي
 .لضبط تدرج أحمر و أخضر و أزرق►◄ اضغط على الزرين 
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 ت أسود ديناميكياداإعد
إعدادات أسود لالنتقال إلى قائمة ▼▲ . اضغط على صورةلالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على OSDلفتح قائمة  Menuاضغط على الزر 

 . إعدادات أسود ديناميكيك ألعلى وألسفل في قائمة للتحر ▲▼ط على اضغ►. أو  إدخال، ثم اضغط على ديناميكي

 
 

 الوصف العنصر

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

 لضبطه على تشغيل أو إيقاف تشغيل. ►◄أسود ديناميكي، واضغط على أزرار  

 ةاإلضاء افإيق مؤقت
  إلى إعداد خولدلمدد ل

ثانيتين أو  ثانية أو ثانية وامدة أو  0.5أو  لضبطه على وضع تعطيل ►◄مؤقت إيقاف المصباح، ثم اضغط على أزرار  
 ثوام. 4و ثوام أ 3
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 HDR إعدادات
دادات عإقائمة  نتقال إلىلال▼▲ . اضغط على صورةلالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على OSDلفتح قائمة  Menuاضغط على الزر 

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

 
 

 الوصف العنصر

  إلى إعداد لدخولمدد ل HDRفي  التحكم
HDR لضبطه على تشغيل أو إيقاف تشغيل أو تلقائي. ►◄، واضغط على أزرار 

 HDR وضع
  مدد للدخول إلى إعداد

-PQأو  PQ-L500أو  PQ-L400أو  PQ-L300لضبطه على  ►◄اضغط على أزرار اح، وبصقاف الممؤقت إي 
L600 

 مالحظة:
  .HLG أو HDR-10 مع HDMI مصدر وجود فالرجاء HDR إعدادات إلى الدخول أردت إذا
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 1قائمة اإلعدادات 
.  1اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة  ►◄شر ؤمى زر ال. اضغط عل(البيانات المعروضة على الشاشة) OSDلفتح قائمة  قائمةاضغط على زر 

  اإلعدادات. ر قيموتغيي للدخول►◄ . اضغط على 1اإلعدادات ألسفل في قائمة للتحرك ألعلى و▲▼ اضغط على زر المؤشر 

  

  الوصف  العنصر

بعد  نلتحكم ع(وحدة ا  للدخول إلى قائمة المصدر. حدد مصدر اإلدخال المرجعي►◄ اضغط على زر المؤشر   المصدر
  لوحة المفاتيح). /

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

  للدخول وضبط نسبة عرض الفيديو إلى ارتفاعه.►◄ شر زر المؤ اضغط على عرض الصورةو طولنسبة 

  .38 صفحة محاذاةلا . راجعاةالمحاذللدخول إلى قائمة  ►/  )Enter( اضغط على  المحاذاة

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

  . 42صفحة  الصوتللدخول إلى قائمة الصوت. راجع ► (إدخال) /  اضغط على  صوت

  .43صفحة  1ة متقدم فوظي. راجع 1للدخول إلى قائمة متقدم ► (إدخال) /  اضغط على  1 إعدادات متقدمة

  .45صفحة  2وظيفة متقدم . راجع 2دخول إلى قائمة متقدم لل ►ل) / دخا(إ اضغط على  2 إعدادات متقدمة
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 محاذاةلا
. اضغط 1اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على (البيانات المعروضة على الشاشة) OSDلفتح قائمة  (قائمة) MENUاضغط زر 

 .المحاذاةعلى وألسفل في قائمة لالنتقال أل▼▲ اضغط على ►. أو  Enter، ثم اضغط حاذاةالمتقال إلى قائمة لالن▼▲  ىعل

 

 الوصف البند
 على تشغيل أو إيقاف. قفل العدسةللدخول وضبط ◄► اضغط على زر المؤشر  دسةقفل الع

 .39 صفحة العدسة التحكم في . راجعتحكم في العدسةلاللدخول إلى قائمة  ►/  )Enter( اضغط على  التحكم في العدسة

 .نوع العدسةوضبط   للدخول ►◄ اضغط على زر المؤشر  ةنوع العدس

 .40 صفحة ذاكرة العدسة . راجعذاكرة العدسةللدخول إلى قائمة  ►/  )Enter( اضغط على  ذاكرة العدسة

 ي. وضبط قائمة تكبير/تصغير رقم للدخول►◄ اضغط على زر السهم  العدسة الوسط

Keystone (المحور)  اضغط على الزر Enter  / (إدخال) ► 41صفحة  المحورلدخول قائمة المحور. راجع. 

 زوايا 4
 . 41صفحة   زوايا 4زوايا. راجع  4لقائمة الفرعية لدخول ا► (إدخال) /  Enter اضغط على الزر 

 األبعاد.ضع العرض ثالثي عند تنشيط و مع: ال يتوفر الدمالحظة
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 التحكم في العدسة
(تكبير/تصغير العدسة). اضغط على  Lens Zoomلضبط ▼▲ (التركيز البؤري للعدسة). اضغط على  Lens Focusلضبط ◄► اضغط 
Enter .للتحول إلى قائمة إزاحة العدسة 

 

 إزاحة العدسة
 لتحول إلى قائمة التحكم في العدسة.ل Enterعدسة). اضغط على  ال ةح(إزا Lens Shiftلضبط قائمة ▼▲◄► اضغط على 
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 ذاكرة العدسة
وضبط ذاكرة  8~ الذاكرة  1لتحديد الذاكرة ▼ ▲ . اضغط على ذاكرة العدسةمة الفرعية للدخول إلى القائ) / ► Enter(   اضغط على

 العدسة للحفظ أو التحميل أو المسح. 
مواضع للعدسة المبرمجة في ذاكرة جهاز العرض. يمكن تحميل  8يصل إلى  ). يمكن تخزين ماLPSالعدسة ( عيدعم جهاز العرض ذاكرة موض

 لضبط موضع العدسة تلقائيًا.نة إعدادات الذاكرة المخز
جهاز  لتنفيذ إعداد العدسة، وسيقوم ENTERلتحديد إعداد الذاكرة المطلوب، ثم اضغط على زر ▼ أو ▲ : استخدم الزر تحميل الذاكرة

 تلقائيًا. سةالعرض بضبط موضع العد
 للتأكيد. ENTERزر  لتحديد ضبط الذاكرة لتخزين اإلعداد، ثم اضغط على▼ أو ▲ : استخدم الزر حفظ الذاكرة
 لتأكيد مسح الضبط. ENTER: حدد ضبط الذاكرة المراد مسحه، ثم اضغط على زر مسح الذاكرة

 
 



  دليل المستخدم — DLPجهاز العرض   

– 41 –  

 المحور
. اضغط على 30إلى  30-لضبط القيم الرأسية من ▼▲ ى . اضغط علالمحورفرعية ائمة الول على القللدخ) / ► Enter(   ضغط على ا

 .30إلى  -25لضبط القيم األفقية من ◄► 

 
 

 زوايا 4
 .زوايا 4للدخول إلى القائمة الفرعية ) / ► Enter(   اضغط على 

 .إدخالزاوية ثم اضغط على الزر لتحديد ▲ / ▼ اضغط على زري األسهم  .1

      

 ا.للضبط أفقيً ◄ / ► بط رأسيًا واضغط على للض▲ / ▼ ى زري السهم اضغط عل .2
 لحفظ اإلعدادات وإنهائها. MENUاضغط على الزر  .3
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 الصوت
. اضغط 1اإلعدادات ة لالنتقال إلى قائم►◄ . اضغط على زر السهم )OSDالشاشة (لفتح قائمة البيانات المعروضة على  قائمةاضغط زر 

  .الصوتوألسفل في قائمة لالنتقال ألعلى ▼▲ اضغط على ►. أو  Enterعلى  اضغطنتقال إلى قائمة الصوت ثم الل▼▲ على 

 

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

  ه.شغيله أو إيقاف تشغليلدخول إلى مكبر الصوت وت►◄  اضغط على زر المؤشر كتم الصوت
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  1ة متقدم فوظي
. اضغط 1اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ ط على زر السهم . اضغ)OSDالشاشة (بيانات المعروضة على لفتح قائمة ال قائمةاضغط زر 

 . اضغط على1متقدم مة لالنتقال ألعلى وألسفل في قائ▼▲ اضغط على ►. أو  إدخالثم اضغط على  1متقدم لالنتقال إلى قائمة ▼▲ على 
  ل وتعديل قيم اإلعدادات.وللدخ►◄ 

  

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

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

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

 ين شعار الشاشة االفتتاحية أو تعطيله.لتمك►◄ اضغط على زر المؤشر  االفتتاحية لشاشةر اشعا

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

  اتيح إللغاء قفلها.في لوحة المف▼ ثواٍن على زر المؤشر  5ع االستمرار لمدة اضغط م مالحظة:

  .اد ثالثي األبعادإعد لمزيد من المعلومات حول 44راجع صفحة  .3D خول إلى قائمةللد► (إدخال) /   اضغط على عادثي األبإعداد ثال

 مالحظة:
  تحت قائمة األقراص ثالثية األبعاد. DVDعداد العرض ثالثي األبعاد على جهاز يلم في إقم أوالً بتشغيل الف لالستمتاع بوظيفة األبعاد الثالثية،
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 اد ثالثي األبعادإعد

 

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

  امن ثالثي األبعاد.عكس التزمكين أو تعطيل خاصية للدخول وت►◄ اضغط على زر المؤشر عكس التزامن ثالثي األبعاد

  تنسيق آخر ثالثي األبعاد. للدخول وتحديد►◄ اضغط على زر المؤشر  دتنسيق ثالثي األبعا

تأخير خرج المزامنة ثالثية 
  شارة خرج التزامن ثالثي األبعاد.لضبط تأخير إ►◄ اضغط على زر السهم   األبعاد

  .تلقائيًا الخارجي أو داخليال 3D منالتزا دخل عن الكشف ددخل المزامنة ثالثية األبعا

3D Sync Output  للوصول إلى خرج تزامن 3►◄  اضغط على زر المؤشرD  الداخلي أو التجاوز. 
 

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

  راضي.االفت
ات المعروضة على الشاشة ثالثية األبعاد لالختيار من مالئم، سيتم تمكين عنصر قائمة المعلوم د اتصال جهاز العرض بمصدر ثالثي األبعادعن .2

  بينها.
  ثالثية األبعاد. استخدم نظارة ثالثية األبعاد لعرض صورة .3
  ملف وسائط ثالثي األبعاد.أو أحد  ثالثي األبعاد DVDلف يجب أن يتوفر لديك محتوى ثالثي األبعاد من م .4
  اإليقاف ثالثية األبعاد).- ثالثية األبعاد خاصية تحديد التشغيل DVD صدر ثالثي األبعاد (قد تضم بعض محتوياتيجب أن تمكن م .5
النظارة ذات ند وجود ألشعة تحت الحمراء. عثالثية األبعاد أو نظارة ذات غالق ثالثية األبعاد تعمل با DLP linkيجب أن يتوفر لديك نظارة  .6

بتثبيت برنامج تشغيل النظارة على جهاز الكمبيوتر الشخصي وتوصيل باعث تعمل باألشعة الحمراء، ينبغي أن تقوم  الغالق ثالثية األبعاد التي
USB.  

ثالثية األبعاد النظارة أو  DLP linkء نظارة مات المعروضة على الشاشة باألبعاد الثالثية نوع النظارات (سوايجب أن يوافق وضع المعلو .7
  لحمراء).التي تعمل باألشعة تحت ا

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

  ي األبعاد.الثية األبعاد عبر دخل/خرج التزامن ثالثلسلبية ثلن يتم دعم الصورة ا .9
  مالحظة:

رجى اتباع أو نظارة غالق التي تعمل باألشعة تحت الحمراء)، في DLP linkات ضبط مختلفة لمختلف أنواع النظارات (بما أن هناك تعليم
 الدليل لالنتهاء من عملية الضبط.
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  2وظيفة متقدم 
. اضغط 1ادات اإلعدلالنتقال إلى قائمة ►◄ زر السهم  . اضغط على)OSDالشاشة (ات المعروضة على ة البيانلفتح قائم قائمةط زر اضغ
. اضغط على 2متقدم على وألسفل في قائمة لالنتقال أل▼▲ اضغط على ►. أو  إدخالثم اضغط على  2متقدم لالنتقال إلى قائمة ▼▲ على 

  اإلعدادات.للدخول وتعديل قيم ►◄ 

 

 الوصف  العنصر
  ول وتحديد نمط اختبار داخلي.للدخ►◄ اضغط على زر المؤشر  مط االختبارن

  للدخول وتعيين إزاحة أفقية للصورة.►◄ اضغط على زر المؤشر  قيةإزاحة أف

  للصورة.إزاحة رأسية  للدخول وتعيين◄ ►اضغط على زر المؤشر  إزاحة عمودية
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  2قائمة اإلعدادات 
. 2اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ على زر المؤشر  . اضغط(البيانات المعروضة على الشاشة) OSDقائمة لفتح  قائمةط على زر اضغ

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

 

  الوصف  العنصر

  له. لقائي للمصدر أو تعطيللدخول وتمكين االكتشاف الت►◄ اضغط على زر السهم   ائيمصدر تلق

يوجد إيقاف آلي لإلشارة  ال
  ي لمصدر الضوء أو تعطيله في حالة عدم وجود إشارة. لتمكين اإلغالق التلقائ►◄ لى زر السهم اضغط ع  (دقيقة)

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

ضوء المخصص) أو (ال Custom Light(الضوء) أو  Lightوضع للدخول إلى ►◄ اضغط على زر المؤشر   لضوءإعداد ا
Constant Brightness  وءعداد الضإمعرفة المزيد من المعلومات حول ل 47(السطوع الدائم) وتحديده. راجع صفحة 

  يم االفتراضية.إلعادة تعيين كل اإلعدادات على الق► ) / إدخال( اضغط على   إعادة ضبط الكل

  . الحالة لمزيد من المعلومات حو  48للدخول إلى قائمة الحالة. راجع صفحة ► ) / إدخال( اضغط على   الحالة

  .49صفحة  1وظيفة متقدم جع . را1متقدم للدخول إلى قائمة ► (إدخال) /  على  اضغط  1إعدادات متقدمة 

  .62صفحة  2وظيفة متقدم  . راجع2ة متقدم للدخول إلى قائم► (إدخال) /  اضغط على   2إعدادات متقدمة 

  .65 صفحة حالة البيئة . راجعحالة البيئةللدخول إلى قائمة ► (إدخال) /  اضغط على   حالة البيئة
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 وءعداد الضإ
(إعدادات الضوء)، ثم اضغط  Light Setting ). حدد قائمة 2(اإلعدادات  Settings 2للتحرك ألعلى وألسفل في قائمة ▲▼ اضغط زر 

 للدخول.► أو  Enterعلى 

 
 
 

 الوصف العنصر

 Extreme(تعتيم),  Eco, Eco Plus, Dimming(عادي),  Normalالختيار  ◄►اضغط على زر  اإلضاءةوضع 
Dimming (تعتيم شديد) 

 .وتعيينها مخصصة إضاءة وظيفة إلى للدخول◄ ► المؤشر زر على اضغط مخصصة إضاءة

 .إلغائها أو وتفعيلها المستمر السطوع  وظيفة إلى للدخول ◄► المؤشر زر على اضغط ثابت سطوع

  مالحظة:
 ) BLANKشاشة الفارغة (اضغط على الزر ء عبر التهالك طاقة مصدر الضواس من %50توفير  وضع اإلضاءة الخافتة للغاية:

  المخصص الضوء وظيفة تفعيل سيتم المخصص الضوء على الضوء وضع تعيين عند
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 الحالة
  للدخول.► أو  إدخالواضغط على  الحالة. حدد قائمة 2اإلعدادات للتحرك ألعلى وألسفل في قائمة ▲▼  اضغط على زر المؤشر

 

 الوصف  صرعنال
  راز.اسم الط عرض  الطراز

  يعرض المصدر النشط. مصدر نشط

  ومعيار األلوان لمصدر الفيديو. RGBقة/الفيديو لمصدر يعرض معلومات الد معلومات الفيديو

  عرض معلومات استخدام المصباح بالساعات.  ةساعة اإلضاء

  عرض إصدار برامج النظام.  إصدار البرنامج

  م عن بعددة التحكف وحعرض معرِّ   معرف وحدة التحكم عن بعد

  عرض الرقم التسلسلي للمنتج.  الرقم التسلسلي

  عات استخدام مرشح الهواء.تعرض عدد سا  ساعة مرشح الهواء
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  1وظيفة متقدم  
اضغط على ▼▲ .  2اإلعدادات . اضغط على ►◄ لالنتقال إلى قائمة ات المعروضة على الشاشة)البيان(  OSDلفتح قائمة  قائمةاضغط زر 

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

 

 الوصف  العنصر
  ).OSDاشة (للدخول واختيار مكان مختلف للبيانات المعروضة على الش على زر المؤشر ►◄ اضغط لقائمة موضع ا

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

  .Lanاقة أو تشغيل وضع تشغيل حسب ع توفير الطاضغط على زر المؤشر ►◄ للدخول وتشغيل وض وضع توفير الطاقة 

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

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

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

  عن ُبعد الحالي.  لتحديد معرِّف التحكم عن ُبعد المالئم إلعدادات معرِّف التحكم ►◄ضغط على زري السھم ا معرف وحدة التحكم عن بعد 

  .ةالشبك لمزيد من المعلومات حول  50خال) / ► للدخول إلى قائمة الشبكة. راجع صفحة (إد اضغط    الشبكة 

HDBaseT-
IR/RS232  

-HDBaseTومات حول لمزيد من المعل 61ة راجع صفح   HDBaseT إعداد(إدخال) / ►للدخول قائمة  اضغط  
IR/RS232 .  

 مالحظة: 
 .لكن ال ينطبق ذلك علىوات)  3التنشيط في ھذا الوضع (أقل من   RJ45يدعم "  Lanتشغيل حسب بالنسبة إلى "

  مالحظة:
  المعلومات المعروضة على الشاشة.  ي ألي إعداد معرِّف تحكم عن بعد في قائمةستتوفر وحدة التحكم عن بعد برمز العميل االفتراض .1
  داد معرِّف تحكم عن بعد في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة ألي إع الحالةسيتوفر مفتاح الحالة  .2
  الستدعاء قائمة المعلومات المعروضة على ةالحالدمون إعداد معرِّف التحكم عن بعد الحالي، فالرجاء الضغط على مفتاح الحالة  إذا نسى المستخ  .3

ف في وحدة التحكم عن بعد للتوافق مع إعداد قائمة المعلومات المعروضة  الشاشة للتحقق من إعداد معرِّف التحكم عن بعد الحالي ثم ضبط المعرِّ 
  ة. على الشاش 

ال عندما تكون قائمة  م تفعيل قيمة المعرِّف الجديدة وتذكرھا إبعد ضبط معرِّف التحكم عن بعد من قائمة المعلومات المعرضة على الشاشة، لن يت .4
  المعلومات المعروضة على الشاشة مقفلة. 

  في وحدة التحكم عن بعد.  0ة اإلعداد "االفتراضي" إلى أن قيمة المعرِّف ھي تشير قيم  .5
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 الشبكة

 

 الوصف العنصر
 يعرض حالة اتصال الشبكة. حالة الشبكة

DHCP  عريض النطاق ( توى الرقمياية المحنية حملتشغيل تق►◄ اضغط على زر السهمDHCP .أو إيقاف تشغيلها (  
 .DNSوقناع الشبكة الفرعية والبوابة و IP، أكمل حقول عنوان DHCP في حالة اختيار إيقاف تشغيل مالحظة:

 .DHCPصالًحا في حالة إيقاف تشغيل  IPأدخل عنوان   IPعنوان 

 .DHCPتشغيل الة إيقاف ًحا في حية صالأدخل قناع شبكة فرع قناع الشبكة الفرعية

 .DHCPأدخل عنوان بوابة صالًحا في حالة إيقاف تشغيل  البوابة

DNS ) أدخل اسم نظام أسماء نطاقاتDNS صالًحا في حالة إيقاف تشغيل (DHCP. 

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

 

 كيةسل LANة ة بشبكوظائف األجهزة الطرفية المتصل
سلكية. وال يتيح التوافق  LANمبيوتر محمول) عبر شبكة أيًضا إمكانية التحكم عن بعد في جهاز العرض ومراقبته من كمبيوتر مكتبي (أو كتتوفر 

أيًضا إمكانية إدارة عدة أجهزة عرض متصلة بشبكة فحسب، بل  Extronأو  AMX (Device Discovery)أو  Crestronم مع علب التحك
 كم في شاشة مستعرض كمبيوتر مكتبي (أو كمبيوتر محمول).من لوحة تحاإلدارة 
 Crestron مسجلة لشركة  عالمة تجاريةCrestron Electronics, Inc.في الواليات المتحدة . 
 Extron  عالمة تجارية مسجلة لشركةExtron Electronics, Inc.في الواليات المتحدة . 
 AMX كة لة لشرعالمة تجارية مسجAMX LLC يات المتحدة.في الوال 
  قدَّمتPJLink بان والواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى من قِبل طلبًا لتسجيل العالمة التجارية والشعار في الياJBMIA. 

 هزة الخارجية المدعومةاألج
 ).® RoomViewثل بطة بها (ممج المرتوالبرا Crestron Electronicsجهاز العرض هذا مدعوم بواسطة أوامر محددة من وحدة تحكم 

ron.com/http://www.crest 

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

 .Extronهزة) يتمتع جهاز العرض بإمكانية دعم جهاز (أج
http://www.extron.com/ 

 ).1.00(اإلصدار  PJLink Class1ل أوامر يدعم جهاز العرض هذا ك
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ 

 
والتحكم عن بعد في جهاز العرض،  LAN/RJ45الخارجية التي يمكن توصيلها بمنفذ ة لألجهزة المختلف ألنواعلمزيد من المعلومات التفصيلية عن ا

 صال بفريق خدمة الدعم مباشرة.ضافة إلى أوامر التحكم ذات الصلة بدعم كل جهاز خارجي، الرجاء االتإ

http://www.crestron.com/
http://www.amx.com/
http://www.extron.com/
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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LAN_RJ45 
ل كبل  .1  لمحمول).مبيوتر اي (الكفي جهاز العرض والكمبيوتر المكتب RJ45بمنافذ  RJ45وّصِ

 
  ←(لوحة التحكم) Control Panel ←(ابدأ)  Startحدد في جهاز الكمبيوتر المكتبي (الكمبيوتر المحمول)،  .2

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

 
 Internet Protocol، ثم حدد (شبكة االتصال) Networking، حدد عالمة التبويب (خصائص) Propertiesفذة في نا .4

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

 
 Subnet) وIPن (عنوا IP addressلملء الحقلين  التالي) IP(استخدم عنوان  Use the following IP addressانقر فوق  .6

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

 DHCPإيقاف التشغيل : 
 عنوان:IP   10.10.10.10 
  :255.255.255.0قناع الشبكة الفرعية 
 0.0.0.0ابة: البو 
 ملقم:DNS  0.0.0.0 

 لتأكيد اإلعدادات.► (إدخال) /  اضغط على  .10
 رض الويب افتح مستع

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

 

 .IP 10.10.10.10:عنوان في شريط العنوان، أدخل  .11
 ►.دخال) / (إ ط اضغ .12

 كما يلي. LAN/RJ45اد جهاز العرض على التحكم عن بعد. يتم عرض وظيفة يتم إعد
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 اإلدخال طول العنصر لفئةا

 Crestronالتحكم في 
 IP 15عنوان 
 IP 3 ُمعرف

 5 منفذ

 جهاز العرض
 10 اسم جهاز العرض

 10 المكان
 10 مخصص لـ

 تكوين الشبكة

DHCP (تمكين)  متوفر)(غير 
 IP 15عنوان 

 15 قناع الشبكة الفرعية
 15 البوابة االفتراضية

 DNS 15ملقم 

 رور المستخدمكلمة م
 (غير متوفر) تمكين

 10 كلمة مرور جديدة
 10 تأكيد

 كلمة مرور المسؤول
 (غير متوفر) تمكين

 10 كلمة مرور جديدة
 10 تأكيد

 .http://www.crestron.comزيارة لمزيد من المعلومات، برجاء 

http://www.crestron.com/
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 وني إعداد تنبيهات البريد اإللكتر
 باستخدام متصفح ويب  LAN RJ45ة تأكد من قدرة المستخدم على الوصول إلى الصفحة الرئيسية لوظيف .1

 ). Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0(مثل،
 . (إعدادات التنبيه) Alert Settingsوق ، انقر فLAN/RJ45ة لوظيف من الصفحة الرئيسية .2

 
 . إعداد التنبيهل افتراضي في تكون مربعات اإلدخال هذه فارغة بشك .3
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 إلرسال بريد تنبيه، أدخل ما يلي: .4
 الحقل.ء هذا ). يلزم ملSMTPاسم خادم البريد الخاص بإرسال رسائل البريد اإللكتروني (بروتوكول  SMTPيوضع في الحقل 

 ا الحقل. عنوان البريد اإللكتروني للمستلم (مثل مسؤول جهاز العرض). يلزم ملء هذ Toقل وضع في الحي
ل نسخة كربونية من التنبيه إليه. هذا الحقل اختياري (مثل مساعد مسؤول عنوان البريد اإللكتروني المطلوب إرسا Ccيوضع في الحقل 
 جهاز العرض). 
 وني للمرسل (مثل مسؤول جهاز العرض). يلزم ملء هذا الحقل. يد اإللكتروان البرعن Fromيوضع في الحقل 

من خالل تحديد المربعات المطلوبة هاختر شروط التنبي. 

 
لتحديد اإلعداد الصحيح. (إرسال بريد اختباري)  Send Test Mailهو مبين. يمكن للمستخدم النقر فوق  امأل كل الحقوق كمامالحظة: 

 بنجاح، يجب تحديد شروط التنبيه وإدخال عنوان بريد إلكتروني صحيح.إلكتروني  بيه بريدسال تنإلر
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 RS232 by Telnetوظيفة 
، هناك RS232" عبر تحكم خاص بأوامر Hyper-Terminalتصاالت "باستخدام ا RS232إضافة إلى جهاز العرض المتصل بواجهة 

 .LAN/RJ45جهة " لواRS232 by TELNETسم "تُعرف با RS232طريقة بديلة للتحكم بأوامر 

 "RS232 by TELNETدليل بدء التشغيل السريع لوظيفة "
 عرض.في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة في جهاز ال IPعلى عنوان  افحص واعثر

 تأكد من إمكانية الوصول إلى صفحة ويب جهاز العرض عبر الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي.
" واستبعادها TELNET) في حالة تصفية الوظيفة "Windows" (جدار حماية Windows Firewallعداد "ة تعطيل اإلن إمكانيتأكد م

 من قِبل الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي.

 
Start  <= (ابدأ)All Programs  <= (كافة البرامج)Accessories  <= (الملحقات)Command Prompt  ر)األوام(موجه 
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 لصيغة التالية:ل األمر باأدخ
7000telnet  ttt.xxx.yyy.zzz    ثم الضغط على مفتاح اإلدخال)"Enter(" 

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

"Enter"أمر  ، فسيكونRS232 ابالً للتشغيل.ق 
 

 Windowsفي  TELNETكيفية تمكين وظيفة 
خدم الحصول عليها من خالل تمكين . لكن يمكن للمستWindows" ضمن التثبيت االفتراضي لنظام التشغيل TELNETال توجد وظيفة "

"Turn Windows features On or Off تشغيل ميزات) "Windows شغيلهاأو إيقاف ت.( 
 Windows" (لوحة التحكم) في Control Panel"افتح 

 
  " (البرامج)Programsافتح "
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 لفتحه أو إيقاف تشغيلها) Windows" (تشغيل ميزات Turn Windows features on or offد "

 
 " (موافق)OK)، ثم اضغط على الزر "Telnet" (عميل Telnet Clientحدد الخيار "

 

 ":by TELNET RS232ة "الوظيفورقة مواصفات 
1.  :Telnet بروتوكولTCP 
2.  :Telnet 7000 منفذ  

 صال بوكيل أو فريق الخدمة).(لمزيد من التفاصيل، يرجى االت
 (وضع وحدة التحكم). Windowsي " فTELNET.exeالمساعدة: " Telnetأداة  .3
د أن يكون مباشرة بع Windowsة في لمساعدا Telnetبشكل عادي: أغلق أداة  RS232-by-Telnetقطع االتصال للتحكم في  .4

 جاهًزا. TELNETاتصال 
 .Telnetبايت لحمولة الشبكة المتتالية لتطبيق التحكم في  50ن : يوجد أقل مTelnetللتحكم في  1التقييد  .5

 .Telnetكامل واحد للتحكم في  RS232بايت ألمر  26: يوجد أقل من Telnetللتحكم في  2ييد التق
 مللي ثانية. 200التالي أكثر من  RS232لحد األدنى لتأخير أمر يجب أن يكون ا :Telnet حكم فيللت 3التقييد 

" إلى تنفيذ التعليمتين Enterاإلدخال " ، يؤدي الضغط على مفتاحWindows" المساعدة المضمنة في TELNET.exe" (* في أداة
 .)طر جديد)" (سNew-Line" (رجوع إلى أول السطر) و"Carriage-Returnالبرمجيتين "
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HDBaseT-IR/RS232 

 

 الوصف العنصر
HDBaseT-IR/RS232  حدة تحكم لتمكين و►◄ اضغط على زر المؤشرHDBaseT  .أو تعطيلها 

 أو تعطيلها. األشعة تحت الحمراء للدخول وتمكين ►◄ على زر المؤشر  اضغط األشعة تحت الحمراء األمامية

 أو تعطيلها. األشعة تحت الحمراء الخلفية كين للدخول وتم►◄  ر المؤشرعلى ز اضغط األشعة تحت الحمراء الخلفية
 

 مالحظة:
 و RS232 م بإزالة وظيفة تحكم(ق HDBaseT TX عندما ترغب في استخدام صندوق HDBaseT التحكم بـيفة قم بتفعيل وظ .1

RJ45/LAN من جهاز العرض إلى صندوق HDBaseT TX(جع جدول وظائف تحكم، را HDBaseT. 
من خالل  (تشغيل) On على (وضع الطاقة المنخفضة) Low Power Mode يتم تلقائيا ضبط ،HDBaseT تفعيل عند .2

HDBaseT. 
 .HDBaseT TXة صندوق عند انقطاع إشار HDBaseTيتم تعطيل التحكم بـ. 3

 

 HDBaseTجدول وظائف تحكم 

 الوظيفة جانب التحكم

 وضع جهاز العرض

طاقة وضع التشغيل  مالحظة
)وات0.5نخفضة (<الم

 تشغيل وضع الطاقة المنخفضة 
ات)و(<lan  3من خالل شبكة 

   HDBaseTكم تفعيل وظائف تح
  مع تشغيل وضع الطاقة المنخفضة

 )واتHDBaseT  <)6 من خالل 
ض

عر
 ال

هاز
ج

 

(يمكن تعطيلها من خالل قائمة المعلومات O O O هوائي أمامي (السلكي)
    شة)المعروضة على الشا

(يمكن تعطيلها من خالل قائمة المعلومات O O O ي خلفي (السلكي)هوائ
    المعروضة على الشاشة)

RS-232 O O X    

RJ45/LAN X O X    

    O O O التحكم السلكي عن بعد

ق 
دو

صن
H

D
B

as
eT

 T
X

 
 

    X X O (السلكي) HDBTهوائي 

RS-232 X X O    

RJ45/LAN X X O    

 X X O عن بعدلكي التحكم الس

دم ربط وحدة يمكن للمستخ
تحكم سلكي عن بعد عند جانب 

HDBaseT TX  للحصول
 لسلكية.على الوظيفة ا

Oتفعيل :  X تعطيل : 
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 2وظيفة متقدم 
▼▲ . اضغط على 2اإلعدادات لالنتقال إلى قائمة ►◄ . اضغط على (البيانات المعروضة على الشاشة) OSDئمة لفتح قا قائمةاضغط زر 

 ►◄. اضغط على 2دم متقلالنتقال ألعلى وألسفل في قائمة ▼▲ اضغط على ►. أو  إدخالم اضغط على ث 2متقدم قائمة  تقال إلىلالن
  للدخول وضبط قيم اإلعدادات.

 

 الوصف  العنصر

ترة الزمنية بعد الف ئيًاللدخول وضبط موقت اإليقاف. يتم إيقاف تشغيل جهاز العرض تلقا►◄ اضغط على زر المؤشر  (دقيقة) قت النوممؤ
  دة مسبقًا.المع

لمزيد من  مرشح المصدرالتصفية المصدر. راجع صفحة  لدخول إلى قائمة عامل► /  (إدخال) اضغط على  المرشح المصدر
  .63المعلومات حول 

لمزيد من المعلومات حول  64للدخول إلى قائمة موقت مرشح الهواء. راجع صفحة ) / ► Enter( ى ط علاضغ  موقت مرشح الهواء
  .ت مرشح الهواءموق

  .وتعيينها اللون مساحة وظيفة إلى ولللدخ◄►  المؤشر زر على اضغط  اللون مساحة

  .وتعيينها الكمي التحويل نطاق وظيفة إلى للدخول◄►  المؤشر زر على ضغطا  لتكميما اقنط

HDMI EDID  وتحديد للدخول◄►  المؤشر زر على اضغط HDMI EDID مختلفة.  
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 مرشح المصدرال
  رالمرشح المصدللدخول إلى القائمة الفرعية  إدخالاضغط على زر 

 

  الوصف  العنصر
HDMI1  ول وتمكين المصدر للدخ►◄  مؤشراضغط على زر الHDMI1 .أو تعطيله  

HDMI2   للدخول وتمكين المصدر ►◄ اضغط على زر المؤشرHDMI2 .أو تعطيله  

DVI   مكين المصدرللدخول وت►◄ اضغط على زر المؤشر DVI .أو تعطيله  

VGA   لمصدر للدخول وتمكين ا►◄ اضغط على زر المؤشرVGA .أو تعطيله  

BNC   دخول وتمكين المصدر لل►◄ شر المؤاضغط على زرBNC .أو تعطيله  

HDBaseT  للدخول وتمكين المصدر ►◄ ر المؤشر اضغط على زHDBaseT .أو تعطيله  
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 ت مرشح الهواءموق
 .موقت مرشح الهواءإلى القائمة الفرعية  للدخول ENTERاضغط على زر 

 

 الوصف البند
 وقت مرشح الهواء أو تعطيله.وتمكين مخول للد►◄ اضغط على زر المؤشر  موقت مرشح الهواء

إعادة تعيين موقت مرشح 
 .إلعادة تعيين مرشح الهواء► (إدخال) /  Enter اضغط على  الهواء
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 حالة البيئة
 .حالة الشبكةخول إلى القائمة الفرعية للد ENTERاضغط على زر 
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  واألمان الصيانة
  تنظيف جهاز العرض

  واألوساخ يساعد على ضمان التشغيل بدون مشكالت. األتربة الة إن تنظيف جهاز العرض إلز

  تحذير: 
دم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى لى األقل. إن عدقيقة ع 30تأكد من إيقاف تشغيل جهاز العرض ونزع قابس الطاقة قبل التنظيف بفترة  -1

  حروق شديدة.
  اه إلى فتحات التهوية الموجودة بجهاز العرض. خول الميح بدلتنظيف استخدم فقط قطعة قماش مبللة. ال تسمعند ا -2
الطاقة في غرفة جيدة بدون توصيله ب في حالة دخول قليل من الماء إلى األجزاء الداخلية لجهاز العرض أثناء التنظيف، فاترك الجهاز -3

  التهوية لعدة ساعات قبل االستخدام.
  لية لجهاز العرض أثناء التنظيف، فيجب الذهاب بالجهاز إلى الصيانة.اء الداخألجزفي حالة دخول كمية كبيرة من المياه إلى ا -4

  تنظيف العدسة
  نظيف عدسة جهاز اإلسقاط.راجع ما يلي لتيمكنك شراء منظف للعدسات البصرية من معظم متاجر الكاميرات، 

  لعدسة مباشرة).ظف على االمنية على قطعة قماش ناعمة ونظيفة، (تجنب وضع ضع قليالً من منظف العدسات البصر .1
  امسح العدسة برفق في حركة دائرية. .2

  تنبيه: 
  تجنب استخدام المنظفات أو المذيبات الكاشطة. -1
  ظف على حاوية جهاز العرض.تجنب وضع المن لتفادي تغير اللون أو بهتانه، .2

  تنظيف الحاوية
  يف حاوية جهاز العرض.راجع ما يلي لتنظ

  طبة ونظيفة.ة قماش رقطع امسح الغبار باستخدام .1
  قم بترطيب قطعة القماش بماء دافئ ومنظف متوسط (مثل المستخدم في غسيل األطباق) ثم امسح الحاوية. .2
  جهاز العرض مرة أخرى. بالكامل وامسح اشطف قطعة القماش إلزالة المنظف .3

  تنبيه: 
  حول.على الك تمدةان اللون، ال تستخدم المنظفات الكاشطة المعلتفادي تغير اللون أو بهت
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  استخدام القفل الفيزيائي
  Kensingtonاستخدام فتحة أمان 
  ان.ألموكبل ا Kensingtonمان، فقم بتوصيل جهاز العرض بهدف دائم باستخدام فتحة إذا كنت مهتًما باأل

  

  الحظة:م
  المناسب. Kensingtonاتصل بالموزع الخاص بك للحصول على تفاصيل حول شراء كبل أمان 

 صل على:. إذا كان لديك أي تعليق، فاتKensingtonالخاص بشركة  MicroSaverن مع نظام أمان فل األمافق قيتوا
Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A4242-535-800تف:. ها,  

http://www.Kensington.com.  

  نألمااستخدام قضيب ا
ماية جهاز العرض من االستخدام غير المصرح ، تساعد فتحة قضيب األمان في حKensingtonفة إلى وظيفة الحماية بكلمة مرور وقفل باإلضا

  به.
  راجع الصورة التالية.

  

http://www.kensington.com/
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  وإصالحها األعطال افتكشاس
  المشكالت الشائعة وحلولها

تواجهها أثناء استخدام جهاز اإلسقاط. إذا لم تتمكن من حل المشكلة، التي قد الت توفر هذه اإلرشادات نصائح حول كيفية التعامل مع المشك
  ع الخاص بك للحصول على مساعدة.فاتصل بالموز

المشكلة سهلة مثل وجود اتصال غير محكم. تحقق مما يلي قبل الشروع في الحلول الخاصة ون عادة بعد قضاء فترة في حل المشكلة، قد تك
  بالمشكلة.

  يًا آخر للتأكد من أن مأخذ التيار الكهربائي يعمل. كهربائجهازً استخدم  •
  د التشغيل.تأكد من تشغيل جهاز العرض قي •
  تأكد من تثبيت كافة التوصيالت بإحكام.  •
  متصل.ال تأكد من تشغيل الجهاز •
  تأكد من أن الكمبيوتر المتصل ليس في وضع معلق. •
  ي.تأكد من تهيئة كمبيوتر دفتري متصل للعرض الخارج •

  في الكمبيوتر الدفتري.) Fnعادة من خالل الضغط على توليفة مفاتيح يتم هذا (

  شاف األعطال وإصالحهاإرشادات الستك
  بالترتيب المقترح. فقد يساعد ذلك على حل المشكلة على نحو أسرع.ات في كل قسم من األقسام الخاصة بالمشكالت، جرب الخطو

  غيار غير المعيبة.ل قطع التبداحاول تحديد المشكلة وبالتالي تجنب اس
  كما هي، فضع البطاريات األصلية مرة أخرى وانتقل إلى الخطوة التالية. على سبيل المثال، إذا قمت باستبدال البطاريات وبقيت المشكلة 

هاب إلى موظف عند الذ ي أوبسجل للخطوات التي قمت بها أثناء حل المشكلة: قد تكون هذه المعلومات مفيدة عند االتصال بالدعم الفن تفظاح
  الصيانة.
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  LEDرسائل خطأ مؤشرات 

مؤشر بيان حالة  حالة النظام
التشغيل (أخضر)

مؤشر بيان الحالة 
 (أحمر)

مؤشر بيان 
المصباح 
 (أحمر)

مؤشر بيان 
ة الحرارة درج

 (أحمر)
 إيقاف إيقاف إيقاف تشغيل مصباح جاهز

 إيقاف فإيقا إيقاف وميض بدء
 افإيق يقافإ افإيق وميض تبريد

 تشغيل ومضة 1 إيقاف إيقاف T1حرارة زائدة 
 تشغيل ومضة 2 إيقاف إيقاف T2حرارة زائدة 
 تشغيل ومضة 3 إيقاف إيقاف T3حرارة زائدة 
 تشغيل ومضة 4 إيقاف إيقاف T4حرارة زائدة 
 تشغيل ومضة 5 إيقاف إيقاف T5حرارة زائدة 

 إيقاف إيقاف ةومض 4 إيقاف ر الفصل الحراريخطأ في مستشع
 إيقاف ومضة 1 ومضة 6 إيقاف 1خطأ في المروحة 
 إيقاف ومضة 2 ومضة 6 إيقاف 2خطأ في المروحة 
 إيقاف ومضة 3 ومضة 6 إيقاف 3خطأ في المروحة 

 إيقاف ومضة 4 ومضة 6 إيقاف 4مروحة خطأ في ال
 إيقاف ومضة 5 ومضة 6 إيقاف  5عطل في المروحة 
 إيقاف ومضة 6 ةومض 6 افإيق 6عطل في المروحة 
 إيقاف ومضة 7 ومضة 6 إيقاف 7عطل في المروحة 
 إيقاف ومضة 8 ومضة 6 إيقاف 8عطل في المروحة 
 إيقاف ومضة 9 ومضة 6 إيقاف 9عطل في المروحة 
 إيقاف ومضة 10 ومضة 6 إيقاف 10خطأ في المروحة 
 إيقاف ومضة 11 مضةو 6 إيقاف 11خطأ في المروحة 

 إيقاف ومضة 12 ومضة 6 إيقاف 12لمروحة في اخطأ 
 إيقاف ومضة 13 ومضة 6 إيقاف 13خطأ في المروحة 

 إيقاف إيقاف ومضة 2 إيقاف توقف المقياس عن العمل 1W MCUيكتشف 
 إيقاف إيقاف ومضة 7 إيقاف فتح الحاوية
 إيقاف ومضة 1 ومضة 7 إيقاف فتحة العدسة

 افإيق إيقاف ومضة 8 إيقاف DMDخطأ 
 إيقاف إيقاف ومضة 9 إيقاف جلة األلوانخطأ في ع

 إيقاف ومضة 1 ومضة 9 إيقاف خطأ في العجلة الفسفورية
 إيقاف ومضة 2 ومضة 4 إيقاف منخفضة جًدا Laser Driverسرعة عجلة ألوان لوحة 

 إيقاف ومضة 3 ومضة 4 إيقاف منخفضة جًدا Laser Driverسرعة العجلة الفسفورية للوحة 
 إيقاف ومضة 4 ومضة 4 إيقاف فولت 54مقدار التيار  Laser Driverوحة أ بلخط

 إيقاف ومضة 5 ومضة 4 إيقاف ارتفاًعا مفرًطا Laser Driverارتفاع درجة حرارة لوحة 
 إيقاف ومضة 6 ومضة 4 إيقاف Laser Driverة بلوح SCIخطأ 

 إيقاف ومضة 7 ومضة 4 افإيق  Laser Driverتعطل بدء لوحة 

اتصل بمركز  ) واحدة قبل إعادة تشغيل جهاز العرض.1ود عطل، برجاء فصل سلك طاقة التيار المتردد وانتظر لمدة دقيقة (حالة وج في 
 الخاص بالحرارة الزائدة. LEDض، أو إذا أضاء مؤشر لمصدر الضوء في الومي LEDالصيانة إذا استمر مؤشر للطاقة أو مؤشر 
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  مشكالت الصورة
  رة على الشاشةهور الصودم ظة: عالمشكل
  تحقق من إعدادات جهاز الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي. . 1
 أغلق كافة األجهزة وأعد تشغيلها ثانيةً بالترتيب الصحيح. . 2

  ر واضحة لمشكلة: الصورة غيا

  الخاص بعدسة جهاز العرض. التركيز البؤري)( Focusاضبط    . 1
  .بُعد أو جهاز العرضتحكم عن ة الفي وحد -FOCUS/+FOCUSاضغط على زر      . 2
  تأكد من أن المسافة بين جهاز العرض والشاشة تقع في النطاق المحدد.   . 3
  تأكد من أن العدسة نظيفة.   . 4

  أو األسفل (تأثير االنحراف) المشكلة: الصورة أكثر اتساًعا باألعلى 
  ع جهاز العرض بحيث يكون عموديًا على الشاشة قدر اإلمكان. ض   . 1
  .وحدة التحكم عن بعد أو جهاز العرض لتصحيح المشكلةفي      استخدم زر   . 2

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

  الشاشة.
  المشكلة: الصورة مشوهة

ل     . 1  (صورة) Imageفي قائمة  (التتبع) Tracking و(التردد) Frequencyمن  عيِّن اإلعدادات االفتراضية لكٍّ
 -<Computer (الكمبيوتر).في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة  

  متصل، قم بتوصيل كمبيوتر آخر.  بطاقة فيديو بجهاز كمبيوتر للتأكد من أن المشكلة ليست ناجمة عن   . 2

  المشكلة: الصورة مسطحة بدون تباين
  الرئيسية بقوائم العرض على الشاشة. صورةفي قائمة  التباين عدادإاضبط 

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

  بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. (متقدم)

  لضوءت مصدر اشكالم
  المشكلة: ال يتم إصدار ضوء من جهاز العرض

  تحقق من توصيل كبل الطاقة بإحكام. . 1
  تأكد من أن مصدر الطاقة يعمل من خالل اختباره مع جهاز إلكتروني آخر. . 2
  تيب الصحيح وتأكد من إضاءة مؤشر بيان حالة الطاقة.بدء تشغيل جهاز العرض بالترأعد  . 3

  بعد نمشكالت وحدة التحكم ع
  : جهاز العرض ال يستجيب لوحدة التحكم عن بعد المشكلة

  قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد نحو جهاز االستشعار عن بعد في جهاز العرض.  . 1
  ر.تحكم عن بعد وجهاز االستشعاتأكد من عدم وجود عائق بين وحدة ال . 2
  قم بإطفاء أية لمبات فلوروسنت موجودة في الغرفة. . 3
  ية.رتحقق من قطبية البطا . 4
  لبطاريات.استبدل ا . 5
  قم بإطفاء األجهزة األخرى التي تستخدم األشعة تحت الحمراء الموجودة في المكان. . 6
  اذهب بوحدة التحكم عن بعد إلى الصيانة. . 7
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  مشكالت الصوت
  يوجد صوت المشكلة: ال

  صوت من وحدة التحكم عن بعد قم بضبط مستوى ال . 1
  اضبط مستوى مصدر الصوت. . 2
  صوت.لتحقق من توصيل كبل ا . 3
  رج صوت المصدر مع سماعات أخرى.اختبر خ . 4
  اطلب صيانة جهاز العرض. . 5

  المشكلة: الصوت مشوه
  تحقق من توصيل كبل الصوت. . 1
  اختبر خرج صوت المصدر مع سماعات أخرى. . 2
  از العرض.اطلب صيانة جه . 3

  العرض طلب صيانة جهاز
في الكرتونة األصلية. قم بإرفاق وصف للمشكلة  از العرضع جه. ضإذا لم تتمكن من حل المشكلة، يجب الذهاب بجهاز العرض إلى الصيانة

لصيانة، قم بإعادة جهاز وقائمة بالخطوات التي اتخذتها عند محاولة إصالح المشكلة: قد تكون هذه المعلومات مفيدة لموظف الصيانة. لعمل ا
  لعرض إلى المكان الذي اشتريت منه.ا
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  HDMIأسئلة وأجوبة 
  "عالي السرعة"؟ HDMIوكبل  "القياسي" HDMIل س. ما الفرق بين كب

، ذات المسئولية المحدودة، مؤخًرا أنه سوف يتم اختبار الكبالت من حيث HDMI (HDMI Licensing)أعلنت شركة تراخيص 
  عة. اسية أو كبالت عالية السركونها كبالت قي

جيجا بايت في الثانية، أي  2.25أو  يجا هرتزم 75ات ") على أداء سرع1القياسية (أو كبالت "الفئة  HDMIتم اختبار كبالت ˙
  . 720p/1080iما يعادل إشارة 

ي جيجا بايت ف 10.2هرتز أو ميجا  340") على أداء سرعات 2عالية السرعة أو (كبالت "الفئة  HDMIبينما تم اختبار كبالت ˙
يشمل ذلك اإلشارات  1080pت قل إشارانه نيمكو HDMIالثانية، والذي يعد أعلى عرض نطاق متوافر حاليًا عن طريق كبالت 

ذات عمق ألوان أكبر و/أو معدالت تحديث أعلى من المصدر. يمكن للكبالت عالية السرعة أيًضا أن تستوعب شاشات العرض 
  ).x 1600 2560قة (بد WQXGAشاشات السينما  عالية الدقة مثل

  
  ؟متر 10لمسافات تزيد عن  HDMIس. كيف يمكن تشغيل كبالت 

متر إلى  10وتزيد من المسافة الفعالة للكبل من النطاق العادي  HDMIالتي تتعامل مع حلول  HDMIن محوالت العديد موجد ت
الت نشطة (تتضمن إلكترونيات نشطة من الحلول التي تتضمن كب مسافة أطول من ذلك. وتصنع هذه الشركات مجموعة متنوعة

  وحلول األلياف الضوئية. CAT5/6ية اإلشارة ومكبرات باإلضافة إلى حدات تنق) ووكبلمضمنة في الكبالت لدعم وتزويد إشارة ال
  

  معتمد؟ HDMIس. كيف يمكن التحقق مما إذا كان الكبل هو كبل 
. مع ذلك، HDMIنيع كجزء من مواصفات اختبار التوافق مع معتمدة من جانب شركة التص HDMIيجب أن تكون كافة منتجات 

ذات  HDMI LLCلكن لم يتم اختبارها بشكل صحيح. تحقق شركة  HDMIت تحمل شعار ناك كبالون هتك في بعض األحوال قد
وصي دم بشكل صحيح في السوق. نالتجارية تستخ HDMIالمسئولية المحدودة في هذه الحاالت بشكل فعال لضمان أن عالمة 

  العمالء بشراء الكبالت من مصدٍر جيد السمعة وشركة موثوقة.
  

  http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49صيلية راجع الموقع مات التفمعلوال لمزيد من
  

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


  المستخدم   دليل   —  DLPجهاز العرض    

–  73 –  

  المواصفات
  المواصفات 

 DU6098Z DU6198Z DU6298Z الطراز  اسم

 WUXGA 0.67 نوع العرض 

 WUXGA 1920X1200 الدقة

محور   تصحيح 
 االرتكاز 

 خطوة 30لكل ± درجة  30±  الرأسي

 خطوة 30درجة لكل ±  30±  األفقية

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

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

SDTV  /EDTV  /HDTV  480i480وp 576وi 576وp 720وp 1080وi 1080وp 

 SECAM) وB,D,G,H,I,M,N( PALميجاهرتز) و 3.58/4.43، بسرعة NTSC/ NTSC )M توافق الفيديو 
)B,D,G,K,K1,L ( 

 كيلوهرتز   91.4 – 15.31 تزامن أفقي 

 هرتز  120 – 47هرتز,   30 - 24 تزامن رأسي 

 China CECP و BSMIو  CUو  KCو  CCCو  CEو  CBو  ULو   cULو  FCC-B شهادات األمان 

 % (دون تكثيف) 85إلى  10درجة مئوية، من  40إلى  0من  شرط التشغيل البيئي

 % (بدون تكثيف) 95% إلى 5درجة مئوية,  60~   20- شروط التخزين البيئية 

 مم (ارتفاع)  211) × مم (عمق 500مم (عرض) ×  580 األبعاد 

 % 10-)/+ 240 - 100فولت تيار متردد ( 110عادي عند ، تشغيل  240 - 100تيار متردد عام  دخل التيار المتردد 

 استهالك الطاقة 
 وات (عادي)،    550
 وات (اقتصادي)  440

 ات (عادي)، و 820
 وات (اقتصادي)  660

 وات (عادي)،  960
 وات (اقتصادي)،  760

 وات (تشغيل بالشبكة)  2ستعداد)، <وات (اال  0.5<

 فوسفور الليزر  مصدر الضوء

 ل الطرفيةأجهزة اإلدخا

 VGA x 1دخل 

D-DVI x 1 

5 BNC (RGBHV) x 1 

 1قابس صغير إستريو × 

HDMI x 1 

 ) 3D VESA(  1من ثالثي األبعاد × منفذ دخل التزا 

HDBaseT x 1 (100Mbps) 

 أجهزة اإلخراج الطرفية

VGA x 1 

Audio RCA (R/L) x 1 

USB  من نوعA  لدعم التشغيلx 1 

 ) BNC( 1ثي األبعاد × منفذ خرج التزامن ثال
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 التحكم الطرفيةجهزة أ

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

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

RJ45 x 1 )10/100M (ب/ث 

 ملي أمبير وظيفة اإلخراج) 200فولت  12(تيار مستمر  1× ئرة تشغيل الشاشة: قابس تيار مستمر دا

 1× ة تحكم عن بُعد سلكية ل وحددخ منفذ

 1× خرج وحدة تحكم عن بُعد سلكية 

 1× للصيانة  Bمن نوع  USBمنفذ 

 الحماية
 Kensingtonفتحة حماية 

 قضيب األمان

 
 

 مسافة اإلسقاط حجم الصورة (القطر) نسبة الزوم ويبنسبة التص العدسة

 )STD )5050061100عدسة 
VL906G/LNS-55Z2 1.54~1.93 1.25 48.2~300" 2~10 م 

 5050063100طرح قصير 
VL911G/LNS-5WZ2 0.77~1.1 1.42 42.3~”300” 1 ~4.98 م 

  )5050063300طرح قصير (
VL907G/LNS-5STZ 1.1~1.3 1.18 35.8 ~ "379.8" 1~9 م 

  )5050063600طرح طويل (
VL908G/LNS-5LZ3 1.93~2.9 1.5 32.1~481" 2.0~20 م 

)5050063500(طرح شبه قصير 
VL912G/LNS-5SZ12 1.25~1.60 1.28 39.1~”300” 1.35~8.08 م 

 مالحظة: لطرح األسئلة بخصوص مواصفات المنتج، يرجى االتصال بالموزع المحلي.
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 حجم اإلسقاط مسافة اإلسقاط مقابل

Projection Distance

h

h
O

Im
ag

e 
H

ei
gh

t

A

  

 جدول مسافات وأحجام اإلسقاط
 % 55؛ اإلزاحة=TR: 0.77~1.1اإلسقاط القريبة:  عدسة

 يضعر يدبع 
  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 (بالمليمتر)

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

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  

 

 %55، اإلزاحة=TR: 1,1~1,3لقريبة: عدسة اإلسقاط شبه ا

 عريض بعيد 
  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 (بالمليمتر)

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

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  

 
 

رة
صو

 ال
اع

رتف
ا

  

  مسافة اإلسقاط
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 %55، اإلزاحة=TR: 1.25 ~ 1.6 عدسة اإلسقاط شبه القريبة:

 عريض بعيد 
  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 (بالمليمتر)

  4039  2692  1346  673  3096  2019  1346  538 ر)ارتفاع الصورة (بالمليمت

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

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

A (ملم) 202  135  67  34  155  101  67  27  

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

 عريض عيدب 
 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 (بالمليمتر)

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

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 به.

 

 %55، اإلزاحة=TR: 1,93 ~ 2,9عدسة اإلسقاط الطولية: 

 عريض بعيد 
 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 بوصة)القطر (بال

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

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

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 
 O/(2xh) × 100%اإلزاحة % = 

h+A=O 
=h)1/2 × ((ارتفاع الصورة) 
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  أوضاع التوقيتجدول 
  جدول الترددات المدعومة

 يدويًا.تحدد الوحدة إشارات الكمبيوتر تلقائيًا لتحديد الدقة المناسبة. وقد تتطلب بعض اإلشارات ضبًطا 
  

 أفقي تزامن الدقة ةاإلشار
هرتز) (كيلو

رأسي تزامن
COMPONENT مركب(هرتز)

 (المكّون)
VGA/BNC   

 ناظري)(ت
DVI   

 (رقمي)
HDMI   
 (رقمي)

HDBASET  
 (رقمي)

NTSC － 15.73460 ○(3D:S) － － － － － 
PAL/SECAM－ 15.62550 ○ － － － － － 

VESA 

720 x 40031.5 70.1 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 48031.5 60 － － ○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)
640 x 48035 66.667－ － MAC13 MAC13 MAC13 MAC13 
640 x 48037.8672.8 － － － ○ ○ ○ 
640 x 48037.5 75 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 48043.3 85 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 48061.9 119.5－ － ○(3D:FS) ○ ○ ○ 
800 x 60037.9 60.3 － － ○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)
800 x 60046.9 75 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 60048.1 72.2 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 60053.7 85.1 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 60076.3 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
832 x 62449.72274.546－ － MAC16 MAC16 MAC16 MAC16 

1024 x 76848.4 60 － － ○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)
1024 x 76856.5 70.1 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 76860.24175.02－ － MAC19 MAC19 MAC19 MAC19 
1024 x 76860 75 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 76868.7 85 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 76897.6 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
1152 x 87068.6875.06－ － MAC21 MAC21 MAC21 MAC21 
1280 x 72045 60 － － ○○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)
1280 x 72090 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
1280 x 768 

(Reduce 
Blanking)

47.4 60 － － ○○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)

1280 x 76847.8 59.9 － － ○○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)
1280 x 80049.7 59.8 － － ○○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)
1280 x 80062.8 74.9 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 80071.6 84.9 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 800101.6119.9－ － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 

1280 x 102464 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)
1280 x 102480 75 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 102491.1 85 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 96060 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)
1280 x 96085.9 85 － － ○ ○ ○ ○ 

1400 x 105065.3 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)
1440 x 90055.9 59.9 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)
1600 x120075 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)
1680 x1050 

(Reduce 
Blanking)

64.6759.88－ － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)

1680 x105065.2959.95－ － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)
1920 x 108067.5 60 － － ○ ○ ○ ○ 
1920 x 1200 

(Reduce 
Blanking)

74.03859.95－ － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)

1600 x 120075 60 － － － － ○ － 
1680 x 105064.7 59.9 － － － － ○ － 
1680 x 105065.3 60 － － － － ○ － 
1920 x 120074.6 60 － － － － ○ － 
3840 x 216053,94623.976－ － － － ○ ○ 
3840 x 216054 24 － － － － ○ ○ 
3840 x 216056.2525 － － － － ○ ○ 
3840 x 216067.5 30 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160112.550 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160135 60   － － ○ ○ 

SDTV 480i 15.73460 － ○ － (3D:FS) (3D:FS) (3D:FS) 
576i 15.62550 － ○ － － － － 

EDTV 576p 31.3 50 － ○ － － － － 
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 أفقي تزامن الدقة اإلشارة
هرتز) (كيلو

رأسي تزامن
COMPONENT مركب(هرتز)

 (المكّون)
VGA/BNC   

 (تناظري)
DVI   

 (رقمي)
HDMI   
 (رقمي)

HDBASET  
 (رقمي)

480p 31.5 60 － ○ － － － － 

HDTV 

720p 37.5 50 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
720p 45 60 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
1080i 33.8 60 － ○ － (3D:SBS) (3D:SBS) (3D:SBS) 
1080i 28.1 50 － ○ － (3D:SBS) (3D:SBS) (3D:SBS) 
1080p 27 24 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
1080p 28 25 － ○ － － － － 
1080p 33.7 30 － ○ － － － － 
1080p 56.3 50 － ○ － － － － 
1080p 67.5 60 － ○ － － － － 

 التردد المدعوم :  
 ال يوجد تردد مدعوم:  —

FS<=  المجال المتتابع 
TB<=  علوي/سفلي 

SBS<=  جنبًا إلى جنب 
FP<=  حزم اإلطارات 
 800×  1280الدقة األصلية للوحة هي.  

 دقة غير األصلية بحجم غير مناسب للنص أو الخطوط.قد تظهر ال
فقط) 3:4ية العرض فقط. (يعني قابل          اللون 
يشير إلى المستوى المقبول من الضوضاء          اللون 
 أداة فحص توقيتHDTV  الرئيسية هي مشغلDVD في حين أن ،VG828 .هي أداة ثانوية 

  



  دليل المستخدم — DLPجهاز العرض   

– 79 –  

  ثالثي األبعادالوضع  جدول الترددات المدعومة في
  ًطا يدويًا.ت ضبتحدد الوحدة إشارات الكمبيوتر تلقائيًا لتحديد الدقة المناسبة. وقد تتطلب بعض اإلشارا

   D-SUB/HDMI/DVI-Dإشارة دخل 

  (هرتز) التحديث 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 
  

  جدول توافق الفيديو ثالثي األبعاد الفعلي 

  دقة الدخل

دخل ثالثي األبعاد 
4aHDMI 1.  

  وقيت الدخل ت

1280  ×720P  أعلى وأسفل  هرتز 50عند  

1280  ×720P  ى وأسفلأعل  هرتز 60عند  

1280  ×720P  حزم اإلطارات  هرتز 50عند  

1280  ×720P  زم اإلطاراتح  هرتز 60عند  

1920  ×1080i  جنبًا إلى جنب (نصفي)  هرتز 50عند  

1920  ×1080i  نب (نصفي)لى ججنبًا إ  هرتز 60عند  

1920  ×1080P  أعلى وأسفل  هرتز 24عند  

1920  ×1080P  اإلطارات حزم  هرتز 24عند  

HDMI 1.3 

1920  ×1080i  هرتز 50عند  
1920  ×1080i  زهرت 60عند  
1280  ×720P  هرتز 50عند  
1280  ×720P  هرتز 60عند  

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

2019 × 1080i  هرتز 50عند  
1920  ×1080i  هرتز 60عند  
1280  ×720P  هرتز 50عند  
1280  ×720P  هرتز 60عند  

  تشغيل وضع "أعلى وأسفل"  أعلى وأسفل

480i  ي األبعاد هو إطار التنسيق ثالث  ةي الجودمجال تسلسلي عال
  تسلسلي

  مالحظة: 
  هرتز. 144ث تحدييجب أن تتوافق نظارة األبعاد الثالثية مع معدل ال
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  أبعاد جهاز العرض
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  التنظيمي التوافق
  )FCC(تحذير لجنة االتصاالت الفيدرالية 

). FCCمن قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية ( 15 ب بموجب الجزء ن الفئةتم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه متوافق مع حدود األجهزة الرقمية م
  ضد التداخالت الضارة عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية.ولة وقد وضعت هذه الحدود لتوفير حماية معق

ليمات، فقد يتسبب في قًا لدليل التعدامه وفخدام كما يمكن أن تشع منه طاقة راديو السلكية وفي حالة عدم تركيبه واستخيقوم هذا الجهاز بتوليد واست
جهاز في منطقة سكنية في حدوث تداخل ضار وفي هذه الحالة يتعين ا التداخالت ضارة مع اتصاالت الراديو. ومن المحتمل أن يتسبب تشغيل هذ

  تداخل على نفقته الخاصة.على المستخدم تصحيح ال
األطراف المسئولة عن التوافق إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل  صراحة من جانب لمعتمدةويمكن أن تؤدي عمليات التغيير أو التعديل غير ا

  الجهاز.

  كندا
  .ICES-003الرقمي من الفئة "ب" الذي بين يديك مع القانون الكندي  جهازيتوافق ال

  شهادات األمان
FCC-B ,cUL ,UL ,CB ,CE ,CCC ,KC ,CU ,BSMI  وChina CECP. 
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  I الملحق
 

 االتصالاد معلمات إعد
 الطرفية العميلة Windowsمن خالل برامج يله ستخدام أمر التحكم التسلسلي إلدخال أوامر للتحكم في جهاز العرض أو استعادة بيانات تشغيمكن ا

 
 
 

 

 التشغيلأوامر 
 صيغة أمر التشغيل

 امر التحكم واإلعدادات مفصولة بأو "، متبوًعاopيسبق أمر التشغيل حرف "
 " . صيغة أوامر التحكم التسلسلية:ASCII hex 0D" و"CR]، ورمزي سطر جديدين "SPبمسافة فارغة [

op[SP]<operation command>[SP]<Setting Value>[CR] 
op .لقيمة الثابتة الدالة على ذلك هي أمر تشغيل 

]SP[ .تدل على مسافة فارغة واحدة  

]CR[ دل على سطرين جديدين في نهاية األمر "تCR"و  "ASCII hex 0D ." 
 دات أمر التشغيلإعدا قيمة 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 جهاز العرض  اإلدخال سطر أمر التحكمعناصر 

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# 

 سال األمر التالي.األخير قبل إر رجاع األمرعند إرسال أوامر متعددة تأكد من استالم رسالة إمالحظة:

 المعلمة: العنصر

 لكل ثانيةبت  9600 بت في الثانية

 بت - 8 بت البيانات

 ال يوجد لتكافؤ

 1 بت التوقف

 جدال يو تدفقتحكم بال
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الضبط  العملية  الوظيفة  النتيجة  شامل  بيان  EXE  القيم

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 Saturation video.saturation V V V V 0 ~ 100 

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

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 ( FS Auto Detect) 

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: Blending 
6: sRGB 

7:DICOM SIM 
8:User 1 
9: User 2 
10: HDR 

Brightness bright V V V V 0 ~ 100 

Contrast contrast V V V V 0 ~ 100 

HDR Control hdr.control V V    
0 : Off 

1 : Auto 
2 : On 
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الضبط العملية الوظيفة النتيجة شامل بيان EXE  القيم

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 
(Light Off Timer) 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 

White Balance /Blue Offset blue.offset V V V V  -100 ~ +100 
White Balance /Red Gain red.gain V V V V  0 ~ 200 
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الضبط العملية الوظيفة النتيجة شامل بيان EXE  القيم
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 V V  -10 ~ +10 
V Keystone v.keystone V V V V  -30 ~ +30 
H Keystone h.keystone V V V V  -30 ~ +30 

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

4 Corner Top Left X 4corner.tlx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Top Left Y 4corner.tly V V V V  0 ~ +60 

4 Corner Top Right X 4corner.trx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Top Right Y 4corner.try V V V V  0 ~ +60 

4 Corner Bottom Left X 4corner.blx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Left Y 4corner.bly V V V V  0 ~ +60 

4 Corner Bottom Right X 4corner.brx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Right y 4corner.bry V V V V  0 ~ +60 

4 Corner Reset 4corner.reset     V   

Projection projection V V    
0 = Front 
1 = Rear 

2 = Ceiling 
3 = Rear + Ceiling 

Direct Power On 
(Auto 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 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 ~ 99 

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> 



  دليل المستخدم — DLPجهاز العرض 

— 86 —  

الضبط العملية الوظيفة النتيجة شامل بيان EXE  القيم

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

Standby Power standby.power V V    
1: On (0.5W) 
2: On By Lan 

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 

Security Lock security.lock V V    
1 : Up 

2 : Down 
3 : Left 

4 : Right 

Security Unlock security.unlock V     
1 : Up 

2 : Down 
3 : Left 

4 : Right 

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 
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الضبط العملية الوظيفة النتيجة شامل بيان EXE  القيم
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> 
Light Hours 1 light1.hours  V    <string> 

Light Hours 1 Reset light1.reset     V   
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 

6: HDMI 1 
7: BNC 

9: HDMI 2 
15: HDBaseT 

Lens Lock lens.lock V V    0: off, 1:on 
Lens zoom in zoom.in     V   

Lens zoom in 2 zoom.in.2     V   
Lens zoom in 3 zoom.in.3     V   
Lens zoom out zoom.out     V   

Lens zoom out 2 zoom.out.2     V   
Lens zoom out 3 zoom.out.3     V   
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الضبط العملية الوظيفة النتيجة شامل بيان EXE  القيم
Lens focus near focus.near     V   

Lens focus near 2 focus.near.2     V   
Lens focus near 3 focus.near.3     V   

Lens focus far focus.far     V   
Lens focus far 2 focus.far.2     V   
Lens focus far 3 focus.far.3     V   

Lens up lens.up     V   
Lens up 2 lens.up.2     V   
Lens up 3 lens.up.3     V   

Lens down lens.down     V   
Lens down 2 lens.down.2     V   
Lens down 3 lens.down.3     V   

Lens left lens.left     V   
Lens left 2 lens.left.2     V   
Lens left 3 lens.left.3     V   
Lens right lens.right     V   

Lens right 2 lens.right.2     V   
Lens right 3 lens.right.3     V   
Lens center lens.center     V   

Lens type lens.type V V    0 : non-UST 
Lens load lens.load V     1 : UST  
Lens save lens.save V     0 ~ 7 
Lens clear lens.clear V     0 ~ 7 
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