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 3 فارسی 

 ايمنی

 

ژ ولتا"عالمت صاعقه با يک پيکان در نوک که درون مثلث متساوی االضالع قرار دارد، برای اين است که به کاربر اخظار دھد 
  .بدون عايق درون محفظه دستگاه موجود است و قدرت آن به اندازه ای است که خطر برق گرفتگی برای فرد ايجاد نمايد" خطرناک

 

عالمت تعجب درون مثلث متساوی االضالع نشان دھنده اخطار به کاربر در مورد وجود دستورالعمل ھای مھمی برای کارکرد و نگھداری
  . ھمراه دستگاه استدر دفترچه ھای) سرويس(

  
ولتاژھای خطرناک درون محفظه . برای کاھش احتمال بروز آتش سوزی يا برق گرفتگی، پروژکتور را در معرض باران يا رطوبت قرار ندھيد :ھشدار

 .برای تعمير و سرويس دستگاه تنھا به پرسنل ماھر مراجعه کنيد. دستگاه را باز نکنيد. دستگاه موجود است
  

  Bتشار کالس محدوديت ان
  . از تمامی شرايط الزم عنوان شده در قوانين مربوط به دستگاھھای مسبب تداخل کانادا برخوردار استBاين دستگاه ديجيتال کالس 

  
  دستورالعمل ايمنی مھم

شدن بيش از حد دستگاه، توصيه برای اطمينان از عملکرد صحيح پروژکتور و برای محافظت در برابر گرم . جلوی شکاف ھای تھويه دستگاه را نگيريد 1.
به عنوان مثال، پروژکتور را روی ميز شلوغ، مبل، تخت خواب و . می شود پروژکتور را در محلی نصب کنيد که تھويه و گردش ھوا در آن مسدود نباشد

  . ندارد، نگذاريدپروژکتور را درون فضای بسته ای ھمچون قفسه کتاب يا کابينت که جريان ھوا در آن گردش. غيره قرار ندھيد
يا برق گرفتگی، پروژکتور را در معرض باران يا رطوبت /برای کاھش احتمال بروز آتش سوزی و. از پروژکتور در نزديکی آب يا رطوبت استفاده نکنيد 2.

  .قرار ندھيد
مپی فاير که از خود حرارت توليد می کند، نصب دستگاه را در نزديکی منابع گرمايی ھمچون رادياتورھا، بخاری ھا، فر يا ھر وسيله ديگری ھمچون آ 3.

  .نکنيد
  .تنھا با استفاده از پارچه خشک دستگاه را تميز کنيد 4.
  .لوازم فرعی تعيين شده توسط توليد کننده استفاده نماييد/تنھا از ضمايم 5.
 .در صورتی که دستگاه در قسمت بدنه آسيب يا صدمه ديده است، از آن استفاده نکنيد 6.

  ):اما به آنھا محدود نمی شود(ب يا صدمه به دستگاه شامل موارد زير است آسي
 دستگاه افتاده باشد.  
 سيم برق يا دو شاخه صدمه ديده باشد.  
 روی پروژکتور مايعات ريخته باشد.  
 پروژکتور در معرض باران يا رطوبت بوده است.  
  شل شده استشيئی به درون پروژکتور افتاده است يا چيزی درون آن. 

ھا ممکن است شما را در معرض ولتاژھای خطرناک يا ديگر خطرات قرار  بازکردن يا برداشتن پوشش. برای سرويس کردن محصول شخصا اقدام نکنيد
  .دھد

قراری اتصال کوتاه باعث بروز آتش آنھا می توانند با نقاط دارای ولتاژ باال تماس پيدار کرده و با بر. اجازه ندھيد اشيا يا مايعات وارد پروژکتور شوند 7.
  .سوزی يا شوک الکتريکی شوند

  .برای مشاھده عاليم مربوط به ايمنی، بدنه دستگاه را ببينيد 8.

  .دستگاه را تنھا پرسنل تعميرات مناسب بايد تعمير کنند 9.
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 اقدامات احتياطی

  

  
  .ده در اين دفترچه راھنمای کاربر را دنبال کنيدًلطفا تمامی ھشدارھا، اقدامات احتياطی و اصول نگھداری پيشنھاد ش

 
  .تان آسيب بزند نور شديد ممکن است به چشمان. ھنگامی که منبع نور روشن است به درون لنز پروژکتور نگاه نکنيد -تحذير ■▀ 

  .ار ندھيدبرای کاھش احتمال بروز آتش سوزی يا برق گرفتگی، پروژکتور را در معرض باران يا رطوبت قر -تحذير ■▀ 

  .ًلطفا پروژکتور را باز يا قطعات آن را پياده نکنيد، زيرا ممکن است باعث بروز برق گرفتگی شود -تحذير ■▀ 

 .ًلطفا پروژکتور را باز يا قطعات آن را پياده نکنيد، زيرا ممکن است باعث بروز برق گرفتگی شود -تحذير ■▀ 

  

  :مواردی که بايد انجام دھيد
 دن دستگاه، ان را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشيدپيش از تميز کر.  
 برای تميز کردن قسمت نمايشگر، از يک پارچه نرم و مايع شستشوی ضعيف استفاده کنيد.  
 اگر از دستگاه برای مدت طوالنی استفاده نمی کنيد، آن را از برق بکشيد. 

  

  :مواردی که نبايد انجام دھيد
 کاف ھای مخصوص تھويه ھوامسدود کردن شيارھا و ش.  
 استفاده از پاک کننده ھای ساينده، موم يا حالل ھا برای تميز کردن دستگاه.  
 استفاده تحت شرايط زير:  

  .ًدر محيط ھای شديدا گرم، سرد يا شرجی  -
  فيت6000سطح دريا تا   

  C°35> : بسيار گرم  
  C°5< : بسيار سرد   
  6000فيت به باال  

  C°30 >: بسيار گرم  
  C°5< : بسيار سرد   
 70> : بسيار مرطوب %R.H) .رطوبت نسبی(  

  .در محيط ھای دارای گردوخاک بيش از حد   - 
  .نزديک ھر وسيله ای که ميدان مغناطيسی قوی توليد می کند  - 
 .در معرض تابش مستقيم آفتاب  - 

  

 بعدی اطالعات ايمنی سه
 .بعدی استفاده کنيد، به تمام ھشدارھا و اقدامات احتياطی توجه کنيد لطفا پيش از آنکه خود و فرزندتان از کارکرد سه

 
 ھشدار

بھدی باشند و بايد ھنگام ديدن اين تصاوير با دقت  ممکن است کودکان و نوجوانان بيشتر در معرض مشکالت سالمتی مربوط به مشاھده تصاوير به صورت سه
  .نظارت شوند

  يگر خطرات مربوط به سالمتھشدار حمله ناشی از حساسيت به نور و د
ھای ويدئويی  ھا يا بازی کنندگان ممکن است ھنگام قرارگيری در معرض تصاوير يا نورھای چشمک زن خاص موجود در عکس برخی از مصرف  - 

رد ھستيد، لطفا قبل اگر شما دچار سرع يا سکته مغزی ھستيد يا دارای سابقه خانوادگی در اين موا. مخصوص، دچار حمله صرعی يا سکته مغزی شوند
  .بعدی با متخصص پزشکی مشاوره کنيد از استفاده از کارکرد سه

ای باشند که ممکن است  حتی افرادی که سابقه شخصی و خانوادگی در سرع يا سکته مغزی ندارند ھم ممکن است مبتال به بيماری تشخيص داده نشده  - 
 .باعث حمالت ناشی از حساسيت به نور شوند

بعدی اين  ھای جدی، افرادی که کمبود خواب دارند يا تحت تاثير الکل ھستند بايد از استفاده از کارکرد سه ار، سالمندان، مبتاليان به بيماریزنان بارد  - 
 .محصول اجتناب کنند

) 2(شده؛  ديد دگرگون) 1: (نيدبعدی را متوقف کنيد و به متخصص پزشکی رجوع ک اگر شما دچار ھر کدام از عالئم زير شديد، فورا مشاھده تصاوير سه  - 
) 9(تشنج؛ ) 8(از دست دادن آگاھی؛ ) 7(تھوع؛ ) 6(سراسيمگی؛ ) 5(حرکات غيرارادی مثل پرش عضالنی يا چشمی؛ ) 4(سرگيجه؛ ) 3(گيجی؛ 
والدين بايد روی فرزندان خود . کودکان و نوجوانان ممکن است بيشتر از بزرگساالن دچار اين عالئم شوند. سردرگمی) 10(يا /ھای عضالنی؛ و گرفتگی

.ھا بپرسند که آيا اين عالئم را دارند يا خير نظارت داشته باشند و از آن
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کرده  بعدی ممکن است باعث بروز حالت تھوع، تاثيرات نامطلوب بينشی، سردرگمی و گيجی، خستگی چشم و ثبات وضعی افت تماشای پخش تصوير سه  - 

تان عالئم خستگی يا خشکی   اگر چشمان. درپی استراحت کنند ھايی پی برای کاھش امکان بروز اين تاثيرات در وقفهکنندگان  توصيه ميشود مصرف. شود
دھند و يا خود ھر کدام از عالئم باال را داريد، فورا استفاده از اين دستگاه را متوقف کنيد و حداقل تا سی دقيقه پس از مرتفع شدن عالئم،  را نشان می
  .زسرنگيريداستفاده را ا

فاصله مطلوب برای تماشا .  از حد به صفحه ممکن است به بينايی شما آسيب برساند بعدی در حالت نزديکی بيش مدت پخش تصوير سه تماشای طوالنی  - 
  .شود چشمان تماشاچی با صفحه نمايش در سطح يکسان باشند توصيه می. بايد حداقل سه برابر ارتفاع صفحه نمايش باشد

اگر دچار سردرد، خستگی يا . بعدی، ممکن است باعث سردرد يا خستگی شود بعدی با استفاده از عينک سه مدت پخش تصوير سه  طوالنیتماشای  - 
  .بعدی را متوقف کنيد و استراحت کنيد شويد، تماشای پخش تصوير سه سرگيجه می

  .دی استفاده نکنيدبع بعدی برای ھيج مقصود ديگری غير از تماشای پخش تصوير سه از عينک سه  - 
ممکن است از لحاظ جسمی برای شما مضر ) ھمچون عينک معمولی، عينک آفتابی، عينک ايمنی و غيره(بعدی برای ديگر مقاصد  استفاده از عينک سه  - 

  .تان را تضعيف کند باشد و بينايی
ھا،  پله بعدی خود را نزديک راه بنابراين، پروژکتور سه. د کندبعدی ممکن است برای برخی از کاربران حالت گيجی ايجا ديدن در حالت پخش تصوير سه  - 

 .ھا و ديگر اشيايی که ممکن است در اثر ضربه سقوط کنند، در ميان راه باشند، زمين بخورند و بشکنند و يا بافتند قرار ندھيد ھای برق، ايوان کابل
  

 رايت کپی
نه اين کتابچه راھنما . المللی چاپ و تکثير است و تمامی حقوق محفوظ ھستند ، تحت محافظت قوانين بينافزارھا ھا، تصاوير و نرم اين کتابچه، شامل تمامی عکس

 .آورنده اجازه توليد دوباره ندارند و نه ھيچ کدام از مطالب موجود در آن، بدون مجوز رسمی پديد
  
 2015رايت  کپی© 
 

 سلب مسئوليت
توليدکننده در اين رابطه ھيچ شکايت يا تصمينی در رابطه با محتوا ندارد و صراحتا ھر گونه . شمول تغيير استاطالعات موجود در اين سند بدون اطالع قبلی م

داند که اين  توليدکننده اين حق را برای خود محفوظ می. کند ضمانت ضمنی در خصوص قابليت فروش محصول يا تناسب آن برای ھر ھدف خاصی را رد می
 .ون وجود اجبار برای مطلع کردن فردی درباره اصالح و تغييرات، گاھا در محتوای آن تغييراتی ايجاد کندکتابچه را اصالح کند و بد

  

 شناسايی عالمت تجاری
Kensington يک عالمت تجاری ثبت شده آمريکايی متعلق به ACCO Brand Corporationھای در حال  ھای صادرشده و درخواست  است، با ثبت

  .ای سراسر دنيابررسی در ديگر کشورھ

HDMI و HDMI Logo و High-Definition Multimedia Interfaceتجاری متعلق به  شده ، عالئم تجاری يا عالئم ثبت HDMI Licensing LLC 
  .در آمريکا و ديگر کشورھا ھستند

IBMای تجاری از شرکت  شده  عالمت تجاری يا عالمت ثبتInternational Business Machines و Inc. Microsoft، PowerPoint، 
Windowsشده تجاری متعلق به شرکت مايکروسافت ھستند  عالئم تجاری يا عالئم ثبت.  

Adobe و Acrobatای تجاری از شرکت  شده  عالئم تجاری يا عالئم ثبتAdobe Systems Incorporatedھستند .  

DLP و DLP Link و لوگوی DLPشده متعلق به   عالئم تجاری ثبتTexas Instruments و BrilliantColor ™ عالمت تجاریTexas 
Instrumentsاست .  

 .شوند ھای محصوالتی ديگری که در اين دفترچه راھنما مورد استفاده قرار گرفتند جزو اموال مالکان مربوط به خود ھستند و به رسميت شناخته می تمام نام

  

  قوانين و اخطارھای ايمنی
 .ی در مورد پروژکتور شماستاين ضميمه حاوی اخطارھای کل

 
  

 FCCاخطار 
  

 مطابقت FCC از قوانين 15 عنوان شده در بخش Bاين دستگاه تست شده و نتايج نشان داده است که با محدوديت ھای موجود برای دستگاه ھای ديجيتالی کالس 
نصب خانگی وضع شده اندو اين دستگاه انرژی فرکانس راديويی را محدوديت ھای ياد شده برای ايجاد ايمنی مناسب در برابر مداخله زيان بخش برای . دارد

توليد، استفاده و پخش می کند و در صورتی که طبق دستورالعمل ارائه شده نصب و استفاده نگردد، ممکن است برای دستگاھھای راديويی مداخله زيان بخش توليد 
  .کند
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در صورتی که دستگاه مداخله زيان بخش برای راديو يا تلويزيون توليد .  ھم مداخله صورت نگيردبا اين حال، ضمانتی وجود ندارد که در صورت نصب درست

کند که می توان آن را با خاموش و روشن کردن مجدد دستگاه مشخص کرد، به کاربر توصيه می شود مداخله را با استفاده از يک يا چند راه حل زير برطرف 
  :نمايد

   کنيد يا در مکان ديگری قرار دھيدجھت آنتن دستگاه را عوض.  
  فاصله ميان دستگاه و دريافت کننده را افزايش دھيد.  
  دستگاه را به پريزی وصل کنيد که مدار آن با مدار پريزی که دريافت کننده به آن متصل است، متفاوت باشد.  
  برای راھنمايی با فروشنده يا تعميرکار ماھر راديو و تلويزيون مشورت کنيد. 

  

  کابل ھای محافظت شده :اخطار
 .، تمامی اتصاالت به دستگاھھای ديگر بايد با استفاده از کابل ھای محافظت شده صورت گيردFCCبه منظور رعايت قوانين 

  

  تنبيه

 Federal Communications ايجاد تغييرات و اصالحاتی که به تاييد شرکت سازنده نرسيده باشد، اختيار کاربر در استفاده از پروژکتور را که بر اساس
Commissionبه او داده شده است، از او سلب می کند . 

  

  شرايط استفاده

 :استفاده از دستگاه با پذيرش شرايط زير امکان پذير است.  مطابقت داردFCC از قوانين 15اين دستگاه با بخش 
  

  دستگاه نبايد باعث بروز مداخله زيان بخش شود و  1.

 . ھرگونه مداخله ای را بپذيرد؛ از جمله مداخله ای که باعث بروز عملکرد ناخوشايند شود دستگاه بايداين  2.
  

  کاربران در کانادا :اخطار

 . تبعيت می کندCanadian ICES-003 از قوانين Bاين دستگاه ديجيتال کالس 
  

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens  
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 

  

  اعالميه تطابق برای کشورھای اروپايی
  دستورالعملEMC 2014/30/EU  
  2014/35دستورالعمل ولتاژ پايين/EU 
 ) اگر محصول کارکردRF2014/53)  داشته باشد/EU  
  دستورالعملRoHS ،2011/65/EU 
 

  
  

 دستورالعمل دفع

برای به حداقل رساندن . برای دور انداختن، دستگاه را به سطل زباله نيندازيد
 .ًآلودگی و محافظت ھرچه بيشتر از محيط زيست، لطفا دستگاه را بازيافت کنيد



 7 فارسی 

 

 اعالن ايمنی
 

 
 
 

  شدارھ
  

 به جز در انحرافات متعاقب 1040.11 و CFR 1040.10 21شود و از  بندی می  طبقهIEC 60825-1:2007 استانداردھای 2اين محصول در کالس  - 
  .2 گروه خطر -  1محصول ليزری کالس : IEC 60825-1:2014. کند ، پيروی می2007 ژوئن 24، مورخ 50 شماره اخطاريه ليزر

  .دھد طالعات مربوط به قدرت ليزر را نمايش میبرچسب توضيحی تمامی ا - 

  .ھا اقدام کرد ھا بسيار خطرناک است و ھرگز نبايد برای انجام آن پياده کردن قطعات يا ايجاد تغيير در آن.  توکار است4پروژکتور دارای ماژول ليزر کالس  - 

  .کند ، خطر قرار گيری در معرض تشعشع خطرآفرين ليزر را ايجاد میکننده به طور خاص توضيح داده نشده ھر اقدام يا تنظيمی که در راھنمای مصرف - 

  .شود پروژکتور را باز يا قطعات آن را پياده نکنيد، زيرا ممکن است باعث قرار گيری در معرض تشعشع ليزر می - 

  . شودنور شديد ممکن است باعث بروز صدمه چشمی دائمی. زمانی که پروژکتور روشن است، به پرتو نور خيره نشويد - 

  .ھنگام روشن کردن پروژکتور، مطمئن شويد شخصی در محدود پخش تصوير مشغول نگاه به لنز نيست - 

  .پيروی نکردن از رويه اداره، تنظيم و کارکرد ممکن است باعث بروز صدمه ناشی از قرار گيری در معرض تشعشع ليزر شود - 

شامل ھشدارھای واضح در رابطه با اقدامات احتياطی برای جلوگيری از قرارگيری توضيحات کافی و مناسب برای مونتاژ، عملکرد و اصول نگھداری،  - 
  . قابل دريافت2احتمالی در معرض ليزر و پرتوزايی جانبی بيش از مقدار محدوديت انتشار کالس 

  . است1040.11 و CFR 1040.10 و IEC 60825-1:2007 است که مطابق با 2اين پروژکتور يک دستگاه ليزری کالس  - 

  .، به پرتو نور خيره نشويد2محضول ليزری کالس  - 

  .ھا اقدام کرد ھا بسيار خطرناک است و ھرگز نبايد برای انجام آن پياده کردن قطعات يا ايجاد تغيير در آن.  توکار است4پروژکتور دارای ماژول ليزر کالس  - 

  .کند ه، خطر قرار گيری در معرض تشعشع خطرآفرين ليزر را ايجاد میکننده به طور خاص توضيح داده نشد ھر اقدام يا تنظيمی که در راھنمای مصرف - 

  .شود پروژکتور را باز يا قطعات آن را پياده نکنيد، زيرا ممکن است باعث قرار گيری در معرض تشعشع ليزر می - 

  .ی شودنور شديد ممکن است باعث بروز صدمه چشمی دائم. زمانی که پروژکتور روشن است، به پرتو نور خيره نشويد - 

  .پيروی نکردن از رويه اداره، تنظيم و کارکرد ممکن است باعث بروز صدمه ناشی از قرار گيری در معرض تشعشع ليزر شود - 

توضيحات کافی و مناسب برای مونتاژ، عملکرد و اصول نگھداری، شامل ھشدارھای واضح در رابطه با اقدامات احتياطی برای جلوگيری از قرارگيری  - 
  . قابل دريافت2عرض ليزر و پرتوزايی جانبی بيش از مقدار محدوديت انتشار کالس احتمالی در م



 فارسی 8

 اعالن ايمنی
 

 
 

 
 
 

  ھشدار
  

 به جز در انحرافات 1040.11 و CFR 1040.10 21شود و از  بندی می  طبقهIEC 60825-1:2007 استانداردھای 3Rاين محصول در کالس  - 
  .2 گروه خطر -  1محصول ليزری کالس : IEC 60825-1:2014. کند ، پيروی می2007 ژوئن 24، مورخ 50 شماره اخطاريه ليزرمتعاقب 

  .دھد برچسب توضيحی تمامی اطالعات مربوط به قدرت ليزر را نمايش می - 

  .ھا اقدام کرد  برای انجام آنھا بسيار خطرناک است و ھرگز نبايد پياده کردن قطعات يا ايجاد تغيير در آن.  توکار است4پروژکتور دارای ماژول ليزر کالس  - 

  .کند کننده به طور خاص توضيح داده نشده، خطر قرار گيری در معرض تشعشع خطرآفرين ليزر را ايجاد می ھر اقدام يا تنظيمی که در راھنمای مصرف - 

  .ودش پروژکتور را باز يا قطعات آن را پياده نکنيد، زيرا ممکن است باعث قرار گيری در معرض تشعشع ليزر می - 

  .نور شديد ممکن است باعث بروز صدمه چشمی دائمی شود. زمانی که پروژکتور روشن است، به پرتو نور خيره نشويد - 

  .ھنگام روشن کردن پروژکتور، مطمئن شويد شخصی در محدود پخش تصوير مشغول نگاه به لنز نيست - 

  .ناشی از قرار گيری در معرض تشعشع ليزر شودپيروی نکردن از رويه اداره، تنظيم و کارکرد ممکن است باعث بروز صدمه  - 

توضيحات کافی و مناسب برای مونتاژ، عملکرد و اصول نگھداری، شامل ھشدارھای واضح در رابطه با اقدامات احتياطی برای جلوگيری از قرارگيری  - 
  . قابل دريافت3Rاحتمالی در معرض ليزر و پرتوزايی جانبی بيش از مقدار محدوديت انتشار کالس 

  . است1040.11 و CFR 1040.10 و IEC 60825-1:2007 است که مطابق با 3Rاين پروژکتور يک دستگاه ليزری کالس  - 

  .، به پرتو نور خيره نشويد3Rمحضول ليزری کالس  - 

  .ھا اقدام کرد بايد برای انجام آنھا بسيار خطرناک است و ھرگز ن پياده کردن قطعات يا ايجاد تغيير در آن.  توکار است4پروژکتور دارای ماژول ليزر کالس  - 

  .کند کننده به طور خاص توضيح داده نشده، خطر قرار گيری در معرض تشعشع خطرآفرين ليزر را ايجاد می ھر اقدام يا تنظيمی که در راھنمای مصرف - 

  .شود میپروژکتور را باز يا قطعات آن را پياده نکنيد، زيرا ممکن است باعث قرار گيری در معرض تشعشع ليزر  - 

  .نور شديد ممکن است باعث بروز صدمه چشمی دائمی شود. زمانی که پروژکتور روشن است، به پرتو نور خيره نشويد - 

  .پيروی نکردن از رويه اداره، تنظيم و کارکرد ممکن است باعث بروز صدمه ناشی از قرار گيری در معرض تشعشع ليزر شود - 

د و اصول نگھداری، شامل ھشدارھای واضح در رابطه با اقدامات احتياطی برای جلوگيری از قرارگيری توضيحات کافی و مناسب برای مونتاژ، عملکر - 
  . قابل دريافت3Rاحتمالی در معرض ليزر و پرتوزايی جانبی بيش از مقدار محدوديت انتشار کالس 
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  مقدمه

  نمای کلی جعبه محصول
ًدر صورت کمبود قطعه ای، لطفا با . ئن شويد تمامی قطعات ذکر شده در زير، در جعبه موجود ھستنددر جعبه را باز کرده و درون آن را بررسی کنيد تا مطم

 .نزديک ترين مرکز خدمات مشتريان تماس بگيريد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  

  
  . بازديد کنيدwww.optomaeurope.com برای اطالعات مربوط به گارانتی اروپايی، لطفا از *:توجه

  .رد استفاده متفاوت در ھر کشور، لوازم جانبی در برخی مناطق ممکن است متفاوت باشدبه دليل موا

 کنترل از راه دور VGAکابل  سيم برق پروژکتور

 AAA باتری 2 اسناد موجود

  راھنمای کاربرCD 
 کارت ضمانت*  
 راھنمای کاربر مقدماتی



 فارسی 10

  مقدمه

  نمای کلی محصول

  دستگاه اصلی
 

 
 

 .ھای ورود و خروج ھوای پروژکتور را مسدود نکنيد دريچه :توجه
 

  آيتم خير   آيتم خير
  خروجی/محل اتصاالت ورودی 8.   صفحه کليد 1.
 عدسی 9.   کليد چرخان فوکوس 2.
  پايه تنظيم شيب 10.   )ورودی(تھويه  3.
  قفل کنزينگتون 11.   گيرنده مادون قرمز 4.
 )عمودی (حركت لنز 12.   )خروجی(تھويه  5.
 )افقی (حركت لنز 13.    ھابلندگو 6.
 قفل لنز 14.    محل اتصال برق 7.
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  مقدمه
  صفحه کنترل

 
 
 

 
 
 
 

  آيتم خير   آيتم خير
 منبع 6.    آماده بکار/شن روديود نوری 1.
 کليدھای انتخاب چھارجھتی 7.    ورود 2.
  خاموشی موقت/خاموش و دکمه روشن 8.   چراغ درجه حرارت 3.
 گيرنده مادون قرمز 9.   چراغ المپ 4.
      منو 5.
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  مقدمه
 اتصاالت

 

 
 
 

  آيتم خير   آيتم خير
 )بسته به مدل (HDBaseTرابط  11.     ميکروفونرابط 1.
 RJ45 12.   رابط ورودی صدا 2.
  محل اتصال برق VGA/YPbPr   .13رابط ورودی  3.
  بعدی 3رابط خروجی ھمگام سازی  14.   رابط خروجی صدا 4.

  ) ولت5(
  رابط از راه دور سيمی VGA   .15رابط خروجی  5.
  ولتی12چرخ نگھدارنده  HDMI 1    .16کابل  6.
  نقفل کنزينگتو HDMI 2/MHL   .17رابط  7.
      RS232Cرابط  8.
      USB-B miniرابط  9.
  برق یرابط خروج 10.

USB  )5 آمپر1.5 ---  ولت ( 
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  مقدمه
  کنترل از راه دور

 

  آيتم خير

 روشن 1.
 .روشن کردن پروژکتور

 اصالح ھندسی 2.
 .اجرای منو اصالح ھندسی

.3 F1 :الگوی تست 
 .برای نمايش يک الگوی تست

  حالت نمايش 4.
 .انتخاب حالت نمايش

 کليدھای انتخاب چھارجھتی 5.
 .برای انتخاب موارد يا انجام تنظيمات

 اطالعات 6.
  .نمايش اطالعات پروژکتور

.7 F3 :تطبيق رنگ 
  .اجرای منو تنظيم تطبيق رنگ

 انتخاب منبع ورودی 8.
  .انتخاب يک سيگنال ورودی

 منو 9.
 "منو"ه ، دکمOSDبرای خروج از .  OSDاجرای منو 

 .را دوباره فشار دھيد

 /+-کنترل صدا  10.
 .کاھش درجه صدا/افزايش

  تجميد 11.
 .متوقف کردن تصوير پخش شده

  قالب 12.
 .انتخاب قالب پروژکتور

.13 VGA  
 .VGAجايی به منبع  جابه

.14 HDMI 1  
 .HDMI 1جايی به منبع  جابه

.15 HDBaseT) بسته به مدل( 
 . HDBaseTجايی به منبع  جابه

 سه بعدی 16.
  .بعدی جايی به منبع سه جابه

 خاموش 17.
  .خاموش کردن پروژکتور

 PIP/PBPمنوی  18.
  .PIP/PBPاجرای منوی 

.19 F2 : تنظيماتLAN 
 .LANاجرای منوی تنظيم 

 .اشندکنند کارکردی نداشته ب ھايی که اين مزايا را پشتيبانی نمی ممکن است برخی از کليدھا برای مدل :توجه
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  مقدمه
  آيتم خير

 حذف تصوير 20.
 .وصل می کند/صدا و تصوير را قطع

  ورود 21.
 .انتخاب خود را تاييد کنيد

 ليزر 22.
 .استفاده به عنوان نشانگر ليزر

 انطباق مجدد 23.
به صورت خودکار پروژکتور را با منبع ورودی انطباق 

 .می دھد

 /+-اتاق ديجيتال  24.
 .مايی تصوير پخش شدهن کوچک/ بزرگنمايی

 ھمه از راه دور/شناسه از راه دور 25.
 .شناسه کنترل از راه دور را تنظيم کنيد

.26 HDMI 2  
  .HDMI 2جايی به منبع  جابه

  (0 - 9)  شماره داريدصفحه کل 27.
 .در صفحه کليد" 9 - 0"استفاده به عنوان اعداد شماره 

 
 



 15 فارسی 

 اندازی و نصب راه
 ھااده برای دIRجدول کد 

 
 32CD کد مشتری 

 تعريف کليد چاپ کد کليد شرح کليد

 خاموش  2E خاموش  1
 روشن  2 روشن  2
 PIP/PBP 78  PIP/PBPمنوی   3
 اصالح ھندسی  7 کليد اصلی  4
 F2  27  2عملکرد  5
 F1  26  1عملکرد  6
 حالت  95 نمايش حالت منو روی خاموش و روشن  7
 پيکان باال  C6   روشن استOSDوقتی ، OSDکليد  باال برای   8
 حذف تصوير  3 حذف تصوير  9

 پيکان چپ  C8   روشن است،OSDوقتی ، OSDکليد چپ برای   10
 ورود  C5 ورود  11
 پيکان راست  C9  روشن استOSD یوقت، OSD یبراراست  يدکل  12
 اطالعات  25 اطالعات  13
 پيکان پايين  C7  روشن استOSD یوقت، OSD ی براپايين يدکل  14
 ليزر  N/A راه انداز نشانگر ليزر، برای ساطع شدن ليزر فشار دھيد  15
 منبع  18   خاموش استOSDانتخاب منبع ورودی وقتی   16
 F3  66  3عملکرد  17

18  
تنظيم خودکار برای فاز، ردگيری، اندازه، موقعيت وقتی 

OSDخاموش است  
4  

 انطباق مجدد

 منو  OSD 88خاموش منوی /وشنر  19
 +درجه صدا   9 +کنترل صدا   20
 -درجه صدا   0C -کنترل صدا   21
22  D Room + 8  D Zoom + 
23  D Room - 0B  D Zoom - 
 قالب  15 قالب  24
 تجميد  6 تجميد  25
  3299 ~3201 99 ~ 1حالت   26
  32CD ھمه  27
  VGA1  8E  1/VGA1ورودی  انتخاب منبع  28
  HDMI1 16  3/HDMI1ورودی  انتخاب منبع  30
  HDMI2 9B  HDMI2ی انتخاب منبع ورود  31
  HDBasT   70  4/HDBaseTی انتخاب منبع ورود  32
  0/3D  89 منوی سه بعدی  38
39  HDMI3 ) 98 )دانگل  HDMI3  
  F3  66  3عملکرد  40
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 اندازی و نصب راه

 پروژکتوراتصال منبع به 

  نوت بوک/اتصال به رايانه
 

 :توجه
  .به دليل موارد استفاده متفاوت در ھر کشور، لوازم جانبی در برخی مناطق ممکن است متفاوت باشد

  .لوازم جانبی اختياری(*) 
 

 
  

  آيتم خير   آيتم خير
 RJ45کابل  RS232    .6کابل  1.
 کد برق VGA    .7کابل  2.
  خروجیVGA کابل HDMI   .8كابل  3.
 کابل خروجی صدا USB    .9کابل  4.
  کابل ميکروفون 10.   کابل ورودی صدا 5.

  
  

 کليد شبکه/ راھبر

 ميکروفون

نمايش خارجی

 خروجی صدا
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 اندازی و نصب راه
  اتصال به منبع ويدئو

 

 
 
  
  

  آيتم خير   آيتم خير
  کابل ميکروفون HDMI   .5كابل  1.
  )Cat5کابل  (RJ-45کابل  6.   کابل ورودی صدا 2.
  مستقيم ولت برق12 جک 7.    کد برق 3.
      کابل خروجی صدا 4.

  
 :توجه

  .به دليل موارد استفاده متفاوت در ھر کشور، لوازم جانبی در برخی مناطق ممکن است متفاوت باشد
  .لوازم جانبی اختياری(*) 

DVD Player،جعبه روی دستگاه ،
 HDTVدريافت کننده 

 ميکروفون

 خروجی صدا



 فارسی 18

 اندازی و نصب راه

  خاموش کردن برق پروژکتور/روشن

  روشن کردن پروژکتور
  .وعندما تقوم بتوصيل الكبلين، يتحول مؤشر بيان الحالة إلى اللون األحمر. حكامًوصل كال من كبلي الطاقة واإلشارة بإ  1.

  

"المپ را با فشار دادن دکمه   2.   . نيمه فعال آبی خواھد شد/در اين لحظه، چراغ نشانگر برق.  در روی پروژکتور يا کنترل از راه دور روشن کنيد"

  . ثانيه ظاھر می شود6صفحه شروع پس از حدود   

پروژکتور به صورت خودکار منبع ). رايانه، نوت بوک، ويدئو پلير و غيره(منبعی را که می خواھيد روی صفحه نمايش دھيد، روشن کرده و متصل نماييد   3.
 .را شناسايی می کند

  کنيد، دکمه  ھای متعددی را ھمزمان متصل می اگر منبع"INPUT"جا شويد ھا جابه  روی صفحه کنترل را فشار دھيد تا بين ورودی.  

 زمانی که پروژکتور در حالت LAN/دور سيمی کنترل راه/VGA، خروجی )W 0.5 > مصرف برق (کار است  به زمانی که حالت نيرو در حالت آماده  :توجه
 .کار فعال است به خروجی صدای آنالوگ ھميشه در حالت آماده. شوند کار است، غيرفعال می به آماده

 .شود کار غيرفعال می به  در حالت آماده ھميشهHDBaseTکنترل 

 

 

 
 
 
  

 .ابتدا پروژکتور را روشن کرده و سپس منابع سيگنال را انتخاب کنيد :توجه

نيمه فعال/برق
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 اندازی و نصب راه
  خاموش کردن پروژکتور

"برای خاموش کردن پروژکتور، دکمه 1.   .حه به نمايش درخواھدآمدپيغام زير روی صف.  روی کنترل از راه دور يا صفحه کنترل را فشار دھيد"

  
"برای تاييد مجددا دکمه    "ھنگامی که دکمه .  ثانيه ناپديد خواھد شد10 را فشار دھيد، در غير اين صورت اين پيغام پس از "  را برای بار دوم فشار "

 .شود کند و خاموش می دھيد، فن شروع به خنک کردن دستگاه می می

ھنگامی .  چشمک خواھد زدقرمزنيمه فعال به رنگ / ثانيه کار خواھند کرد و چراغ نشانگر برق4مدت حدودا  کننده به ککننده برای چرخه خن ھای خنک فن  .2
 .کار شده است به  درآمد، پروژکتور وارد حالت آمادهقرمزنيمه فعال به صورت ممتد به رنگ /که چراغ نشانگر برق

سپس . ماييد، بايد صبر کنيد تا پروژکتور چرخه خنک کردن را کامل کرده و به حالت انتظار درآيددر صورتی که می خواھيد پروژکتور را دوباره روشن ن  
  .را فشار دھيد تا پروژکتور دوباره روشن شود" "در حالت انتظار، کافی است دکمه 

 .سيم برق را از پريز و پروژکتور جدا کنيد  .3

  

 نشانگر ھشدار
 ھا ھای نوری چراغ پيغام

  :ظاھر می شوند، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود) قسمت زير را ببينيد(انگرھای ھشدار ھنگامی که نش
   به رنگ قرمز درآيد"درجه حرارت"يا اگر چراغ /آيد و  به رنگ قرمز در "المپ"نمايانگر چراغ .  
   توان پروژکتور را  تحت شرايط عادی، می. دازه گرم شده است به رنگ قرمز درآيد، اين به معنای آن است که پروژکتور بيش از ان"درجه حرارت"چراغ

  .مجددا روشن کرد
   توان پروژکتور را  تحت شرايط عادی، می.  به رنگ قرمز درآيد، اين به معنای آن است که پروژکتور بيش از اندازه گرم شده است"درجه حرارت"چراغ

 .مجددا روشن کرد
 

در صورتی که نشانگر ھشدار دوباره روشن می شود، برای دريافت راھنمايی با .  ثانيه صبر کرده و دوباره امتحان کنيد30سيم برق را از پروژکتور جدا کنيد؛ 
 .نزديکترين مرکز خدمات تماس بگيريد

  پيغام
LEDنشانگر برق  

 
چراغ درجه حرارت

 
 چراغ المپ

 أحمر أحمر أزرق أحمر 

    روشن ) خاموشLAN (وضعيت انتظار

   روشن روشن ) روشنLAN ( انتظاروضعيت

   روشن  روشن

   چشمک زن در حال گرم کردن

 روشن روشن   )NGبرق مناسب (خطا 

  چشمک زن   )فن کار نمی کند(خطا 

  روشن   )درجه حرارت باال(خطا 

 روشن    )کند  کار نمیLD(خطا 

 



 فارسی 20

 اندازی و نصب راه

  تنظيم موقعيت پرژکتور
اصول کلی زير . کنيد، اندازه و شکل صفحه نمايش، محل پريز برق، فاصله بين پرژکتور و بقيه تجھيزات را در نظر بگيريد تور را انتخاب میوقتی موقعيت پرژک

 :را رعايت کنيد
 

 .يش فاصله داشته  باشدبا صفحه نما)  متر1.30( فوت  4.26پرژکتور حداقل بايد .  با صفحه نمايش قرار دھيد90پرژکتور را روی سطحی صاف و در زاويه 

فاصله لنزھای پرژکتور تا صفحه، تنظيم بزرگنمايی، و فرمت ويديو، اندازه تصوير نمايش شده را تعيين . پرژکتور را در فاصله مناسب با صفحه نمايش قرار دھيد
 .ميکند

  درجه360عمليات جھت گيری آزاد 
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 اندازی و نصب راه

  تنظيم تصوير پخش شده

  ھااع پروژکتورتنظيم ارتف
  .برای تنظيم ارتفاع تصوير، پروژکتور با پايه باال برنده مجھز است

  .پايه قابل تنظيمی را که می خواھيد تغيير دھيد، در قسمت زيرين پروژکتور پيدا کنيد 1.

حرکت عقربه ھای ساعت بچرخانيد تا آن را حلقه قابل تنظيم را در جھت حرکت عقربه ھای ساعت بچرخانيد تا پروژکتور را بلند کنيد يا در جھت عکس  2.
 .در صورت نياز ھمين عمل را بر روی پايه ھای ديگر نيز انجام دھيد. پايين بياورد

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 پايه تنظيم شيب

 حلقه تنظيم شيب
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 اندازی و نصب راه
 بزرگنمايی و فوکوس

 .اندازه تصوير پخش شده بزرگ يا کوچک شودزوم را در جھت عقربه ساعت و خالف آن بچرخانيد تا / برای تنظيم اندازه تصوير، حلقه بزرگنمايی  1.

 .برای تنظيم فوکوس، حلقه فوکوس را در جھت عقربه ساعت يا خالف آن بچرخانيد تا زمانی که تصوير تيز و واضح شود 2.
  .شود متمرکز می)  متر7.8 – 1.3(  فوت  25.59 4.27 ~از) لنز تا ديوار(اين پروژکتور در فواصل 

 

 
 
  

  )مورب(شده  ه تصوير پخشتنظيم انداز
  ). متر9.09 -  1.09( اينچ 300 تا 36شده از  اندازه تصوير پخش

  .درب جلوی پروژکتور را باز کنيد 1.

 .قبل از تنظيم جھت لنز، قفل لنز را باز کنيد 2.

  .افقی لنز را برای تغيير جھت لنز بچرخانيد/گردونه تغيير جھت عمودی 3.

 .خود، آن را در جھت عقربه ساعت بچرخانيدبرای قفل کردن لنز در جای  4.
  .)توان گردونه تغيير جھت لنز را چرخاند ھمچنان می(

  . ببنديد پروژکتور رایدرب جلو 5.
ه طور توان ب  طراحی شده است، زمانی که لنزھا در حالت افقی در مرکز قرار گرفتند، آنھا را می متساوى االضالعدامنه تغيير جھت لنز به صورت مثلث : توجه

 .عمودی به باالترين نقطه برد
 
 

 
 

زوم / يیبزرگنما

فوكوس

قفل لنز

 لنز عمومی جھتتغيير

تغيير جھت لنز افقی
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 اندازی و نصب راه
 

  
 

  )Hs(دامنه حرکت افقی   )Vs(دامنه حرکت عمودی   
XGA  10%  ±10% 

WXGA  20%  ±10%  
1080p  25%  ±10%  

WUXGA  20%  ±10%  
 
 

 افست تصوير

 )Hd(انحراف عمودی  )D(فاصله پروژکتور   ارتفاعxاندازه صفحه عرض اندازه تصوير

  اينچ متر سانتی اينچ مترسانتیاينچمترسانتی اينچ

موربعرضارتفاععرضموربعرضارتفاععرضموربعرضارتفاععرض مورب

30" 60.740.0 23.915.7 NA120.2NA47.32.32.30.90.9

100" 202.3135.079.753.1 250.9400.698.8157.77.67.63.03.0

150" 303.5202.0119.579.5 376.3600.9148.2236.611.411.44.54.5

200" 404.7269.0159.3105.9501.8801.2197.6315.415.215.26.06.0

250" 505.8337.0199.1132.7627.2NA246.9NA19.119.17.57.5

XGA 4:3 

300" 607.0404.0239.0159.1752.7NA296.3NA22.922.99.09.0

 
 

 افست تصوير

 )Hd(انحراف عمودی  )D(فاصله پروژکتور   ارتفاعxاندازه صفحه عرض اندازه تصوير

  اينچ متر سانتی اينچ مترسانتیاينچمترسانتی اينچ

موربعرضارتفاععرضموربعرضارتفاععرضموربعرضارتفاععرض مورب

30" 65.040.0 25.615.7 NA130.7NA51.410.110.14.04.0

100" 215.0135.084.653.1 270.9432.2106.7170.133.733.713.313.3

150" 323.0202.0127.279.5 407.0649.2160.2255.650.550.519.919.9

200" 431.0269.0169.7105.9543.1866.3213.8341.167.367.326.526.5

250" 539.0337.0212.2132.7679.1NA267.4NA84.184.133.133.1

WXGA 16:10

300" 646.0404.0254.3159.1814.0NA320.5NA101.0101.039.839.8

 

عرض

 موقعيت حركت لنز

ارتفاع

 مرکز لنز
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 اندازی و نصب راه
 

 افست تصوير

 )Hd(انحراف عمودی  )D(فاصله پروژکتور   ارتفاعxاندازه صفحه عرض اندازه تصوير

  اينچ متر سانتی اينچ مترسانتیاينچمترسانتی اينچ

موربعرضارتفاععرضموربعرضارتفاععرضموربعرضارتفاععرض مورب

36" 80.045.0 31.517.7 NA153.6NA60.513.513.55.35.3

100" 221.0125.087.049.2 265.2424.3104.4167.137.437.414.714.7

150" 332.0187.0130.773.6 398.4637.4156.9251.056.056.022.022.0

200" 443.0249.0174.498.0 531.6850.6209.3334.974.774.729.429.4

250" 554.0311.0218.1122.4664.8NA261.7NA93.493.436.836.8

1080P 16:9 

300" 664.0374.0261.4147.2796.8NA313.7NA112.1112.144.144.1

 
 

 افست تصوير

 )Hd(انحراف عمودی  )D(فاصله پروژکتور   ارتفاعxاندازه صفحه عرض اندازه تصوير

  اينچ متر سانتی اينچ مترسانتیاينچمترسانتی اينچ

موربعرضارتفاععرضموربعرضارتفاععرضموربعرضارتفاععرض مورب

36" 78.049.0 30.719.3 NA149.8NA59.09.79.73.83.8

100" 215.0135.084.653.1 258.0412.8101.6162.526.926.910.610.6

150" 323.0202.0127.279.5 387.6620.2152.6244.240.440.415.915.9

200" 431.0269.0169.7105.9517.2827.5203.6325.853.953.921.221.2

250" 539.0337.0212.2132.7646.8NA254.6NA67.367.326.526.5

WUXGA 16:10

300" 646.0404.0254.3159.1775.2NA305.2NA80.880.831.831.8

 
 اين جدول فقط برای مراجعه کاربر تنظيم شده است.
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  کنترل ھای کاربر

  استفاده از صفحه کنترل
 

 
 

  شرح  رقم الدبوس

  خاموش /روشن
 مراجعه 19 -  18در صفحات " خاموش کردن پروژکتور/روشن"به بخش 

  .کنيد
 .تاييد آيتم انتخابی   را وارد کنيد

  انتخاب يک سيگنال ورودی   ورودی

   عملکرد دستگاهفھرست
برای . اين دکمه را فشار دھيد) OSD(برای باز شدن منوی صفحه نمايش 

  . اين دکمه را دوباره فشار دھيدOSDخروج از 

  کليدھای انتخاب چھارجھتی
 ►◄▼▲برای انتخاب موارد يا انجام تنظيم در موارد انتخابی، از 

  .استفاده می شود

  .يت منبع نور پروژکتور مربوط استبه چراغ نمايانگر وضع    چراغ المپ

 .به چراغ نمايانگر وضعيت دمای پروژکتور مربوط است   چراغ درجه حرارت
 آماده بکار/ روشنديود نوری

  
  .به چراغ نمايانگر وضعيت برق پروژکتور مربوط است
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  کنترل ھای کاربر

  منوھای روی صفحه
 .ه است که به شما امکان می دھد تصاوير را تنظيم کرده و مجموعه ای از تنظيمات را تغيير دھيداين پروژکتور مجھز به منوھای روی صفحه چندزبان

 
  

  چگونگی عملکرد
  . روی کنترل از راه دور يا صفحه کليد پروژکتور را فشار دھيد "منو"، دکمه OSDبرای باز کردن منوی  1.

 ►در حين انتخاب در يک صفحه خاص، دکمه .  از آيتم ھای منوی اصلی استفاده کنيد برای انتخاب ھريک▼▲ ظاھر شد، از کليدھای OSDھنگامی که  2.
 .را فشار دھيد تا وارد منوی فرعی شويد" ورود"يا 

 .  تغيير دھيد►◄ برای انتخاب گزينه ھای مورد نظر استفاده کرده و تنظيمات آنھا را با استفاده از دکمه ▼▲از دکمه ھای  3.

  .ايد تنظيم شود در منوی فرعی انتخاب نموده و مطابق باال عمل کنيدآيتم بعدی را که ب 4.

  . را فشار دھيد"را وارد کنيد"برای تاييد کليد  5.

 . بسته شده و پروژکتور به صورت خودکار تنظيمات جديد را ذخيره می کندOSDمنوی . را فشار دھيد" منو"برای خروج، دوباره دکمه  6.

 
 
 

 
  
  

 منوی اصلی

 تنظيم منوھا
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  رکنترل ھای کارب
  ساختار

 .برحسبنوع سيگنال انتخابی و مدل پروژکتور مورد استفاده، متغير ھستند) OSD(ًلطفا توجه داشته باشيد که منوھای روی صفحه  :توجه

 تنظيم منوھا ی اصلمنوی

  کاربر/DICOMسيم /ترکيب/sRGB/فيلم/ارائه/روشن  حالت رنگی
 )نظيمات از سوی مشتریتغيير حالت رنگی به حالت کاربر در صورت تغيير ت(

 سبز تيره/صورتی/آبی کمرنگ/زرد کمرنگ/سفيد  رنگ ديوار

   شدت روشنايی

   کنتراست

   تيزی رنگ

 )VGAفقط برای سيگنال کامپوننت (  اشباع

 )VGAفقط سيگنال کامپوننت (  رنگ

 DICOMسيم /تخته سياه/1.8/2.0/2.2/2.6/گرافيک/فيلم  گاما

 5500K/6500K/7500K/8500K/9500K  تھای رنگانتخاب حال

 تطبيق رنگ
فيرو/آبی/سبز/قرمز/سفيد
 زرد/سرخابی/ای زه

 بھره/ اشباع  / فام

Extreme Black  خاموش/روشن 

 /YUV/RGBخودکار :HDMIفاقد ورودی  
 فضای رنگ

 RGB (0 ~ 255)/RGB (16 ~ 235)/YUV/خودکار :HDMIورودی  

 عکس

BrillianColor™   1~10  

 4:3/16:9/16:10/خودکار  نسبت تصوير

   مرحله

   ساعت

   موقعيت افقی

   موقعيت عمودی

   بزرگنمايی ديجيتال

 سقف عقب/عقب/سقف جلو/جلو  پخش تصوير

  Vکيستون 

  Hکيستون 

 خاموش/روشن  گوشه4

 سبز/ارغوانی رنگ توری

 اصالح ھندسی

 خير/بلی تنظيم مجدد

 خاموش/PBP/PIP عملکرد

 VGA/HDMI-1/HDMI-2/HDBaseT منبع اصلی

 VGA/HDMI-1/HDMI-2/HDBaseT منبع ثانويه

 پايين راست/پايين چپ/باال راست/باال چپ  مکان

 بزرگ/متوسط/کوچک اندازه

 صفحه

 PIP-PBPتنظيمات 

  جابجا كردن
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 تنظيم منوھا ی اصلمنوی

  زبان
/ھلندی  / )التين(اسپانيايی / لھستانی / اسپانيايی / ايتاليايی / فرانسه / آلمانی / انگليسی 
/نورسک / عربی / روسی / کره ای / شده  چينی ساده/ چينی سنتی / ژاپنی / پرتغالی 

/ی فارس/ تايلندی / رومانيا / چک / مجارستانی / يونانی / فنالندی / دانمارکی / ترکی 
 اسلواکی/ اندونزيايی / ويتنام 

موقعيت منو در صفحه 
 نمايش

 باال چپ، باال راست، مرکز، پايين چپ، پايين راست 

آماده به  (VGAخروجی 
  )کار

 روشن/خاموش 

LAN) روشن/خاموش   )استندبای 

 سفيد/توری/ھيچ کدام  الگوی تست

 خاموش/روشن  روشن کردن مستقيم

  خاموش/روشن   سيگنالروشن كردن كليد

 اداتاإلعد

تنظيم مجدد به حالت پيش 
 فرض

 خير/بلی 

 خاموش/روشن  بلندگو

 خاموش/روشن  خروجی صدا

 خاموش/روشن  ميکروفون

 خاموش/روشن  قطع صدا

   درجه صدا

   درجه صدای ميکروفون

 درجه صدا

EQ   
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  کنترل ھای کاربر

 تنظيم منوھا ی اصلمنوی

 کاربر/ فرضپيش  لوگو

   ضبط تصوير لوگو

 خاموش/روشن  منبع خودکار

 VGA ،HDMI-1، HDMI-2 ،HDBaseT  ورودی

   )دقيقه(خاموشی خودکار 

   )دقيقه(تايمر خاموشی 

 )عادی(شده   استفادهSSIساعت  

 SSIتنظيمات  )ECO(شده   استفادهSSIساعت  

 عادی، اقتصادی SSIحالت نيروی 

 ]فرض خاموش پيش[ خاموش/روشن ارتفاع زياد

 خير/بلیفيلتر اختياری نصب شد

تعداد ساعت ھای استفاده
 از فيلتر

 فقط خواندنی

 يادآوری تعويض فيلتر
 تنظيمات فيلتر اختياری

 خير/بلی يادآور نظافت

 خاموش/روشن ايمنی

 ايمنی ساعت/روز/ماه زمان سنج ايمنی

  عبورتغيير رمز 

 خاموش/روشن عملكرد مادون قرمز
تنظيمات کنترل از راه دور

 99 ~ 00 كد از راه دور

  خودكار
 HDBaseTکنترل 

HDBaseT  

 نسخه 

 HDMI EQ 

 تنظيم مجدد 
 PIP-PBPماژول 

 USBارتقای  

  خاموش/روشن پنھان کردن اطالعات

 نام مدل 

 SNID 

 )منبع ثانويه/منبع اصلی(ع منب 

 رزولوشن منبع اصلی 

 رزولوشن منبع ثانويه 

 )DDP/MCU/LAN(افزار  نسخه نرم 

  نسبت تصوير 

 )اقتصادی/عادی (SSIساعت  

 IPعنوان  

 وضعيت شبکه 

 كد از راه دور 

 انتخاب ھا

 اطالعات

 )فعال (كد از راه دور 
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  کنترل ھای کاربر

 متنظي منوھا ی اصلمنوی

3D  روشن/خودكار 

 خاموش/روشن  برگردان سه بعدی

 Frame Packing 

 Side-by-Side (Half) 

 Top amd Bottom 

 Frame Sequential 

  بعدی3قالب 

 Field Sequential 

3D 

1080p @ 24  96Hz/144Hz 

   وضعيت

 خاموش/روشن  DHCPمشتری 

   IPعنوان 

    الفرعيةقناع الشبكة

   دروازه

DNS   

   فروشگاه

   MACعنوان 

   نام گروه

   نام پروژکتور

   مکان

 شبکه

   تماس
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  عکس

 

  حالت رنگی

  .اده کنيد استف► يا ◄ برای انتخاب مورد، از دکمه .موارد از پيش تنظيم شده بسياری برای انواع مختلف تصاوير در کارخانه تعبيه شده است

 سازی روشنايی برای بھينه: روشن. 

 در جلسه) پرزنتيشن(برای ارائه : ارائه. 

 برای پخش محتوای ويدئويی: فيلم. 

 sRGB :برای محتوای بازی. 

 برای کاربرد ترکيبی: در حال ترکيب. 

  سيمDICOM: 

 ذخيره تنظيمات کاربر: کاربر. 

  رنگ ديوار

، »آبی کمرنگ«، »زرد روشن«، »سفيد«توانيد از ميان  می. شده مطابق با رنگ ديوار استفاده کنيد سازی ھينهيابی به تصويری ب از اين کارکرد برای دست
  .انتخاب کنيد» سبز تيره«و » صورتی«

  شدت روشنايی

  .برای تنظيم شدت روشنايی تصوير کاربرد دارد

  را فشار دھيد◄برای کاھش نور تصوير دکمه .  

  را فشار دھيد ►برای افزايش نور تصوير دکمه.  

  کنتراست

 .دھد تنظيم کنتراست ميزان رنگ سياه و سفيد در تصوير را تغيير می. کند ھای تصوير را کنترل می ترين بخش ترين و تاريک کنتراست اختالف بين روشن

  را فشار دھيد◄برای کاھش کنتراست، دکمه .  

  را فشار دھيد►برای افزايش کنتراست، دکمه .  

  تيزی رنگ

  .يم وضوح تصوير کاربرد داردبرای تنظ

  را فشار دھيد◄برای کاھش تيزی رنگ، دکمه .  

  را فشار دھيد►برای افزايش تيزی رنگ، دکمه .  

  .شوند تنھا در حالت ويدئو پشتيبانی می» رنگ«و » اشباع«؛ »تيزی رنگ«کارکردھای  :توجه
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  اشباع

  .ً تا رنگ کامال اشباع شودتصوير ويدئو را با سياه و سفيد تنظيم کنيد

  را فشار دھيد◄برای کاھش مقدار اشباع در تصوير، دکمه .  

  را فشار دھيد►برای افزايش مقدار اشباع در تصوير، دکمه . 

   )480i/480p 576i/675p 720P 1080i/1080p)( تامين ميشود VGAاشباع رنگی فقط برای منبع  :توجه

  رنگ

  .ظيم می کندتوازن رنگ بين قرمز و سبز را تن

  را فشار دھيد◄برای افزايش ميزان رنگ سبز در تصوير، دکمه .  

  را فشار دھيد►برای افزايش ميزان رنگ قرمز در تصوير، دکمه .  

  (480i/480p 576i/675p 720P 1080i/1080p) تامين ميشود VGAسايه رنگ فقط برای منبع  :توجه

  گاما

  .دھد ستيابی به کنتراست بھتر تصوير ورودی را میاين به شما امکان تنظيم مقدار گاما برای د

 انتخاب حالتھای رنگ

تر به نظر  تر، تصوير گرم رسد؛ در درجه حرارت پايين در درجه حرارت باالتر، تصوير سردتر به نظر می. دھد اين به شما امکان تنظيم حرارت رنگ را می
  .رسد می

  تطبيق رنگ

  .استفاده می شودو سفيد  زرد ،شرفته در رنگھای مجزای قرمز، سبز، آبی، سبزآبی، بنفشاز اين تنظيمات برای اعمال تغييرات پي

Extreme Black 

  .از اين کارکرد برای افزايش نسبت کنتراست استفاده کنيد

 فضای رنگ

 . انتخاب نماييدYUVيا  AUTO ،RGB ،RGB (0-255) RGB (16-235)نوع ماتريس رنگ مناسب را از ميان 

  .شوند  پشتيبانی میHDMIتنھا برای منبع » )RGB (16 - 235«و » )RGB (0 - 255 «انواع :توجه
 

BrillianColor™ 

تر در تصوير، روشنايی بيشتری نيز  ھای واقعی و شفاف کند و ھمزمان با رنگ ھا و الگوريتم پردازش رنگ جديدی استفاده می کننده اين مورد قابل تنظيم از تقويت
 .دھد ارائه می
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  صفحه

 

 نسبت تصوير

 ھای اصلی افقی و عمودی متناسب  کند تا با پيکسل دارد و تصوير را تا حد ممکن بزرگ می ارتفاع نگه می-تصوير را با نسبت اصلی عرض: خودکار
 .باشد

 4:3 :شود  نمايش داده می4:3دھد و با نسبت  تصوير برای تناسب با صفحه نمايش تغيير اندازه می. 

 16:9 :شود  تنظيم می16:9دھد و ارتفاع برای نمايش تصوير با نسبت  تصوير برای تناسب با عرض صفحه نمايش تغيير اندازه می. 

 16:10 :شود  تنظيم می16:10دھد و ارتفاع برای نمايش تصوير با نسبت  تصوير برای تناسب با عرض صفحه نمايش تغيير اندازه می . 

  مرحله

 .در صورتی که تصوير ثابت نيست يا لرزش دارد، از اين گزينه استفاده نماييد. ايش را با کارت گرافيک تطبيق می دھدزمانبندی سيگنال صفحه نم
 

 .کند  ر ا پشتيبانی میVGAتنظيم فاز، ساعت، موقعيت افقی، موقعيت عمودی تنھا گرافيک  :توجه
  

  ساعت

  .ی بھينه تنظيم کنيددر ھنگام وجود لرزش عمودی در تصوير، برای دستيابی به تصوير

  موقعيت افقی

  را فشار دھيد◄برای انتقال تصوير به چپ دکمه . 

  را فشار دھيد►برای انتقال تصوير به راست دکمه . 

 موقعيت عمودی

  را فشار دھيد◄برای انتقال تصوير به پايين دکمه . 

  را فشار دھيد►برای انتقال تصوير به باال دکمه . 

 بزرگنمايی ديجيتال

 را فشار دھيد◄اھش اندازه تصوير دکمه برای ک . 

  را فشار دھيد►برای افزايش اندازه تصوير روی صفحه پخش تصوير، دکمه .  

  پخش تصوير

 شود تصوير به صورت مستقيم روی صفحه پخش می: جلو. 

 شود در صورت انتخاب، تصوير وارونه می. فرض است اين انتخاب پيش: سقف جلو. 

 شود ر برعکس میدر صورت انتخاب، تصوي: عقب. 

 شود در صورت انتخاب، تصوير در حالت وارونه برعکس می: سقف عقب. 

  اصالح ھندسی

 تصحيح افقي تصوير 
تواند در مستطيلی کردن  رسد، اين گزينه می ای به نظر می اگر تصوير ذوزنقه.  را فشار دھيد► يا ◄برای تنظيم مقدار انحراف افقی تصوير، دکمه 

  .آن مفيد باشد

 انحراف عمودی تصويرتصحيح  
تواند در مستطيلی  رسد، اين گزينه می ای به نظر می اگر تصوير ذوزنقه.  را فشار دھيد► يا ◄برای تنظيم مقدار انحراف عمودی تصوير، دکمه 

 .کردن آن مفيد باشد

 4گوشه  
 . گوشه تصوير را پيکسل بر پيکسل تنظيم کنيد تا تصوير را به شکل مستطيل درآوريد4

 وریرنگ ت 
 . گوشه را تنظيم کنيد4کارکرد اصالحی رنگ توری 

 تنظيم مجدد 
 .فرض تنظيم کنيد  پارامتر گوشه را بر روی مقادير پيش۴عمودی، /نقطه مرکز افقی
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 PBP-PIPتنظيمات 

 غيرفعال کردن کارکرد /برای فعال: کارکردPIP/PBP. 

 برای تنظيم منبع اصلی : منبع اصلیPIP/PBP.  

 برای تنظيم منبع ثانويه : منبع ثانويهPIP/PBP. 

 برای تنظيم محل منبع ثانويه : مکانPIP. 

 برای تنظيم اندازه منبع ثانويه : سايزPIP. 

 ثانويه /برای تعويض منبع اصلی: سواپPIP/PBP. 

  :اجعه کنيدًلطفا به جدول زير مر.  سازگار نباشدPIP/PBPسيگنال ممکن است با کارکرد /برخی از ترکيبات منبع

 

HDMI-1HDMI-2HDBaseTVGA ماتريکس

HDMI-1 - V - V 

HDMI-2 V - V V 

HDBaseT- V - V 

VGA V V V - 

 
  .زن پديدار شود؛ لطفا سعی کنيد رزولوشن را کاھش دھيد ھا بيش اندازه باشد، ممکن است خطوط چشمک در صورتی که پھنای باند ھر دو ورودی 1.

 .ن است در اثر تفاوت در نرخ فريم بين تصوير اصلی و ثانويه رخ دھد، لطفا سعی کنيد نرخ فريم را برای ھر ورودی تطبيق دھيدگسستگی فريم ممک 2.
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 اإلعدادات

 
 

  زبان

برای .  استفاده کنيد▼ يا ▲ز کليد  را در جھت منو فرعی فشار دھيد و برای انتخاب زبان مورد نظرتان ا► يا ◄دکمه .  را انتخاب کنيدOSDمنوی چندزبانه 
 . روی کنترل را فشار دھيد►نھايی کردن انتخاب دکمه 

 

  

  موقعيت منو در صفحه نمايش

  .محل قرار گرفتن منو روی صفحه نمايش را انتخاب کنيد

 )کار به آماده (VGAخروجی 

 . انتخاب کنيدVGAسازی اتصال خروجی  را برای فعال» روشن«گزينه 

LAN) ایاستندب( 

 . انتخاب کنيدLANرا برای غيرفعال کردن اتصال » خاموش«گزينه .  انتخاب کنيدLANسازی اتصال خروجی  را برای فعال» روشن«گزينه 

  الگوی تست

 .برای نمايش يک الگوی تست

  روشن کردن مستقيم

شود،  طور خودکار روشن می که به جريان برق متصل شود، بهپروژکتور ھنگامی . سازی حالت روشن شدن مستقيم، انتخاب کنيد را برای فعال» روشن«گزينه 
 . روی صفحه کنترل پروژکتور و يا روی کنترل از راه دوربدون فشار دادن دکمه 

  روشن كردن كليد سيگنال

 تبديل شود، پرژکتور به روی روشن تنظيم شود، وقتی که منبع ورودی از حالت غيرفعال به فعال) Signal Power On( اگر روشن بودن اتصال سيگنال 
 .شود طور خوردکار از حالت آماه به کار وارد حالت فعال می

  تنظيم مجدد

 .را انتخاب کنيد» بله«فرض، گزينه  برای بازگرداندن پارامترھای تمام منوھا به تنظيمات پيش
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  درجه صدا

 

  بلندگو

  يدسازی بلندگو انتخاب کن را برای فعال» روشن«گزينه. 

  را برای غيرفعال کردن بلندگو انتخاب کنيد» خاموش«گزينه. 

 خروجی خط

  سازی کارکرد الين اوت انتخاب کنيد را برای فعال» روشن«گزينه. 

  را برای غيرفعال کردن کارکرد الين اوت انتخاب کنيد» خاموش«گزينه. 

  ميکروفون

  سازی ميکروفون انتخاب کنيد را برای فعال» روشن«گزينه. 

 را برای غيرفعال کردن ميکروفون انتخاب کنيد» خاموش«ينه گز. 

  قطع صدا

  کنيد را انتخاب" روشن"برای فعال سازی قطع صدا.  

  کنيد را انتخاب" خاموش"برای غير فعال سازی قطع صدا.  

 درجه صدا

  را فشار دھيد◄برای کم کردن صدا، دکمه . 

  را فشار دھيد►برای زياد کردن صدا، دکمه . 

 ای ميکروفوندرجه صد

  را فشار دھيد◄برای کم کردن صدای ميکروفون، دکمه . 

  را فشار دھيد►برای زياد کردن صدای ميکروفون، دکمه . 

EQ 

  . را تنظيم کنيدEQمقدارھای صدای 



 37 فارسی 

  کنترل ھای کاربر
  انتخاب ھا

 

  لوگو

  .ته در دفعه بعدی روشن شدن پروژکتور اعمال می شوندتغييرات صورت گرف. از اين عملکرد برای تعيين صفحه شروع دلخواه خود استفاده کنيد

 صفحه پيش فرضی شروع بکار دستگاه: حالت پيش فرضی  

 استفاده کنيد" ضبط لوگو"از تصوير ذخيره شده توسط قابليت :کاربر.  

  ضبط تصوير لوگو

  . را فشار دھيد►برای گرفتن يک عکس از تصوير در حال نمايش روی صفحه، دکمه 

 :توجه

 .بعدی قابل انجام نخواھد بود  در ھنگام فعال بودن کارکرد سه»وير لوگوضبط تص«
  .قرار بگيرد» خودکار«درحالت » نسبت تصوير«شود  سازی اين کارکرد، توصيه می قبل از فعال

 منبع خودکار

 پردازد ھا می در صورتی که سيگنال ورودی درجريان قطع شود، پروژکتور به جستجوی ديگر سيگنال: روشن. 

 کند پروژکتور فقط در اتصال ورودی حاضر جستجو می: اموشخ. 

 ورودی

 .کند اند جستجو نمی ھايی که انتخاب نشده پروژکتور به دنبال ورودی.  را فشار دھيد►ھای ورودی، دکمه  غير فعال کردن منبع/ برای فعال کردن

  

 )دقيقه(خاموشی خودکار 

پس از به پايان . زمانی که ھيچ سيگنالی به پروژکتور ارسال نشود، تايمر شمارش معکوس فعال می شود. دمقدار زمان تايمر شمارش معکوس را تنظيم می کن
  .، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود)بر حسب دقيقه(رسيدن شمارش معکوس 

  تايمر خاموشی

ھنگامی که . ای به پروژکتور يا بدون آن رد، خواه با ارسال نشانهسنج شمارش معکوس شروع به کار خواھد ک زمان. سنج شمارش معکوس را تنظيم کنيد زمان
 ).تا چند دقيقه(شمارش معکوس به پايان برسد، پروژکتور به طور خودکار خاموش خواھد شد 

 SSIتنظيمات 

  ساعتSSIعادی(شده   استفاده( 
 .نمايش زمان پخش تصوير در حالت عادی

  ساعتSSIشده   استفاده)ECO( 
 .ECOخش تصوير در حالت نمايش زمان پ

  حالت نيرویSSI 
 .حالت عادی: عادی

ECO : کردن نور  از اين کارکرد برای کمSSIدھد و عمر   پروژکتور استفاده کنيد که مصرف برق را کاھش میSSIدھد  را افزايش می.  

  ارتفاع زياد

 متر يا بيشتر فعال 762/ فيت2500 از پروژکتور در ارتفاع باالی اين گزينه را ھنگام استفاده. کنند ھای توکار با سرعت باال حرکت می فن: روشن 
 .کنيد

 کنند ھای توکار به طور خودکار مطابق به دمای داخلی، با سرعتی متغير حرکت می فن: خاموش. 
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 )ساعت(يادآور فيلترھای اختياری 

 فيلتر نصب شده يا نشده است: فيلتر اختياری نصب شد. 

 ھايی که فيلتر مورد استفاده قرار گرفته بود ساعت: رف فيلترساعات مص. 

  زمان يادآور فيلتر را تنظيم کنيد): ساعت(يادآور فيلترھا. 

 را انتخاب کنيد» بله«برای تنظيم شمارشگر ساعت مجدد فيلتر گرد و خاک پس از تعويض يا نظافت فيلتر گرد و خاک، گزينه : يادآور نظافت. 

  ايمنی

 آزمايی  برای آنکه بتوانيد بدون راستی. را انتخاب کنيد» روشن«آزمايی امنيت در ھنگام روشن کردن پروژکتور، گزينه   استفاده از راستیبرای: امنيت
 .را انتخاب کنيد» خاموش«گذرواژه پروژکتور را روشن کنيد، گزينه 

 زمان سنج ايمنی 
پس از گذشت اين زمان، از شما خواسته می شود که رمز . ه از پروژکتور استفاده کنيداستفاد) ساعت/روز/ماه(از اين قابليت برای تنظيم مدت زمان 

  .عبور خود را دوباره وارد کنيد

 تغيير رمز عبور  

  :بار اول
  .را فشار دھيد" "برای تعيين رمز عبور،  1.
 . رقمی باشد تا ششرمز عبور بايد چھار 2.
  .را فشار دھيد تا رمز عبور تاييد شود" "د روی کنترل از راه دور استفاده کرده و سپس برای وارد کردن رمز عبور جديد، از صفحه کلي 3.

  :تغيير رمز عبور
  .را فشار دھيد" "برای وارد کردن رمز عبور قديمی،  1.
  .را فشار دھيد" "برای وارد کردن رمز عبور فعلی، از دکمه ھای عددی استفاده کرده و سپس برای تاييد،  2.
  .را فشار دھيد" "را با استفاده از دکمه ھای عددی روی کنترل از راه دور وارد کرده و برای تاييد، )  رقمی تا ششچھار(عبور جديد رمز  3.
  .را فشار دھيد" "ًرمز عبور جديد را مجددا وارد کرده و  4.

  شوددر صورتی که رمز عبور سه بار اشتباه وارد شود، پروژکتور به طور خودکار خاموش می.  

 ايد برای پشتيبانی با فروشنده تماس بگيريد در صورتی که گذرواژه خود را فراموش کرده. 

 :توجه
  ).بار اول(است " 000000"رمز عبور پيش فرض 

ز خود تماس در صورتی که گذرواژه فراموش و يا مفقود شد، لطفا با مرکز خدمات محلی مجا. داری کنيد ھای خود نگه ھميشه گذرواژه را در بين پرونده
 .بگيريد

 



 39 فارسی 

  کنترل ھای کاربر
 

 تنظيمات کنترل از راه دور

  عملکردIR :راه دور ميسر نيستاست، امکان کار با پروژکتور از طريق کنترل از» خاموش«امی که اين کارکرد در حالت ھنگ . 

 00): کد مشترک(فرض  ، کد پيش99 ~ 00: کد از راه دور 

 :توجه
  .ای کنترل از راه دورچگونگی تعيين کد راه دور بر

 . ثانيه فشار دھيد5 کنترل از راه دور را "ID"کليد 1. 
 کنترل از راه دور را فشار دھيد) XX(دکمه عدد 2. 

 .يد را فشار دھ02 ثانيه فشرده و سپس 5 را "ID" تعيين کنيد، کليد 2برای مثال اگر بخواھيد کنترل از راه دور را برای نگاشت کد از راه دور با مقدار 

 HDBaseTکنترل 

سازی حالت روشن شدن   را برای فعال"HDBaseT"گزينه . کند  شناسايی میHDBaseTشده  پروژکتور به صورت خودکار سيگنال را از فرستنده متصل
 .مستقيم، انتخاب کنيد

PBP-PIP ماژ  

 افزار ماژول  نمايش نسخه نرم: نسخهPIP-PBP. 

 تنظيم مجدد ماژول : بازنشانیPIP-PBP. 

 رتقای اUSB :افزار ماژول  ارتقاء نرمPIP-PBP. 

 واليزر اکHDMI : مقدار اکواليزر درگاهHDMI ماژول PIP-PBPرا تنظيم کنيد . 

  پنھان کردن اطالعات

 را انتخاب کنيد" روشن"برای مخفی کردن پيام اطالعاتی، : روشن.  

 را انتخاب کنيد» خاموش«، گزينه "اطالعات"برای نمايش پيغام : خاموش. 

 اطالعات

 و شبکه، وضعيت IP، آدرس SSIھای  افزار، نسبت تصوير، ساعت ، منبع، رزولوشن، نسخه نرمSNIDنمايش اطالعات پروژکتور در خصوص نام مدل، 
  .شبکه، در روی صفحه
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3D 

 

D3 

 .شود بعدی به صورت خودکار انتخاب می سه پيدا شود، تصوير HDMI 1.4aبعدی  بندی سه زمانی که يک سيگنال شناسايی زمان: خودکار

  بعدی انتخاب کنيد سازی کارکرد سه را برای فعال» روشن«گزينه. 

 را انتخاب کنيد» خودکار«بعدی، گزينه  برای شناسايی خودکار سيگنال سه. 

 برگردان سه بعدی

کنيد، ممکن است برای دستيابی به بھترين   دارای ھمپوشی را مشاھده می ھستيد، تصويری ناپيوسته ياDLPبعدی  اگر ھنگامی که شما در حال تماشا با عينک سه
  .داشته باشيد» برگردان«راست به منظور دريافت تصوير مناسب، احتياج به اجرای /تطبيق توالی تصوير چپ

   بعدی3قالب 

 ،"Frame Packing" ،"Side-by-Side (Half)": انتخاب ھا به اين شکل ھستند. بعدی استفاده کنيد از اين کارکرد برای انتخاب قالب سه
 "Top and Bottom" ،"Frame Sequential".  

24@p1080 

 . ھرتز استفاده کنيد144 يا 96، از اين قابليت برای انتخاب نرخ بازسازی p@241080بعدی در باربندی فريم  ھنگام استفاده از عينک سه
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LAN  

 

  وضعيت

  .ی دھدوضعيت شبکه را نشان م

DHCP مشتری  

  .DHCPپيکربندی تنظيمات 

 برای دادن اجازه به پروژکتور برای گرفتن آدرس : روشنIPرا انتخاب کنيد» روشن«تان، گزينه   به صورت خودکار از شبکه. 

 برای تعيين دستی پيکربندی : خاموشIP شبکه زير، ماسک)Subnet Mask( دروازه ،)Gateway ( وDNS انتخاب کنيدرا » خاموش«، گزينه.  

  IPعنوان 

  .IPيک آدرس نمايش 

 قناع الشبكة الفرعية

  .يرشبکهماسک زنمايش شماره 

  دروازه

  .دروازه پيش فرض مربوط به شبکه متصل به پروژکتورنمايش 

DNS 

  .DNSنمايش شماره 

  MACعنوان 

  .MACنمايش آدرس 

 نام گروه

 .نمايش نام گروه

  نام پروژکتور

  .نمايش نام پروژکتور

  مکان

  .نمايش محل پروژکتور

 تماس

  .نمايش اطالعات تماس
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  مشکالت پروژکتور

  پروژکتور به ھيچ يک از فرمانھای کنترل پاسخ نمی دھد 
  ،ثانيه صبر کنيد60در صورت امکان، پروژکتور را خاموش کنيد، سيم برق را از پريز درآورده و پيش از اتصال مجدد برق .  

  از طريق تالش برای کنترل پروژکتور با کنترل از راه دور، فعال نشده باشد" يدقفل صفحه کل"بررسی کنيد که.  

 

  در صورتی که کنترل از راه دور کار نمی کند 
 ھای  بررسی کنيد که آيا زاويه عملکرد کنترل از راه دور، ھم عمودی و ھم افقی، روی يکی از گيرندهIR باشد° 30±  روی پروژکتور، در محدوده.  

 پروژکتور برويد) °0± ( متری 12به درون محدوده . يد ھيچ مانعی در ارتباط بين کنترل از راه دور و پروژکتور وجود نداردمطمئن شو.  

 مطمئن شويد که باتری ھا درست در جای خود قرار گرفته اند.  

 در صورتی که عمر مفيد باتری ھا به پايان رسيده است، آنھا را تعويض کنيد.  

 ل خود را روی تنظيمات کد مطمئن شويد که کنترIRايد  مناسب قرار داده. 

 

 روژکتوردر ھنگام برقراری اتصال مستقيم از رايانه به پ 
 تان به پروژکتور مواجه ھستيد، لطفا مطابق زير به تنظيمات رايانه رجوع کنيد و يا با مدير شبکه تماس بگيريد اگر با مشکل اتصال شبکه از رايانه.  

 . پروژکتور پيدا کنيدLAN از قابليت IP (192.168.0.100)يک آدرس : 1مرحله 

 

  . خارج شويدOSD از »منو«ھنگامی که تنظيمات ذخيره شدند، با فشردن دکمه .  را فشار دھيد»ورود« را انتخاب کنيد و دکمه »اعمال«  : 2مرحله 

 Start->Control Panel->Network and Internet:  برای ورود به قسمت اتصاالت شبکه، اين مراحل را طی کنيد  :3مرحله 
Connections->Network Connections . بر روی اتصالی که می خواھيد آن را پيکربندی کنيد، کليک کرده و سپس در قسمت

Network Tasks  بر روی ،Change settings of this connectionکليک کنيد . 

 Internet Protocol ، بر رویThis connection uses the following items، در قسمت Generalدر زبانه   : 4مرحله 
(TCP/IP( کليک کرده و سپس "Properties "را انتخاب کنيد. 
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 :کليک کرده و آدرس زير را در آنجا تايپ کنيد Use the following IP addressبر روی : 5مرحله 

  IP: 192.168.0.101آدرس  1)
 Subnet Mask: 255.255.0.0ماسک شبکه فرعی  2)
 Default Gateway: 192.168.0.254دروازه پيش فرض  3)
 

 
  

 بر روی Internet Optionsسپس با انتخاب .  کليک کنيدIE، بر روی مرورگر وب Internet Optionsبرای وارد شدن به قسمت   : 6مرحله 
 .کليک کنيد" …LAN Setting" کليک کرده و بر روی Connectionsزبانه 

 
 

» تأييد«سپس دوبار روی دکمه .  بايد برداشته شودLocal Area Network (LAN) Settingتيک تمامی موارد موجود در پنجره : 7مرحله 
 .کليک کنيد

 
 

  .را بزنيد" Enter" را در نوار آدرس آن وارد کرده و کليد IP: 192.168.0.100سپس آدرس .  خود را باز کنيدIEمرورگر : 8مرحله 
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  مايمض
 نحوه استفاده از مرورگر وب برای کنترل پروژکتور

 
.1 DHCP سرور يک  را روشن کنيد تاDHCP به صورت خودکار يک IPمی توانيد اطالعات مورد نياز شبکه را به صورت .  به پروژکتور اختصاص دھد

 .دستی نيز وارد کنيد

  

  . را فشار دھيد، دکمه سپس تغييرات را اعمال نموده و برای تکميل روند پيکربندی 2.

 :  زير نمايش داده خواھد شد به صورتصفحه وبسپس .  را وارد کنيدIP آدرس OSD LANمرورگر وب خود را باز کنيد و از صفحه  3.
 

 
 

 . پروژکتور خود استفاده می کنيد، نمی توانيد به سرور خدمات خود متصل شويدIPھنگامی که از آدرس  :توجه
 

و ساير کليدھای " فاصله("، محدوديت طول ورودی در زير فھرست شده است ]ابزار[ده از صفحه وب تحت شبکه برای ورودی رشته در برگه به دليل استفا 4.
 ):سجاوندی ھم شمرده می شوند

  مورد  طبقه بندی
 طول ورودی 

  )به کاراکتر(
  IP  15آدرس 
  Crestronکنترل   IP  2شناسه 

  5  پورت

  10  رنام پروژکتو

  پروژکتور  9  مکان

  9  تخصيص يافته به
DHCP) فعال شد(  )N/A(  

  IP  15آدرس 

  15  ماسک شبکه فرعی

  15  درگاه پيش فرض

  تنظيمات شبکه

  DNS  15سرور 
  )N/A(  فعال شد

  رمز عبور کاربر  15  رمز عبور جديد

  15  تاييد

  )N/A(  فعال شد

  رمز عبور کاربر ارشد  15  رمز عبور جديد

  15  تاييد
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 Crestron RoomViewابزار کنترل 
Crestron RoomView ™ تعداد بيشتر ھم ممکن است، ( سيستم کنترلی بر روی يک شبکه اترنت را فراھم می کند 250ايستگاه مرکزی نظارت بر بيش از

انالين پرژکتور، برق سيستم، عمر ، شامل وضعيت  ھر يک از پرژکتورھا Crestron RoomView).  بستگی داردIP و آدرس IPتعداد به ترکيب شناسه 
 .منبع روشنايی، تنظيم شبکه و نقص سخت افزار، به عالوه ھر ويژگی سفارشی را که سرپرست تعريف کرده باشد، کنترل ميکند

  
توسط نرم افزار برای ھمه کاربران ثبت می کاربر ارشد می تواند اطالعات اتاق، اطالعات تماس و رويداد اضافه کند، حذف يا ويرايش کند، که بطور خودکار 

 ) بصورت تصوير زير استUIعملکرد (شود 
 

 . به مدل بستگی داردCrestron RoomViewپشتيبانی از عملکرد  :توجه
  
 صفحه اصلی 1.

  
  ويرايش اتاق 2.

پروژکتور نشان داده شده است و برای ) OSD (را به ھمان صورتی که در منوی روی صفحه نمايش) يا نام ھاست (IP، آدرس »ويرايش اتاق«در صفحه 
IPID برای پورت کنترل ذخيره "02" مقدار ،Crestron را وارد کنيد"41794" مقدار . 

 
  

 :و اطالعات بيشتر به سايت زير برويد™ RoomView، دريافت دفترچه راھنمای کاربر ™Crestron RoomViewلطفا برای روش تنظيم و کار با 
http://www.crestron.com  
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 ويرايش خصوصيات 3.

  
 ويرايش رويداد 4.

 
 

  

 برای اطالعات بيشتر، به سايت زير مراجعه کنيد
http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview. 

 
  .کند  پشتيبانی میRS232 و کنترل PJLink، )کشف دستگاه (AMX، )نمای اتاق (Crestonشبکه از 
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   نظافت فيلتر اختياری گرد و خاکنصب و
  .کنيد، اين کار بيشتر انجام دھيد   ساعت کار، فيلتر گرد و خاک رانظافت کنيد، يا اگر از پروژکتور در محيطی غبارآلود استفاده می500شود بعد از ھر  توصيه می

 :يدشود، بری نظافت فيلتر ھوا، موارد زير را انجام دھ ھنگامی که پيغام ھشدار ظاھر می

 
  

 :توجه
 .فيلتر اختياری گرد و غبار بايد در محيط غبارآلود مورد استفاده قرار بگيرد

 .کند اگر فيلتر ھوا نصب شده است، نگھداری مناسب از داغ کردن و خرابی پروژکتور جلوگيری می
 .فيلتر گرد و غبار اختباری است

 .شوند ھای مخصوص بر اساس مشخصات ھر نوع انتخاب می رابط
 

 
 

  
 

  :رويه نظافت فيلتر ھوا
 .پروژکتور را خاموش کنيد" "با فشار دکمه  1.

  .ق را قطع کنيددو شاخه بر 2.

   .فيلتر گرد و غبار را ھمانطور که در شکل توضيح داده شده بيرون آوريد 3.

   .سپس فيلتر را تعويض يا نظافت کنيد. با دقت فيلتر گرد و غبار را جدا کنيد 4.

  .، اعكس الخطوات السابقةالمرشح ركيبلت
 .ويض شد، کنتور مصرف فيلتر را دوباره تنظيم کنيدپروژکتور را روشن کنيد و پس از آنکه فيلتر گرد و غبار تع 5.
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 حالت ھای سازگاری
 VGA .Aآنالوگ  

 PCسيگنال (1)  

 رزولوشن حالت ھا
فرکانس عمودی 

 ]ھرتز[
فرکانس افقی 

 ]کيلوھرتز[
 CLKپيکسل 

 ]مگاھرتز[
 EDIDتوضيحات 

VGA 640x480 60 31.5 25.2 1ھای دائمی  بندی زمان  

 640x480 67 35.0 26.8 1ھای دائمی  بندی زمان  

 640x480 72 37.9 31.5 1ھای دائمی  بندی زمان  

 640x480 75 37.5 31.5 1ھای دائمی  بندی زمان  

 640x480 85 43.3 36.0  

IBM 720x400 70 31.5 28.3 1ھای دائمی  بندی زمان  

SVGA 800x600 56 35.1 36.0 1ھای دائمی  بندی زمان  

 800x600 60 37.9 40.0 1ھای دائمی  بندی زمان  

 800x600 72 48.1 50.0 2ھای دائمی  بندی زمان  

 800x600 75 46.9 49.5 2ھای دائمی  بندی زمان  

 800x600 85 53.7 56.3  

Apple, Mac II 832x624 75 49.1 57.3 2ھای دائمی  بندی زمان 

XGA 1024x768 60 48.4 65.0 
WXGA :2ھای دائمی  بندی زمان 

XGA :بندی  انزم) اصلی( و 2ھای دائمی  بندی زمان
 1گر  قسمت توصيف/ دقيق

 1024x768 70 56.5 75.0 2ھای دائمی  بندیزمان 

 1024x768 75 60.0 78.8 2ھای دائمی  بندیزمان 

 1024x768 85 68.7 94.5  

 1024x768 120 99.0 137.8 بندی استاندارد شناسايی زمان 

Apple, Mac II 1152x870 75 68.7 100.0 ده توليدکنندهش بندی ذخيره زمان 

SXGA 1280x1024 60 64.0 108.0  

 1280x1024 72 77.0 133.0  

 1280x1024 75 80.0 135.0 2ھای دائمی  بندی زمان 

QuadVGA 1280x960 60 60.0 101.3 بندی استاندارد شناسايی زمان 

 1280x960 75 75.2 130.0  

SXGA+ 1400x1050 60 65.3 121.8  

UXGA 1600x1200 60 75.0 161.0 بندی استاندارد شناسايی زمان 

Full HD 1920x1080 60 67.5 148.5  

WUXGA 1920x1200 60 74 154 يافته گذاری کاھش فاصله 

 بندی عريض طوالنی زمان(2)  

WXGA 1280x720 60 44.8 74.2 بندی استاندارد شناسايی زمان 

 1280x800 60 49.6 83.5 
WXGA) :قسمت / قيقبندی د زمان) اصلی
 1گر  توصيف
XGA :بندی استاندارد شناسايی زمان 

 1366x768 60 47.7 84.8  

 1440x900 60 59.9 106.5 بندی استاندارد شناسايی زمان 

WSXGA+ 1680x1050 60 65.3 146.3 
WXGA :بندی استاندارد شناسايی زمان 

XGA :ندارد 

 1920x720 60 44.35 92.25  
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 امپوننتسيگنال ک(3)  

480i 
720x480 

(1440x480) 
59.94(29.97)15.7 13.5  

576i 
720x576 

(1440x576) 
50(25) 15.6 13.5  

480p 720x480 59.94 31.5 27.0  

576p 720x576 50 31.3 27.0  

720p 1280x720 60 45.0 74.25  

720p 1280x720 50 37.5 74.25  

1080i 1920x1080 60(30) 33.8 74.25  

1080i 1920x1080 50(25) 28.1 74.25  

1080p 1920x1080 23.98/24 27.0 74.25  

1080p 1920x1080 60 67.5 148.5  

1080p 1920x1080 50 56.3 148.5  

      

      

 .B HDMIديجيتال  

 إشارة جھاز الكمبيوتر(1)  

 رزولوشن حالت ھا
فرکانس عمودی 

 ]ھرتز[
فرکانس افقی 

 ]کيلوھرتز[
 CLKپيکسل 

 ]مگاھرتز[
 EDIDتوضيحات 

VGA 640x480 60 31.5 25.2 1ھای دائمی  بندی زمان 

 640x480 67 35.0 26.8 1ھای دائمی  بندی زمان 

 640x480 72 37.9 31.5 1ھای دائمی  بندی زمان 

 640x480 75 37.5 31.5 1ھای دائمی  بندی زمان 

 640x480 85 43.3 36.0  

IBM 720x400 70 31.5 28.3 1ھای دائمی  بندی زمان 

SVGA 800x600 56 35.1 36.0 1ھای دائمی  بندی زمان 

 800x600 60 37.9 40.0 1ھای دائمی  بندی زمان 

 800x600 72 48.1 50.0 2ھای دائمی  بندی زمان 

 800x600 75 46.9 49.5 2ھای دائمی  بندی زمان 

 800x600 85 53.7 56.3  

Apple, Mac II 832x624 75 49.1 57.3 2ھای دائمی  بندی زمان 

XGA 1024x768 60 48.4 65.0 
WXGA :2ھای دائمی  بندی زمان 

XGA :بندی  زمان) اصلی( و 2ھای دائمی  بندی زمان
 1گر  قسمت توصيف/ دقيق

 1024x768 70 56.5 75.0 2ھای دائمی  بندی زمان 

 1024x768 75 60.0 78.8 2ھای دائمی  بندی زمان 

 1024x768 85 68.7 94.5  

 1024x768 120 99.0 137.8 بندی استاندارد شناسايی زمان 

Apple, Mac II 1152x870 75 68.7 100.0 شده توليدکننده بندی ذخيره زمان 

SXGA 1280x1024 60 64.0 108.0  

 1280x1024 72 77.0 133.0  

 1280x1024 75 80.0 135.0 2ھای دائمی  بندی زمان 
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QuadVGA 1280x960 60 60.0 101.3 بندی استاندارد شناسايی زمان 

 1280x960 75 75.2 130.0  

SXGA+ 1400x1050 60 65.3 121.8  

UXGA 1600x1200 60 75.0 161.0 بندی استاندارد شناسايی زمان 

Full HD 1920x1080 60 67.5 148.5  

WUXGA 1920x1200 60 74 154 يافته ھشگذاری کا فاصله 

 بندی عريض طوالنی زمان(2)  

WXGA 1280x720 60 44.8 74.2 بندی استاندارد شناسايی زمان 

 1280x800 60 49.6 83.5 
WXGA) :قسمت / بندی دقيق زمان) اصلی
 1گر  توصيف
XGA :بندی استاندارد شناسايی زمان 

 1366x768 60 47.7 84.8  

 1440x900 60 59.9 106.5 بندی استاندارد نشناسايی زما 

WSXGA+ 1680x1050 60 65.3 146.3 
WXGA :بندی استاندارد شناسايی زمان 

XGA :ندارد 

 1920x720 60 44.35 92.25  

 HDMI (3) -سيگنال ويدئويی  

640x480p 640x480 59.94/60 31.5 25.2 بندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيفCEA EDID

480i 
720x480 

(1440x480) 
CEA EDIDبندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيف 13.5 15.7(29.97)59.94

576i 
720x576 

(1440x576) 
CEA EDIDبندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيف 13.5 15.6 (25)50

480p 720x480 59.94 31.5 27.0 بندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيفCEA EDID

576p 720x576 50 31.3 27.0 بندی  تاه ويدئويی زمانگر کو توصيفCEA EDID

720p 1280x720 60 45.0 74.25 
 CEAبندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيف) اصلی(

EDID 

720p 1280x720 50 37.5 74.25 
 CEAبندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيف) اصلی(

EDID 

1080i 1920x1080 60(30) 33.8 74.25 بندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيفCEA EDID

1080i 1920x1080 50(25) 28.1 74.25 بندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيفCEA EDID

1080p 1920x1080 23.98/24 27.0 74.25 بندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيفCEA EDID

1080p 1920x1080 60 67.5 148.5 بندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيفCEA EDID

1080p 1920x1080 50 56.3 148.5 بندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيفCEA EDID

  سيگنال ويدئويی- HDMI 1.4aبعدی ضروری  بندی سه زمان (4)  

720p 50 75 148.5 بندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيفCEA EDID

720p 59.94/60 90 148.5 بندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيفCEA EDID Frame Packing 

1080p 23.98/24 54 148.5 بندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيفCEA EDID

720p 50 37.5 74.25 بندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيفCEA EDID

720p 59.94/60 45.0 74.25 بندی  گر کوتاه ويدئويی زمان توصيفCEA EDID Top-and-Bottom

1080p 23.98/24 27.0 74.25 بندی  دئويی زمانگر کوتاه وي توصيفCEA EDID

 محدوده فرکانس سيگنال ورودی(5)  
  MHz 162.5: ، بيشترين نرخ پيکسلfh = 15 kHz ~ 100 kHz, fv = 24 Hz ~ 120 Hz: آنالوگ 
 MHz 200: ، بيشترين نرخ پيکسلHDMI): fh = 15 kHz ~ 100 kHz, fv = 24 Hz ~ 120 Hz(ديجيتال 
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  نصب دستگاه به سقف
  . استفاده کنيدOptomaًبرای جلوگيری از آسيب ديدن پروژکتور، لطفا از قاب مخصوص سقف  1.

ًدر صورتی که قصد داريد از قاب مخصوص سقف محصول شرکت ديگری استفاده کنيد، لطفا اطمينان حاصل نماييد که پيچ ھای مخصوص اتصال  2.
  :پروژکتور به قاب، خصوصيات زير را داشته باشد

 نوع پيچ :M4*4  

  14: حداقل طول پيچ mm  

 .ًلطفا به خاطر داشته باشيد که خسارت ناشی از نصب غلط، باعث ابطال ضمانت می شود :توجه
  

  :ھشدار
. ًدر صورتی که قاب مخصوص سقف را از شرکت ديگری خريداری می کنيد، لطفا اطمينان حاصل کنيد که از پيچھای با اندازه مناسب استفاده کنيد 1.

  .يچ به ضخامت صفحه قاب بستگی دارداندازه پ
  . سانتی متر فضا موجود باشد10اطمينان حاصل کنيد که ميان سقف و قسمت زيرين پروژکتور حداقل  2.
  .از نصب پروژکتور در نزديکی منبع گرمايی خودداری نماييد 3.
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  Optomaدفاتر بين المللی 
 .خود تماس بگيريدبرای خدمات يا پشتيبانی، لطفا با دفتر محلی 

 
 

 آمريکا
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786 

Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601 

www.optomausa.com  services@optoma.com 

 

 کانادا
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786 

Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601 

www.optomausa.com  services@optoma.com 

 

 آمريکای التين

3178 Laurelview Ct.   888-289-6786 

Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601 

www.optomausa.com  services@optoma.com 

 

 اروپا
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills 

Hemel Hempstead, Herts, 

HP1 2UJ, United Kingdom  +44 (0) 1923 691 800 

www.optoma.eu   +44 (0) 1923 691 888 

:تلفن خدمات 691865 1923(0) 44+   service@tsc-europe.com 

 

 )با مسئوليت محدود(بنلوکس 
Randstad 22-123  +31 (0) 36 820 0252 

1316 BW  Almere  +31 (0) 36 548 9052 

The Netherlands  

www.optoma.nl   

 

 فرانسه
Bâtiment E    +33 1 41 46 12 20  

81-83 avenue Edouard Vaillant  +33 1 41 46 94 35 

92100 Boulogne Billancourt, 

France   savoptoma@optoma.fr 

 

 اسپانيا
C/ José Hierro,36 Of. 1C    +34 91 499 06 06  

28522 Rivas VaciaMadrid,  +34 91 670 08 32 

Spain   

 

 دوچلند
Wiesenstrasse 21 W    +49 (0) 211 506 6670 

D40549 Düsseldorf,    +49 (0) 211 506 66799 

Germany    info@optoma.de 

 

 

 اسکانديناوی
Lerpeveien 25    +47 32 98 89 90 

3040 Drammen    +47 32 98 89 99  

Norway    info@optoma.no  

 

PO.BOX 9515  

3038 Drammen 

Norway 

 

 کره
WOOMI TECH.CO.,LTD. 

4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,   +82+2+34430004 

seoul,135-815, KOREA  +82+2+34430005 

 

 ژاپن
東京都足立区綾瀬3-25-18 

株式会社オーエス  info@os-worldwide.com 

コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com 

 

 تايوان

12F., No. 213,Sec. 3, Beixin Rd.,   +886-2-8911-8600 

Xindian Dist., New Taipei City 231,   +886-2-8911-6550 

Taiwan, R.O.C.  services@optoma.com.tw 

www.optoma.com.tw asia.optoma.com 

 

 ھنگ کنگ

Unit A, 27/F Dragon Centre, 

79 Wing Hong Street,  +852-2396-8968 

Cheung Sha Wan,   +852-2370-1222 

Kowloon, Hong Kong  www.optoma.com.hk 

 

 چين
5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,   +86-21-62947376 

Changning District   +86-21-62947375 

Shanghai, 200052, China www.optoma.com.cn 
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