M1
السينما المحمولة
دليل المستخدم

رقم الموديل VS17337:

شكرا لك على اختيار ViewSonic
ً
على مدار  30عا ًما من احتالل الريادة عالميًا في مجال توفير الحلول المرئية ،تلتزم ViewSonic
بتجاوز التوقعات العالمية في التطور التكنولوجي واالبتكار والبساطة .فنحن في  ViewSonicنؤمن
بأن ثمة قوة كامنة في منتجاتنا من شأنها إحداث تأثير إيجابي حول العالم ،ونحن على ثقة من أن منتج
 ViewSonicالذي اخترته سيلبي متطلباتك على النحو األمثل.
نتقدم إليك مرة أخرى بخالص الشكر على اختيار !ViewSonic

معلومات توافق المنتج
بيان التوافق مع لجنة االتصاالت الفيدرالية ()FCC
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء  15من قواعد اللجنة الفيدرالية ( .)FCCويخضع التشغيل للشرطين التاليين )1( :ال ينجم
عن هذا الجهاز تداخل ضار و( )2يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله ،ويشتمل ذلك على التداخل الذي قد
يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.
لقد تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع المعايير المنصوص عليها بالنسبة للفئة ب من األجهزة الرقمية ،وفقًا للجزء
 15من قوانين اللجنة الفيدرالية لالتصاالت ( .)FCCوقد تم تصميم هذه المعايير لتقديم الحماية المناسبة ضد التداخالت
الضارة في المنشآت السكنية .ويولد هذا المنتج ،ويستخدم ،ويمكن أن يبعث طاقة بتردد الراديو ،وقد يحدث تداخالت
ضارة باتصاالت الراديو ،إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للمواصفات المنصوص عليها .ومع ذلك ،فال يوجد ضمان
جازم بعدم حدوث أي تداخالت في حالة تركيب الجهاز بشكل معين .وإذا تسبب هذا المنتج في حدوث تداخالت ضارة
باستقبال الراديو والتليفزيون ،والتي يمكن تحديدها بتشغيل وإيقاف تشغيل المنتج ،فإننا نشجع المستخدم على محاولة
تصحيح هذه التداخالت باتخاذ واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية:
•إعادة توجيه أو تغيير مكان هوائي االستقبال.
•زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز ووحدة االستقبال.
•توصيل المنتج بمأخذ تيار كهربائي بدائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي تتصل بها وحدة االستقبال.
ي الراديو أو التليفزيون من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة الالزمة.
•استشارة الموزع أو أحد أخصائ ّ

تحذير :أنت على دراية بأن أي تغييرات أو تعديالت لم يتم اعتمادها صراحة من قِبل الشخص المسئول عن التوافق يمكن
أن تؤدي إلى إلغاء التصريح الخاص بتشغيل الجهاز.

بيان التوافق مع الصناعة الكندية
)CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B

توافق المجموعة األوروبية مع البلدان األوروبية
هذا الجهاز متوافق مع النشرة اإلرشادية الخاصة بالتوافق الكهرومغناطيسي ( )EMCرقم 2014/30/EU
والنشرة اإلرشادية الخاصة بالفولطية المنخفضة رقم .2014/35/EU
المعلومات التالية لدول االتحاد األوروبي فقط:
تتوافق العالمة مع توجيهات مخلفات المعدات اإللكترونية والكهربائية .)WEEE) 2012/19/EU
تشير العالمة أنه يلزم عدم التخلص من الجهاز ،بما في ذلك أي بطاريات مستعملة أو مهملة أو البطاريات
المختزنة كمخلفات محلية غير منظمة ،ولكن يجب استخدام أنظمة اإلرجاع والتجميع المتوفرة.
إذا كانت البطاريات ،والبطاريات المختزنة ،وخاليا األزرار  -المضنة مع هذا الجهاز – تعرض الرمز
الكيميائي  ،Hgأو  ،Cdأو  ،Pbفحيتئ ٍذ هذا يعني أن البطارية تشتمل على محتوى معدني ثقيل أكثر من
 0.0005%من الزئبق أو أكثر من  0.002%من الكادميوم ،أو أكثر من  0.004%من الرصاص.

بيان التوافق مع توجيه RoHS2
ُروعي في تصميم هذا المنتج وتصنيعه أن يأتي مطابقًا ومتوافقًا مع التوجيه  2011/65/EUالصادر عن البرلمان
األوروبي والمجلس المعني بحظر استخدام مواد خطرة بعينها في المعدات الكهربائية واإللكترونية (وهو التوجيه
المعروف باسم )RoHS2 Directive؛ ومن ثم فإن هذا المنتج يعتبر ملتز ًما بالحدود القصوى لتركيز هذه المواد كما
حددتها اللجنة األوروبية للتوافق الفني ( ،)TACوبيانها كالتالي:
المادة

الحد األقصى للتركيز الموصى به

التركيز الفعلي

الرصاص )(Pb

0.1%

أقل من 0.1%

الزئبق )(Hg

0.1%

أقل من 0.1%

الكادميوم )(Cd

0.01%

أقل من 0.01%

الكروم سداسي التكافؤ)(Cr6+

0.1%

أقل من 0.1%

ثنائي الفينيل عديد البروم )(PBB

0.1%

أقل من 0.1%

إيثرات ثنائي الفينيل عديد البروم )(PBDE

0.1%

أقل من 0.1%

ال تسري األحكام المنصوص عليها في ملحق توجيه  RoHS2على بعض مكونات المنتجات الواردة أعاله وذلك وفقًا
لما يلي:
أمثلة للمكونات المستثناة:
 1.الزئبق في مصابيح الفلورسنت من الكاثود البارد ومصابيح الفلورسنت من اإللكترود الخارجي ( CCFLو)EEFL
ألغراض خاصة ال تتجاوز (في المصباح الواحد):
( )1المسافة القصيرة (≧ 500مم) :بحد أقصى  3.5ملليجرام في المصباح الواحد.
( )2المسافة المتوسطة (＞ 500مم و≧ 1,500مم) :بحد أقصى  5ملليجرام في المصباح الواحد.
( )3المسافة الطويلة (＞ 1,500مم) :بحد أقصى  13ملليجرام في المصباح الواحد.
 2.الرصاص في زجاجة من أنابيب األشعة الكاثودية.
 3.الرصاص في زجاجة من أنابيب الفلوروسنت ال يتجاوز وزنها نسبة .0.2%
 4.الرصاص كعنصر مسبوك باأللمنيوم بنسبة تصل إلى  0.4%رصاص وزنًا.
 5.سبيكة نحاس تحتوي على ما يصل إلى  4%رصاص وزنًا.
 6.الرصاص الداخل في سبائك اللحام عالية الحرارة (مثل السبائك التي يمثل الرصاص نسبة  85%أو أكثر من
وزنها).
 7.المكونات الكهربائية أو اإللكترونية المحتوية على الرصاص الممتزج بالزجاج أو الخزف ،فضالً عن الخزف العازل
كهربيًا في المكثفات مثل األجهزة اإللكتروضغطية أو في المركبات المصفوفية الخزفية أو الزجاجية.

التنبيهات والتحذيرات
1.اطلع على هذه اإلرشادات.
2.التزم بهذه اإلرشادات.
3.انتبه إلى جميع التحذيرات.
4.اتبع كل اإلرشادات.
5.ال تستخدم هذه الوحدة بالقرب من الماء.
ّ 6.
نظف باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
7.ال تسد أية فتحات للتهوية .وقم بتركيب هذه الوحدة وفقًا ألرشادات الشركة ال ُمصنعة.
8.ال تركب بالقرب من أية مصادر تسخين ،مثل الرادياتيرات ،أو السخانات ،أو المواقد ،أو أجهزة أخرى (بما في ذلك
المضخمات) التي تصدر حرارة.
9.ال تبطل الغرض من السالمة للقابس المستقطب أو القابس من النوع األرضي .يشتمل القابس المستقطب على نصلين
مع نصل أعرض من اآلخر .ويتضمن القابس األرضي نصلين وشوكة أرضية ثالثية األطراف .ويتم توفير النصل
العريض والشوكة ثالثية األطراف لتحقيق السالمة .إذا كان المقبس المتوفر ال يتناسب مع المخرج ،فاستشر الفني
الكهربائي الستبدال المخرج البالي.
صا عند المقبس .قم بتوافق المقابس مع النقطة التي
10.قم بحماية كبل الطاقة من التخطي فوقه أو الضغط عليه خصو ً
تخرج منها هذه المقابس من الوحدة .وتأكد من مخرج الطاقة يقع بالقرب من الوحدة؛ وبالتالي يمكن الوصول إليه
بسهولة.
11.ال تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي توصي الجهة المصنعة بها.
12.ال تستخدم الجهاز إال مع عربة ،أو حامل ،أو حامل ثالثي القوائم ،أو سناد قوسي ،أو منضدة تم وصفها من قِبل
الشركة المصنّعة .وعند استخدام عربة الجر ،تو َخ الحذر عند نقل العربة/تركيب الوحدة لتجنب
حدوث أضرار من االنقالب.
13.قم بفصل هذه الوحدة عن مصدر التيار في حالة عدم االستخدام لفترات زمنية طويلة.
14.ارجع في جميع أعمال الصيانة إلى االختصاصيين المؤهلين في الصيانة .يلزم إجراء الصيانة عندما تعرض الوحدة
للتلف بأي طريقة :إذا حدث تلف للسلك المزود بالطاقة أو القابس ،أو إذا تم سكب سائل على السلك ،أو في حالة
سقوط أشياء على الوحدة ،أو إذا تعرضت الوحدة لألمطار أو الرطوبة ،إذا لم يتم تشغيل الوحدة بشك ٍل طبيعي ،أو
في حالة سقوطها على األرض.

معلومات خاصة بحقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © لعام  2018محفوظة لشركة  .ViewSonic Corporationجميع الحقوق محفوظة.
إن  Macintoshو Power Macintoshهما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة .Apple Inc.
كما أن  ،Microsoftوشعار  Windowsجميعًا عالمات تجارية مسجلة لشركة  Microsoft Corporationفي
الواليات المتحدة األمريكية وغيرها من الدول األخرى.
وتعتبر  ViewSonicو شعار الطيور الثالثة هي عالمات تجارية مسجلة لشركة .Corporation ViewSonic
وتعتبر  VESAعالمة تجارية مسجلة لجمعية معايير إلكترونيات الفيديو .في حين تُعد  DPMSو DDCعالمتين
تجاريتين لشركة .VESA
 ،2/PSو ،VGAو XGAعالمات تجارية مسجلة لشركة International Business Machines
.Corporation
إلغاء المسئولية :إن شركة  ViewSonicغير مسئوولة عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو عن حذف أي شيء في هذا
الدليل .كما أنها غير مسئوولة عن أي أضرار فرعية أو استتباعية ناجمة عما ورد بهذه الوثيقة ،أو عن أداء هذا المنتج
أو استخدامه.
ونظرا لحرص شركة  ViewSonicعلى مواصلة تحسين كفاءة منتجها ،فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في إجراء أي
ً
تعديالت على مواصفات المنتج دون الحاجة إلى إخطار مسبق بذلك .كما يمكن تغيير المعلومات الواردة بهذه الوثيقة
دون إخطار بذلك.
ال يجوز نسخ أي جزء من هذه الوثيقة أو إعادة إنتاجها أو نقلها بأي وسيلة وألي مكان دون الحصول على إذن كتابي
مسبق من شركة ViewSonic

تسجيل المنتج
لتلبية متطلبات المنتج المحتملة في المستقبل ولتلقي معلومات إضافية عن المنتج حال توفرها ،يُرجى زيارة القسم الخاص
بمنطقتك في موقع  ViewSonicعلى الويب لتسجيل منتجك عبر اإلنترنت.
يُرجى طباعة دليل المستخدم هذا وملء المعلومات في القسم "معلومات لالحتفاظ بها في سجالتك".
يوجد الرقم التسلسلي للشاشة في الجانب الخلفي منها .لمزيد من المعلومات ،يُرجى الرجوع إلى القسم "خدمة العمالء" في
هذا الدليل.

اسم المنتج:
رقم الموديل:
رقم الوثيقة:
الرقم التسلسلي:
تاريخ الشراء:

معلومات لالحتفاظ بها في سجالتك
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التخلص من المنتج في نهاية دورة حياته
شكرا لك على االنضمام إلى الحوسبة
سليمة.
بيئة
في
والعيش
بالعمل
تلتزم
تحترم شركة  ViewSonicالبيئة وهي
ً
الذكية والخضراء.
برجاء زيارة موقع  ViewSonicلتعلم المزيد.
الواليات المتحدة األمريكية وكنداhttp://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/ :
أوروباhttp://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk:
تايوانhttp://recycle.epa.gov.tw :
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مقدمة
خصائص جهاز العرض
توفر السينما المحمولة للمستخدمين إمكانية إسقاط  LEDعالي الجودة والتصميم البسيط مما يجعلها أكثر اعتمادية وسهلة االستخدام.
وقد ال تتوفر بعض الخصائص في جهاز العرض الخاص بك .قد يختلف األداء الفعلي حسب مواصفات الطراز.
•كما أن الحامل الدوار  360درجة الذكي يتيح التشغيل واإليقاف (مع وظيفة غطاء العدسة).
•تتيح وظيفة ‘‘تصحيح التشوه شبة المنحرف تلقائيًا’’ تصحيح تشوه الصورة تلقائيًا.
•يشتمل الجهاز على وظيفة ‘‘حماية العين’’ لتجنب األشياء التي تقترب من الضوء المباشر من المحرك البصري
(مسافة 30سم  30 /درجة).
•يحتوى الجهاز على  USB-Cلنقل الفيديو وإمدادات الطاقة.
•يوجد بالجهاز بطارية مدمجة لتسهيل اإلسقاط الخارجي (حتى  6ساعات).
•وضع مصدر ضوء قابل للتشغيل واإليقاف لتطويل ساعات استخدام البطارية.
•سعة تخزين داخلية  16جيجابايت (أقصى سعة تخزين متاحة للمستخدمين  12جيجابايت).
•تصميم واجهة استخدام بسيط لسهولة التنقل (مع تنزيل الخلفية).
•يسمح وضع الموسيقى للمستخدمين باالستمتاع بالموسيقى بدون إسقاط للصورة.
•تصميم عدسات قصيرة القذف للسماح بإسقاط على مسافة  1.6متر بحجم شاشة  60بوصة.
•مصدر إضافة  LEDبعمر طويل جدا ( 30,000ساعة).
•يدعم شاشات ثالثية األبعاد.
•توفر أوضاع اللون خيارات متعددة ألغراض اإلسقاط المختلفة.
•قوائم معلومات معروضة على الشاشة ( )OSDمتعددة اللغات.
تختلف درجة السطوع الظاهرة للصور المعروضة بنا ًء على ظروف اإلضاءة المحيطة وإعدادات التباين/السطوع بالنسبة إلشارة الدخل المحددة،
وهي تتناسب تناسبا ً مباشرا ً مع مسافة اإلسقاط.
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محتويات العبوة
نظرة عامة على المحتويات
أفرغ محتويات العبوة بحذر وتأكد من احتوائها على كافة األجزاء المبينة أدناه ،وإن لم تجد أي من هذه األجزاء ،يرجى االتصال
بجهة الشراء.

كبل التيار المتردد

جهاز العرض

Quick Start Guide

مهايئ طاقة التيار المتردد

Quick Start Guide

Start Guide

كبل  1( USB-Cمتر)

حقيبة الحمل ناعمة الملمس

وحدة تحكم عن بعد (مع بطاريتين)
Quick Start Guide

أخرى

•بطاقة الضمان (لمناطق معينة فقط)

مالحظات
Quick Start Guide

•بسبب اختالف التطبيقات في كل دولة ،فهناك بعض المناطق التي يكون لها ملحقات إضافية.
•احرص على استخدام البطاريات وفقًا للوائح المحلية.
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دليل التشغيل السريع

نظرة عامة عن المنتج
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3 3
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1
6
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3
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1111
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7

4

ENTER

4
2020

2

ENTER

11
11

20
20

16

15

14

1414
1313 1515 161617171818

13

16 17 18
16 17 18
19

19

1919

1-مكبر الصوت

8-خفض الصوت  /ألسفل

	USB-C15-

2-التهوية

9-رفع الصوت  /ألعلى

	16-منفذ HDMI

3-عجلة التركيز البؤري

	10-رجوع

	17-سماعة الرأس

4-فتحة الحامل الثالثي

	11-مؤشر البطارية

5-مستقبل األشعة تحت الحمراء

	 PR12-مكبر الصوت

	18-قارئ USB
(خرج  5فولت  1/أمبير)

6-مستشعر حماية العين

	Micro SD13-

7-زر اإلدخال  /التشغيل

	14-دخل التيار المباشر

	19-زر إعادة التعيين**
	20-حامل ذكي  360درجة

**أدﺧﻞ مشبك ورق ﻓﻲ زر إﻋﺎدة التعيين ﻹﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم.
3

14
13 14 15
13
15

مفاتيح التحكم والوظائف
جهاز العرض

ENTER

تشغيل  /إدخال
 اضغط على هذا الزر لمدة  3ثواني لتشغيل أو إيقاف جهاز العرض. -يشغّل العنصر المحدد في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

ENTER

ENTER

خفض مستوى الصوت
 يخفض مستوى الصوت. ألسفلرفع مستوى الصوت
ENTER
يرفع مستوى الصوت.
 ألعلىرجوع
ENTERالمرحلة أو المستوى السابق
عودة إلى
ENTER
ضوء مؤشر البطارية
 -يشير إلى حالة البطارية المضمنة.
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وحدة التحكم عن بعد
1

2
.
.

.
.

.
1.

.

.
12
1.

11

1.

1.

9-يسار  /رجوع سريع

1زر التشغيل2-اإلعدادات

	10-يمين  /تقديم سريع

3-الرئيسية

	11-كتم الصوت

4-إعدادات Harman Kardon

	12-تشغيل/إيقاف مؤقت

5-الموسيقى*

	13-رجوع

6-أعلى  /تشوه الصورة

	14-رفع مستوى الصوت

7-موافق

	15-خفض مستوى الصوت

8أسفل  /تشوه الصورة* يفرغ صورة اإلسقاط ويركز على اإلمتاع بالموسيقى.

مدى فعالية وحدة التحكم عن بعد
ارﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ للتعرف على موضع ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ/مستشعرات وحدة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ باﻷﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء .يجب حمل
جهاز التحكم عن بعد بحيث يكون ضمن زاوية  30درجة محيطة بالخط المتعامد مع مستشعر جهاز التحكم عن بعد لألشعة
تحت الحمراء الموجودة على جهاز العرض لكي يعمل بطريقة صحيحة .يجب أال تتجاوز المسافة بين وحدة التحكم عن بعد
والمستشعرات مسافة  8أمتار (حوالي  26قدماً).
تأكد من عدم وجود أي عائق بين وحدة التحكم عن بعد ومستشعر/مستشعرات األشعة تحت الحمراء الثالثة الموجودة بجهاز
العرض والذي من شأنه إعاقة وصول شعاع األشعة تحت الحمراء إلى الجهاز.
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استبدال بطارية وحدة التحكم عن بعد
1لفتح غطاء البطارية ،عليك بقلب وحدة التحكم عن بعد حتى يتسنى لك رؤية الجانب الخلفي منها ،ثم افتح الغطاء بلفهباتجاه السهم الموضح بالرسم.
2أخرج البطاريات الموجودة (عند الضرورة) وركب بطاريتين  ،AAAمع مراعاة قطبية البطارية على النحو الموضحفي قاعدة حجيرة البطاريات .حيث يُطابق القطب الموجب ( )+مع الموجب والقطب السالب ( )-مع السالب.
3أعد تركيب الغطاء بمحاذاته مع القاعدة ودفعه نحو األسفل إلى موضعه ،وتوقف عندما يصدر صوت استقرار الغطاءفي موضعه.

تحذير
•تجنب ترك وحدة التحكم عن بعد والبطاريات في أماكن ترتفع فيها الحرارة والرطوبة بشكل كبير كالمطبخ أو الحمام أو حمامات البخار أو الغرف الزجاجية أو داخل
سيارة مغلقة.
•استبدل البطاريات بالنوع المطابق أو المكافئ الذي توصي به الجهة المصنعة فقط.
•تخلص من البطاريات المستعملة وفقا ً لتعليمات الجهة المصنّعة لها واللوائح البيئية المعمول بها محلياً.
•تجنب إلقاء البطاريات في النار ،فقد ينجم عن ذلك حدوث انفجار.
•في حالة نفاد طاقة البطاريات أو عدم استخدامك لوحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة ،أخرج البطاريات لمنع تلف وحدة التحكم عن بعد نتيجة للتسرب المحتمل للسوائل
من البطارية.
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التثبيت
تشغيل جهاز العرض
يسمح جهاز العرض المحمول بتوصيل وتشغيل األجهزة حيث يتمكن فتح ملفات الوسائط المتعددة واالستماع إلى الصوت بسهولة
ومباشرة من مكبرات صوت  Harman Kardonالمدمجة.
لسالمتك والحفاظ على جهاز العرض راجع الخطوات التالية عند تشغيل الجهاز.
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التشغيل/اإليقاف
استخدام سلك الطاقة
صل سلك الطاقة بالمهايئ.
1و ّ2وصل سلك طاقة التيار المتردد بمصدر للطاقة.3-ضع موصل طاقة التيار المباشر في جهاز العرض.

اشحن الجهاز لمدة  4.5ساعة قبل استخدامه للمرة األولى.
هام!
•استخدم فقط مهايئ الطاقة المرفق لشحن علبة البطاريات وإمداد جهاز عرض  LEDبالطاقة.
•تأكد من توصيل جهاز عرض  LEDبمهايئ الطاقة قبل تشغيله ألول مرة .ويوصى باستخدام مقبس حائطي مؤرض أثناء استخدام الجهاز في وضع مهايئ الطاقة.
•يجب أن يسهل الوصول إلى مخرج المقبس وأن يكون قريبا من الجهاز.
•لفصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي انزع قابس الجهاز من مقبس الطاقة.

تحذير
اقرأ االحتياطات التالية الخاصة ببطارية جهاز عرض .LED
•قد ينتج عن إزالة أو فك البطارية المستخدمة لهذا الجهاز خطر نشوب حريق أو حرق كيميائي.
•اتبع الملصقات التحذيرية لسالمتك الشخصية.
•قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير مناسب إلى خطر حدوث انفجار.
•ال تتخلص منه بإلقائه في النيران.
•يحظر عمل دائرة قصر كهربائية لبطارية الجهاز.
•يمنع منعا باتا تفكيك البطارية وإعادة تجميعها.
وجد تسرب.
•أوقف االستخدام إذا ِ
•يجب تدوير البطارية ومكوناتها أو التخلص منها بالشكل المالئم.
•احتفظ بالبطارية والمكونات الصغيرة األخرى بعيدًا عن متناول أيدي األطفال.
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استخدام البطارية
تظهر رسالة تحذير عند انخفاض شحن البطارية.
بعد انخفاض مستوى الشحن ببطارية الجهاز سيتوقف عن العمل خالل دقيقة.
إذا ظهر على الشاشة رسالة تفيد بانخفاض مستوى شحن البطارية فاحرص على شحنها.

معلومات مدة استخدام البطارية
الحالة

الوقت والعرض

شحن

حوالي  ٤.5ساعات

ساعات االستخدام

عمر البطارية حتى  6ساعات (في وضع الحفاظ على البطارية وبدون مورد طاقة )USB

مؤشر مستوى البطارية (شحن)

• أثناء الشحن :مؤشر  LEDمضيء باألحمر على زر التشغيل
• اكتمال الشحن :مؤشر  LEDمضيء باألبيض على زر التشغيل

سيكون هناك استهالك طاقة منخفض جدًا أثناء وضع االستعداد ،مع التوصية بشحن البطارية تماما قبل االستخدام دائما.
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تركيب جهاز العرض
اربط حامالً ثالثيًا قياسيًا في فتحة مسمار التثبيت بجهاز العرض.

الحامل الثالثي غير مرفق مع المنتج.

الجانب السفلي لجهاز
العرض

مسمار لولبي
مستخدم للتركيب
في جهاز العرض

+
حامل ثالثي
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الجهاز موصل بهذا الجزء

فتح الحامل الذكي وضبط عجلة التركيز البؤري
•افتح الحامل بتحريك غطاء العدسة ألسفل.
•اضبط تركيز الصورة البؤري لإلسقاط على الشاشة بتحريك عجلة البؤرة ألعلى وألسفل.
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ضبط الصورة المعروضة
يأتي الجهاز مزودا ً بحامل ذكي لضبط الصورة المعروضة.

استخدام وظيفة ‘‘تصحيح التشوه شبة المنحرف تلقائيًا’’ لضبط الصورة (راجع التفاصيل في صفحة )29
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وضع جهاز العرض
جدول حجم الشاشة ومسافة اإلسقاط
اضبط مسافة جهاز العرض  LEDمن الشاشة حسب الجدول أدناه.
(أ) حجم الشاشة
بوصة

ملم

24

610

صورة  9:16على شاشة 9:16
(جـ) ارتفاع الصورة
ملم
بوصة

(ب) عرض الصورة
ملم
بوصة

(د) مسافة اإلسقاط
ملم
بوصة
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531

12

299

25

637

30

762

26

664

15

373

31

796

40

1016

35

885

20

498

42

1062

50

1270

44

1106

25

622

52

1327

60

1524

52

1327

29

747

63

1593

70

1778

61

1549

34

871

73

1858

80

2032

70

1770

39

996

84

2124

90

2286

78

1991

44

1120

94

2389

100

2540

87

2212

49

1245

105

2655
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استخدام القوائم
تم تزويد جهاز العرض بقوائم العرض على الشاشة ( )OSDإلجراء العديد من عمليات الضبط واإلعداد.
يرجى العلم بأن لقطات قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة أدناه هي ألغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن التصميم الفعلي.
وفيما يلي نظرة عامة على قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (.)OSD
مؤشر
البطارية
تحديد مصدر
اإلدخال

المعلومات

الخلفية

اإلعدادات
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أطلق المعلومات على الشاشة بفتح الحامل الذكي لجهاز العرض.
تظهر قوائم المعلومات على الشاشة بعد شاشة  ViewSonicاالستهاللية.
الستخدام قوائم المعلومات المعروضة على الشاشة ،يرجى اختيار اللغة أوالً .
1اضغط زر ( Settingsاإلعدادات) على وحدة التحكم من بعد لفتح صفحة إعدادات قائمة المعلومات.2-استخدم <  > /لتحديد قائمة ( Settingsاإلعدادات).

3اضغط على ▼ لتحديد اللغة ،واضغط الختيار اللغة المفضلة لديك.4اضغط على  OKلحفظ اإلعدادات.5-اضغط على  Return / Homeللرجوع أو للعودة إلى الصفحة الرئيسية.
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ضبط إعدادات جهاز العرض

.
12
1.

11

1.

1.

ارجع إلى الخطوات التالية عند الدخول إلى خيارات قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة لضبط إعدادات جهاز العرض.
1أطلق قائمة العرض على الشاشة.2اضغط على <  > /لتحديد خيار القائمة التي ترغب في الدخول إليه.3اضغط على <  > /لتعديل اإلعدادات حسب ما تريد.4اضغط على  OKلحفظ اإلعدادات الجديدة.5اضغط على  Settingللرجوع إلى صفحة اإلعدادات.6-اضغط على  Homeللعودة إلى الصفحة الرئيسية.
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توصيل جهاز العرض بجهازك
4

3

1

2

5

1يرجى استخدام كبل  USB-Cالمرفق للتأكد من توافقه.2-يرجى التأكد من دعم جهاز  USB-Cلنقل الفيديو.

1

2

Micro SD

 FAT32 / NTFS( SDHC -حتى  32جيجابايت)

USB-C

ال يتم دعم  USB-Cمع اإلمداد بالطاقة إال عند التوصيلبتيار مستمر.

HDMI

3

يجب أن تشتمل أجهزة  iPhone / iPadعلى مهايئإضافي لتجنب ظهور مشكلة في التوافق ،لذا يرجى
استخدام ملحقات معتمدة من .Apple

قارئ USB

4

 FAT32 / NTFS -دعم قرص صلب حتى  1تيرابايت

5

مورد طاقة  5( USBفولت 1/أمبير)
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خيارات القائمة المختلفة
التبديل بين إشارات اإلدخال
يمكن استخدام إشارات دخل مختلفة للتوصيل بجهاز العرض.
1المصادر المختلفة موضحة في صفحة المعلومات المعروضة على الشاشة.2اضغط على <  > /حتى يتم اختيار اإلشارة المطلوبة ،ثم اضغط على .OKفور اكتشاف اإلشارة ،تظهر معلومات المصدر الذي تم اختياره على الشاشة لعدة ثوان،
 HDMI 1.4 / HDCP 1.4بدعم التوقيت:
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/24P
1080/25P
1080/30P
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
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) USB Readerقارئ (USB
•دعم محرك فالش حتى  128جيجابايت
•التنسيقFAT32/NTFS :
•دعم قرص صلب حتى  1تيرابايت
•تحديث البرامج

19

ترقية برنامج M1

1انسخ ملف ‘‘ ’’MstarUpgrade.binللبرنامج من موقع ويب .ViewSonic2قم بتشغيل جهاز العرض.3وصل  USBبالبرنامج الجديد( .تنسيق )USB: FAT324-يتم الكشف تلقائيا عن وجود ترقية للبرامج وإظهار رسالة تأكيد

5انقر فوق ( Confirmتأكيد).6تختفي الشاشة وشريط التحميل.7بعد الوصول إلى  %100يتم الرجوع إلى شاشة  ViewSonicاالستهاللية للتحميل مرة أخرى.8تستغرق عملية الترقية بأكملها حوالي  5دقائق.9-بعد انتهاء العملية يتم الرجوع إلى الصفحة الرئيسية.
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الخلفية
حدد خيار القائمة هذا لتغيير خلفية قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.
يمكن اختيار صورة مفضلة لك من مجموعة الخلفيات المثبتة مسبقًا.
اذهب إلى ( Wallpaperالخلفية) > واختر الخلفية التي تريدها ثم اضغط على زر .OK
مثال على الخلفية:

إعدادات الصورة
نسبة العرض إلى االرتفاع
اذهب إلى ( Settingsاإلعدادات) > ( Image Settingsإعدادات الصورة) > ( Aspect Ratioنسبة العرض إلى االرتفاع).
اضغط <  > /لتحديد نسبة عرض إلى ارتفاع تتالءم مع تنسيق إشارة الفيديو ومتطلبات العرض ،ثم اضغط على زر .OK
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نبذة عن نسبة العرض إلى االرتفاع
في الصورة التالية تمثل األجزاء السوداء مناطق غير نشطة بينما تمثل األجزاء البيضاء مناطق نشطة ،يمكن عرض قوائم عرض المعلومات
على الشاشة ( )OSDعلى المناطق السوداء غير المستخدمة.

1تلقائي :يقوم بتعديل حجم الصورة نسبيا ً كي تتناسب مع دقة جهازالعرض األصلية في عرضها األفقي .وهذا الخيار يناسب الصورة
الواردة التي تكون فيها نسبة األبعاد  3:4أو  ،9:16خاصة إذا أردت
االستفادة من الشاشة إلى أقصى حد دون تعديل نسبة عرض الصورة
إلى ارتفاعها.

Image 16:10

Image 16:9

 :3:42تتيح هذه النسبة تعديل الصورة بحيث يتم عرضها في منتصفالشاشة بنسبة عرض إلي طول  .3:4وهذه هي النسبة األكثر مالئمة
للصور ذات نسبة  3:4كشاشات الكمبيوتر والتلفاز قياسي الدقة وأفالم
 DVDالمتحركة ذات نسبة الطول إلى العرض  ،3:4حيث تتيح هذه
النسبة عرض الصور دون الحاجة لتغيير نسبة الطول إلى العرض.
-3

 :9:16تتيح هذه النسبة تعديل الصورة بحيث يتم عرضها في
منتصف الشاشة بنسبة عرض إلي طول  .9:16هذا اإلعداد هو
األكثر مالئمة للصور التي هي أصالً بنسبة أبعاد  9:16مثل
التلفزيون عالي الدقة حيث يمكن عرض الصور دون تغيير أبعادها.
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3:4
صورة
Image
4:3

9:16
صورة
Image
16:9

تصحيح التشوه شبة المنحرف تلقائيًا
توفر وظيفة ‘‘تصحيح التشوه شبة المنحرف تلقائيًا’’ صورة شاشة مستطيلة بقيامها بضبط رقم المحور تلقائيا عندما يوجد انحراف
في الشاشة المعروضة وذلك بسبب ميل جهاز العرض.
اذهب إلى ( Settingsاإلعدادات) > ( Image Settingsإعدادات الصورة) > ( Auto Keystoneتصحيح التشوه
شبة المنحرف تلقائيًا)
اضغط على <  > /لتحديد:
•( ONتشغيل) :ضبط رقم المحور تلقائيًا.
•( OFFإيقاف) :ضبط رقم المحور يدويًا.

انحراف عمودي
لمنع شبه انحراف صورة الشاشة تعمل خاصية تصحيح التشوه بضبط العرض العلوي والسفلي للصورة إذا لم يتم ضبط جهاز
العرض على الزاوية الصحيحة على الشاشة.

اذهب إلى ( Settingsاإلعدادات) > ( Image Settingsإعدادات الصورة) > ( V Keystoneانحراف عمودي)
اضغط على <  > /لضبط االنحراف ،يمكن ضبط االنحراف من  40-إلى .40
اضغط على زر  OKعند االنتهاء.
فإن أتيح لك فباإلمكان الضغط على أزرار االنحراف على وحدة التحكم من بعد لضبط انحراف الجهاز.

( Brightnessالسطوع)
كلّما زادت قيمة السطوع ،كلّما زاد سطوع الصورة .وكلما انخفض اإلعداد ،أصبحت
الصورة داكنة .اضبط هذا العنصر بحيث تظهر المناطق السوداء في الصورة سوداء
كما هي ،وتُتاح مشاهدة تفاصيل المناطق الداكنة من الصورة.
اذهب إلى ( Settingsاإلعدادات) > ( Image Settingsإعدادات الصورة) >
( Brightnessالسطوع)
اضغط على <  > /لضبط السطوع ،يمكن ضبط السطوع من  0إلى .100
اضغط على زر  OKعند االنتهاء.

( Contrastالتباين)
كلما ارتفعت القيمة ،زاد مستوى التباين بالصورة ،استخدم هذا العنصر لضبط أقصى
مستوى من اللون األبيض بعد ضبط إعداد السطوع ليتناسب مع الدخل المحدد وبيئة
العرض.
اذهب إلى ( Settingsاإلعدادات) > ( Image Settingsإعدادات الصورة) > ( Contrastالتباين)
اضغط على <  > /لضبط التباين ،يمكن ضبط التباين من  50-إلى .50
اضغط على زر  OKعند االنتهاء.
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تحسين الصورة بالشكل األمثل
تحديد وضع العرض

يتمتع جهاز العرض بضبط مسبق ذي عدد من أوضاع الصور المعدة مسبقاً ،بحيث يمكنك االختيار من بينها بما يتناسب مع بيئة
التشغيل ونوع صورة إشارة الدخل.
لتحديد وضع تشغيل يناسب احتياجاتك ،يمكنك اتباع إحدى الخطوتين التاليتين.
اذهب إلى ( Settingsاإلعدادات) > ( Display Modeوضع العرض).

اضغط ألعلى  /ألسفل الختيار الوضع المطلوب.
اضغط على زر  OKعند االنتهاء.

وضع العرض

Brightest
عا)
(أكثر سطو ً
Standard
(قياسي)
Theater
(المسرح)

الوضع
ى ممكن،
مستو
أقصى
إلى
المعروضة
الصورة
يعمل على زيادة سطوع
ً
يناسب هذا الوضع البيئات التي تتطلب أعلى درجة من السطوع ،مثل
استخدام جهاز العرض في غرف مضاءة جيدًا.
عرض الصورة بمستوى قياسي من التباين والسطوع والحدة.
يحسن صورة األفالم.

 - Harman Kardonضبط إعدادات الصوت
يكون لتعديالت الصوت التي يتم إجراؤها كما هو موضح أدناه تأثير على سماعة جهاز العرض.

كتم الصوت
اذهب إلى ( Settingsاإلعدادات) > ( MUTE > Harman Kardonكتم).
اضغط على <  > /لضبط ( ON / OFFتشغيل/إيقاف).
اضغط على زر  OKعند االنتهاء.
إن أمكن يمكن الضغط على

(كتم الصوت) بوحدة التحكم عن بعد لتشغيل الصوت في جهاز العرض بين وضعي التشغيل واإليقاف.

ضبط مستوى الصوت
اذهب إلى ( Settingsاإلعدادات) > ( Audio Volume > Harman Kardonمستوى الصوت).
اضغط على <  > /لضبط مستوى الصوت ،يمكن ضبط المستوى من  0إلى .20
اضغط على زر  OKعند االنتهاء.
فإن أتيح لك فباإلمكان الضغط على زري

أو

على وحدة التحكم من بعد لضبط مستوى الصوت.
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ضبط وضع الصوت
اذهب إلى ( Settingsاإلعدادات) > ( Audio Mode > Harman Kardonوضع الصوت)
اضغط ألعلى  /ألسفل الختيار الوضع المطلوب.
اضغط على زر  OKعند االنتهاء.
األفالم
محسن الصوت
آالتي

وضع الصوت

الوضع
يحسن نقاء الصوت ليناسب نوعية معينة من األفالم.

فإن أتيح لك فباإلمكان الضغط على زر  Harman Kardonعلى وحدة التحكم من بعد لضبط وضع الصوت.

ضبط إعدادات مصدر الضوء
اذهب إلى ( Settingsاإلعدادات) > ( Light Source Modeوضع مصدر الضوء).
اضغط ألعلى  /ألسفل الختيار الوضع المطلوب.
اضغط على زر  OKعند االنتهاء.
إلطالة عمر اإلسقاط قدر اإلمكان ،يمكنك إجراء اإلعدادات التالية عبر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

( Fullكامل)
Light Source
( Modeوضع مصدر
الضوء)

( Ecoاقتصادي)

الوضع
•الوضع االفتراضي عند
التوصيل بمهايئ طاقة.
•الوضع االفتراضي عند
استخدام الجهاز بالبطارية
المضمنة.

Extended Eco
(اقتصادي موسع)
Battery Saving
(توفير البطارية)

وقت التشغيل للبطارية
 2.5ساعات
 3ساعات
 4ساعات
 6ساعات

يؤدي استخدام وضع ( Battery Savingالحفاظ على البطارية) إلى خفض ضجيج النظام واستهالك طاقة أقل .في حالة اختيار
وضع ( Battery Savingالحفاظ على البطارية) يتم خفض خرج الضوء وتصبح الصور المعروضة أكثر إعتاماً.
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إعادة تعيين كافة اإلعدادات
يعيد كافة اإلعدادات إلى قيم المصنع المعينة مسبقًا،
وتظل اإلعدادات التالية كما هي( Language :اللغة)( Keystone ،االنحراف)
اذهب إلى ( Settingsاإلعدادات) > ( Reset Settingsإعادة تعيين كافة اإلعدادات) > ( All Settingsكل اإلعدادات)
اضغط على <  > /الختيار عنصر ( Reset / Cancelإعادة تعيين  /إلغاء).
اضغط على زر  OKعند االنتهاء.

حماية العين
لحماية عين الطفل عند التعرض المباشر لألشعة المباشرة ،وذلك عند اقتراب هدف من العدسة ،تقوم هذه الخاصية بالتحول تلقائيا
إلى صورة فارغة.
المسافة 30 :سم  30 /درجة بين العدسة والكائن

 30سم 30 /درجة

الكائن
اذهب إلى ( Settingsاإلعدادات) > ( Eye Protectionحماية العين)
اضغط على <  > /لتحديد ( ON / OFFتشغيل/إيقاف) المستشعر.
اضغط على زر  OKعند االنتهاء.

عرض ملف مختلف
اذهب إلى ( Homepageالصفحة الرئيسية) > مصدر الدخل المختار.
قم بتوصيل جهاز:
•قارئ USB
•وحدة التخزين المحلي
•Micro SD
استخدم سهمي ألعلى وألسفل وزر < >/الختيار الملف الذي تريده ،ثم اضغط على زر .OK
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لملف واحد :اضغط على زر  OKعند االنتهاء.
لملفات متعددة :انقر فوق ( Selectاختيار) ،ستظهر مربعات أمام كل الملفات ،اضغط على  OKوانتقل ألعلى أو ألسفل الختيار
عدة ملفات .ثم حدد ( Copyنسخ)( Paste /لصق)( Cut /قص)( Delete /حذف) تحت زر ( Selectاختيار) .اذهب إلى
الصفحة الرئيسية واختر المصادر مرة أخرى ،ثم الصق الملفات المختارة في المكان الذي تريده.

 الصورة الفوتوغرافية :دعم عرض الشرائح. الفيديو :دعم التكرار. -الموسيقى :دعم التكرار  /التبديل.
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اضغط على زر  OKفي وحدة التحكم عن بعد أو  Enterفي لوحدة المفاتيح إلظهار شريط التحكم عند تشغيل الفيديو  /الموسيقى
 /الصورة.
تحكم في التشغيل باستخدام األزرار التالية.
الفيديو

الصور
انتقال للخلف

انتقال للخلف

تشغيل

انتقال سريع للخلف

التالي

تشغيل

تكبير

إيقاف مؤقت

تصغير

انتقال سريع لألمام

تدوير (لليسار)

التالي

تدوير (لليمين)

ضبط مستوى الصوت

أخرى (بما في ذلك إعدادات العرض ثالثي
األبعاد)

أخرى (بما في ذلك إعدادات العرض ثالثي
األبعاد)

تنسيق ملفات  Officeالمدعوم
العناصر
.I

وظيفة عرض
المستندات

.II

دعم لغة الواجهة

المؤشرات

1

doc/docx

القدرة على فتح وقراءة ملفات بتنسيق .doc/docx

2

xls/xlsx

القدرة على فتح وقراءة ملفات بتنسيق .xls/xlsx

3

ppt/pptx

القدرة على فتح وقراءة ملفات بتنسيق .ppt/pptx

4

Pdf

القدرة على فتح وقراءة ملفات بتنسيق .Pdf

1

دعم  44لغة للواجهة

اإلنجليزية ،الصينية المبسطة ،الصينية ( ،)TWالصينية ( ،)HKاإلسبانية
( ،)LAالفرنسية ( ،)EU), PT (EU), PT (BRاأللمانية ،الروسية،
اإليطالية ،السويدية ،اإلسبانية ( ،)EUالكورية ،العربية ،الفارسية ،الصربية،
البوسنية ،المقدونية ،البلغارية ،األوكرانية ،اليونانية ،النرويجية ،الدنماركية،
التشيكية ،المجرية ،السلوفاكية ،البولندية ،الرومانية ،الفنلندية ،اإلستونية،
الالتفية ،اللتوانية ،اإلنجليزية ،السلوفينية ،الكرواتية ،التركية ،الفيتنامية ،البهاسا
اندونيسيا ،الهولندية ،الماليو ،التايالندية ،الهندية ،العبرية ،البورمية ،كاتالونية.


نصائح الستخدام قارئ :USB
 قد ال تعمل بعض أجهزة تخزين  USBبشكل صحيح. إن كنت تستخدم كبل تطويل  USBفقد ال يتم التعرف على جهاز  USBأو ال يعمل بشكل صحيح. ال تستخدم إال أجهزة تخزين  USBالمهيأة على نظام  Windows FAT32أو نظام الملفات .NTFSكبيرا جدًا أو إذا كان المستخدم ينتقل بسرعة إلى الصفحة التالية فسيستغرق تحميل الملف بعض الوقت.
إذا كان حجم الملفً
قد تتلف البيانات في جهاز تخزين  ،USBفاحرص على نسخ الملفات الهامة احتياطيًا .تحديث البيانات مسؤولية المستخدم ،والشركة المصنعة ليستمسؤولة عن فقدان البيانات.
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تنسيق دعم الوسائط المتعددة
الترميز

االمتداد
Xvid, H.264

فيديو

.xvid

MP3

صوت

.avi

H.264/MPEG 4

فيديو

.mp4
.m4v

AAC

صوت

.mov

H.264

فيديو

.mkv

H.264, MPEG2

فيديو

.ts
.trp

MP3/AAC

صوت

MPEG1, MPEG2

فيديو

DVD-LPCM

صوت

MPEG1

فيديو

.tp
.mts
.m2ts
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.vob
.mpg

استخدام وظيفة ثالثي األبعاد
تتميز هذه السينما المحمولة بوظيفة ثالثية األبعاد والتي تتيح لك إمكانية االستمتاع بأفالم ومقاطع فيديو وأحداث رياضية ثالثية
األبعاد بطريقة أكثر واقعية من خالل عرض عمق الصور .ويجب عليك ارتداء نظارة ثالثية األبعاد لمشاهدة الصور ثالثية األبعاد.
إذا كانت اإلشارة ثالثية األبعاد مدخلة من جهاز متوافق مع  HDMI 1.4aفستقوم السينما المحمولة باكتشاف إشارة معلومات
التزامن ثالثي األبعاد ،وبعد اكتشاف اإلشارة تعرض الصور بتنسيق ثالثي األبعاد تلقائيًا.
لتعطيل وظيفة ثالثي األبعاد:
1اضغط على  OKلينبثق شريط عناصر التحكم عند تشغيل الفيديو.2حدد رمز إعدادات  3Dلعرض قائمة ( 3D Settingsإعدادات  )3Dفي الزاوية اليمنى السفلى.3حدد خيار اكتشاف  3Dذاتيا ،وقم بتغيير اإلعداد إلى ( Autoتلقائي).عند تشغيل وظيفة التزامن ثالثي األبعاد:
•سينخفض مستوى سطوع الصورة المعروضة.
•ال يمكن ضبط ( Color Modeوضع األلوان).
إذا اكتشفت انعكاس عمق الصورة الثالثية األبعاد فاضبط وظيفة ( 3D Sync Invertعكس تزامن ثالثي األبعاد) على ON
(تشغيل) لتصحيح المشكلة.
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قائمة عناصر تحكم الفيديو

قائمة البيانات المعروضة على الشاشة
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نظام قوائم البيانات المعروضة على الشاشة
نظام القوائم
يرجى مالحظة أن قوائم المعلومات المعروضة على الشاشة تختلف تبعًا لنوع اإلشارة المحددة.
فضال عن أن عناصر القائمة تكون متاحة عندما يكشف جهاز العرض عن إشارة صالحة واحدة على األقل .وإذا لم يكن هناك
أجهزة متصلة بجهاز العرض أو لم يتم الكشف عن أية إشارة ،فلن يمكن الوصول إال لعناصر محدودة في القائمة.
الوصول للقائمة

المصدر

HDMI

USB-C

قارئ USB

تشغيل

تحديد

المخزن المحلي

تشغيل

تحديد

Micro SD

تشغيل

تحديد

الخيارات

القائمة الفرعية
اكتشاف ثالثي األبعاد ذاتيا

يدوي /تلقائي

تحويل ثالثي األبعاد

بدون /جنبا إلى جنب /من أعلى إلى أسفل /ملء اإلطار/
اإلطار المتتابع  /الخط البديل

عكس المزامنة ثالثية األبعاد

تشغيل  /إيقاف

تدرج األلوان

النطاق100 ~ 0 :

الحدة

النطاق100 ~ 0 :

التشبع

النطاق100 ~ 0 :

اكتشاف ثالثي األبعاد ذاتيا

يدوي /تلقائي

تحويل ثالثي األبعاد

بدون /جنبا إلى جنب /من أعلى إلى أسفل /ملء اإلطار/
اإلطار المتتابع  /الخط البديل

عكس المزامنة ثالثية األبعاد

تشغيل  /إيقاف

تدرج األلوان

النطاق100 ~ 0 :

الحدة

النطاق100 ~ 0 :

التشبع

النطاق100 ~ 0 :

شريط عناصر تحكم الفيديو
(يظهر مع األيقونة)

ترجيع /تقديم/ترجيع سريع /تقديم سريع /تشغيل /إيقاف
مؤقت /مستوى الصوت /اإلعدادات

شريط عناصر تحكم الصور
(يظهر مع األيقونة)

ترجيع /تشغيل /تقديم /تكبير /تصغير /تدوير /إعدادات

شريط عناصر تحكم الموسيقى
(يظهر مع األيقونة)

ترجيع /تشغيل /تقديم /تكرار /تبديل

نسخ /لصق /قص /حذف
شريط عناصر تحكم الفيديو
(يظهر مع األيقونة)

ترجيع /تقديم/ترجيع سريع /تقديم سريع /تشغيل /إيقاف
مؤقت /مستوى الصوت /اإلعدادات

شريط عناصر تحكم الصور
(يظهر مع األيقونة)

ترجيع /تشغيل /تقديم /تكبير /تصغير /تدوير /إعدادات

شريط عناصر تحكم الموسيقى
(يظهر مع األيقونة)

ترجيع /تشغيل /تقديم /تكرار /تبديل

نسخ /لصق /قص /حذف
شريط عناصر تحكم الفيديو
(يظهر مع األيقونة)

ترجيع /تقديم/ترجيع سريع /تقديم سريع /تشغيل /إيقاف
مؤقت /مستوى الصوت /اإلعدادات

شريط عناصر تحكم الصور
(يظهر مع األيقونة)

ترجيع /تشغيل /تقديم /تكبير /تصغير /تدوير /إعدادات

شريط عناصر تحكم الموسيقى
(يظهر مع األيقونة)

ترجيع /تشغيل /تقديم /تكرار /تبديل

نسخ /لصق /قص /حذف
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الوصول للقائمة

المصدر

إعدادات الصورة

القائمة الفرعية
نسبة العرض إلى االرتفاع

تلقائي 9:16 / 3:4 /

تصحيح التشوه شبة المنحرف تلقائيًا

تشغيل  /إيقاف

انحراف عمودي

مدى الفولتية)0( 40-~ 40+ :

السطوع

النطاق100 ~ 0 :

التباين

اإلعدادات

النطاق50 ~ 50- :

وضع العرض

األكثر سطوعًا /قياسي /مسرح /موسيقى

اللغة

English/ France / Germany/
Italian/ Spanish/ Russian/ 繁體
中文/ 简体中文/ 日本語/ 한국어/
Swedish/ Dutch/ Turkish/ Czech/
Portuguese/ Thai/ Polish/
Finnish/Arabic/ Indonesi/ Hindi/
Vietnam

Harman Kardon

كتم الصوت

تشغيل  /إيقاف

مستوى الصوت

المدى)10( 20~ 0:

وضع الصوت

أفالم /محسن الصوت  /آالتي

وضع مصدر الضوء

كامل /اقتصادي /اقتصادي موسع /توفير
البطارية

إعادة تعيين اإلعدادات

إعادة تعيين الكل

حماية العين

تشغيل  /إيقاف

إعادة تعيين/إلغاء

الخلفية

وضع العرض
المعلومات

الخيارات

سعة المخزن المحلي
إصدار البرامج الثابتة
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ورقة المواصفات
المواصفات
0,2” WVGA

نظام اإلسقاط
الدقة األصلية

TM

DLP

480x854
250lm

السطوع
نسبة التباين

1:120000

لون الشاشة

 1.07مليون لون
LED

مصدر الضوء
عمر مصدر الضوء
()Nor/SuperEco

 30000ساعة

فولطية المصباح
العدسة

 10 RGB LEDوات
البعد البؤري =  ،1.7البعد البؤري =  5.5مم
%5-/+%100

إزاحة اإلسقاط
نسبة الطرح

1.2

حجم الصورة

’’100-‘‘24

مسافة الطرح

 38بوصة عند  1م
 40 -/+درجة (رأسي)

التشوه

ثابت

الزوم البصري

25dB

ضوضاء الصوت (اقتصادي)
المخزن المحلي

إجمالي  16جيجابايت
(مساحة تخزين  12جيجابايت متاحة)

الدقة المدعومة

 )480 x 640( VGAإلى دقة عالية كاملة ()1080 x 1920

توافق HDTV

 480بكسل 480 ،بوصة 576 ،بكسل 576 ،بوصة 720 ،بكسل 1080 ،بكسل 1080 ،بوصة
 15هيرتز~135ك هيرتز

التردد األفقي

 120 ~ 23هيرتز

معدل المسح العمودي
الدخل

)HDMI 1.4 / HDCP 1.4( 1

HDMI / HDCP
بطاقة SD

( Micro SDدعم حتى  32جيجا بايت)SDHC ،

USB-C

 5( 1فولت 2 /أمبير)

الخرج
1

خرج صوت ( 3.5مم)

عدد  3وات مكعب 2 x

مكبر الصوت

)1 (5V/ 1A

 USBمن نوع ( Aطاقة)
أخرى
فولطية اإلمداد بالكهرباء

 3.42أمبير
.19فولت
(دخل المهايئ  240-100فولت عند  60/50هيرتز)
 45وات عند  100فولت تيار متردد
االستعداد 0.5< :وات

استهالك الطاقة

 40-0درجة مئوية

درجة حرارة التشغيل

اللون

علبة كرتون

 0.75كج

الوزن الصافي
األبعاد (العض×العمق×االرتفاع) شامل
قدم الضبط

40x126x146مم
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اللغة

اإلنجليزية ،الفرنسية ،اإلسبانية ،التايالندية ،الكورية ،األلمانية ،اإليطالية ،الروسية ،السويدية ،الهولندية،
البولندية ،التشيكية ،الصينية ،الصينية ،اليابانية ،التركية ،البرتغالية ،الفنلندية ،اإلندونيسية ،الهند ،العربية،
الفيتنامية

الملحقات القياسية
كبل الطاقة

1

وحدة التحكم عن بعد

1

QSG

1
1( 1م)

كبل USB-C
الملحق االختياري

نعم (لمناطق معينة فقط)

بطاقة الضمان

1

حقيبة الحمل
خريطة المزايا
SuperColor

●

3D Blu-ray

●

3D Ready

●

SonicExpert

●

SonicMode

●

إسقاط بزاوية إمالة  360درجة

●

الوضع الطولي

●

محور رأسي تلقائي

●

قارئ USB

●

تشغيل سريع

●

إيقاف التشغيل السريع

●

حماية العين

●
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توقيت فيديو  HDMIالمدعوم
التوقيت

الدقة

التردد األفقي (كيلو هرتز)

التردد العمودي (هرتز)

تردد الساعة النقطية
(ميجا هرتز)

480i

480 x )1440( 720

15.73

59.94

27

480p

480 x 720

31.47

59.94

27

576i

576 x )1440(720

15.63

50

27

576p

576 x 720

31.25

50

27

720/50p

720 x 1280

37.5

50

74.25

720/60p

720 x 1280

45.00

60

74.25

1080/24P

1080 x 1920

27

24

74.25

1080/25P

1080 x 1920

28.13

25

74.25

1080/30P

1080 x 1920

33.75

30

74.25

1080/50i

1080 x 1920

28.13

50

74.25

1080/60i

1080 x 1920

33.75

60

74.25

1080/50P

1080 x 1920

56.25

50

148.5

1080/60P

1080 x 1920

67.5

60

148.5
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 المدعومHDMI توقيت أفالم الكمبيوتر بتنسيق
)الساعة (ميجاهرتز

)التردد األفقي (كيلو هرتز

)معدل التحديث (هرتز

وضع

25.175

31.469

59.940

VGA_60

31.500

37.861

72.809

VGA_72

31.500

37.500

75.000

VGA_75

36.000

43.269

85.008

VGA_85

52.500

61.910

119.518

VGA_120

28.3221

31.469

70.087

720x400_70

36.000

35.156

56.250

SVGA_56

40.000

37.879

60.317

SVGA_60

50.000

48.077

72.188

SVGA_72

49.500

46.875

75.000

SVGA_75

56.250

53.674

85.061

SVGA_85

83.000

77.425

119.854

SVGA_120

65.000

65.000

60.004

XGA_60

75.000

75.000

70.069

XGA_70

78.750

78.750

75.029

XGA_75

94.500

94.500

84.997

XGA_85

137.750

137.750

119.804

XGA_120

108.000

67.500

75.00

75_864 x 1152

68.25

47.396

60

60_768 x 1280

79.5

47.776

59.870

60_768 x 1280

102.25

60.289

74.893

75_768 x 1280

117.50

68.633

84.837

85_768 × 1280

الدقة

480 x 640

400 x 720

600 x 800

768 x 1024

864 x 1152

768 x 1280

83.500

49.702

59.810

WXGA_60

106.500

62.795

74.934

WXGA_75

122.500

71.554

84.880

WXGA_85

108.000

63.981

60.020

SXGA_60

135.000

79.976

75.025

SXGA_75

157.500

91.146

85.024

SXGA_85

108

60.000

60.000

60_960 x 1280

148.500

85.938

85.002

85_960 x 1280

85.500

47.712

60.015

60_768 x 1360

768 x 1360

60_768 x 1366

768 x1366

800 x 1280

1024 x 1280

960 x 1280

88.75

55.469

60

WXGA+_60

106.500

55.935

59.887

WXGA+_60

136.75

70.635

74.984

WXGA+_75

157.000

80.430

84.842

WXGA+_85

121.750

65.317

59.978

SXGA+_60

1050X1400

162.000

75.000

60.000

UXGA

1200x1600
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900 x 1440

معدل التحديث (هرتز)

التردد األفقي (كيلو هرتز)

الساعة (ميجاهرتز)

الدقة

وضع

59.883

64.674

119.000

59.954

65.290

146.250

1050 x 1680

60_1050x1680

1200 x 1920

60_1200x1920

59.950

74.038

154.000

 480x640عند  67هرتز

MAC13

66.667

35.000

30.240

 624x832عند  75هرتز

MAC16

74.546

49.722

57.280

 768x1024عند  75هرتز

MAC19

75.020

60.241

80.000

 870x1152عند  75هرتز

MAC21

75.06

68.68

100.00

توقيت الثالثي األبعاد المدعوم
 BlueRay3D( HDMI/DP 3Dبدون إطار)
اإلشارة

الدقة (نقاط)

نسبة العرض إلى االرتفاع

معدل التحديث (هرتز)

مدعوم

تعبئة اإلطار
1080p

1080 x 1920

9:16

24/23.98

نعم

720p

720 x 1280

9:16

60/59.94/50

نعم

1080i

1080 x 1920

جنبًا إلى جنب
9:16

60/59.94/50

نعم

أعلى وأسفل
1080p

1080 x 1920

9:16

24/23.98

نعم

720p

720 x 1280

9:16

60/59.94/50

نعم

) 3D (HDMI/USB Cإعداد يدوي
اإلشارة

الدقة (نقاط)

نسبة العرض إلى االرتفاع

معدل التحديث (هرتز)

مدعوم

SVGA

600 x 800

3:4

**120 / *60

نعم

XGA

768 x 1024

3:4

**120 / *60

نعم

HD

720 x 1280

9:16

**120 / *60

نعم

WXGA

800 x 1280

9:16

**120 / *60

نعم

)HDTV (1080p

1080 x 1920

9:16

60

نعم

 480( SDTVبوصة)***

480 x 720

إلشارة الفيديو
9:16 / 3:4

مالحظة:
* إشارة  60هيرتز مدعومة للعرض جنبا إلى جنب ومن أعلي ألسفل واإلطار المتتابع
** إشارات  120هرتز مدعومة لتنسيق اإلطار المتتابع فقط
*** إشارة الفيديو ( 480 SDTVبوصة) مدعومة لتنسيق اإلطار المتتابع.
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60

ال

توقيت  USB-Cالمدعوم
التوقيت

الدقة

التردد األفقي (كيلو هرتز)

تردد رأسي (هرتز)

تردد الساعة النقطية
(ميجا هرتز)

480i

480 x )1440( 720

15.73

59.94

27

480p

480 x 720

31.47

59.94

27

576i

576 x )1440( 720

15.63

50

27

576p

576 x 720

31.25

50

27

720/50p

720 x 1280

37.5

50

74.25

720/60p

720 x 1280

45.00

60

74.25

1080/24P

1080 x 1920

27

24

74.25

1080/25P

1080 x 1920

28.13

25

74.25

1080/30P

1080 x 1920

33.75

30

74.25

1080/50i

1080 x 1920

28.13

50

74.25

1080/60i

1080 x 1920

33.75

60

74.25

1080/50P

1080 x 1920

56.25

50

148.5

1080/60P

1080 x 1920

67.5

60

148.5
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دعم العمالء
للحصول على الدعم الفني أو خدمة المنتج ،انظر الجدول التالي أو اتصل بالبائع الذي اشتريت منه المنتج.
مالحظة :ستحتاج إلى معرفة الرقم التسلسلي للمنتج.
المنطقة/القطر

الموقع على شبكة اإلنترنت

رقم التليفون

اﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ap.viewsonic.com/me/

اتصل بالبائع المحلي

ضمان محدود
ViewSonic® العارض
What the warranty covers:
ViewSonic warrants its products to be free from defects in material and workmanship, under normal
use, during the warranty period. If a product proves to be defective in material or workmanship during
the warranty period, ViewSonic will, at its sole option, repair or replace the product with a like product.
Replacement product or parts may include remanufactured or refurbished parts or components.
Limited Three (3) year General Warranty
Subject to the more limited one (1) year warranty set out below, North and South America: Three
(3) years warranty for all parts excluding the lamp, three (3) years for labor, and one (1) year for the
original lamp from the date of the first consumer purchase.
Other regions or countries: Please check with your local dealer or local ViewSonic office for the
warranty information.
Limited One (1) year Heavy Usage Warranty:
Under heavy usage settings, where a projector’s use includes more than fourteen (14) hours average
daily usage, North and South America: One (1) year warranty for all parts excluding the lamp, one (1)
year for labor, and ninety (90) days for the original lamp from the date of the first consumer purchase;
Europe: One (1) year warranty for all parts excluding the lamp, one (1) year for labor, and ninety (90)
days for the original lamp from the date of the first consumer purchase.
Other regions or countries: Please check with your local dealer or local ViewSonic office for the
warranty information.
Lamp warranty subject to terms and conditions, verification and approval. Applies to manufacturer’s
installed lamp only. All accessory lamps purchased separately are warranted for 90 days.
Who the warranty protects:
This warranty is valid only for the first consumer purchaser.
What the warranty does not cover:
1.Any product on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2.Damage, deterioration or malfunction resulting from:
a.Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, improper
maintenance, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied
with the product.
b.Operation outside of product specifications.
c.Operation of the product for other than the normal intended use or not under normal
conditions.
d.Repair or attempted repair by anyone not authorized by ViewSonic.
e.Any damage of the product due to shipment.
f.Removal or installation of the product.
g.Causes external to the product, such as electric power fluctuations or failure.
h.Use of supplies or parts not meeting ViewSonic’s specifications.
i.Normal wear and tear.
j.Any other cause which does not relate to a product defect.
3.Removal, installation, one way transportation, insurance, and set-up service charges.

How to get service:
1.For information about receiving service under warranty, contact ViewSonic Customer Support
(Please refer to Customer Support page). You will need to provide your product's serial number.
2.To obtain warranty service, you will be required to provide (a) the original dated sales slip, (b)
your name, (c) your address, (d) a description of the problem, and (e) the serial number of the
product.
3.Take or ship the product freight prepaid in the original container to an authorized ViewSonic
service center or ViewSonic.
4.For additional information or the name of the nearest ViewSonic service center, contact
ViewSonic.
Limitation of implied warranties:
There are no warranties, express or implied, which extend beyond the description contained herein
including the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose.
Exclusion of damages:
ViewSonic's liability is limited to the cost of repair or replacement of the product. ViewSonic shall not
be liable for:
1.Damage to other property caused by any defects in the product, damages based upon
inconvenience, loss of use of the product, loss of time, loss of profits, loss of business
opportunity, loss of goodwill, interference with business relationships, or other commercial loss,
even if advised of the possibility of such damages.
2.Any other damages, whether incidental, consequential or otherwise.
3.Any claim against the customer by any other party.
4.Repair or attempted repair by anyone not authorized by ViewSonic.
Effect of state law:
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state
to state. Some states do not allow limitations on implied warranties and/or do not allow the exclusion
of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.
Sales outside the U.S.A. and Canada:
For warranty information and service on ViewSonic products sold outside of the U.S.A. and Canada,
contact ViewSonic or your local ViewSonic dealer.
The warranty period for this product in mainland China (Hong Kong, Macao and Taiwan Excluded) is
subject to the terms and conditions of the Maintenance Guarantee Card.
For users in Europe and Russia, full details of warranty provided can be found in www.
viewsoniceurope.com under Support/Warranty Information.
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