PLED-W600/PLED-W800
جهاز العرض الضوئي LED
دليل المستخدم

رقم الطرازVS15897/VS15898 :

شك ًرا لك على اختيار ViewSonic
على مدار  25عامًا من احتالل الريادة عالميًا في مجال توفير الحلول المرئية ،تلتزم  ViewSonicبتجاوز 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

i

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 الرقميةً ،
وفقا 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 ً
وفقا 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.
أخصائي الراديو أو التليفزيون من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة الالزمة.
•استشارة الموزع أو أحد
ّ
تحذير :أنت على دراية بأن أي تغييرات أو تعديالت لم يتم اعتمادها صراحة من ِقبل 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  2004/108/ECوالنشرة
اإلرشادية الخاصة بالفولطية المنخفضة رقم .2006/95/EC
المعلومات التالية لدول االتحاد األوروبي فقط:
تتوافق العالمة مع توجيهات مخلفات المعدات اإللكترونية والكهربائية .)WEEE) 2002/96/EC
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.
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بيان التوافق مع توجيه RoHS2
ً
ً
ومتوافقا مع التوجيه  2011/65/EUالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس
مطابقا
ُروعي في تصميم هذا المنتج وتصنيعه أن يأتي
المعني بحظر استخدام مواد خطرة بعينها في المعدات الكهربائية واإللكترونية (وهو التوجيه المعروف باسم )RoHS2 Directive؛
ومن ثم فإن هذا المنتج يعتبر ملتزمًا 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 ً
وفقا لما يلي:
أمثلة للمكونات المستثناة:
.1الزئبق في مصابيح الفلورسنت من الكاثود البارد ومصابيح الفلورسنت من اإللكترود الخارجي ( CCFLو )EEFLألغراض
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.
 .2الرصاص في زجاجة من أنابيب األشعة الكاثودية.
 .3الرصاص في زجاجة من أنابيب الفلوروسنت ال يتجاوز وزنها نسبة .0.2%
 .4الرصاص كعنصر مسبوك باأللمنيوم بنسبة تصل إلى  0.4%رصاص وز ًنا.
 .5سبيكة نحاس تحتوي على ما يصل إلى  4%رصاص وز ًنا.
 .6الرصاص الداخل في سبائك اللحام عالية الحرارة (مثل السبائك التي يمثل الرصاص نسبة  85%أو أكثر من وزنها).
ً
فضال عن الخزف العازل كهربيًا في
.7المكونات الكهربائية أو اإللكترونية المحتوية على الرصاص الممتزج بالزجاج أو الخزف،
المكثفات مثل األجهزة اإللكتروضغطية أو في المركبات المصفوفية الخزفية أو الزجاجية.
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التنبيهات والتحذيرات
 .1اطلع على هذه اإلرشادات.
 .2التزم بهذه اإلرشادات.
 .3انتبه إلى جميع التحذيرات.
 .4اتبع كل اإلرشادات.
 .5ال تستخدم هذه الوحدة بالقرب من الماء.
ّ .6
نظف باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
 .7ال تسد أية فتحات للتهوية .وقم بتركيب هذه الوحدة ً
وفقا ألرشادات الشركة المُصنعة.
 .8ال تركب بالقرب من أية مصادر تسخين ،مثل الرادياتيرات ،أو السخانات ،أو المواقد ،أو أجهزة أخرى (بما في ذلك المضخمات)
التي تصدر حرارة.
 .9ال 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.
خصوصا عند المقبس .قم بتوافق المقابس مع النقطة التي تخرج منها هذه
.10قم بحماية كبل الطاقة من التخطي فوقه أو الضغط عليه
ً
المقابس من الوحدة .وتأكد من مخرج الطاقة يقع بالقرب من الوحدة؛ وبالتالي يمكن الوصول إليه بسهولة.
 .11ال تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي توصي الجهة المصنعة بها.
.12ال تستخدم الجهاز إال مع عربة ،أو حامل ،أو حامل ثالثي القوائم ،أو سناد قوسي ،أو منضدة تم وصفها من ِقبل
الشركة المصنّعة .وعند استخدام عربة الجرَ ،
توخ الحذر عند نقل العربة/تركيب الوحدة لتجنب حدوث أضرار من
االنقالب.
.13قم بفصل هذه الوحدة عن مصدر التيار في حالة عدم االستخدام لفترات زمنية طويلة.
.14ارجع 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،
بشكل طبيعي ،أو في حالة سقوطها على األرض.
أو إذا تعرضت الوحدة لألمطار أو الرطوبة ،إذا لم يتم تشغيل الوحدة
ٍ
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معلومات خاصة بحقوق الطبع والنشر
حقوق الطبع والنشر © لعام  2014محفوظة 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

v

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.
يوفر لك قرص  ViewSonicالمدمج ً
أيضا فرصة لطباعة نموذج تسجيل المنتج .وبعد إكماله ،يُرجى إرساله بالبريد أو الفاكس إلى
مكتب  ViewSonicالمعني .للعثور على نموذج التسجيل ،استخدم المسار "."CD\Registration\:
يمثّل تسجيل المنتج أفضل إعداد لك لتلبية متطلبات خدمة العمالء في المستقبل.
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.

معلومات لالحتفاظ بها في سجالتك
اسم المنتج:
رقم الموديل:
رقم الوثيقة:
الرقم التسلسلي:
تاريخ الشراء:

PLED-W600/PLED-W800
ViewSonic LED Projector
VS15897/VS15898
PLED-W600/PLED-W800_UG_ARB Rev. 1A 08-25-14

التخلص من المنتج في نهاية دورة حياته
شكرا لك على االنضمام إلى الحوسبة الذكية والخضراء.
تحترم شركة  ViewSonicالبيئة وهي تلتزم بالعمل والعيش في بيئة سليمةً .
برجاء زيارة موقع  ViewSonicلتعلم المزيد.
الواليات المتحدة األمريكية وكنداhttp://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/ :
أوروباhttp://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/ :
تايوانhttp://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx :

vi

جدول المحتويات
مقدمة

عرض إعدادات النظام26......................................

9

العرض عبر 27........................................ USB

نظرة عامة على العبوة 9.......................................

العرض عبر 28....................................... Wi-Fi

نظرة عامة على المنتج 10.....................................

تهيئة االتصال الالسلكي (عبر وضع نقطة الوصول) 29....

وحدة التحكم عن بُعد11........................................

التركيب

تهيئة االتصال الالسلكي (عبر وضع العميل) 30.............

12

بث الوسائط31..................................................

التشغيل/إيقاف التشغيل12......................................

نسخ الشاشة32..................................................

ضبط ارتفاع الصورة المعروضة12..........................

ضبط إعدادات القائمة لمصدر الدخل الخارجي 33...........

ضبط الصورة المعروضة13..................................

استخدام القائمة الرئيسية 35....................................

توصيل مصدر الدخل  -جهاز HDMI/MHL
أو كمبيوتر14...................................................

37

الملحق

قائمة ملفات الوسائط المدعومة
(طراز  PLED-W800فقط) 37............................

َّ
المركب
توصيل مصدر الدخل  -دخل الصوت/الفيديو
(طراز  PLED-W800فقط) 15............................

المواصفات 42..................................................

إدخال بطاقة ( SDطراز  PLED-W800فقط) 15.......

استكشاف األخطاء وإصالحها43..............................

إدخال محرك أقراص  USBقابل لإلزالة
(طراز  PLED-W800فقط) 16............................
تثبيت جهاز العرض 16........................................

استخدام قائمة الوسائط المتعددة
(طراز  PLED-W800فقط)

17

كيفية استخدام قائمة الوسائط المتعددة17......................
عرض الصور الفوتوغرافية 19...............................
إعدادات الصور الفوتوغرافية20..............................
تشغيل ملفات الفيديو 21........................................
إعدادات الفيديو22..............................................
تشغيل الموسيقى23.............................................
إعدادات الموسيقى 24..........................................
عرض المستندات 25...........................................

8

مقدمة
نظرة عامة على العبوة
 فالرجاء، وإذا كان هناك أي جزء مفقود.أخرج محتويات العبوة وتحقق منها للتأكد من احتوائها على كل األجزاء المدرجة أدناه
.االتصال بخدمة العمالء التابعة لنا

مهايئ طاقة التيار المتردد

سلك طاقة التيار المتردد

جهاز العرض

)وحدة التحكم عن بُعد (مع بطاريتين

حقيبة الحمل اللينة

HDMI كبل

User Guide and
Installation Software

PLED-W800 & W600 DLP Projector

PC System Requirements
Intel® Pentium® processor
or greater running on
Windows® Platform, 4x
CD-ROM drive; 64MB or
more of available RAM;
800x600 color display.
Mac® System Requirements
Mac OS version 10.x; 4x
CD-ROM drive; 64MB or
more of available RAM;
800x600 color display.

Copyright © 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks,
registered or otherwise, are the property of their respective companies.
Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors
or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages
resulting from furnishing this meterial, or the performance or use of this product.
In the interest of continuing product improvement, ViewSonic Corporation
reserves the right to change product specifications without notice. Information in
this CD-ROM may change without notice, No part of this CD-ROM may be
copied, reproduced, or transmitted by any means, for any purpose without prior
written permission of ViewSonic Corporation.
08/01/11 • PLED-W500_UG • Made in China

)القرص المدمج (دليل المستخدم

دليل التشغيل السريع

. قد توجد بعض الملحقات المختلفة المخصصة لمناطق بعينها،نظرا الختالف االستخدامات من بلد إلى آخر
ً
ً تأكد من التخلص السليم من البطاريات المستعملة
.وفقا للوائح المحلية
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نظرة عامة على المنتج
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	-1قفل Kensington
 -2قرص ضبط التركيز
 -3زر السهم لليسار  /خفص مستوى الصوت ( )
 -4زر الطاقة ( )
 -5زر السهم ألسفل  /وضع الصوت ( )
	-6زر المصدر ()SOURCE
	-7زر السهم لليمين  /رفع مستوى الصوت ( )
 -8زر القائمة ()MENU
	-9زر السهم ألعلى  /وضع األلوان ( )
مستقبل األشعة تحت الحمراء
-10
ِ
موصل خرج الصوت
ِّ -11

١٣

SD CARD

١٧

موصل دخل الفيديو/الصوت
ِّ -12
 -13فتحة بطاقة SD
موصل HDMI/MHL
ِّ -14
موصل USB
ِّ -15
موصل الكمبيوتر
ِّ -16
 -17مكبر الصوت
 -18العدسة
 -19دخل التيار المستمر
 -20الفتحة الملولبة للحامل الثالثي
 -21الساق الرافعة

تمثِّل العناصر  3و 5ومن  7إلى  9أزرار وظائف ً
أيضا .وتختلف الوظائف حسب الوضع الحالي.

10

١٠ ١١ ١٢

AUDIO AV IN
OUT

وحدة التحكم عن بُعد

٢

	-1الطاقة
 -2مفتاح االختصار
*HDMI -3
 -4الكمبيوتر*
	-5الوسائط*USB/
	-6المزامنة التلقائية*
 -7المصدر*
 -8السهم ألعلى  /تصحيح التشوه
 -9إدخال
 -10السهم لليسار
 -11السهم لليمين
 -12السهم ألسفل  /تصحيح التشوه
 -13القائمة
 -14النمط
 -15خروج
 -16إرجاع سريع للخلف*
 -17السابق*
 -18التالي*
 -19تقديم سريع لألمام*
 -20إيقاف مؤقت*
 -21تشغيل*
 -22إيقاف*
 -23تجميد
 -24رفع مستوى الصوت
 -25قفل لوحة المفاتيح
 -26فارغ
 -27خفض مستوى الصوت
 -28تكبير/تصغير
 -29وضع األلوان
 -30وضع الصوت
 -31كتم الصوت

١

٤
٥

٣

٧

٦

٩

٨

١١

١٠

١٤

١٢

١٥

١٣

١٨

١٦

١٩
٢٢
٢٤
٢٥
٢٧
٢٨
٣١

١٧
٢٠
٢١
٢٣
٢٦
٢٩
٣٠

ال تعمل األزرار المميزة بعالمة النجمة “*” إال مع جهاز العرض  PLED-W800فقط.
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التركيب
التشغيل/إيقاف التشغيل
وصل سلك الطاقة بمقبس دخل التيار المستمر في
ِّ 1-1
جهاز العرض.

2-2أدخل القابس الموجود بنهاية سلك الطاقة في أحد مآخذ الطاقة.
يضيء مؤشر بيان الحالة باللون األحمر في وضع االستعداد.

3-3اضغط على زر الطاقة ( ) لتشغيل جهاز العرض أو إيقاف
تشغيله .يتحول مؤشر بيان الحالة إلىاللون األخضر عندما
يكون جهاز العرض في وضع التشغيل.

ضبط ارتفاع الصورة المعروضة
يشتمل جهاز العرض على ساق رافعة لضبط ارتفاع الصورة المعروضة.
لضبط االرتفاع:

لف الساق الرافعة لضبط موضع الصورة المعروضة على االرتفاع المطلوب.

ثوان ،فسيضبط جهاز العرض الصورة المعروضة
إذا تم تمكين وظيفة التصحيح التلقائي للتشوه ولم يحدث أي تغيير في غضون مدة من  2إلى ٍ 3
تلقائيًا باستخدام وظيفة التصحيح التلقائي للتشوه.
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ضبط الصورة المعروضة
مقاس الشاشة
شاشة 1610:
)(D
(بوصة)
24
32
40
48
56
64
72
80
100

مسافة العرض
)(A
(بوصة)
28.5
38.0
47.5
57.0
66.5
76.0
85.5
95.0
118.7

(متر)
0.61
0.81
1.02
1.22
1.42
1.63
1.83
2.03
2.54

(متر)
0.72
0.96
1.21
1.45
1.69
1.93
2.17
2.41
3.02

اضبط التركيز إلى أن تصبح الصورة واضحة.
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توصيل مصدر الدخل  -جهاز  HDMI/MHLأو كمبيوتر
توصيل جهاز HDMI/MHL

التوصيل بأجهزة جوال

التوصيل بكمبيوتر محمول/مكتبي

توصيل كمبيوتر (طراز  PLED-W800فقط)

التوصيل بكمبيوتر محمول/مكتبي

وصل الكمبيوتر أو جهاز  HDMIباستخدام كبل مناسب.
ِّ 1-1
2-2بعد تشغيل جهاز العرض ،اضغط على الزر  SOURCEفي لوحة التحكم أو الزر  .HDMI/COMPفي وحدة
التحكم عن بُعد لتحديد مصدر الدخل المناسب.
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َّ
المركب
توصيل مصدر الدخل  -دخل الصوت/الفيديو
(طراز  PLED-W800فقط)

للفيديوودخل
الصوت

*يندرج كبل الصوت/الفيديو
ضمن الملحقات االختيارية.

TM

التوصيل بجهاز 5 iPod Touch

التوصيل بمشغل أقراص DVD

وصل مصدر دخل الصوت/الفيديو.
ِّ 1-1
2-2بعد تشغيل جهاز العرض ،اضغط على الزر  SOURCEفي لوحة التحكم لتحديد مصدر الدخل المناسب.
مواصفات كبل الصوت/الفيديو
السن

١٢٣ ٤

1
فيديو َّ
مركب
أرضي
صوت (يمين)
صوت (يسار)

اإلشارة

فيديو َّ
مركب

2

أرضي

3

صوت (يمين)

4

صوت (يسار)

مسجلة للشركات التي تملكها.
كل أسماء الماركات والمنتجات األخرى هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية َّ
لم يتم إرفاق الكبالت المستخدمة في توصيل أجهزة خرج الفيديو؛ لذا يرجى االتصال ببائع الجهاز.
أجهزة  iPod nanoو iPod touchو iPhoneو( iPod classicاإلصدار  5أو أعلى).
صمم هذا الكبل ألجهزة  iPodو iPhoneوالهواتف الذكية ومشغالت الوسائط المحمولة المزودة بوظائف خرج التلفزيون .وال يُوصى باستخدامه
ُ
مع األجهزة التي تعمل بفولتية إشارة صوت أكبر من .0.3 Vrms
َّ
ال يدعم وضع الفيديو المركب إال مصدر دخل الفيديو.

إدخال بطاقة ( SDطراز  PLED-W800فقط)

CK

LO

أدخل بطاقة  SDفي الفتحة بحيث تكون نقاط التالمس الذهبية متجهة ألسفل.

إلخراج بطاقة  ،SDما عليك سوى سحبها للخارج من الفتحة.
ال تخرج بطاقة  SDأثناء عرض صور من البطاقة .فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلف البطاقة.
يدعم الجهاز بطاقة  SDبسعة حتى  32جيجابايت.
بطاقة  SDغير مرفقة بعبوة المنتج.
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إدخال محرك أقراص  USBقابل لإلزالة (طراز  PLED-W800فقط)
أدخل محرك أقراص ً USB
موصل  USBبالجانب الخلفي من جهاز العرض.
قابال لإلزالة في ِّ

يدعم الجهاز محركات أقراص  USBالقابلة لإلزالة بتنسيقي  FAT32و.NTFS

تثبيت جهاز العرض

ِّ
ً
حامال ثالثيًا قياسيًا في الفتحة الملولبة بجهاز العرض.
ركب

الفتحة الملولبة للحامل الثالثي

*حامل ثالثي قياسي
يندرج الحامل الثالثي ضمن الملحقات االختيارية.
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استخدام قائمة الوسائط المتعددة
(طراز  PLED-W800فقط)
كيفية استخدام قائمة الوسائط المتعددة
قائمة الصفحة الرئيسية

وحدة التحكم عن بُعد
زر السهم ألعلى
زر اإلدخال

زر السهم
لليمين

زر السهم لليسار

زر السهم ألسفل

زر القائمة

زر الخروج
لوحة التحكم

زر السهم ألعلى

اضغط على  p/qلتحديد عنصر القائمة الذي تريد الوصول إليه ثم
اضغط على  Enter/uللدخول إلى شاشة القائمة.
مالحظة
يظهر دليل أزرار في الجزء السفلي من معظم الشاشات .ويختلف الدليل حسب الوضع الحالي .اضغط على
الزر المطابق لتحديد الخيار أو العملية.

زر القائمة  /زر الخروج
COLOR

زر السهم لليمين
 /زر اإلدخال

MENU/
EXIT

AUDIO

زر السهم ألسفل
زر السهم لليسار
دليل األزرار

عمليات التشغيل العامة (باستخدام وحدة التحكم عن بُعد)
•للدخول إلى قائمة الصفحة الرئيسية ،استخدم الزر  Sourceلتغيير المصادر إلى أن تصل إلى .Media/USB
•استخدم  p/qلتحديد خيار القائمة الرئيسية المطلوب واضغط على  Enter/uلتأكيد التحديد.
•لتشغيل ملفات وسائط ،اضغط على  p/qلتحديد [( ]Multi-Mediaالوسائط المتعددة) واضغط على  Enter/uللدخول في
وضع مصدر البيانات .اضغط بعد ذلك على  p/qلتحديد مصدر البيانات المطلوب ثم اضغط على  Enter/uللدخول إلى القائمة
الفرعية ( Multi-Mediaالوسائط المتعددة).
•تختلف وظائف األزرار حسب الوضع الحالي.
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القائمة الفرعية ( Multi-Mediaالوسائط المتعددة)

قائمة الصور الفوتوغرافية

قائمة الفيديو

قائمة الصوت

قائمة المستندات

الذاكرة الداخلية
تمثِّل الذاكرة الداخلية أحد أشكال تخزين بيانات الكمبيوتر.

نقل الملفات
يمكن استخدام ميزة نقل الملفات في نقل بيانات الكمبيوتر إلى الذاكرة الداخلية بجهاز العرض باستخدام كبل  USBواحد
(من النوع  Aإلى النوع  .)Aوسيتعرف الكمبيوتر على “الذاكرة الداخلية” لجهاز العرض وسيتعامل معها كجهاز تخزين.
 -1في وضع ( Multi-Mediaالوسائط المتعددة) ،حدد ( Smart Displayالعرض الذكي) > USB Display
(العرض عبر  .)USBراجع العرض عبر .27 USB
وصل أحد طرفي كبل  USBبمنفذ  USBمن النوع  Aفي جهاز العرض والطرف اآلخر بمنفذ  USBمن
 -2التوصيلِّ :
النوع  Aفي الكمبيوتر.
 -3بعد تعرف الكمبيوتر على ذاكرة جهاز العرض ،يمكنك استخدام مؤشر الماوس لنقل فيلم أو ملف موسيقى أو ملف آخر
إلى ذاكرة جهاز العرض.
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عرض الصور الفوتوغرافية

لعرض صور فوتوغرافية من محرك أقراص  USBقابل لإلزالة أو من بطاقة ِّ ،SDنفذ الخطوات التالية:

.2

حدد مصدر البيانات
ادخل قائمة الشاشة الرئيسية

غيِّر مصدر
البيانات

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

حدد [( ]Photoصورة)

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

حدد ملف صورة فوتوغرافية

عاين الملف
 :t/uتحديد عنصر
 :Enterتأكيد التحديد

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

وضع ملء الشاشة
COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

قد تختلف الشاشة المعروضة حسب مصدر البيانات المحدد في الخطوة السابقة.
يمكنك ً
أيضا الضغط على  uفي وحدة التحكم عن بُعد لدخول القائمة الفرعية أو تأكيد التحديد.
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العرض بملء الشاشة
في حالة تمكين وظيفة عرض الشرائح ،يتم عرض الصور الفوتوغرافية بشكل متواصل على فواصل زمنية محددة.
يختفي دليل األزرار في حالة عدم استخدام لوحة
ثوان .اضغط على أي مفتاح لعرض
المفاتيح لمدة ٍ 3
دليل األزرار.
لتغيير إعدادات عرض الشرائح ،راجع قسم
“إعدادات الصور الفوتوغرافية” أدناه.
استخدم  t/uللتنقل بين خيارات األزرار.
اضغط على  Enterلتحديد عنصر القائمة.
اضغط على  Exitللعودة إلى طريقة عرض
الصور المصغرة.

العودة إلى طريقة عرض
الصور المصغرة
خصائص الصورة

تدوير
تكبير/تصغير
ملء الشاشة
الصورة السابقة
الصورة التالية

نسخ
حذف
بدء عرض الشرائح

إعدادات الصور الفوتوغرافية
ادخل قائمة الشاشة الرئيسية

حدد [( ]Photoصورة)

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

حدد [( ]Settingsاإلعدادات)

اضبط اإلعدادات

 :p/qتحديد عنصر
 :t/uضبط اإلعدادات

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

عنصر القائمة
Display Ratio

الوصف والخيارات المتاحة

AUDIO

تحديد نسبة عرض الشاشة المعروضة إلى ارتفاعها.
الخيارات المتاحة( Full Screen :ملء الشاشة) ( Original /شاشة أصلية)

ادخل قائمة اإلعدادات

تحديد التأثير المستخدم أثناء االنتقال من شريحة إلى أخرى.
Slideshow
Pattern

Slideshow
Duration

الخيارات المتاحة( Random :عشوائي) ( Ring Diffusion /انتشار حلقي)
( Middle Enlarge /تكبير من المنتصف) ( Expand Blink /وميض
متمدد) ( Window Shades /ستائر نوافذ) Linear Interaction /
(تفاعل خطي) ( Cross Interleaved /تداخل متقاطع) Banding /
( Alternateأشرطة متبادلة) ( Rectangle Enlarge /تكبير مستطيلي)

COLOR

MENU/
EXIT

تحديد الفاصل الزمني بين عرض كل شريحة وأخرى.

AUDIO

ثوان)  30 sec /( 30ثانية) 1 min /
الخيارات المتاحة 10 sec :(ٍ 10
(دقيقة واحدة)
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تشغيل ملفات الفيديو

لتشغيل ملفات فيديو من محرك أقراص  USBقابل لإلزالة أو من بطاقة ِّ ،SDنفذ الخطوات التالية:

.2

حدد مصدر البيانات

ادخل قائمة الشاشة الرئيسية
غيِّر مصدر
البيانات

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

حدد [( ]Videoفيديو)

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

حدد ملف فيديو
COLOR

MENU/
EXIT

ِّ
شغل الملف

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

وضع تشغيل الفيديو

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

قد تختلف الشاشة المعروضة حسب مصدر البيانات المحدد في الخطوة السابقة.
يمكنك ً
أيضا الضغط على  uفي وحدة التحكم عن بُعد لدخول القائمة الفرعية أو تأكيد التحديد.
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وضع تشغيل الفيديو
ثوان .اضغط على أي مفتاح لعرض دليل األزرار.
يختفي دليل األزرار في حالة عدم استخدام لوحة المفاتيح لمدة ٍ 3
أثناء تشغيل الفيديو ،اضغط على  /في وحدة التحكم عن بُعد أو  /في لوحة التحكم لضبط مستوى الصوت.
اضغط على  Enterلتحديد عنصر القائمة.
اضغط على  Exitللعودة إلى قائمة ملفات الفيديو.

تشغيل
إيقاف مؤقت/استئناف
إرجاع سريع للخلف

تقديم سريع لألمام
تكرار

إعدادات الفيديو
ادخل قائمة الشاشة الرئيسية

حدد [( ]Videoفيديو)

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

حدد [( ]Settingsاإلعدادات)

اضبط اإلعدادات

 :p/qتحديد عنصر
 :t/uضبط اإلعدادات

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

الوصف والخيارات المتاحة
عنصر القائمة
تحديد نسبة عرض الصورة المعروضة إلى ارتفاعها.
 Displayالخيارات المتاحة( Letter Box :صندوق بريد) Cut /
Ratio
( screenشاشة مقطوعة) ( Full screen /ملء الشاشة) /
( Original screenشاشة أصلية)
 Repeatتحديد خيار وضع تشغيل الفيديو.
Mode
الخيارات المتاحة( Single :أحادي) ( Sequence /متتابع)

AUDIO

ادخل قائمة اإلعدادات

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

22

تشغيل الموسيقى

لتشغيل ملفات موسيقى من محرك أقراص  USBقابل لإلزالة أو من بطاقة ِّ ،SDنفذ الخطوات التالية:

.2

حدد مصدر البيانات
ادخل قائمة الشاشة الرئيسية

غيِّر مصدر
البيانات

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

حدد [( ]Audioصوت)

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

حدد ملف صوت
COLOR

MENU/
EXIT

ِّ
شغل الملف

AUDIO

COLOR

وضع تشغيل الموسيقى

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

قد تختلف الشاشة المعروضة حسب مصدر البيانات المحدد في الخطوة السابقة.
يمكنك ً
أيضا الضغط على uفي وحدة التحكم عن بُعد لدخول القائمة الفرعية أو تأكيد التحديد.
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وضع تشغيل الموسيقى
أثناء تشغيل الموسيقى ،اضغط على  /في وحدة التحكم عن بُعد أو
اضغط على  Exitللعودة إلى قائمة ملفات الموسيقى.

/

في لوحة التحكم لضبط مستوى الصوت.

تشغيل
إيقاف مؤقت
إرجاع سريع للخلف
ملف الصوت السابق

إيقاف
تقديم سريع لألمام
ملف الصوت التالي
تكرار

إعدادات الموسيقى
حدد [( ]Audioصوت)

ادخل قائمة الشاشة الرئيسية

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

حدد [( ]Settingsاإلعدادات)

اضبط اإلعدادات

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

الوصف والخيارات المتاحة
عنصر القائمة
 Repeatتحديد خيار وضع تشغيل الموسيقى.
Mode
الخيارات المتاحة( Single :أحادي) ( Sequence /متتابع)

AUDIO

ادخل قائمة اإلعدادات

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO
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عرض المستندات

لعرض مستندات من محرك أقراص  USBقابل لإلزالة أو من بطاقة ِّ ،SDنفذ الخطوات التالية:

.2

حدد مصدر البيانات
ادخل قائمة الشاشة الرئيسية

غيِّر مصدر
البيانات

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

حدد [( ]Documentمستند)

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

حدد ً
ملفا
COLOR

MENU/
EXIT

اعرض الملف

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

وضع العرض

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

قد تختلف الشاشة المعروضة حسب مصدر البيانات المحدد في الخطوة السابقة.
يمكنك ً
أيضا الضغط على  uفي وحدة التحكم عن بُعد لدخول القائمة الفرعية أو تأكيد التحديد.
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وضع العرض
ثوان .اضغط على أي مفتاح لعرض دليل األزرار.
يختفي دليل األزرار في حالة عدم استخدام لوحة المفاتيح لمدة ٍ 3
استخدم  t/uللتنقل بين خيارات األزرار.
اضغط على  Enterلتحديد عنصر القائمة.
اضغط على  Exitللعودة إلى قائمة ملفات المستندات.

العرض بملء الشاشة

تصغير

انتقال صفحة ألعلى

إغالق القائمة

انتقال صفحة لليسار

مالءمة الشاشة/االرتفاع/العرض

انتقال صفحة لليمين

تكبير

انتقال صفحة ألسفل

عرض إعدادات النظام
ادخل قائمة الشاشة الرئيسية

ادخل قائمة اإلعدادات/حدد [( ]Systemالنظام)

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

حدد [( ]Settingsاإلعدادات)

اضبط اإلعدادات

 :p/qتحديد عنصر
 :t/uضبط اإلعدادات

COLOR

MENU/
EXIT

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

الوصف والخيارات المتاحة
عنصر القائمة
 Versionعرض إصدار البرامج الثابتة.
السماح بتحديث البرامج الثابتة لجهاز العرض باستخدام محرك
Update
أقراص  USBقابل لإلزالة
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العرض عبر USB

لحماية شاشة الكمبيوترِّ ،نفذ الخطوات التالية:
ادخل قائمة الشاشة الرئيسية

عند استخدام وظيفة “العرض عبر  ”USBللمرة األولى ،ثبِّت البرنامج ِّ
وشغل الملف
التنفيذي التالي:
في أنظمة التشغيل  :Windowsالملف .vPresenter_USB_Win.exe
في أنظمة التشغيل  :Macintoshالملف vPresenter_USB_Mac-And-
.Driver-Installer

الموسع غير متوفرة في نظام التشغيل .8.1/8 Windows
ميزة العرض
َّ

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

ادخل قائمة العرض الذكي

حدد [( ]Smart Displayالعرض الذكي)

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

حدد [( ]USB Displayالعرض عبر )USB

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

اعرض شاشة الكمبيوتر

ادخل صفحة  USB Displayوثبِّت
برنامج USB Display
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وصل كبل USB
ِّ

العرض عبر Wi-Fi

عند استخدام وظيفة “العرض عبر  ”Wi-Fiللمرة األولىِّ ،
نزل تطبيق  vPresenterوثبِّته في جهازك الجوال.

ِّ
نزل تطبيق  vPresenterمن  Play Storeأو  APP Storeأو خادم  PLED-W800ثم ثبِّته.
الموسع غير متوفرة في نظام التشغيل .8.1/8 Windows
ميزة العرض
َّ

حدد [( ]Smart Displayالعرض الذكي)

وصل دونجل Wi-Fi
ِّ

ادخل قائمة الشاشة الرئيسية

يندرج دونجل  Wi-Fiضمن الملحقات االختيارية)

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

في جهازك الجوالِّ ،
مكن وظيفة Wi-Fi
ثم حدد اسم الدونجل المدرج في قائمة
اتصاالت شبكة .Wi-Fi

حدد [( ]WiFi Displayالعرض عبر )WiFi

ادخل صفحة WiFi Display

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

ابدأ تشغيل تطبيق “”vPresenter
وحدد اسم جهاز العرض.

أدخل رمز تسجيل الدخول كما هو
ظاهر على الشاشة المعروضة .انقر
على ( OKموافق) للمتابعة.
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حدد الملف المطلوب عرضه.

تهيئة االتصال الالسلكي (عبر وضع نقطة الوصول)

للوصول إلى وظيفة  SmartDisplayفي جهازك من خالل االتصال عبر وضع نقطة الوصولِّ ،نفذ الخطوات التالية:
وصل دونجل Wi-Fi
ِّ

ادخل قائمة الشاشة الرئيسية

يندرج دونجل  Wi-Fiضمن الملحقات االختيارية)

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

حدد []WiFi

حدد [( ]AP Modeوضع نقطة الوصول)

حدد [( ]Settingsاإلعدادات)

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

ادخل صفحة  .AP Modeحدد []ON
(تشغيل) لتمكين الوظيفة.

هيئ اإلعدادات .حدد بعد ذلك ( OKموافق)
لحفظ اإلعدادات.

 :p/q/t/uتحديد عنصر
 :Enterتأكيد التحديد
COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO
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تهيئة االتصال الالسلكي (عبر وضع العميل)

للوصول إلى وظيفة  SmartDisplayفي جهازك من خالل االتصال عبر وضع العميلِّ ،نفذ الخطوات التالية:
وصل دونجل Wi-Fi
ِّ

ادخل قائمة الشاشة الرئيسية

يندرج دونجل  Wi-Fiضمن الملحقات االختيارية)

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

حدد []WiFi

حدد [( ]Client Modeوضع العميل)

حدد [( ]Settingsاإلعدادات)

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

هيئ اإلعدادات .حدد بعد ذلك ( OKموافق)
لحفظ اإلعدادات.

ادخل صفحة  .AP Modeحدد []ON
(تشغيل) لتمكين الوظيفة.

 :p/q/t/uتحديد عنصر
 :Enterتأكيد التحديد
COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

حدد الجهاز المطلوب االتصال به .تأكد من
تمكين وظيفة نقطة االتصال ()Hotspot
في جهازك الجوال.

أدخل كلمة المرور .حدد بعد ذلك OK
(موافق) لحفظ اإلعدادات.

 :p/q/t/uتحديد عنصر
 :Enterتأكيد التحديد
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بث الوسائط

عند استخدام وظيفة بث الوسائط للمرة األولىِّ ،
نزل تطبيق ( BubbleUPnPمن  )Play Storeأو تطبيق
( iMediaShareمن  )App Storeثم ثبِّته في جهازك الجوال.

ادخل قائمة الشاشة الرئيسية

حدد [( ]Smart Displayالعرض الذكي)

وصل دونجل Wi-Fi
ِّ

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

في جهازك الجوالِّ ،
مكن وظيفة Wi-Fi
ثم حدد اسم الدونجل المدرج في قائمة
اتصاالت شبكة .Wi-Fi

حدد []Media streaming
(بث الوسائط)

ادخل صفحة Media Streaming

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

ابدأ تشغيل تطبيق “BubbleUPnP
أو  ”iMediaShareوحدد اسم
عارض وسائط رقمية (.)DMR

حدد ملف الوسائط المطلوب تشغيله.
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نسخ الشاشة
باستخدام وظيفة نسخ الشاشة ،يمكنك نسخ شاشة الجهاز الجوال المتوافق على الشاشة المعروضة السلكيًا.
ال تعمل هذه الوظيفة إال مع األجهزة الجوالة المتوافقة التي تدعم الخيار  Miracastأو إخراج الوسائط أو نسخ الشاشة.
تختلف التهيئة في إجراءات االتصال حسب تصميم واجهة مستخدم الجهاز الجوال.
اتبع التعليمات أدناه إلنشاء اتصال بين الهاتف الجوال  LG Optimus G Proوجهاز العرض.

ادخل قائمة الشاشة الرئيسية

حدد [( ]Smart Displayالعرض الذكي)

وصل دونجل Wi-Fi
ِّ

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

في جهازك الجوال ،انتقل إلى Settings
(اإلعدادات) > Share & connect
(مشاركة واتصال) .تأكد من تمكين وظيفة
 Wi-Fiفي جهازك الجوال.

حدد [( ]Screen Mirroringنسخ الشاشة)

ادخل صفحة Screen Mirroring

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

ِّ
مكن وظيفة “.”Miracast

حدد جهاز العرض المطلوب
االتصال به.
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بعد إتمام االتصال ،سيظهر الجهاز
الجوال على الشاشة.

ضبط إعدادات القائمة لمصدر الدخل الخارجي
تحديد مصدر الدخل
بعد توصيل جهاز مصدر فيديو وتشغيله ،اضغط على  Sourceفي وحدة التحكم
عن بُعد أو  SOURCEفي لوحة التحكم لتبديل مصدر الدخل تلقائيًا.
تظهر المصادر المتاحة بالترتيب التالي:

HDMI/MHL -1
 -2الفيديو (طراز  PLED-W800فقط)
 -3الكمبيوتر (طراز  PLED-W800فقط)
 -4الوسائط( USB/طراز  PLED-W800فقط)

يتحدد موضع البدء األخير في القائمة حسب آخر مصدر تم توصيله.

الدخول في وضع القائمة

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

اضغط على  Menuفي وحدة التحكم عن بُعد
أو  MENUفي لوحة التحكم للدخول في وضع
القائمة.
عناصر تشغيل القائمة

p
q

تحديد القائمة الرئيسية

عناصر تشغيل القائمة الفرعية

p
q

انتقال لألعلى
انتقال لألسفل

دخول القائمة الفرعية الحالية
u
إخفاء قائمة المعلومات
Menu
المعروضة على الشاشة

t
u

ضبط اإلعداد
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عناصر القائمة (طراز )PLED-W800

قائمة العرض

قائمة الصورة

قائمة اإلعداد

قائمة الخيارات

عناصر القائمة (طراز )PLED-W600

قائمة العرض

قائمة الصورة

قائمة اإلعداد

قائمة الخيارات
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استخدام القائمة الرئيسية
راجع الجدول التالي لالطالع على تفاصيل بشأن عناصر القائمة.
ال تتوفر بعض خيارات القائمة في جهاز العرض .PLED-W600

القائمة

العرض

الصورة

الوصف

خيار القائمة

نسبة العرض إلى تحديد نسبة عرض الشاشة المعروضة إلى ارتفاعها.
الخيارات المتاحة :تلقائي 16:10 / 16:9 / 4:3 /
االرتفاع
تمكين عرض المسح الزائد (إلشارة دخل  HDMIفقط)
المسح الزائد
الخيارات المتاحة :ال  /نعم
تكبير الصورة المعروضة رقميًا.
الزووم البصري
النطاق المتاح10 ~ 0 :
مزامنة العرض تلقائيًا (إلشارة دخل الكمبيوتر فقط)
ضبط تلقائي
الخيارات المتاحة :ال  /نعم
للصورة
ضبط إعدادات العرض من الكمبيوتر الشخصي.
اضبطه لتقليل التشويش األفقي.
الفارق الزمني
النطاق المتاح31 ~ 0 :
اضبطه لتقليل التشويش الرأسي.
الساعة
النطاق المتاح5 ~ 5- :
ضبط يدوي
للصورة
تحريك موضع الشاشة أفقيًا.
وضع أفقي
النطاق المتاح10 ~ 10- :
تحريك موضع الشاشة رأسيًا.
وضع رأسي
النطاق المتاح10 ~ 10- :
العودة إلى قائمة “العرض” الفرعية.
خروج
درجة حرارة تحديد درجة حرارة اللون المعيَّنة ً
مسبقا.
الخيارات المتاحةWarm / Normal / Cool :
اللون
زيادة السطوع من خالل تغيير األلوان.
Brilliant
النطاق المتاح9~0 :
Color
تحديد وضع ألوان معيَّن ً
مسبقا.
وضع األلوان
ً
سطوعا  /الكمبيوتر  /أفالم  /ديناميكيsRGB /
الخيارات المتاحة :األكثر
ضبط سطوع الصورة.
السطوع
النطاق المتاح 100 ~ 0
ضبط تباين الصورة.
التباين
النطاق المتاح100 ~ 0 :
ضبط حدة الصورة أو خفوتها.
الحدة
النطاق المتاح31 ~ 0 :
ضبط حدة األلوان (إلشارة دخل الفيديو فقط).
تشبع األلوان
النطاق المتاح100 ~ 0 :
ضبط توازن ألوان األحمر واألخضر واألزرق للصورة (إلشارة دخل الفيديو فقط).
الصبغة
النطاق المتاح100 ~ 0 :
تعيين اإلعدادات المتقدمة للصورة المعروضة.
ضبط الفروق الجيمية لأللوان بين األجزاء الداكنة والفاتحة في إشارة الدخل.
جاما
النطاق المتاح7 ~ 0 :
ضبط لون الصورة المعروضة من إشارة دخل فيديو.
مساحة األلوان
متقدم
الخيارات المتاحة :تلقائي RGB / YUV /
تحديد نوع النمط المطلوب عرضه على الشاشة في حالة عدم وجود أي إشارة
دخل.
النمط
الخيارات المتاحة :إيقاف 5 / 4 / 3 / 2 / 1 /
العودة إلى قائمة “الصورة” الفرعية.
خروج
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القائمة

اإلعداد

الخيارات

الوصف

خيار القائمة

موضع جهاز تحديد موضع جهاز العرض.
الخيارات المتاحة :منضدة أمامية  /منضدة خلفية  /السقف األمامي  /السقف الخلفي
العرض
تعيين وضع عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.
وضع القائمة
الخيارات المتاحة :مركز  /فوق يسار /فوق يمين  /تحت يسار  /تحت يمين
التصحيح التلقائي تصحيح تلقائي للتشوه شبه المنحرف في الصورة المعروضة.
الخيارات المتاحة :إيقاف  /تشغيل
للتشوه
التصحيح اليدوي تصحيح يدوي للتشوه شبه المنحرف في الصورة المعروضة.
النطاق المتاح40 ~ 40- :
للتشوه
ضبط مستوى صوت مكبر الصوت المضمَّن.
مستوى الصوت
النطاق المتاح10 ~ 0 :
إيقاف الصوت ً
مؤقتا.
كتم الصوت
الخيارات المتاحة :إيقاف  /تشغيل
ً
تحديد وضع صوت معيَّن مسبقا.
وضع الصوت
الخيارات المتاحة :افتراض  /الحديث  /الترفيه
تعيين لغة العرض على الشاشة.
الخيارات المتاحة :العربية  /التايالندية  /التركية  /الصينية التقليدية  /السويدية  /الروسية  /الكورية /
اللغة
اإليطالية  /الفرنسية  /اإلسبانية  / Español /اإلنجليزية  / Deutshland /األلمانية
تحديد مفتاح االختصار.
 My Buttonالخيارات المتاحة :موضع جهاز العرض  /السطوع  /التباين  /درجة حرارة اللون  /وضع القائمة
 /معلومات
اكتشاف إشارة الدخل تلقائيًا عندما يكون جهاز العرض في وضع التشغيل.
بحث تلقائي
الخيارات المتاحة :إيقاف  /تشغيل
تهيئة إعدادات عامة أخرى.
تعيين سرعة المروحة حسب االرتفاع.
وضع المروحة
الخيارات المتاحة :تلقائي  /ارتفاع عال
تشغيل طاقة جهاز العرض تلقائيًا عند تكون وحدة التغذية بالطاقة في وضع
التشغيل.
تشغيل مباشر
الخيارات المتاحة :إيقاف  /تشغيل
متقدم
ضبط جهاز العرض على إيقاف التشغيل تلقائيًا إذا تُرك في وضع الخمول في
الوقت المعيَّن ً
مسبقا.
إيقاف التشغيل تلقائياً
الخيارات المتاحة :تعطيل  5 /دقائق  10 /دقائق  15 /دقيقة  20 /دقيقة /
 25دقيقة  30 /دقيقة
العودة إلى قائمة “الخيارات” الفرعية.
خروج
إعادة تعيين كل اإلعدادات إلى قيم المصنع االفتراضية.
إعادة كل
الخيارات المتاحة :ال  /نعم
اإلعدادات
عرض معلومات جهاز العرض.
معلومات
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الملحق
قائمة ملفات الوسائط المدعومة (طراز  PLED-W800فقط)
الصورة
تنسيق الصورة

الوضع

خط أساسي
JPEG
تدريجي

BMP

بدون حدود

مساحة األلوان

حد الحجم

YUV400
YUV420
YUV422
YUV440
YUV444
YUV400
YUV420
YUV422
YUV440
YUV444
بدون حدود

6000*8000
6000*8000
6000*8000
6000*8000
6000*8000
العرض <= 8000
واالرتفاع <= 6000
6000*8000

الصوت
تنسيق الصوت

معدل التقاط العينات (كيلوهرتز)

معدل البت (كيلوبت/ثانية)

MP1/MP2/MP3
WMA
OGG
ADPCM-WAV
PCM-WAV
AAC

48-8
48-22
48-8
48-8
48-8
48-8

320-8
320-5
320-64
384-32
1536-128
256-8

تسجيل الصوت
تنسيق الملف

تنسيق الصوت

.mp3

MPEG Layer-3

.wav

IMA-ADPCM

معدل التقاط العينات
(كيلوهرتز)
48-8
8
16
24
48
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معدل البت (كيلوبت/ثانية)
256-64
32
64
192
384

الفيديو
امتدادات الملفات

الصوت/الفيديو

الوضع/المستوى المدعوم
حتى دقة  1080Pبمعدل 30
إطارا/ثانية بسرعة  80ميجابت/
ً
ثانية

الترميز
MJPEG

H.264/AVC

حتى الوضع العالي ،المستويات
1 .4-1
إطارا/
(دقة  1080Pبمعدل ً 30
ثانية بسرعة  25ميجابت/ثانية)

DivX4/5/6

حتى الوضع البسيط المتقدم
إطارا/
(دقة  1080Pبمعدل ً 30
ثانية بسرعة  30ميجابت/ثانية)

XVID
الفيديو

WMV3
)(WMV Ver9

.avi
.divx
.mkv

MPEG2

MPEG4

VC-1

الصوت

AC3
DTS
MPEG-1 Layer
I, II
MPEG-1 Layer III
)(mp3
PCM
ADPCM
AAC
MPEG2

.ts

الفيديو
H.264/AVC
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حتى الوضع البسيط المتقدم
إطارا/
(دقة  1080Pبمعدل ً 30
ثانية بسرعة  30ميجابت/ثانية)
حتى الوضع الرئيسي
المستويان المنخفض والمتوسط
إطارا/
(دقة  1080Pبمعدل ً 30
ثانية بسرعة  25ميجابت/ثانية)
الوضع الرئيسي ،والمستويان
المنخفض والرئيسي
إطارا/
(دقة  1080Pبمعدل ً 30
ثانية بسرعة  30ميجابت/ثانية)
الوضع البسيط المتقدم (صورة
اإلطار) ،المستويات 5-0
إطارا/
(دقة  1080Pبمعدل ً 30
ثانية بسرعة  30ميجابت/ثانية)
الوضعان البسيط والرئيسي،
المستويات المنخفض والمتوسط
والعالي
إطارا/
(دقة  1080Pبمعدل ً 30
ثانية بسرعة  25ميجابت/ثانية)

الشرح

دعم أقل من  6إطارات
مرجعية
ينبغي أن تكون المعلمة البادئة
لمستوى  CAVLCأقل من أو
تساوي 15
نوع المسح الضوئي غير
المدعوم:
متشابك
دعم تعويض الحركة العامة
( )GMCاألقل من
 1نقطة إزاحة

عدم دعم 1080i

عدم دعم VC-1
الوضع المتقدم
عدم دعم AC3-HD
عدم دعم DTS-HD

الوضع الرئيسي ،والمستويان
المنخفض والرئيسي
عدم دعم 1080i
إطارا/
(دقة  1080Pبمعدل ً 30
ثانية بسرعة  30ميجابت/ثانية)
حتى الوضع العالي ،المستويات دعم أقل من  6إطارات مرجعية
ينبغي أن تكون المعلمة البادئة
1 .4-1
إطارا /لمستوى  CAVLCأقل من أو
(دقة  1080Pبمعدل ً 30
تساوي 15
ثانية بسرعة  25ميجابت/ثانية)

الوضع/المستوى المدعوم

امتدادات الملفات

الصوت/الفيديو

الترميز

.ts

الصوت

AC3
AAC
MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III
)(mp3
DTS
LPCM
MPEG1

الفيديو
.dat
.vob
.mpg
.mpeg

MPEG2

الصوت

MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III
)(mp3
AC3
DTS
LPCM
MPEG4

الفيديو
.mov
.mp4

الفيديو
.rm
.rmvb

AAC
AMR
PCM
ADPCM
RV3
RV4

الصوت

)Cook(RA6
)RAAC(RA9
)RACP(RA10

الفيديو

WMV3
)(WMV Ver9

الصوت

WMA2
(WMA Ver9
)&Ver9.1

.wmv

 AAC-LCوHE-AAC

عدم دعم DTS-HD
الوضع الرئيسي ،والمستويان
المنخفض والرئيسي
إطارا/
(دقة  1080Pبمعدل ً 30
ثانية بسرعة  30ميجابت/ثانية)
الوضع الرئيسي ،والمستويان
المنخفض والرئيسي
إطارا/
(دقة  1080Pبمعدل ً 30
ثانية بسرعة  30ميجابت/ثانية)

عدم دعم D-picture

عدم دعم 1080i

عدم دعم AC3-HD
عدم دعم DTS-HD
الوضع البسيط المتقدم (صورة
اإلطار) ،المستويات 5-0
إطارا/
(دقة  1080Pبمعدل ً 30
ثانية بسرعة  30ميجابت/ثانية)

دعم أقل من  6إطارات
حتى الوضع العالي ،المستويات
مرجعية
1 .4-1
ينبغي أن تكون المعلمة البادئة
إطارا/
(دقة  1080Pبمعدل ً 30
لمستوى  CAVLCأقل من أو
ثانية بسرعة  25ميجابت/ثانية)
تساوي 15

H.264/AVC

الصوت

الشرح
عدم دعم AC3-HD

(دقة  1080Pبمعدل 30
إطارا/ثانية)
ً
(دقة  1080Pبمعدل 30
إطارا/ثانية)
ً

حتى الوضع الرئيسي،
المستويان المنخفض والمتوسط
(دقة  1080Pبمعدل 30
إطارا/ثانية بسرعة 25
ً
ميجابت/ثانية)
عدم دعم WMA Ver9 Pro
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الترجمة المصاحبة
التنسيق

الخط

 SRTقياسي
SMI
SSA/ASS

UTF-8 / UTF-16

حجم الترجمة
من  8بت حتى 600*800

عدم دعم التعليمات البرمجية المختلطة في ملفات الترجمة المصاحبة.

عارض ملفات  Officeمن Picsel
تنسيق الملف

Adobe PDF

MS Word

اإلصدار المدعوم
PDF 1.0
PDF 1.1
PDF 1.2
PDF 1.3
PDF 1.4
British Word 95
Word 97, 2000, 2002,
2003
Word 2007(.docx),
)2010(.docx

حدود الصفحات/األسطر
حتى  1000صفحة (ملف
واحد)

ال توجد حدود واضحة
للصفحات واألسطر؛ ألن
عارض ملفات  Officeال
يحمِّل كل صفحات ملف
 MS Wordفي وقت واحد.

British Excel 5, 95.
Excel 97, 2000, 2002,
حد األعمدة :حتى 256
2003
Excel 2007(.xlsx),
األوراق :حتى 100
MS Excel
)2010(.xlsx
مالحظة :ال يمكن أن يظهر
أي من الحدود الثالثة السابقة
Office XP Excel
في ملف  Excelواحد في
وقت واحد.
British PowerPoint 97
PowerPoint 2000,
2002, 2003
)PowerPoint 2007(.pptx
)PowerPoint 2010(.pptx
MS
 Office XP PowerPointحتى  1000صفحة (ملف
PowerPoint
واحد)
عرض تقديمي في
 - PowerPointإصدار 2003
أو أقدم ()pps.
عرض تقديمي في
 - PowerPointاإلصداران
 2007و)ppsx.( 2010

حد الحجم

مالحظات

حتى  75ميجابايت

حتى 100
ميجابايت

عدم دعم النص الغامق
في الخط Simple
Chinese

حد الصفوف :حتى 595
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حتى  15ميجابايت

عدم دعم األوراق
المحمية بكلمة مرور

حتى  19ميجابايت

عدم دعم أمر عرض
الشرائح SlideShow

التخزين
التخزين
الذاكرة الداخلية
USB
بطاقة SD

نوع الجهاز
TLC/MLC/SLC
8/12/24/40/60 bit ECC
NAND
قرص  USBقابل لإلزالة وقرص
 USBثابت
 SDXCوDHC
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نظام الملفات
 FAT16وFAT32
 NTFSوExFAT

مستوى الملف والدليل
دعم ً 999
دليال كحد أقصى،
ودعم ً 9999
ملفا كحد أقصى
دعم دليل المستوى العاشر
تقريبًا

المواصفات
اسم الطراز

PLED-W600

PLED-W800

®DLP
نظام العرض الضوئي
)WXGA (1280 x 800
الدقة
كمبيوتر  IBMواألجهزة المتوافقة معه ،و ،Apple Macintoshو ،iMacومعايير
توافق الكمبيوتر
 VESA SXGAو XGAو SVGAو VGAوWXGA
)(3.58/4.43  NTSCوPAL
( )B/D/G/H/I/M/NوSECAM
H
( )B/D/G/ K/K1/Lو DTV
توافق الفيديو
( 480iو 576iو 480pو576p
و 720pو 1080iو)1080p
تلقائي 16:10 / 16:9 / 4:3 /
نسبة العرض إلى االرتفاع
 1.07مليار لون
األلوان القابلة للعرض
الرقم البؤري  ،1.5البُعد البؤري =  13.92مم
عدسة العرض
من  30إلى  80بوصة للنص
حجم شاشة العرض
من  30إلى  100بوصة للفيديو
من  0.7إلى  3.0أمتار
مسافة العرض
1.4
نسبة اإلسقاط
من  30كيلو إلى  100كيلوهرتز
معدل المسح الضوئي األفقي
معدل المسح الضوئي عند التحديث رأسيًا من  50إلى  85هرتز
 40 -/+درجة
تصحيح التشوه شبه المنحرف
 0.83كجم ( 1.83رطل)
 0.79كجم ( 1.74رطل)
الوزن
 175مم (عرض) ×  138مم (عمق) ×  51.5مم (ارتفاع)
األبعاد (عرض×عمق×ارتفاع)
 6.89بوصة (عرض) ×  5.43بوصة (عمق) ×  2.03بوصة (ارتفاع)
دخل التيار المتردد من  100إلى  240فولت ،من  50إلى  60هرتز
مهايئ الطاقة
خرج التيار المستمر 19 :فولت4.74 ،
خرج التيار المستمر 19 :فولت3.42 ،
أمبير
أمبير
أقل من  90وات
أقل من  65وات
استهالك الطاقة
وضع االستعداد :أقل من  0.5وات
من  5إلى  35درجة مئوية  /من  41إلى  95درجة فهرنهايت
درجة حرارة التشغيل
•عدد  1مقبس تيار مستمر
•عدد  1مقبس تيار مستمر
•عدد  1قارئ بطاقات SD
•عدد  1منفذ  USBمن نوع A
•عدد  1منفذ  USBمن نوع A
(للصيانة فقط)
•عدد  1منفذ HDMI/MHL
•عدد  1منفذ HDMI/MHL
موصالت اإلدخال/اإلخراج
ِّ
•عدد  1منفذ كمبيوتر
•عدد  1منفذ خرج صوت
•عدد  1منفذ دخل صوت/فيديو
•عدد  1منفذ خرج صوت

الملحقات

•عدد  1سلك طاقة
•عدد  1مهايئ طاقة
•عدد  1كبل HDMI
•عدد  1وحدة تحكم عن بُعد
•عدد  2بطارية مقاس ( AAAلوحدة التحكم عن بُعد)
•عدد  1حقيبة حمل لينة
•عدد  1دليل مستخدم (قرص مدمج)
•عدد  1بطاقة تشغيل سريع
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استكشاف األخطاء وإصالحها
إذا كنت تواجه مشكلة في جهاز العرض ،فالرجاء الرجوع إلى المعلومات التالية .وإذا استمرت المشكلة ،فالرجاء االتصال
ِّ
بالموزع أو مركز الخدمة المحلي.
مشكالت الصورة
 Pعدم ظهور أي صورة على الشاشة
y yتأكد من صحة وإحكام توصيل سلك الطاقة.
الموصالت أو انكسارها.
y yتأكد من عدم انثناء أسنان
ِّ
y yتأكد من أن جهاز العرض في وضع التشغيل.
 Pالصورة خارج نطاق التركيز
y yاضبط قرص ضبط التركيز.
y yتأكد من وضع شاشة العرض بين المسافة المطلوبة ،أي على بُعد من  0.72إلى  3.02أمتار (من  28.5إلى
 118.7بوصة) من جهاز العرض.
 Pحجم الصورة أصغر مما ينبغي أو أكبر مما ينبغي
y yانقل جهاز العرض إلى مكان أقرب من الشاشة أو أبعد منها.
مشكالت الصوت
 Pال يوجد صوت
y yأثناء تشغيل ملف موسيقى أو فيديو ،اضغط على

/

في وحدة التحكم عن بُعد أو  /في لوحة التحكم.

عندما تصل درجة حرارة جهاز العرض إلى  85درجة مئوية ،يتوقف جهاز العرض عن العمل تلقائيًا لحمايته من درجة الحرارة المتراكمة ،وال
يُعد هذا ً
خلال وظيفيًا .اترك جهاز العرض يبرد قبل إعادة تشغيله.
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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
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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.
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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.

Projector Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2005
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