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ViewSonic شكًرا لك على اختيار
 ViewSonic على مدار 25 عاًما من احتالل الريادة عالمًيا في مجال توفير الحلول المرئية، تلتزم

بتجاوز التوقعات العالمية في التطور التكنولوجي واالبتكار والبساطة. فنحن في ViewSonic نؤمن 
بأن ثمة قوة كامنة في منتجاتنا من شأنها إحداث تأثير إيجابي حول العالم، ونحن على ثقة من أن منتج 

ViewSonic الذي اخترته سيلبي متطلباتك على النحو األمثل.  

!ViewSonic نتقدم إليك مرة أخرى بخالص الشكر على اختيار



معلومات توافق المنتج
)FCC( بيان التوافق مع لجنة االتصاالت الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد اللجنة الفيدرالية )FCC(. ويخضع التشغيل للشرطين التاليين: )1( ال ينجم 
عن هذا الجهاز تداخل ضار و)2( يجب 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، وفًقا للجزء 
15 من قوانين اللجنة الفيدرالية لالتصاالت )FCC(. وقد 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 وفًقا 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.	 
استشارة الموزع أو أحد أخصائّي الراديو أو التليفزيون من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة الالزمة.	 

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
 2014/30/EU رقم )EMC( هذا الجهاز متوافق مع النشرة اإلرشادية الخاصة بالتوافق الكهرومغناطيسي

.2014/35/EU والنشرة اإلرشادية الخاصة بالفولطية المنخفضة رقم

المعلومات التالية لدول االتحاد األوروبي فقط:
.)WEEE) 2012/19/EU تتوافق العالمة مع توجيهات مخلفات المعدات اإللكترونية والكهربائية

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 Hg، أو Cd، أو Pb، فحيتئٍذ 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.



RoHS2 بيان التوافق مع توجيه
ُروعي في تصميم هذا المنتج وتصنيعه أن يأتي مطابًقا ومتوافًقا مع التوجيه EU/2011/65 الصادر 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 ملتزًما بالحدود القصوى لتركيز هذه المواد كما 

حددتها اللجنة األوروبية للتوافق الفني )TAC(، وبيانها كالتالي:

التركيز الفعليالحد األقصى للتركيز الموصى بهالمادة
)Pb( أقل من %0.1%0.1الرصاص

)Hg( أقل من %0.1%0.1الزئبق
)Cd( أقل من %0.01%0.01الكادميوم

)Cr6+)أقل من %0.1%0.1 الكروم سداسي التكافؤ
)PBB( أقل من %0.1%0.1ثنائي الفينيل عديد البروم

)PBDE( أقل من %0.1%0.1إيثرات ثنائي الفينيل عديد البروم

ال تسري األحكام المنصوص عليها في ملحق توجيه RoHS2 على بعض مكونات المنتجات الواردة أعاله وذلك وفًقا 
لما يلي:

أمثلة للمكونات المستثناة:
11 )EEFLو CCFL( الزئبق في مصابيح الفلورسنت من الكاثود البارد ومصابيح الفلورسنت من اإللكترود الخارجي  

ألغراض خاصة ال تتجاوز )في المصباح الواحد(:

     (1( المسافة القصيرة )≦500 مم(: بحد أقصى 3.5 ملليجرام في المصباح الواحد.
     (2( المسافة المتوسطة )＜500 مم و≦1,500 مم(: بحد أقصى 5 ملليجرام في المصباح الواحد.

     (3( المسافة الطويلة (＜1,500 مم(: بحد أقصى 13 ملليجرام في المصباح الواحد.
الرصاص في زجاجة من أنابيب األشعة الكاثودية.21  

الرصاص في زجاجة من أنابيب الفلوروسنت ال يتجاوز وزنها نسبة 31.0.2%  

الرصاص كعنصر مسبوك باأللمنيوم بنسبة تصل إلى %0.4 رصاص وزًنا.41  

سبيكة نحاس تحتوي على ما يصل إلى %4 رصاص وزًنا.51  

الرصاص الداخل في سبائك اللحام عالية الحرارة )مثل السبائك التي يمثل الرصاص نسبة %85 أو أكثر من 61  
وزنها(.

  المكونات الكهربائية أو اإللكترونية المحتوية على الرصاص الممتزج بالزجاج أو الخزف، فضالً عن الخزف العازل 71
كهربًيا في المكثفات مثل األجهزة اإللكتروضغطية أو في المركبات المصفوفية الخزفية أو الزجاجية.



التنبيهات والتحذيرات
اطلع على هذه اإلرشادات.11

التزم بهذه اإلرشادات.21

انتبه إلى جميع التحذيرات.31

اتبع كل اإلرشادات.41

ال تستخدم هذه الوحدة بالقرب من الماء.51

نّظف باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.61

ال تسد أية فتحات للتهوية. وقم بتركيب هذه الوحدة وفًقا ألرشادات الشركة الُمصنعة.71

ال تركب بالقرب من أية مصادر تسخين، مثل الرادياتيرات، أو السخانات، أو المواقد، أو أجهزة أخرى )بما في ذلك 81
المضخمات( التي تصدر حرارة.

ال تبطل الغرض من السالمة للقابس المستقطب أو القابس من النوع األرضي. يشتمل القابس المستقطب على نصلين 91
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.

قم بحماية كبل الطاقة من التخطي فوقه أو الضغط عليه خصوًصا عند المقبس. قم بتوافق المقابس مع النقطة التي 101
تخرج منها هذه المقابس من الوحدة. وتأكد من مخرج الطاقة يقع بالقرب من الوحدة؛ وبالتالي يمكن الوصول إليه 

بسهولة.

ال تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي توصي الجهة المصنعة بها.111

ال تستخدم الجهاز إال مع عربة، أو حامل، أو حامل ثالثي القوائم، أو سناد قوسي، أو منضدة تم وصفها من ِقبل 121
الشركة المصّنعة. وعند استخدام عربة الجر، توَخ الحذر عند نقل العربة/تركيب الوحدة لتجنب 

حدوث أضرار من االنقالب.

قم بفصل هذه الوحدة عن مصدر التيار في حالة عدم االستخدام لفترات زمنية طويلة.131

ارجع في جميع أعمال الصيانة إلى االختصاصيين المؤهلين في الصيانة. يلزم إجراء الصيانة عندما تعرض الوحدة 141
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 بشكٍل طبيعي، أو 
في حالة سقوطها على األرض.



معلومات خاصة بحقوق الطبع والنشر
حقوق الطبع والنشر © لعام 2016 محفوظة لشركة ViewSonic Corporation. جميع الحقوق محفوظة. 

.Apple Inc. هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة Power Macintoshو Macintosh إن
كما أن Microsoft، وشعار Windows جميًعا عالمات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في 

الواليات المتحدة األمريكية وغيرها من الدول األخرى.
.Corporation ViewSonic و شعار الطيور الثالثة هي عالمات تجارية مسجلة لشركة ViewSonic وتعتبر
وتعتبر VESA عالمة تجارية مسجلة لجمعية معايير إلكترونيات الفيديو. في حين ُتعد DPMS وDDC عالمتين 

.VESA تجاريتين لشركة
 International Business Machines عالمات تجارية مسجلة لشركة XGAو ،VGA2، و/PS

.Corporation
إلغاء المسئولية: إن شركة ViewSonic غير 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.
ونظًرا لحرص شركة ViewSonic على 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 
ViewSonic مسبق من شركة

تسجيل المنتج
لتلبية متطلبات المنتج المحتملة في المستقبل ولتلقي معلومات إضافية عن المنتج حال توفرها، ُيرجى زيارة القسم الخاص 

بمنطقتك في موقع ViewSonic على الويب لتسجيل منتجك عبر اإلنترنت.
يوفر لك قرص ViewSonic المدمج أيًضا فرصة لطباعة نموذج تسجيل المنتج. وبعد إكماله، ُيرجى إرساله بالبريد أو 

."CD\Registration\:" المعني. للعثور على نموذج التسجيل، استخدم المسار ViewSonic الفاكس إلى مكتب
يمّثل تسجيل المنتج أفضل إعداد لك لتلبية متطلبات خدمة العمالء في المستقبل.

ُيرجى طباعة دليل المستخدم هذا وملء المعلومات في القسم "معلومات لالحتفاظ بها في سجالتك".
يوجد الرقم التسلسلي للشاشة في الجانب الخلفي منها. لمزيد من المعلومات، ُيرجى الرجوع إلى القسم "خدمة العمالء" في 

هذا الدليل.

معلومات لالحتفاظ بها في سجالتك
Pro9510L/Pro9520WL/Pro9530HDL/Pro9800WULاسم المنتج:

ViewSonic DLP Projector
VS16505/VS16506/VS16507/VS16508رقم الموديل:
_Pro9510L/Pro9520WL/Pro9530HDL/Pro9800WUL_UGرقم الوثيقة:

ARB Rev. 1A 07-28-16
 الرقم التسلسلي:

 تاريخ الشراء:

التخلص من المنتج في نهاية دورة حياته
تحترم شركة ViewSonic البيئة وهي تلتزم بالعمل والعيش في بيئة سليمة. شكًرا لك على االنضمام إلى الحوسبة 

الذكية والخضراء. 
برجاء زيارة موقع ViewSonic لتعلم المزيد.

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/ :الواليات المتحدة األمريكية وكندا
http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/ :أوروبا

http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx :تايوان
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  حقوق الطبع والنشر 

ال يجوز نسخ هذا الدليل .                                                        ً                                                       يعتبر هذا المستند وما يحويه من صور وتوضيحات وبرامج محمي ا بقوانين حقوق النشر الدولية، آما أن جميع الحقوق محفوظة
  .وال أي من المواد الواردة به بدون موافقة آتابية من المؤلف

  2016 حقوق النشر© 

  إخالء المسؤوليةبيان 

            ِّ                                                                   ال يجوز للمصن ع القيام بأية تعهدات أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذا المستند وعليه أن . تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار
ُ   ِّ                  ا يحتفظ الم صن ع بالحق في مراجعة يخلي مسئوليته على وجه الخصوص من أية ضمانات ضمنية تتعلق بقابلية البيع أو المالءمة ألية أغراض خاصة، آم           

ُ   ِّ                                        هذا المستند وإجراء تغييرات من وقت آلخر في المحتوى الوارد به بدون التزام على الم صن ع بعمل إخطار ألي شخص بهذه المراجعة أو الت   .غييرات                                                                             

  إقرار العالمة التجارية

ولها تسجيالت صادرة  ACCO Brand Corporationعالمة تجارية مسجلة في الواليات المتحدة لشرآة  Kensingtonتعتبر 
  .وطلبات معلقة في دول أخرى في آافة أنحاء العالم

HDMI  وشعارHDMI وHigh-Definition Multimedia Interface  هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية
  .في الواليات المتحدة والدول األخرى HDMI Licensing LLC مسجلة لصالح شرآة

MHL وشعار MHL وMobile High-Definition Link  هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لصالح
  .MHL licensing, LCCشرآة

  .                                                                                       ً     تعتبر آافة أسماء المنتجات األخرى المستخدمة في هذا الدليل مملوآة للمالكين المعنيين ومعترف ا بها

Ver:.1 
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  معلومات السالمة المهمة

  :هام 
قسم بعناية قبل استخدام جهاز العرض حيث تضمن لك تعليمات السالمة واالستخدام االستمتاع باالستخدام اآلمن يوصى بشدة أن تقرأ هذا ال
  .يجب االحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل .لجهاز اإلسقاط لعدة سنوات

ُ       الرموز الم ستخدمة            

  . المواقف الخطرة ُ                                                             ت ستخدم الرموز التحذيرية على الوحدة وفي هذا الدليل لتنبيهك إلى

  .تستخدم األنماط التالية في هذا الدليل إلعالمك بالمعلومات الهامة

  :مالحظة
  .تقدم معلومات إضافية عن الموضوع الذي بين يديك

  

  :هام 
  .تقدم معلومات إضافية عما ينبغي االطالع عليه

  

  :تنبيه 
  . ينبهك للمواقف التي قد تؤدي إلى تدمير الوحدة

  

  :تحذير 
  . بهك للمواقف التي قد تؤدي إلى تدمير الوحدة، أو تتسبب في بيئة خطيرة، أو تتسبب في حدوث إصابات شخصيةين

  : بخط عريض آما في المثال التالي) OSD(                                      ِّ                                             في هذا الدليل، يتم تمييز األجزاء المكو نة وعناصر قوائم البيانات المعروضة على الشاشة 
  ".الرئيسيةعن بعد لفتح قائمة في وحدة التحكم  Menuاضغط على زر "

  معلومات السالمة العامة

 إلجراء الصيانة، اتصل .                          ُ                                                  ال يوجد بالوحدة أية أجزاء ي مكن صيانتها بواسطة المستخدم، باستثناء لمبة اإلسقاط. ال تقدم على فتح حاوية الوحدة
  .بموظف الخدمة المؤهل

 والمكتوبة على حاوية الوحدة اتبع آافة التحذيرات والتنبيهات الواردة في هذا الدليل.  

 تجنب النظر إلى العدسات أثناء تشغيل اللمبة، لعدم اإلضرار بالعين. ُ                                   ص ممت لمبة اإلسقاط لتكون شديدة السطوع.  

 ال تضع الوحدة على سطح غير ثابت أو عربة أو حامل.  

 هاز تسخينتجنب استخدام المنظومة بالقرب من الماء أو في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من ج.  

 يحظر وضع أجسام ثقيلة مثل الكتب أو الحقائب على الوحدة.  
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  إشعار ترآيب جهاز العرض

 أضرار أخرى غير متوقعة مما قد يؤدي إلى, ؛ وإال، فقد يقل عمر المصباح بشكل آبير؛تجنب إمالة جهاز العرض لليمين أو اليسار.  

                                      
 عين إلمالة الجهاز بزاوية ألعلى أو ألسفلال يوجد حد م.  

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

  

    
  
  

  
 احرص على عدم دخول الهواء الساخن الصادر من فتحات طرد الهواء إلى فتحات شفط الهواء.  

  أثناء  درجة حرارة التشغيلأن درجة حرارة الهواء المحيطة داخل المكان المغلق ال تتعدى عند تشغيل جهاز العرض في مكان مغلق، تأآد من
  .تشغيل جهاز العرض، وعدم وجود عائق أمام فتحات تسريب الهواء والعادم

 طرد، حيث قد يتسبب ذلك يجب أن تجتاز آافة األماآن المغلقة التقييم الحراري المعتمد لضمان أن جهاز اإلسقاط ال يقوم بإعادة تدوير هواء ال
  .درجة حرارة التشغيلفي إغالق الجهاز حتى لو آانت درجة حرارة المكان المغلق تقع ضمن النطاق المقبول من 

مم 500على األقل 
)بوصة 19.69(

  مم 500على األقل
  )بوصة 19.69(

مم500على األقل
)بوصة 19.69(

مم500على األقل
)بوصة19.69(

مم 300على األقل 
)بوصة 11.81(
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  التأآد من مكان الترآيب

  نظام جهاز "ت في لضمان تأريض وتعادل مناسب لجميع المعدا) سلك تأريض(لتوصيل التيار الكهربائي، يجب استخدام مقبس ثالثي الشفرة
  ".العرض

For Australia and 
Mainland China

For the U.S.A. and 
Canada

For the U.K.

Ground

For Continental Europe

Ground GroundGround

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

  .آبديل، ومع ذلك ال يمكن استخدام آبل طاقة ثنائي األطراف) تأريض

  بشكل مناسب، وأنه ال يوجد أي تسرب آهربائيالتأآد من ثبات الجهد الكهربي، والتوصيل األرضي.  

 قياس استهالك إجمالي الطاقة والتي ينبغي أال تزيد عن طاقة السالمة وتجنب قضايا السالمة وحدوث أي ماس بالدائرة الكهربائية.  

 تشغيل وضع االرتفاع عندما يكون يتم وضع الجهاز في أماآن مرتفعة للغاية  

 عمودي أو مقلوب يمكن تثبيت جهاز العرض في وضع .  

 عندما تثبيت أرفف التعليق، ينبغي التأآد من أن عدم زيادة الوزن عن الحد المسموح به وربط الجهاز بإحكام.  

 تجنب تثبيت الجهاز بالقرب من مواسير تكييف الهواء أو مضخم الصوت.  

 أماآن مليئة باألتربة والغبار تجنب تثبيت الجهاز في أماآن ذات درجة حرارة عالية أو ال يوجد بها تبريد آاف أو.  

 سنت حتى ال يتم التعرض لحدوث خلل في التشغيل ينتج عن تداخل األشعة الحمراء) متر1> ( ينبغي إبعاد الجهاز عن لمبات الفلور  

  يجب توصيل موصلVGA IN  بمنفذVGA IN مع ضرورة إدخاله بإحكام مع تثبيت المسامير بشكل آمن على آال الجانبين لضمان ،
  .اتصال مناسب لسلك اإلشارة للحصول على مؤثرات عرض مثالية

  يجب توصيل موصلAUDIO IN  بمنفذAUDIO IN  مع مراعاة عدم توصيله بمنفذAUDIO OUT  أو المنافذ األخرى مثلBNC ,
RCAمما قد يؤدي إلى آتم صوت الخرج وربما تلف المنفذ ،.  

  نب وقوع أي ضررسم لتج 200يجب ترآيب الجهاز على مسافة أعلى من.  

 ال تقم بترآيب أو نزع آبل اإلشارة أو الطاقة في بداية تشغيل جهاز . يجب توصيل آبل الطاقة وآبل اإلشارة قبل تشغيل جهاز العرض
  العرض أو أثناء عملية التشغيل لتجنب تلف الجهاز 

  مالحظات متعلقة بالتبريد

  مخرج الهواء

  سم لضمان عملية تبريد سليمة 50في محيط تأآد أن مخرج تيار الهواء ال يعوقه شيء.  

 ينبغي أال يكون مكان مخرج تيار الهواء مواجه لعدسات جهاز عرض آخر تفادي ا لحدوث أي خياالت                ً                                                                   .  

  سم على األقل من مداخل تيار الهواء ألجهزة العرض األخرى 100ينبغي أن يبتعد مخرج تيار الهواء مسافة  

  فتقوم المروحة الداخلية بتشتيت الحرارة الناتجة عن جهاز العرض عند . من الحرارة أثناء االستخداميقوم جهاز العرض بتوليد آمية ضخمة
، اضغط )وضع االستعداد( STANDBY MODEبعد دخول جهاز العرض في حالة . إيقاف التشغيل، وقد تستمر هذه العملية لفترة معينة

ال تقم بإزالة آبل الطاقة أثناء عملية إيقاف . جهاز العرض وقم بإزالة آبل الطاقة إليقاف تشغيل)طاقة التيار المتردد( AC powerعلى الزر 
قد .                        ً                                                  في أثناء ذلك، سيؤثر أيض ا اإلشعاع الحراري المتأخر على العمر االفتراضي للجهاز. التشغيل ألن ذلك من شأنه إتالف جهاز العرض

ا آانت الظروف، يجب التأآد من فصل آبل التيار حتى بعد دخول جهاز ومهم. تختلف عملية إيقاف التشغيل باختالف الطراز المستخدم
  .العرض وضع االستعداد

  مدخل الهواء

  سم 30تأآد من خلو مدخل تيار الهواء من أي أشياء تعيقه في محيط.  

 يرجى إبعاد مدخل تيار الهواء عن مصادر الحرارة األخرى  

 البعد عن المناطق المليئة باألتربة والغبار  

 أرضي أرضي أرضي أرضي

 المتحدة بالواليات خاص الشعبية والصين بأستراليا خاص
 وآندا األمريكية

 المتحدة بالمملكة خاص أوروبا بقارة خاص
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  مة المتعلقة بالطاقةالسال

 يجب استخدام آبل الطاقة المرفق فقط.  

 ضع آبل الطاقة بحيث ال يعترض طريق المشاة. ال تضع أي شيء على آبل التيار.  

 قم بإزالة البطاريات من وحدة التحكم عن بعد عند التخزين أو في حالة عدم االستخدام لفترة طويلة.  

  استبدال المصباح

لمعرفة التعليمات السليمة واآلمنة  55في صفحة  استبدال لمبة العرضراجع . اللمبة خطورة في حال إجرائها بشكل غير صحيحقد تمثل عملية استبدال 
  :قبل استبدال اللمبة. لهذا اإلجراء

 افصل آبل الطاقة.  

 اعة واحدةاترك اللمبة لتبرد لمدة س.  

  تنظيف جهاز العرض

 59صفحة  تنظيف جهاز العرضانظر . افصل آبل الطاقة قبل التنظيف.  

 اترك اللمبة لتبرد لمدة ساعة واحدة.  

  تحذيرات قانونية

  .75صفحة  التوافق التنظيميالقانونية في قبل ترآيب واستخدام جهاز العرض، اقرأ اإلشعارات 

  :تعليمات إعادة التدوير الهامة

كل خطورة إذا لم وقد يحتوي هذا المنتج على نفايات إلكترونية أخرى يمكن أن تش. الموجودة في هذا المنتج على الزئبق) اللمبات(تحتوي اللمبة 
لمزيد من .                                            ً                                                          يجب إعادة التدوير أو التخلص من النفايات وفق ا للقوانين المحلية أو قوانين الوالية أو القوانين الفيدرالية. يتم التخلص منها بشكل صحيح

حول التخلص من اللمبة راجع لمعرفة معلومات . WWW.EIAE.ORGالمعلومات، اتصل باتحاد الصناعات اإللكترونية عبر موقع 
WWW.LAMPRECYCLE.ORG .  

  توضيحات الرموز

  

ال تستخدم خدمات تجميع النفايات المنزلية أو البلدية للتخلص من المعدات الكهربائية : التخلص من المنتج
  .اد األوروبي استخدام خدمات تجميع وإعادة تدوير منفصلةواإللكترونية، وتطلب دول اإلتح

http://www.eiae.org/�
http://www.lamprecycle.org/�
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  الخصائص الرئيسية

  .SECAMو PALو NTSCالتوافق مع آافة معايير الفيديو الرئيسية بما في ذلك  •

  .يسمح معدل السطوع المرتفع بإجراء العروض التقديمية في ضوء النهار أو في غرف خافتة اإلضاءة •

  .ليات إسقاط أمامية وخلفيةيسمح اإلعداد المرن بإجراء عم •

تظل عمليات إسقاط خط الرؤية مربعة الشكل، بفضل التصحيح المتقدم للتشوه شبه المنحرف المتعلق بعمليات اإلسقاط بزوايا  •
  .مائلة

  .                        ً اآتشاف مصدر الدخل تلقائي ا •

  .درجات سطوع عالية تتيح العرض في أي بيئة •

  .لوضوح والنقاءلضمان صور في منتهى ا WUXGAدعم درجات دقة حتى  •

  .Texas Instrumentsمن  ™BrilliantColorو®DLP تقنيات  •

  .عدسة مرآزية لسهولة الترآيب •

  .                 ً       ً إزاحة العدسة أفقي ا ورأسي ا •

  .لبث محتوى الفيديو والصوت من جهاز جوال متوافق MHLالتوافق مع أجهزة  •

  .مكبر صوت مضمن مزود بالعديد من منافذ دخل وخرج الصوت •

  .RJ45بالشبكات للتكامل وإدارة األنظمة عبر منفذ سهولة االتصال  •

  .محرك محكم الغلق للحد من تأثير األتربة واألبخرة إلى أدنى درجة •

  .غطاء مصباح علوي جانبي لفك اللمبة وترآيبها بسهولة •

   Kensingtonقضيب أمان وفتحة أمان: ميزات حماية من السرقة تتضمن •

  حول هذا الدليل

ُ                                            وتشغيله، وقد ر وعي قدر اإلمكان االحتفاظ بالمعلومات المتعلقة  DLPستخدمين النهائيين ويوضح آيفية ترآيب جهاز العرض يستهدف هذا الدليل الم              
والغرض من هذا التنسيق الذي يسهل طباعته هو توفير الراحة لك ومساعدتك على توفير . مثل الرسومات التوضيحية وأوصافها في صفحة واحدة

  .نقترح بأن تقوم بطباعة األقسام التي تمثل أهمية الحتياجاتك فقط. إلى حماية البيئية الورق، بما يؤدي بدوره
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  التشغيل بدء

  قائمة فحص العبوة

   :قم بإخراج جهاز العرض من عبوته بعناية وتحقق من وجود جميع المحتويات التالية

  

 جهاز العرض
  

  

    

  وحدة التحكم عن بعد 
  )البطارية مرفقة(

  آبل الطاقة  VGAآبل 

  

  

  

  قرص مضغوط 
  )دليل المستخدم هذا(

  بطاقة البدء السريع  

  

يوصى باالحتفاظ بمواد التعبئة . اتصل بالموزع الخاص بك على الفور إذا آانت هناك أية عناصر مفقودة، أو تبدو تالفة أو إذا آانت الوحدة ال تعمل
  .صلية في حال إن احتجت إلى إعادة الجهاز لخدمة الضماناأل

  :تنبيه 
  .تجنب استخدام جهاز العرض في بيئات مليئة بالغبار



 

  

2 

  مناظر أجزاء جهاز العرض 

  منظر أمامي أيمن

1 2 3 4 5 2

7

  

  صفحة راجع  الوصف  التسمية العنصر

  55  .قم بإزالة الغطاء الستبدال اللمبة  غطاء المصباح   -1

  14  .قم بتدوير ذراع الضبط لضبط وضع الزاوية  وحدة ضبط الميل   -2

  .عدسة العرض  العدسة   -3

  7  .                  ُ   من وحدة التحكم عن ب عد IRاستقبال إشارة   مستقبل األشعة تحت الحمراء   -4

5-   LED  3  .عرض حالة جهاز العرض  

  60  فتحة سحب الهواء البارد  فتحة تهوية   -6

  18  .                    ً يضبط وضع الصورة رأسي ا  مبدل العدسة الرأسي   -7

  20  .                    ً يضبط وضع الصورة أفقي ا  مبدل العدسة األفقي   -8

  21  .تكبير الصور المعروضة  محلقة الزو   -9

  21  .ضبط ترآيز الصور المعروضة  عجلة البؤرة   -10

  OSD.(  3(أزرار التي تظهر على الشاشة   مفاتيح الوظائف   -11

  :هام 
يحظر وجود أي عوائق أمام . ر الهواء بصورة جيدة، مما يحافظ على تبريد لمبة جهاز العرضتسمح فتحات التهوية في جهاز العرض بتدوي

  .فتحات التهوية
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  LEDومؤشرات ) OSD(أزرار المعلومات التي تظهر على الشاشة —منظر علوي

ZOOM
FOCUS

LENS SHIFT

SOURCEMENU
EXIT ENTER

1 2 3 4

5 6 7 8 910 11 12 13  

  صفحة راجع  الوصف  التسمية العنصر

  64  .اف تشغيلهاعرض حالة تتابع تشغيل الطاقة وإيق لبيان حالة الطاقة LEDمؤشر    -1

  64  .عرض حالة المصباح  LEDوميض مؤشر    -2

  64  .عرض الحالة الحرارية  مؤشر بيان درجة الحرارة   -3

  64  .عرض رسالة تحذير الستبدال المرشح  مؤشر بيان حالة المرشح   -4

5-   
  

  12  .تشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز العرض

6-   MENU / EXIT   لفتح قوائم المعلومات المعروضة على الشاشة)OSD (23  .وإقفالها  

7-     

بالمعلومات االنتقال عبر اإلعدادات الموجودة في القائمة السريعة الخاصة 
  المعروضة على الشاشة 

  بالنسبة لـلمحور األفقي –وتغييرها 
23  

8-   
  

االنتقال عبر اإلعدادات الموجودة في القائمة السريعة الخاصة بالمعلومات 
  المعروضة على الشاشة 

  بالنسبة لـلمحور الرأسي –وتغييرها 
23  

9-   ENTER
  

  .الدخول إلى عنصر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة أو تأآيده
  23  ".ضبط الزاوية"عرض صفحة 

10-     

االنتقال عبر اإلعدادات الموجودة في القائمة السريعة الخاصة بالمعلومات 
  المعروضة على الشاشة 

  بالنسبة لـلمحور األفقي –وتغييرها 
23  

11-   SOURCE  23  .الدخول إلى قائمة المصدر  

  )زري(   -12
تتيح هذه الخاصية للمستخدمين تعيين مفتاح مختصر على هذا الزر، وتحديد 

  23  .الوظائف في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة

13-   
  

االنتقال عبر اإلعدادات الموجودة في القائمة السريعة الخاصة بالمعلومات 
  المعروضة على الشاشة 

  بالنسبة لـلمحور الرأسي –وتغييرها 
23  
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  المنظر الخلفي
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Wired
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  صفحة راجع  الوصف  التسمية العنصر

1-   HDMI 1 /MHL 
  .HDMI/MHLمن جهاز  HDMI/MHLتوصيل آبل 

أيًضا إلى شحن الجهاز الذآي المتصل  HDMI 1/MHLقد يؤدي ضبط المصدر على  :مالحظة
  .عند وجود جهاز العرض في وضع التشغيل MHLالمتوافق مع 

2-   HDMI 2  توصيل آبلHDMI  من جهازHDMI.  

3-   DVI-D  توصيل آبلDVI بالشاشة.  

4-   RS-232  توصيل آبل المنفذ التسلسليRS-232 عن بعد لوحدة التحكم.  

  ).فقط VGA1عن طريق (بالشاشة   RGBتوصيل آبل   خرج الكمبيوتر   -5

6-   S-VIDEO  )توصيل آبل   )فيديو فائق الجودةS-VIDEO من جهاز الفيديو.  

  .من الكمبيوتر أو جهاز مزود بالفيديو RGBتوصيل آبل   1دخل الكمبيوتر    -7

8-   BNC   توصيل آبلBNC من الكمبيوتر.  

  .من الكمبيوتر أو جهاز مزود بالفيديو RGBصيل آبل تو  2دخل الكمبيوتر    -9

10-   RJ45 (LAN)   توصيل آبل شبكة اتصال محلية)LAN (من شبكة إيثرنت.  

  USBمنفذ    -11
  .USBلمضيف  USBتوصيل آبل 

أمبير لكل خرج منفذ عند وجود جهاز العرض في  1/فولت 5يتم دعم مواصفة القدرة  :مالحظة
  .وضع التشغيل

12-   3D-VESA  وحدة اإلرسال في نظارة األشعة تحت الحمراء ثالثية األبعادتوصيل.  

13-   Kensington تأمين التصويب على هدف دائم مع نظام قفل   فتحة الحمايةKensington.  62  

14-   AUDIO IN L/R 
  قأو الفيديو الفائ VIDEOتوصيل آبالت الصوت من جهاز صوت لمنفذ دخل صوت الفيديو 

 S-VIDEO.  

  .توصيل آبل الصوت من جهاز اإلدخال  مدخل الصوت   -15

16-   IR   استقبال إشارةIR من وحدة التحكم عن ُبعد.  

17-   12V OUT ) فولت 12خرج(  
عند التوصيل بالشاشة عن طريق الكبل المتوافر تجارًيا، يتم تشغيل الشاشة تلقائًيا مع بدء تشغيل 

 ).راجع المالحظات التالية(الطاقة عن جهاز العرض  آما تستجيب الشاشة عند فصل. جهاز العرض

18-   AUDIO OUT )توصيل آبل الصوت لمعالجة الصوت  )خرج الصوت.  

19-   AUDIO OUT L/R توصيل آبل الصوت لمعالجة الصوت.  

  .توصيل آبل الفيديو المرآب من جهاز الفيديو  فيديو   -20
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  صفحة راجع  الوصف  التسمية العنصر

  .توصيل الميكرفون بجهاز الدخل  ميكروفون   -21

  .الصيانة فقطلفنيي   الصيانة   -22

23-   WIRE REMOTE In / Out 
  .                              ُ                                ُ   توصيل السلك من وحدة التحكم عن ب عد إلى الجهاز للتحكم السلكي عن ب عد

في جهاز عرض آخر " WIRE REMOTE IN"بمنفذ " WIRE REMOTE OUT"توصيل 
  .للتحكم التسلسلي) من نفس الطراز(

  .توصيل آبل الطاقة  دخل التيار الكهربائي   -24

  

  :مالحظة
 إيقاف جهاز العرض/ستخدام هذه الخاصية، يجب توصيل الموصل قبل تشغيلال.  
 يتم توريد وحدات التحكم في الشاشة ودعمها من جانب مصنعي الشاشات.  
 ال تستخدم هذا القابس في أي غرض خالف الغرض المخصص له.  

  

  :تحذير 
  .لعرض واألجهزة المتصلة قبل إجراء أي توصيالتالحتياطات خاصة باألمان، احرص على فصل أي مصدر للطاقة عن جهاز ا

  

S-Video

Service

Video RL
Audio

In DVI-D In 1 In 2
Audio

In

RL
Audio
OutMIC

Computer In 1  

R G B H V

Computer Out LANComputer In 2  3D VESAUSB

RS 232-

DVI-D

HDMI 2 HDMI 1 MHL  / 

IRAudio Out

In OutRemote
Wired

12V Out

14 3 13 12

11

10

9

8564
765

4

321

  
  

 RJ45 آبل .8
 أمبير 1 أ النوع من طاقة منفذ .9

 تالصو آبل .10
 BNC آبل .11
 فولت 12 مباشر تيار قابس .12
 الصوت آبل .13
 USB آابل .14

 المؤلف الفيديو آبل .1
 )الجودة فائق فيديو(  S-Videoآبل .2
 يمين/يسار الصوت آبل .3
 HDMI آبل .4
 VGA بلآ .5
 DVI-D إلى VGA آبل .6
 RS-232 آبل .7

الصورة/الصوت جهاز
العرض شاشة  آمبيوتر أو محمول آمبيوتر

 مكتبي

 التشفير، فك جهاز ،DVD مشغل
 HDTV استقبال جهاز

 مكتبي آمبيوتر أو محمول آمبيوتر

 السماعات الصوت إخراج

 الشاشة
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  المنظر السفلي

  
  

  صفحة راجع  الوصف  التسمية العنصر

  14  .قم بتدوير ذراع الضبط لضبط وضع الزاوية  وحدة ضبط الميل   -1

  .مات حول ترآيب جهاز العرض في السقفاتصل بالموزع الخاص بك للحصول على معلو  فتحات التثبيت بالسقف   -2

  

  :مالحظة
  .فقط ULعند الترآيب، تأآد من استخدام حوامل التعليق في السقف المسردة لدى 

  ). بوصة 0.47(ملم  12بحيث يكون الحد األقصى لعمق المسمار  M4وأثناء الترآيب في السقف، استخدم معدات التعليق المعتمدة ومسامير 
يجب أن تتجاوز قدرة التحميل لوحدة التعليق في السقف وزن المعدات . وحدة الترآيب في السقف قوية وذات شكل مناسبيجب أن تكون بنية 

  .ثانية 60المرآبة، وآإجراء احتياطي يجب أن تكون قادرة على حمل وزن يزيد بثالثة أمثال عن وزن المعدات لفترة تزيد عن 

 :السقف في الترآيب مسامير
 M4 x 5 )مم 12 = طول أقصى بحد( 

 مم :الوحدة
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  أجزاء وحدة التحكم عن بعد

  

  :هام 
يمكن ألنواع معينة من مصابيح الفلوروسنت عالية التردد أن . نب استخدام جهاز العرض أثناء تشغيل إضاءة مصباح فلورسنت ساطعتج - 1

  .تعيق عمل وحدة التحكم عن بعد

       ُ    حكم عن ب عد إذا آان هناك عائق في المسار بين وحدة الت. ُ                                                                 ي رجى التأآد من عدم وجود عوائق بين وحدة التحكم عن بعد وجهاز اإلسقاط .2
  .وجهاز العرض، يمكنك عكس اإلشارة على أسطح عاآسة معينة مثل شاشات جهاز العرض

يقوم دليل المستخدم هذا بشرح . تقوم األزرار والمفاتيح على جهاز اإلسقاط بنفس وظائف األزرار المقابلة لها على وحدة التحكم عن بعد .3
  .ُ   ب عد الوظائف من خالل االعتماد على وحدة التحكم عن

  

  :مالحظة
                                               ً        بشأن منتجات الليزر باستثناء االنحرافات، وذلك وفق ا إلشعار ) FDA(يتوافق هذا الجهاز مع معايير األداء الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء 

  .2007يونيو  24بتاريخ  50منتجات الليزر رقم 
  

  :تنبيه！ 
  .المحددة في هذا الدليل إلى التعرض لضوء ليزر خطيرقد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو ضبط تنفيذ إجراءات غير تلك 
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  صفحة راجع  الوصف  التسمية العنصر

  .ترسل اإلشارات إلى جهاز العرض  وحدة إرسال األشعة تحت الحمراء   -1

  12  .تشغيل جهاز العرض  تشغيل   -2

3-   HDMI   يعرض مصدرHDMI 2.  

4-   COMP   يعرض تحديد المصدرVGA1/VGA2 )تبديل(.  

5-   Video  عرض شريط تحديد مصدر فيديو/S-VIDEO.  

6-   
  

االنتقال عبر اإلعدادات الموجودة في القائمة السريعة الخاصة بالمعلومات 
  المعروضة على الشاشة 

  بالنسبة لـلمحور الرأسي –وتغييرها 
23  

7-   AUTO SYNC  ع تلقائي اضبط التردد والمرحلة والوض ً        .  

8-   
  

االنتقال عبر اإلعدادات الموجودة في القائمة السريعة الخاصة بالمعلومات 
  المعروضة على الشاشة 

  بالنسبة لـلمحور األفقي –وتغييرها 
23  

9-   MENU   فتح البيانات المعروضة على الشاشة)OSD.(  23  

10-   
  

االنتقال عبر اإلعدادات الموجودة في القائمة السريعة الخاصة بالمعلومات 
  المعروضة على الشاشة 

  بالنسبة لـلمحور الرأسي –وتغييرها 
23  

11-   Laser  العينين نحو توجهه ال .اضغط على هذا الزر لتشغيل مؤشر الشاشة.  

  .                                             ً بها زر الماوس األيسر عندما يكون وضع الماوس نشط ا يؤدي نفس الوظيفة التي يقوم     -12

13-   MOUSE  

  .يستخدم في التبديل بين األوضاع العادية وأوضاع الماوس

PgUp ,PgDn , , ,▲ ,▼ ,◄ ,► , :نشط بعد الضغط على الماوس .
  .ستظهر أيقونة على الشاشة تشير إلى تفعيل وضع الماوس

  .الكمبيوتر فقط تتاح عند تحديد إشارة إدخال :مالحظة

14-   ID SET  تعيين آود وحدة التحكم عن بعد  

15-   PgUp / 1 
  .يؤدي وظيفة تمرير الصفحة ألعلى عند تفعيل وضع الماوس

  .يستخدم رقم إعداد معرف التحكم من بعد

16-   Blank / 3 
  .يجعل الشاشة فارغة

  .يستخدم رقم إعداد معرف التحكم من بعد

17-   / 4 
  .يكتم السماعة المدمجة

  22  .م رقم إعداد معرف التحكم من بعديستخد

  .يحدد نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها 6 /   -18

  .يعرض قائمة إعدادات مؤقت العرض    -19

20-   ECO MODE يحدد وضع المصباح.  

  .ينشط قفل مفاتيح اللوحة    -21

22-   Laser  العينين نحو توجهه ال .استخدام مؤشر على الشاشة.  

23-   
  

تتيح هذه الخاصية للمستخدمين تعيين مفاتيح مختصرة بوحدة التحكم عن بعد 
  23  .وتحديد الوظائف في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة

24-   HDMI / MHL  
  .HDMI1يعرض مصدر 

  .لألجهزة الذآية Mobile High-Definition Linkتمكين ميزة  

25-   Source  23  .يل مصدر الدخلتبد  

26-   BNC   يعرض مصدرBNC.  

27-   Freeze   إيقاف تجميد الصورة المعروضة على الشاشة/ تجميد.  
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  صفحة راجع  الوصف  التسمية العنصر

28-   
  

  .الدخول إلى عنصر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة أو تأآيده
  23  ".ضبط الزاوية"عرض صفحة 

29-   
  

نتقال عبر اإلعدادات الموجودة في القائمة السريعة الخاصة بالمعلومات اال
  المعروضة على الشاشة 

  بالنسبة لـلمحور األفقي –وتغييرها 
23  

30-   EXIT  23  .العودة إلى الصفحة األخيرة في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة  

  .                                                                        ً يؤدي نفس الوظيفة التي يقوم بها زر الماوس األيمن عندما يكون وضع الماوس نشط ا     -31

32-   PgDn / 2 
  .يؤدي وظيفة تمرير الصفحة ألسفل عند تفعيل وضع الماوس

  .يستخدم رقم إعداد معرف التحكم من بعد

33-   PATTERN / 5 
  .يعرض نمط االختبار المضمن

  .ن بعديستخدم رقم إعداد معرف التحكم م

34-   / 7 
  .يرفع مستوى الصوت

  22  .يستخدم رقم إعداد معرف التحكم من بعد

35-    / 8 
  .يعرض قائمة التعليمات

  .يستخدم رقم إعداد معرف التحكم من بعد

  22  .يخفض مستوى الصوت     -36

  21  .صغير الرقميالت/عرض شريط إعدادات التكبير     -37

38-   COLOR MODE  يقوم بتحديد أحد أوضاع إعداد الصورة المتاحة.  

  .                         ُ               توصيل وحدة تحكم سلكية عن ب عد بجهاز العرض  مقبس سلكي   -39

  

  بعد عن التحكم وحدة آود
 المجاورة العرض أجهزة من العديد نتكو عندما. 8 إلى 1 من العرض جهاز في بعد من للتحكم مختلف أآواد 8 تعيين يمكن
 اضبط. المختلفة التحكم وحدات من التداخل عملية بعد عن التحكم وحدة رموز تبديل يمنع أن الممكن فمن الوقت، نفس في ُ     م شغلة
  .بعد عن التحكم وحدة في ذلك تغيير قبل أوال العرض لجهاز بعد عن التحكم وحدة رمز

  .بعد من التحكم آود>  متقدمة خيارات>  األساسية اإلعدادات القائمة من 8 إلى 1 ينب من حدد, العرض جهاز رمز لتبديل

 أو ثوان 5 لمدة   ً مع ا التحكم وحدة في 8 إلى 1 من المقابل والزر المعرف مجموعة على اضغط, بعد عن التحكم وحدة رمز لتبديل
 في التحكم بعد عن التحكم لوحدة يمكن ،8 إلى الرمز يلتحو عند, 1 إلى األولي الرمز ضبط ويتم. بعد من التحكم وحدة في أآثر
  .عرض جهاز آل

  :مالحظة
 قم, ذلك حدوث وعند, بعد عن التحكم وحدة من استجابة هناك تكون لن بعد، عن التحكم ووحدة العرض جهاز على مختلفة رموز ضبط تم إذا

  .أخرى مرة بعد عن التحكم وحدة في الرمز بتبديل
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  آماوس بعد عن كمالتح وحدة استخدام
  .التقديمية العروض إجراء عند المرونة من     ً آبير ا    ً قدر ا بعد عن التحكم وحدة بواسطة الكمبيوتر جهاز تشغيل على القدرة لك تتيح

ً                   قبل استخدام وحدة التحكم عن بعد بدال  عن ماوس الكمبيوتر USBوصل جهاز العرض بالكمبيوتر الشخصي أو المحمول بواسطة آبل  .1                                  .  

  .)آمبيوتر( COMPUTERارة الدخل اضبط إش .2

ستظهر أيقونة على الشاشة تشير إلى تفعيل وضع , اضغط على الماوس في وحدة التحكم عن بعد للتبديل بين الوضع العادي ووضع الماوس .3
  .الماوس

  .قم بأداء وظائف التحكم المطلوبة التي تحاآي وظائف الماوس باستخدام وحدة التحكم عن بعد .4

 الشاشة اضغط على لنقل المؤشر على.  ▲ / ▼ / ◄ /►/   

  للنقر بالزر األيسر اضغط على.   

 للنقر بالزر األيمن اضغط على.    

 برنامج مثل( ألسفل صفحة/ألعلى صفحة ألوامر يستجيب الذي )موصول شخصي آمبيوتر على( لديك العرض برنامج لتشغيل   
Microsoft PowerPoint(، زري على اضغط Page Up/Page Down.  

 اضغط على الماوس مرة أخرى أو المفاتيح األخرى باستثناء مفاتيح الوظائف المتعددة للماوس, للعودة إلى الوضع العادي.  

  نطاق تشغيل وحدة التحكم عن بعد

از العرض ليس من الضروري توجيه وحدة التحكم عن بعد إلى جه.                       ُ                                          تستخدم وحدة التحكم عن ب عد األشعة تحت الحمراء للتحكم في جهاز العرض
بشرط عدم اإلمساك بوحدة التحكم عن بعد بشكل متعامد على جانبي جهاز اإلسقاط أو على مؤخرته، فإن وحدة التحكم عن بعد سوف . مباشرة

إذا آان جهاز العرض ال يستجيب لوحدة . درجة أعلى أو أدنى من مستوى جهاز اإلسقاط 15و)    ً قدم ا 23(أمتار  7        ً               تعمل جيد ا داخل نصف قطر 
  .تحكم عن بعد، فعليك أن تقترب قليالال

                               ُ   جهاز اإلسقاط وأزرار التحكم عن ب عد

ويمكن تنفيذ آافة العمليات باستخدام وحدة .                                               ُ                                      يمكن تشغيل جهاز العرض باستخدام وحدة التحكم عن ب عد أو األزرار الموجودة أعلى جهاز العرض
  . ُ                     ت عتبر محدودة االستخدام          ُ                                            التحكم عن ب عد، إال أن األزرار الموجودة أعلى جهاز اإلسقاط 
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  والتشغيل اإلعداد

                               ُ   ترآيب بطاريات وحدة التحكم عن ب عد

قم بإزالة غطاء تجويف البطارية من خالل تحريك  -1
  .الغطاء في اتجاه السهم

  

قم بترآيب البطارية مع مراعاة أن يكون الجانب  -2
  .            ً      الموجب مواجه ا ألعلى

  

  .أعد الغطاء إلى مكانه -3

  

  

  :تنبيه 
  ).يوصى باستخدام البطاريات القلوية( AAAاستخدم فقط بطاريات  .1

  .                              ً                         تخلص من البطاريات المستعملةوفق ا للقواعد الرسمية المحلية .2

  .قم بإزالة البطاريات في حالة عدم استخدام جهاز العرض لفترة طويلة .3



 

  

12 

  تشغيل جهاز العرض وإيقاف تشغيله

بعد . ل محكمقم بتوصيل سلك الطاقة وآبل اإلشارة بشك -1
توصيله، سيومض مؤشر بيان حالة الطاقة باللون األخضر 

  .ثم يضيء باللون األخضر الثابت

 

" "قم بتشغيل المصباح من خالل الضغط على الزر  -2

في وحدة التحكم عن " "أعلى جهاز العرض أو الزر 
  ..ُ   ب عد

 PWR LEDسيومض اآلن مؤشر بيان حالة الطاقة 
  .باللون األخضر

عند .            ً دقيقة تقريب ا 30هر شاشة البدء في غضون سوف تظ
استخدام جهاز العرض ألول مرة، يمكنك اختيار لغتك 
راجع . (المفضلة من القائمة السريعة بعد عرض شاشة البدء

  )24صفحة  OSDضبط لغة قائمة 

 14صفحة  )قفل األمان(ضبط آلمة مرور الوصول راجع 
  .                    َّ ً إذا آان زر األمان ممك ن ا
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في حالة توصيل أآثر من جهاز دخل واحد، اضغط على  -3
  .للتنقل بين األجهزة▲▼ واستخدم  المصدرزر 

إلى محول الفيديو  RGBعبر يتم دعم الفيديو المكوَّن (
  .)المكوَّن

  

• HDMI 1 / MHL : متوافق مع تقنيتي وسيلة توصيل الوسائط المتعددة
عالية الدقة ووصلة الوسائط عالية الدقة لألجهزة 

  الجوالة

• HDMI 2 :وسيلة توصيل وسائط متعددة عالية الدقة التوافق  

• DVI :DVI  

•  VGA 1 / 2 :RGB  تناظري  
 YPbPr ، أو دخلYPbPr/YCbCr DDVدخل 

HDTV  عبر موصلD-sub  

• BNC :RGB تناظري  

• S-Video : السطوع واأللوان منفصالن(فيديو فائق الجودة(  

  فيديو مكون من النوع التقليدي: الفيديو المكون •

اضغط على زر / إيقاف التشغيل؟ "عند ظهور رسالة  -4
Power تظهر رسالة اضغط على زر "مرة أخرى ،

POWER إيقاف تشغيل جهاز العرض يتم. مرة أخرى.  

 

  :تنبيه 
  مشيًرا إلى تبريد جهاز العرض -عن الوميض  الطاقةال تقدم على نزع قابس سلك الطاقة حتى يتوقف المؤشر 



 

  

14 

  )قفل األمان(ضبط آلمة مرور الوصول 

عند التمكين، يجب إدخال آلمة المرور . رضاألربعة إلعداد آلمة مرور ومنع االستخدام غير المخول لجهاز الع) األسهم(يمكنك استخدام أزرار 
للحصول  24حة صفOSDضبط لغة قائمة و 23صفحة التعليمات المعروضة على الشاشةالتنقل خالل قائمة راجع . (بعد تشغيل جهاز العرض

  .OSDعلى تعليمات حول استخدام قوائم 

  :مهم 
في حالة ضياع آلمة . بدون آلمة المرور، لن تتمكن من استخدام جهاز اإلسقاط.          ً                                      احرص دائم ا على االحتفاظ بكلمة المرور في مكان آمن

  .ل مسح آلمة المرورالمرور، اتصل بالموزع الخاص بك للحصول على معلومات حو
  

  .OSDلفتح قائمة  Menuاضغط زر  .1

 

   أساسي .قائمة إلى لالنتقال◄ ► السهم زر اضغط .2

 

  .متقدمة إعداداتلتحديد ▲▼  اضغط على زر  .3
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  ."قفل األمان"لتحديد ▲▼ اضغط زر السهم  .4

 

5. 
لتمكين أو تعطيل وظيفة قفل ◄ ►اضغط على زر 

  .األمان

  .               ً ة المرور تلقائي ايظهر مربع حوار آلم

  ◄►▲▼يمكنك استخدام أزرار األسهم  .6
سواء على لوحة المفاتيح أو وحدة تحكم األشعة تحت 

يمكنك استخدام أية . الحمراء إلدخال آلمة المرور
توليفة بما في ذلك استخدام نفس السهم خمس مرات، 

  .لكن ال يقل عن خمسة

. روراضغط أزرار األسهم بأي ترتيب إلعداد آلمة الم
  .للخروج من مربع الحوار Menuاضغط على زر 

 

 

تظهر قائمة تأآيد آلمة المرور عندما يضغط المستخدم  .7
  على مفتاح تشغيل الطاقة وذلك في حالة تمكين

  . قفل األمان 
أدخل آلمة المرور بالترتيب الذي قمت بإعداده في 

وفي حال أن نسيت آلمة المرور، برجاء . 6الخطوة 
  . مرآز الصيانةاالتصال ب

سوف يقوم مرآز الصيانة بالتحقق من المالك 
  . ومساعدته في إعادة تعيين آلمة المرور
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  ضبط مستوى جهاز العرض

  :يجب مراعاة األمور التالية عند إعداد جهاز العرض

  .                                                              ً      ً يتعين أن تكون المنضدة أو الحامل الموضوع عليه جهاز اإلسقاط مستويا  وقويا  •

  .              ً           حيث يكون عموديا  مع الشاشةضع جهاز اإلسقاط ب •

  .يمكنك أن تدوس عليها. تأآد من أن الكبالت في مكان آمن •

لرفع مستوى جهاز العرض، قم بلف وحدات الضبط عكس  .1
  .اتجاه عقارب الساعة

  

لتخفيض مستوى جهاز العرض، ارفع جهاز العرض، وقم  .2
  .بلف وحدات الضبط في اتجاه عقارب الساعة
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  لمعروضة باستخدام وحدة العدسة التبديلضبط وضع الصورة ا

ZOOM

FOCUS

LENS SHIFT

SOURCEMENU
EXIT ENTER

  

المدى                                                                                                         ً         ً          تتيح خاصية العدسة التبديل إمكانية تبديل العدسة والتي يمكن استخدامها لتعديل وضع الصورة المعروضة سواء أفقي ا أو رأسي ا في حدود 
  .الموضح أدناه

  : مالحظة
  .مقبض للتدوير للخلفال تدر مقبض إزاحة العدسة بعد سماع صوت النقر واضغط برفق على ال

  

 العدسة إزاحة مقبض
     ً أفقي ا

 العدسة إزاحة مقبض
    ً رأسي ا
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  ضبط وضع الصورة الرأسي
 104.5%و 146.7%، وXGAفي  101.85%و 115.35%، وWXGAفي  104.65%و 141.2%يمكن تعديل ارتفاع الصورة الرأسية بين 

 الحظ أن تعديل ارتفاع الصورة الرأسي يمكن أن يتقيد بوضع الصورة .الرتفاع الصورة XGAWUفي  99.1%و 132%، و1080Pفي 
على سبيل المثال ليس من الممكن تحقيق الحد األقصى من ارتفاع وضع الصورة الموضح أعاله إذا آان وضع الصورة األفقي عند الحد . األفقي

  .األقصى

PRO9520WL  

  

104.65% offset
H x 4.65%

S
cr

ee
n

H
ei

gh
t

Screen

141.2% offset
Distance

(L)

H x 41.2 %

H

  

PRO9510L  

  

101.85% of fsetH x 1.85%

S
cr

ee
n

H
ei

gh
t

Screen

115.35% of fset

H x 15.35%

Distanc e

(L )

H

  

141.2%-إزاحة 

الشاشة

المسافة

H x 4.65%

H x 41.2%

شة
شا
 ال
اع
رتف
ا

 

104.65%-إزاحة 

115.35%-إزاحة 
المسافة

H x 1.85%

H x 15.35%

شة
شا
 ال
اع
رتف
ا

 

101.85%-إزاحة 

الشاشة
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PRO9530HDL  

  

104.5% offset
H x 4.5%

S
cr

ee
n

H
ei

gh
t

Screen

146.7% offset
Distance

(L)

H x 46.7 %

H

  

PRO9800WUL  

99.1% offset
H x0.9%

S
cr

e
e

n
H

e
ig

h
t

Screen

132% offset
Distance

(L)

H x 32 %

H

  
  

104.5%-إزاحة 

146.7%-إزاحة 

H x 46.7%

H x 4.5%

شة
شا
 ال
اع
رتف
ا

 

المسافة

الشاشة

اش
لش
ع ا
تفا
ار

ة
 

99.1%-إزاحة 

132%-إزاحة 

الشاشة

H x 32%

H x 0.9%

المسافة
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  ضبط وضع الصورة األفقي
، XGAفي  3.8%، وWXGAفي  10.9%ي المنتصف، يمكن ضبط وضع الصورة األفقي إلى اليسار أو اليمين بحد أقصى عندما تكون العدسة ف

الحظ أن تعديل ارتفاع الصورة األفقي يمكن أن يتقيد بوضع الصورة  .لعرض الصورة XGAWUفي  10.3%، وP1080في  10.3%و
  .قصى من وضع الصورة األفقي إذا آان وضع الصورة الرأسي عند الحد األقصىعلى سبيل المثال ليس من الممكن تحقيق الحد األ. الرأسي

ZOOM

FOCUS

LENS SHIFT

SOURCEMENU
EXIT ENTER

    

  

  

 عرض الشاشة
 )W( 

الجانب األيمن  الجانب األيسر

PRO9520WL Wx10.9% Wx10.9% 

PRO9510L Wx3.8% Wx3.8% 

PRO9530HDL Wx10.3% Wx10.3% 

PRO9800WUL Wx10.3% Wx10.3% 
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  ضبط الزووم والترآيز ومحور االرتكاز

الموجودة ( )الصورة-تصغير/تكبير(استخدم مفتاح تحكم  .1
لتغيير حجم الصورة المعروضة ) على جهاز اإلسقاط فقط

  .وحجم الشاشة

  

الموجودة على جهاز (صورة ال-ترآيزاستخدم مفتاح تحكم  .2
  .لتغيير حدة الصورة المعروضة) العرض فقط

  

 جهاز في( /  /  /   زري اضغط .3
 التشوه لتصحيح )بعد عن التحكم وحدة أو العرض

  .الصورة في المنحرف شبه

  
ENTER

  

  )OSD(وحدة التحكم عن بعد ولوحة قائمة العرض على الشاشة 

  .لشاشةتظهر وحدة التحكم في المحور على ا .4

  .لتصحيح التشوه الرأسي بالصورة /  اضغط على 

  .لتصحيح التشوه األفقي بالصورة /  اضغط على 
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  ضبط مستوى الصوت

الموجودين بوحدة  /   اضغط على زري .1
  .التحكم عن بعد

  تظهر وحدة التحكم في مستوى الصوت على الشاشة

  

في وحدة التحكم  /  على زري  اضغط .2
في لوحة المفاتيح لضبط مستوى ► / ◄ و زري من بعد أ
  .- +/الصوت 

  

 

تتوفر هذه الخاصية (إليقاف الصوت   اضغط زر .3
  ).فقط في وحدة التحكم عن بعد

  

  



 

  

23 

  الشاشة على العرض قائمة إعدادات

  عناصر التحكم في قائمة العرض على الشاشة 

  . لك ضبط الصورة وتغيير اإلعدادات المختلفةيتضمن جهاز العرض قائمة تعليمات معروضة على الشاشة تتيح 

  التنقل خالل قائمة التعليمات المعروضة على الشاشة
                                            ُ                                                                              يمكنك استخدام أزرار األسهم في وحدة التحكم عن ب عد أو األزرار الموجودة أعلى جهاز العرض للتنقل عبر البيانات المعروضة على قائمة 

  .هر الرسم التوضيحي التالي األزرار المقابلة على جهاز العرضيظ. وإجراء تغييرات) OSD(العرض على الشاشة 

MENU
EXIT

SOURCEENTER

  

للدخول إلى البيانات المعروضة على الشاشة اضغط زر  .1
MENU.  

للتنقل ◄ / ►  اضغط على زري السهم .قوائم خمس توجد .2
  . عبر القوائم

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

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

زر إلغالق البيانات المعروضة على الشاشة  MENUاضغط  .5
)OSD (اضغط زر السهم . أو مغادرة القائمة الفرعية

  .EXITلالنتقال إلى قائمة 
  

  :مالحظة
 الموضع عناصر تعديل يمكن ال المثال، سبيل على. متوفرة) OSD(   ً                                                                 تبع ا لمصدر الفيديو، لن تكون آافة عناصر البيانات المعروضة على الشاشة 

  . ال يمكن  الوصول إلى العناصر غير المتاحة أو تظهر باللون الرمادي .بكمبيوتر التوصيل عند إال العرض شاشة قائمة في الرأسي/األفقي



 

  

24 

  OSDضبط لغة قائمة 

  .على اللغة التي تفضلها قبل المتابعة OSDقم بضبط لغة قائمة 

   أساسي .قائمة إلىلالنتقال  ◄►اضغط زر السهم . MENUاضغط زر  .1

  

  .اللغةحتى يتم تمييز ▲▼ اضغط زر السهم  .2

  

  . حتى يتم تمييز اللغة التي تفضلها◄ ►اضغط زر السهم  .3

  .  OSDمرتين إلغالق قائمة  MENUاضغط على زر  .4
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  نظرة عامة على قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة

  .ة على إعداد أو تحديد نطاق إعداداستخدم الشكل التوضيحي التالي للعثور بسرع

  اإلعدادات  الفرعية القائمة  الرئيسية القائمة

  صورة
 

  وضع األلوان

 
        

 ViewMatchاألسطع، ديناميكي، قياسي، 
sRGB ،فيلم ،  

DICOM SIMالمستخدم ،  
 10~0          لون ساطع

 100~0          السطوع

 100~0          التباين

 31~0          الحدة

 DICOM SIM & sRGB , 13 ~ 1          جاما

  متقدم
 

  بارد ،عادي ،دافئ      درجة اللون

  التدرج، التشبع، االآتساب  أحمر  إدارة األلوان

  التدرج، التشبع، االآتساب  أخضر

  التدرج، التشبع، االآتساب  أزرق

  التدرج، التشبع، االآتساب  سماوي

  تدرج، التشبع، االآتسابال  أرجواني

  التدرج، التشبع، االآتساب  أصفر

  أزرق, أخضر, أحمر  أبيض

 R  0 ~ 200اآتساب   موازنة اللون األبيض      

 G  0 ~ 200اآتساب         

 B  0 ~ 200اآتساب         

 R  -100 ~ 100مقاصة         

 G  -100 ~ 100مقاصة         

 B  -100 ~ 100مقاصة         

              ادة تعيينإع

  شاشة العرض
 

 5~5-          الموضع األفقي

 5~5-          الموضع الرأسي

 31~0          التردد

 5~5-          التتبع

              تلقائي

  تشغيل, إيقاف          AGC  صوت / فيديو
 100~0          تشبع اللون  صورة

 100~0          لون خفيف

  , 5, 4, 3, 2, 1إيقاف          مسح زائد

Closed Caption          تشغيل, إيقاف  

 10~0    مستوى الصوت   صوت   

  تشغيل, إيقاف    آتم الصوت      

  RCAإيقاف، مصغر،     خرج الصوت النشط      

              إعادة تعيين
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  اإلعدادات       الفرعية القائمة   الرئيسية القائمة

  أساسي
 

 ,English, Français, Español           اللغة
Português, 簡体中文, 繁體中

文, Italiano, Svenska, 
Nederlands, Русский, Suomi, 

한국어, العربية, Türkçe, 日本語, 
Polski, Português do Brasil, 

Ағылшын, Việt, Dansk, 
Deutsch, Norsk, Ελληνικά, 

Magyar, Čeština, ไทย  

  
 

  وضع اإلسقاط
 

    
  

   سقف، ي،خلف أمامي،
  سقف+خلفي

 أصلية, حروف مربع, 16:9, 4:3, ملء          نسبة العرض إلى االرتفاع 

  

 درجة األلوان، وضعية التباين، السطوع،       زري 
 تعليق العالي، االرتفاع اللونية، الحرارة
 التلقائي البحث الطاقة، توفير وضع مغلق،
 الشاشة اللوحة، مفاتيح قفل السريع،

 ،3D تلقائي، الشاشة، لتقاطا االفتتاحية،
 المعروضة، التعليمات قائمة رسالة الحالة،
  .اإلسقاط وضع

  
 

  شاشة البداية
 

    النمط
 خريطة ،مفكرة ،اختبارية بطاقة ،إيقاف
  التشابك جدول ،المدرج ،العالم

  
 

    شاشة البداية   
ViewSonic، أخضر ،أحمر ،إيقاف، 

  المستخدم ،أزرق
      التقاط الشاشة      

 : 30+~  30-رأسي: 25+~  25- أفقي      االنحراف األفقي والرأسي 
  تشغيل, إيقاف      قفل األمان  متقدم 
  تشغيل, إيقاف      قفل مفتاح اللوحة 

 10~10-    تصغير رقمي/تكبير      
  تشغيل, إيقاف  موقت  موقت العرض التقديمي 
 60-1مسبًقا المعيَّن الوقت 
     ط الوقتإعادة ضب 

  : 60~0ف: 60~0 أفقي    ضبط الزاوية      

 98~0    رقم الجهاز      
 8~1      آود وحدة التحكم عن بعد 
          إعادة تعيين 
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         الفرعية القائمة   الرئيسية القائمة

  متقدم
 

  تشغيل, إيقاف           البحث التلقائي السريع

  180~0           )دقيقة(إيقاف تلقائي  

  تشغيل, إيقاف           مباشرتشغيل  

  عال ارتفاع عادي،           ارتفاع عال 

  
  , عاديECO,           وضع اللمبة 

  ديناميكي اقتصادي
  متقدم 

 
  حق, اليسار, أعلى, ألسفل, مرآز  موضع القائمة  إعداد قائمة العرض على الشاشة

%100 ,%75 ,%50 ,%25 ,%0  قائمة نصف شفافة  

 20~10  القائمة عرض  

      تم إعادة تعين مؤقت مرشح الهواء  

          إعادة تعيين عدد ساعات اللمبة  

  Lan حسب تشغيل تشغيل،, إيقاف      وضع توفير الطاقة  

  120~0    )دقيقة(موقت السكون       

  3D  3D  IR ، DLP-Link إيقاف،  

  
 

  
 

  
عكس التزامن ثالثي 

  األبعاد
  إيقاف, تشغيل

  

 

  

         ً      أسفل، جنب ا إلى /اإلطار المتتابع، أعلى  ثي األبعادتنسيق ثال   
 HDMIمصدر ( جنب، حزم اإلطارات

الخاص بحزم اإلطارات ثالثية األبعاد 
   )فقط

  اتصال فصل،  حالة الشبكة  الشبكة إعداد  

  DHCP  تشغيل, إيقاف  

  
 

  
 

  
 ,IP  0~255, 0~255, 0~255 عنوان

0~255 

  
 

  
 

  
 ,255~0 ,255~0 ,255~0  الفرعية الشبكة قناع

0~255 

  
 

  
 

  
DNS  0~255, 0~255, 0~255, 

0~255 

  
 

  
 

  
 ,255~0 ,255~0 ,255~0 النطاقات أسماء نظام

0~255 
  موافق إلغاء،  تطبيق  

               إعادة تعيين الكل 

          مصدر نشط  الحالة 

      معلومات الفيديو      

  
 

  
اقتصادي، عادي، (ساعات التشغيل  

  )ي ديناميكياقتصاد
    

          إصدار البرنامج  

          الرقم التسلسلي  

      ساعة مرشح الهواء  
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  قائمة صورة 

للتنقل إلى أعلى وأسفل ▲▼ اضغط على زر , صورة قائمة لالنتقال إلى ◄ ►اضغط  على زر . OSDلفتح قائمة  MENUاضغط زر 
  .لتغيير قيم اإلعدادات◄ ►اضغط . صورة قائمة

  

  الوصف  نصرالع

  . وضع األلوانلضبط ◄ ►اضغط زر السهم   وضع األلوان

  ".لون ساطع"لضبط قيمة ◄ ►اضغط زر السهم   لون ساطع

  .لضبط قيمة سطوع الشاشة◄ ►اضغط زر السهم   السطوع

  .لضبط قيمة تباين الشاشة◄ ►اضغط زر السهم   التباين

  .لضبط مستوى حدة الشاشة◄ ►اضغط زر السهم   الحدة

  . لضبط قيمة تصحيح جاما للشاشة◄ ►اضغط زر السهم   ماجا

  إعدادات متقدمة
  ". اإلعدادات المتقدمة"للدخول إلى قائمة  ) Enter( / ► الزر اضغط على 

  .29صفحة  متقدمة إعداداتراجع 

  .إلعادة تعيين آل اإلعدادات إلى قيمها االفتراضية) Enter( / ► ى الزر اضغط عل  إعادة تعيين
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  إعدادات متقدمة
إعدادات "لالنتقال إلى قائمة ▼▲ اضغط على ". صورة"لالنتقال إلى قائمة  ◄►اضغط على . OSDلفتح قائمة  MENUاضغط زر 

  ".إعدادات متقدمة"ألعلى وألسفل في قائمة لالنتقال ▼▲ اضغط على . ) Enter( / ► الزرثم اضغط على " متقدمة

  

  الوصف  العنصر

  . درجة اللونالمؤشر لضبط في ◄ ►اضغط زر السهم   درجة اللون

  إدارة األلوان
  . للدخول إلى قائمة مدير األلوان) Enter( / ► اضغط على الزر 

  .األلوان إدارةلمزيد من المعلومات  30راجع صفحة 

  موازنة اللون األبيض
موازنة اللون صفحة  31 راجع. األبيض اللون موازنة الفرعية القائمة إلى للدخول) Enter( / ►  الزر على اضغط
  .األبيض
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  إدارة األلوان
  ". إدارة األلوان"للدخول إلى القائمة الفرعية ) Enter( / ► غط على الزر اض

  

  الوصف  العنصر

  أحمر
  ". مدير اللون األحمر"حدد للدخول إلى 

  .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب◄ ►اضغط على زري 

  أخضر
  ". مدير اللون األخضر"حدد للدخول إلى 

  .تشبع والكسبلضبط تدرج اللون وال◄ ►اضغط على زري 

  أزرق
  ". مدير اللون األزرق"حدد للدخول إلى 

  .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب◄ ►اضغط على زري 

  سماوي
  ". مدير اللون السماوي"حدد للدخول إلى 

  .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب◄ ►اضغط على زري 

  أرجواني
  ". مدير اللون األرجواني"حدد للدخول إلى 
  .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب◄ ►ري اضغط على ز

  أصفر
  ". مدير اللون األصفر"حدد للدخول إلى 

  .لضبط تدرج اللون والتشبع والكسب◄ ►اضغط على زري 

  أبيض
  ". مدير اللون األبيض"حدد للدخول إلى 

  .لضبط اللون األحمر واألخضر واألزرق◄ ►اضغط على زري 
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  موازنة اللون األبيض
  . موازنة اللون األبيضلدخول القائمة الفرعية  ) Enter( / ► لزراضغط على ا

  

  الوصف  العنصر

  .لضبط اآتساب اللون األحمر►◄ اضغط على الزرين   Rاآتساب 

  .لضبط اآتساب اللون األخضر►◄ اضغط على الزرين   Gاآتساب 

  . لضبط اآتساب األزرق►◄ اضغط على الزرين   Bاآتساب 

  .لضبط مقاصة اللون األحمر►◄ لزرين اضغط على ا  Rمقاصة 

  .لضبط مقاصة اللون األخضر►◄ اضغط على الزرين   Gمقاصة 

  .لضبط مقاصة اللون األزرق►◄ اضغط على الزرين   Bمقاصة 



 

  

32 

  شاشة العرضقائمة 

 ركللتح▲▼  السهم زر اضغط. العرض شاشة قائمة إلى لالنتقال◄ ► السهم زر اضغط .OSDلفتح قائمة  MENUاضغط زر 
  .اإلعدادات قيم لتغيير ◄► اضغط .العرض شاشة قائمة في وألسفل ألعلى

  

  الوصف  العنصر

  . لضبط موضع العرض لليسار أو اليمين◄ ►اضغط زر السهم   الموضع األفقي

  . لضبط موضع العرض ألعلى أو أسفل◄ ►اضغط زر السهم   الموضع الرأسي

  .A/Dلضبط نقطة نمذجة ◄ ►اضغط زر السهم   التردد

  .A/Dلضبط نقطة نمزجة ◄ ►اضغط زر السهم   التتبع

  .                                        ًّ لضبط التردد والتتبع والحجم والوضع تلقائي ا) Enter( / ► الزر اضغط على   تلقائي
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  صوت /فيديوقائمة 

 للتحرك▲▼  السهم زر اضغط .صوت /فيديو قائمة إلى لالنتقال◄ ► السهم زر اضغط .OSDلفتح قائمة  MENUاضغط زر 
  .اإلعدادات قيم لتغيير◄ ► اضغط .صوت /فيديو قائمة في وألسفل ألعلى

  

  الوصف  العنصر

AGC   لتمكين أو تعطيل التحكم اآللي في آسب مصدر الفيديو◄ ►اضغط زري.  

  .لضبط تشبع الفيديو◄ ►اضغط زري   تشبع اللون

  .تدرج لون الفيديو/لضبط تخفيف◄ ►اضغط زري   لون خفيف

  .لتمكين أو تعطيل مسح الفيديو الفوقي◄ ►اضغط زري   مسح زائد

Closed Caption  المغلق التعليق خدمة تعطيل أو لتمكين ◄► زري اضغط.  

  صوت
  . للدخول إلى قائمة الصوت) Enter( / ► اضغط على الزر 

  .34صفحة  صوتراجع 

  .إلعادة تعيين آل اإلعدادات إلى قيمها االفتراضية) Enter( / ► لزر اضغط على ا  إعادة تعيين
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  صوت
  ".صوت"للدخول إلى القائمة الفرعية ) Enter( / ► اضغط على الزر 

  

  الوصف  العنصر

  . للدخول وضبط مستوى الصوت◄ ►اضغط زري   مستوى الصوت

  .إيقاف تشغليهللدخول إلى مكبر الصوت وتشغيله أو ◄ ►اضغط زري   آتم الصوت

  خرج الصوت النشط
  . لتحديد موصل خرج الصوت◄ ►اضغط زري 

  .عند تحديد إيقاف، يتم إخراج الصوت االفتراضي من مكبرات الصوت: مالحظة
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   أساسيالقائمة 

 إلى لالنتقال◄ ► السهم زر اضغط .أساسي قائمة إلى لالنتقال◄ ► السهم زر اضغط .OSDلفتح قائمة  MENUاضغط زر 
  .اإلعدادات قيم لتغيير◄ ► اضغط .أساسي قائمة في وأسفل ىأعل

  

  الوصف  العنصر

  .لتحديد قائمة ترجمة مختلفة◄ ►اضغط زري   اللغة

  .لتحديد نوع جهاز عرض مختلف◄ ►اضغط زري   وضع اإلسقاط

  .لضبط نسبة طول وعرض الصورة◄ ►اضغط زري   نسبة العرض إلى االرتفاع

  .ظيفة المفتاح السريعلتحديد و◄ ►اضغط زري   زري

  .شاشة البدايةللدخول إلى قائمة ) Enter( / ► اضغط على الزر   شاشة البداية

  .لضبط محور العرض◄ ►اضغط زري   االنحراف األفقي والرأسي

  .40صفحة  خيارات راجع . للدخول على قائمة اإلعدادات المتقدمة) Enter( / ► اضغط على الزر   إعدادات متقدمة

  .)فيما عدا اللغة( إلعادة تعيين جميع اإلعدادات على القيم االفتراضية) Enter( / ► اضغط على الزر   إعادة تعيين
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  شاشة البداية
  .الشعار الفرعية القائمة إلى للدخول) Enter( / ► اضغط على الزر 

  

  الوصف  العنصر

  .لتحديد نمط مختلف◄ ►اضغط زري   النمط

  .الختيار شعار بدء التشغيل◄ ►اضغط زري   شاشة البداية

  .شاشة االلتقاط في شاشة العرض الحالية تلقائيا) Enter( / ► اضغط على الزر   التقاط الشاشة

  

  االنحراف األفقي والرأسي
 قائمة إلى لالنتقال▼▲  على اضغط. أساسي قائمة إلى لالنتقال ◄► على اضغط. OSDلفتح قائمة  MENUاضغط زر 

 اضغط. 30 إلى 30- من الرأسية القيم لضبط▼▲  على اضغط). Enter( / ►  اضغط ثماالنحراف األفقي والرأسي 
  .25 إلى 25- من األفقية القيم لضبط ◄►على
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  إعدادات متقدمة الخصائص
إعدادات  قائمة إلى لالنتقال▲▼  اضغط .أساسي قائمة إلى لالنتقال◄ ► على اضغط. OSDلفتح قائمة  MENUاضغط زر 

 قيم لتغيير ◄► اضغط. إعدادات متقدمة قائمة في وألسفل ألعلى لالنتقال▲▼  اضغط). Enter( / ►  اضغط متقدمة
  .اإلعدادات

  

  الوصف  العنصر

  .لتمكين أو تعطيل وظيفة قفل األمان◄ ►اضغط زري   قفل األمان

  .لقفل أو إلغاء قفل مفتاح اللوحة◄ ►اضغط زري   ل مفتاح اللوحةقف

  .تصغير رقمي/تكبيرلضبط قائمة ◄ ►اضغط زري   تصغير رقمي/تكبير

  .38صفحة  العرضموقت راجع . موقت العرض قائمة للدخول على) Enter( / ► اضغط على الزر   موقت العرض

  .39صفحة  ضبط الزاويةراجع  .الزاوية ضبط قائمة إلى للدخول) Enter( / ►  الزر على اضغط  ضبط الزاوية

  .98ى إل 00للدخول وضبط معرف جهاز العرض الثنائي األحرف من ◄ ►اضغط زري   رقم الجهاز

  .9صفحة  بعد عن التحكم وحدة آودراجع  .لتعيين آود وحدة التحكم من بعد◄ ►اضغط زري   آود وحدة التحكم عن بعد

  



 

  

38 

  العرضموقت 
  .مساعدتك في تحقيق إدارة وقت أفضل عند تقديم العروض التقديميةإلى وقت العرض التقديمي على الشاشة ل" موقت العرض"قد تشير وظيفة 

  

  الوصف  العنصر

  .لتمكين أو تعطيل موقت العرض التقديمي◄ ►اضغط زر السهم   موقت

  ).دقيقة 60~  1(الختيار مدة الموقت ◄ ►اضغط زر السهم              َّ      ً الوقت المعي ن مسبق ا

  .إلعادة تعيين إعدادات الموقت) Enter( / ► اضغط على الزر    الوقتإعادة ضبط 
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  ضبط الزاوية

  .ضبط الزاوية الفرعية القائمة لدخول )Enter( / ►  الزر على اضغط

  .ENTERلتحديد زاوية ثم اضغط على الزر ▼ / ▲ اضغط على أزرار األسهم  -1

  

  .          ً للضبط أفقي ا◄ / ►           ً            للضبط رأسي ا واضغط على ▼ / ▲ اضغط على زري السهم  -2

  .لحفظ اإلعدادات وإنهائها MENUاضغط على الزر  -3
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  متقدمخيارات 

 في وألسفل ألعلى للتحرك▲▼  السهم زر اضغط. متقدم قائمة إلى لالنتقال◄ ► السهم زر اضغط. OSDلفتح قائمة  MENUاضغط زر 
  .متقدم قائمة

  

  الوصف  العنصر

  .ف التلقائي للمصدرفي المؤشر لتمكين أو تعطيل االآتشا◄ ►اضغط زر السهم   البحث التلقائي السريع

  . في المؤشر لتمكين أو تعطيل اإلغالق التلقائي للمبة في حالة عدم وجود إشارة◄ ►اضغط زر السهم   )دقيقة(إيقاف تلقائي 

  .في المؤشر لتمكين أو تعطيل التشغيل التلقائي عند توصيل مصدر طاقة تيار متردد بالجهاز◄ ►اضغط زر السهم   تشغيل مباشر

  ارتفاع عال
  . في المؤشر للتبديل بين سرعة المروحة العادية والعالية◄ ►اضغط زر السهم 

  )قدم 4921(متر أو  1500يوصى بتحديد سرعة عالية حين يكون ارتفاع البيئة أعلى من  :مالحظة

  .دة عمر اللمبةفي المؤشر لالختيار بين أوضاع اللمبة عالية السطوع أو منخفضة السطوع لزيا◄ ►اضغط زر السهم   وضع اللمبة

  إعدادات متقدمة
  . للدخول إلى قائمة اإلعدادات المتقدمة) Enter( / ► اضغط على الزر 

  .41صفحة  الخصائصراجع 

  .                                           ً                ادة تعيين آل اإلعدادات إلى القيم المعدة مسبق ا من جانب المصنعإلع) Enter( / ► اضغط على الزر   إعادة تعيين الكل

  الحالة
  . للدخول إلى قائمة الحالة) Enter( / ► اضغط على الزر 

  . الحالةلمزيد من المعلومات حول  54راجع صفحة 

  :مالحظة 
آحد أقصى عندما تكون % 30توفير الطاقة بنسبة (                          ً                                   توفير استهالك الطاقة تلقائي ا حسب المحتوى الديناميكي التابع لك : ادي ديناميكياقتص

  ).الشاشة فارغة

  ) BLANKاضغط الزر (من استهالك طاقة المصباح عبر الشاشة الفارغة % 50توفير  :اإلعتام األقصى
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  إعدادات متقدمة الخصائص

إعدادات  قائمة إلى لالنتقال▲▼  اضغط. إعدادات متقدمة قائمة إلى لالنتقال ◄► اضغط. OSDلفتح قائمة  MENUاضغط زر 
 قيم لتغيير ◄► اضغط. إعدادات متقدمة قائمة في وألسفل ألعلى لالنتقال▲▼  اضغط). Enter( / ►  اضغط ثم متقدمة
  .اإلعداد

  

  الوصف  العنصر

  إعداد قائمة العرض على الشاشة
  . للدخول إلى قائمة إعداد المعلومات المعروضة على الشاشة )Enter( / ►  اضغط

  .على الشاشة العرضإعداد قائمة لمزيد من المعلومات حول  42راجع صفحة 

  .إلعادة تعيين مرشح الهواء )Enter( /  ► اضغط على  تم إعادة تعين مؤقت مرشح الهواء

  إعادة تعيين عدد ساعات اللمبة
  . بعد تغيير اللمبة، يجب إعادة تعيين هذا العنصر

  .إعادة تعيين عدد ساعات اللمبةلمزيد من المعلومات حول  42راجع صفحة 

  .Lanلتعيين وضع توفير الطاقة على إيقاف أو تشغيل أو تشغيل حسب ►◄ اضغط على   وضع توفير الطاقة

  الختيار مدة الموقت►◄ اضغط زر السهم   )دقيقة(موقت السكون 

3D  
  . 3Dللدخول إلى قائمة ) Enter( / ► اضغط على الزر 

  .3D لمزيد من المعلومات حول إعدادات 43راجع 

  إعدادات الشبكة
  ". الشبكة"للدخول إلى قائمة ) Enter( / ► اضغط على الزر 

  .إعداد الشبكةلمزيد من المعلومات حول  43راجع صفحة 

  :مالحظة
  .لكن ال ينطبق ذلك على) وات 6أقل من (التنشيط في هذا الوضع  RJ45يدعم "  Lanتشغيل حسب "ى بالنسبة إل

  

  :مالحظة
ً         ، قم أوال  بتمكين 3Dلالستمتاع بوظيفة العرض    ". D3قائمة قرص "لديك تحت  DVDالموجود في جهاز 3D في إعداد " تشغيل فيلم"       

على  RS232، وضبط "تشغيل"على " وضع توفير الطاقة"، الرجاء ضبط "خفض الطاقةاالستعداد من"في وضع " الشبكة"لالستمتاع بوظيفة 
  ".شبكة"
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   إعداد قائمة العرض على الشاشة

  

  الوصف  العنصر

  .OSDالختيار مكان مختلف لقائمة ◄ ►اضغط   موضع القائمة

  . OSDلتحديد مستوى شفافية خلفية ◄ ►اضغط   قائمة نصف شفافة

  .OSDلتحديد مدة عرض قائمة ◄ ►اضغط   عرض القائمة

  

  

  إعادة تعيين عدد ساعات اللمبة

  

  .إلعادة تعيين عداد ساعات تشغيل المصباح 58صفحة  إعادة تعيين وقت اللمبةالرجاء الرجوع إلى 
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3D   

  

  الوصف  العنصر

3D   د لتحدي◄ ►اضغطOff  أوDLP-Link  أوIR.  

  .لتشغيل عكس التزامن ثالثي األبعاد أو إيقاف تشغيله◄ ►اضغط  عكس التزامن ثالثي األبعاد

  .لتمكين التنسيق ثالثي األبعاد أو تعطيله◄ ►اضغط   تنسيق ثالثي األبعاد

  

  

  إعداد الشبكة

  

  الوصف  العنصر

  .يعرض حالة اتصال الشبكة  حالة الشبكة

DHCP  
  . أو إيقاف تشغيلها DHCPلتشغيل ◄ ►ط اضغ

  .DNSوقناع الشبكة الفرعية والبوابة و IP، يجب إآمال حقول عنوان DHCPفي حالة اختيار إيقاف تشغيل  :مالحظة

  .DHCP    ً                صالح ا في حالة إيقاف  IPأدخل عنوان    IPعنوان 

  .DHCP                         ً                أدخل قناع شبكة فرعية صالح ا في حالة إيقاف   قناع الشبكة الفرعية

  .DHCP                     ً                أدخل عنوان بوابة صالح ا في حالة إيقاف   البوابة

DNS    أدخل اسمDNS  صالح ا في حالة إيقاف                ً    DHCP.  

  .لتأآيد اإلعدادات) Enter( / ► اضغط على الزر   تطبيق
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LAN_RJ45  

  

  سلكية LANوظائف األجهزة الطرفية المتصلة بشبكة 
وال يتيح التوافق . سلكية LANعبر شبكة ) أو آمبيوتر محمول(لعرض ومراقبته من آمبيوتر مكتبي          ً                                 تتوفر أيض ا إمكانية التحكم عن بعد في جهاز ا

                                                    ً  إمكانية إدارة عدة أجهزة عرض متصلة بشبكة فحسب، بل أيض ا  Extronأو  AMX (Device Discovery)أو  Crestronمع علب التحكم 
  ).مبيوتر محمولأو آ(اإلدارة من لوحة تحكم في شاشة مستعرض آمبيوتر مكتبي 

 Crestron  عالمة تجارية مسجلة لشرآةCrestron Electronics ,Inc .في الواليات المتحدة.  

 Extron  عالمة تجارية مسجلة لشرآةExtron Electronics ,Inc .في الواليات المتحدة.  

 AMX  عالمة تجارية مسجلة لشرآةAMX LLC في الواليات المتحدة.  

  قد مت   َّ  PJLink جيل العالمة التجارية والشعار في اليابان والواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى من ق بل    ً     طلب ا لتس    ِ                                                                                JBMIA.  

  األجهزة الخارجية المدعومة
  ).® RoomViewمثل (والبرامج المرتبطة بها  Crestron Electronicsجهاز العرض هذا مدعوم بواسطة أوامر محددة من وحدة تحكم 

http://www.crestron.com/  

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

  .Extron) أجهزة(يتمتع جهاز العرض بإمكانية دعم جهاز 
http://www.extron.com/  

  

والتحكم عن بعد في جهاز العرض،  LAN/RJ45لمزيد من المعلومات التفصيلية عن األنواع المختلفة لألجهزة الخارجية التي يمكن توصيلها بمنفذ 
  .لدعم مباشرةإضافة إلى أوامر التحكم ذات الصلة بدعم آل جهاز خارجي، الرجاء االتصال بفريق خدمة ا

http://www.crestron.com/�
http://www.amx.com/�
http://www.extron.com/�
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LAN_RJ45  
  ).الكمبيوتر المحمول(في جهاز العرض والكمبيوتر المكتبي  RJ45بمنافذ  RJ45  ِّ      وص ل آبل  .1

S- Vi de o

Servi ce

Vi de o RL

Audi o
In DV I- D I n 1 In 2

Audi o
In

RL
A udi o
Ou tMI C

C omputer In 1

R G B H V

Computer Ou t LA NC omputer In 2 3D VE SAUS B

RS 232-

DV I-D

HDM I 2HDM I 1 MH L/

IRAudi o Out

In Ou tR emo te
Wi re d

12V Out

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

Network and Internet )شبكة االتصال واإلنترنت(.  
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  .)خصائص( Properties، وحدد )اتصال الشبكة المحلية( Local Area Connectionبزر الماوس فوق  انقر .3

  
 Internet Protocol، ثم حدد )شبكة االتصال( Networking، حدد عالمة التبويب )خصائص( Propertiesفي نافذة  .4

  .)TCP/IP)(بروتوآول اإلنترنت(
  .)الخصائص( Propertiesانقر فوق  .5

  
 Subnetو) IPعنوان ( IP addressلملء الحقلين  )التالي IPاستخدم عنوان ( Use the following IP addressوق انقر ف .6

mask )قناع الشبكة الفرعية( ثم انقر فوق ،OK )موافق(.  
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  .في جهاز العرض قائمةاضغط زر  .7

  الشبكة إعداد ← متقدمة خيارات ← متقدمة خيارات حدد .8

  :يلي ما بإدخال قم، بكةالش إعداد إلى الوصول بعد .9

 DHCP :إيقاف التشغيل  

 عنوان IP :  10.10.10.10  

 255.255.255.0: قناع الشبكة الفرعية  

 0.0.0.0: البوابة  

 ملقم DNS : 0.0.0.0  

  .لتأآيد اإلعدادات► ) / إدخال( اضغط على  .10

  افتح مستعرض الويب 
  ).أو إصدار أعلى  Adobe Flash Player 9.0ود ببرنامج مز Microsoft Internet Explorerعلى سبيل المثال، (

  

  .IP: 10.10.10.10عنوان في شريط العنوان، أدخل  .11

  .►) / إدخال( اضغط  .12

  .آما يلي LAN/RJ45يتم عرض وظيفة . يتم إعداد جهاز العرض على التحكم عن بعد
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  اإلدخال طول  العنصر  الفئة

  Crestronالتحكم في 

  IP  15عنوان 

  IP  3ُ     م عرف 

  5  منفذ

  جهاز العرض

  10  اسم جهاز العرض

  10  المكان

  10  مخصص لـ

  تكوين الشبكة

DHCP )غير متوفر(  )تمكين(  

  IP  15عنوان 

  15  قناع الشبكة الفرعية

  15  البوابة االفتراضية

  DNS  15ملقم 

  آلمة مرور المستخدم

  )غير متوفر(  تمكين

  10  آلمة مرور جديدة

  10  دتأآي

  آلمة مرور المسؤول

  )غير متوفر(  تمكين

  10  آلمة مرور جديدة

  10  تأآيد

  .http://www.crestron.comلمزيد من المعلومات، برجاء زيارة 

http://www.crestron.com/�
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  إعداد تنبيهات البريد اإللكتروني 
  باستخدام متصفح ويب  LAN RJ45لوظيفة تأآد من قدرة المستخدم على الوصول إلى الصفحة الرئيسية  .1

  ). Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.08.0مثل،(

  . )إعدادات التنبيه( Alert Settings، انقر فوق LAN/RJ45من الصفحة الرئيسية لوظيفة  .2

  
  . إعداد التنبيهتكون مربعات اإلدخال هذه فارغة بشكل افتراضي في  .3
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  :ما يليإلرسال بريد تنبيه، أدخل  .4

  .يلزم ملء هذا الحقل). SMTPبروتوآول (اسم خادم البريد الخاص بإرسال رسائل البريد اإللكتروني  SMTPيوضع في الحقل 

  . يلزم ملء هذا الحقل). مثل مسؤول جهاز العرض(عنوان البريد اإللكتروني للمستلم  Toيوضع في الحقل 

مثل مساعد مسؤول (هذا الحقل اختياري . لوب إرسال نسخة آربونية من التنبيه إليهعنوان البريد اإللكتروني المط Ccيوضع في الحقل 
  ). جهاز العرض

  . يلزم ملء هذا الحقل). مثل مسؤول جهاز العرض(عنوان البريد اإللكتروني للمرسل  Fromيوضع في الحقل 

اختر شروط التنبيه من خالل تحديد المربعات المطلوبة.  

  
. لتحديد اإلعداد الصحيح) إرسال بريد اختباري( Send Test Mailيمكن للمستخدم النقر فوق . حقوق آما هو مبينامأل آل ال: مالحظة

  .إلرسال تنبيه بريد إلكتروني بنجاح، يجب تحديد شروط التنبيه وإدخال عنوان بريد إلكتروني صحيح
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  RS232 by Telnetوظيفة 
، هناك RS232 عبر تحكم خاص بأوامر " Hyper-Terminal"استخدام اتصاالت ب RS232 إضافة إلى جهاز العرض المتصل بواجهة 

  .LAN/RJ45لواجهة " RS232 by TELNET"ُ          ت عرف باسم  RS232 طريقة بديلة للتحكم بأوامر 

  "RS232 by TELNET"دليل بدء التشغيل السريع لوظيفة 
  .في جهاز العرض في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة IPافحص واعثر على عنوان 

  .تأآد من إمكانية الوصول إلى صفحة ويب جهاز العرض عبر الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي

واستبعادها " TELNET"في حالة تصفية الوظيفة ) Windowsجدار حماية " (Windows Firewall"تأآد من إمكانية تعطيل اإلعداد 
  .ر المكتبي   ِ                                 من ق بل الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوت

  
Start )ابدأ= ( <All Programs )آافة البرامج= ( <Accessories )الملحقات= ( <Command Prompt )موجه األوامر(  
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  :أدخل األمر بالصيغة التالية

telnet  ttt.xxx.yyy.zzz  23 ) ثم الضغط على مفتاح اإلدخال"Enter("  

)ttt.xxx.yyy.zzz : عنوانIP لجهاز العرض(  

ثم الضغط على مفتاح اإلدخال  RS232    ً                              جاهز ا وتمكن المستخدم من إدخال أمر ) Telnetاتصال ( Telnet-Connectionان إذا آ
"Enter" فسيكون أمر ،RS232 قابال  للتشغيل         ً    .  

  

  Windows VISTA / 7 8 /في  TELNETآيفية تمكين وظيفة 
لكن يمكن للمستخدم الحصول عليها .  VISTA / 7Windows 8 /ضمن التثبيت االفتراضي لنظام التشغيل " TELNET"ال توجد وظيفة 

  ).أو إيقاف تشغيلها Windowsتشغيل ميزات " (Turn Windows features On or Off"من خالل تمكين 

   VISTA / 7Windows 8 /في ) لوحة التحكم" (Control Panel"افتح 

  
   )البرامج" (Programs"افتح 
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  لفتحه) أو إيقاف تشغيلها Windowsتشغيل ميزات " (Turn Windows features on or off"د 

  
  )موافق" (OK"، ثم اضغط على الزر )Telnetعميل " (Telnet Client"حدد الخيار 

  

  ":RS232 by TELNET"ورقة مواصفات الوظيفة 
1.  Telnet: بروتوآولTCP  

2.  Telnet 23 :منفذ   

  ).ريق الخدمةلمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بوآيل أو ف(

  ).وضع وحدة التحكم( Windowsفي " TELNET.exe: "المساعدة Telnetأداة  .3

مباشرة بعد أن يكون  Windowsالمساعدة في  Telnetأغلق أداة : بشكل عادي RS232-by-Telnetقطع االتصال للتحكم في  .4
  .    ً جاهز ا TELNETاتصال 

  .Telnetلة الشبكة المتتالية لتطبيق التحكم في بايت لحمو 50يوجد أقل من : Telnetللتحكم في  1التقييد  .5

  .Telnetآامل واحد للتحكم في  RS232بايت ألمر  26يوجد أقل من : Telnetللتحكم في  2التقييد 

  .مللي ثانية 200التالي أآثر من  RS232يجب أن يكون الحد األدنى لتأخير أمر : Telnetللتحكم في  3التقييد 

إلى تنفيذ " Enter"، يؤدي الضغط على مفتاح اإلدخال Windowsالمساعدة المضمنة في " TELNET.exe"في أداة (* 
  ).)سطر جديد" (New-Line"و) رجوع إلى أول السطر" (Carriage-Return"التعليمتين البرمجيتين 
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   الحالة

   الفرعية القائمة حدد. متقدمة خيارات قائمة في وألسفل ألعلى للتحرك▲▼  السهم زر اضغط
  .الحالة الفرعية القائمة إلى للدخول) Enter( / ►  واضغط لةالحا

  

  الوصف  العنصر

  .يعرض المصدر النشط  مصدر نشط

  .ومعيار األلوان لمصدر الفيديو RGBالفيديو لمصدر /يعرض معلومات الدقة  معلومات الفيديو

اقتصادي، (ساعات التشغيل 
 )عادي، اقتصادي ديناميكي

  .مة لوقت اللمبةعرض المعلومات المستخد

  .عرض إصدار برامج النظام  إصدار البرنامج

  .عرض الرقم التسلسلي للمنتج  الرقم التسلسلي

  .تعرض عدد ساعات استخدام مرشح الهواء  ساعة مرشح الهواء
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  واألمان الصيانة

  استبدال لمبة العرض

طعة غيار بديلة معتمدة فقط، والتي يمكنك طلبها من الموزع المحلي ويجب عند االستبدال استخدام ق. يجب استبدال لمبة اإلسقاط عندما تحترق
  . لديك

  :هام 
  .تحتوي لمبة العرض المستخدم في هذا المنتج على آمية صغيرة من الزئبق -أ

  .ال تتخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية -ب

  .المحلية لديك                            ً                              يجب التخلص من هذا المنتج وفق ا للقواعد التي تفرضها السلطات  - جـ

  :تحذير 
إن عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي . دقيقة على األقل 30تأآد من إيقاف تشغيل جهاز العرض ونزع قابس الطاقة قبل استبدال اللمبة بفترة 

  .إلى حروق شديدة
  

  :تنبيه 
  .روج غبار أو شظايا زجاجية من فتحة العادم الخلفيةفي بعض الحاالت النادرة قد تحترق لمبة المصباح أثناء عملية التشغيل العادي مسببة خ

  .فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لإلصابة, ال تستنشق غبار الزجاج أو تلمس شظاياه

  .         ً                                                                      احرص دائم ا على إبعاد وجهك عن فتحة العادم حتى ال تتعرض لغاز أو شظايا زجاج المصباح

حيث إن شظايا الزجاج قد تسقط في . وجود أي شخص أسفل جهاز العرض تأآد من عدم, عند إزالة اللمبة من جهاز عرض مثبت بالسقف
  . حالة احتراق اللمبة

  في حالة انفجار اللمبة 

  .ويحتوي الغاز على زئبق سام. إذا انفجرت اللمبة فقد يتبعثر الغاز والشظايا المكسورة داخل جهاز العرض وقد تخرج من فتحة العادم

  .افتح النوافذ واألبواب للتهوية

  .                  ً فاستشر الطبيب فور ا, في حالة استنشاق الغاز أو دخول شظايا المصباح المكسور في عينيك أو فمك

عن جهاز العرض من خالل ضغط زر  الطاقةافصل  .1
  .الطاقة

  

  .دقيقة على األقل 30اترك جهاز العرض يبرد مدة  .2

  افصل سلك الطاقة .3
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  .قم بفك قفل غطاء اللمبة .4

 

  .م بإزالتهاسحب الغطاء وق .5

  .استخدم مفك إلزالة المسامير من  وحدة اللمبة .6

 

  .اسحب وحدة اللمبة .7
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لترآيب وحدة المصباح  7إلى  1اعكس الخطوات من  .8
  .الجديدة

عند الترآيب، قم بمحاذاة وحدة اللمبة مع الموصل وتأآد من 
  .أنها مستوية لتجنب التلف

   :مالحظة
إحكام وتوصيل يجب وضع وحدة اللمبة في مكانها ب

موصل المصباح بشكل صحيح قبل إحكام ربط 
  .المسامير
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  إعادة تعيين وقت اللمبة
  :راجع ما يلي. بعد استبدال اللمبة، يجب إعادة تعيين عداد ساعات اللمبة على الصفر

  .OSDلفتح قائمة  MENUاضغط زر  .1

 

لالنتقال إلى قائمة ◄ ►اضغط زر السهم  .2
سهم لالنتقال ألسفل إلى اضغط زر ال". متقدم"
  ".إعدادات متقدمة"

 ألسفل لالنتقال▼▲  السهم زر على اضغط .3
ً وصوال    .إعادة تعيين عدد ساعات اللمبة إلى    

 

   .)Enter( / ►  اضغط على الزر .4

  .سوف تظهر رسالة

 

إلعادة تعيين ساعة ◄ ►▼▲اضغط األزرار  .5
  .اللمبة

ات إعداد"للرجوع إلى  MENUاضغط على زر  .6
  ".متقدمة
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  تنظيف جهاز العرض

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

  :تحذير 
إن عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى . دقيقة على األقل 30تأآد من إيقاف تشغيل جهاز العرض ونزع قابس الطاقة قبل التنظيف بفترة  - 1

  .شديدةحروق 

  . ال تسمح بدخول المياه إلى فتحات التهوية الموجودة بجهاز العرض. عند التنظيف استخدم فقط قطعة قماش مبللة - 2

في حالة دخول قليل من الماء إلى األجزاء الداخلية لجهاز العرض أثناء التنظيف، فاترك الجهاز بدون توصيله بالطاقة في غرفة جيدة  - 3
  .بل االستخدامالتهوية لعدة ساعات ق

  .في حالة دخول آمية آبيرة من المياه إلى األجزاء الداخلية لجهاز العرض أثناء التنظيف، فيجب الذهاب بالجهاز إلى الصيانة - 4

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

ً        ضع قليال  من منظ .1   ).تجنب وضع المنظف على العدسة مباشرة(ف العدسات البصرية على قطعة قماش ناعمة ونظيفة،       

  .امسح العدسة برفق في حرآة دائرية .2

  :تنبيه 
  .تجنب استخدام المنظفات أو المذيبات الكاشطة - 1

  .لتفادي تغير اللون أو بهتانه، تجنب وضع المنظف على حاوية جهاز العرض .2

  تنظيف الحاوية
  .اجع ما يلي لتنظيف حاوية جهاز العرضر

  .امسح الغبار باستخدام قطعة قماش رطبة ونظيفة .1

  .ثم امسح الحاوية) مثل المستخدم في غسيل األطباق(قم بترطيب قطعة القماش بماء دافئ ومنظف متوسط  .2

  .اشطف قطعة القماش إلزالة المنظف بالكامل وامسح جهاز العرض مرة أخرى .3

  :تنبيه 
  .ير اللون أو بهتان اللون، ال تستخدم المنظفات الكاشطة المعتمدة على الكحوللتفادي تغ
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  تنظيف مرشح الهواء
  .راجع ما يلي لتنظيف مرشح الهواء

  .افتح المزالج لفتح باب المرشح .1

  

  .أخرج المرشح .2

  

  .استخدم مكنسة آهربائية لتنظيف الغبار بالداخل .3

  

  : مالحظة
  .فقة بالمنكنسة الكهربائية عند تنظيف المرشح لتجنب تلفهاستخدم الفرشاة الناعمة المر .1

  .فقد يؤدي غسله بالماء إلى سده. ال تغسل المرشح بالماء .2
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  .أعد ترآيب المرشح في مكانه .4

  

  .أغلق باب المرشح واقفل المزالج .5

  

  .  ِّ                                                                     شغ ل جهاز العرض وأعد تعيين موقت مرشح الهواء بعد استبدال وحدة مرشح الهواء .6
  :ين موقت مرشح الهواءإعادة تعي
  على اضغط  .الهواء مرشح موقت تعيين إعادة حدد ثم متقدمة خيارات>>  متقدمة خيارات حدد > MENU على اضغط

 ► / )Enter (الموقت تعيين إلعادة.  

  : مهم 
  ).ساعة 1000(يضيء مؤشر بيان حالة المرشح عند تشغيل وقت صيانة المرشح 

  .ستخدام واحد جديدإذا انكسر المرشح، فالرجاء ا
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  استخدام القفل الفيزيائي

  Kensingtonاستخدام فتحة أمان 
  .وآبل األمان Kensington            ً                                                        إذا آنت مهتم ا باألمان، فقم بتوصيل جهاز العرض بهدف دائم باستخدام فتحة 
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  :مالحظة
  .المناسب Kensingtonاتصل بالموزع الخاص بك للحصول على تفاصيل حول شراء آبل أمان 

  :إذا آان لديك أي تعليق، فاتصل على. Kensingtonالخاص بشرآة  MicroSaverافق قفل األمان مع نظام أمان يتو
Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. 4242-535-800:هاتف,  

http://www.Kensington.com.  

  ألماناستخدام قضيب ا
، تساعد فتحة قضيب األمان في حماية جهاز العرض من االستخدام غير المصرح Kensingtonباإلضافة إلى وظيفة الحماية بكلمة مرور وقفل 

  .به

  .راجع الصورة التالية
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  وإصالحها األعطال استكشاف

  المشكالت الشائعة وحلولها

إذا لم تتمكن من حل المشكلة، . الت التي قد تواجهها أثناء استخدام جهاز اإلسقاطتوفر هذه اإلرشادات نصائح حول آيفية التعامل مع المشك
  .فاتصل بالموزع الخاص بك للحصول على مساعدة

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

ً         ً                                             جهاز  آهربائي ا آخر للتأآد من أن مأخذ التيار الكهربائي يعملاستخدم  •    .  

  .تأآد من تشغيل جهاز العرض قيد التشغيل •

  . تأآد من تثبيت آافة التوصيالت بإحكام •

  .تأآد من تشغيل الجهاز المتصل •

  .تأآد من أن الكمبيوتر المتصل ليس في وضع معلق •

  .يتأآد من تهيئة آمبيوتر دفتري متصل للعرض الخارج •
  .)في الكمبيوتر الدفتري Fnيتم هذا عادة من خالل الضغط على توليفة مفاتيح (

  إرشادات الستكشاف األعطال وإصالحها

  .فقد يساعد ذلك على حل المشكلة على نحو أسرع. في آل قسم من األقسام الخاصة بالمشكالت، جرب الخطوات بالترتيب المقترح

  .تبدال قطع الغيار غير المعيبةحاول تحديد المشكلة وبالتالي تجنب اس

  . على سبيل المثال، إذا قمت باستبدال البطاريات وبقيت المشكلة آما هي، فضع البطاريات األصلية مرة أخرى وانتقل إلى الخطوة التالية

ي أو عند الذهاب إلى موظف قد تكون هذه المعلومات مفيدة عند االتصال بالدعم الفن: احتفظ بسجل للخطوات التي قمت بها أثناء حل المشكلة
  .الصيانة
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  LEDرسائل خطأ مؤشرات 

  الخطأ رمز رسائل
 لبيان LED مؤشر

  الطاقة حالة
 مؤشر وميض

LED  
 درجة بيان مؤشر

  الحرارة
 حالة بيان مؤشر

  المرشح

  إيقاف  إيقاف  إيقاف  أزرق  المصباح جاهز

  بدء
  وميض

  )آهرماني(
  إيقاف  إيقاف  إيقاف

  تبريد
  وميض

  )آهرماني(
  إيقاف  إيقاف  يقافإ

  إيقاف  تشغيل  إيقاف  إيقاف  ارتفاع مفرط في درجة الحرارة

  تحذير بشأن موقت مرشح الهواء
  )ساعة 1000أآبر من أو يساوي (

  تشغيل  إيقاف  إيقاف  تشغيل

  إيقاف  إيقاف  ومضة 1  ومضة T1  3خطأ 

  إيقاف  إيقاف  إيقاف  ومضة 4  خطأ في مستشعر الفصل الحراري

  إيقاف  إيقاف  ومضة 4  ومضة G794  4خطأ 

  إيقاف  إيقاف  إيقاف  ومضة 5  تعطل المصباح

  إيقاف  إيقاف  ومضة 1  ومضة 5  ارتفاع مفرط في درجة حرارة الموازنة

  إيقاف  إيقاف  ومضة 2  ومضة 5  دائرة قصر بالموازنة

  إيقاف  إيقاف  ومضة 3  ومضة 5  تم اآتشاف نهاية العمر االفتراضي للمصباح

  إيقاف  إيقاف  ومضة 4  ومضة 5  عدم إضاءة المصباح

  إيقاف  إيقاف  ومضة 5  ومضة 5  انطفاء المصباح أثناء التشغيل العادي

  إيقاف  إيقاف  ومضة 6  ومضة 5  انطفاء المصباح أثناء مرحلة التشغيل الزائد

  إيقاف  إيقاف  ومضة 7  ومضة 5  انخفاض فولطية المصباح للغاية

  إيقاف  إيقاف  ومضة 8  ومضة 5  تعطل الموازنة

  إيقاف  إيقاف  ومضة 10  ومضة 5  طل في اتصال الموازنةتع

  إيقاف  إيقاف  ومضة 11  ومضة 5  ارتفاع مفرط في درجة حرارة الموازنة

  إيقاف  إيقاف  ومضة 12  ومضة 5  1فشل إعادة تشغيل المصباح 

  إيقاف  إيقاف  ومضة 13  ومضة 5  2فشل إعادة تشغيل المصباح 

  إيقاف  إيقاف  ومضة 14  ومضة 5  1تعطل المصباح 

  إيقاف  إيقاف  ومضة 15  ومضة 5  2تعطل المصباح 

  إيقاف  إيقاف  ومضة 1  ومضة 6  1خطأ في المروحة 

  إيقاف  إيقاف  ومضة 2  ومضة 6  2خطأ في المروحة 

  إيقاف  إيقاف  ومضة 3  ومضة 6  3خطأ في المروحة 

  إيقاف  إيقاف  ومضة 4  ومضة 6  4خطأ في المروحة 

  إيقاف  إيقاف  ومضة 5  ومضة 6  5خطأ في المروحة 

  إيقاف  إيقاف  إيقاف  ومضة 7  فتح الحاوية

  إيقاف  إيقاف  إيقاف  ومضة DMD  8خطأ 

  إيقاف  إيقاف  إيقاف  ومضة 9  خطأ في عجلة األلوان

إذا استمر مؤشر . واحدة قبل إعادة تشغيل جهاز العرض) 1(في حالة وجود عطل، برجاء فصل سلك طاقة التيار المتردد وانتظر لمدة دقيقة  
LED  للطاقة أو مؤشرLED الخاص بالمصباح في الوميض، أو إذا تمت إضاءة مصباح الحرارة الزائدة، فاتصل بمرآز الصيانة الخاص بك.  
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  مشكالت الصورة

  عدم ظهور الصورة على الشاشة: المشكلة

  .تحقق من إعدادات جهاز الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي .1

ً                 يلها ثانية  بالترتيب الصحيحأغلق آافة األجهزة وأعد تشغ .2          .  

  الصورة غير واضحة : المشكلة

  .الخاص بعدسة جهاز العرض الترآيز البؤرياضبط  .1

  .بعد عن التحكم بوحدةAUTO SYNC زر اضغط .2

  .تأآد من أن المسافة بين جهاز العرض والشاشة تقع في النطاق المحدد .3

  .تأآد من أن العدسة نظيفة .4

  ) تأثير االنحراف(باألعلى أو األسفل                  ً  الصورة أآثر اتساع ا : المشكلة

  .                             ً                        ضع جهاز العرض بحيث يكون عمودي ا على الشاشة قدر اإلمكان .1

  .                  ُ                                في وحدة التحكم عن ب عد أو جهاز العرض لتصحيح المشكلة Keystoneاستخدم الزر  .2

  الصورة معكوسة : المشكلة

  .روضة على الشاشةبقائمة المعلومات المع أساسيفي قائمة  العرض الضوئيتحقق من اإلعداد 

  الصورة مشوهة: المشكلة

  .االفتراضية القيم على الشاشة على المعروضة المعلومات بقائمة العرض القائمة في التتبع و التردد إعدادات   ِّ عي ن .1

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

  ة بدون تباينالصورة مسطح: المشكلة

  .الرئيسية بقوائم العرض على الشاشة صورةفي قائمة  التبايناضبط إعداد 

  .ال يتطابق لون الصورة المسقطة مع الصورة المصدر: المشكلة

  .في المعلومات المعروضة على الشاشة صورةفي قائمة  Gammaاضبط إعدادات  .1
  .في المعلومات المعروضة على الشاشة متقدمة تإعدادا> -  صورةفي قائمة  اللون حرارة درجةاضبط إعدادات  .2

  مشكالت اللمبة

  ال يتم إصدار ضوء من جهاز العرض: المشكلة

  .تحقق من توصيل آبل الطاقة بإحكام .1

  .تأآد من أن مصدر الطاقة يعمل من خالل اختباره مع جهاز إلكتروني آخر .2

  .بيان حالة الطاقة أعد بدء تشغيل جهاز العرض بالترتيب الصحيح وتأآد من إضاءة مؤشر .3

  .                                     ً                                إذا آنت قد قمت باستبدال المصباح مؤخر ا، فجرب إعادة ضبط توصيالت المصباح .4

  .استبدل وحدة اللمبة .5

  .أعد اللمبة القديمة إلى مكانها بجهاز اإلسقاط واطلب صيانة الجهاز .6

  انطفاء اللمبة: المشكلة

الخاص بالطاقة، اضغط  LEDعند إضاءة مؤشر . بل الطاقةأعد توصيل آ. يمكن أن تؤدي زيادة التيار إلى انطفاء المصباح .1
  .زر الطاقة

  .استبدل وحدة اللمبة .2

  .أعد اللمبة القديمة إلى مكانها بجهاز اإلسقاط واطلب صيانة الجهاز .3
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  مشكالت وحدة التحكم عن بعد

  جهاز العرض ال يستجيب لوحدة التحكم عن بعد : المشكلة

  . هاز االستشعار عن بعد في جهاز العرضقم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد نحو ج .1

  .تأآد من عدم وجود عائق بين وحدة التحكم عن بعد وجهاز االستشعار .2

  .قم بإطفاء أية لمبات فلوروسنت موجودة في الغرفة .3

  .تحقق من قطبية البطارية .4

  .استبدل البطاريات .5

  .المكانقم بإطفاء األجهزة األخرى التي تستخدم األشعة تحت الحمراء الموجودة في  .6

  .اذهب بوحدة التحكم عن بعد إلى الصيانة .7

  مشكالت الصوت

  ال يوجد صوت: المشكلة

  قم بضبط مستوى الصوت من وحدة التحكم عن بعد  .1

  .اضبط مستوى مصدر الصوت .2

  .تحقق من توصيل آبل الصوت .3

  .اختبر خرج صوت المصدر مع سماعات أخرى .4

  .اطلب صيانة جهاز العرض .5

  الصوت مشوه: المشكلة

  .من توصيل آبل الصوتتحقق  .1

  .اختبر خرج صوت المصدر مع سماعات أخرى .2

  .اطلب صيانة جهاز العرض .3

  طلب صيانة جهاز العرض

قم بإرفاق وصف للمشكلة . ضع جهاز العرض في الكرتونة األصلية. إذا لم تتمكن من حل المشكلة، يجب الذهاب بجهاز العرض إلى الصيانة
لعمل الصيانة، قم بإعادة جهاز . قد تكون هذه المعلومات مفيدة لموظف الصيانة: حاولة إصالح المشكلةوقائمة بالخطوات التي اتخذتها عند م
  .العرض إلى المكان الذي اشتريت منه
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  HDMIأسئلة وأجوبة 

  ؟"عالي السرعة" HDMIوآبل  "القياسي" HDMIما الفرق بين آبل . س

                   ً                                   ولية المحدودة، مؤخر ا أنه سوف يتم اختبار الكبالت من حيث ، ذات المسئ)HDMI  )HDMI Licensingأعلنت شرآة تراخيص 
  . آونها آبالت قياسية أو آبالت عالية السرعة

جيجا بايت في الثانية، أي  2.25ميجا هرتز أو  75على أداء سرعات ") 1الفئة "أو آبالت (القياسية  HDMIتم اختبار آبالت ˙
  . 720p/1080iما يعادل إشارة 

جيجا بايت في  10.2ميجا هرتز أو  340على أداء سرعات ") 2الفئة "آبالت (عالية السرعة أو  HDMIآبالت  بينما تم اختبار˙
يشمل ذلك اإلشارات  1080pويمكنه نقل إشارات  HDMI                                           ً                الثانية، والذي يعد أعلى عرض نطاق متوافر حالي ا عن طريق آبالت 

ً                         يمكن للكبالت عالية السرعة أيض ا أن تستوعب شاشات العرض  .أو معدالت تحديث أعلى من المصدر/ذات عمق ألوان أآبر و                            
  ).x 1600 2560بدقة ( WQXGAعالية الدقة مثل شاشات السينما 

  

  متر؟ 10لمسافات تزيد عن  HDMIآيف يمكن تشغيل آبالت . س

متر إلى  10ق العادي وتزيد من المسافة الفعالة للكبل من النطا HDMIالتي تتعامل مع حلول  HDMIتوجد العديد من محوالت 
تتضمن إلكترونيات نشطة (وتصنع هذه الشرآات مجموعة متنوعة من الحلول التي تتضمن آبالت نشطة . مسافة أطول من ذلك

  .وحلول األلياف الضوئية CAT5/6ووحدات تنقية اإلشارة ومكبرات باإلضافة إلى ) مضمنة في الكبالت لدعم وتزويد إشارة الكبل

  

  معتمد؟ HDMIحقق مما إذا آان الكبل هو آبل آيف يمكن الت. س

مع ذلك، . HDMIمعتمدة من جانب شرآة التصنيع آجزء من مواصفات اختبار التوافق مع  HDMIيجب أن تكون آافة منتجات 
ذات  HDMI LLCتحقق شرآة . لكن لم يتم اختبارها بشكل صحيح HDMIفي بعض األحوال قد تكون هناك آبالت تحمل شعار 

نوصي . التجارية تستخدم بشكل صحيح في السوق HDMIية المحدودة في هذه الحاالت بشكل فعال لضمان أن عالمة المسئول
ٍ                         العمالء بشراء الكبالت من مصدر  جيد السمعة وشرآة موثوقة                           .  

  

  http//:www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49لمزيد من المعلومات التفصيلية راجع الموقع 

  

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

  PRO9510L  PRO9520WL  PRO9530HDL  PRO9800WUL  اسم الطراز

  نوع العرض
 ،XGA بوصة 0.7

S600HB  
، WXGA بوصة 0.65

S450  
، 1080p بوصة 0.65

S600  
 بوصة 0.67
WUXGA،S600HB 

  1280x800  1920x1080p 1920x1200  768×1024  الدقة

  أمتار 10~ متر  1  مسافة اإلسقاط

 ”371.4 ~ ”21.8 ”361.4  ~ ”21.2 ”351.7 ~ ”20.7  ”378.6~”22.3  حجم شاشة اإلسقاط

  الزوم اليدوي/الترآيز اليدوي  ¶عدسة العرض

 2.13~1.25 2.13~1.25  2.24 ~ 1.32  2.21-1.3  نسبة التصويب

تصحيح محور 
  االرتكاز

  خطوة 30 ±ة لكل درج 30 ±  الرأسي

  خطوة 25 ±درجة لكل  25 ±  األفقية

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

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

SDTV  /EDTV  /HDTV  480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p 

 NTSC/ NTSC 4.43, PAL (B,G,H,I), SECAM  توافق الفيديو

  آيلوهرتز 91.4 – 15.31  تزامن أفقي

  هرتز 120 -  47, هرتز 30 -  24  تزامن رأسي

  FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC, NOM, C-tick, TUV, PSB  شهادات األمان

  درجة مئوية 40°~  5°  درجة حرارة التشغيل

  الرطوبة النسبية 
  الرطوبة

  )بدون تكثف(% 85إلى  10%

  درجة مئوية 23قدم عند  10,000من مستوى البحر حتى   فاع التشغيلارت

  )بدون تكثف(% 95إلى  %5درجة مئوية،  60°~  10- °  حالة التخزين البيئي

  )ارتفاع(ملم  167× ) عمق(ملم  325.5× ) عرض(ملم   األبعاد

  )رطل 18.28(آجم  8.29  الوزن

  +/- %10)240 - 100(فولت تيار متردد  110نموذجي عند ، تشغيل 240 -  100تيار متردد عام   مصدر الطاقة

  استهالك الطاقة
  ، )وضع االستعداد(وات  0.5، أقل من )الوضع االقتصادي(وات  380، )الوضع العادي(وات  480

  )وضع تشغيل الشبكة المحلية(وات  3أقل من 

  )الوضع االقتصادي(وات  280) / الوضع العادي(وات  370  المصباح

 7W RMS x 2  الصوتمكبر 

  أجهزة اإلدخال الطرفية

VGA x 2 

DVI-D x 1 

S-Video x 1 

5 BNC (RGBHV) x 1 

  3× قابس صغير إستريو 

  1× الفيديو المرآب 

HDMI (MHL) x 1, HDMI x 1 

Audio RCA (R/L) x 1 

  1× مقبس ميكرفون مصغر 

USB  من نوعA   ×1  
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  أجهزة اإلخراج الطرفية

VGA x 1 

Audio RCA (R/L) x 1 

  1× صوت آمبيوتر 

  1× التزامن ثالثي األبعاد 

  أجهزة التحكم الطرفية

RS-232C x 1 

RJ45 x 1 

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

  1×              ُ          وحدة تحكم عن ب عد سلكية منفذ دخل 

  1×                  ُ          خرج وحدة تحكم عن ب عد سلكية  منفذ

  1× للصيانة  Bمن نوع  USBمنفذ 

  الحماية
Kensington فتحة الحماية  

  قضيب األمان

  . لطرح األسئلة بخصوص مواصفات المنتج، يرجى االتصال بالموزع المحلي: مالحظة

  
  



 

  

70 

  مسافة اإلسقاط مقابل حجم اإلسقاط

PRO9510L  /PRO9520WL  /PRO9530HDL  /PRO9800WUL  

(a)

(d)

(b)

(e)

(f)
(c)

(a)

(d)

(c)

(b)

(e)
(f)

  

PRO9510L )XGA(  

  حجم الشاشة )أ(
  )[م(بوصة ]

  4:3 شاشة على 4:3 صورة
  مسافة اإلسقاط) ب(

  ارتفاع الصورة) جـ(  )[م(بوصة ]
  )[سم(بوصة ]

  اإلزاحة الرأسية )د(
  )[سم(بوصة ]

  الحد األقصى  الحد األدنى
26.7 )0.7(   ---    1.2  )30.5(  40.7  )16(  5.1  )2(  

30  )0.8(   -- -    1.3  )34.2(  45.7  )18(  5.7  )2.3(  
40  )1.0(  1.1  )26.8(  1.8  )45.6(  61  )24(  7.6  )3(  
50  )1.3(  1.3  )33.5(  2.2  )57(  76.2  )30(  9.5  )3.8(  
60  )1.5(  1.6  )40.3(  2.7  )68.4(  91.4  )36(  11.4  )4.5(  
70  )1.8(  1.8  )47(  3.1  )79.8(  106.7  )42(  13.3  )5.3(  
80  )2.0(  2.1  )53.7(  3.6  )91.3(  121.9  )48(  15.2  )6(  
90  )2.3(  2.4  )60.4(  4  )102.7(  137.2  )54(  17.1  )6.8(  

100  )2.5(  2.6  )67.1(  4.5  )114.1(  152.4  )60(  19.1  )7.5(  
120  )3.0(  3.2  )80.5(  5.4  )136.9(  182.9  )72(  22.9  )9(  
150  )3.8(  4  )100.6(  6.7  )171.1(  228.6  )90(  28.6  )11.3(  
200  )5.1(  5.3  )134.2(  9  )228.1(  304.8  )120(  38.1  )15(  
250  )6.4(  6.6  )167.7(  11.2  )285.2(  381  )150(  47.6  )18.8(  
300  )7.6(  7.9  )201.3(  13.5  )342.2(  457.2  )180(  57.2  )22.5(  

378.6 )9.6(  10  )254(  17  )431.8(  577  )227.2(  72.1  )28.4(  
  

PRO9520WL )WXGA(  

  شاشةحجم ال) أ(
  )[م(بوصة ]

  16:10 شاشة على 16:10 صورة
  مسافة اإلسقاط) ب(

  ارتفاع الصورة) جـ(  )[م(بوصة ]
  )[سم(بوصة ]

  اإلزاحة الرأسية) د(
  )[سم(بوصة ]

  الحد األقصى  الحد األدنى
24.9 )0.6(   ---    1.2  )30.5(  33.5  )13.2(  5.7  )2.2(  

30  )0.8(   ---    1.4  )36.8(  40.4  )15.9(  6.9  )2.7(  
40  )1.0(  1.1  )28.9(  1.9  )49(  53.8  )21.2(  9.2  )3.6(  
50  )1.3(  1.4  )36.1(  2.4  )61.3(  67.3  )26.5(  11.4  )4.5(  
60  )1.5(  1.7  )43.3(  2.9  )73.5(  80.8  )31.8(  13.7  )5.4(  
70  )1.8(  2  )50.6(  3.4  )85.8(  94.2  )37.1(  16  )6.3(  
80  )2.0(  2.3  )57.8(  3.9  )98(  107.7  )42.4(  18.3  )7.2(  
90  )2.3(  2.6  )65(  4.3  )110.3(  121.2  )47.7(  20.6  )8.1(  

100  )2.5(  2.8  )72.2(  4.8  )122.5(  134.6  )53(  22.9  )9(  
120  )3.0(  3.4  )86.7(  5.8  )147.1(  161.5  )63.6(  27.5  )10.8(  
150  )3.8(  4.3  )108.3(  7.2  )183.8(  201.9  )79.5(  34.3  )13.5(  
200  )5.1(  5.7  )144.4(  9.6  )245.1(  269.2  )106(  45.8  )18(  
250  )6.4(  7.1  )180.5(  12.1  )306.4(  336.5  )132.5(  57.2  )22.5(  
300  )7.6(  8.5  )216.6(  14.5  )367.6(  403.9  )159(  68.7  )27(  

351.7)8.9(  10  )254(  17  )431(  473.5  )186.4(  80.5  )31.7(  
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(a)

(d)

(b)

(e)

(f)
(c)

(a)

(d)

(c)

(b)

(e)
(f)

  

PRO9530HDL )1080P(  

  لشاشةحجم ا) أ(
  )[م(بوصة ]

  16:9 شاشة على 16:9 صورة
  مسافة اإلسقاط) ب(

  ارتفاع الصورة) جـ(  )[م(بوصة ]
  )[سم(بوصة ]

  اإلزاحة الرأسية) د(
  )[سم(بوصة ]

  الحد األدنى  الحد األدنى
25.4 )0.6(   ---    1.2  )30.4(  31.6  )12.5(  5.7  )2.2(  

30  )0.8(   ---    1.4  )35.9(  37.4  )14.7(  6.7  )2.6(  
40  )1.0(  1.1  )28.1(  1.9  )47.9(  49.8  )19.6(  9  )3.5(  
50  )1.3(  1.4  )35.1(  2.4  )59.9(  62.3  )24.5(  11.2  )4.4(  
60  )1.5(  1.7  )42.2(  2.8  )71.9(  74.7  )29.4(  13.4  )5.3(  
70  )1.8(  1.9  )49.2(  3.3  )83.8(  87.2  )34.3(  15.7  )6.2(  
80  )2.0(  2.2  )56.2(  3.8  )95.8(  99.6  )39.2(  17.9  )7.1(  
90  )2.3(  2.5  )63.3(  4.2  )107.8(  112.1  )44.1(  20.2  )7.9(  

100  )2.5(  2.8  )70.3(  4.7  )119.8(  124.5  )49(  22.4  )8.8(  
120  )3.0(  3.3  )84.3(  5.7  )143.7(  149.4  )58.8(  26.9  )10.6(  
150  )3.8(  4.2  )105.4(  7.1  )179.7(  186.8  )73.5(  33.6  )13.2(  
200  )5.1(  5.5  )140.6(  9.4  )239.5(  249.1  )98.1(  44.8  )17.6(  
250  )6.4(  6.9  )175.7(  11.8  )299.4(  311.3  )122.6(  56  )22.1(  
300  )7.6(  8.3  )210.9(  14.1  )359.3(  373.6  )147.1(  67.2  )26.5(  

361.4)9.2(  10  )254(  17  )432.9(  450  )177.2(  81  )31.9(  

  

PRO9800WUL )WUXGA(  

  حجم الشاشة) أ(
  )[م(بوصة ]

  16:10 شاشة على 16:10 صورة
  مسافة اإلسقاط) ب(

  ارتفاع الصورة) جـ(  )[م(بوصة ]
  )[سم(بوصة ]

  اإلزاحة الرأسية) د(
  )[سم(بوصة ]

  الحد األدنى  الحد األدنى
26.2 )0.7(   ---      1.2  )30.5(  35.3  )13.9(  3.9  )1.5(  

30  )0.8(   ---      1.4  )35(  40.4  )15.9(  4.4  )1.7(  
40  )1.0(  1.1  )27.4(  1.8  )46.6(  53.8  )21.2(  5.9  )2.3(  
50  )1.3(  1.3  )34.2(  2.3  )58.3(  67.3  )26.5(  7.4  )2.9(  
60  )1.5(  1.6  )41(  2.8  )69.9(  80.8  )31.8(  8.9  )3.5(  
70  )1.8(  1.9  )47.9(  3.2  )81.6(  94.2  )37.1(  10.4  )4.1(  
80  )2.0(  2.2  )54.7(  3.7  )93.2(  107.7  )42.4(  11.8  )4.7(  
90  )2.3(  2.4  )61.5(  4.1  )104.9(  121.2  )47.7(  13.3  )5.2(  

100  )2.5(  2.7  )68.4(  4.6  )116.5(  134.6  )53(  14.8  )5.8(  
120  )3.0(  3.2  )82.1(  5.5  )139.8(  161.5  )63.6(  17.8  )7(  
150  )3.8(  4  )102.6(  6.9  )174.8(  201.9  )79.5(  22.2  )8.7(  
200  )5.1(  5.4  )136.8(  9.2  )233.1(  269.2  )106(  29.6  )11.7(  
250  )6.4(  6.7  )171(  11.5  )291.3(  336.5  )132.5(  37  )14.6(  
300  )7.6(  8.1  )205.2(  13.8  )349.6(  403.9  )159(  44.4  )17.5(  

371.4)9.4(  10  )254(  17  )432.8(  500  )196.8(  55  )21.7(  
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  جدول أوضاع التوقيت

  .ويوضح الجدول التالي درجات الدقة التي يمكن أن يعرضها الجهاز. تع جهاز العرض بالقدرة على العرض بدرجات دقة متعددةيتم

  الدقة  اإلشارة
  أفقي تزامن

 )هرتز آيلو(
 رأسي تزامن

  )هرتز(
COMPOSITE

S_VIDEO  
  مكون

RGB  
  )تناظري(

HDMI  
  )رقمي(

NTSC－ 15.760.0○－－ － 
PAL/SECAM－ 15.650.0○－－ － 

VESA 

720 x 40031.570.1－－○ ○ 
720 x 400 37.9 85.0 － － ○  ○  
640 x 480 31.5 60.0 － － ○  ○  
640 x 480 37.9 72.8 － － ○  ○  
640 x 480 37.5 75.0 － － ○  ○  
640 x 480 43.3 85.0 － － ○  ○  
800 x 600 35.2 56.3 － － ○  ○  

* 800 x 600 37.9 60.3 － － ○  ○  
800 x 600 46.9 75.0 － － ○  ○  
800 x 600 48.1 72.2 － － ○  ○  
800 x 600 53.7 85.1 － － ○  ○  

** 800 x 600 76.3 120.0 － － ○  ○  
* 1024 x 768 48.4 60.0 － － ○  ○  
1024 x 768 56.5 70.1 － － ○  ○  
1024 x 768 60.0 75.0 － － ○  ○  
1024 x 768 68.7 85.0 － － ○  ○  

** 1024 x 768 97.6 120.0 － － ○  ○  
1024 x 768 99.0 120.0 － － ○  ○  
1152 x 864 67.5 75.0 － － ○  ○  

* 1280 x 720 45.0 60.0 － － ○  ○  
* 1280 x 720 90.0 120.0 － － ○  ○  
1280 x 768 47.4 60.0 － － ○  ○  

* 1280 x 768 47.8 59.9 － － ○  ○  
* 1280 x 800 49.7 59.8 － － ○  ○  
1280 x 800 62.8 74.9 － － ○  ○  
1280 x 800 71.6 84.9 － － ○  ○  

** 1280 x 800 101.6 119.9 － － ○  ○  
*** 1280 x 1024 64.0 60.0 － － ○  ○  

1280 x 1024 80.0 75.0 － － ○  ○  
1280 x 1024 91.1 85.0 － － ○  ○  

*** 1280 x 960 60.0 60.0 － － ○  ○  
1280 x 960 85.9 85.0 － － ○  ○  

*** 1366 x 768 47.7 60.0 － － ○  ○  
*** 1400 x 1050 65.3 60.0 － － ○  ○  

1440 x 900 55.5 59.9 － － ○  ○  
*** 1440 x 900 55.9 59.9 － － ○  ○  

1440 x 900 70.6 75.0 － － ○  ○  
1600 x1200 75.0 60.0 － － ○  ○  
1680 x 1050 64.7 59.9 － － ○  ○  
1680 x 1050 65.3 60.0 － － ○  ○  
1920 x 1200 74.0 60.0 － － ○  ○  
1920 x 1080 67.5 60.0 － － ○  ○  
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  الدقة  اإلشارة
  أفقي تزامن

 )هرتز آيلو(
 رأسي تزامن

  )هرتز(
COMPOSITE

S_VIDEO  
  مكون

RGB  
  )تناظري(

HDMI  
  )رقمي(

Apple 
Macintosh 

640 x 48035.066.7－－○ ○ 
832 x 624 49.7 74.5 － － ○  ○  

1024 x 768 60.2 74.9 － － ○  ○  
1152 x 870 68.7 75.1 － － ○  ○  

SDTV 
480i 15.760.0－○－ ○ 
576i  15.6 50.0 － ○ －  ○  

EDTV 
576p 31.350.0－○－ ○ 
480p  31.5 60.0 － ○ －  ○  

HDTV 

720p 37.550.0－○－ ○ 
720p  45.0 60.0 － ○ －  ○  
1080i  33.8 60.0 － ○ －  ○  
1080i  28.1 50.0 － ○ －  ○  
1080p 27.0 24.0 － ○ －  ○  
1080p 28.0 25.0 － ○ －  ○  
1080p 33.7 30.0 － ○ －  ○  
1080p 56.3 50.0 － ○ －  ○  
1080p 67.5 60.0 － ○ －  ○  

O :تردد مدعوم  

  تردد غير مدعوم: —

مالحظة بشأن األبعاد الثالثية：  

  ".من أعلى إلى أسفل"و" تتابع اإلطارات"تعني أن التوقيت يدعم اإلشارات غير ثالثية األبعاد واإلشارات ثالثية األبعاد بالتنسيقين  "عالمة 

  ".تتابع اإلطارات"تعني أن التوقيت يدعم اإلشارات غير ثالثية األبعاد واإلشارات ثالثية األبعاد بالتنسيق " "عالمة 

  ".من أعلى إلى أسفل"تعني أن التوقيت يدعم اإلشارات غير ثالثية األبعاد واإلشارات ثالثية األبعاد بالتنسيق " "عالمة 

وقد ال يتمكن المستخدم من اختيار التوقيتات ثالثية األبعاد السابقة في بطاقة . وبطاقة العرض EDIDملف  يعتمد عرض التوقيت ثالثي األبعاد على
  .العرض

 إذا تم العرض بدقة غير الدقة األصلية، فقد يظهر النص واألسطر بحجم غير متساوي. 800×  1280دقة اللوحة هي.  

فقط 4:3. (يعني قابلية العرض فقط          اللون(  

يعني إمكانية قبول نسبة ضوضاء قليلة؛ نظر ا ألن مزامنة وضع الفيديو غير قابلة للضبط التلقائي          اللون                                                ً                                       .  

 أداة فحص توقيتHDTV  الرئيسية هي مشغلDVD في حين أن ، VG828 هي أداة ثانوية.  
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  أبعاد جهاز العرض
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  التنظيمي التوافق

  )FCC(تحذير لجنة االتصاالت الفيدرالية 

). FCC(من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية  15تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه متوافق مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الجزء 
  .وقد وضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخالت الضارة عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية

                                                                          ً                                ام آما يمكن أن تشع منه طاقة راديو السلكية وفي حالة عدم ترآيبه واستخدامه وفق ا لدليل التعليمات، فقد يتسبب في يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخد
ومن المحتمل أن يتسبب تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية في حدوث تداخل ضار وفي هذه الحالة يتعين . تداخالت ضارة مع اتصاالت الراديو

  .اخل على نفقته الخاصةعلى المستخدم تصحيح التد

 ويمكن أن تؤدي عمليات التغيير أو التعديل غير المعتمدة صراحة من جانب األطراف المسئولة عن التوافق إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل
  .الجهاز

  آندا

  .ICES-003الذي بين يديك مع القانون الكندي " ب"يتوافق الجهاز الرقمي من الفئة 

  شهادات األمان
FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC, , NOM, , C-tick, TUV, PSB  
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  I الملحق
  جدول رموز األشعة تحت الحمراء

 ميجابايت 4 ميجابايت 3 ميجابايت 2 ميجابايت 1  التنسيق  المفتاح رقم المفتاح

1 Power ON NEC X3 F4 17 E8 

2 My Button NEC X3 F4 56 A9 

3 COMP NEC X3 F4 41 BE 

4 HDMI NEC X3 F4 A1 5E 

5 HDMI/MHL NEC X3 F4 58 A7 

6 VIDEO NEC X3 F4 9F 60 

7 BNC NEC X3 F4 57 A8 

8 Source NEC X3 F4 40 BF 

9 Auto SYNC NEC X3 F4 8 F7 

10 Up /V keystone + NEC X3 F4 0B F4 

11 Freeze NEC X3 F4 3 FC 

12 Left /H keystone - NEC X3 F4 0E F1 

13 Enter NEC X3 F4 15 EA 

14 Right H keystone + NEC X3 F4 0F F0 

15 MENU NEC X3 F4 30 CF 

16 Down/V keystone - NEC X3 F4 0C F3 

17 EXIT NEC X3 F4 28 D7 

18 MOUSE NEC X3 F4 31 CE 

19 Mouse Left NEC X3 F4 36 C9 

20 Mouse Right NEC X3 F4 37 C8 

21 ID SET NEC X3 F4 96 69 

22 PgUp/ 1 NEC X3 F4 6 F9 

23 PgDn / 2 NEC X3 F4 5 FA 

24 Blank/ 3 NEC X3 F4 7 F8 

25 Mute/ 4 NEC X3 F4 14 EB 

26 PATTERN/ 5 NEC X3 F4 55 AA 

27 Aspect/ 6 NEC X3 F4 13 EC 

28 Volume+/ 7 NEC X3 F4 82 7D 

29 Help/ 8 NEC X3 F4 21 DE 

30 Presentation Timer NEC X3 F4 27 D8 

31 Volume- NEC X3 F4 83 7C 

32 Magnify NEC X3 F4 32 CD 

33 ECO MODE NEC X3 F4 2B D4 

34 Key pad lock NEC X3 F4 8E 71 

35 COLOR MODE NEC X3 F4 10 EF 
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  II الملحق
  RS-232Cبروتوآول 

  RS232ضبط 

  9600  معدل البود 

  8  بت البيانات

  ال شيء  فحص التماثل

  1  بت التوقف

  ال شيء  التحكم في تدفق الحزم 

UART16550 FIFO  تعطيل  

  ثانية مللي 1: التالي لألمر للتأخير األدنى الحد

  هيكل التحكم في األوامر
يتم تكوين معظم األوامر باستثناء بعضها . يتم تكوين األمر بواسطة آود الرأس وآود األمر وآود البيانات وآود النهاية

  .افق مع أجهزة عرض أخرىبسبب التو

  آود النهاية  آود البيانات آود األمر الرأسآود                   
HEX    Command  Data  0Dh  

ASCII  ’V‘  Command  Data  CR  

  التشغيل أمر

  :مالحظة

  السطر أول إلى رجوع يعني" CR" االختصار

XX=99  

  .للتشغيل,   S99S001 + enter: مثال

  فشل=  ف/  مرور=م إرجاع نتيجة

n :0:9999~0( القيمة/تمكين: 1/تعطيل(  
   

   00مجموعة األوامر 

ASCII  نتيجة اإلرجاع  الوصف  الوظيفة  سداسي  

SXXS0001 53h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 31h 0Dh Power On   P/F 

SXXS0002 53h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 32h 0Dh Power Off   P/F 

SXXS0003 53h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 33h 0Dh Resync   P/F 

SXXG0004 53h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 34h 0Dh Get Lamp Hours   Pn/F 

SXXG0005 53h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 35h 0Dh Get Air filter timer n=0~999999 Pn/F 

SXXS0006 53h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 36h 0Dh System Reset   P/F 

SXXG0007 53h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 37h 0Dh Get System Status

0: Reset 
1:Standby 

2:Operation 
3:Cooling 

Pn/F 

SXXG0008 53h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh  Get F/W Version   Pn/F 

SXXG0009 53h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 39h 0Dh  Get Alter EMail   Pn/F 

SXXS0009n53h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 39h nh 0Dh Set Alter Email 
n=xxxxxx@xxxx.

xxx.xx 
P/F 

SXXS0010 53h Xh Xh 53h 30h 30h 31h 30h 0Dh  Lamp Hours Reset  Pn/F 

mailto:n=xxxxxx@xxxx.xxx.xx�
mailto:n=xxxxxx@xxxx.xxx.xx�
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   01مجموعة األوامر 

ASCII  قيمة اإلرجاع  الوصف  الوظيفة  سداسي  

SXXG0101 53h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh  Get Brightness n=0~100 Pn/F 

SXXS0101n53h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 31h nh 0Dh Set Brightness n=0~100 P/F 

SXXG0102 53h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 32h 0Dh  Get Contrast n=0~100 Pn/F 

SXXS0102n53h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 32h nh 0Dh Set Contrast n=0~100 P/F 

SXXG0103 53h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 33h 0Dh  Get Color n=0~100 Pn/F 

SXXS0103n53h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 33h nh 0Dh Set Color n=0~100 P/F 

SXXG0104 53h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 34h 0Dh  Get Tint n=0~100 Pn/F 

SXXS0104n53h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh Set Tint n=0~100 P/F 

SXXG0105 53h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh  Get Sharpness 0~31 Pn/F 

SXXS0105n53h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh Set Sharpness 0~31 P/F 

SXXG0106 53h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh  
Get Color 

Temperature 

0=Warm 
 1=Normal 

2=Cool 
Pn/F 

SXXS0106n53h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh 
Set Color 

Temperature 

0=Warm 
 1=Normal 

2=Cool 
P/F 

SXXG0107 53h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh  Get Gamma 
0 to 12 

13:DICOM SIM 
14:sRGB 

Pn/F 

SXXS0107n53h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh Set Gamma 
0 to 12 

13:DICOM SIM 
14:sRGB 

P/F 

SXXG0108 53h 39h 39h 47h 30h 31h 30h 38h 0Dh Get Display Mode

0:Brightest 
1:Dynamic 
2:Standard 

3:ViewMatch 
sRGB 

4:Movie 
5.DICOM SIM 

6: User 

Pn/F 

SXXS0108n53h 39h 39h 53h 30h 31h 30h 38h nh 0DhSet Display Mode 

0:Brightest 
1:Dynamic 
2:Standard 

3:ViewMatch 
sRGB 

4:Movie 
5.DICOM SIM 

6: User 

P/F 
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   02مجموعة األوامر 

ASCII  قيمة اإلرجاع  الوصف  الوظيفة  سداسي  

SXXS020153h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 31h 0Dh Select RGB  P/F 

SXXS020253h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 32h 0Dh Select RGB2  P/F 

SXXS020353h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 33h 0Dh Select DVI  P/F 

SXXS020453h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh Select Video  P/F 

SXXS020553h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 35h 0Dh Select S-Video  P/F 

SXXS020653h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh Select HDMI  P/F 

SXXS020753h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 37h 0Dh Select BNC  P/F 

SXXS020853h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 38h 0Dh 
Select 

Component 
 P/F 

SXXS020953h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 39h 0Dh Select HDMI 2  P/F 

SXXS021053h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 30h 0Dh Select DP  P/F 

SXXS021553h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 33h 0Dh Select HDBASET  P/F 

SXXG022053h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh Get Current Source

Return 
1:RGB 

2:RGB2 
3:DVI 

4:Video 
5:S-Video 

6:HDMI 
7:BNC 

8:Component 
9:HDMI2 

10:Display Port 
15:HDBASET 

Pn/F 

  

   03مجموعة األوامر 

ASCII  قيمة اإلرجاع  لوصفا  الوظيفة  سداسي  

SXXG030153h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh Get Scaling 

0: Fill 
1: 4:3 

2: 16:9 
3 :Letter Box 

4 :Native 

Pn/F 

SXXS0301n53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0DhSet Scaling 

0: Fill 
1: 4:3 

2: 16:9 
3 :Letter Box 

4 :Native 

P/F 

SXXG030253h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh Blank  Pn/F 

SXXS0302n53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0DhBlank  P/F 

SXXG030353h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 33h 0Dh Auto Keystone On Pn/F 

SXXS0303n53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 33h nh 0DhAuto Keystone On P/F 

SXXG030453h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh Freeze On  Pn/F 

SXXS0304n53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0DhFreeze On  P/F 

SXXG030553h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 35h 0Dh Volume n=0~10 Pn/F 

SXXS0305n53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0DhVolume n=0~10 P/F 

SXXG030653h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 36h 0Dh Treble n=0~16 Pn/F 
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   03مجموعة األوامر 

ASCII  قيمة اإلرجاع  لوصفا  الوظيفة  سداسي  

SXXS0306n53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 36h nh 0DhTreble n=0~16 P/F 

SXXG030753h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 37h 0Dh Bass n=0~16 Pn/F 

SXXS0307n53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 37h nh 0DhBass n=0~16 P/F 

SXXG030853h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh Projection Mode 

0:Front 
1:Rear 

2: Ceiling 
3: Rear+Ceiling 

Pn/F 

SXXS0308n53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh Projection Mode 

0:Front 
1:Rear 

2: Ceiling 
3: Rear+Ceiling 

P/F 

SXXG030953h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh 
Set vertical

keystone value 
n=-30~+30 Pn/F 

SXXS0309n53h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh
Set vertical

keystone value 
n=-30~+30 P/F 

SXXG031053h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 30h 0Dh 
Set horizontal

keystone value 
n=-25~+25 Pn/F 

SXXS0310n53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 30h nh 0Dh
Set horizontal

keystone value 
n=-25~+25 P/F 

SXXG031153h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 31h 0Dh Adjust the zoom n=-10~+10 Pn/F 

SXXS0311n53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 31h nh 0DhAdjust the zoom n=-10~+10 P/F 

SXXG031253h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 32h 0Dh Adjust the focus n=-20~+20 Pn/F 

SXXS0312n53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 32h nh 0DhAdjust the focus n=-20~+20 P/F 

SXXG031353h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 33h 0Dh 
Adjust the vertical

lens shift 
n=-20~+20 Pn/F 

SXXS0313n53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 33h nh 0Dh
Adjust the vertical

lens shift 
n=-20~+20 P/F 

SXXG031453h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 34h 0Dh 
Adjust the

horizontal lens shift
n=-20~+20 Pn/F 

SXXS0314n53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 34h nh 0Dh
Adjust the

horizontal lens shift
n=-20~+20 P/F 

SXXG031553h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 35h 0Dh 3D 
0:Off 

1:DLP-Link 
2:IR 

Pn/F 

SXXS0315n53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 35h nh 0Dh3D 
0:Off 

1:DLP-Link 
2:IR 

P/F 

SXXG031653h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 36h 0Dh 3D Sync Invert 
0:Off 
1:On 

Pn/F 

SXXS0316n53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 36h nh 0Dh3D Sync Invert 
0:Off 
1:On 

P/F 

SXXG031753h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 37h 0Dh 3D Format 

0:Frame
Sequential 

1:Top/Bottom 
2:Side-By-Side 

3:Frame Packing 

Pn/F 

SXXS0317n53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 36h nh 0Dh3D Format 

0: Frame
Sequential 

1:Top/Bottom 
2:Side-By-Side 

3: Frame Packing

P/F 
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   03مجموعة األوامر 

ASCII  قيمة اإلرجاع  لوصفا  الوظيفة  سداسي  

SXXG031953h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 39h 0DhLamp Mode
0:Eco 

1:Normal 
2:Dynamic Eco

Pn/F

SXXS0319n53h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 39h 0DhLamp Mode
0:Eco 

1:Normal 
2:Dynamic Eco

P/F

SXXS032053h 39h 39h 53h 30h 33h 32h 30h 0DhLogo CaptureP/F

SXXG032153h 39h 39h 47h 30h 33h 32h 31h 0DhLogo Select

0:ViewSonic
1:Off

2: Red
3:Green

4:Blue
5:User

Pn/F

SXXS0321n53h 39h 39h 53h 30h 33h 32h 31h n 0DhLogo Select

0:ViewSonic
1:Off

2: Red
3:Green

4:Blue
5:User

P/F

SXXG032253h 39h 39h 47h 30h 33h 32h 32h 0DhFan Speed
0:Normal

1:High
Pn/F

SXXS0322n53h 39h 39h 53h 30h 33h 32h 32h n 0DhFan Speed
0:Normal

1:High
P/F

SXXG033053h 39h 39h 47h 30h 33h 33h 30h 0DhSleep Timer0~120Pn/F

SXXS0330n53h 39h 39h 53h 30h 33h 33h 30h n 0DhSleep Timer0~120P/F
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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.

رقم التليفون الموقع على شبكة اإلنترنت المنطقة/القطر 
اتصل بالبائع المحلي ap.viewsonic.com/me/ األقطار العربية
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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 U1S1A1 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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