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تعليمات السالمة
الرجاء اإلنتباه لتعليمات السالمة لتجنب أي حوادث محتملة أو سوء اإلستخدام لجهاز اإلسقاط.

تحذير/تنبية

AVERTISSEMENGT
ﻻ ﺗﻔﺘﺢ ،ﺧﻄﺮ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .

تحذير رمز لمعة الفالش المضيئة ذو رأس السهم،
في المثلث المتساوي األضالع لغرض تنبية
المستخدم بوجود "فولتية خطرة" غير معزولة في
سياج المنتج والتي قد تكون ذات حجم كافي لتشكل
خطر صدمة كهربائية لألشخاص.
تنبية عالمة التعجب مع المثلث المتساوي األضالع
لغرض تنبية المستخدم بوجود عملية مهمة
وتعليمات (خدمة) الصيانة في المادة المطبوعة
المرفقة مع الجهاز.
تحذير/تنبية –لتقليل مخاطر الحريق و صدمة كهربائية ،ال تعرض
هذا المنتج للمطر أو الرطوبة.
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إقراء هذة التعليمات.
إحفظ هذة التعليمات.
راعي كل التحذيرات.
إتبع كل التعليمات.

التثبيت في الداخل
تحذير
• ال تقم بوضع جهاز اإلسقاط تحت أشعة شمس مباشرة أو بالقرب من
مصادر حرارة كاألجهزة المشعة ،النار ،المواقد وغيرها.
 هذا قد يؤدي إلى حريق.• ال تقم بوضع مواد قابلة لالشتعال كاأليروصوالت بالقرب من جهاز
اإلسقاط.
 هذا قد يؤدي إلى حريق.• ال تسمح أطفالك بالتشبث أو التسلق على جهاز اإلسقاط.
 قد يسقط جهاز اإلسقاط على األرض ويسبب إصابات خطيرة أو يؤديإلى الوفاة.
• ال تقم بوضع جهاز اإلسقاط على الموكيت ،السجاد أو تضعه في أماكن
التهوية فيها محدودة كدوالب الكتب أو الخزانة.
 قد يؤدي هذا إلى زيادة حرارة الجهاز الداخلية ويسبب حريق.• ال تقم بوضع جهاز اإلسقاط بالقرب من مصادر دخان أو زيت مثل
مرطب الجو أو طاولة المطبخ.
 قد يؤدي هذا إلى خطر حريق أو التماس كهربائي.• ال تقم بوضع جهاز اإلسقاط في مكان قد يتعرض فيه لكثير من األتربة.
 قد يؤدي هذا إلى حريق.• ال تقم باستخدام جهاز اإلسقاط في أماكن رطبة كالحمام حيث قد يتبلل
في هذه األماكن.
 -قد يؤدي هذا إلى حريق أو التماس كهربائي.

تعليمات السالمة
• ال تسمح مفرشة المائدة أو للستائر بإغالق فتحات التهوية .
 قد يؤدي هذا إلى زيادة حرارة الجهاز الداخلية ويسبب حريق.• يجب أن تكون المسافة بين جهاز اإلسقاط والجدار أكثر من  30سم
ألغراض التهوية.
 -وإال ،فإن هذا قد يؤدي إلى زيادة حرارة الجهاز الداخلية ويسبب حريق.

تحذير

الطاقة
تحذير
• جيب أن يتم توصيل السلك األرضي.
 التأريض الغير صحيح قد يسبب تلف في جهاز اإلسقاط أو إلتماسكهربائي عند ارتفاع الكهرباء المفاجئ .إن كان من الضروري تثبيت
جهاز اإلسقاط في مكان ال يمكن فيه عمل تأريض ،فقم بشراء فاصل
الدئرة الكهربائية وقم بتوصيله على المنفذ بالجدار .ال تقم بتأريض
الجهاز إلى أنابيب الغاز ،أو أنابيب المياه ،أو مانع الصواعق أو خط
الهاتف ،أو غيرها.
• يجب إدخال فيش الكهرباء إلى المنفذ بالجدار بشكل كامل.
 التوصيل الغير صحيح قد يسبب حريق.• ال تقم بوضع أشياء ثقيلة على سلك التوصيل الكهربائي ،وال تضعه
تحت جهاز اإلسقاط.
 قد يؤدي هذا إلى حريق أو إلتماس كهربائي.• ال تقم بلمس منفذ الطاقة الكهربائية ويديك مبللتين.
 قد يؤدي هذا إلى إلتماس كهربائي.• ال تقم بتوصيل عدة أجهزة إلى نفس مخرج الكهرباء.
 زيادة الحرارة قد يؤدي إلى حريق.• ال تقم بوضع جهاز اإلسقاط في مكان قد يتعرض فيه لكثير من األتربة.
 قد يؤدي هذا إلى حريق.• قم بإزالة األتربة أو المواد الملوثة من على دبابيس قابس الكهرباء أو
منافذ الجدار.
 قد يؤدي هذا إلى حريق .• إلطفاء الطاقة الرئيسية ،قم بإزالة قابس الكهرباء ،وقم بوضعها بشكل
جيد حتى يمكن الوصول إليها للتغشيل مرة أخرى.

• عند تثبيت جهاز اإلسقاط على الطاولة ،كن حذراً بعدم وضعه قريباً
من الحافة.
 قد يقع جهاز اإلسقاط مسبباً أضرار شخصية أو تلف للجهاز .تأكد مناستخدام قاعدة مناسبة لحجم الجهاز.
• قم بإغالق الجهاز ،وفصل مزود الطاقة ،وإزالة التوصيالت قبل
تحريك الجهاز.
 أسالك الكهرباء التالفة قد تسبب حريق أو التماس كهربائي.• ال تقم بتثبيت جهاز اإلسقاط على سطح مهتز أو غير مستقر كرف
مهزوز أو سطح مائل.
 قد يقع الجهاز وسبب إصابات.• كن حذراً من عدم قلب جهاز اإلسقاط عند توصيل عدة أجهزة
خارجية به.
 -قد يؤدي هذا إلى إصابات شخصية أو تلف في الجهاز.
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تعليمات السالمة
تحذير
• أمسك بالقابس جيداً عند الفصل.
 قد يؤدي السلك المعطوب إلى حريق.• تأكد من أن سلك التوصيل الكهربائي أو القابس غير تالف ،أو منحني
بشدة أو ملتوي ،أو مسحوب ،أو ساخن .ال تقم باستخدام منفذ جدار
مرتخي .
 قد يؤدي هذا إلى حريق أو إلتماس كهربائي.• أبقي سلك التوصيل الكهربائي بعيداً عن أي جهاز تسخين.
 قد يذوب السلك ويسبب التماس كهربائي.• قم بوضع جهاز اإلسقاط في مكان ال يتعثر فيه الناس أو يدوسون على
السلك الكهربائي أو على قابس جهاز اإلسقاط ،وذلك لحماية السلك
الكهربائي والقابس من أي تلف.
 قد يؤدي هذا إلى خطر الحريق أو االلتماس الكهربائي.• ال تقم بفتح جهاز اإلسقاط عن طريق التوصيل مباشرة بمنفذ الكهرباء
على الجدار وفصله منه.
(ال تقم باستخدام منفذ الطاقة كمفتاح)
 قد يؤدي هذا إلى التماس كهربائي أو تلف في الجهاز.• ال تقم بإدخال موصل إلى الجانب اآلخر من منفذ الجدار عندما يكون
قابس الطاقة قد تم إدخاله إلى منفذ الجدار .إضافة إلى ذلك ،ال تقم
بلمس قابس الطاقة مباشرة بعد فصله من منفذ الجدار.
 قد يؤدي هذا إلى التماس كهربائي.• استخدم فقط سلك الطاقة الموفر من شركة  LGللكهربائيات .ال تقم
باستخدام أسالك طاقة أخرى.
 -قد يؤدي هذا إلى حريق أو التماس كهربائي.
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اإلستخدام
تحذير
• ال تقم بوضع أي شيء يحتوي على سوائل ،كالمزهرية ،الكوب،
مستحضرات التجميل ،المواد الكيمائية ،الزينة أو الشمع ،أو
غيرها ،فوق جهاز اإلسقاط.
 احتمال وقوع حريق ،أو التماس كهربائي ،أو سقوط قد يؤدي إلىإصابات.
• في حالة تأثر الجهاز بشكل كبير أو أن الكابينة قد تعطلت ،فقم
بإطفاء الجهاز ،وفصله من المنفذ بالجدار ،ثم قم باالتصال بمركز
الخدمات المخول.
 وإال ،فإن هذا قد يؤدي إلى حريق أو إلتماس كهربائي.• ال تقم بإدخال قطع معدن كالنقود المعدنية أو الدبابيس ،وال تقم بإدخال
مواد قابل لالشتعال كاألوراق أو الثقاب إلى داخل جهاز اإلسقاط.
 قد يؤدي هذا إلى حريق أو إلتماس كهربائي.• في حالة دخول سائل أو شيء خارجي إلى داخل الجهاز ،فيرجى
إطفاءه وفصله عن منفذ الكهرباء بالجدار ،والتواصل مع مركز
خدمات .LG
 وإال ،فإن هذا قد يؤدي إلى حريق أو التماس كهربائي.• عند القيام بتبديل بطارية جهاز التحكم عن بعد ،تأكد من أن األطفال
ال يدخلونها إلى أفواههم .أبقي البطارية بعيدة عن متناول األطفال.
 في حالة ابتالع الطفل للبطارية ،فيرجى بالتواصل مع الطبيبمباشرة.
• ال تقم بإزالة أي غطاء إال غطاء العدسة .هناك إمكانية كبيرة في
حدوث إلتماس كهربائي.
• ال تقم بالنظر مباشرة إلى العدسة أثناء تشغيل الجهاز.

تعليمات السالمة
• عندما تكون اللمبة منيرة أو أغلق تواً ،تجنب لمس فتحة الهواء أو
اللمبة ألنها ستكون حارة جداً.
• إن كان هناك تسريب غاز ،فال تقم بلمس منفذ الجدار .قم بفتح
النافذة للتهوية.
 قد تؤدي الشرارة إلى حريق أو اشتعال.• قم دائماً بفتح باب العدسة وإزالة غطاء العدسة عندما تكون لمبة
جهاز اإلسقاط منيرة.
• ال تقم أبداً بلمس الجهاز أو السلك الكهربائي أثناء الرعود والبرق.
 قد يؤدي هذا إلى التماس كهربائي.• ال تستخدم جهاز اإلسقاط قريباً من جهاز كهربائي يولد مجال
مغناطيسي قوي.
• احفظ تغليف الفينيل المستخدم لحزم الجهاز في مكان آمن بعيداً عن
متناول األطفال.
 يمكن أن يسبب االختناق إذا ما استخدم بشكل غير صحيح.• ال تضغ يديك على الجهاز لفترة طويلة أثناء التشغيل.
• عند تشغيل لعبة عن طريق توصيل وحدة تحكم اللعبة بجهاز
اإلسقاط ،من المستحسن المحافظة على مسافة أكثر من  4مرات
لطول قطري الشاشة.
• تأكد من أن طول سلك التوصيل طويل بما فيه الكفاية .وإال ،فإن
المُن َتج سيسقط مسبباً إصابات شخصية أو تلف للمُن َتج.

تحذير
• ال تقم بوضع أشياء ثقيلة على جهاز اإلسقاط.
 قد تقع ويؤدي ذلك إلى إصابات.• كن حذراً لمنع العدسة من أي تأثير قوي أثناء القل.
• ال تقم بلمس العدسة .قد تتلف العدسة.
• ال تقم باستخدام أي أداة حادة على جهاز اإلسقاط كالسكين أو المطرقة،
ألن هذا قد يؤدي إلى تلف الغالف.
• في حالة عدم ظهور صورة على الشاشة ،قم بإغالق جهاز اإلسقاط،
وفصله عن المنفذ بالجدار ،ثم قم بالتواصل مع مركز الخدمات
المخول.
 وإال ،فإن هذا قد يؤدي إلى حريق أو التماس كهربائي.• ال تقم بإسقاط اشياء على الجهاز أو الضغط عليه بشكل ثقيل.
 قد يؤدي هذا إلى إصابات شخصية أو تلف في الجهاز.• يجب أن تكون المسافة بين عينيك والشاشة حوالي  5-7مرات طول
قطر الشاشة.
 إن قمت بالنظر إلى الشاشة من مسافة قريبة لفترة طويلة ،فإن بصرعينيك قد يسوء.

5

تعليمات السالمة
التنظيف
تحذير
• ال تقم برش جهاز اإلسقاط بالماء أثناء التنظيف .ال تدع الماء يدخل إلى
داخل الجهاز أو ال تدع الجهاز يتعرض للبلل.
 هذا قد يتسبب في حريق أو إلتماس كهربائي.• عند وجود دخان أو رائحة غريبة تخرج من جهاز اإلسقاط أو أي
جسم غريب سقط على الجهاز ،يرجى إطفاء الجهاز وفصله من منفذ
الطاقة ،والتواصل مع مركز خدمات  LGللكهربائيات.
 وإال ،فإن ذلك سيؤدي إلى حريق أو التماس كهربائي.• قم باستخدام نافخ هواء أو قطعة قماش أو قطن مبلل مع تنظيف العدسة
مواد تنظيف كيمائية أو كحول إلزالة األتربة أو البقع على عدسة
اإلسقاط األمامي.

تحذير
• قم بالتواصل مع البائع الخاص بك أو مركز الخدمات مرة في السنة
لتنظيف األجزاء الداخلية من جهاز اإلسقاط.
 إن لم تقم بتنظيف األجزاء الداخلية الملوثة لفترة طويلة ،فقد يؤدي هذاإلى حريق أو تلف الجهاز.
• عند تنظيف األجزاء البالستيكية كغالف الجهاز ،قم بفصل الجهاز
ً
أوال ،ثم امسح بقطعة قماش ناعمة  .ال تقم برش الماء أو المسح بقطعة
قماش مبللة .عند تنظيف األجزاء البالستيكية ،كغالف الجهاز ،ال تقم
باستخدام المطهر ،أو ماسح صناعي ،أو مزيل ،أو شمع ،أو بنزين،
أو كحول ،وغيرها مما قد يتسبب في تلف المُن َتج.
 قد يؤدي هذا إلى حريق ،التماس كهربائي أو تلف للمُن َتج (تشوه ،وتآكلوتلف).
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اخرى
تحذير
• التقني المؤهل فقط هو من يمكنه فك وتعديل جهاز اإلسقاط .للفحص
أو الضبط أو اإلصالح ،قم بالتواصل مع البائع الخاص بك أو مركز
الخدمات.
 وإال ،فإن ذلك قد يتسبب في حريق أو إلتماس كهربائي.• قم بالتخلص من البطاريات بشكل صحيح.
 وإال ،فقد يؤدي ذلك إلى انفجار أو حريق.• قم دائماً بفتح باب العدسة وإزالة غطاء العدسة عندما تكون لمبة جهاز
اإلسقاط منيرة.
• الطريقة الصحيحة في التخلص قد تختلف بنا ًء على بلدك أو منطقتك.
قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتعليمات المالئمة.
• ال تقم برمي أو تفكيك البطارية.
 وإال ،فإن هذا قد يؤدي إلى حريق أو إنفجار بسبب التلف في البطارية .• قم دائماً باستخدام بطاريات موافق عليها ومعتمدة من قبل LG
للكهربائيات.
 وإال ،فقد يؤدي هذا إلى حريق أو انفجار.• احفظ البطارية بعيداً من األشياء المعدنية ،كالمفاتيح ،ودبابيس األوراق.
• الفائض الحالي قد يتسبب في زيادة سريعة لدرجة الحرارة ،والذي
بدوره قد يؤدي إلى حريق أو اشتعال.
• ال تقم بوضع البطارية بجانب أي مصدر حرارة ،كالمدفأة.
 قد يؤدي هذا إلى حريق أو تلف للمُن َتج.• ال تقم بالحفاظ عليها في حرارة أعلى من  60°Cأو رطوبة عالية.

تعليمات السالمة
• حافظ على البطارية بعيداً عن متناول األطفال - .هذا قد يؤدي إلى
إصابات شخصية أو تلف للمُن َتج.
• تأكد من أن البطارية قد تم تركيبها بشكل صحيح.
• التبديل الغير صحيح للبطارية قد يؤدي إلى حريق.

تحذير
• ال تقم بخلط البطاريات الجديدة مع البطاريات القديمة.
 قد يؤدي هذا إلى حريق أو التماس كهربائي بسبب الحرارة الزائدةوالتسريب.
• قم فصل السلك الكهربائي إن لن يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة.
 قد تسبب األتربة المتراكمة ارتفاع درجة الحرارة ،التماس كهربائي منالعزل المتآكل ،وحريق من ارتفاع الكهرباء المفاجئ.
• استخدم نوع خاص من البطاريات فقط.
 وإال ،فإن ذلك قد يسبب في التماس كهربائي بسبب ارتفاع الحرارةوالتسريب.

مالحظات FCC
• تحذير -الفئة ب
(ب) لألجهزة والمعدات الطرفية الرقمية ذات الفئة ب ،التعليمات
المقدمة للمستخدم يجب أن تتضمن المستندات التالية أو ما يشابهها،
وموضوعة في مكان بارز في النصوص داخل دليل المستخدم:
مالحظة :تم فحص هذا الجهاز وتم التحقق من مطابقتة للمواصفات
الخاصة باألجهزة الرقمية ذات الفئة ب ،وفقاً للجزء الـ 15من لوائح
 .FCCهذة القيود مصممة لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار
في المنشآت السكنية .يقوم هذا الجهاز بتوليد وإستخدام وإشعاع
الترددات الالسلكية ،واذا لم يتم تركيبة وإستخدامه وفقا للتعليمات،
فانة قد يسبب تداخل وتشويش ضار في اإلتصاالت الالسلكية ،على
الرغم من هذا ،ال يوجد أي ضمان بأن هذا التداخل والتشويش لن
يحدث في بعض المنشآت والتركيبات المعينة .في حال تسبب هذا
الجهاز في أي تشويش ضار في إستقبال أجهزة الراديو أو التلفزيون،
والذي يمكن الحد منه عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيلة مرة
أخرى ،ينبغي على المستخدم محاولة تصحيح التشويش عن طريق
القيام بواحد أو أكثر مناإلجراءات التالية:
 إعادة توجية أو تغيير موقع هوائي اإلستقبال. زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز اإلستقبال. وصل الجهاز إلى مأخذ طاقة مختلف عن مأخذ الطاقة الذي يتمتوصيل جهاز اإلستقبال إليه.
 قم بمراجعة البائع أو خبير فني في مجال اجهزة التلفزيونوالراديو للمساعدة.
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تعليمات السالمة
التخلص من األجهزة القديمة الخاصة بك

 .1عند وجود رمز سلة المهمالت ذات العجالت وعالمة خطأ فوقها هذا
يعني أن هذا المنتج مغطى من قبل التوجية األوروبي /2002/96
.EC
 .2يجب التخلص من كل المنتجات الكهريائية و اإللكترونية بشكل
منفصل عن مجرى النفايات البلدية عن طريق مرافق التجميع
المخصصة والمعينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
 .3التخلص السليم لمخلفات األجهزة القديمة من شأنة المساعدة في منع
اآلثار السلبية المحتملة على البيئة واإلنسان.
 .4لمزيد من المعلومات و التفاصيل حول التخلص من مخلفات األجهزة
القديمة ،الرجاء التواصل بمكتب المدينة ،أو خدمة التخلص من
النفايات ،أو المحل الذي اشتريت منه هذا المنتج.
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التخلص من نفايات البطاريات /المراكم

 .1عند وجود رمز سلة المهمالت ذات العجالت وعالمة خطأ فوقها هذا
يعني أن هذا المنتج مغطى من قبل التوجية األوروبي /2006/66
.EC
 .2قد يكون هذا الرمز جنبا الى جنب مع رموز كيميائية للزئبق (،)Hg
الكادميوم ( ،)Cdأو الرصاص ( .)Pbاذا كانت البطارية تحتوي
على أكثر من  0.0005%من الزئبق 0.002% ،من الكادميوم ،أو
0.004%
 .3يجب التخلص من البطاريات /المراكم بشكل منفصل عن مجرى
النفايات البلدية عن طريق مرافق التجميع المخصصة والمعينة من
قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
 .4التخلص السليم لمخلفات البطاريات /المراكم من شأنة المساعدة في
منع اآلثار السلبية المحتملة على البيئة واإلنسان.
 .5لمزيد من المعلومات و التفاصيل حول التخلص من مخلفات
البطاريات /المراكم ،الرجاء التواصل بمكتب المدينة ،أو خدمة
التخلص من النفايات ،أو المحل الذي اشتريت منه هذا المنتج.

التراخيص
التراخيص المعتمدة قد تختلف بإختالف الموديالت .لمزيد من المعلومات حول التراخيص ،يرجى زيارة موقعنا www.lg.com
 ،HDMIشعار  HDMIو واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية
مسجلة لـ HDMI Licensing LLC

مالحظة
• الصورة المعروضة قد تختلف عن جهاز اإلسقاط الخاص بك.
• العرض على الشاشة( )OSDالخاصه بجهاز اإلسقاط الخاص بك قد تختلف بشكل طفيف عن تلك المعروضة في هذا الدليل.
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 مالحظة:
• قائمة الشاشة ،والصور الموجودة في الدليل قد تختلف قليال عن صور المنتج الحقيقيه
• الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
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اسماء االجزاء والوظائف

االمام

① غطاء مرشح الهواء
② مستقبل جهاز التحكم عن بعد
③ حلقة التقريب
④ عدسة جهاز االسقاط
⑤ غطاء العدسة ( مع سلسله)
⑥ سماعات
⑦ حلقة التركيز

⑦

⑥ ⑤

①

④③ ②

الخلف
⑪

⑩

⑫

⑧ موصل الطاقة
⑨ قفل ضد السرقة
⑩ المنافذ والموصالت
⑪ المؤشرات ولوح التحكم االعلى
⑫ غطاء المصباح

⑥

القاعدة

⑭
⑬
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⑨ ⑧

⑬ اقدام قابلة للضبط
⑭ زر تعديل القدم

اسماء االجزاء والوظائف
المنافذ الخلفية
⑦

⑥

RS-232C

HDMI

⑤

RGB IN 1

④

S-VIDEO

③

Pb/Cb

②

L

MONO

①

AUDIO OUT

RGB IN 2

VIDEO/Y

Pr/Cr

R

AUDIO IN

RGB OUT

⑨

① AUDIO OUT
  -التوصيل الى مكبر الصوت الخارجي  -التوصيل من هذا المنفذ الى اشارات صوتيه من② .⑧ ،⑦ ،مالحظة:يجب ان تكون مقاومة مصدر الصوت الخارجي اكبر من 47
اوم  ،السماعات ذات المقاومة االقل تسبب تشوش في الصوت.
②  ( AUDIO INفيديو احادي يسار  /يمين )
 -توصيل هذا المنفذ مع مخرجات الصوت من عتاد الفيديو الى③او ④.
 -توصيل اشارات الصوت االحادي ( منفذ اشارات الصوت ) الىالمنفذ ()Lاالحادي.
③ منافذ ادخال VIDEO/Y, Pb/Cb, Pr/Cr
 توصيل مكونات االشاره الى هذه المنافذ. توصيل االشارات المركبه الى منفذ .VIDEO/ Y④ S-VIDEO
يستخدم لتوصيل مخرج اس-فيديو لعتاد الفيديو.

⑧

⑤ RGB IN 1
يستخدم لتوصيل مخرج الكمبيوتر.
⑥ RS-232C
عند إستخدام  RS-232Cللتحكم في جهاز االسقاط ،استخدم خط التحكم
التسلسلي لهذا المنفذ.
⑦ HDMI
يستخدم لتوصيل منفذ  HDMIالرقمي
⑧ (AUDIO IN (PC
توصيل اشارات مخرج الصوت من الكمبوتر او عتاد الفيديو الى ⑤ او
⑨ الى هذا المنفذ
⑨ RGB IN 2/RGB OUT
  -لتوصيل منفذ اخراج اللكمبيوتر. -الخراج االشارات التماثليه من ④ (مدخل  )RGB 1او ⑥ (منفذ )BNCالى الشاشه.
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اسماء االجزاء والوظائف
لوح التحكم االعلى والمؤشرات

لوح التحكم االعلى
⑤

لوحة التحكم الجانبية

③

/
MENU

①

OK
INPUT

⑧

⑦

⑥

AUTO

②

④

① زر MENU
إلغالق او فتح القائمة على الشاشه.

⑥ زر INPUT
لتحديد مصدر االدخال.

② زر AUTO
لتنفيذ اعادات مختلفة تلقائيا ،بما في ذالك البحث عن مداخل
الصوت،تصحيح الجوانب  ،وضبط الكمبوتر تلقائيا.

⑦ مؤشر POWER/TEMP
 -يضيئ باللون االحمر في وضع االستعداد . -يضيئ باللون االخضر ابان التشغيل. -يلمع باللون االخضر في وضع ادارة الطاقة. -يلمع باللون البرتقالي اثناء تبريد جهاز العرض بعد االغالق.- -يلمع باللون البرتقالي اذا ارتفعت درجة الحرارة الداخليه اثناء التشغيل.

③ زر OK
 الدخول الى القائمة. تنفيذ العنصر المحدد. توسيع او ضغط الصورة في وضع الزوم الرقمي.④ ▲▼◄► (زر )VOLUME -/+
 -تحديد عنصر او ضبط قيمة على الشاشه. -ضبط حجم الصوت (ازرار ◄►). -تحريك الصوه في وضع الزوم الرقمي . -/+⑤ زر POWER
الغالق او فتح جهاز االسقاط.
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⑧ مؤشر LAMP REPLACE
 -يضئ بللون االحمر اذا قاربت نهاية عمر مصباح جهاز االسقاط.- -يلمع باللون االحمر اذا حدث خطأ حال تشغيل المصباح.

اسماء االجزاء والوظائف
جهاز التحكم عن بعد
③

②

① زر HDMI
تحديد مصدر ادخال .HDMI

①

② زر RGB2 IN
تفعيل  RGB2كمصدر ادخال . RGB
⑤

④

⑦
⑨

⑥
⑧

2930058502

⑪
⑩

⑬
⑮

⑫
⑭

③ زر POWER
اغالق او تشغيل جهاز االسقاط.
④ زر RGB1
تحديد مصدر ادخال .RGB1
⑤ زر RGB2 OUT
تفعيل  RGB2كمخرج للشاشة.
⑥ زر VIDEO
تحديد مصدر ادخال .VIDEO 1
⑦ زر MENU
فتح او اغالق قائمة ملئ الشاشه.
⑧ زر S-VIDEO
تحديد مصدر إدخال اس -فيديو.
⑨ زرCOMPONENT
زر تحديد مصدر ادخال المكونات.
⑩ زر▲▼◄►
– تحديد عنصر او ضبط قيمية عنصر على قائمة العرض على الشاشه.
– تحريك الصورة في وضع التكبير الرقمي .-/+
⑪ زر OK
الوصول الى القائمة او تحديد عنصر في القائمة.

* جهاز التحكم عن بعد سلكي( لجهاز التحكم عن بعد السلكي)
جهاز االسقاط مزود بنوعين من اجهزه التحكم عن بعد  ،سلكي بكابل
توصيل  ،وال سيكي عبر موجات االشعة تحت الحمراء.

⑫ زر KEYSTONE
معايرة تصحيح االخطاء
⑬ زر BLANK
اخفاء القائمة مؤقتا
⑭ زر AUTO
أدخل وضع اإلعدادات التلقائية.

لضمان التشغيل بشكل امن ،يرجي اتباع االحتياطات التاليه:
–ال تلوي او ترمي او تعرض جهاز التحكم عن بعد للرطوبه
او الحراره.
–للتنظيف ،استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة .ال تستخدم
البنزين ،،أو أي مواد كيميائية أخرى.

⑮ زر STILL
ابقاء صورة جهاز العرض.

يرجى االطالع على محتوى الصفحة التاليه لبقية االزرار.
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اسماء االجزاء والوظائف
⑯ زر MUTE
كتم الصوت
⑰ زر TIMER
تفعيل الموقت .
⑱ زر DZOOM+
حدد وضع الزوم الرقمي +
2930058502

⑲ زر + VOLUME
رفع مستوى الصوت
⑳ زر DZOOM-
حدد وضع الزوم الرقمي -

⑯
⑰

21

24

⑱
⑲
⑳

22

26

21

22

23
25

23

28

27

24

25

26

27

28

29
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زر - VOLUME
خفض مستوى الصوت
زر LAMP
تحديد وضع اللمبة.
زر SLEEP
اغالق جهاز االسقاط حسب وقت معين.
زر 16:9
حدد  16:9للعرض على الشاشه
زر PICTURE
تحديد وضع الصورة.
زر 4:3
حدد  4:3للعرض على الشاشه
زر PATTERN
حدد صوره تخريب النمط
زر INFO
تشغيل وظيفة المعلومات.
زر النسبة
قم بإختيار وضع الشاشة الذي تريده.

اسماء االجزاء والوظائف
تركيب بطاريات جهاز التحكم عن بعد
 .1افتح غطاء حجيرة البطاريات

.2قم بإدخال البطاريات الجديده الى
الحجيرة.

.3بعد تركيب البطاريات  ،قم بإرجاع
غطاء الى المكان الصحيح.

االقطاب الصحيحة ( +و )-
يرجى التاكد منها ،توصيل
اقطاب البطاريه بشكل صحيح
كما هو محفور على حجيرة
البطاريات.

لضمان التشغيل االمن ،يرجى مراعاة االحتياطات التالية:
● إستخدم بطاريتان من النوع  AAAاو  LR03قلوية.
● دائما يجب تركيب البطاريات.
● ال تسخدم البطاريات الجديده مع بطارية اخرى مستخدمه.
● احذر تالمس البطاريات مع السوائل مع الماء.
● ال تعرض جهاز التحكم عن بعد الي مصدر حرارة.
● ال ترمي وتتعامل بعنف مع جهاز التحكم عن بعد .
● في حال تسرب سائل البطاريه قم بمسحه جيدا وقم بتركيب بطاريات جديده.
● عليك تركيب بطاريات مناسبه لنوع جهاز التحكم عن بعد.
● عليك اتباع التعليمات الخاصه بجهاز التحكم عن بعد.

مدى العمل

INPUT

POWER

OK

30°

AUTO

MENU

توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو جهاز االسقاط عند الضغط على أي زر.
نطاق التشغيل االعلى لجهاز التحكم عن بعد حوالي  5أمتار و  60درجة.

'16.4
)(5 m

/

Remote
control
التحكم عن بعد
جهاز

30°

االقدام القابلة للضبط
يمكن ضبط زاوية االسقاط الى  10.0عبر االقدام القابلة للضبط.
ارفع الجسم االمامي لجهاز االسقاط ،واضغط االقدام االماميه الطالقه .
بذالك تكون االقدام مقفله .ادر االقدام لضبط زاوية االرتفاع والميل.
تصحيح الجوانب للصوره المسقطه يمكن تصحيحها عبر االعدادات
التلقائيه او االعداد اليدوي بإستخدام جهاز التحكم عن بعد او قائمة
العمليات.
اقدام قابلة للضبط
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التثبيت
توضيع جهاز االسقاط

√ مالحظة:
●سطوع في الغرفة له تأثير كبير على جودة الصورة .فمن المستحسن الحد من اإلضاءة المحيطة من أجل الحصول
على أفضل جودة للصورة.
● جميع القياسات تقريبية ويمكن أن تختلف عن أحجامها الفعليه.

خاص بموديالت XGA
10.737m
InchDiagonal
Diagonal
Inch

”300

”300

)Zoom (min

)Zoom (max

A:B=9:1

8.943m
5.960m
4.464m

”200

2.967m

”150

A

”100

حجم الشاشه عرض
* ارتفاع) ملم
 4:3نسبة
االبعاد

"40
813x610

"100

"200

"300

"400

6096x4572 4064x3048 3048x2286 2032x1524

االعلى

1.174m

2.967m

4.461m

5.955m

8.943m

االصغر

1.413m

3.564m

5.538m

7.151m

10.737m

1.172m
”40

Center
Center
B

خاص بموديالت WXGA
11.478m
InchDiagonal
Diagonal
Inch

”300

”300

)Zoom (min

)Zoom (max

A:B=49:1

9.556m
6.363m
4.767m

”200
A

3.171m

”150
”100

1.255m
”40

Center
Center
B
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حجم الشاشه عرض
* ارتفاع) ملم
 16:10نسبة
االبعاد

"40

"100

"200

"300

"400

6462x4039 4308x2692 3230x2019 2154x1346 862 x 539

االعلى

1.255m

3.171m

4.767m

6.363m

9.556m

االصغر

1.511m

3.811m

5.728m

7.645m

11.478m

التثبيت
توصيل الى الكمببوتر (الرقمي والتماثلي )RGB
الكابالت المستخدمة للتوصيل ( * للكابالت الغير ملحقة مع جهاز االسقاط)
كابل توصيل تسلسلي *
كابل (1)RGB
*كابل HDMI
		
(كابل )BNC *5) (BNC*5

منفذ تسلسلي

مخرج HDMI

كابل تسلسلي

كابل HDMI

HDMI

منفذ تحكم

RS-232C

HDMI

مخرج RGB

مدخل RGB

كابل RGB

كابل RGB

مدخل RGB1

RGB IN 1

مخرج RGB

S-VIDEO

Pb/Cb

L

MONO

AUDIO OUT

RGB IN 2

VIDEO/Y

Pr/Cr

R

AUDIO IN

RGB OUT

ينبغي فصل كابل الطاقة لجهاز االسقاط االجهزة الخاجية من مقبس التيار المتردد قبل
توصيل الكابالت.
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التثبيت
توصيل الى عتاد الفيديو( الفيديو  ،اس-فيديو والمكونات )HDMI ،
الكابالت المستخدمة للتوصيل ( * للكابالت الغير ملحقة مع جهاز االسقاط)
كابل اس-فيديو *
كابل فيديو ( * ) RCA*1
كابل المكونات (*)RAC*3
		
كابل *HDMI

مخرج
اس – فيديو

مخرج HDMI

HDMI

RGB IN 1

كابل
RCA

S-VIDEO

Pb/Cb

L

MONO

AUDIO OUT

RGB IN 2

VIDEO/Y
RGB OUT

ينبغي فصل كابل الطاقة لجهاز االسقاط االجهزة الخاجية من مقبس التيار المتردد قبل
توصيل الكابالت
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كابل
RCA

Y-Pb/Cb Pr/Cr

فيديو

اس-فيديو

RS-232C

HDMI

مخرج
فيديو

كابل
اس–فيديو

كابل HDMI

مخرج مكونات
الفيديو

Pr/Cr

R

AUDIO IN

التركيب
جاري االتصال مع عتاد الصوت
اسالك التوصيل ( * اسالك التوصيل الملحقه مع جهاز االسقاط)
سلك توصيل الصوت *

عتاد الصوت الخارجي

مدخل الصوت

)(R) (L

سلك توصيل الصوت
(ستيريو)

سلك توصيل الصوت

مخرج الصوت
(ستيريو)

)(R) (L
مالحظه  :القناه اليمنى واليسرى تندمجان اذا كان هنالك فقط احادي ( )Lموجود.
RS-232C

HDMI

RGB IN 1

S-VIDEO

Pb/Cb

L

MONO

AUDIO OUT

RGB IN 2

VIDEO/Y

Pr/Cr

R

AUDIO IN

RGB OUT

AUDIO IN

سلك توصيل الصوت
(ستيريو)

مخرج الصوت

ينبغي فصل كابل الطاقة لجهاز االسقاط االجهزة الخاجية من مقبس التيار المتردد قبل
توصيل الكابالت
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التركيب
توصيل كابل التيار المتردد
يستخدم هذا الجهاز مدخالت فولتية  240 ~ 100فولت تيار متردد
،ويتم تحديد اإلدخال الصحيح للجهد تلقائيا  .وهو مصمم للعمل مع
الطاقة على نظام مرحلة واحدة ويوجد موصل للتأريض .للحد من خطر
التعرض لصدمة كهربائية ،ال توصل أي نوع آخر من انظمة الطاقة .
إذا كنت غير متأكد من نوع الطاقة التى يتم توريدها ،اطلب االستشارة
من الوكيل المعتمد أو محطة الخدمة .ثم بتوصيل جهاز االسقاط مع جميع
المعدات الطرفية قبل تشغيل جهاز االسقاط .

توصيل كابل التيار المتردد ( ملحق) الى
جهاز االسقاط.
منفذ التيار المتردد يجب ان يكون قريبا من العتاد ويجب ان يكون سهل الوصول.

√ مالحظات:
افصل سلك التيار المتردد عندما يكون العراض ليس قيد االستخدام السباب أمنية .عندما يتم توصيل جهاز االسقاط مع منفذ التيار المتردد ،هو
االن في وضع االستعداد و يستهلك القليل من الطاقة الكهربائية.

مالحظة على سلك الكهرباء

مقبس التيار المتردد يجب ان يكون مناسب مع متطلبات البالد التى يباع فيها جهاز االسقاط  .يجب ان يكون المقبس مناسب للطلبات حسب الرسوم
في الجدول ادناه.

جانب جهاز االسقاط

جانب منفذ التيار المتردد
كندا وامريكا

للقارة االروبيه

التاريض

منفذ توصيل التيار
على جهاز االسقاط

الى مخرج التيار المتردد
( 110فولت تيار متردد)

بريطانيا
التاريض

الى مخرج التيار المتردد (
 240-200فولت تيار متردد)

الى مخرج التيار المتردد
( 240-200فولت تيار متردد)

√ مالحظات:
● الكابل الغير صحيح يؤثر على اداء الجهاز او قد يسبب صدمة كهربائية  ،او اشعال نار .الرجاء إستخدام الموديل االصلي كما الملحق تبع الجهاز
لالداء الرائع والسالمه.
● االنواع الشائعة بما في ذالك كابل التيار المتردد  ،انواع مختلفة من كابل ، VGAكابل الصوت ،كابل الفيديو  ،كابل التحكم التسلسلي.
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العمليات االساسية
تشغيل جهاز االسقاط

 1قم بتوصيل جميع الطرفيات (الكمبيوتر  ،VCR ،الخ) وذالك قبل
تشغيل جهاز االسقاط .
 2قم بتوصيل منفذ تيار جهاز االسقاط الى مقبس الطاقة .سوف
يلمع المؤشر  POWER/TEMPباللون االحمر .وافتح غطاء
العدسة .
 3اضغط  POWERعلى لوحة التحكم في االعلي او على جهاز
التحكم عن بعد .سوف يتغير لون المؤشر /POWER
 TEMPالى اللون االخضر و سوف تبدأ المراوح بالعمل .في هذه
الحالة سوف يبدا العد التنازلي للتشغيل على الشاشة.
 4اذا كان جهاز االسقاط مقفل بكلمة مرور ،سوف يتم عرض على
الشاسه مربع حوار الرقم الشخصي الخاص ،على مربع الحوار قم
بإدخال كلمة المرور لالنتقال الى الصفحة التاليه.

√ مالحظات:
● عندما تكون وظيفة "تحديد الشعار" غير مفعلة " مغلق" ،سوف يتم
عرض الشعار على اسفل الشاشه.
● عندما يتم تحديد " مغلق" لوظيفة العرض  ،العدد التنازلي والشعار
سوف يتم عرضهما على الشاشه.
● خالل عملية العد التنازالي كل العمليات تكون غير متاحه .

ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺴﺮﻱ
1
*
ﺣﺬﻑ
-----

ﺿﺒﻂ
ﺗﻌﺪﻳﻞ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

----

ادخال الرقم الشخصي الخاص

استخدم االزرار ▲▼ الدخال الرقم الشخصي .اضعط الزر ► لثبيت
الرقم وتحريك الماوس الى مربع النص التالي .سوف يتم تحويل محتوي
مربع النص الى "*" في حال ادخال رقم غير صحيح اضغط الزر
◄ لتحريك الماوس الى المربع المراد تصحيحة ثم استخدم
االزرار▲▼ الدخال الرقم السري الخاص.
كرر العملية مع كل مربع نص الى ان يتم ادخال الثالثه االرقام.
بعد إدخال الثالثة االرقام  ،قم بتحريك الماوس الى الزر " ضبط" بعد
ذالك يمكنك بدء تشغيل جهاز االسقاط.
في حال ادخال الرقم بشكل غير صحيح  ،الثالثه "***" المربعات
سوف تتحول الى اللون االحمر للحظات .ادخل الرقم الصحيح  .كرر
العمليات حتى يتم ادخال الرقم بشكل صحيح.

ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺴﺮﻱ
*
*
*
ﺣﺬﻑ
ﺗﺤﺪﻳﺪ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺿﺒﻂ
-----

----

قم بتحريك الماوس الى " ضبط" ثم اضغط موافق.
√ مالحظة:
سيقوم جهاز اإلسقاط بإيقاف التشغيل تلقائياً خالل مدة  3دقائق عند إدخال
رقم سري خاطئ أو عند عدم القيام بأي عملية بعد تشغيل جهاز اإلسقاط

ما هو الرقم الشخصي الخاص ؟
هو الرقم الشخصي الذي يحمي جهازك من اي شخص غير معروف
حيث ال يمكن استخدام الجهاز بدون الرقم السري .بضبط الرقم السري
تمنع االخرين من استخدام الجهاز.
الرقم السري مكون من ثالثه ارقام .راجع قائمة ضبط الرقم السري في
الصفحة  49في عمليات القفل التى تحمي جهازك هنالك يممكنك ايضا
تغير الرقم الشخصي الخاص.

تحذير حول معالجة الرقم الشخصي الخاص
اذا نسيت الرقم الشخصي  ،لن تتمكن من تشغيل جهاز االسقاط .عليك
االنتبهاه حال اعداد الرقم السري .اكتب الرقم السري في العمود في
الصفحة  64في هذا الدليل.واحتفظ بالدليل كمرجع في المستقبل .في حال
فقدانه عليك مراجعة التاجر او مركز الخدمات.
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العمليات االساسية
إغالق جهاز االسقاط
1اضغط الزر  POWERعلى لوحة التحكم في الجانب او على جهاز
التحكم سوف تظهر رسالة "الغالق جهاز االسقاط؟ .اضغط زر
 POWERمرة اخرى"
2اضغط الزر  POWERمرة اخرى الغالق جهاز االسقاط  .مؤشر
الطاقة  POWER/TEMPسوف يتغير الى احمر خفيف وسوف
تتوقف المرواح عن العمل( .يمكنك إختيار سرعة حركة المروحة).
3بعد ايقاف جهاز االسقاط بشكل صحيح اي يكون قد تم ايقاف جهاز
االسقاط بشكل نهائي سوف يتوقف مؤشر POWER/TEMP
الطاقة عن الوميض.

الغالق جهاز االسقاط؟
مرة اخرى  POWERاضغط زر

"الغالق جهاز االسقاط؟ .اضغط زر  POWERمرة
اخرى" سوف تختفي تلقائيا بعد  4ثواني.

للحفاظ على عمر اللمبة ،في حال تشغيل جهاز االسقاط ،انتظر
على االقل  5دقائق قبل اغالقه .

ال تترك جهاز االسقاط يعمل على الدوام دون راحة .قد ينجم
عن االستخدام المتواصل تقليص عمر اللمبة .عليك تركة على
االقل لساعه واحدة في وضع االستعداد اذا كنت تستخدمه لمدة
 24ساعة .

√ مالحظات:
●عندما تكون خاصية التشغيل التلقائي "مفعلة"  ،سوف يتم فتح جهاز االسقاط تلقائيا بمجرد توصيل قابس التيار المتردد الى مدخل التيار المتردد
على جهاز االسقاط( .الصفحة ) 47
● يتم تغيير سرعة تشغيل مراوح التبريد وفقا للدرجة الحرارة داخل جهاز االسقاط.
● ال تضع جهاز االسقاط في الحقيبة قبل ان يبرد بما فيه الكفاية.
● اذا كان مؤشر التحذيرات  WARNINGاحمر الرجاء االطالع على " مؤشرات التحذير ( " WARNINGالصفحة ) 52
●في حين يومض مؤشر الطاقة  ، POWER/TEMPيتم تبريد اللمبة  ،اليمكن تشغيل جهاز االسقاط في هذا الوقت  .انتظر حتى يتحول مؤشر
الطاقة  POWERالى للون أالحمر ثم قم تشغيل جهاز االسقاط مرة أخرى.
● دوران المروحة سوف يتوقف مباشرة إذاتم فصل سلك التيار المتردد بعد إيقاف تشغيل جهاز االسقاط .
●اليمكن تشغيل جهاز االسقاط بعد تحول مؤشر الطاقة الى اللون االحمر .وقت االنتظار العادة تشغيل جهاز االسقاط سوف يكون اقصر في حال
تبريد المراوح بشكل اسرع ،وذالك مقارنتاً مع الوقت حال فصل التيار بشكل مباشر.
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العمليات االساسية
كيفية تشغيل قائمة العرض على الشاشة
يمكن ضبط جهاز االسقاط عبر قائمة العرض على الشاشه .كل قائمة
ريئسية يمكن تقسيمها الى قوائم فرعية ذات مستويات متعدده ،والتى ايضا
يمكن تقسيمها الى قوائم فرعية اخرى.الجراء الضبط عليك االطالع على
التعمليات في هذا الكتيب.

جهاز التحكم عن بعد

زر MENU
زر
►◄▼▲
زر OK

/

زر MENU

MENU

زر OK

OK
INPUT

قائمة العرض على الشاشه

قائمة االدخال

1اضغظ زر  MENUعلى لوحة التحكم الجانبي لعرض القائمة على
الشاشه.
2اضغط الزر ▲▼ لتحديد العنصر في القائمة الرئسية ثم اضغط
الزر ► للوصول الى القائمة الفرعية.

AUTO

ﺍﺩﺧﺎﻝ
HDMI
ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ 1
ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ 2
RGB2
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﺱ -ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻓﻴﺪﻳﻮ
RGBHV

ﺍﺩﺧﺎﻝ
Input

3اضغط الزر ▲▼ لتحديد العنصر المطلوب ،ثم اضغط الزر OK
موافق .

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

 4اضغط الزر ▲▼◄► لضبط االعدادات او للتنقل بين العناصر،
اضغط  OKموافق للعمليات المقابله والرجوع الى الخلف.
5اضغط ◄ للرجوع الى القائمة السابقة ،ثم اضغط زر MENU
القائمة على جهاز التحكم عن بعد مرة اخرى الغالق قائمة العرض
على الشاشه.
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العمليات االساسية
شريط القائمة

القائمة الرئيسية

القائمة الفرعية
ﺍﺩﺧﺎﻝ
HDMI
ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ 1
ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ 2
RGB2
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﺱ -ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻓﻴﺪﻳﻮ
RGBHV

ﺍﺩﺧﺎﻝ
Input

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

① ضبط الكمبيوتر
يستخدم لضبط المعلمات التاليه:جميع النقاط،االفقي ،العمودي و الضبط التلقائي للكمبيوتر .لضبط العوامل التي تطابق مع صيغ اشارات االدخال
مثل ضيغ .RGB
② قائمة الشاشة
اذا تم إختيار الكمبيوتر كمصدر ادخال فان جميع االعدادات التاليه لحجم الصوره تكون متاحة :طبيعي ،صحيح ، 4:3 ، 16:9 ،تخصيص  ،زوم
رقمي .-/+
اذا تم إختيار معدات الفيديو كمصدر ادخال  ،االخيارت واالعدادات الحجم الصورة التاليه تكون متاحة :طبيعي  16:9 ،و تخصيص.
③ قائمة تحديد الصورة
االوضاع المتاحة هي  :حركي ،قياسي ،سينما ،السبورة ( خضراء) و المستخدم.
④ قائمة ضبط الصورة
اذا تم إختيار الكمبيوتر كمصدر ادخال فان جميع االعدادات التاليه للصورة تكون متاحة :التباين ،السطوع ،حرارة اللون  ،احمر،اخضر،ازرق ،
الحدة وسينما.
اذا تم إختيار معدات الفيديو كمصدر ادخال  ،الخيارت واالعدادات التاليه للصورة تكون متاحة :السطوع  ،اللون و تدرج
اللون،احمر،احضر،ازرق،جاما ،الحد من الضوضاء،تقدمي.
⑤ قائمة االدخال
لتحديد مصدر االدخال :حاسب آلي  ,حاسب آلي  ، HDMI, 1اس-الفيديو  ،المكونات ،الفيديو او.
⑥ Audio
لضبط مستوى الصوت او كتم الصوت
⑦ قائمة الشبكة
الجراء االتصال مع الشبكة.
⑧ المعلومات
عرض المعلومات.
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العمليات االساسية
حلقة التركيز ( االماميه)

ضبط الزوم والتركيز
حلقة الزوم ( الخلفية)

ادر حلقة الزوم لتقريب وتبعيد الصوه.
ادر حلقة التركيز لضبط تركيز الصوه المسقطه.

جهاز التحكم عن بعد

وظيفة االعداد التلقائي

زر AUTO

هذه الوظيفة مفعله عند ضعط الزر التلقائي ( )AUTOعلى لوح التحكم
االعلى او على جهاز التحكم عن بعد  .سوف يقوم النظام تلقائيا بتنفيذ
اعدادات متعدده في قائمة االعداد ،بما في ذالك البحث عن مصدر
االدخال ،ضبط الكمبيوتر التلقائي وايضا تصحيح الجوانب .

زر KEYSTONE

لوح التحكم االعلى

/
MENU
OK

زر AUTO

INPUT

AUTO

اإلنحراف
اذا كانت صورة جهاز االسقاط في حالة تشوية حتى بعد الضغط على زر
االعداد التلقائي في لوحة التحكم في االعلى او على زر الضبط التلقائي
على جهاز التحكم عن بعد عليك بتصحيح الصوره يدويا:
اضغط الزر " "keystoneعلى جهاز التحكم عن بعد.سوف يظهر
مربع حوار الركيزه على الشاشة.اضغط ▲▼ لتصحيح التشوية.

Ʒ
ͩ

●
●
●
●
●

تقليص العرض من االعلى
عبر الزر▲.

ﺍﻹﻧﺣﺭﺍﻑ

تتحول االسهم الى اللون االبيض في حال عدم وجود تصحيح .
اتجاة االسهم التى تم تصحيحها تتحول الى للون االحمر.
تختفي االسهم في حال الوصول الى القيمة العظمي.
في حال ضغط الزر "  "keystoneعلى جهاز التحكم عن بعد
او على لوحة التحكم مرة اخرى وسوف يظهر مربع حوار سوف
يتم الغاء ضبط اإلنحراف.
مجال الضبط محدود طبقا لالشارات المدخلة

تقليص العرض من االقل
عبر الزر▼ .
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العمليات األساسية
ضبط الصوت
العمليات المباشرة

جهاز التحكم عن بعد
زر MUTE

حجم الصوت

ضغط الزر ( )-/+ VOLUMEعلى لوح التحكم االعلى او على جهاز
التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت.

زر VOLUME
-/+

وح التحكم االعلى
/

كتم

MENU

اضغط زر ( )MUTEعلى جهاز التحكم عن بعد او على لوح التحكم
االعلى لتحديد اغالق او فتح الصوت .الستعاده وضع الصوت الى
المستوى السابق  ،اضغط زر ( )MUTEمره اخرى وحدد اغالق
او اضغط الزر ( .)–/+VOLUMEوظيفة كتم الصوت فعاله لمنفذ
()AUDIO OUT

OK
INPUT

AUTO

زر -/+ VOLUME

قائمة الصوت
عمليات القائمة
 .1اضغط الزر ( )MENUللعرض على القائمة .اضغط الزر ▲▼
لتحريك المؤشر الى قائمة الصوت .اضغط الزر ( )OKاو الزر ►
للدخول الى القائمة الفرعية.
 .2اضغط الزر ▲▼ لتحريك المؤشر الى العنصر المطلوب  ،اضغط
ثم الزر (.)OK
حجم الصوت
اضغط الزر ▲ لرفع مستو ى الصوت او الزر ▼ لخفض مستوى
الصوت ما بين (  0الى .) 25
كتم
اضغط الزر ( )OKلتبديل الوضع ما بين كتم  /الغاء الكتم .
بعد كتم الصوت سوف يتم عرض "كتم"  ،الستعادة الوضع الطبيعي
للوصوت اضغط الزر ( )OKمرة اخرى.
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15
ﺇﻳﻘﺎﻑ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺼﻮﺕ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺣﺠﻢ
ﻛﺎﺗﻢ

ﺧﺮﻭﺝ

ايقونة قائمة الصوت

العمليات االساسية
عمليات جهاز التحكم عن بعد

باستخدام جهاز التحكم عن بعد لبعض العمليات التي يكثر استخدامها
.بمجرد الضغط على أحد األزرار
يتيح لك اداء العملية المطلوبة بسرعة دون استدعاءالعرض على الشاشة.

جهاز التحكم عن بعد
زر  INPUTالمباشر

زر  INPUTالمباشر
اضغط االزرار HDMI/RGB1/RGB2/RGBHV/S-
 VIDEO/COMPONENT/VIDEOلتحديد مصدر االدخال.
زر STILL
اضغط الزر  STILLوذالك البقاء الصورة على الشاشه  .إللغاء
االبقاء اضغط الزر  STILLمرة اخرى اوي اي زر اخر.

2930058502

زر
▲▼

زر STILL

زر BLANK

زر -/+ DZOOM
اضغط الزر ( )-/+ DZOOMواستخدام االزرار (▲▼) للوصول
الى وضع الزوم الرقمي.
زر PICTURE
اضغط الزر  PICTUREعلى جهاز التحكم عن بعد لتحديد وضع
الصورة المطلوب.

زر LAMP
زر 16:9

زر -/+ DZOOM

زر PICTURE

زر 4:3

الزر الفارغ
اضغط الزر "  " BLANKعلى جهاز التحكم عن بعد لتسويد الصوره.
الستعادة الوضع الطبيعي الرجاء اضغط نفس الزر  .سوف تتحول الشاشه
على التوالي كما يلي
تسود طبيعيتسويد طبيعي......

زر LAMP
اضغط الزر  LAMPعلى جهاز التحكم عن بعد و حدد وضع المصباح
لتغيير السطوع على الشاشة.

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ

الصورة الفارغه تظهر بعد  4ثواني اذا لم يوجد اي عمليات اخرى.

طبيعي ....سطوع طبيعي
إقتصادي....سطوع اقل يقلص استخدام الطاقة ويزيد من عمر
المصباح

الزر 16:9
اختيار نسبة عرض&ارتفاع الشاشة على 16:9
الزر 4:3
اختيار نسبة عرض&ارتفاع الشاشة على 4:3

√ مالحظة :
لمزيد من المعلومات والشرح حول بقية المفاتيح واالزرار انظر
الصفحة التاليه
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العمليات االساسية
زر المؤقت
إضغط الزر  TIMERعلى جهاز التحكم عن بعد .سوف يعرض
 00:00على الشاشة وسوف يبدأ بالعد التنازلي ()59:59–00:00
.اليقافه اضغط الزر مرة ثانية.لتعطيل الوظيفة اضغط الزر على جهاز
التحكم عن بعد.

زر MENU
اضغط الزر  MENUعلى جهاز التحكم عن بعد لعرض القائمة على
الشاشه.
زر PATTERN
اضغط الزر  PATTERNعلى جهاز التحكم عن بعد لضبط نمط
الصورة.

عرض المؤقت

02 ：02

جهاز التحكم عن بعد

زرMENU

زر AUTO

زر KEYSTONE
زر تصحيح الجوانب إن زر تصحيح الجوانب على جهاز التحكم من بعد
لمعايرة تشويه االنحراف

زر RATIO

زر KEYSTONE
زر TIMER

زر SLEEP

زر INFO.

زر PATTERN

زر AUTO
اضغط الزر  AUTOعلى جهاز التحكم عن بعد لضبط االعدادات
تلقائيا.
زر INFO
اضغط الزر  INFOعلى جهاز التحكم عن بعد لعرض معلومات جهاز
االسقاط.
زر RATIO
اضغط الزر  RATIOعلى جهاز التحكم عن بعد لتحديد وضع الشاشة
المطلوب.
زر SLEEP
اضغط الزر  SLEEPعلى جهاز التحكم عن بعد لتحديد وقت محدد
لتوقيف جهاز االسقاط.
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√ مالحظة :
لمزيد من المعلومات والشرح حول بقية المفاتيح واالزرار انظر
الصفحة السابقة

مدخالت الكمبيوتر
تحديد مصدر االدخال

لوح التحكم االعلى

حدد مصدر االدخال ()RBG 1/RGB 2
العمليات المباشرة
 اضغط الزر على لوح التحكم االعلى INPUT اضغط الزر  RGB 1او  RGB 2 INعلى جهاز التحكم عن بعداو حدد  RGB 1او . RGB 2

HDMI

/
MENU 1
RGB
OK

زر INPUT

RGB 2

INPUT

AUTO

Component
S-video
Video

جهاز التحكم عن بعد

RGB 1
زر RGB 2 IN
RGB 2
زر RGB 1

عمليات القائمة
 .1اضغط زر  MENUلعرض القائمة على الشاشه .اضغط الزر
▲▼ لتحديد مصدر االدخال او اضغط الزر ► او الزر . OK
 .2اضغط الزر ▲▼ لتحديد  RGB 1او  RGB2او اضغط الزر
.OK

قائمة االدخال
ﺍﺩﺧﺎﻝ
HDMI
ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ 1
ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ 2
RGB2
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﺱ -ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻓﻴﺪﻳﻮ
RGBHV

ﺍﺩﺧﺎﻝ
Input

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

√ مالحظة:
إذا لم يمكن إختيار  ، RGB2الرجاء الرجوع الى صفحة  ( 47طرف)

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

ايقونه االدخال
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مدخالت الكمبيوتر
تحديد نظام الكمبيوتر
جهاز االسقاط ينسجم بشكل كلي مع عدد مختلف من إجهزة الكمبيوتر وذالك بسبب قدراته العاليه على البحث والضبط التلقائي لتلك االجهزه،اذا تم تحديد
جهاز الكمبيوتر كمصدر إدخال ،سوف يقوم جهاز االسقاط مباشرة وبشكل تلقائي بدراسة واكتشاف االشارات وصيغها المعينه وسوف يقوم بعرضها
بشكل رائع على شاشة االسقاط وبدون اي اعدادات إضافية.

 Autoعندما ال يستطيع جهاز اإلسقاط التعرف على اإلشارة
المتصلة المطابقة ألنظمة الكمبيوتر المقدمة ،سيتم عرض
تلقائي في مربع قائمة النظام وستعمل وظيفة ضبط الكمبيوتر
التلقائية لعرض الصور المناسبة .إذا لم يتم إسقاط الصورة
بشكل جيد ،فإن الضبط اليدوي مطلوب في هذه الحالة.

قائمة نظام حاسب آلي 1
ﺍﺩﺧﺎﻝ
HDMI
ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ 1

ﺍﺩﺧﺎﻝ
Input

ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ 2
RGB2
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﺱ -ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻓﻴﺪﻳﻮ
RGBHV

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

-----

ال يوجد إشارات مدخلة ،تحقق من االتصال بين جهاز
الكمبيوتر جهاز االسقاط.

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺧﺮﻭﺝ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

قائمة نظام الكمبيوتر تعرض النظام المحدد.
خيارات النظام

تحديد نظام الكمبيوتر يدويا

ﺍﺩﺧﺎﻝ

يمكن ايضا تحديد جهاز الكمبيوتر يدويا
.1اضغط زر  MENUالقائمة لعرضها على الشاشه .اضغط الزر
▲▼ لتحديد ضبط الكمبيوتر وإستخدم االزرار ▲▼ لتحديد مصدر
االدخال ثم اضغط الزر  OKاو الزر ►.
 .2اضغط الزر ▲▼ لتحديد العنصر ثم اضغط الزر  OKاو الزر ►.
 .3اضغط الزر ▲▼ لتحديد العنصر ثم اضغط الزر  OKاو الزر ►.

ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ 1

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
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ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺭﺟﻮﻉ

ﺧﺮﻭﺝ

مدخالت الكمبيوتر
ضبط الكمبيوتر تلقائيا
توفر وظيفة ضبط الكمبيوتر تلقائيا  AUTO PCوضبط الطور  ،مجموع النقاط ،الموضع االفقي،الوضع العمودي.
قائمة العمليات
ضبط الكمبيوتر تلقائيا
.1اضغط زر  MENUالقائمة لعرضها على الشاشه .اضغط الزر
وإستخدم االزرار ▲▼ لتحديد مصدر االدخال ثم اضغط الزر OK
او الزر ►.
 .2اضغط الزر ▲▼ لتحديد العنصر  AUTO PCثم اضغط الزر.

قائمة ضبط الكمبيوتر
ايقونه ضبط الكمبيوتر
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
ﺍﻟﻄﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻓﻘﻲ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ
ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺮ
ﺗﺨﺰﻳﻦ

16
1344
296
35

لتحزين معلمات الضبط
معلمات النظام تم ضبطها في " ضبط الكمبيوتر التلقائية" يمكن ايضا
تخزينها في جهاز االسقاط.

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

√ مالحظة:
● الطور ،مجموع النقاط ،الموضع األفقي ،الموضع العمودي لبعض الكمبيوترات ال يمكن صبطه تماما بوظيفة ضبط الكمبيوتر تلقائياً .عندما تكون
الصورة المقدمة في هذة العملية غير مضبوطة ،عندها يجب ضبطها يدويا.
● الطور ،مجموع النقاط ،الموضع األفقي ،الموضع العمودي يتم تعطيلها عندما تكون ساعة البيكسالت أعلى من  140ميجاهيرتز.
● ال يمكن إجراء ضبط الكمبيوتر تلقائياً عند تحديد  480i, 576i, 480p, 576p, 720p or 1080iفي قائمة نظام الكمبيوتر.
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مدخالت الكمبيوتر
ضبط الكمبيوتر يدويا عبر جهاز الكمبيوتر
بعض الكمبيوتر تعتمد صيغ إشارة خاصة ،الماسح الضوئي المتعددد األغراض في جهاز االسقاط قد ال يكشف تلك االشارات .لتتناسب مع إالشارات
الخاصة  ،يقدم جهاز االسقاط ظيفة دليل تعيدل وتكيف االشارات ،التي تمكن المستخدمين ضبط المعلمات .يتم توفير  5أقسام مستقلة في الذاكرة ،حيث
يمكن تعديل المعلمات وحفظها يدويا .في حالة كمبيوتر الخاصه ،يمكنك االستفادة من مساحة الذاكرة تلك.

.1اضغط زر  MENUالقائمة لعرضها على الشاشه .اضغط الزر
وإستخدم االزرار ▲▼ لتحديد ضبط الكمبيوتر اضغط الزر OK
او الزر ►.
.2اضغط الزر ▲▼ لتحديد العنصر ثم اضغط الزر موافق ،OK
اضغط االزرار ◄► لتعين القمية .

قائمة ضبط الكمبيوتر
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
ﺍﻟﻄﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻓﻘﻲ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ
ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺮ
ﺗﺨﺰﻳﻦ

16
1344
296
35

توافق (تزامن) دقيق

اضغط الزر ◄► لتعين القيمية  ،وذالك الزالة لمعان الصورة.
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

مجموع النقاط

استخدم الزر ◄► لضبط العدد الكلي لعدد النقاط في الفترة االفقية كي
يطابق صوره الكمبيوتر .

ايقونه ضبط الكمبيوتر

الموضع األفقي

استخدم الزر ◄► لضبط موضع الصوره االفقي .

الموضع العمودي

استخدم الزر ◄► لضبط موضع الصوره العمودي .
إعادة الوضع السابق
العادة ضبط البيانات  ،اختر الزر ( Resetاعادة ضبط)ثم اضغط
الزر  ( OKموافق) .سوف يتم عرض مربع حوار للتأكيد.يتم اعادة
الضبط

وضعية حرة
لحذف االوضاع الموجوده  ،حدد حذف الوضع واضغط الزر ► او
( OKموافق).حدد الوضع المراد حذفه ،اضغط الزر  .OKسوف يتم
عرض مربع حوار للتأكيد اضغط زر  ( Yesنعم).
حفظ
لتخزين او حفظ البيانات التى تم ضبطها  ،حدد حفظ ثم اضغط الزر
► او ( OKموافق).حدد واحد من االوضاع الخمسه ( ) 1-5المراد
 ،اضغط الزر  ( OKموافق ) سوف يتم عرض مربع حوار للتأكيد
اضغط زر  ( Yesنعم).

√ مالحظة:
اذا قمت بتحديد  480i, 576i, 480p, 576p, 720pأو1080iمن قائمة النظام،سيتم تعطيل وظائف الموضع األفقي
والعمودي.
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مدخالت الكمبيوتر
تحديد الصورة
االختيار المباشر
إستخدم زر  PICTUREعلى جهاز التحكم عن بعد لتحديد وضع
الصوره.

جهاز التحكم عن بعد

تحديد القائمة
 .1إضغط زر  MENUعلى جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة
معلومات عرض الشاشة .إضغط ▲▼ لتحديد أيقونة وضع
الصورة .ثم إضغط ► أو  .OKإضغط ▲▼ لتحديد "المكونات"،
"إس فيديو" ،ثم إضغط .OK
 .2إضغط ▲▼ لتحديد العنصر المطلوب ،ثم إضغط .OK

زر PICTURE

الحركي

هذا الوضع لتعزيز التباين االبيض واالسود ،يمكنك الحصول على تأثير
جيد حتى خصائص الظل في الغرف المشرقة.

قائمة تحريك الصورة
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺣﺮﻛﻲ
ﻗﻴﺎﺳﻲ

القياسي

ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

الوضع االفتراضي للجهاز االسقاط.

ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ) ﺧﻀﺮﺍء(
ﺍﺣﻤﺮ

السينما

هذا الوضع يحد من السطوع ،والكثير من التفاصيل يمكن مشاهدتها.
مناسب لمشاهده االفالم في الغرف المعتمه.

ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻻﻟﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

السبوره ( أخضر)

السقاط الصور على السبوره .يساعد في تعزيز إسقاط الصور على
السبوره.وله تأثير على االلواح الخضراء،ال تظهر التأثيرات على االلواح
السوداء.

لوحة االلوان

في حال العرض المبسط على الحوائط الملونه ،احمر  ،ازرق ،اصفر
واخضر.
اضغط موافق لتحديد لوح اللون ،ثم اضغط ► للدخول إلى القائمة
الفرعية.
اضغط ▲▼ لتحديد ورق الحائط من أحمر ،أزرق ،أصفر ،و أخضر.

صورة المستخدم

للعرض مع وضع المستخدم الموجود في قائمة ضبط الصوره.
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مدخالت الكمبيوتر
ضبط الصورة
.1اضغط زر  MENUالقائمة لعرضها على الشاشه .وإستخدم
االزرار ▲▼ لتحديد ضبط الصورة اضغط الزر  OKاو الزر ►.
.2اضغط الزر ▲▼ لتحديد العنصر ثم اضغط الزر موافق ،OK
اضغط االزرار ◄► لتعين القمية .

التباين

قائمة ضبط الصورة
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ

32
32
ﻣﺘﻮﺳﻂ
32
32
32
8
8

.

اضغط الزر ◄ لتنقيص قيمة التباين.اضغط الزر ► لزيادة قيمة التباين.
(من  0إلى )63

السطوع

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺍﻟﺘﺒﺎﺋﻦ
ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ
ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻠﻮﻥ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﺣﻤﺮ
ﺍﺧﻀﺮ
ﺍﺯﺭﻕ
ﺍﻟﺤﺪﺓ
ﺟﺎﻣﺎ

ﺧﺮﻭﺝ

اضغط الزر ◄ لتنقيص قيمة السطوع.اضغط الزر ► لزيادة قيمة
السطوع( .من  0إلى )63

حرارة اللون

اضغط الزر ► ◄ لتحديد حرارة اللون المطلوبة .المستويات (منخفض،
وسط ،عالي) .او يمكن تغيير حرارة اللون بضبط االلوان االحمر،
االخضر ،واالزرق كما يلي :

ايقونه ضبط الصورة

االحمر ( متعادل باالبيض)

اضغط الزر ◄ لزيادة قيمة اللون االحمر الفاتح.اضغط الزر ► لزيادة
قيمة اللون االحمر الغامق( .من  0إلى )63

االخضر ( متعادل باالبيض)

اضغط الزر ◄ لزيادة قيمة اللون االخضر الفاتح.اضغط الزر ► لزيادة
قيمة اللون االخضر الغامق( .من  0إلى )63

االزرق ( متعادل باالبيض)

اضغط الزر ◄ لزيادة قيمة اللون االزرق الفاتح.اضغط الزر ► لزيادة
قيمة اللون االزرق الغامق( .من  0إلى )63

الحدة

اضغط الزر ◄ لتنقيص قيمة حدة الصورة .اضغط الزر ► لزيادة قيمة
حدة الصورة( .من  0إلى )15

جاما

اضغط االزرار ► ◄ لضبط قيمة جاما لخلق توازن جيد للتباين.
(من  0إلى )15

√ مالحظات:
● بعد ضبط األحمر(توازن األبيض) ،األخضر(توازن األبيض) أو األزرق (توازن األبيض) ،سيتم تغيير وضع الصورة إلى وضع
"المستخدم".
●عندما يتم إختيار لوحة األلوان في " إختيار الصورة"  ،درجة الحرارة تتغير الى " لوحة األلوان"
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مدخالت الكمبيوتر
ضبط حجم الشاشه
حجم الشاشه يمكن ضبطه طبقا لطلبات المستخدم.
.1إستخدم زر  Menuعلى جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة العرض
على الشاشه ،إستخدم االزرار ▲▼ لتحديد الشاشه  ،اضغط الزر OK
او ►.
 .2اضغط الزر ▲▼ لتحديد العنصر المطلوب ثم اضغط الزر . OK

الطبيعي

هذه الوظيفة تصنع تناسب بين طول وعرض الصورة على جهاز االسقاط
طبقا الشارت االدخال .

جهاز التحكم عن بعد

زر RATIO
زر -/+ DZOOM

قائمة الشاشة ()BD430,BD450,BD470
ﺍﻟﺸﺎﺷﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺻﺤﻴﺢ
16:9
4:3
ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ +
ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ –

صحيح

هذا العنصر يقدم الصورة بالحجم األصلي .اذا كانت الصورة األصلية أكبر
من الشاشة (،))BD430, BD450, BD470)/ 1280X800(BD460
سيقوم جهاز اإلسقاط بالدخول إلى وضع النافذة المتحركة تلقائيا لعرض
الصورة .يمكن للمستخدم الضغط على األزرار ▲▼◄►لتحريك عرض
الصورة والضبط.

16:9

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺧﺮﻭﺝ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

عرض نسبة االبعاد للصورة 16:9

4:3

عرض نسبة االبعاد للصورة 4:3

ايقونة الشاشه
قائمة الشاشة ()BD460
ﺍﻟﺸﺎﺷﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺻﺤﻴﺢ
16:9
4:3
ﺓﺵﺍﺵﻝﺍ ﻝﻙ
ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ +
ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ –

كل الشاشة

سوف يتم عرض كل الشاشة.

تخصيص

يمكن لهذا الخيار مساعدة المستخدم على ضبط إعداد وتوضيع الشاشه
النطاق القابل للتعديل يعتمد على تنسيقات اشارة االدخال البعض لدية قيود
للتعديل
عند تحديد هذا العنصر ،اضغط ► .فان مؤشر التعريف الذاتي سيظهر على
الشاشة .يمكنك الضغط على األزرار ▲▼لتحديد العناصر المراد ضبطها.
قياس عمودي /افقي  :وذالك لمعيايرة االعداد االفقي او العمودي للشاشه.
عمودي & افقي  :عند تفعيل هذا الخيار  ،سوف يتم تعطيل اعداد (الطول-
العرض)  .االعداد العمودي يكون باللون الرمادي والذي يعني لقد تم تعطيل
خيار العرض ،حيث يمكن ضبط االعداد االفقي ويمككن ضبط اعداد الشاشه
اعتمادا على االعداد ( الطول -العرض) اذا قمت بإعادة تعيين إعدادات ،H&V
فإنة سيتم تهيئة بيانات .H&V
الموضع االفقي/العمودي  :ضبط العرض االفقي والعمودي للشاشه .
التطبيق على كل المدخالت :إستخدم هذا الخيار لحفض االعدادات  ،في حال
تحديد العنصر سوف يم عرض مربع حوال للتأكيد ،لحفض االعدادات اضغط
زر التحديد "نعم" في حال تحديد التعريف الذاتي  ،سوف يعمل النظام على
حفض االعدادات.
إعادة التعيين :هذا العنصر يسمح بإعادة تعيين كل القيم المضبوطة .في الحاالت
األولية ،اضغط تحديد ،عندها سيظهر مربع حوار منبثق للتأكيد .إلعادة تعييين
كل المعايير ،عندها اضغط تحديد نعم.

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

ايقونة الشاشه

الزوم الرقمي+
بعد تحديدالزوم الرقمي .+ستختفي قائمة العرض على الشاشة ويتم عرض
معلومات على الزومالرقمي .+يمكنك الضغط على الزر موافق لتكبير حجم
الصورة ،واضغط ▲▼◄► لتحريك الصورة أفقيا وعموديا.
يكون التحريك فعاال اذا كانت الصورة اكبر من حجم الشاشة فقط.
يمكنك الضغط أيضا على الزر  -DZOOMأو التحديد على جهاز التحكم عن
بعد لتكبير الصورة التي يتم إسقاطها.
الزوم الرقمي-
بعد تحديد الزوم الرقمي .-ستختفي قائمة العرض على الشاشة ويتم عرض
معلومات على الزوم الرقمي .-يمكنك الضغط على الزر موافق لتصغير حجم
الصورة ،يمكنك الضغط أيضا على الزر -DZOOMأو التحديد على جهاز
التحكم عن بعد لتصغير الصورة التي يتم إسقاطها.
للخروج من وضع "الزرم الرقمي."–/+اضغط اي زر ماعدا الزر
 -/+DZOOMوالزر موافق .للعوده الى الحجم الطبيعي للصوره ،حدد"
الشاشة في القائمة لضبط حجم الشاشة ،او ادخل مصدر ادخال جديد في قائمة
"اإلدخال" .ثم اضغط ▲▼◄► لتحريك الصورة افقيا وعموديا.

√ مالحظة:

● للحصول على افضل دقة للصورة( )BD430،BD450، BD470يجب عليك تعديل الدقة الى .)XGA (1024×768
● للحصول على افضل دقة للصورة( )BD460يجب عليك تعديل الدقة الى .)WXGA (1280×800
● في حال تحديد وضع الصورة صحيح  ،او  4:3سوف يتم تعطيل الزوم الرقمي .-/+
صحيح ،قد يتم تعطيل قوائم التخصيص والتكبير الرقمي -/+عندما تكون ساعة البيكسل أعلى من  140ميجاهيرتز.
صحيح اليمكن تحديدة عندما يتم تحديد480i, 576i, 480p, 576p, 720P50, 720P60, 1080iفي قائمة نظام الكمبيوتر.
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مدخالت الفيديو
تحديد مصدر االدخال
() HDMI/Component/S-Video/Video

لوح التحكم االعلى

HDMI

/

االختيار المباشر
 -اضغط (HDMI ، COMPONENT ، S-VIDEO ، VIDEO) على جهاز التحكم عن بعد .
 -اضغط الزر  INPUTعلى لوح التحكم الجانبي .اذا تم ضغط زر INPUTمرة اخرى ،سوف يتم تحديد مصدر االدخال مرة اخرى.
سوف يتم تغيير مصدر االدخال كما لو كان مخطط بياني .

RGB 1
OK

زر INPUT

MENU

RGB 2

INPUT

AUTO

Component
S-video
Video

جهاز التحكم عن بعد
HDMI

زر HDMI

زر VIDEO

زر COMPONENT
Component

Video

زر S-VIDEO
S-video

قائمة العمليات

.1اضغط الزر  MEMUعلى جهاز التحكم عن بعد لعرض القائمة
على الشاشه.
 .2اضغط الزر▲▼ لتحديد ايقونه مصدر االدخال.
ثم إضغط الزر ► او الزر .OK

قائمة االدخال
ﺍﺩﺧﺎﻝ
HDMI
ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ 1

ﻣﺨﺮﺝ

ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ 2

RGB2
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ

Input

ﺍﺱ -ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻓﻴﺪﻳﻮ
RGBHV

HDMI
اذا تم توصيل االشارات الى منفذ "  "HDMIيجب تحديد " ."HDMI
المكونات
اذا تم توصيل االشارات الى منفذ "المكونات" يجب تحديد "المكونات".

ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

اس فيديو
اذا تم توصيل االشارات الى منفذ "اس فيديو" يجب تحديد "اس فيديو".
الفيديو
اذا تم توصيل االشارات الى منفذ " الفيديو" يجب تحديد " الفيديو".
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ايقونه االدخال

مدخالت الفيديو
تحديد نظام الفيديو

/

.1إضغط زر  MENUعلى جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة
معلومات عرض الشاشة .إضغط ▲▼ لتحديد أيقونة مصدر
اإلدخال .ثم إضغط ► أو .OK
 .2إضغط ▲▼ لتحديد "المكونات"" ،إس فيديو" ،ثم إضغط .OK
.3إضغط ▲▼ لتحديد النظام ،ثم إضغط► أو تحديد .إضغط ▲▼
لتحديد تنسيق اإلشارة ،ثم إضغط .OK

لوح التحكم االعلى
زر MENU

MENU
OK

INPUT

AUTO

جهاز التحكم عن بعد

فيديو أو إس فيديو

زر MENU

تلقائي
يمكن لجهاز العرض كشف نظام إدخال الفيديو.

قائمة نظام الفيديو (فيديو أو إس فيديو)
ﻓﻴﺪﻳﻮ

ﺍﺩﺧﺎﻝ

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ

PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N

إذا لم يكن جهاز اإلسقاط قادراً على إنتاج الصورة ،فيجب عليك تحديد
تنسيق اإلشارة الدقيق تلقائياً من بين PAL, SECAM, NTSC,
.NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺨﻠﻒ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

المكونات
تلقائي

يستطيع جهاز اإلسقاط الكشف عن نظام إدخال الفيديو تلقائياً ويقوم
بتحسين حالتة الخاصة.

قائمة نظام الفيديو (المكونات)
ﺍﺩﺧﺎﻝ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ

1080i
720p
576p
480p
576i
480i

تنسيق إشارة مكونات الفيديو
اذا لم يكن جهاز اإلسقاط قادرا على انتاج صورة ،يجب عليك تحديد
تنسيق مكون إشارة فيديو معين من بين 480i, 576i, 480p, 576p,
.720p, 1080i

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺍﻟﺨﻠﻒ

ﺧﺮﻭﺝ

√ مالحظة:
● عند تحديد  ،HDMIسيتم تعطيل قائمة نظام الفيديو.
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مدخالت الفيديو
تحديد الصورة
التحديد المباشر
إضغط زر  PICTUREعلى جهاز التحكم عن بعد لتحديد وضع
الصورة.

جهاز التحكم عن بعد

تحديد القائمة
 .1اضغط على زر القائمة الرئيسية على جهاز التحكم عن بعد لعرض
قائمة معلومات عرض الشاشة .اضغط على ▲▼ لتحديد أيقونة
"إختيار الصورة" .ثم اضغط على ► او تأكيد .اضغط على ▲▼
لتحديد المكونات"أس فيديو" ،ثم اضغط على تأكيد
 .2إضغط ▲▼ لتحديد العنصر المطلوب ،ثم إضغط .OK

زر MENU

زر PICTURE

ديناميكي

قم بتحديد هذا الوضع عند عرض الصورة في غرفة مضيئة.

قياسي

هذا هو الوضع اإلفتراضي.

قائمة تحريك الصورة
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ

سينما

ﺣﺮﻛﻲ

هذا الوضع يحد من السطوع ،والكثير من التفاصيل يمكن مشاهدتها.
مناسب لمشاهده االفالم في الغرف المعتمه.

ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ) ﺧﻀﺮﺍء(
ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻻﻟﻮﺍﻥ

ﺍﺣﻤﺮ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

السبورة (الخضراء)

يمكن إستخدام الوضع إلسقاط الصورة على لوحة خضراء لتحسين جودة
الصورة .وتعمل بشكل رئيسي على لوحة خضراء وليس لوحة سوداء.

اللوحة الملونة

هذا الوضع مناسب إلسقاط الصورة على لوحة حائط حمراء ,زرقاء,
صفراء ,أو خضراء.
اضغط موافق لتحديد لوح اللون ،ثم اضغط ► للدخول إلى القائمة
الفرعية.
اضغط ▲▼ لتحديد ورق الحائط من أحمر ،أزرق ،أصفر ،و أخضر.

المستخدم

هذا وضع الصورة المعد مسبقاً في قائمة ضبط الصورة.
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ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

ايقونه تحريك الصورة

مدخالت الفيديو
ضبط الصورة
 .1إضغط زر  MENUعلى جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة
معلومات عرض الشاشة .إضغط ▲▼ لتحديد أيقونة ضبط
الصورة .ثم إضغط ► أو .OK
 .2إضغط ▲▼ لتحديد العنصر المراد ضبطة ،ثم إضغط تحديد .عندها
سيظهر مربع حوار الضبط .إضغط ◄► لتعيين القيمة.

التباين

إضغط ◄ إلنقاص التباين وإضغط ► للزيادة( .من  0إلى )63

اإلضاءة

إضغط ◄ إلنقاص اإلضاءة وإضغط ► للزيادة( .من  0إلى )63

قائمة ضبط الصورة
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ

ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺋﻦ
ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ
ﺍﻟﻠﻮﻥ
ﻟﻮﻥ ﺧﻔﻴﻒ
ﺍﺣﻤﺮ
ﺍﺧﻀﺮ
ﺍﺯﺭﻕ
ﺍﻟﺤﺪﺓ
ﺟﺎﻣﺎ
ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎء
ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ

ﺗﺸﻐﻴﻞ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

ايقونه ضبط الصورة

اللون

اضغط الزر ◄ لتنقيص تدرج اللون واضغط الزر ► لزياده تدرج
اللون ما بين (  0الى ) 63

لون خفيف

اضغط الزر ◄► لتحديد النغمة المناسبة للصوره ما بين (  0الى
) 63

أحمر (موازنة اللون األبيض)

إضغط ◄ لجعل اللون األحمر فاتح أكثر وإضغط ► لجعلة أغمق.
(من  0إلى )63

أخضر (موازنة اللون األبيض)

إضغط ◄ لجعل اللون األخضر فاتح أكثر وإضغط ► لجعلة أغمق.
(من  0إلى )63

أزرق (موازنة اللون األبيض)

إضغط ◄ لجعل اللون األزرق فاتح أكثر وإضغط ► لجعلة أغمق.
(من  0إلى )63

الحدة

إضغط ◄ لتليين وتلطيف الصورة وإضغط ► لجعلها أكثر حدة( .من
 0إلى )15

جاما

إضغط ◄► لضبط مستوى اللون الرمادي للحصول على تباين وتوازن
أفضل( .من  0إلى )15

الحد من الضوضاء

قم بتفعيل هذا العنصر للتقليل من التشويش والحصول على صورة أكثر
نعومة ووضوح.

التدرج

يمكن تحويل إشارة الفيديو المتداخلة إلى صور بطريقة تدريجية .يمكنك
تحديد أحد الخيارات التالية:
 :OFFغير مفعل
 :L1إسقاط صورة متحركة
 :L2إسقاط صورة ثابتة
 :Filmيتم إستخدام هذا الخيار لمشاهدة األفالم .عند تحديدة ،سيقوم
جهاز اإلسقاط بتخزين الصور بجودة عالية للتقليل من تشوة الصورة.

√مالحظة:
 الحد من الضوضاء والتدرج ال يمكن تحديدهما عندما يكون 480p, 576p, 720p, 1080iمحدداً.
 نظام األلوان القياسي NTSCوNTSC-4.43يدعم قائمة اللونالخفيف هذه.
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مدخالت الفيديو

2930058502

ضبط حجم الصوره
يمكن إعادة تعيين حجم الشاشة بحسب رغبة المستخدم.
.1إضغط زر  MENUعلى جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة
معلومات عرض الشاشة .إضغط ▲▼ لتحديد الشاشة .ثم إضغط
► أو .OK
 .2إضغط ▲▼ لتحديد العنصر المطلوب ،ثم إضغط .OK

جهاز التحكم عن بعد
زر RATIO

قائمة الشاشة ()BD430,BD450,BD470
طبيعي
هذة الوظيفة ستجعل نسبة العرض -اإلرتفاع للصورة المسقطة متفقة مع
اإلشارات المدخلة.

ﺍﻟﺸﺎﺷﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ
16:9
ﺗﺨﺼﻴﺺ

4:3
عرض نسبة االبعاد للصورة 4:3
كل الشاشة

سوف يتم عرض كل الشاشة.

16:9
هذا الخيار يقدم الصور بنسبة العرض -اإلرتفاع .16:9
عرض طبيعي"
منطقة وسط الصورة سوف تعرض بشكل طبيعي اكثر في شاشة حجم
.16:9

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ايقونة الشاشة
قائمة الشاشة()BD460
ﺍﻟﺸﺎﺷﻪ

تخصيص
يمكن لهذا الخيار مساعدة المستخدم على ضبط إعداد وتوضيع الشاشه
النطاق القابل للتعديل يعتمد على تنسيقات اشارة االدخال البعض لدية
قيود للتعديل
عند تحديد هذا العنصر ،اضغط ► .فان مؤشر التعريف الذاتي سيظهر
على الشاشة .يمكنك الضغط على األزرار ▲▼لتحديد العناصر المراد
ضبطها.
قياس عمودي /افقي  :وذالك لمعيايرة االعداد االفقي او العمودي للشاشه.
عمودي & افقي  :عند تفعيل هذا الخيار  ،سوف يتم تعطيل اعداد
(الطول-العرض)  .االعداد العمودي يكون باللون الرمادي والذي يعني
لقد تم تعطيل خيار العرض ،حيث يمكن ضبط االعداد االفقي ويمككن
ضبط اعداد الشاشه اعتمادا على االعداد ( الطول -العرض) اذا قمت
بإعادة تعيين إعدادات  ،H&Vفإنة سيتم تهيئة بيانات .H&V
الموضع االفقي/العمودي  :ضبط العرض االفقي والعمودي للشاشه .
التطبيق على كل المدخالت :إستخدم هذا الخيار لحفض االعدادات ،
في حال تحديد العنصر سوف يم عرض مربع حوال للتأكيد ،لحفض
االعدادات اضغط زر التحديد "نعم" في حال تحديد التعريف الذاتي ،
سوف يعمل النظام على حفض االعدادات.
إعادة التعيين :هذا العنصر يسمح بإعادة تعيين كل القيم المضبوطة .في
الحاالت األولية ،اضغط تحديد ،عندها سيظهر مربع حوار منبثق للتأكيد.
إلعادة تعييين كل المعايير ،عندها اضغط تحديد نعم.
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ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

ﻃﺒﻴﻌﻲ
4:3
ﺓﺵﺍﺵﻝﺍ ﻝﻙ
16:9
"ﻱﻉﻱﺏﻁ ﺽﺭﻉ
ﺗﺨﺼﻴﺺ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

ايقونة الشاشة

√مالحظة:
● إذالم تم الكشف عن وجود إشارة ،ال يمكن تخصيص هذا العنصر ،
مربع الحوار المرافق سوف يختفي.
● التناسب األفقي/العمودي و الموضع األفقي/العمودي يجب أن يكونا
مضبوطين بحسب إشارة اإلدخال.
●  16:9ال يعمل عندما يتم تحديد  720pأو 1080iفي إدخال المكون
أو.HDMI
● يتم تعطيل تخصيص القوائم الفرعية عندما تكون ساعة البيكسل أعلى
من  140ميجاهيرتز

الخيار
الخيار
يمكنك إستخدام قائمة الخيارات لتهيئة الوظائف التالية.

قائمة الخيار
1/3

.1إضغط زر  MENUعلى جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة
معلومات عرض الشاشة .إضغط ▲▼ لتحديد الخيار .ثم إضغط ►
أو  OKللدخول إلى القائمة الفرعية.
.2إضغط ▲▼ لتحديد العنصر المراد ضبطة ،ثم إضغط ► أو OK
للوصول إلى العنصر المحدد.
 .3إضغط ▲▼ لتحديد العنصر المطلوب ،ثم إضغط .OK

ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺇﻳﻘﺎﻑ
 RGBﺧﺮﻭﺝ
ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

اللغة

.إختار لغة القائمة الرئيسية المرغوبه

ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
ﺍﻹﻧﺤﺮﺍﻑ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺯﺭﻗﺎء
ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻘﻒ
ﺍﻟﺨﻠﻒ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

Option
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ

2/3

ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﻤﺒﺔ
ﻧﻤﻂ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ
ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ
Automatic
Standby
ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ
ﻭﺿﻊ
Sleep
time
ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺳﺒﺎﺕ

ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺇﻳﻘﺎﻑ

موضع القائمة

يمكنك إستخدام هذة الوضيفة لتغيير موضع قائمة عرض الشاشة .لفعل
ذلك ،قم بتحديد موضع القائمة ثم إضغط  .OKفي كل مرة تضغط ،OK
يتم توضيع القائمة على الشاشة بحسب الترتيب التالي:
أعلى اليسار← أعلى اليمين← المنتصف← أسفل اليسار←
أسفل اليمين← أعلى اليسار...

ﺧﺮﻭﺝ

Off
ﺇﻳﻘﺎﻑ
Off
ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

Option
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ

3/3

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻲ

Off
Off
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

Automatic Standby
Sleep time
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ
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الخيار
تثبيت تلقائي

هذة الوظيفة تقوم بتفعيل بحث المدخالت ،و ضبط الكمبيوتر التلقائي عن
طريق الضغط على الزر  AUTOالموجود على الجانب أو على جهاز
التحكم عن بعد .يمكن تغيير تلك اإلعدادات كما في التالي:

بحث المدخالت

هذة الوظيفة تقوم بالكشف عن إشارة اإلدخال تلقائياً .عنما يتم
العثور على إشارة ،سيتم إيقاف البحث .إستخدم أزرار المؤشر
▲▼ لتحديد أحد الخيارات التالية.
إيقاف  ...........بحث المدخالت لن يعمل
تشغيل............تفعيل وظيفة مصدر اإلدخال .يقوم بالكشف عن
إشارة اإلدخال ويتوقف البحث عند العثور على
اإلشارة.

ضبط الكمبيوتر التلقائي

تشغيل.............إضغط زر التعيين التلقائي الموجود في أعلى
التحكم أو جهاز التحكم عن بعد لتفعيل وظيفة
ضبط الكمبيوتر التلقائي.
إيقاف  ...........إلغاء تفعيل ضبط الكمبيوتر التلقائي.
تصحيح الجوانب
تلقائي  ...........يعمل بشكل تلقائي بشكل دائم لتصحيح تشويه
الصوره من الجوانب .
يدوي  ...........تفعيل هذه الوظيفة عبر الضغط على زر Auto
على لوح التحكم العلوي او على جهاز التحكم
عن بعد.
اغالق  ...........تعطيل تصحيح الجوانب .

اإلنحراف

تستخدم هذة الوظيفة لتخزين أو إلعادة تعيين تصحيح اإلنحراف عندما
يتم نزع قابس سلك طاقة التيار المتناوب .إستخدم أزرار المؤشر ▲▼
للتبديل بين الخيارات.
تخزين ..........إبقاء تصحيح اإلنحراف حتى عندما يتم نزع قابس سلك
طاقة التيار المتناوب.
إعادة تعيين .....إطالق تصحيح اإلنحراف عندما يتم نزع قابس سلك
طاقة التيار المتناوب.
لتصحيح تشوية اإلنحراف ،إضغط الزر  .OKسيظهر اإلنحراف على
الشاشة .إستخدم أزرار المؤشر ▲▼ لتصحيح تشوية اإلنحراف.

خلفية زرقاء

يمكنك إستخدام هذا الخيار لتعيين خلفية الوقت عند عدم الكشف عن
إشارة.
يمكنك الضغط على ▲▼ للتبديل بين الخيارات التالية:
 ........... ONلتفعيل الخلفية الزرقاء لإلسقاط.
 ......... OFFإللغاء تفعيل الخلفية الزرقاء.
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√ مالحظة:
● يمكن فقط الكشف عن آخر مصدر إدخال محدد.
● عند الضغط على زر اإلدخال الموجود على لوحة التحكم الجانبية
أو أزرار  ،RGB 1/2، VIDEO، S-VIDEO HDIMأو
 COMPONENTعلى جهاز التحكم عن بعد أثناء القيام بعملية
بحث اإلدخال ،عندها سيتوقف بحث اإلدخال ويعود إلشارة اإلدخال
السابقة.
●الطور ،مجموع النقاط ،الموضع األفقي والعمودي لبعض
الكمبيوترات ال يمكن ضبطها بشكل كامل بإستخدام وظيفة ضبط
الكمبيوتر التلقائي .عندما ال يتم تقديم الصورة بصورة سليمة غي هذة
العملية فيتطلب القيام بتعديالت يدوية.

الخيار
العرض
هذة الوظيفة تقرر عرض الشعار أو ال.
تشغيل .....................عرض الشعار.
إيقاف.....................عرض صورة اإلدخال ً
بدال عن الشعار.

الشعار (الشعار و إعدادات قفل رقم الشعار السري)

هذة الوظيفة تسمح لك بتخصيص شعار الشاشة مع تحديد الشعار ،التقاط ،قفل رقم الشعار السري ووظيفة تغيير رقم الشعار السري.

√ مالحظة:
عندما يتم تحديد ( Onتشغيل) في وظيفة قفل رقم الشعار السري ،تحديد الشعار ووظائف اإللتقاط ال يمكن تحديدها.

تحديد الشعار

هذة الوظيفة تقرر عرض بدء التشغيل من بين الخيارات التالية.
المستخدم  ........عرض الصورة التي التقطتها.
إفتراضي  ....عرض شعار تعيين المصنع.
إيقاف  ...........عرض العد التنازلي فقط.

إلتقاط الشاشة

هذة الوظيفة تمكنك من إلتقاط الصورة التي يتم إسقاطها ليتم إستخدامها في عرض بدء التشغيل.
حدد إلتقاط الشاشة و اضغط زر  .OKسيظهر مربع تأكيد ويتم تحديد  Yesإللتقاط الصورة التي يتم إسقاطها.
بعد إلتقاط الصورة التي يتم إسقاطها ،إذهب الى وظيفة تحديد الشعار وقم بتعيينها الى المستخدم .عندها سيتم عرض الصورة الملتقطة عند تشغيل
جهاز اإلسقاط في المرة المقبلة.

√ مالحظة:
إذا كان يمكن تشغيل  )BD460(WXGAعلى دقة ()800×1280
يمكن تنفيذ التقاط صورة الشاشه في الدقة ما بين ( VGA (640x480الى ( XGA (1024x768فقط)BD430,BD450,BD470( .
يمكن تنفيذ التقاط صورة الشاشه في الدقة ما بين ( VGA (640x480الى ( WXGA (1280x800فقط)BD460( .

قفل رقم الشعار السري

هذة الوظيفة تمنع األشخاص الغير مسموح لهم من تغيير شعار الشاشة.
إيقاف  ..... ......يمكن تغيير شعار الشاشة بحرية من قائمة الشعار.
تشغيل ..... ......ال يمكن تغيير شعار الشاشة بدون رمز الشعار السري.
إذا أردت تغيير إعداد قفل رمز الشعار السري ،اضغط الزر  OKوسيظهر مربع حوار رمز الشعار السري .قم بإدخال رمز الشعار السري عن
طريق إتباع الخطوات التالية.

45

الخيار
ادخل رقم التعريف السري للشعار

إستخدم أزرار المؤشر ▲▼ إلدخال رقم .إضغط زر المؤشر ► لضبط الرقم وحرك مؤشر اإلطار األحمر إلى الصندوق التالي .سيتغير الرقم إلى "*".
إذا قمت بضبط رقم غير صحيح ،إستخدم زر المؤشر ◄ لتحريك المؤشر إلى الرقم الذي تود تصحيحة ،ثم قم بإدخال الرقم الصحيح.
كرر هذة الخطوة إلكمال إدخال الرقم الثالثي.
بعد إدخال الرقم الثالثي ،حرك المؤشر للتعيين .إضغط الزر  OKلبدء تشغيل جهاز اإلسقاط.
إذا قمت بضبط رقم الشعار السري بشكل غير صحيح ،رقم الشعار السري و الرقم (***) سيتحولون إلى اللون األحمر للحظة .قم بإدخال رمز الشعار
السري الصحيح من جديد.

تغيير رمز الشعار السري
يمكن تغيير رمز الشعار السري إلى الرقم الثالثي الذي ترغب فية .إضغط الزر  OKلتحديد تغيير رمز الشعار السري .سيظهر مربع حوار رمز الشعار
السري ،إستخدم أزرار المؤشر ▲▼ إلدخال الرمز الصحيح .سيظهر مربع حوار إدخال رمز الشعار السري الجديد .قم بتعيين رمز شعار سري جديد،
سيظهر مربع للتأكيد ،اختر نعم لتعيين رمز الشعار السري الجديد.
تأكد من مالحظة رمز الشعار السري الجديد واحفظة جيدا .في حال ضياع الرقم لن تستطيع عندها تغيير إعداد رمز الشعار السري.

تحذير:
بعد تغيير رمز الشعار السري ،قم بكتابة الرقم السري الجديد في
مذكرة العمود الخاص برقم الشعار السري في الصفحة  ،64واحتفظ
به بشكل آمن .في حال ضياع أو نسيان رقم الشعار السري عندها
اليمكن تغيير إعداداتة.

التسقيف

تستخدم هذة الوظيفة إلسقاط الصورة من جهاز اإلسقاط المثبت في السقف.
إيقاف ......تفعيل هذة الوظيفة.
تلقائي ...سوف تعكس الصورة أعلى/أسفل تلقائيا.
تشغيل ......سوف تعكس الصورة اعلى/أسفل تلقائيا.

"خلفي

يتم استخدام هذه الخاصية لعرض الصورة من الشاشة الخلفية.
إيقاف ......تعطيل هذه الوظيفة.
تفعيل ......هذه الصورة سوف تعكس اليمين/اليسار.
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الخيار
المنفذ

منافذ  RGB IN 2/RGB OUTعلى الجانب الخلفي لجهاز االسقاط يمكن تبديلها ما بين ادخال الكمبيوتر او اخراج الشاشه ( الصفحة  .) 13حدد
 RGB Outاو  RGB 2بإستخدام االزرار ▲▼ :
............. RGB 2مدخل RGB 2
........RGB Outمخرج RGB
المنفذ  RGB Outنفس اشاراه المنفذ .RGB IN 1

إدارة الطاقة

إخراج  RGBهو نفس اإلشارة كما في مصدر العرض الحالي  RGB1أو  .RGBHVاذا كان مصدر االدخال هو
فيديو–S ،فيديو ،HDMI ،أو المكون ،فان اإلخراج اإلفتراضي لمخرجات  RGB2هو .RGB1

للتقليل من إستهالك الطاقة وصيانة فترة عمر اللمبة في نفس الوقت ،وظيفة إدارة الطاقة تقوم بإيقاف تشغيل لمبة جهاز اإلسقاط عندما يكون جهاز
اإلسقاط ال يعمل وبدون إشارة لفترة معينة.
قم بتحديد أحد الخيارات التالية:
إستعداد ..................عندما يتم تبريد اللمبة بالكامل ،سيتغير مؤشر الطاقة إلى وميض أخضر .في هذة الحالة سيتم تشغيل لمبة جهاز اإلسقاط بسرعة
إذا تمت إعادة توصيل إشارة اإلدخال أو عندما يتم ضغط أي زر على لوحة التحكم أو جهاز التحكم عن بعد.
إيقاف التشغيل  ..........عندما يتم تبريد اللمبة بالكامل ،سيتم إيقاف تشغيل الطاقة.
إيقاف  .......................إيقاف وظيفة إدارة الطاقة.
المؤقت ...................في حال إنقطاع إشارة اإلدخال أو عند عدم الضغط على أي زر لمدة تزيد عن  30ثانية ،سيعرض المؤقت التوجد إشارة .ويبدأ
العد التنازلي إليقاف تشغيل اللمبة .إستخدم أزرار المؤشر ▲▼ لتعيين المؤقت ( 30 ~ 1دقيقة).

√ مالحظة:
وقت إستعداد المصنع اإلفتراضي هو 5 :دقائق

إدارة الطاقة

ﻻﺗﻮﺟﺪ ﺇﺷﺎﺭﺓ

01 : 20
الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل اللمبة

تشغيل تلقائي

هذه الوظيفة تمكن جهاز االسقاط من التشغيل التلقائي مع اكتشاف التوصيل الى الكمبيوتر.
تشغيل  .......................تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي.
إيقاف  .......................إيقاف وظيفة التشغيل التلقائي.
وضع االستعداد
هنالك وضعين لالستعداد في جهاز االسقاط.
طبيعي ......................في هذا الوضع  RS-232C ،و  RGBخارج الوظيفة يمكن استخدامه.
اقتصادي  ..................وضع تقليل استهالك الطاقه
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الخيار
التسمية التوضيحية
التسمية التوضيحية عباره عن نص لبرنامج صوتي او معلومات اخرى يتم عرضها على الشاشه ،اذا كانت االشارات المدخله تحوي تسمية توضيحية.
يمكنك تشغيل الخاصيه وتبديل القنوات .اضغط أزرار المؤشر ▲▼ لتحديد إيقاف.CC1, CC2, CC3 CC4،

√ مالحظة :
التسمية التوضيحية متاحة في الحاالت التالية.
• نظام األلوان NTSC 3.58في الفيدو و –Sفيديوفقط يدعم وظيفة التسمية التوضيحية.
• ايقونه التسمية التوضيحية تظهر باللون الرمادي اذا لم تكن متاحه.
• التسمية التوضيحية غير متاحة في حال عرض القائمة على الشاشه أو المؤقت.

وضع اللمبة
هذة الوظيفة تسمح لك بتغيير إضاءة الشاشة.
طبيعي  ......إضاءة طبيعية
إقتصادي  ............إضاءة أقل لتقليل إستهالك اللمبة للطاقة ولزيادة عمر اللمبة.

نمط اإلختبار

تقوم هذة الوظيفة بتفعيل إختبار وتعيين اإلشارات الداخلية .هنالك  12نوع من أنماط اإلختبار :تدرج الرمادي ،خطوط مسح الرمادي ،شريط اللون،
أحمر ،أخضر ،أزرق ،أسود ،أبيض ،عبر الفتحة.
مالحظة :الرجاء تطبيق دليل اإلستخدام .BD450

االمان ( مفتاح القفل وقفل رقم التعريف الخاص)

هذه الوظيفة تسمح لك الستخدام وظيفة مفتاح القفل ورمز قفل رقم التعريف الشخصي ،لضبط األمن لجهاز اإلسقاط وتشغيلة.

قفل المفتاح

هذة الوظيفة تقوم بتأمين لوحة التحكم العليا وأزرار جهاز التحكم عن بعد لمنع التغشيل من قبل أشخاص غير مخولين.
حدد قفل المفتاح ثم اضغط على زر  ،OKو حدد العنصر المطلوب عن طريق الضغط على أزرار المؤشر ▼ ▲.
إيقاف  .........................غير مقفل.
جهاز اإلسقاط  ................قفل عمليات لوحة التحكم  ،لفتح القفل استخدم جهاز التحكم عن بعد.
جهاز التحكم عن بعد  .....قفل تشغيل جهاز التحكم عن بعد ،لفتح القفل استخدم لوحة التحكم العلوية.
عند اقفال التحكم الجانبي عن طريق الخطأ و جهاز التحكم عن بعد غير موجود بالقرب منك أو وجود مشكلة في جهاز التحكم عن بعد ،عليك بالتواصل
مع البائع الذي اشتريت الجهاز منه أو التواصل بمركز الخدمة.
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الخيار
قفل رمز التعريف الشخصي
هذه الوظيفة تمنع جهاز اإلسقاط من ان يتم تشغيله من قبل أشخاص غير مصرح لهم ،وتوفر خيارات إعدادات االمن كما يلي.
إيقاف  ............غير مقفل.
تشغيل  ...........ادخال حوار رقم التعريف الشخصي في كل مرة لتشغيل جهاز االسقاط.
في كل مرة تغير فيها إعدادات رقم التعريف الشخصي ،أو رقم التعريف المكون من ( ثالثه ارقام) ،يتطلب منك إدخال رقم التعريف الشخصي .رقم
التعريف الشخصي االفتراضي للمصنع هو "."111
اذا كنت ترغب في تغيير رمز القفل ،اضغط على الزر  OKسوف يتم عرض مربع حوار رقم التعريف الشخصي.

ادخل رقم التعريف الشخصي
إستخدم أزرار المؤشر ▲▼ إلدخال الرقم .اضغط الزر ► لضبط الرقم و تحريك مؤشر اإلطاراألحمر الى المربع التالي .سوف يتغير الرقم إلى "*".
إذا قمت بإدخال رقم غير صحيح ،استخدم زر المؤشر ◄ لتحريك المؤشر إلى الرقم الذي تريد تصحيحه ،ومن ثم أدخل الرقم الصحيح.
كرر هذة الخطوة حتى يتم ادخال الرقم بشكل صحيح.
بعد إدخال الثالثه االرقام حرك المؤشر الى الزر " ."setاضعط الزر  OKلبدء تشغيل جهاز االسقاط.
إذا قمت بإدخال رقم غير صحيح ،فإن حوار رقم التعريف الشخصي والرقم (***) سوف يتحول إلى اللون األحمر للحظة .قم بإدخال حوار رقم التعريف
الشخصي مرة أخرى من جديد.

تغير رمز التعريف الشخصي
يمكن تغيير الرقم السري حسب رغبة المستخدم ،الرقم السري يجب ان يكون  3ارقام فقط .اضغط الزر ▲▼ OKلتحديد تغيير رمز التعريف
الشخصي .سوف يتم عرض مربع حوار تغيير الرقم الشخصي .إستخدم أزرار المؤشر ▲▼الدخال الرمز الصحيح .سوف يتم عرض الرقم الجديد
على مربع الحوار.

تحذير:
بعد تغيير رمز التعريف الشخصي  ،قم بكتابة الرقم السري الجديد في
مذكرة العمود الخاص رمز التعريف الشخصي في الصفحة  ،64واحتفظ
به بشكل آمن .في حال ضياع أو نسيان رمز التعريف الشخصي عندها
اليمكن تغيير إعداداتة.
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الخيار
التبريد السريع

توجد الخيارات التالية لعملية تبريد المراوح عند إيقاف تشغيل جهاز اإلسقاط.
تشغيل  ...أسرع وأعلى صوتاً من التشغيل العادي لكنه يأخذ وقتا أقل من خيار"اإليقاف".
إيقاف ..تشغيل طبيعي تستغرق حوالي  60ثانية.
√ مالحظة:
تغير وضع االرتفاع العالي الى وضع تشغيل في ارتفاع  2000متر.

األرض المرتفعة

جهاز االسقاط مزود بوظيفة التحكم بالمراوح في قائمة "االعدادات" .اختر سرعة التبريد من الخيارات طبقا للمكان الذي تستخدم فيه جهاز االسقاط.
إيقاف ..............سرعة طبيعية .اضبط هذة الوظيفة على "إيقاف" في حال وضع جهاز العرض في مكان غير.
تشغيل(..........)1اسرع من السرعة الطبيعية .حدد هذا الخيار اذا كان جهاز االسقاط موضوع في مكان عالي ( اكثر من  2000متر) حيث تكون
المراوح ضعيفة في التبريد.
تشغيل(..........)2المراوح تعمل اسرع من الوضع "تشغيل( .")1عند التشغيل في أماكن مرتفعة (اكثر من  3000متر) ،حيث ستكون المراوح أضعف
في التبريد ،لذا يجب إختيار هذا الخيار.

ايقونه تحذير المرشح
عداد المرشح

تستخدم هذه الوظيفة لتعيين التردد لتنظيف المرشح.

ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ

عندما يصل جهاز االسقاط الى الوقت المحدد بين عمليات التنظيف ،رمز تحذير التنظيف يظهر
على الشاشة ،اي ان التنظيف اصبح ضرورياً .بعد تنظيف المرشح  ،تأكد من تحديد "اعادة
ضبط" و قم بتعيين المؤقت .رمزتحذير التنظيف لن يتغير حتى يتم إعادة تعيين عداد المرشح.

عداد مرشح ..............زمن إستخدام المرشح بعد اخر مرة تنظيف.
المؤقت..........................الوقت بين عمليات التنظيف (إيقاف  100ساعة 200 ،ساعة 300،ساعة).
إعادة تعين عداد المرشح.....اعادة ضبط عداد المرشح بعد التنظيف.
وضع اإلستعداد التلقائي
تستخدم هذة الوظيفة لتعيين وقت إيقاف تشغيل جهاز اإلسقاط تلقائياً عندما ال يتم القيام بأي عملية.
إيقاف  ........تعطيل هذة الوظيفة.
 4ساعات  .......إيقاف تشغيل جهاز اإلسقاط تلقائياً عندما ال يتم القيام بأي عملية خالل  4ساعات.
 6ساعات  .......إيقاف تشغيل جهاز اإلسقاط تلقائياً عندما ال يتم القيام بأي عملية خالل  6ساعات.
 8ساعات  .......إيقاف تشغيل جهاز اإلسقاط تلقائياً عندما ال يتم القيام بأي عملية خالل  8ساعات.
وقت اإلسباتتستخدم هذة الوظيفة لتعيين وقت محدد إليقاف تشغيل جهاز اإلسقاطحتى عندما ال يتم القيام بأي عملية أو ادخال اشارة .اضغط الزر ►
للدخول للقائمة الفرعية واضغط األزرار ▲▼ للتحديد من بين :ايقاف التشغيل 10 ،دقائق 20 ،دقيقة 30 ،دقيقة 60،دقيقة 90 ،دقيقة 120 ،دقيقة،
 240دقيقة.

اإلعدادات األولية

هذا الخيار يمكن لك إستعادة قيم االعدادات الى وضع المصنع االفتراضي ،ماعدا شعار المستخدم ،قفل الرمز السري ،قفل الشعار ،عداد اللمبة ،وعداد
المرشح.
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المعلومات
عرض مصدر االدخال

قائمة المعلومات تستخدم لفحص الصوره التى تم إسقاطها وحالة التشغيل.

العمليات المباشرة
اضغط الزر  INFOعلى جهاز التحكم عن بعد سوف يتم عرض قائمة المعلومات على الشاشه .سوف يتم عرضها كصوره في الجانب االيمن.
عمليات القائمة
اضغط زر  MENUلعرض القائمة على الشاشه  ،اضغط االزرار ▲▼ لتحديد ايقونه المعلومات ،سوف يتم عرض قائمة المعلومات سوف يتم
عرض المعلومات كصوره في الجانب االيمن .

قائمة المعلومات
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ

ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
1080i
ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ33.7
ﻫﺮﺗﺰ60

ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻳﺔ

ﺗﺨﺼﻴﺺ

ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﻠﻐﺔ

انظر المعلومات المعروضة أسفل.

االدخال

عرض مصدر االدخال المحدد.

ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﻤﺒﺔ
 10ﺳﺎﻋﺎﺕ

ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻠﻤﺒﺔ

ﺇﻳﻘﺎﻑ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺇﻳﻘﺎﻑ

ﻣﺆﻗﺖ ﺍﻹﺳﺒﺎﺕ
ﻗﻔﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ

تردد المزامنة األفقية

يتم عرض الترد االفقي الشارات االدخال بالكيلوهرتز ،او- - -
الكيلوهرتز في حال عدم وجود اشارة.

تردد المزامنة العمودية

يتم عرض الترد العمودي الشارات االدخال بالهرتز ،او - - -الكيلوهرتز
في حال عدم وجود اشارة .يتضاعف عدد الهيرتز في حال التشابك.

الشاشه

عرض حجم الشاشه المحدد.

اللغه

عرض اللغة المحدده.

حالة اللمبة

عرض وضع اللمبة المحدد.

-----

-----

قائمة المعلومات
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ

ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
1080i

ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ

ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ33.7
33.7
ﻫﺮﺗﺰ60
60

ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻳﺔ

ﺗﺨﺼﻴﺺ

ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﻤﺒﺔ

 10ﺳﺎﻋﺎﺕ

ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻠﻤﺒﺔ

ﺇﻳﻘﺎﻑ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺇﻳﻘﺎﻑ

ﻣﺆﻗﺖ ﺍﻹﺳﺒﺎﺕ

Sleep Timer

Off

ﻗﻔﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ

ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺧﺮﻭﺝ

عداد اللمبة

يتم عرض وقت إستخدام المصباح.

ادارة الطاقة

تقوم بإطفاء لمبة جهاز العرض عندما ال يعمل جهاز العرض لمدة معينة
من الوقت.
مؤقت اإلسبات
يتم إستخدام هذة الوضيفة لتعيين وقت محدد إليقاف تشغيل جهاز اإلسقاط
حتى في حالة التشغيل أو وجود إشارة إدخال.

قفل المفتاح

تم عرض وضع قفل المفتاح  ( .إيقاف ،جهاز التحكم عن بعد او جهاز
العرض)
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الصيانة
مؤشر POWER/TEMP

هاز العرض في وضع اإلستعداد .و مؤشر الطاقة/درجة الحرارة يضيء
اللون األحمر.
اذا حدث اي شئ غير طبيعي ،على المستخدم فصل التيار المتردد.مالم
سوف يؤدي ذالك على مخاطر صدمات كهربائية .مؤشر الطاقة سوف
يومض بينما يتم تبريد جهاز اإلسقاط .عندما يتم تبريد جهاز االسقاط
بشكل كافي (إستعادة حرارة العمل الطبيعية) يمكن اعادة تشغيلة بالضغط
على زر التشغيل.

افحص الحاالت التالية :

هل تم توفير تهوية مناسبة في المكان المثبت فية ،وما إذا كانت منافذالهواء مسدودة.
هل تم تثبيت جهاز العرض بالقرب من فتحة مكيف الهواء .يجب عدمتثبيتة في هذا المكان.
 -هل تم تنظيف المرشح .يجب تنظيف المرشح بشكل دوري.

وضع جهاز العرض إيقاف ،و مؤشر الطاقة/درجة الحرارة يضيء
أحمر.
عند حدوث أي شي غير طبيعي ،سوف ينطفي جهاز العرض تلقائيا
لحماية األجزاء الداخلية.في نفس الوقت ،مؤشر الطاقة /الحرارة سوف
يضيء احمر.
في هذه الحالة  ،يجب نزع كابل الطاقة عن القابس و توصيله مرة أخرى،
و من ثم قم بتشغيل جهاز العرض مرة اخرى للتحقق .اذا كان جهاز
العرض في وضع إيقاف و مؤشر الطاقة /الحرارة يومض احمر،
يجب عليك فصل التوصيل كيبل الطاقة و التواصل مع مركز التصليح
للصيانة.

تحذير:
اذا تجاوزت درجة الحرارة القيمة العاديه ،سوف يتم اغالق
جهاز االسقاط تلقائيا وذالك للحفاض على قطع الجهاز.
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لوح التحكم االعلى
/

مؤشر  POWER/TEMPيعرض حالة الحماية الحالية .يجب على
المستخدم التحقق من حالة تحذير  ،POWER/TEMPومؤشر الطاقة
والتأكد من سالمة العمل..

مؤشر الطاقة ودرجة الحراره
( )POWER/ TEMPيلمع
INPUT
باللون االحمر

الصيانة
تنظيف المرشح
المرشح يمنع تراكم الغبار على العدسات داخل جهاز االسقاط .المرشح يمكن أن يسد بجزيئات الغبار ،مما ستقلل من فعالية مراوح التبريد وربما يؤدي
إلى تراكم الحرارة الداخلية والتى تؤثر سلبا على عمر جهازاإلسقاط .إذا تم عرض ايقونه تحذير التنظيف على الشاشة  ،يجب تنظيف المرشحات على
الفور .لتنظيف المرشح قم باتباع الخطوات التالية :
 .1قم بإيقاف تشغيل جهاز االسقاط .افصل مفبس التيار.
 .2اطلق الخطافان الزالة مرشح الهواء.
 .3نظف مرشح الهواء بفرشاه
 .4اعد تركيب مرشح الهواء على جهاز االسقاط بشكل صحيح
تأكد من أن سماع صوت النقر للتأكد من تثبيت التصفية بشكل كامل

مالحظة:
ال تشغل جهاز اإلسقاط عند إزالة المرشح .ألن الغبار سيتراكم
على العدسات والذي سيؤثر بدورة على جودة الصورة.
ال تضع أي شيء في فتحات التهوية .القيام بذلك قد يؤدي إلى
خلل في العرض.

اعادة ضبط عداد المرشح
 .1اضغط زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة العرض
على الشاشة .إضغط ▼▲ لتحديد األيقونة لقائمة الخيارات .ثم
إضغط ► أو إضغط موافق.
 .2اضغط على ▲▼ إلختيار " إعادة ضبط فلتر العداد" و من ثم
اضغط على ► لإلختيار .اضغط على ▲▼ إلختيار " إعادة ضبط
العداد" ،و من اضغط على تأكيد .في نفس الوقت ،ستشهد المعلومات
الفورية"إعادة ضبط عداد الفلتر؟" تم العرض على الشاشة  .اختار نعم.
 .3عندما يظهر مربع حوار آخر ،اضغط نعم العادة ضبط المرشح.

مرشح الهواء

الخطاف
مالحظة:
مالحظه :اتركه بعيدا عن الغبار  ،والدخان ،مالم فان دقة الصوره سوف
تقل .اذا تم تشغيله في الغرف التى تحوي غبار او دخان فان الدخان او
الغبار سوف يتجمع حول العدسه وايضا حول السائل الكريستالي داخل
جهاز االسقاط .اذا حدث هذا  ،يجب عليك االتصال مع الموزع المحلي او
اي مركز صيانه قريب الجراء التنظيف.
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الصيانة
تركيب غطاء العدسة
عند تحريك جهاز االسقاط او اذا لم تستخدمه لفتره طويله قم بتركيب
غطاء العدسة بشكل صحيح .
ركب غطاء العدسة حسب التعليمات التاليه :
 .1مرر السلسه من فتحة غطاء العدسة ثم اربط السلسه بشكل امن .
 .2فك مسامير السقف من القاعده واربط العدسه اليها  ،ثبت مسامير
السقف مره اخرى .

تنظيف العدسات
قم بفصل قابس التيار قبل التنظيف.
قم بمسح عدسة اإلسقاط بلطف بإستخدام قطعة قماش تنظيف تحتوي على
محاليل التنظيف الغير خادشة والمصممة خصيصاً للكاميرات .أو يمكنك
استخدام ورق تنظيف العدسات أو منفاخ الهواء.

تجنب استخدام كمية مفرطة من المنظفات .المنظفات الكاشطه والمذيبات
والمواد الكيميائية القاسية أو غيرها قد تترك خدوش على سطح العدسة.

تنظيف حجيرة جهاز االسقاط
قم بفصل قابس التيار قبل التنظيف.
قم بمسح سطح جهاز اإلسقاط بقطعة قماش نظيفة .إذا كان جهاز اإلسقاط
متسخ بشدة ،يمكنك استخدام كمية صغيرة من المنظفات على قطعة قماش
نظيفة ،وإستخدمها لمسح الهيكل.
تجنب استخدام كمية مفرطة من المنظفات .المنظفات الكاشطه والمذيبات
والمواد الكيميائية القاسية أو غيرها قد تترك خدوش على العدسة.

اذا لم يكن قيد االستخدام  ،يجب وضعه في وض الكرتون وذالك لتجنب
اي خدوش.
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مسمار السقف

الصيانة

/

استبدال مصباح جهاز االسقاط
عند إنتهاء عمرلمبة اإلسقاط ،سوف تظهر ايقونه إستبدال اللمبة على
الشاشه ،وسوف يظئ مؤشر إستبدال اللمبة باللون االصفر.في هذة الحالة
يجب عليك استبدل اللمبة بلمبة أخرى جديدة من نفس الموديل .وقت
إضاءة مؤشر استبدال اللمبة يعتمد على وضع اللمبة.

لوح التحكم االعلى

مؤشرREPLACE
المصباح يضيئ باللون
األحمر.
أيقونة إستبدال المصباح
ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﻘﺎﻁ

مالحظة:
ألن درجة الحرارة مرتفعة جداً داخل جهاز اإلسقاط ،لذا يجب
تبريد جهاز االسقاط ماال يقل عن  45دقيقة قبل فتح غطاء اللمبة.

مالحظة:

UT

ألغراض السالمة،يجب استبدال اللمبة بأخرى من نفس الموديل.
ال تسقط اللمبة على األرض وال تلمس زجاج اللمبة! قد يتحطيم
الزجاج وتتعرض لالصابة.

مالحظة:
عند عدم إضاءة اللمبة ،فإن هذا قد يشير إلى أن اللمبة تالفة.
عند إستبدال اللمبة في جهاز اإلسقاط المثبت في السقف ،يحب أن تكون واقفاً بجانب غطاء اللمبة وليس تحتة ،لتجنب اإلصابة
جراء تحطم الزجاج .قم بإزالة غطاء العدسة بلطف لتجنب اإلصابة جراء الزجاج المتساقط .في حال سقوط قطعة من الزجاج
داخل عينك أو فمك يجب عليك مراجعة الطبيب فوراً.

الستبدال اللمبة اتبع الخطوات التاليه
.1قم بإيقاف تشغيل جهاز اإلسقاط وافصل مقبس التيار المتردد ،اترك
جهاز االسقاط يبرد لفتره ال تقل عن فتره  45دقيقة.
.2ازل المسامير من غطاء المصباح وافتح الغطاء.
 .3فك االثنين المسامير التى تثبت المصباح.
ارفع المصباح من داخل جهاز االسقاط بإستخدام المقبض.
.4استبدل المصباح بالمصباح الجديد وتثبت المسامير.
تأكد ان ان المصباح تم تركيبه بشكل آمن.
اغلق غطاء المصباح وركب المسامير.
.5وصل مصدر التيار المتردد الى جهاز االسقاط وشغل جهاز االسقاط.

المقبض
البرغي
البرغي
اللمبة

البرغي

غطاء اللمبة
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الصيانة
طلب استبدال اللمبة

يمكن طلب إستبدال اللمبة من التاجر ،عند طلب إستبدال اللمبة قم بتزويد المعلومات التاليه للتاجر:

رقم نوع اللمبة المراد إستبدالها1300022500 :

إحتياطات تناول اللمبة
لمبة جهاز اإلسقاط ذات ضغط عالي يجب التعامل معها بعناية وبشكل صحيح .التعامل بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى حوادث
واصابات ،او حرائق.
●قد تختلف فترة عمر اللمبة من لمبة إلى أخرى وفقا للبيئة واالستخدام .ليس هناك ما يضمن فترة العمر لكل لمبة .قد تتلف بعض
المصابيح أو تنتهي في فترة أقصر من اللمبات األخرى المماثلة.
●إذا كان مؤشر جهاز االسقاط يعرض أنه يجب استبدال اللمبة ،على سبيل المثال :إذا اضاء مؤشر استبدال اللمبة ،قم باستبدال اللمبة
بواحدة جديدة مباشرة بعد تبريد جهاز اإلسقاط  (.اتبع التعليمات بدقة في قسم استبدال اللمبة في هذا الدليل ).االستخدام المستمر
للمصباح في حين قد تم عرض مؤشر االستبدال يزيد من خطر انفجار المصباح.
●قد تنفجراللمبة نتيجة لإلهتزاز أو الصدمة نتيجة لالستخدام المستمر والذي قد ينهي عمر اللمبة .خطر االنفجار قد يختلف وفقا
لظروف البيئة وطبقا الستخدام جهاز االسقاط.

يجب اتخاذ احتياطات السالمة التالية إذا انفجرت اللمبة.
إذا أنفجرت اللمبة ،افصل جهاز االسقاط من مقبس التيار المتردد ومن مأخذ التيار المتردد على الفور .اتصل بأحد ورشات التصليح
المخولة لفحص واستبدال اللمبة .باإلضافة إلى ذلك ،تحقق بعناية لضمان عدم وجود شظايا كسر أو قطع من الزجاج في جميع أنحاء
المكان وجهاز اإلسقاط أيضاً ،وايضا تفحص ثقوب خروج الهواء ومنافذ التبريد .يجب تنظيف أي شظايا او بقايا التكسر بعناية.
والينبغي فحص بقايا الزجاج داخل جهاز االسقاط االمن قبل األشخاص المرخص لهم من الفنيين المدربين والمتمرسين في مجال
خدمات جهاز اإلسقاط .محاوالت غير المحترفين وال سيما الذين ليسوا مدربين بشكل مناسب للقيام بذلك قد يؤدي إلى وقوع حوادث
أو إصابات بسبب قطع الزجاج.
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الملحقات
استكشاف األخطاء وإصالحها
قبل االتصال بالبائع أو مركز الخدمات للمساعدة ،تأكد من العناصر التالية مرة أخرى.
 تأكد من أنك قد قمت بتوصيل جهاز اإلسقاط بشكل صحيح إلى المعدات الطرفية كما هو موضح في الصفحات (انظر صفحة .)19-21 تأكد من أن جميع المعدات موصلة إلى منفذ الكهرباء وزر الطاقة مفتوح. -عندما ال يقوم جهاز اإلسقاط بعرض الصورة من جهاز الكمبيوتر المتصل ،قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

المشكلة

الحلول

ال يمكن لجهاز اإلسقاط التشغيل.

 قم بتوصيل سلك كهرباء الجهاز إلى منفذ الطاقة الكهربائية. قم بالتأكد من أن مؤشر الطاقة تحول إلى اللون األحمر. يشتغل جهاز اإلسقاط بعد أن يتحول مؤشر الطاقة إلى اللون األحمر.تحقق من مؤشر  .POWER/TEMPإذا اضاء احمر،ال يمكن تشغيل جهاز العرض. -تحقق من مصباح اإلسقاط.

العرض األولي ال يظهر.

 -تأكد من أن كل من الوظيفتين" :عرض" و"تحديد الشعار" مفعلتان.

تبديل إشارة اإلدخال تلقائياً

 -تأكد من أن وظيفة بحث اإلدخال مضبوطة بشكل صحيح.

عندما يكون جهاز اإلسقاط مفتوح ،تظهر أيقونة تحذير  -قم بتنظيف المرشح فوراً.
المرشح .
عندما يكون جهاز اإلسقاط مفتوح ،تظهر أيقونة استبدال  -قم باستبدال المصباح فوراً.
المصباح.
عندما يكون جهاز العرض على وضع تشغيل ،سوف  -قم بإستبالد اللمبة حاال.
تظهر أيقونة إستبدال اللمبة.
الصورة خارج التركيز.
الصورة تدور يساراً/يميناً.
الصورة تنقلب أعلى/أسفل.
الصورة غير ساطعة بما فيه الكفاية

ال توجد صورة.

 قم بضبط تركيز جهاز اإلسقاط. قم بتوفير مسافة كافية بين جهاز اإلسقاط واإلسقاط .الشاشة			. تأكد من عدسة اإلسقاط لترى فيما إذا كانت بحاجة إلى تنظيف. تأكد من وظيفة "الخلفي" وقم بضبط الصورة. تأكد من وظيفة "السقف" وقم بضبط الصورة. تأكد من أن كل من "التباين" أو "السطوع" مضبوطة بشكل صحيح. تأكد من أنه تم اختيار "وضع الصورة" بشكل صحيح. تأكد من وظيفة "وضع المصباح". تأكد من المصباح وقم بتبديلها. قم بفحص التوصيل بين جهاز الكمبيوتر أو معدات الفيديو وجهاز اإلسقاط. تاكد من أن الحرارة ليست خارج نطاق حرارة التشغيل المحددة (F–95˚F˚41.)][5˚C–35˚C
 -عند التشغيل الشاشة السوداء ،فإن الصورة ال يمكنها الظهور.
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الملحقات
ال يوجد صوت.

المشكلة

الحلول

 تأكد من توصيل السلك من مصدر إدخال الصوت. قم بالضغط على زر حجم الصوت .+ قم بالضغط على زر الكتم. -عند توصيل مخرج الصوت ،فإن سماعة جهاز اإلسقاط المدمجة لن تكون متوفرة.

لون الصورة غير طبيعي.

 تأكد من أنه قد تم ضبط كل من "أحمر" أو "أخضر" أو "أزرق" بشكل صحيح. -تأكد من أن السبورة (أخضر) قد تم تحديدها بالعنصر "اختيار صورة".

ضبط الكمبيوتر التلقائي ال يعمل.

 تأكد من إشارة مصدر اإلدخال.الضبط التلقائي خالل الكمبيوتر لن يعُد فعَّال عند اختيار  ،480pأو  ،576pأو  ،720pأو
			
 ،480iأو  ، 576iأو . 1080i

وظيفة إدارة الطاقة ال تعمل

 -وظيفة إدارة الطاقة ال يمكن ان تعمل خالل عمل وظيفة الفراغ.

مربع حوار رقم التعريف الشخصي يظهر في أول
عملية بدء

 -تم تعيين رقم التعريف الشخصي على تأمين.

جهاز التحكم عن بعد ال يعمل.

 قم بفحص بطاريات جهاز التحكم عن بعد. تأكد من عدم وجود حاجز بين جهاز اإلسقاط وجهاز التحكم عن بعد. الستخدام جهاز التحكم عن بعد ،قم بإبقاءه ضمن  5أمتار من جهاز اإلسقاط. -لن يكون جهاز التحكم فعال إذا تم تأمينه في قفل المفتاح.

المؤشر يضيء أو يومض

 -تأكد من حالة جهاز اإلشعار وفقاً للمؤشر.

لوحة التحكم العليا ال تعمل.

 لن تكون لوحة التحكم العليا متوفرة إن كان التحكم األعلى مُقفل في قفل المفتاحتأمين مقطع الخيار.

تحت

تقفيل رقم التعريف الشخصي لبدء تشغيل الرسوم  -قم بالتواصل مع الموزع المحلي أو مركز اإلصالح.
المتحركة ،قفل المفتاح وعدم القدرة على فك قفل رقم
التعريف الشخصي.

تحذير:
فولتية عالية لتشغيل جهاز االسقاط .ال تحاول فتح الخزانة.
إذا كانت المشاكل ال تزال موجوده بعد اتباع جميع تعليمات التشغيل الواردة في هذا الكتيب ،اتصل بالتاجر الذي اشتريت منه جهاز اإلسقاط أو مركز
الخدمات .قم بتحديد رقم الموديل واشرح لهم المشكلة للحصول على الحلول المناسبة.

58

الملحقات
المؤشرات وحالة جهاز اإلسقاط
تحقق من المؤشرات لحالة جهاز اإلسقاط

رشؤملا

 ( POWER/TEMPاخضر/
احمر  /برتقالي)

حالة جهاز االسقاط

( LAMPاحمر)

في حالة اغالق جهاز االسقاط ( سلك توصيل الطاقة غير موصل)
في حالة التشغيل الطبيعيه.
في وضع االستعداد.
وضع االستعداد .اضغط زر  POWERلتشغيل جهاز االسقاط.
( في حالة التشغيل)
درجة الحرارة المحيطة اكبر من حرارة التشغيل العاديه  43°C~47°درجة مئوية.سوف يتم
اغالق جهاز االسقاط.
?

جهاز العرض في وضع تعليق حتى تضىء اللمبة
جهاز االسقاط يعمل على التهئة لوضع االستعداد ،او انه جاري تبريد مصباح جهاز االسقاط.لن
تتمكن من تشغيل جهاز االسقاط حتى يبرد المصباح وسوف يتوقف مؤشر POWER/TEMP.
عن اللمعان.
ال يمكن تشغيل الجهاز  ،خطأ تم اكتشافه .يجب فصل مصدر الطاقة .اعد توصيل جهاز االسقاط .اذا
لم يشتغل الجهاز مره اخرى ،افصل مصدر التيار المتردد ثم تواصل مع الموزع في المكان الذي
تقطنه .في هذه الحاله  ،وقف تشعيل جهاز االسقاط ،مالم فقد تحدث صدمة كهربائية.

أو

انتهى عمر المصباح ،يجب استبداله في اقرب وقت.
خطأ في تشغيل المصباح .مؤشر  LAMPيلمع باللون االحمر.

• • • أخضر

• • • أحمر

• • • يضيئ باللون األخضر

• • • يضيئ باللون األحمر

? • • • برتقالي

• • • إيقاف

• • • يلمع باللون البرتقالي

*عند إنتهاء عمر لمبة اإلسقاط ،سيضيئ المؤشر باللون األصفرعندها يجب عليك إستبدال لمبة أخرى.
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الملحق
اشارات متوافقة

جهاز اإلسقاط هذا بشكل أساسي يتقبل إشارات التردد األفقي  -العمودي المذكورة أدناة:
الرقم

الدقة

المواصفات
التردد العمودي
التردد االفقي
(كيلوهرتز)

(هرتز)

بكسل

المقترح

(ميجاهرتز)

الرقم

HDMI-DTV
1

720*576

31.250

50

27

576P

2

720*480

31.47

59.94

27

480P

3

1280*720

37.50

50

74.25

720P

4

1280*720

45.00

60.00

74.25

720P

5

1280*720

44.96

59.94

74.175

720P

6

1920*1080

28.125

50

74.25

1080I

7

1920*1080

33.75

60.00

74.25

1080I

8

1920*1080

33.72

59.94

74.176

1080I

HDMI-PC/RGB-PC/RGBHV-PC
1

640*350

31.47

70.09

25.18

PC98

2

720*400

31.47

70.09

28.32

PC98

3

640*400

37.86

85.08

31.5

VGA

4

640*480

31.469

59.94

25.17

VGA

5

640*480

37.861

72.8

31.5

VGA

6

640*480

37.5

75

31.5

VGA

7

640*480

43.27

85.01

36

VGA

8

800*600

35.156

56.25

36

SVGA

9

800*600

37.879

60.32

40

SVGA

10

800*600

48.077

72.18

50

SVGA

11

800*600

46.875

75

49.5

SVGA

12

800*600

53.67

85.06

56.25

SVGA

13

1024*768

48.363

60

65

XGA

14

1024*768

56.476

70.07

75

XGA

15

1024*768

60.02

75.03

78.75

XGA

16

1024*768

68.68

85

94.5

XGA

17

1152*864

67.5

75

108

XGA+

18

1280*1024

63.981

60.02

108

SXGA

19

1280*1024

79.98

75.02

135

SXGA

20

1280*768

47.776

59.87

79.5

WXGA

21

1280*768

60.29

74.89

102.25

WXGA

22

1280*768

68.63

84.84

117.5

WXGA

23

1360*768

47.71

60.02

85.5

WXGA

24

1366*768

47.13

59.66

72.01

WXGA

25

1280*800

49.7

59.81

83.5

WXGA

26

1280*800

62.79

74.93

106.5

WXGA

27

1280*800

71.55

84.88

122.5

WXGA

28

1280*960

60

60

108

SXGA-

29

1400*1050

65.32

59.98

121.75

SXGA+

*30

1600*1200

75

60

162

UXGA

*31

1680*1050

65.29

59.95

146.25

WSXGA+

*إشارة RGBو RGBHVفقط.

√ مالحظة:
المواصفات قابلة للتعديل بدون إشعار مسبق.
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مدخل مكونات الفيديو ( )Y,Pb,Pr
الدقة

المواصفات
التردد العمودي
التردد االفقي

(كيلوهرتز)
)Component Video input (Y,Pb,Pr

بكسل

المقترح

(هرتز)

(ميجاهرتز)

1

720*576

15.625

50

13.5

SDTV 576I

2

720*480

15.735

59.94

13.5

SDTV 480I

3

720*576

31.250

50

27

EDTV 576P

4

720*480

31.47

59.94

27

EDTV 480P

5

1280*720

37.50

50

74.25

HDTV 720P/50Hz

6

1280*720

45.00

60.00

74.25

HDTV 720P/60Hz

7

1920*1080

28.125

50

74.25

HDTV 1080I/50Hz

8

1920*1080

33.75

60.00

74.25

HDTV 1080I/60Hz

9

1035*1920

33.75

60

74.25

HDTV 1035I

الملحق
تهيئة المنافذ
( RGB 1/RGB 2/RGB OUTتماثلي)
منفذ RGB :تماثلي ( D-sub 15دبوس)
2

1
7

6
11

3
8

12

4

5
10

9
13

1
2
3
4
5
6
7
8

14

15

منفذ ( RS232Cدي-سي يو بي--9طرف)

9
10
11
12
13
14
15

أحمر (إدخال/إخراج)
أخضر (إدخال/إخراج)
أزرق (إدخال/إخراج)
----التأريض (خط المزامنة)
التأريض (أحمر)
التأريض (أخضر)
التأريض (أزرق)

----التأريض (مزامنة الحقل)
التأريض
بياناتDDC
مزامنة أفقية (مزامنة مركبة) إدخال/إخراج
مزامنة عمودية إدخال/إخراج
ساعة DDC

منفذ LAN
1
2
3
4

----RXD
TXD
-----

5

GND

6
7
8
9

-----------------

87654321

1
2
3
4

TX +
 TXRX +
-----

5
6
7
8

---- RX---------

منفذ  HDMI) HDMIنوع أ  19دبوس)
3

1
2

5
4

7
6

9
8

19 17 15 13 11
18 16 14 12 10

 1بياتاتTMDS 2+
 2درع بياناتTMDS 2
 3بياتاتTMDS 2-
 4بياتاتTMDS 1+
 5درع بياناتTMDS 1
 6بياتاتTMDS 1-
 7بياتاتTMDS 0+
 8درع بياناتTMDS 0
 9بياتاتTMDS 0-
 10ساعةTMDS +

11
12
13
14
15
16
17
18
19

درع ساعة TMDS
ساعةTMDS -
CEC
محفوظ ( .N.Cعلى الجهاز)
SCL
SDA
تأريض DDC/CEC
طاقة +5فولت
كشف التوصيل الساخن
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الملحق
المواصفات الفنية
الخصائص التقنية
االبعاد ( العرض × االرتفاع × العمق )
الوزن الصافي
اقدام الضبط
دقة الشاشه
نظام LCD
دقة الشاشه
اشارات التوافق
مقياس اللون
اشاراة HDTV
تردد المسح
العناصر الضوئية
حجم الصوه (خطوط قطريه)
مسافة االسقاط
عدسات
طاقة المصباح
المنافذ
منفذ ادخال المكونات
منفذ ادخال اس-فيديو
منفذ RGB IN 1
منفذ RGB IN 2 / RGB OUT
منفذ ادخال VIDEO
منفذ AUDIO IN L(MONO)/ R
منفذ HDMI
منفذ AUDIO IN
منفذ AUDIO OUT
منفذ RS-232C
الصوت
مكبر للصوت الداخلي
سماعه مدمجه
مزود الطاقة
الجهد واستهالك الطاقة
بيئة التشغيل
درجة حرارة التشغيل
رطوبة التشغيل
درجة حرارة التخزين
رطوبة التخزين
جهاز التحكم من بعد
البطارية
المنطقة الفعالة
األبعاد
الوزن الصافي
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 327.4ملم ×  241ملم ×  90.9ملم ( بدون اقدام الضبط )
 2.9كجم
10°
 "0.63بوصه ، TFTمصفوفة فعاله  -3 ،لوحات ( ) BD430 ، BD450 ، BD470
 "0.59بوصه  ، TFTمصفوفة فعاله  -3،لوحات ()BD460
768x 1024بيكسل () BD430, BD450 ، BD470
 800x 1280بيكسل ()BD460
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M PAL-N
480i, 480p, 576i ,576p,720p 1080i
التردد االفقي 100-15 :كيلوهرتز  ،التردد العمودي  85 – 56:هرتز.
" ,"0-300قابل للضبط
واسع 0.875m~8.943 :متر تلفزيون 1.054m~10.737 :
( )BD430, BD450 BD470
واسع  0.875m~8.943 :متر تلفزيون 1.128m~11.478 :متر()BD460
 F=2.1 ~2.3,1.2xضوئي  f=18.82~22.60 ،ملم مع الزوم الرقمي والتركيز ()BD430
 F=1.58 ~1.75,1.2xضوئي  f=18.85~22.63 ،ملم مع الزوم الرقمي والتركيز.
( )BD450, BD460 BD470
 230وات
RCA x 3
مسمار  DIN 4عدد 1
مسمار  D-sub 15عدد 1
مسمار  D-sub 15عدد 1
RCA x 1
RCA x 2
مسمار توصيل واجهة  HDMIعدد 1
منفذ صغير ( إستيريو) ×1
منفذ صغير ( إستيريو) ×1
مسمار  D-sub 9عدد 1
2W x 2 stereo
2W RMS 4Ω x 2
AC 100–240 V(Max. 3.8A),50/60 Hz
)41°F~95°F (5°C~35°C
0 ~ 80 %
)-4°F~140°F (-20°C~60°C
0 ~ 85 %
من نوع  AAAا و  LR03فولتيه  ، 1.5قاعديه عدد .2
16.4' (5 m)/±30
)52mm (W) x 18mm (H) x 110mm (D
 67غرام ( مع البطاريه )

ﺍﻝﻡﻝﺡﻕ

ﺩﻝﻱﻝ ﺍﻝﻡﺱﺕﺥﺩﻡ (ﻕﺭﺹ ﺱﻱ ﺩﻱ)

BD430
BD450
BD460

5

ﺱﻝﻙ ﻁﺍﻕﺓ ﺕﻱﺍﺭ ﻡﺕﺭﺩﺩ

ﺍﻝﺡﻡﺭﺍء ﻭﺏﻁﺍﺭﻱﺓ

ﺱﻝﻙ ﺕﻭﺹﻱﻝ RGB

ﻍﻁﺍء ﺍﻝﻉﺩﺱﺍﺕ

ﺱﻝﺱﻝﻩ ﻍﻁﺍء ﺍﻝﻉﺩﺱﻩ

ﻡﺱﻡﺍﺭ ﺍﻝﺱﻕﻑ

ﻡﺡﺕﻭﻯ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻉﻥﺍﺹﺭ ﺍﻝﺥﻁﺭﺓ
ﺇﺱﻡ ﺍﻝﺝﺯء

ﺍﻝﺝﺱﻡ

ﺍﻝﻡﻝﺡﻕﺍﺕ
○:
×:

ﻡﺝﻡﻉ ﻝﻭﺡﺓ ﺍﻝﺩﻭﺍﺉﺭ
ﺃﺝﺯﺍء ﺃﺥﺭﻯ
ﺝﻩﺍﺯ ﺍﻝﺕﺡﻙﻡ ﻉﻥ ﺏﻉﺩ
ﺍﻝﺱﻝﻙ

.2006
.T11363-2006

Pb
○
○
×
○
×
×
×

Hg
○
○
×
○
○
○
○

ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻉﻥﺍﺹﺭ ﺍﻝﺥﻁﺭﺓ
Cr6+
Cd
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

PBB
○
○
○
○
○
○
○

PBDE
○
○
○
○
○
○
○
SJ/T11363SJ/
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الملحق
األبعاد

الوحدة  :ملم
فتحة البراغي المستخدمة عند
التثبيت في السقف
البرغيM6 :
العمق10.0 :
101.2

167.5

327.4

90.9

75.5

107
15
241

92
68.5

41.5
4-M4x10

مذكرة رمز التعريف الشخصي
قم بكتابة رمز التعريف الشخصي في الفراغ التالي وأحفظة ،الرجاء اإلتصال بمركز اإلصالح.
رمز التعريف الشخصي اإلفتراضي هو *111
قفل رمز التعريف الشخصي
رمز التعريف الشخصي اإلفتراضي هو *111
قفل رمز التعريف الشخصي للشعار

* إذا تغير الرمز المكون من  3أرقام ،فإن رمز التعريف
الشخصي اإلفتراضي سيصبح غير فعال.
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الملحق
طريقة التحكم RS232
مالحظة :قم بتوصيل الكمبيوتر وجهاز العرض بكابل المنفذ التسلسلي (دبابيس أنثى -إلى -أنثى) للتحكم بجهاز العرض والكمبيوتر.
 .1التوصيل
 1.1إعدادات المنفذ
العنصر
الطريقة

القيمة
اإلتصاالت غير المتزامنة

بايتات في الثانية
بايتات البيانات
التكافؤ (تعادل القيمة)
بايتات التوقف
التحكم في تدفق البيانات

19200
8
ال يوجد
1
ال يوجد

 1.1توصيل االسالك
يستخدم كابل  RS232المتقاطع

ﻣﻨﻔﺬ ﺗﺤﻜﻢ
ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﻘﺎﻁ

)ﺩﺑﺎﺑﻴﺲ (D-Sub 9

ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

)ﺩﺑﺎﺑﻴﺲ (D-Sub 9
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الملحق
 .2األوامر
حساسية التمييز بين الحروف الكبيرة والصغيرة ،كل أمر ينتهي بـ [( ]CRمرصد) .مهلة كل أمر هي ثانية واحدة .اذا كنت ترغب في إلغاء اعدادات
المهلة مؤقتاً .الرجاء إرسال "( .]CR["!#يجب أن يتم ارسالها خالل ثانية واحدة).
االمر
A00
A01
A02
A05
A06
A07
A33
A34
A36
 AWمنفذ الكمبيوتر
 AWمنفذ الشاشة
A8E
A8F
A1C
A1D
AR1
 AWبدء التشغيل تلقائيا
A43
A44
A0D
A0E
A8A
A0B
 2.1تشغيل الطاقة
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

العنصر
تشغيل الطاقة
إيقاف الطاقة
( ايقاف الطاقة فوراً)
إيقاف الطاقة
RGB1
RGB2
المكونات
الفيديو
الفيديو اس
HDMI
 :RGB 2ادخال
 :RGB 2اخراج
االنحراف ↑
االنحراف ↓
تشغيل القائمة
اليزال يعمل
اليزالمطفأ
االعداد التلقائي
تشغيل التجميد
إيقاف التجميد
تشغيل الشاشة الفارغة
إيقاف الشاشة الفارغة
المؤقت
كتم الصوت

االمر
A0C
يعيبط ةبمللا AW
 AWضع اللمبة إقتصادي
A30
A31
A09
A0A
هشاشلا ضرع AW
 AWملء الشاشه
شاشة AWطبيعي
شاشة AWمخصص
A19
A11
A12
A39
A3A
A3B
A3C
A3D
A3F
ةشاشلا لك *AW 1610
شاشة  AWعرض طبيعي*
أجل BD460فقط

العنصر

تفعيل الصوت

وضع اللمبة طبيعي
وضع اللمبة إقتصادي
التكبير الرقمي +
التكبير الرقمي -
رفع مستوى الصوت
حفض مستوى الصوت
16:9
4:3
طبيعي
مخصص
حركي
طبيعي ( تحديد الصوره)
سينما
السبورة الملونة
التنقل لليمين
التنقل لليسار
التنقل لألعلى
التنقل لألسفل
تحديد
كل الشاشة
عرض طبيعي

)“A00”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x30 0x0d
تشغيل الطاقة عندما يكون جهاز االسقاط في وضع االستعداد
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.2إيقاف تشغيل الطاقة (إيقاف تشغيل الطاقة فوراً)
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A01”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x31 0x0d
إيقاف تشغيل الطاقة فوراً
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.3إيقاف تشغيل الطاقة
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة
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)“A02”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x32 0x0d
يتم عرض (إيقاف تشغيل الطاقة ؟) عند ارسال االمر ،مثل ضغط زر "الطاقة".
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

الملحق
RGB 1 2.4
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة
RGB 2 2.5
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A05”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x35 0x0d
تغيير اإلدخال إلى "."RGB 1
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG
)“A06”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x36 0x0d
تغيير اإلدخال إلى "."RGB 2
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.6المكونات
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A07”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x37 0x0d
تغيير اإلدخال إلى " المكونات".
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.7الفيديو
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A33”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x33 0x0d
تغيير اإلدخال إلى " الفيديو".
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.8فيديو اس
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A34”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x34 0x0d
تغيير اإلدخال إلى " فيديو اس".
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

HDMI 2.9
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A36”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x36 0x0d
تغيير اإلدخال إلى " ."HDMI
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 :RGB 2 2.10ادخال
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

]“AW TERMINAL COMPUTER”[CR
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x54 0x45 0x52 0x4D 0x49 0x4E 0x41 0x4C
)0x20 0x43 0x4F 0x4D 0x50 0x55 0x54 0x45 0x52 0x0d
تغيير إلى " المنفذ :2إدخال".
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 :RGB 2 2.11اخراج
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

]“AW TERMINAL MONITOR”[CR
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x54 0x45 0x52 0x4D 0x49 0x4E 0x41 0x4C
)0x20 0x4D 0x4F 0x4E 0x49 0x54 0x4F 0x52 0x0d
تغيير إلى " المنفذ :2إخراج".
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG
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 2.12اإلنحراف ↑
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A8E”[CR] (Hex:0x41 0x38 0x45 0x0d
اإلنحراف ↑
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.13اإلنحراف ↓
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A8F”[CR] (Hex:0x41 0x38 0x46 0x0d
اإلنحراف ↓
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.14تشغيل القائمة
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A1C”[CR] (Hex:0x41 0x31 0x43 0x0d
فتح قائمة العرض على الشاشة
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.15إيقاف القائمة
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A1D”[CR] (Hex:0x41 0x31 0x44 0x0d
إغالق قائمة العرض على الشاشة
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.16قراءة وضع االدخال
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“AR1”[CR] (Hex:0x41 0x52 0x31 0x0d
الحصول على وضع اإلدخال الحالي،
 -4 RGB2 -3 RGB1 -2 HDMI -1المكون  -S -5فيديو  -6فيديو RGBHV -7
[CR] : HDMI 1
OK
[CR] :RGB 1 2
[CR] :RGB 2 3
 : ]CR[ 4المكون
 -[CR] :S 5فيديو
 : ]CR[ 6فيديو
[CR] :RGBHV 7
“?” []CR
NG

 2.17االعداد التلقائي
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

]“AW AUTOSETUP START”[CR
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x41 0x55 0x54 0x4F 0x53 0x45 0x54 0x55
)0x50 0x20 0x53 0x54 0x41 0x52 0x54 0x0d
بدء وظيفة االعداد التلقائي
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.18اليزال يعمل
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة
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)“A43”[CR] (Hex:0x41 0x34 0x33 0x0d
اليزال يعمل
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

الملحق
 2.19اليزالمطفأ
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A44”[CR] (Hex:0x41 0x34 0x34 0x0d
اليزالمطفأ
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.20تشغيل الشاشة الفارغة
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A0D”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x44 0x0d
كتم الفيديو
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.21إيقاف الشاشة الفارغة
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A0E”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x45 0x0d
إلغاء كتم الفيديو
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.22المؤقت
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A8A”[CR] (Hex:0x41 0x38 0x41 0x0d
بدء ← توقف ← إيقاف تشغيل ← بدء...
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.23كتم الصوت
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A0B”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x42 0x0d
توصلا متك.
]"-" [CR
OK
]“?” [CR
NG

 2.24تفعيل الصوت
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A0C”[CR] (Hex: 0x41 0x30 0x43 0x0d
توصلا ليعفت.
]"-" [CR
OK
]“?” [CR
NG

 2.25وضع اللمبة طبيعي
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

]“AW LAMPMODE NORMAL”[CR
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x4C 0x41 0x4D 0x50 0x4D 0x4F 0x44 0x45
)0x20 0x4E 0x4F 0x52 0x4D 0x41 0x4C 0x0d
تغيير وضع اللمبة إلى "طبيعي".
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG
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 2.26وضع اللمبة إقتصادي
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

]“AW LAMPMODE ECO”[CR
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x4C 0x41 0x4D 0x50 0x4D 0x4F 0x44 0x45
)0x20 0x45 0x43 0x4F 0x0d
التفاصيل
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.27تكبير رقمي+
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A30”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x30 0x0d
تكبير رقمي+
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.28تكبير رقمي-
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A31”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x31 0x0d
تكبير رقمي-
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.29رفع مستوى الصوت
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A09”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x39 0x0d
رفع مستوى الصوت
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.30خفض مستوى الصوت
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A0A”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x41 0x0d
خفض مستوى الصوت
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

16:9 2.31
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

]“AW SCREEN WIDE”[CR
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x57
)0x49 0x44 0x45 0x0d
حجم شاشة "عريض"
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

4:3 2.32
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة
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]“AW SCREEN FULL”[CR
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x46
)0x55 0x4C 0x4C 0x0d
حجم شاشة "ملء".
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

الملحق
 2.33حركي
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

]“AW SCREEN NORMAL”[CR
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x4E
)0x4F 0x52 0x4D 0x4C 0x0d
حجم شاشة "طبيعي"
"]CR[ "000
OK
“?” []CR
NG

 2.34طبيعي
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

]“AW SCREEN CUSTOM”[CR
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x43
)0x55 0x53 0x54 0x4F 0x4D 0x0d
حجم شاشة "مخصص"
"]CR[ "000
OK
“?” []CR
NG

 2.35حركي
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A19”[CR] (Hex:0x41 0x31 0x39 0x0d
وضع تحديد الصورة "حركي".
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.36طبيعي
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A11”[CR] (Hex:0x41 0x31 0x31 0x0d
وضع تحديد الصورة "طبيعي".
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.37سينما
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A12”[CR] (Hex:0x41 0x31 0x32 0x0d
وضع تحديد الصورة "سينما".
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.38السبورة الملونة
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A39”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x39 0x0d
وضع تحديد الصورة "لوحة االلوان".
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.39التنقل ►
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A3A”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x41 0x0d
►
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG
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 2.40التنقل ◄
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A3B”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x42 0x0d
◄
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.41التنقل ▲
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A3C”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x43 0x0d
▲
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.42التنقل▼
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A3D”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x44 0x0d
▼
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.43تحديد
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

)“A3F”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x46 0x0d
تحديد
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.44شاشة كاملة
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة

"1610 AWةشاشلا لك"
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x01
)0x06 0x01 0x00 0x46 0x55 0x4C 0x4C 0x0d
حجم الشاشة " كل الشاشة".
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

 2.45عرض طبيعي
االمر
التفاصيل
القيم المرتجعة
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]" [CRةشاشلل يعيبط ضرع " AW
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x4E
)0x41 0x54 0x55 0x52 0x41 0x4C 0x20 0x57 0x49 0x44 0x45 0x0d
الشاشة حجم " عرض طبيعي"
“]CR[ ”-
OK
“?” []CR
NG

الموديل والرقم السري لجهاز اإلسقاط هذا موجودين خلف جهاز
اإلسقاط أو على أحد جانبية .قم بتسجيله في األسفل في حال الحاجة
للخدمة

الموديل:
الرقم السري:
www.lg.com

