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ایمنی

عالمت صاعقه با یک پیکان در نوک که درون مثلث متساوی االضالع قرار دارد، برای این است که 
به کاربر اخطار دهد "ولتاژ خطرناک" بدون عایق درون محفظه دستگاه موجود است و قدرت آن به 

اندازه ای است که خطر برق گرفتگی برای فرد ایجاد نماید.

عالمت تعجب درون مثلث متساوی االضالع نشان دهنده اخطار به کاربر در مورد وجود دستورالعمل 
های مهمی برای کارکرد و نگهداری )سرویس( در دفترچه های همراه دستگاه است.

لطفاً تمامی هشدارها، اقدامات احتیاطی و اصول نگهداری پیشنهاد شده در این دفترچه راهنمای کاربر را دنبال کنید.

دستورالعمل های ایمنی مهم
جلوی شکاف های تهویه دستگاه را نگیرید. برای اطمینان از عملکرد صحیح پروژکتور و برای محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد  �

دستگاه، توصیه می شود پروژکتور را در محلی نصب کنید که تهویه و گردش هوا در آن مسدود نباشد. به عنوان مثال، پروژکتور را روی 
میز شلوغ، مبل، تخت خواب و غیره قرار ندهید. پروژکتور را درون فضای بسته ای همچون قفسه کتاب یا کابینت که جریان هوا در آن 

گردش ندارد، نگذارید.

برای کاهش احتمال بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی، پروژکتور را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید. دستگاه را در نزدیکی منابع  �
گرمایی همچون رادیاتورها، بخاری ها، فر یا هر وسیله دیگری همچون آمپلی فایر که از خود حرارت تولید می کند، نصب نکنید.

اجازه ندهید اشیا یا مایعات وارد پروژکتور شوند. آنها می توانند با نقاط دارای ولتاژ باال تماس پیدا کرده و با برقراری اتصال کوتاه باعث  �
بروز آتش سوزی یا شوک الکتریکی شوند.

تحت شرایط زیر استفاده نکنید: �
در محیط های شدیداً گرم، سرد یا مرطوب. ±

)i( اطمینان یابید که دمای محیط مابین 5° - 40° درجه سلسیوس باشد

)ii( رطوبت نسبی، میزان 10% ~ 85% است

در محیط های دارای گرد و خاک بیش از حد. ±

نزدیک هر وسیله ای که میدان مغناطیسی قوی تولید می کند. ±

در معرض تابش مستقیم آفتاب. ±

در صورتی که دستگاه در قسمت بدنه آسیب دیده یا صدمه دیده است، از آن استفاده نکنید. آسیب یا صدمه به دستگاه شامل موارد زیر است  �
)اما به آنها محدود نمی شود(: 

دستگاه افتاده باشد. ±

سیم برق یا دوشاخه صدمه دیده باشد. ±

روی پروژکتور مایعات ریخته باشد. ±

پروژکتور در معرض باران یا رطوبت بوده است. ±

شیئی به درون پروژکتور افتاده است یا چیزی درون آن شل شده است. ±

پروژکتور را روی یک سطح بی ثبات قرار ندهید. ممکن است پروژکتور از روی سطح بیافتد و منجر به آسیب شود یا ممکن است پروژکتور  �
آسیب ببیند.

جلوی نوری را که در هنگام عمکلیات از لنزهای پروژکتور بیرون می آیند، مسدود نکنید. این نور سبب گرم شدن اجسام می شود، ممکن  �
است آنها را ذوب کند، باعث ایجاد سوختگی یا آتش سوزی شود.

لطفاً پروژکتور را باز یا قطعات آن را پیاده نکنید، زیرا ممکن است باعث بروز برق گرفتگی شود. �

سعی نکنید خودتان دستگاه را سرویس کنید. باز کردن یا برداشتن پوشش دستگاه ممکن است شما را در معرض ولتاژ خطرناک یا خطرات  �
دیگر قرار دهد. پیش از ارسال دستگاه برای تعمیر، لطفاً با Optoma تماس بگیرید.

برای مشاهده عالیم مربوط به ایمنی، بدنه دستگاه را ببینید. �

دستگاه را تنها پرسنل تعمیرات مجاز باید تعمیر کنند. �

تنها از ضمایم/لوازم فرعی تعیین شده توسط تولید کننده استفاده کنید. �

در طول عملیات به طور مستقیم به لنزهای پروژکتور نگاه نکنید. نور درخشان ممکن است به چشمان شما آسیب وارد کند. �

این پروژکتور خود می تواند منبع نور را تشخیص دهد. �
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در هنگام خاموش کردن پروژکتور، لطفاً دقت کنید که چرخه خنک سازی پیش از قطع برق تکمیل شده باشد. 90 ثانیه به پروژکتور فرصت  �
دهید تا خنک شود.

پیش از تمیز کردن دستگاه، آن را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید. �

برای تمیز کردن قسمت نمایشگر، از یک پارچه نرم و مایع شستشوی ضعیف استفاده کنید. از پاک کننده های ساینده، موم یا حالل ها برای  �
تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

اگر از دستگاه برای مدت طوالنی استفاده نمی کنید، آن را از برق بکشید. �

پروژکتور را در مکان هایی که احتمال لرزش یا برق گرفتگی در آنجا وجود دارد، نصب نکنید. �

با دست های بدون محافظ به لنز دست نزنید. �

قبل از نگهداری، باتری/بارتی ها را از کنترل از راه دور بیرون بیاورید. اگر باتری/باتری ها برای مدت طوالنی در کنترل از راه دور باقی  �
بمانند، ممکن است نشت کنند.

در مکان هایی که ممکن است دود ناشی از نفت یا سیگار در آنجا وجود داشته باشد از پروژکتور استفاده نکنید یا پروژکتور را نگهداری  �
نکنید، زیرا ممکن است اثر منفی روی کیفیت عملکرد پروژکتور بگذارد.

لطفاً دستورالعمل نصب و راه اندازی صحیح پروژکتور را رعایت کنید زیرا نصب غیر استاندارد می تواند بر عملکرد پروژکتور تاثیر  �
بگذارد.

از یک نوار قدرت و یا محافظ نوسان استفاده کنید. زیرا قطع برق و افت توان برق می تواند همه دستگاه ها را خراب کند. �

اطالعات ایمنی تابش لیزر
بجز عملکرد LIP گروه ریسک 2 که در IEC 62471-5:Ed. 1.0 تعریف شده است، از CFR 1040.10 21 و 1040.11 تبعیت می  �

کند. برای کسب اطالعات بیشتر به اعالمیه لیزر شماره 57 به تاریخ 8 مه 2019 مراجعه کنید.

IEC 60825-1:2014 CLASS 1 LASER PRODUCT RISK GROUP 2
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as a Risk Group 2 
LIP as defined in IEC 62471-5:Ed. 1.0. For more information see Laser Notice No. 57, 
dated May 8, 2019.

IEC 60825-1:2014 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 GROUPE DE RISQUE 2
Conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, à l'exception de la conformité en 
tant que PIL du groupe de risque 2 définie dans la CEI 62471-5: Ed. 1,0. Pour plus 
d'informations, voir l'avis au laser n ° 57 du 8 mai 2019.

IEC 60825-1:2014 1 RG2
IEC 62471-5:Ed.1.0 RG2 LIP , 21 CFR 1040.10

1040.11 2019 5 8 57 .

IEC 60825-1:2014 1 RG2
IEC 62471-5:Ed.1.0 RG2 LIP , 21 CFR 1040.10

1040.11 2019 5 8 57 .

اگر از این قوانین پیروی نکنید ممکن است دچار مرگ یا جراحت بسیار شدید شوید.
این پروژکتور دارای مادول لیزر داخلی کالس 4 است. جدا کردن قطعات یا ایجاد اصالحات در آن بسیار خطرناک است و هرگز نباید چنین  �

کاری انجام دهید.
هرگونه عملیات یا اصالحاتی که به طور کامل بر اساس دستورالعمل های عنوان شده در راهنمای کاربر نباشد، ممکن است باعث شود در  �

معرض تابش خطرناک نور لیزر قرار بگیرید.
از جدا کردن قطعات یا باز کردن پروژکتور خودداری کنید زیرا این امر باعث می شود به خاطر قرار گرفتن در معرض تابش نور لیزر  �

دچار آسیب شوید.
وقتی پروژکتور روشن است به اشعه نور آن خیره نشوید. این نور ممکن است باعث ایجاد آسیب دائمی در چشمتان شود. �
وقتی پروژکتور را روشن می کنید، بررسی کنید هیچکس در محدوده پخش به لنز نگاه نکند. �
اگر از روش مناسب برای کنترل، تنظیم یا عملکرد دستگاه پیروی نکنید ممکن است به خاطر قرار گرفتن در معرض تابش نور لیزر دچار  �

آسیب شوید.
دستورالعمل های مناسب برای سرهم بندی کردن، عملیات دستگاه و کارکرد آن شامل هشدارهای شفاف در مورد موارد احتیاط همگی برای  �

جلوگیری از قرار گرفتن در معرض تابش نور لیزر هستند.
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� 
RG2 1 کالس IEC 60825-1: 2014 

IEC 62471-5:2015 RG2
سایر اطالعات در مورد مراقبت از کودکان، خیره نشدن به دستگاه و عدم استفاده از وسایل کمک دیداری. �
سایر دستورالعمل ها در مورد نصب دستگاه در جایی که در دسترس کودکان نباشد. �
اعالمیه ای برای مراقبت از کودکان ارائه شده است و اینکه هرگز اجازه ندهید از هیچ فاصله ای از پروژکتور به نور پخش شده  �

از آن خیره شوند.
اعالمیه ای برای استفاده از موارد احتیاط هنگام استفاده از کنترل از راه دور برای راه اندازی پروژکتور در مقابل لنز پخش  �

ارائه شده است.
اعالمیه ای برای کاربر ارائه شده است تا از وسایل کمک دیداری مانند دوربین یا تلسکوپ در مقابل نور پخش شده از دستگاه  �

استفاده نشود.
مانند هر منبع نور دیگری، به RG2 IEC 62471-5:2015 مستقیم نگاه نکنید. �
هشدار: باالتر از محل دسترس کودکان نصب کنید. توصیه می شود این دستگاه را در محل سقف نصب کنید تا باالتر از زاویه  �

دید کودکان قرار بگیرد.

اطالعات ایمنی سه بعدي
لطفاً قبل از اینکه شما یا کودک شما از قابلیت ی سه بعدي استفاده کنید، تمام هشدارها و اقدامات احتیاطی توصیه شده را رعایت نمایید. 

هشدار
کودکان و نوجوانان ممکن است بیشتر در معرض مشکالت سالمت در ارتباط با مشاهده سه بعدي قرار بگیرند و باید در هنگام مشاهده این تصاویر، تحت 

کنترل دقیق باشند.

هشدار در مورد بیماری صرع حساس به نور و سایر خطرهای سالمت
ممکن است برخی از مشاهده کنندگان هنگامی که در برابر تصاویر چشمک زن یا نورهای موجود در برخی از تصاویر پروژکتور را بازی  �

های ویدیویی قرار می گیرند، دچار حمله صرع یا حمله قلبی شوند. اگر به بیماری صرع یا حمالت قلبی دچار شده اید یا سابقه چنین مواردی 
در خانواده شما وجود دارد، لطفاً قبل از استفاده از عملکرد سه بعدي با پزشک متخصص خود تماس بگیرید.

حتی افرادی که شخصاً یا در خانواده خود دچار بیماری صرع یا حمله قلبی نشده اند، ممکن است در برخی از شرایط نامشخص دچار صرع  �
حساس به نور شوند.

زنان باردار، افراد مسن، افرادی که از مشکالت حاد پزشکی رنج می برند یا کسانی که دچار بیخوابی هستند یا اینکه الکل مصرف کرده اند،  �
نباید از عملکرد 3 بعدی این دستگاه استفاده کنند.

در صورتی که با هرکدام از عالئم زیر روبرو شدید، فوراً مشاهده تصاویر سه بعدي را متوقف کرده و با یک پزشک متخص مشورت کنید:  �
)1( انحراف در دید؛ )2( سردرد خفیف؛ )3( سرگیچه؛ )4( حرکات غیرارادی مانند حرکت چشم یا گرفتگی عضالت؛ )5( سردرگمی؛ )6( 

حالت تهوع؛ )7( از دست دادن هوشیاری؛ )8( استفراغ؛ )9( دل درد؛ و/یا )10( فراموش کردن جهت. ممکن است کودکان و نوجوانان بیشتر 
در معرض چنین عالئمی باشند. والدین باید مراقب فرزندان خود باشند و از آنها بپرسند که آیا دچار چنین عالئمی شده اند یا خیر.

همچنین مشاهده تصاویر سه بعدي ممکن است سبب ایجاد مشکل در دفع، تأثیر بر آگاهی، کشش چشم و یا کم شدن ثبات در هنگام نشستن شود.  �
توصیه می شود که کاربران چندین بار نفس عمیق بکشند تا احتمال بروز چنین مشکالتی کم شود. اگر در چشمان خود آثار خستگی یا خشکی 

مشاهده می کنید یا اگر عالئم باال را مشاهده کردید، فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کرده و حداقل تا سی دقیقه پس از بروز این عالئم، 
مجدداً از دستگاه استفاده نکنید.

مشاهده سه بعدي در حالی که در فاصله بسیار نزدیکی به دستگاه هستید و برای مدت زمان طوالنی، می تواند بر بینایی شما تأثیر بگذارد.  �
فاصله مناسب برای مشاهده باید حداقل سه برابر اندازه صفحه باشد. توصیه می شود که چشمان شما در هنگام مشاهده با صفحه هم تراز باشد.

مشاهده تصاویر سه بعدي در حالی که عینک سه بعدي زده اید برای مدت زمان طوالنی، می تواند سبب ایجاد سردرد و خستگی شود. اگر  �
دچار خستگی، سردرد یا سرگیچه هستید، مشاهده تصاویر سه بعدي را متوقف کرده و استراحت کنید.

از به کار بردن عینک های سه بعدي برای هر هدفی بجز مشاهده تصاویر سه بعدي خودداری کنید. �



7فارسی

پوشیدن عینک های سه بعدي برای انجام کارهای دیگر )بعنوان عینک معمولی، عینک ضدآفتاب، عینک محافظ و دیگر موارد( ممکن است  �
از لحاظ فیزیکی خطرناک باشد و بینایی شما را تضعیف کند.

مشاهده تصاویر سه بعدي می تواند در بعضی از مشاهده کنندگان سبب ایجاد انحراف در بینایی شود. همچنین، پروژکتور سه بعدي خود را در  �
نزدیکی دیوار، کابل، بالکن یا دیگر اجسامی که ممکن است دور آن پیچیده شود، به آن برخورد کند، زمین بیفتد یا بشکند، قرار ندهید.

حق نسخه برداری
این نشریه، از جمله تمام عکس ها، تصاویر و نرم افزار، تحت حفاظت قوانین حق تکثیر بین المللی قرار دارد، و تمام حقوق آن محفوظ است. این راهنما، یا هر 

یک از مطالب مندرج در آن، را نمی توان بدون اخذ رضایت کتبی از نویسنده تکثیر کرد.

© حق تکثیر 2019

سلب مسئولیت
اطالعات موجود در این سند می تواند بدون اطالع قبلی تغییر کند. سازنده هیچگونه مسئولیتی در قبال ارائه یا تضمین محتویات آن بر عهده ندارد و به ویژه از 
هر گونه ضمانت ضمنی تجاری بودن یا تناسب آن با یک هدف خاص سلب مسئولیت می کند. سازنده از حق تجدید نظر این نشریه و اعمال تغییرات گاه به گاه 

در محتویات آن برخوردار است بدون اینکه ملزم باشد افراد را از چنین تجدیدنظر یا تغییراتی مطلع سازد.

شناسایی عالمت تجاری
Kensington یک عالمت تجاری ثبت شده آمریکا برای شرکت برند ACCO با ثبت مجاز و برنامه های در حال بررسی در سایر کشورها در سراسر جهان 

می باشد.

 HDMI Licensing LLCمارک های تجاری یا مارک های تجاری ثبت شده ،High-Definition Multimedia Interface و  HDMI Logo، HDMI
در ایاالت متحده آمریکا و سایر کشورها هستند.

 Texas Instruments عالمت تجاری BrilliantColorTM هستند و Texas Instruments عالیم تجاری ثبت شده DLP و لوگوی  DLP Link، DLP® 
است.

Mobile High-Definition Link، MHL  و لوگوی MHL عالئم تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده شرکت MHL Licensing, LLC هستند.

سایر نام های محصول که در این راهنما از آنها استفاده شده است، اموال مالکان مربوطه آنها بوده و شناخته شده هستند.

FCC
 FCC عنوان شده در بخش 15 از قوانین B این دستگاه تست شده و نتایج نشان داده است که با محدودیت های موجود برای دستگاه های دیجیتالی کالس
مطابقت دارد. محدودیت های یاد شده برای ایجاد ایمنی مناسب در برابر مداخله زیان بخش برای نصب خانگی وضع شده اند. این دستگاه انرژی فرکانس 

رادیویی را تولید، استفاده و پخش می کند و در صورتی که طبق دستورالعمل ارائه شده نصب و استفاده نگردد، ممکن است برای دستگاه های رادیویی مداخله 
زیان بخش تولید کند.

با این حال، ضمانتی وجود ندارد که در صورت نصب درست هم مداخله صورت نگیرد. در صورتی که دستگاه مداخله زیان بخش برای رادیو و تلویزیون تولید 
کند که می توان آن را با خاموش و روشن کردن مجدد دستگاه مشخص کرد، توصیه می شود مداخله را با استفاده از یک یا چند راه حل زیر بر طرف نماید:

جهت آنتن دستگاه را عوض کنید یا در مکان دیگری قرار دهید. �

فاصله میان دستگاه و دریافت کننده را افزایش دهید. �

دستگاه را به پریزی وصل کنید که مدار آن با مدار پریزی که دریافت کننده به آن متصل است، متفاوت باشد. �

برای راهنمایی با فروشنده با تعمیر کار ماهر رادیو و تلویزیون مشورت کنید. �

اخطار: کابل های محافظت شده
به منظور رعایت قوانین FCC، تمامی اتصاالت به دستگاههای دیگر باید با استفاده از کابل های محافظت شده صورت گیرد.
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احتیاط
 Federal Communications ایجاد تغییرات و اصالحاتی که به تایید شرکت سازنده نرسیده باشد، اختیار کاربر در استفاده از پروژکتور را که بر اساس

Commission به او داده شده است، از او سلب می کند.

شرایط استفاده
این دستگاه با بخش 15 قوانین FCC مطابقت دارد. استفاده از دستگاه با پذیرش شرایط زیر امکان پذیر است:

1- دستگاه نباید باعث بروز مداخله زیان بخش شود و

2- این دستگاه باید هر گونه مداخله ای را بپذیرد؛ از جمله مداخله ای که باعث بروز عملکرد ناخوشایند شود.

اخطار: کاربران در کانادا
این دستگاه دیجیتال کالس B از قوانین Canadian ICES-003 تبعیت می کند.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

بیانیه تبعیت برای کشورهای اتحادیه اروپا
دستورالعمل EMC 2014/30/EC )شامل اصالحات( �

�  2014/53/EU دستورالعمل ولتاژ پایین

EU/2014/53  قرمز )اگر دستگاه دارای عملکرد RF باشد( �

WEEE
دستورالعمل دفع

برای دور انداختن، دستگاه را به سطل زباله نیندازید. برای به حداقل رساندن آلودگی و محافظت هر چه بیشتر از محیط زیست، لطفاً دستگاه را 
بازیافت کنید.
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معرفی

نمای کلی جعبه محصول
با دقت بسته بندی را باز کنید و مطمئن شوید که تمام موارد فهرست شده در زیر در قسمت لوازم جانبی استاندارد را دارید. برخی از موارد در قسمت لوازم 

جانبی اختیاری ممکن است بسته به مدل، مشخصات و منطقه خرید شما موجود نباشند. لطفاً موضوع را با محل خرید خود بررسی کنید. برخی از لوازم جانبی 
ممکن است در منطقه های مختلف متفاوت باشند. 

کارت ضمانت فقط در برخی مناطق خاص عرضه می شود. لطفاً برای دریافت اطالعات بیشتر، با فروشنده خود تماس بگیرید.

لوازم جانبی استاندارد

لوازم جانبی اختیاری

توجه:  
بسته به مدل، مشخصات و منطقه، لوازم جانبی های اختیاری متفاوت هستند. �

اسنادسیم برقکنترل از راه دورپروژکتور

کارت ضمانت* 	
راهنمای کاربر اولیه 	

UM کاغذی 	
F3

On

Geometric

Mode

Correction PIP/PBP

Off

F1 F2

AV Mute

ENTER

Source

Volume D Zoom

Info.

VGA

1
S-Video

2
HDMI1

3
HDMI2

HDMI3

Format Freeze Remote
ID All

HDBaseT

4
Video

5
DVI

6
BNC

7
YPbPr

8
DisplayPort

9
3D

0

Re-Sync

Menu

F3

توجه:  
کنترل از راه دور همراه با باتری ارائه می شود. �
* برای کسب اطالعات درباره ضمانت نامه اروپایی از وبسایت www.optoma.com دیدن کنید. �

کابل VGAکیف مخصوص حملدفترچه راهنمای کاربر CDدرپوش لنز

http://www.optoma.com
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معرفی

نمای کلی محصول

11

721 53 4
8 9 5

10
4

11

6

توجه:  

قسمت های ورودی و خروجی پروژکتور را مسدود نکنید. �
وقتی از پروژکتور در یک فضای بسته استفاده می کنید، حداقل 30 سانتی متر فضا در اطراف قسمت های ورودی و خروجی در نظر  �

بگیرید.

موردعددموردعدد
تهویه )ورودی( 7-روکش باالیی1-
اهرم زوم8-کلید چرخان فوکوس2-
پیچ جابجایی لنز9-لنز3-
تهویه )خروجی(10-گیرنده های مادون قرمز4-
پایه تنظیم شیب11-صفحه کلید5-
محل اتصاالت ورودی/خروجی6-
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معرفی

اتصال ها

(5V       1.5A)

AC-IN RJ-45 RS232 VGA

SERVICE

S / PDIF

AUDIO
IN

12V
OUT

AUDIO
OUT

USB
POWER OUT

HDMI 1

HDMI v1.4

HDMI 2

HDMI v2.0 4K/MHL

2

13

1 6 743 5 9 10 118

12

موردعددموردعدد
-1KensingtonTM 8-پورت قفلAUDIO IN رابط
رابط خروجی 12 ولت9-محل اتصال برق2-
-3RJ-45 رابط سرویس )*2(10-رابط
-4RS232 11-رابطS/PDIF رابط
5.1 آمپر( )*3(12-رابط HDMI 1 )4.1 ولت(5- خروجی برق USB )5 ولت
رابط 13AUDIO-OUT-رابط v2.0( 2 HDMI( MHL / 4K )*1؛*3(6-
-7VGA رابط

توجه:  
)*1( رابط HDMI 2 از HDCP2.2 و MHL V2.2 پشتیبانی می کند. �

)*2( برای ارتقای نرم افزار. �

)*MHL )3 و USB با برق مستقیم 5 ولت به ترتیب روشن می شوند. مثالً وقتی MHL روشن است USB برق مستقیم 5 ولت خاموش است  �
و وقتی برق مستقیم 5 ولت روشن است، MHL خاموش است.
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معرفی

صفحه کلید

7

8

1 2 43

56

موردعددموردعدد
انطباق مجدد5-چراغ روشن/خاموش و آماده به کار1-
کلیدهای انتخاب چهارجهتی6-منبع ورودی تصویر2-
چراغ لیزر7-فهرست3-
چراغ درجه حرارت8-تایید4-
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معرفی

کنترل از راه دور
برای مدل داده

F3

On

Geometric

Mode

Correction PIP/PBP

Off

F1 F2

AV Mute

ENTER

Source

Volume D Zoom

Info.

VGA

1
S-Video

2
HDMI1

3
HDMI2

HDMI3

Format Freeze Remote
ID All

HDBaseT

4
Video

5
DVI

6
BNC

7
YPbPr

8
DisplayPort

9
3D

0

Re-Sync

Menu

F3

10

1

2

3

4

5

6

8

7

9

11

34

33

32

31

12

13

15

14

16

19 2017 2118

27

26

29

30

28

25

24

23

22

موردعددموردعدد
YPbPr )پشتیبانی نمی شود(18-روشن1-
صفحه کلید عددی )0 تا 9(19-تصحیح هندسي2-
پورت نمایش )پشتیبانی نمی شود(20-دکمه تابع )F1( )قابل تعیین(3-
سه بعدي21-حالت4-
DVI )پشتیبانی نمی شود(22-کلیدهای انتخاب چهارجهتی5-
HDMI3 )پشتیبانی نمی شود(23-اطالعات6-
24HDMI1-دکمه تابع )F3( )قابل تعیین(7-
25HDMI2.منبع ورودی تصویر8-
شناسه راه دور / همه از راه دور26-فهرست9-
بزرگ نمایی دیجیتال -/+27-درجه صدا - / +10-
انطباق مجدد28-بي حركت11-
لیزر )پشتیبانی نمی شود(29-فرمت )نسبت ابعاد تصویر(12-
-13VGA-30تایید
-14S-Video-31حذف تصویر
-15HDBase-T-32)قابل تعیین( )F2( دکمه تابع
PIP/PBP )پشتیبانی نمی شود(33-ویدئو16-
خاموش کردنBNC-34 )پشتیبانی نمی شود(17-

برخی از کلیدها ممکن است برای مدل هایی که از این ویژگی ها پشتیبانی نمی کنند، عملکردی نداشته باشند.توجه:  
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معرفی

برای مدل خانگی

ON OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr

1

3

2

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

22

24

25

27

26

9

10

موردعددموردعدد
کاربر 153-روشن1-
كنتراست16-کاربر 22-
انتخاب حالت نمایش17-کاربر 31-
نسبت ابعاد تصویر18-شدت روشنایي4-
منوی سه بعدی روشن/خاموش19-تنظیم انحراف تصویر )پشتیبانی نمی شود(5-
زمان خاموشي20-بی صدا6-
درجه صدا +DB-21 )سیاه پویا(7-
انطباق مجدد22-منبع ورودی تصویر8-
کلیدهای انتخاب چهارجهتی23-تایید9-
درجه صدا -24-فهرست10-
-11HDMI1-25HDMI2
-12VGA1-26)پشتیبانی نمی شود( YPbPr
ویدیو )پشتیبانی نمی شود(VGA2-27 )پشتیبانی نمی شود(13-
خاموش کردن14-

برخی از کلیدها ممکن است برای مدل هایی که از این ویژگی ها پشتیبانی نمی کنند، عملکردی نداشته باشند.توجه:  
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نصب و راه اندازی

نصب پروژکتور
پروژکتور شما طوری طراحی شده است تا در یکی از چهار موقعیت احتمالی نصب شود.

طرح اتاق شما یا اولویت شخصی شما مشخص می شود که کدام محل را برای نصب انتخاب کنید. اندازه و موقعیت صفحه نمایش خود، محل خروجی برق 
مناسب، و نیز محل و فاصله بین پروژکتور و بقیه تجهیزات خود را در نظر بگیرید.

سقف جلوپایه جلو

سقف عقبپایه عقب

پروژکتور باید به طور صاف روی یک سطح و با زاویه 90 درجه / عمود بر صفحه نمایش قرار گیرد.

برای نحوه تعیین محل پروژکتور برای اندازه صفحه مشخص شده به جدول فاصله در صفحه 56 مراجعه کنید. �

برای نحوه تعیین اندازه صفحه برای اندازه صفحه مشخص شده به جدول فاصله در صفحه 56 مراجعه کنید. �

هرچه پروژکتور از صفحه دورتر باشد، اندازه صفحه پخش شده افزایش میابد و انحراف عمودی نیز بر همین اساس بیشتر خواهد شد.توجه:  

مهمم  
به غیر از نصب باالی پایه یا روی سقف، در جهات دیگر از پروژکتور استفاده نکنید. پروژکتور باید افقی بوده و به سمت جلو/عقب یا چپ/راست خم 
نشده باشد. هر جهت دیگری باعث نقض ضمانت نامه می شود و ممکن است طول عمر منبع نور پروژکتور یا پروژکتور را کوتاه کند. برای دریافت 

راهنمایی درباره نصب غیر استاندارد، لطفاً با Optoma تماس بگیرید.
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نصب و راه اندازی

نکاتی در مورد نصب پروژکتور

حداقل 30 سانتی متر فاصله در اطراف منفذ خروج هوا در نظر بگیرید. �

حداقل 
100میلیمتر 
)3.94 اینچ(

حداقل 
300 میلیمتر 
)11.81 اینچ(

حداقل 
300 میلیمتر 
)11.81 اینچ(

حداقل 
100میلیمتر 
)3.94 اینچ(

حداقل 
100 میلی متر 

)3.94 اینچ(

حداقل 
100میلیمتر 
)3.94 اینچ(

مطمئن شوید که منافذ ورود هوا، هوای گرم خارج شده از منفذ خروجی را دوباره به داخل نمی کشند. �

 هنگام استفاده از پروژکتور در محیط بسته، مطمئن شوید که دمای هوای محیط بسته از دمای کاری پروژکتور در هنگام کار تجاوز نکند  �
و منافذ ورود و خروج هوا مسدود نشده باشند.

همه محوطه ها باید ارزیابی گرمایی تایید شده را پشت سر بگذرانند تا اطمینان حاصل شود که پروژکتور، هوای خروجی را دوباره به داخل  �
نمی کشد، زیرا این کار باعث می شود حتی اگر دمای محوطه در محدوده دمای عملیاتی مورد تایید باشد، دستگاه خاموش شود.
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اتصال منابع به پروژکتور

(5V       1.5A)

AC-IN RJ-45 RS232 VGA

SERVICE

S / PDIF

AUDIO
IN

12V
OUT

AUDIO
OUT

USB
POWER OUT

HDMI 1

HDMI v1.4

HDMI 2

HDMI v2.0 4K/MHL

M
OLEX

M
OLEX

1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

موردعددموردعدد
-1HDMI 8-کابلS/PDIF کابل خروجی
-2HDMI / MHL 9-کابلUSB کابل برق
-3RCA کابل خروجی صدا10-کابل مولفه
-4VGA 11-کابل ورودیHDMI دانگل
کابل 12RS232-کابل ورودی صدا5-
کابل 13RJ-45-فیش برق مستقیم 12 ولت6-
-7USB سیم برق14-کابل
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تنظیم تصویر پروژکتور
ارتفاع تصویر

برای تنظیم ارتفاع تصویر، پروژکتور با پایه باال برنده مجهز است.

پایه قابل تنظیم که می خواهید تغییر دهید، در قسمت زیر پروژکتور پیدا کنید.- 1

پایه قابل تنظیم را در جهت عقربه های ساعت یا خالف آن بچرخانید تا پروژکتور باال یا پایین برود.- 2

پایه تنظیم شیب

حلقه تنظیم شیب

زوم، تغییر لنز و فوکوس
برای تنظیم اندازه و محل تصویر، کارهای زیر را انجام دهید:  �

a. محکم روی قسمت وسط روکش باالیی فشار دهید تا زبانه باز شود. سپس روکش باالیی را باز کنید.

اهرم زوم

تغییر لنز

b. برای تنظیم اندازه تصویر، اهرم زوم را در جهت یا خالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا اندازه تصویر پخش شده افزایش یا 
کاهش یابد.

c. برای تنظیم موقعیت تصویر، پیچ جابجایی لنز را در جهت یا خالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محل تصویر پخش شده به 
صورت عمودی تنظیم شود.
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برای تنظیم فوکوس، حلقه فوکوس را در جهت یا خالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که تصویر شفاف و قابل مشاهده  �
شود.

کلید چرخان فوکوس

تنظیم فوکوس

پروژکتور در فاصله 1.3 تا 9.3 متری فوکوس می کند.توجه:  
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راه اندازی از راه دور
نصب / تعویض باتری ها

دو باتری سایز AAA برای کنترل از راه دور ارائه می شود.

پوشش باتری موجود در پشت کنترل راه دور را جدا کنید.- 1
همانطور که نشان داده شده است، باتری AAA را در محفظه باتری قرار دهید.- 2
پوشش پشتی روی کنترل از راه دور را تعویض کنید.- 3

فقط با همان نوع باتری یا باتری های مشابه تعویض کنید.توجه:  

احتیاط
استفاده نامناسب از باتری ها می تواند سبب نشت شیمیایی یا انفجار شود. دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.

باتری هایی از نوع مختلف را با یکدیگر ترکیب نکنید. انواع مختلف باتری دارای مشخصات متفاوتی هستند. �

از باتری های کهنه و نو همراه با یکدیگر استفاده نکنید. ترکیب باتری های قدیمی و جدید می تواند طول عمر باتری های جدید را کوتاه کرده  �
یا سبب ایجاد نشت مواد شیمیایی در باتری های قدیمی شود. 

به محض خالی شدن باتری ها، آنها را بیرون بیاورید. مواد شیمیایی که از باتری ها بیرون می ریزند با پوست تماس برقرار می کنند و ممکن  �
است سبب ایجاد دانه هایی بر روی پوست شوند. در صورت مشاهده نشت مواد شیمیایی، با کمک یک پارچه به طور کامل آن را پاک کنید.

باتری های ارائه شده با این دستگاه ممکن است بسته به شرایط نگهداری از طول عمر کمتری برخوردار باشند. �

اگر برای مدت زمان طوالنی نمی خواهید از کنترل از راه دور استفاده کنید، باتری ها را بیرون بیاورید. �

هنگامی که باتری را دور می اندازید، از قوانین موجود در آن منطقه یا کشور تبعیت کنید. �

برد مؤثر
حسگر کنترل از راه دور مادون قرمز )IR( در قسمت جلو و عقب پروژکتور قرار دارد. مطمئن شوید که کنترل از راه دور را در یک زاویه بین 30 درجه 
عمود بر حسگر کنترل از راه دور IR نگه داشته اید تا بتواند به درستی کار کند. فاصله بین کنترل از راه دور و حسگر نباید بیشتر از 7 متر )~ 23 فوت( 

باشد.

مطمئن شوید که مانعی بین کنترل از راه دور و حسگر IR پروژکتور وجود ندارد زیرا ممکن است مانع دریافت پرتوی مادون قرمز شود. �

مطمئن شوید که فرستنده مادون قرمز کنترل از راه دور در معرض نور مستقیم خورشید یا المپ های فلورسنت نیستند. �

لطفاً دستگاه کنترل از راه دور را دور از المپ های فلورسنت با فاصله ای بیش از 2 متر قرار دهید، زیرا در غیر این صورت ممکن است  �
دستگاه کنترل از راه دور خراب شود.

اگر کنترل از راه دور به المپ های فلورسنت نوع-اینورتر نزدیک باشد، ممکن است گاهی اوقات کار نکند. �

اگر کنترل از راه دور و پروژکتور با یکدیگر فاصله بسیار کمی داشته باشند، کنترل از راه دور ممکن است کار نکند. �

وقتی شما کنترل از راه دور را رو به صفحه نمایش می گیرید، فاصله مؤثر بین کنترل از راه دور تا صفحه نمایش کمتر از 5 متر است و در  �
این فاصله پرتوهای IR به پروژکتور باز می گردند. با این حال، برد مؤثر ممکن است بسته به صفحه های نمایش تغییر کند.
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F3

On

Geometric

Mode

Correction

PIP/PBP

Off

F1

F2

AV MuteENTER

Source

Volume

D Zoom

Info.

VGA1 S-Video2 HDMI13 HDMI2

HDMI3

Format Freeze

Remote

ID

All

HDBaseT4

Video5

DVI6

BNC7 YPbPr8 DisplayPort

9

3D
0

Re-Sync

Menu

F3

F3

On

Geometric

Mode

Correction

PIP/PBP

Off

F1

F2

AV MuteENTER

Source

Volume

D Zoom

Info.

VGA1 S-Video2 HDMI13 HDMI2

HDMI3

Format Freeze

Remote

ID

All

HDBaseT4

Video5

DVI6

BNC7 YPbPr8 DisplayPort

9

3D
0

Re-Sync

Menu

F3

تقریباً ±15 درجه

تقریباً ±15 درجه



فارسی 22

استفاده از پروژکتور

روشن/خاموش کردن پروژکتور

F3

On

Geometric

Mode

Correction PIP/PBP

Off

F1 F2

AV Mute

ENTER

Source

Volume D Zoom

Info.

VGA

1
S-Video

2
HDMI1

3
HDMI2

HDMI3

Format Freeze Remote
ID All

HDBaseT

4
Video

5
DVI

6
BNC

7
YPbPr

8
DisplayPort

9
3D

0

Re-Sync

Menu

F3

یا

درپوش لنز

F3

On

Geometric

Mode

Correction PIP/PBP

Off

F1 F2

AV Mute

ENTER

Source

Volume D Zoom

Info.

VGA

1
S-Video

2
HDMI1

3
HDMI2

HDMI3

Format Freeze Remote
ID All

HDBaseT

4
Video

5
DVI

6
BNC

7
YPbPr

8
DisplayPort

9
3D

0

Re-Sync

Menu

F3

روشن
درپوش لنز را بردارید.- 1
سیم برق و کابل سیگنال/منبع را به درستی متصل کنید. پس از اتصال، چراغ LED روشن-خاموش به رنگ قرمز در می آید.- 2
با فشردن  از روی صفحه کلید یا کنترل از راه دور، پروژکتور را روشن کنید.- 3
یک صفحه شروع به کار بعد از مدت تقریبی 10 ثانیه نمایش داده می شود و چراغ روشن/خاموش کردن به رنگ آبی چشمک می زند.- 4

دفعه اول که پروژکتور را روشن می کنید، از شما خواسته می شود زبان دلخواه، جهت پخش و سایر تنظیمات را انتخاب کنید.توجه:  

كلید خاموش كردن دستگاه
با فشار دادن  روی پروژکتور یا صفحه کلید یا  از روی کنترل از راه دور، پروژکتور را خاموش کنید.- 1
پیام زیر نمایش داده خواهد شد:- 2

خاموش/روشن

كلید روشن / خاموش دستگاه را دوباره فشار دهید.

برای تأیید دکمه  یا  را دوباره فشار دهید، در غیر اینصورت پیام پس از 15 ثانیه ناپدید خواهد شد. هنگامی که دکمه  یا  را برای - 3
بار دوم فشار داده می شود، پروژکتور خاموش می شود.

پنکه های خنک کننده به مدت تقریبی 10 ثانیه کار می کنند تا دستگاه خنک شود و چراغ LED روشن/خاموش به رنگ آبی چشمک بزند. - 4
وقتی چراغ روشن/خاموش به طور ثابت قرمز می شود، این امر به این معنا است که پروژکتور به حالت آماده باش وارد شده است. در 

صورتی که می خواهید پروژکتور را دوباره روشن نمایید، باید صبر کنید تا چرخه خنک کردن کامل شود و به حالت انتظار درآید. وقتی 
پروژکتور در حالت انتظار است کافی است دوباره دکمه  را فشار دهید تا پروژکتور روشن شود.

سیم برق را از پریز و پروژکتور جدا کنید.- 5
توصیه می شود که پروژکتور را بالفاصله بعد از خاموش شدن، روشن نکنید.توجه:  
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انتخاب منبع ورودی
منبع متصل شده ای را که می خواهید روی صفحه نمایش دهید، از قبیل رایانه، نوت بوک، میدئو پلیر، و غیره، روشن کنید. پروژکتور به طور خودکار منبع را 

شناسایی خواهد کرد. اگر چندین منبع متصل است، دکمه منبع روی صفحه کلید پروژکتور یا کنترل از راه دور را فشار دهید تا ورودی دلخواه انتخاب شود.

F3

On

Geometric

Mode

Correction PIP/PBP

Off

F1 F2

AV Mute

ENTER

Source

Volume D Zoom

Info.

VGA

1
S-Video

2
HDMI1

3
HDMI2

HDMI3

Format Freeze Remote
ID All

HDBaseT

4
Video

5
DVI

6
BNC

7
YPbPr

8
DisplayPort

9
3D

0

Re-Sync

Menu

F3

یا

درپوش لنز
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F1 F2
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ENTER
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Volume D Zoom
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2
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3
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HDBaseT

4
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5
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6
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7
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8
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9
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0
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F3
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پیمایش و ویژگی های منو
این پروژکتور مجهز به منوهای روی صفحه چندزبانه است که به شما امکان می دهد تصاویر را تنظیم کرده و مجموعه ای از تنظیمات را تغییر دهید. 

پروژکتور به صورت خودکار منبع را شناسایی می کند.

برای باز کردن منوی روی صفحه، کلید  را از روی صفحه کلید پروژکتور یا کلید Menu را از روی کنترل از راه دور فشار دهید.- 1

هنگامی که OSD ظاهر شد، از کلیدهای pq برای انتخاب هر یک از آیتم های منوی اصلی استفاده کنید. درحالی که در صفحه ای خاص - 2
موردی را انتخاب می کنید، دکمه  را از روی صفحه کلید پروژکتور یا کلید Enter را از روی کنترل از راه دور فشار دهید تا به منوی 

فرعی وارد شوید.

از کلیدهای tu برای انتخاب مورد دلخواه در منوی فرعی استفاده کرده و سپس  یا Enter را برای مشاهده تنظیمات بیشتر استفاده - 3
کنید. با استفاده از کلیدهای tu، تنظیمات را انجام دهید.

آیتم بعدی را که باید تنظیم شود در منوی فرعی انتخاب نموده و مطابق باال عمل کنید.- 4

برای تایید دکمه  یا Enter را فشار دهید، تا صفحه نمایش به منوی اصلی بازگردد.- 5

برای خروج، دوباره دکمه  یا Menu را فشار دهید. منوی OSD بسته شده و پروژکتور به صورت خودکار تنظیمات جدید را ذخیره می - 6
کند.

منوی فرعی

منوی اصلی

تنظیمات

راهنمای پیمایش

صفحه نمایش

تنظیمات تصویر

نسبت ابعاد تصویر

پوشش لبه تصویر

بزرگ نمایی دیجیتال

جابجائي تصویر

انتخاب خروج تایید

سه بعدي
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OSD مجموعه منوی

مقادیرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیمنوی اصلی

تنظیمات تصویرصفحه نمایش

انتخاب حالت نمایش

حالت ارائه مطلب ]پیش فرض[

روشن

HDR

HLG

توجه: عملکردهای HLG در مدل های 
مختلف با یکدیگر متفاوت است.

.HDR SIM

سینما

بازب

sRGB

.DICOM SIM

HDR2

سه بعدي

رنگ دیوار

خاموش ]پیش فرض[

تخته سیاه

زرد كمرنگ

سبز كمرنگ

آبي كمرنگ

صورتي

خاكستري

دامنه دینامیک

HDR/HLG
خاموش

خودکار ]پیش فرض[

انتخاب حالت تصویر 
HDR

روشن

استاندارد ]پیش فرض[

فیلم

جزئیات

HLG حالت عکس

روشن

استاندارد ]پیش فرض[

فیلم

جزئیات

50- ~ 50شدت روشنایي

50- ~ 50كنتراست

1 ~ 15تیزي رنگ

50- ~ 50رنگ

50- ~ 50درجه رنگ
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مقادیرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیمنوی اصلی

تنظیمات تصویرصفحه نمایش

گاما

فیلم

ویدئو

گرافیگ

استاندارد )2.2(

1.8

2.0

2.4

2.6

سه بعدي

تخته سیاه

.DICOM SIM

تنظیمات رنگ

BrilliantColor™10 ~ 1

انتخاب حالتهاي رنگ

گرم

استاندارد

سرد

سرد

طیف رنگ

اصلي

HDTV

حالت ارائه مطلب

سینما

بازب

CMS

رنگ

R ]پیش فرض[

G

B

C

Y

M

W

50- ~ 50 ]پیش فرض: 0[افست ا

50- ~ 50 ]پیش فرض: 0[افست ا

50- ~ 50 ]پیش فرض: 0[شدت روشنایي

تنظیم مجدد
انصراف ]پیش فرض[

بله

خروج

متمایل به/ تقویت سه 
رنگ اصلي

50- ~ 50تقویت رنگ قرمز

50- ~ 50تقویت رنگ سبز

50- ~ 50تقویت رنگ آبي

0 ~ 100متمایل به قرمز

0 ~ 100متمایل به سبز

0 ~ 100متمایل به آبي

تنظیم مجدد
انصراف ]پیش فرض[

بله

خروج
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مقادیرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیمنوی اصلی

تنظیمات تصویرصفحه نمایش

فضاي رنگتنظیمات رنگ

فضاي رنگ ]غیر ورودی 
]HDMI

خودکار ]پیش فرض[

RGB

YUV

]HDMI فضاي رنگ ]ورودی

خودکار ]پیش فرض[

RGB )255-0(

RGB )235-16(

YUV

سیگنال

اتوماتیک
خاموش

روشن ]پیش فرض[

 50- ~ 50 )به سیگنال بستگی دارد( فركانس
]پیش فرض: 0[

0~31 )به سیگنال بستگی دارد(]پیش فرض: 0[مرحله

 50- ~ 50 )به سیگنال بستگی دارد( موقعیت افقي
]پیش فرض: 0[

 50- ~ 50 )به سیگنال بستگی دارد( موقعیت عمودي
]پیش فرض: 0[

جزئیات بیشتر

خاموش
1
2
3

انتخاب حالتهاي 
روشنایي

سیاه دینامیگ 1

سیاه دینامیگ 2

سیاه دینامیگ 3

خاموش/روشن
)برق = %100/ %95/ %90/ %85/ %80/ %75/ 

)%50 /%55 /%60 /%65 /%70

موتورکامل

کنتراست کامل تصویر
خاموش

روشن

رنگ خالص

خاموش

1

2

3

4

5

حرکت خالص

خاموش

1

2

3

حرکت خالص

خاموش ]پیش فرض[

تقسیم صفحه در جهت افقی

تقسیم صفحه در جهت عمودی

تنظیم مجدد
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مقادیرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیمنوی اصلی

صفحه نمایش

سه بعدي

وضعیت سه بعدی
خاموش ]پیش فرض[

روشن

برگرداندن همزمان سه 
بعدی

روشن

خاموش ]پیش فرض[

قالب سه بعدی

خودکار ]پیش فرض[

SBS

ابتدا و انتها

ترتیب فریم

بسته بندی کادر

نسبت ابعاد تصویر

3:4

9:16

LBX

بسیار عریض

اصلي

خودکار

0 ~ 10 ]پیش فرض: 0[پوشش لبه تصویر

5- ~ 25 ]پیش فرض: 0[بزرگ نمایی دیجیتال

جابجائي تصویر
100- ~ 100 ]پیش فرض: 0[افقی 

100- ~ 100 ]پیش فرض: 0[عمودی 

صدا

بلندگوی داخلی

خودکار]پیش فرض[

خاموش

روشن

بی صدا
خاموش ]پیش فرض[

روشن

0 ~ 10 ]پیش فرض: 5[درجه صدا

ورودی صدا

HDMI
پیش فرض ]پیش فرض[

ورودی صدا

HDMI/MHL
پیش فرض ]پیش فرض[

ورودی صدا

خروجی صدا
خاموش ]پیش فرض[

روشن

تنظیمات

پخش تصویر

جلو  ]پیش فرض[

عقب 

سقف باال 

عقب-باال 

تنظیمات فیلتر

)فقط خواندن(ساعات استفاده از فیلتر

فیلتر جانبی نصب شد
بله

خیر
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مقادیرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیمنوی اصلی

تنظیمات

تنظیمات فیلتر

یادآوري كننده تعویض 
فیلتر

خاموش

300 ساعت

500 ساعت ]پیش فرض[

800 ساعت

1000 ساعت

تنظیم مجدد فیلتر
انصراف ]پیش فرض[

بله

تنظیمات خاموش/
روشن

روشن كردن مستقیم
خاموش ]پیش فرض[

روشن

حداقل زمان خاموشي 
0 ~ 180 )فواصل 5 دقیقه ای( ]پیش فرض: 0[خودكار

حداقل زمان خاموشي

 0 ~ 990 )فواصل 30 دقیقه ای( 
]پیش فرض: 0[

همیشه روشن
خیر ]پیش فرض[

بله

حالت روشن / خاموش 
)آماده به کار(

فعال

حالت صرفه جوئي ]پیش فرض[

ایمني

ایمني
خاموش

روشن

تایمر ایمني

ماه

روز

ساعت

تغییر رمزعبور

الگوي تست

شبکه سبز

شبکه زرشکی

شبکه سفید

سفید

خاموش

تنظیمات از راه دور
]به کنترل از راه دور 

بستگی دارد[

عملكرد مادون قرمز

روشن

جلو

پشت

خاموش

الگوي تست

شدت روشنایي

كنتراست

زمان خاموشي

انتخاب حالتهاي رنگ

گاما

پخش تصویر

MHL
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مقادیرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیمنوی اصلی

تنظیمات

تنظیمات از راه دور
]به کنترل از راه دور 

بستگی دارد[

F2

الگوي تست

شدت روشنایي

كنتراست

زمان خاموشي

انتخاب حالتهاي رنگ

گاما

پخش تصویر

MHL

F3

الگوي تست

شدت روشنایي

كنتراست

زمان خاموشي

انتخاب حالتهاي رنگ

گاما

پخش تصویر

MHL

00 ~ 99شناسه پروژكتور

چرخ نگهدارنده 12 
ولت

روشن

خاموش

انتخاب ها

زبان

English ]پیش فرض[

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

简体中文

日本語
한국어

Русский

تنظیمات منو

موقعیت منو در صفحه 
نمایش

باال چپ 

باال راست 

وسط  ]پیش فرض[

پایین چپ 

پایین راست 

زمان سنج منو

خاموش

5 ثانیه

10 ثانیه ]پیش فرض[

منبع خودکار
خاموش ]پیش فرض[

روشن

منبع تصویر ورودي

HDMI1

HDMI2/MHL

VGA
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مقادیرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیمنوی اصلی

تنظیمات

انتخاب ها

ارتفاع زیاد
خاموش ]پیش فرض[

روشن

قفل حالت نمایش
خاموش ]پیش فرض[

روشن

قفل كلید
خاموش ]پیش فرض[

روشن

پنهان كردن اطالعات
خاموش ]پیش فرض[

روشن

لوگو
پیش فرض ]پیش فرض[

خنثي

رنگ زمینه

هیچكدام ]پیش فرض[

آبي

قرمز

سبز

خاكستري

تنظیم مجدد

OSD را مجددا تنظیم 
کنید

انصراف ]پیش فرض[

بله

تنظیم مجدد برروی 
تنظیمات پیش فرض

انصراف ]پیش فرض[

بله

شبكه

LAN شبکه

)فقط خواندن(وضعیت شبكه

MAC فقط خواندن(آدرس(

DHCP
خاموش ]پیش فرض[

روشن

IP 192.168.0.100 ]پیش فرض[آدرس

255.255.255.0 ]پیش فرض[پوشاننده شبكه فرعي

192.168.0.254 ]پیش فرض[درگاه

DNS]192.168.0.51 ]پیش فرض

تنظیم مجدد

کنترل

Crestron
خاموش

روشن ]پیش فرض[
توجه: پورت 41794

Extron
خاموش

روشن ]پیش فرض[
توجه: پورت 2023

لینک پروژکتور
خاموش

روشن ]پیش فرض[
توجه: پورت 4352

AMX پیدا کردن 
دستگاه

خاموش

روشن ]پیش فرض[
توجه: پورت 9131

Telnet
خاموش

روشن ]پیش فرض[
توجه: پورت 23

HTTP
خاموش

روشن ]پیش فرض[
توجه: پورت 80
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مقادیرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیمنوی اصلی

اطالعات

تنظیمی

شماره سش

منبع ورودی تصویر

00x00وضوح تصویر

0,00 هرتزمیزان بازیابی

انتخاب حالت نمایش

حالت روشن / 
خاموش )آماده به کار(

زمان )ساعت( 
کارکرد منبع نور

وضعیت شبكه
IP آدرس

00 ~ 99شناسه پروژكتور
توجه: 12 بیت 4:2:2شدت رنگ

توجه: BT.2020 HDRفرمت رنگ
ساعات استفاده از 

فیلتر
انتخاب حالتهاي 

روشنایي

FW نسخه

سیستم

LAN شبکه

MCU
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منوی نمایش

منوی تنظیمات تصویر نمایش داده می شود
انتخاب حالت نمایش

موارد از پیش تنظیم شده بسیاری برای انواع مختلف تصاویر در کارخانه تعبیه شده است. 

حالت ارائه مطلب: این حالت برای نمایش در معرض عموم و در حین اتصال به رایانه مناسب است. �
روشن: حداکثر میزان روشنایی از ورودی رایانه. �
HDR: محتوایی با محدوده باالی پویا )HDR( را پخش می کند تا عمیق ترین رنگ های سیاه، روشن ترین رنگ های سفید و رنگ های  �

سینمایی شفاف با استفاده از ترکیب های رنگ REC.2020 نمایش داده شود. اگر HDR روی روشن تنظیم باشد )و محتوای HDR به 
پروژکتور - 4K UHD Blu-ray، بازی های 1080p/4K UHD HDR، ویدیو پخش جریانی 4K UHD ارسال شود(، این حالت به 

صورت خودکار فعال می شود. درحین فعال بودن حالت HDR، سایر حالت های نمایش )سینما، مرجع و دیگر موارد( را نمی توانید انتخاب 
کنید زیرا HDR رنگ هایی ارائه می کند که دقت باالیی دارند و از عملکرد رنگ سایر حالت های نمایش فراتر هستند.

� .Hybrid Log با محتوای HDR برای فیلم های :HLG
HDR SIM.: محتوای غیر HDR را با محدوده پویای باال )HDR( تقویت می کند. این حالت را انتخاب کنید تا حالت گاما، کنتراست و  �

اشباع رنگ برای محتوای غیر HDR )پخش 720p و 1080p/تلویزیون کابلی، 1080p Blu-ray، بازی غیر HDR و سایر موارد( 
ارتقا یابد. از این حالت فقط می توانید با محتوای غیر HDR استفاده کنید.

سینما: بهترین رنگ را برای تماشای فیلم ارائه می کند. �
بازب: این حالت را انتخاب کنید تا سطح زمان روشنایی و مدت زمان پاسخگویی بیشتر شود و بهتر بتوانید از بازی های ویدیویی لذت ببرید. �
sRGB: رنگ دقیق و استاندارد شده. �
DICOM SIM.: از این حالت می توانید برای پخش تصویر پزشکی تک رنگ مانند رادیولوژی اشعه ایکس، MRI و دیگر موارد استفاده  �

کنید.

HDR2: این منو تصاویری با شفافیت کمتر پخش می کند اما جزئیات بیشتری را در تصویر پخش شده نمایش می دهد. برای اتاق هایی با  �
نور محیط اطراف مناسب است.

سه بعدي: برای اینکه تجربه ای از حالت سه بعدی داشته باشید، الزم است که از عینک های سه بعدی استفاده کنید. بررسی کنید که رایانه/ �
دستگاه قابل حمل دارای خروجی سیگنال 120 هرتز باشد و همچنین کارت گرافیک چهارگانه و پخش کننده سه بعدی نیز نصب شده باشد.

رنو دیوار
برای دریافت یک تصویر بهینه سازی شده با توجه به رنگ دیوار، از این قابلیت استفاده کنید. از بین خاموش، تخته سیاه، زرد كمرنگ، سبز كمرنگ، 

آبي كمرنگ، صورتي و خاكستري انتخاب کنید.

دامنه دینامید
هنگام نمایش ویدیو از پخش کننده های 4K Blu-ray و دستگاه های پخش جریانی، تنظیم محدوده پویای زیاد )HDR( و جلوه آن را پیکربندی کنید.

HDM1 و VGA از محدوده پویا پشتیبانی نمی شود.توجه:  

g HDR/HLG
خاموش: پردازش HDR یا HLG را غیرفعال کنید. وقتی روی "خاموش" تنظیم می شود، پروژکتور محتوای HDR یا HLG را رمزگشایی  �

نمی کند.
� .HLG یا HDR خودکار: تشخیص خودکار سیگنال
g HDR انتخاب حالت تصویر

روشن: این حالت را برای رنگ هایی که اشباع بیشتری دارند انتخاب کنید. �
استاندارد: این حالت را انتخاب کنید تا رنگ ها به صورت طبیعی تر با طیفی از رنگ های گرم و خنک نمایش داده شوند. �
فیلم: این حالت را برای بهبود جزئیات تصویر انتخاب کنید. �
جزئیات: سیگنال از تبدیل OETF به دست می آید تا بهترین تطبیق رنگ ایجاد شود. �
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g HLG حالت عکس
روشن: این حالت را برای رنگ هایی که اشباع بیشتری دارند انتخاب کنید. �
استاندارد: این حالت را انتخاب کنید تا رنگ ها به صورت طبیعی تر با طیفی از رنگ های گرم و خنک نمایش داده شوند. �
فیلم: این حالت را برای بهبود جزئیات تصویر انتخاب کنید. �
جزئیات: سیگنال از تبدیل OETF به دست می آید تا بهترین تطبیق رنگ ایجاد شود. �

شدت روشنایش
برای تنظیم شدت روشنایی تصویر کاربرد دارد.

كنتراست
درجه اختالف بین روشنترین وتیره ترین نقاط تصویر را کنترل می کند. 

تیزي رنو
برای تنظیم وضوح تصویر کاربرد دارد.

رنو
تصویر ویدئو را با سیاه و سفید تنظیم کنید تا رنگ کامالً اشباع شود.

درجه رنو
توازن رنگ بین قرمز و سبز را تنظیم می کند.

گاما
یک نوع منحنی گاما را تنظیم کنید. پس از پایان یافتن تنظیم اولیه و تنظیم دقیق، مراحل تنظیم گاما را برای بهینه کردن خروجی تصویر دنبال کنید.

فیلم: برای سینمای خانگی. �
ویدئو: برای منبع ویدئو یا تلویزیون. �
گرافیگ: برای منبع کامپیوتر/عکس. �
استاندارد ا2س2ا: برای تنظیم استاندارد. �
8س1 / 0س2 / 4س2 / 6س2: برای منبع کامپیوتر/عکس خاص. �
سه بعدي: برای تجربه کردن جلوه سه بعدی، باید عینک سه بعدی داشته باشید. بررسی کنید که در رایانه/دستگاه قابل حمل دارای خروجی  �

سیگنال 120 هرتز باشد و همچنین کارت گرافیک چهارگانه و پخش کننده سه بعدی نیز نصب شده باشد.

تخته سیاه:  با استفاده از این حالت برای نمایش تصویر بر روی تخته سیاه )سبز(، بهترین تنظیمات رنگ را در اختیار داشته باشید. �
DICOM SIM.:  از این حالت می توانید برای پخش تصویر پزشکی تک رنگ مانند رادیولوژی اشعه ایکس، MRI و دیگر موارد استفاده  �

کنید.

توجه:  
این گزینه ها تنها در صورتی قابل استفاده هستند که عملکرد حالت سه بعدی غیرفعال باشد، تنظیم رنو دیوار روی تخته سیاه و تنظیم  �

انتخاب حالت نمایش روی DICOM SIM.  یا  HDR نباشد.
اگر تنظیم انتخاب حالت نمایش روی HDR باشد، کاربر فقط می تواند HDR را برای تنظیم گاما انتخاب کند. �

در حالت سه بعدی کاربر فقط می تواند سه بعدي را برای تنظیم گاما انتخاب کند. �

اگر تنظیم رنو دیوار روی تخته سیاه باشد، کاربر فقط می تواند تخته سیاه را برای تنظیم گاما انتخاب کند. �

اگر تنظیم انتخاب حالت نمایش روی DICOM SIM. باشد، کاربر فقط می تواند DICOM SIM. را برای تنظیم گاما انتخاب کند. �

تنظیمات رنو
تنظیمات رنگ را پیکربندی کنید.

BBrilliantColor: این آیتم قابل تنظیم، با استفاده از یک الگوریتم جدید پردازش رنگ و بهبود، امکان می دهد که عکس در کنار  �
برخورداری از رنگ های واقعی و پر طراوت، روشنایی بیشتری نیز داشته باشد.

انتخاب حالتهاي رنو: یک درجه رنگ را از گرم، استاندارد، سرد یا سرد انتخاب کنید. �



35فارسی

استفاده از پروژکتور

طیف رنو: این منو را برای بهینه سازی محدوده رنگ اصلي، HDTV، حالت ارائه مطلب، سینما و بازب انتخاب کنید. �
CMS: گزینه های زیر را انتخاب کنید: �

رنگ: یکی از رنگ ها )R/G/B/C/Y/M/W( را برای تنظیم انحراف x/y و روشنایی انتخاب کنید. ±

افست ا:  مقدار انحراف ا را برای رنگ انتخابی تنظیم کنید. ±

افست ا: مقدار انحراف ا را برای رنگ انتخابی تنظیم کنید. ±

شدت روشنایي: میزان روشنایی را برای رنگ انتخابی تنظیم کنید. ±

تنظیم مجدد: برای بازگشت به تنظیمات پیش فرض کارخانه در مورد تنظیمات رنگ، “بله” را انتخاب کنید. ±

خروج: از منوی "CMS" خارج شوید. ±

متمایل به/ تقویت سه رنو اصلش: این تنظیمات به شما امکان می دهد تا روشنایی )تقویت( و کنتراست )تمایل( یک تصویر را پیکربندی  �
کنید.

تنظیم مجدد: "بله" را برای برگرداندن تنظیمات تطبیق/تقویت RGB به تنظیمات کارخانه انتخاب کنید. ±

خروج: از منوی "متمایل به/ تقویت سه رنگ اصلي" خارج شوید. ±

� .YUV یا ،RGB ،ا: نوع ماتریس رنگ مناسب را از میان موارد زیر انتخاب کنید: خودکارHDMI فناي رنو افقط غیر ورودی
�  RGB )0-255(، ،ا:نوع ماتریس رنگ مناسب را از میان موارد زیر انتخاب کنید: خودکارHDMI فناي رنو افقط ورودی

.YUV و RGB )16-235(
سیگنال

گزینه های سیگنال را تنظیم کنید.

اتوماتید: به صورت خودکار سیگنال را پیکربندی کنید )گزینه های فرکانس و مرحله به رنگ خاکستری در می آیند(. اگر گزینه خودکار  �
غیرفعال باشد، گزینه های فرکانس و مرحله برای موج یابی و ذخیره تنظیمات نمایش داده می شوند.

فركانس: فرکانس داده صفحه نمایش را تغییر می دهد تا به فرکانس کارت گرافیک رایانه شما مطابقت داشته باشد. تنها زمانی که تصویر به  �
صورت عمودی لرزش داشته باشد از این عملکرد استفاده کنید.

مرحله: زمانبندی سیگنال صفحه نمایش را با کارت گرافیک تطبیق می دهد. در صورتی که تصویر ثابت نیست یا لرزش دارد، از این گزینه  �
استفاده نمایید.

موقعیت افقش: موقعیت افقی تصویر را تنظیم کنید. �
موقعیت عمودي: موقعیت عمودی تصویر را تنظیم کنید. �

این منو فقط در صورتی در دسترس است که منبع ورودی RGB/مؤلفه باشد.توجه:  

جزئیات بیشتر
لبه های تصویر پخش شده را تنظیم کنید تا جزئیات بیشتری نمایش داده شود.

انتخاب حالتهاي روشنایش
تنظیمات حالت روشنایی را تنظیم کنید.

سیاه دینامیگ 1/ سیاه دینامیگ 2/ سیاه دینامیگ 3: از این گزینه استفاده کنید تا روشنایی تصویر را تنظیم کرده و بهترین کنتراست را داشته  �
باشید.

خاموش/روشن: درجه قدرت را برای حالت روشنایی انتخاب کنید. �
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موتورکامل
پارامترهای "موتورکامل" را تنظیم کنید.

کنتراست کامل تصویر: از این گزینه برای بهینه سازی خودکار روشنایی صفحه نمایش در صحنه های تاریک / روشن استفاده کنید تا جزئیات  �
فوق العاده ای نمایش داده شوند.

رنو خالص: با استفاده از این گزینه، تصویر کاماًل واضح می شود. �
حرکت خالص: با استفاده از این گزینه، حرکت طبیعی تصویر نمایش داده شده را حفظ کنید. �
حرکت خالص:  این ویژگی به شما امکان می دهد تفاوت کیفیت تصویر را بین تصویر خام پردازش نشده و تصویر پردازش شده با "حرکت  �

خالص" را مشاهده کنید. با استفاده از این حالت، تنظیمات انجام شده در "حرکت خالص" را بررسی کنید.

این منو فقط برای بعضی مدل های خاص قابل استفاده است.توجه:  

تنظیم مجدد
تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تطبیق رنگ برگردانید.
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منوی نمایش سه بعدی
توجه:  

این پروژکتور از نوع پروژکتور سه بعدی آماده با راهکار DLP-Link 3D است. �
قبل از مشاهده ویدیو حتماً بررسی کنید از عینک های سه بعدی برای DLP-Link 3D استفاده کنید. �
این پروژکتور از توالی فریم )حرکت صفحه( سه بعدی از طریق پورت های HDMI1/HDMI2/VGA پشتیبانی می کند. �
برای فعال کردن حالت سه بعدی، نرخ فریم ورودی را باید فقط روی 120 هرتز تنظیم کنید، نرخ فریم کمتر یا بیشتر پشتیبانی نمی شود. �
�  4K برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشید، توصیه می شود وضوح را روی 1920ا1080 تنظیم کنید. لطفاً توجه کنید که وضوح

)3840ا2160( در حالت سه بعدی پشتیبانی نمی شود.
ونعیت سه بعدی

برای فعالسازی یا غیرفعال سازی عملکرد سه بعدی، از این گزینه استفاده کنید.

اگر منابع دو بعدی و سه بعدی همزمان به PJ وارد شده اند و تصویر شبه مانندی روی منبع دو بعدی مشاهده می کنید، حتماً عملکرد سه بعدی را به توجه:  
صورت دستی خاموش کنید.

برگرداندن همزمان سه بعدی
برای فعالسازی/غیرفعالسازی عملکرد تنظیم حالت سه بعدی، از این گزینه استفاده کنید.

قالب سه بعدی
برای انتخاب محتوای قالب سه بعدی مناسب، از این گزینه استفاده کنید.

خودکار: پس از کشف یک سیگنال شناسایی سه بعدي، قالب سه بعدي به طور خودکار انتخاب می شود. �

SBS: سیگنال 3 بعدی را در قالب "کنار-به-کنار" نمایش دهید. �

ابتدا و انتها: سیگنال سه بعدي را در قالب "ابتدا و انتها" نمایش دهید. �

ترتیب فریم: سیگنال سه بعدي را در قالب "ترتیب فریم" نمایش دهید. �

بسته بندی کادر: سیگنال سه بعدي را در قالب "بسته بندی کادر" نمایش دهید. �

نمایش منوی نسبت ابعادی
نسبت ابعاد تصویر

نسبت ابعادی تصویر نمایش داده شده را بین گزینه های زیر انتخاب کنید:

3:4: این قالب برای منابع ورودی 3:4 کاربرد دارد. �

9:16: این قالب برای ورودی 9:16 کاربرد دارد؛ مانند HDTV و DVD طراحی شده برای تلویزیون صفحه عریض. �
LBX: این فرمت برای غیر 16ا9، منبع عریض و کاربرانی است که از لنزهای 16ا9 خارجی برای نمایش نسبت ابعادی 1:2,35 با  �

استفاده از وضوح کامل استفاده می کنند.

بسیار عریض: از این نسبت ابعادی خاص 1:2.0 برای نمایش فیلم هایی با نسبت ابعادی 9:16 و 1:2.35 استفاده کنید بدون اینکه نوارهای  �
سیاه رنگی در باال و پایین صفحه نمایش داده شود.

اصلش: این قالب، تصویر اصلی را بدون تغییر اندازه نشان می دهد. �
خودکار: به صورت خودکار، قالب نمایش را انتخاب می کند. �
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توجه:  
� :LBX اطالعات کامل درباره حالت*

برخی از فرمت های DVDهای عریض برای تلویزیون های 16ا9 تولید نشده اند. در این شرایط، تصویر در صورت پخش در  ±
حالت 9:16 درست دیده نمی شود. در این شرایط، لطفاً سعی کنید برای مشاهده DVD از حالت 3:4 استفاده کنید. اگر محتوا 3:4 

نباشد، در نمایش 9:16 نوارهای مشکی در اطراف تصویر وجود خواهد داشت. برای این نوع محتوا، شما می توانید برای پر کردن 
تصویر در صفحه 9:16 از حالت LBX استفاده کنید. 

±  DVD همچنین به شما امکان می دهد تا محتوای 1:2.35 )شامل LBX اگر از لنز خارجی آنامورفیک استفاده می کنید، این حالت
آنامورفیک و منبع فیلم HDTV( مشاهده کنید که عریض آنامورفیک پشتیبان برای نمایش 16ا9 در تصویر عریض 1:2,35 

سازگار شده است. در این صورت، نوار مشکی دیده نمی شود. قدرت منبع نور و وضوح عمودی به طور کامل مورد استفاده قرار 
می گیرد.

برای استفاده از حالت بسیار عریض، کارهای زیر را انجام دهید: �
a ).نسبت ابعادی صفحه را روی 1:2.0 تنظیم کنید

b ).فرمت "بسیار عریض" را انتخاب کنید

c ).تصویر پروژکتور را به درستی روی صفحه تراز کنید

:4D UHD جدول مقیاس بندی

9:16480i/p576i/p720p1080i/p2160p صفحه
تغییر اندازه 2880 × 4.2160ا3
تغییر اندازه 3840 × 16.2160ا9
LBX.تصویر را در نسبت 3840 × 1620 تنظیم کنید، سپس تصویر مرکزی 3840 × 2160 برای نمایش انتخاب کنید
- 1:1 با نگاشت در وسط.اصلي

- هیچ مقیاسی انجام نمی شود، تصویر با وضوحی مبتنی بر منبع ورودی نمایش داده می شود.
- اگر منبع 3:4 است، نوع صفحه به اندازه 2880 × 2160 تغییر می کند.خودکار

- اگر منبع 9:16 است، نوع صفحه به اندازه 3840 × 2160 تغییر می کند.

- اگر منبع 9:15 است، نوع صفحه به اندازه 3600 × 2160 تغییر می کند.

- اگر منبع 10:16 است، نوع صفحه به اندازه 3456 × 2160 تغییر می کند.

:4D UHD قانون تعیین موقعیت خودکار

خودکار
خودکار/مقیاسونوح ورودی

38402160ونوح عمودیونوح افقی

3:4

64048028802160
80060028802160
102476828802160
1280102428802160
1400105028802160
1600120028802160

لپ تاپ عریض
128072038402160
128076836002160
128080034562160

SDTV
72057627002160
72048032402160

HDTV
128072038402160
1920108038402160
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نمایش منوی ماسد لبه
پوشش لبه تصویر

برای حذف نویز ناشی از رمزگذاری ویدئو در لبه منبع ویدئو از این عملکرد استفاده کنید.

منوی نمایش زوم دیجیتال
بزرگ نمایی دیجیتال

از آن برای کوچک یا بزرگ کردن تصویر روی صفحه پخش استفاده کنید.

نمایش منوی جابجایی تصویر
جابجائش تصویر

موقعیت تصویر نمایش داده شده را به صورت افقی )افقی( یا عمودی )عمودی( تنظیم کنید.
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منوی صدا

منوی بلندگوی صوتی داخلی
بلندگوی داخلی

برای خاموش کردن موقتی صدا از این گزینه استفاده کنید.

خودکار: "خودکار" را انتخاب کنید تا هنگام اتصال بلندگوی خارجی به پروژکتور، بلندگوی داخلی به صورت خودکار غیرفعال شود. �
روشن:  "روشن" را انتخاب کنید تا بلندگوی داخلی روشن شود. �
خاموش: "خاموش" را انتخاب کنید تا بلندگوی داخلی خاموش شود. �

منوی قطع صدا
بی صدا

برای خاموش کردن موقتی صدا از این گزینه استفاده کنید.

روشن: "روشن" را انتخاب کنید تا حالت بیصدا فعال شود. �
خاموش: "خاموش" را انتخاب کنید تا حالت بیصدا غیرفعال شود. �

عملکرد "بی صدا" بر میزان صدای بلندگوی داخلی و خارجی تأثیر می گذارد.توجه:  

منوی بلندی صدا
درجه صدا

میزان بلندی صدا را تنظیم کنید.

منوی ورودی صدا
ورودی صدا

پورت ورودی صدا را برای منابع ویدیویی به صورت زیر انتخاب کنید:

HDMI: پیش فرضیا ورودی صدا. �
HDMI/MHL: پیش فرضیا ورودی صدا. �

منوی خروجی صدا
خروجی صدا

عملکرد خروجی صدا را فعال یا غیرفعال کنید.
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منوی تنظیم

منوی تنظیم پخش
پخش تصویر

پخش مورد نظر را بین قسمت جلو، عقب، باال روی سقف و باال در عقب انتخاب کنید.

منوی تنظیمات فیلتر

ساعات استفاده از فیلتر
زمان فیلتر را نمایش می دهد.

فیلتر جانبی نصب شد
تنظیمات پیام هشدار را تنظیم کنید.

بله: پیام هشدار را پس از 500 ساعت استفاده نمایش می دهد. �
"ساعات استفاده از فیلتر / یادآوري كننده تعویض فیلتر / تنظیم مجدد فیلتر" فقط زمانی نمایش داده می شود که "فیلتر جانبی نصب شد" "بله" باشد.توجه:  

خیر: پیام هشدار را خاموش کنید. �
یاديوري كننده تعویض فیلتر

این عملکرد را برای نمایش یا مخفی کردن پیام هشدار با نمایش پیام تغییر فیلتر، انتخاب کنید. گزینه های موجود عبارتند از خاموش، 300 ساعت، 
500 ساعت، 800 ساعت و 1000 ساعت.

تنظیم مجدد فیلتر
پس از تعویض یا تمیز کردن فیلتر گرد و خاک، مجدداً شمارشگر فیلتر گرد و خاک را تنظیم کنید.

منوی تنظیمات برق
روشن كردن مستقیم

برای فعال کردن حالت روشن کردن مستقیم، "روشن" را انتخاب کنید. هنگامی که برق متناوب متصل می شود، پروژکتور به صورت خودکار و بدون فشردن 
کلید "برق" در صفحه کلید پروژکتور یا در کنترل از راه دور، روشن می شود.

حداقل زمان خاموشش خودكار
مقدار زمان تایمر شمارش معکوس را تنظیم می کند. زمانی که هیچ سیگنالی به پروژکتور ارسال نشود، تایمر شمارش معکوس فعال می شود. پس از به پایان 

رسیدن شمارش معکوس )بر حسب دقیقه(، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود.

حداقل زمان خاموشش
تایمر خواب را پیکربندی کنید.

حداقل زمان خاموشش: مقدار زمان تایمر شمارش معکوس را تنظیم می کند. چه سیگنال به پروژکتور ارسال شود و چه سیگنال ارسال نشود،  �
تایمر شمارش معکوس فعال می گردد. پس از به پایان رسیدن شمارش معکوس )بر حسب دقیقه(، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می 

شود.
هر بار که پروژکتور خاموش می شود، تایمر خواب بازنشانی می شود.توجه:  

همیشه روشن: عالمت بزنید تا تایمر خواب همیشه روشن باشد. �

حالت روشن / خاموش ايماده به کارح
تنظیمات حالت روشن کردن را تنظیم کنید.

فعال: برای بازگشت به حالت آماده به کار معمولی، "فعال" را فشار انتخاب کنید. �
حالت صرفه جوئش: برای صرفه جویی در صرف برق بیشتر از > 0,5 وات، گزینه "حالت صرفه جوئي" را انتخاب کنید. �
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منوی امنیت تنظیمات
ایمنش

برای درخواست یک رمز عبور قبل از استفاده از پروژکتور این عملکرد را فعال کنید.

روشن: برای استفاده از تایید امنیتی در هنگام روشن کردن پروژکتور، "روشن" را انتخاب کنید. �
خاموش: با انتخاب "خاموش"، می توانید بدون وارد کردن رمز عبور پروژکتور را روشن کنید. �

تایمر ایمنش
می توانید عملکرد زمان )ماه/روز/ساعت( را برای تنظیم تعداد ساعات استفاده از پروژکتور انتخاب کنید. پس از گذشت این زمان، از شما خواسته می شود که 

رمز عبور خود را دوباره وارد کنید.

تغییر رمزعبور
از آن برای تنظیم یا تغییر رمز عبوری استفاده کنید که هنگام روشن کردن پروژکتور از شما سؤال می شود.

منوی تنظیم الگوی يزمایشی
الگوي تست

الگوی آزمایشی را از بین حالت های شبکه سبز، شبکه زرشکی، شبکه سفید یا سفید انتخاب کنید یا این عملکرد را غیرفعال کنید.

راه اندازی منوی تنظیمات راه دور
عملكرد مادون قرمز

تنظیمات عملكرد مادون قرمز را تنظیم کنید.

روشن: "روشن" را انتخاب کنید تا پروژکتور با استفاده از کنترل از راه دور از گیرنده های مادون قرمز باال و پایین شروع به کار کند. �
جلو: "جلو" را انتخاب کنید تا پروژکتور با استفاده از کنترل از راه دور از گیرنده مادون قرمز جلو شروع به کار کند. �
پشت: "پشت" را انتخاب کنید تا پروژکتور با استفاده از کنترل از راه دور از گیرنده مادون قرمز عقب شروع به کار کند. �
خاموش: "خاموش" را انتخاب کنید، پروژکتور با استفاده از کنترل از راه دور کار نمی کند. با انتخاب "خاموش" دوباره می توانید از صفحه  �

کلید استفاده کنید.

F1/F2/F3
عملکرد پیش فرض را برای F1 و F2 یا F3 بین الگوي تست، شدت روشنایي، كنتراست، زمان خاموشي، انتخاب حالتهاي رنگ، گاما، پخش تصویر یا 

MHL اختصاص دهید.

منوی راه اندازی شناسه پروژکتور
شناسه پروژكتور

تعریف شناسه را می توان از طریق منو )محدوده 0-99( انجام داد و به کاربر اجازه می دهد یک پروژکتور مجزا را با استفاده از RS232 کنترل کند.



43فارسی

استفاده از پروژکتور

تنظیم منوی راه اندازی 12 ولت
چرد نگهدارنده 12 ولت

برای فعالسازی یا غیرفعال سازی چرخ نگهدات از این قابلیت استفاده کنید.

رزرو شده
IR_IN & کشف شده
GND

خاموش: "خاموش" را برای غیرفعال کردن حالت راه اندازی انتخاب کنید. �
روشن: "روشن" را برای فعال کردن حالت راه اندازی انتخاب کنید. �

منوی گزینه های تنظیم
زبان

منوی OSD چند زبانه را از بین زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، پرتغالی، 

تنظیمات منو
محل منو را روی صفحه تنظیم کنید و تنظیمات تایمر منو را پیکربندی کنید.

موقعیت منو در صفحه نمایش: محل قرار گرفتن منو روی صفحه نمایش را انتخاب کنید. �
زمان سن  منو: مدت زمان نمایش منوی OSD را بر روی صفحه تنظیم کنید. �

منبع خودکار
این گزینه را انتخاب کنید تا پروژکتور بتواند به صورت خودکار منبع ورودی موجود را پیدا کند.

منبع تصویر ورودي
منبع ورودی را بین HDMI2/MHL ،HDMI1 و VGA  انتخاب کنید.

ارتفاع زیاد
زمانی که "روشن" انتخاب شود، پنکه ها سریعتر کار می کنند. این خصیصه برای مناطق دارای ارتفاع زیاد که غلظت هوا کمتر است، مناسب است.

قفل حالت نمایش
"روشن" یا "خاموش" را برای قفل کردن یا باز کردن قفل تنظیمات حالت نمایش تنظیم انتخاب کنید.

قفل كلید
وقتی عملکرد قفل صفحه کلید "روشن" است، صفحه کلید قفل خواهد شد. با این حال، پروژکتور با استفاده از کنترل از راه دور می تواند کار کند. با انتخاب 

"خاموش" دوباره می توانید از صفحه کلید دوباره استفاده کنید.

پنهان كردن اطالعات
برای مخفی کردن پیام اطالعاتی این عملکرد را فعال کنید.

خاموش: گزینه "خاموش" را برای نمایش پیام "در حال جستجو" انتخاب کنید.  �
روشن: برای مخفی کردن پیام اطالعاتی، "روشن" را انتخاب کنید. �

لوگو
از این عملکرد برای تعیین صفحه شروع دلخواه خود استفاده کنید. تغییرات صورت گرفته در دفعه بعدی روشن شدن پروژکتور اعمال می شوند.

پیش فرض: صفحه شروع پیش فرض. �
خنثش: لوگو در صفحه راه اندازی نمایش داده نمی شود. �
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رنو زمینه
وقتی هیچ سیگنالی موجود نیست از این عملکرد برای نمایش رنگ های آبی، قرمز یا خاکستری از این موارد استفاده کنید.

اگر رنگ پس زمینه روی "هیچكدام" تنظیم شده باشد، رنگ پس زمینه سیاه است.توجه:  

تنظیم منوی بازنشانی روی صفحه
OSD را مجددا تنظیم کنید

تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تنظیمات منوی روی صفحه برگردانید.

تنظیم مجدد برروی تنظیمات پیش فرض
تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای همه تنظیمات بر می گرداند.

منوی شبکه

منوی LAN شبکه
ونعیت شبكه

وضعیت اتصال شبکه را نمایش دهید )فقط خواندنی(.

MAC يدرس
آدرس MAC )فقط خواندنی( را نمایش دهید.

DHCP
برای فعالسازی یا غیرفعال سازی عملکرد DHCP، از این گزینه استفاده کنید.

خاموش: برای تخصیص دادن IP، ماسک شبكه فرعی، دروازه و پیکربندی DNS به صورت دستی.  �
روشن: پروژکتور به صورت خودکار یک آدرس IP را از شبکه تان دریافت می کند.  �

صفحه فعلی به صورت خودکار مقادیر وارد شده را اعمال می کند.توجه:  

Iيدرس د
آدرس IP را نمایش دهید.

پوشاننده شبكه فرعش
شماره ماسک شبکه فرعی را نمایش دهید.

درگاه
دروازه پیش فرض شبکه متصل به پروژکتور را نمایش دهید.

DNS
شماره DNS را نمایش دهید.

نحوه استفاده از مرورگر وب برای کنترل پروژکتور
"روشن" را به گزینه DHCP روی پروژکتور تبدیل کنید تا سرور DHCP بتواند به صورت خودکار یک آدرس IP را اختصاص دهد.- 1
2 -.)"IP آدرس > LAN پروژکتور را بنویسید )"شبكه < شبکه IP مرورگر وب را در کامپیوتر باز کنید و آدرس
نام کاربری و رمز عبور را وارد نمایید، و روی "ورود به سیستم" کلیک کنید.- 3

رابط وب پیکربندی پروژکتور باز می شود.
توجه:  

نام کاربر و رمز عبور پیش فرض، "admin" است. �
مراحل موجود در این قسمت بر اساس سیستم عامل Windows 7 است. �
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برقراری اتصال مستقیم از رایانه به پروژکتور*
گزینه DHCP را روی پروژکتور "خاموش" کنید.- 1
2 -.)"LAN را روی پروژکتور پیکربندی کنید )"شبكه < شبکه DNS ماسک شبکه فرعی، دروازه و ،IP آدرس
صفحه شبکه و مرکز اشتراک گذاری را در کامپیوترتان باز کنید و پارامترهای شبکه مشابه پروژکتور را به کامپیوترتان اختصاص دهید. - 3

برای ذخیره پارامترها، روی "تایید" کلیک کنید.

مرورگر وب را در رایانه تان باز کنید و در قسمت نشانی اینترنتی و آدرس IP موارد تخصیص داده شده در مرحله 3 را بنویسید. سپس کلید - 4
"تایید" را فشار دهید.

تنظیم مجدد
همه مقادیر را به پارامترهای LAN برگردانید.

منوی کنترل شبکه
Cresrro

از این عملکرد برای انتخاب عملکرد شبکه استفاده کنید )درگاه: 41794(. 

برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً از http://www.crestron.com و www.crestron.com/getroomview دیدن نمایید.

Extron
از این عملکرد برای انتخاب عملکرد شبکه استفاده کنید )درگاه: 2023(.

لیند پروژکتور
از این عملکرد برای انتخاب عملکرد شبکه استفاده کنید )درگاه: 4352(.

AMX پیدا کردن دستگاه
از این عملکرد برای انتخاب عملکرد شبکه استفاده کنید )درگاه: 9131(.

Telnet
از این عملکرد برای انتخاب عملکرد شبکه استفاده کنید )درگاه: 23(.

HTTP
از این عملکرد برای انتخاب عملکرد شبکه استفاده کنید )درگاه: 80(.

www.crestron.com/getroomview
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منوی تنظیمات کنترل شبکه
LAN_RJ45 قابلیت

برای سادگی و راحتی عملیات، پروژکتور ویژگی های متنوع مدیریت شبکه سازی و راه دور را ارائه می دهد. قابلیت LAN/RJ45 پروژکتور از طریق یک 
شبکه، از قبیل مدیریت از راه دور: روشن/خاموش کردن، تنظیمات روشنایی و کنتراست. همچنین می توانید اطالعات وضعیت پروژکتور را مشاهده کنید مانند 

موارد زیر: منبع-ویدئو، بی صدا، و غیره.

)شبكه(

پروژکتور

قابلیت های ترمینال LAN با سیم
 ith Crestron / Extron / AMX و LAN/RJ45 این پروژکتور می تواند با استفاده از یک کامپیوتر )لپ تاپ( یا سایر دستگاه های خارجی از طریق درگاه

Device Discovery( / PJLink( سازگار کنترل شود.

Crestron عالمت تجاری ثبت شده شرکت Crestron Electronics ایاالت متحده آمریکا است. �

Extron عالمت تجاری ثبت شده شرکت Extron Electronics ایاالت متحده آمریکا است. �

AMX عالمت تجاری ثبت شده شرکت AMX LLC ایاالت متحده آمریکا است. �

از PJLink برای عالمت تجاری و لوگوی ثبت در ژاپن، ایاالت متحده آمریکا، و سایر کشورها توسط JBMIA استفاده می شود. �

پروژکتور توسط دستورهای خاص کنترل کننده Crestron Electronics و نرم افزار مربوطه، برای نمونه ®RoomView پشتیبانی می شود.

http://www.crestron.com/

این پروژکتور برای پشتیبانی از دستگاه )های( Extron برای مرجع سازگار است.

http://www.extron.com/

این پروژکتور توسط AMX )شناسایی دستگاه( پشتیبانی می شود.

http://www.amx.com/

این پروژکتور تمام دستورهای PJLink Class1 )نسخه 1.00( را پشتیبانی می کند.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

 برای کسب اطالعات بیشتر درباره انواع مختلف دستگاه های خارجی که می توانند به درگاه LAN/RJ45 وصل شوند و از راه دور پخش را کنترل کنند، 
و نیز دستورهای پشتیبانی شده برای این دستگاه های خارجی، لطفاً به طور مستقیم با خدمات-پشتیبانی تماس بگیرید.

http://www.crestron.com/
http://www.extron.com/
http://www.amx.com/
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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LAN RJ45
یک کابل RJ45 را به درگاه های RJ45 در پروژکتور و کامپیوتر )لپ تاپ( وصل کنید.- 1

(5V       1.5A)

AC-IN RJ-45 RS232 VGA

SERVICE

S / PDIF

AUDIO
IN

12V
OUT

AUDIO
OUT

USB
POWER OUT

HDMI 1

HDMI v1.4

HDMI 2

HDMI v2.0 4K/MHL

در کامپیوتر )لپ تاپ(، گزینه های Start اشروعح < aoelد Crotrrl اصفحه کنترلح < Netwrrk Crooectiros ااتصاالت - 2
شبکهح را انتخاب کنید.

روی Lrcal Area Crooectiro اروی اتصال منطقه محلیح کلیک راست کرده و rrpertyد اویژگی هاح را انتخاب کنید.- 3

در پنجره rrpertiesد اویژگی هاح، زبانه General اعمومیح را انتخاب کرده و سپس  rrtrcrlد Ioteroet ادI/دTCح  اپروتکل - 4
اینترنت ادI/دTCاا را انتخاب کنید.
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روی "ویژگی ها" کلیک کنید.- 1

نشانی IP و ماسک شبکه فرعی را وارد کنید، و سپس گزینه "تایید" را فشار دهید.- 2

دکمه "منو" را در پروژکتور فشار دهید.- 3

در پروژکتور شبكه < شبکه LAN را باز کنید.- 4

پارامترهای اتصال زیر را وارد کنید:- 5
DHCP: خاموش ±

± 192.168.0.100 :IP آدرس

پوشاننده شبكه فرعي: 255.255.255.0 ±

درگاه: 192.168.0.254 ±

± 192.168.0.51 :DNS

برای تایید تنظیمات "Enter" را فشار دهید.- 6
یک مرورگر وب مانند Microsoft Internet Explorer دارای Adobe Flash Player 9.0 یا جدیدتر را باز کنید.

در نوار آدرس، آدرس IP پروژکتور را وارد کنید: 192.168.0.100.- 7

"تایید" را فشار دهید.- 8
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پروژکتور برای مدیریت از راه دور تنظیم می شود. قابلیت LAN/RJ45 به صورت زیر نمایش داده می شود:
صفحه اطالعات

صفحه اصلی

صفحه ابزار

IT تماس با مرکز راهنمایی
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Telnet توسط قابلیت RS232
یک روش کنترل دستور RS232 جایگزین، در پروژکتور به نام "TELNET اRS232 b" برای رابط LAN/RJ45 وجود دارد.

"RS232 by Teloet" راهنمای شروع به کار سریع برای

نشانی IP موجود در OSD پروژکتور را بررسی و دریافت کنید. �

مطمئن شوید که کامپیوتر/لپ تاپ می تواند به صفحه وب پروژکتور دسترسی داشته باشد. �

مطمئن شوید که تنظیمات "دیوار آتش Windows" در صورت فیلتر کردن قابلیت "TELNET" توسط کامپیوتر/لپ تاپ روی غیر فعال  �
تنظیم شده است.

گزینه Start اشروعح < rrgramsد All اتمام برنامه هاح < Accessrries الوازم جانبیح < rrmptد Crmmaod ادستور - 1
فوریح.

قالب دستور را به صورت زیر وارد کنید: - 2
telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 )کلید "تایید" را فشار دهید( ±
)ttt.xxx.yyy.zzz: نشانی-IP پروژکتور( ±

3 - RS232 را داشته باشد، سپس کلید "تایید" فشار داده شده، دستور RS232 آماده است، و کاربر می کند ورودی دستور Telnet اگر اتصال
قابل اجرا خواهد بود.

:"RS232 by TELNET" مشخصات برای

1 -.Telnet: TCP
درگاه Telnet: 23 )برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً با نماینده یا تیم خدمات تماس بگیرید(.- 2
ابزار Telnet: Windows "TELNET.exe" )حالت کنسول(.- 3
قطع اتصال برای کنترل نرمال RS232-by-Telnet: بسته- 4
ابزار Windows Telnet به طور مستقیم بعد از اتصال TELNET آماده.- 5

محدودیت 1 برای Telnet-Control:کمتر از 50 بایت برای بار متوالی شبکه برای برنامه Telnet-Control وجود دارد. ±

محدودیت 2 برای Telnet-Control:کمتر از 26 بایت برای یک دستور RS232 کامل برای Telnet-Control وجود دارد. ±

محدودیت 3 برای Telnet-Control: حداقل تاخیر برای دستور RS232 بعدی باید بیش از ms( 200( باشد. ±
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منوی اطالعات

منوی اطالعات
اطالعات پروژکتور را همانطور که در زیر فهرست شده است مشاهده کنید:

تنظیمی �

شماره سش �

منبع ورودی تصویر �

وضوح تصویر �

میزان بازیابی �

انتخاب حالت نمایش �

حالت روشن / خاموش )آماده به کار( �

زمان )ساعت( کارکرد منبع نور �

وضعیت شبكه �

� IP آدرس

شناسه پروژكتور �

شدت رنگ �

فرمت رنگ �

ساعات استفاده از فیلتر �

انتخاب حالتهاي روشنایي �

� FW نسخه
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نگهداری

نصب و تمیز کردن فیلتر گرد و خاک
نصب فیلتر گرد و خاک

فیلترهای گرد و خاک فقط در برخی مناطق که گرد و خاک زیادی در آنها وجود دارد الزم است.توجه:  

تمیز کردن فیلتر گرد و خاک
توصیه می کنیم کهئ هر سه ماه یکبار فیلتر گرد و خاک را تمییز کنید. اگر از پروژکتور در یک محیط پر گرد و خاک استفاده می کنید، آن را در دفعات 

بیشتری تمییز کنید.

مراحل انجام کار:

" از روی کنترل از راه دور، پروژکتور را خاموش کنید. - 1 "  از روی صفحه کلید پروژکتور یا کلید " با فشردن دکمه "

سیم برق را جدا کنید.- 2

قسمت فیلتر گرد و خاک را به سمت پایین بکشید تا جدا شود و از کف پروژکتور خارج شود. 1- 3

فیلتر هوا را به دقت جدا کنید. سپس فیلتر گرد و خاک را تمیز کرده یا جابجا کنید. 2- 4

برای نصب فیلتر گرد و خاک، مراحل قبلی را به صورت معکوس انجام دهید.- 5

۱

۲
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ونوح های سازگار

دیجیتال اHDMI 1.4ا
وضوح طبیعی: 3840 × 2160 در 30 هرتز

B1/زمان دقیقB1/حالت ویدیوزمانبندی توصیف کنندهB0/زمان استانداردB0/زمان تنظیم شده
3840 × 2160 در 60 هرتز 1280 × 720 در 60 هرتز720 × 400 در 70 هرتز

]پیش فرض[
1080p × 1920 در 60 هرتز480i × 720 در 60 هرتز 9:16

1366 × 768 در 60 هرتز480p × 720 در 60 هرتز 12803:4 × 800 در 60 هرتز640 × 480 در 60 هرتز
1280 × 1024 در 60 640 × 480 در 67 هرتز

هرتز
1920 × 1080 در 120 هرتز480p × 720 در 60 هرتز 9:16

1920 × 1200 در 60 640 × 480 در 72 هرتز
هرتز )کاهش یافته(

576i × 720 در 50 هرتز 9:16

576p × 720 در 50 هرتز 6403:4 × 480 در 75 هرتز
576p × 720 در 50 هرتز 6409:16 × 480 در 120 هرتز800 × 600 در 56 هرتز
720p × 1280 در 60 هرتز 8009:16 × 600 در 120 هرتز800 × 600 در 60 هرتز
1024 × 768 در 120 800 × 600 در 72 هرتز

هرتز
720p × 1280 در 50 هرتز 9:16

1280 × 800 در 120 800 × 600 در 75 هرتز
هرتز

1080i × 1920 در 60 هرتز 9:16

1080i × 1920 در 50 هرتز 8329:16 × 624 در 75 هرتز
1080p × 1920 در 60 هرتز 1024 × 768 در 60 هرتز

9:16
1080p × 1920 در 50 هرتز 1024 × 768 در 70 هرتز

9:16
1080p × 1920 در 24 هرتز 1024 × 768 در 75 هرتز

9:16
3840 × 2160 در 24 هرتز1280 × 1024 در 75 هرتز
3840 × 2160 در 25 هرتز1152 × 870 در 75 هرتز

3840 × 2160 در 30 هرتز
4096 × 2160 در 24 هرتز

دیجیتال اHDMI 2.0ا
وضوح طبیعی: 3840 × 2160 در 60 هرتز

B1/زمان دقیقB1/حالت ویدیوB0/زمان استانداردB0/زمان تنظیم شده
1080p × 1920 در 120 هرتز480i × 720 در 60 هرتز 12809:16 × 720 در 60 هرتز720 × 400 در 70 هرتز
1366 × 768 در 60 هرتز480p × 720 در 60 هرتز 12803:4 × 800 در 60 هرتز640 × 480 در 60 هرتز
480p × 720 در 60 هرتز 12809:16 × 1024 در 60 هرتز640 × 480 در 67 هرتز
576i × 720 در 50 هرتز 19209:16 × 1200 در 60 هرتز )کاهش یافته(640 × 480 در 72 هرتز
576p × 720 در 50 هرتز 6403:4 × 480 در 75 هرتز
576p × 720 در 50 هرتز 6409:16 × 480 در 120 هرتز800 × 600 در 56 هرتز
720p × 1280 در 60 هرتز 8009:16 × 600 در 120 هرتز800 × 600 در 60 هرتز
720p × 1280 در 50 هرتز 10249:16 × 768 در 120 هرتز800 × 600 در 72 هرتز
1080i × 1920 در 60 هرتز 12809:16 × 800 در 120 هرتز800 × 600 در 75 هرتز
1080i × 1920 در 50 هرتز 8329:16 × 624 در 75 هرتز

1080p × 1920 در 60 هرتز 10249:16 × 768 در 60 هرتز
1080p × 1920 در 50 هرتز 10249:16 × 768 در 70 هرتز
1080p × 1920 در 24 هرتز 10249:16 × 768 در 75 هرتز

1080p × 1920 در 120 هرتز 12809:16 × 1024 در 75 هرتز
3840 × 2160 در 24 هرتز1152 × 870 در 75 هرتز
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B1/زمان دقیقB1/حالت ویدیوB0/زمان استانداردB0/زمان تنظیم شده
3840 × 2160 در 25 هرتز
3840 × 2160 در 30 هرتز
3840 × 2160 در 50 هرتز
3840 × 2160 در 60 هرتز
4096 × 2160 در 24 هرتز
4096 × 2160 در 25 هرتز
4096 × 2160 در 30 هرتز
4096 × 2160 در 50 هرتز
4096 × 2160 در 60 هرتز

ينالوگ اVGAا
وضوح طبیعی: 1920 × 1080 در 60 هرتز

B1/زمان دقیقB0/زمان توصیفیB0/زمان استانداردB0/زمان تنظیم شده
1920 × 1080 در 60 هرتز ]پیش 1280 × 720 در 60 هرتز720 × 400 در 70 هرتز

فرض[
1366 × 768 در 60 هرتز

1280 × 800 در 120 هرتز )RB(1280 × 800 در 60 هرتز640 × 480 در 60 هرتز
1280 × 1024 در 60 هرتز640 × 480 در 67 هرتز
640 × 480 در 72 هرتز
1900 × 1200 در 60 هرتز )RB(640 × 480 در 75 هرتز
640 × 480 در 120 هرتز800 × 600 در 56 هرتز
800 × 600 در 120 هرتز800 × 600 در 60 هرتز
1024 × 768 در 120 هرتز800 × 600 در 72 هرتز
800 × 600 در 75 هرتز
832 × 624 در 75 هرتز

1024 × 768 در 60 هرتز
1024 × 768 در 70 هرتز
1024 × 768 در 75 هرتز

1280 × 1024 در 75 هرتز
1152 × 870 در 75 هرتز

زمانبندی سه بعدی برای HDMI1.4b 3D پشتیبانی می شود
بلاقیدنبنامزیدعب ود هدش ینابیتشپ میرف تعرس

بسته بندی کادر1080p × 1920 در 23.98 / 24 هرتزگزینه 60/59 هرتز
بسته بندی کادر720p × 1280 در 59.94 / 60 هرتز
کنار به کنار )نیمه(1080i × 1280 در 60/59.94 هرتز

ابتدا و انتها1080p × 1280 در 23.98 / 24 هرتز
ابتدا و انتها1280 ا 720p در 59.94 / 60 هرتز

بسته بندی کادر1080p × 1920 در 23.98 / 24 هرتزگزینه 50 هرتز
بسته بندی کادر720p × 1280 در 50 هرتز

کنار به کنار )نیمه(1080i × 1280 در 50 هرتز 
ابتدا و انتها1080p × 1280 در 23.98 / 24 هرتز 

ابتدا و انتها720p × 1280 در 50 هرتز

زمانبندی سه بعدی کامپیوتری



55فارسی

اطالعات بیشتر

قالبزمانبندی
HDMIترتیب فریم1920 × 1080 در 120 هرتز

ترتیب فریم1280 × 800 در 120 هرتز
ترتیب فریم1024 × 768 در 120 هرتز
ترتیب فریم800 × 600 در 120 هرتز
ترتیب فریم640 × 480 در 120 هرتز

VGAترتیب فریم1280 × 800 در 120 هرتز
ترتیب فریم1024 × 768 در 120 هرتز
ترتیب فریم800 × 600 در 120 هرتز
ترتیب فریم640 × 480 در 120 هرتز
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اندازه تصویر و فاصله پخش
فاصله پخش اCااندازه تصویر مطلوب

تلهعریضارتفاععرضمورب
فوتمترفوتمتراینچمتراینچمتراینچمتر

 0.9136 0.80 31.38 0.45 17.65// 1.77 5.80
 1.0240 0.89 34.86 0.50 19.61// 1.97 6.45
 1.2750 1.11 43.58 0.62 24.51 1.54 5.05 2.46 8.06
 1.5260 1.33 52.29 0.75 29.42 1.85 6.06 2.95 9.67
 1.7870 1.55 61.01 0.87 34.32 2.15 7.07 3.44 11.29
 2.0380 1.77 69.73 1.00 39.22 2.46 8.08 3.93 12.90
 2.2990 1.99 78.44 1.12 44.12 2.77 9.09 4.42 14.51
 2.54100 2.21 87.16 1.25 49.03 3.08 10.10 4.91 16.12
 3.05120 2.66 104.59 1.49 58.83 3.69 12.11 5.90 19.35
 3.81150 3.32 130.74 1.87 73.54 4.62 15.14 7.37 24.19
 4.57180 3.98 156.88 2.24 88.25 5.54 18.17 8.85 29.02
 5.08200 4.43 174.32 2.49 98.05 6.15 20.19//
 6.35250 5.53 217.89 3.11 122.57 7.69 25.24//
 7.62300 6.64 261.47 3.74 147.08 9.23 30.29//

برد تغییر لنز
برد تغییر تصویرلنزهای PJ مرکز تا باالی تصویر

عمودی -عمودی +
برد عمودی در هر موقعیت افقیمحدوده تغییر عمودی

افقی -افقی +
اچپحاراستحاحداقلح اBااحداکثرح اAا
سانتی مترسانتی مترسانتی مترسانتی مترسانتی مترسانتی متر
 51.6 44.8 6.7N/A00
 57.3 49.8 7.5N/A00
 71.6 62.3 9.3N/A00
 85.9 74.7 11.2N/A00
 100.2 87.2 13.1N/A00
 114.6 99.6 14.9N/A00
 128.9 112.1 16.8N/A00
 143.2 124.5 18.7N/A00
 171.8 149.4 22.4N/A00
 214.8 186.8 28.0N/A00
 257.8 224.1 33.6N/A00
 286.4 249.1 37.4N/A00
 358.0 311.3 46.7N/A00
 429.6 373.6 56.0N/A00

A

V

C

B

V+
V-
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ابعاد پروژکتور و نصب سقفی
برای جلوگیری از آسیب دیدن پروژکتور، لطفاً از قاب مخصوص سقف Optoma استفاده کنید.- 1
در صورتی که قصد دارید از قاب مخصوص سقف محصول شرکت دیگری استفاده کنید، لطفاً اطمینان حاصل نمایید که پیچ های مخصوص - 2

اتصال پروژکتور به قاب، خصوصیت زیر را داشته باشد:
� M6*10 :نوع پیچ

حداقل طول پیچ: 10 میلی متر �

واحد:میلی متر

۴٩٨٫٠٣
٢۴٩٫٠٢

١۵
١٫
٠٠

٧۶
٫۶
١

٣٨٠٫٠٠

١٩٠٫٠٠

٣٢۴٫٠٠

٢١٩٫۵٠
١١٠٫٠٠

١۶٢٫٠٠

١٣
٨٫
۵٠

٩٢
٫٢
٣

٢۵
٢٫
۵٠

٢٠
٫٠
٠

٣٨
٫٧
٣

١٧
١٫
٠٠

٩۶٫۵۴

لنز

لطفاً به خاطر داشته باشید که خسارت ناشی از نصب اشتباه، باعث ابطال ضمانت می شود.توجه:  

 هشدار: 

در صورتی که قاب مخصوص سقف را از شرکت دیگری خریداری می کنید، لطفاً اطمینان حاصل کنید که از پیچهای با اندازه مناسب استفاده  �
کنید. اندازه پیچ به ضخامت صفحه قاب بستگی دارد.

اطمینان حاصل کنید که میان سقف و قسمت زیرین پروژکتور حداقل 10 سانتی متر فضا موجود باشد. �
از نصب پروژکتور در نزدیکی منبع گرمایی خودداری نمایید. �
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IR کدهای راه دور
برای مدل داده

F3

On

Geometric

Mode

Correction PIP/PBP

Off

F1 F2

AV Mute

ENTER

Source

Volume D Zoom

Info.

VGA

1
S-Video

2
HDMI1

3
HDMI2

HDMI3

Format Freeze Remote
ID All

HDBaseT

4
Video

5
DVI

6
BNC

7
YPbPr

8
DisplayPort

9
3D

0

Re-Sync

Menu

F3

تعربف کلید پرینتکلید
کد کلید

تکرار BYTE1BYTE2BYTE3BYTE4
داده 1داده 0مشتری 1مشتری 0

32CD02BYTE3#F1روشنروشن کردن 
32CD2EBYTE3#F1خاموشخاموش کردن 
32CD96BYTE3#F1تصحیح هندسيتصحیح هندسي

F1F132CD26BYTE3#F1
F2F232CD27BYTE3#F1

32CD95BYTE3#F1حالتحالت

کلیدهای انتخاب 
چهارجهتی

) / / / (

32CDC6BYTE3#F1فلش باال

32CDC7BYTE3#F1فلش پایین

32CDC8BYTE3#F1فلش چپ

32CDC9BYTE3#F1فلش راست

32CDC5BYTE3#F1تاییدتایید
32CD03BYTE3#F1حذف تصویرحذف تصویر

32CD25BYTE3#F1اطالعاتاطالعات
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تعربف کلید پرینتکلید
کد کلید

تکرار BYTE1BYTE2BYTE3BYTE4
داده 1داده 0مشتری 1مشتری 0

N/AN/AN/AN/AN/Aلیزرلیزر 
32CD18BYTE3#F1منبع ورودی تصویرمنبع ورودی تصویر

F3F332CD66BYTE3#F1
32CD04BYTE3#F1انطباق مجددانطباق مجدد

درجه صدا
32CD09BYTE3#F1درجه صدا +
32CD0CBYTE3#F1درجه صدا -

D زوم
+D 32زومCD08BYTE3#F1
- D 32زومCD0BBYTE3#F1

32CD88BYTE3#F1فهرستفهرست
32CD15BYTE3#F1قالبقالب

32CD06BYTE3#F1بي حركتبي حركت

كنترل از راه دور
3201N/A~ 3299شناسه راه دور
32CDN/Aراه دور همه

VGA / 1VGA/132CD8EBYTE3#F1
S-Video/2S-Video/232CD1DBYTE3#F1
HDMI1 / 3HDMI1/332CD16BYTE3#F1

HDMI2HDMI232CD9BBYTE3#F1
HDBaseT / 4HDBaseT/432CD70BYTE3#F1

532CD1CBYTE3#F1/ویدئوویدئو / 5
6632CD19BYTE3#F1

HDMI3HDMI332CD98BYTE3#F1
7732CD1ABYTE3#F1

YPbPr / 8YPbPr/832CD17BYTE3#F1
9932CD9FBYTE3#F1

3D / 00/3D32CD89BYTE3#F1



فارسی 60

برای مدل خانگی

ON OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr

کلید
کد کلیدحالت سفارشی

تونیحاتتعربف کلید پرینت
بایت 4بایت 3بایت 2بایت 1

برای روشن کردن پروژکتور، فشار دهید.روشن32CD02FDروشن

برای خاموش کردن پروژکتور، فشار دهید.خاموش32CD2ED1خاموش کردن

كاربر 32CD36C91کاربر 1
کلیدهای تعریف شده توسط کاربر. برای راه اندازی به 

صفحه 42  مراجعه کنید. كاربر 32CD659A2کاربر 2
كاربر 32CD66993کاربر 3

برای تنظیم شدت روشنایی تصویر کاربرد دارد.شدت روشنایي32CD41BEشدت روشنایي

درجه اختالف بین روشنترین و تاریکترین قسمتهای تصویر كنتراست32CD42BDكنتراست
را کنترل کنید.

یک حالت نمایش را برای تنظیمات بهینه شده در برنامه های حالت32CD05FAانتخاب حالت نمایش
مختلف انتخاب کنید. به صفحه 33 مراجعه کنید.

تنظیم انحراف 32CD07F8تنظیم انحراف تصویر
بدون عملکردتصویر

برای تغییر نسبت ابعادی تصویر نمایش داده شده، فشار نسبت ابعاد تصویر32CD649Bنسبت ابعاد تصویر
دهید.

برای اینکه به صورت دستی حالت 3 بعدی منطبق با 32CD89763Dسه بعدي
محتوای 3 بعدی انتخاب شود، فشار دهید.

صدا موقتاً خاموش/روشن می شود.بی صدا32CD52ADبی صدا

 DB
به صورت خودکار میزان روشنایی تصویر را تنظیم می 32CD44BBDB)سیاه دینامیگ(

کند تا بهترین کنتراست ایجاد شود.
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کلید
کد کلیدحالت سفارشی

تونیحاتتعربف کلید پرینت
بایت 4بایت 3بایت 2بایت 1

مقدار زمان تایمر شمارش معکوس را تنظیم می کند.زمان خاموشي32CD639Cزمان خاموشي

برای افزایش بلندی صدا تنظیم کنید.درجه صدا +32CD11EEدرجه صدا +

چهار کلید جهت

32CD11EE▲

برای انتخاب موارد یا انجام تنظیم در موارد انتخابی، از 
▲، ◄، ►، یا ▼ استفاده کنید.

32CD10EF◄

32CD12ED►

32CD14EB▼

منبع ورودی 32CD10EFمنبع ورودی تصویر
تصویر

"منبع" را فشار دهید تا بتوانید سیگنال ورودی مورد نظر 
را انتخاب نمایید.

انتخاب خود را تایید کنید.32CD0FF0کلید "تایید"

به صورت خودکار پروژکتور را با منبع ورودی تطبیق انطباق مجدد32CD12EDانطباق مجدد
می دهد.

برای کاهش بلندی صدا تنظیم کنید.درجه صدا -32CD14EBدرجه صدا -

منوهای روی صفحه پروژکتور را نمایش داده یا از آنها فهرست32CD0EF1فهرست
خارج می شود.

HDMI 132CD16E9HDMI1 HDMI 1 را فشار دهید تا منبع از رابط "HDMI1"
انتخاب شود.

HDMI 232CD30CFHDMI2 HDMI 2 را فشار دهید تا منبع را از رابط "HDMI2"
انتخاب کنید.

VGA 132CD1BE4VGA1 انتخاب VGA را فشار دهید تا منبع از رابط "VGA1"
شود.

VGA 232CD1EE1VGA2بدون عملکرد

بدون عملکردویدئو32CD1CE3ویدئو

YPbPr32CD17YPbPrبدون عملکرد
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عیب یابی
در صورتی که مشکلی برای پروژکتور شما پیش آمد، لطفاً به اطالعات زیر رجوع کنید. در صورتی که مشکل برطرف نشد، لطفاً با فرشونده محلی خود یا 

مرکز خدمات محلی تماس بگیرید.

مشکالت مربوط به تصویر

عدم نمایش تصویر روی صفحه   

مطمئن شوید تمای کابل ها و اتصاالت برقی به درستی و کامالً همانگونه که در بخش "نصب" توضیح داده شده است، متصل شده اند. �

مطمئن شوید که هیچ یک از پین های اتصاالت خم یا شکسته نشده باشد. �

مطمئن شوید که حالت "بی صدا" فعال نباشد. �

تصویر خارج از فوکوس است  

حلقه فوکوس را در جهت حرکت عقربه های ساعت یا در خالف جهت بچرخانید تا زمانی که تصویر شفاف و واضح شود. )به صفحه 19  �
مراجعه کنید(.

مطمئن شوید كه صفحه پخش در فاصله مناسب از پروژکتور قرار گرفته است. )لطفاً به صفحه 56 مراجعه کنید(. �

در هنگام نمایش عنوان DVD 9:16 تصویر کشیده می شود    

هنگامی که DVD آنامورفیک یا DVD 9:16 را پخش می کنید، پروژکتور بهترین تصویر را با قالب 9:16 در سمت پروژکتور پخش می  �
کند.

اگر عنوان DVD با قالب LBX را پخش می کنید، لطفاً قالب را در صفحه نمایش پروژکتور به LBX تغییر دهید. �

در صورتی که قصد دارید عنوان DVD با قالب 3:4 را پخش کنید، لطفاً قالب را در OSD پروژکتور به 3:4 تغییر دهید. �

لطفاً قالب نمایش را با نسبت تصویر 9:16 )عریض( در روی DVD پلیر تنظیم کنید. �

تصویر خیلی کوچک یا خیلی بزرگ است  

اهرم زوم را در جهت یا خالف جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید تا اندازه تصویر پخش شده کوچک یا بزرگ شود. )به صفحه 18  �
مراجعه کنید(.

پروژکتور را به پرده نزدیک یا از آن دور کنید. �

"Menu" را در صفحه پروژکتور فشار دهید، به "صفحه نمایش ← نسبت ابعاد تصویر" بروید. تنظیمات متفاوتی را امتحان کنید. �

گوشه های تصویر پریده است:  

در صورت امكان، پروژكتور را تغییر وضعیت دهید تا در مركز صفحه و زیر پایین صفحه قرار گیرد. �

تصویر وارونه است   

"منو" را از روی صفحه پروژکتور فشار دهید، از منوی روی صفحه به "تنظیمات ← پخش تصویر" بروید و جهت پخش را تنظیم کنید. �
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سایر مشکالت

پروژکتور به هیچ یک از فرمانهای کنترل پاسخ نمی دهد   

در صورت امکان، پروژکتور را خاموش کنید، سیم برق را از پریز در آورده و پیش از اتصال مجدد برق، 20 ثانیه صبر کنید. �

مشکالت مربوط به کنترل از راه دور

در صورتی که کنترل از راه دور کار نمی کند  

بررسی کنید زاویه کنترل از راه دور در محدوده زاویه ±15° از دریافت کننده IR موجود بر روی پروژکتور باشد. �

اطمینان حاصل کنید که مانعی میان کنترل از راه دور و پروژکتور نباشد. در محدوده فاصله 7 متری )23 فوت( پروژکتور باشید. �

مطمئن شوید که باتری ها درست در جای خود قرار گرفته اند. �

در صورتی که عمر مفید باتری ها به پایان رسیده است، آنها را تعویض کنید. �
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نشانگرهای هشدار
هنگامی که نشانگرهای هشدار )قسمت زیر را ببینید( روشن می شوند یا چشمک می زنند، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود:

تچراغ نشانگر "Laser" )لیزر( به رنگ قرمز در می آید و نشانگر "روشن/خاموش" با رنگ قرمز چشمک می زند. �

چراغ نشانگر "Temp" )المپ( به رنگ قرمز در می آید و نشانگر "روشن/خاموش" با رنگ قرمز چشمک می زند. این بدان معنی است که  �
پروژکتور بیش از حد گرم شده است. در شرایط عادی می توان پروژکتور را دوباره روشن کرد.

چراغ نشانگر "Temp" به رنگ قرمز چشمک می زند و اگر در حالت "روشن/خاموش" باشد به رنگ قرمز چشمک می زند. �

سیم برق را از پروژکتور جدا کنید؛ 30 ثانیه صبر کرده و دوباره امتحان کنید. درصورتی که نشامگر هشدار روشن می شود یا چشمک می زند، برای دریافت 
راهنمایی با نزدیکترین مرکز خدمات تماس بگیرید.

پیام چراغ روشن

پیغام
چراغ لیزرچراغ درجه حرارتچراغ نمایشگر روشن و خاموش بودن دستگاه

اقرمزحاقرمزحايبشحاقرمزح
وضعیت انتظار 

چراغ ثابت)سیم برق ورودی(

روشن )در حال گرم شدن(
چشمک زن

)0.5 ثانیه خاموش / 0.5 ثانیه 
روشن(

چراغ ثابتروشن کردن و نور لیزر

كلید خاموش كردن دستگاه )در حال 
خنک شدن( 

چشمک زن 
)0,5 ثانیه خاموش / 0,5 ثانیه 
روشن( وقتی پنکه خنک کننده 
خاموش می شود، دوباره به 
شکل چراغ ثابت قرمز در 

می آید.
چراغ ثابتچشمک زنخطا )نقص لیزر(
چشمک زنچشمک زنخطا )خرابی فن(

چراغ ثابتچشمک زنخطا )درجه حرارت باال(
چشمک زنحالت آماده باش )حالت کار اولیه(

چشمک زنحالت کار اولیه )در حال گرم شدن( )*(
حالت کار اولیه )در حال خنک شدن( 

چشمک زن)*(

روشنایی )چراغ روشن( )*(
چشمک زن

)3 ثانیه روشن / 1 ثانیه 
خاموش(

روشنایی )لیزر خاموش( )*(
چشمک زن

)1 ثانیه روشن / 3 ثانیه 
خاموش(

توجه:  
)*( اگر انرژی موجود کمتر از 0.5 وات باشد و چراغ LED برق قرمز است، چراغ LED برق به حالت قرمز چشمک زن جابجا می شود. �

a ).را خاموش کنید LED بعد از محو شدن منوی روی صفحه، همه چراغ های

b ).را روشن کنید: بدون سیگنال؛ منوی روی صفحه محو می شود LED

c ).را خاموش کنید: سیگنال شناسایی شد؛ منوی روی صفحه محو می شود LED
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خاموش شدن: �

خاموش/روشن

كلید روشن / خاموش دستگاه را دوباره فشار دهید.

هشدار دما: �

هشدار

دمای دستگاه بیش از حد باال است

لطفاً : 
1- مطمئن شوید جریان هواي داخل و خارج مسدود نمي باشد.

2- مطمئن شوید دماي محیط زیر 45 درجه سانتیگراد مي باشد.

اگر با وجود انجام کارهای عنوان شده در باال، مشکل برطرف نشد.

لطفاً با مركز سرویس و خدمات تماس حاصل نمایید.
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مشخصات
تونیحاتنوری

4K UHDحداکثر رزولوشن
2716 ا 1528وضوح اصلی

زوم دستی و تنظیم فوکوس دستیلنز
26.45 اینچ تا 302.2 اینچ )محدوده فوکوس، با بهینه سازی در اندازه تصویر 60 اینچ(اندازه تصویر )مورب(

1.3 تا 9.3 متر )محدوده فوکوس بهینه سازی شده در حالت عریض 1.846 متر(فاصله پخش
Color Temperature )درجه 

استاندارد D65: )0.313 , 0.329(رنگ(

تونیحاتالکتریکی

ورودی ها

� HDMI 1.4b
� HDMI V2.0 HDCP2.2 / MHL V2.2
VGA In )از YpbPr پشتیبانی می کند( �
ورودی صدا 3.5 میلی متر �
� )D-SUB( RS232C نرینه 9 پینی
RJ-45 )پشتیبانی از کنترل وب( �
� USB type A

خروجی ها
خروجی صدا 3.5 میلی متر �
� SPDIF خروجی
راه انداز 12 ولت )فیش 3.5 میلی متری( �

USB type A برای سرویسکنترل
1073.4میلیون رنگتکثیر رنگ

سرعت اسکن
سرعت اسکن افقی: 31.000~135.000 کیلوهرتز �
سرعت اسکن عمودی: 24~120 هرتز �

بله، 2 عدد 5 واتبلندگوی داخلی
100 - 240 ولت ±10%، برق متناوب 60/50 هرتزشرایط برق

4.4 آمپرجریان ورودی

تونیحاتمکانیکی
جلو، عقب، سقف - باال، عقب - باالدستورالعمل نصب

498.1میلی متر )عرض( ا 331.1 میلی متر )قطر( ا 154 میلی متر )طول( )بدون پایه(ابعاد
کمتر از 10 کیلوگرموزن

عملکرد در دمای 5 تا 40 درجه سانتی گراد، رطوبت 10% تا 85% )بدون میعان(شرایط محیطی

تمام مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کنند.توجه:  
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Optrma دفاتر جهانی
برای هر گونه سرویس یا خدمات با دفتر محلی خود تماس بگیرید.

ژاپن
3-25-18 東京都足立区綾瀬

info@os-worldwide.  株式会社オーエス
com

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

تایوان
+886-2-8911-8600   12F., No.213, Sec. 3, Beiاin Rd.,
+886-2-8911-6550    Xindian Dist., New Taipei City 231,

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

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

هنو کنو
Unit A, 27/F Dragon Centre,

+852-2396-8968  79 Wing Hong Street,
+852-2370-1222   Cheung Sha Wan,

www.optoma.com.hk   Kowloon, Hong Kong

چین
+86-21-62947376   5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
+86-21-62947375   Changning District
www.optoma.com.cn  Shanghai, 200052, China

يمریکا
888-289-6786   47697 Westinghouse Drive,
510-897-8601   Fremont, CA 94539, USA

services@optoma.com  www.optomausa.com

کانادا
888-289-6786   47697 Westinghouse Drive,
510-897-8601   Fremont, CA 94539, USA

services@optoma.com  www.optomausa.com

امریکا التین
888-289-6786   47697 Westinghouse Drive,
510-897-8601   Fremont, CA 94539, USA

services@optoma.com  www.optomausa.com

اروپا
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills

Hemel Hempstead, Herts,
+44 )0( 1923 691 800  HP1 2UJ, United Kingdom
+44 )0( 1923 691 888   www.optoma.eu
service@tsc-europe.  +44 )0(1923 691865 :تلفن خدمات تعمیر

com

Beoelux BV
+31 )0( 36 820 0252  Randstad 22-123
+31 )0( 36 548 9052  BW  Almere 1316

 The Netherlands
  www.optoma.nl

فرانسه 
 +33 1 41 46 12 20    Bâtiment E
+33 1 41 46 94 35    avenue Edouard Vaillant 81-83

savoptoma@optoma.fr   Boulogne Billancourt, France 92100

اسپانیا 
 +34 91 499 06 06    C/ José Hierro,36 Of. 1C
+34 91 670 08 32  28522 Rivas VaciaMadrid,

  Spain

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

+49 )0( 211 506 66799   D40549 Düsseldorf, 
info@optoma.de    Germany

اسکاندیناوی
+47 32 98 89 90    Lerpeveien 25
 +47 32 98 89 99    Drammen 3040

 info@optoma.no    Norway

 PO.BOX 9515
Drammen 3038

Norway

كره
   +82+2+34430004  .WOOMI TECH.CO.,LTD

+82+2+34430005  4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
 Seoul,135-815, KOREA

  korea.optoma.com
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