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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.

برای جلوگیری از برق گرفتگی ،دستگاه و وسیلههای جانبی آن باید بهدرستی به زمین وصل باشند.
این دستگاه دارای دوشاخه اتصال به زمین سه پینی است.
پین اتصال به زمین را از روی دوشاخه جدا نکنید.
این یک ویژگی امنیتی است .اگر نمی توانید دوشاخه را وارد پریز کنید ،با برقکار تماس بگیرید.
در عملکرد دوشاخه دارای اتصال به زمین نقصی ایجاد نکنید.

دستورالعمل های ایمنی مهه


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 شرجی.
±
( )iبررسی کنید دمای محیط بین  5تا  40درجه سانتیگراد ( 32تا  104درجه فارنهایت) باشد
( )iiرطوبت نسبی ،میزان  %80 ~ %10است
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±

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 به شیء حرارت خواهد داد و ممکن است
ذوب شده ،موجب 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  Optomaتماس بگیرید.



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



دستگاه را تنها پرسنل تعمیرات مناسب 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.
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.







تمیز کردن لنز


ً
کامال خنک شود.
قبل از تمیز کردن لنز ،حتماً پروژکتور را خاموش کنید و سیم برق را جدا کنید تا



از مخزن هوای فشردن برای تمیز کردن گرد و خاک استفاده کنید.



از پارچهای مخصوص برای تمیز کردن لنز استفاده کنید و بهآرامی لنز را پاک کنید .با انگشتتان لنز را لمس نکنید.



از آلکالین و شویندههای اسیدی یا حاللهای سنگین مثل الکل برای تمیز کردن لنز استفاده نکنید .اگر لنز به دلیل تمیز کردن خراب شود ،تحت
پوشش ضمانتنامه نیست.

( Warningهشدار)


از اسپری حاوی گازهای قابل اشتعال برای پاک کردن گرد و خاک و کثیفی از روی لنز استفاده نکنید .این کار به دلیل گرم بودن زیاد داخل
پروژکتور باعث بروز آتش سوزی میشود.



اگر پروژکتور در حال گرم شدن است لنز را تمیز نکنید زیرا این کار باعث کنده شدن نوار روی سطح لنز میشود.



با جسم سخت لنز را پاک نکنید یا روی آن ضربه نزنید.
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اطالعات ایمنی تابش لیزر


از استانداردهای  1040.10 CFR 21و  1040.11بجز  Risk Group 2 LIPکه در  1.0.IEC 62471-5:Edتعریف شده است تبعیت
می کند .برای کسب اطالعات بیشتر به اعالمیه شماره  57به تاریخ  8مه  2019مراجعه کنید
IEC/EN 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/EN 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 LIP 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.

21 CFR 1040.10
57
21 CFR 1040.10
57

RG2
RG 2 L I P
2019 5 8
RG2
RG2 LIP
2019 5 8

1

IEC/EN 60825-1:2014
IEC 62471-5:Ed.1.0
1040.11
IEC/EN 60825-1:2014 1
IEC 62471-5:Ed.1.0
1040.11

اگر از این دستورالعمل ها پیروی نکنید ممکن است جراحت شدید یا مرگ روی دهد.


این پروژکتور دارای مادول لیزر داخلی کالس  4است .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 میشود 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 میکنید ،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.
”“WARNING: MOUNT ABOVE THE HEADS OF CHILDREN.
Beejujpobmxbsojohbhbjotufzffyqptvsfgpsdmptffyqptvsftmfttuibo2n/
ȸBWFSUJTTFNFOU;JOTUBMMFSBV.EFTTVTEFMBUËUFEFTFOGBOUT/ȹ
Bwfsujttfnfoutvqqmênfoubjsfdpousfm(fyqptjujpopdvmbjsfqpvseftfyqptjujpot
ávofejtubodfefnpjotef2n/
ȸ

ȹ
2n

Ƽ娤⌈濣⩇垛◦榖㑺‐䦣曫徦唓ƽ
⌈悛⫋Pᶣ序岛斠䗺䘙㉣墶䕂朋⟔娤







سایر دستورالعمل های مربوط به مراقبت از کودکان ،خیره نشدن به نور دستگاه ،و عدم استفاده از وسیله های کمک بینایی.



سایر دستورالعمل ها در مورد نصب دستگاه در جایی که در دسترس کودکان نباشد.
حتماً مراقب کودکان باشید و هرگز اجازه ندهید از هیچ فاصله ای به نور پخش شده از پروژکتور خیره شوند.



ً
کامال احتیاط کنید.
هنگام استفاده از کنترل از راه دور برای روشن کردن پروژکتور زمانی که در مقابل لنز پخش است،



کاربر نباید از وسایل کمک دیداری مانند دوربین یا تلسکوپ برای نگاه کردن به نور پخش شده استفاده کند.



مانند هر منبع نور دیگری ،به  RG2 IEC 62471-5:2015مستقیم نگاه نکنید.



هشدار :باالی سر کودکان نصب شود .توصیه می شود این وسیله را در سقف نصب کنید تا باالی چشم (دید) کودکان باشد.

IEC 60825-1:2014 Class 1 RG2
IEC 62471-5:2015 RG2



6

فارسی

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.
( Warningهشدار)
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  3بعدی 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:
( )1انحراف در دید؛ ( )2سردرد خفیف؛ ( )3سرگیچه؛ ( )4حرکات غیرارادی مانند حرکت چشم یا گرفتگی عضالت؛ ( )5سردرگمی؛ ()6
حالت تهوع؛ ( )7از دست دادن هوشیاری؛ ( )8استفراغ؛ ( )9دل درد؛ و/یا ( )10فراموش 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 بعدی برای هر هدفی بجز مشاهده تصاویر سه بعدی خودداری کنید.



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.





فارسی
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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.
© Copyright 2021

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
 Kensingtonیک عالمت تجاری ثبت شده آمریکا برای شرکت برند  ACCOبا ثبت مجاز و برنامه های در حال بررسی در سایر کشورها در سراسر جهان
می باشد.
 HDMI، HDMI Logoو  ،High-Definition Multimedia Interfaceمارک های تجاری یا مارک های تجاری ثبت شده HDMI Licensing LLC
در ایاالت متحده آمریکا و سایر کشورها هستند.
 DLP®، DLP Linkو لوگوی  DLPعالئم تجاری ثبت شده شرکت  Texas Instrumentsبوده و  BrilliantColorTMعالمت تجاری Texas
 Instrumentsاست.
،Amazon Alexaو همه آرم های مرتبط ،مارک های تجاری  Amazon.com, Incیا شرکت های وابسته به آن هستند.
سایر نام های محصول که در این راهنما از آنها استفاده شده است ،اموال مالکان مربوطه آنها بوده و شناخته شده هستند.

FCC
این دستگاه تست شده و نتایج نشان داده است که با محدودیت های موجود برای دستگاه های دیجیتالی کالس  Bعنوان شده در بخش  15از قوانین FCC
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:
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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.

توجه :کابل های محافظت شده
به منظور رعایت قوانین  ،FCCتمامی اتصاالت به دستگاههای دیگر باید با استفاده از کابل های محافظت شده صورت گیرد.
احتیاط
ایجاد تغییرات و اصالحاتی که به تایید شرکت سازنده نرسیده باشد ،اختیار کاربر در استفاده از پروژکتور را که بر اساس Federal Communications
 Commissionبه او داده شده است ،از او سلب می کند.
شرایط استفاده
این دستگاه با بخش  15قوانین  FCCمطابقت دارد .استفاده از دستگاه با پذیرش شرایط زیر امکان پذیر است:
 -1دستگاه نباید باعث بروز مداخله زیان بخش شود و
 -2این دستگاه باید هر گونه مداخله ای را بپذیرد؛ از جمله مداخله ای که باعث بروز عملکرد ناخوشایند شود.
توجه :کاربران در کانادا
این دستگاه دیجیتال کالس  Bاز قوانین ( Canadian ICES-003 (Bتبعیت می کند.
Remarque à l’intention des utilisateurs canadiens
.Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 (B) du Canada

بیانیه تبعیت برای کشورهای اتحادیه اروپا


دستورالعمل ( EMC 2014/30/EUشامل اصالحات)



دستورالعمل ولتاژ پایین 2014/35/EU



بیانیه تجهیزات رادیویی )RED) 2014/53/EU

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.

فارسی

9

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 .لطفا برای دریافت اطالعات بیشتر ،با فروشنده خود تماس بگیرید.

لوازم جانبی استاندارد
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2IMDH

rPbPY oediV 2AGV 1AGV

پروژکتور




سریع

کنترل از راه دور

سیه برAC n

فاصلهگﺬار پایی

کارت ضمانت(*)
دفترچه راهنمای شروع به کار

اسناد

توجه:




کنترل از راه دور ممکن است در عمل بسته به منطقه متفاوت باشد.
* برای کسب اطالعات درباره ضمانت نامه اروپایی از وبسایت  www.optoma.comدیدن کنید.
کد  QRرا اسکن کنید یا از سایت زیر بازدید نماییدhttps://www.optoma.com/support/download :
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یفرعم
نمای کلی محصول
4

3

2

1

9
8
5
7

6

10

5

6

حداقل 500
میلی متر

حداقل 500
میلی متر

حداقل 500
میلی متر

:هجوت



قسمت های ورودی و خروجی پروژکتور را مسدود نکنید.
وقتی از پروژکتور در فضایی بسته استفاده میکنید ،حداقل  50سانتیمتر ( 19اینچ) فضا در اطراف قسمتهای ورودی و خروجی در نظر
بگیرید.
مورد

شماره

مورد

شماره

-1

تهویه (خروجی)

-6

تهویه (ورودی)

-2

نشانگرهای LED

-7

ورودی/خروجی

-3

دکمه روشن/خاموش

-8

محل اتصال برق

-4

لنز

-9

پورت قفل ™Kensington

-5

پایه تنظیم شیب

 -10گیرنده های مادون قرمز

فارسی
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یفرعم
اتصال ها
5

3

6

1
2

4

7

شماره

شماره

مورد

8

مورد

-1

پورت Audio Out

-6

پورت ( USBبرق  5ولت

-2

پورت S/PDIF( PCM 2کانالهDigital ،
)5.1

-7

پورت HDMI 2 ()HDMI v2.0

-3

پورت HDMI 3 ()HDMI v2.0

-8

محل اتصال برق

-4

پورت RS-232

-9

پورت قفل KensingtonTM

-5

پورت HDMI 1 ()HDMI v2.0 eARC

:هجوت(*) برای شارژ تلفن همراه توصیه نمیشود.

صفحه کلید و نشانگرهای LED
4

2

3

شماره
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مورد

1

مورد

شماره

-1

 LEDمنبع نور

-3

دکمه روشن/خاموش

-2

چراغ درجه حرارت

-4

 LEDروشن/خاموش

 1.5آمپر)(*)

9

یفرعم
کنترل از راه دور
14

OFF

2

15
User3

16

Mode

17
18
19

User2
Contrast

Aspect ratio
3D

User1
Brightness

Keystone

DB

Sleep Timer

20
21

ON

1

Mute

4
5
6
7

Volume
Re-sync

3

Source

8

22
23
24

Menu

10

Volume

HDMI2

HDMI1

25
26

VGA1 VGA2 Video YPbPr

شماره
-1

روشن

11
12
13

27

مورد

9

مورد

شماره

 -15کاربر 3
(روی کلیدهای مستقیم منبع " "HDMI3ثابت است)

-2

	•کاربر 2
(روی تنظیم فوکوس -ثابت است)
	•تنظیم فوکوس

-16

( Contrastكنتراست)

-3

	•کاربر ( 1قابل تعیین)
(روی تنظیم فوکوس  +ثابت است)
	•تنظیم فوکوس

-17

( Display Modeانتخاب حالت نمايش)

-4

( Brightnessشدت روشنايي)

-18

( Aspect Ratioنسبت ابعاد تصویر)

-5

تنظيم انحراف تصوير

-19

منوی سه بعدی روشن/خاموش

-6

( Muteبیصدا)

-20

تایمر خواب

-7

( DBسیاه پویا)

-21

درجه صدا +

-8

( Sourceمنبع)

-22

انطباق مجدد

-9

( Enterتایید)

-23

کلیدهای انتخاب چهارجهتی

 -10فهرست عملكرد دستگاه

-24

درجه صدا -

HDMI1 -11

-25

HDMI2

( VGA1 -12پشتیبانی نمی شود)

-26

( YPbPrپشتیبانی نمی شود)

-27

ویدیو (پشتیبانی نمی شود)

( VGA2 -13پشتیبانی نمی شود)
( Power Off -14خاموش کردن)
:هجوت




کنترل از راه دور ممکن است در عمل بسته به منطقه متفاوت باشد.
برخی از کلیدها ممکن است برای مدل هایی که از این ویژگی ها پشتیبانی نمی کنند کار نکنند.

فارسی
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راه اندازی و نصب
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.
پایه جلو

سقف جلو

پایه عقب

سقف عقب



برای نحوه تعیین محل پروژکتور برای اندازه صفحه مشخص شده به جدول فاصله در صفحه  42مراجعه کنید.



برای نحوه تعیین اندازه صفحه برای اندازه صفحه مشخص شده به جدول فاصله در صفحه  42مراجعه کنید.

:هجوت



هرچه پروژکتور از صفحه دورتر باشد ،اندازه صفحه پخش شده افزایش میابد و انحراف عمودی نیز بر همین اساس بیشتر خواهد شد.
آفست عمودی ممکن است به دلیل وجود محدودیتهایی در عملکرد نوری در بین پروژکتورهای متفاوت با یکدیگر فرق داشته باشد .وقتی
پروژکتورها را جابجا میکنید ممکن است به تنظیمات بیشتری نیاز داشته باشید.

!مهم

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 .اگر در هر جهت دیگری از دستگاه استفاده شود ،ضمانت نامه دیگر معتبر نخواهد بود و ممکن است عمر المپ پروژکتور یا خود
پروژکتور کوتاه شود .برای دریافت راهنمایی درباره نصب غیر استاندارد ،لطفاً با  Optomaتماس بگیرید.
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بصن و یزادنا هار
اتصال منابع به پروژکتور

2
4

1

3

6
5

7

شماره
-1
-2
-3
-4

مورد
کابل خروجی صدا
کابل خروجی S/PDIF
کابل RS232
کابل ( USBفقط سرویس  /ارتقای )DDP FW

8

شماره
-5
-6
-7
-8

مورد
کابل برق USB
دانگل HDMI
کابل HDMI
سیم برق

:هجوت



می توانید ماوس یا صفحه کلید  USBرا به پورت  USBوصل کنید.
برای اطمینان از وجود بهترین کیفیت تصویر و جلوگیری از ایجاد خطاهای اتصال ،توصیه می کنیم از کابل های Premium HDMI
استفاده کنید .اگر طول کابل از  20تا  25فوت بیشتر است ،حتماً از کابل های  HDMIبا فیبر فعال استفاده کنید.
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بصن و یزادنا هار
تنظیم تصویر پروژکتور
ارتفاع تصویر
برای تنظیم ارتفاع تصویر ،پروژکتور با پایه باال برنده مجهز است.
1-1پایه قابل تنظیم که می خواهید تغییر دهید ،در قسمت زیر پروژکتور پیدا کنید.
2-2پایه قابل تنظیم را در جهت عقربه های ساعت یا خالف آن بچرخانید تا پروژکتور باال یا پایین برود.

پایه تنظیم شیب

حلقه تنظیم شیب

:هجوتاگر میخواهید سطح قرارگیری پروژکتور را صاف کنید ،پایه قابل تنظیم را بچرخانید و یک فاصلهگذار پایه به هر دو پایه وصل کنید .سپس پایه را
محکم کنید.

فاصلهگذار پایی
حلقه تنظیم شیب
فاصلهگذار پایی

16

فارسی

راه اندازی و نصب
راه اندازی از راه دور
نصب  /تعویﺾ باتری ها
دو باتری سایز  AAAبرای کنترل از راه دور ارائه می شود.
-1
-2
-3

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

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

فارسی
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بصن و یزادنا هار
برد مؤثر
حسگر کنترل از راه دور مادون قرمز ( )IRدر قسمت جلوی پروژکتور قرار دارد .مطمئن شوید که کنترل از راه دور را در یک زاویه بین  15±درجه عمود
بر حسگر کنترل از راه دور  IRنگه داشته اید تا بتواند به درستی کار کند .فاصله بین کنترل از راه دور و حسگر نباید بیشتر از  6متر (تقریباً  19.6فوت)
باشد.
همچنین با قرار دادن پروژکتور به سمت تصویر پخش شده می توانید کنترل از راه دور را فعال کنید.
:هجوت هنگامی که کنترل از راه دور را مستقیماً به سوی حسگر  IRمی گیرید (زاویه  0درجه) فاصله بین کنترل از راه دور و حسگر نباید از  8متر (تقریباً
 26.2فوت) بیشتر باشد.
مطمئن شوید که مانعی بین کنترل از راه دور و حسگر  IRپروژکتور 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  2متر 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.

برای جفت کردن از طریق  ،Bluetoothبعد از روشن کردن پروژکتور حتماً کنترل از راه دور را به سمت قسمتی که با دایره قرمز رنگ

روی تصویر زیر نشان داده شده است بگیرید.
اگر حالت روشن کردن در زمان آماده به کار روی « »Ecoتنظیم شده است ،بعد از روشن کردن پروژکتور حتماً کنترل از راه دور را

مستقیماً به سمت گیرنده مادون قرمز بگیرید.

تقریباً  15±درجه
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Vid

A2

A1

VG

استفاده از پروژکتور
روشن/خاموش کردن پروژکتور
ON

OFF

User3
Mode

User2
Contrast

Aspect ratio
3D
Sleep Timer

OFF

DB

User3
Mode

User2
Contrast

Aspect ratio
3D

یا

User1
Brightness

Keystone

ON

User1
Brightness

Mute

Keystone

DB

Sleep Timer

Mute

Volume
Volume

Source

Re-sync

Menu

Re-sync

Source

Volume

HDMI2

HDMI1

VGA1 VGA2 Video YPbPr

Menu

روشن
-1
-2
-3

Volume

سیم برق و کابل سیگنال/منبع را به درستی متصل کنید .پس از اتصال ،چراغ  LEDروشن-خاموش به رنگ قرمز در می آید.
از روی کنترل از راه دور ،پروژکتور را روشن کنید.
روی پروژکتور یا صفحه کلید یا
با فشار دادن
HDMI1
تقریبی  20ثانیه نمایش داده می شود و چراغ روشن/خاموش کردن به رنگ سفید چشمک می زند.
HDMI2از مدت
یک صفحه شروع به کار بعد

توجه :دفعه اول که پروژکتور را روشن می کنید ،از شما خواسته می شود زبان دلخواه ،جهت پخش و سایر تنظیمات را انتخاب کنید.
خاموش کردن
-1
-2

VGA1 VGA2 Video YPbPr

روی صفحه کلید پروژکتور یا صفحه کلید یا
با فشار دادن دکمه
پیام زیر نمایش داده خواهد شد:

از روی کنترل از راه دور ،پروژکتور را خاموش کنید.

Power Off

?Power Off

Press power key again.

-3
-4

-5

/

برای بار

را دوباره فشار دهید ،در غیر اینصورت پیام پس از  10ثانیه ناپدید خواهد شد .هنگامی که دکمه
/
برای تأیید دکمه
دوم فشار داده می شود ،پروژکتور خاموش می شود.
پنکه های خنک کننده به مدت تقریبی  10ثانیه کار می کنند تا دستگاه خنک شود و چراغ  LEDروشن/خاموش به رنگ سفید چشمک بزند.
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
را فشار دهید تا پروژکتور روشن شود.
/
پروژکتور در حالت انتظار است کافی است دوباره دکمه
سیم برق را از پریز و پروژکتور جدا کنید.

توجه :توصیه می شود که پروژکتور را بالفاصله بعد از خاموش شدن ،روشن نکنید.
در حین مراحل راهاندازی LED ،روشن-خاموش به رنگ سفید چشمک میزند و در حین عملکرد معمولی ،چراغ  LEDروشن-خاموش به
رنگ سفید ثابت میماند.

فارسی

19

ON

User1
Brightness

Keystone

OFF

User2

User3

Contrast

استفاده از پروژکتور

Mode

انتخا منبع ورودی

Aspect ratio

 پروژکتور به طور خودکار منبع را. روشن کنید، و غیره، میدئو پلیر،نوت بوک
 از قبیل،منبع متصل شده ای را که می خواهید روی صفحه نمایش دهید
DB ، رایانه3D
. راه دور را فشار دهید تا ورودی دلخواه انتخاب شودMute
تصویر روی کنترل از
 دکمه منبع ورودی، اگر چندین منبع متصل است.شناسایی خواهد کرد
Sleep Timer
Volume
Source

Re-sync

Menu
Volume

HDMI1

HDMI2
ON

User1
Brightness

OFF

User2
Contrast

User3
Mode

VGA1 VGA2 Video YPbPr
Keystone

Aspect ratio

DB

3D

Sleep Timer

Mute
Volume
Source

Re-sync

Menu
Volume

HDMI1

HDMI2

VGA1 VGA2 Video YPbPr
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استفاده از پروژکتور
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.
را از کنترل از راه دور فشار دهید.

-1

برای باز کردن منوی سریع ،دکمه

-2

هنگامی که  OSDظاهر شد ،از کلیدهای  برای انتخاب هر یک از آیتم های منوی اصلی استفاده کنید .در حین انتخاب در یک صفحه
خاص ،دکمه دکمه
را از کنترل از راه دور فشار دهید تا وارد منوی فرعی فرعی شوید.

-3

از کلیدهای  برای انتخاب مورد دلخواه در منوی فرعی استفاده کرده و سپس
از کلیدهای  ،تنظیمات را انجام دهید.

-4

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

-5

برای تایید دکمه

-6

برای خارج شدن ،دوباره دکمه

را برای مشاهده تنظیمات بیشتر فشار دهید .با استفاده

را فشار دهید ،تا صفحه نمایش به منوی اصلی بازگردد.
را فشار دهید .منوی  OSDبسته شده و پروژکتور به صورت خودکار تنظیمات جدید را ذخیره می کند.

تنظیمات

منوی فرعی

منوی اصلی

راهنمای پیمایش
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روتکژورپ زا هدافتسا
OSD درخت منوی
 از این حق برخوردار است برای بهبود عملکردOptoma .هجوت موارد و ویژگی های موجود در منوی درختی روی صفحه به مدل و منطقه بستگی دارند:
. بدون هیچ اطالع قبلی مواردی را به آن اضافه کرده یا از آن حذف کند،محصول
مقادیر

4 منوی فرعی

3 منوی فرعی

2 منوی فرعی

1 منوی فرعی

منوی اصلی

Cinema (Cinema
Film (فFilm
HDR
HLG
HHDR SIM
Game (بGame
ReferenReference

]حالت [ویدیو

 (انتخابDisplay Mode
)حالت نمايش

Bright Bright
User (اكUser
3D
ISF DISFISFISF Day
ISF ISFISFISF Night
ISF 3D
] [پیش فرضOff (ماخOff
Blackboard (Blackboard
Light YellowLight Yellow
Wall Color
)(رنگ ديوار

Light Green Light Green
Light Blue (Light Blue

Image Settings
)(تنظیمات تصویر

Pink (وصPink

Display
)(نمايشگر

Gray (سكاخGray
Off (ماخOff
] [پیش فرضAuto (دوخAuto

HLG/HDR

Bright Bright
] [پیش فرضStandard (ساStandard
Film (فFilm

 (حالتHDR Picture Mode
)HDRعکس
 (دامنهDynamic Range
)دینامیک

Detail (جDetail
Bright Bright
] [پیش فرضStandard (ساStandard
Film (فFilm

 (حالتHLG Picture Mode
)HDRعکس

Detail (جDetail
10 ~ 0

HDR Brightness

50 ~ 50-

Brightness
)(شدت روشنايي

50 ~ 50-

Contrast (Contrast

15 ~ 1

Sharpness (Sharpness

50 ~ 50-

Color Color

50 ~ 50-

Tint ( هجردTint
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روتکژورپ زا هدافتسا
مقادیر

4 منوی فرعی

3 منوی فرعی

2 منوی فرعی

1 منوی فرعی

منوی اصلی

Film (فFilm
Video (وVideo
Graphics Graphics
 (استانداردStandard )2.2(
))2.2(

10 ~ 1

Gamma (Gamma

BrilliantColor™

Warm (Warm
Standard (ساStandard

Color Temp
)(انتخاب حالتهاي رنگ

Cool ( مکCool
Cold (Cold
] [پیش فرضRed (رقRed
Green Green
Blue (Blue
Cyan (كCyan

Color Color

YellowYellow
Magenta (رقMagenta
 (تطبیقColor Matching
)رنگ

)*(White (White
]0 : [پیش فرض50 ~ 50-

)*(R / Hue (رHue

]0 : [پیش فرض50 ~ 50-

)*(G / SaturatiSaturation

]0 : [پیش فرض50 ~ 50-

)*(B / Gain (قتGain

] [پیش فرضCancel (اCancel
Yes (بYes

Image Settings
)(تنظیمات تصویر

Reset ( میظنتReset
 (تنظیماتColor Settings
)رنگ

Exit (خExit
50 ~ 50-

Red Gain (ایردRed Gain

50 ~ 50-

Green Gain (دGreen Gain

50 ~ 50-

Blue Gain (ردBlue Gain

50 ~ 50-

Red Bias (رحناRed Bias

50 ~ 50-

Green Bias (اGreen Bias

50 ~ 50-

Blue Bias (يامتمBlue Bias

] [پیش فرضCancel (اCancel
Yes (بYes

/ (دریافتRGB Gain/Bias
)آبی-سبز-تقویت رنگ قرمز

Reset ( میظنتReset
Exit (خExit

] [پیش فرضAuto (دوخAuto
RGB
YUV

Color Space
(فضاي رنگ) (بدون ورودی
)HDMI

] [پیش فرضAuto (دوخAuto
)255~0(RGB
)235~16(RGB
YUV
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Color Space
(فضاي رنگ) (ورودی
)HDMI

Display
)(نمايشگر

روتکژورپ زا هدافتسا
مقادیر

4 منوی فرعی

3 منوی فرعی

2 منوی فرعی

1 منوی فرعی

منوی اصلی

DynamicBlack (سDynamicBlack
.Eco (ج هفرص تلاح.Ec.
Constant PoConstant Power
%60/%65/%70/%75/%80/%85/%90/%95/%100= برق
%50/%55/

Brightness Mode
)(انتخاب حالتهاي روشنايي

Image Settings
)(تنظیمات تصویر

Constant LuminaConstant Luminance
%70/%75/%80/%85=برق
Reset ( میظنتReset
Off (ماخOff

Enhanced Gaming
)(بازی پیشرفته

On (شورOn
] [پیش فرضOff (ماخOff
On (شورOn
On (شورOn
] [پیش فرضOff (ماخOff

3D Mode
)(وضعیت سه بعدی
3D
 (همگام3D Sync Invert
)سازی سه بعدی معکوس

4:3
16:9
21:9
 (نسبتAspect Ratio
)ابعاد تصویر

32:9

Display
)(نمايشگر

V-Stretch (کV-Stretch
Full screen Full screen
Auto (دوخAuto
Zoom
) زوم/ (بزرگنمایي

]0 : [پیش فرض25 ~ 5]0 : [پیش فرض100 ~ 100]0 : [پیش فرض100 ~ 100-

H (یقفاH
V (یدومعV

Image Shift
)(تغییر تصویر

 (چهارFour Corners
)گوشه
]0 : [پیش فرض10 ~ 10-

 (انحرافH Keystone
)تصویر افقی

]0 : [پیش فرض10 ~ 10-

 (انحرافV Keystone
)تصویر عمودی

Geometric
Correction
)(تصحیح هندسی

)3x3  (تاب3x3 Warp
) (تنظیم مجددReset
 [پیشSpeaker / Audio Out (Speaker / Audio Out
]فرض

Audio Mode
)(حالت صدا

SPDIF / eARC
] [پیش فرضOff (ماخOff

Mute (یبMute

On (شورOn
]5 : [پیش فرض10 ~ 0
][پیش فرض

Audio
)(صدا دار

Volume (دنلبVolume

جلو
عقب

ProjecProjection

باال-سقف
باال-عقب
] [پیش فرضOff (ماخOff
On (شورOn
] [پیش فرضOff (ماخOff
On (شورOn
) دقیقه ای5  (فواصل180 ~ 0
]20 :[پیش فرض

Setup
)(تنظيمات

DirecDirect Power

 روشنSignal Power

Power Settings
)(تنظیمات برق

)min(Auto Power Off
روشن شدن خودکار غیرفعال
)(دقیقه
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مقادیر

4 منوی فرعی

3 منوی فرعی

2 منوی فرعی

1 منوی فرعی

منوی اصلی

) دقیقه ای30  (فواصل990 ~ 0
]0 :[پیش فرض
] [پیش فرضNo (يخNo
Yes (بYes

Always On
)(هميشه روشن

)هقیقد( باوخ رمیات

Power Mode
) (حالت برقStandby(
))(آماده به کار

)SmartHome( Active Active
] [پیش فرض.Eco (ج هفرص تلاح.Ec.
] [پیش فرضOff (ماخOff

Power Settings
)(تنظیمات برق

) (استندبایUSB کابل برق

On (شورOn
Off (ماخOff

SecuritySecurity

On (شورOn
Month Month
Day (رDay

 (تايمرSecurity Timer
)ايمني

SecuritySecurity

Hour (سHour
]1234 :[پیش فرض
] [پیش فرضOff (ماخOff
On (شورOn
] [پیش فرضNo (يخNo
Yes (بYes

Change Password
)(تغییر رمز عبور
HDMI Link
 (شاملInclusive of TV
)تلویزیون

] [پیش فرضMutual (Mutual
PJ --> Device (ژورپPJ --> Device

 (لینکPower On Link
)را فعال کنید

HDMI Link Settings
)HDMI (تنظیمات لینک

Device --> PJ (اگتسدDevice --> PJ
] [پیش فرضOff (ماخOff
On (شورOn

 (لینک راPower Off Link
)غیرفعال کنید
Setup
)(تنظيمات

Green Grid Green Grid
Magenta Grid Magenta Grid
 (الگويTest Pattern
)تست

White Grid (White Grid
White (White
Off (ماخOff
 ثابت است- روی تنظیم فوکوس

)1  (کاربرUser 1

 ثابت است+ روی تنظیم فوکوس

)2  (کاربرUser 2

" ثابت استHDMI3" روی

)3  (کاربرUser 3

Remote Settings
)(تنظيمات از راه دور

99 ~ 00

 (شناسهProjector ID
)پروژكتور

)(چپ یا راست را فشار دهید

Focus (فFocus

] [پیش فرضOn (شورOn

Eye Protection
 (حسگر محافظSensor
)چشم

Off (ماخOff
][پیش فرض

LanguagLanguage
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) (انتخاب هاOptions

روتکژورپ زا هدافتسا
منوی اصلی

منوی فرعی 1

منوی فرعی 2

منوی فرعی 3

مقادیر

منوی فرعی 4
باال چپ
باال راست

( Menu Locationموقعيت
منو در صفحه نمايش)

وسط

( Menu Settingsتنظیمات
منو)

[پیش فرض]

پایین چپ
پایین راست
Offماخ( Off
Menu Timer
(زمان سنج منو)

5sec
[ 10secپیش فرض]
Offماخ( [ Offپیش فرض]

Auto Source
(منبع خودکار)

Onشور( On
HDMI1

Input Source
(منبع تصوير ورودي)

HDMI2
HDMI3

( Optionsانتخاب ها)
Setup
(تنظيمات)

Input Name
(وارد کردن نام)

( High Altitudeارتفاع
زیاد)
Display Mode Lock
(قفل حالت نمایش)
( Information Hideپنهان
كردن اطالعات)
( Logoلوگو)

HDMI1

Defaultپ( [ Defaultپیش فرض]  Custom /لباق( Custom

HDMI2

Defaultپ( [ Defaultپیش فرض]  Custom /لباق( Custom

HDMI3

Defaultپ( [ Defaultپیش فرض]  Custom /لباق( Custom
Offماخ( [ Offپیش فرض]
Onشور( On
Offماخ( [ Offپیش فرض]
Onشور( On
Offماخ( [ Offپیش فرض]
Onشور( On
Defaultپ( [ Defaultپیش فرض]
NeutralNeutral
Noneكچيه( [ Noneپیش فرض برای )Video/Pro-AV
[ Blue (Blueپیش فرض برای مدل داده)

Background Color
(رنگ زمينه)

Redرق( Red
Green Green
Grayسكاخ( Gray

( Reset OSDبازنشانی
تصویر روی صفحه)
 Resetمیظنت( Reset

Reset to Default
(بازنشانی به موارد پیش
فرض)

Cancelا( [ Cancelپیش فرض]
Yesب( Yes
Cancelا( [ Cancelپیش فرض]
Yesب( Yes

( Regulatoryتنظیمی)
( Serial Numberشماره
سریال)
( Sourceمنبع)

( .Infoاطالعات)

Resolution
(وضوح تصویر)

00x00

Refresh Rate
(میزان نوسازی)

0.00Hz

( Display Modeانتخاب
حالت نمايش)
( Display Modeانتخاب
حالت نمايش)

99~00

Brightness Mode
(انتخاب حالتهاي روشنايي)
( FW Versionنسخه
نرم افزار)

System (System
MCU

:هجوتبسته به تعریف مدل ،عملکردها ممکن است متفاوت باشند.
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منوی نمایش
منوی تنظیمات تصویر
Display Modeباختنا( Display Mode
چند حالت نمایش از پیش تعریف شده وجود دارد که متناسب با تنظیمات مشاهده خودتان می توانید انتخاب کنید .همه حالت ها توسط تیم رنگ متخصص ما به
خوبی تنظیم شده است تا بهترین حالت رنگ برای طیف گسترده ای از محتوا ارائه شود.


 :Cinema (Cinemaبهترین توازن رنگ و جزئیات را برای تماشای فیلم ارائه می کند.



 :HDRرنگ هایی با دقت بسیار باال را ارائه می کند که در مقایسه با سایر حالت های نمایش ،عملکرد رنگ بهتری دارد .در این حالت،
محتوایی با محدوده باالی پویا ( )HDRرمزگشایی و نمایش داده می شود تا عمیق ترین رنگ های سیاه ،روشن ترین رنگ های سفید و رنگ
های سینمایی شفاف با استفاده از ترکیب های رنگ  REC.2020نمایش داده شود.
:هجوتاگر  HDRروی خودکار تنظیم باشد (و محتوای  HDRبه پروژکتور  ،4K UHD Blu-ray -بازی های 1080p/4K UHD
 ،HDRویدیو پخش جریانی  4K UHDارسال شود) ،این حالت به صورت خودکار فعال می شود .اگر حالت  HDRفعال باشد،
سایر حالت های نمایش همگی غیرفعال می شوند.



 :HLGرنگ هایی با دقت بسیار باال را ارائه می کند که در مقایسه با سایر حالت های نمایش ،عملکرد رنگ بهتری دارد .در این حالت،
محتوای ترکیب هیبرید ( )HLGرمزگشایی و نمایش داده می شود تا عمیق ترین رنگ های سیاه ،روشن ترین رنگ های سفید و رنگ های
سینمایی شفاف با استفاده از ترکیب های رنگ  REC.2020نمایش داده شود.
:هجوتاگر  HDRروی "خودکار" تنظیم شده باشد ،این حالت به صورت خودکار فعال می شود (و محتوای  HLGبه پروژکتور ارسال می
شود) .اگر حالت  HLGفعال باشد ،سایر حالت های نمایش همگی غیرفعال می شوند.



 :HHDR SIMمحتوای غیر  HDRرا با محدوده پویای باال ( )HDRتقویت می کند .این حالت را انتخاب کنید تا حالت گاما ،کنتراست و
اشباع رنگ برای محتوای غیر ( HDRپخش  720pو /1080pتلویزیون کابلی ،1080p Blu-ray ،بازی غیر  HDRو سایر موارد)
ارتقا یابد.
:هجوت از این حالت فقط می توانید با محتوای غیر  HDRاستفاده کنید.



Gameب(  :Gameپروژکتور را برای حداکثر کنتراست و پخش رنگ های شفاف بهینه سازی می کند و می توانید هنگام پخش بازی های
ویدیویی ،جزئیات سایه ها را نیز ببینید.
:هجوت هنگام پخش محتوای ویدیویی  HDRو انجام بازی های  ،HDRنمی توانید از این حالت استفاده کنید .برای فعال کردن تأخیر کم
ورودی ،حتماً بررسی کنید کامپیوتر یا کنسول به  HDMI1وصل باشد ،و حالت بازی حرفه ای را نیز فعال کنید.



 :ReferenReferenceدر این حالت رنگ ها تاحد امکان مشابه تصویر اصلی پخش می شوند ،دقیقاً مانند آنچه که کارگردان های فیلم
انتظار دارند .تنظیمات رنگ ،درجه رنگ ،روشنایی ،کنتراست و گاما همگی بر اساس طیف رنگ  Rec.709پیکربندی می شوند .این حالت
را انتخاب کنید تا هنگام تماشای فیلم ها ،دقیق ترین رنگ ها پخش شوند.
 :Bright Brightاین حالت برای مکان هایی که به نور بسیار زیادی نیاز استً ،
مثال هنگامی که از پروژکتور در اتاق های پرنور استفاده
می کنید مناسب است.



Userاك(  :Userتنظیمات تعریف شده توسط کاربر را ذخیره می کند و تنظیمات حالت نمایش را به دلخواه شما اجرا می کند.



 :3Dتنظیمات را برای مشاهده محتوای سه بعدی بهینه سازی می کند.
:هجوت برای مشاهده جلوه های سه بعدی ،باید عینک سه بعدی  DLP Linkسازگار داشته باشید .برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت سه
بعدی مراجعه کنید.



 :ISF DISFISFISF Dayتنظیمات بهینه سازی شده و حرفه ای تصویر را برای مشاهده تصویر در طول روز ذخیره کنید.



 :ISF ISFISFISF Nightتنظیمات بهینه سازی شده و حرفه ای تصویر را برای مشاهده تصویر در شب روز ذخیره کنید.



 :ISF 3Dتنظیمات بهینه سازی شده و حرفه ای تصویر را برای مشاهده سه بعدی ذخیره کنید.



:هجوت


حالت های  ISFرا باید به صورت حرفه ای تنظیم کنید .برای بازگشایی قفل حالت های  ISFو دسترسی به آنها ،باید با استفاده از کنترل از
راه دور یا صفحه کلید ،کد زیر را وارد کنید.Power > Up > Down > Up > Up :



حالت های  ISFفقط در حالت ویدیو دردسترس هستند.



اگر  HDRیا  HLGفعال باشد ،گزینه های Film ،Cinema (Cinemaف(  ،FilmشفافGame ،ب(  ReferenReference ،Gameو
 Bright Brightغیرفعال هستند.

فارسی
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Wall Color (Wall Color
برای تنظیم رنگ های تصویر پخش شده هنگام پخش روی دیوار بدون پرده نمایش مناسب است .همه حالت ها توسط تیم رنگ متخصص ما به خوبی
تنظیم شده است تا بهترین حالت رنگ ارائه شود .چند حالت نمایش از پیش تعریف شده وجود دارد که متناسب با رنگ دیوار می توانید انتخاب کنید .از
بین Offماخ( ،Light Blue (Light Blue ،Light Green Light Green ،Light YellowLight Yellow ،Blackboard (Blackboard ،Off
Pinkوص(  Pinkو Grayسكاخ(  Grayانتخاب کنید.

:هجوتبرای پخش رنگ ها با جزئیات دقیق ،توصیه می کنیم از پرده نمایش استفاده کنید.
Dynamic Rangeد( Dynamic Range
هنگام نمایش ویدیو از پخش کننده های  4K Blu-rayو دستگاه های پخش جریانی ،تنظیم محدوده پویای زیاد ( )HDRو جلوه آن را پیکربندی کنید.
HLG/HDRg g
خاموش :پردازش  HDRیا  HLGرا غیرفعال کنید .وقتی روی Offماخ(  Offتنظیم می شود ،پروژکتور محتوای  HDRیا  HLGرا

رمزگشایی نمی کند.
Autoدوخ(  :Autoتشخیص خودکار سیگنال .HDR

HHDRHDR PictureHDR Picture Mode g g
 :Bright Brightاین حالت را برای رنگ هایی که اشباع بیشتری دارند انتخاب کنید.



Standardسا(  :Standardاین حالت را انتخاب کنید تا رنگ ها به صورت طبیعی تر با طیفی از رنگ های گرم و خنک نمایش داده شوند.



Filmف(  :Filmاین حالت را برای بهبود جزئیات تصویر انتخاب کنید.

Detailج(  :Detailسیگنال از تبدیل  OETFبه دست می آید تا بهترین تطبیق رنگ ایجاد شود.

HHLGHLG PictureHLG Picture Modeg g
 :Bright Brightاین حالت را برای رنگ هایی که اشباع بیشتری دارند انتخاب کنید.



Standardسا(  :Standardاین حالت را انتخاب کنید تا رنگ ها به صورت طبیعی تر با طیفی از رنگ های گرم و خنک نمایش داده شوند.



Filmف(  :Filmاین حالت را برای بهبود جزئیات تصویر انتخاب کنید.

Detailج(  :Detailسیگنال از تبدیل  OETFبه دست می آید تا بهترین تطبیق رنگ ایجاد شود.

HDR Brightnessg g
 سطح روشنایی  HDRرا تنظیم می کند.
Brightnessدش( Brightness
برای تنظیم شدت روشنایی تصویر کاربرد دارد.
Contrast (Contrast
درجه اختالف بین روشنترین و تیره ترین نقاط تصویر را کنترل می کند.
Sharpness (Sharpness
وضوح تصویر را تنظیم کنید.
Color Color
ً
کامال اشباع شود.
تصویر ویدئو را با سیاه و سفید تنظیم کنید تا رنگ
 Tintهجرد( Tint
توازن رنگ بین قرمز و سبز را تنظیم می کند.
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Gamma (Gamma
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.


Filmف(  :Filmبرای سینمای خانگی.



Videoو(  :Videoبرای منبع ویدئو یا تلویزیون.



 :Graphics Graphicsبرای منبع کامپیوتر/عکس.



(( Standard )2.2استاندارد ( :))2.2برای تنظیم استاندارد.



 :برای منبع کامپیوتر/عکس خاص .از  2.4نیز می توانید برای محتوای ویدیویی و بازی ها نیز استفاده کنید تا بیشترین

کنتراست را داشته باشید.

Color SettingsColor Settings
تنظیمات رنگ را پیکربندی کنید.


™ :BrilliantColorاین 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.



Color Tempاح باختنا(  :Color Tempیک درجه رنگ را از Standard ،Warm (Warmسا(  Cool ،Standardمک( ،Cool
 Cold (Coldانتخاب کنید.



 :Color MatchiColor Matchingگزينه های زير را انتخاب کنید:
 :Color Color±سطح رنگ قرمز ( ،)Rسبز ( ،)Gآبی ( ،)Bفیروزه ای ( ،)Cزرد ( ،)Yزرشکی ( )Mو سفید ( )Wرا تنظیم
±
کنید.
±

Hue±ر(  :Hueتوازن رنگ بین قرمز و سبز را تنظیم می کند.
ً
 :SaturatiSaturation±تصویر ویدئو را با سیاه و سفید تنظیم کنید تا رنگ کامال اشباع شود.

±

Gain±قت(  :Gainروشنایی تصویر را تنظیم کنید.

±

 Reset±میظنت(  :Resetتنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تطبیق رنگ برگردانید.

±

Exit±خ(  :Exitاز منوی " "Color MatchiColor Matchingخارج شوید.

±



 RGB Gain/Biasگنر تیوقت/تفایرد(  :RGB Gain/Biasاین تنظیمات به شما امکان می دهد تا روشنایی (تقویت) و کنتراست (تمایل)
یک تصویر را پیکربندی کنید.
 Reset±میظنت(  :Resetتنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تطبیق/تقویت  RGBبرگردانید.
±
±



Exit±خ(  :Exitاز منوی " RGB Gain/Biasگنر تیوقت/تفایرد(  "RGB Gain/Biasخارج شوید.

 :Color SpaceColor Spaceنوع ماتریس رنگ مناسب را از میان موارد زیر انتخاب کنیدAuto :دوخ( RGB ،Auto(،)255-0
RGB( )235-16و .YUV

Brightness Modeح باختنا( Brightness Mode
تنظیمات حالت روشنایی را تنظیم کنید.


DynamicBlackس(  :DynamicBlackاز این گزینه استفاده کنید تا روشنایی تصویر را تنظیم کرده و بهترین کنتراست را داشته باشید.



.Ec.ج هفرص تلاح(  :.Ecoبرای کم کردن نور لیزر پروژکتور و کم کردن میزان برق مصرفی و همچنین افزایش طول عمر دیود لیزری،
".Ec.ج هفرص تلاح(  ".Ecoرا انتخاب کنید.



 :Constant PoConstant Powerدرجه قدرت را برای حالت روشنایی انتخاب کنید.

 :Constant LuminaConstant Luminanceروشنایی ثابت ،قدرت روشنایی  LDرا تغییر می دهد و در نتیجه روشنایی به مرور زمان

تغییری نمی کند.
 Resetمیظنت( Reset
تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تطبیق رنگ برگردانید.
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منوی بازی ارتقا یافته
این ویژگی را فعال کنید تا در حین انجام بازی ،تعداد دفعات پاسخ (تأخیر وروید) به  45میلی ثانیه* کاهش یابد.
:هجوت





فقط  HDMI1پشتیبانی می شود.
*فقط برای سیگنال های  1080p 240Hzاست.
"تأخیر ورودی" بر اساس سیگنال در جدول زیر توضیح داده شده است:
مقادیر در این جدول ممکن است کمی تغییر کنند.

زمانبندی منبع

Enhanced Gaming
(بازی پیشرفته)
( Onروشن)
( Onروشن)
( Onروشن)
( Onروشن)
( Offخاموش)
( Offخاموش)
( Offخاموش)
( Offخاموش)

خروجی

وضوح خروجی

فاصله ورودی

1080p60
1080p120
1080p240
4K60
1080p60
1080p120
1080p240
4K60

1080p
1080p
1080p
4K
1080p
1080p
1080p
4K

17ms
8.6ms
4.4ms
16.9ms
33.8ms
17ms
8.6ms
33.7ms

1080p60
1080p120
1080p240
4K60
1080p60
1080p120
1080p240
4K60
ً
لطفا توجه داشته باشید که اگر حالت " "Enhanced GamingEnhanced Gamingفعال باشد ،عملکردهای

 Aspect Ratioتبسن(  / Zoom ،Aspect Ratioيیامنگرزب( Image Shift ،Zoomت( Four CornersFour Corners ،Image Shift
و تنظیم انحراف تصویر عمودی و افقی به صورت خودکار غیرفعال می شوند .اگر حالت " "Enhanced GamingEnhanced Gamingرا
غیرفعال کنید ،این عملکردها دوباره فعال می شوند.

منوی سه بعدی
( 3D Modeوضعیت سه بعدی)
برای فعالسازی/غیرفعالسازی عملکرد حالت سه بعدی ،از این گزینه استفاده کنید.
( 3D Sync Invertهمگام سازی سه بعدی معکوس)
برای فعالسازی/غیرفعالسازی عملکرد تنظیم حالت سه بعدی ،از این گزینه استفاده کنید.

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


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



 :32:9/21:9/16:9این فرمت ها برای ورودی های  32:9/21:9/16:9کاربرد دارد؛ مانند  HDTVو  DVDطراحی شده برای تلویزیون
صفحه عریض.



V-Stretchک(  :V-Stretchاین حالت تصویر  2.35:1را به صورت عمودی گسترش می دهد (می کشد) و نوارهای سیاه را حذف می
کند.



 :Full screen Full screenاز این نسبت ابعادی خاص  2:0:1برای نمایش فیلم هایی با نسبت ابعادی  16:9و  2.35:1استفاده کنید بدون
اینکه نوارهای سیاه رنگی در باال و پایین صفحه نمایش داده شود.



Autoدوخ(  :Autoبه صورت خودکار ،قالب نمایش را انتخاب می کند.

:هجوت
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گزینه " Aspect Ratioتبسن(  "Aspect Ratioدر صورت فعال بودن عملکردهای 3x3 Warp ،Enhanced GamingEnhanced Gaming
(تاب  ،)3x3یا  ،Four CornersFour Cornersخاکستری (غیرفعال) می شود.



اطالعات کامل درباره حالت کشش عمودی:
±برخی از فرمت های DVDهای عریض برای تلویزیون های  16x9تولید نشده اند .در این شرایط ،تصویر در صورت پخش در
±
حالت  16:9درست دیده نمی شود .در این شرایط ،لطفاً سعی کنید برای مشاهده  DVDاز حالت  4:3استفاده کنید .اگر محتوا 4:3
نباشد ،در نمایش  16:9نوارهای مشکی در اطراف تصویر وجود خواهد داشت .برای این نوع محتوا ،شما می توانید برای پر کردن
تصویر در صفحه  16:9از حالت "کشش عمودی" استفاده کنید.

روتکژورپ زا هدافتسا
±

±اگر از لنز خارجی آنامورفیک استفاده می کنید ،این حالت "کشش عمودی" همچنین به شما امکان می دهد تا محتوای ( 2.35:1شامل
 DVDآنامورفیک و منبع فیلم  )HDTVمشاهده کنید که عریض آنامورفیک پشتیبان برای نمایش  16x9در تصویر عریض 2,35:1
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 تمام صفحه ،کارهای زیر را انجام دهید:
aنسبت ابعادی صفحه را روی  2.0:1تنظیم کنید.
)a



)b

bفرمت " "Full screen Full screenرا انتخاب کنید.

)c

cتصویر پروژکتور را به درستی روی صفحه تراز کنید.

قانون نقشه نگاری برای :4K UHD DMD
 16:9صفحه

576i/p

480i/p

4x3

تغییر اندازه 2160 × 2880

16x9

تغییر اندازه 2160 × 3840

21x9

تغییر اندازه 1644 × 3840

32x9

تغییر اندازه 1080 × 3840

1080i/p

720p

2160p

V-Stretch
(کشش عمودی)

تصویر مرکزی با مقیاس  1620 × 3840را دریافت کنید و سپس آن را برای نمایش به مقیاس  2160 × 3840تبدیل کنید

Full screen
(تمام صفحه)

مقیاس را روی  2852 × 5068تنظیم می کند (بزرگنمایی  )%132و سپس تصویر  2160 x 3840را برای نمایش در مرکز
قرار می دهد
:هجوتاز این فرمت برای مشاهده منبع  2.35:1برای ارائه کامل کیفیت  UHD DMDاستفاده کنید.

Autoدوخ( Auto

 اگر منبع  4:3باشد ،تغییر اندازه به صورت خودکار به  2160 × 2880خواهد بود اگر منبع  16:9باشد ،تغییر اندازه به صورت خودکار به  2160 × 3840خواهد بود اگر منبع  15:9باشد ،تغییر اندازه به صورت خودکار به  2160 × 3600خواهد بود -اگر منبع  16:10باشد ،تغییر اندازه به صورت خودکار به  2160 × 3456خواهد بود

قانون نگاشت خودکار:
وضوح ورودی

4:3

لپ تاپ عریض
SDTV
HDTV

خودکار/مقیاس

وضوح افقی

وضوح عمودی

3840

2160

800

600

2880

2160

1024

768

2880

2160

1280

1024

2880

2160

1400

1050

2880

2160

1600

1200

2880

2160

1280

720

3840

2160

1280

768

3600

2160

1280

800

3456

2160

720

576

2700

2160

720

480

3240

2160

1280

720

3840

2160

1920

1080

3840

2160
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منوی زوم
از آن برای کوچک یا بزرگ کردن تصویر روی صفحه پخش استفاده کنید.

:هجوتهر بار که برق پروژکتور قطع و وصل می شود ،تنظیمات زوم تغییری نمی کند.

منوی جابجایی تصویر
موقعیت تصویر نمایش داده شده را به صورت افقی (Hیقفا(  )Hیا عمودی (Vیدومع(  )Vتنظیم کنید.

:هجوتوقتی انحراف تصویر افقی و عمودی را تنظیم می کنید تصویر کمی کوچک می شود.

منوی تصحيح هندسی


 :Four CornersFour Cornersبا این تنظیم می توانید تصویر پخش شده را از هر زاویه ای تنظیم کنید تا زمانی که سطح پخش متوازن
نیست ،تصویر مربعی شکل ایجاد شود.

:هجوتهنگام تنظیم  ،Four CornersFour Cornersمنوهای  / Zoomيیامنگرزب(  Aspect Ratio ،Zoomتبسن( ،Aspect Ratio
Image Shiftت(  Image Shiftو  3x3 Warpغیرفعال می شوند .برای فعال کردن  / Zoomيیامنگرزب( ،Zoom
 Aspect Ratioتبسن(  ،Aspect Ratioو Image Shiftت(  ،Image Shiftتنظیمات Four CornersFour Cornersرا به موارد
پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید.


H Keystoneت فارحنا(  :H Keystoneانحراف افقی تصویر را تصحیح می کند و تصویری مربعی شکل تر ایجاد می کند .از انحراف
تصویر افقی برای تصحیح شکل تصویر دارای انحراف استفاده می شود که لبه های چپ و راست تصویر اندازه یکسانی دارند .از این تنظیم
برای محور افقی استفاده می شود.



V Keystoneصت فارحنا(  :V Keystoneانحراف عمودی تصویر را تصحیح می کند و تصویری مربعی شکل تر ایجاد می کند .از
انحراف تصویر عمودی برای تصحیح شکل دارای انحراف استفاده می شود که قسمت های باال و پایین تصویر به یک سمت متمایل شده اند.
از این تنظیم برای محور عمودی استفاده می شود.



( 3x3 Warpتاب  :)3x3انحراف تصویر را با تصحیح  9نقطه ای جبران کنید.



 Resetمیظنت(  :Resetتنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تنظیمات هندسی باز می گرداند.

:هجوتوقتی از حالت بازی حرفه ای استفاده می کنید ،گزینه های  4گوشه ،تنظيم انحراف تصوير افقی ،تنظيم انحراف تصوير عمودی و تاب  3x3غیرفعال
است .اگر می خواهید از حالت بازی حرفه ای برای وقفه ورودی کم استفاده کنید ،حتماً پروژکتور را بدون استفاده از  4گوشه ،تنظيم انحراف تصوير
افقی ،تنظيم انحراف تصوير عمودی و تاب  3x3تنظیم کنید.
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روتکژورپ زا هدافتسا
منوی صدا
Audio Mode Audio Mode
حالت صدای مناسب را انتخاب کنید.
:هجوت


حالت صدای انتخابی برای همه منبع ها اعمال می شود:



پروژکتور به صورت خودکار حالت بلندگو  /خروجی صدا را تشخیص می دهد.



عملکرد  eARCفقط برای منابع  HDMI1پشتیبانی می شود.


Muteیب( Mute

اگر فرمت صدای ورودی فعلی سیستم  PCMنباشد ،سیستم بعد از تغییر حالت صدا ،دوباره همگامسازی می شود.

برای خاموش کردن موقتی صدا از این گزینه استفاده کنید.


Offماخ(  :Offگزینه "Offماخ(  "Offرا انتخاب کنید تا حالت بیصدا غیرفعال شود.



Onشور( On" :Onشور(  "Onرا انتخاب کنید تا حالت بیصدا فعال شود.

:هجوتعملکرد "بیصدا" بر میزان صدای بلندگوی داخلی و خارجی تأثیر می گذارد.
Volumeدنلب( Volume
میزان بلندی صدا را تنظیم کنید.

منوی تنظیم
( Projectionپخش)
پخش مورد نظر را بین قسمت جلو ،عقب ،باال روی سقف و باال در عقب انتخاب کنید.
( Power Settingsتنظیمات برق)
تنظیمات برق را اجرا کنید.


 :DirecDirect Powerبرای فعال کردن حالت روشن کردن مستقیمOn" ،شور(  "Onرا 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.



 :SignaSignal Powerبرای فعال کردن حالت روشن کردن سیگنالOn" ،شور(  "Onرا انتخاب کنید .با تشخیص سیگنال ،پروژکتور به
صورت خودکار و بدون فشردن کلید "برق" در صفحه کلید پروژکتور یا در کنترل از راه دور ،روشن می شود.
:هجوت





اگر گزینه " "SignaSignal Powerروی "Onشور(  "Onاست ،میزان مصرف برق پروژکتور در حالت آماده به کار بیش از 3

وات است.
این عملکرد با منبع  HDMIقابل استفاده است.

 SignaSignal Powerهر بار فقط از  1پورت پشتیبانی می کند.

AutAutAuto Power Offوخ ندش نشور )(min  :Auto Power Offمقدار 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.
)هقیقد( باوخ رمیات :تایمر خواب را پیکربندی کنید.
)هقیقد( باوخ رمیات :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.
:هجوتهر بار که پروژکتور را خاموش می کنید ،تایمر خواب بازنشانی می شود.


Always Onمه(  :Always Onعالمت بزنید تا تایمر خواب همیشه روشن باشد.
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Power MPowPower Modeتلاح( )Standby(  :Power Modeتنظیمات حالت روشن کردن را تنظیم کنید.


 :Active Activeبرای بازگشت به حالت آماده به کار معمولی "Active Active" ،را انتخاب کنید.



.Ec.ج هفرص تلاح(  :.Ecoبرای صرفه جویی در صرف برق بیشتر از <  0,5وات ،گزینه ".Ec.ج هفرص تلاح(  ".Ecoرا
انتخاب کنید.

 قرب لباکباک USقرب لباک :وقتی پروژکتور در حالت آماده به کار است ،عملکرد برق  USBرا فعال یا غیرفعال کنید.

SecuritySecurity
تنطيمات ايمني را اجرا کنید.


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


Offماخ(  :Offبا انتخاب "Offماخ(  "Offمی توانید بدون وارد کردن رمز عبور پروژکتور را روشن کنید.

Onشور(  :Onبرای استفاده از تایید امنیتی در هنگام روشن کردن پروژکتورOn" ،شور(  "Onرا انتخاب کنید.

:هجوترمز ورود پیش فرض  1234است.


 :Security TimerSecurity Timerمی توانید عملکرد زمان (Day/Month Monthر( Hour/Dayس(  )Hourرا 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.



 :Change Password (Change Passwordاز آن برای تنظیم یا تغییر رمز عبوری استفاده کنید که هنگام روشن کردن پروژکتور از شما
سؤال می شود.

HHDMIHDMI Link SettiHDMI Link Settings

:هجوتبا اتصال دستگاه های سازگار با  HDMI CECبه پروژکتور با استفاده از کابل های  ،HDMIمی توانید با استفاده از ویژگی کنترل لینک  HDMIاز
صفحه نمایش پروژکتور آنها را در همان وضعیت روشن یا خاموش کنترل کنید .با این کار یک یا چند دستگاه با استفاده از ویژگی لینک  HDMIبه
صورت گروهی روشن یا خاموش می شوند .در یک تنظیم معمولی ،پخش کننده  DVDممکن است از طریق آمپلی فایر یا سیستم سینمای خانگی به
پروژکتور وصل باشد.

HDMI

پخش کننده DVD

HDMI

آمپلی فایر



 :HDMI Linkعملکرد  HDMI Linkرا فعال و غیرفعال می کند.



 :Inclusive of TV Inclusive of TVاگر تنظیم روی "Yesب(  "Yesباشد ،گزینه های روشن کردن و خاموش کردن قابل استفاده هستند.



 Power On Linkکنیل(  :Power On Linkفرمان روشن شدن .CEC





 :Mutual (Mutualپروژکتور و دستگاه  CECهر دو به صورت همزمان روشن می شوند.



PJ --> Deviceژورپ(  :PJ --> Deviceدستگاه  CECفقط پس از روشن شدن پروژکتور ،روشن می شود.



Device --> PJاگتسد(  :Device --> PJپروژکتور فقط پس از روشن شدن دستگاه  ،CECروشن می شود.

Power Off Linkار کنیل(  :Power Off Linkاین عملکرد را فعال کنید تا لینک  HDMIو پروژکتور هر دو به صورت خودکار و همزمان
خاموش شوند.

Test PatternTest Pattern
الگوی تست را از  White (White ،White Grid (White Grid ،Magenta Grid Magenta Grid ،Green Grid Green Gridانتخاب کنید یا این عملکرد
را غیرفعال (Offماخ(  )Offکنید.
Remote Settingsيظنت( Remote Settings
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( User 1کاربر  :)1روی "فوکوس  "-ثابت است.



( User 2کاربر  :)2روی "فوکوس  "+ثابت است.



( User 3کاربر  :)3روی " "HDMI3ثابت است.

روتکژورپ زا هدافتسا
Projector IDانش( Projector ID
تعریف شناسه را می توان از طریق منو (محدوده  )0-99انجام داد و به کاربر اجازه می دهد یک پروژکتور مجزا را با استفاده از  RS232کنترل کند.
Focusف( Focus
برای فوکوس روی تصویر پخش شده ،دکمه های كاربر  1یا كاربر  2کنترل از راه دور را فشار دهید.
Eye Protection SeEye Protection Sensor
ً
حسگر محافظت از چشم را فعال کنید تا هنگامی که اجسام خیلی به نور محل تابش نور پروژکتور نزدیک هستند ،چراغ موقتا غیرفعال شود.
Optionsتنا( Options
گزینه های پروژکتور را پیکربندی کنید.


 :LanguagLanguageمنوی  OSDچند زبانه را از بین زبان های انگلیسی ،آلمانی ،فرانسوی ،ایتالیایی ،اسپانیایی ،پرتغالی ،چینی ساده،
چینی سنتی ،ژاپنی ،کره ای و روسی انتخاب کنید.



 :Menu Settings Menu Settingsمحل منو را روی صفحه تنظیم کنید و تنظیمات تایمر منو را پیکربندی کنید.


Menu Locationد ونم تيعقوم(  :Menu Locationمحل قرار گرفتن منو روی صفحه نمایش را انتخاب کنید.



Menu Timerامز(  :Menu Timerمدت زمان نمایش منوی  OSDرا بر روی صفحه تنظیم کنید.



Auto Sourceم(  :Auto Sourceاین گزینه را انتخاب کنید تا پروژکتور بتواند به صورت خودکار منبع ورودی موجود را پیدا کند.



 Input Sourceعبنم(  :Input Sourceمنبع ورودی را بین  HDMI1 ،HDMI2 ،HDMI3انتخاب کنید.



Input Nameدراو(  :Input Nameاز آن برای تغییر نام عملکرد برای شناسایی ساده تر استفاده کنید .گزینه های موجود عبارتند از HDMI1
.،HDMI2 ،HDMI3



 :High Altitude High Altitudeزمانی که "Onشور(  "Onانتخاب شود ،پنکه ها سریعتر کار می کنند .این خصیصه برای مناطق دارای
ارتفاع زیاد که غلظت هوا کمتر است ،مناسب است.



On" :Display Mode LockDisplay Mode Lockشور(  "Onیا "Offماخ(  "Offرا برای قفل کردن یا باز کردن قفل تنظیمات حالت
نمایش تنظیم انتخاب کنید.



Information Hideنپ(  :Information Hideبرای مخفی کردن پیام اطالعاتی این عملکرد را فعال کنید.





Offماخ(  :Offگزینه "Offماخ(  "Offرا برای نمایش پیام "در حال جستجو" انتخاب کنید.



Onشور(  :Onبرای مخفی کردن پیام اطالعاتیOn" ،شور(  "Onرا انتخاب کنید.

Logoل(  :Logoاز این عملکرد برای تعیین صفحه شروع دلخواه خود استفاده کنید .تغییرات صورت گرفته در دفعه بعدی روشن شدن
پروژکتور اعمال می شوند.


Defaultپ(  :Defaultصفحه شروع پیش فرض.



 :NeutralNeutralلوگو در صفحه راه اندازی نمایش داده نمی شود.

 :Background CBackground Colorوقتی هیچ سیگنالی موجود نیست از این عملکرد برای نمایش رنگ های آبی ،قرمز ،سبز،

خاکستری یا هیچکدام از این موارد استفاده کنید.
 Resetمیظنت( Reset
پروژکتور را مجدداً تنظیم کنید.


 Reset OSDریوصت یناشنزاب(  :Reset OSDتنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تنظیمات منوی روی صفحه برگردانید.



Reset to Defaultب یناشنزاب(  :Reset to Defaultتنظیمات پیش فرض کارخانه را برای همه تنظیمات برگردانید.
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منوی اطالعات
:اطالعات پروژکتور را همانطور که در زیر فهرست شده است مشاهده کنید
RegulatorRegulatory



Serial Number Serial Number



Source Source



Resolution (وResolution



Refresh Rate (مRefresh Rate



Display Mode (باختناDisplay Mode



Projector ID (انشProjector ID



Brightness Mode (ح باختناBrightness Mode



FW Version ( هخسنFW Version
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تشیب تاعالطا
اطالعات بیشتر
وضوح های سازگار
سازگاری تصویر
( Resolutionوضوح تصویر)

سيگنال
SDTV

480i/p ،576i/p

HDTV

 60/50( 720pهرتز) 60/50( 1080i ،هرتز) 60/50/24( 1080p ،هرتز)

UHD

 60/50/24( 2160pهرتز)

جزئیات زمانبندی ویدیو:
سيگنال

( Resolutionوضوح تصویر)

میزان بازسازی (هرتز)

(SDTV (480i

480 x 640

60

(SDTV (480p

480 x 640

60

(SDTV (576i

576 x 720

50

(SDTV (576p

576 x 720

50

(HDTV (720p

720 x 1280

60/50

(HDTV (1080i

1080 x 1920

60/50

(HDTV (1080p

1080 x 1920

60/50/24

(HDTV (1080p

1080 x 1920

240

(WQHD(1440p

1440 x 2560

120

(UHD (2160p

2160 x 3840

60/50/24

توجه

برای ترکیبی

برای 4K UHD

سازگاری کامپیوتری
استانداردهای ( VESAسیگنال کامپیوتر (سازگاری با  RGBآنالوگ)):
سيگنال

( Resolutionوضوح تصویر)

میزان بازسازی (هرتز)

نکاتی برای Mac

SVGA

600 x 800

72/60/56

Mac 60/72

XGA

768 x 1024

75/70/60

Mac 60/70/75

(HDTV(720p

720 x 1280

60/50

Mac 60

WXGA

768 x 1280

75/60

Mac 60/75

WXGA

800 x 1280

60

Mac 60

WXGA

768 x 1366

60

Mac 60

WXGA+

900 x 1440

60

Mac 60

SXGA

1024 x 1280

75/60

Mac 60/75

UXGA

1200 x 1600

60

(HDTV(1080p

1080 x 1920

60/50/24

Mac 60

WUXGA

)*( 1200 × 1920

60

Mac 60

:هجوت(*)  1200× 1920در  60هرتز فقط از  RBپشتیبانی می کند (چشمک زن محدود).
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تشیب تاعالطا
:جدول زمانبندی برای کامپیوتر

توجه

دیجیتال

Video
)(ويدئو

Refresh Rate
)(میزان نوسازی

فرکانس افقی

)(هرتز

)(کیلوهرتز

Resolution
)(وضوح تصویر

سيگنال

56Hz

√

N/A

56.3

35.2

600 x 800

SVGA

 هرتز60

√

N/A

60.3

37.9

600 x 800

SVGA

N/A

√

N/A

75

46.9

600 x 800

SVGA

 هرتز72

√

N/A

72.2

48.1

600 x 800

SVGA

85Hz

√

N/A

85.1

53.7

N/A

√

N/A

75

600 x 800

SVGA

624 x 832

SVGA

N/A

√

N/A

60

48.4

768 x 1024

XGA

70Hz

√

N/A

70.1

56.5

768 x 1024

XGA

N/A

√

N/A

75

60

768 x 1024

XGA

N/A

√

N/A

85

68.7

768 x 1024

XGA

N/A

N/A

N/A

120

768 x 1024

XGA

N/A

√

N/A

75

864 x 1152

SXGA

N/A

√

N/A

50

720 x 1280

HD720

N/A

√

N/A

60

720 x 1280

HD720

N/A

N/A

N/A

120

92.62

720 x 1280

HD720

N/A

√

N/A

60

47.4

768 × 1280

WXGA

N/A

√

N/A

75

768 × 1280

WXGA

N/A

√

N/A

85

768 × 1280

WXGA

N/A

√

N/A

60

N/A

√

N/A

60

N/A

√

N/A

75

N/A

√

N/A

85

N/A

N/A

N/A

60

N/A

√

N/A

60

75

N/A

√

N/A

24

1080 x 1920

HD1080

N/A

√

N/A

50

1080 x 1920

HD1080

N/A

√

N/A

60

1080 x 1920

HD1080

RB

√

N/A

60

1200 x 1920

WUXGA

N/A

√

N/A

50

1080i × 1920

HDTV

N/A

√

N/A

60

1080i × 1920

HDTV

N/A

√

N/A

24

1080p × 1920

HDTV

N/A

√

N/A

50

1080p × 1920

HDTV

N/A

√

N/A

60

1080p × 1920

HDTV

N/A

N/A

√

60

720 x 1280

HDTV

N/A

√

N/A

50

720p × 1280

HDTV

N/A

√

N/A

60

720p × 1280

HDTV

N/A

N/A

√

50

576 x 720

SDTV

N/A

√

N/A

50

576i × 720

SDTV

N/A

√

N/A

50

576p × 720

SDTV

N/A

N/A

√

60

480 x 720

SDTV

N/A

√

N/A

60

480i × 720

SDTV

N/A

√

N/A

60

480p × 720

SDTV

800 x 1280

WXGA-800

1024 x 1280

SXGA

80

1024 x 1280

SXGA

91.1

1024 × 1280

SXGA

1050 x 1400

+SXGA

1200 × 1600

UXGA

64

45

31.3

31.5

." به این معنی است که این وضوح پشتیبانی نمی شودN/A" ،هجوت"√" به این معنی است که این وضوح پشتیبانی می شود:
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تشیب تاعالطا
MAC سازگاری کامپیوتر برای
Power سازگاری با
Mac G4

Power سازگاری با
Mac G5

Macbook سازگاری با
)Pro (Intel

Macbook سازگاری با

دیجیتال

دیجیتال

دیجیتال

دیجیتال

√

N/A

√

√

N/A

√

N/A

√

هرتز

 (وضوحResolution
)تصویر

√

60

600 x 800

√

√

72

600 x 800

√

√

75

600 x 800

N/A

N/A

√

85

600 x 800

√

N/A

√

√

60

768 x 1024

√

N/A

√

√

70

768 x 1024

√

N/A

√

√

75

768 x 1024

√

N/A

√

√

85

768 x 1024

√

N/A

√

√

60

720 x 1280

N/A

N/A

√

√

60

768 x 1280

√

N/A

N/A

N/A

75

768 x 1280

N/A

N/A

N/A

N/A

85

768 x 1280

√

N/A

N/A

N/A

60

800 x 1280

√

N/A

N/A

√

60

1024 x 1280

√

N/A

N/A

√

75

1024 x 1280

√

N/A

N/A

√

60

1080 x 1920

√

N/A

N/A

√

60

)*( 1200 × 1920

N/A

N/A

N/A

N/A

60

2160 x 3840

هجوت:

.) پشتیبانی می کند (چشمک زن محدودRB  هرتز فقط از60  در1200× 1920 )*(
." به این معنی است که این وضوح پشتیبانی نمی شودN/A" ،"√" به این معنی است که این وضوح پشتیبانی می شود




HDMI سیگنال ورودی برای
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Mac نکاتی برای

)میزان بازسازی (هرتز

) (وضوح تصویرResolution

سيگنال

Mac 60/72/85

120/85/72/60

600 × 800

SVGA

Mac 60/70/75/85

120/85/75/70/60

768 × 1024

XGA

60

480 × 640

SDTV(480I(

60

480 × 640

SDTV(480P(

50

576 × 720

SDTV(576I(

50

576 × 720

SDTV(576P(

Mac 60

60/50

720 × 1280

HDTV(720p(

Mac 75

85/75/60

768 × 1280

WXGA

Mac 60

120/60

800 × 1280

WXGA

60

768 x 1366

WXGA(*2(

Mac 60

)RB(120/60

900 x 1440

WXGA+

Mac 60/75

85/75/60

1024 x 1280

SXGA

85/60

1050 x 1400

SXGA+

85/75/70/65/60

1200 x 1600

UXGA

60/50

1080 x 1920

HDTV(1080I(

Mac 60

120/60/50/30/24

1080 x 1920

HDTV(1080p(

Mac 60

240

1080 x 1920

HDTV(1080p(

Mac 60RB

60

)1*(1200 × 1920

WUXGA

تشیب تاعالطا
میزان بازسازی (هرتز)

نکاتی برای Mac

( Resolutionوضوح تصویر)

سيگنال
WQHD

1440 x 2560

60RB/120

(UHD(2160p

2160 × 3840

60/50/30/24

Mac 24/30

(UHD(2160p

2160 × 4096

60/50/30/24

Mac 24

:هجوت



(* 1200× 1920 )1در  60هرتز فقط از  RBپشتیبانی می کند (چشمک زن محدود).
(* )2زمانبندی استاندارد Windows 10

جدول اطالعات شناسایی نمایش توسعه یافته ()EDID
سیگنال دیجیتال ()HDMI 2.0
وضوح دیجیتال اصلی 2160 × 3840 :در  60هرتز
/B0زمانبندی تنظیم شده

/B0زمان استاندارد

/B0زمان استاندارد

/B1حالت ویدیو

/B1زمانبندی دقیق

 600 × 800در  56هرتز

 720 × 1280در  60هرتز

 2160 × 3840در 60
هرتز (پیش فرض)

 1080p × 1920در  120هرتز 16:9

 1440 × 2560در 120
هرتز

 800 × 1280در  60هرتز

 60 @ 480p × 720هرتز 4:3

 1080 × 1920در 240
هرتز

 600 × 800در  75هرتز

 1024 × 1280در  60هرتز

 1080i × 1920در  60هرتز 16:9

 624 × 832در  75هرتز

 1200 × 1920در  60هرتز

 1080i × 1920در  50هرتز 16:9

 768 × 1024در  60هرتز

 600 × 800در  120هرتز

 1080p × 1920در  60هرتز 16:9

 70 @ 768 × 1024هرتز  768 × 1024در  120هرتز

 1080p × 1920در  50هرتز 16:9

 800 × 1280در  120هرتز

 1080p × 1920در  24هرتز 16:9

 600 × 800در  72هرتز

 768 × 1024در  75هرتز
 1024 × 1280در 75
هرتز

 2160 × 3840در  24هرتز 16:9

 870 × 1152در  75هرتز

 2160 × 3840در  25هرتز 16:9
 2160 × 3840در  30هرتز 16:9
 2160 × 3840در  50هرتز 16:9
 2160 × 3840در  60هرتز 16:9
 2160 × 4096در  24هرتز
 2160 × 4096در  25هرتز
 2160 × 4096در  30هرتز
 2160 × 4096در  50هرتز
 2160 × 4096در  60هرتز
 480p × 720در  60هرتز 16:9
 1280x720pدر  60هرتز 16:9
 720p × 1280در  50هرتز 16:9
 576p × 720در  60هرتز 16:9

:هجوتپشتیبانی از  1080 × 1920در  50هرتز
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تشیب تاعالطا
زمانبندی سه بعدی
زمانبندی  HDMI1.4a 3Dبرای  Blue-Rayسه بعدی:
زمانبندی

پورت پشتیبانی شده

( 720pبسته بندی کادر)

 720 × 1280در  50هرتز

HDMI1 ،HDMI2 ،HDMI3

سيگنال

( 720pبسته بندی کادر)

 720 × 1280در  60هرتز

HDMI1 ،HDMI2 ،HDMI3

 1080 × 1920در  24 / 23.98هرتز

HDMI1 ،HDMI2 ،HDMI3

( 1080pبسته بندی کادر)
زمانبندی سه بعدی کامپیوتری:

زمانبندی

پورت پشتیبانی شده

سيگنال
ترتیب فریم

 600 × 800در  120هرتز

HDMI1 ،HDMI2 ،HDMI3

ترتیب فریم

 768 × 1024در  120هرتز

HDMI1 ،HDMI2 ،HDMI3

ترتیب فریم

 800 × 1280در  120هرتز

HDMI1 ،HDMI2 ،HDMI3

ترتیب فریم

 1080 × 1920در  120هرتز

HDMI1 ،HDMI2 ،HDMI3

فارسی
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تشیب تاعالطا
اندازه تصویر و فاصله پخش
اندازه
تصویر
(اینچ)

( Hافقی)

چپ

آفست=%130 ~ %121.5

آفست=%130 ~ %121.5

متر

اینچ

متر

اینچ

متر

اینچ

متر

اینچ

متر

اینچ

 85اینچ

0.530

20.876

0.147

5.774

0.166

6.518

0.266 ~ 0.176

10.462 ~ 6.92

0.313 ~ 0.241

12.327 ~ 9.507

 90اینچ

0.558

21.983

0.175

6.881

0.194

7.625

0.284 ~ 0.189

11.198 ~ 7.447

13.547 ~ 10.658 0.344 ~ 0.271

 100اینچ

0.615

24.197

0.231

9.095

0.250

9.839

0.322 ~ 0.216

12.668 ~ 8.501

0.407 ~ 0.33

16.04 ~ 13.003

 110اینچ

0.671

26.411

0.287

11.309

0.306

12.053

0.359 ~ 0.243

14.139 ~ 9.555

18.579 ~ 15.381 0.472 ~ 0.391

 120اینچ

0.727

28.625

0.343

13.522

0.362

14.266

0.396 ~ 0.269

15.61 ~ 10.609

21.147 ~ 17.779 0.537 ~ 0.452

DF

DT

DR

طرح تصویر

پایین تصویر
L

H
DT
DR
134.7

A
20mm

)(mm
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15-36mm

DF

تشیب تاعالطا
کدهای کنترل از راه دور
ON

OFF

User2

User3
Mode

Contrast

Aspect ratio
3D

User1
Brightness

Keystone

DB

Sleep Timer

Mute
Volume
Source

Re-sync

Menu
Volume

HDMI2

HDMI1

VGA1 VGA2 Video YPbPr

کد داده ها

بایت 1

بایت 2

بایت 3

تعربف کلید
پرینت

روشن

32

CD

02

ON

برای روشن کردن پروژکتور ،فشار دهید.

خاموش/روشن

32

CD

2E

OFF

برای خاموش کردن پروژکتور ،فشار دهید.

کاربر 1

32

CD

36

User1

روی "فوکوس  "-ثابت است.

کاربر 2

32

CD

65

User2

روی "فوکوس  "+ثابت است.

کاربر 3

32

CD

66

User3

روی " "HDMI3ثابت است.

شدت روشنايي

32

CD

41

Brightness

كنتراست

32

CD

42

Contrast

انتخاب حالت نمايش

32

CD

05

Mode

تنظيم انحراف تصوير

32

CD

07

keystone

انحراف تصویری را که در اثر شیب پروژکتور ایجاد
می شود ،اصالح کنید.

نسبت ابعاد تصویر

32

CD

64

Aspect
Ratio

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

3D

32

CD

89

3D

کلید

حالت سفارشی

توضیحات

برای تنظیم شدت روشنایی تصویر کاربرد دارد.
درجه اختالف بین روشنترین و تاریکترین قسمتهای
تصویر را کنترل کنید.
یک حالت نمایش را برای تنظیمات بهینه شده در برنامه
های مختلف انتخاب کنید .به صفحه  27مراجعه کنید.

به صورت دستی حالت  3بعدی منطبق با محتوای 3
بعدی خود را انتخاب کنید.
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تشیب تاعالطا
کد داده ها

بایت 1

بایت 2

بایت 3

تعربف کلید
پرینت

32

CD

09

Volume +

32

CD

11

▲

32

CD

10

◄

32

CD

12

►

32

CD

14

▼

منبع

32

CD

18

Source

کلید "تایید"

32

CD

0F

کلید
درجه صدا +

چهار کلید جهت

44

حالت سفارشی

توضیحات
برای افزایش بلندی صدا تنظیم کنید.
برای انتخاب موارد یا انجام تنظیم در موارد انتخابی ،از
▲ ،► ،◄ ،یا ▼ استفاده کنید.
"منبع" را برای انتخاب منبع ورودی فشار دهید.
انتخاب خود را تایید کنید.

انطباق مجدد

32

CD

04

Re-sync

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

درجه صدا -

32

CD

0C

Volume -

برای کاهش بلندی صدا تنظیم کنید.

فهرست عملكرد دستگاه

32

CD

0E

Menu

HDMI 1

32

CD

16

HDMI1

" "HDMI1را فشار دهید تا منبع از رابط HDMI 1
انتخاب شود.

HDMI 2

32

CD

30

HDMI2

" "HDMI2را فشار دهید تا منبع را از رابط HDMI 2
انتخاب کنید.

VGA 1

32

CD

1B

VGA1

بدون عملکرد

VGA 2

32

CD

1E

VGA2

بدون عملکرد

ويدئو

32

CD

1C

Video

بدون عملکرد

YPbPr

32

CD

17

YPbPr

بدون عملکرد

فارسی

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

تشیب تاعالطا
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
	هیچ تصویری روی صفحه ظاهر نمی شود


ً
کامال همانگونه که در بخش صفحه  15مراجعه کنید .توضیح داده شده است ،متصل
مطمئن شوید تمام کابلها و اتصاالت برقی به درستی و
شدهاند.



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

	تصویر خارج از فوکوس است


مطمئن شوید كه صفحه پخش در فاصله مناسب از پروژکتور قرار گرفته است .به صفحه  42مراجعه کنید.



برای تنظیم فوکوس ،دکمه های کاربر  1یا کاربر  2کنترل از راه دور را فشار دهید.

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


هنگامی که  DVDآنامورفیک یا  DVD 16:9را پخش می کنید ،پروژکتور بهترین تصویر را با قالب  16:9در سمت پروژکتور پخش می
کند.
در صورتی که قصد دارید عنوان  DVDبا قالب  4:3را پخش کنید ،لطفاً قالب را در  OSDپروژکتور به  4:3تغییر دهید.



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



	تصویر خیلی کوچک یا خیلی بزرگ است


پروژکتور را به پرده نزدیک یا از آن دور کنید.



" " را از روی کنترل از راه دور فشار دهید تا به "منوی روی صفحه Display ن(  Display
 Aspect Ratioتبسن( "Aspect Ratioبروید .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


منوی روی صفحه "Setup ظنت(  "ProjecProjection  Setupرا انتخاب و جهت پخش را تنظیم کنید.

	صدایی پخش نمی شود


مطمئن شوید که ویژگی "Muteیب(  "Muteروشن نباشد.

	هیچ صدایی از منبع  HDMI ARCپخش نمیشود


"منوی روی صفحه Audio ادص( ،Speaker / Audio Out (Speaker / Audio Out  Audio Mode Audio Mode  Audio
 "SPDIF / eARCرا انتخاب کنید .تنظیمات متفاوتی را امتحان کنید.

فارسی
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سایر مشکالت
	پروژکتور به هیچ یک از فرمان های 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±درجه از دریافت کننده های  IRموجود بر روی پروژکتور باشد.
اطمینان حاصل کنید که مانعی میان کنترل از راه دور و پروژکتور نباشد .در محدوده  6متری (تقریباً  19.6فوت) پروژکتور جابجا شوید.



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.



نشانگرهای هشدار
هنگامی که نشانگرهای هشدار (قسمت زیر را ببینید) روشن می شوند یا چشمک می زنند ،پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود:


چراغ نشانگر "منبع نور" به رنگ قرمز در می آید و نشانگر "روشن/استندبای" با رنگ قرمز چشمک می زند.



چراغ نشانگر "( "TEMPالمپ) به رنگ قرمز در می آید و نشانگر "روشن/آماده باش" 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 "درجه حرارت" به رنگ قرمز چشمک می زند و نشانگر "روشن/آماده باش" با رنگ قرمز چشمک می زند.

سیم برق را از پروژکتور جدا کنید؛  30ثانیه 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.
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اطالعات بیشتر
پیام eراغ روشن
پیام
وضعیت انتظار
(سیم برق ورودی)

eراغ روشن /ماده بکار
(sرمز)

(سفید)

(sرمز)

(sرمز)

چراغ ثابت
چشمک زن
( 0,5ثانیه خاموش  0,5 /ثانیه
روشن)

روشن (در حال گرم شدن)
روشن کردن و روشنایی منبع نور

چراغ ثابت

حالت خاموش (در حال خنک شدن)

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

راه اندازی مجدد سریع ( 100ثانیه)

چشمک زن
( 0,25ثانیه خاموش 0,25 /
ثانیه روشن)

خطا (نقص منبع نور)

eراغ درجه حرارت

 LEDمنبع نور

چراغ ثابت

چشمک زن

خطا (خرابی فن)

چشمک زن

چشمک زن

خطا (درجه حرارت باال)

چشمک زن

چراغ ثابت



خاموش کردن:



هشدار دما:

فارسی
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فن کار نمی کند:



خارج از محدوده نمایش:



هشدار خاموش شدن دستگاه:

FAN LOCKED
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مشخصات
توضیحات

نوری
فناوری

،Texas Instrument DMD 0.47اینچ (ابعاد)4K UHD HSSI DMD X1 /
( S451نوع بسته بندی) ،با فعال کننده  4راهه XPR

وضوح خروجی

 2160 x 3840 4K UHDدر  60هرتز

حداکثر وضوح ورودی

 2160 × 4096در  60هرتز

لنز






انحراف عمودی

 253.2تا  334.2میلی متر ( %122.5تا ( )%129طول کامل)

اندازه تصویر

 85تا  105اینچ ،بهینه سازی شده در  90اینچ

فاصله پخش

 478میلی متر در  85اینچ تا  590میلی متر در  105اینچ

I/Os

رنگ
سرعت اسکن
بلندگو

مصرف برق

شرایط برق
جریان ورودی
جهت نصب
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن
محیطی

نسبت برد 0.254
2.04 :F-stop
طول کانونی 525 :میلی متر در  90اینچ
محدوده زومN/A :

 HDMI V2.0 x3
:هجوتپورت  HDMI 1از  eARCو تأخیر کم پشتیبانی می کند.
  USB-Aبرای ارتقای نرم افزار و برق  5ولت 1.5 ،آمپر
 نرینه  9( RS232Cپین )D-sub
  3.5( Line outمیلی متر)
 ( SPDIF Out PCMدو کاناله ،دیجیتال ())5.1
 1073.4میلیون رنگ
 سرعت اسکن افقی 31.0 :تا  135.0کیلوهرتز
 سرعت اسکن عمودی 24 :تا  120هرتز
بله 2 ،عدد  10وات
 حالت آماده به کار :کمتر از  0,5وات
 حالت روشنایی%100 :
  240وات (معمول)  %15±با  110ولت برق متناوب
  230وات (معمول)  %15±با  220ولت برق متناوب
 حالت صرفه جویی%80 :
  185وات (معمول)  %15±با  110ولت برق متناوب
  175وات (معمول)  %15±با  220ولت برق متناوب
 100تا  240ولت  ،%10±برق متناوب  60/50هرتز
2.5A
جلو ،عقب ،سقف  -باال ،عقب  -باال
  118 × 383 × 576میلی متر (بدون پایه) ( 4.5 × 15 × 22.6اینچ)
  129.7118 × 383 × 576میلی متر (با پایه) ( 5.1 × 15.0 × 22.6اینچ)
 8.4کیلوگرم ( 18.5پوند)
عملکرد در دمای  0تا  40درجه سانتی گراد ،رطوبت  %80تا ( %85بدون میعان)

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

info@os-worldwide.
www.os-worldwide.com

888-289-6786
اليابان
510-897-8601
東京都足立区綾瀬3-25-18 services@optoma.com
株式会社オーエス

com

コンタクトセンター:0120-380-495

الواليات المتحدة األمريكية

,Westinghouse Drive 47697
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

كندا

888-289-6786
510-897-8601
services@optoma.com

,Westinghouse Drive 47697
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

,.12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd
,Xindian Dist., New Taipei City 231
.Taiwan, R.O.C
888-289-6786
com.tw
510-897-8601
asia.optoma.com
www.optoma.com.tw services@optoma.com

,Westinghouse Drive 47697
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

+886-2-8911-8600
+886-2-8911-6550
services@optoma.

تايوان

أوروبا

هونج كونج

+852-2396-8968
+852-2370-1222
www.optoma.com.hk

,Unit A, 27/F Dragon Centre
,Wing Hong Street 79
,Cheung Sha Wan
Kowloon, Hong Kong

+86-21-62947376
+86-21-62947375
www.optoma.com.cn

,.5F, No. 1205, Kaixuan Rd
Changning District
Shanghai, 200052, China

الصين

أمريكا الالتينية

+44 )0( 1923 691 800

,Unit 1, Network 41, Bourne End Mills
,Hemel Hempstead, Herts
HP1 2UJ, United Kingdom

+44 )0( 1923 691 888
service@tsc-europe.com

www.optoma.eu
+44 )0(1923 691865 :هاتف مركز الخدمة

+31 )0( 36 820 0252
+31 )0( 36 458 9052

Randstad 22-123
BW Almere 1316
The Netherlands
www.optoma.nl

+33 1 41 46 12 20
+33 1 41 46 94 35
savoptoma@optoma.fr

Bâtiment E
avenue Edouard Vaillant 81-83
Boulogne Billancourt, France 92100

+34 91 499 06 06
+34 91 670 08 32

C/ José Hierro,36 Of. 1C
,Rivas VaciaMadrid 28522
Spain

+49 )0( 211 506 6670
+49 )0( 211 506 66799
info@optoma.de

Wiesenstrasse 21 W
,D40549 Düsseldorf
Germany

+47 32 98 89 90
+47 32 98 89 99
info@optoma.no

بنيلوكس

فرنسا

Spain

ألمانيا

البلدان االسكندنافية

Lerpeveien 25
Drammen 3040
Norway
PO.BOX 9515
Drammen 3038
Norway

+82+2+34430004
+82+2+34430005

كوريا

.WOOMI TECH.CO.,LTD
,4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku
Seoul,135-815, KOREA
korea.optoma.com
فارسی
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