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فارسی 3

 اخطار در مورد استفاده

  اطالعات ايمنی

 

عالمت صاعقه با يک پيکان در نوک که درون مثلث متساوی االضالع قرار دارد، برای اين 
بدون عايق درون محفظه دستگاه موجود است و " ولتاژ خطرناک"است که به کاربر اخظار دھد 

  .آن به اندازه ای است که خطر برق گرفتگی برای فرد ايجاد نمايدقدرت 

 

عالمت تعجب درون مثلث متساوی االضالع نشان دھنده اخطار به کاربر در مورد وجود 
در دفترچه ھای ھمراه دستگاه ) سرويس(دستورالعمل ھای مھمی برای کارکرد و نگھداری 

 .است

زی يا برق گرفتگی، پروژکتور را در معرض باران يا برای کاھش احتمال بروز آتش سو :ھشدار

برای . دستگاه را باز نکنيد. ولتاژھای خطرناک درون محفظه دستگاه موجود است. رطوبت قرار ندھيد

  .تعمير و سرويس دستگاه تنھا به پرسنل ماھر مراجعه کنيد

  
  Bمحدوديت انتشار کالس 

م عنوان شده در قوانين مربوط به دستگاھھای  از تمامی شرايط الزBاين دستگاه ديجيتال کالس 
  .مسبب تداخل کانادا برخوردار است

  
  دستورالعمل ايمنی مھم

برای اطمينان از عملکرد صحيح پروژکتور و . جلوی شکاف ھای تھويه دستگاه را نگيريد  1-
برای محافظت در برابر گرم شدن بيش از حد دستگاه، توصيه می شود پروژکتور را در 

به عنوان مثال، پروژکتور را . صب کنيد که تھويه و گردش ھوا در آن مسدود نباشدمحلی ن
پروژکتور را درون فضای بسته ای . روی ميز شلوغ، مبل، تخت خواب و غيره قرار ندھيد

  .ھمچون قفسه کتاب يا کابينت که جريان ھوا در آن گردش ندارد، نگذاريد
برای کاھش احتمال بروز آتش سوزی . تفاده نکنيداز پروژکتور در نزديکی آب يا رطوبت اس  2-

  .يا برق گرفتگی، پروژکتور را در معرض باران يا رطوبت قرار ندھيد/و
دستگاه را در نزديکی منابع گرمايی ھمچون رادياتورھا، بخاری ھا، فر يا ھر وسيله ديگری   3-

  .ھمچون آمپی فاير که از خود حرارت توليد می کند، نصب نکنيد
 .ا با استفاده از پارچه خشک دستگاه را تميز کنيدتنھ  4-
 .لوازم فرعی تعيين شده توسط توليد کننده استفاده نماييد/تنھا از ضمايم  5-
 .در صورتی که دستگاه در قسمت بدنه آسيب يا صدمه ديده است، از آن استفاده نکنيد  6-

  ):د نمی شوداما به آنھا محدو(آسيب يا صدمه به دستگاه شامل موارد زير است 
  .دستگاه افتاده باشد  
  .سيم برق يا دو شاخه صدمه ديده باشد  
  .روی پروژکتور مايعات ريخته باشد  
  .پروژکتور در معرض باران يا رطوبت بوده است  
  .شيئی به درون پروژکتور افتاده است يا چيزی درون آن شل شده است  

ھا ممکن است  کردن يا برداشتن پوششباز. برای سرويس کردن محصول شخصا اقدام نکنيد  
  .شما را در معرض ولتاژھای خطرناک يا ديگر خطرات قرار دھد

آنھا می توانند با نقاط دارای ولتاژ باال . اجازه ندھيد اشيا يا مايعات وارد پروژکتور شوند  7-
تماس پيدار کرده و با برقراری اتصال کوتاه باعث بروز آتش سوزی يا شوک الکتريکی 

  .ندشو
  .برای مشاھده عاليم مربوط به ايمنی، بدنه دستگاه را ببينيد  8-
 .دستگاه را تنھا پرسنل تعميرات مناسب بايد تعمير کنند  9-
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 اخطار در مورد استفاده
 اطالعات ايمنی تابش ليزری

  
  از 2پرخطر و گروه - محصوالت ليزری1اين محصول به عنوان گروه IEC 

   استبندی شده  دسته60825-1:2014
  3اين محصول در کالسR استانداردھای IEC 60825-1:2007بندی   طبقه

 به جز در انحرافات متعاقب 1040.11 و CFR 1040.10 21شود و از  می
 .کند ، پيروی می2007 ژوئن 24، مورخ 50 شماره اخطاريه ليزر

  

  ،ھمانند ساير منابع نور، ھرگز به نور مستقيم اشعه نگاه نکنيدRG2 IEC 
62471-5:2015 

 

 برای توصيف موقعيت برچسب ھشدار ثابت  
  از تماس مستقيم با چشم خودداری کنيد-  محصول ليزری 3دسته   
  ھنگام روشن کردن پروژکتور، مطمئن شويد شخصی در محدود پخش تصوير

  .مشغول نگاه به لنز نيست
  ير نور مس. را از مسير نور پروژکتور دور نگه داريد) بين و غيره ذره(ھمه اشياء

تواند نور  پروژکتور از لنزھا بسيار قوی است، بنابراين ھر نوع جسم غيرعادی می
سوزی يا  ای مانند آتش برآمده از لنزھا را تغيير جھت دھد و عواقب غيرمنتظره

 .ھا به بار آورد آسيب به چشم
 کننده به طور خاص توضيح داده نشده،  ھر اقدام يا تنظيمی که در راھنمای مصرف

  .کند  قرار گيری در معرض تشعشع خطرآفرين ليزر را ايجاد میخطر
  پروژکتور را باز يا قطعات آن را پياده نکنيد، زيرا ممکن است باعث قرار گيری

  .شود در معرض تشعشع ليزر می
 نور شديد ممکن است . زمانی که پروژکتور روشن است، به پرتو نور خيره نشويد

  .باعث بروز صدمه چشمی دائمی شود
  پيروی نکردن از رويه اداره، تنظيم و کارکرد ممکن است باعث بروز صدمه ناشی

 .از قرار گيری در معرض تشعشع ليزر شود
 



 
فارسی 5

 اخطار در مورد استفاده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقدامات احتياطی

  

ًلطفا تمامی ھشدارھا، اقدامات احتياطی و اصول نگھداری 
 .ه راھنمای کاربر را دنبال کنيدپيشنھاد شده در اين دفترچ

 
نور . زمانی که المپ روشن است، به عدسی پروژکتور نگاه نکنيد -اخطار ■▀

 .درخشان ممکن است به چشمان شما آسيب وارد کند

برای کاھش احتمال بروز آتش سوزی يا برق گرفتگی، پروژکتور را در   -اخطار ■▀
  .معرض باران يا رطوبت قرار ندھيد

 پروژکتور را باز يا قطعات آن را پياده نکنيد، زيرا ممکن است ًلطفا  -اخطار ■▀
  .باعث بروز برق گرفتگی شود
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 اخطار در مورد استفاده
 

  :مواردی که بايد انجام دھيد
 پيش از تميز کردن دستگاه، ان را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشيد.  

  مايع شستشوی ضعيف برای تميز کردن قسمت نمايشگر، از يک پارچه نرم و
  .استفاده کنيد

 اگر از دستگاه برای مدت طوالنی استفاده نمی کنيد، آن را از برق بکشيد. 

 

  :مواردی که نبايد انجام دھيد
 مسدود کردن شيارھا و شکاف ھای مخصوص تھويه ھوا.  

  استفاده از پاک کننده ھای ساينده، موم يا حالل ھا برای تميز کردن دستگاه. 

   حين کار، لنزھا را تميز نکنيد؛ چون باعث از دست رفتن پوشش لنز يا ايجاد در
 اين حق را دارد که وارانتی اين Optoma. شود خراش روی سطح آن می

  .موارد را رد کند

  استفاده تحت شرايط زير:  

  ًدر محيط ھای شديدا گرم، سرد يا شرجی  -

   فيت6000سطح دريا تا  
 C°35> : بسيار گرم

 C°5< :  سرد بسيار

   6000فيت به باال  
 C°30> : بسيار گرم

 C°5< : بسيار سرد 

  70> : بسيار مرطوب %R.H) .رطوبت نسبی(  

  .در محيط ھای دارای گردوخاک بيش از حد  -

  .نزديک ھر وسيله ای که ميدان مغناطيسی قوی توليد می کند  -

  .در معرض تابش مستقيم آفتاب  -
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 مقدمه

  حصولنمای کلی جعبه م
در جعبه را باز کرده و درون آن را بررسی کنيد تا مطمئن شويد تمامی قطعات 

ًدر صورت کمبود قطعه ای، لطفا با . ذکر شده در زير، در جعبه موجود ھستند
  .نزديک ترين مرکز خدمات مشتريان تماس بگيريد

 لوازم جانبی استاندارد

 

 
  لوازم جانبی اختياری

بسته به مدل، مشخصات 
 .و منطقه متغير است

  برای ساير لوازم جانبی
ًا به دفترچه پرده، لطف

راھنمای کاربر پرده 
 .ليزری مراجعه کنيد

  * برای اطالعات مربوط
ًبه وارانتی اروپايی، لطفا

به
www.optomaeuro

pe.comمراجعه کنيد .

 از راه دور  برقسيم پروژکتور

AAA عدد باتری 2  اسناد موجود

  کارت ضمانت*
   راھنمای کاربر

 مقدماتی

 لوازم جانبی اختياری

 VGAکابل  HDMIكابل ماژول پرده ليزری

 فای دانگل وای
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 مقدمه

 نمای کلی محصول
 

 لیدستگاه اص
 

 
 

  صفحه کنترل  - 1
 سوئيچ فوکوس  - 2
 )ورودی(تھويه   - 3
 گيرنده مادون قرمز  - 4
  )خروجی(تھويه   - 5

 بلندگو  - 6
 محل اتصال برق  - 7
 خروجی/محل اتصاالت ورودی  - 8
 عدسی  - 9

 
  نوع دستگاه ھای وصل

شونده به مشخصات مدل 
 .بستگی دارد

 ھای  دريچه
خروجی ھوای /ورودی

پروژکتور را مسدود 
متر   سانتی30نکنيد و 

.فاصله را رعايت کنيد
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 مقدمه
 صفحه کنترل

 
 

 
 

 -1  LEDنشانگر برق   
  ورود  2- 
  چراغ درجه حرارت  3- 
 چراغ المپ  4- 
 منو  5- 
 ورودی  6- 
 ليدھای انتخاب چھارجھتیک  7- 
 خاموشی موقت/دکمه روشن و خاموش  8- 
 گيرنده مادون قرمز  9- 
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 مقدمه
 خروجی/محل اتصاالت ورودی

 
 

 
 

  VGA1-In/YPbPrمنفذ   1- 
 )HDTV/YPbPr/دخل فيديو مكون/إشارة تناظرية للكمبيوتر(

 HDMI 2رابط ورودی   2- 
 HDMI 1رابط ورودی   3- 
 Remoteل به رايانه شخصی برای عملکرد اتصا (USBمحل اتصال   4- 

Mouse(  
 RJ45رابط   5- 
 A USBرابط نوع   6- 
 محل اتصال برق  7- 
 )، بسته به مدل)جک متر مينی  ميلی3.5(رابط تعاملی   8- 
 VGA-Out/VGA2-Inرابط   9- 
  )DIN پين نوع RS-232) 9محل اتصال   10- 
  محل اتصال ورودی ويدئوی مرکب  11- 
   مرکب)راست(صوتی محل اتصال ورودی   12- 
  مرکب) چپ(صوتی محل اتصال ورودی   13- 
  ) مم3.5مقبس صغير مقاس (منفذ خرج الصوت   14- 
  )mm 3.5جک (محل اتصال ورودی صدا   15- 
  )ميکروفن(محل اتصال ورودی صدا   16- 
 ™Kensingtonپورت قفل   17- 

 
  نوع دستگاه ھای وصل

شونده به مشخصات مدل 
 .بستگی دارد

 

 

 

 
  نمايشگر رويت عملکرد

فقط در 
VGA1-In/YPbPr 

 .پشتيبانی می شود
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 مقدمه
 کنترل از راه دور

 

 

 دھنده مادون قرمز انتقال  1- 
  LEDنشانگر   2- 
  خاموش/روشن  3- 
  تأييد  4- 
 کليدھای انتخاب چھارجھتی  5- 
 منو  6- 
 خروج  7- 
 نمايی بزرگ  8- 
 تنظيم مجدد  9- 
 ودكارخ  10- 
 منبع  11- 
  نمايی کوچک  12- 
  -+/الصوت   13- 
 - +/کليد اصلی  14- 
  تصوير  15- 
 صفحه سياه  16- 
 نسبت تصوير  17- 

VGA 1 18-  
HDMI 1 19- 
VGA 2 20-  

HDMI 2 21- 
  تصوير-22 
 ثابت کردن صفحه -23
برای وارد (صفحه کليد  -24

 )کردن رمز عبور

 

 
  ممکن است برخی از

ھايی که  کليدھا برای مدل
اين مزايا را پشتيبانی 

کنند کارکردی نداشته نمی
 .باشند
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 نصب

  اتصال پروژکتور
 نوت بوک/اتصال به رايانه

 
 

 

 
  به دليل موارد استفاده

،متفاوت در ھر کشور
لوازم جانبی در برخی

مناطق ممکن است 
 .متفاوت باشد

  (*) لوازم جانبی
 اختياری

 RS232کابل *....................................................................................................1
 VGAکابل ........................................................................................................2
 HDMIکابل *.....................................................................................................3
USBکابل *.......................................................................................................4
RCA/کابل صدا* ................................................................................................5
RJ45کابل *......................................................................................................6
سيم برق............................................................................................................7
VGAکابل خروجی *.............................................................................................8
کابل تعاملی* ......................................................................................................9

کابل خروجی صدا*.............................................................................................10
ميکروفونورودی کابل *........................................................................................11

 خروجی صدا

 نمايش خارجی
ميکروفون

 کليد شبکه/ راھبر

DVD Player ،جعبه روی دستگاه ،
 HDTVدريافت کننده 
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 نصب
 اتصال به منبع ويدئو

 

 
 

 
 

 
  به دليل موارد

استفاده متفاوت در 
ھر کشور، لوازم 
جانبی در برخی 

مناطق ممکن است 
 .متفاوت باشد

 ) (* لوازم جانبی
 اختياری

RCA 3 پينی به HDTV 15/آداپتور مولفه ای*............................................................1
HDMIکابل *....................................................................................................2
کابل صدا* .......................................................................................................3
 RCA/کابل صدا* ...............................................................................................4
 سيم برق...........................................................................................................5
 کابل ويدئوی مرکب*.............................................................................................6
 RCA/کابل صدا* ...............................................................................................7
کابل ورودی صدا*...............................................................................................8

DVD Player ،جعبه روی دستگاه ،
 HDTVدريافت کننده 

 خروجی ويدئوی مرکب

 ميکروفون

 خروجی صدا
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 نصب

  خاموش کردن برق پروژکتور/روشن
  روشن کردن پروژکتور

 
پس از اتصال، چراغ . سيم برق و کابل سيگنال را به درستی متصل کنيد  1- 

 . در می آيدنارنجیاستندبای به رنگ /خاموش/روشن

 روی پروژکتور يا کنترل از راه دور روشن »«المپ را با فشار دادن دکمه   -2
  .فعال آبی خواھد شد نيمه/در اين لحظه، چراغ نشانگر برق. کنيد

در صورت استفاده از .  ثانيه ظاھر می شود10صفحه شروع پس از حدود 
پروژکتور برای اولين بار، می توانيد زبان مورد نظر خود را پس از نمايش صفحه 

 .تخاب کنيدشروع، از منوی سريع ان

منبعی را که می خواھيد روی صفحه نمايش دھيد، روشن کرده و متصل نماييد   3-
پروژکتور به صورت خودکار منبع را ). رايانه، نوت بوک، ويدئو پلير و غيره(

 »گزينه ھا«در غير اينصورت، دکمه منو را فشار داده و به . شناسايی می کند
 .برويد

  . تنظيم شده باشد»خاموش«  روی»قفل منبع«مطمئن شويد که 
  
 کنيد، دکمه  ھای متعددی را ھمزمان متصل می اگر منبع»INPUT « روی صفحه

را فشار دھيد تا بين يا کليدھای منبع مستقيم روی کنترل از راه دور کنترل 
 .جا شويد ھا جابه ورودی

 

 

 
 ابتدا پروژکتور را روشن

کرده و سپس منابع 
.سيگنال را انتخاب کنيد

 نيمه فعال/برق

 
  ھنگامی که دستگاه در

کار است  به وضعيت آماده
 0.5< مصرف برق (

انی که ، زم)وات
پروژکتور در حالت 

کار است،  به آماده
 VGAورودی /خروجی

و صدا غير فعال خواھند 
 .بود



 
فارسی 15

 نصب
 خاموش کردن پروژکتور

  
ی کنترل از راه دور يا صفحه رو» «برای خاموش کردن پروژکتور، دکمه   1- 

 .پيغام زير روی صفحه به نمايش درخواھدآمد. کنترل را فشار دھيد

  
را فشار دھيد، در غير اين صورت اين پيغام پس از » «برای تاييد مجددا دکمه   

دھيد،  را برای بار دوم فشار می» «ھنگامی که دکمه .  ثانيه ناپديد خواھد شد10
  .شود کند و خاموش می  دستگاه میفن شروع به خنک کردن

 ثانيه کار خواھند کرد و 4مدت حدودا  کننده به کننده برای چرخه خنک ھای خنک فن  2- 
ھنگامی که چراغ . نيمه فعال به رنگ نارنجی چشمک خواھد زد/چراغ نشانگر برق

نيمه فعال به صورت ممتد به رنگ نارنجی درآمد، پروژکتور وارد /نشانگر برق
  .کار شده است به دهحالت آما

در صورتی که می خواھيد پروژکتور را دوباره روشن نماييد، بايد صبر کنيد تا   
سپس در . پروژکتور چرخه خنک کردن را کامل کرده و به حالت انتظار درآيد

 را فشار دھيد تا پروژکتور دوباره روشن »«حالت انتظار، کافی است دکمه 
  .شود

 .روژکتور جدا کنيدسيم برق را از پريز و پ  3- 

 

  نشانگر ھشدار

ظاھر می شوند، پروژکتور به ) قسمت زير را ببينيد(ھنگامی که نشانگرھای ھشدار 
 :صورت خودکار خاموش می شود

  چراغ نشانگر»LAMP«) به رنگ قرمز در می آيد و نشانگر ) المپ
  استندبای با رنگ کھربايی چشمک می زند/خاموش/روشن

  رنگ قرمز درآيد، اين به معنای آن است که پروژکتور به» درجه حرارت«چراغ 
توان پروژکتور را مجددا  تحت شرايط عادی، می. بيش از اندازه گرم شده است

  .روشن کرد

  چراغ نشانگر»TEMP«) به رنگ قرمز چشمک می زند و ) درجه حرارت
  .استندبای با رنگ کھربايی چشمک می زند/خاموش/نشانگر روشن

در .  ثانيه صبر کرده و دوباره امتحان کنيد30روژکتور جدا کنيد؛ سيم برق را از پ
صورتی که نشانگر ھشدار دوباره روشن می شود، برای دريافت راھنمايی با نزديکترين 

 .مرکز خدمات تماس بگيريد
 
 

 
  در صورتی که موارد

زير را در پروژکتور 
مشاھده کرديد، با 

نزديکترين مرکز خدمات 
 .تماس بگيريد



 
 16فارسی

 نصب

  تنظيم تصوير پخش شده
 تنظيم ارتفاع پروژکتور

  
 . برنده مجھز استبرای تنظيم ارتفاع تصوير، پروژکتور با پايه باال

  
پايه قابل تنظيمی را که می خواھيد تغيير دھيد، در قسمت زيرين پروژکتور پيدا   1- 

  .کنيد

حلقه قابل تنظيم را در جھت حرکت عقربه ھای ساعت بچرخانيد تا پروژکتور   2- 
را بلند کنيد يا در جھت عکس حرکت عقربه ھای ساعت بچرخانيد تا آن را 

ت نياز ھمين عمل را بر روی پايه ھای ديگر نيز انجام در صور. پايين بياورد
 .دھيد

 
 
 

 
 
 
 
 

 پايه تنظيم شيب

حلقه تنظيم شيب



 
فارسی 17

 نصب
  تنظيم فوکوس پروژکتور

 .چپ بلغزانيد تا تصوير واضح شود/برای فوکوس تصوير، سوئيچ فوکوس را به راست

  1080سریp : تا 1.654از ) لنز به ديوار(پروژکتور در فواصل مختلف 
 .کند فوکوس می)  متر0.672 متر تا 0.504( فوت 2.205

  سریWUXGA : تا 1.644از ) لنز به ديوار(پروژکتور در فواصل مختلف 
 .کند فوکوس می)  متر0.670 متر تا 0.501( فوت 2.198

 

 
 

 سوئيچ فوکوس



 
 18فارسی

 نصب
  )مورب(شده  تنظيم اندازه تصوير پخش

 

 1080ھای  سریp :2.286( اينچ 120 تا 90شده از  اندازه تصوير پخش – 

  ). متر3.048

 ری سWUXGA: 2.362( اينچ 123 اينچ تا 93 اندازه تصوير پروژکتور از 

 متغير است)  متر3.124تا 
 
 
 

 

M4ھای  سوراخ پيچ

 صفحه

 کف زمين

مرکز عکس



 
فارسی 19

 نصب
1080P (16:9)گيری نصب ديواری  نمودار اندازه 

اندازه 
تصوير 

) S(مورب 
به اينچ

اندازه 
تصوير 

) S(مورب 
متر به ميلی

عرض 
تصوير 

)W ( به
متر ميلی

ارتفاع 
)H(تصوير 
متر لیبه مي

فاصله پرتاب
انحراف 
عمودی

تولرانس 
)-(+/افست 

فاصله از 
سطح 

برد به  وايت
مرکز نصب
پروژکتور 

)T ( به
متر ميلی

فاصله از 
سطح 

برد به  وايت
پشت 

پروژکتور 
)T1 ( به

متر ميلی

فاصله از 
باالی 

تصوير به 
باالی صفحه

) O(ديوار 
متر به ميلی

فاصله از 
باالی 

تصوير به 
باالی باس 

)O1(واسط 
متر به ميلی

فاصله از 
باالی 

تصوير به 
باالی 

پروژکتور 
)O2 ( به

متر ميلی

90 228619921121504 224 34 379 242 363 287 267 
91 231120151133510 227 34 385 248 366 290 270 

92 233720371146515 229 34 390 253 368 292 272 

93 236220591158521 232 35 396 259 371 295 275 

94 238820811171527 234 35 402 265 373 297 277 

95 241321031183532 237 35 407 270 376 300 280 

96 243821251196538 239 36 413 276 378 302 282 

97 246421471208543 242 36 418 281 381 305 285 

98 248921701220549 244 37 424 287 383 307 287 

99 251521921233555 247 37 430 293 386 310 290 

100 254022141245560 249 37 435 298 388 312 292 

101 256522361258566 252 38 441 304 391 315 295 

102 259122581270571 254 38 446 309 393 317 297 

103 261622801283577 257 38 452 315 396 320 300 

104 264223021295583 259 39 458 321 398 322 302 

105 266723251308588 262 39 463 326 401 325 305 

106 269223471320594 264 40 469 332 403 327 307 

107 271823691333599 267 40 474 337 406 330 310 

108 274323911345605 269 40 480 343 408 332 312 

109 276924131357611 271 41 486 349 410 334 314 

110 279424351370616 274 41 491 354 413 337 317 

111 281924571382622 276 41 497 360 415 339 319 

112 284524801395627 279 42 502 365 418 342 322 

113 287025021407633 281 42 508 371 420 344 324 

114 289625241420639 284 43 514 377 423 347 327 

115 292125461432644 286 43 519 382 425 349 329 

116 294625681445650 289 43 525 388 428 352 332 

117 297225901457655 291 44 530 393 430 354 334 

118 299726121470661 294 44 536 399 433 357 337 

119 302326341482667 296 44 542 405 435 359 339 

120 304826571494672 299 45 547 410 438 362 342 

 



 
 20فارسی

 نصب
WUXGA (16:10)گيری نصب ديواری  نمودار اندازه 

اندازه 
تصوير 

) S(مورب 
به اينچ

اندازه 
تصوير 

) S(مورب 
متر به ميلی

عرض 
تصوير 

)W ( به
متر ميلی

ارتفاع 
)H(تصوير 
متر به ميلی

فاصله پرتاب
انحراف 
عمودی

تولرانس 
)-(+/افست 

فاصله از 
سطح 

برد به  وايت
مرکز نصب
پروژکتور 

)T ( به
متر ميلی

فاصله از 
سطح 

برد به  وايت
پشت 

پروژکتور 
)T1 ( به

متر ميلی

فاصله از 
باالی 

تصوير به 
باالی صفحه

) O(ديوار 
متر به ميلی

فاصله از 
باالی 

تصوير به 
باالی باس 

)O1(واسط 
متر به ميلی

فاصله از 
باالی 

تصوير به 
باالی 

پروژکتور 
)O2 ( به

متر ميلی

92 2337 1982 1239 501 211 37  376 239 350 274  254 
93 2362 2003 1252 507 213 38  382 245 352 276  256 

94 2388 2025 1265 512 215 38  387 250 354 278  258 

95 2413 2046 1279 518 217 38  393 256 356 280  260 

96 2438 2068 1292 523 220 39  398 261 359 283  263 

97 2464 2089 1306 529 222 39  404 267 361 285  265 

98 2489 2111 1319 534 224 40  409 272 363 287  267 

99 2515 2132 1333 539 227 40  414 277 366 290  270 

100 2540 2154 1346 545 229 40  420 283 368 292  272 

101 2565 2175 1360 550 231 41  425 288 370 294  274 

102 2591 2197 1373 556 233 41  431 294 372 296  276 

103 2616 2219 1387 561 236 42  436 299 375 299  279 

104 2642 2240 1400 567 238 42  442 305 377 301  281 

105 2667 2262 1414 572 240 42  447 310 379 303  283 

106 2692 2283 1427 578 243 43  453 316 382 306  286 

107 2718 2305 1440 583 245 43  458 321 384 308  288 

108 2743 2326 1454 589 247 44  464 327 386 310  290 

109 2769 2348 1467 594 249 44  469 332 388 312  292 

110 2794 2369 1481 599 252 44  474 337 391 315  295 

111 2819 2391 1494 605 254 45  480 343 393 317  297 

112 2845 2412 1508 610 256 45  485 348 395 319  299 

113 2870 2434 1521 616 259 46  491 354 398 322  302 

114 2896 2455 1535 621 261 46  496 359 400 324  304 

115 2921 2477 1548 627 263 46  502 365 402 326  306 

116 2946 2499 1562 632 265 47  507 370 404 328  308 

117 2972 2520 1575 638 268 47  513 376 407 331  311 

118 2997 2542 1589 643 270 48  518 381 409 333  313 

119 3023 2563 1602 648 272 48  523 386 411 335  315 

120 3048 2585 1615 654 275 48  529 392 414 338  318 

121 3073 2606 1629 659 277 49  534 397 416 340  320 

122 3099 2628 1642 665 279 49  540 403 418 342  322 

123 3124 2649 1656 670 281 50  545 408 420 344  324 

124 3150 2671 1669 676 284 50  551 414 423 347  327  

 اين جدول فقط برای مراجعه کاربر تنظيم شده است. 



 
فارسی 21

 نصب
 
 
 
 
 

 
 

 صفحه

 جدول

 مرکز عکس



 
 22فارسی

 نصب
 
 

1080P (16:9)گيری نصب روميزی  نمودار اندازه 

) S(اندازه تصوير مورب 
 به اينچ

اندازه تصوير مورب 
)S (متر به ميلی 

عرض تصوير 
)W (متر به ميلی

به ) H(ارتفاع تصوير 
 متر ميلی

 برد به فاصله از سطح وايت
به ) T1(پشت پروژکتور 
  متر ميلی

فاصله از پايين تصوير به 
به ) O3(باالی ميز 
  متر ميلی

90 2286 1992 1121 242 290 

91 2311 2015 1133 248 293 

92 2337 2037 1146 253 295 

93 2362 2059 1158 259 298 

94 2388 2081 1171 265 300 

95 2413 2103 1183 270 303 

96 2438 2125 1196 276 305 

97 2464 2147 1208 281 308 

98 2489 2170 1220 287 310 

99 2515 2192 1233 293 313 

100 2540 2214 1245 298 315 

101 2565 2236 1258 304 318 

102 2591 2258 1270 309 320 

103 2616 2280 1283 315 323 

104 2642 2302 1295 321 325 

105 2667 2325 1308 326 328 

106 2692 2347 1320 332 330 

107 2718 2369 1333 337 333 

108 2743 2391 1345 343 335 

109 2769 2413 1357 349 337 

110 2794 2435 1370 354 340 

111 2819 2457 1382 360 342 

112 2845 2480 1395 365 345 

113 2870 2502 1407 371 347 

114 2896 2524 1420 377 350 

115 2921 2546 1432 382 352 

116 2946 2568 1445 388 355 

117 2972 2590 1457 393 357 

118 2997 2612 1470 399 360 

119 3023 2634 1482 405 362 

120 3048 2657 1494 410 365 



 
فارسی 23

 نصب
 

WUXGA (16:10)گيری نصب روميزی  نمودار اندازه 

) S(اندازه تصوير مورب 
 به اينچ

دازه تصوير مورب ان
)S (متر به ميلی 

عرض تصوير 
)W (متر به ميلی

به ) H(ارتفاع تصوير 
 متر ميلی

برد به  فاصله از سطح وايت
به ) T1(پشت پروژکتور 
  متر ميلی

فاصله از پايين تصوير به 
به ) O3(باالی ميز 
  متر ميلی

92 2337  1982  1239  239  277 

93 2362  2003  1252  245  279 

94 2388  2025  1265  250  281 

95 2413  2046  1279  256  283 

96 2438  2068  1292  261  286 

97 2464  2089  1306  267  288 

98 2489  2111  1319  272  290 

99 2515  2132  1333  277  293 

100 2540  2154  1346  283  295 

101 2565  2175  1360  288  297 

102 2591  2197  1373  294  299 

103 2616  2219  1387  299  302 

104 2642  2240  1400  305  304 

105 2667  2262  1414  310  306 

106 2692  2283  1427  316  309 

107 2718  2305  1440  321  311 

108 2743  2326  1454  327  313 

109 2769  2348  1467  332  315 

110 2794  2369  1481  337  318 

111 2819  2391  1494  343  320 

112 2845  2412  1508  348  322 

113 2870  2434  1521  354  325 

114 2896  2455  1535  359  327 

115 2921  2477  1548  365  329 

116 2946  2499  1562  370  331 

117 2972  2520  1575  376  334 

118 2997  2542  1589  381  336 

119 3023  2563  1602  386  338 

120 3048  2585  1615  392  341 

121 3073  2606  1629  397  343 

122 3099  2628  1642  403  345 

123 3124  2649  1656  408  347 

124 3150  2671  1669  414  350 



 
 24فارسی

 کنترل ھای کاربر

  صفحه کنترل و کنترل از راه دور
 صفحه کنترل

 

 
 

  استفاده از صفحه کنترل

   توان
 15 - 14 در صفحات »خاموش کردن پروژکتور/روشن«به بخش 

  .مراجعه کنيد

 .را فشار دھيد» ورود«ًلطفا تأييد انتخاب خود،    ورود

 . دھيدرا فشار» ورودی«برای انتخاب سيگنال ورودی،    ورودی

   منو
. ظاھر شود) OSD( را فشار دھيد تا منوی روی صفحه »منو«

 . را فشار دھيد»منو«، دوباره OSDبرای خروج از 
کليدھای انتخاب 

 چھارجھتی
 

برای انتخاب موارد يا انجام تنظيم در موارد انتخابی، از 
 . استفاده می شود   

 .کتور مربوط استبه چراغ نمايانگر وضعيت منبع نور پروژ   چراغ المپ

چراغ درجه 
 حرارت

 .به چراغ نمايانگر وضعيت دمای پروژکتور مربوط است  

 ديود نوری
آماده بکار/روشن

 .به چراغ نمايانگر وضعيت برق پروژکتور مربوط است  

 



 
فارسی 25

 کنترل ھای کاربر
 کنترل از راه دور

 

  استفاده از کنترل از راه دور

دھنده مادون  انتقال
 قرمز

  .کند ا را به پروژکتور ارسال میھ سيگنال

LED   نشانگرLED.  

  خاموش/روشن
 - 14 در صفحات »خاموش کردن پروژکتور/روشن«به بخش 

 . مراجعه کنيد15

  .را فشار دھيد» OSD ،»Exitبرای بستن منوی  خروج

 .کند نمايی می نمايش پروژکتور را بزرگ نمايی بزرگ

 تنظيم مجدد
فرض کارخانه  ه حالت پيشتغييرات و تنظيمات را ب

 )به استثنای شمارشگر المپ. (گرداند بازمی

  .کند نمايی می نمايش پروژکتور را کوچک  نمايی کوچک

 .انتخاب خود را تاييد کنيد ورود

را فشار » ورودی«ورودی برای انتخاب سيگنال ورودی،   ورودی
  .دھيد

 خودكار
بيق می به صورت خودکار پروژکتور را با منبع ورودی تط

 .دھد

کليدھای انتخاب 
 چھارجھتی

برای انتخاب موارد يا انجام تنظيم در موارد انتخابی، از 
 . استفاده می شود   

 - +/کليد اصلی
انحراف تصويری را که در اثر شيب پروژکتور ايجاد می شود،

  .اصالح کنيد

 .کاھش ميزان صدا، تنظيم کنيد/برای افزايش  -+/الصوت 

 نسبت تصوير
اين عملکرد برای انتخاب نسبت تصوير مورد نظر خود از 

 .استفاده نماييد

 منو
.ظاھر شود) OSD( را فشار دھيد تا منوی روی صفحه »منو«

  . را فشار دھيد»منو«، دوباره OSDبرای خروج از 

 
 

 



 

 
 26فارسی

 کنترل ھای کاربر
 

  استفاده از کنترل از راه دور

VGA 1   برای انتخاب رابطVGA IN 1 ،»VGA 1«را فشار دھيد .

 .وصل می کند/صدا و تصوير را قطع صفحه خالی

HDMI 1 
را فشار » HDMI IN 1 ،»HDMI 1برای انتخاب رابط 

  .دھيد

HDMI 2 
را فشار » HDMI IN 2 ،»HDMI 2برای انتخاب رابط 

  .دھيد

VGA 2   برای انتخاب رابطVGA IN 2 ،»VGA 2 «را فشار دھيد. 

  . را انتخاب نماييدVideoيد تا منبع  را فشار دھ»Video«  تصوير

 ثابت کردن صفحه
برای ازسرگيری . کند تصوير صفحۀ نمايش را متوقف می
 .تصوير صفحه، دوباره فشار دھيد

  تصوير
حالت نمايشگر را بين روشن، کامپيوتر، فيلم، بازی و کاربر 

 .دھد تغيير می

 
 

 



 
فارسی 27

 کنترل ھای کاربر
 IRکدھای از راه دور 

 
NEC_CODE 

 ل اإليضاحمفتاح وسائ بيانات تخصيص رمز 

 4بايت  3بايت  2بايت  1بايت 

 FF FF E8 17  توان

 FF FF E7 18 أعلى

 FF FF E6 19 ًيسارا

 FF FF F8 7 ورود

 FF FF F7 8 ًيمينا

 FF FF F6 9 أسفل

 FF FF EB 14 منو

 FF FF FB 4  +زوم

 FF FF FF 0  خروج

 FF FF FA 5 خودكار

 FF FF EA 15 جددتنظيم م

 FF FF E0 1F ورودی

 FF FF FE 1  -زوم

 FF FF F0 0F +کليد اصلی

 FF FF E2 1D -کليد اصلی

 FF FF F2 0D -درجه صدا 

 FF FF BD 42 +درجه صدا 

 FF FF BE 41 1/خالی

 FF FF F3 0C 2/تصوير

 FF FF E3 1C 3ابعاد

VGA 1/4  FF FF BF 40 

 FF FF EC 13 5/منجمد

HDMI 1/6 FF FF E5 1A 

VGA 2/7  FF FF E4 1B 

HDMI 2/8 FF FF EF 10 

S-Video/9  FF FF E1 1E 
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  منوھای روی صفحه
اين پروژکتور مجھز به منوھای روی صفحه چندزبانه است که به شما امکان 

 .می دھد تصاوير را تنظيم کرده و مجموعه ای از تنظيمات را تغيير دھيد
 

  رساختا
برحسبنوع سيگنال انتخابی و مدل پروژکتور مورد ) OSD(ًلطفا توجه داشته باشيد که منوھای روی صفحه  :توجه

 .استفاده، متغير ھستند

 القائمة الرئيسية
 درخت سطح اول

 سطح چھارم سطح سوم سطح دوم

  کاربر/ بازی / ترکيب / فيلم  / کامپيوتر/ روشن  حالت رنگی

 سبز تيره/  صورتی  /  آبی کمرنگ  /  زرد کمرنگ  /  سفيد   گ ديواررن

  سنجه برای تنظيم شدت روشنايی

  سنجه برای تنظيم کنتراست

  سنجه برای تنظيم تيزی رنگ

  سنجه برای تنظيم اشباع

  سنجه برای تنظيم رنگ

  سنجه برای تنظيم گاما

انتخاب حالتھای رنگ
 )عدد بايد دمای واقعی رنگ را نشان دھد(ظيم سنجه برای تن

6500K/7500K/8300K 
 

RGB  

 سنجه برای تنظيم رنگ

 سنجه برای تنظيم اشباع

 منوی تصوير

 تنظيمات رنگ

 سنجه برای تنظيم افزايش

  )16:6فوق عريض  (16:10 / 16:9 / 4:3/ خودکار  نسبت تصوير

  سنجه برای تنظيم مرحله

  ه برای تنظيمسنج ساعت

  سنجه برای تنظيم موقعيت افقی

  سنجه برای تنظيم موقعيت عمودی

  سنجه برای تنظيم بزرگنمايی ديجيتال

 سنجه برای تنظيم Vکيستون 

 سنجه برای تنظيم Hکيستون 

 خاموش/روشن خاموش/ گوشه روشن4

 ارغوانی/قرمز/سبز/سفيد رنگ توری

 الگوی تنظيم  گوشه4تنظيم 

 اصالح ھندسی

 خير/بلی  گوشه4بازنشانی 

  سقف عقب/ عقب / سقف جلو / جلو  سقف

  سنجه برای تنظيم اندازه

  موقعيت افقی

 منوی صفحه

 شيفت تصوير
  موقعيت عمودی
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 القائمة الرئيسية
 درخت سطح اول

 سطح چھارم سطح سوم سطح دوم

 زبان

  زبان18 برای زيرمنو
1: English 
2: Deutsch 
3: Svenska 
4: Français 

  عربي: 5
6: Nederlands 
7: Bokmal & Nynorsk 
8: Dansk 

9: 简体中文 
10: Polski 
11: 한국어 
12: Русский 
13: Español 

14:繁體中文 
15: Italiano 
16: Portugués 
17: Türkçe 
18:日本語

 

موقعيت منو در صفحه 
 نمايش

  پايين راست/ پايين چپ / مرکز /  راست باال/ باال چپ 

  CC1 / CC2 / CC3 / CC4/ خاموش  زيرنويس

آماده  (VGAخروجی 
 )به کار

  خاموش/روشن

VGA 2  خاموش/روشن  

LAN) خاموش/روشن )استندبای  

  خاموش/روشن الگوی تست

  خاموش/روشن روشن کردن مستقيم

روشن كردن كليد 
 سيگنال

  خاموش/روشن

 اتتنظيممنوی 

  خير / بلی تنظيم مجدد

  خاموش/روشن بلندگو

  خاموش/روشن خروجی خط

  خاموش/روشن ميکروفون

  خاموش/روشن قطع صدا

  سنجه برای تنظيم درجه صدا

 منوی بلندی صدا

درجه صدای 
 ميکروفون

  سنجه برای تنظيم
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 القائمة الرئيسية
 درخت سطح اول

 سطح چھارم ومسطح س سطح دوم

  کاربر/ پيش فرض  لوگو

  ضبط و پخش صفحه نمايش و نمايش پيام روی صفحه ضبط تصوير لوگو

  خاموش/ روشن  منبع خودکار

 ورودی
VGA-1 / VGA-2 / HDMI-1 / HDMI-2 /  ترکيبی /

 LANنمايشگر / ای  چندرسانه
 

خاموشی خودکار 
 )دقيقه(

  يمسنجه برای تنظ

  )عادی(شده   استفادهSSIساعت 

 SSIتنظيمات   )ECO(شده   استفادهSSIساعت 

  اقتصادی /عادی SSIحالت نيروی 

  خاموش/ روشن  ارتفاع زياد

  يادآوری تعويض فيلتر
)ساعت(يادآور فيلتر 

 خير / بلی يادآور نظافت

 خاموش/ روشن  )فقط نمايش( اطالعات

  سنجه برای تنظيم تورشناسه پروژک

 منوی گزينه

  خاموش/روشن اعالنات ديجيتال

  خودکار / روشن / خاموش سه بعدی

  خاموش/ روشن  برگردان سه بعدی

  بعدی3قالب 
Frame Packing / Side-by-Side (Half) / Top and 
Bottom / Frame Sequential / Field Sequential

 
 منوی سه بعدی

1080p@24 96 ھرتز144/  ھرتز   

  )فقط نمايش( وضعيت

DHCP خاموش/روشن  

  قابل ويرايش IPعنوان 

  قابل ويرايش قناع الشبكة الفرعية

  قابل ويرايش دروازه

DNS قابل ويرايش  

  خير / بلی فروشگاه

  )فقط نمايش( MACعنوان 

  )فقط نمايش( نام گروه

  )فقط نمايش( نام پروژکتور

  )فقط نمايش( مکان

 LANمنوی 

  )فقط نمايش(   تماس
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  چگونگی عملکرد
روی کنترل از راه دور يا ) Menu (»منو«، دکمه OSDبرای باز کردن منوی   1- 

  .صفحه کليد پروژکتور را فشار دھيد

 برای انتخاب آيتم مورد نظر ، از کليدھای )OSD(ھنگام نمايش روی صفحه   2- 
 يا کليد ھنگام انتخاب گزينه در صفحه، دکمه . اصلی استفاده کنيددر منوی 

»Enter «)را فشار دھيد تا وارد زيرمنو شويد) ورود.  

 برای انتخاب گزينه ھای مورد نظر استفاده کرده و تنظيمات از دکمه ھای   3- 
  .  تغيير دھيدآنھا را با استفاده از دکمه 

شود در منوی فرعی انتخاب نموده و مطابق باال عمل آيتم بعدی را که بايد تنظيم   4- 
  .کنيد

 را فشار دھيد که در اين صورت صفحه به منوی اصلی »ورود«برای تاييد دکمه   5- 
  .باز می گردد

 بسته شده و OSDمنوی .  را فشار دھيد»منو«برای خروج، دوباره دکمه   6- 
 .پروژکتور به صورت خودکار تنظيمات جديد را ذخيره می کند

 
 
 

 
 
 

القائمة الفرعية  تنظيمات

القائمة الرئيسية
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 عکس
 

  حالت رنگی  
موارد از پيش تنظيم شده بسياری برای انواع مختلف تصاوير در کارخانه تعبيه شده 

  .است
  .کنيد استفاده  يا از دکمه برای انتخاب مورد، 

 سازی روشنايی برای بھينه: روشن. 

 در جلسه) پرزنتيشن(برای ارائه : کامپيوتر. 

 پخش محتوای ويدئويیبرای: فيلم . 

 تن برای کوک کردن: ترکيب. 

 برای محتويات بازی: بازی. 

 ذخيره تنظيمات کاربر: کاربر. 

  

 رنگ ديوار  
شده مطابق با رنگ ديوار  سازی يابی به تصويری بھينه از اين کارکرد برای دست

، »آبی کمرنگ«، »زرد روشن«، »سفيد«توانيد از ميان  می. استفاده کنيد
 .انتخاب کنيد» سبز تيره« و »صورتی«

 

 شدت روشنايی 
 .برای تنظيم شدت روشنايی تصوير کاربرد دارد

  برای کاھش نور تصوير دکمهرا فشار دھيد . 

  برای افزايش نور تصوير دکمهرا فشار دھيد . 
 

 کنتراست 
. کند ھای تصوير را کنترل می ترين بخش ترين و تاريک کنتراست اختالف بين روشن

 .دھد کنتراست ميزان رنگ سياه و سفيد در تصوير را تغيير میتنظيم 

  برای کاھش کنتراست، دکمهرا فشار دھيد . 

  برای افزايش کنتراست، دکمهرا فشار دھيد . 
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 تيزی رنگ 

 .برای تنظيم وضوح تصوير کاربرد دارد

  برای کاھش تيزی رنگ، دکمهرا فشار دھيد . 

 زی رنگ، دکمه برای افزايش تيرا فشار دھيد . 
 

 اشباع 
  .ًتصوير ويدئو را با سياه و سفيد تنظيم کنيد تا رنگ کامال اشباع شود

  برای کاھش مقدار اشباع در تصوير، دکمهرا فشار دھيد . 

  برای افزايش مقدار اشباع در تصوير، دکمهرا فشار دھيد . 
 

 رنگ 
 .دتوازن رنگ بين قرمز و سبز را تنظيم می کن

  برای افزايش ميزان رنگ سبز در تصوير، دکمهرا فشار دھيد . 

  برای افزايش ميزان رنگ قرمز در تصوير، دکمهرا فشار دھيد . 
 

 گاما 
اين به شما امکان تنظيم مقدار گاما برای دستيابی به کنتراست بھتر تصوير ورودی 

 .دھد را می
 

 انتخاب حالتھای رنگ 
در درجه حرارت باالتر، تصوير . دھد اين به شما امکان تنظيم حرارت رنگ را می

 .رسد تر به نظر می تر، تصوير گرم رسد؛ در درجه حرارت پايين سردتر به نظر می
 

  تنظيمات رنگ 
از اين تنظيمات برای اعمال تغييرات پيشرفته در رنگھای مجزای قرمز، سبز، آبی، 

 .اده می شودسبزآبی، بنفش و زرد استف
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 صفحه
 

 

 نسبت تصوير  

 دارد و تصوير را تا  ارتفاع نگه می-تصوير را با نسبت اصلی عرض: خودکار

 .ھای اصلی افقی و عمودی متناسب باشد کند تا با پيکسل حد ممکن بزرگ می

 4:3 :4:3دھد و با نسبت  تصوير برای تناسب با صفحه نمايش تغيير اندازه می 

 .شود مايش داده مین

 16:9 :دھد و ارتفاع  تصوير برای تناسب با عرض صفحه نمايش تغيير اندازه می

 .شود  تنظيم می16:9برای نمايش تصوير با نسبت 

 16:10 :دھد و  تصوير برای تناسب با عرض صفحه نمايش تغيير اندازه می

 .شود  تنظيم می16:10ارتفاع برای نمايش تصوير با نسبت 
 

 مرحله 
در صورتی که . زمانبندی سيگنال صفحه نمايش را با کارت گرافيک تطبيق می دھد

 .تصوير ثابت نيست يا لرزش دارد، از اين گزينه استفاده نماييد
 

 ساعت 
در ھنگام وجود لرزش عمودی در تصوير، برای دستيابی به تصويری بھينه تنظيم 

 .کنيد
 

 موقعيت افقی 

  برای انتقال تصوير به چپ دکمهرا فشار دھيد . 

  برای انتقال تصوير به راست دکمهرا فشار دھيد . 
 

 موقعيت عمودی 

  برای انتقال تصوير به پايين دکمهرا فشار دھيد . 

  برای انتقال تصوير به باال دکمهرا فشار دھيد . 
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 بزرگنمايی ديجيتال  

  برای کاھش اندازه تصوير دکمهرا فشار دھيد . 

 رای افزايش اندازه تصوير روی صفحه پخش تصوير، دکمه برا فشار دھيد . 
 

 اصالح ھندسی 

 گوشه برای داشتن تصاويری مستطيلی و عالی 4ھای کيستون يا تنظيم  از قابليت 

 .استفاده کنيد

  کيستونV :.اگر تصوير . انحراف تصوير را به صورت عمودی تنظيم کنيد

 .تواند در مستطيلی کردن آن مفيد باشد گزينه میرسد، اين  ای به نظر می ذوزنقه

  کيستونH :.اگر تصوير . انحراف تصوير را به صورت افقی تنظيم کنيد

 .تواند در مستطيلی کردن آن مفيد باشد رسد، اين گزينه می ای به نظر می ذوزنقه

 4گزينه : خاموش/ گوشه روشن»On «)ھای  را انتخاب کنيد تا قابليت) روشن

 .وشه فعال شود گ4اصالح 

 گوشه را تنظيم کنيد4کارکرد اصالحی رنگ توری : رنگ شبکه . 

  گوشه تصوير را پيکسل بر پيکسل تنظيم کنيد تا تصوير را به 4:  گوشه4تنظيم 

 .شکل مستطيل درآوريد

  کيستون :  گوشه4بازنشانیH/V فرض   گوشه را به حالت پيش4 و پارامترھای

 .کارخانه بازگردانيد
 

  سقف 

 شود تصوير به صورت مستقيم روی صفحه پخش می: جلو. 

 در صورت انتخاب، تصوير وارونه . فرض است اين انتخاب پيش: سقف جلو

 .شود می

 شود در صورت انتخاب، تصوير برعکس می: عقب. 

 شود در صورت انتخاب، تصوير در حالت وارونه برعکس می: سقف عقب. 
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 اندازه  
 دکمه چپ را برای تنظيم نوار رنگی و مقدار اعداد فشار دھيددکمه راست و 

 

 شيفت تصوير 
دکمه راست و دکمه چپ را برای تنظيم نوار رنگی و مقدار اعداد فشار دھيد
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 تنظيم
 

  زبان  
 را در جھت منو فرعی فشار  يا دکمه .  را انتخاب کنيدOSDمنوی چندزبانه 

برای نھايی .  استفاده کنيد يا  زبان مورد نظرتان از کليد دھيد و برای انتخاب
  . روی کنترل را فشار دھيدکردن انتخاب دکمه 

  

 موقعيت منو در صفحه نمايش  
 .تن منو روی صفحه نمايش را انتخاب کنيدمحل قرار گرف

 

 زيرنويس 
يس گزينه زيرنو. سازی منوی زيرنويس استفاده کنيد از اين کارکرد برای فعال
 .CC4 و CC1 ،CC2 ،CC3خاموش، : مناسب را انتخاب کنيد

 

 )آماده به کار (VGAخروجی  
 . انتخاب کنيدVGAسازی اتصال خروجی  را برای فعال» روشن«گزينه 

 

  2VGA) عملکرد( 

 ورودی :»Input «)را انتخاب کنيد تا درگاه ) ورودیVGA با عملکرد ورودی 

VGAکار کند . 

 خروجی :»Output «)را انتخاب کنيد تا ھنگام روشن شدن ) وجیخر

 . فعال شودVGAپروژکتور، عملکرد خروجی 
 

  LAN) استندبای( 
گزينه .  انتخاب کنيدLANسازی اتصال خروجی  را برای فعال» روشن«گزينه 

 . انتخاب کنيدLANرا برای غيرفعال کردن اتصال » خاموش«
 

 الگوی تست 
 برای نمايش يک الگوی تست
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 ی کاربرکنترل ھا
 

 روشن کردن مستقيم  
. سازی حالت روشن شدن مستقيم، انتخاب کنيد را برای فعال) روشن(» On«گزينه 

روی صفحه کنترل پروژکتور و يا »  Power«پروژکتور بدون فشار دادن دکمه 
طور خودکار  روی کنترل از راه دور، ھنگامی که به جريان برق متصل شود به

 .شود روشن می
  

 ن كليد سيگنالروشن كرد 
سازی حالت روشن شدن سيگنالی، انتخاب  را برای فعال) روشن(» On«گزينه 
روی صفحه کنترل پروژکتور »  Power«پروژکتور بدون فشار دادن دکمه . کنيد

طور خودکار روشن  و يا روی کنترل از راه دور، ھنگامی که سيگنال شناسايی شد به
 .شود می

  

 تنظيم مجدد 
را » بله«فرض، گزينه  دن پارامترھای تمام منوھا به تنظيمات پيشبرای بازگردان
 .انتخاب کنيد
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 درجه صدا
 

 بلندگو 

  سازی بلندگو انتخاب کنيد را برای فعال» روشن«گزينه. 

  را برای غيرفعال کردن بلندگو انتخاب کنيد» خاموش«گزينه. 
 

 خروجی خط 

  ی کارکرد الين اوت انتخاب کنيدساز را برای فعال» روشن«گزينه. 

  را برای غيرفعال کردن کارکرد الين اوت انتخاب کنيد» خاموش«گزينه. 
 

 ميکروفون 

  سازی ميکروفون انتخاب کنيد را برای فعال» روشن«گزينه. 

  را برای غيرفعال کردن ميکروفون انتخاب کنيد» خاموش«گزينه. 
 

 قطع صدا 

  را انتخاب کنيد »روشن«برای فعال سازی قطع صدا. 

  را انتخاب کنيد»خاموش«برای غير فعال سازی قطع صدا . 
 

 درجه صدا 

  برای کم کردن صدا، دکمهرا فشار دھيد . 

  برای زياد کردن صدا، دکمهرا فشار دھيد . 
 

 درجه صدای ميکروفون 

  برای کم کردن صدای ميکروفون، دکمهرا فشار دھيد . 

 دکمه برای زياد کردن صدای ميکروفون ،را فشار دھيد . 
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 گزينه
 

  لوگو  
تغييرات صورت . از اين عملکرد برای تعيين صفحه شروع دلخواه خود استفاده کنيد

 .گرفته در دفعه بعدی روشن شدن پروژکتور اعمال می شوند

 صفحه پيش فرضی شروع بکار دستگاه: حالت پيش فرضی 

 استفاده کنيد»ضبط لوگو«قابليت از تصوير ذخيره شده توسط :کاربر . 
 

 ضبط تصوير لوگو 
 را فشار برای گرفتن يک عکس از تصوير در حال نمايش روی صفحه، دکمه 

 .دھيد
 

 منبع خودکار 

 سيگنال ورودی درجريان قطع شود، پروژکتور به در صورتی که: روشن 

 .پردازد میھا  جستجوی ديگر سيگنال

 کند ورودی حاضر جستجو میپروژکتور فقط در اتصال : خاموش. 
 

 ورودی 
.  را فشار دھيدھای ورودی، دکمه  غير فعال کردن منبع/ برای فعال کردن

 .کند اند جستجو نمی ھايی که انتخاب نشده پروژکتور به دنبال ورودی
 

 )دقيقه(خاموشی خودکار  
 زمانی که ھيچ سيگنالی به. مقدار زمان تايمر شمارش معکوس را تنظيم می کند

پس از به پايان . پروژکتور ارسال نشود، تايمر شمارش معکوس فعال می شود
، پروژکتور به صورت خودکار خاموش )بر حسب دقيقه(رسيدن شمارش معکوس 

.می شود
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 SSIتنظيمات   

  ساعاتSSIنمايش زمان پخش تصوير در حالت عادی): عادی(شده   استفاده. 

  ساعاتSSIه شد  استفاده)ECO :( نمايش زمان پخش تصوير در حالتECO. 

 Enterرا برای ورود به حالت پاور فشار دھيد . 
 

 ارتفاع زياد 

 اين گزينه را ھنگام استفاده . کنند ھای توکار با سرعت باال حرکت می فن: روشن

 . متر يا بيشتر فعال کنيد762/ فيت2500از پروژکتور در ارتفاع باالی 

 ر به طور خودکار مطابق به دمای داخلی، با سرعتی متغير ھای توکا فن: خاموش

 .کنند حرکت می
 

 )ساعت(يادآور فيلترھا  

  زمان يادآور فيلتر را تنظيم کنيد): ساعت(يادآور فيلترھا. 

 برای تنظيم شمارشگر ساعت مجدد فيلتر گرد و خاک پس از : يادآور نظافت

 .ا انتخاب کنيدر» بله«تعويض يا نظافت فيلتر گرد و خاک، گزينه 
 

 اطالعات 
، منبع، رزولوشن، نسخه SNIDنمايش اطالعات پروژکتور در خصوص نام مدل، 

 .نسبت تصوير در روی صفحهو افزار،  نرم
 

 شناسه پروژکتور 
، و )99 -  00دامنه (اندازی تعريف شناسه از طريق منو وجود دارد  امکان راه

 .آورد  را فراھم میRS232استفاده از با امکان کنترل کاربر بر پروژکتور انفرادی 
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  اعالنات ديجيتال  

 اين يک قابليت پخش خودکار برای رسانه است. 

 ای با نام  پوشه»Signage « درUSB خود ايجاد کنيد و آن را وارد درگاه 

USBنماييد . 

 »On «)ی ھا را انتخاب کنيد و بازنشانی نماييد تا عملکرد پخش فايل) روشن

 .روی پوشه اعالنات به صورت خودکار فعال شود

  گزينه»Off «)را برای غيرفعال کردن آن انتخاب کنيد) خاموش.
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 سه بعدی
 

 

 سه بعدی  

 بعدی  بندی سه زمانی که يک سيگنال شناسايی زمان: خودکارHDMI 1.4a پيدا 

 .شود بعدی به صورت خودکار انتخاب می شود، تصوير سه

 بعدی انتخاب کنيد سازی کارکرد سه را برای فعال» روشن«ينه گز. 

 را انتخاب کنيد» خاموش«بعدی،  برای غيرفعال کردن ويژگی سه 
 

 برگردان سه بعدی 
 ھستيد، تصويری DLPبعدی  اگر ھنگامی که شما در حال تماشا با عينک سه

تيابی به بھترين کنيد، ممکن است برای دس ناپيوسته يا دارای ھمپوشی را مشاھده می
راست به منظور دريافت تصوير مناسب، احتياج به اجرای /تطبيق توالی تصوير چپ

 .داشته باشيد» برگردان«
 

  بعدی3قالب  
انتخاب ھا به اين شکل . بعدی استفاده کنيد از اين کارکرد برای انتخاب قالب سه

 ،»Frame Packing« ،»Side-by-Side (Half)«: ھستند
» Top and Bottom« ،»Frame Sequential «و 
» Field Sequential«. 
 

  24@p1080 
، از اين قابليت 1080p@24بعدی در باربندی فريم  ھنگام استفاده از عينک سه

 . ھرتز استفاده کنيد144 يا 96برای انتخاب نرخ بازسازی 
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LAN 
 

 

 وضعيت  
 .وضعيت شبکه را نشان می دھد

 

  DHCP 
 .DHCPربندی تنظيمات پيک

 برای دادن اجازه به پروژکتور برای گرفتن آدرس : روشنIP به صورت 

 .را انتخاب کنيد» روشن«تان، گزينه  خودکار از شبکه

 برای تعيين دستی پيکربندی : خاموشIP ماسک زيرشبکه ،)Subnet 

Mask( دروازه ،)Gateway ( وDNS را انتخاب کنيد» خاموش«، گزينه. 
 

 IPعنوان  
 .IPنمايش يک آدرس 

 

 قناع الشبكة الفرعية 
 .ماسک زيرشبکهنمايش شماره 

 

 دروازه 
 نمايش دروازه پيش فرض مربوط به شبکه متصل به پروژکتور

 
  DNS 

 .DNSنمايش شماره 
 

 فروشگاه 
را ) بله(» Yes«شده در تنظيمات پيکربندی شبکه،  برای ذخيره تغييرات انجام

 .انتخاب کنيد
 

 ACMعنوان  
 .MACنمايش آدرس 
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 نام گروه  
 .نمايش نام گروه

 

 نام پروژکتور 
 .نمايش نام پروژکتور

 

 مکان 
 .نمايش محل پروژکتور

 

 تماس 
 .نمايش اطالعات تماس
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 نحوه استفاده از مرورگر وب برای کنترل پروژکتور

 
1 -  DHCP سرور يک  را روشن کنيد تاDHCP به 

 به پروژکتور اختصاص IPصورت خودکار يک 
می توانيد اطالعات مورد نياز شبکه را به . دھد

 .صورت دستی نيز وارد کنيد

  

سپس تغييرات را اعمال نموده و برای تکميل روند   - 2
  . را فشار دھيدپيکربندی، دکمه 

 آدرس پروتکل مرورگر وب خود را باز کرده و  - 3
 تايپ کنيد؛ در OSD LAN از صفحه اينترنتی را

زير ظاھر می بصورت اين ھنگام صفحه وب 
 :شود

 

 
 

 

 
به دليل استفاده از صفحه وب تحت شبکه برای   - 4

، محدوديت طول ]ابزار[ورودی رشته در برگه 
و " فاصله("ورودی در زير فھرست شده است 

 ):ساير کليدھای سجاوندی ھم شمرده می شوند
 

 )به کاراکتر(ی طول ورود  آيتم  طبقه بندی

  IP 15عنوان 

IP ID 2   کنترلCrestron  

  5  پورت

  10 نام پروژکتور

  پروژکتور  9 مکان

  9 تخصيص داده شده به

DHCP) غير متاح( )فعال شده(  

  15 )نامشخص(

  IP 15عنوان 

  15 قناع الشبكة الفرعية

  تنظيمات شبکه

  15  درگاه پيش فرض

  )نامشخص(  فعال شد

  کلمه رمز کاربر  15  رمز عبور جديد

  15  تاييد

  )نامشخص(  فعال شد

  رمز عبور کاربر ارشد  15  رمز عبور جديد

  15  تاييد

 

 
 

 

 
 

  ھنگامی که از آدرسIP پروژکتور خود استفاده 
می کنيد، نمی توانيد به سرور خدمات خود متصل

 .شويد
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 در ھنگام برقراری اتصال مستقيم از رايانه به پروژکتور

 . پروژکتور پيدا کنيدLANاز قابليت ) IP) 192.168.0.100يک آدرس : 1مرحله 

 

 .را فشار دھيد" Menu"و برای خروج دکمه " Enter"تغييرات را اعمال کرده و برای اجرای عملکرد دکمه : 2مرحله 

برای ورود به قسمت اتصاالت شبکه، اين مراحل : 3مرحله 
 Start -> Control Panel: را طی کنيد

-> Network and Internet 
Connections -> Network 

Connections .اتصالی که می بر روی 
خواھيد آن را پيکربندی کنيد، کليک کرده و 

،  Network Tasksسپس در قسمت 
 Change settings of thisبر روی 

connectionکليک کنيد . 

 This، در قسمت Generalدر زبانه : 4مرحله 
connection uses the following 

items بر روی ،Internet Protocol 
(TCP/IP)و سپس  کليک کرده 

"Properties"را انتخاب کنيد . 

  
 Use the following IPبر روی : 5مرحله 

address  کليک کرده و آدرس زير را در
 :آنجا تايپ کنيد

 IP :192.168.0.101آدرس 
): Subnet Mask(ماسک شبکه فرعی 

255.255.0.0 
): Default Gateway(دروازه پيش فرض 
192.168.0.254 

 

 Internetوارد شدن به قسمت برای : 6مرحله 
Options بر روی مرورگر وب ،IE کليک 

 Internet Optionsسپس با انتخاب . کنيد
 کليک کرده Connectionsبر روی زبانه 

  . کليک کنيد"…LAN Settings"و بر روی 

 
 Local Area Networkجعبه گفتگوی : 7مرحله 

(LAN) Settingدر قسمت .  ظاھر می شود
Proxy Server تيک کنار قسمت ،Use 

a proxy server for your LAN را 
" OK"سپس دو باره بر روی دکمه . برداريد

 .کليک کنيد

 

 :IPسپس آدرس .  خود را باز کنيدIEمرورگر : 8مرحله 
 را در نوار آدرس آن وارد 192.168.0.100

 .را بزنيد" Enter"کرده و کليد 

 

 IPعنوان 
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 Crestron RoomViewابزار کنترل 

Crestron RoomView ™ سيستم کنترلی 250ايستگاه مرکزی نظارت بر بيش از 
تعداد بيشتر ھم ممکن است، تعداد به ترکيب (بر روی يک شبکه اترنت را فراھم می کند 

 در ھر يک از Crestron RoomView).  بستگی داردIP و آدرس IPشناسه 
ودن، برق سيستم، عمر باتری، تنظيمات پروژکتورھا طمواردی شامل وضعيت آنالين ب

شبکه و خرابی سخت افزار، بعالوه ھر خصوصيت ديگری که کاربر ارشد تنظيم کرده 
تواند اطالعات اتاق، اطالعات تماس و رويدادھا را  مدير می .باشد، را نظارت می کند

 افزار ھمه بيفزايد، حذف يا ويرايش کند؛ اين اطالعات به صورت خودکار در نرم
 )عملکرد رابط کاربری طبق تصوير زير. (شود کاربران ثبت می

  
 صفحه اصلی  1.

 
  

 ويرايش اتاق  2.
 

 

 
  قابليتCrestron 

Room-View طبق 
ھا و مشخصات  مدل

.محصول تنظيم شده است
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 ويرايش خصوصيات  3.

 

 
 

 ويرايش رويداد  4.
 

 
 
 :ًبرای اطالعات بيشتر، لطفا مراجعه کنيد به

http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview. 
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 نصب و نظافت فيلتر اختياری گرد و خاک
 ساعت کار، فيلتر گرد و خاک رانظافت کنيد، يا اگر از 500شود بعد از ھر  توصيه می

 .کنيد، اين کار بيشتر انجام دھيد  پروژکتور در محيطی غبارآلود استفاده می
 :جام دھيدشود، بری نظافت فيلتر ھوا، موارد زير را ان ھنگامی که پيغام ھشدار ظاھر می

 
 

 
 

 
 

 
  فيلتر اختياری گرد و

غبار بايد در محيط 
غبارآلود مورد استفاده 

 .قرار بگيرد

  اگر فيلتر ھوا نصب شده
است، نگھداری مناسب 
از داغ کردن و خرابی 

پروژکتور جلوگيری 
 .کند می

 فيلتر گرد و غبار 
 .اختباری است

 ھای مخصوص بر  رابط
اساس مشخصات ھر نوع

 .شوند انتخاب می

 :رويه نظافت فيلتر ھوا
 

 .پروژکتور را خاموش کنيد" "با فشار دکمه  1.

  .دو شاخه برق را قطع کنيد   2.

 1 . فيلتر گرد و غبار را ھمانطور که در شکل توضيح داده شده بيرون آوريد 3.

   2 .سپس فيلتر را تعويض يا نظافت کنيد.  و غبار را جدا کنيدبا دقت فيلتر گرد   4.

 .لتركيب المرشح، اعكس الخطوات السابقة

پروژکتور را روشن کنيد و پس از آنکه فيلتر گرد و غبار تعويض شد، کنتور مصرف فيلتر را   5.
 .دوباره تنظيم کنيد
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  حالت ھای سازگاری
VGAآنالوگ  

 .a  سيگنالPC 

  ]ھرتز [افقیفرکانس ]ھرتز[فرکانس عمودی  رزولوشن حالت ھا

640x480 60 31.5 

640x480 67 35.0 

640x480 72 37.9 

640x480 75 37.5 

640x480 85 43.3 

VGA 

640x480 120 61.9 

IBM 720x400 70 31.5 

800x600 56 35.1 

800x600 60 37.9 

800x600 72 48.1 

800x600 75 46.9 

800x600 85 53.7 

SVGA 

800x600 120 77.4 

Apple, MAC II832x624 75 49.1 

1024x768 60 48.4 

1024x768 70 56.5 

1024x768 75 60.0 

1024x768 85 68.7 

XGA 

1024x768 120 99.0 

Apple, MAC II1152x870 75 68.7 

1280x1024 60 64.0 

1280x1024 72 77.0 SXGA 

1280x1024 75 80.0 

1280x960 60 60.0 
QuadVGA 

1280x960 75 75.2 

SXGA+ 1400x1050 60 65.3 

UXGA 1600x1200 60 75.0 
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 .bبندی عريض طوالنی زمان 

  ]ھرتز [افقیس فرکان]ھرتز[فرکانس عمودی  رزولوشن حالت ھا

WUXGA 1920x1080 60 74 

1280x720 60 44.8 

1280x800 60 49.6 

1366x768 60 47.7 
WXGA 

1440x900 60 59.9 

WSXGA+ 1680x1050 60 65.3 

 .cسيگنال کامپوننت 

  ]ھرتز [افقیفرکانس ]ھرتز[فرکانس عمودی  رزولوشن حالت ھا

480i 
720x480 

(1440x480) 
59.94(29.97) 15.7 

576i 
720x576 

(1440x576) 
50(25) 15.6 

480p 720x480 59.94 31.5 

576p 720x576 50 31.3 

1280x720 60 45.0 
720p 

1280x720 50 37.5 

1920x1080 60(30) 33.8 
1080i 

1920x1080 50(25) 28.1 

1920x1080 23.98/24 27.0 

1920x1080 60 67.5 1080p 

1920x1080 50 56.3 
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HDMIديجيتال  

 .a  سيگنالPC 

  ]ھرتز [افقیفرکانس ]ھرتز[فرکانس عمودی  رزولوشن حالت ھا

640x480 60 31.5 

640x480 67 35.0 

640x480 72 37.9 

640x480 75 37.5 

640x480 85 43.3 

VGA 

640x480 120 61.9 

IBM 720x400 70 31.5 

800x600 56 35.1 

800x600 60 37.9 

800x600 72 48.1 

800x600 75 46.9 

800x600 85 53.7 

SVGA 

800x600 120 77.4 

Apple, MAC II832x624 75 49.1 

1024x768 60 48.4 

1024x768 70 56.5 

1024x768 75 60.0 

1024x768 85 68.7 

XGA 

1024x768 120 99.0 

Apple, MAC II1152x870 75 68.7 

1280x1024 60 64.0 

1280x1024 72 77.0 SXGA 

1280x1024 75 80.0 

1280x960 60 60.0 
QuadVGA 

1280x960 75 75.2 

SXGA+ 1400x1050 60 65.3 

UXGA 1600x1200 60 75.0 
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 .bبندی عريض طوالنی زمان 

  ]ھرتز [افقیفرکانس ]ھرتز[فرکانس عمودی  رزولوشن حالت ھا

WUXGA 1920x1200 60 74 

1280x720 60 44.8 

1280x800 60 49.6 

1366x768 60 47.7 
WXGA 

1440x900 60 59.9 

WSXGA+ 1680x1050 60 65.3 

 .cسيگنال ويدئو 

  ]ھرتز [افقیفرکانس ]ھرتز[فرکانس عمودی  رزولوشن حالت ھا

480p 640x480 59.94/60 31.5 

480i 
720x480 

(1440x480) 
59.94(29.97) 15.7 

576i 
720x576 

(1440x576) 
50(25) 15.6 

480p 720x480 59.94 31.5 

576p 720x576 50 31.3 

1280x720 60 45.0 
720p 

1280x720 50 37.5 

1920x1080 60(30) 33.8 
1080i 

1920x1080 50(25) 28.1 

1920x1080 23.98/24 27.0 

1920x1080 60 67.5 1080p 

1920x1080 50 56.3 

 .dبعدی ضروری  ندی سهب زمانHDMI 1.4a -سيگنال ويدئويی  

  ]ھرتز [افقیفرکانس ]ھرتز[فرکانس عمودی  رزولوشن حالت ھا

720p 50 31.5 

720p 59.94/60 15.7 
Frame  

Packing 
1080p 23.98/24 15.6 

1080i 50 31.5 Side-by-Side
(Half) 1080i 59.94/60 31.3 

720p 50 45.0 

720p 59.94/60 37.5 
Top and  
Bottom 

1080p 23.98/24 33.8 
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 ضمايم

  قوانين و اخطارھای ايمنی
 .اين ضميمه حاوی اخطارھای کلی در مورد پروژکتور شماست

  

 FCCاخطار 
 

اين دستگاه تست شده و نتايج نشان داده است که با محدوديت ھای موجود برای دستگاه 
.  مطابقت داردFCC از قوانين 15ش  عنوان شده در بخBھای ديجيتالی کالس 

محدوديت ھای ياد شده برای ايجاد ايمنی مناسب در برابر مداخله زيان بخش برای نصب 
خانگی وضع شده اندو اين دستگاه انرژی فرکانس راديويی را توليد، استفاده و پخش می 

است کند و در صورتی که طبق دستورالعمل ارائه شده نصب و استفاده نگردد، ممکن 
 .برای دستگاھھای راديويی مداخله زيان بخش توليد کند

  
با اين حال، ضمانتی وجود ندارد که در صورت نصب درست ھم مداخله صورت 

در صورتی که دستگاه مداخله زيان بخش برای راديو يا تلويزيون توليد کند که . نگيرد
ه کاربر توصيه می توان آن را با خاموش و روشن کردن مجدد دستگاه مشخص کرد، ب
  :می شود مداخله را با استفاده از يک يا چند راه حل زير برطرف نمايد

  .جھت آنتن دستگاه را عوض کنيد يا در مکان ديگری قرار دھيد  •
  .فاصله ميان دستگاه و دريافت کننده را افزايش دھيد  •
ده دستگاه را به پريزی وصل کنيد که مدار آن با مدار پريزی که دريافت کنن  •

  .به آن متصل است، متفاوت باشد
برای راھنمايی با فروشنده يا تعميرکار ماھر راديو و تلويزيون مشورت   •

 .کنيد
  

  کابل ھای محافظت شده :اخطار
، تمامی اتصاالت به دستگاھھای ديگر بايد با FCCبه منظور رعايت قوانين 

 .استفاده از کابل ھای محافظت شده صورت گيرد
  

  تنبيه
غييرات و اصالحاتی که به تاييد شرکت سازنده نرسيده باشد، اختيار کاربر ايجاد ت

 Federal Communicationsدر استفاده از پروژکتور را که بر اساس 
Commissionبه او داده شده است، از او سلب می کند . 
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 ضمايم
  شرايط استفاده
از دستگاه با پذيرش استفاده .  مطابقت داردFCC از قوانين 15اين دستگاه با بخش 

 :شرايط زير امکان پذير است
  

 دستگاه نبايد باعث بروز مداخله زيان بخش شود و  1- 
اين دستگاه بايد ھرگونه مداخله ای را بپذيرد؛ از جمله مداخله ای که باعث   2- 

 .بروز عملکرد ناخوشايند شود
  

  کاربران در کانادا :اخطار
 

 . تبعيت می کندCanadian ICES-003  از قوانينBاين دستگاه ديجيتال کالس 
  

Remarque à l’intention des utilisateurs 
 canadiens 

 
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la 

norme NMB-003 du Canada. 
 

  اعالميه تطابق برای کشورھای اروپايی
  )شامل اصالحات (EMC 2004/108/ECدستورالعمل   •
  EC/2006/95عمل ولتاژ پايين دستورال  •
در صورتی که دستگاه عملکرد  (R & TTE 1999/5/ECدستورالعمل   •

RFدارد ( 
 
 
 

 
  
  

 دستورالعمل دفع
برای به .  زباله نيندازيدبرای دور انداختن، دستگاه را به سطل

حداقل رساندن آلودگی و محافظت ھرچه بيشتر از محيط زيست، 
 .ًلطفا دستگاه را بازيافت کنيد
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 ضمايم

  نصب دستگاه به سقف
ًبرای جلوگيری از آسيب ديدن پروژکتور، لطفا از قاب مخصوص سقف   1.

Optomaاستفاده کنيد . 

ول شرکت ديگری استفاده در صورتی که قصد داريد از قاب مخصوص سقف محص  2.
ًکنيد، لطفا اطمينان حاصل نماييد که پيچ ھای مخصوص اتصال پروژکتور به قاب، 

  :خصوصيات زير را داشته باشد

 نوع پيچ :M4*3  

 10: حداقل طول پيچ mm 
 
 
 

 

 
 ًلطفا به خاطر داشته باشيد

که خسارت ناشی از 
نصب غلط، باعث ابطال 

 .ی شودضمانت م

 

 :ھشدار 

در صورتی که قاب   1.
مخصوص سقف را از 

شرکت ديگری خريداری 
ًمی کنيد، لطفا اطمينان 

حاصل کنيد که از پيچھای 
با اندازه مناسب استفاده 

ه پيچ به ضخامتانداز. کنيد
 .صفحه قاب بستگی دارد

اطمينان حاصل کنيد که   2.
ميان سقف و قسمت زيرين 

 سانتی10پروژکتور حداقل 
  .متر فضا موجود باشد

از نصب پروژکتور در   3.
نزديکی منبع گرمايی 

 .خودداری نماييد
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 ضمايم
  Optomaدفاتر بين المللی 

 .برای خدمات يا پشتيبانی، لطفا با دفتر محلی خود تماس بگيريد
 

 
 آمريکا
47697 Westinghouse Drive  888-289-6786 
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601 
www.optomausa.com  services@optoma.com 
 
 کانادا
47697 Westinghouse Drive  888-289-6786 
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601 
www.optomausa.com  services@optoma.com 
 

 ريکای التينآم

47697 Westinghouse Drive  888-289-6786 
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601 
www.optomausa.com  services@optoma.com 
 
 اروپا
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills 
Hemel Hempstead, Herts 
HP1 2UJ, United Kingdom  +44 (0) 1923 691 800 
www.optoma.eu   +44 (0) 1923 691 888 
 service@tsc-europe.com  691865 1923 (0) 44+ :تلفن خدمات

 
 )با مسئوليت محدود(بنلوکس 

Randstad 22-123  +31 (0) 36 820 0252 
1316 BW  Almere  +31 (0) 36 548 9052 
The Netherlands  
www.optoma.nl   
 
 فرانسه
Bâtiment E    +33 1 41 46 12 20  
81-83 avenue Edouard Vaillant  +33 1 41 46 94 35 
92100 Boulogne Billancourt, 
France   savoptoma@optoma.fr 
 
 اسپانيا
C/ José Hierro,36 Of. 1C    +34 91 499 06 06  
28522 Rivas VaciaMadrid,  +34 91 670 08 32 
Spain   
 
 دوچلند
Wiesenstrasse 21 W    +49 (0) 211 506 6670 
D40549 Düsseldorf,    +49 (0) 211 506 66799 
Germany    info@optoma.de 
 

 
 اسکانديناوی
Lerpeveien 25    +47 32 98 89 90 
3040 Drammen    +47 32 98 89 99  
Norway    info@optoma.no  
 
PO.BOX 9515  
3038 Drammen 
Norway 
 
 کره
WOOMI TECH.CO.,LTD. 
4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,   +82+2+34430004 
seoul,135-815, KOREA  +82+2+34430005 
 
 ژاپن
東京都足立区綾瀬3-25-18 
株式会社オーエス  info@os-worldwide.com 
コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com 
 
 تايوان

12F., No. 213,Sec. 3, Beixin Rd.,   +886-2-8911-8600 
Xindian Dist., New Taipei City 231,  +886-2-8911-6550 
Taiwan, R.O.C.  services@optoma.com.tw 
www.optoma.com.tw asia.optoma.com 
 
 ھنگ کنگ

Unit A, 27/F Dragon Centre, 
79 Wing Hong Street,  +852-2396-8968 
Cheung Sha Wan,   +852-2370-1222 
Kowloon, Hong Kong  www.optoma.com.hk 
 
 چين
5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,   +86-21-62947376 
Changning District   +86-21-62947375 
Shanghai, 200052, China www.optoma.com.cn 
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