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شاشة مسطحة تفاعلیة
دلیل االستخدام األساسي

*صور المنتج المعروضة ألغراض التوضیح فقط، وقد تختلف عن الصور الحقیقیة للمنتج.
تحتفظ شركة Optoma بحقھا في تغییر صور المنتج ومواصفاتھ في أي وقت دون إشعار مسبق.

.Optoma شكرا على شراء ھذا المنتج من

یساعدك دلیل االستخدام األساسي ھذا على توصیل وتشغیل الشاشة المسطحة التفاعلیة. 
یرجى الرجوع إلى اإلرشادات إذا كانت لدیك أیة استفسارات.

اإلعداد الســریع للتحكم باللمس

وصف أزرار الجھاز

وصل كبل التیار الكھربائي بمنفذ التیار.

وصل كبل الطاقة بمأخذ التیار الكھربائي الحائطي.

.ON (I) أدر مفتاح التشغیل إلى وضع

قم بإزالة الغطاء الموجود في الجزء الخلفي من وحدة التحكم عن ُبعد، ثم ضع 
.AAA بطاریتین

اضغــط علــى زر POWER فــي وحــدة التحكــم عــن بعد، یتحــول المؤشــر الموجود 
على الجزء األمامي من اللوحة إلى اللون األزرق، ویتم تشغیل الجھاز.

اضغط على زر الطاقة في وحدة التحكم عن بعد، أو اضغط على زر الطاقة الموجود 
على لوحة المفاتیح لمدة ثالث ثوان، وانتظر حتى یتم إیقاف تشغیل الوحدة. مجرد أن 

یتحول ضوء المؤشر إلى األحمر یجب إیقاف تشغیل مفتاح الطاقة.

اضغط على ھذا الزر لمدة ثالث ثواٍن لوضع الجھاز في وضع االستعداد.

واجھة USB ألنظمة أندروید والكمبیوتر الشخصي

استخدم كبل VGA أو HDMI وكبل USB وكبل الصوت لتوصیل جھاز كمبیوتر خارجي بالشاشة المسطحة التفاعلیة. بمجرد توصیل كال الجھازین 
یمكن استخدام وظائف اللمس.

تعد أجھزة الدخل الموضحة أدناه أمثلة فقط.

خرج الصوت

خرج ثنائي المحور

دخل إشارة الصوت والصورة

 HDMI خرج إشارة

RS232 اتصال

 WIFI تثبیت دونجل

دخل إشارة الشبكة

USB

VGA دخل

كبل المنفذ التسلسلي

الكمبیوتر

خرج الموجھ وغیره من إشارة الشبكة

 ،USB في منفذ WIFI ركب دونجل
بذلك یمكن استقبال إشارة في المنطقة 

.WIFI التي توجد فیھا شبكة

للحصول على إرشادات تفصیلیة یرجى مسح رمز QR أو زیارة موقع الویب: 
https://www.optoma.com/support/download
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