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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.

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

برای جلوگیری از برق گرفتگی، دستگاه و وسیله های جانبی آن باید به درستی به زمین وصل باشند.

دستورالعمل های ایمنی مهم
برای اینکه طول عمر باتری بیشتر باشد، حتمًا المپ را به مدت حداقل 60 ثانیه روشن نگهدارید تا به اجبار خاموش نشود.	 

 	RG2

با تابش نور RG2 تداخل نداشته باشد.
مانند هر منبع نور دیگری، با تابش مستقیم نور RG2 IEC 62471-5:2015 تداخل نداشته باشد.

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 شدیدًا گرم، سرد یا شرجی.	 

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

)ii( رطوبت نسبی، میزان 10% ~ 85% است

در محیط های دارای گرد و خاک بیش از حد.	 

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

در معرض تابش مستقیم آفتاب.	 

در مکان هایی که ممکن است گازهای قابل اشتعال یا گازهای منفجره در جو وجود داشته باشد، از پروژکتور استفاده نکنید. المپ موجود در 	 
داخل پروژکتور در طول عملیات بسیار داغ می شود و ممکن است گازها مشتعل شده و منجر به آتش سوزی شود.

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.	 
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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.

لطفًا 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، لطفًا با Optoma تماس 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.	 

لطفًا در هنگام تعویض المپ، اجازه دهید تا پروژکتور خنک شود. دستورالعمل های موجود در صفحه های 40-41 را دنبال کنید.	 

این پروژکتور خود می تواند طول عمر مفید المپ را تشخیص دهد. لطفًا در صورت مشاهده پیام های هشدار، حتمًا المپ را تعویض نمایید.	 

پس از تعویض مادول المپ، عملکرد "Lamp Reset )تنظیم مجدد المپ(" را از طریق منوی "Lamp Settings )تنظیمات المپ(" 	 
موجود بر روی صفحه نمایشگر اجرا و تنظیم کنید.

در هنگام خاموش کردن پروژکتور، لطفًا دقت کنید که چرخه خنک سازی پیش از قطع برق تکمیل شده باشد. 90 ثانیه به پروژکتور فرصت 	 
دهید تا خنک شود.

هنگامی که المپ به پایان عمر مفید خود نزدیک می شود، پیام " .Lamp life exceeded )عمر مفید المپ تمام شده است.(" بر روی 	 
صفحه نشان داده می شود. برای تعویض المپ، لطفًا هرچه سریع تر با فروشنده یا مرکز خدمات محلی خود تماس بگیرید.

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.	 
با به پایان رسیدن طول عمر مفید المپ، تا زمانیکه المپ تعویض نگردد، پروژکتور روشن نمی شود. برای تعویض المپ، دستورالعمل عنوان :وجوت  

شده در بخش "تعویض المپ" در صفحات 40-41 را دنبال کنید.

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.

لطفًا 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 یا افت جریان برق می تواند دستگاه ها را خراب کند.	 

:میز کردن لنز
قبل از تمیز کردن لنز، حتمًا پروژکتور را خاموش کنید و سیم برق را جدا کنید تا کاماًل خنک شود.	 

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

از پارچه ای مخصوص برای تمیز کردن لنز استفاده کنید و به آرامی لنز را پاک کنید. با انگشتتان لنز را لمس نکنید.	 

از آلکالین و شوینده های اسیدی یا حالل های سنگین مثل الکل برای تمیز کردن لنز استفاده نکنید. اگر لنز به دلیل تمیز کردن خراب شود، تحت 	 
پوشش ضمانت نامه نیست.

هشدار: 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 می شود.

هشدار: اگر پروژکتور در حال گرم شدن است لنز را تمیز نکنید زیرا این کار باعث کنده شدن نوار روی سطح لنز می شود.
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هشدار: با جسم سخت لنز را پاک نکنید یا روی آن ضربه نزنید.

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

هشدار

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

هشدار در مورد بیماری صرع حساس بو 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، لطفًا قبل از استفاده از عملکرد سه بعدي با پزشک متخصص خود تماس بگیرید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

© حق نسخه برداری 2019

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

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

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

می باشد.

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

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

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

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

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

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

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

نماید:

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

فاصله میان دستگاه و دریافت کننده را افزایش دهید.	 

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

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

اخطارت کابل های محافظت شده
به منظور رعایت قوانین FCC، تمامی اتصاالت به دستگاههای دیگر باید با استفاده از کابل های محافظت شده صورت گیرد.

احتیاط

 Federal Communicationsایجاد تغییرات و اصالحاتی که به تایید شرکت سازنده نرسیده باشد، اختیار کاربر در استفاده از پروژکتور را که بر اساس
Commission به او داده شده است، از او سلب می کند.

شرایط استفاده

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

1- دستگاه نباید باعث بروز مداخله زیان بخش شود و

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

اخطارت کاربران در کانادا

این دستگاه دیجیتال کالس B از قوانین Canadian ICES-003 تبعیت می کند.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 
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بیانیو :بعیت برای کشورهای ا:حادیو اروپا
دستورالعمل EMC 2014/30/EC )شامل اصالحات(	 

 	EC/2014/35 دستورالعمل ولتاژ پایین

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

WEEE
 

دستورالعمل دفع

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

نمای کلی جعبو 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. لطفًا 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. لطفًا برای دریافت اطالعات بیشتر، با فروشنده خود تماس بگیرید.

لوازم جانبی استاندارد

لوازم جانبی اختیاری

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

سیم برقکنترل از راه دور اسنادپروژکتور

:وجوت  
کنترل از راه دور ممکن است در عمل بسته به منطقه متفاوت باشد.	 
کنترل از راه دور همراه با باتری ارائه می شود.	 
* برای دسترسی به اطالعات ضمانتنامه در اروپا، به سایت www.optoma.com مراجعه کنید.	 

درپوش عدسی

ONOFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

SourceRe-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2VideoYPbPr

 کارت ضمانت*

 راهنمای کاربر اولیه

http://www.optoma.com
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معرفی

نمای کلی محصول

21

12

13 9

4 6 75

11 10

8

9

3

حداقل 100 
میلی متر

حداقل 100 
میلی متر

حداقل 100 
میلی متر

حداقل 300 
میلی متر

حداقل 300 
میلی متر

حداقل 100 میلی متر

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

موردعددموردعدد
تهویه )خروجی(8-روکش المپ1-
پایه تنظیم شیب9-کلید چرخان فوکوس2-
نوار امنیتی10-گیرنده مادون قرمز )جلو و باال(3-
پورت قفل ™11Kensington-تهویه )ورودی(4-
ورودی/خروجی12-صفحه کلید5-
لنز13-پیچ جابجایی لنز6-
اهرم زوم7-
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معرفی

ا:صال ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

111213

موردعددموردعدد
رابط خروجی 12 ولت8-رابط USB )فقط سرویس(1-
-2RS-232 رابط ورودی صدا9-رابط
-3VGA In رابط خروجی صدا10-رابط
-4HDMI 2.0 نوار امنیتی11-رابط
-5HDMI 1.4 12-رابطKensingtonTM پورت قفل
1,5 آمپر(6- محل اتصال برق13-رابط خروجی USB )5 ولت
-7S/PDIF رابط
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معرفی

صفحو کلید

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

موردعددموردعدد
گیرنده های مادون قرمز7-چراغ روشن/آماده بکار1-
کلیدهای انتخاب چهارجهتی8-چراغ المپ2-
فهرست عملكرد دستگاه9-چراغ درجه حرارت3-
منبع10-اطالعات4-
برق11-تایید5-
تنظیم انحراف تصویر12-انطباق مجدد6-
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معرفی

کنترل از راه دور

ON OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr

1

2

4

5

6

7

8

13

14

15

16

20

21

23

24

27

9

22

17

18

19

3

10

11

12

25

26

موردعددموردعدد
کاربر 153-روشن1-
كنتراست16-کاربر 22-
حالت نمایش17-کاربر 31-
نسبت ابعاد تصویر18-روشنایی4-
وضعیت سه بعدی19-تنظیم انحراف تصویر5-
تایمر خواب20-بی صدا6-
درجه صدا +DB-21 )سیاه پویا(7-
انطباق مجددSource-22 )منبع(8-
کلیدهای انتخاب چهارجهتی23-تایید9-
درجه صدا -24-فهرست عملكرد دستگاه10-
-11HDMI1 )HDMI 1.4(-25HDMI2 )HDMI 2.0(
-12VGA1-26)پشتیبانی نمی شود( YPbPr
ویدیو )پشتیبانی نمی شود(VGA2-27 )پشتیبانی نمی شود(13-
خاموش/روشن14-

برخی از کلیدها ممکن است برای مدل هایی که از این ویژگی ها پشتیبانی نمی کنند کار نکنند.:وجوت  
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راه اندازی و نصب

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

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

سقف جلوپایو جلو

سقف عقبپایو عقب

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

برای نحوه تعیین محل پروژکتور برای اندازه صفحه مشخص شده به جدول فاصله در صفحه 47 مراجعه کنید.	 

برای نحوه تعیین اندازه صفحه برای اندازه صفحه مشخص شده به جدول فاصله در صفحه 47 مراجعه کنید.	 

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

مهمم  
به غیر از نصب باالی پایه یا روی سقف، در جهات دیگر از پروژکتور استفاده نکنید. پروژکتور باید افقی بوده و به سمت جلو/عقب یا چپ/راست 
خم نشده باشد. 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، لطفًا با Optoma تماس بگیرید.



15فارسی

راه اندازی و نصب

ا:صال منابع بو پروژکتور

MOLEX

MOLEX

1

8

2

3

4

5

6

10
11

12

7

9
13

موردعددموردعددموردعدد
-1USB 6-کابلUSB 11-کابل برقHDMI کابل
-2RS-232 12-فیش برق مستقیم 12 ولت7-کابلMHL کابل
-3RCA سیم برق13-کابل ورودی صدا8-کابل مولفه
-4VGA کابل خروجی صدا9-کابل ورودی
-5HDMI 10-دانگلS/PDIF کابل خروجی

برای اطمینان از وجود بهترین کیفیت تصویر و جلوگیری از ایجاد خطاهای اتصال، توصیه می کنیم از کابل های High Speed یا Premium :وجوت  
Certified تا حداکثر 5 متری استفاده کنید.
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راه اندازی و نصب

:نظیم :صویر پروژکتور

ار:فاع :صویر
برای تنظیم ارتفاع تصویر، پروژکتور با پایه باال برنده مجهز است.

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

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

پایه تنظیم شیب

حلقه تنظیم شیب

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

أ- برای تنظیم اندازه تصویر، اهرم بزرگنمایی را در جهت عقربه های ساعت یا خالف آن بچرخانید تا اندازه تصویر نمایش داده شده توسط 
پروژکتور افزایش یا کاهش یابد.

ب- برای تنظیم موقعیت تصویر، پیچ جابجایی لنز را در جهت یا خالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محل تصویر پخش شده 
به صورت عمودی تنظیم شود.

برای تنظیم فوکوس، حلقه فوکوس را در جهت یا خالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که تصویر شفاف و قابل مشاهده 	 
شود.

تغییر لنز

اهرم زوم

کلید چرخان فوکوس

پروژکتور در یک فاصله 1.2 تا 8.1 متری فوکوس می کند.:وجوت  



17فارسی

راه اندازی و نصب

راه اندازی از راه دور

نصب / :عویض با:ری ها
دو باتری سایز AAA برای کنترل از راه دور ارائه می شود.

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

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

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.	 
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راه اندازی و نصب

برد مؤثر
حسگر کنترل از راه دور مادون قرمز )IR( در باالی پروژکتور قرار دارد. مطمئن شوید که کنترل از راه دور را در یک زاویه بین 30 درجه عمود بر حسگر 

کنترل از راه دور IR نگه داشته اید تا بتواند به درستی کار کند. فاصله بین کنترل از راه دور و حسگر نباید بیشتر از 7 متر )~ 22 فوت( باشد.

وقتی کنترل از راه دور را مستقیمًا )با زاویه 0 درجه( به سمت حسگر IR می گیرید، فاصله بین کنترل از راه دور و حسگر نباید بیشتر از 10 متر :وجوت  
)تقریبًا 32 فوت( باشد.

مطمئن شوید که مانعی بین کنترل از راه دور و حسگر IR پروژکتور وجود ندارد زیرا ممکن است مانع دریافت پرتوی مادون قرمز شود.	 
مطمئن شوید که فرستنده مادون قرمز کنترل از راه دور در معرض نور مستقیم خورشید یا المپ های فلورسنت نیستند.	 
لطفًا دستگاه کنترل از راه دور را دور از المپ های فلورسنت با فاصله ای بیش از 2 متر قرار دهید، زیرا در غیر این صورت ممکن است 	 

دستگاه کنترل از راه دور خراب شود.
اگر کنترل از راه دور به المپ های فلورسنت نوع-اینورتر نزدیک باشد، ممکن است گاهی اوقات کار نکند.	 
اگر کنترل از راه دور و پروژکتور با یکدیگر فاصله بسیار کمی داشته باشند، کنترل از راه دور ممکن است کار نکند.	 
وقتی شما کنترل از راه دور را رو به صفحه نمایش می گیرید، فاصله مؤثر بین کنترل از راه دور تا صفحه نمایش کمتر از 7 متر است و در 	 

این فاصله پرتوهای IR به پروژکتور باز می گردند. با این حال، برد مؤثر ممکن است بسته به صفحه های نمایش تغییر کند.

ON

OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

ContrastAspect ratio

DB

Volume

Source

Re-sync

User1

BrightnessKeystone

Mute

User3Mode

3DSleep Timer

Volume

HDMI2VGA2
Video

YPbPr

ONOFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

SourceRe-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2VideoYPbPr

تقریبًا ±15 درجه 

تقریبًا ±15 درجه 
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روشن/خاموش کردن پروژکتور

ON OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr

ONیا OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr

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

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

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

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

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

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

سیم برق را از پریز و پروژکتور جدا کنید.- 5

توصیه می شود که پروژکتور را بالفاصله بعد از خاموش شدن، روشن نکنید.:وجوت  
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انتخاب منبع ورودی
منبع متصل شده ای را که می خواهید روی صفحه نمایش دهید، از قبیل رایانه، نوت بوک، میدئو پلیر، و غیره، روشن کنید. پروژکتور به طور خودکار منبع را 
” روی صفحه کلید پروژکتور یا Source  را از کنترل از راه دور فشار دهید تا ورودی دلخواه  شناسایی خواهد کرد. اگر چندین منبع متصل است، دکمه “

انتخاب شود.

ON OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr

ON OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr

یا
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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.

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

هنگامی که OSD ظاهر شد، از کلیدهای pq برای انتخاب هر یک از آیتم های منوی اصلی استفاده کنید. در حین انتخاب در یک صفحه - 2
خاص، دکمه  را از کنترل از راه دور یا صفحه کلید پروژکتور فشار دهید تا وارد منوی فرعی شوید.

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

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

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

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

منوی اصلی

تنظیمات

راهنمای پیمایش
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استفاده از پروژکتور

OSD درخت منوی

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

 Display
)صفحه نمایش(

 Image Settings
)تنظیمات تصویر(

 Display Mode 
)حالت نمایش(

Cinema )سینما(

HDR

HLG

HDR SIM.

)aباز( Game

Reference )مرجع(

Bright )روشن(

User )كاربر(

3D )سه بعدی(

ISF(  ISF Day روز(

ISF(  ISF Night شب(

ISF(  ISF 3D سه بعدی(

 Wall Color 
)رنگ دیوار(

Off )خاموش( ]پیش فرض[

Blackboard )تخته سیاه(

Light Yellow )زرد كمرنگ(

Light Green )سبز كمرنگ(

Light Blue )آبl كمرنگ(

)lصورت( Pink

Gray )خاكستري(

 Dynamic Range
)محدوده پویا(

HLG/HDR
Off )خاموش(

Auto )خودکار( ]پیش فرض[

 HDR Picture Mode
)HDR حالت عکس(

Bright )روشن(

Standard )استاندارد( ]پیش فرض[

Film )فیلم(

Detail )جزئیات(

 HLG Picture Mode
)HLG حالت عکس(

Bright )روشن(

Standard )استاندارد( ]پیش فرض[

Film )فیلم(

Detail )جزئیات(

 HDR Demo Mode
)HDR حالت آزمایشی(

Off )خاموش( ]پیش فرض[

On )روشن(

-Brightness50 ~ 50 )روشنایی(

-Contrast50 ~ 50 )كنتراست(

Sharpness15 ~ 1 )وضوح(

-Color50 ~ 50 )رنگ(

-Tint50 ~ 50 )درجه رنگ(

Gamma )گاما(

Film )فیلم(

Video )ویدیو(

Graphics )گرافیک(

)2.2( Standard )استاندارد )2.2((

1.8

2.0

2.4

3D )سه بعدی(
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مقادیرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیمنوی اصلی
 Display

)صفحه نمایش(
 Image Settings

)تنظیمات تصویر(

 Color Settings
)تنظیمات رنگ(

BrilliantColor™10 ~ 1

 Color
 Temperature

)انتخاب حالتهاي رنگ(

D55

D65

D75

D83

D93

)lاصل( Native

 Color Gamut
)طیف رنگ(

)lاصل( Native

HDTV

Presentation )حالت ارائه مطلب(

Cinema )سینما(

)aباز( Game

CMS

Color )رنگ(

R ]پیش فرض[

G

B

C

Y

M

W

)x افست( x offset]0 :50- ~ 50 ]پیش فرض

)y افست( y offset]0 :50- ~ 50 ]پیش فرض

50- ~ 50 ]پیش فرض: Brightness]0 )روشنایی(

Reset )تنظیم مجدد(
Cancel )لغو( ]پیش فرض[

Yes )بله(

Exit )خروج(

 RGB Gain/Bias
)تقویت قرمز، سبز، آبی(

-Red Gain 100 ~ 100 )تقویت قرمز(

-Green Gain 100 ~ 100 )تقویت سبز(

-Blue Gain 100 ~ 100 )تقویت رنگ آبی(

Red Bias100 ~ 0 )تقویت قرمز(

Green Bias100 ~ 0 )تقویت سبز(

)lمتمایل به آب( Blue Bias100 ~ 0

Reset )تنظیم مجدد(
Cancel )لغو( ]پیش فرض[

Yes )بله(

Exit )خروج(

 Color Space
)فضاي رنگ( 

]HDMI غیر ورودی[

Auto )خودکار( ]پیش فرض[

RGB

YUV

 Color Space
 )فضاي رنگ( 

]HDMI ورودی[

Auto )خودکار(

RGB  )0~255(

RGB  )16~235(

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

 Display
)صفحه نمایش(

 Image Settings
)تنظیمات تصویر(

Signal )سیگنال(

 Automatic
)اتوماتیک(

Off )خاموش(

On )روشن( ]پیش فرض[

 Frequency
)فركانس(

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

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

 H. Position
)lموقعیت افق(

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

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

Exit )خروج(

 UltraDetail 
)جزئیات بیشتر(

Off )خاموش(

1

2

3

 Dynamic Black 
)سیاه دینامیک(

Off )خاموش(

On )روشن(

 Brightness Mode
)حالت روشنایی(

Bright )روشن(

)lحالت صرفه جوئ( Eco. 

Reset )تنظیم مجدد(

 Enhanced
 Gaming 

)بازی پیشرفته(

Off )خاموش( ]پیش فرض[

On )روشن(

3D )سه بعدی(

 3D -> 2D 
)تغییر وضعیت از سه 

بعدی به دوبعدی(

3D )سه بعدی( ]پیش فرض[

L )چپ(

R )راست(

3D Format )قالب سه 
بعدی(

Auto )خودکار( ]پیش فرض[

SBS

Top and Bottom )باال و پایین(

Frame Sequential )ترتیب فریم(

Frame Packing )بسته بندی کادر(

 3D Mode 
)وضعیت سه بعدی(

Off )خاموش( ]پیش فرض[

On )روشن(

 3D Sync Invert
)تنظیم حالت سه بعدی(

Off )خاموش( ]پیش فرض[

On )روشن(

 Aspect Ratio
)نسبت ابعاد تصویر(

3:4

9:16

LBX

Superwide )بسیار عریض(

)lاصل( Native

Auto )خودکار(

 Edge Mask
0 ~ 10 ]پیش فرض: 0[)پوشش لبه تصویر(

 Digital Zoom
5- ~ 25 ]پیش فرض: 0[)بزرگ نمایی دیجیتال(

 Image Shift
)جابجائl تصویر(

100- ~ 100 ]پیش فرض: H]0 )افقی( 

100- ~ 100 ]پیش فرض: V]0 )عمودی( 

 Keystone 
40- ~ 40 ]پیش فرض: 0[)تنظیم انحراف تصویر(
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مقادیرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیمنوی اصلی

Audio )صدا(

 Internal Speaker
)بلندگوی داخلی(

Off )خاموش(

On )روشن( ]پیش فرض[

Mute )بی صدا(
Off )خاموش( ]پیش فرض[

On )روشن(

0 ~ 10 ]پیش فرض: Volume]5 )درجه صدا(

Setup )راه 
اندازی(

 Projection 
)پخش تصویر(

جلو  ]پیش فرض[

پشت 

سقف باال 

عقب باال 

 Lamp Settings
)تنظیمات المپ(

 Lamp Reminder
)یادآوري كاركرد المپ(

Off )خاموش(

On )روشن( ]پیش فرض[

 Lamp Reset 
)تنظیم مجدد المپ(

Cancel )لغو( ]پیش فرض[

Yes )بله(

 Filter Settings
)تنظیمات فیلتر(

 Filter Usage Hours
)فقط خواندن()ساعات استفاده از فیلتر(

 Optional Filter
 Installed 

)فیلتر جانبی نصب شد(

Yes )بله(

No )خیر(

 Filter Reminder
)یادآوري كننده تعویض 

فیلتر(

Off )خاموش(

300hr  )300 ساعت(

500hr  )500 ساعت( ]پیش فرض[

800hr  )800 ساعت(

1000hr  )1000 ساعت(

Filter Reset )تنظیم 
مجدد فیلتر(

Cancel )لغو(]پیش فرض[

Yes )بله(

 Power Settings
)تنظیمات خاموش/

روشن(

 Direct Power On
)روشن كردن مستقیم(

Off )خاموش(]پیش فرض[

On )روشن(

 Auto Power off
 ).min( )خاموش شدن 

خودکار )دقیقه((

0 ~ 180 )فواصل 5 دقیقه ای( 
]پیش فرض:20[

 Sleep Timer )min.( 
 lحداقل زمان خاموش

)lحداقل زمان خاموش(

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

 Always On 
)همیشه روشن(

No )خیر(]پیش فرض[

Yes )بله(

Security )ایمنی(

Security )ایمنی(
Off )خاموش(

On )روشن(

 Security Timer 
)lتایمر ایمن(

Month )ماه(

Day )روز(

Hour )ساعت(

 Change password
)تغییر کلمه عبور(

 Test Pattern
)الگوي تست(

Green Grid )شبکه سبز(

Magenta Grid )شبکه زرشکی(

White Grid )شبکه سفید(

White )سفید(

Off )خاموش(

 Remote Settings
)تنظیمات از راه دور(
]به کنترل از راه دور 

بستگی دارد[

 IR Function 
)عملكرد مادون قرمز(

On )روشن(

Front )جلو(

Back )برگشت(

Off )خاموش(
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مقادیرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیمنوی اصلی

 Setup 
)راه اندازی(

 Remote Settings
)تنظیمات از راه دور(
]به کنترل از راه دور 

بستگی دارد[

User1 )كاربر 1(

Test Pattern )الگوي تست(

CMS

Color Temp. )انتخاب حالتهاي رنگ(

Gamma )گاما(

Auto Source )منبع اتوماتیک(

Projection )پخش تصویر(

Lamp Settings )تنظیمات المپ(

Digital Zoom )بزرگ نمایی دیجیتال(

MHL

Dynamic Range )محدوده پویا( ]پیش فرض[

Dynamic Black )سیاه دینامیک(

User2 )كاربر 2(

Test Pattern )الگوي تست(

CMS

Color Temp )انتخاب حالتهاي رنگ(

Gamma )گاما(

Auto Source )منبع اتوماتیک(

Projection )پخش تصویر(

Lamp Settings )تنظیمات المپ(

Digital Zoom )بزرگ نمایی دیجیتال(

MHL ]پیش فرض[

Dynamic Range )محدوده پویا(

Dynamic Black )سیاه دینامیک(

User3 )كاربر 3(

Test Pattern )الگوي تست(

CMS

Color Temp )انتخاب حالتهاي رنگ(

Gamma )گاما(

Auto Source )منبع اتوماتیک(

Projection )پخش تصویر(

Lamp Settings )تنظیمات المپ(

Digital Zoom )بزرگ نمایی دیجیتال(

MHL

Dynamic Range )محدوده پویا(

Dynamic Black )سیاه دینامیک( ]پیش فرض[

 Projector ID
00 ~ 99)شناسه پروژكتور(

12V Trigger  )چرخ 
نگهدارنده 12 ولت(

12V Trigger  )چرخ 
نگهدارنده 12 ولت(

On )روشن(

Off )خاموش(

Language )زبان(Options )گزینه ها(

انگلیسی ]پیش فرض[

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

简体中文

日本語
한국어

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

 Setup 
)راه اندازی(

Options )گزینه ها(

 Menu Settings
)تنظیمات منو(

 Menu Location
)مکان منو(

باال چپ 

باال راست 

وسط  ]پیش فرض[

پایین چپ 

پایین راست 

 Menu Timer 
)تایمر منو(

Off )خاموش(

5sec  )5 ثانیه(

10sec  )10 ثانیه( ]پیش فرض[

 Auto Source 
)منبع اتوماتیک(

Off )خاموش( ]پیش فرض[

On )روشن(

 Input Source 
)منبع ورودی(

HDMI 1.4

HDMI 2.0

VGA

 High Altitude
)ارتفاع زیاد(

Off )خاموش( ]پیش فرض[

On )روشن(

 Display Mode
Lock )قفل حالت نمایش(

Off )خاموش( ]پیش فرض[

On )روشن(

 Keypad Lock 
)قفل كلید(

Off )خاموش( ]پیش فرض[

On )روشن(

 Information Hide
)پنهان كردن اطالعات(

Off )خاموش( ]پیش فرض[

On )روشن(

Logo )لوگو(
Default )پیش فرض( ]پیش فرض[

)lخنث( Neutral

 Background Color
)رنگ زمینه(

None )هیچكدام( ]پیش فرض[

)lآب( Blue

Red )قرمز(

Green )سبز(

Gray )خاكستري(

HDMI 1.4 EQ]4:1 ~ 7 ]پیش فرض

HDMI 2.0 EQ]4:1 ~ 7 ]پیش فرض

Reset )تنظیم مجدد(

 Reset OSD 
)OSD را مجددا تنظیم 

کنید(

Cancel )لغو( ]پیش فرض[

Yes )بله(

 Reset to Default
)تنظیم مجدد برروی 
تنظیمات پیش فرض(

Cancel )لغو( ]پیش فرض[

Yes )بله(
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مقادیرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیمنوی اصلی

 Info
)اطالعات(

 Regulatory
)تنظیم کننده(

 Serial Number
)شماره سریال(

Source )منبع(

 Resolution
00x00)وضوح(

 Refresh Rate
0,00Hz)سرعت تازه سازی(

 Display Mode
)حالت نمایش(

 Light Source
Hours )ساعت های 

منبع نور(

 Projector ID
00 ~ 99)شناسه پروژكتور(

 Color Depth
)عمق رنگ(

 Color Format
)فرمت رنگ(

 Filter Usage
Hours )ساعات 

استفاده از فیلتر(

 Brightness
Mode )حالت 

روشنایی(

 FW Version
)نسخه نرم افزار(

System )سیستم(

MCU
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منوی نمایش

منوی :نظیمات :صویر

Dحالت نمایشe Display Mode

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

e CinemaسینماD: بهترین رنگ را برای تماشای فیلم ارائه می کند. 	

HDR: محتوایی با محدوده باالی پویا )HDR(را پخش می کند تا عمیق ترین رنگ های سیاه، روشن ترین رنگ های سفید و رنگ های  	
سینمایی شفاف با استفاده از ترکیب های رنگ REC.2020 نمایش داده شود. اگر HDR روی روشن تنظیم باشد )و محتوای HDR به 
پروژکتور - 4K UHD Blu-ray، بازی های 1080p/4K UHD HDR، ویدیو پخش جریانی 4K UHD ارسال شود(، این حالت به 

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

	 .Hybrid Log با محتوای HDR برای فیلم های :HLG

 .HDR SIM: محتوای غیر HDR را با محدوده پویای باال )HDR( تقویت می کند. این حالت را انتخاب کنید تا حالت گاما، کنتراست و  	
اشباع رنگ برای محتوای غیر HDR )پخش 720p و 1080p/تلویزیون کابلی، 1080p Blu-ray، بازی غیر HDR و سایر موارد( 

ارتقا یابد. از این حالت فقط می توانید با محتوای غیر HDR استفاده کنید.

e GameبازDa: این حالت را انتخاب کنید تا سطح زمان روشنایی و مدت زمان پاسخگویی بیشتر شود و بهتر بتوانید از بازی های ویدیویی  	
لذت ببرید.

e ReferenceمرجعD: از این حالت برای تهیه و پخش تصویر به همان گونه ای استفاده می شود که کارگردان یک فیلم در نظر دارد.  	
تنظیمات رنگ، درجه رنگ، روشنایی، کنتراست و گاما همگی بر اساس سطوح مرجع استاندارد پیکربندی می شوند. برای مشاهده ویدیو، این 

حالت را انتخاب کنید.

e BrightروشنD: حداکثر میزان روشنایی از ورودی رایانه. 	

e UserکاربرD: تنظیمات کاربر ذخیره می شود. 	

e 3Dسو بعدیD: برای تجربه کردن جلوه سه بعدی، باید عینک سه بعدی داشته باشید. بررسی کنید که در رایانه/دستگاه قابل حمل دارای  	
خروجی سیگنال 120 هرتز باشد و همچنین کارت گرافیک چهارگانه و پخش کننده سه بعدی نیز نصب شده باشد.

ISFe  ISF Day روزD: تصاویر با استفاده از حالت ISF رو بهینه شده است تا به طور کامل تنظیم شده و کیفیت تصویر باالیی را ایجاد کند. 	

ISFe  ISF Night شبD: تصاویر با استفاده از حالت ISF شب بهینه شده است تا به طور کامل تنظیم شده و کیفیت تصویر باالیی را ایجاد  	
کند.

ISFe  ISF 3D سو بعدیD: تصاویر با استفاده از حالت ISF سه بعدی بهینه شده است تا به طور کامل تنظیم شده و کیفیت تصویر باالیی را  	
ایجاد کند.

برای دسترسی به حالت های مشاهده در شب و روز ISF و تنظیم آنها، لطفًا با فروشنده محلیتان تماس بگیرید.:وجوت  

Dدیوار lرنe Wall Color

 light ،)تخته سیاه( blackboard ،)خاموش( off برای دریافت یک تصویر بهینه سازی شده با توجه به رنگ دیوار، از این قابلیت استفاده کنید. از بین
yellow )زرد كمرنگ(، light green )سبز كمرنگ(، light blue )آبl كمرنگ(، pink )صورتl( و gray )خاكستري( انتخاب کنید.

Dمحدوده پویاe Dynamic Range

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

HDMI 1.4 و VGA از محدوده پویا پشتیبانی نمی شود.:وجوت  

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

رمزگشایی نمی کند.

	 .HDR تشخیص خودکار سیگنال :Dخودکارe Auto
HHDR DRحالت عe HDR Picture Mode 

e BrightروشنD: این حالت را برای رنگ هایی که اشباع بیشتری دارند انتخاب کنید. 	

e StandardاستانداردD: این حالت را انتخاب کنید تا رنگ ها به صورت طبیعی تر با طیفی از رنگ های گرم و خنک نمایش داده شوند. 	
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e FilmفیلمD: این حالت را برای بهبود جزئیات تصویر انتخاب کنید. 	

e DetailجزiیاتD: سیگنال از تبدیل OETF به دست می آید تا بهترین تطبیق رنگ ایجاد شود. 	
HHLG DRحالت عe HLG Picture Mode  

e BrightروشنD: این حالت را برای رنگ هایی که اشباع بیشتری دارند انتخاب کنید. 	

e StandardاستانداردD: این حالت را انتخاب کنید تا رنگ ها به صورت طبیعی تر با طیفی از رنگ های گرم و خنک نمایش داده شوند. 	

e FilmفیلمD: این حالت را برای بهبود جزئیات تصویر انتخاب کنید. 	

e DetailجزiیاتD: سیگنال از تبدیل OETF به دست می آید تا بهترین تطبیق رنگ ایجاد شود. 	
HHDR زمایشیo حالتe HDR Demo Mode  

این ویژگی به شما امکان می دهد تفاوت کیفیت تصویر را بین تصویر خام پردازش نشده و تصویر پردازش شده با HDR را مشاهده کنید.	 

Dروشناییe Brightness

برای تنظیم شدت روشنایی تصویر کاربرد دارد.

Dكنتراستe Contrast

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

Dhوrوe Sharpness

برای تنظیم وضوح تصویر کاربرد دارد.

Dlرنe Color

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

Dlدرجو رنe Tint

توازن رنگ بین قرمز و سبز را تنظیم می کند.

Dگاماe 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.

e FilmفیلمD: برای سینمای خانگی. 	

e VideoویدیوD: برای منبع ویدئو یا تلویزیون. 	

e GraphicsگرافیDr: برای منبع کامپیوتر/عکس. 	

e StandardD2.2eاستاندارد HH2.2e: برای تنظیم استاندارد. 	

1.8 / 2.0 / 2.4: برای منبع کامپیوتر/عکس خاص. 	

e 3Dسو بعدیD: برای تجربه کردن جلوه سه بعدی، باید عینک سه بعدی داشته باشید. بررسی کنید که در رایانه/دستگاه قابل حمل دارای  	
خروجی سیگنال 120 هرتز باشد و همچنین کارت گرافیک چهارگانه و پخش کننده سه بعدی نیز نصب شده باشد.

این گزینه ها فقط در صورتی در دسترس هستند که عملکرد حالت سه بعدی غیرفعال باشد. در حالت سه بعدی کاربر فقط می تواند "3D )سه بعدی(" :وجوت  
را برای تنظیم گاما انتخاب کند.

Dlنظیمات رن:e Color Settings

تنظیمات رنگ را پیکربندی کنید.

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

e .Color Tempانتخاب حالتهاي رنDl: یک درجه رنگ از بین D55 ،D65 ،D75 ،D83 ،D93 یا طبیعی انتخاب  	
)lاصل( Native.کنید

e Color Gamutطیف رنDl: طیف رنگ مناسب را از بین Native )اصلl(، Presentation ،HDTV )حالت ارائه مطلب(،  	
Cinema )سینما( یا Game )بازa( انتخاب کنید.
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e CMSسیستم مدیریت رنDl: یکی از رنگ ها )R/G/B/C/M/Y( را برای تنظیم انحراف عمودی x/y آن و روشنایی انتخاب کنید. 	
Color )رنگ(: از بین رنگ های قرمز )R(، سبز )G(، آبی )B(، فیروزه ای )C(، زرد )Y(، زرشکی )M( و سفید )W( انتخاب 	 

کنید.

x offset )افست x(: مقدار انحراف x را برای رنگ انتخابی تنظیم کنید.	 

y offset )افست y(: مقدار انحراف y را برای رنگ انتخابی تنظیم کنید.	 

Brightness )روشنایی(: میزان روشنایی را برای رنگ انتخابی تنظیم کنید.	 

Reset )تنظیم مجدد( تنظیمات رنگ را به موارد پیش فرض کارخانه برگردانید.	 

Exit )خروج(: از منوی "CMS" خارج شوید.	 

e RGB Gain/Bias:قویت )رمز، سبز، oبیD: این تنظیمات به شما امکان می دهد تا روشنایی )تقویت( و کنتراست )تمایل( یک تصویر را  	
پیکربندی کنید.

Reset )تنظیم مجدد(: تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای متمایل به/ تقویت سه رنگ اصلl برگردانید.	 

Exit )خروج(: از منوی "RGB Gain/Bias )تقویت قرمز، سبز، آبی(" خارج شوید.	 

e Color Spaceفpاي رنe Dlفقط غیر ورودی HHDMI: نوع ماتریس رنگ مناسب را از میان موارد زیر انتخاب کنید:  	
.YUV یا ،RGB ،)خودکار( Auto

e Color Spaceفpاي رنe Dlفقط ورودی HHDMI: نوع ماتریس رنگ مناسب را از میان موارد زیر انتخاب کنید: Auto )خودکار(،  	
  .YUV و RGB )0-255(،  RGB  )16-235(

Dسیگنالe Signal

گزینه های سیگنال را تنظیم کنید.

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

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

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

e H. Positionمو)عیت افق.D: موقعیت افقی تصویر را تنظیم کنید. 	

e V. Positionمو)عیت عموديD: موقعیت عمودی تصویر را تنظیم کنید. 	

e ExitخروDx: از منوی "Signal )سیگنال(" خارج شوید. 	

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

Dیات بیشترiجزe UltraDetail

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

Drسیاه دینامیe Dynamic Black

از این گزینه استفاده کنید تا روشنایی تصویر را تنظیم کرده و بهترین کنتراست را داشته باشید.

Dحالت روشناییe Brightness Mode

تنظیمات حالت روشنایی را تنظیم کنید.

e BrightروشنD: گزینه "Bright )روشن(" را برای افزایش میزان روشنایی انتخاب کنید. 	

 .e Ecoحالت صرفو جوD.i: گزینه "Eco. )حالت صرفه جوئl(" را برای کم کردن نور المپ انتخاب کنید که در نهایت باعث صرفه جویی  	
در مصرف برق و افزایش عمر مفید المپ می شود.

Dنظیم مجدد:e Reset

تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تطبیق رنگ برگردانید.

منوی بازی ار:قا یافتو
این ویژگی را فعال کنید تا در حین انجام بازی، تعداد دفعات پاسخ )تأخیر وروید( به 15.7 دقیقه در ثانیه* کاهش یابد.
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:وجوت  

*فقط برای سیگنال های 1080p 240Hz است.	 

"تأخیر ورودی" بر اساس سیگنال در جدول زیر توضیح داده شده است:	 

مقادیر در این جدول ممکن است کمی تغییر کنند.	 

1080P 240 هر:ز1080P 120 هر:ز1080P 60 هر:ز1440P 60 هر:ز4K 60 هر:ز

15,7 میلی ثانیه18,2 میلی ثانیه23,8 میلی ثانیه25,8 میلی ثانیه25,8 میلی ثانیه

منوی سو بعدی
Dعیت سو بعدیrوe 3D Mode

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

Dنظیم حالت سو بعدی:e 3D Sync Invert

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

Dالب سو بعدی(e 3D Format

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

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

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

e Top and Bottomباo و پایینD: سیگنال سه بعدي را در قالب "Top and Bottom )باال و پایین(" نمایش دهید. 	

e Frame Sequential:ر:یب فریمD: سیگنال سه بعدي را در قالب "Frame Sequential )ترتیب فریم(" نمایش دهید. 	

e Frame Packingبستو بندی کادرD: سیگنال سه بعدي را در قالب "Frame Packing )بسته بندی کادر(" نمایش دهید. 	

Dعیت از سو بعدی بو دوبعدیrغییر و:e 3D -> 2D

برای تعیین نحوه ای که محتوای سه بعدی باید روی صفحه ظاهر شود، از این گزینه استفاده کنید.

e 3Dسو بعدیD: سیگنال سه بعدي را نمایش دهید. 	

e Lچپe  DچپDت کادرهای چپ محتوای سه بعدي را نمایش دهید. 	

e Rراستe  DراستDت کادر راست محتوای سه بعدي را نمایش دهید. 	

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

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

9:16: این قالب برای ورودی 9:16 کاربرد دارد؛ مانند HDTV و DVD طراحی شده برای تلویزیون صفحه عریض. 	

LBX: این فرمت برای غیر 9x16، منبع عریض و کاربرانی است که از لنزهای 9x16 خارجی برای نمایش نسبت ابعادی 2,35:1 با  	
استفاده از وضوح کامل استفاده می کنند.

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

e Nativeاصل.D: این قالب، تصویر اصلی را بدون تغییر اندازه نشان می دهد. 	

e AutoخودکارD: به صورت خودکار، قالب نمایش را انتخاب می کند. 	
:وجوت  

 	:LBX اطالعات کامل درباره حالت
برخی از فرمت های DVDهای عریض برای تلویزیون های 9x16 تولید نشده اند. در این شرایط، تصویر در صورت پخش در 	 

حالت 16:9 درست دیده نمی شود. در این شرایط، لطفًا سعی کنید برای مشاهده DVD از حالت 3:4 استفاده کنید. اگر محتوا 3:4 
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نباشد، در نمایش 9:16 نوارهای مشکی در اطراف تصویر وجود خواهد داشت. برای این نوع محتوا، شما می توانید برای پر کردن 
تصویر در صفحه 9:16 از حالت LBX استفاده کنید. 

 	 DVD همچنین به شما امکان می دهد تا محتوای 1:2.35 )شامل LBX اگر از لنز خارجی آنامورفیک استفاده می کنید، این حالت
آنامورفیک و منبع فیلم HDTV( مشاهده کنید که عریض آنامورفیک پشتیبان برای نمایش 9x16 در تصویر عریض 1:2,35 

سازگار شده است. در این صورت، نوار مشکی دیده نمی شود. از توان المپ و وضوح عمودی کاماًل استفاده می شود.

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

فرمت "Superwide )بسیار عریض(" را انتخاب کنید.ب( 

تصویر پروژکتور را به درستی روی صفحه تراز کنید.ج( 

:4K UHD جدول مقیاس بندی

9:16480i/p576i/p720p1080i/p2160p صفحو

3x4.2160 × 2880 تغییر اندازه

9x16.2160 × 3840 تغییر اندازه

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

)lاصل( Native 1:1 نگاشت در مرکز.حالت
هیچ مقیاس بندی انجام نمی شود، وضوح نمایش داده شده به منبع ورودی بستگی دارد.

- اگر منبع 3:4 است، نوع صفحه به اندازه 2880 × 2160 تغییر می کند.Auto )خودکار(
- اگر منبع 9:16 است، نوع صفحه به اندازه 3840 × 2160 تغییر می کند.
- اگر منبع 9:15 است، نوع صفحه به اندازه 3600 × 2160 تغییر می کند.

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

)انون نگاشت خودکار:

خودکار/مقیاسوrوh ورودی
38402160وrوh عمودیوrوh افقی

3:4

64048028802160
80060028802160
102476828802160
1280102428802160
1400105028802160
1600120028802160

لپ تاپ عریض
128072038402160
128076836002160
128080034562160

SDTV
72057627002160
72048032402160

HDTV
128072038402160
1920108038402160

منوی ماسr لبو
برای حذف نویز ناشی از رمزگذاری ویدئو در لبه منبع ویدئو از این عملکرد استفاده کنید.
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منوی زوم دیجیتال
از آن برای کوچک یا بزرگ کردن تصویر روی صفحه پخش استفاده کنید.

منوی جابجایی :صویر
موقعیت تصویر نمایش داده شده را به صورت افقی )H( یا عمودی )V( تنظیم کنید.

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

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

منوی صدا
Dبلندگوی داخلیe Internal Speaker

از این گزینه برای فعال یا غیرفعال کردن بلندگوی داخلی استفاده کنید.

e OffخاموشOff" :D )خاموش(" را انتخاب کنید تا بلندگوی داخلی خاموش شود. 	

e OnروشنOn" :D )روشن(" را انتخاب کنید تا بلندگوی داخلی روشن شود. 	
Dبی صداe Mute

برای خاموش کردن موقتی صدا از این گزینه استفاده کنید.

e OffخاموشOff" :D )خاموش(" را انتخاب کنید تا حالت بیصدا غیرفعال شود. 	

e OnروشنOn" :D )روشن(" را انتخاب کنید تا حالت بیصدا فعال شود. 	

عملکرد "Mute )بی صدا(" بر میزان صدای بلندگوی داخلی و خارجی تأثیر می گذارد.:وجوت  

Dدرجو صداe Volume

میزان بلندی صدا را تنظیم کنید.

منوی :نظیم
Dپخش :صویرe Projection

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

منوی :نظیمات oمپ
Dمپo وري كاركردoیادe Lamp Reminder

این عملکرد را برای نمایش یا مخفی کردن پیام هشدار با نمایش پیام تغییر المپ، انتخاب کنید. پیام 30 ساعت پیش از زمان پیشنهاد شده برای تعویض المپ 
ظاهر می گردد.

Dمپo نظیم مجدد:e Lamp Reset

شمارشگر کارکرد المپ )ساعت( پس از تعویض المپ از این طریق مجددًا تنظیم می شود.

منوی :نظیمات فیلتر
Dساعات استفاده از فیلترe Filter Usage Hours

زمان فیلتر را نمایش می دهد.

Dفیلتر جانبی نصب شدe Optional Filter Installed

تنظیمات پیام هشدار را تنظیم کنید.
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e YesبلوD: پیام هشدار را پس از 500 ساعت استفاده نمایش می دهد. 	
"Filter Usage Hours )ساعات استفاده از فیلتر( / Filter Reminder )یادآوري كننده تعویض فیلتر( / Filter Reset )تنظیم مجدد فیلتر(" :وجوت  

فقط زمانی نمایش داده می شود که "Optional Filter Installed )فیلتر جانبی نصب شد(" "Yes )بله(" باشد.

e NoخیرD: پیام هشدار را خاموش کنید. 	

Dوري كننده :عویض فیلترoیادe Filter Reminder

این عملکرد را برای نمایش یا مخفی کردن پیام هشدار با نمایش پیام تغییر فیلتر، انتخاب کنید. گزینه های 300hr  )300 ساعت(، 500hr  )500 ساعت(، 
800hr  )800 ساعت( و 1000hr  )1000 ساعت( موجود هستند.

Dنظیم مجدد فیلتر:e Filter Reset

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

منوی :نظیمات روشن/خاموش
Dروشن كردن مستقیمe Direct Power On

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

DDد)یقوe خاموش شدن خودکارe Auto Power off Dmin.e 

مقدار زمان تایمر شمارش معکوس را تنظیم می کند. زمانی که هیچ سیگنالی به پروژکتور ارسال نشود، تایمر شمارش معکوس فعال می شود. پس از به پایان 
رسیدن شمارش معکوس )بر حسب دقیقه(، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود.

D.حدا)ل زمان خاموشe .حدا)ل زمان خاموش Sleep Timer Dmin.e 

تایمر خواب را پیکربندی کنید.

 Sleep Timer Dmin.e حدا)ل زمان خاموش. eحدا)ل زمان خاموش.Dت مقدار زمان تایمر شمارش معکوس را تنظیم می کند. چه سیگنال  	
به پروژکتور ارسال شود و چه سیگنال ارسال نشود، تایمر شمارش معکوس فعال می گردد. پس از به پایان رسیدن شمارش معکوس )بر 

حسب دقیقه(، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود.
هر بار که پروژکتور خاموش می شود، تایمر خواب بازنشانی می شود.:وجوت  

e Always Onهمیشو روشنD: عالمت بزنید تا تایمر خواب همیشه روشن باشد. 	

Dمنوی امنیتe Security Menu
Dایمنیe Security

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

e OffخاموشD: با انتخاب "Off )خاموش("، می توانید بدون وارد کردن رمز عبور پروژکتور را روشن کنید. 	

e OnروشنD: برای استفاده از تایید امنیتی در هنگام روشن کردن پروژکتور، "On )روشن(" را انتخاب کنید. 	

D.ایمر ایمن:e Security Timer

می توانید عملکرد زمان )Month )ماه(/Day )روز(/Hour )ساعت(( را برای تنظیم تعداد ساعات استفاده از پروژکتور انتخاب کنید. پس از گذشت این 
زمان، از شما خواسته می شود که رمز عبور خود را دوباره وارد کنید.

Dغییر کلمو عبور:e Change password

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

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

منوی :نظیمات راه دور
Dعملمرد مادون )رمزe IR Function

تنظیمات عملكرد مادون قرمز را تنظیم کنید.

e OnروشنOn" :D )روشن(" را انتخاب کنید تا پروژکتور با استفاده از کنترل از راه دور از گیرنده های مادون قرمز باال و پایین شروع به کار کند. 	
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e FrontجلوFront" :D )جلو(" را انتخاب کنید تا پروژکتور با استفاده از کنترل از راه دور از گیرنده مادون قرمز جلو شروع به کار کند. 	

e TopباTop" :Do )باال(" را انتخاب کنید، پروژکتور می تواند با استفاده از کنترل از راه دور از طریق گیرنده IR باالیی کار کند. 	

e OffخاموشOff" :D )خاموش(" را انتخاب کنید، پروژکتور با استفاده از کنترل از راه دور کار نمی کند. با انتخاب "Off )خاموش(" دوباره  	
می توانید از صفحه کلید استفاده کنید.

H3 كاربرe User3 /D2 كاربرe User2 /D1 كاربرe User1

 ،CMS  ،)الگوي تست( Test Pattern بین )كاربر 3( User3 یا  ،)كاربر 2( User2  ،)1 كاربر( User1 عملکرد پیش فرض را برای
 Color Temp. )انتخاب حالتهاي رنگ(، گاما،  Auto Source )منبع اتوماتیک(،  Projection )پخش تصویر(،  Lamp Settings )تنظیمات المپ(، 

 Digital Zoom )بزرگ نمایی دیجیتال(،  Dynamic Range  ،MHL )محدوده پویا(،  یا Dynamic Black )سیاه دینامیک( اختصاص دهید.

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

منوی راه انداز 12 ولت
برای فعالسازی یا غیرفعال سازی چرخ نگهدات از این قابلیت استفاده کنید.

فیش کوچک 3,5 میلی متری که خروجی 12 ولت و 500 آمپر )حداکثر( دارد برای کنترل سیستم تأخیر.:وجوت  

+12V

GND

e OnروشنOn" :D )روشن(" را برای فعال کردن حالت راه اندازی انتخاب کنید. 	

e OffخاموشOff" :D )خاموش(" را برای غیرفعال کردن حالت راه اندازی انتخاب کنید. 	

منوی گزینو ها
Dزبانe Language

منوی OSD چند زبانه را از بین زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، پرتغالی، چینی ساده، ژاپنی، کره ای و روسی انتخاب کنید.

Dنظیمات منو:e Menu Settings

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

e Menu LocationمRان منوD: محل قرار گرفتن منو روی صفحه نمایش را انتخاب کنید. 	

e Menu Timer:ایمر منوD: مدت زمان نمایش منوی OSD را بر روی صفحه تنظیم کنید. 	

Drمنبع ا:وما:یe Auto Source

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

Dمنبع ورودیe Input Source

منبع ورودی را بین HDMI 2.0 ،HDMI 1.4 و VGA انتخاب کنید.

Dار:فاع زیادe High Altitude

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

Dفل حالت نمایش(e Display Mode Lock

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

Dفل كلید(e Keypad Lock

وقتی عملکرد قفل صفحه کلید "On )روشن(" است، صفحه کلید قفل خواهد شد. با این حال، پروژکتور با استفاده از کنترل از راه دور می تواند کار کند. با 
انتخاب "Off )خاموش(" دوباره می توانید از صفحه کلید دوباره استفاده کنید.
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Dپنهان كردن اطالعاتe Information Hide

برای مخفی کردن پیام اطالعاتی این عملکرد را فعال کنید.

e OffخاموشD: گزینه "Off )خاموش(" را برای نمایش پیام "در حال جستجو" انتخاب کنید. 	

e OnروشنD: برای مخفی کردن پیام اطالعاتی، "On )روشن(" را انتخاب کنید. 	
Dلوگوe Logo

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

e Defaultپیش فرDe: صفحه شروع پیش فرض. 	

e NeutralخنD.u: لوگو در صفحه راه اندازی نمایش داده نمی شود. 	

Dزمینو lرنe Background Color

وقتی هیچ سیگنالی موجود نیست از این عملکرد برای نمایش رنگ های آبی، قرمز، سبز، خاکستری یا هیچکدام از این موارد استفاده کنید.

HDMI 1.4 EQ

مقدار EQ پورت HDMI را روی HDMI1.4 تنظیم کنید.

HDMI 2.0 EQ

مقدار EQ پورت HDMI را روی HDMI 2.0 تنظیم کنید.

:وجوت  
 	 HDMI داده سیگنال را تجزیه و تحلیل می کند و انحراف ایجاد شده به دلیل از بین رفتن سیگنال هنگام استفاده از کابل های HDMI EQ

طوالنی را از بین می برد. گیرنده HDMI همچنین شامل مدار تنظیم زمانبندی است که تغییرات زمانی را از بین برده، سیگنال HDMI را 
روی بهترین سطح جابجایی بازیابی می کند.

برای 3840x2160@60 هرتز پیشنهاد می شود از کابل HDMI کمتر از 5 متر/16 فوت استفاده کنید. اگر کابل HDMI بلندتر از 5 متر / 	 
16 فوت باشد، توصیه می کنیم حتمًا از کابل Active Fiber HDMI یا تقویت کننده/تکرار کننده سیگنال استفاده کنید.

 	 HDMI کمتر از 15 متر / 50 فوت استفاده کنید. اگر کابل HDMI 3840@24/25/30 هرتز پیشنهاد می شود از کابلx2160 برای
کمتر از 15 متر / 50 فوت است، اکثر کابل های مسی قابل استفاده هستند. اگر طول آن بیشتر از 15 متر / 50 فوت است یا اگر مشکلی در 

همگامسازی سیگنال دارید، توصیه می کنیم حتمًا از کابل Active Fiber HDMI یا توقیت کننده/تکرار کننده سیگنال استفاده کنید.

برای اطمینان از وجود بهترین کیفیت تصویر و جلوگیری از ایجاد خطاهای اتصال، توصیه می کنیم از کابل های High Speed یا 	 
Premium Certified تا حداکثر 5 متری استفاده کنید.

منوی بازنشانی
Dرا مجددا :نظیم کنید OSDe  Reset OSD

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

Deنظیم مجدد برروی :نظیمات پیش فر:e Reset to Default

تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای همه تنظیمات بر می گرداند.
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منوی اطالعات
اطالعات پروژکتور را همانطور که در زیر فهرست شده است مشاهده کنید:

Regulatory )تنظیم کننده(	 

Serial Number )شماره سریال(	 

Source )منبع(	 

Resolution )وضوح(	 

Refresh Rate )سرعت تازه سازی(	 

Display Mode )حالت نمایش(	 

Light Source Hours )ساعت های منبع نور(	 

Projector ID )شناسه پروژكتور(	 

Color Depth )عمق رنگ(	 

Color Format )فرمت رنگ(	 

Filter Usage Hours )ساعات استفاده از فیلتر(	 

Brightness Mode )حالت روشنایی(	 

FW Version )نسخه نرم افزار(	 
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نگهداری

Dفقط پرسنل مسئول :عمیراتe عویض چراغ:
پروژکتور به صورت خودکار تشخیص می دهد که طول عمر المپ چقدر است و وقتی به پایان طول عمر المپ رسید، پیامی روی صفحه نمایش داده می شود.

با نمایش این پیام، لطفًا با فروشنده محلی یا مرکز خدمات تماس بگیرید تا هرچه سریعتر المپ را تعویض کنند. قبل از تعویض المپ، بررسی کنید پروژکتور 
خاموش باشد، سیم برق را جدا کنید و بررسی کنید پروژکتور به مدت حداقل 30 دقیقه خنک شده باشد و چراغ نیز کاماًل خنک باشد.

هشدار: در صورتی که پروژکتور به سقف وصل است، لطفًا در هنگام باز کردن صفحه دسترسی المپ با احتیاط عمل کنید. در صورتی که 
المپ پروژکتور متصل به سقف را تعویض می کنید، پیشنهاد می شود از عینک محافظ استفاده نمایید. مراقب باشید تا در صورت وجود قطعات 

شل درون دستگاه، قطعات از پروژکتور به بیرون پرتاب نشوند.

هشدار: محفظه المپ گرم است! پیش از تعویض المپ، اجازه دهید خنک شود!

هشدار: برای کاهش خطر بروز صدمات جسمی، مدول المپ را نیندازید یا به المپ دست نزنید. المپ در صورت افتادن ممکن است شکسته 
شده و باعث بروز صدمات جسمی شود.
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نگهداری

Dادامو داردe مپo عویض:

٣

٢

١

۶

۴ ۵

مراحل انجام کار:

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

حداقل 30 دقیقه به پروژکتور فرصت دهید تا خنک شود.- 2

سیم برق را جدا کنید.- 3

پیچ را از روی روکش باالیی باز کنید. 1- 4

روکش المپ را بردارید. 2- 5

پیچ روی مادول المپ را بردارید. 3- 6

دسته المپ را بلند کنید. 4- 7

سیم المپ را بردارید. 5- 8

مادول المپ را به دقت جدا کنید. 6- 9

برای تعویض مدول المپ، مراحل باال را از انتها به ابتدا انجام دهید.- 10

پروژکتور را روشن کنید و تایمر المپ را ریست کنید.- 11
تنظیم مجدد المپ: )i( دکمه "Menu )منوی ("  را فشار دهید سپس "Setup )راه اندازیiii(  ")( و - 12

"Lamp Settings )تنظیمات المپiv(  ")( و"Lamp Reset )تنظیم مجدد المپv(  ")( و "Yes )بله(" را انتخاب کنید.

:وجوت  
در صورتی که پوشش المپ بر روی پروژکتور قرار نگرفته است، نمی توان پروژکتور را روشن کرد.	 
محیط شیشه ای المپ را لمس نکنید. چربی دست می تواند باعث شکستن المپ شود. در صورتی که به طور تصادفی مدول المپ را لمس 	 

کردید، از یک پارچه خشک برای تمیز کردن آن استفاده کنید.
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نگهداری

نصب و :میز کردن فیلتر گرد و خاک

نصب فیلتر گرد و خاک

١

٢

:وجوت  

فیلترهای گرد و خاک فقط در برخی مناطق که گرد و خاک زیادی در آنها وجود دارد الزم است.	 
در منطقه آمریکای شمالی نیازی به استفاده از فیلترهای گرد و خاک وجود ندارد.	 

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

بیشتری تمییز کنید.

مراحل انجام کار:

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

سیم برق را جدا کنید.- 2

قسمت فیلتر گرد و خاک را به کناره ها بکشید تا جدا شود و از سمت راست پروژکتور خارج شود. 1- 3

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

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

١
٢
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رزولوشن های سازگار

سازگاری :صویر

وrوhسیگنال
SDTV480i/p ،576i/p
HDTV)60/50/24 هرتز( 1080p ،)60/50 هرتز( 1080i ،)720 )60/50 هرتزp
UHD)2160 )60/50/24 هرتزp

زمانبندی ویدیویی د)یق

:وجومیزان بازسازی eهر:زDوrوhسیگنال
SDTV )480i(480 × 64060

برای ترکیبی

SDTV )480p(480 × 64060
SDTV )576i(576 × 72050
SDTV )576p(576 × 72050
HDTV )720p(720 × 128060/50
HDTV )1080i(1080 × 192060/50
HDTV )1080p(1080 × 192060/50/24
UHD )2160p(2160 × 384060/50/244K UHD برای

سازگاری کامپیو:ر

وrوhسیگنال
سرعت :ازه سازیفرکانD افقی
Dکیلوهر:زeDهر:زeنالوگدیجیتالویدیوoوجو:

VGA

400 x 72031.570 √√ 

400 x 72037.985 √√ 
576 x 720 50 √√ 

480 x 64031.560 √√ 
480 x 640 67 √√ 
480 x 64037.972.8 √√72 هرتز
480 x 64037.575 √√ 
480 x 64043.385 √√ 

 SVGA

600 x 80035.256.3 √√ 56 هرتز
600 x 80037.960.3 √√60 هرتز
600 x 80046.975 √√ 
600 x 80048.172.2 √√72 هرتز
600 x 80053.785.1 √√85 هرتز
624 x 832 75 √√ 

 XGA

768 x 102448.460 √√ 
768 x 102456.570.1 √√70 هرتز 
768 x 10246075 √√ 
768 x 102468.785 √√ 
768 x 1024 120 N/A√ 
864 x 1152 75 √√ 

HD720
720 x 1280 50 √√ 
720 x 1280 60 √√ 
720 x 128092.62120 N/A√ 

WXGA
768 x 128047.460 √√ 
768 x 1280 75 √√ 
768 x 1280 85 √√ 

WXGA-800800 x 1280 60 √√ 

SXGA
1024 x 12806460 √√ 
1024 x 12808075 √√ 
1024 x 128091.185 √√ 

SXGA+1050 x 1400 60 N/A√ 
UXGA1200×16007560 √√ 
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وrوhسیگنال
سرعت :ازه سازیفرکانD افقی
Dکیلوهر:زeDهر:زeنالوگدیجیتالویدیوoوجو:

HD1080
1080 x 1920 24 √√ 
1080 x 1920 50 √√ 
1080 x 1920 60 √√ 

WUXGA)* 1(1200 x 1920 60 √√ 
HDTV1080i×1920 50N/A√√ 

1080i ×1920 60N/A√√ 
1080p×1920 24N/A√√ 
1080p×1920 50N/A√√ 
1080p×1920 60N/A√√ 
720 × 12804560√N/AN/A 
720p×1280 50N/A√√ 
720p×1280 60N/A√√ 

SDTV576 × 72031.350√N/AN/A 
576i × 720 50N/A√√ 
576p × 720 50N/A√√ 
480 × 72031.560√N/AN/A 
480i × 720 60N/A√√ 
480p × 720 60N/A√√ 

:وجوت  

“√“ به این معنی است که این مورد پشتیبانی می شود، "N/A" به این معنی است که این مورد در دسترس نیست.	 
)*1( 1920 ×1200 @60 هرتز فقط از RB پشتیبانی می کند )چشمک زن محدود(.	 

HMace سازگاری کامپیو:ر

hوrو
Macbook سازگاری با Macbook Pro سازگاری با

DIntele
 Power Mac سازگاری با

G5
 Power سازگاری با

Mac G4
oنالوگدیجیتالoنالوگدیجیتالoنالوگدیجیتالoنالوگدیجیتالهر:ز

600 x 80060√√√√N/AN/A√N/A
600 x 80072√√√√N/A√√√
600 x 80075√√√√N/A√√√
600 x 80085√√N/A√N/A√√√
768 x 102460√√√√N/A√√√
768 x 102470√√√√N/A√√√
768 x 102475√√√√N/A√√√
768 x 102485√√√√N/A√√√
720 x 128060√√√√N/A√√√
768 x 128060√√√√N/AN/AN/A√
768 x 128075N/A√N/A√N/A√√√
768 x 128085N/A√N/A√N/AN/AN/A√
800 x 128060N/A√N/A√N/A√√√
1024 x 128060√N/AN/A√N/A√√√
1024 x 128075√N/AN/A√N/A√√N/A
1080 x 192060√N/AN/A√N/A√√√

)1*(1200 x 192060√N/AN/A√N/A√√√
2160 x 384060        

:وجوت  

“√“ به این معنی است که این مورد پشتیبانی می شود، "N/A" به این معنی است که این مورد در دسترس نیست.	 
)*1( 1920 ×1200 @60 هرتز فقط از RB پشتیبانی می کند )چشمک زن محدود(.	 

HDMI سازگاری با
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نRا:ی برای Macمیزان بازسازی eهر:زDوrوhسیگنال
VGA480 x 64060Mac 60/72/85

SVGA600 x 800120/85/6072Mac 60/72/85
XGA768 x 1024120/85/75/70/60Mac 60/70/75/85

SDTV )480i(480 x 64060 
SDTV )480p(480 x 64060 
SDTV )576i(576 x 72050 
SDTV )576p(576 x 72050 
HDTV )720p(720 x 128060/50Mac 60

WXGA
768 x 128085/75/60Mac 75
800 x 1280120/60Mac 60

WXGA768 x 136660 
WXGA+900 x 144060/120 )RB(Mac 60
SXGA1024 x 128085/75/60Mac 60/75

SXGA+1050 x 140085/60 
UXGA1200 x 160085/75/70/65/60 

HDTV )1080i(1080 x 192060/50 
HDTV )1080p(1080 x 1920120/60/50/30/24Mac 60

WUXGA)1*(1200 x 192060Mac 60RB

WQHD1440 x 256060RB 
 UHD )2160p(2160 x 384060/50/30/24Mac 24/30

2160 x 409660/50/30/24Mac 24

:وجوت  

“√“ به این معنی است که این مورد پشتیبانی می شود، "N/A" به این معنی است که این مورد در دسترس نیست.	 
)*1( 1920 ×1200 @60 هرتز فقط از RB پشتیبانی می کند )چشمک زن محدود(.	 
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زمانبندی سو بعدی برای HDMI1.4b 3D پشتیبانی می شود
Blu-ray 3D برای

)البزمانبندیسرعت فریم پشتیبانی شده دو بعدی
بسته بندی کادر1080p × 1920 در 23,98 / 24 هرتزگزینه 60/59 هرتز:

بسته بندی کادر720p × 1280 در 59,94 / 60 هرتز
کنار به کنار )نیمه(1080i × 1920 در 60/59,94 هرتز

ابتدا و انتها1080p × 1920 در 23,98 / 24 هرتز
ابتدا و انتها720p × 1280 در 59,94 / 60 هرتز

بسته بندی کادر1080p × 1920 در 23,98 / 24 هرتزگزینه 50 هرتز:
بسته بندی کادر720p × 1280 در 50 هرتز
کنار به کنار )نیمه(1080i × 1920 در 50 هرتز

ابتدا و انتها1080p × 1920 در 23,98 / 24 هرتز
ابتدا و انتها720p × 1280 در 50 هرتز

زمانبندی سو بعدی کامپیو:ری

)البزمانبندی
:HDMIترتیب فریم1920 × 1080 در 120 هرتز

1280 × 800 در 120 هرتز
1024 × 768 در 120 هرتز
800 × 600 در 120 هرتز
640 × 480 در 120 هرتز

VGAترتیب فریم1280 × 800 در 120 هرتز
1024 × 768 در 120 هرتز
800 × 600 در 120 هرتز
640 × 480 در 120 هرتز
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اندازه :صویر و فاصلو پخش

طول مورب eاینچD اندازه صفحو 9:16
فاصلو پروژکتور HDeاندازه صفحو عرx e ار:فاع

HHDe افست
DمترeDاینچeDمترeDفوتe

eار:فاععرeلوعریض:لوعریضار:فاععر:DمترeDاینچe
300.660.3725.9714.61-1.05-3.440.020.84
400.890.5034.8619.611.071.413.514.620.031.08

601.330.7552.2929.421.612.115.276.930.041.56

701.550.8761.0134.321.882.466.158.080.051.92
801.771.0069.7339.222.142.827.039.230.052.16
901.991.1278.4444.122.413.177.9110.390.062.40
1002.211.2587.1649.032.683.528.7811.540.072.64
1202.661.49104.5958.833.214.2210.5413.850.083.24
1503.321.87130.7473.544.025.2813.1817.310.104.08
1803.982.24156.8888.254.826.3415.8120.780.124.80
2004.432.49174.3298.055.367.0417.5723.080.145.40
2505.533.11217.89122.576.708.8021.9628.850.176.72

300.66.653.74262.00147.378.05-26.40-0.218.16

نمای باال

 )D( فاصله پروژکتور

پرده نمایش )عرض(

پرده نمایش

پرده نمایش eعر

مورب

اع
ر:ف

ا

پرده نمایش )ارتفاع(

)Hd( افست

 )D( فاصله پروژکتور

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

اتصال پروژکتور به قاب، خصوصیت زیر را داشته باشد:
نوع پیچ: M4 برای اتصال از طریق دو نقطه و M6 برای اتصال از طریق یک نقطه	 
حداقل طول پیچ: 10میلی متر	 

١١
٧٫
٩١

١١
۵٫
٠٨

۵٢
٫٣
٨

٢۶
٩٫
٩٩

٢۴
٧٫
١٧٩۶
٫۵
۴

٩٠
٫۶
٨

١٠١٫٩۴

٢٨٠٫٠٠

١٢۵٫٠٠

۵۵٫۵٠

٧٠۶۵
٣١۴٫٩٩

لنز

واحد:میلی متر
لطفًا به خاطر داشته باشید که خسارت ناشی از نصب اشتباه، باعث ابطال ضمانت می شود.:وجوت  

 هشدار:
در صورتی که قاب مخصوص سقف را از شرکت دیگری خریداری می کنید، لطفًا اطمینان حاصل کنید که از پیچهای با اندازه مناسب 	 

استفاده کنید. اندازه پیچ به ضخامت صفحه قاب بستگی دارد.
اطمینان حاصل کنید که میان سقف و قسمت زیرین پروژکتور حداقل 10 سانتی متر فضا موجود باشد.	 
از نصب پروژکتور در نزدیکی منبع گرمایی خودداری نمایید.	 
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IR کدهای راه دور

ON OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr

فرمت NECکلید
کد کلیدکد مشتری

:وrیحات
بایت 4بایت 3بایت 2بایت 1

برای روشن کردن پروژکتور، فشار دهید.32CD02FDفرمت 1روشن

برای خاموش کردن پروژکتور، فشار دهید.32CD2ED1فرمت 1خاموش/روشن

32CD36C9فرمت 1كاربر 1
کلیدهای تعریف شده توسط کاربر. 32CD659Aفرمت 1كاربر 2

32CD6699فرمت 1كاربر 3

برای تنظیم شدت روشنایی تصویر کاربرد دارد.32CD41BEفرمت 1روشنایی

درجه اختالف بین روشنترین و تاریکترین قسمتهای 32CD42BDفرمت 1كنتراست
تصویر را کنترل کنید.

یک حالت نمایش را برای تنظیمات بهینه شده در برنامه 32CD05FAفرمت 1حالت نمایش
های مختلف انتخاب کنید.

تنظیم انحراف 
برای تنظیم انحراف تصویر که در اثر شیب پروژکتور 32CD07F8فرمت 1تصویر

ایجاد می شود، فشار دهید.
نسبت ابعاد 

برای تغییر نسبت ابعادی تصویر نمایش داده شده، فشار 32CD649Bفرمت 1تصویر
دهید.

برای فعالسازی/غیرفعالسازی عملکرد حالت سه بعدی، 32CD8976فرمت 1سه بعدی
این دکمه را فشار دهید.
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فرمت NECکلید
کد کلیدکد مشتری

:وrیحات
بایت 4بایت 3بایت 2بایت 1

صدا موقتًا خاموش/روشن می شود.32CD52ADفرمت 1بی صدا

به صورت خودکار میزان روشنایی تصویر را تنظیم می 32CD44BBفرمت DB1 )سیاه پویا(
کند تا بهترین کنتراست ایجاد شود.

مقدار زمان تایمر شمارش معکوس را تنظیم می کند.32CD639Cفرمت 1تایمر خواب

برای افزایش بلندی صدا تنظیم کنید.32CD11EEفرمت 2درجه صدا +
32CD11EEفرمت 2▲

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

32CD10EFفرمت 2◄
32CD12EDفرمت 2►
32CD14EBفرمت 2▼

"منبع ورودی تصویر" را فشار دهید تا بتوانید سیگنال 32CD10EFفرمت 2منبع
ورودی مورد نظر را انتخاب نمایید.

انتخاب خود را تایید کنید.32CD0FF0فرمت 1کلید "تایید"

به صورت خودکار پروژکتور را با منبع ورودی تطبیق 32CD12EDفرمت 2انطباق مجدد
می دهد.

برای کاهش بلندی صدا تنظیم کنید.32CD14EBفرمت 2درجه صدا -
فهرست عملكرد 

منوهای روی صفحه پروژکتور را نمایش داده یا از آنها 32CD0EF1فرمت 1دستگاه
خارج می شود.

 HDMI1
)HDMI 1.4(1 32فرمتCD16E9 HDMI 1 را فشار دهید تا منبع از رابط "HDMI1"

انتخاب شود.
 HDMI2

)HDMI 2.0(1 32فرمتCD30CF HDMI 2 را فشار دهید تا منبع را از رابط "HDMI2"
انتخاب کنید.

VGA11 32فرمتCD1BE4.انتخاب شود VGA را فشار دهید تا منبع از رابط "VGA1"
VGA21 32فرمتCD1EE1بدون عملکرد

بدون عملکرد32CD1CE3فرمت 1ویدیو

YPbPr1 32فرمتCD17E8بدون عملکرد
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عیب یابی
در صورتی که مشکلی برای پروژکتور شما پیش آمد، لطفًا به اطالعات زیر رجوع کنید. در صورتی که مشکل برطرف نشد، لطفًا با فرشونده محلی خود یا 

مرکز خدمات محلی تماس بگیرید.

مشRالت مربوط بو :صویر

عدم نمایش تصویر روی صفحه  

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

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

چک کنید که المپ پروژکتور به درستی نصب شده باشد. به بخش "تعویض المپ" در صفحه های 40-41 مراجعه کنید.	 

مطمئن شوید که حالت "بی صدا" فعال نباشد.	 

تصویر خارج از فوکوس است  

كلید چرخان فوكوس روي عدسl پروژكتور را تنظیم كنید. به صفحه 16 مراجعه کنید.	 

مطمئن شوید كه صفحه پخش در فاصله مناسب از پروژکتور قرار گرفته است. )لطفًا به صفحه 47 مراجعه کنید(.	 

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

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

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

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

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

تصویر خیلی کوچک یا خیلی بزرگ است  

اهرم زوم را در باالی پروژکتور تنظیم کنید.	 

پروژکتور را به پرده نزدیک یا از آن دور کنید.	 

"منو" را در صفحه پروژکتور فشار دهید، به "Display )صفحه نمایش(--<Aspect Ratio )نسبت ابعاد تصویر(" بروید. تنظیمات 	 
متفاوتی را امتحان کنید.

گوشه های تصویر پریده است:  

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

تصویر وارونه است  

"Setup )راه اندازی(--<Projection )پخش تصویر(" را از صفحه نمایش داده شده انتخاب کرده و جهت پخش را تنظیم کنید.	 

تصویر دوتایی مات  

بررسی کنید “Display Mode )حالت نمایش(” روی سه بعدی تنظیم نشود تا تصویر دو بعدی به صورت مات و دوتایی نشان داده نشود.	 
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سایر مشRالت

پروژکتور به هیچ یک از فرمانهای کنترل پاسخ نمی دهد  

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

المپ خاموش می شود یا صداهای ضربه مانند از خود منتشر می کند  

زمانی که طول عمر مفید المپ به پایان می رسد، المپ خاموش می شود یا صداهای ضربه مانند از خود منتشر می کند.  در این صورت، 	 
پروژکتور تا زمانی که المپ تعویض نشود، روشن نمی شود. برای تعویض المپ، مراحل موجود در بخش "تعویض المپ" را در صفحه 

های 40-41 دنبال کنید.

مشRالت مربوط بو کنترل از راه دور

در صورتی که کنترل از راه دور کار نمی کند  

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

اطمینان حاصل کنید که مانعی میان کنترل از راه دور و پروژکتور نباشد. در محدوده فاصله 7 متری )22 فوت( پروژکتور باشید.	 

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

در صورتی که عمر مفید باتری ها به پایان رسیده است، آنها را تعویض کنید.	 

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 "المپ" به رنگ قرمز در می آید و نشانگر "روشن/آماده باش" با رنگ قرمز چشمک می زند.	 

چراغ نشانگر "درجه حرارت" 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؛ 30 ثانیه صبر کرده و دوباره امتحان کنید. درصورتی که نشامگر هشدار روشن می شود یا چشمک می زند، برای دریافت 

راهنمایی با نزدیکترین مرکز خدمات تماس بگیرید.
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پیام چراغ روشن

پیام
چراغ oمپچراغ درجو حرارتچراغ روشن/oماده بRار

Dرمز(eD.بoeDرمز(eDرمز(e
وضعیت انتظار 

چراغ ثابت)سیم برق ورودی(

روشن )در حال گرم شدن(
چشمک زن

 )0,5 ثانیه خاموش 
/ 0,5 ثانیه روشن(

چراغ ثابتروشن شدن دستگاه و روشنایی المپ

حالت خاموش )در حال خنک شدن( 

چشمک زن 
 )0,5 ثانیه خاموش 

/ 0,5 ثانیه روشن(. وقتی 
پنکه خنک کننده خاموش می 
شود، دوباره به شکل چراغ 

ثابت قرمز در می آید.
چراغ ثابتچشمک زنخطا )نقص المپ(
چشمک زنچشمک زنخطا )خرابی فن(

چراغ ثابتچشمک زنخطا )درجه حرارت باال(
وضعیت انتظار

چشمک زن)حالت کپی کردن(

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

روشنایی )چراغ روشن(
چشمک زن

)3 ثانیه روشن / 1 ثانیه 
خاموش(

روشنایی )چراغ خاموش(
چشمک زن

)1 ثانیه روشن / 3 ثانیه 
خاموش(
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خاموش کردن:	 

هشدار دما:	 

هشدار المپ:	 

فن کار نمی کند:	 

FAN LOCKED )دش لفق نف(

خارج از محدوده نمایش:	 

هشدار خاموش شدن دستگاه:	 
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مشخصات
:وrیحاتنوری

حداکثر رزولوشن

- گرافیک تا حداکثر 2160p در 60 هرتز

)RB( 1980 × 1200 در 60 هرتز :HDMI 1.4 :حداکثر رزولوشن -
2160p :HDMI 2.0 در 60 هرتز

)با/بدون فعال کننده( 1920 × 1080 وضوح اصلی
زوم دستی و فوکوس دستیلنز

34,1 اینچ تا 302,4 اینچ، عرض بهینه سازی شدهاندازه تصویر )مورب(
1,2 تا 8,1 متر، مقدار بهینه سازی شده 1,61 مترفاصله پخش

105% ~ 115%، مقاومت +/-5%مقدار تحمل آفست لنز

:وrیحاتالRتریRی

ورودی ها

HDMI V1.4 -
HDMI V2.0 / HDCP2.2 / MHL 2.1 -

VGA IN -
- ورودی صدا 3.5 میلی متر

)MStar برای برق 5 ولت و 1,5 آمپر / ارتقای نرم افزار( USB-A -
- USB 2.0 )برای ارتقای نرم افزار(
)D-SUB نرینه )9 پینی RS232C -

خروجی ها
-  Audio Out  3,5 میلی متر

- PCM ( SPDIF Out دو کاناله استریو(
- راه انداز 12 ولت )فیش 3.5 میلی متری(

1073.4 میلیون رنگتکثیر رنگ

سرعت اسکن
31,0 ~ 135,0 KHz :سرعت اسکن افقی

24 ~ 120 Hz :سرعت اسکن عمودی
بلندگوی داخلی 10 واتبلندگوی داخلی

100 - 240 ولت ±10%،  برق متناوب 60/50 هرتزشرایط برق
3,5Aجریان ورودی

:وrیحاتمRانیRی
جلو، عقب، سقف - باال، عقب - باالجهت نصب

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع( 
)بدون لنز(

- 315 × 270 × 115 میلی متر )بدون پایه(
- 315 × 270 × 118 میلی متر )با پایه(

3,9 تا 0,5 کیلوگرم وزن
عملکرد در دمای 5 تا 40 درجه سانتی گراد، رطوبت 10% تا 85% )بدون میعان(شرایط محیطی

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

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

services@optoma.com  www.optomausa.com

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

services@optoma.com  www.optomausa.com

oمریRای o:ین
888-289-6786  47697 Westinghouse Drive,
510-897-8601  Fremont, CA 94539, USA

services@optoma.com  www.optomausa.com

اروپا
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills,

Hemel Hempstead, Herts,
+44 )0( 1923 691 800  HP1 2UJ, United Kingdom
+44 )0( 1923 691 888   www.optoma.eu

service@tsc-europe.com  +44 )0(1923 691865 :تلفن خدمات

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

 The Netherlands
  www.optoma.nl

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

savoptoma@optoma.fr   92100 Boulogne Billancourt, France

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

  Spain

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

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

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

 info@optoma.no    Norway

 PO.BOX 9515
3038 Drammen

Norway

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

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

  korea.optoma.com
 

ژاپن
東京都足立区綾瀬3-25-18

info@os-worldwide.  株式会社オーエス

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

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

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

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

lکن lهن
Unit A, 27/F Dragon Centre,

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

www.optoma.com.hk   Kowloon, Hong Kong

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