جهاز العرض

M403W/M363W/M323W/
M403X/M363X/M323X/M283X/
M353WS/M303WS/M333XS/
M403H/M323H
دليل االستخدام

. في منطقة أمريكا الشماليةM323H  وM303WS  وM403W ال ُتوزع الطرازات
رقم الطراز
،NP-M363X ،NP-M403X ،NP-M323W ،NP-M363W ،NP-M403W
،NP-M333XS ،NP-M303WS ،NP-M353WS ،NP-M283X ،NP-M323X
NP-M323H ،NP-M403H
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• تعد  DLPمن العالمات التجارية لشركة .Texas Instruments
•  Appleو Macو Mac OSو MacBookهي عالمات تجارية تابعة لشركة  ،Apple Inc.وهي مسجلة في الواليات المتحدة األمريكية وغيرها من الدول.
•  App Storeهي عالمة خدمة من شركةApple Inc.
•  IOSهي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجّ لة لشركة  Ciscoفي الواليات المتحدة وغيرها من الدول ،وهي مستخدَمة بموجب ترخيص.
•  Microsoftو Windowsو Windows Vistaو Windows 7و Internet Explorerو .NET Frameworkو PowerPointهي عالمات تجارية
مسجلة أو عالمات تجارية تابعة لشركة  Microsoftفي الواليات المتحدة و/أو غيرها من الدول.
•  Intelو Intel Coreعالمتان تجاريتان لشركة  Intel Corporationفي الواليات المتحدة و/أو غيرها من الدول.
•  MicroSaverهي عالمة تجارية مسجلة لشركة  Kensington Computer Products Groupوهي إحدى الشركات التابعة لشركة .ACCO Brands
• يستخدم نظام تشغيل  Virtual Remote Toolبرنامج  ،WinI2C/DDC libraryوهو أحد منتجات شركة .© Nicomsoft Ltd
•	شعار  HDMIو  HDMI High-Definition Multimedia Interfaceهي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC
في الواليات المتحدة والدول األخرى.

•  PJLinkهي إحدى العالمات التجارية المتقدمة بطلب للحصول على حقوق العالمات التجارية في اليابان والواليات المتحدة األمريكية والعديد من الدول والمناطق
األخرى.
• ® Wi-Fiو® Wi-Fi Allianceو®) Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2هي عالمات تجارية مسجلة لدى .Wi-Fi Alliance
•  Blu-rayهي عالمة تجارية لدى مؤسسة .Blu-ray Disc Association
•  CRESTRONو ROOMVIEWعالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة  Crestron Electronicsفي الواليات المتحدة وغيرها من الدول.
•  Ethernetهي إما عالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية لشركة .Fuji Xerox Co., Ltd
•  Google Playو  Androidهي عالمات تجارية لشركةGoogle Inc.
• قد تعد أسماء المنتجات وشعارات الشركات األخرى المذكورة في هذا الدليل عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمالكيها.
• تراخيص برنامج GPL/LGPL
يشتمل هذا المنتج على برنامج يحمل رخصة جنو العمومية ( )GPLورخصة جنو العمومية الصغرى ( )LGPLوغيرهما.
لمزي ٍد من المعلومات حول كل برنامج ،يرجى الرجوع إلى ملف “ ”readme.pdfالموجود داخل مجلد “ ”about GPL&LGPLبالقرص المدمج المرفق مع الجهاز.

مالحظات
بشكل جزئي أو كلي دون الحصول على تصريح بذلك.
( )1ال يجوز طباعة محتويات دليل االستخدام هذا
ٍ
( )2محتويات هذا الدليل عرضة للتغيير دون إخطار مسبق.
( )3روعي إعداد هذا الدليل بعناية بالغة؛ ومن ث ّم يرجى االتصال بنا عند مالحظة أية نقاط مثيرة للشك أو أخطاء أو أجزاء محذوفة.
( )4بخالف ما تنص عليه المادة ( ،)3لن تتحمل شركة  NECأية مسؤولية عن أية مطالبات تتعلق بخسارة األرباح أو أي أمور أخرى تنجم عن استخدام جهاز العرض.

معلومات مهمة
احتياطات السالمة

االحتياطات

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام جهاز عرض  NECواالحتفاظ به في متناول يديك للرجوع إليه مستقبالً.
تنبيه

تنبيه

إليقاف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي ،تأكد من فصل المقبس من مأخذ التيار الكهربائي.
ينبغي تركيب مقبس مأخذ التيار الكهربائي أقرب ما يمكن إلى الجهاز بحيث يسهل الوصول إليه.

تجنب فتح الغطاء الخارجي للجهاز للحيلولة دون التعرض لصدمة كهربائية.
توجد مكونات عالية الفولطية بالداخل.
لذا يجب الرجوع إلى فنييِّ الصيانة المؤهلين إلجراء عمليات الصيانة.
يشير هذا الرمز إلى تحذير المستخدم من وجود فولطية غير معزولة داخل الوحدة يمكنها إحداث صدمة كهربائية؛ لذا من الخطر مالمسة أي جزء
من األجزاء الموجودة داخل هذه الوحدة.
ينبه هذا الرمز المستخدم إلى وجود معلومات مهمة حول تشغيل الوحدة وصيانتها.
يجب قراءة هذه المعلومات بعناية لتجنب حدوث مشكالت.

تحذير :تجنب تعريض هذه الوحدة لمياه األمطار أو الرطوبة تفاديًا لنشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
وتجنب أيضًا استخدام مقبس الوحدة مع كبل إطالة أو أي مأخذ آخر للتيار الكهربائي ،إال إذا كان باإلمكان إدخال شعب المقبس في هذا المقبس أو المأخذ
إدخاالً كامالً.

التخلص من الجهاز المستعمل
ينص التشريع األوروبي المطبق في كل الدول األعضاء في االتحاد األوربي على التخلص من مخلفات المنتجات الكهربائية واإللكترونية التي تحمل
العالمة (الموجودة إلى جهة اليمين) بعي ًدا عن الفضالت المنزلية العادية .ويشمل ذلك أجهزة العرض الضوئي وملحقاتها الكهربائية أو المصابيح .لذا
عند التخلص من مثل هذه المنتجات ،يرجى اتباع إرشادات السلطات المحلية في بلدك و/أو استشارة المتجر الذي ابتعت منه المنتج.
نحو مالئم بعد جمعها؛ حيث يسهم هذا المجهود في تقليل المخلفات والتأثير السلبي لها على
يتم إعادة استخدام المنتجات المستعملة وإعادة تدويرها على ٍ
صحة اإلنسان وعلى البيئة ،مثل الزئبق الموجود في المصابيح ،إلى أقل درجة ممكنة.
ال تنطبق العالمة الموجودة على المنتجات الكهربائية واإللكترونية إال على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي حاليًا.
لالتحاد األوروبي :يشير الصندوق الذي يوضع عليه عالمة  Xأن البطاريات المستخدمة ال ينبغي وضعها مع النفايات المنزلية العادية! فهناك نظام
منفصل لتجميع البطاريات المستخدمة للقيام بعمليتي المعالجة والتدوير على نحو مالئم وبما يتوافق مع القانون.
وف ًقا لتوجيه االتحاد األوروبي  ،2006/66/ECال يمكن التخلص من البطارية بشكل مناسب ،حيث ينبغي فصل البطارية لتجميعها من قبل أحد تقني
الخدمة المحلية.

i

معلومات مهمة
عوامل األمان المهمة
يتمثل الغرض من تعليمات األمان الواردة في إطالة العمر االفتراضي للجهاز وتفادي نشوب الحرائق أو حدوث صدمات كهربائية؛ لذا يرجى قراءتها بعناية ومراعاة
جميع التحذيرات.

التركيب
• ال تضع جهاز العرض في الظروف التالية:
 خارج األبنية فوق سطح أو حامل أو منضدة غير ثابتة. بالقرب من المياه أو الحمامات أو الغرف التي ترتفع بها نسبة الرطوبة. تحت أشعة الشمس المباشرة أو بقرب السخانات أو األجهزة المشعة للحرارة. في بيئة مليئة باألتربة أو الدخان أو البخار. فوق ورقة أو قطعة قماش أو بساط أو سجادة.• ال تقم بتركيبأ و تخزين جهاز العرض في الظروف التالية .عدم االلتزام بذلك قد يتسبب في حدوث خلل وظيفي.
 في المجاالت المغناطيسية القوية. في البيئات التي بها غاز أكال.• إذا كنت ترغب في تركيب جهاز العرض بالسقف ،اتبع ما يلي:
 ال تحاول تركيب الجهاز بنفسك. يجب تركيب جهاز العرض بمعرفة الفنيين المؤهلين لضمان التركيب الصحيح وتقليل خطر اإلصابة الجسدية. وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يكون السقف قويًا بما يكفي لتثبيت الجهاز ،فضالً عن وجوب تركيب الجهاز وف ًقا ألي قوانين محلية خاصة بالمباني. -يرجى االتصال بالموزع للحصول على المزيد من المعلومات.

ii

معلومات مهمة
تحذير
• تجنب استخدام أية أداة بخالف غطاء العدسات المنزلق الخاص بجهاز العرض لتغطية العدسات أثناء تشغيل جهاز العرض.
•

فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة األداة بشكل كبير مما قد يتسبب بدوره في نشوب حريق أو وقوع تلف بسبب الحرارة المنبعثة من خرج الضوء.
تج ّنب تغطية العدسة بغطاء العدسة أو ما يماثله عندما يكون الجهاز مش ّغالً ،فقد يؤدي ذلك إلى انصهار الغطاء بفعل الحرارة المنبعثة من مخرج الضوء.

•

ال تضع أية أجسام ،من شأنها التأثر بالحرارة بسهولة ،أمام عدسة الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى ذوبان تلك األجسام بفعل الحرارة المنبعثة من خرج الضوء.

•

تجنب رش الغازات القابلة لالشتعال إلزالة األوساخ أو الغبار المتراكم على العدسات .علما بأن عدم االلتزام بذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق.

وضع جهاز العرض في وضع أفقي
ينبغي أال تتخطى زاوية ميل جهاز العرض  10درجات ،كما ينبغي عدم تركيب الجهاز بأية طريقة أخرى فوق سطح المكتب وفي تجهيزة السقف ،وإال فسيقل العمر
االفتراضي للمصباح بدرجة كبيرة.

 ۱۰ﺩﺭﺟﺔ

احتياطات الحماية من الحرائق والصدمات الكهربائية
• تحقق من وجود تهوية كافية وعدم انسداد فتحات التهوية لمنع ارتفاع درجة الحرارة داخل جهاز العرض .واحرص على ترك مسافة ال تقل عن  4بوصات
( 10سم) بين جهاز العرض والحائط.
• تجنب لمس منفذ التهوية الموجود على يمين الجانب األمامي (عند رؤيته من األمام)؛ حيث إنه قد يسخن أثناء تشغيل الجهاز وبعد إيقاف تشغيله مباشرة .قد ترتفع حرارة
بعض أجزاء جهاز العرض مؤق ًتا إذا تم إيقاف تشغيله باستخدام زر الطاقة أو في حال فصل وحدة اإلمداد بالتيار المتردد أثناء التشغيل العادي لجهاز العرض.
ينبغي توخي الحذر عند حمل جهاز العرض.

•
•
•
•
•

احرص على تجنب سقوط األجسام الغريبة كدبابيس الورق وقطع الورق الصغيرة داخل جهاز العرض .وال تحاول استرجاع أي منها حال حدوث ذلك .تجنب إدخال أي
أجسام معدنية مثل األسالك أو مفكات البراغي داخل الجهاز .وفي حالة حدوث ذلك ،افصل جهاز العرض فورً ا واستخرج منه هذا الجسم بمعرفة فنييّ الصيانة المؤهلين.
ال تضع أية أجسام فوق جهاز العرض.
ال تلمس مقبس توصيل الطاقة أثناء هبوب العواصف الرعدية؛ فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
روعي تصميم جهاز العرض ليعمل على وحدة إمداد بالطاقة بقدرة  240-100فولت تيار متردد و 60/50هرتز؛ لذا تأكد من توافر هذا الشرط في وحدة اإلمداد
بالطاقة قبل البدء في استخدام الجهاز.
ال تنظر إلى العدسة أثناء تشغيل الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق إصابة بالغة بعينيك.

• احرص على إبعاد أي عناصر مثل العدسة المكبرة عن مسار ضوء الجهاز؛ علمًا بأن الضوء المعروض من العدسة يمكنه التمدد ،ومن ث ّم فإن أي جسم غريب له
القدرة على إعادة توجيه مسار الضوء الخارج من العدسة يمكنه التسبب في حدوث نتائج غير متوقعة مثل نشوب الحرائق أو إصابة العينين.
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•
•
•

•

•
•
•
•

تجنب وضع أية أجسام قد تتأثر بالحرارة بسهولة أمام فتحة طرد الهواء الساخن بجهاز العرض.
فقد يؤدي ذلك إلى ذوبان هذه األجسام أو التسبب في إلحاق الحروق بيدك بفعل الحرارة الخارجة من فتحة الطرد.
تجنب رش قطرات المياه على الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق .في حالة تعرض جهاز العرض للبلل ،أوقف تشغيل الجهاز ثم
افصل كبل الطاقة واستعن بأحد فنييّ الصيانة المؤهلين إلجراء الصيانة للجهاز.
ينبغي توخي الحذر عند التعامل مع كبل الطاقة؛ فقد يؤدي استخدام كبل طاقة تالف أو مهترئ إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
 ال تستخدم أية كبالت طاقة بخالف الكبل المرفق. تجنب ثنيّ أو سحب كبل الطاقة بقوة. ال تضع كبل الطاقة أسفل جهاز العرض أو أية أدوات ثقيلة. تجنب تغطية كبل الطاقة بأية مواد لينة أخرى مثل السجاجيد. تجنب تسخين كبل الطاقة. تجنب اإلمساك بكبل الطاقة بأي ٍد مبللة.أوقف تشغيل جهاز العرض وافصل كبل الطاقة واستعن بأحد فنييّ الصيانة المؤهلين إلجراء الصيانة للجهاز في الحاالت التالية:
 عند تعرض كبل الطاقة أو مقبس التيار الكهربائي للتلف أو االهتراء. إذا تسرب أي سائل داخل جهاز العرض أو عند تعرضه لألمطار أو المياه. إذا لم يعمل الجهاز بشكل طبيعي بعد اتباعك للتعليمات الواردة في دليل االستخدام. إذا سقط الجهاز على األرض أو تعرضت حاويته للتلف. إذا ما حدث تغيّر واضح في أداء الجهاز بما يدل على حاجته إلى الصيانة.افصل كبل الطاقة وأية كبالت أخرى قبل حمل جهاز العرض.
أوقف تشغيل الجهاز وافصل كبل الطاقة قبل تنظيف الحاوية أو استبدال المصباح.
أوقف تشغيل الجهاز وافصل كبل الطاقة في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة.
عند استخدام كبل شبكة اتصال محلية (( )LANفي الطرازات التي تحتوي على منفذ :)RJ-45 LAN
حرصًا على سالمتك ،تجنب توصيل منفذ التوصيل بأسالك الجهاز الطرفي التي قد تكون ذات فولطية عالية.

•
•
•
•

تنبيه
تجنب استخدام قاعدة اإلمالة ألغراض أخرى بخالف ما صُنعت ألجله؛ فقد يؤدي سوء االستخدام كسحب قدم اإلمالة أو التعليق على الحائط إلحاق الضرر بالجهاز.
ال ترسل جهاز العرض داخل الحقيبة الجلدية عن طريق خدمة توصيل الطرود أو شحن البضائع؛ فقد يتعرض الجهاز الموجود داخل الحقيبة الجلدية إلى التلف.
اختر [( ]HIGHمرتفعة) في ( Fan Modeنمط المروحة) إذا قمت باستخدام جهاز العرض أليام متتالية( .من القائمة ،اختر [( ]SETUPإعداد)
← [( ]OPTIONS(1)خيارات (( ]FAN MODE[ ← ))1نمط المروحة) ← [( ]HIGHمرتفعة)).
تجنب فصل الطاقة عن الجهاز لمدة  60ثانية بعد إضاءة المصباح وأثناء وميض مؤشر ( POWERالطاقة) باللون األزرق؛ فقد يتسبب ذلك في التلف
المبكر للمصباح.

احتياطات وحدة التحكم عن بعد
•

تو ّخ الحذر عند استخدام وحدة التحكم عن بعد.

•

إذا تعرضت وحدة التحكم عن بعد للبلل ،فامسح عنها المياه فورً ا حتى تجف.

•

تجنب تعرض وحدة التحكم عن بعد للحرارة والرطوبة العاليتين.

•

تجنب إحداث دائرة قصر للبطاريات أو تسخينها أو تفكيكها.

•

تجنب إلقاء البطاريات في النار.

•

أخرج البطاريات من وحدة التحكم عن بعد في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة.

•

تحقق من صحة اتجاه القطبين ( )-/+في البطاريات.

•

تجنب استخدام بطاريات جديدة وقديمة أو استخدام نوعين مختلفين من البطاريات معًا.
تخلص من البطاريات المستعملة وف ًقا للقوانين المحلية.

•
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مالحظة لسكان الواليات المتحدة
يحتوي المصباح الموجود بالجهاز على مادة الزئبق؛ لذا يرجى التخلص منه وف ًقا للقوانين المحلية أو اإلقليمية أو الفيدرالية.

استبدال المصباح
• استخدم المصباح المحدد ،وذلك حرصًا على سالمة وكفاءة الجهاز.
• الستبدال المصباح ،اتبع التعليمات الواردة في صفحة .١٣٣
• تأكد من استبدال المصباح والمرشح عند ظهور رسالة [ THE LAMP HAS REACHED THE END OF ITS USABLE LIFE.
( ]PLEASE REPLACE THE LAMP.انتهاء العمر االفتراضي الستخدام المصباح ،يرجى استبدال المصباح) .إذا واصلت استخدام المصباح بعد نهاية العمر
االفتراضي له ،فقد يتحطم الجزء الزجاجي للمصباح وتتناثر قطع الزجاج داخل حاوية المصباح .تجنب لمس هذه األجزاء الزجاجية؛ فقد يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.
وإذا حدث ذلك ،اتصل بالموزع الستبدال المصباح.

خصائص المصباح
يحتوي جهاز العرض على مصباح تفريغ ألغراض خاصة يعمل كمصدر للضوء.
ومن خصائص المصباح أن درجة سطوعه تقل تدريجيًا مع زيادة ساعات التشغيل ،كما يزيد تكرار تشغيل المصباح وإغالقه من احتمال انخفاض درجة سطوعه.
قد يتفاوت العمر االفتراضي الفعلي للمصباح حسب المصباح الواحد والظروف البيئية واالستخدام.

تنبيه:
• تجنب لمس المصباح بعد استخدامه مباشر ًة؛ حيث يكون ساخ ًنا للغاية .أوقف تشغيل جهاز العرض ثم افصل كبل الطاقة .اترك المصباح لمدة ساعة على األقل حتى
يبرد وتتمكن من لمسه.
• عند إخراج المصباح من جهاز العرض المعلق بالسقف ،تأكد من عدم وجود أي شخص أسفل الجهاز؛ فقد تتساقط بعض قطع الزجاج إذا كان المصباح محتر ًقا.

معلومات حول وضع االرتفاع العالي
•

اضبط [( ]FAN MODEنمط المروحة) على [( ]HIGH ALTITUDEاالرتفاع العالي) عند استخدام جهاز العرض على أوضاع ارتفاع تصل إلى حوالي
 5500قدم 1700/متر أو أكثر.
قد يؤدي استخدام جهاز العرض على ارتفاع  5500قدم  1700 /متر أو أكثر بدون ضبطه على نمط [( ]HIGH ALTITUDEاالرتفاع العالي) إلى ارتفاع
درجة حرارة الجهاز وتوقف تشغيل الجهاز الواقي .وفي حالة حدوث ذلك ،انتظر لمدة دقيقتين قبل تشغيل الجهاز.

•

قد يؤدي استخدام جهاز العرض على ارتفاع أقل من  5500قدم 1700/متر وضبطه على [( ]HIGH ALTITUDEاالرتفاع العالي) إلى التبريد المفرط للمصباح؛
مما يؤدي إلى اهتزاز الصورة .قم بتبديل [( ]FAN MODEنمط المروحة) إلى [( ]AUTOتلقائي).

•

قد يقلل استخدام جهاز العرض على ارتفاع  5500قدم 1700/متر أو أكثر من العمر االفتراضي للمكونات البصرية مثل المصباح.

معلومات حول حقوق طبع ونشر الصور األصلية المعروضة:
يرجى العلم بأن استخدام هذا الجهاز ألغراض الربح التجاري أو جذب االنتباه في أماكن مثل المقاهي أو الفنادق ،باإلضافة إلى استخدام ضغط الصور المعروضة على
الشاشة أو توسعيها باستخدام الوظائف التالية ،قد يثير المخاوف بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر التي يكفلها قانون حقوق الطبع والنشر.
[( ]Aspect Ratioنسبة العرض إلى االرتفاع) و[( ]Keystoneتشوه الصورة) وخاصية التكبير والخصائص المماثلة األخرى.
هذا الجهاز غير مُخصَّص لالستخدام في مجاالت العرض المباشرة بأماكن العرض المرئي ،لذا ينبغي عدم وضع الجهاز في هذه المجاالت تجنبًا للتأثيرات المزعجة
بهذه األماكن.
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معلومات مهمة
وظيفة إدارة الطاقة

جهاز العرض مُزود بوظائف إدارة الطاقة .وللح ّد من استهالك الطاقة ،تم ضبط وظائف إدارة الطاقة ( 1و )2مُسب ًقا وفق إعدادات المصنع على النحو المبين أدناه.
للتحكم في جهاز العرض من خالل جهاز خارجي عبر إحدى شبكات االتصال المحلية “ ”LANأو وصلة كبل تسلسلي ،استخدم قائمة المعلومات المعروضة على
الشاشة لتغيير اإلعدادات للوظيفتين  1و.2

 -1وظيفة ( STANDBY MODEنمط االستعداد) (الضبط المسبق للمصنع( NORMAL :عادي))
للتحكم في جهاز العرض من خالل جهاز خارجي ،اختر [( ]NETWORK STANDBYاستعداد الشبكة) مع [( ]STANDBY MODEنمط االستعداد).
مالحظة:
• عند تحديد الخيار [( ]NORMALعادي) مع [( ]STANDBY MODEنمط االستعداد) ،لن تعمل منافذ التوصيل والوظائف التالية:
منفذ التوصيل ( MONITOR OUTخرج الشاشة) ومنفذ التوصيل ( AUDIO OUTخرج الصوت) ومنفذ ( USB-Bوحدة  )USB-Bووظائف ( LANشبكة
االتصال المحلية) ووظيفة ( Mail Alertالتنبيه عبر البريد) ووظيفة ( DDC/CIبرنامج )Virtual Remote Tool
 -2وظيفة ( AUTO POWER OFFإيقاف تشغيل تلقائي) (الضبط المسبق للمصنع( 1 hour :ساعة واحدة))
للتحكم في جهاز العرض من خالل جهاز خارجي ،حدد [( ]OFFإيقاف) مع وظيفة [( ]AUTO POWER OFFإيقاف تشغيل تلقائي).
مالحظة:
• عند تحديد [ ]1:00مع وظيفة [( ]AUTO POWER OFFإيقاف تشغيل تلقائي) ،يمكنك تمكين جهاز العرض من إيقاف التشغيل تلقائيًا في غضون  60دقيقة
في حال عدم استقبال أي دخل ألية إشارة أو في حال عدم إجراء أية عملية.

االحتياطيات الصحية للمستخدمين المشاهدين للصور ثالثية األبعاد
قبل الشروع في المشاهدة ،تأكد من قراءة احتياطات الرعاية الصحية التي يمكن العثور عليها في دليل االستخدام المرفق بالنظارة الكريستالية المزودة بغطاء أو
المحتوى المتوافق مع خاصية األبعاد الثالثية مثل أقراص  DVDوألعاب الڤيديو وملفات الڤيديو بالحاسب اآللي وما شابه ذلك.
لتفادي حدوث أية أعراض عكسية ،انتبه لما يلي:
• تجنب استخدام النظارة الكريستالية المزودة بغطاء لمشاهدة أية مواد أخرى غير الصور ثالثية األبعاد.
•

اترك مسافة مقدارها  2متر 7/أقدام أو أكثر بين الشاشة والمستخدم؛ إذ قد تتسبب مشاهدة الصورة ثالثية األبعاد من مسافة قريبة للغاية في إجهاد عينيك.

•

تجنب مشاهدة الصور ثالثية األبعاد لفترات زمنية طويلة .واحرص على االستراحة لمدة  15دقيقة أو أكثر بعد كل مشاهدة تمتد لمدة ساعة.

•

إذا كنت تعاني أو يعاني أحد أفراد أسرتك من تاريخ مرضى يتعلق بنوبات الحساسية للضوء ،فعليك التوجه الستشارة الطبيب قبل مشاهدة الصور ثالثية األبعاد.

•

أثناء مشاهدة الصور ثالثية األبعاد ،إذا شعرت بأية وعكة مثل الغثيان والدوار والصداع وإجهاد العينين والرؤية المُغيمة والتشنجات والتخدّر ،فتوقف عن مشاهدتها.
وفي حال استمرار الشعور باألعراض ،توجه الستشارة الطبيب.

•

احرص على مشاهدة الصور ثالثية األبعاد من الجهة األمامية للشاشة؛ إذ قد تؤدي مشاهدتها من إحدى الزوايا إلى الشعور باإلعياء أو إجهاد العينين.

رقم طراز وحدة شبكة االتصال المحلية « »LANالالسلكية
وحدة شبكة االتصال المحلية « »LANالالسلكية هي عنصر اختياري .للعثور على الطراز المناسب لمنطقتك،
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للشركة:
URL: http://www.nec-display.com/global/support/index.html
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 -1مقدمة
 Aما هي محتويات العبوة؟

تأكد من احتواء العبوة على كل العناصر المدرجة .وفي حالة فقدان أيٍ من هذه العناصر ،اتصل بالموزع الخاص بك.
يرجى االحتفاظ بالعبوة األصلية ومحتوياتها الستخدامها عند الحاجة لشحن جهاز العرض.

جهاز العرض

[M403W/M363W/M323W/M403X/
]M363X/M323X/M283X/M403H/M323H

كبل الطاقة
(الواليات المتحدة)7N080236/7N080242 :
(االتحاد األوروبي)7N080022/7N080028 :

][M353WS/M303WS/M333XS

كبل الطاقة
(الواليات المتحدة)7N080240/7N080243 :
(االتحاد األوروبي)7N080027/7N080029 :

الحقيبة الناعمة ()24BS8391

ال تأتي طرز M353WS/M303WS/M333XS
مزودة بحقيبة ناعمة.

بطاريات (عدد  2من نوع )AAA

كبل الكمبيوتر ()VGA
()7N520089

وحدة التحكم عن بعد
()7N901052

• معلومات مهمة
(ألمريكا الشمالية)7N8N6051 :
(للدول األخرى خالف أمريكا الشمالية7N8N6051 :
و)7N8N6061
• دليل اإلعداد السريع
()7N8N6071)/(7N8N6081

القرص المدمج الخاص بجهاز العرض NEC
دليل االستخدام ( )PDFوبرنامج أدوات
المساعدة
()7N952231

ألمريكا الشمالية فقط
الضمان المحدود
للعمالء في أوروبا:
يمكنك االطالع على سياستنا الحالية للضمان الساري عبر
موقع الويب:
www.nec-display-solutions.com

• في هذا الدليل ،يتم شرح الطراز  M403Wبصورة أساسية.
• ومع ذلك توجد اختالفات بسيطة بين الطرازات  M403Wو  M363Wو  M323Wو  M403Xو  M363Xو  M323Xو  M283Xو  M403Hو  ،M323Hعلمًا بأن الرسم التوضيحي ألجسام
أجهزة العرض  M403Wو  M363Wو  M323Wو  M403Xو  M363Xو  M323Xو  M283Xمُس َتخدم ألغراض الشرح.
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 Bمقدمة لجهاز العرض

يتيح لك هذا القسم إمكانية التعرف على جهاز العرض الجديد ويقدم وص ًفا للخصائص ومفاتيح التحكم.

أطيب التهاني لشرائك هذا الجهاز

يُعد هذا الجهاز واح ًدا من أفضل أجهزة العرض المتوافرة حاليًا على اإلطالق؛ حيث يمك ّنك هذا الجهاز من العرض الدقيق للصور حتى  300بوصة ( 150بوصة
للطرازات التي تتمتع بإمكانية اإلسقاط عن قرب) (قياس قطري) عبر الحاسب اآللي الشخصي أو جهاز ( Macالحاسب اآللي المكتبي أو المحمول) أو مشغل VCR
أو  DVDأو الكاميرا الوثائقية.
يمكنك استخدام جهاز العرض أثناء وضعه على منضدة أو عربة ،كما يمكنك استخدامه في عرض الصور من خلف الشاشة ،ويمكن تثبيته بشكل دائم في السقف* ،1كما
يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد السلكيًا.
* 1ال تحاول تثبيت جهاز العرض في السقف بنفسك.
يجب تركيب جهاز العرض بمعرفة الفنيين المؤهلين لضمان التركيب الصحيح وتقليل خطر اإلصابة الجسدية.
وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يكون السقف قويًا بما يكفي لتثبيت الجهاز ،فضالً عن وجوب تركيب الجهاز وف ًقا ألي قوانين محلية خاصة بالمباني .يرجى
االتصال بالموزع للحصول على المزيد من المعلومات.

خصائص الجهاز المميزة:
•

 0.15وات ( 130-100فولت تيار متردد) 0.32/وات ( 240-200فولت تيار متردد) في نمط االستعداد مع تقنية توفير الطاقة
يعمل تحديد الخيار [( ]NORMALعادي) مع [( ]STANDBY MODEنمط االستعداد) من القائمة على تعيين جهاز العرض في نمط توفير الطاقة.
( NORMALعادي) 0.15 :وات ( 130-100فولت تيار متردد) 0.32/وات ( 240-200فولت تيار متردد)
( NETWORK STANDBYاستعداد الشبكة) 2.6 :وات ( 130-100فولت تيار متردد) 2.9/وات ( 240-200فولت تيار متردد)

•

قياس الكربون
تعمل هذه الخاصية على إظهار تأثير توفير الطاقة من حيث تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون (بوحدة الكيلوجرام) عند تعيين [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي)
لجهاز العرض على نمط [( ]AUTO ECOاقتصادي تلقائي) أو [( ]NORMALعادي) أو [( ]ECOاقتصادي).
يتم عرض مقدار خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون في رسالة التأكيد عند إيقاف التشغيل وفي ( INFOمعلومات) بالقائمة المعروضة على الشاشة.

•

عمر المصباح يصل إلى  8000ساعة
يؤدي استخدام ( Eco Modeالنمط االقتصادي) إلى زيادة عمر مصباح جهاز العرض إلى  8000ساعة (وحتى  3500ساعة عند تحديد خيار ECO MODE OFF
(إيقاف تشغيل النمط االقتصادي).
 :M283Xحتى  10000ساعة (وحتى  4500ساعة عند تحديد خيار ( ECO MODE OFFإيقاف تشغيل النمط االقتصادي)).

•

ليست هناك ضرورة الستبدال المرشح
نظرً ا لعدم احتواء جهاز العرض على أية مرشحات ،فليست هناك أية ضرورة الستبدال المرشح.

•

منفذان دخل  HDMIيدعمان اإلشارات الرقمية
يوفر دخل  HDMIاإلشارات الرقمية المتوافقة مع  ،HDCPكما يدعم دخل  HDMIاإلشارة الصوتية.

•

سماعة مضمنة بقدرة  20وات للحلول الصوتية المدمجة /داعمة لدخل الميكروفون
سماعة قوية أحادية صوت بقدرة  20وات توفر مستوى الصوت المطلوب للغرف الكبيرة ،كما يمكن استخدام ميكروفون ديناميكي أو مكثف.

•

تتيح لك وحدة التحكم عن بعد المرفقة تعيين ( CONTROL IDمعرف التحكم) بجهاز العرض.
يمكن تشغيل العديد من أجهزة عرض بشكل منفصل ومستقل بنفس وحدة التحكم عن بعد من خالل تعيين رقم تعريف لكل جهاز عرض.

•

التصحيح التلقائي لتشوه الصورة العمودي
تعمل خاصية التصحيح التلقائي لتشوه الصورة على تمكين جهاز العرض من اكتشاف الميل وتصحيح التشوه العمودي تلقائيًا.

•

عرض USB
يتيح لك استخدام كبل  USBالمتوافر باألسواق (المتوافق مع مواصفات  )USB 2.0توصيل الحاسب اآللي بجهاز العرض ،إرسال الصورة المعروضة بالحاسب
اآللي إلى جهاز العرض دون الحاجة إلى كبل الحاسب اآللي التقليدي (.)VGA
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•

منفذ توصيل  RJ-45مدمج إلمكانية التوصيل السلكي باإلضافة إلى إمكانيات التوصيل الالسلكي
منفذ التوصيل  RJ-45مكون قياسي .يلزم توفير وحدة شبكة اتصال محلية السلكية اختيارية مزودة بطرف  USBلالتصال بشبكة اتصال محلية السلكية.

•

البرامج (برامج المستخدم) المضمنة في القرص المدمج المرفق
يأتي مع جهاز عرض  NECثالثة برامج Virtual Remote Tool :و( Image Express Utility Liteألجهزة Windows/Mac OS)
و( PC Control Utility Pro 4ألنظمةWindows)5/(ألجهزة .)Mac OS
يمكن تشغيل برنامج ( Image Express Utility Liteألنظمة  )Windowsعبر إحدى ذاكرات  USBالمتوافرة في األسواق أو عبر بطاقة  SDدون الحاجة
إلى تثبيت هذا البرنامج على الحاسب اآللي.

•

إمكانية نقل الصوت (ألنظمة  Windowsفقط)
يتيح لك برنامج  Image Express Utility Liteإرسال صورة شاشة الحاسب اآللي إلى جانب الصوت إلى جهاز العرض من خالل إحدى الشبكات
أو وصلة .USB
*

•

ال ُتتاح إمكانية نقل الصوت إال عند اتصال الحاسب اآللي بجهاز العرض من خالل شبكة النظير إلى النظير.

سرعة التشغيل ( 11ثانية *) وسرعة فصل الطاقة وإمكانية إيقاف التشغيل المباشر
ً
بعد تشغيل جهاز العرض لمدة  11ثانية* يصبح
جاهزا لعرض الصور من الكمبيوتر أو الڤيديو.
يمكن وضع جهاز العرض في مكانه المألوف فور فصله عن التيار .لن يستلزم األمر استغراق فترة للتبريد بعد إيقاف تشغيل جهاز العرض من وحدة التحكم عن
بعد أو لوحة التحكم الموجودة بحاوية الجهاز.
يتمتع جهاز العرض بخاصية «إيقاف التشغيل المباشر» .تتيح هذه الخاصية إيقاف تشغيل جهاز العرض (حتى عند عرض صورة) باستخدام مفتاح الطاقة الرئيسي
أو فصل وحدة اإلمداد بالتيار المتردد.
إليقاف تشغيل وحدة اإلمداد بالتيار المتردد عند تشغيل جهاز العرض ،استخدم موزع كهربائي مزود بمفتاح وقاطع كهربائي.
*

•

يتم التشغيل السريع عند تعيين [( ]STANDBY MODEوضع االستعداد) على [( ]NETWORK STANDBYاستعداد الشبكة) في الرسالة المعروضة
على الشاشة.

الخصائص التلقائية للتشغيل وإيقاف التشغيل
يمكن االستغناء عن زر ( POWERالطاقة) الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو حاوية جهاز العرض بفضل توافر خصائص DIRECT POWER ON
(تشغيل مباشر) و)( AUTO POWER ON(COMP.تشغيل تلقائي (حاسب آلي)) و( AUTO POWER OFFإيقاف تشغيل تلقائي) وOFF TIMER
(موقت اإليقاف).

•

حظر االستخدام غير المصرح به لجهاز العرض
تمت مراعاة تضمين إعدادات األمان الذكية المُحسنة لحماية الكلمة األساسية وقفل لوحة التحكم بحاوية الجهاز وفتحة الحماية وفتحة سلسلة األمان لمنع أي وصول
أو تعديل غير مصرح به ومنع السرقة.

•

دقة عالية تصل إلى WUXGA
عرض بدقة عالية  -يصل إلى التوافق مع دقة  WUXGAودقة  XGA(M403W/( WXGA/)M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS
 )Full HD (M403H/322H)/M363W/M323W/M353WS/M303WSاألصلية.

•

دعم عرض الصور ثالثية األبعاد
يوفر جهاز العرض إمكانية عرض الصور ثالثية األبعاد للمستخدم الذي يرتدي النظارة ثالثية األبعاد المتوافرة باألسواق.

•

التوافق مع تقنية CRESTRON ROOMVIEW
يدعم جهاز العرض تقنية  ،CRESTRON ROOMVIEWمما يتيح إدارة مجموعة متنوعة من األجهزة المتصلة بالشبكة والتحكم بها من الحاسب اآللي أو
جهاز التحكم.

حول دليل االستخدام
تتمثل أسرع وسيلة للبدء في استغراق الوقت الكافي للقيام بكل شيء بصورة صحيحة من المرة األولى .واآلن استغرق بضع دقائق لالطالع على دليل االستخدام؛
فقد يساعدك ذلك على توفير الوقت فيما بعد .ستجد نبذة عامة في بداية كل قسم من أقسام الدليل .فإذا كان القسم بعيد الصلة عمّا تريد ،فيمكنك تخطيه.
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قارن للخصائص الرئيسية
جدول ُم َ

تتباين الخصائص الرئيسية وف ًقا للطراز على النحو التالي.

نسبة العرض إلى
االرتفاع األصلية
الدقة األصلية
(النقاط ×
الخطوط*)1
مقاس الشاشة
مسافة اإلسقاط

خرج الضوء * *
عند تحديد الخيار
( OFFإيقاف) مع
ECO MODE
(النمط االقتصادي)
وقت استبدال
المصباح (المتوسط)
3 2

طراز المصباح
قدرة المصباح
بالوات (تيار متردد)
الزووم

طرازات اإلسقاط عن قرب طراز اإلسقاط
الطرازات القياسية
الطرازات القياسية ذات اللوحة
عن قرب
ذات اللوحة العريضة
العريضة
M333XS M303WS M353WS M283X M323X M363X M403X M323W M363W M403W
3:4
10:16
3:4
10:16
قياسي
عريض
قياسي
عريض
XGA
WXGA
XGA ()768 × 1024
)800 × 1280( WXGA
(× 1024
()800 × 1280
)768
"150 - "60
"300 - "30
70–27
 58–22بوصة/
 627–35بوصة 15.9–0.89/م
 531–29بوصة 13.5–0.75/م
بوصة/
 1.5–0.57م
 1.8–0.68م
 3300لومن
 3500 2800لومن 3000
3200
3600 4000
 3600 4000لومن 3200
لومن
لومن
لومن
لومن لومن
لومن
لومن

طرازات Full HD
M403H
9:16
Hi-Vision
Full HD
(x 1920
)1080
"300 - "30
– 7.62
 141.27م

M323H
9:16
Hi-Vision
Full HD
(x 1920
)1080
"300 - "30
– 7.62
 141.27م

 4000لومن  3200لومن

( Oإيقاف) مع ( ECO MODEالنمط االقتصادي)( ON/تشغيل) مع ( ECO MODEالنمط االقتصادي) (بالساعة)
 FF
8000/3500
8000/3500
10000/4500
8000/3500
NP30LP NP30LP NP30LP NP28LP NP30LP NP27LP NP28LP NP29LP NP30LP NP28LP NP29LP NP30LP
 270وات  270وات
 270وات  250وات  225وات  270وات  250وات  225وات  200وات  270وات  225وات  270وات

التركيز البؤري

باستخدام
باستخدام
باستخدام وظيفة []DIGITAL ZOOM
ذراع الزووم ذراع الزووم
(زووم رقمي) الموجودة بالقائمة
اليدوي
اليدوي
باستخدام
باستخدام
باستخدام ذراع التركيز البؤري اليدوي
عجلة التركيز عجلة التركيز
البؤري
البؤري
اليدوية
اليدوية

باستخدام ذراع الزووم اليدوي

باستخدام عجلة التركيز البؤري اليدوية

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول المواصفات ،راجع الصفحات من  ١٣٩إلى .١٤٣ ،١٤١
* 1تصل نسبة وحدات البكسل الفعالة إلى أكثر .%99.99
* 2هذه هي قيمة خرج الضوء (باللومن) عند ضبط نمط [( ]PRESETالضبط المسبق) على [( ]HIGH-BRIGHTدرجة سطوع عالية) .إذا تم ضبط نمط [( ]PRESETالضبط
المسبق) على أي نمط آخر ،فستنخفض قيمة خرج الضوء قليالً.
* 3متوافق مع معيار األيزو ISO21118-2005

تلميح :اسم الطراز موجود على الحاوية.
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 Cأسماء قطع جهاز العرض
الجانب األمامي/العلوي

[]M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X/M403H/M323H
مستشعر الضوء
(← الصفحة )96
مفاتيح التحكم
(← الصفحة )8

ذراع الزووم (← صفحة )20
عجلة التركيز البؤري
(← الصفحة )21

غطاء وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية
االختيارية المزودة بطرف USB
عند استخدام وحدة شبكة االتصال المحلية
الالسلكية االختيارية المزودة بطرف ،USB
يجب إزالة الغطاء أوالً ←( .الصفحة )130

العدسة
غطاء العدسة
قاعدة اإلمالة القابلة للضبط
(← الصفحة )19

فتحة سلسلة األمان
قم بالتوصيل مع أداة مانعة للسرقة.
تقبل فتحة سلسلة األمان أسالك أو سالسل
أمانبقطر يصل إلى  0.18بوصة 4.6 /مم.

ذراع قاعدة اإلمالة القابلة للضبط
(← الصفحة )19
مستشعر وحدة التحكم عن بعد
(← الصفحة )11

فتحة التهوية
يتم طرد الهواء الساخن من هنا.

فتح وإغالق غطاء العدسة
حرّ ك غطاء العدسة جهة اليمين لكشف العدسة.

لتغطية العدسة ،حرّ ك غطاء العدسة جهة اليسار.

مالحظة:
• يعمل غطاء العدسة مع وظيفة ( AV-MUTEكتم الصوت/الڤيديو) .يؤدي إغالق غطاء العدسة إلى إيقاف عرض الصورة والصوت خالل التشغيل العادي لجهاز
العرض ،بينما يؤدي فتحه إلى استعادة الصورة والصوت.
يتم إيقاف عرض الصورة والصوت من خالل إغالق غطاء العدسة ،في حين يظل المصباح مضي ًئا .وإذا ظل جهاز العرض على هذه الحالة لمدة ساعتين تقريبًا،
يتوقف تشغيله تلقائيًا.
• تجنب جذب غطاء العدسة بقوة مفرطة أو الضغط عليه بقوة في أيٍ من االتجاهين؛ فقد يتسبب ذلك في إتالف آلية انزالق غطاء العدسة!
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الجانب الخلفي
[]M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X/M403H/M323H
غطاء المصباح (← الصفحة )133

فتحة أمان مضمة (

)*

فتحة دخول الهواء
(← الصفحة )132
التوصيل لغطاء الكبل (يسار)
فتحات المسامير (← الصفحة )147
أطراف التوصيل (← الصفحة )9

التوصيل لغطاء الكبل (يمين)
فتحات المسامير (← الصفحة )147

دخل التيار المتردد
قم بتوصيل كبل الطاقة المرفق والمزود بثالثة
سنون هنا ،وقم بتوصيل الطرف اآلخر بمأخذ تيار
نشط بالحائط ←( .الصفحة )14

القاعدة الخلفية (← الصفحة )19
سماعة أحادية الصوت (20وات)
اسم الطراز
يُشار إلى اسم الطراز بالملصق
الموجود على قاعدة جهاز العرض.

* تدعم فتحة األمان نظام األمان ® .MicroSaver
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الجانب األمامي/العلوي

[]M353WS/M303WS/M333XS

مستشعر الضوء
(← الصفحة )96
مفاتيح التحكم
(← الصفحة )8

ذراع التركيز البؤري
(← الصفحة )21

غطاء وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية
االختيارية المزودة بطرف USB
عند استخدام وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية
االختيارية المزودة بطرف  ،USBيجب إزالة
الغطاء أوالً ←( .الصفحة )129

العدسة
غطاء العدسة
قاعدة اإلمالة القابلة للضبط
(← الصفحة )19

فتحة سلسلة األمان
قم بالتوصيل مع أداة مانعة للسرقة.
تقبل فتحة سلسلة األمان أسالك أو سالسل أمان
بقطر يصل إلى  0.18بوصة 4.6 /مم.

ذراع قاعدة اإلمالة القابلة للضبط
(← الصفحة )19
مستشعر وحدة التحكم عن بعد
(← الصفحة )11

فتحة التهوية
يتم طرد الهواء الساخن من هنا.

الجانب الخلفي
[]M353WS/M303WS/M333XS
غطاء المصباح (← الصفحة )133

فتحة أمان مضمنة (

)*

فتحة دخول الهواء
(← الصفحة )132
التوصيل لغطاء الكبل (يسار)
فتحات المسامير (← الصفحة )147
أطراف التوصيل (← الصفحة )9

التوصيل لغطاء الكبل (يمين)
فتحات المسامير (← الصفحة )147

دخل التيار المتردد
قم بتوصيل كبل الطاقة المرفق والمزود بثالثة
سنون هنا ،وقم بتوصيل الطرف اآلخر بمأخذ تيار
نشط بالحائط ←( .الصفحة )14

القاعدة الخلفية (← الصفحة )19
سماعة أحادية الصوت (20وات)
اسم الطراز
يُشار إلى اسم الطراز بالملصق
الموجود على قاعدة جهاز العرض.

* تدعم فتحة األمان نظام األمان ® .MicroSaver
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 -1مقدمة
الخصائص الرئيسية
M353WS/M303WS/M333XS

12

M403W/M363W/M323W/M403X/
M363X/M323X/M283X/M403H/M323H

12

4
3

1, 2
زر ( POWERالطاقة)
-1
(← الصفحة )27 ،15
 -2مؤشر ( POWERالطاقة)
(← الصفحة )136 ،27 ،15 ،14
 -3مؤشر ( STATUSالحالة)
(← الصفحة )136
 -4مؤشر ( LAMPالمصباح)
(← الصفحتان )136 ،133
 -5زر ( ECOاقتصادي)
(← الصفحة )31
 -6زر ( SOURCEالمصدر)
(← الصفحة )17
 -7زر ( AUTO ADJ.الضبط التلقائي)
(← الصفحة )26
 -8زر ( MENUالقائمة)
(← الصفحة )81

8 9 6 5 13 7 10 11

8 9 6 5 13 7 10 11

[]M353WS/M303WS/M333XS
/ ◄►▼▲ -9أزرار مستوى الصوت ►◄ /أزرار تشوه الصورة ▲▼
(← الصفحة )81 ،29 ،22
[M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/
]M283X/M403H/M323H
/ ◄►▼▲ -9أزرار مستوى الصوت ►◄ /أزرار تشوه الصورة ▼ (
(← الصفحة )81 ،29 ،22
 -10زر ( ENTERإدخال)
(← الصفحة )81
 -11زر ( EXITخروج)
(← الصفحة )81
 -12مؤشر الشبكة الالسلكية المحلية ( )
عند تشغيل جهاز العرض مع إدخال وحدة الشبكة الالسلكية المحلية
االختيارية ،يضيء المؤشر باللون األزرق.
(← الصفحة )129
 -13مؤشر ( ECOاقتصادي)
عند تعيين [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) على الخيارات األخرى
بخالف [( ]OFFإيقاف) ،يضيء المؤشر باللون األخضر.
(← الصفحة )31

مالحظة:
• سوف تضيء جميع األزرار عند الضغط عليها باستثناء ▲▼►◄ .ستنطفئ إضاءة األزرار في حالة عدم الضغط على أي زر لمدة  90ثانية.
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)

 -1مقدمة
أطراف التوصيل

( COMPUTER IN -1دخل الحاسب اآللي) /منفذ توصيل الدخل المكون
(منفذ توصيل  D-Subصغير مزود بـ  15س ًنا)
(← الصفحة )126 ،124 ،122

( VIDEO AUDIO IN -9دخل صوت الڤيديو) L/MONO, R
(أيسر/أحادي ،أيمن) ()RCA
(← الصفحة )125

 -2مقبس ( COMPUTER AUDIO INدخل صوت الحاسب اآللي)
صغير (استريو صغير)
(← الصفحة )126 ،124 ،122

 -10مقبس دخل ( MICالميكروفون) (أحادي صغير)
(← الصفحة )70

 -3منفذ توصيل دخل ( HDMI 1 INمن النوع أ)
(← الصفحة )127 ،122
 -4منفذ توصيل دخل ( HDMI 2 INمن النوع أ)
(← الصفحة )127 ،122
 -5منفذ ( USB-Bمن النوع ب)
(← الصفحتان )43 ،42
 -6موصل خرج الشاشة ( MONITOR OUTحاسب آلي) (منفذ توصيل
 D-Subصغير مزود بـ  15س ًنا)
(← الصفحة )124
 -7مقبس ( AUDIO OUTخرج صوت) صغير (استريو صغير)
(← الصفحة )124
 -8منفذ توصيل ( VIDEO INدخل الڤيديو) ()RCA
(← الصفحة )125

 -11منفذ ( LANشبكة محلية) ()RJ-45
(← الصفحة )128
 -12منفذ ( USB-Aمن النوع أ)
(← الصفحة )75
( 3D SYNC -13تزامن ثالثي األبعاد) (منفذ توصيل  DINصغير مزود
بـ  3سنون)
(← الصفحة )66
 -14منفذ [ PC CONTROLالتحكم بالحاسب اآللي] (منفذ توصيل
 D-Subمزود بـ  9سنون)
(← الصفحة )150
استخدم هذا المنفذ لتوصيل حاسب آلي أو نظام تحكم .حيث يتيح لك هذا
المنفذ التحكم في جهاز العرض باستخدام بروتوكول االتصال التسلسلي.
إذا كنت تعمل على كتابة برنامجك الخاص ،فستجد رموز التحكم النموذجية
في الحاسب اآللي بالصفحة .150
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 -1مقدمة

 Dأسماء أجزاء وحدة التحكم عن بعد
 -10زر DisplayPort
(← صفحة )16
 -11زر ( VIDEOالڤيديو) (← صفحة )17
 -12زر  ←( USB-Aصفحة )86 ،75 ،17
 -13زر  ←( USB-Bصفحة )123 ،86 ،17
 -14زر  ←( LANصفحة )17
 -15زر ( ID SETتعيين رقم التعريف)
(← صفحة )101
 -16زر ( Numeric Keypadلوحة المفاتيح الرقمية)/
زر ( CLEARمسح)
(← صفحة )101
 -17زر ( FREEZEتجميد)
(← صفحة )29
 -18زر ( AV-MUTEكتم الصوت/الصورة)
(← صفحة )29
 -19زر ( MENUالقائمة)
(← صفحة )81
 -20زر ( EXITخروج) (← صفحة )81
 -21أزرار ▶◀▼▲ (← صفحة )81
 -22زر ( ENTERإدخال) (← صفحة )81
 -23زر ( D-ZOOMالزوم الرقمي) ()-()+
(← صفحة )30 ،29
 -24زر ( MOUSE L-CLICKزر الماوس األيسر)*
(← صفحة )42
 -25زر ( MOUSE R-CLICKزر الماوس األيمن)*
(← صفحة )42

 -1جهاز إرسال األشعة تحت الحمراء
(← صفحة )11

 -26زر ( PAGEالصفحة) △▽/
(← صفحة )42

 -2زر ( POWER ONتشغيل)
(← صفحة )15

 -27زر ( ECOاقتصادي) (← صفحة )31

 -3زر ( POWER STANDBYاستعداد الطاقة)
(← صفحة )27

 -28زر ( KEYSTONEالتشوه شبه المنحرف)
(← صفحة )23

 -4زر ( SOURCEالمصدر)
(← صفحة )17

 -29زر ( PICTUREالصورة)
(← صفحة )89 ،87

 -5زر ( COMPUTER 1كمبيوتر )1
(← صفحة )17

 -30زر ( VOL.مستوى الصوت) ()–()+
(← صفحة )26

 -6زر ( COMPUTER 2كمبيوتر )2
(هذا الزر ال يعمل مع هذه السلسلة من أجهزة العرض)

 -31زر ( ASPECTنسبة العرض إلى االرتفاع)
(← صفحة )92

 -7زر ( AUTO ADJ.ضبط تلقائي)
(← صفحة )26

 -32زر ( FOCUS/ZOOMالتركيز البؤري/الزوم)
يقوم زر ( ZOOMالزوم) بعرض شريط ( DIGITAL ZOOMالزوم
الرقمي) ←( .صفحة  )95 ،20ال يعمل زر ( FOCUSالتركيز البؤري)
مع هذه السلسلة من أجهزة العرض.

 -9زر HDMI 2
(← صفحة )17

 -33زر ( HELPتعليمات)
(← صفحة )112

 -8زر HDMI 1/MHL
(← صفحة )17

*

تعمل أزرار ( MOUSE L-CLICKالنقر على الزر األيسر للماوس) و ( MOUSE R-CLICKالنقر على الزر األيمن للماوس) فقط عند توصيل كبل
 USBبجهاز الكمبيوتر.
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 -1مقدمة
تركيب البطاريات

1

اضغط بإحكام وحرّ ك غطاء البطارية.

2

قم بتركيب البطاريات الجديدة من نوع (.)AAA
تحقق من صحة اتجاه القطبين ( )-/+في البطاريات.

3

اسحب الغطاء فوق البطاريات إلى أن يستقر في
موضعه .ال تمزج بين أنواع مختلفة من البطاريات
أو بين البطاريات الجديدة والقديمة.

EN

OP

EN

OP

احتياطات وحدة التحكم عن بعد
•
•
•
•
•
•
•
•
•

توخ الحذر عند استخدام وحدة التحكم عن بعد.
إذا تعرضت وحدة التحكم عن بعد للبلل ،فامسح عنها المياه فورً ا حتى تجف.
تجنب تعرض وحدة التحكم عن بعد للحرارة والرطوبة العاليتين.
تجنب إحداث دائرة قصر للبطاريات أو تسخينها أو تفكيكها.
تجنب إلقاء البطاريات في النار.
أخرج البطاريات من وحدة التحكم عن بعد في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة.
تحقق من صحة اتجاه القطبين ( )-/+في البطاريات.
تجنب استخدام بطاريات جديدة وقديمة أو استخدام نوعين مختلفين من البطاريات معًا.
تخلص من البطاريات المستعملة وف ًقا للقوانين المحلية.

نطاق تشغيل وحدة التحكم عن بعد الالسلكية
 22قدم 7/متر

 ٣٠ﺩﺭﺟﺔ

وحدة التحكم عن بعد

 ٣٠ﺩﺭﺟﺔ

مستشعر وحدة التحكم عن بعد الموجود على حاوية جهاز العرض

 ٣٠ﺩﺭﺟﺔ

وحدة التحكم عن بعد

 ٣٠ﺩﺭﺟﺔ
 22قدم 7/متر

• تعمل إشارات األشعة تحت الحمراء من خالل خط رؤية يصل إلى حوالي  22قدم 7/متر وفي زاوية قدرها  60درجة من مستشعر وحدة التحكم عن بعد
الموجود على حاوية جهاز العرض.
• لن يستجيب جهاز العرض في حالة وجود أشياء بين وحدة التحكم عن بعد والمستشعر أو في حالة سقوط ضوء قوي على المستشعر ،كما تحول البطاريات
الضعيفة دون تشغيل جهاز العرض باستخدام وحدة التحكم عن بعد.
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 -1مقدمة

 Eالبرنامج المضمن في القرص المدمج

أسماء وخصائص حزمة البرامج المرفقة
اسم البرنامج

الخصائص

Virtual Remote Tool
(ألنظمة  Windowsفقط)

يستخدم هذا البرنامج للتحكم في التشغيل/اإليقاف واختيار مصدر جهاز العرض من الحاسب اآللي باالستعانة بكبل
الحاسب اآللي ( )VGAوغيره من المرفقات .يتم استخدامه أيضًا عبر االتصال التسلسلي فقط إلرسال صورة
لجهاز العرض وتسجيلها كبيانات شعار لجهاز العرض .وبعد عملية التسجيل ،يمكنك تأمين الشعار للحيلولة دون
تغييره ←( .الصفحة )36

اسم البرنامج

الخصائص

برنامج Image Express Utility Lite

• برنامج يُستخدم لعرض محتويات شاشة الحاسب اآللي أو الصوت الصادر من الحاسب اآللي من خالل كبل
 USBأو الشبكة السلكية/الالسلكية .ال يتطلب وجود كبل الحاسب اآللي ( ←( .)VGAالصفحة )56
• يمكن استخدام هذا البرنامج للتحكم في تشغيل/إيقاف الطاقة واختيار مصدر جهاز العرض من الحاسب اآللي.
• تتيح لك وظيفة ( Geometric Correction Toolأداة التصحيح الهندسي) تصحيح تشوه الصور
المعروضة على الحوائط المنحنية ←( .الصفحة )63

 Image Express Utility Liteألجهزة
Mac OS

• برنامج يُستخدم لعرض محتويات شاشة الحاسب اآللي من خالل الشبكة السلكية/الالسلكية .ال يتطلب وجود
كبل الحاسب اآللي ( ←( .)VGAالصفحتان )61 ،56
• يمكن استخدام هذا البرنامج للتحكم في تشغيل/إيقاف الطاقة واختيار مصدر جهاز العرض من الحاسب اآللي.
ال تدعم أجهزة  Macوظائف “( ”Audio transmissionنقل الصوت) و“”USB Display
*
(عرض  )USBو“( ”GCTأداة التصحيح الهندسي).

اسم البرنامج

الخصائص

PC Control Utility Pro 4
شاشة PC Control Utility Pro 5
(ألجهزة )Mac OS

يُستخدم هذا البرنامج لتشغيل جهاز العرض من الحاسب اآللي عند توصيل جهاز العرض والحاسب اآللي بالشبكة
المحلية ( LANالسلكية أو الالسلكية) أو كبل تسلسلي ←( .الصفحة )52

مالحظة:
• ال يدعم برنامج  Image Express Utility Liteخاصية “( ”Meeting Modeنمط االجتماع) في اإلصدار  Image Express Utility 2.0المضمن
في الطرازات األخرى.

تنزيل الخدمة وبيئة التشغيل
يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت لمعرفة معلومات حول بيئة التشغيل ولتنزيل الخدمة لكل برنامج:
تفضّل بزيارة الموقع التاليhttp://www.nec-display.com/dl/en/index.html :
تنزيل  -جهاز عرض ← البرنامج اإللكتروني وبرنامج التشغيل
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 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)
يورد هذا القسم شرحً ا حول كيفية تشغيل جهاز العرض وعرض صورة على الشاشة.

 Aخطوات عرض الصورة
الخطوة 1
• توصيل الحاسب اآللي/توصيل كبل الطاقة (← الصفحة )14

الخطوة 2
• تشغيل جهاز العرض (← الصفحة )15

الخطوة 3
• اختيار مصدر (← الصفحة )17

الخطوة 4
• تعديل مقاس الصورة وموضعها (← الصفحة )18
• تصحيح تشوه الصورة [ ←( ]KEYSTONEالصفحة )22

الخطوة 5
• ضبط الصورة والصوت
 تحسين إشارة الحاسب اآللي تلقائيًا (← الصفحة )26 -زيادة أو خفض مستوى الصوت (← الصفحة )26

الخطوة 6
• إجراء عرض تقديمي

الخطوة 7
• إيقاف تشغيل جهاز العرض (← الصفحة )27

الخطوة 8
• بعد االستخدام (← الصفحة )28
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 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)

 Bتوصيل الحاسب اآللي/توصيل كبل الطاقة
 -1قم بتوصيل الحاسب اآللي بجهاز العرض.
سيوضح لك هذا القسم التوصيل األساسي بالحاسب اآللي .للحصول على معلومات حول التوصيالت األخرى ،راجع “ -6التركيب والتوصيالت” في الصفحة .122
قم بتوصيل كبل الحاسب اآللي ( )VGAبين منفذ توصيل ( COMPUTER INدخل الحاسب اآللي) الخاص بجهاز العرض ومنفذ الحاسب اآللي (منفذ D-Sub
صغير مزود بـ  15س ًنا) .أدر المسمارين اإلبهاميين بمنفذي التوصيل لتثبيت كبل الحاسب اآللي (.)VGA
 -2قم بتوصيل كبل الطاقة المرفق بجهاز العرض.
أوالً ،وصّل كبل الطاقة المرفق المزود بثالثة سنون بطرف توصيل دخل التيار المتردد ( )AC INفي جهاز العرض ،ثم وصّل القابس اآلخر لكبل الطاقة المرفق
بمأخذ التيار الكهربائي في الحائط.
عندئ ٍذ يضيء مؤشر الطاقة بجهاز العرض باللون األحمر* (نمط االستعداد)
راجع قسم مؤشر الطاقة ←(.الصفحة )136

COMPUTER IN

إلى مأخذ التيار بالحائط

كل من طرف
تأكد من إدخال شعب المقبس بالكامل في ٍ
توصيل دخل التيار المتردد ( )AC INومأخذ التيار
بالحائط.

تنبيه:

قد ترتفع حرارة بعض أجزاء جهاز العرض مؤق ًتا إذا تم إيقاف تشغيله باستخدام زر الطاقة أو في حال فصل وحدة اإلمداد بالتيار المتردد أثناء التشغيل العادي
لجهاز العرض.
ينبغي توخي الحذر عند حمل جهاز العرض.
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 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)

 Cتشغيل جهاز العرض
حرك غطاء العدسة جهة اليمين لكشف العدسة.
ّ -1

[]M353WS/M303WS/M333XS

 -1انزع غطاء العدسة.

غطاء العدسة

(( )POWERالطاقة) الموجود على حاوية الجهاز ،أو زر
 .2اضغط على زر
( POWER ONتشغيل) بوحدة التحكم عن بعد.
ً
جاهزا لالستخدام.
يتحول مؤشر الطاقة إلى اللون األزرق ويصبح جهاز العرض
تلميح:
• عند ظهور رسالة “”Projector is locked! Enter your password.
(جهاز العرض مغلق! أدخل كلمة المرور ،).فإن ذلك يعني أن خاصية
[( ]SECURITYاألمان) قيد التشغيل ←( .الصفحة )33
بعد قيامك بتشغيل جهاز العرض ،تأكد من تشغيل الحاسب اآللي أو مصدر الڤيديو
ومن فتح غطاء العدسة.

التشغيل

وميض

االستعداد

مالحظة :في حالة عدم وجود إشارة دخل ،تظهر شاشة ( no-signalال توجد إشارة)
(إعدادات قائمة المصنع).
ضوء أزرق ثابت

(← الصفحة )136
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ضوء أزرق
وامض

ضوء أحمر ثابت

 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)
مالحظة حول شاشة بدء التشغيل (شاشة اختيار لغة القائمة)
عند قيامك بتشغيل جهاز العرض للمرة األولى ،تظهر لك قائمة بدء التشغيل .توفر لك هذه القائمة الفرصة الختيار إحدى لغات القائمة.
الختيار لغة القائمة ،اتبع الخطوات التالية:

 -1استخدم زر ▲ أو ▼ أو ► أو ◄ الختيار إحدى اللغات من القائمة.

 -2اضغط على زر ( ENTERإدخال) لتنفيذ االختيار.
بعد االنتهاء من تلك الخطوة ،يمكنك المتابعة إلى تشغيل القائمة.
يمكنك اختيار لغة القائمة الح ًقا إذا أردت ذلك.
(← [( ]LANGUAGEاللغة) في الصفحة  84و )97

مالحظة:
• عند إيقاف اإلمداد بالطاقة وإعادة الطاقة مرة أخرى باستخدام موزع كهربائي أو قاطع.
انتظر لمدة ال تقل عن ثانية واحدة بين إيقاف اإلمداد الرئيسي بالطاقة وإعادة التشغيل مرة أخرى.
إذ قد يتسبب اإلخفاق في القيام بذلك في عدم توصيل جهاز العرض بمصدر الطاقة( .لن يوجد مؤشر لبيان حالة االستعداد)
في حالة حدوث ذلك ،افصل كبل الطاقة وأعد توصيله مرة أخرى ،ثم قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.
• في حالة حدوث أيٍ مما يلي ،لن يعمل جهاز العرض.
بشكل مفرط ،فإن الجهاز يكتشف ارتفاعًا غير طبيعي في درجة الحرارة .وفي هذه الحالة ،ال يمكن تشغيل
• إذا كانت درجة الحرارة الداخلية لجهاز العرض مرتفعة
ٍ
جهاز العرض لحماية النظام الداخلي .وفي حالة حدوث ذلك ،انتظر حتى تبرد المكونات الداخلية للجهاز.
• عند انتهاء العمر االفتراضي للمصباح ،لن يعمل جهاز العرض .وفي حالة حدوث ذلك ،استبدل المصباح.
• إذا أضاء مؤشر ( STATUSالحالة) باللون البرتقالي مع الضغط على زر الطاقة ،فإن ذلك يعني تشغيل خاصية [( ]CONTROL PANEL LOCKقفل لوحة
التحكم) .قم بإلغاء القفل بإيقاف تشغيله ←( .الصفحة )100
• في حالة تعذر إضاءة المصباح وإذا استمر مؤشر ( STATUSالحالة) في الوميض ست مرات ،انتظر لمدة دقيقة كاملة ثم قم بالتشغيل.
• أثناء وميض مؤشر الطاقة باللون األزرق في دورات قصيرة ،سيتعذر إيقاف التشغيل باستخدام زر الطاقة.
• قد تومض الشاشة فور بدء تشغيل جهاز العرض .وهذا أمر طبيعي؛ انتظر من  3إلى  5دقائق حتى تستقر إضاءة المصباح.
• عند تشغيل جهاز العرض ،قد يستغرق المصباح وق ًتا حتى يصبح الضوء الصادر عنه ساطعًا.
• في حالة تشغيل جهاز العرض بعد إيقاف تشغيل المصباح مباشر ًة أو عند ارتفاع درجة الحرارة ،تعمل المراوح بدون عرض الصورة لبرهة من الوقت من الوقت
ثم يبدأ الجهاز في عرض الصورة.
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 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)

 Dاختيار مصدر

اختيار مصدر الحاسب اآللي أو الڤيديو

مالحظة :قم بتشغيل مصدر الحاسب اآللي أو الڤيديو المتصل بجهاز العرض.

التقاط اإلشارات تلقائ ًيا
اضغط على زر ( SOURCEالمصدر) مرة واحدة .حينئذٍ ،يبحث جهاز العرض عن مصدر الدخل
المتوفر ويعرضه ،وسيتغير مصدر الدخل على النحو التالي:
( COMPUTERحاسب آلي) ← ( VIDEO ← HDMI2 ← HDMI1ڤيديو) ← ( USB-Aوحدة
( USB-B ← LAN ← )USB-Aوحدة ( COMPUTER ← )USB-Bحاسب آلي) ←...
•

ومع عرض شاشة ( SOURCEالمصدر) ،يمكنك الضغط على زر ( SOURCEالمصدر)
عدة مرات الختيار مصدر الدخل.

تلميح :في حالة عدم وجود إشارة دخل ،يتم تخطي الدخل.

استخدام وحدة التحكم عن بعد
اضغط على أيٍ من األزرار ( COMP1حاسب آلي  )1أو  HDMI1أو  HDMI2أو VIDEO
(ڤيديو) أو ( USB-Aوحدة  )USB-Aأو ( LANشبكة اتصال محلية) أو ( USB-Bوحدة .)USB-B

اختيار مصدر افتراضي
يمكنك تعيين أحد المصادر كمصدر افتراضي بحيث يُعرض في كل مرة يتم فيها تشغيل جهاز العرض.

-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7

اضغط على زر ( MENUالقائمة).
يتم عرض القائمة.
اضغط على زر ◄ مرتين الختيار [( ]SETUPإعداد) ،ثم اضغط على زر ▼ أو زر ENTER
(إدخال) الختيار [( ]GENERALعام).
اضغط على زر ◄ أربع مرات لتحديد [)( ]OPTIONS(2خيارات (.))2
اضغط على زر ▼ خمس مرات الختيار [( ]DEFAULT SOURCE SELECTاختيار
المصدر االفتراضي) ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال).
يتم عرض شاشة [( ]DEFAULT SOURCE SELECTاختيار المصدر االفتراضي).
(← الصفحة )105
اختر أحد المصادر كمصدر افتراضي واضغط على زر ( ENTERإدخال).
اضغط على زر ( EXITخروج) عدة مرات إلغالق القائمة.
أ ِعد تشغيل جهاز العرض.
يتم عرض المصدر الذي اخترته في الخطوة .5

تلميح:
• عند ضبط جهاز العرض على نمط االستعداد ،فإن تطبيق إشارة الحاسب اآللي الصادرة عن حاسب
آلي متصل بدخل ( COMPUTER INدخل الحاسب اآللي) سيؤدي إلى تشغيل الجهاز وعرض
آن واحد.
صورة جهاز الحاسب اآللي في ٍ
))[ AUTO POWER ON(COMP.تشغيل تلقائي (حاسب آلي)] ← صفحة )105
• في إصدار  ،Windows 7تتوافر مجموعة مفاتيح  Windowsو Pالتي تتيح لك ضبط شاشة
العرض الخارجية بسهولة وبسرعة.
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 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)

 Eضبط مقاس الصورة وموضعها

استخدم قاعدة اإلمالة القابلة للضبط أو خاصية الزووم أو عجلة التركيز البؤري لضبط مقاس الصورة وموضعها.
لم ترد الرسومات والكبالت في هذا الفصل للتوضيح.
ضبط زاوية اإلسقاط (ارتفاع الصورة)
[قاعدة اإلمالة] (← الصفحة )19

ضبط اإلمالة اليسرى واليمنى للصورة
[القاعدة الخلفية] (← الصفحة )19

ضبط مقاس الصورة بدقة
[وظيفة الزووم] (← الصفحة )20

ضبط التركيز البؤري
[وظيفة التركيز البؤري] (← الصفحة )21

تصحيح تشوه الصورة [ ←( *]KEYSTONEالصفحة )22

*

تكون وظيفة ( Automatic Keystone Correctionتصحيح تلقائي للتشوه) على وضع التشغيل عند شحن الجهاز .لتصحيح تشوه الصورة يدويًا ،راجع قسم « -6تصحيح تشوه
الصورة يدويًا» في صفحة .22
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 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)
ضبط قاعدة اإلمالة
 -1ارفع الحافة األمامية لجهاز العرض.
تنبيه:
تجنب لمس فتحة التهوية أثناء ضبط قاعدة اإلمالة؛ فقد تسخن أثناء تشغيل الجهاز وبعد
إيقاف تشغيله.

 -2اضغط مع االستمرار على ذراع قاعدة اإلمالة القابلة للضبط في مقدمة جهاز العرض إلطالة قاعدة
اإلمالة القابلة للضبط.
 -3أخفض مقدمة جهاز العرض إلى االرتفاع المطلوب.
 -4حرر ذراع قاعدة اإلمالة القابلة للضبط لقفل قاعدة اإلمالة القابلة للضبط.
يمكن إطالة قاعدة اإلمالة إلى  2بوصة 52/مم.
توجد حوالي  10درجات من الضبط (ألعلى) لمقدمة جهاز العرض.
أدر القاعة الخلفية إلى االرتفاع المطلوب لضبط الصورة بشكل مربع على سطح العرض.

۱

۲
ذراع قاعدة اإلمالة
القابلة للضبط

قاعدة اإلمالة القابلة للضبط

تنبيه:
• تجنب استخدام قاعدة اإلمالة ألغراض أخرى بخالف ما صُنعت ألجله.
فقد يؤدي االستخدام الخاطئ مثل استخدام قاعدة اإلمالة في حمل أو تعليق جهاز العرض (من
الجدار أو السقف) إلى تعريضه للتلف.

۳

ضبط اإلمالة اليسرى واليمنى للصورة [القاعدة الخلفية]
• أدر القاعدة الخلفية.
يمكن إطالة القاعدة الخلفية إلى  1بوصة 26,5/مم .يتيح تدوير القاعدة الخلفية وضع جهاز العرض
بشكل أفقي.
مالحظة:
• ال تقم بإطالة القاعدة الخلفية بشكل يفوق حد ارتفاعها ( 0.8بوصة 21.5/مم)؛ فقد يتسبب ذلك في
خروج القاعدة الخلفية من جهاز العرض.
• إذا تسببت إطالة القاعدة الخلفية اليسرى (التي يمكن رؤيتها من الناحية الخلفية) في تداخل النتوء مع
األرضية ،فقم بإطالة القدم الخلفية اليمنى بمقدار  0.5بوصة 12/مم أو أكثر .إذا تسببت إطالة القاعدة
الخلفية اليمنى في تداخل النتوء مع األرضية ،فقم بإطالة القدم الخلفية اليسرى بمقدار  0.3بوصة 8/مم.

القاعدة الخلفية
أسفل
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 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)
الزووم
[]M403X/M363X/M323X/M283X/M403W/M363W/M323W/M403H/M323H
استخدم ذراع ( ZOOMالزووم) لضبط مقاس الصورة على الشاشة.

ذراع الزووم

[]M333XS/M353WS/M303WS
يمكن ضبط مقاس الصورة إلكترونيًا من القائمة .وللقيام بذلك ،اتبع الخطوات المبينة أدناه.

الضبط باستخدام زر ( ZOOMالزووم) الموجود بوحدة التحكم عن بعد

 -1اضغط على زر ( ZOOMالزووم).
يتم عرض شريط ( DIGITAL ZOOMزووم رقمي).

 -2اضغط على زر ► أو ◄ لضبط مقاس الصورة.
 -3اضغط على زر ( EXITخروج).
يتم إغالق شريط ( DIGITAL ZOOMزووم رقمي).
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 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)
التركيز البؤري
استخدم عجلة ( FOCUSالتركيز البؤري) للحصول على أفضل تركيز.

[M403X/M363X/M323X/M283X/M403W/
]M363W/M323W/M403H/M323H

عجلة التركيز البؤري

ذراع التركيز البؤري

[]M333XS/M353WS/M303WS
Use the FOCUS lever to obtain
the best focus
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 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)

 Fتصحيح تشوه الصورة يدو ًيا

في حالة ميل الشاشة عموديًا ،يزيد قدر تشوه الصورة .تكون وظيفة ( Automatic Keystone Correctionتصحيح تلقائي للتشوه) على وضع التشغيل عند شحن
الجهاز .لتصحيح تشوه الصورة يدويًا ،احرص على اتباع الخطوات التالية.

مالحظة:
• قد يتسبب تصحيح التشوه في جعل الصورة غير واضحة قليالً؛ وذلك بسبب تنفيذ التصحيح إلكترونيًا.
• ويمكن جعل نطاق تصحيح تشوه الصورة أضيق بنا ًء على اختيار اإلشارة أو نسبة العرض إلى االرتفاع.

[]M353WS/M303WS/M333XS
الضبط باستخدام األزرار الموجودة على حاوية الجهاز
 -1اضغط على زر ▲ أو ▼ مع عدم عرض أية قوائم.
يتم عرض شريط تشوه الصورة.

 -2استخدم ▲ أو ▼ لتصحيح تشوه الصورة.
يتم إغالق شريط تشوه الصورة بعد برهة من الوقت.
 -3اضغط على زر ( ENTERإدخال).
يتم إغالق شريط تشوه الصورة.
مالحظة:
• عند عرض القائمة ،لن تكون العملية السابقة متاحة .عند عرض القائمة ،اضغط على زر ( MENUالقائمة) إلغالق القائمة وبدء تصحيح تشوه الصورة.
من القائمة ،حدد [( ]SETUPإعداد)] ← [( ]GENERALعام) ← [( ]KEYSTONEتشوه الصورة) .يمكن حفظ التغييرات عن طريق []KEYSTONE SAVE
(حفظ تصحيح التشوه) ←( .الصفحة )95
• ال تتوافر خاصية التحكم في تشوه الصورة باستخدام زر ▲ أو ▼ عند استخدام منفذ دخل [( ]USB-Bوحدة .)USB-B
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 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)
الضبط باستخدام وحدة التحكم عن بعد
 -1اضغط على زر ( KEYSTONEتشوه الصورة).
يتم عرض شريط ( Keystoneتشوه الصورة).

 -2استخدم زر ► أو ◄ لتصحيح تشوه الصورة.
اضبط بحيث يصبح كال الجانبين األيمن واأليسر متوازيين.

 -3اضغط على زر ( EXITخروج).
سيتم إغالق شريط ( Keystoneتشوه الصورة).
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 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)
][M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X/M403H/M323H
) الموجود بحاوية جهاز العرض مع عدم عرض

 .1اضغط على زر ▼ (
أيه قوائم.
سيتم عرض شاشة ( Keystoneتشوه الصورة).
• اضغط على زر ( KEYSTONEتشوه الصورة) في حالة استخدام وحدة
التحكم عن بعد.
 .2اضغط على زر ▼ الختيار [( ]VERTICALعمودي) ثم استخدم ◀ أو ▶
بحيث يكون الجانبان األيمن واأليسر من الصورة المعروضة متوازيين.
* اضبط التشوه العمودي للصورة.

إطار الشاشة

النطاق المعروض

 .3قم بمحاذاة الجانب األيسر (أو األيمن) للشاشة مع الجانب األيسر (أو األيمن)
للصورة المعروضة.
• استخدم الجانب األقصر من الصورة المعروضة كقاعدة.
• في المثال األيمن ،استخدم الجانب األيسر كقاعدة.
جانب المحاذاة األيسر

	.4اضغط على زر ▲ الختيار [( ]HORIZONTALأفقي) ثم استخدم ◀ أو ▶
بحيث يكون الجانبان العلوي والسفلي من الصورة المعروضة موازيين.
• اضبط التشوه األفقي للصورة.

 .5كرِّر الخطوات  2و  4لتصحيح تشوه الصورة
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 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)
 .6بعد االنتهاء من تصحيح تشوه الصورة ،اضغط على زر ( EXITخروج).
سوف تختفي شاشة ( Keystoneتشوه الصورة).
• لتكرار عملية تصحيح تشوه الصورة ،اضغط على زر ▼ لعرض شاشة
( Keystoneتشوه الصورة) ،وكرّ ر الخطوات السابقة من  1إلى .6
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 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)

 Gتحسين إشارة الحاسب اآللي تلقائ ًيا
ضبط الصورة باستخدام الضبط التلقائي

تحسين صورة الحاسب اآللي تلقائيًا( .الحاسب اآللي)
اضغط على زر ( .AUTO ADJالضبط التلقائي) لتحسين صورة الحاسب اآللي تلقائيًا.
قد يكون هذا الضبط ضروريًا عند قيامك بتوصيل الحاسب اآللي للمرة األولى.
[صورة منخفضة الجودة]

[صورة عادية]

مالحظة:
قد تستغرق بعض اإلشارات وق ًتا حتى يتم عرضها أو قد ال يتم عرضها عرضًا صحيحً ا.
• إذا لم يتم ضبط إشارة الحاسب اآللي بتشغيل الضبط التلقائي ،حاول ضبط [( ]HORIZONTALأفقي) و[( ]VERTICALالوضع العمودي) و[]CLOCK
(الساعة) و[( ]PHASEالفارق الزمني) يدويًا ←( .الصفحة )91 ،90

 Hزيادة أو خفض مستوى الصوت
يمكن ضبط مستوى الصوت الصادر من السماعة.

زيادة مستوى الصوت
خفض مستوى الصوت

تلميح :في حالة عدم ظهور أية قوائم ،يعمل الزران ► و◄ على حاوية جهاز العرض بمثابة مفاتيح
تحكم في مستوى الصوت.
مالحظة:
• ال يتاح التحكم في مستوى الصوت من خالل زر ► أو زر ◄ عند تكبير الصورة باستخدام زر
)( D-ZOOM (+تكبير الزووم الرقمي) أو عند عرض القائمة.
• ال يتاح التحكم في مستوى الصوت من خالل زر ► أو زر ◄ عند استخدام ( VIEWERعارض
الصور).
تلميح :ال يمكن ضبط مستوى صوت [( ]BEEPالتنبيه الصوتي) .إليقاف صوت [( ]BEEPالتنبيه
الصوتي) ،اختر [( ]SETUPإعداد) من القائمة ← [)( ]OPTIONS (1خيارات (]BEEP[ ← ))1
(تنبيه صوتي) ← [( ]OFFإيقاف).
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 -2عرض صورة (عملية التشغيل األساسية)

 Iإيقاف تشغيل جهاز العرض
إليقاف تشغيل جهاز العرض:

(( )POWERالطاقة) الموجود على حاوية الجهاز،
 -1أوالً ،اضغط على زر
أو زر ( STANDBYاالستعداد) بوحدة التحكم عن بعد.
تظهر حينئ ٍذ رسالة التأكيد.

(( )POWERالطاقة)

 -2ثان ًيا ،اضغط على زر ( ENTERإدخال) أو زر
أو زر ( STANDBYاالستعداد) مرة أخرى.
تتوقف مراوح التبريد عند توقف الجهاز وانتقاله إلى نمط االستعداد .وعندما يكون
الجهاز في نمط االستعداد ،يضيء مؤشر ( POWERالطاقة) باللون األحمر،
ثوان تقريبًا
في حين يضيء مؤشر ( STATUSالحالة) باللون األخضر لمدة 10
ٍ
ثم ينطفئ عند تحديد [( ]NORMALعادي) مع []STANDBY MODE
(نمط االستعداد).

االستعداد

التشغيل

ضوء
أحمر ثابت

ضوء أزرق ثابت

تنبيه:

قد ترتفع حرارة بعض أجزاء جهاز العرض مؤق ًتا إذا تم إيقاف تشغيله باستخدام زر الطاقة أو في حال فصل وحدة اإلمداد بالتيار المتردد أثناء التشغيل العادي
لجهاز العرض.
ينبغي توخي الحذر عند حمل جهاز العرض.

مالحظة:
• أثناء وميض مؤشر الطاقة باللون األزرق في دورات قصيرة ،يتعذر إيقاف التشغيل.
• ال يمكنك إيقاف التشغيل لمدة  60ثانية بعد تشغيل الجهاز مباشرة وعرض الصورة.
ثوان من القيام بالتعديالت أو ضبط التغييرات وإغالق القائمة؛ فقد يؤدي ذلك إلى ضياع
• ال تفصل وحدة إمداد جهاز العرض بالتيار المتردد في غضون 10
ٍ
التعديالت واإلعدادات.
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 Jما بعد االستخدام

اإلعداد :تأكد من إيقاف تشغيل جهاز العرض.

 -1افصل كبل الطاقة.
 -2افصل أي كبالت أخرى.
• أخرج ذاكرة  USBإذا كان قد تم إدخالها في جهاز العرض.
بطي قاعدة اإلمالة القابلة للضبط إذا تمت إطالتها.
 -3قم ّ
(الطرازات  M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X/M403H/M323Hفقط)
حرك غطاء العدسة إلى اليسار لتغطية العدسة.
ِّ -4
 -5ضع جهاز العرض والملحقات داخل الحقيبة الجلدية المرفقة.
ضع جهاز العرض في الحقيبة الجلدية مع توجيه وجه العدسة ألعلى كما هو مبين أدناه؛ وذلك لتجنب إلحاق الضرر بالعدسة.
أدخل جهاز العرض مع توجيه وجه
العدسة ألعلى

مالحظة :عند وضع جهاز العرض في الحقيبة الجلدية ،قم بطيّ قاعدة اإلمالة والقواعد الخلفية .وقد يؤدي اإلخفاق في القيام بذلك إلى إلحاق الضرر بجهاز العرض.
(متاح مع  M353WS/M303WS/M333XSفقط)
 -4أعد توصيل غطاء العدسة
1

2

 1ضع غطاء العدسة على مقدمة العدسات.
 2ادفع الغطاء لتغطية العدسات بالكامل.

تنبيه:

توخ الحذر عند وضع جهاز العرض في الحقيبة الجلدية بعد تشغيله مباشر ًة؛ إذ تكون درجة حرارة حاوية الجهاز مرتفعة.
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 Aإيقاف عرض الصورة والصوت

اضغط زر ( AV-MUTEكتم الصوت/الڤيديو) إليقاف عرض الصورة والصوت لفترة قصيرة من
الوقت .اضغط مرة أخرى الستعادة الصورة والصوت.

ثوان بعد إيقاف عرض الصورة.
تنشط وظيفة توفير الطاقة الخاصة بجهاز العرض لمدة 10
ٍ
ونتيجة لذلك ،تنخفض طاقة المصباح.

مالحظة:
• تظل القائمة معروضة على الشاشة على الرغم من توقف عرض الصورة.
• يمكنك إيقاف تشغيل الصوت من مقبس ( AUDIO OUTخرج الصوت) (استريو صغير).
• من الممكن إعادة الطاقة الالزمة لتشغيل المصباح إلى مستواها األصلي مؤق ًتا حتى بعد تشغيل خاصية
توفير الطاقة.
• قد ال يتم استعادة المستوى األصلي لدرجة سطوع المصباح حتى بعد الضغط على زر AV-MUTE
(كتم الصوت/الڤيديو) مباشرة الستعادة الصورة عقب بدء وظيفة توفير الطاقة.

 Bتجميد الصورة

اضغط على زر ( FREEZEتجميد) لتجميد الصورة .اضغط مرة أخرى الستئناف حركة الصورة.

مالحظة:
• يتم تجميد الصورة بينما ال يزال الڤيديو األصلي قيد التشغيل.
• يؤدي الضغط على زر ( FREEZEتجميد) ،مع استخدام برنامج Image Express Utility
إلى جانب عرض  ،USBإلى حجب الصوت مؤق ًتا أثناء عرض الصورة التي تم تجميدها.

 Cتكبير الصورة

يمكنك تكبير الصورة حتى أربع مرات.
مالحظة :قد يقل أقصى حد للتكبير عن أربع مرات حسب اإلشارة.
للقيام بذلك:

 -1اضغط على زر ( )+( D-ZOOMتكبير الزووم الرقمي) لتكبير الصورة.
لتحريك الصورة المكبرة ،استخدم زر ▲ أو زر ▼ أو زر ► أو زر ◄.
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 -2اضغط على زر ▲▼►◄.
يتم تحريك منطقة الصورة المكبرة.

 -3اضغط على زر )( D-ZOOM (−تصغير الزووم الرقمي).
في كل مرة يتم الضغط فيها على زر )( D-ZOOM (−تصغير الزووم الرقمي) ،يقل
مقاس الصورة.
مالحظة:
• يتم تكبير مقاس الصورة أو تصغيرها عند منتصف الشاشة.
• يؤدي عرض القائمة إلى إلغاء التكبير الحالي للصورة.
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 Dتغيير ( Eco Modeالنمط االقتصادي)/التحقق من تأثير توفير الطاقة
استخدام [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي)

يؤدي استخدام ( ECO MODEالنمط االقتصادي) (( NORMALعادي) و( ECOاقتصادي)) إلى زيادة عمر المصباح كما يؤدي إلى تقليل استهالك الطاقة
والتخلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يمكنك االختيار من بين أربعة أوضاع لسطوع المصباح( ]OFF[ :إيقاف) و[( ]AUTO ECOاقتصادي تلقائي) و[( ]NORMALعادي) و[( ]ECOاقتصادي).
حالة مؤشر المصباح

[]ECO MODE
(النمط االقتصادي)

الوصف

[( ]OFFإيقاف)

تبلغ درجة سطوح المصباح .%100

[]AUTO ECO
(اقتصادي تلقائي)

سيتم التحكم في معدل استهالك المصباح للطاقة وتغييره بين وضعي []OFF
(إيقاف) و[( ]ECOاقتصادي) تلقائيًا وف ًقا لمستوى الصورة.
مالحظة :قد يقل وضوح تدرج السطوع تبعًا للصورة.

[]NORMAL
(عادي)

استهالك المصباح للطاقة( .تبلغ نسبة السطوع تقريبًا  %81في الطرازات
M403W/M403X/M353WS/M333XS/M403H/M323H
وحوالي  %76في الطرازات  )M363W/M363X/M303WSيطول
عمر المصباح من خالل خفض الطاقة المستهلكة.

[]ECO
(اقتصادي)

استهالك المصباح للطاقة (سطوع بنسبة  %60تقريبًا) .يطول عمر المصباح
أكثر من غيره الذي يعمل في نمط ( NORMALعادي) من خالل التحكم
في نسبة الطاقة المستهلكة .يساوي الحد األقصى للطاقة تلك النسبة المستهلكة
في النمط ( NORMALعادي).

مطفأ

ضوء أخضر
ثابت

حالة مؤشر ECO
(النمط االقتصادي)
مطفأ

ضوء أخضر
ثابت

لتشغيل [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) ،اتبع ما يلي:
 -1اضغط على زر ( ECO MODEالنمط االقتصادي) بوحدة التحكم عن بعد لعرض شاشة [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي).
 -2اضغط على زر ( ECO MODEالنمط االقتصادي) مرة أخرى الختيار وضع التشغيل المطلوب.
• في كل مرة يتم الضغط فيها على زر ( ECOاقتصادي) ،تتغير الخيارات:
( OFFإيقاف) ← ( AUTO ECOاقتصادي تلقائي) ← ( NORMALعادي) ← ( ECOاقتصادي) ← ( OFFإيقاف)
تلميح:
• يعرض رمز الورقة الموجود في أسفل القائمة االختيار الحالي للنمط االقتصادي.

مالحظة:
• تتحكم وظيفتا [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) و [( ]DYNAMIC CONTRASTالتباين الديناميكي) في طاقة المصباح .قد تصبح بعض الصور ساطعة
للغاية عند استخدام وظيفتي [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) و [( ]DYNAMIC CONTRASTالتباين الديناميكي) للتحكم في طاقة المصباح .ولتجنب
هذا األمر ،أوقف تشغيل وظيفتي [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) و [( ]DYNAMIC CONTRASTالتباين الديناميكي).
• بعد تحديد [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) من القائمة ،قد تبدأ الشاشة في الوميض على الفور ،وهذا ال يعني أن هناك خلل ما.
• قد يؤدي استخدام جهاز العرض في نمط [( ]AUTO ECOاقتصادي تلقائي) أو [( ]Normalعادي) أو [( ]ECOاقتصادي) في إعداد [( ]ECO MODEالنمط
االقتصادي) إلى ضعف األلوان المتوسطة على حسب الصورة المعروضة.
• يمكن تغيير [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) باستخدام القائمة.
حدد [( ]SETUPإعداد) ← [( ]GENERALعام) ← [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي).
• يمكن التحقق من ساعات تشغيل المصباح وعمر المصباح المتبقي في قائمة [( ]USAGE TIMEوقت االستخدام) .اختر [( ]INFO.معلومات) ← [USAGE
( ]TIMEوقت االستخدام).
• يكون جهاز العرض دائمًا في نمط [( ]NORMALعادي) لمدة  90ثانية بعد تشغيل المصباح وأثناء وميض مؤشر الطاقة باللون األخضر .لن تتأثر حالة المصباح
حتى في حال تغيير [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي).
• بعد مرور دقيقة واحدة من قيام الجهاز بعرض شاشة ( no-signalال توجد إشارة) ،وظهور شاشة زرقاء أو سوداء أو شعار ،يتحول [( ]ECO MODEالنمط
االقتصادي) تلقائيًا إلى نمط [( ]ECOاقتصادي).
ً
مفرطا في نمط [( ]OFFإيقاف) ،فقد يتحول [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) تلقائيًا إلى نمط []NORMAL
• في حالة ارتفاع درجة حرارة جهاز العرض ارتفاعًا
(عادي) لحماية جهاز العرض .عندما يكون جهاز العرض في نمط [( ]NORMALعادي) ،يقل سطوع الصورة .عندما يعود جهاز العرض إلى درجة حرارته
الطبيعية ،يعود [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) إلى نمط [( ]OFFإيقاف).
يشير رمز الترمومتر [ ] إلى أنه تم ضبط [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) تلقائيًا على نمط ( NORMALعادي) بسبب ارتفاع درجة الحرارة الداخلية
بشكل مفرط.
ٍ
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التحقق من تأثير توفير الطاقة [( ]CARBON METERقياس نسبة الكربون)
تعمل هذه الخاصية على إظهار تأثير توفير الطاقة من حيث تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون (بوحدة الكيلوجرام) عند تعيين [( ]ECO MODEالنمط
االقتصادي) لجهاز العرض على نمط [( ]AUTO ECOاقتصادي تلقائي) أو [( ]NORMALعادي) أو [( ]ECOاقتصادي) .و ُتعرف هذه الخاصية باسم
[( ]CARBON METERقياس نسبة الكربون).
ثمة رسالتان هما( ]TOTAL CARBON SAVINGS[ :االنخفاض الكلي في انبعاثات الكربون) و[( ]CARBON SAVINGS-SESSIONانخفاض االنبعاثات
الكربونية في المرة الواحدة)ُ .تظهر رسالة [( ]TOTAL CARBON SAVINGSاالنخفاض الكلي في انبعاثات الكربون) إجمالي مقدار تقليل انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون منذ وقت الشحن وحتى اآلن .ويمكنك التحقق من المعلومات باالنتقال إلى [( ]USAGE TIMEوقت االستخدام) من [( ]INFO.معلومات) الموجودة
بالقائمة ←( .الصفحة )112

ُتظهر رسالة [( ]CARBON SAVINGS-SESSIONانخفاض االنبعاثات الكربونية في المرة الواحدة) مقدار تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بين وقت
التحول إلى ( ECO MODEالنمط االقتصادي) مباشر ًة بعد وقت التشغيل ووقت إيقاف التشغيل .ستظهر رسالة [( ]CARBON SAVINGS-SESSIONانخفاض
االنبعاثات الكربونية في المرة الواحدة) ضمن رسالة [?( ]POWER OFF/ ARE YOU SUREإيقاف التشغيل /هل أنت متأكد؟) عند إيقاف التشغيل.

تلميح:
• ُتستخدم المعادلة الموضحة أدناه لحساب مقدار تقليل انبعاثات غازثاني أكسيد الكربون.
مقدار تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون = (معدل استهالك الطاقة في نمط ( OFFإيقاف) مع ( ECO MODEالنمط االقتصادي)  −معدل استهالك الطاقة
في أوضاع ( AUTO ECO/NORMAL/ECOاقتصادي تلقائي/عادي/اقتصادي) مع ( ECO MODEالنمط االقتصادي)) × عامل تحويل غاز ثاني أكسيد
الكربون *.وحينما يتم إيقاف تشغيل الصورة بالضغط على زر ( AV-MUTEكتم الصوت/الڤيديو) أو بإغالق غطاء العدسة ،يزداد أيضًا مقدار تقليل انبعاثات غاز
ثاني أكسيد الكربون.
*حساب مقدار تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون يعتمد على منشورات منظمة التنمية والتعاون االقتصادي “انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن
احتراق الوقود ،إصدار .”2008
• يُحسب [( ]TOTAL CARBON SAVINGSاالنخفاض الكلي في انبعاثات الكربون) اعتما ًدا على مرات التوفير المسجلة في فواصل زمنية مدتها  15دقيقة.
• ال تنطبق هذه المعادلة على استهالك الطاقة والذي ال يتأثر بتشغيل أو إيقاف [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي).
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 Eمنع االستخدام غير المصرح به للجهاز [( ]SECURITYالحماية)

يمكنك تسجيل كلمة أساسية خاصة بجهاز العرض باستخدام القائمة لمنع المستخدمين غير المصرح لهم من تشغيل الجهاز .وعند تسجيل الكلمة األساسية ،تظهر شاشة
إدخال الكلمة األساسية فور تشغيل جهاز العرض .لن يعرض الجهاز الصورة في حال عدم إدخال الكلمة األساسية الصحيحة.
• ال يمكن إلغاء إعداد [( ]SECURITYالحماية) باستخدام [( ]RESETإعادة الضبط) من القائمة.
لتمكين وظيفة ( Securityالحماية) ،اتبع ما يلي:

-1
-2
-3
-4

اضغط على زر ( MENUالقائمة).
يتم عرض القائمة.
اضغط على زر ◄ مرتين الختيار [( ]SETUPإعداد) ،ثم اضغط على زر ▼ أو زر ( ENTERإدخال) الختيار [( ]GENERALعام).
اضغط على زر ◄ الختيار [( ]INSTALLATIONالتركيب).
اضغط على زر ▼ ثالث مرات الختيار [( ]SECURITYالحماية) ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال).

تظهر قائمة ( OFF/ONإيقاف/تشغيل).
 -5اضغط على زر ▼ الختيار [( ]ONتشغيل) ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال).

تظهر شاشة [( ]SECURITY KEYWORDكلمة الحماية األساسية).
 -6أدخل مجموعة من الرموز ▲▼►◄ األربعة ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال).
مالحظة :يجب أن تتألف الكلمة األساسية من  4إلى  10أرقام.

تظهر شاشة [( ]CONFIRM KEYWORDتأكيد الكلمة األساسية).
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 -7أدخل مجموعة الرموز نفسها ▲▼►◄ ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال).

وتظهر حينئ ٍذ شاشة التأكيد.
 -8اختر [( ]YESنعم) ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال).

تم تمكين وظيفة ( SECURITYالحماية).
لتشغيل جهاز العرض أثناء تمكين وظيفة [( ]SECURITYالحماية):

 -1اضغط على زر ( POWERالطاقة).
يبدأ تشغيل جهاز العرض وتظهر رسالة توضح أن الجهاز مغلق.
 -2اضغط على زر ( MENUالقائمة).

 -3أدخل الكلمة األساسية الصحيحة ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال) .يعرض الجهاز حينئ ٍذ إحدى الصور.

مالحظة :يظل وضع تعطيل الحماية ً
نشطا لحين إيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي أو فصل كبل الطاقة.
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لتعطيل وظيفة ( SECURITYالحماية) ،اتبع ما يلي:

 -1اضغط على زر ( MENUالقائمة).
يتم عرض القائمة.
 -2حدد [( ]SETUPإعداد) ← [( ]INSTALLATIONالتركيب) ← [( ]SECURITYالحماية) ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال).

تظهر قائمة ( OFF/ONإيقاف/تشغيل).
 -3حدد [( ]OFFإيقاف) ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال).

تظهر شاشة ( SECURITY KEYWORDكلمة الحماية األساسية).

 -4أدخل الكلمة األساسية الصحيحة ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال).
عند إدخال الكلمة األساسية ،يتم تعطيل وظيفة ( SECURITYالحماية).
مالحظة :في حالة نسيان الكلمة األساسية ،اتصل بالموزع .وسيخبرك الموزع بالكلمة األساسية حال تقديمك رمز الطلب الخاص بك .يظهر رمز الطلب الخاص بك في
شاشة ( Keyword Confirmationتأكيد الكلمة األساسية) .في هذا المثال ،الرمز [ ]NB52-YGK8-2VD6-K585-JNE6-EYA8هو رمز الطلب.
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 Fاستخدام كبل الحاسب اآللي ( )VGAلتشغيل جهاز العرض (برنامج )Virtual Remote Tool

عند استخدام برنامج “ ”Virtual Remote Toolالموجود على القرص المدمج لجهاز العرض  ،NECتظهر شاشة وحدة التحكم عن بعد االفتراضية (أو شريط
األدوات) على شاشة الحاسب اآللي لديك.
ومن شأن هذا أن يمكنك من القيام بعمليات مثل تشغيل جهاز العرض وإيقاف تشغيله واختيار اإلشارة من خالل كبل الحاسب اآللي ( )VGAأو الكبل التسلسلي أو وصلة
( LANشبكة االتصال المحلية) .باستخدام اتصال الشبكة المحلية أو االتصال التسلسلي ،يمكن استخدام هذا البرنامج إلرسال صورة لجهاز العرض وتسجيلها كبيانات
شعار لجهاز العرض .وبعد إتمام عملية التسجيل ،يمكنك إغالق الشعار لمنع تغييره.
وظائف التحكم
التشغيل/اإليقاف واختيار اإلشارة وتثبيت الصورة وكتم الصورة وكتم الصوت* وتحويل الشعار إلى جهاز العرض وتشغيل وحدة التحكم عن بعد من جهاز الكمبيوتر.

شريط األدوات

شاشة وحدة التحكم عن بعد االفتراضية

يقدم هذا القسم توضيحً ا حول اإلعداد الستخدام برنامج .Virtual Remote Tool
للحصول على معلومات حول طريقة استخدام هذا البرنامج ،يرجى الرجوع إلى قسم التعليمات الخاص ببرنامج  ←( .Virtual Remote Toolالصفحة )41
الخطوة  :1تثبيت برنامج  Virtual Remote Toolعلى الحاسب اآللي ←( .الصفحة )37
الخطوة  :2توصيل جهاز العرض بالحاسب اآللي ←( .الصفحة )39
الخطوة  :3بدء برنامج  ←( .Virtual Remote Toolالصفحة )40

تلميح:
• يمكن استخدام برنامج  Virtual Remote Toolمن خالل التوصيل بشبكة االتصال المحلية والتوصيل التسلسلي .ال يدعم برنامج  Virtual Remote Toolاتصال .USB
• لالطالع على أحدث المعلومات حول هذا البرنامج ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
http://www.nec-display.com/dl/en/index.html
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مالحظة:
• عند اختيار [( ]COMPUTERحاسب آلي) من اختيار المصدر الخاص بك ،تظهر شاشة برنامج وحدة التحكم عن بعد االفتراضية أو شريط األدوات باإلضافة
إلى شاشة الحاسب اآللي لديك.
• استخدم كبل الحاسب اآللي المرفق ( )VGAلتوصيل منفذ توصيل ( COMPUTER INدخل الحاسب اآللي) مباشر ًة بمنفذ توصيل خرج جهاز العرض بالحاسب
اآللي ،وذلك الستخدام برنامج .Virtual Remote Tool
قد يتسبب استخدام محول أو كبالت أخرى غير كبل الحاسب اآللي ( )VGAالمرفق إلى تعذر التقاط اإلشارة.
منفذ توصيل كبل :VGA
يلزم وجود السنيّن  12و 15من أجل وظيفة .DDC/CI
• قد ال يعمل برنامج  Virtual Remote Toolبسبب مواصفات الحاسب اآللي وإصدار مهايئات الرسوم أو برامج التشغيل.
• لتشغيل برنامج  Virtual Remote Toolعلى أنظمة  ،Windows 8يُشترط وجود اإلصدار  2من حزمة " ."Microsoft .NET Frameworkمايكروسوفت.
اإلصدار  2.0أو  3.0أو  3.5من  Microsoft .NET Frameworkمتاح من صفحة  Microsoftعلى شبكة اإلنترنت .يمكنك تحميل الحزمة وتثبيتها على
الحاسب اآللي الخاص بك.
•	 بيانات الشعار (الرسومات) التي يمكن إرسالها إلى جهاز العرض باستخدام برنامج  Virtual Remote Toolخاضعة للقيود التالية:
(عبر االتصال التسلسلي فقط)
 حجم الملف :أقل من  768كيلوبايت حجم الصورة (الدقة): :M403X/M363X/M323X/M283X/M333XSأفقي  × 1024رأسي  768نقطة أو أقل
 :M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WSأفقي  × 1280رأسي  800نقطة أو أقل
 :M403H/M323Hأفقي  × 1920رأسي  1080نقطة أو أقل
• إلعادة "شعار  "NECاالفتراضي مرة أخرى إلى خلفية الشعار ،فأنت بحاجة إلى تسجيله كشعار للخلفية باستخدام ملف الصورة
M403X/M363X/M323X/M283X/NEC_logo2011_1280x800.bmp,(M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS:
)NEC_logo2012_1920x1080.bmpM403H/M323H:M333XS: NEC_logo2011_XGA.bmp,
الموجود بالقرص المضغوط المرفق بجهاز عرض .NEC
تلميح:
• يقوم منفذ التوصيل ( COMPUTER INدخل الحاسب اآللي) بجهاز العرض بدعم وظيفة ( DDC/CIواجهة أوامر قناة عرض البيانات)؛ علمًا بأن وظيفة
 DDC/CIعبارة عن واجهة قياسية للتواصل ثنائي االتجاه بين جهاز العرض والحاسب اآللي.

الخطوة  :1تثبيت برنامج  Virtual Remote Toolعلى الحاسب اآللي.
مالحظة:
• لتثبيت برنامج  ،Virtual Remote Toolيجب أن يكون حساب مستخدم نظام  Windowsحاصالً على تصريح “( ”Administratorمسؤول النظام).
• قم بالخروج من كل البرامج المفتوحة قبل تثبيت برنامج Virtual Remote Tool؛ فقد يتعذر إكمال تثبيت البرنامج إذا كان هناك برنامج آخر قيد التشغيل.
 1أدخل القرص المدمج المرفق مع جهاز العرض  NECداخل محرك األقراص.
يتم عرض نافذة القائمة.
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تلميح:
جرّ ب اإلجراء التالي في حالة عدم ظهور نافذة القائمة.
بالنسبة لنظام التشغيل Windows 7
 -1انقر فوق “( ”startبدء) بنظام التشغيل .Windows
 -2انقر فوق “( ”All Programsكل البرامج) ← “( ”Accessoriesالملحقات) ← “( ”Runتشغيل).
 -3اكتب اسم محرك األقراص خاصتك (مثال )”Q:\“ :و“ ”LAUNCHER.EXEفي “( ”Nameاالسم)( .مثال(Q:\LAUNCHER.EXE :
 -4انقر فوق “( ”OKموافق).
يتم عرض نافذة القائمة.
 2اضغط على “( ”Install Virtual Remote Toolتثبيت  )Virtual Remote Toolفي نافذة القائمة.
تبدأ عندئ ٍذ عملية التثبيت.

بمجرد انتهاء عملية التثبيت ،تظهر نافذة الترحيب.
 3انقر فوق “( ”Nextالتالي).
تظهر شاشة “( ”END USER LICENSE AGREEMENTاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي).

اقرأ “( ”END USER LICENSE AGREEMENTاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي) بعناية.
 4في حال الموافقة ،انقر فوق “( ”I accept the terms in the license agreementأوافق على الشروط الواردة في اتفاقية الترخيص) ثم انقر
فوق “( ”Nextالتالي).
• اتبع التعليمات التي تظهر على شاشات معالج التثبيت إلكمال عملية التثبيت.
• عندما يكتمل التثبيت ،ستنتقل إلى نافدة القائمة.
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تلميح:

إلغاء تثبيت برنامج Virtual Remote Tool
اإلعداد:
اخرج من برنامج  Virtual Remote Toolقبل بدء عملية إلغاء تثبيته .إللغاء تثبيت برنامج  ،Virtual Remote Toolيجب أن يكون حساب مستخدم نظام
 Windowsحصالً على تصريح "( "Administratorمسؤول النظام).

1
2
3
4

انقر فوق “”Start (بدء) ثم انقر فوق “”Control Panel (لوحة التحكم).
يتم عرض نافذة لوحة التحكم.
انقر فوق خيار “( ”Uninstall a programإلغاء تثبيت برنامج) الموجود أسفل “( ”Programsالبرامج)
تظهر نافذة “( ”Programs and Featuresالبرامج والخصائص).
اختر برنامج  Virtual Remote Toolوانقر فوقه.
انقر فوق “( ”Uninstall/Changeإلغاء التثبيت/تغيير) أو “( ”Uninstallإلغاء التثبيت).
• حينما تظهر نافذة “( ”User Account Controlالتحكم في حساب المستخدم) ،انقر فوق “( ”Continueمتابعة).
اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة إلكمال عملية إلغاء التثبيت.

الخطوة  :2توصيل جهاز العرض بالحاسب اآللي

 1استخدم كبل الحاسب اآللي المرفق ( )VGAلتوصيل منفذ توصيل ( COMPUTER INدخل الحاسب اآللي) مباشر ًة بمنفذ توصيل خرج جهاز العرض بالحاسب
اآللي.
 2قم بتوصيل كبل الطاقة المرفق بطرف توصيل دخل التيار المتردد ( )AC INبجهاز العرض ومأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
بذلك يكون جهاز العرض في حالة االستعداد.
كبل الحاسب اآللي ( )VGAالمرفق

COMPUTER IN
AC IN

إلى مأخذ التيار بالحائط

كبل الطاقة (مرفق بالجهاز)

تلميح:
• عندما يتم تشغيل برنامج  Virtual Remote Toolللمرة األولى ،تظهر نافذة “( ”Easy Setupاإلعداد السهل) للتنقل بين التوصيالت.
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الخطوة  :3بدء برنامج Virtual Remote Tool
البدء باستخدام أيقونة االختصار
مزدوجا فوق أيقونة االختصار
نقرا
ً
• انقر ً

الموجودة على ( Windows Desktopسطح المكتب بنظام التشغيل .)Windows

البدء من قائمة ( Startبدء)
• انقر فوق [( ]Startبدء) ← [( ]All programsكل البرامج) أو [( ]Programsالبرامج) ← [( ]NEC Projector User Supportwareالبرامج
المساعدة لمستخدم جهاز العرض .]Virtual Remote Tool] ← [Virtual Remote Tool[ ← )NEC
عندما يتم تشغيل برنامج  Virtual Remote Toolللمرة األولى ،تظهر نافذة “( ”Easy Setupاإلعداد السهل).

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
حينما يكتمل “( ”Easy Setupاإلعداد السهل) ،عندئ ٍذ تظهر شاشة برنامج .Virtual Remote Tool

مالحظة:
• عند اختيار [( ]NORMALعادي) مع [( ]STANDBY MODEنمط االستعداد) من القائمة ،ال يمكن تشغيل جهاز العرض من خالل كبل الحاسب اآللي ()VGA
أو اتصال شبكي (شبكة ( LANشبكة محلية سلكية  /السلكية)).
تلميح:
• يمكن عرض شاشة ( Virtual Remote Toolأو شريط األدوات) بدون عرض نافذة “( ”Easy Setupاإلعداد السهل).
للقيام بذلك ،انقر لوضع عالمة االختيار على ”( ” Do not use Easy Setup next timeال تستخدم خيار اإلعداد السهل في المرة القادمة) على الشاشة
في الخطوة  6من نافذة “( ”EasySetupاإلعداد السهل).
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الخروج من برنامج Virtual Remote Tool
 1انقر فوق أيقونة برنامج Virtual Remote Tool
عندئ ٍذ تظهر القائمة المنبثقة.

على شريط المهام.

 2انقر فوق “( ”Exitخروج).
يتم إغالق برنامج .Virtual Remote Tool

عرض ملف التعليمات لبرنامج Virtual Remote Tool
• عرض ملف التعليمات باستخدام شريط المهام
 1انقر فوق أيقونة برنامج Virtual Remote Tool
عندئ ٍذ تظهر القائمة المنبثقة.

فوق شريط المهام أثناء تشغيل البرنامج.

 -2انقر فوق “( ”Helpتعليمات).
عندئ ٍذ تظهر شاشة ( Helpتعليمات).

• عرض ملف التعليمات باستخدام قائمة ( Startبدء).
 -1انقر فوق “( ”Startبدء) ← “( ”All programsكل البرامج) أو “( ”Programsالبرامج) ← “”NEC Projector User Supportware
(البرامج المساعدة لمستخدم جهاز العرض  ← ”Virtual Remote Tool“ ← )NECثم انقر فوق “( ”Virtual Remote Tool Helpتعليمات
برنامج  )Virtual Remote Toolبنفس التسلسل.
عندئ ٍذ تظهر شاشة ( Helpتعليمات).
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 Gتشغيل وظائف ماوس الحاسب اآللي من خالل وحدة التحكم عن بعد لجهاز العرض باستخدام كبل
( USBوظيفة تشغيل الماوس عن بعد)

تمكنك وظيفة التحكم بالماوس عن بعد المضمنة من تشغيل وظائف ماوس الحاسب اآللي من خالل وحدة التحكم عن بعد المرفقة أثناء توصيل جهاز العرض بالحاسب
اآللي من خالل كبل  USBالمتاح تجاريًا (متوافق مع مواصفات .)USB 2.0
تعمل وظيفة التحكم بالماوس عن بعد الخاصة بدخل ( COMPUTERالحاسب اآللي) أثناء عرض شاشة الحاسب اآللي.
لن تعمل وظيفة التحكم بالماوس عن بعد أثناء تجميد الصورة أو تكبيرها.
 -يساعد أيضًا استخدام كبل  USBلتوصيل جهاز العرض بالحاسب اآللي في بدء وظيفة ( USB Displayعرض .)USB

كبل ( USBغير مرفق)

USB-B

AC IN

إلى مأخذ التيار بالحائط

مالحظة:
• البد أن يدعم كبل  USBمواصفات .USB 2.0
• يمكن استخدام وظيفة الماوس مع أنظمة التشغيل التالية:
 Windows 8أو  Windows 7أو Windows Vista
• انتظر لمدة  5دقائق على األقل بعد فصل كبل  USBوقبل إعادة توصيله والعكس صحيح .قد ال يتعرف الحاسب اآللي على كبل  USBإذا تم توصيله وفصله
بصورة متكررة في فترات زمنية سريعة.
• قم بتوصيل جهاز العرض بالحاسب اآللي عبر كبل  USBبعد تشغيل الحاسب اآللي .وقد يؤدي اإلخفاق في القيام بذلك إلى عدم تشغيل الحاسب اآللي.

تشغيل ماوس الحاسب اآللي من وحدة التحكم عن بعد
يمكنك تشغيل ماوس الحاسب اآللي من وحدة التحكم عن بعد.
زر ( PAGEالصفحة) ▽.............................................. ..................△/يتيح نقل منطقة الرؤية على النافذة أو االنتقال للشريحة السابقة أو التالية
في ملف  PowerPointعلى الحاسب اآللي لديك.
أزرار▲▼▶◀ .............................................. ................................تتيح تحريك مؤشر الماوس على الحاسب اآللي لديك.
زر ( MOUSE L-CLICKالنقر على الزر األيسر للماوس)( ENTER/إدخال) .....يؤدي وظيفة زر الماوس األيسر.
زر ( MOUSE R-CLICKالنقر على الزر األيمن للماوس) ............................يؤدي وظيفة زر الماوس األيمن.

مالحظة:
• حينما تقوم بتشغيل الحاسب اآللي باستخدام أزرار ▲▼▶ أو زر ◀ مع عرض القائمة ،يتأثر ك ٌل من القائمة ومؤشر الماوس .قم بإغالق القائمة وإجراء وظيفة الماوس.
تلميح :يمكنك تغيير سرعة المؤشر من خالل مربع الحوار ( Mouse Propertiesخصائص الماوس) في نظام التشغيل  .Windowsلمزي ٍد من المعلومات ،راجع
وثائق المستخدم أو التعليمات المتوفرة عبر شبكة االنترنت المتاحة على الحاسب اآللي لديك.
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 Hعرض صورة شاشة الحاسب اآللي بواسطة جهاز العرض من خالل كبل ( USBعرض )USB

يتيح لك استخدام كبل  USBالمتوافر باألسواق لتوصيل الحاسب اآللي بجهاز العرض إمكانية إرسال صورة شاشة الحاسب اآللي لديك إلى جهاز العرض (المتوافق
مع مواصفات  )USB 2.0لعرضها .يمكن إجراء التشغيل/اإليقاف واختيار المصدر لجهاز العرض من خالل الحاسب اآللي دون الحاجة إلى توصيل كبل الحاسب
اآللي (.)VGA

مالحظة:
• تستخدم خاصية ( USB Displayعرض  )USBوظائف برنامج  Image Express Utility Liteالمضمنة على القرص المدمج لجهاز العرض NEC
(← الصفحة .)56
وبالرغم من ذلك ،فإن تشغيل ( USB Displayعرض  )USBال يتيح تثبيت برنامج  Image Express Utility Liteعلى الحاسب اآللي لديك .ويرجع السبب
في ذلك إلى أن ( USB Displayعرض  )USBينفذ برنامج جهاز العرض فقط.
كل من الحاسب اآللي وجهاز العرض لديك ،يبدأ تشغيل البرنامج المُثبت بالحاسب اآللي حتى وإن كان
• عند تثبيت برنامج  Image Express Utility Liteفي ٍ
إصدار البرنامج أقدم من اإلصدار المُثبت بجهاز العرض.
في حال عدم عمل خاصية نقل الصوت والخصائص األخرى ،جرّ ب إلغاء تثبيت برنامج  Image Express Utility Liteمن الحاسب اآللي لديك؛ حيث يتيح
لك هذا استخدام جميع الخصائص.
• ال يعمل ( USB Displayعرض  )USBفي نمط [( ]NORMALعادي) المنبثق من [( ]STANDBY MODEنمط االستعداد) .الستخدام USB Display
(عرض  ،)USBاختر [( ]NETWORK STANDBYاستعداد الشبكة) مع [( ]STANDBY MODEنمط االستعداد) ←( .الصفحة )104
• عند استخدام ( USB Displayعرض  ،)USBيخرج الصوت من مقبس ( COMPUTER AUDIO INدخل الصوت بالحاسب اآللي) الصغير (استريو
صغير) .وربما يتعذر في تلك الحالة مزامنة الصوت والصورة.
 -1ابدأ تشغيل الحاسب اآللي.
 -2قم بتوصيل كبل الطاقة لجهاز العرض بمأخذ التيار بالحائط واضبط جهاز العرض على نمط االستعداد.
• افتح غطاء عدسة جهاز العرض أو غطاء العدسة.
 -3استخدم كبل  USBلتوصيل الحاسب اآللي بجهاز العرض.
كبل ( USBغير مرفق)

USB-B

إلى مأخذ التيار بالحائط

كبل الطاقة (مرفق بالجهاز)

AC IN

تظهر على شاشة الحاسب اآللي رسالة “?( ”The projector is in standby mode. Connect itجهاز العرض في نمط االستعداد .هل ترغب في توصيله؟).
• تظهر عندئ ٍذ نافذة التحكم في برنامج  Image Express Utility Liteفي الجزء العلوي من الشاشة.
مالحظة :وف ًقا إلعدادات الحاسب اآللي ،يمكن أن تظهر نافذة “( ”AutoPlayالتشغيل التلقائي) أثناء قيام الحاسب اآللي بالتحقق
من التوصيل بجهاز العرض .وفي حالة حدوث ذلك ،انقر فوق نافذة “( ”Start USB Displayبدء عرض .)USB

 -4انقر فوق “( ”YESنعم).
يبدأ تشغيل جهاز العرض وتظهر على شاشة الحاسب اآللي رسالة “( ”The projector is getting ready. Please wait.جهاز العرض قيد االستعداد.
ثوان معدودة.
يرجى االنتظار) .تختفي هذه الرسالة في غضون
ٍ
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 -4قم بتشغيل نافذة التحكم.
()5

()4

()3

()2

()1

()6

()1

( Sourceالمصدر)....يحدد مصدر إدخال جهاز العرض.

()2

(صورة)..................قم بتشغيل أو إيقاف ( AV-MUTEكتم الصورة) و ( FREEZEتجميد صورة) وعرض و ( GCTأداة التصحيح الهندسي).
ارجع إلى صفحة  63بشأن .GCT

()3

( Soundالصوت) .....يقوم بتشغيل وإيقاف وظيفة ( AV-MUTEكتم الصوت) ،كما يقوم بتشغيل الصوت والتحكم في شدته.

()4

( Othersأخرى).......يستخدم “( ”Updateتحديث) و “( *”HTTP Serverخادم  )HTTPو “( ”Settingsإعدادات) و“”Information
(معلومات).
* ال يمكن تحديد ( HTTP Serverخادم  )HTTPعندما يكون كبل  USBمتصالً.

()5

(( )Projectمشروع)...يتيح تغيير نمط عرض الشاشة ،إلخفاء/عرض الصور المنقولة عبر كل منفذ ومنع االنقطاع/قبول االنقطاع وإنهاء خاصية
عرض .USB
يتيح أيضًا إيقاف جهاز العرض في نفس الوقت من خالل إنهاء شاشة .USB

مالحظة:
• عندما يكون كبل  USBموصالً ،ال يمكنك إجراء تغيير في:
 مقاس الشاشة للعرض التقديمي تحديد القائمة (إخفاء/توضيح) منع االنقطاع/قبول االنقطاع()6

( Helpالتعليمات) .........يقوم بعرض التعليمات الخاصة ببرنامج .Image Express Utility Lite
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 Iالتحكم في جهاز العرض باستخدام متصفح HTTP

نظرة عامة

توفر وظيفة خادم  HTTPإعدادات وعمليات تتعلق بما يلي:
 -1إعداد شبكة سلكية/السلكية (( )NETWORK SETTINGSإعدادات الشبكة)

-2
-3
-4
-5

الستخدام شبكة ( LANالشبكة الالسلكية المحلية) ،يلزم توافر وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية االختيارية المزودة بطرف  ←( .USBالصفحة )129
الستخدام شبكة سلكية/السلكية محلية ،قم بتوصيل جهاز العرض بالحاسب اآللي باستخدام كبل  LAVالمتوافر باألسواق ←( .الصفحة )128
إعداد بريد التنبيه ()ALERT MAIL
عند اتصال جهاز العرض بالشبكة السلكية/الالسلكيةُ ،ترسل بيانات وقت استبدال المصباح أو رسائل الخطأ عبر البريد اإللكتروني.
تشغيل جهاز العرض
يمكن استخدام خصائص التشغيل/اإليقاف واختيار الدخل والتحكم في مستوى الصوت وتعديالت الصورة.
إعداد ( PJLink PASSWORDكلمة مرور  )PJLinkو( AMX BEACONإشارة )AMX
السماح بتنزيل ونسخ برنامج  Image Express Utility Liteإلى ذاكرة  USBالخاصة بك.

يستخدم هذا الجهاز لغة “ ”JavaScriptوملفات تعريف االرتباط “ ،”Cookiesلذا ينبغي ضبط المتصفح لقبول هذه الوظائف؛ علمًا بأن طريقة الضبط تختلف تبعًا
إلصدار المتصفح .يرجى الرجوع إلى ملفات التعليمات وغيرها من المعلومات الواردة في البرنامج.
هناك طريقتان للوصول إلى وظيفة خادم  ،HTTPوهما:
• بدء متصفح الويب على الحاسب اآللي عبر الشبكة المتصلة بجهاز العرض ثم إدخال الرابط التالي:
> /index.htmlعنوان  PIالخاص بجهاز العرض<http://
• استخدام برنامج  Image Express Utility Liteالمضمن على القرص المدمج المرفق بجهاز العرض .NEC

تلميح :عنوان  IPإلعدادات المصنع هو [( ]DHCP ONتشغيل .)DHCP
مالحظة:
• الستخدام جهاز العرض في إحدى الشبكات ،يرجى استشارة مسؤول الشبكة حول إعدادات الشبكة.
• قد يحدث تباطؤ في العرض أو في استجابة األزرار ،أو قد ال يتم قبول التشغيل؛ وذلك وف ًقا إلعدادات الشبكة.
وفي حالة حدوث ذلك ،يرجى استشارة مسؤول الشبكة .قد ال يستجيب جهاز العرض في حالة الضغط على األزرار بصورة متكررة خالل فترات زمنية سريعة.
وفي حالة حدوث ذلك ،يرجى االنتظار برهة ثم التكرار .وعند استمرار انعدام االستجابة ،يرجى إيقاف تشغيل جهاز العرض ثم تشغيله مرة أخرى.
• في حالة عدم ظهور شاشة ( PROJECTOR NETWORK SETTINGSإعدادات شبكة جهاز العرض) في متصفح اإلنترنت ،اضغط على Ctrl+F5
لتحديث متصفح الويب (أو مسح الذاكرة المؤقتة).

إعدادات ما قبل االستخدام
قم بتوصيل جهاز العرض بكبل  LANالمتوافر باألسواق قبل بدء تشغيل المتصفح ←( .الصفحة )128
قد يتعذر التشغيل بمتصفح يستخدم خادم البروكسي ،ويتوقف ذلك على نوع خادم البروكسي وطريقة الضبط .وبالرغم من أن نوع خادم البروكسي يشكل أحد العوامل
في هذا الخصوص ،فمن الممكن عدم عرض العناصر التي تم ضبطها بالفعل وف ًقا لمدى فعالية الذاكرة المؤقتة ،وربما ال تظهر المحتويات التي تم ضبطها من المتصفح
في عملية التشغيل .ويوصى بعدم استخدام خادم البروكسي إال عند الضرورة.
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استخدام العنوان للتشغيل عبر المتصفح
بالنسبة للعنوان الفعلي الذي تم إدخاله في خانة العنوان أو في عمود  URLأثناء تشغيل جهاز العرض عبر المتصفح ،يمكن استخدام اسم المضيف كما هو في حالة
تسجيل اسم المضيف المقابل لعنوان  IPالخاص بجهاز العرض في خادم اسم المجال وذلك بمعرفة أحد مسؤولي الشبكة ،أو إذا كان اسم المضيف المقابل لعنوان IP
الخاص بجهاز العرض قد تم ضبطه في ملف “( ”HOSTSالمضيفون) بالحاسب اآللي المستخدم.
مثال  :1عند تحديد اسم مضيف جهاز العرض على “ ،”pj.nec.co.jpيمكن الوصول إلى إعدادات الشبكة عبر تحديد
http://pj.nec.co.jp/index.html
في خانة العنوان أو عمود اإلدخال الخاص بعنوان .URL
مثال  :2عندما يكون عنوان  IPالخاص بجهاز العرض هو “ ،”192.168.73.1يمكن الوصول إلى إعدادات الشبكة من خالل تحديد
http://192.168.73.1/index.html
في خانة العنوان أو عمود اإلدخال الخاص بعنوان .URL

ضبط جهاز العرض

( Powerالطاقة) :يتيح التحكم في طاقة جهاز العرض.
( ONتشغيل) . ..................................تشغيل الجهاز.
( OFFإيقاف) . .................................إيقاف تشغيل الجهاز.
( Volumeالصوت) :يتيح التحكم في مستوى صوت جهاز العرض.
▲  . ..............................................يزيد من قيمة ضبط مستوى الصوت.
▼  . ..............................................يقلل من قيمة ضبط مستوى الصوت.
( AV-MUTEكتم الصوت/الڤيديو) :يتيح التحكم في وظيفة الكتم بجهاز العرض.
( PICTURE ONكتم الصورة).............يتيح كتم الڤيديو.
( PICTURE OFFإلغاء كتم الصورة).....يتيح إلغاء كتم الڤيديو.
( SOUND ONكتم الصوت)................يتيح كتم الصوت.
( SOUND OFFإلغاء كتم الصوت)........يتيح إلغاء كتم الصوت.
( ALL ONتشغيل الكل).......................يتيح كتم جميع وظائف الڤيديو والصوت.
( ALL OFFإيقاف الكل)......................يتيح إلغاء كتم جميع وظائف الڤيديو والصوت.
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( PICTUREالصورة) :يتيح التحكم في ضبط ڤيديو جهاز العرض.
( BRIGHTNESSالسطوع) ▲ ...........يزيد من قيمة ضبط مستوى السطوع.
( BRIGHTNESSالسطوع) ▼ ...........يقلل من قيمة ضبط مستوى السطوع.
( CONTRASTالتباين) ▲ .................يزيد من قيمة ضبط مستوى التباين.
( CONTRASTالتباين) ▼ .................يقلل من قيمة ضبط مستوى التباين.
( COLORاأللوان) ▲ .......................يزيد من قيمة ضبط مستوى األلوان.
( COLORاأللوان) ▼ .......................يقلل من قيمة ضبط مستوى األلوان.
( HUEتدرج األلوان) ▲ .....................يزيد من قيمة ضبط مستوى تدرج األلوان.
( HUEتدرج األلوان) ▼ .....................يقلل من قيمة ضبط مستوى تدرج األلوان.
( SHARPNESSالحدّة) ▲................يزيد من قيمة ضبط مستوى الحدّة.
( SHARPNESSالحدّة) ▼................يقلل من قيمة ضبط مستوى الحدّة.
• تختلف الوظائف التي يمكن التحكم فيها تبعًا لإلشارة الداخلة لجهاز العرض ←( .الصفحة )89
( SOURCE SELECTاختيار مصدر) :يتيح تبديل منفذ توصيل الدخل الخاص بجهاز العرض.
( COMPUTERحاسب آلي)...............يتيح التبديل إلى منفذ توصيل ( COMPUTER INدخل الحاسب اآللي).
.......................................HDMI 1يتيح التبديل إلى منفذ توصيل ( HDMI 1 INدخل .)HDMI 2
��������������� HDMI 2ي......................يتيح التبديل إلى منفذ توصيل ( HDMI 2 INدخل .)HDMI 2
( VIDEOڤيديو)  .............................يتيح التبديل إلى منفذ توصيل ( VIDEO INدخل الڤيديو).
( USB-Aوحدة ................. )USB-Aيتيح التبديل إلى البيانات الموجودة على جهاز ذاكرة .USB
( LANشبكة اتصال محلية) ..................يتيح التبديل إلى إشارة شبكة اتصال محلية (.)LAN
( USB-Bوحدة ................. )USB-Bيتيح التبديل إلى منفذ ( USBحاسب آلي).
( PROJECTOR STATUSحالة جهاز العرض) :يتيح بيان حالة جهاز العرض.
( LAMP LIFE REMAININGالعمر المتبقي للمصباح)....يعرض العمر المتبقي للمصباح بالنسبة المئوية.
( LAMP HOURS USEDساعات استخدام المصباح) ......يعرض عدد ساعات استخدام المصباح.
( ERROR STATUSحالة الخطأ) .............................تعرض حالة األخطاء التي تحدث داخل جهاز العرض.
( LOG OFFتسجيل الخروج) :تسجيل الخروج من جهاز العرض والرجوع إلى شاشة التحقق (شاشة ( )LOGONتسجيل الدخول).
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( NETWORK SETTINGSإعدادات الشبكة)

• ( SETTINGSاإلعدادات)
سلكية أو السلكية
( SETTINGالضبط)

ضبط شبكة االتصال المحلية السلكية أو الالسلكية.

( APPLYتطبيق)

تطبيق إعداداتك لشبكة االتصال المحلية السلكية أو الالسلكية.

( DHCP ONتشغيل )DHCP

التحديد التلقائي لعنوان  IPوقناع الشبكة الفرعية والبوابة لجهاز العرض من خالل خادم  DHCPخاصتك.

( DHCP OFFإيقاف )DHCP

تحديد عنوان  IPوقناع الشبكة الفرعية والبوابة لجهاز العرض الذي يعينه مسؤول الشبكة خاصتك.

( IP ADDRESSعنوان )IP

قم بضبط عنوان  IPللشبكة المتصلة بجهاز العرض.

( SUBNET MASKقناع الشبكة الفرعية)

قم بضبط رقم قناع الشبكة الفرعية للشبكة المتصلة بجهاز العرض.

( GATEWAYالبوابة)

قم بضبط البوابة االفتراضية للشبكة المتصلة بالجهاز.

( AUTO DNS ONتشغيل  DNSتلقائي)

يحدد خادم  DHCPتلقائيًا عنوان  IPلخادم  DNSالمتصل بجهاز العرض.

( AUTO DNS OFFإيقاف DNSتلقائي)

قم بضبط عنوان  IPلخادم  DNSالمتصل بجهاز العرض.

إعداد شبكة االتصال المحلية السلكية
( ENABLEتمكين)

تشغيل اتصال الشبكة المحلية السلكية

( DISABLEتعطيل)

إيقاف اتصال الشبكة المحلية السلكية

إعداد شبكة االتصال المحلية الالسلكية (وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية االختيارية المزودة بطرف )USB
الضبط كنقطة وصول بسيطة
نقطة الوصول البسيطة
وتختلف القنوات المتاحة حسب الدولة والمنطقة .حينما تختار [( ]INFRASTRUCTUREبنية تحتية) ،تأكد أن جهاز
( MODEالنمط)
العرض ونقطة دخولك موجودين على نفس القناة.
وتختلف القنوات المتاحة حسب الدولة والمنطقة .في حالة اختيارك [( ]INFRASTRUCTUREالبنية األساسية) ،يتم
( CHANNELقناة)
اختيار نقطة الدخول نفسها مع شبكة االتصال المحلية الالسلكية.
PROFILE 2/PROFILE 1
(الوضع /1الوضع )2

يمكن تحديد إعدادين التصال الشبكة المحلية الالسلكية .اختر ( PROFILE 1الوضع  )1أو ( PROFILE 2الوضع .)2

( SSIDمعرّ ف مجموعة الخدمات)

أدخل معرّ ف ( )SSIDللشبكة المحلية الالسلكية .ال يمكن تنفيذ االتصال إال في حال توافق معرّ ف  SSIDللجهاز مع
معرّ ف  SSIDللشبكة الالسلكية المحلية.

( SITE SURVEYمسح الموقع)

يعرض قائمة من معرّ فات  SSIDالمتاحة للشبكة المحلية الالسلكية بالموقع .اختر أحد معرّ فات  SSIDالتي يمكنك
الدخول إليها.
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SECURITY TYPE
(نوع الحماية)

يعمل على تشغيل أو إيقاف وضع التشفير للنقل اآلمن للبيانات .عند تشغيل وضع التشفير ،اضبط مفتاح  WEPأو المفتاح
المشفر.
( DISABLEتعطيل)

لن يؤدي إلى تشغيل خاصية التشفير .قد يستطيع أحد األشخاص مراقبة اتصاالتك.

WEP 64 bit

يستخدم  64بت لطول البيانات من أجل النقل اآلمن للبيانات.

WEP 128 bit

يستخدم  128بت لطول البيانات من أجل النقل اآلمن للبيانات .يضفي هذا الخيار مزي ًدا
ً
مقارنة باستخدام خيار التشفير الذي يستخدم  64بت.
من الخصوصية والحماية
توفر هذه الخيارات حماية أقوى من خيار .WEP

WPA PSK-TKIP/
WPA PSK-AES/
WPA2 PSK-TKIP/
WPA2 PSK-AES

مالحظة:
• يجب أن تكون إعدادات خيار  WEPهي نفس إعدادات أجهزة االتصال مثل أجهزة الحاسب اآللي أو نقاط الوصول في
الشبكة الالسلكية خاصتك.
• وعند استخدام خيار  ،WEPتقل سرعة نقل الصور لديك.
( INDEXفهرس)

اختر مفتاح التشفير عند اختيارك [ ]WEP 64 bitأو [ ]WEP 128 bitفي [( ]SECURITY TYPEنوع الحماية).
عند تحديد [( ]WEP 64bitالخصوصية المكافئة للشبكات السلكية  64بت) أو [( ]WEB 128bitالخصوصية المكافئة
للشبكات السلكية  128بت) لـ [( ]SECURITY TYPEنوع الحماية) ،سيثبت مفتاح  WEPعلى ( )1ولن يمكن تغييره.

( KEYمفتاح)

عند اختيار [ ]WEP 64 bitأو [ ]WEP 128 bitفي [( ]SECURITY TYPEنوع الحماية):
أدخل مفتاح .WEP
اختر

حروف ()ASCII

أرقام نظام العد السداسي عشر ()HEX

WEP 64 bit

حتى  5حر ًفا

حتى  10حر ًفا

WEP 128 bit

حتى  13حر ًفا

حتى  26حر ًفا

عند اختيار [ ]WPA PSK-TKIPأو [ ]WPA PSK-AESأو []WPA2 PSK-TKIP
أو [:]WPA2 PSK-AES
أدخل مفتاح التشفير .يجب أن يكون طول مفتاح التشفير من  8أحرف أو أكثر إلى  63حر ًفا أو أقل.
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• ( NAMEاالسم)
PROJECTOR NAME
(اسم جهاز العرض)

أدخل اسمًا لجهاز العرض الخاص بك حتى يتمكن الحاسب اآللي من التعرف على الجهاز .يجب أن يتكون االسم من
 16حر ًفا أو أقل.
تلميح :لن يتأثر اسم جهاز العرض حتى في حال اختيار [( ]RESETإعادة الضبط) من القائمة.

( HOST NAMEاسم المضيف)

أدخل اسم مضيف الشبكة المتصلة بجهاز العرض .يجب أن يتكون اسم المضيف من  15حر ًفا أو أقل.

( DOMAIN NAMEاسم المجال)

أدخل اسم مجال الشبكة المتصلة بجهاز العرض .يجب أن يتكون اسم المجال من  60حر ًفا أو أقل.

• ( ALERT MAILبريد التنبيه)
( ALERT MAILبريد التنبيه)

يعمل هذا الخيار على تنبيه الحاسب اآللي إلى وقت استبدال المصباح أو رسائل الخطأ عبر البريد اإللكتروني عند استخدام
الشبكة المحلية السلكية أو الالسلكية.
يعمل وضع عالمة اختيار على تنشيط خاصية بريد التنبيه.
ويؤدي إزالة عالمة االختيار إلى تعطيل الخاصية.
نموذج إلحدى الرسائل التي يتم إرسالها من جهاز العرض:
“ The lamp is at the end of its usable life. Please replace the lampانتهاء العمر االفتراضي
الستخدام المصباح ،يرجى استبدال المصباح”.
اسم جهاز العرض :جهاز العرض NEC
ساعات استخدام المصباح[ 100 :ساعة]

SENDER’S ADDRESS
(عنوان المرسِ ل)

أدخل عنوان المرسِ ل.

SMTP SERVER NAME
(اسم خادم )SMTP

أدخل اسم خادم  SMTPالمطلوب توصيله بجهاز العرض.

RECIPIENT’S ADDRESS
( 1,2,3عنوان المستلم )3 ،2 ،1

أدخل عنوان المستلم .يمكن إدخال ما يصل إلى ثالثة عناوين.

( TEST MAILبريد االختبار)

أرسل بريد اختبار للتحقق من صحة اإلعدادات.
مالحظة:
• إذا قمت بإجراء االختبار ،فقد ال تتلقى بريد تنبيه .وفي حال حدوث ذلك ،ينبغي التحقق من صحة إعدادات الشبكة.
• إذا أدخلت عنوا ًنا غير صحيح في أحد االختبارات ،فقد ال تتلقى بريد تنبيه .وفي حال حدوث ذلك ،ينبغي التحقق من
صحة عنوان المستلم.

( SAVEحفظ)

انقر فوق هذا الزر لحفظ اإلعدادات السابقة.

• ( NETWORK SERVICEخدمة الشبكة)

*
.
.
.
.

PJLink PASSWORD
(كلمة مرور )PJLink

قم بتعيين كلمة المرور لـ  .*PJLinkيجب أن تتكون كلمة المرور من  32أحرف أو أقل ،ويجب عدم نسيان كلمة المرور
الخاصة بك .وعلى الرغم من ذلك ،ينبغي استشارة الموزع في حالة نسيانها.

HTTP PASSWORD
(كلمة مرور )HTTP

قم بتعيين كلمة مرور لخادم  .HTTPيجب أن تتكون كلمة المرور من  10أحرف أو أقل.

AMX BEACON
(إشارة )AMX

تشغيل أو إيقاف كشف اإلشارة بواسطة جهاز  AMX Device Discoveryأثناء التوصيل بشبكة االتصال المدعومة
بنظام التحكم .AMX’s NetLinx
تلميح:
عند استخدام جهاز يدعم جهاز  ،AMX Device Discoveryيتعرف نظام التحكم  AMX NetLinxبأكمله على الجهاز
ويعمل على تنزيل الطراز المناسب من  Device Discoveryمن أحد خوادم .AMX
يتيح وضع عالمة االختيار الكشف عن جهاز العرض من خالل جهاز .AMX Device Discovery
بينما يؤدي إزالة عالمة االختيار إلى تعطيل خاصية الكشف عن جهاز العرض من خالل جهاز .AMX Device Discovery

برنامج Image Express
Utility Lite

انقر فوق “( ”DOWNLOADتنزيل) لعرض صفحة التنزيل التي يمكن من خاللها تنزيل ملف  EXEالخاص ببرنامج
 Image Express Utility Liteإلى ذاكرة  USBالمتصلة بالحاسب اآللي لديك ←( .الصفحة )60

( SAVEحفظ)

انقر فوق هذا الزر لحفظ اإلعدادات السابقة.

		ما المقصود بـ PJLink؟
		 PJLinkهو أحد معايير البروتوكول المستخدمة للتحكم في أجهزة العرض المصنعة لدى جهات مختلفة .وقد وضع هذا البروتوكول ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ نظم ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ
		ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ( )JBMIAفي عام .2005
		يدعم جهاز العرض جميع أوامر الفئة  1من .PJLink
		لن يتأثر ما أجريته من إعدادات في  PJLinkحتى مع اختيار [( ]RESETإعادة الضبط) من القائمة.
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التوافق مع تقنية CRESTRON ROOMVIEW
يدعم جهاز العرض تقنية  ،CRESTRON ROOMVIEWمما يتيح إدارة مجموعة متنوعة من األجهزة المتصلة بالشبكة والتحكم بها من الحاسب اآللي أو جهاز التحكم.
للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني http://www.crestron.com
<خطوات اإلعداد>
قم بالوصول إلى وظيفة خادم  ،HTTPوقم بعمل اإلعدادات الالزمة الخاصة بـ [ ]CRESTRONفي [( ]NETWORK SETTINGSإعدادات الشبكة).

• تقنية  ROOMVIEWإلدارة الجهاز من الحاسب اآللي.
( DISABLEتعطيل)

يعمل على تعطيل .ROOMVIEW

( ENABLEتمكين)

يعمل على تمكين .ROOMVIEW

• تقنية  CRESTRON CONTROLإلدارة الجهاز من جهاز التحكم.
( DISABLEتعطيل)

يعمل على تعطيل .CRESTRON CONTROL

( ENABLEتمكين)

يعمل على تمكين .CRESTRON CONTROL

( IP ADDRESSعنوان )IP

ضبط عنوان  IPالخاص بـ ( CRESTRON SERVERخادم .)CRESTRON

( IP IDمعرف )IP

ضبط معرف  IPالخاص بـ ( CRESTRON SERVERخادم .)CRESTRON

تلميح :يتعين ضبط إعدادات  CRESTRONفقط بما يناسب استخدام تقنية .CRESTRON ROOMVIEW
للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني http://www.crestron.com

• ( INFORMATIONمعلومات)
( WIRED LANشبكة محلية سلكية) يعرض قائمة اإلعدادات الخاصة بتوصيل الشبكة المحلية السلكية.
( WIRELESS LANشبكة
محلية السلكية)

يعرض قائمة اإلعدادات الخاصة بتوصيل الشبكة المحلية الالسلكية.

( UPDATEتحديث)

يعكس اإلعدادات في حال تغييرها.
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 Jالتحكم في جهاز العرض من خالل شبكة االتصال المحلية (برنامج )PC Control Utility Pro 4/ Pro 5

يمكن التحكم في جهاز العرض من الحاسب اآللي عبر شبكة االتصال المحلية باستخدام برنامج “ ”PC Control Utility Pro 4وبرنامج “”PC Control Utility Pro 5
المضمنين على القرص المدمج المرفق مع جهاز العرض .NEC
 PC Control Utility Pro 4هو برنامج متوافق مع أنظمة  ←( .Windowsهذه الصفحة)
 PC Control Utility Pro 5هو برنامج متوافق مع أجهزة  ←( .Mac OSصفحة )54
وظائف التحكم
تشغيل/إيقاف ،اختيار اإلشارة ،تجميد الصورة ،كتم الصورة ،كتم الصوت ،الضبط ،تنبيه رسالة الخطأ ،جدول األحداث.

شاشة برنامج PC Control Utility Pro 4
يقدم هذا القسم توضيحً ا حول اإلعداد الستخدام برنامج  .PC Control Utility Pro 4/Pro 5ولالطالع على المعلومات التي تخص كيفية استخدام برنامج
 ،PC Control Utility Pro 4/Pro 5راجع التعليمات الخاصة بالبرنامج ←( .الصفحة )55 ،54
الخطوة  :1تثبيت برنامج  PC Control Utility Pro 4/Pro 5على الحاسب اآللي.
الخطوة  :2توصيل جهاز العرض بشبكة اتصال محلية .LAN
الخطوة  :3بدء برنامج .PC Control Utility Pro 4/Pro 5
• لتشغيل برنامج  PC Control Utility Pro 4على أنظمة  Windows 8.1و  ،Windows 8يشترط وجود اإلصدار  2من حزمة “Microsoft .NET
 .”Frameworkويتاح اإلصدار  2أو  3أو  3.5من حزمة  Microsoft .NET Frameworkمن صفحة الموقع اإللكتروني لشركة  .Microsoftقم بتنزيل
الحزمة وتثبيتها على الحاسب اآللي لديك.

تلميح:
• يمكن استخدام برنامج  PC Control Utility Pro 4من خالل االتصال التسلسلي.

استخدام البرنامج على أنظمة Windows
الخطوة  :1تثبيت برنامج  PC Control Utility Pro 4على الحاسب اآللي.
مالحظة:
• لتثبيت هذا البرنامج أو إلغاء تثبيته ،يجب أن يكون حساب مستخدم نظام  Windowsحاصالً على تصريح “( ”Administratorمسؤول النظام) ألنظمة التشغيل.
• أغلق جميع البرامج قيد التشغيل قبل بدء تثبيت البرنامج؛ فقد يتعذر إكمال تثبيت البرنامج إذا كان هناك برنامج آخر قيد التشغيل.
 1أدخل القرص المدمج المرفق مع جهاز العرض  NECداخل محرك األقراص.
يتم عرض نافذة القائمة.
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تلميح:
جرّ ب اإلجراء التالي في حالة عدم ظهور نافذة القائمة.
بالنسبة لنظام التشغيل :Windows 7
 -1انقر فوق “( ”startبدء) بنظام التشغيل .Windows
 -2انقر فوق “( ”All Programsكل البرامج) ← “( ”Accessoriesالملحقات) ← “( ”Runتشغيل).
 -3اكتب اسم محرك األقراص خاصتك (مثال )”Q:\“ :و“ ”LAUNCHER.EXEفي “( ”Nameاالسم)( .مثال(Q:\LAUNCHER.EXE :
 -4انقر فوق “( ”OKموافق).
يتم عرض نافذة القائمة.
 2انقر فوق أيقونة “ ”PC Control Utility Pro 4في نافذة القائمة.
تبدأ عندئ ٍذ عملية التثبيت.

بمجرد انتهاء عملية التثبيت ،تظهر نافذة الترحيب.
 3انقر فوق “( ”Nextالتالي).
تظهر شاشة “( ”END USER LICENSE AGREEMENTاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي).

اقرأ “( ”END USER LICENSE AGREEMENTاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي) بعناية.
 4في حال الموافقة ،انقر فوق “( ”I accept the terms in the license agreementأوافق على الشروط الواردة في اتفاقية الترخيص) ثم انقر
فوق “( ”Nextالتالي).
• اتبع التعليمات التي تظهر على شاشات معالج التثبيت إلكمال عملية التثبيت.
• عندما يكتمل التثبيت ،ستنتقل إلى نافدة القائمة.
تلميح:
• إلغاء تثبيت برنامج PC Control Utility Pro 4
إللغاء تثبيت برنامج  ،PC Control Utility Pro 4اتبع نفس اإلجراءات الواردة في “إلغاء تثبيت برنامج  .”Virtual Remote Toolاقرأ “”Virtual Remote Tool
على أنها “ ←( ”PC Control Utility Pro 4الصفحة )٣٩
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الخطوة  :2توصيل جهاز العرض بشبكة اتصال محلية .LAN
قم بتوصيل جهاز العرض بشبكة االتصال المحلية من خالل اتباع التعليمات الواردة في قسم “االتصال بالشبكة المحلية السلكية” (← الصفحة  ،)١٢٨أو “االتصال
بشبكة محلية السلكية” (← صفحة  )١٢٩والقسم “ -9التحكم في جهاز العرض باستخدام متصفح  ←( ” HTTPصفحة )٤٥

الخطوة  :3بدء برنامج .PC Control Utility Pro 4
انقر فوق “( ”Startبدء) ← “( ”All programsكل البرامج) أو “( ”Programsالبرامج) ← “( ”NEC Projector User Supportwareالبرامج المساعدة
لمستخدم جهاز العرض .”PC Control Utility Pro 4“ ← ”PC Control Utility Pro 4“ ← )NEC

مالحظة:
• بالنسبة لتشغيل وظيفة ( Scheduleالجدول) في برنامج  ،PC Control utility Pro 4يجب أن يكون الحاسب اآللي لديك قيد التشغيل وليس في نمط االستعداد/
السكون .اختر “( ”Power Optionsخيارات الطاقة) من “( ”Control Panelلوحة التحكم) في نظام التشغيل  Windowوقم بتعطيل نمط االستعداد/السكون
قبل تشغيل المجدول.
[مثال] بالنسبة لنظام التشغيل :Windows 7
اختر “( ”Control Panelلوحة التحكم) ← “( ”System and Securityالنظام والحماية) ← “( ”Power Optionsخيارات الطاقة) ← “Change
( ”when the computer sleepsالتغيير في نمط سكون الحاسب اآللي) ← “( ”Put the computer to sleepتحويل الحاسب اآللي إلى نمط
السكون) ← “( ”Neverمطل ًقا).
مالحظة:
• عند اختيار [( ]NORMALعادي) في [( ]STANDBY MODEنمط االستعداد) من القائمة ،ال يمكن تشغيل جهاز العرض عبر اتصال الشبكة (الشبكة المحلية
السلكية/الالسلكية).
تلميح:

عرض التعليمات الخاصة ببرنامج PC Control Utility Pro 4
• عرض ملف التعليمات لبرنامج  PC Control Utility Pro 4أثناء تشغيله.
انقر فوق “)( ”Help (Hتعليمات) ← “… )( ”Help (Hتعليمات  )...الموجودة في نافذة برنامج  PC Control Utility Pro 4بنفس الترتيب.
عندئ ٍذ تظهر القائمة المنبثقة.
• عرض ملف التعليمات باستخدام قائمة ( Startبدء).
انقر فوق “( ”Startبدء) ← “( ”All programsكل البرامج) أو “( ”Programsالبرامج) ← “( ”NEC Projector User Supportwareالبرامج
المساعدة لمستخدم جهاز العرض “.”PC Control Utility Pro 4 Help“ ← ”PC Control Utility Pro 4” ← “NEC
عندئ ٍذ تظهر شاشة ( Helpتعليمات).

استخدام البرنامج مع أجهزة Mac OS
الخطوة  :1تثبيت برنامج  PC Control Utility Pro 5على الحاسب اآللي.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

أدخل القرص المدمج المرفق مع جهاز العرض  NECفي محرك األقراص المدمجة بجهاز .Mac
ستظهر أيقونة ( CD-ROMمحرك األقراص المدمجة) على سطح المكتب.
نقرا
مزدوجا على أيقونة ( CD-ROMمحرك األقراص المدمجة).
ً
انقر ً
تظهر نافذة ( CD-ROMمحرك األقراص المدمجة).
مزدوجا فوق مجلد “.”Mac OS X
نقرا
ً
انقر ً
مزدوجا فوق “.”PC Control Utility Pro 5.pkg
نقرا
ً
انقر ً
عندئ ٍذ يبدأ معالج التثبيت.
انقر فوق “( ”Nextالتالي).
تظهر شاشة “( ”END USER LICENSE AGREEMENTاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي).
اقرأ “( ”END USER LICENSE AGREEMENTاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي) ثم انقر فوق ( Nextالتالي).
تظهر حينئ ٍذ نافذة التأكيد.
انقر فوق “( ”I accept the terms in the license agreementأوافق على شروط اتفاقية الترخيص).
اتبع التعليمات التي تظهر على شاشات معالج التثبيت إلكمال عملية التثبيت.
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مالحظة:
إللغاء تثبيت برنامج PC Control Utility Pro 5
-1اسحب مجلد برنامج " "PC Control Utility Pro 5إلى أيقونة سلة المهمالت.
-2اسحب ملف إعدادات برنامج " "PC Control Utility Pro 5إلى أيقونة سلة المهمالت.
سوف تجد ملف اإلعدادات في المسار التالي:
"."/Users/<your user name>/Application Data/NEC Projector User Supportware/PC Control Utility Pro 5

الخطوة  :2توصيل جهاز العرض بشبكة اتصال محلية LAN
قم بتوصيل جهاز العرض بشبكة االتصال المحلية من خالل اتباع التعليمات الواردة في قسم “االتصال بالشبكة المحلية السلكية” (← الصفحة  ،)128أو “االتصال
بشبكة محلية السلكية” (← صفحة  )129والقسم “ Iالتحكم في جهاز العرض باستخدام متصفح  ←( ”HTTPصفحة )45

الخطوة  :3بدء برنامج .PC Control Utility Pro 5
 -1افتح مجلد ( Applicationsالتطبيقات) بجهاز .Mac OS
 -2انقر فوق مجلد “.”PC Control Utility Pro 5
 -3انقر فوق أيقونة “.”PC Control Utility Pro 5
عندئ ٍذ يتم تشغيل برنامج .PC Control Utility Pro 5
مالحظة:
• بالنسبة لتشغيل وظيفة ( Scheduleالجدول) في برنامج  ،PC Control utility Pro 5فيجب أن يكون الحاسب اآللي في نمط التشغيل وليس في نمط السكون .اختر
“( ”Power Optionsخيارات الطاقة) من “( ”System Preferencesتفضيالت النظام) في جهاز  Macوقم بتعطيل نمط السكون قبل تشغيل المجدول.
• عند اختيار [( ]NORMALعادي) في [( ]STANDBY MODEنمط االستعداد) من القائمة ،ال يمكن تشغيل جهاز العرض عبر اتصال الشبكة (الشبكة المحلية
السلكية/الالسلكية).
تلميح:

عرض التعليمات الخاصة ببرنامج PC Control Utility Pro 5
• عرض ملف التعليمات لبرنامج  PC Control Utility Pro 5أثناء تشغيله.
• من شريط القائمة ،انقر فوق “( ”Helpتعليمات) ← “( ”Helpتعليمات) بنفس الترتيب.
عندئ ٍذ تظهر شاشة ( Helpتعليمات).
• عرض شاشة ( Helpتعليمات) باستخدام Dock
 -1افتح مجلد “( ”Applicationالتطبيقات) بجهاز .Mac OS
 -2انقر فوق مجلد “.”PC Control Utility Pro 5
 -3انقر فوق أيقونة “( ”PC Control Utility Pro 5 Helpتعليمات برنامج .)PC Control Utility Pro 5
عندئ ٍذ تظهر شاشة ( Helpتعليمات).
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 Kعرض صورة شاشة الحاسب اآللي باستخدام جهاز العرض من خالل شبكة االتصال المحلية
(برنامج )Image Express Utility Lite
يتيح لك استخدام برنامج  Express Utility Liteالموجود على القرص المدمج المرفق مع جهاز العرض  NECإرسال صورة شاشة الحاسب اآللي باإلضافة إلى
الصوت إلى جهاز العرض من خالل كبل  USBأو الشبكة المحلية السلكية أو الالسلكية.
 Image Express Utility Liteهو برنامج متوافق مع أنظمة .Windows
برنامج  Image Express Utility Liteالخاص بأجهزة  Mac OSهو برنامج متوافق مع أجهزة  ←( .Mac OSصفحة )61
ً
موجزا حول كيفية توصيل جهاز العرض بشبكة االتصال المحلية وكيفية تشغيل برنامج  .Image Express Utility Liteبالنسبة لتشغيل
سيبين لك هذا القسم عرضًا
برنامج  ،Image Express Utility Liteيرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بالبرنامج.
الخطوة  :1تثبيت برنامج  Image Express Utility Liteعلى الحاسب اآللي.
الخطوة  :2توصيل جهاز العرض بشبكة اتصال محلية .LAN
الخطوة  :3بدء برنامج .Image Express Utility Lite

تلميح:
• يمكن تشغيل برنامج ( Image Express Utility Liteألنظمة  )Windowsعبر أكثر الوسائط التجارية المتاحة والقابلة لإلزالة مثل أجهزة ذاكرة  USBأو
عبر بطاقات  SDدون الحاجة إلى تثبيت هذا البرنامج على الحاسب اآللي ←( .الصفحة )59

األمور التي يمكنك تنفيذها من خالل استخدام برنامج Image Express Utility Lite
• نقل الصور (ألنظمة  Windowsوأجهزة )Mac OS
•

يمكن إرسال شاشة الحاسب اآللي إلى جهاز العرض من خالل شبكة سلكية أو السلكية بدون استخدام كبل الحاسب اآللي (.)VGA

• إمكانية نقل الصوت (ألنظمة  Windowsفقط)
•

يتيح لك برنامج  Image Express Utility Liteإرسال صورة شاشة الحاسب اآللي إلى جانب الصوت إلى جهاز العرض من خالل شبكة محلية سلكية/
السلكية أو وصلة .USB

•

عندما ُتعرض شاشة الكمبيوتر على جهاز العرض بكامل الشاشة ،يقوم جهاز العرض بإخراج صوت الكمبيوتر.

• عرض ( USBألنظمة  Windowsفقط)
•

يمكن عرض صورة شاشة الحاسب اآللي من خالل كبل  USBدون توصيل كبل الحاسب اآللي (.)VGA

•

بمجرد توصيل الحاسب اآللي بجهاز العرض من خالل كبل ُ ،USBتتاح وظيفة عرضUSB  (( )Plug & Playالتوصيل والتشغيل) حتى دون تثبيت برنامج
 Image Express Utility Liteعلى الحاسب اآللي ←( .الصفحة )43

• أداة التصحيح الهندسي (( )GCTألنظمة  Windowsفقط)
راجع “ Lعرض صورة من زاوية معينة (أداة التصحيح الهندسي في برنامج .”)Image Express Utility Lite
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استخدام البرنامج على أنظمة Windows
الخطوة  :1تثبيت برنامج  Image Express Utility Liteعلى الحاسب اآللي.
مالحظة:
• لتثبيت هذا البرنامج أو إلغاء تثبيته ،يجب أن يكون حساب مستخدم نظام  Windowsحاصالً على تصريح “( ”Administratorمسؤول النظام) ألنظمة التشغيل.
• أغلق جميع البرامج قيد التشغيل قبل بدء تثبيت البرنامج؛ فقد يتعذر إكمال تثبيت البرنامج إذا كان هناك برنامج آخر قيد التشغيل.
• يتم تثبيت برنامج  Image Express Utility Liteعلى محرك أقراص النظام الخاص بالحاسب اآللي.
إذا ظهرت الرسالة “( ”There is not enough free space on destinationال توجد مساحة كافية في الوجهة) ،فقم بتحرير مساحة كافية (حوالي 100
ميجابايت) لتثبيت البرنامج.
 -1أدخل القرص المدمج المرفق مع جهاز العرض  NECداخل محرك األقراص.
يتم عرض نافذة القائمة.
تلميح:
جرّ ب اإلجراء التالي في حالة عدم ظهور نافذة القائمة.
بالنسبة لنظام التشغيل :Windows 7
 -1انقر فوق “( ”startبدء) بنظام التشغيل .Windows
 -2انقر فوق “( ”All Programsكل البرامج) ← “( ”Accessoriesالملحقات) ← “( ”Runتشغيل).
 -3اكتب اسم محرك األقراص خاصتك (مثال )”Q:\“ :و“ ”LAUNCHER.EXEفي “( ”Nameاالسم)( .مثال)Q:\LAUNCHER.EXE :
 -4انقر فوق “( ”OKموافق).
يتم عرض نافذة القائمة.
 -2انقر فوق “( ”Installing Image Express Utility Liteتثبيت برنامج  )Image Express Utility Litفي نافذة القائمة.
تبدأ عندئ ٍذ عملية التثبيت.
تظهر شاشة “( ”END USER LICENSE AGREEMENTاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي).
اقرأ “( ”END USER LICENSE AGREEMENTاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي) بعناية.
 -3في حالة الموافقة ،انقر فوق “( ”I agreeأوافق) ثم انقر فوق “( ”Nextالتالي).
• اتبع التعليمات التي تظهر على شاشات معالج التثبيت إلكمال عملية التثبيت.
• عندما يكتمل التثبيت ،ستنتقل إلى نافدة القائمة.
وعند انتهاء عملية التثبيت ،تظهر رسالة االكتمال.
 -4انقر فوق “( ”OKموافق).
وبهذا تكتمل عملية التثبيت.
تلميح:
• إلغاء تثبيت برنامج Image Express Utility Lite
إللغاء تثبيت برنامج  ،Image Express Utility Liteاتبع نفس اإلجراءات الواردة في “إلغاء تثبيت برنامج  .”Virtual Remote Toolاقرأ
“ ”Virtual Remote Toolعلى أنها “ ←( ”Image Express Utility Liteالصفحة )39

الخطوة  :2توصيل جهاز العرض بشبكة اتصال محلية .LAN
قم بتوصيل جهاز العرض بشبكة االتصال المحلية من خالل اتباع التعليمات الواردة في قسم “االتصال بالشبكة المحلية السلكية” (← الصفحة  ،)128أو “االتصال
بشبكة محلية السلكية” (← صفحة  )129والقسم “ -9التحكم في جهاز العرض باستخدام متصفح  ←( ”HTTPصفحة )45
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الخطوة  :3بدء برنامج .Image Express Utility Lite
 -1في نظام التشغيل  ،Windowsانقر فوق “( ”Startبدء) ← “( ”All programsكل البرامج) ← “”NEC Projector UserSupportware
(البرامج المساعدة لمستخدم جهاز العرض .”Image Express Utility Lite“ ← ”Image Express Utility Lite“ ← )NEC
يبدأ عندئ ٍذ برنامج .Image Express Utility Lite
يتم عرض نافذة االختيار الخاصة باالتصال بالشبكة.
 -2اختر ( Networkشبكة) ثم انقر فوق “( ”OKموافق).
تعرض نافذة االختيار للوجهة قائمة بأجهزة العرض القابلة للتوصيل.

 -3ضع عالمة اختيار على أجهزة العرض المطلوب توصيلها ،ثم انقر فوق “( ”Connectتوصيل).
• عند ظهور جهاز عرض واحد أو أكثر على الشاشة ،من القائمة الموجودة بجهاز العرض ،اختر [( ]INFO.معلومات) ← [( ]WIRELESS LANشبكة
محلية السلكية) ← [( ]IP ADDRESSعنوان .)IP
عند االنتهاء من التوصيل بجهاز العرض ،يمكنك تشغيل نافذة التحكم للتحكم في جهاز العرض ←( .الصفحة )45
مالحظة:
• عند اختيار [( ]NORMALعادي) مع [( ]STANDBY MODEنمط االستعداد) من القائمة ،ال يُعرض جهاز العرض الذي تم إيقاف تشغيله في النافذة المحددة للوجهة.
تلميح:

عرض ملف “( ”Helpتعليمات) الخاص ببرنامج Image Express Utility Lite
• عرض ملف ( Helpتعليمات) الخاص ببرنامج  Image Express Utility Liteأثناء تشغيل البرنامج.
انقر فوق أيقونة [?] (تعليمات) من نافذة التحكم.
عندئ ٍذ تظهر شاشة ( Helpتعليمات).
• عرض ملف ( Helpتعليمات) الخاص بأداة التصحيح الهندسي ( )GCTأثناء تشغيلها.
انقر فوق “( ”Helpتعليمات) ← “( ”Helpتعليمات) من نافذة التحرير.
عندئ ٍذ تظهر شاشة ( Helpتعليمات).
• عرض ملف التعليمات باستخدام قائمة ( Startبدء).
انقر فوق “( ”Startبدء) ← “( ”All programsكل البرامج) أو “( ”Programsالبرامج) ← “( ”NEC Projector User Supportwareالبرامج
المساعدة لمستخدم جهاز العرض.”Image Express Utility Lite Help“ ← ”Image Express Utility Lite“ ← )NEC
عندئ ٍذ تظهر شاشة ( Helpتعليمات).
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تشغيل برنامج  Image Express Utility Liteعبر ذاكرة  USBأو بطاقة SD
يمكن تشغيل برنامج  Image Express Utility Liteعبر الوسائط التجارية المتاحة والقابلة لإلزالة المتاحة مثل ذاكرة  USBأو بطاقات  SDعند نسخ البرنامج
مقدمًا .وهذا يؤدي إلى التخلص من مشكلة تثبيت برنامج  Image Express Utility Liteعلى الحاسب اآللي لديك.
 -1انسخ برنامج  Image Express Utility Liteعلى أحد الوسائط القابلة لإلزالة.

انسخ جميع المجلدات والملفات (التي يبلغ إجمالي حجمها  6ميجابايت) من مجلد “ IEU_Lite(وسيط قابل لإلزالة)” الموجود على القرص المدمج المرفق مع
جهاز العرض  NECإلى الدليل الرئيسي للوسيط القابل لإلزالة.
 -2أدخل الوسيط القابل لإلزالة بالحاسب اآللي.
عندئ ٍذ تظهر شاشة ( AutoPlayالتشغيل التلقائي) على شاشة الحاسب اآللي لديك.
تلميح:
• إذا لم تظهر شاشة ( AutoPlayالتشغيل التلقائي) ،قم بفتح مجلد هذا الوسيط من “( ”Computerالحاسب اآللي).
 -3انقر فوق “( ”Open folder to view filesفتح المجلد لعرض الملفات).
سيظهر حينئ ٍذ ملف “ ”IEU_Lite.exeوغير ذلك من الملفات والمجلدات.
).
مزدوجا فوق أيقونة “( ”IEU_Lite.exe
نقرا
ً
 -4انقر ً
يبدأ عندئ ٍذ برنامج .Image Express Utility Lite
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تنزيل برنامج  Image Express Utility Liteعبر خادم HTTP
إجراء التنزيل عند اتصال جهاز العرض باإلنترنت.
 -1قم بالوصول إلى خادم  ←( .HTTPالصفحة )45
 -2اختر عالمة تبويب “( ”NETWORK SETTINGSإعدادات الشبكة) ثم عالمة تبويب “( ”NETWORK SERVICEخدمة الشبكة).
 -3انقر فوق “( ”DOWNLOADتنزيل) لتنزيل برنامج “.”Image Express Utility Lite
تظهر حينئ ٍذ شاشة التنزيل.
 -4ضع عالمة اختيار على ملف ( IEU_Liteوسيط قابل لإلزالة)  .zipو/أو .gct.ngm
 -5انقر فوق “( ”DOWNLOADتنزيل).
 -6اختر المجلد الذي ترغب في تنزيل الملف به ثم انقر فوق “( ”SAVEحفظ).
(يوصى باختيار مجلد في الحاسب اآللي لديك).
تبدأ عندئ ٍذ عملية التنزيل.
بعد اكتمال التنزيل ،تأكد من وجود الملف في مجلد الوجهة.

أنظمة التشغيل المدعومة:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 32( Windows 8.1بت 64/بت)
 32( Windows 8.1 Proبت 64/بت)
 32( Windows 8.1 Enterpriseبت 64/بت)
 32( Windows 8بت 64/بت)
 32( Windows 8 Proبت 64/بت)
 32( Windows 8 Enterpriseبت 64/بت)
 32( Windows 7 Home Basicبت 64/بت)
 32( Windows 7 Home Premiumبت 64/بت)
 32( Windows 7 Professionalبت 64/بت)
 32( Windows 7 Ultimateبت 64/بت)
 32( Windows 7 Enterpriseبت 64/بت)
 32( Windows Vista Home Basicبت 64/بت)
 32( Windows Vista Home Premiumبت 64/بت)
 32( Windows Vista Businessبت 64/بت)
 32( Windows Vista Ultimateبت 64/بت)
 32( Windows Vista Enterpriseبت 64/بت)

بدء تشغيل ملف ( IEU Liteوسيط قابل لإلزالة)  .zipوgct.ngm
 -1قم بفك ملف الضغط ( IEU Liteوسيط قابل لإلزالة) إلى الوسيط القابل لإلزالة لديك.
مزدوجا فوق أيقونة  IEU Lite.exeفي مجلد ( IEU Liteوسيط قابل لإلزالة).
نقرا
ً
 -2انقر ً
• في حال تنزيلك لملف  gct.ngmأيضًا ،قم بنقله إلى نفس المجلد الذي يوجد به ملف .IEU_Lite_GCT.exe
• الستخدام وظيفة ( Geometric Correction Toolأداة التصحيح الهندسي) الخاصة ببرنامج  Image Express Utility liteمع كبل ڤيديو ،انقر نقرً ا
مزدوجً ا فوق أيقونة “ .”IEU_Lite_GCT.exeوعند حفظ بيانات التصحيح الخاصة بأداة التصحيح الهندسي ) (*.ngmفي نفس المجلد الذي يوجد به ملف
 ،IEU_Lite_GCT.exeيتم استخدام البيانات تلقائيًا دون الحاجة إلى اتصال شبكة محلية.
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استخدام البرنامج مع أجهزة Mac OS
الخطوة  :1تثبيت برنامج  Image Express Utility Liteالخاص بأجهزة  Mac OSعلى الحاسب اآللي
-1
-2
-3
-4
-5

أدخل القرص المدمج المرفق مع جهاز العرض  NECفي محرك األقراص المدمجة بجهاز .Mac
ستظهر أيقونة ( CD-ROMمحرك األقراص المدمجة) على سطح المكتب.
مزدوجا على أيقونة ( CD-ROMمحرك األقراص المدمجة).
نقرا
ً
انقر ً
تظهر نافذة ( CD-ROMمحرك األقراص المدمجة).
مزدوجا فوق مجلد “.”Mac OS X
نقرا
ً
انقر ً
مزدوجا فوق “ ”Image Express Utility Lite.dmgفي مجلد “.”Image Express Utility Lite
نقرا
ً
انقر ً
تظهر حينئ ٍذ نافذة “.”Image Express Utility Lite
قم بسحب وإفالت مجلد “ ”Image Express Utility Liteفي مجلد ( Applicationsالتطبيقات) بجهاز .Mac OS

مالحظة:
إللغاء تثبيت برنامج Image Express Utility Lite
-1اسحب مجلد برنامج " "Image Express Utility Liteإلى أيقونة سلة المهمالت.
-2اسحب ملف إعدادات برنامج " "Image Express Utility Liteإلى أيقونة سلة المهمالت.
سوف تجد ملف اإلعدادات في المسار التالي:
"."/Users/<your user name>/Library/Preferences/jp.necds.Image-Express-Utility-Lite.plist

الخطوة  :2توصيل جهاز العرض بشبكة اتصال محلية LAN
قم بتوصيل جهاز العرض بشبكة االتصال المحلية من خالل اتباع التعليمات الواردة في قسم “االتصال بالشبكة المحلية السلكية” (← الصفحة  ،)128أو “االتصال
بشبكة محلية السلكية” (← صفحة  )129والقسم “ Iالتحكم في جهاز العرض باستخدام متصفح  ←( ”HTTPصفحة )45

الخطوة  :3بدء برنامج  Image Express Utility Liteعلى أجهزة Mac OS
 -1افتح مجلد ( Applicationsالتطبيقات) بجهاز .Mac OS
مزدوجا فوق مجلد “.”Image Express Utility Lite
نقرا
ً
 -2انقر ً
مزدوجا فوق أيقونة “.”Image Express Utility Lite
نقرا
ً
 -3انقر ً
عند بدء تشغيل برنامج  Image Express Utility Liteالخاص بأجهزة  ،Mac OSستظهر نافذة تحديد الوجهة.
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• تظهر أثناء المرة األولي للتشغيل شاشة “( ”END USER LICENSE AGREEMENTاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي) قبل ظهور نافذة تحديد الوجهة.
اقرأ “( ”END USER LICENSE AGREEMENTاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي) ثم اختر “”I accept the terms in the license agreement
(أوافق على شروط اتفاقية الترخيص) ثم انقر فوق “( ”OKموافق).
 -4اختر جهاز العرض المطلوب توصيله ،ثم انقر فوق “( ”Connectتوصيل).
ستظهر شاشة سطح المكتب على جهاز العرض.
تلميح:
عرض تعليمات برنامج  Image Express Utility Liteالخاص بأجهزة Mac OS
• من شريط القائمة ،انقر فوق “( ”Helpتعليمات) ← “( ”Image Express Utility Lite Helpتعليمات برنامج )Image Express Utility Lite
أثناء تشغيل البرنامج.
عندئ ٍذ تظهر شاشة ( Helpتعليمات).
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 Lعرض صورة من زاوية معينة (أداة التصحيح الهندسي في برنامج )Image Express Utility Lite
تتيح لك وظيفة ( Geometric Correction Toolأداة التصحيح الهندسي) تصحيح تشوه الصور المعروضة حتى وإن تم عرضها من زاوية معينة.

استخدامات أداة التصحيح الهندسي ()GCT
•

تتضمن وظيفة أداة التصحيح الهندسي الوظائف الثالث التالية
•

(التصحيح رباعي النقاط) :يمكنك بسهولة مالءمة الصورة المعروضة داخل حدود الشاشة بمحاذاة الزوايا األربع للصورة مع زوايا الشاشة.

•

• (التصحيح متعدد النقاط) :يمكنك تصحيح صورة مشوهة بأحد الجوانب أو الشاشات غير منتظمة الشكل باستخدام العديد من الشاشات المنفصلة لتصحيح
الصورة باإلضافة إلى التصحيح رباعي النقاط.
• (تصحيح المعلمات) :يمكنك تصحيح صورة مشوهة باستخدام مزيج من القواعد االنتقالية المعدة مسب ًقا.
يعرض هذا القسم مثاالً الستخدام التصحيح رباعي النقاط.
للمزيد من المعلومات حول “( ”Multi-point Correctionالتصحيح متعدد النقاط) و“( ”Parameters Correctionتصحيح المعلمات) ،راجع ملف
التعليمات الخاص ببرنامج  ←( .Image Express Utility Liteالصفحة )58
يمكن تخزين بيانات التصحيح على جهاز العرض أو الحاسب اآللي لديك واستعادتها عند الضرورة.

•

تتوفر وظيفة أداة التصحيح الهندسي مع كبل  USBواتصال الشبكة المحلية السلكية أو الالسلكية وكبل الڤيديو.

عرض صورة من زاوية معينة (أداة التصحيح الهندسي)

يبين هذا القسم مثاالً على تطبيق عرض ( USBاستخدام كبل  USBلتوصيل حاسب آلي بجهاز العرض).
• تعرض وظيفة ( USB Displayعرض  )USBنافذة التحكم تلقائيًا.
•

عند استخدام كبل ڤيديو أو اتصال الشبكة المحلية ،قم بتثبيت برنامج  Image Express Utility Liteعلى الحاسب اآللي أوالً ←( .الصفحة )56

اإلعداد :اضبط وضع جهاز العرض أو الزووم حتى تغطي الصورة المعروضة كامل الشاشة.
 -1انقر فوق أيقونة ”

“ (أخرى) ثم انقر فوق زر ”

“ (خيارات).

فتظهر نافذة الخيارات.
 -2قم بالتأشير على مرفع ”“Use the multiple connection feature
(استخدام خاصية االتصال المتعدد) ثم امسح عالمة التأشير.
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 -3انقر على زر ”( “OKموافق).
 -4انقر على أيقونة “

” (العرض) وبعد ذلك على زر ” 

( “ خروج).

 -5انقر على ”( “Yesنعم).
 -6أعد تشغيل برنامج .Image Express Utility Lite
 -7انقر فوق أيقونة (الصورة) ”

“ ثم انقر فوق زر ”

“.

سيتم عرض نافذة ”( “4-point Correctionالتوصيل رباعي النقاط).
 -8انقر على زر ”( “Start Correctionبدء التصحيح) ثم على زر
”( “Start 4-point Correctionبدء التصحيح رباعي النقاط).
).
يظهر إطار أخضر ومؤشر فأرة (
• وتظهر أربع عالمات [ • ] على األركان األربعة لإلطار األخضر

 -9استخدم الفأرة للنقر على العالمة ] • [ التي ترغب في تحريك ركنها.
تتحول العالمة المختارة حاليًا [ • ] إلى اللون األحمر.

(في المثال أعاله ،يتم حذف شاشات  Windowsللتوضيح).
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 -10اسحب العالمة ] • [ المختارة على النقطة التي ترغب في تصحيحها وأسقطها.
• عندما تنقر على موضع ما في نطاق الصورة المعروضة ،تنتقل أقرب عالمة [ • ] إلى
موضع وجود مؤشر الفأرة.

 -11كرر الخطوة  9و  10لتصحيح تشوه الصورة المعروضة.

 -12بعد االنتهاء ،انقر على يمين الفأرة.
يختفي اإلطار األخضر ومؤشر الفأرة من نطاق الصورة المعروضة .وبذلك يكتمل التصحيح.
 -13انقر على زر ”( “Xغلق) على نافذة ”“4-point Correction
(التصحيح رباعي النقاط).
تختفي النافذة ”( “4-point Correctionالتصحيح رباعي النقاط) ويظهر تأثير التصحيح
رباعي النقاط.
 -14انقر على زر ”

“ على نافذة التحكم للخروج من .GCT

تلميح:
• بعد االنتهاء من تنفيذ التصحيح رباعي النقاط ،يمكنك حفظ بيانات هذا التصحيح على جهاز العرض بالنقر فوق “( ”Fileملف) ← “…”Export to the projector
(تصدير إلى جهاز العرض )...في نافذة “( ”4-point Correctionالتصحيح رباعي النقاط).
• يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة ببرنامج  Image Express Utility Liteلتشغيل نافذة “( ”4-point Correctionالتصحيح رباعي النقاط) وغيرها
من الوظائف بخالف أداة التصحيح الهندسي ←( .الصفحة )58
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 Mعرض الصور ثالثية األبعاد
يوفر جهاز العرض إمكانية عرض الصور ثالثية األبعاد للمستخدم الذي يرتدي النظارة الكريستالية المزودة بغطاء المتوفرة باألسواق.

تنبيه

االحتياطات الصحية
قبل الشروع في المشاهدة ،تأكد من قراءة احتياطات الرعاية الصحية التي يمكن العثور عليها في دليل االستخدام المُرفق بالنظارة الكريستالية المزودة بغطاء أو
المحتوى المتوافق مع خاصية األبعاد الثالثية مثل أقراص  DVDوألعاب الڤيديو وملفات الڤيديو بالحاسب اآللي وما شابه ذلك.
لتفادي حدوث أية أعراض عكسية ،انتبه لما يلي:
• تجنب استخدام النظارة الكريستالية المزودة بغطاء لمشاهدة أية مواد أخرى غير الصور ثالثية األبعاد.
• اترك مسافة مقدارها  2متر 7/أقدام أو أكثر بين الشاشة والمستخدم؛ إذ قد تتسبب مشاهدة الصورة ثالثية األبعاد من مسافة قريبة للغاية في إجهاد عينيك.
• تجنب مشاهدة الصور ثالثية األبعاد لفترات زمنية طويلة .واحرص على االستراحة لمدة  15دقيقة أو أكثر بعد كل مشاهدة تمتد لمدة ساعة.
• إذا كنت تعاني أو يعاني أحد أفراد أسرتك من تاريخ مرضى يتعلق بنوبات الحساسية للضوء ،فعليك التوجه الستشارة الطبيب قبل مشاهدة الصور ثالثية األبعاد.
• أثناء مشاهدة الصور ثالثية األبعاد ،إذا شعرت بأية وعكة مثل الغثيان والدوار والصداع وإجهاد العينين والرؤية المُغيمة والتشنجات والتخدّر ،فتوقف عن
مشاهدتها .وفي حال استمرار الشعور باألعراض ،توجه الستشارة الطبيب.
• احرص على مشاهدة الصور ثالثية األبعاد من الجهة األمامية للشاشة؛ إذ قد تؤدي مشاهدتها من إحدى الزوايا إلى الشعور باإلعياء أو إجهاد العينين.
النظارة الكريستالية المزودة بغطاء (الموصى بها)
استخدم النظارة الكريستالية المزودة بغطاء والمتوافقة مع تقنية  DLP® Linkأو التقنيات األخرى والمتوفرة باألسواق.
خطوات عرض الصورة ثالثية األبعاد على جهاز العرض
 -1قم بتوصيل جهاز العرض بجهاز الڤيديو لديك.

 -2قم بتشغيل جهاز العرض وعرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة ،ثم اختر [“ ]ONتشغيل” للوضع ثالثي األبعاد.
لمعرفة خطوات تشغيل النمط ثالثي األبعاد ،يرجى الرجوع إلى “قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة للصور ثالثية األبعاد” في الصفحة التالية.
 -3قم بتشغيل النمط ثالثي األبعاد واستخدم جهاز العرض لعرض الصورة.
 -4قم بارتداء النظارة الكريستالية المزودة بغطاء لمشاهدة الصورة ثالثية األبعاد.
يرجى الرجوع أيضًا إلى دليل االستخدام المرفق بالنظارة الكريستالية المزود بغطاء لمعرفة المزيد من المعلومات.
قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة للصور ثالثية األبعاد
اتبع الخطوات التالية لعرض قائمة النمط ثالثي األبعاد.
 -1اضغط على زر ( MENUالقائمة).

تظهر حينئ ٍذ قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.
 -2اضغط على زر ◁ مرتين.
سيتم حينئ ٍذ عرض قائمة [( ]SETUPإعداد).
][M353WS/M303WS/M333XS

[M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/
]M283X/M403H/M323H
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 -3اضغط على زر ▽ مرتين ،ثم اضغط على زر ◁ خمس مرات.
سيتم حينئ ٍذ عرض قائمة [( ]3Dثالثي األبعاد).

 -4اضغط على زر ▽ الختيار إحدى اإلشارات ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال).
سيتم حينئ ٍذ عرض شاشة (( )DETAIL SETTINGSاإلعدادات التفصيلية) الخاصة بالوضع ثالثي األبعاد.

-5
-6
-7
-8
-9

اضغط على زر ▽ الختيار [( ]3Dثالثي األبعاد) ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال).
اضغط على زر ▽ الختيار [( ]ONتشغيل).
سيتم حينئ ٍذ عرض اإلشارة المحددة في النمط ثالثي األبعاد.
اضغط على زر ▽ الختيار [( ]GLASSESالنظارة) ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال).
سيتم حينئ ٍذ عرض شاشة ضبط [( ]GLASSESالنظارة).
اضغط على زر ▽ الختيار طريقة متوافقة لتوصيل النظارة ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال).
اضبط الخيارات األخرى للقائمة المرتبطة بالوضع ثالثي األبعاد مثل [( ]FORMATالتنسيق) و[( ]L/R INVERTعكس يسار/يمين) حسب الضرورة.
اضغط على زر ( MENUالقائمة) مرة واحدة.
تختفي القائمة عندئذٍ.

اختيار دخل متصل بمصدر الصور ثالثية األبعاد [( ]COMPUTER/HDMI1/HDMI2/VIDEOحاسب آلي/HDMI2/HDMI1/ڤيديو)
تقوم هذه الوظيفة بتبديل النمط ثالثي األبعاد بين خياري ( ONتشغيل) و( OFFإيقاف) لكل دخل.

مالحظة:
للتأكد من قبول اإلشارة ثالثية األبعاد المدعومة ،اتبع إحدى الطريقتين التاليتين:
• تأكد من عرض [( ]3Dثالثي األبعاد) في الجانب العلوي األيمن من الشاشة بعد اختيار المصدر.
• قم بعرض [( ]INFO.معلومات) ← [( ]SOURCEالمصدر) ← [( ]3D SIGNALإشارة ثالثية األبعاد) وتأكد من عرض “( ”SUPPORTEDالمدعومة).
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لعرض الصور ثالثية األبعاد ،راجع الصفحة .66
اختر [( ]COMPUTERحاسب آلي) أو [ ]HDMI1أو [ ]HDMI2أو [( ]VIDEOڤيديو).

مالحظة:
• تبلغ المسافة القصوى لعرض الصور الثالثية األبعاد  10م 394/بوصة من سطح الشاشة وفق القيود التالية:
 سطوع جهاز العرض 2000 :لومن أو أكثر حساسية الشاشة1 : موضع الرؤية :المواجهة المباشرة لمركز الشاشة الضوء الخارجي :ال يوجد النظارة الكريستالية المزودة بغطاء :نظارات الرؤية ثالثية األبعاد المتوافقة مع تقنية DLP® Link• في حال تشغيل المحتوى ثالثي األبعاد على الحاسب اآللي لديك وكان األداء ضعي ًفا ،فربما يرجع السبب في ذلك إلى وحدة المعالجة المركزية أو شريحة الرسومات.
وفي هذه الحالة ،قد تجد صعوبة في مشاهدة الصور ثالثية األبعاد على النحو المرغوب .تحقق من تلبية الحاسب اآللي لديك للمتطلبات الواردة في دليل االستخدام
المرفق مع المحتوى ثالثي األبعاد.
• تتيح النظارة الكريستالية المزودة بغطاء والمتوافقة مع تقنية  DLP® Linkمشاهدة الصورة ثالثية األبعاد من خالل استقبال إشارات تزامن تتضمنها الصورة
المعروضة في العين اليسرى والعين اليمنى والمعكوسة من الشاشة .وتبعًا لألجواء أو الظروف مثل السطوع المحيط ومقاس الشاشة أو مسافة المشاهدة ،قد تخفق
النظارة الكريستالية المزودة بغطاء في استقبال إشارات المتزامن؛ األمر الذي يؤدي إلى ضعف الصور ثالثية األبعاد المعروضة.
• عند تمكين النمط ثالثي األبعاد ،يضيق نطاق تصحيح تشوه الصورة.
• عند تمكين النمط ثالثي األبعاد ،يتم إلغاء اإلعدادات التالية.
[( ]WALL COLORلون الخلفية)( ]PRESET[ ،الضبط المسبق)( ]REFERENCE[ ،المرجع)( ]COLOR TEMPERATURE[ ،حرارة األلوان)
• ارجع إلى شاشة [( ]SOURCEالمصدر) الموجودة أسفل قائمة [( ]INFO.معلومات) لمعرفة المعلومات المتعلقة بما إذا كانت إشارة الدخل متوافقة مع النمط
ثالثي األبعاد أم ال.
• تظل اإلشارات األخرى عدا تلك الواردة في “قائمة إشارات الدخل المتوافقة” في الصفحة  149خارج النطاق أو يتم عرضها في النمط ثنائي األبعاد.
استخدام جهاز بث إشارات ثالثية األبعاد
يمكن استخدام جهاز العرض هذا لمشاهدة ملفات الڤيديو بتقنية العرض ثالثي األبعاد وذلك باستخدام نظارات الرؤية ثالثية األبعاد المزودة بغطاء نشط والمتوفرة
باألسواق .ومن أجل مزامنة الڤيديو ثالثي األبعاد مع النظارة ،فإنه يلزم توصيل جهاز بث اإلشارات ثالثية األبعاد والمتوفر باألسواق بجهاز العرض (في الجزء الجانبي
لجهاز العرض).
تستقبل نظارة الرؤية ثالثية األبعاد المعلومات من جهاز بث اإلشارات ثالثية األبعاد وتقوم بالفتح والغلق يسارً ا ويمي ًنا.
إعداد نظارة الرؤية ثالثية األبعاد وجهاز بث اإلشارات ثالثية األبعاد
يرجى استخدام نظارة رؤية ثالثية األبعاد مزودة بغطاء نشط تتوافق مع معيار .VESA
يوصى باقتناء نظارة من نوع  RFمتوفرة باألسواق ومص َّنعة من قبل شركة .Xpand
Xpand X105-RF-X2
نظارة رؤية ثالثية األبعاد
Xpand AD025-RF-X1
جهاز بث اإلشارات ثالثية األبعاد
قم بتوصيل جهاز بث اإلشارات ثالثية األبعاد بمنفذ توصيل  3D SYNCالخاص بجهاز العرض.

مالحظة:
• استخدم نظارة رؤية ثالثية األبعاد مزودة بغطاء نشط (متوافقة مع معيار )VESA
• تحقق من شروط التشغيل الموصوفة في دليل االستخدام الخاص بمشغل .Blu-ray
• يرجى توصيل طرف  DINالخاص بجهاز بث اإلشارات ثالثية األبعاد بمنفذ توصيل  3D SYNCالخاص بجهاز العرض.
• تتيح نظارة الرؤية ثالثية األبعاد مشاهدة ملفات الڤيديو بتقنية العرض ثالثي األبعاد من خالل استقبال خرج اإلشارات الرقمية المتزامنة من جهاز بث اإلشارات ثالثية
األبعاد .ونتيجة لذلك ،قد تتأثر جودة الصورة ثالثية األبعاد بفعل بعض الظروف مثل درجة سطوع األجواء المحيطة وحجم الشاشة ومسافة المشاهدة ،وما إلى ذلك.
• عند تشغيل برنامج ڤيديو ثالثي األبعاد على الحاسب اآللي ،قد تتأثر جودة الصورة ثالثية األبعاد إذا كان أداء وحدة المعالجة المركزية وشريحة الرسوم بالحاسب
اآللي ضعي ًفا .يرجى التحقق من بيئة التشغيل المطلوبة بالحاسب اآللي والواردة في دليل التشغيل المرفق مع برنامج الڤيديو ثالثي األبعاد.
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استكشاف أخطاء مشاهدة الصور ثالثية األبعاد وإصالحها
في حال تعذر عرض الصور على هيئة صور ثالثية األبعاد أو عرض الصور ثالثية األبعاد على هيئة صور ثنائية األبعاد ،يرجى مراجعة الجدول التالي .يرجى
الرجوع أيضًا إلى دليل االستخدام المرفق مع المحتوى ثالثي األبعاد أو النظارة الكريستالية المزودة بغطاء.
األسباب المحتملة

الحلول

• المحتوى الذي يجري عرضه غير متوافق مع النمط ثالثي األبعاد.

• قم بتشغيل محتوى متوافق مع النمط ثالثي األبعاد.

• تم إغالق النمط ثالثي األبعاد للمصدر المحدد.

• استخدم قائمة جهاز العرض لتشغيل النمط ثالثي األبعاد للمصدر المحدد ←( .الصفحة )107

• ال تستخدم النظارة الكريستالية المزودة بغطاء الموصى بها من جانبنا.

• استخدم النظارة الكريستالية المزودة بغطاء الموصى بها من جانبنا ←( .الصفحة )66

• في حال تعذر تزامن غطاء النظارة الكريستالية مع المصدر المعروض حاليًا ،فقد يمثل
ما يلي األسباب المحتملة لذلك:
• قم بتشغيل النظارة الكريستالية المزودة بغطاء.
 -النظارة الكريستالية المزودة بغطاء ليست في وضع التشغيل.

• الستخدام جهاز بث إشارات ثالثية األبعاد:
 استخدم نظارة رؤية ثالثية األبعاد مزودة بغطاء نشط وجهاز بث إشارات ثالثيةاألبعاد موصى باستخدامهما

 -نفاد طاقة البطارية الموجودة بالنظارة الكريستالية المزودة بغطاء.

• أعِ د شحن البطارية أو استبدلها.

 -عدم اختيار طريقة العرض الصحيحة بالنظارة.

• قم بتغيير طريقة العرض بالنظارة إلى النمط ثالثي األبعاد من خالل القائمة.
(← الصفحة )107
• اقترب من الشاشة حتى يرى المشاهد صورً ا ثالثية األبعاد.

 -بُعد مسافة المشاهدة بين المُشاهد والشاشة.

• أو استخدم قائمة جهاز العرض الختيار [( ]NON-INVERTعدم العكس) مع خيار
[( ]L/R INVERTعكس يسار/يمين).
• أبعد مصادر الضوء أو أجهز العرض األخرى عن المُشاهد.
• تجنب النظر إلى مصدر ضوء ساطع.

 -ثمة مصادر ضوء ساطعة أو أجهزة عرض أخرى بالقرب من المُشاهد.

• أو استخدم قائمة جهاز العرض الختيار [( ]NON-INVERTعدم العكس) مع خيار
[( ]L/R INVERTعكس يسار/يمين).

• في حال عدم ضبط الحاسب اآللي لديك على الرؤية ثالثية األبعاد ،فقد يمثل ما يلي
األسباب المحتملة لذلك:
 -الحاسب اآللي لديك ال يلبي متطلبات المشاهدة ثالثية األبعاد.

• تحقق من تلبية الحاسب اآللي لديك للمتطلبات الواردة في دليل االستخدام المرفق مع
المحتوى ثالثي األبعاد.

 -عدم ضبط الحاسب اآللي لديك على خرج النمط ثالثي األبعاد.

• قم بضبط الحاسب اآللي لديك على خرج النمط ثالثي األبعاد.

 يوجد عائق بين المستقبل البصري لنظارة الرؤية ثالثية األبعاد وجهاز بث اإلشاراتثالثية األبعاد.

• يرجى إزالة العائق.

 -تنسيق العرض ثالثي األبعاد الخاص بمحتويات الڤيديو ثالثي األبعاد غير مدعوم.

• يرجى مراجعة الشركة البائعة لمحتويات الڤيديو ثالثي األبعاد.

• الستخدام جهاز بث إشارات ثالثية األبعاد:
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 Nتوصيل الميكروفون
يتيح لك توصيل الميكروفون الديناميكي أو المكثف المتوفر باألسواق بمقبس دخل الميكروفون إخراج صوت الميكروفون من السماعة المضمنة.
يُسمع الصوت الصادر عن دخل الصوت من ( COMPUTERحاسب آلي) و HDMI 1و HDMI 2و( VIDEOڤيديو) أو الصوت الصادر عن دخل USB-A/LAN
(وحدة /USB-Aشبكة اتصال محلية) من السماعة باستخدام صوت الميكروفون.
يمكن اختيار نوع الميكروفون .من القائمة ،اختر [( ]SETUPإعداد) ← [( ]INSTALLATIONالتركيب) ← [( ]MIC SELECTاختيار ميكروفون)
(← صفحة )102
يمكن ضبط حساسية الميكروفون .من القائمة ،حدد [( ]SETUPإعداد) ← [( ]INSTALLATIONالتركيب) ← [( ]MIC GAINحساسية الميكروفون).
(← الصفحة )102

مالحظة:
• ال تقم بتوصيل إشارة صوت بمقبس دخل الميكروفون  .MICفالقيام بذلك قد يتسبب في إصدار صو ًتا عاليًا بشكل مفرط ،مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالسمّاعة.
• في حال عدم وجود أية إشارة حتى عند اختيار دخل  ،HDMIقد ال يعمل خرج الصوت.
• في حالة اختيار منفذ  HDMI1أو  HDMI2أو وحدة عرض ( USBوحدة  )USBأو الشبكة ( ،)LANلن يتم إخراج صوت الميكروفون إذا لم تكن هناك إشارة
صوت رقمية.
في هذه الحالة ،من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة ،اختر [( ]SETUPإعداد) ← [)( ]OPTIONS(1خيارات(( ]AUTO SELECT[ ← ))1تحديد
الصوت) ← [( ]COMPUTERحاسب آلي) .ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إخراج الصوت من الميكروفون.

MIC

ميكروفون ديناميكي أو ميكروفون مكثف
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Oعرض صور أو مستندات محفوظة على هاتف ذكي عبر شبكة  LANالسلكية
)(Wireless Image Utility

باستخدام  ،Wireless Image Utilityيتاح لك نقل الصور والمستندات المحفوظة على وحدات طرفية كالهاتف الذكي أو التابلت إلى جهاز العرض عبر شبكة
 LANالسلكية وعرضها.
هناك نوعان من برنامج  ،Wireless Image Utility softwareواحد لألندرويد واآلخر لنظام  ،iOSحيث يمكن تنزيلهما من  Google Playأو .App Store

بالنسبة لألندرويد

http://www.nec-display.com/dl/en/pj_android/wiu_for-android.html

بالنسبة لنظام iOS

http://www.nec-display.com/dl/en/pj_ios/wiu_for-ios.html
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 Pعرض الصور الواردة من منافذ متعددة في آن واحد
يستقبل جهاز العرض صورً ا منقولة من منافذ متعددة ( 16وحدة بحد أقصى) ويعرضهم على الشاشة في نفس الوقت وهم مقسمين ( 4 × 4بحد أقصى).
• إذا كانت هناك عدة منافذ متصلة بجهاز العرض في الشبكة مثل حاسب آلي ،وهاتف ذكي ،وجهاز لوحي ،فإنها تتيح نقل الصور المحفوظة على كل منفذ إلى
جهاز العرض وعرضها.
• يمكنك توصيل عدة وحدات طرفية بجهاز العرض في آن واحد في نظام التشغيل المتعدد ( Windowsو  Mac OSو  Androidو .)iOS

A

B
عرض متزامن

C

D

توصيل متزامن

E
إيقاف

D

C

B

A

إرسال

• قم بتثبيت برنامج التطبيق " ،"Image Express Utility Liteالموجود بالقرص المضغوط المرفق مع جهاز العرض على الحواسب اآللية ←( .صفحة )57
• للهاتف الذكي والجهاز اللوحي ،قم بتنزيل التطبيق " "Wireless Image Utilityمن موقعنا على شبكة اإلنترنت وتثبيته على هذه األجهزة ←( .صفحة )71
قم بتوصيل جهاز العرض بالشبكة أوالً ثم اضبط برنامج " "Image Express Utility Liteللتشغيل.
• في كل مرة تضغط على الزر ▲ أو ▼ بجهاز التحكم عن بعد ،يتم تبديل الشاشة المعروضة من/إلى العرض بكامل الشاشة إلى/من العرض المقسَّم على
الشاشة.
• إذا ضغطت على الزر ◀ أو ▶ بجهاز التحكم عن بعد في حالة العرض بكامل الشاشة ،فسوف تتاح إمكانية تغيير المنفذ إلى عرض.
للحصول على معلومات تفصيلية عن برنامج  ،Image Express Utility Liteيرجى الرجوع إلى ملف التعليمات.

مالحظة:
• يدعم جهاز العرض هذا [( ]FREE MODEالوضع الحر) فقط وال يدعم [( ]MANAGED MODEالوضع المُدار).
• ال يدعم جهاز العرض هذا اإلشارة إلى اسم المستخدم.
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 Aاستخدامات عارض الصور
يتمتع عارض الصور بالخصائص التالية.

•

عند إدخال ذاكرة  USBالمتوافرة في األسواق لتخزين ملفات الصور في منفذ ( USB-Aالنوع أ) بجهاز العرض ،سيتيح لك عارض الصور مشاهدة ملفات
الصور المخزنة على هذه الوحدة.
وحتى في حالة عدم توافر الحاسب اآللي ،فيمكن ببساطة إجراء العروض التقديمية باستخدام جهاز العرض.

•

تنسيق الصور المدعوم هو .JPEG

•

يقوم عارض الصور بعرض شاشة الصور المصغرة (تنسيق  JPEG Exifفقط) والتي يمكنك من خاللها االنتقال إلى أية صورة محددة ترغب في عرضها.

•

هناك طريقتان لتشغيل عرض الشرائح :عرض الشرائح يدويًا وعرضها تلقائيًا .يمكن تغيير الفاصل الزمني في التشغيل التلقائي.
يمكن ترتيب عرض الصور وف ًقا لالسم أو التاريخ أو الحجم .كما يمكن تحديد ترتيبها تصاعديًا أو تنازليًا.

•

يُمكن تدوير الصور بمقدار  90درجة أثناء التشغيل.

•
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مالحظة
• ال يدعم منفذ  USBالموجود بجهاز العرض لوحة وصل .USB-A
• ال يمكن إجراء العمليات التالية باستخدام األزرار الموجودة على جهاز العرض في حالة عدم ظهور شاشة عارض الصور ،مثل شاشة الشرائح وشاشة الصور المصغرة.
 تصحيح تشوه الصورة باستخدام زر ▲▼/ الضبط التلقائي باستخدام زر ( AUTO ADJ.الضبط التلقائي) ضبط مستوى الصوت باستخدام زر ▶ أو ◀إلجراء تصحيح تشوه الصورة أو اختيار المصدر أثناء تشغيل عارض الصور ،اضغط على زر ( MENUالقائمة) مرتين لعرض القائمة ،ثم قم بتشغيل Viewer
(عارض الصور) من القائمة.
• ال يمكن تجميد الصورة باستخدام زر ( FREEZEتجميد) الموجود بوحدة التحكم عن بُعد في حالة عدم ظهور شاشة عارض الصور مثل شاشة الشرائح وشاشة
الصور المصغرة.
• يؤدي تنفيذ خيار [( ]RESETإعادة الضبط) ← [( ]ALL DATAكل البيانات) من القائمة إلى إعادة إعدادات شريط أدوات عارض الصور إلى إعدادات المصنع االفتراضية.
• ذاكرة USB
 تأكد من استخدام جهاز ذاكرة  USBبتنسيق نظام ملفات  FAT32أو .FAT16ال يدعم جهاز العرض ذاكرة  USBبتنسيق نظام .NTFS
إذا لم يتعرف جهاز العرض على ذاكرة  USBخاصتك ،فتأكد من دعم التنسيق.
لتهيئة ذاكرة  USBفي الحاسب اآللي ،راجع الوثيقة أو ملف التعليمات المرفق مع نظام التشغيل .Windows
 ال تضمن الشركة أن يدعم منفذ  USB-Aبجهاز العرض جميع ذاكرات  USBالمتوافرة في األسواق.• الصور المدعومة
 فيما يلي تنسيق الملفات المدعوم لخاصية عارض الصور.ال نضمن دعم جميع الصور في عارض الصور.
قد تكون الصور بخالف المذكورة في الجدول غير مدعومة.
نوع الصورة

االمتداد

JPEG

JPG/JPEG

الوصف
تنسيقات  Baseline/Exifمدعومة

 ال يمكن تشغيل خيارات عرض الشرائح والتأثير ومؤثرات الصوت الموجودة في برنامج .PowerPoint يمكن عرض الصور بدرجة دقة تصل إلى  10000 × 10000بكسل. قد ال يتاح عرض بعض الصور حتى وإن توافرت بها الشروط المذكورة أعاله. ال يمكن عرض أكثر من  200أيقونة (إجمالي عدد أيقونات ملفات الصور وأيقونات المجلدات) في وضع الصور المصغرة. يتم تحديد اسم الملف/المجلد الطويل تبعًا للطول المحدود؛ وهو ما يمكن عرضه من خالل قوس مضاف. إذا كان المجلد يحتوي على ملفا ٍت كثيرة ،فيستغرق تشغيله بعض الوقت.
• أما إذا كان هناك مجلد واحد يحتوي على عدد كبير من الملفات ،فيستغرق تحويل الصور بعض الوقت .ولتقيل الوقت المستغرق في التحويل ،قم بتقليل عدد الصور
الموجودة في المجلد الواحد.
تلميح :يعتبر تنسيق ملفات الصور القابل لالستبدال ( )Exifهو التنسيق القياسي لملفات الصور التي تستخدمها الكاميرات الرقمية المزودة ببيانات تصوير محددة.
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 Bعرض الصور المخزنة في جهاز ذاكرة USB

يشرح هذا القسم عمليات التشغيل األساسية لعارض الصور.
يقدم هذا الشرح خطوات التشغيل عند ضبط شريط أدوات عارض الصور (← الصفحة  )79على إعدادات المصنع االفتراضية.
• بدء عارض الصور.....................................................................................أدناه
• إزالة ذاكرة  USBمن جهاز العرض........................................................الصفحة 77
• الخروج من عارض الصور ..................................................................الصفحة 77
اإلعداد :قبل بدء تشغيل عارض الصور ،استخدم الحاسب اآللي لتخزين الصور على ذاكرة .USB

بدء عارض الصور
 -1قم بتشغيل جهاز العرض ←( .الصفحة )15
 -2أدخل ذاكرة  USB-Aفي المنفذ الخاص بها على جهاز العرض.
• ال تقم بإزالة الوحدة من جهاز العرض أثناء وميض مؤشر بيان الحالة الخاص بها؛
فقد يؤدي ذلك إلى تلف البيانات.

 -3اضغط على زر ( SOURCEالمصدر) الموجود بحاوية جهاز العرض.
تظهر شاشة بدء عارض الصور.
• اضغط على زر ( USB-Aوحدة  )USB-Aفي وحدة التحكم عن بعد.
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 -4اضغط على زر ( ENTERإدخال).
تظهر شاشة الصور المصغرة ←( .الصفحة )78
 -5استخدم زر ▲▼ ▶ أو ◀ الختيار أيقونة.
• يشير رمز ← (السهم) الموجود على اليمين إلى وجود الكثير من الصفحات .ويؤدي
الضغط على زر ( ▽ PAGEصفحة ألسفل) إلى عرض الصفحة التالية ،كما يؤدي
الضغط على زر ( △ PAGEصفحة ألعلى) إلى االنتقال للصفحة السابقة.

 -6اضغط على زر ( ENTERإدخال).
يتم عرض الشريحة المحددة.
• عند اختيار أيقونة مجلد ما ،تظهر األيقونات الموجودة داخل هذا المجلد.

 -7اضغط على زر ◀ الختيار الشريحة التالية.
يتم عرض الشريحة الموجودة على اليمين.
• يمكن استخدام زر ▶ أو ◀ لتحديد الشريحة التالية (الموجودة على اليمين) أو
الشريحة السابقة (الموجودة على اليسار) في شاشة الصور المصغرة.
• يؤدي الضغط على زر ( MENUالقائمة) أثناء ظهور شاشة الصور المصغرة أو
شاشة الشرائح أو شاشة عرض الشرائح إلى ظهور شريط األدوات .ويُستخدم شريط
األدوات في اختيار أو تدوير إحدى الشرائح ←(.الصفحة )79

 -8اضغط على زر ( EXITخروج) في حال عدم ظهور شريط األدوات.
تظهر شاشة الصور المصغرة.
• ثمة طريقة أخرى لعرض شاشة الصور المصغرة تتمثل في الضغط على زر
( ENTERإدخال).
• إلغالق شريط األدوات ،اضغط على زر ( MENUالقائمة) للرجوع إلى قائمة
( SOURCEالمصدر) ،ثم اضغط على زر ( MENUالقائمة) مرة أخرى إلغالق
قائمة ( SOURCEالمصدر).
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إزالة ذاكرة  USBمن جهاز العرض
 -1اختر شاشة بدء ( VIEWERعارض الصور).
اضغط على زر ( EXITخروج) مع عدم عرض أية قوائم.

 -2إزالة ذاكرة  USBمن جهاز العرض.
تأكد من عدم وجود وميض لمؤشر بيان حالة ذاكرة  USBقبل إزالتها.
مالحظة :لن يعمل جهاز العرض بصورة صحيحة إذا تمت إزالة الذاكرة أثناء عرض
إحدى الشرائح .وفي حال حدوث ذلك ،يتعين إيقاف جهاز العرض وفصل كبل الطاقة.
انتظر لمدة ثالث دقائق ثم قم بتوصيل كبل الطاقة وتشغيل جهاز العرض.

الخروج من عارض الصور
 -1اضغط على زر ( MENUالقائمة) مع عرض شاشة الشرائح أو شاشة الصور
المصغرة.
يظهر شريط التحكم أو القائمة المنبثقة.

 -2اضغط على زر ( MENUالقائمة) مرة أخرى.
تظهر حينئ ٍذ قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.
 -3اختر أحد المصادر األخرى بخالف [( ]USB-Aوحدة  )USB-Aثم اضغط على
زر ( ENTERإدخال).
يتم الخروج من عارض الصور.

تلميح :للخروج من عارض الصور باستخدام وحدة التحكم عند بعد ،اختر مصدرً ا آخر
بخالف [( ]USB-Aوحدة .)USB-A
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األجزاء الموجودة في كل شاشة
يحتوي ( Viewerعارض الصور) على أربع شاشات.
( )1شاشة بدء عارض الصور

()7

()2

( )3شاشة الصور المصغرة
()6( )4

()5

( )9شاشة الشرائح/
( )11شاشة عرض الشرائح

()8

()12( )10

االسم

الوصف

( )1شاشة بدء عارض الصور

تظهر هذه الشاشة أوالً عند اختيار عارض الصور.

( )2أيقونة USB

تشير هذه األيقونة إلى إدخال ذاكرة  USBفي جهاز العرض.

( )3شاشة الصور المصغرة

تعرض هذه الشاشة قائمة بمجلدات وملفات الصور المخزنة في ذاكرة  .USBال يتم عرض الملفات بتنسيق JPEG Exif
إال في شاشة الصور المصغرة فقط.
• يتوقف الحد األقصى لعدد ملفات الصور والمجلدات داخل الصفحة الواحدة على الطراز.
الحد األقصى في الطرازات  M403X/M363X/M323X/M283X/M333XSهو  5في 4
الحد األقصى في الطرازات M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WSهو  6في 4
الحد األقصى في الطراز  M403Hو  M323Hهو  8في 5

( )4المؤشر

يُستخدم المؤشر في اختيار (تظليل) المجلد أو ملف الصورة باستخدام زر ▲▼▶◀.

( )5أيقونة الرجوع

ُتستخدم هذه األيقونة للرجوع إلى المجلد األعلى (األصل).

( )6أيقونة المجلدات

توضح هذه األيقونة احتواء ذاكرة  USBعلى مجلدات.

( )7أيقونة صفحة ألعلى (صفحة
ألسفل)

تعرض هذه األيقونة المجلدات أو ملفات الصور األخرى الموجودة في الصفحة التالية (السابقة) .استخدم زر ◀ لالنتقال
إلى الصف التالي (أو السابق) .يُستخدم زر  ▽ PAGEأو △ (صفحة ألعلى أو ألسفل) الموجود بوحدة التحكم عن بعد
لالنتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة مباشرة.

( )8شريط أدوات الصور المصغرة

يُستخدم هذا الشريط في شاشة الصور المصغرة .حيث يظهر هذا الشريط بالضغط على زر ( MENUالقائمة).
(← الصفحة )79

( )9شاشة الشرائح

ُتستخدم هذه الشاشة في تشغيل العرض يدويًا؛ حيث يتم عرض الصور المختارة في وضع ملء الشاشة.

( )10شريط أدوات الشرائح

يُستخدم هذا الشريط في شاشة الشرائح .حيث يظهر هذا الشريط بالضغط على زر ( MENUالقائمة) ←( .الصفحة )80

( )11شاشة عرض الشرائح

بشكل تلقائي.
ُتستخدم هذه الشاشة في تشغيل العرض التلقائي؛ حيث تتغير الشرائح
ٍ

( )12شريط أدوات عرض الشرائح

يُستخدم هذا الشريط في شاشة عرض الشرائح .حيث يظهر هذا الشريط بالضغط على زر ( MENUالقائمة) ←( .الصفحة )80
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استخدام شريط األدوات
-1

-2

-3
-4

اضغط على زر ( MENUالقائمة).
يظهر شريط األدوات.
تظهر شاشة ( SOURCEالمصدر) على شكل شاشة توصيل ( Viewerعارض الصور).
استخدم زر ▶ أو ◀ الختيار أحد العناصر ثم استخدم زر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المتاح به.
عند وضع المؤشر ،يتغير العنصر المختار إلى اللون األصفر.
يتيح الضغط على زر ▲ أو زر ▼ عرض المزيد من الخيارات.
اضغط على زر ( ENTERإدخال).
يتم عرض العنصر المحدد.
اضغط على زر ( MENUالقائمة) مرتين.
يتم إغالق شريط األدوات وتظهر قائمة ( SOURCEالمصدر) .اضغط على زر ( MENUالقائمة) مجد ًدا إلغالق قائمة ( SOURCEالمصدر).

شريط أدوات الصور المصغرة

()4

القائمة

الخيارات

()2

()3

()1

الوصف

( )1رجوع

—

تتيح العودة إلى الصورة السابقة .تتيح الرجوع إلى الصفحة السابقة عند وصول المؤشر إلى أعلى يسار الشاشة.

( )2انتقال لألمام

—

تتيح االنتقال إلى الصورة التالية .تتيح االنتقال إلى الصفحة التالية عند وصول المؤشر إلى أسفل يمين الشاشة.

( )3العرض

تتيح إغالق القائمة والعودة إلى شاشة الصور المصغرة.
تتيح إغالق القائمة وبدء عرض الشرائح من العنصر المحدد.
تتيح إغالق القائمة ثم عرض شاشة الشرائح.

( )4الترتيب

تتيح عرض األيقونات وف ًقا للترتيب األبجدي لألسماء( .الرقم قبل الحرف األبجدي)
تتيح عرض األيقونات وف ًقا للترتيب التنازلي لحجم الملفات.
تتيح ترتيب األيقونات وف ًقا لتاريخ اإلنشاء.
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شريط أدوات الشرائح

()4

القائمة

الخيارات

()3

()1

()2

الوصف
تتيح إغالق القائمة والعودة إلى شاشة الشرائح.

( )1عرض

تتيح إغالق القائمة وعرض شاشة الصور المصغرة.
تتيح إغالق القائمة وبدء عرض الشرائح من العنصر المحدد.
( )2عرض الصورة

تتيح إغالق القائمة وعرض الصورة بحجمها الطبيعي.
تتيح إغالق القائمة وعرض الصورة وف ًقا ألعلى درجة دقة في جهاز العرض.

( )3التدوير في اتجاه
عقارب الساعة

—

تتيح إغالق القائمة وتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة بمقدار  90درجة.

( )4التدوير عكس اتجاه
عقارب الساعة

—

تتيح إغالق القائمة وتدوير الصورة عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار  90درجة.

شريط أدوات عرض الشرائح

()5

القائمة

الخيارات

()4

()3

()2

()1

الوصف

( )1إيقاف

—

تتيح إغالق القائمة واالنتقال إلى شاشة الشرائح.

( )2رجوع

—

تتيح العودة إلى الصورة السابقة.

( )3انتقال لألمام

—

تتيح االنتقال إلى الصورة التالية.

( )4الفاصل الزمني

تتيح تحديد الفاصل الزمني عند تشغيل عرض الشرائح.

( )5التكرار

تتيح تكرار عرض الصور في المجلد.
تتيح العودة إلى شاشة الصور المصغرة.

تلميح:
• توضح أيقونة الصورة الموجودة في منتصف الشاشة تعذر عرض الملف في شاشة الشرائح أو شاشة الصور المصغرة.
• يتم إلغاء إعداد شريط أدوات الشرائح الخاص بالتدوير في حالة نقل المجلد من موضع آلخر.
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 Aاستخدام القوائم
مالحظة :قد ال ُتعرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة بصورة صحيحة أثناء عرض صورة الڤيديو المتحركة المتشابكة.
 -1انقر على زر ( MENUالقائمة) الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو بحاوية الجهاز لعرض القائمة.

مالحظة :تعمل األوامر مثل ( ENTERإدخال) و( EXITخروج) و▲▼ و▶◀ الموجودة في األسفل على إظهار األزرار المتاحة للتشغيل.
زري ▶◀ الموجودين بوحدة التحكم عن بعد أو حاوية الجهاز لعرض القائمة الفرعية.
 -2اضغط على
ّ
 -3اضغط على زر ( ENTERإدخال) الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو حاوية جهاز العرض لتحديد العنصر الموجود في األعلى أو عالمة التبويب األولى.
زري ▲▼ الموجودين بوحدة التحكم عن بعد أو حاوية جهاز العرض الختيار العنصر المراد ضبطه أو تعيينه.
 -4استخدم
ّ
زري ▶◀ الموجودين بوحدة التحكم عن بعد أو حاوية جهاز العرض الختيار عالمة التبويب المطلوبة.
يمكنك استخدام
ّ
 -5اضغط على زر ( ENTERإدخال) الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو حاوية الجهاز لعرض نافذة القائمة الفرعية.
 -6استخدم األزرار ▲▼▶◀ الموجودة بوحدة التحكم عن بعد أو حاوية جهاز العرض لضبط المستوى أو تشغيل العنصر المحدد أو إيقافه.
يتم حفظ التغييرات لحين تعديلها مرة أخرى.
 -7كرر الخطوات  6-2لضبط عنصر إضافي ،أو انقر على زر ( EXITخروج) بوحدة التحكم عن بعد أو حاوية جهاز العرض إلنهاء عرض القائمة.
مالحظة :قد يتم فقد عدد من سطور المعلومات عند عرض إحدى القوائم أو الرسائل ،وذلك وف ًقا لإلشارة أو إعدادات الجهاز.
 -8اضغط على زر ( MENUالقائمة) إلغالق القائمة.
اضغط على زر ( EXITخروج) للرجوع إلى القائمة السابقة.
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 Bعناصر القائمة
عالمة التبويب

الشريط المنزلق

المثلث المصمت

األزرار المتاحة
المصدر
تحديد
زر االختيار

رمز الشبكة الالسلكية
رمز النمط االقتصادي
الوقت المتبقي لموقت اإليقاف

رمز االرتفاع العالي
رمز الترمومتر
رمز قفل المفاتيح

عاد ًة ما تحتوي نوافذ القوائم أو مربعات الحوار على العناصر التالية:
تحديد .................................يشير إلى القائمة أو العنصر المحدد.
المثلث المصمت .....................يشير إلى الخيارات األخرى المتاحة ،كما يشير المثلث المحدد إلى أن العنصر في حالة نشطة.
عالمة التبويب...........................تشير إلى مجموعة من الخصائص الموجودة في أحد مربعات الحوار .يؤدي اختيار أية عالمة تبويب إلى إرسال صفحتها إلى األمام.
زر االختيار ..........................يُستخدم هذا الزر لتحديد أحد الخيارات في أيٍ من مربعات الحوار.
المصدر...............................يشير إلى المصدر المحدد حاليًا.

الوقت المتبقي لموقت اإليقاف.......يبين العد التنازلي للوقت المتبقي عند الضبط المسبق لخاصية [( ]OFF TIMERموقت اإليقاف).
الشريط المنزلق ......................يشير إلى اإلعدادات أو اتجاه الضبط.
رمز النمط االقتصادي...............يشير إلى ضبط ( ECO MODEالنمط االقتصادي).
رمز قفل المفاتيح.....................يشير إلى تمكين [( ]CONTROL PANEL LOCKقفل لوحة التحكم).
رمز الترمومتر ......................يشير إلى أنه تم ضبط [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) تلقائيًا على وضع [( ]ONتشغيل) بسبب ارتفاع الحرارة الداخلية
إلى ح ٍد كبير.
رمز االرتفاع العالي .................يشير إلى ضبط [( ]FAN MODEنمط المروحة) على نمط [( ]HIGH ALTITUDEاالرتفاع العالي).
رمز الشبكة الالسلكية................يشير إلى تمكين االتصال بشبكة محلية السلكية.
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 Cجدول عناصر القائمة

قد ال يُتاح بعض عناصر القائمة على حسب مصدر الدخل.
الضبط االفتراضي
*
*
*
*
*
*
*
*

عنصر القائمة
( COMPUTERحاسب آلي)
HDMI1
HDMI2
( SOURCEالمصدر) ( VIDEOڤيديو)
( USB-Aوحدة )USB-A
( LANشبكة اتصال محلية)
( USB-Bوحدة )USB-B
( PRESETالضبط المسبق)
( REFERENCEالمرجع)

( ADJUSTضبط)

*

GAMMA CORRECTION
(تصحيح غاما)*1
( SCREEN SIZEمقاس
2
 DETAIL SETTINGSالشاشة)*
(اإلعدادات التفصيلية)
COLOR TEMPERATURE
(حرارة األلوان)
( PICTUREالصورة)
COLOR ENHANCEMENT
(تحسين األلوان)
DYNAMIC CONTRAST
(التباين الديناميكي)
( CONTRASTالتباين)
( BRIGHTNESSالسطوع)
( SHARPNESSالحدّة)
( COLORملون)
( HUEتدرج األلوان)
( RESETإعادة الضبط)
( CLOCKالساعة)
( PHASEالفارق الزمني)
( HORIZONTALالوضع األفقي)
( VERTICALالوضع العمودي)
( OVERSCANالخروج عن إطار الشاشة)
IMAGE OPTIONS
(خيارات الصورة)

( TELECINEفيلم تلفزيوني)
( DIGITAL ZOOMزووم رقمي) (طرازات M353WS/
)M303WS/M333XS
( AUTO KEYSTONEتصحيح تلقائي للتشوه) (رأسى فقط)
( Keystoneتشوه الصورة)

( SETUPإعداد)

*
*1
*2
*3

*

9300 ،7800 ،6500 ،5000

*

( OFFإيقاف)( LOW ،منخفض)( MEDIUM ،متوسط)( HIGH ،مرتفع)

*

*
*
*
*
( AUTOتلقائي)

0
( OFFإيقاف)
AUTO 2-2/2-3
( 3-2/2-2تلقائي)
100
( ONتشغيل)
0

( KEYSTONE SAVEحفظ تصحيح التشوه)
( WALL COLORلون الخلفية)

( OFFإيقاف)

AUTO ECO OPTIONS
(خيارات النمط االقتصادي التلقائي)
( AUTO DIMخفوت تلقائي)
ROOM LIGHT SENSING
ECO SETTINGS
(استشعار ضوء الحجرة)
(إعدادات النمط االقتصادي) ( NORMAL OPTIONالخيار
العادي)
CONSTANT
( BRIGHTNESSسطوع دائم)
( ECO OPTIONالخيار االقتصادي)
CONSTANT
( BRIGHTNESSسطوع دائم)

( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)

64
64
8
64
32

( OFFإيقاف)

( ECO MODEالنمط االقتصادي)

( GENERALعام)

*

( LARGEكبير)( MEDIUM ،متوسط)( SMALL ،صغير)

*

( POSITIONالموضع) (غير متوفر في طرازات M403W/
)M363W/M323W/M353WS/M303WS/M403H/M323H
( NOISE REDUCTIONتخفيف التشويش)

٨–1
( HIGH-BRIGHTدرجة سطوع عالية)( PRESENTATION ،عرض تقديمي)،
( VIDEOڤيديو)( MOVIE ،فيلم)( GRAPHIC ،رسومي)( sRGB ،ألوان كمبيوتر
قياسية)( NATURAL ،طبيعي)( DICOM SIM. ،محاكاة )DICOM
( ،DYNAMICديناميكي)( NATURAL ،طبيعي)( BLACK DETAIL ،تفاصيل األسود)

*
( ASPECT RATIOنسبة العرض إلى االرتفاع)

الخيارات

AUTO ECO
(اقتصادي تلقائي)

( AUTOتلقائي)( OFF ،إيقاف)( ON ،تشغيل)
ُ
طرز ( AUTO :M403X/M363X/M323X/M283X/M333XSتلقائي)،3:4 ،
( WIDE ZOOM ،10:16 ،9:15 ،9:16زووم عريض)( NATIVE ،أصلي)
ُ AUTOطرز :M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS/M403H/M323H
(تلقائي)( LETTERBOX ،10:16 ،9:15 ،9:16 ،3:4 ،تنسيق ،)LETTERBOX
( NATIVEأصلي)
 16إلى 16( OFFإيقاف)( LOW ،منخفض)( MEDIUM ،متوسط)( HIGH ،مرتفع)
( OFFإيقاف)( AUTO 2-2/2-3 ،تلقائي)( ON 2-2 ،تشغيل)( ON 2-3 ،تشغيل)
 80إلى 100
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
أفقي (*)3
عمودي
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( OFFإيقاف)( WHITEBOARD ،لوحة بيضاء)( BLACKBOARD ،لوحة سوداء)،
( )BLACKBOARD (GRAYلوحة سوداء (رمادي))( LIGHT YELLOW ،أصفر
فاتح)( LIGHT BLUE ،أزرق فاتح)( LIGHT ROSE ،زهري فاتح)
( OFFإيقاف)( AUTO ECO ،اقتصادي تلقائي)( NORMAL ،عادي)ECO ،
(اقتصادي)

( OFFإيقاف)

( OFFإيقاف)0:20 ،0:10 ،0:03 ،0:01 ،

( OFFإيقاف)

( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)

( OFFإيقاف)

( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)

( OFFإيقاف)

( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)

( CLOSED CAPTIONتعليق مغلق)

( OFFإيقاف)

( OFF TIMERموقت اإليقاف)

( OFFإيقاف)

( LANGUAGEاللغة)

ENGLISH
(اإلنجليزية)

( OFFإيقاف)( CAPTION1 ،تعليق ( CAPTION2 ،)1تعليق CAPTION3 ،)2
(تعليق ( CAPTION4 ،)3تعليق ( TEXT1 ،)4نص ( TEXT2 ،)1نص ،)2
( TEXT3نص ( TEXT4 ،)3نص )4
( OFFإيقاف)00:16 ،00:12 ،00:8 ،00:4 ،00:2 ،00:1 ،30:0 ،
،ESPAÑOL ،ITALIANO ،FRANÇAIS ،DEUTSCH ،ENGLISH
،SVENSKA
،POLSKI ،MAGYAR ،ČEŠTINA ،PORTUGUÊS ،DANSK
SUOMI ،NEDERLANDS

تشير عالمة النجمة (*) إلى اختالف اإلعداد االفتراضي تبعًا لإلشارة.
يُتاح عنصر [( ]GAMMA CORRECTIONتصحيح غاما) عند اختيار أحد العناصر األخرى بخالف عنصر [( ].DICOM SIMمحاكاة  )DICOMفي إعداد [( ]REFERENCEالمرجع).
يتاح عنصر [( ]SCREEN SIZEمقاس الشاشة) عند اختيار [( ]DICOM SIMمحاكاة  )DICOMفي إعداد [( ]REFERENCEالمرجع).
العنصر [( ]HORIZONTALأفقي) غير متوافر في الطرازات  M353WSو  M303WSو .M333XS
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عنصر القائمة

الخيارات
الضبط االفتراضي
( COLORملون) ( COLORملون)( MONOCHROME ،أحادي اللون)
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( ONتشغيل)
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( ONتشغيل)
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( OFFإيقاف)
ثوان)( AUTO 15 SEC ،تلقائي 15
( MANUAL AUTO 45 SECيدوي)( AUTO 5 SEC ،تلقائي 5
ٍ
(تلقائي  45ثانية) ثانية)( AUTO 45 SEC ،تلقائي  45ثانية)
( BLUEأزرق) ( BLUEأزرق)( BLACK ،أسود)( LOGO ،شعار)
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( ONتشغيل)
DESKTOP
( DESKTOP FRONTمكتبي أمامي)( CEILING REAR ،سقفي خلفي)،
( FRONTمكتبي
( DESKTOP REARمكتبي خلفي)( CEILING FRONT ،سقفي أمامي)
أمامي)
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( OFFإيقاف)
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( OFFإيقاف)
38400bps ،19200bps ،9600bps ،4800bps
38400bps

( COLOR SELECTاختيار األلوان)
( SOURCE DISPLAYعرض المصدر)
( ID DISPLAYعرض معرّ ف التحكم)
( ECO MESSAGEرسالة النمط االقتصادي)
( DISPLAY TIMEوقت العرض)
( BACKGROUNDالخلفية)
رسائل التنبيه ثالثية األبعاد
( ORIENTATIONالتوجيه)

INSTALLATION
(التركيب)

( CONTROL PANEL LOCKقفل لوحة التحكم)
( SECURITYالحماية)
( COMMUNICATION SPEEDسرعة االتصال)
CONTROL ID NUMBER
CONTROL ID
(رقم معرّ ف التحكم)
(معرّ ف التحكم)
( CONTROL IDمعرّ ف التحكم)
( TEST PATTERNنمط االختبار)
( MIC SELECTاختيار ميكروفون)
( MIC GAINحساسية الميكروفون)
( FAN MODEنمط المروحة)
COLOR SYSTEM
(نظام األلوان)

( VIDEOڤيديو)

( WXGA MODEنمط )WXGA
)OPTIONS(1
(خيارات())1

)OPTIONS(2
(خيارات())2

ثالثية األبعاد

WIRED LAN
(شبكة محلية سلكية)
WIRELESS LAN
(شبكة محلية السلكية)

1
( OFFإيقاف)

 1إلى 254
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( CROSS HATCHخطوط متقاطعة)

DYNAMIC MIC
( DYNAMIC MICميكروفون ديناميكي)( CONDENSER MIC ،ميكروفون مكثف)
(ميكروفون ديناميكي)
 0إلى 15
2
( AUTOتلقائي) ( Autoتلقائي)( High ،مرتفعة)( High Altitude ،االرتفاع العالي)
( AUTOتلقائي)( NTSC3.58 ،إن تي إس سي ( NTSC4.43 ،)3.58إن تي إس سي
( AUTOتلقائي) ( PAL ،)4.43بال)( PAL-M ،بال-إم)( PAL-N ،بال-إن)( PAL60 ،بال،)60
( SECAMسيكام)
ُ
(طرز M403X/M363X/
M323X/M283X/
M333XS/M403H/
( OFF :)M323Hإيقاف)
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
ُ
(طرز M403W/
M363W/M323W/
:)M353WS/M303WS
( ONتشغيل)

HDMI1
( VIDEO LEVELمستوى الڤيديو) ( NORMALعادي) ( AUTOتلقائي)( NORMAL ،عادي)( ENHANCED ،محسَّن)
HDMI SETTINGS
(إعدادات )HDMI
HDMI2
( VIDEO LEVELمستوى الڤيديو) ( NORMALعادي) ( AUTOتلقائي)( NORMAL ،عادي)( ENHANCED ،محسَّن)
( COMPUTER ،HDMI1حاسب آلي)
HDMI1
HDMI1
( COMPUTER ،HDMI2حاسب آلي)
HDMI2
HDMI2
AUDIO SELECT
( LANشبكة اتصال محلية)
( LANشبكة اتصال محلية) ( COMPUTER ،LANحاسب آلي)
(تحديد الصوت)
( USB-Bوحدة
( USB Bوحدة ( COMPUTER ،)USB Bحاسب آلي)
( USB-Bوحدة )USB-B
)USB-B
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( ONتشغيل)
( BEEPتنبيه صوتي)
( NORMALعادي) ( NORMALعادي)( NETWORK STANDBY ،استعداد الشبكة)
( STANDBY MODEنمط االستعداد)
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( OFFإيقاف)
( DIRECT POWER ONتشغيل مباشر)
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( OFFإيقاف)
( ).AUTO POWER ON(COMPتشغيل تلقائي (حاسب آلي))
( OFFإيقاف)1:00 ،0:30 ،0:20 ،0:15 ،0:10 ،0:05 ،
1:00
( AUTO POWER OFFإيقاف تشغيل تلقائي)*
DEFAULT SOURCE SELECT
( LASTاألخير)( AUTO ،تلقائي)( COMPUTER ،حاسب آلي)،HDMI1 ،HDMI2 ،
( LASTاألخير)
(اختيار المصدر االفتراضي)
( VIDEOڤيديو)( USB-A ،وحدة ( USB-B ،LAN ،)USB-Aوحدة )USB-B
0,505
( CARBON CONVERTتحويل الكربون)
( $دوالر أمريكي)( € ،يورو)( ¥JP ،ين ياباني)( ¥RMB ،يوان صيني)
$
( CURRENCYالعملة)
( CURRENCY CONVERTتحويل العمالت)
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( OFFإيقاف)
ثالثية األبعاد
DLP® Link
( GLASSESالنظارة)
( DLP® Link، OTHERSغير ذلك)
COMPUTER
( SIDE BY SIDE SIDE BY SIDEتجانب)( TOP AND BOTTOM ،أعلى وأسفل)،
( FORMATالتنسيق)
(حاسب آلي)
( FRAME SEQUENTIALإطارات متتابعة)
(تجانب)
NON-INVERT
( NON-INVERTعدم العكس)( INVERT ،عكس)
( L/R INVERTعكس يسار/يمين)
(عدم العكس)
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( OFFإيقاف)
ثالثية األبعاد
DLP® Link
( GLASSESالنظارة)
( OTHERS ،DLP® Linkغير ذلك)
( AUTOتلقائي)( FRAME PACKING ،تعبئة اإلطار)( SIDE BY SIDE ،تجانب)،
HDMI1
( AUTOتلقائي)
( FORMATالتنسيق)
( TOP AND BOTTOMأعلى وأسفل)
NON-INVERT
( NON-INVERTعدم العكس)( INVERT ،عكس)
( L/R INVERTعكس يسار/يمين)
(عدم العكس)
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( OFFإيقاف)
ثالثية األبعاد
DLP® Link
( GLASSESالنظارة)
( OTHERS ،DLP® Linkغير ذلك)
( AUTOتلقائي)( FRAME PACKING ،تعبئة اإلطار)( SIDE BY SIDE ،تجانب)،
HDMI2
( AUTOتلقائي)
( FORMATالتنسيق)
( TOP AND BOTTOMأعلى وأسفل)
NON-INVERT
( NON-INVERTعدم العكس)( INVERT ،عكس)
( L/R INVERTعكس يسار/يمين)
(عدم العكس)
( OFFإيقاف)( ON ،تشغيل)
( OFFإيقاف)
ثالثية األبعاد
®
DLP® Link
( GLASSESالنظارة)
( OTHERS ،DLP Linkغير ذلك)
( VIDEOڤيديو)
NON-INVERT
( NON-INVERTعدم العكس)( INVERT ،عكس)
( L/R INVERTعكس يسار/يمين)
(عدم العكس)
( ENABLEتمكين) ( DISABLEتعطيل)( ENABLE ،تمكين)
( WIRED LANشبكة محلية سلكية)
( On :DHCPتشغيل)
( IPADDRES ،DHCPعنوان ( SUBNET MASK ،)IPقناع الشبكة الفرعية)،
:AUTO DNS
( SETTINGSاإلعدادات)
( GATEWAYالبوابة)( AUTO DNS ،نظام أسماء المجاالت التلقائي)( DNS ،نظام )DNS
( OFFإيقاف تلقائي)
( RECONNECTإعادة اتصال)
( DISABLEتعطيل)( SIMPLE ACCESS POIN ،نقطة الوصول البسيط)،
( DISABLEتعطيل)
( PROFILEالوضع)
( PROFILE1الوضع ( PROFILE2 ،)1الوضع )2
( RECONNECTإعادة اتصال)

*( AUTO POWER OFFإيقاف تشغيل تلقائي) :ال يمكن اختيار هذا العنصر إال عند اختيار [( ]NORMALعادي) في إعداد [( ]STANDBY MODEنمط االستعداد).
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عنصر القائمة

( INFO.معلومات)

RESET
(إعادة الضبط)

( LAMP LIFE REMAININGالعمر المتبقي للمصباح)
( LAMP HOURS USEDساعات استخدام المصباح)
USAGE TIME
( TOTAL CARBON SAVINGSاالنخفاض الكلي في
(وقت االستخدام)
انبعاثات الكربون)
( TOTAL COST SAVINGSاالنخفاض الكلي في التكلفة)
( RESOLUTIONالدقة)
( HORIZONTAL FREQUENCYالتردد األفقي)
( VERTICAL FREQUENCYالتردد العمودي)
)SOURCE(1
(مصدر())1
( SYNC TYPEنوع التزامن)
( SYNC POLARITYقطبية التزامن)
( SCAN TYPEنوع المسح الضوئي)
( SIGNAL TYPEنوع اإلشارة)
( VIDEO TYPEنوع الڤيديو)
)SOURCE(2
( BIT DEPTHعمق البت)
(مصدر())2
( VIDEO LEVELمستوى الڤيديو)
( 3D SIGNALإشارة ثالثية األبعاد)
( IP ADDRESSعنوان )IP
( WIRED LANشبكة ( SUBNET MASKقناع الشبكة الفرعية)
محلية سلكية)
( GATEWAYالبوابة)
( MAC ADDRESSعنوان )MAC
( IP ADDRESSعنوان )IP
( SUBNET MASKقناع الشبكة الفرعية)
( GATEWAYالبوابة)
( MAC ADDRESSعنوان )MAC
WIRELESS LAN
( SSIDمعرّ ف مجموعة الخدمات)
(شبكة محلية السلكية)
( NETWORK TYPEنوع الشبكة)
( SECURITYالحماية)
( CHANNELقناة)
( SIGNAL LEVELمستوى اإلشارة)
( FIRMWAREالبرنامج الثابت)
)VERSION(1
(اإلصدار ())2
( DATAالبيانات)
)VERSION(2
( FIRMWARE2البرنامج الثابت )2
(اإلصدار ())2
( PROJECTOR NAMEاسم جهاز العرض)
( HOST NAMEاسم المضيف)
( MODEL NO.رقم الطراز)
( OTHERSغير ذلك) ( SERIAL NUMBERالرقم التسلسلي)
( LAN UNIT TYPEنوع وحدة شبكة االتصال المحلية)
( CONTROL IDمعرّ ف التحكم) (عند ضبط
[( ]CONTROL IDمعرّ ف التحكم))
( CURRENT SIGNALاإلشارة الحالية)
( ALL DATAكل البيانات)
( CLEAR LAMP HOURSمسح عداد ساعات المصباح)
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 Dمواصفات القائمة ووظائفها ( ]SOURCE[ -المصدر)

( COMPUTERحاسب آلي)
يؤدي هذا الخيار إلى تحديد الحاسب اآللي المتصل بإشارة منفذ توصيل دخل ( COMPUTERحاسب آلي).
مالحظة :عند توصيل إشارة دخل الڤيديو المركب بمنفذ توصيل ( COMPUTER INدخل الحاسب اآللي) ،حدد [( ]COMPUTERحاسب آلي) على التوالي.

 HDMI1و2
حدد الجهاز الذي يتوافق مع  HDMIالذي تم توصيله بدخل  HDMI 1أو ( HDMI 2 INدخل .)HDMI 2

( VIDEOڤيديو)
يؤدي هذا الخيار إلى تحديد الجزء المتصل بمنفذ مشغل الڤيديو  VCRأو  DVDأو الكاميرا الوثائقية.

( USB-Aوحدة ( )USB-Aعارض الصور)
تتيح لك هذه الخاصية إعداد عروض تقديمية باستخدام ذاكرة  USBالتي تحتوي على شرائح.
(← الصفحتان  -4“ 73استخدام عارض الصور”)

( LANشبكة اتصال محلية)
يؤدي هذا الخيار إلى تحديد إشارة من منفذ الشبكة المحلية ( )RJ-45أو وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف ( USBاختيارية) التي تم تركيبها
بالجهاز.

( USB-Bوحدة ( )USB-Bعرض )USB
يؤدي هذا الخيار إلى تحديد الحاسب اآللي المتصل بمنفذ ( USB-Bمن نوع  )Bباستخدام كبل  USBالمتوافر باألسواق.
(← الصفحة )43
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 Eمواصفات القائمة ووظائفها ( ]ADJUST[ -ضبط)
[( ]PICTUREالصورة)

[( ]PRESETالضبط المسبق)
تتيح لك هذه الوظيفة تحديد اإلعدادات المناسبة للصورة المعروضة.
يمكنك ضبط مسحة لونية محايدة باللون األصفر أو األزرق السماوي أو األرجواني.
كما يوجد سبعة إعدادات للمصنع مُسبقة الضبط على الوضع المناسب لعدة أنواع من الصور .يمكنك أيضًا استخدام [( ]DETAIL SETTINGSاإلعدادات التفصيلية)
لتحديد إعدادات المستخدم القابلة للضبط لتخصيص كل غاما أو لون.
يمكن تخزين هذه اإلعدادات في نمط [( ]PRESET 1الضبط المسبق  )1إلى [( ]PRESET 7الضبط المسبق .)7
( HIGH-BRIGHTدرجة سطوع عالية)��������ي...يوصى باستخدامها في الغرف ساطعة اإلضاءة.
( PRESENTATIONعرض تقديمي).............يوصى باستخدامه في القيام بإعداد عرض تقديمي باستخدام ملف .PowerPoint
( VIDEOڤيديو) �������ي...............................يوصى باستخدامه مع عرض برامج التليفزيون العادية.
( MOVIEفيلم)���������ي...............................يوصى باستخدامه في عرض األفالم.
( GRAPHICرسومي) ...............................يوصى باستخدامه مع رسوم الجرافيك.
( sRGBألوان كمبيوتر قياسية) .......................قيم األلوان القياسية.
( NATURALطبيعي) ................................السطوع وإعدادات األلوان متوازنة على نحو جيد.
( DICOM SIM.محاكاة ............... )DICOMيوصى باستخدامه لتنسيق محاكاة .DICOM

مالحظة:
• ال يُستخدم خيار [( ]DICOM SIM.محاكاة  )DICOMسوى في األغراض التدريبية/المرجعية؛ وال ينبغي استخدامه ألغراض التشخيص الفعلية.
• يرمز  DICOMإلى التصوير الرقمي واالتصاالت في الطب؛ وهو المعيار الذي وضعته الكلية األمريكية للطب اإلشعاعي ( )ACRوالجمعية الوطنية لمصنعي
األجهزة الكهربائية (.)NEMA
يحدد هذا المعيار كيفية نقل بيانات الصور الرقمية من نظام آلخر.
• قد يحدث وميض للشاشة حسب الصورة المعروضة .ولتجنب ذلك ،من القائمة المعروضة ،اختر [( ]ADJUSTضبط) ← [( ]PICTUREالصورة) ← []RESET
(الضبط المسبق) وقم بالضغط على أحد العناصر بخالف [( ]HIGH-BRIGHTدرجة سطوع عالية) و[( ]Presentationعرض تقديمي).

[( ]DETAIL SETTINGSاإلعدادات التفصيلية)

87

 -5استخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة
تخزين اإلعدادات المخصصة [( ]REFERENCEالمرجع)
تتيح لك هذه الوظيفة تخزين اإلعدادات المخصصة في [( ]PRESET 1الضبط المسبق  )1إلى [( ]PRESET 7الضبط المسبق .)7
أوالً ،اختر نمط الضبط المسبق األساسي من [( ]REFERENCEالمرجع) ،ثم اختر [( ]GAMMA CORRECTIONتصحيح غاما) و[]SCREEN SIZE
(مقاس الشاشة) و[( ]COLOR TEMPERATUREحرارة األلوان) و[( ]COLOR ENHANCEMENTتحسين األلوان) و[]DYNAMIC CONTRAST
(التباين الديناميكي).
( HIGH-BRIGHTدرجة سطوع عالية)........يوصى باستخدامها في الغرف ساطعة اإلضاءة.
( PRESENTATIONعرض تقديمي)..........يوصى باستخدامه في القيام بإعداد عرض تقديمي باستخدام ملف .PowerPoint
( VIDEOڤيديو) ....................................يوصى باستخدامه مع عرض برامج التليفزيون العادية.
( MOVIEفيلم)......................................يوصى باستخدامه في عرض األفالم.
( GRAPHICرسومي) ............................يوصى باستخدامه مع رسوم الجرافيك.
( sRGBألوان كمبيوتر قياسية) ....................قيم األلوان القياسية.
( NATURALطبيعي) .............................السطوع وإعدادات األلوان متوازنة على نحو جيد.
( DICOM SIM.محاكاة ............ )DICOMيوصى باستخدامه لتنسيق محاكاة .DICOM

اختيار نمط تصحيح غاما ( ]GAMMA CORRECTION[ -تصحيح غاما)
يوصى باستخدام كل نمط مع:
( DYNAMICديناميكي)...........................يتيح إنشاء صورة عالية التباين.
( NATURALطبيعي) .............................يتيح إعادة إنشاء الصورة بطريقة طبيعية.
( BLACK DETAILتفاصيل األسود) ...........يركز على التفاصيل في المناطق الداكنة من الصورة.

مالحظة :ال تتاح هذه الوظيفة عند تحديد [( ]DICOM SIM.محاكاة  )DICOMفي إعداد [( ]DETAIL SETTINGSاإلعدادات التفصيلية).

تحديد مقاس الشاشة في إعداد ( DICOM SIMمحاكاة ( ]DICOM) - [SCREEN SIZEمقاس الشاشة)
تؤدي هذه الوظيفة إلى تنفيذ خاصية تصحيح غاما المناسبة لمقاس الشاشة.
( LARGEكبير) ....................................خاص بالشاشات مقاس  150بوصة
( MEDIUMمتوسط)...............................خاص بالشاشات مقاس  100بوصة
( SMALLصغير) ..................................خاص بالشاشات مقاس  50بوصة

مالحظة :ال تتاح هذه الوظيفة إال عند اختيار [( ]DICOM SIM.محاكاة  )DICOMمع [( ]DETAIL SETTINGSاإلعدادات التفصيلية).

ضبط حرارة األلوان ( ]COLOR TEMPERATURE[ -حرارة األلوان)
يتيح لك هذا الخيار تحديد حرارة األلوان المفضلة بالنسبة لك.

مالحظة :ال تتاح هذه الوظيفة عند اختيار [( ]PRESENTATIONعرض تقديمي) أو [( ]HIGH-BRIGHTدرجة سطوع عالية) في إعداد [( ]REFERENCEالمرجع).

تحسين األلوان ( ]COLOR ENHANCEMENT[ -تحسين األلوان)
يمكنك عبر هذه الوظيفة ضبط كثافة ألوان الصورة.
يزداد عمق ألوان الصورة بالترتيب التالي “( ”LOWمنخفض) و“( ”MEDIUMمتوسط) و“( ”HIGHمرتفع)؛ حيث تزداد الصورة دكانة.
لن تعمل وظيفة ( COLOR ENHANCEMENTتحسين األلوان) عند اختيار [( ]OFFإيقاف).

ضبط السطوع والتباين ( ]DYNAMIC CONTRAST[ -التباين الديناميكي)
تتيح لك هذه الوظيفة ضبط نسبة التباين بصريًا باستخدام القزحية المضمنة.
لزيادة نسبة التباين ،اختر [( ]ONتشغيل).

مالحظة:
• ال يمكن تحديد عنصر [( ]DYNMIC CONTRASTالتباين الديناميكي) في الحاالت التالية:
•	في حالة تفعيل [( ]CONSTANT BRIGHTNESSالسطوع الثابت) على نمط [( ]ONتشغيل) لـ [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) من []ECO SETTINGS
(إعدادات النمط االقتصادي).
 في حالة تحديد [( ]ONتشغيل) لـ [ ]3Dأثناء عرض الصور. تتحكم وظيفتا [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) و [( ]DYNAMIC CONTRASTالتباين الديناميكي) في طاقة المصباح .قد تصبح بعض الصور ساطعة للغاية عنداستخدام وظيفتي [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) و [( ]DYNAMIC CONTRASTالتباين الديناميكي) للتحكم في طاقة المصباح .ولتجنب هذا األمر ،أوقف تشغيل
وظيفتي [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) و [( ]DYNAMIC CONTRASTالتباين الديناميكي).
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[( ]CONTRASTالتباين)

يؤدي هذا الخيار إلى ضبط كثافة األلوان في الصورة وف ًقا لإلشارة الواردة.

[( ]BRIGHTNESSالسطوع)
يضبط مستوى السطوع أو كثافة خطوط المسح في خلفية الشاشة.

[( ]SHARPNESSالحدّة)
يتحكم في تفاصيل الصورة.

[( ]COLORملون)
يتحكم في زيادة أو خفض مستوى تشبّع األلوان.

[( ]HUEتدرج األلوان)
يؤدي إلى تفاوت مستوى اللون من زيادة/خفض األخضر إلى زيادة/خفض األزرق .ويُستخدم مستوى اللون األحمر كمرجع.
إشارة الدخل
حاسب آلي)RGB( HDMI/
حاسب آليHDMI/
))( (COMPONENTڤيديو مركب))
( VIDEO/COMPONENTڤيديو/ڤيديو مركب)
( USB-A/LAN/USB-Bوحدة /USB-Aشبكة
اتصال محلية/وحدة )USB-B

CONTRAST
(التباين)
( Yesنعم)

BRIGHTNESS
(السطوع)
( Yesنعم)

SHARPNESS
(الحدّة)
( Yesنعم)

( Noال)

( Yesنعم)

( Yesنعم)

( Yesنعم)

( Yesنعم)

( Yesنعم)

( Yesنعم)

( Yesنعم)

( Yesنعم)

( Yesنعم)

( Yesنعم)

( Yesنعم)

( Yesنعم)

( Yesنعم)

( Noال)

( Noال)

( COLORملون)

( HUEتدرج األلوان)
( Noال)

( Yesنعم) = قابل للضبط( No ،ال) = غير قابل للضبط

[( ]RESETإعادة الضبط)

ُتعاد اإلعدادات والتعديالت الخاصة بإعداد [( ]PICTUREالصورة) إلى إعدادات المصنع باستثناء ما يلي ،األرقام مسبقة الضبط و[( ]REFERENCEالمرجع)
في شاشة [( ]PRESETالضبط المسبق).
وال يُعاد ضبط اإلعدادات والتعديالت الخاصة بإعداد [( ]DETAIL SETTINGSاإلعدادات التفصيلية) في شاشة [( ]PRESETالضبط المسبق) التي لم ُتحدد في
الوقت الحالي.
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[( ]IMAGE OPTIONSخيارات الصورة)

ضبط الساعة والفارق الزمني ( ]CLOCK/PHASE[ -الساعة/الفارق الزمني)
تتيح لك هذه الوظيفة ضبط ( CLOCKالساعة) و( PHASEالفارق الزمني) يدويًا.

( CLOCKالساعة)..............استخدم هذا العنصر لضبط صورة الحاسب اآللي أو إزالة أي نطاق عمودي قد يظهر .كما تقوم هذه الوظيفة بضبط تردد الساعة
مما يزيل النطاق األفقي من الصورة.
قد يكون هذا الضبط ضروريًا عند قيامك بتوصيل الحاسب اآللي للمرة األولى.

( PHASEالفارق الزمني) ......استخدم هذا العنصر لضبط الفارق الزمني للساعة أو خفض تشويش الڤيديو أو تداخل النقاط أو تداخل الصوت( .يتضح ذلك عند
ظهور وميض في أحد أجزاء الصورة).
ال تستخدم إعداد [( ]PHASEالفارق الزمني) إال بعد اكتمال إعداد [( ]CLOCKالساعة).

مالحظة :ال يُتاح عنصريّ [( ]CLOCKالساعة) و[( ]PHASEالفارق الزمني) إال مع إشارات  RGBفقط.
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ضبط الوضع األفقي/العمودي ( ]HORIZONTAL/VERTICAL[ -الوضع األفقي/العمودي)
يعمل هذا الخيار على ضبط مكان الصور أفقيًا وعموديًا.

مالحظة :ال يُستخدم عنصريّ [( ]HORIZONTALالوضع األفقي) و[( ]VERTICALالوضع العمودي) مع ( VIDEOڤيديو) و HDMI1وHDMI2
و( USB-Aوحدة  )USB-Aو LANو( USB-Bوحدة .)USB-B
 قد تتعرض إحدى الصور للتلف أثناء ضبط [( ]CLOCKالساعة) و[( ]PHASEالفارق الزمني)؛ إال أن ذلك ال يُعد خلالً وظيفيًا بالجهاز. يتم تخزين التعديالت المدخلة على [( ]CLOCKالساعة) و[( ]PHASEالفارق الزمني) و[( ]HORIZONTALالوضع األفقي) و[( ]VERTICALالوضعالعمودي) في الذاكرة لالستخدام مع اإلشارة الحالية .في المرة التالية التي تقوم فيها بعرض اإلشارة بنفس دقة الصورة والتردد األفقي والعمودي ،يتم استرداد
التعديالت الخاصة بها ثم تطبيقها.
لحذف التعديالت من القائمة المخزنة في الذاكرة ،اختر [( ]RESETإعادة الضبط) ← [( ]CURRENT SIGNALاإلشارة الحالية) أو []ALL DATA
(كل البيانات) ثم أعد ضبط التعديالت.

تحديد النسبة المئوية للخروج عن إطار الشاشة ( ]OVERSCAN[ -الخروج عن إطار الشاشة)
يتيح هذا الخيار تحديد نسبة الخروج عن إطار الشاشة إلحدى اإلشارات الواردة.
( AUTOتلقائي).........يعرض صورة ذات نسبة مالئمة من الخروج عن إطار الشاشة (إعداد المصنع).
( OFFإيقاف)............ال يؤدي إلى خروج الصورة عن إطار الشاشة.
( ONتشغيل).............يؤدي إلى خروج الصورة عن إطار الشاشة.

مالحظة:
• يتعذر اختيار عنصر [( ]OVERSCANالخروج عن إطار الشاشة) عند استخدام إشارات ( VIDEOڤيديو) أو عند تحديد [( ]NATIVEأصلي) مع إعداد
[( ]ASPECT RATIOنسبة العرض إلى االرتفاع).
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اختيار نسبة العرض إلى االرتفاع ( ]ASPECT RATIO[ -نسبة العرض إلى االرتفاع)
يشير مصطلح “نسبة العرض إلى االرتفاع” إلى نسبة عرض الصورة المعروضة إلى ارتفاعها.
يحدد جهاز العرض اإلشارة الواردة تلقائيًا ويعرضها بنسبة العرض إلى االرتفاع المثلى.
• يوضح هذا الجدول نسب الدقة القياسية ونسب العرض إلى االرتفاع التي تدعمها معظم الحواسب اآللية.
الدقة
480 × 640
600 × 800
768 × 1024
768 × 1280
800 × 1280
900 × 1440
1024 × 1280
1050 × 1400
1200 × 1600
1200 × 1920

VGA
SVGA
XGA
WXGA
WXGA
WXGA+
SXGA
SXGA+
UXGA
WUXGA

نسبة العرض إلى االرتفاع
3:4
3:4
3:4
9:15
10:16
10:16
4:5
3:4
3:4
10:16
الوظيفة

الخيارات
( AUTOتلقائي)

يحدد جهاز العرض اإلشارة الواردة تلقائيًا ويعرضها بنسبة العرض إلى االرتفاع ←( .الصفحة التالية)
قد يحدد جهاز العرض نسبة العرض إلى االرتفاع بطريقة خاطئة الخطأ اعتما ًدا على إشارته .وفي هذه الحالة ،حدد النسبة
المالئمة مما يلي.

3:4

الصورة معروضة بنسبة عرض إلى ارتفاع قدرها .3:4

9:16

الصورة معروضة بنسبة عرض إلى ارتفاع قدرها .9:16

9:15

الصورة معروضة بنسبة عرض إلى ارتفاع قدرها .9:15

10:16

الصورة معروضة بنسبة عرض إلى ارتفاع قدرها .10:16

الصورة ممتدة جهة اليمين واليسار.
( WIDE ZOOMزووم عريض)
(طرازات  M403X/M363X/M323X/يتم قص بعض األجزاء من الصورة المعروضة في الحافتين اليمنى واليسرى ،مما يؤدي إلى اختفاء الصورة.
)M283X/M333XS
( LETTERBOXتنسيق
)LETTERBOX
(طرازات M403W/M363W/
M323W/M353WS/M303WS/
)M403H/M323H

يتم تمديد الصورة المعروضة عن إشارة بتنسيق  letterboxفي االتجاهين األفقي والعمودي بالتساوي بما يتناسب مع
الشاشة .يتم قص بعض األجزاء من الصورة المعروضة في الحافتين العلوية والسفلية ،مما يؤدي إلى اختفاء الصورة.

( NATIVEأصلي)

يقوم جهاز العرض بعرض الصورة الحالية بدقتها الحقيقية عند انخفاض درجة دقة اإلشارة الواردة للحاسب اآللي عن
الدقة األصلية لجهاز العرض.
[مثال  ]1عند عرض اإلشارة الواردة بدرجة دقة
 600 × 800على طرازات M403X/M363X/
:M323X/M283X/M333XS
[مثال  ]2عند عرض اإلشارة الواردة بدرجة دقة 800
×  600على طرازات M403W/M363W/
M323W/M353WS/M303WS/M403H/
:M323H

مالحظة:
• ال يُتاح نمط [( ]NATIVEأصلي) عند ظهور إشارة بخالف إشارة الحاسب اآللي.
• ال يُتاح نمط [( ]NATIVEأصلي) مع عرض إشارة تزيد درجة دقتها عن درجة الدقة األصلية لجهاز العرض.
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نموذج للصورة عند التحديد التلقائي لنسبة العرض إلى االرتفاع المثلى
طرازات M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS
[إشارة الحاسب اآللي]
نسبة العرض إلى االرتفاع في اإلشارة الواردة

3:4

9:16

4:5

10:16

9:15

نموذج للصورة عند التحديد التلقائي لنسبة
العرض إلى االرتفاع المثلى

[إشارة الڤيديو]
نسبة العرض إلى االرتفاع في اإلشارة الواردة

3:4

تنسيق Letterbox

نموذج للصورة عند التحديد التلقائي لنسبة
العرض إلى االرتفاع

ضغط

مالحظة :لعرض اإلشارة المضغوطة على النحو
األمثل ،حدد [ ]16:9أو []WIDE ZOOM
(زووم عريض).

طرازات M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS/M403H/M323H
[إشارة الحاسب اآللي]
نسبة العرض إلى االرتفاع في اإلشارة الواردة

3:4

9:16

4:5

10:16

9:15

M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS

نموذج للصورة عند التحديد التلقائي لنسبة
العرض إلى االرتفاع المثلى

M403H/M323H

[إشارة الڤيديو]
نسبة العرض إلى االرتفاع في اإلشارة الواردة

نموذج للصورة عند التحديد التلقائي لنسبة
العرض إلى االرتفاع

3:4

تنسيق Letterbox

مالحظة :حدد [( ]LETTERBOXتنسيق
 )LETTERBOXلعرض إشارة بتنسيق
 letterboxبصورة صحيحة.

ضغط

مالحظة :حدد [ ]9:16لعرض اإلشارة المضغوطة
بصورة صحيحة.

تلميح:
• يمكن ضبط وضع الصورة عموديًا باستخدام خيار [( ]POSITIONالموضع) عند تحديد نسب العرض إلى االرتفاع [ ]9:16أو [ ]9:15أو [.]10:16
• يشير مصطلح “("letterboxتنسيق  )letterboxإلى ترجيح للوضع الطبيعي في الصورة مقارنة بصورة معروضة بنسبة  ،3:4وهي النسبة القياسية لعرض لمصدر ڤيديو.
يتوفر مع إشارة  letterboxنسب عرض بمقاس فيستا “ ،”1:1.85أو مقاس سينما سكوب “ ”1:2.35لألفالم.
• يشير مصطلح “ضغط” إلى تلك الصور المضغوطة المحول فيها نسبة العرض إلى االرتفاع من  9:16إلى .3:4
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ضبط الوضع العمودي للصورة من خالل [( ]POSITIONالموضع) (غير متاح في طرازات M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS/
)M403H/M323H
(فقط عند تحديد [ ]9:16أو [ ]9:15أو [ ]10:16لوضع [( ]ASPECT RATIOنسبة العرض إلى االرتفاع))
تظهر الصورة بإطارين أسودين في األعلى واألسفل عند تحديد [( ]ASPECT RATIOنسبة العرض إلى االرتفاع ) عند [ ]9:16أو [ ]9:15أو [.]10:16
يمكنك ضبط الوضع العمودي للمنطقة السوداء من أعلى ألسفل.

استخدام وظيفة تخفيف التشويش ( ]NOISE REDUCTION[ -تخفيف التشويش)
تتيح لك هذه الوظيفة اختبار مستوى تخفيف التشويش.
يتم ضبط جهاز العرض على المستوى األمثل لكل إشارة في المصنع.
حدد عنصرك المفضل لإلشارة عند وضوح تشويش الڤيديو.
الخيارات المتاحة هي [( ]OFFإيقاف) و[( ]LOWمنخفض) و[( ]MEDIUMمتوسط) و[( ]HIGHمرتفع).

مالحظة :هذه الخاصية ليست متاحة مع إشارة  .RGBعلمًا بأن ضبط تخفيف التشويش على وضع اإليقاف يعطي أفضل جودة للصورة من خالل نطاق التردد األعلى.
ويؤدي ضبط تخفيف التشويش على وضع التشغيل إلى جعل الصورة أكثر نعومة.

تحديد وضع الفيلم التلفزيوني [( ]TELECINEفيلم تلفزيوني)
تتيح لك هذه الوظيفة تحويل فيلم سينمائي إلى ڤيديو؛ حيث تضيف العملية إطارات إضافية للصورة من أجل زيادة معدل اإلطارات.

مالحظة :ال ُتتاح هذه الخاصية إال عند اختيار إشارة .SDTV
( OFFإيقاف).. ....... ...............................يؤدي إلى إيقاف نمط ( TELECINEفيلم تلفزيوني).
 3-2/2-2( 2-2/2-3 AUTOتلقائي).. ...........يكشف طريقة تصحيح تقسيم إطارات الصورة.
 2-2( 2-2 ONتشغيل)ي............................يستخدم طريقة  2-2لتصحيح تقسيم إطارات الصورة
 3-2( 2-3 ONتشغيل)............................ .يستخدم طريقة  3-2لتصحيح تقسيم إطارات الصورة
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 Fمواصفات القائمة ووظائفها ( ]SETUP[ -إعداد)
[( ]GENERALعام)
[]M353WS/M303WS/M333XS

[M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/
]M283X/M403H/M323H

استخدام الزووم الرقمي ( ]DIGITAL ZOOM[ -زووم رقمي) (طرازات )M353WS/M303WS/M333XS
نحو دقيق .استخدم زر ▶ أو زر ◀ لتكبير الصورة المعروضة أو تصغيرها.
تتيح لك هذه الخاصية ضبط حجم الصورة على الشاشة إلكترونيًا على ٍ

نحو تقريبيّ  ،حرّ ك جهاز العرض بعي ًدا أو بالقرب من الشاشة .لضبط الزووم بدقة ،استخدم وظيفة []DIGITAL ZOOM
تلميح :لضبط حجم الصورة المعروضة على ٍ
(زووم رقمي) ←( .الصفحة )20

تمكين تصحيح التشوه التلقائي ( ]AUTO KEYSTONE[ -تصحيح تلقائي للتشوه)
تتيح هذه الخاصية لجهاز العرض اكتشاف إمالته وتصحيح التشوه العمودي تلقائيًا.
حدد خيار [( ]ONتشغيل) لتنشيط خاصية ( AUTO KEYSTONEتصحيح تلقائي للتشوه) .وحدد [( ]OFFإيقاف) ،لضبط خاصية ( KEYSTONEتشوه
الصورة) يدويًا.

تصحيح التشوه األفقى والعمودي يدو ًيا ( ]KEYSTONE[ -تشوه الصورة)
يمكنك تصحيح التشوه األفقى والعمودي يدويًا ←( .الصفحة )22

مالحظة:
• عنصر تصحيح تشوه الصورة [( ]HORIZONTALاألفقي) غير متوافر في الطرازات .M353WS/M303WS/M333XS
تلميح :عند تحديد هذا الخيار ،يتيح الضغط على زر ( ENTERإدخال) عرض الشريط المنزلق للقيام بالضبط.

حفظ تصحيح التشوه ( ]KEYSTONE SAVE[ -حفظ تصحيح التشوه)
يتيح لك هذا الخيار حفظ اإلعدادات الحالية لتصحيح تشوه الصورة.
( OFFإيقاف)............ال يقوم بحفظ اإلعدادات الحالية لتصحيح تشوه الصورة .وإنما يؤدي إلى إعادة تلك اإلعدادات إلى وضع “صفر”.
( ONتشغيل).............يقوم بحفظ اإلعدادات الحالية لتصحيح تشوه الصورة.
يؤدي حفظ التغييرات لمرة واحدة إلى التأثير على جميع المصادر؛ حيث يتم حفظ التغييرات عند إيقاف تشغيل جهاز العرض.

مالحظة :عند تحديد [( ]AUTO KEYSTONEتصحيح تلقائي للتشوه) على [( ]ONتشغيل) ،لن يُتاح [( ]KEYSTONE SAVEحفظ تصحيح التشوه) .وفي
المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز ،تعمل وظيفة ( AUTO KEYSTONEتصحيح تلقائي للتشوه) وتصبح البيانات المخزنة في []KEYSTONE SAVE
(حفظ تصحيح التشوه) غير صحيحة.
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استخدام تصحيح لون الخلفية ( ]WALL COLOR[ -لون الخلفية)

تتيح هذه الوظيفة التصحيح السريع للون المالئم في األجهزة التي ال يكون لون مادة الشاشة فيها أبيض.

مالحظة:
• يقلل تحديد [( ]WHITEBOARDاللوحة البيضاء) من درجة سطوع المصباح.
• ال يمكن تحديد عنصر [( ]WALL COLORلون الجدار) عند تحديد [( ]ONتشغيل) لـ [ ]3Dأثناء عرض الصور.

ضبط عدة عناصر متعلقة بسطوع المصباح ( ]ECO SETTINGS[ -إعدادات النمط االقتصادي)
يتيح لك هذا الخيار تقليل استهالك الطاقة أو إطالة عمر المصباح من خالل التحكم في سطوع المصباح.

( ECO MODEالنمط االقتصادي)

يزيد خيار ( ECO MODEالنمط  )ECOمن عمر المصباح ،بينما يقلل من استهالك الطاقة ويقضي على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .يمكنك االختيار من بين
أربعة أوضاع لسطوع المصباح( ]OFF[ :إيقاف) و[( ]AUTO ECOاقتصادي تلقائي) و[( ]NORMALعادي) و[( ]ECOاقتصادي) ←( .الصفحة )31

مالحظة :يُحدَد عنصر [( ]OFFإيقاف) تلقائيًا لـ [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) في حالة تحديد [( ]ONتشغيل) لـ [ ]3Dأثناء عرض الصور.

( AUTO ECO OPTIONSخيارات النمط االقتصادي التلقائي)

قم بضبط الخيارات عند تحديد [( ]AUTO ECOاقتصادي تلقائي) مع [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي).
( AUTO DIMخفوت تلقائي)

( OFFإيقاف)

لن تعمل خاصية ( AUTO DIMخفوت تلقائي).

( 0:20 ،0:10 ،0:03 ،0:01دقيقة) يعمل الخيار تلقائيًا على إعتام ضوء المصباح عند عدم وجود أية إشارة دخل لفترة
زمنية معينة 0:01:و 0:03و 0:10و( 0:20دقيقة) .عند الوصول إلى الوقت
الحالي ،تقل إضاءة المصباح لحوالي  %30فور إعتام الشاشة للحظة؛ علمًا بأن
تغيير الصور من شأنه إعادة الشاشة إلى مستوى السطوع األصلي.
ROOM LIGHT SENSING
(استشعار ضوء الحجرة)

( OFFإيقاف)

لن يعمل المستشعر.

( ONتشغيل)

يكتشف المستشعر مستوى السطوع المحيط ويتحكم في سطوع المصباح .في حال
وضع جهاز العرض في غرفة مظلمة ،يقل سطوع المصباح تلقائيًا.
مالحظة :ال يمكن تغيير السطوع في حالة تحديد []CEILING REAR
(إسقاط خلفي من السقف) أو [( ]CEILING FRONTإسقاط خلفي من
السقف) لـ [( ]ORIENTATIONاالتجاه).

( NORMAL OPTIONالخيار العادي)

اضبط هذا الخيار عند تحديد [( ]NORMALعادي) مع [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي).
( CONSTANT BRIGHTNESSسطوع دائم):
( OFFإيقاف)...........لن تعمل خاصية ( CONSTANT BRIGHTNESSسطوع دائم) .يقل مستوى سطوع المصباح تدريجيًا على مدار فترات
زمنية طويلة.
ً
ً
( ONتشغيل).............يزداد مستوى سطوع المصباح وفقا لوقت استخدام المصباح ويظل سطوع المصباح مماثال لمستوى السطوع في نمط NORMAL
(عادي) .بعد بلوغ سطوع المصباح الحد األقصى ،ويقل سطوع المصباح تدريجيًا على مدار فترات زمنية طويلة.
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( ECO OPTIONالخيار االقتصادي)

اضبط هذا الخيار عند اختيار [( ]ECOاقتصادي) في إعداد [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي).
( CONSTANT BRIGHTNESSسطوع دائم):
( OFFإيقاف) .............لن تعمل خاصية ( CONSTANT BRIGHTNESSسطوع دائم) .يقل مستوى سطوع المصباح تدريجيًا على مدار فترات زمنية طويلة.
( ONتشغيل).............يزداد مستوى سطوع المصباح وف ًقا لوقت استخدام المصباح ويظل سطوع المصباح مماثالً لمستوى السطوع في نمط ( ECOاقتصادي).
وبعد بلوغ سطوع المصباح الحد األقصى ،يقل مستوى السطوع تدريجيًا على مدار فترات زمنية طويلة .يظل مستوى سطوع المصباح
لفترة أطول عمّا هو عليه في نمط ( NORMALعادي).

إعداد التعليق المغلق ( ]CLOSED CAPTION[ -تعليق مغلق)
يؤدي هذا الخيار إلى ضبط أوضاع متعددة للتعليق المغلق من شأنها أن تتيح وضع نص فوق الصورة المعروضة للڤيديو.
( OFFإيقاف)�����������ي...........................يتيح هذا الخيار الخروج من وضع التعليق المغلق.
( CAPTION 1-4تعليق ................... )4-1وضع النص فوق الصورة.
( TEXT 1-4نص ........................... )4-1عرض النص.

مالحظة:
• ال يتوفر التعليق المغلق في الحاالت التالية:
 عند عرض الرسائل أو القوائم. عند تكبير إحدى الصور أو تجميدها أو كتم الصوت الخاص بها.• قد يتم قطع أجزاء من النص الموضوع فوق الصورة أو التعليق المغلق .وفي حال حدوث ذلك ،حاول وضع النص أو التعليق المغلق في حدود الشاشة.
• ال يدعم جهاز العرض األحرف الموسعة االختيارية للتعليقات المغلقة.

استخدام مؤقت اإليقاف ( ]OFF TIMER[ -مؤقت اإليقاف)
 -1حدد الوقت الذي ترغب فيه ما بين  30دقيقة إلى  16ساعة( OFF :إيقاف).16:00 ،12:00 ،8:00 ،4:00 ،2:00 ،1:00 ،0:30 ،
 -2اضغط على ( ENTERإدخال) بوحدة التحكم عن بعد.
 -3يبدأ العد التنازلي للوقت المتبقي.
 -4يتوقف تشغيل جهاز العرض بعد انتهاء العد التنازلي.
مالحظة:
• إللغاء الوقت المحدد مُسب ًقا ،اضبط هذا الوقت على [( ]OFFإيقاف) أو افصل التيار الكهربائي.
• عندما يصل الوقت المتبقي إلى  3دقائق قبل إيقاف تشغيل جهاز العرض ،تظهر الرسالة []THE PROJECTOR WILL TURN OFF WITHIN 3 MINUTES
[إيقاف جهاز العرض بعد  3دقائق] أسفل الشاشة.

تحديد لغة القائمة ( LANGUAGE -اللغة)
يمكنك اختيار لغة من  29لغة للتعليمات المعروضة على الشاشة.

مالحظة :لن يتأثر ما أجريته من إعدادات حتى مع اختيار [( ]RESETإعادة الضبط) من القائمة.
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[( ]MENUالقائمة)

اختيار لون القائمة [( ]COLOR SELECTاختيار األلوان)
يمكنك االختيار من بين خيارين فيما يتعلق بلون القائمة( COLOR :ملون) و( MONOCHROMEأحادي اللون).

تشغيل  /إيقاف عرض المصدر [( ]SOURCE DISPLAYعرض المصدر)
يقوم ذلك الخيار بتشغيل أو إيقاف عرض اسم الدخل مثل ( COMPUTERحاسب آلي)( VIDEO ،HDMI2 ،HDMI1 ،ڤيديو)( USB-A ،وحدة ،)USB-A
( USB-B ،LANوحدة  ،)USB-Bفي أعلى يمين الشاشة.
في حالة عدم وجود إشارة دخل ،تظهر نافذة “( ”no-signalال توجد إشارة) التي تطالبك بالبحث عن دخل متاح في وسط الشاشة .عند تحديد عنصر []USB-A
(وحدة  )USB-Aأو [( ]LANشبكة اتصال محلية من أجل ( SOURCEالمصدر) ،لن تظهر نافذة “( ”no-signalال توجد إشارة).

معرف التحكم)
معرف التحكم ( ]ID DISPLAY[ -عرض ّ
تشغيل/إيقاف ّ
( ID DISPLAYعرض معرّ ف التحكم).....يعمل هذا الخيار على تشغيل أو إيقاف رقم المعرف الذي يظهر عند الضغط على زر ( ID SETضبط المعرّ ف)
في وحدة التحكم عن بعد.

تشغيل  /إيقاف رسالة النمط االقتصادي ( ]ECO MESSAGE[ -رسالة النمط االقتصادي)
يعمل هذا الخيار على تشغيل أو إيقاف الرسائل التالية عند تشغيل جهاز العرض.
تطالب ( Eco Messageرسالة النمط االقتصادي) المستخدم بتوفير الطاقة .عند تحديد [( ]OFFإيقاف) مع [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) ،تظهر لك
رسالة تطالبك بتحديد [( ]AUTO ECOاقتصادي تلقائي) أو [( ]NORMALعادي) أو [( ]ECOاقتصادي) مع إعداد [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي).
عند تحديد [( ]AUTO ECOاقتصادي تلقائي) أو [( ]NORMALعادي) أو [( ]ECOاقتصادي) مع إعداد [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي)

إلغالق الرسالة ،اضغط على أي زر من األزرار .تختفي الرسالة في حالة عدم القيام بأية عملية على األزرار لمدة  30ثانية.
عند تحديد [( ]OFFإيقاف) مع إعداد [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي)

يؤدي الضغط على زر ( ENTERإدخال) إلى إظهار شاشة [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) ←( .الصفحة )31
إلغالق الرسالة ،اضغط على زر ( EXITخروج).
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اختيار وقت عرض القائمة ( ]DISPLAY TIME[ -وقت العرض)
يتيح لك هذا الخيار اختيار المدة التي يستغرقها جهاز العرض بعد آخر لمسة ألحد األزرار إليقاف تشغيل القائمة .خيارات الضبط المسبق هي( ]MANUAL[ :يدوي)
ثوان) و[( ]AUTO 15 SECتلقائي  15ثانية) و[( ]AUTO 45 SECتلقائي  45ثانية)؛ علمًا بأن خيار []AUTO 45 SEC
و[( ]AUTO 5 SECتلقائي 5
ٍ
(تلقائي  45ثانية) هو الضبط المسبق للمصنع.

تحديد لون أو شعار الخلفية ( ]BACKGROUND[ -الخلفية)
استخدم هذه الخاصية لعرض شاشة زرقاء /سوداء أو شعار في حالة عدم توافر إشارة .الخلفية االفتراضية هي [( ]BLUEزرقاء).
مالحظة:
• عند تحديد عنصر [( ]LOGOشعار) مع إعداد [( ]BACKGROUNDالخلفية) إلى جانب تحديد مصدر [( ]LANشبكة اتصال محلية) أو [( ]USB-Bوحدة
 ،)USB-Bيتم تحديد عنصر [( ]LOGOشعار) بغض النظر عن االختيار المحدد.
• عند تشغيل [( ]SOURCE DISPLAYعرض المصدر) ،تظهر نافذة “( ”no-signalال توجد إشارة) التي تطالبك بالبحث عن دخل متاح في مركز الشاشة
بغض النظر عن االختيار المحدد.
• لن يتأثر ما أجريته من إعدادات حتى مع تحديد [( ]RESETإعادة الضبط) من القائمة.

[( ]3D CAUTION MESSAGEرسائل التنبيه ثالثية األبعاد)
يتيح لك هذا الخيار تحديد ما إذا كان سيتم عرض رسالة تحذير أم ال عند التبديل إلى الڤيديو ثالثي األبعاد.
الحالة االفتراضية عند الشحن من المصنع هي ( ONتشغيل).
( OFFإيقاف).........لن يتم عرض شاشة رسائل التنبيه ثالثية األبعاد.
( ONتشغيل) ..........سيتم عرض شاشة رسائل التنبيه ثالثية األبعاد عند التبديل إلى الڤيديو ثالثي األبعاد .اضغط على زر ( ENTERإدخال)
إللغاء الرسالة.
• سوف تختفي الرسالة تلقائيًا بعد  60ثانية أو عند الضغط على أزرار أخرى .في حالة اختفاء الرسالة تلقائيًا ،فسوف تظهر رسالة التنبيه ثالثية األبعاد مرة أخرى
عند التبديل إلى الڤيديو ثالثي األبعاد.
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[( ]INSTALLATIONالتركيب)

تحديد اتجاه جهاز العرض ( ]ORIENTATION[ -التوجيه)
يقوم ذلك بإعادة توجيه الصورة بما يتناسب مع طريقة عرضك لها .هذه الخيارات هي :إسقاط مكتبي أمامي وإسقاط سقفي خلفي وإسقاط مكتبي خلفي باإلضافة إلى
إسقاط سقفي أمامي.
( DESKTOP FRONTمكتبي أمامي)

( CEILING REARسقفي خلفي)

( DESKTOP REARمكتبي خلفي)

( CEILING FRONTسقفي أمامي)

تعطيل أزرار الحاوية ( ]CONTROL PANEL LOCK[ -قفل لوحة التحكم)
يتيح هذا الخيار تشغيل أو إيقاف وظيفة ( CONTROL PANEL LOCKقفل لوحة التحكم).

مالحظة:
• ال يؤثر ( CONTROL PANEL LOCKقفل لوحة التحكم) على وظائف وحدة التحكم عن بعد.
ثوان إلى تغيير اإلعداد إلى [( ]OFFإيقاف).
• عند قفل لوحة التحكم ،يؤدي الضغط مع االستمرار على زر ( SOURCEالمصدر) على حاوية جهاز العرض لمدة ٍ 10
تلميح :عند تشغيل [( ]CONTROL PANEL LOCKقفل لوحة التحكم) ،تظهر أيقونة قفل المفتاح [

تمكين الحماية ( ]SECURITY[ -الحماية)
تتيح هذه الخاصية تشغيل وظيفة ( SECURITYالحماية) أو إيقافها.
لن يعرض الجهاز الصورة في حال عدم إدخال الكلمة األساسية الصحيحة ←( .الصفحة )33

مالحظة :لن يتأثر ما أجريته من إعدادات حتى مع اختيار [( ]RESETإعادة الضبط) من القائمة.
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تحديد سرعة االتصال ( ]COMMUNICATION SPEED[ -سرعة االتصال)
تقوم هذه الخاصية بضبط معدل نقل البيانات بالبود الخاص بمنفذ التحكم في الحاسب اآللي (منفذ  D-SUBمزود بـ  9سنون) .كما تدعم معدالت نقل البيانات التي
تتراوح بين  4800بت في الثانية و 38400بت في الثانية؛ في حين أن القيمة االفتراضية هي  38400بت في الثانية .اختر المعدل المالئم لنقل البيانات بالبود والذي
يتناسب مع جهازك المراد توصيله (قد يكون من األفضل استخدام معدل بود أقل عند تشغيل الكبالت الطويلة ،وذلك وف ًقا للجهاز).

مالحظة :لن تتأثر سرعة االتصال المحددة حتى إذا قمت بعمل [( ]RESETإعادة الضبط) من القائمة.

(معرف التحكم)
معرف التحكم الخاص بجهاز العرض ]CONTROL ID[ -
ّ
إعداد ّ
يمكنك تشغيل أجهزة عرض متعددة بشكل منفصل ومستقل بوحدة واحدة للتحكم عن بعد تشتمل على وظيفة ( CONTROL IDمعرّ ف التحكم) .في حالة قيامك بتعيين
نفس المعرّ ف لجميع أجهزة العرض ،تستطيع تشغيل كل األجهزة معًا باستخدام وحدة واحدة للتحكم عن بعد .وللقيام بذلك ،يتعين عليك تحديد رقم معرّ ف لكل جهاز
عرض.
( CONTROL ID NUMBERرقم معرّ ف التحكم) ........حدد رقم من  1حتى  254ترغب في استخدامه مع جهاز العرض لديك.
( CONTROL IDمعرّ ف التحكم)...............................حدد [( ]OFFإيقاف) إليقاف إعداد ( CONTROL IDمعرّ ف التحكم) وحدد [( ]ONتشغيل)
لتشغيل اإلعداد نفسه.

مالحظة:
• عند اختيار [( ]ONتشغيل) مع [( ]CONTROL IDمعرّ ف التحكم) ،ال يمكن تشغيل جهاز العرض باستخدام وحدة التحكم عن بعد التي ال تدعم وظيفة CONTROL
( IDمعرّف التحكم)( .في هذه الحالة يمكن استخدام األزرار الموجودة على حاوية جهاز العرض).
• لن يتأثر ما أجريته من إعدادات حتى مع تحديد [( ]RESETإعادة الضبط) من القائمة.
ثوان ،تظهر قائمة خاصة بإلغاء ( CONTROL IDمعرّف التحكم).
• عند الضغط مع االستمرار على زر ( ENTERإدخال) الموجود على حاوية جهاز العرض لمدة ٍ 10
معرف التحكم أو تغييره
تعيين ّ
 -1قم بتشغيل جهاز العرض.

المعرف) في وحدة التحكم عن بعد.
 -2اضغط على زر ( ID SETضبط
ّ
عندئ ٍذ تظهر شاشة ( CONTROL IDمعرّف التحكم).

إذا أمكن تشغيل جهاز العرض باستخدام معرّ ف التحكم الحالي عن بعد ،تظهر كلمة [( ]ACTIVEنشط) .في حالة عدم التمكن من تشغيل جهاز العرض باستخدام
معرّف التحكم الحالي عن بعد ،تظهر كلمة [( ]INACTIVEغير نشط) .لتشغيل جهاز العرض غير النشط ،قم بتعيين ( control IDمعرّف التحكم) المستخدم
من أجل جهاز العرض من خالل استخدام اإلجراء التالي (الخطوة .)3
المعرف) الموجود في وحدة
 -3اضغط على أحد أزرار لوحة المفاتيح الرقمية أثناء الضغط مع االستمرار على زر ( ID SETضبط
ّ
التحكم عن بعد.
على سبيل المثال:
لتعيين الرقم “ ”3اضغط على الزر “ ”3في وحدة التحكم عن بعد.
تعني ( No IDبدون معرّف) أنه يمكن تشغيل جميع أجهزة العرض معًا من خالل وحدة واحدة للتحكم عن بعد .لضبط “”No ID
(بدون معرّف) /أدخل “ ”000أو اضغط على زر ( CLEARمسح).
ID SET

تلميح :تتراوح قيم المعرّ فات ما بين  1إلى .254
المعرف).
 -4حرر زر ( ID SETضبط
ّ
عندئ ٍذ تظهر شاشة ( CONTROL IDمعرّ ف التحكم) الذي تم تحديثه.
مالحظة:
• يمكن مسح المعرّ فات في غضون أيام قليلة بعد نفاد البطاريات أو إزالتها.
• يؤدي الضغط غير المقصود على أي زر في وحدة التحكم عن بعد إلى مسح المعرّ ف المحدد حاليًا في حالة إزالة البطاريات.
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استخدام نمط االختبار ( ]TEST PATTERN[ -نمط االختبار)
يؤدي هذا الخيار إلى عرض نمط االختبار بحثا عن تشوه الصورة عند إعداد جهاز العرض .اضغط على زر ( ENTERإدخال) لعرض نمط االختبار ،ثم اضغط زر
( EXITخروج) إلغالق نمط االختبار والرجوع إلى القائمة .ال يمكن تشغيل خاصيتيّ تشغيل القائمة وتصحيح تشوه الصورة أثناء عرض نمط االختبار.

اختيار نوع الميكروفون ( ]MIC SELECT[ -اختيار ميكروفون)
تتيح لك هذه الخاصية اختيار نوع الميكروفون الديناميكي أو المكثف.

ضبط حساسية الميكروفون ( ]MIC GAIN[ -حساسية الميكروفون)
تتيح لك هذه الخاصية ضبط حساسية الميكروفون لديك عند توصيله بمقبس دخل الميكروفون بجهاز العرض .يمكن ضبط مستوى صوت الميكروفون من خالل زريّ
 )+( .VOLأو (( )−زيادة أو خفض مستوى الصوت) من وحدة التحكم عن بعد أو الزرين ▶ و◀ الموجودين بحاوية جهاز العرض.

])( [OPTIONS(1خيارات())1

اختيار نمط المروحة [( ]FAN MODEنمط المروحة)
يتيح لك هذا الخيار تحديد ثالثة أوضاع لسرعة المروحة :نمط ( Autoتلقائي) ونمط ( Highمرتفعة) ونمط ( High Altitudeاالرتفاع العالي).
( AUTOتلقائي).........تعمل المراوح المضمنة بسرعات متنوعة تلقائيًا وف ًقا لدرجة الحرارة الداخلية.
( HIGHمرتفعة) ........تعمل المراوح المضمنة بسرعات مرتفعة.
HIGH ALTITUDE
(االرتفاع العالي) . ......تعمل المراوح المضمنة بسرعات مرتفعة .حدد هذا الخيار عند استخدام جهاز العرض على ارتفاع يقارب  5500قدم 1700/متر أو أعلى.
وإذا أردت تخفيف درجة الحرارة داخل جهاز العرض بسرعة ،حدد نمط [( ]HIGHمرتفعة).

مالحظة:
أليام متواصلة.
• يوصى بتحديد وضع السرعة المرتفعة في حالة تشغيل جهاز العرض بدون توقف ٍ
• اضبط [( ]FAN MODEنمط المروحة) على [( ]HIGH ALTITUDEاالرتفاع العالي) عند استخدام جهاز العرض على أوضاع ارتفاع تصل إلى حوالي
 5500قدم 1700/متر أو أكثر.
• قد يؤدي استخدام جهاز العرض على ارتفاع  5500قدم  1700 /متر أو أكثر بدون ضبطه على نمط [( ]HIGH ALTITUDEاالرتفاع العالي) إلى ارتفاع درجة
حرارة الجهاز وتوقف تشغيل الجهاز الواقي .وفي حالة حدوث ذلك ،انتظر لمدة دقيقتين قبل تشغيل الجهاز.
• قد يؤدي استخدام جهاز العرض على ارتفاع أقل من  5500قدم 1700/متر وضبطه على [( ]HIGH ALTITUDEاالرتفاع العالي) إلى التبريد المفرط للمصباح؛
مما يؤدي إلى اهتزاز الصورة .قم بتبديل [( ]FAN MODEنمط المروحة) إلى [( ]AUTOتلقائي).
• قد يقلل استخدام جهاز العرض على ارتفاع  5500قدم 1700/متر أو أكثر من العمر االفتراضي للمكونات البصرية مثل المصباح.
• لن يتأثر ما أجريته من إعدادات حتى مع تحديد [( ]RESETإعادة الضبط) من القائمة.
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تحديد تنسيق اإلشارة ( ]COLOR SYSTEM[ -نظام األلوان)
تتيح لك هذه الخاصية تحديد معايير الڤيديو يدويًا.
حدد [( ]AUTOتلقائي) في النمط العادي .حدد معيار الڤيديو من القائمة المنسدلة.

تمكين أو تعطيل نمط ( ]WXGA MODE[ - WXGAنمط )WXGA
 )1080 × 1920( Wفي التعرف على إحدى إشارات الدخل.
يعطي تحديد خيار [( ]ONتشغيل) األولوية إلشارات WXGA( UXGA/)768 × 1280
عند ضبط [( ]WXGA MODEنمط  )WXGAعلى [( ]ONتشغيل) ،قد يتعذر التعرف على إشارة XGA(/)768 × 1024إشارة UXGA()1200 × 1600
مع طرازات  .M403X/M363X/M323X/M283X/M333XSوفي هذه الحالة ،اختر [( ]OFFإيقاف).
مالحظة:
• يتم اختيار [( ]OFFإيقاف) عند شحن طرازات .M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS/M403H/M323H
• يتم اختيار [( ]ONتشغيل) عند شحن طرازات .M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS

إعداد ( ]HDMI SETTINGS[ - HDMI1/2إعدادات )HDMI
اضبط إعدادات كل مستوى ڤيديو عند توصيل جهاز  HDMIمثل مشغل أقراص .DVD
نحو جيد ،حدد خيار
..........���� VIDEO LEVELحدد خيار [( ]AUTOتلقائي) الكتشاف مستوى الڤيديو تلقائيًا .عندما ال يعمل االكتشاف التلقائي على ٍ
[( ]NORMALعادي) لتعطيل خاصية [( ]ENHANCEDمُحسَّن) بجهاز  HDMIخاصتك أو حدد خيار []ENHANCED
(مستوى الڤيديو)
(مُحسَّن) لتحسين تباين الصورة وزيادة التفاصيل في المناطق الداكنة.

مالحظة:
• إذا لم يعكس جهاز العرض اإلعدادات المخصصة لجهاز  HDMIمثل مشغل أقراص  DVDالمتصل بمنفذ توصيل ( HDMI 1 INدخل  )HDMI 1أو HDMI
( 2 INدخل  ،)HDMI 2حدد مصدر دخل  HDMI1أو  HDMI2بجهاز العرض مرة أخرى.

إعداد الصوت ( ]AUDIO SELECT[ -تحديد الصوت)
قم بإجراء اإلعدادات لكل مستوى ڤيديو عند توصيل جهاز  HDMIوشبكتك ومنفذ ( USB-Bوحدة  .)USB-Bاختر بين كل جهاز وحاسب آلي.
..............................HDMIاختر [ ]HDMI1أو [ ]HDMI2لتبديل إشارة صوت دخل  HDMI 1أو  HDMI 2الرقمية ،أو اختر []COMPUTER
(حاسب آلي) لتبديل إشارة صوت دخل الحاسب اآللي.
( LANشبكة اتصال محلية) .......اختر [( ]LANشبكة اتصال محلية) أو [( ]COMPUTERحاسب آلي) لتبديل المصدر المتصل بالشبكة.
( USB-Bوحدة . .... )USB-Bحدد [( ]USB-Bوحدة  )USB-Bأو [( ]COMPUTERحاسب آلي) لتبديل المصدر المتصل عبر كبل ( USBوحدة
.)USB-B

تمكين صوت المفاتيح وصوت األخطاء ( ]BEEP[ -تنبيه صوتي)
تقوم هذه الخاصية بتشغيل أو إيقاف تشغيل صوت األزرار أو التنبيه عند وقوع خطأ أو عند القيام بالعمليات التالية.
 عرض القائمة الرئيسية تبديل المصادر إعادة ضبط البيانات باستخدام [( ]RESETإعادة الضبط) -الضغط على زر ( POWER ONتشغيل) أو زر ( STANDBYاستعداد)
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])( [OPTIONS(2خيارات())2

تحديد حالة االستعداد في [( ]STANDBY MODEنمط االستعداد)
يتوفر في جهاز العرض وضعين لالستعداد( ]NORMAL[ :العادي) و[( ]NETWORK STANDBYاستعداد الشبكة).
ويعد نمط [( ]NORMALالعادي) هو النمط الذي يمكنك من تشغيل جهاز العرض بحالة توفير الطاقة والتي تستهلك قدرً ا أقل من الطاقة عنه في نمط NETWORK
( STANDBYاستعداد الشبكة) .تم ضبط جهاز العرض مسب ًقا في المصنع على النمط [( ]NORMALعادي).
( NORMALعادي)............مؤشر الطاقة :ضوء أحمر/مؤشر ( STATUSالحالة)( Off :إيقاف)
ال تعمل األزرار والوظيفة التالية إال عند تحديد النمط [( ]NORMALعادي):
زرالطاقة الموجود على حاوية جهاز العرض ووحدة التحكم عن بعد والتشغيل من أمر التحكم جهاز الكمبيوتر.
NETWORK STANDBY
(استعداد الشبكة)  ................مؤشر الطاقة :ضوء برتقالي/مؤشر ( STATUSالحالة)( Off :إيقاف)
	عند تحديد نمط [( ]NETWORK STANDBYاستعداد الشبكة) ،يمكن تشغيل جهاز العرض من خالل وصلة  LANالسلكية
وستعمل األزرار والمنافذ والخصائص التالية:
زر الطاقة الموجود على حاوية جهاز العرض ووحدة التحكم عن بعد ،والتشغيل من أمر التحكم في جهاز الكمبيوتر ،والتشغيل
المباشر ،والتشغيل التلقائي ( ،)COMP.ومنفذ  ،LANووحدة  LANالالسلكية (اختياري) ،وبرنامج ،Virtual Remote Tool
وخاصية  ،LANوخاصية البريد التحذيري.

هام:
 عند تحديد نمط [( ]NETWORK STANDBYاستعداد الشبكة) ،سوف يضيء [( ]AUTO POWER OFFإيقاف التشغيل التلقائي) باللون الرمادي ثم يتمتعطيله وسيتم تحديد [ ]0:15تلقائيا.
مالحظة:
• حتى في حالة تحديد [( ]NORMALالنمط العادي) أو [( ]NETWORK STANDBYنمط استعداد الشبكة) ] مع [( ]STANDBY MODEنمط االستعداد)،
يمكنك تشغيل وإيقاف الجهاز من خالل استخدام منفذ ( PC CONTROLالتحكم في جهاز الكمبيوتر).
• لن يتم حساب استهالك الطاقة في نمط االستعداد ضمن حساب تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
• لن يتأثر ما أجريته من إعدادات حتى مع تحديد [( ]RESETإعادة الضبط) من القائمة.

تمكين التشغيل المباشر ( ]DIRECT POWER ON[ -تشغيل مباشر)
يؤدي هذا الخيار إلى تشغيل جهاز العرض تلقائيًا عند إدخال كبل الطاقة بمأخذ تيار نشط؛ مما يتيح تقليل الحاجة إلى االستخدام الدائم لزر ( POWERالطاقة) في
وحدة التحكم عن بعد أو حاوية جهاز العرض.
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تشغيل جهاز العرض من خالل تطبيق إشارة حاسب آلي ( [AUTO POWER ON(COMP.)] -تشغيل تلقائي (حاسب آلي))
عند ضبط جهاز العرض على نمط االستعداد ،فإن تطبيق إشارة الحاسب اآللي الصادرة عن حاسب آلي متصل بدخل ( COMPUTER INدخل الحاسب اآللي)
آن واحد.
سيؤدي إلى تشغيل الجهاز وعرض صورة جهاز الحاسب اآللي في ٍ
تغنيك هذه الوظيفة عن الحاجة الدائمة الستخدام زر ( POWERالطاقة) الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو بحاوية الجهاز لتشغيله.
والستخدام هذه الوظيفة ،قم بتوصيل الحاسب اآللي أوالً بجهاز العرض وتوصيل جهاز العرض بمصدر دخل تيار متردد نشط.

مالحظة:
• تأكد أنك تستخدم كبل الكمبيوتر المرفق بجهاز العرض هذا .في حالة استخدام كبل كمبيوتر متوفر باألسواق ليس لديه سن رقم  9المخصص إلشارة المقبس الساخن،
فلن تعمل وظيفة ])( [AUTO POWER ON(COMPالتشغيل التلقائي (الكمبيوتر)) بشكل سليم.
• لن يؤدي فصل اإلشارة عن الحاسب اآللي إلى إيقاف تشغيل جهاز العرض .من جانبنا ،نوصيك باستخدام هذه الوظيفة مع وظيفة AUTO POWER OFF
(إيقاف تشغيل تلقائي).
• لن ُتتاح هذه الوظيفة في الحاالت التالية:
 عند إضافة إشارة مركبة إلى منفذ توصيل ( COMPUTER INدخل الحاسب اآللي) عند إضافة التزامن مع إشارة  RGBخضراء أو إشارة التزامن المؤلف عند اختيار [( ]NORMALعادي) لوضع [ ]STANDBY MODEنمط االستعدادثوان وأدخل إشارة حاسب آلي.
• لتمكين خاصية )( AUTO POWER ON (COMP.تشغيل تلقائي (حاسب آلي)) بعد إيقاف تشغيل جهاز العرض ،انتظر 3
ٍ
في حال استمرار وجود إشارة الحاسب اآللي مع توقف تشغيل جهاز العرض ،لن تعمل خاصية )( AUTO POWER ON(COMP.تشغيل تلقائي (حاسب
آلي)) ويظل جهاز العرض في نمط االستعداد.

تمكين إدارة الطاقة ( ]AUTO POWER OFF[ -إيقاف تشغيل تلقائي)
عند تحديد هذا الخيار ،يمكنك تمكين إيقاف جهاز العرض تلقائيًا (في الوقت المحدد 5 :دقائق 10 ،دقائق 15 ،دقيقة 20 ،دقيقة 30 ،دقيقة 60 ،دقيقة) في أيٍ من
الظروف التالية:
 عدم استقبال أيه إشارة. ظهور شاشة الصور المصغرة. -عدم تنفيذ أيه عملية.

مالحظة:
• ال يمكن اختيار هذا العنصر إال عند اختيار [( ]NORMALعادي) في إعداد [( ]STANDBY MODEنمط االستعداد).
• عند تحديد [( ]NETWORK STANDBYاستعداد الشبكة) ،تتعطل وظيفة [( ]AUTO POWER OFFإيقاف تشغيل تلقائي) وتتحول إلى اللون الرمادي؛
حيث يتم تحديد [ ]0:15تلقائيًا.

اختيار المصدر االفتراضي ( ]DEFAULT SOURCE SELECT[ -اختيار المصدر االفتراضي)
يمكنك ضبط جهاز العرض على النمط االفتراضي أليٍ دخل في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز.
( LASTاألخير)...................يضبط جهاز العرض على النمط االفتراضي للدخل السابق النشط أو آخر دخل نشط في كل مرة يتم فيها تشغيل جهاز العرض.
( AUTOتلقائي).................يبحث عن مصدر نشط بالترتيب التالي ( COMPUTERحاسب آلي) ← ( VIDEO ← HDMI2 ← HDMI1ڤيديو)
← ( USB-Aوحدة ( USB-B ← )USB-Aوحدة ( COMPUTER ← )USB-Bحاسب آلي) ثم يعرض أول مصدر
يتم اكتشافه.
( COMPUTERحاسب آلي)...يعرض إشارة الحاسب اآللي من منفذ توصيل ( COMPUTER INدخل الحاسب اآللي) في كل مرة يتم فيها تشغيل جهاز
العرض.
..........................HDMI1يعرض المصدر الرقمي من منفذ توصيل ( HDMI 1 INدخل  )HDMI 2في كل مرة يتم فيها تشغيل جهاز العرض.
..........................HDMI2يعرض المصدر الرقمي من منفذ توصيل ( HDMI 2 INدخل  )HDMI 2في كل مرة يتم فيها تشغيل جهاز العرض.
( VIDEOڤيديو).................يعرض مصدر الڤيديو من منفذ توصيل ( VIDEO INدخل الڤيديو) في كل مرة يتم فيها تشغيل جهاز العرض.
( USB-Aوحدة .......)USB-Aيعرض الشرائح أو يقوم بتشغيل ملفات األفالم من ذاكرة  USBفي كل مرة يتم فيها تشغيل جهاز العرض.
( LANشبكة اتصال محلية)......تعرض إشارة من منفذ شبكة محلية ( )RJ-45أو وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف .USB
( USB-Bوحدة ( USB-B......)USB-Bوحدة  )USB-Bيعرض إشارة الحاسب اآللي من منفذ ( USB-Bوحدة  )USB-Bفي كل مرة يتم فيها تشغيل
جهاز العرض.
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إعداد عامل اآلثار الكربونية ( ]CARBON CONVERT[ -تحويل الكربون)
يعمل هذا الخيار على ضبط عامل اآلثار الكربونية في حساب انخفاض انبعاثات الكربون؛ علمًا بأن اإلعداد األولي هو [0.505كجم  -ثاني أكسيد الكربون/كيلووات
ساعة] اعتما ًدا على نشرة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن احتراق الوقود (إصدار  )2008المنشورة من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
“.”OECD

اختيار العملة ( ]CURRENCY[ -العملة)
يعرض أسعار الكهرباء (متوفر في أربع وحدات للعمالت).
...........................$دوالر أمريكي
...........................€يورو أوروبي
...................... JP¥ين ياباني
...................RMB¥يوان صيني

تغيير إعدادات العملة وإعدادات تحويل العملة ( ]CURRENCY CONVERT[ -تحويل العملة)
يعمل على تغيير إعدادات العملة وإعدادات تحويل العملة في إعداد ( CARBON METERقياس نسبة الكربون).
اإلعدادات األولية كما يلي:
دوالر أمريكي[ 0.11.............دوالر أمريكي/كيلووات ساعة]
يورو أوروبي /€[ 0.19.............كيلووات ساعة]
ين ياباني /¥[ 20..................كيلو وات ساعة]
يوان صيني[ 0.48................يوان صيني/كيلووات ساعة]
تعتمد اإلعدادات األولية للدوالر األمريكي واليورو األوروبي والين الياباني على نشرة “أسعار الطاقة والضرائب (الربع الثاني لعام  ”)2010المنشورة من قبل منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية.
تعتمد اإلعدادات األولية لليوان الصيني على نشرة “ملف البيانات الصيني ( ”)2010المنشورة من قبل منظمة التجارة اليابانية الخارجية “.”JETRO
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نمط [( ]3Dثالثي األبعاد)

اختيار دخل متصل بمصدر الصور ثالثية األبعاد [( ]COMPUTER/HDMI1/HDMI2/VIDEOحاسب آلي/HDMI2/HDMI1/ڤيديو)

نمط [( ]3Dثالثي األبعاد)
تقوم هذه الوظيفة بتبديل النمط ثالثي األبعاد بين خياري ( ONتشغيل) و( OFFإيقاف) لكل دخل.
( ONتشغيل).............تعمل على تشغيل النمط ثالثي األبعاد للدخل المحدد.

مالحظة:
للتأكد من قبول اإلشارة ثالثية األبعاد المدعومة ،اتبع إحدى الطريقتين التاليتين:
• تأكد من عرض [( ]3Dثالثي األبعاد) في الجانب العلوي األيمن من الشاشة بعد اختيار المصدر.
• قم بعرض [( ]INFO.معلومات) ← [( ]SOURCEالمصدر) ← [( ]3D SIGNALإشارة ثالثية األبعاد) وتأكد من عرض
“( ”SUPPORTEDالمدعومة).
( OFFإيقاف)............تعمل على إيقاف تشغيل النمط ثالثي األبعاد للدخل المحدد.

[( ]GLASSESالنظارة)
يعمل هذا الخيار على تحديد طريقة توصيل نظارة الرؤية ثالثية األبعاد
............ DLP® Linkلنظارات الرؤية ثالثية األبعاد (يوصى باقتناء النظارات المُصنعة من قبل شركة  )XPANDأو النظارات الكريستالية المزودة بغطاء
والمتوافقة مع تقنية .DLP® Link
(( )Othersغير ذلك)....للنظارات الكريستالية األخرى المزودة بغطاء مثل أنواع االتصال باألشعة تحت الحمراء ( )IRأو النظارات الكريستالية السلكية والمزودة
بغطاء.

[( ]FORMATالتنسيق)
يعمل على تحديد التنسيق ثالثي األبعاد.
مالحظة:لن يعمل هذا الخيار مع مصدر ( VIDEOڤيديو).
( AUTOتلقائي)......................................يحدد تلقائيًا التنسيق المالئم .التنسيق المدعوم هو  HDMI 3Dفقط.
( SIDE BY SIDEتجانب)........................يحدد هذا التنسيق للصورة ثالثية األبعاد ذات التنسيق ( SIDE BY SIDEتجانب)( SIDE BY SIDE .تجانب)
هو تنسيق ّ
يخزن الصور المعروضة على العينين اليسرى واليمنى أفقيًا ،وال يُدعم سوى نصف الدقة األفقية.
( TOP AND BOTTOMأعلى وأسفل).........يحدد هذا التنسيق للصورة ثالثية األبعاد ذات التنسيق ( TOP AND BOTTOMأعلى وأسفل)TOP .
( AND BOTTOMأعلى وأسفل) هو تنسيق ّ
يخزن الصور المعروضة على العينين اليسرى واليمنى عموديًا،
وال يُدعم سوى نصف الدقة العمودية.
( FRAME PACKINGتعبئة اإلطار) ...........يحدد هذا التنسيق للصورة ثالثية األبعاد ذات التنسيق ( FRAME PACKINGتعبئة اإلطار)FRAM .
( PACKINGتعبئة اإلطار) هو تنسيق يخزن الصور المعروضة على العينين اليسرى واليمنى دون ضغط.
( FRAME SEQUENTIALإطارات متتابعة) .....يحدد هذا التنسيق للصورة ثالثية األبعاد ذات التنسيق ( FRAME SEQUENTIALإطارات متتابعة).
( FRAME SEQUENTIALإطارات متتابعة) هو تنسيق يعرض الصور المعروضة على العينين اليسرى
واليمنى بالتناوب ،وال يتوفر هذا التنسيق إال لدخل ( COMPUTERحاسب آلي) فحسب.

مالحظة:
لن تعمل هذه الوظيفة مع مصدر ( VIDEOڤيديو).
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[( ]L/R INVERTعكس يسار/يمين)
يعمل على تغيير اإلعداد إذا وجدت صعوبة في رؤية الصور ثالثية األبعاد.
( NON-INVERTعدم العكس).......إعداد عادي.
( INVERTعكس)....................يؤدي إلى تغيير ترتيب عرض الصور للعينين اليسرى واليمنى.
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إعداد جهاز العرض للتوصيل بشبكة محلية سلكية ( ]WIRED LAN[ -شبكة محلية سلكية)

مهم
• تشاور مع مسؤول الشبكة الخاصة بك حول هذه اإلعدادات.
• عند استخدام التوصيل بشبكة اتصال محلية سلكية ،قم بتوصيل كبل ( LANكبل إيثرنت) بمنفذ  )RJ-45( LANالموجود بجهاز العرض ←( .الصفحة )128

تلميح :لن يتأثر ما أجريته من إعدادات للشبكة حتى إذا قمت بعمل [( ]RESETإعادة الضبط) من القائمة.
[]WIRED LAN
(شبكة محلية سلكية)

[( ]DISABLEتعطيل)

يتم إيقاف تشغيل اتصال الشبكة المحلية السلكية.

[( ]ENABLEتمكين)

يتم تشغيل اتصال الشبكة المحلية السلكية.

[( ]SETTINGSاإلعدادات)

[]DHCP

( ONتشغيل) ............لتعيين عنوان  IPوقناع الشبكة الفرعية والبوابة لجهاز
العرض من خادم  DHCPتلقائيًا.
( OFFإيقاف) ...........لتحديد عنوان  IPوقناع الشبكة الفرعية والبوابة التي قام
بتعيينها مسؤول الشبكة.

[( ]IP ADDRESSعنوان )IP

قم بضبط عنوان  IPللشبكة المتصلة بجهاز العرض.

[( ]SUBNET MASKقناع الشبكة قم بضبط رقم قناع الشبكة الفرعية للشبكة المتصلة بجهاز العرض.
الفرعية)
[( ]GATEWAYالبوابة)

قم بضبط البوابة االفتراضية للشبكة المتصلة بالجهاز.

[( ]AUTO DNSنظام أسماء
المجاالت التلقائي)

( ONتشغيل) ............يحدد خادم  DHCPتلقائيًا عنوان  IPلخادم DNS
المتصل بجهاز العرض.
( OFFإيقاف) ...........قم بضبط عنوان  IPلخادم  DNSالمتصل بجهاز
العرض.

[]RECONNECT
(إعادة اتصال)

أعد محاولة توصيل جهاز العرض بإحدى الشبكات.
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إعداد جهاز العرض لالتصال بشبكة محلية السلكية (باستخدام وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المرفقة المزودة بمنفذ  USBاختياري)
[( ]WIRLESS LANشبكة اتصال محلية السلكية)

هام
• تشاور مع مدير شبكتك حول هذه اإلعدادات.
• عند استخدام وصلة شبكة اتصال محلية السلكية ،وصل الشبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بمنفذ  USBاالختياري بجهاز العرض ←( .صفحة )129
[( ]PROFILEالوضع)

[( ]DISABLEتعطيل)

يتم إيقاف تشغيل االتصال بالشبكة المحلية الالسلكية

[SIMPLE ACCESS
( ]POINTنقطة الوصول السهلة)

ضبط جهاز العرض على نقطة الوصول السهلة.
يتيح تحديد [( ]SIMPLE ACCESS POINTنقطة الوصول السهلة) لجهاز
العرض إمكانية إنشاء شبكة بنية أساسية .سيتم تعيين عنوان  IPالخاص بجهاز
العرض تلقائيًا.
حدد “( ”Obtain an IP Address Automaticallyالحصول على عنوان
 IPتلقائيًا) إلعداد عنوان  IPلجهاز الكمبيوتر الموصل.

[( ]PROFILE 1الوضع )1
[( ]PROFILE 2الوضع )2

يمكن تخزين اثنين من إعدادات وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة
بمنفذ  USBفي ذاكرة جهاز العرض ←( .صفحة )48
الستعادة اإلعدادات من الذاكرة ،حدد [( ]PROFILE 1الوضع  )1أو
[( ]PROFILE 2الوضع  )2من قائمة [( ]PROFILEالوضع).

[( ]RECONNECTإعادة االتصال) أعد محاولة توصيل جهاز العرض بإحدى الشبكات .جرب ذلك في حالة تغيير [( ]PROFILEالوضع).
وعند التوصيل بجهاز الكمبيوتر لحفظ الوضع الخاص بك وتحديد “( ”Automatically connect when within rangeالتوصيل تلقائيًا عند التواجد داخل
النطاق) من عالمة تبويب ( Propertiesخصائص) للشبكة الالسلكية في  Windowsللوضع الذي تم تحديده ،سيتم الوصول إلى شبكة االتصال المحلية الالسلكية
خاصتك في الحاالت التالية:
• عند تشغيل جهاز الكمبيوتر أو جهاز العرض
• عند إتاحة نوع الحاسب في نطاق شبكة االتصال المحلية الالسلكية لجهاز العرض.
ال يمكن نقل البيانات بين شبكة اتصال محلية السلكية وشبكة اتصال محلية سلكية.
في نمط [( ]SIMPLE ACCESS POINTنقطة الوصول السهلة) ،يمكنك توصيل ما يصل إلى ً 20
منفذا .ومع ذلك فعدد المنافذ الموصى بتوصيلها يبلغ حوالي
 10منافذ للتشغيل العادي.
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تلميحات حول كيفية إعداد االتصال بالشبكة المحلية
إلعداد جهاز العرض للتوصيل بشبكة اتصال محلية:
اذهب إلى وظيفة خادم  HTTPلعرض متصفح اإلنترنت (← صفحة  )45وحدد [( ]NETWORK SETTINGSإعدادات الشبكة) ← []SETTINGS
(اإلعدادات) ] ← [( ]WIRELESS LANشبكة محلية السلكية) ] ← [( ]PROFILE 1الوضع  )1أو [( ]PROFILE 2الوضع .)2
يمكن ضبط إعدادين لوحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف .USB
بعد ذلك ،اختر [( ]SETTINGSاإلعدادات) للوضع الذي اخترته ،ثم اختر [( ]ENABLEتمكين) أو [( ]DISABLEتعطيل) مع [ ]DHCPو[]IP ADDRESS
(عنوان  )IPو[( ]SUBNET MASKقناع الشبكة الفرعية) باإلضافة إلى [( ]GATEWAYالبوابة) .وأخيرً ا انقر فوق [( ]SAVEحفظ) .لتنفيذ اإلعدادات،
انقر فوق عالمة التبويب [( ]SETTINGSاإلعدادات) ثم انقر فوق [( ]APPLYتطبيق) ←( .الصفحة )48
السترجاع إعدادات الشبكة المحلية المخزنة في رقم الوضع:
استخدم [( ]PROFILE 1الوضع  )1أو [( ]PROFILE 2الوضع  )2المُعين على خادم  ،HTTPومن قائمة جهاز العرض ،اختر [( ]SETUPإعداد)
←[( ]WIRELESS LANشبكة محلية السلكية) ← [( ]PROFILEالوضع) ← [( ]PROFILE 1الوضع  )1أو [( ]PROFILE 2الوضع  .)2وفي
النهاية ،اختر [( ]YESنعم) واضغط على زر ( ENTERإدخال) ←( .الصفحة )110
لتوصيل خادم :DHCP
من قائمة جهاز العرض ،حدد [( ]SETUPإعداد) ← [( ]WIRED LANشبكة محلية سلكية) ← [( ]SETTINGSاإلعدادات) ← []ON[ ← ]DHCP
(تشغيل) ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال) .لتعيين عنوان  IPدون استخدام خادم  ،DHCPاستخدم وظيفة خادم  ←( .HTTPالصفحة )45
لإلعداد فقط لشبكة محلية السلكية (( NETWORK TYPEنوع الشبكة) و:)WEP/WPA
اذهب إلى وظيفة خادم  HTTPلعرض متصفح اإلنترنت (← صفحة  )45وحدد [( ]NETWORK SETTINGSإعدادات الشبكة) ← []SETTINGS
(اإلعدادات) ] ← [( ]WIRELESS LANشبكة محلية السلكية) ] ← [( ]PROFILE 1الوضع  )1أو [( ]PROFILE 2الوضع .)2
قم بإجراء اإلعدادات الالزمة في عالمة التبويب [( ]SETTINGSاإلعدادات) وانقر فوق [( ]SAVEحفظ).
من قائمة جهاز العرض ،حدد [( ]SETUPإعداد) ← [( ]WIRELESS LANشبكة محلية السلكية) ← [( ]PROFILEالوضع) ← []PROFILE 1
(الوضع  )1أو [( ]PROFILE 2الوضع .)2
لتحديد ( SSIDمعرف مجموعة أجهزة الشبكة):
اذهب إلى وظيفة خادم  HTTPلعرض متصفح االنترنت (← صفحة  )45واختر [ ( ]NETWORK SETTINGSإعدادات الشبكة)
← [ ( ]SETTINGSإعدادات) ← [ ( ]WIRELESS LANشبكة االتصال المحلية الالسلكية) ← [ ( ]CONNECTIONاالتصال)
← [( ]SITE SURVEYمسح الموقع) وحدد رقم التعريف.
في حالة عدم استخدام [( ]SITE SURVEYمسح الموقع) ،اكتب ( SSIDمعرف مجموعة أجهزة الشبكة) في [( ]CONNECTIONاالتصال) ←( .صفحة )48
الستالم رسالة بموعد استبدال المصباح أو رسائل الخطأ عبر البريد اإللكتروني:
اذهب إلى وظيفة خادم  HTTPلعرض متصفح اإلنترنت (← الصفحة  )45واختر [( ]NETWORK SETTINGSإعدادات الشبكة) ← []ALERT MAIL
ً
إضافة إلى [RECIPIENT’S
(بريد التنبيه) واكتب [( ]SENDER’S ADDRESSعنوان المُرسِ ل) و[( ]SMTP SERVER NAMEاسم خادم )SMTP
( ]ADDRESSعنوان المُرسَ ل إليه) .وأخيرً ا ،انقر فوق [( ]SAVEحفظ) ←( .الصفحة )50
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 Gمواصفات القائمة ووظائفها ( ]INFO.[ -معلومات)

يعرض حالة اإلشارة الحالية واستخدام المصباح .يشتمل هذا العنصر على  6صفحات .وفيما يلي المعلومات المتضمنة:

تلميح :بالضغط على زر ( HELPتعليمات) في وحدة التحكم عن بعد ،تظهر لك عناصر قائمة [( ]INFO.معلومات).

[( ]USAGE TIMEوقت االستخدام)

[( ]LAMP LIFE REMAININGالعمر المتبقي للمصباح) (بالنسبة المئوية)*
[( ]LAMP HOURS USEDساعات استخدام المصباح) (بالساعة)
[( ]TOTAL CARBON SAVINGSاالنخفاض الكلي في انبعاثات الكربون) (كيلوجرام  -ثاني أكسيد الكربون)
[( ]TOTAL COST SAVINGSاالنخفاض الكلي في التكلفة) (بالدوالر األمريكي)
*

يبين مؤشر التقدم النسبة المئوية للعمر المتبقي للجزء الزجاجي من المصباح.
توضح لك هذه القيمة مقدار استخدام المصباح .عندما يصل الوقت المتبقي إلى صفر ،يتغير مؤشر شريط ( LAMP LIFE REMAININGالعمر المتبقي للمصباح)
من  %0إلى  100ساعة ويبدأ في العد التنازلي.
وعند وصول ساعات تشغيل المصباح إلى  0ساعة ،فلن يعمل جهاز العرض.

•

يتم عرض الرسالة التي تدل على وجوب استبدال المصباح لمدة دقيقة واحدة عند تشغيل جهاز العرض وعند الضغط على زر ( POWERالطاقة) في جهاز
العرض أو زر ( STANDBYاالستعداد) من وحدة التحكم عن بعد.
لرفض هذه الرسالة ،اضغط على أي زر في جهاز العرض أو وحدة التحكم عن بعد.
( OFFإيقاف)
M403W
M403X
M353WS
M333XS
M403H
M323H
M363W
M363X
M323W
M323X
M303WS
M283X

•

 3500ساعة

 3500ساعة
 3500ساعة
 4500ساعة

عمر المصباح (بالساعة)
NORMAL
AUTO ECO
(عادي)
(اقتصادي تلقائي)
 5000ساعة
من  3500ساعة
إلى  6000ساعة

ECO
(اقتصادي)
 8000ساعة

 5000ساعة

 8000ساعة

حوالي %74

 5500ساعة

 8000ساعة

حوالي %76

 6000ساعة

 10000ساعة

حوالي %78

من  3500ساعة
إلى  6500ساعة
من  3500ساعة
إلى  7000ساعة
من  4500ساعة
إلى  8000ساعة

( OFFإيقاف)
%100

السطوع حسب النمط
NORMAL
AUTO ECO
(عادي)
(اقتصادي تلقائي)
حوالي %81
( OFFإيقاف)
إلى ECO
(اقتصادي)

ECO
(اقتصادي)
حوالي %60

[( ]TOTAL CARBON SAVINGSاالنخفاض الكلي في انبعاثات الكربون)
يعرض هذا الخيار معلومات عن االنخفاض الكلي المقدر في انبعاثات الكربون بالكيلوجرام .ويعتمد عامل اآلثار الكربونية على حسابات االنخفاض في انبعاثات
الكربون المنشور من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (إصدار  ←( .)2008الصفحة )32

112

 -5استخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة
])( [Source (1مصدر()1

[( ]RESOLUTIONالدقة)
[( ]VERTICAL FREQUENCYالتردد العمودي)
[( ]SYNC POLARITYقطبية التزامن)

[( ]HORIZONTAL FREQUENCYالتردد األفقي)
[( ]SYNC TYPEنوع التزامن)
[( ]SCAN TYPEنوع المسح الضوئي)

])( [Source (2مصدر())2

[( ]SIGNAL TYPEنوع اإلشارة)
[( ]BIT DEPTHعمق البت)
[( ]3D SIGNALإشارة ثالثية األبعاد)

[( ]VIDEO TYPEنوع الڤيديو)
[( ]VIDEO LEVELمستوى الڤيديو)

[( ]WIRED LANشبكة محلية سلكية)

[( ]IP ADDRESSعنوان )IP
[( ]GATEWAYالبوابة)

[( ]SUBNET MASKقناع الشبكة الفرعية)
[( ]MAC ADDRESSعنوان )MAC
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[( ]WIRELESS LANشبكة محلية السلكية)

[( ]IP ADDRESSعنوان )IP
[( ]GATEWAYالبوابة)
[( ]SSIDمعرّ ف مجموعة الخدمات)
[( ]SECURITYالحماية)
[( ]SIGNAL LEVELمستوى اإلشارة)

[( ]SUBNET MASKقناع الشبكة الفرعية)
[( ]MAC ADDRESSعنوان )MAC
[( ]NETWORK TYPEنوع الشبكة)
[( ]CHANNELالقناة)

])( [VERSION(1اإلصدار ())1

إصدار [( ]FIRMWAREالبرنامج الثابت)
إصدار [( ]DATAالبيانات)

])( [VERSION(2اإلصدار ())2

إصدار [( ]FIRMWARE2البرنامج الثابت )2
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[( ]OTHERSغير ذلك)

[( ]PROJECTOR NAMEاسم جهاز العرض)
[( ]HOST NAMEاسم المضيف)
[( ]MODEL NO.رقم الطراز)
[( ]SERIAL NUMBERالرقم التسلسلي)
[( ]LAN UNIT TYPEنوع وحدة شبكة االتصال المحلية)
[( ]CONTROL IDمعرّ ف التحكم) (عند ضبط [( ]CONTROL IDمعرّ ف التحكم))
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 Hمواصفات القائمة ووظائفها ( ]RESET[ -إعادة الضبط)

العودة لإلعدادات االفتراضية للمصنع ( ]RESET[ -إعادة الضبط)
تتيح لك خاصية [( ]RESETإعادة الضبط) تغيير الضبط واإلعدادات إلى ضبط المصنع المسبق ألحد المصادر أو (جميعها) عدا ما يلي:
[( ]CURRENT SIGNALاإلشارة الحالية)
يعيد ضبط التعديالت الخاصة باإلشارة الحالية إلى مستويات الضبط المسبق للمصنع.
وفيما يلي العناصر الممكن إعادة ضبطها( ]PRESET[ :الضبط المسبق) و[( ]CONTRASTالتباين) و[( ]BRIGHTNESSالسطوع) و[]COLOR
(ملون) و[( ]HUEتدرج األلوان) و[( ]SHARPNESSالحدّة) و[( ]ASPECT RATIOنسبة العرض إلى االرتفاع) و[( ]HORIZONTALالوضع
األفقي) و[( ]VERTICALالوضع العمودي) و[( ]CLOCKالساعة) و[( ]PHASEالفارق الزمني) و[( ]OVERSCANالخروج عن إطار الشاشة)
و[( ]NOISE REDUCTIONتقليل الضوضاء) و[( ]TELECINEتحويل اإلشارات).
[( ]ALL DATAكل البيانات)
أعد ضبط جميع أنواع الضبط واإلعدادات الخاصة بكل اإلشارات إلى الضبط المسبق للمصنع.
يمكنك إعادة ضبط كل العناصر باستثناء [ ( ]LANGUAGEاللغة) و[ ( ]BACKGROUNDالخلفية) و[ ( ]SECURITYالحماية)
و[( ]COMMUNICATION SPEEDسرعة االتصال) و[( ]CONTROL IDمعرّ ف التحكم) و[( ]STANDBY MODEنمط االستعداد) و[FAN
( ]MODEنمط المروحة) و[( ]CARBON CONVERTتحويل الكربون) و[( ]CURRENCYالعملة) و[( ]CURRENCY CONVERTتحويل
العملة) و[( ]LAMP LIFE REMAININGالعمر المتبقي للمصباح) و[( ]LAMP HOURS USEDساعات استخدام المصباح) و[TOTAL CARBON
( ]SAVINGSاالنخفاض الكلي في انبعاثات الكربون) و[( ]WIRED LANشبكة محلية سلكية) و[( ]WIRELESS LANشبكة محلية السلكية).
إلعادة ضبط وقت استخدام المصباح ،راجع “مسح عداد ساعات المصباح ( ]CLEAR LAMP HOURS[ -مسح عداد ساعات المصباح)” أدناه.

مسح عداد ساعات المصباح ( ]CLEAR LAMP HOURS[ -مسح عداد ساعات المصباح)
يؤدي إلى إعادة ضبط ساعة المصباح إلى الصفر .ويؤدي تحديد ذلك الخيار إلى عرض قائمة فرعية للتأكيد .اختر [( ]YESنعم) ثم اضغط على زر ( ENTERإدخال).

مالحظة :لن يتأثر الوقت المنقضي الستخدام المصباح حتى إذا قمت بعمل [( ]RESETإعادة الضبط) من القائمة.
مالحظة :ينطفئ جهاز العرض ويتحول إلى نمط االستعداد في حال استمرار تشغيله لمدة  100ساعة أخرى بعد انتهاء العمر االفتراضي للمصباح .في هذه الحالة ،ال
ثوان
يمكنك إعادة ضبط عداد ساعات تشغيل المصباح باستخدام القائمة .وفي حال حدوث ذلك ،اضغط على زر ( HELPتعليمات) بوحدة التحكم عن بعد لمدة 10
ِ
إلعادة ضبط ساعة المصباح على الصفر .ال تقم بذلك إال بعد استبدال المصباح.
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بوضح هذا القسم كيفية إعداد جهاز العرض وكيفية توصيل مصادر الڤيديو والصوت.
يمثل إعداد جهاز العرض واستخدامه أمرً ا في منتهى البساطة .لكن يتعين عليك أوالً القيام بما يلي قبل الشروع في اإلعداد واالستخدام:
1

١

إعداد الشاشة وجهاز العرض.

 2توصيل الحاسب اآللي أو الڤيديو بجهاز العرض.
	(← الصفحة ،1٢٧ ،12٦ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٢
)١٢٨
3

٣

توصيل كبل الطاقة المرفق ←( .الصفحة )١٤

مالحظة :تأكد من فصل كبل الطاقة وأي كبل آخر قبل تحريك
جهاز العرض .عند تحريك جهاز العرض أو عندما ال يكون
الجهاز قيد االستخدام ،قم بتغطية العدسة بغطاء العدسات
المنزلق.

٢

إلى مأخذ التيار الموجود في الحائط.

 Aإعداد الشاشة وجهاز العرض
تحديد موضع

[]M403X/M363X/M323X/M283X
كلما بعُد جهاز العرض عن الشاشة أو الحائط ،كانت الصورة أكبر .قد يساوي الحد األدنى لمقاس الصورة  30بوصة تقريبًا ( 0.76م) ويقاس قطريًا عندما يبعُد جهاز
العرض بمقدار  48بوصة ( 1.2م) عن الحائط أو الشاشة .قد تصل أكبر صورة إلى  300بوصة ( 7.6م) عندما يبعُد جهاز العرض بمقدار  499بوصة ( 12.7متر)
عن الحائط أو الشاشة.

تلميح:
• يتم توضيح المسافات من خالل القيم المتوسطة بين البعد والقرب .استخدمها كقياس تجريبي.
• لالطالع على المزيد من التفاصيل حول مسافة اإلسقاط ،راجع الصفحة .120
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[]M403W/M363W/M323W
كلما بعُد جهاز العرض عن الشاشة أو الحائط ،كانت الصورة أكبر .قد يساوي الحد األدنى لمقاس الصورة  30بوصة تقريبًا ( 0.76م) ويقاس قطريًا عندما يبعُد جهاز
العرض بمقدار  41بوصة ( 1.0م) عن الحائط أو الشاشة .قد تصل أكبر صورة إلى  300بوصة ( 7.6م) عندما يبعُد جهاز العرض بمقدار  423بوصة ( 10.7م)
عن الحائط أو الشاشة.

تلميح:
• يتم توضيح المسافات من خالل القيم المتوسطة بين البعد والقرب .استخدمها كقياس تجريبي.
• لالطالع على المزيد من التفاصيل حول مسافة اإلسقاط ،راجع الصفحة .120
[]M333XS
كلما بعُد جهاز العرض عن الشاشة أو الحائط ،كانت الصورة أكبر .قد يساوي الحد األدنى لمقاس الصورة  60بوصة تقريبًا ( 1.52م) ويقاس قطريًا عندما يبعُد جهاز
العرض بمقدار  27بوصة ( 0.68م) عن الحائط أو الشاشة .قد تصل أكبر صورة إلى  150بوصة ( 3.8م) عندما يبعُد جهاز العرض بمقدار  69بوصة ( 1.8متر)
عن الحائط أو الشاشة.

تلميح:
• قد ينتج عن الزووم الرقمي صورة غير واضحة نظرً ا للزووم اإللكتروني.
• لالطالع على المزيد من التفاصيل حول مسافة اإلسقاط ،راجع الصفحة .120
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[]M353WS/M303WS
كلما بعُد جهاز العرض عن الشاشة أو الحائط ،كانت الصورة أكبر .قد يساوي الحد األدنى لمقاس الصورة  60بوصة تقريبًا ( 1.52م) ويقاس قطريًا عندما يبعُد جهاز
العرض بمقدار  22بوصة ( 0.6م) عن الحائط أو الشاشة .قد تصل أكبر صورة إلى  150بوصة ( 3.8م) عندما يبعُد جهاز العرض بمقدار  58بوصة ( 1.5متر)
عن الحائط أو الشاشة.

تلميح:
• قد ينتج عن الزووم الرقمي صورة غير واضحة نظرً ا للزووم اإللكتروني.
• لالطالع على المزيد من التفاصيل حول مسافة اإلسقاط ،راجع الصفحة .120
[]M403H/M323H
كلما بعُد جهاز العرض عن الشاشة أو الحائط ،كانت الصورة أكبر .قد يساوي الحد األدنى لمقاس الصورة  30بوصة تقريبًا ( 0.76م) ويقاس قطريًا عندما يبعُد جهاز
العرض بمقدار  41بوصة ( 1.0م) عن الحائط أو الشاشة .قد تصل أكبر صورة إلى  300بوصة ( 7.62م) عندما يبعُد جهاز العرض بمقدار  436بوصة ( 11.1م)
عن الحائط أو الشاشة.
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مسافة اإلسقاط ومقاس الشاشة
فيما يلي عرض للمواضع النسبية الصحيحة لجهاز العرض والشاشة .راجع الجدول لتحديد موضع التركيب.

مخطط المسافات

ب = المسافة العمودية بين مركز العدسة ومركز الشاشة
ج = مسافة اإلسقاط
د =	المسافة العمودية بين مركز العدسة والجزء السفلي من الشاشة
(الجزء العلوي الشاشة بالنسبة للتثبيت في السقف)
أ = زاوية اإلسقاط

مركز الشاشة

مالحظة :تعد القيم الموجودة في الجدول قيمًا تصميمية ويمكن أن تختلف.

مركز العدسة
الجزء السفلي من الشاشة

[]M403X/M363X/M323X/M283X
القطر
بوصة
30
40
60
80
90
100
120
150
200
300

مم
762
1016
1524
2032
2286
2540
3048
3810
5080
7620

مقاس الشاشة
العرض
مم
بوصة
610
24
813
32
1219
48
1626
64
1829
72
2032
80
2438
96
3048
120
4064
160
6096
240

االرتفاع
مم
بوصة
457
18
610
24
914
36
1219
48
1372
54
1524
60
1829
72
2286
90
3048
120
4572
180

ب
مم
297
396
594
792
892
990
1188
1486
1981
2971

بوصة
12
16
23
31
35
39
47
59
78
117

القرب
مم
بوصة
892
35
1206
47
1833
72
2461
97
2775
109
3088
122
3716
146
4658
183
6228
245
9367
369

ج
بوصة
60
81
123
165
186
207
249
312
417
627

-

د

البعد

مم
1523
2056
3123
4192
4725
5258
6324
7925
10594
15931

مم
69
91
137
183
206
228
274
343
457
685

بوصة
3
4
5
7
8
9
11
14
18
27

القرب
الدرجة
17,6
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5

أ
-

البعد
الدرجة
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5

[]M403W/M363W/M323W
القطر
بوصة
30
40
60
80
90
100
120
150
200
300

مم
762
1016
1524
2032
2286
2540
3048
3810
5080
7620

مقاس الشاشة
العرض
مم
بوصة
646
25
862
34
1292
51
1723
68
1939
76
2154
85
2585
102
3231
127
4308
170
6462
254

االرتفاع
مم
بوصة
404
16
538
21
808
32
1077
42
1212
48
1346
53
1615
64
2019
79
2692
106
4039
159

مقاس الشاشة
العرض
مم
بوصة
1219
48
1626
64
2032
80
2438
96
3048
120

االرتفاع
مم
بوصة
914
36
1219
48
1524
60
1829
72
2286
90

مقاس الشاشة
العرض
مم
بوصة
1292
51
1723
68
2154
85
2585
102
3231
127

االرتفاع
مم
بوصة
808
32
1077
42
1346
53
1615
64
2019
79

ب
مم
252
336
504
672
756
840
1008
1260
1680
2520

بوصة
10
13
20
26
30
33
40
50
66
99

ج

القرب
مم
بوصة
749
29
1015
40
1547
61
2080
82
2346
92
2611
103
3144
124
3942
155
5273
208
7936
312

-

ج
القرب
مم
بوصة
675
27
915
36
1156
46
1396
55
1757
69

بوصة
6
8
11
13
16

ج
القرب
مم
بوصة
565
22
769
30
973
38
1177
46
1482
58

بوصة
5
6
8
9
12

بوصة
50
68
104
139
157
175
211
264
353
531

د

البعد

مم
1278
1731
2636
3541
3995
4447
5353
6708
8971
13497

[]M333XS
القطر
بوصة
60
80
100
120
150

مم
1524
2032
2540
3048
3810

ب
مم
617
823
1029
1235
1543

بوصة
24
32
41
49
61

د
مم
160
214
267
320
400

أ
القرب
الدرجة
40,8
40,8
40,7
40,7
40,7

[]M353WS/M303WS
القطر
بوصة
60
80
100
120
150

مم
1524
2032
2540
3048
3810

ب
بوصة
21
27
34
41
52

مم
524
698
873
1047
1309

120

د
مم
120
160
199
239
299

أ
القرب
الدرجة
40,9
40,8
40,8
40,7
40,7

بوصة
2
3
4
5
6
7
8
10
13
20

مم
50
67
100
133
151
167
200
250
333
500

القرب
الدرجة
17,6
17,6
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5

أ
-

البعد
الدرجة
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
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[]M403H/M323H
القطر
بوصة
30
40
60
80
90
100
120
150
200
300

مم
762
1016
1524
2032
2286
2540
3048
3810
5080
7620

مقاس الشاشة
العرض
مم
بوصة
664
26
886
35
1328
52
1771
70
1992
78
2214
87
2657
105
3321
131
4428
174
6641
261

االرتفاع
مم
بوصة
374
15
498
20
747
29
996
39
1121
44
1245
49
1494
59
1868
74
2491
98
3736
147

ب
بوصة
9.7
12.9
19.4
25.9
29.1
32.3
38.8
48.5
64.7
97.0

مم
246.4
328.6
492.9
657.2
739.3
821.5
985.8
1232.2
1642.9
2464.4

القرب
مم
بوصة
744
29
1017
40
1562
61
2107
83
2379
94
2651
104
3196
126
4014
158
5376
212
8101
319

ج
-

بوصة
52
71
108
145
164
182
220
275
368
554

البعد

د
مم
1324
1796
2742
3687
4159
4632
5577
6994
9356
14082

بوصة
2.3
3.1
4.7
6.3
7.0
7.8
9.4
11.7
15.7
23.5

مم
59.6
79.5
119.3
159.1
178.9
198.8
238.6
298.2
397.7
596.5

القرب
الدرجة
17.9
17.6
17.3
17.2
17.1
17.1
17.0
17.0
16.9
16.9

α
-

البعد
الدرجة
10.2
10.1
10.0
10.0
10.0
10.0
9.9
9.9
9.9
9.9

تحذير
*
*
•
•
•
•

يجب أن يتم تركيب جهاز العرض بالسقف على يد فني متخصص .وللمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بالموزع التابع لشركة .NEC
ال تحاول تركيب الجهاز بنفسك.
ال تستخدم جهاز العرض إال بوضعه على سطح صلب
ومستو؛ إذ قد تتعرض لألذى وقد يتعرض جهاز العرض ألضرار بالغة في حال سقوطه على األرض.
ٍ
ال تستخدم جهاز العرض في درجات الحرارة شديدة التباين .يجب استخدام جهاز العرض عند درجات حرارة تتراوح بين  41درجة فهرنهايت ( 5درجة مئوية)
و 104درجة فهرنهايت ( 40درجة مئوية) (يتم تحديد النمط االقتصادي تلقائيًا عند الوصول لدرجة حرارة  95درجة فهرنهايت حتى  104درجة فهرنهايت35/
درجة مئوية إلى  40درجة مئوية).
احرص على عدم تعريض جهاز العرض للرطوبة أو الغبار أو الدخان؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بصورة الشاشة.
تأكد من وجود تهوية كافية حول جهاز العرض حتى يمكن تشتيت السخونة .ال تقم بتغطية الفتحات الموجودة على جانب جهاز العرض أو في الجزء األمامي منه.

انعكاس الصورة
يتيح لك استخدام مرآة لعكس صورة جهاز العرض االستمتاع بصورة أكبر عندما يتطلب األمر مساحة أصغر .اتصل بموزع شركة  NECفي حالة حاجتك لنظام
المرآة .في حال استخدامك لنظام المرآة مع عكس الصورة ،استخدم أزرار ( MENUالقائمة) و▲▼▶◀ واألزرار الموجودة على حاوية جهاز العرض أو وحدة
التحكم عن بعد لتصحيح االتجاه ←( .الصفحة )١٠٠
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 Bالتوصيل
مالحظة :عند استخدام جهاز العرض مع حاسب محمول ،تأكد من توصيل جهاز العرض بالحاسب المحمول بينما يكون جهاز العرض في نمط االستعداد قبل توصيل
الطاقة إلى الحاسب المحمول.
في أغلب الحاالت ،ال يتم تشغيل إشارة خرج الحاسب المحمول حتى يتم توصيله بجهاز العرض قبل تشغيله.
* إذا اختفت الصورة من الشاشة أثناء استخدامك لوحدة التحكم عن بعد ،فقد يرجع ذلك إلى شاشة التوقف الخاصة بالحاسب أو برامج إدارة الطاقة.

تمكين العرض الخارجي للحاسب اآللي
ال يعني عرض صورة على شاشة الحاسب المحمول بالضرورة إرساله إلشارة ما إلى جهاز العرض.
وعند استخدام حاسب محمول متوافق ،تعمل مجموعة من مفاتيح الوظائف على تمكين/تعطيل العرض الخارجي.
وعاد ًة ما يعمل الضغط على مفتاح “ ”Fnمع أحد مفاتيح الوظائف االثني عشر على تشغيل العرض أو إيقاف تشغيله .على سبيل المثال ،في أجهزة الحاسب المحمول
من  ،NECيتم تنفيذ هذه الوظيفة باستخدام مفتاحيّ Fn + F3؛ بينما في أجهزة الحاسب المحمول من  Dellتستخدم مفاتيح  Fn + F8للتنقل بين خيارات العرض
الخارجي.

توصيل الحاسب اآللي
مالحظة :اإلشارات مدعومة بالتوصيل والتشغيل ()DDC2
COMPUTER IN
(دخل الحاسب اآللي)
تناظري
( Yesنعم)

( INPUTالدخل)
( HDMI 1 INدخل
)HDMI 1 IN
رقمي
( Yesنعم)

( HDMI 2 INدخل
)HDMI 2 IN
رقمي
( Yesنعم)

HDMI 2 IN

كبل  USBمتوافر باألسواق
(متوافق مع مواصفات )USB 2.0

HDMI 1 IN
COMPUTER IN

USB-B

AUDIO IN

كبل حاسب آلي (( )VGAمرفق) إلى منفذ
توصيل  D-Subصغير مزود بـ  15س ًنا
موجود بجهاز العرض .ومن جانبنا ،نوصي
باستخدام مكبر توزيع متوافر باألسواق إذا كان
كبل اإلشارة المتصل أطول من الكبل المرفق.

مالحظة :بالنسبة ألجهزة  ،Macاستخدم
مهايئ سنون متوافر باألسواق (غير مرفق)
لتوصيله بمنفذ الڤيديو الخاص بجهاز .Mac

كبل ( HDMIغير مرفق)
استخدم كبل ® HDMIعالي السرعة.
كبل صوت استريو بقابس
صغير (غير مرفق)
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• اختر اسم المصدر مع منفذ توصيل الدخل الصحيح بعد تشغيل جهاز العرض.
منفذ توصيل الدخل

زر ( SOURCEالمصدر) في حاوية
جهاز العرض

زر في وحدة التحكم عن بعد

COMPUTER IN
(دخل الحاسب اآللي)

( COMPUTERحاسب آلي)

(( )COMP1حاسب آلي )1

( HDMI 1 INدخل )HDMI 1 IN

HDMI1

HDMI1

( HDMI 2 INدخل )HDMI 2 IN

HDMI2

( USB-Bوحدة )USB-B

HDMI2

( USB-Bوحدة )USB-B

( USB-Bوحدة )USB-B

مالحظة :جهاز العرض هذا غير متوافق مع مخارج الڤيديو غير المشفرة لمفتاح تبديل .NEC ISS-6020
مالحظة :قد ال تظهر إحدى الصور بطريقة صحيحة عندما يتم تشغيل الڤيديو عن طريق محول مسح متوافر باألسواق.
ويرجع السبب في ذلك أن جهاز العرض يقوم بمعالجة إشارة الڤيديو بنفس طريقة معالجة إشارة الحاسب اآللي وف ًقا لإلعداد االفتراضي .في هذه الحالة ،اتبع ما يلي.
* عند عرض إحدى الصور في الجزء السفلي والعلوي األسود من الشاشة أو ال يتم عرض صورة داكنة بطريقة صحيحة:
اعرض إحدى الصور لملء الشاشة ثم اضغط على زر ( .AUTO ADJالضبط التلقائي) في وحدة التحكم عن بعد أو على حاوية جهاز العرض.
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توصيل شاشة خارجية

)MONITOR OUT(COMP.
COMPUTER IN

AUDIO OUT

AUDIO IN

كبل حاسب آلي (( )VGAمرفق)

كبل حاسب آلي ()VGA
(غير مرفق)

كبل صوت استريو بقابس صغير (غير مرفق)

آن واحد.
يمكنك توصيل شاشة خارجية منفصلة بجهاز العرض خاصتك لمشاهدة الصورة التناظرية المعروضة على الحاسب اآللي على الشاشة في ٍ

مالحظة:
• المقبس الصغير  AUDIO OUTال يدعم الوحدة الطرفية لسماعة الرأس.
• ال يمكن إجراء االتصال المتسلسل.
• عند توصيل جهاز صوت ،يتم تعطيل سماعة جهاز العرض.
خرج الشاشة ونمط السكون:
• لن يعمل منفذ )( MONITOR OUT (COMP.خرج الشاشة (كمبيوتر)) بمجرد تحديد نمط [( ]NORMALعادي) مع [( ]STANDBY MODEنمط
االستعداد).
لن يعمل منفذ (( MONITOR OUT (COMP.خرج الشاشة (كمبيوتر)) إال في نمط السكون.
سوف يضع تطبيق إشارة من منفذ ( COMPUTER INدخل جهاز الكمبيوتر) جهاز العرض في نمط السكون الذي يتيح لك استخدام منفذ MONITOR OUT
)( (COMP.خرج الشاشة (الكمبيوتر)) والمقبس الصغير ( AUDIO OUTخرج الصوت) .سوف يكون الصوت الصادر من مقبس دخل الميكرفون هو منفذ
الخرج للمقبس الصغير ( AUDIO OUTخرج الصوت).
يعد نمط السكون هو أحد أوضاع االستعداد .ال يمكن تحديد نمط السكون من القائمة.
• في نمط استعداد الشبكة ،ستسمع صوت آلخر جهاز كمبيوتر تم عرضه أو لمصدر الڤيديو.
لن تكون اإلشارة المحولة من  BNCإلى  D-SUBالخرج في نمط االستعداد ونمط السكون.
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توصيل مشغل  DVDأو أي جهاز آخر لعرض الصوت والصورة
توصيل دخل ڤيديو

VIDEO IN

AUDIO IN

كبل الڤيديو (غير مرفق)

كبل الصوت (غير مرفق)

جهاز الصوت

كبل الصوت (غير مرفق)

• اختر اسم المصدر مع منفذ توصيل الدخل الصحيح بعد تشغيل جهاز العرض.
منفذ توصيل الدخل
( VIDEO INدخل الڤيديو)

زر ( SOURCEالمصدر) في حاوية جهاز
العرض

زر في وحدة التحكم عن بعد
(( )VIDEOڤيديو)

( VIDEOڤيديو)

مالحظة :تعتبر مقابس ( AUDIO INدخل الصوت) اليسرى واليمنى ( )RCAمشتركة بين مداخل الڤيديو.
مالحظة :يرجى الرجوع إلى دليل مالك جهاز مسجل شرائط الڤيديو ( )VCRللحصول على المزيد من المعلومات حول متطلبات خرج الڤيديو الخاصة بالجهاز.
مالحظة :قد ال تظهر إحدى الصور بصورة صحيحة عند تشغيل الڤيديو بالتقديم السريع أو اإلرجاع السريع عن طريق أحد محوالت المسح.
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توصيل دخل مركب

COMPUTER IN

AUDIO IN

مقبس استريو صغير  -إلى  -كبل صوت
( RCAغير مرفق)

 15س ًنا  -إلى ( RCA -أنثى) ×
مهايئ  3كبالت ()ADP-CV1E

جهاز الصوت
عدد  3كبالت  RCAللڤيديو
المركب (غير مرفقة)

مشغل أقراص DVD
كبل الصوت (غير مرفق)

• اختر اسم المصدر مع منفذ توصيل الدخل الصحيح بعد تشغيل جهاز العرض.
منفذ توصيل الدخل
COMPUTER IN
(دخل الحاسب اآللي)

زر ( SOURCEالمصدر) في حاوية جهاز
العرض
( COMPUTERحاسب آلي)

زر في وحدة التحكم عن بعد
(( )COMP1حاسب آلي )1

مالحظة :يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بمشغل أقراص  DVDللحصول على المزيد من المعلومات حول متطلبات خرج الڤيديو الخاصة بالمشغل.
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توصيل دخل HDMI
يمكنك توصيل خرج  HDMIالخاص بمشغل أقراص  DVDأو مشغل األقراص الثابتة أو مشغل أقراص  Blu-rayأو الحاسب المحمول بمنفذ توصيل HDMI IN
(دخل  )HDMIالخاص بجهاز العرض.
مالحظة :يدعم منفذ توصيل ( HDMI INدخل  )HDMIالتوصيل والتشغيل (.)DDC2B

HDMI 2 IN

HDMI 1 IN

كبل ( HDMIغير مرفق)
استخدم كبل  ®HDMIعالي السرعة.

جهاز الصوت

كبل الصوت (غير مرفق)

منفذ توصيل الدخل

زر ( SOURCEالمصدر) في حاوية جهاز
العرض

زر في وحدة التحكم عن بعد

( HDMI 1 INدخل )HDMI 1 IN

HDMI1

HDMI1

( HDMI 2 INدخل )HDMI 2 IN

HDMI2

HDMI2

تلميح :بالنسبة لمستخدمي أجهزة الصوت والصورة مع منفذ توصيل :HDMI
اختر “( ”Enhancedمحسَّن) بدالً من “( ”Normalعادي) إذا كان خرج  HDMIقابالً للتبديل بين “( ”Enhancedمحسَّن) و“( ”Normalعادي)؛
حيث يساعد ذلك على تحسين مستوى التباين وزيادة تفاصيل األجزاء الداكنة من الصورة.
لمزي ٍد من المعلومات حول اإلعدادات ،راجع دليل التعليمات الخاص بجهاز الصوت والصورة المطلوب توصيله.
•

يمكنك ضبط إعدادات مستوى الڤيديو الخاصة بجهاز العرض وف ًقا لمستوى الڤيديو الخاص بمشغل أقراص  DVDوذلك عند توصيل منفذ توصيل HDMI IN
(دخل  )HDMIبجهاز العرض مع مشغل أقراص  .DVDاختر من القائمة [( ]HDMI SETTINGإعدادات ( ]VIDEO LEVEL[ ← )HDMIمستوى
الڤيديو) وقم بإجراء اإلعدادات الالزمة.

•

إذا لم تتمكن من سماع صوت دخل  ،HDMIاختر من القائمة [( ]HDMI SETTINGSإعدادات ( ]AUDIO SELECT] ← [HDMIتحديد الصوت) ←
[ ]HDMI1أو [.]HDMI2

127

 -6التركيب والتوصيالت
التوصيل بشبكة اتصال محلية سلكية
يأتي جهاز العرض مزو ًدا بمنفذ شبكة اتصال محلية ()RJ-45؛ مما يتيح إمكانية توصيل الجهاز بشبكة االتصال المحلية ( )LANباستخدام كبل .LAN
لعمل اتصال بشبكة ( LANشبكة اتصال محلية) ،ينبغي لك ضبط شبكة االتصال المحلية في قائمة جهاز العرض .اختر [( ]SETUPإعداد) ← []WIRED LAN
(شبكة محلية سلكية) ←( .الصفحة .)109

مثال على توصيل شبكة اتصال محلية:
مثال على توصيل شبكة اتصال محلية سلكية:
الخادم

لوحة التوصيل

كبل ( LANغير مرفق)

مالحظة :استخدم كبل  LANمن الفئة 5
أو أعلى.
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التوصيل بشبكة اتصال محلية السلكية
تتيح لك وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف  USBإمكانية استخدام بيئة االتصال المحلية الالسلكية .والستخدام جهاز العرض في بيئة اتصال محلية
السلكية ،ينبغي عليك تحديد عنوان  IPلجهاز العرض.

مهم:
•

في حالة استخدام جهاز العرض مع وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف  USBفي منطقة يُحظر فيها استخدام أجهزة شبكة االتصال المحلية
الالسلكية ،افصل الوحدة عن جهاز العرض.

•

احرص على شراء وحدة شبكة اتصال محلية السلكية مزودة بطرف  USBمناسبة للدولة أو المنطقة التي تعيش فيها.

مالحظة:
• عند تشغيل جهاز العرض مع إدخال وحدة الشبكة المحلية الالسلكية االختيارية ،يضيء المؤشر باللون األزرق كما يومض المؤشر األخضر في وحدة شبكة االتصال
المحلية الالسلكية المزودة بطرف  USBلبيان أن الوحدة قيد التشغيل.
• يجب أن يكون مهايئ (أو وحدة) شبكة االتصال المحلية الالسلكية الخاص بالحاسب اآللي لديك متواف ًقا مع معيار ( )IEEE802.11b/g/nالخاص بتقنية .Wi-Fi

خطوات إعداد شبكة االتصال المحلية الالسلكية

الخطوة :1
الخطوة :2
الخطوة :3

قم بتوصيل وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف  USBبجهاز العرض.
قم بتوصيل الحاسب اآللي بجهاز العرض عبر شبكة االتصال المحلية السلكية ←( .الصفحة )128
استخدم متصفح الحاسب اآللي لعرض خادم  HTTPالخاص بجهاز العرض ←( .الصفحة )45
استخدم خادم  HTTPلضبط شبكة االتصال المحلية الالسلكية ←( .الصفحة )48
اذهب إلى وظيفة خادم  HTTPلضبط [( ]NETWORK SETTINGSإعدادات الشبكة) ← [( ]SETTINGSاإلعدادات) ← [WIRELESS
( ]LANشبكة محلية السلكية) ← [( ]SIMPLE ACCESS POINTنقطة الوصول البسيط) أو [( ]PROFILE1الوضع )1
أو [( ]PROFILE2الوضع .)2

مالحظة:
• يجب أن يكون جهاز العرض متصالً بأي شبكة الستخدام وظيفة خادم .HTTP
استخدم شبكة االتصال المحلية السلكية لتوصيل جهاز العرض بإحدى الشبكات أوالً ثم استخدم خادم  HTTPلضبط شبكة االتصال المحلية الالسلكية.
• بعد ضبط شبكة االتصال المحلية الالسلكية باستخدام خادم  ،HTTPاضبط [( ]NETWORK SETTINGSإعدادات الشبكة) ← [( ]SETTINGSاإلعدادات)
← [( ]WIRED LANشبكة محلية سلكية) ← [( ]DISABLEتعطيل)
عند االنتقال لتشغيل جهاز العرض بعد توصيله بشبكة االتصال المحلية الالسلكية:
استخدم القائمة لضبط اتصال شبكة االتصال المحلية الالسلكية بجهاز العرض.
(← الصفحة )110
حدد خيارات [( ]DISABLEتعطيل) أو [( ]PROFILE1الوضع )1أو [( ]PROFILE2الوضع )2التي قمت بإعدادها عبر خادم .HTTP

توصيل وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف USB
مالحظة:
• يجب إدخال وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف  USBفي المنفذ الخاص بها في االتجاه الصحيح؛ إذ ال يمكن إدخالها في االتجاه المعاكس .وقد
يؤدي إدخال الوحدة في االتجاه المعاكس مع استخدام القوة الزائدة إلى كسر منفذ .USB
• قبل مالمسة وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف  ،USBالمس جسم معدني (مثل مقبض الباب أو اإلطار األلومنيوم للنافذة) لتفريغ الشحنات
الكهربية الساكنة من جسدك.
• ال تنزع وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف  USBإال بعد إيقاف تشغيل الجهاز؛ إذ قد يؤدي اإلخفاق في ذلك إلى إحداث خلل وظيفي في الجهاز
أو إتالف الوحدة .وإذا لم يعمل الجهاز على النحو الصحيح ،قم بإغالقه وفصل كبل الطاقة وتوصيله مرة أخرى.
• ال تدخل أجهزة  USBأخرى في منفذ وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف  .USBوال تدخل الوحدة في منفذ ( USBالنوع ب).
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أحضِ ر مفك فيليبس أوالً.

 -1اضغط على زر ( POWERالطاقة) إليقاف جهاز العرض واضبطه على نمط االستعداد ،ثم
افصل كبل الطاقة.
 -2قم بإزالة غطاء منفذ ( USBالخاص بشبكة االتصال المحلية).
قم بفك المسمار الذي يُحكم تثبيت غطاء المنفذ.
• المسمار غير قابل للفك.

 -3أدخل وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف  USBفي منفذ  USBالخاص
بها.
قم بإزالة غطاء الوحدة ،ثم أدخلها بحيث يكون سطحها (جانب المؤشر) متجهًا نحو الخارج.
احتفظ بالغطاء الستخدامه الح ًقا.
مالحظة :ال تستخدم القوة عند إدخال وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف
.USB

 -4قم بتركيب غطاء منفذ ( USBالخاص بشبكة االتصال المحلية) في مكانه مر ًة أخرى.
أدخل ماسكة غطاء منفذ  USBفي التجويف الموجود بحاوية جهاز العرض ،ثم أحكم ربط
المسمار لتثبيت غطاء المنفذ.
إلخراج وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف  ،USBافصل كبل الطاقة واتبع
الخطوات السابقة.

مالحظة:
• يضيء المؤشر األخضر في وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف  USBلبيان
بشكل غير صحيح ،فلن يضيء المؤشر األزرق.
أن الوحدة قيد التشغيل .أمّا إذا تم إدخال الوحدة
ٍ
• ال تضغط على الزر الموجود في وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف USB؛
حيث لن يعمل الزر مع هذا الطراز.
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مثال على توصيل شبكة االتصال المحلية الالسلكية
(نوع الشبكة ← شبكة االتصال المحلية الالسلكية الوضع  1أو الوضع )2
حاسب آلي شخصي مزود بوظيفة
شبكة اتصال محلية السلكية مضمنة

حاسب آلي شخصي مزود ببطاقة
شبكة االتصال المحلية الالسلكية

وحدة شبكة االتصال المحلية
 USBالالسلكية المزودة بطرف

نقطة الوصول الالسلكية

شبكة اتصال محلية سلكية
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يوضح هذا القسم إجراءات الصيانة البسيطة التي ينبغي عليك اتباعها لتنظيف العدسة والحاوية وكذلك استبدال المصباح.

 Aتنظيف العدسات
تحذير
•

تجنب رش الغازات القابلة لالشتعال إلزالة األوساخ أو الغبار المتراكم على العدسات .علما بأن عدم االلتزام بذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق.

•

أوقف تشغيل جهاز العرض قبل بدء التنظيف.

•

يحتوي جهاز العرض على عدسة بالستيكية .استخدم أحد منظفات العدسات البالستيكية المتوفرة باألسواق.

•

ال تخدش أو تشوّ ه سطح العدسة؛ إذ يسهّل خدش العدسات البالستيكية.
تجنب مطل ًقا استخدام الكحول أو منظف العدسات الزجاجية ،حتى ال يؤدي ذلك إلى إتالف سطح العدسة.

•

 Bتنظيف الحاوية

أوقف تشغيل جهاز العرض وافصله عن مأخذ التيار الكهربائي قبل التنظيف.
• استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الحاوية من األتربة.
•

وإذا كانت الحاوية مليئة باألتربة ،فاستخدم سائل تنظيف مخفف.
يُحظر مطل ًقا استخدام المطهرات أو المواد المذيبة كالكحول أو مرقق الدهان.

•

عند تنظيف فتحات التهوية أو مكبر الصوت باستخدام المكنسة ،ال تدخل فرشاة المكنسة عنوة في فتحات حاوية الجهاز.

أزل األتربة من فتحات التهوية.
ِ

•

قد يؤدي انسداد فتحات التهوية إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلية لجهاز العرض مما قد ينتج عنه خلالً في التشغيل.

•

تجنب خدش حاوية الجهاز بأصابعك أو بأي جسم صلب آخر.

•

عليك باالتصال بالموزع لتنظيف األجزاء الداخلية من جهاز العرض.

مالحظة :ال تستخدم أية مواد متطايرة كالمبيدات الحشرية لتنظيف الحاوية أو العدسة أو الشاشة .ال تجعل الجهاز عرضًة للتالمس مع أية مادة مطاطية أو أحد مركبات
الفينيل لفترة طويلة ،وإال سيتعرض طالء الجهاز أو السطح الخارجي للتلف.
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 Cاستبدال المصباح

عندما ينتهي العمر االفتراضي للمصباح ،يومض مؤشر ( LAMPالمصباح) الموجود بحاوية الجهاز باللون األحمر ،وعندئ ٍذ تظهر رسالة “THE LAMP HAS
( ”.REACHED THE END OF ITS USABLE LIFE. PLEASE REPLACE THE LAMPانتهاء العمر االفتراضي الستخدام المصباح ،يرجى
استبدال المصباح .)*( ).ويُنصح باستبدال المصباح للحفاظ على األداء األمثل للجهاز حتى وإن كان المصباح ال يزال قيد العمل .وتأكد أيضًا من إعادة ضبط عداد
ساعات المصباح بعد استبداله ←( .الصفحة )116

تنبيه
•
•

تجنب لمس المصباح بعد استخدامه مباشر ًة؛ حيث يكون ساخ ًنا للغاية .أوقف تشغيل جهاز العرض ثم افصل كبل الطاقة .اترك المصباح لمدة ساعة على
األقل حتى يبرد وتتمكن من لمسه.
استخدم المصباح المحدد ،وذلك حرصًا على سالمة وكفاءة الجهاز.
لتركيب المصباح البديل ،يرجى تحديد نوع المصباح.
المصباح البديل:
M403W/M403X/M353WS/M333XS/M403H/M323H :NP30LP
M363W/M363X :NP29LP
M323W/M323X/M303WS :NP28LP
M283X :NP27LP

•

ال تقم بإزالة أية مسامير باستثناء مسمار غطاء المصباح والمسامير الثالثة المثبتة لحاوية المصباح؛ فقد تتعرض لصدمة كهربائية.

•

احرص على عدم كسر الزجاج عند تركيب المصباح.
تجنب ترك بصمات األصابع على السطح الزجاجي عند تركيب المصباح؛ فقد يتسبب ذلك في ظهور ظالل غير مرغوب فيها ،باإلضافة إلى تدني جودة الصورة.

•

ينطفئ جهاز العرض ويتحول إلى نمط االستعداد في حال استمرار تشغيله لمدة  100ساعة أخرى بعد انتهاء العمر االفتراضي للمصباح .وفي حال حدوث ذلك،
تأكد من استبدال المصباح .وإذا واصلت استخدام المصباح بعد نهاية العمر االفتراضي له ،فقد يتحطم الجزء الزجاجي له وتتناثر قطع الزجاج داخل حاوية المصباح.
تجنب لمس هذه األجزاء الزجاجية لتفادي وقوع أية إصابات .وإذا حدث ذلك ،اتصل بموزع الجهاز الستبدال المصباح.

*مالحظة :تظهر هذه الرسالة في الحاالت التالية:
• لمدة دقيقة واحدة بعد تشغيل جهاز العرض.
(( )POWERالطاقة) الموجود على حاوية الجهاز ،أو زر ( STANDBYاالستعداد) الموجود بوحدة التحكم عن بعد.
• عند الضغط على زر
وإللغاء هذه الرسالة ،اضغط على أي زر موجود بحاوية جهاز العرض أو وحدة التحكم عن بعد.
المصباح واألدوات االختيارية الالزمة لالستبدال:
• مفك براغي فيليبس (مع الرأس)
• مصباح بديل

خطوات استبدال المصباح

الخطوة -1
الخطوة -2

استبدال المصباح
مسح عداد ساعات المصباح (← الصفحة )116
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الستبدال المصباح:
 -1قم بإزالة غطاء المصباح.
( )1قم بفك مسمار غطاء المصباح.
• مفتاح غطاء المصباح غير قابل لإلزالة.
( )2اسحب غطاء المصباح باتجاهك ثم قم بإزالته.

 -2أخرج حاوية المصباح.
( )1قم بفك المسامير الثالثة المثبتة لحاوية المصباح حتى يتحرر مفك فيليبس تمامًا.
• المسامير الثالثة غير قابلة للفك.
• يوجد مفتاح أمان في هذه الحالة لمنع خطر حدوث الصدمة الكهربائية .ال تحاول التالعب بهذا المفتاح.
( )2أخرج حاوية المصباح بإمساكها.

تنبيه:
نحو كا ٍ
ف قبل إخراجها.
تأكد من برودة حاوية المصباح على ٍ
مفتاح األمان
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 -3قم بتركيب حاوية المصباح الجديدة.
( )1أدخل حاوية المصباح الجديدة حتى يتم توصيلها بالمقبس.
( )2ادفع الجزء العلوي من حاوية المصباح إلحكام تثبيتها.
( )3أحكِم تثبيتها في موضعها بالمسامير الثالثة.
• تأكد من إحكام ربط المسامير.

 -4أعد تركيب غطاء المصباح.
( )1حرّ ك غطاء المصباح حتى يستقر في مكانه.
( )2أحكِم ربط المسمار لتثبيت غطاء المصباح.
• تأكد من إحكام ربط المسمار.

وبذلك تتم عملية استبدال المصباح.
انتقل إلى مسح عداد ساعات المصباح.

مالحظة :إذا واصلت استخدام جهاز العرض لمدة  100ساعة إضافية بعد انتهاء العمر االفتراضي للمصباح ،سيتعذر تشغيل الجهاز ولن يتم عرض القائمة.
ثوان إلعادة ضبط ساعة المصباح على الصفر.
وفي حال حدوث ذلك ،اضغط على زر ( HELPتعليمات) بوحدة التحكم عن بعد لمدة 10
ِ
وبعد إعادة ضبط ساعة المصباح على الصفر ،ينطفئ مؤشر ( LAMPالمصباح).

لمسح عداد ساعات المصباح:
 -1ضع جهاز العرض في المكان الذي تستخدمه فيه.
 -2قم بتوصيل كبل الطاقة بمأخذ التيار في الحائط ،ثم قم بتشغيل جهاز العرض.
 -3امسح عداد ساعات المصباح.
 -1اختر من القائمة [( ]RESETإعادة الضبط) ← [( ]CLEAR LAMP HOURSمسح عداد ساعات المصباح) ،وأعد ضبط ساعات استخدام المصباح.
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 Aاستكشاف األعطال وإصالحها

يساعدك هذا القسم على حل المشكالت التي قد تواجهك أثناء إعداد جهاز العرض أو استخدامك له.

رسائل المؤشرات

مؤشر الطاقة
ضوء وامض

ضوء ثابت

حالة المؤشر
مطفأ
مضيء لمدة  0.5ثانية،
أزرق
مطفأ لمدة  0.5ثانية
مضيء لمدة  2.5ثانية،
مطفأ لمدة  0.5ثانية
مضيء لمدة  0.5ثانية،
برتقالي
مطفأ لمدة  0.5ثانية
أزرق
برتقالي
أحمر

حالة جهاز العرض

إيقاف الطاقة الرئيسية
يستعد جهاز العرض للتشغيل.

–
انتظر لحظة.

تم تمكين ( Off Timerموقت اإليقاف).

–

جهاز العرض قيد التبريد.

انتظر لحظة.

مالحظة

–
جهاز العرض قيد التشغيل.
تم ضبط جهاز العرض على نمط [– ]NETWORK STANDBY
(استعداد الشبكة) أو نمط السكون*.
تم اختيار [( ]NORMALعادي) مع [( ]STANDBY MODEنمط –
االستعداد)

مؤشر الحالة
مالحظة

ضوء وامض

ضوء ثابت

حالة جهاز العرض
حالة المؤشر
مطفأ
تشغيل الجهاز أو ضبطه على ( Standbyنمط االستعداد) سواء –
([( ]NORMALعادي) أو [( ]NETWORK STANDBYاستعداد
الشبكة) مع [( ]STANDBY MODEنمط االستعداد))
أحمر
استبدل غطاء المصباح أو حاوية المصباح على النحو الصحيح.
دورة واحدة (مضيء لمدة  0.5خطأ في غطاء المصباح أو حاوية المصباح
ثانية ،ومطفأ لمدة  2.5ثانية)
ارتفاع مفرط في درجة حرارة جهاز العرض .انقل جهاز العرض
دورتان (مضيء لمدة  0.5خطأ في درجة الحرارة
مكان أكثر برودة.
إلى
ثانية ،ومطفأ لمدة  0.5ثانية)
ٍ
نحو صحيح .اتصل بالموزع.
ثالث دورات (مضيء لمدة  0.5خطأ في الطاقة
وحدة الطاقة ال تعمل على ٍ
ثانية ،ومطفأ لمدة  0.5ثانية)
لن تعمل المراوح على النحو الصحيح.
أربع دورات (مضيء لمدة  0.5خطأ في المروحة
ثانية ،ومطفأ لمدة  0.5ثانية)
تعذر إضاءة المصباح .انتظر لمدة دقيقة كاملة ثم أعد التشغيل.
ست دورات (مضيء لمدة  0.5خطأ في المصباح
ثانية ،ومطفأ لمدة  0.5ثانية)
برتقالي
ال يمكن توصيل وحدة الشبكة المحلية السلكية والالسلكية المضمنة مع نفس
دورة واحدة (مضيء لمدة  0.5تداخل شبكي
آن واحد.
ثانية ،ومطفأ لمدة  2.5ثانية)
الشبكة في ٍ
كل من الوحدتين السلكية والالسلكية المضمنة في آن واحد ،قم
والستخدام ٍ
بتوصيلهما بشبكات مختلفة.
عندما يكون جهاز العرض في نمط []NORMAL STANDBY
(االستعداد العادي) أو نمط []NETWORK STANDBY
(استعداد الشبكة) ،فلن يومض مؤشر [( ]STATUSالحالة) باللون
البرتقالي ،حتى في حالة حدوث تعارض بالشبكة.
يجري إعادة تشغيل جهاز العرض.
إعادة تشغيل المصباح (جهاز العرض قيد التبريد).
أخضر
انتظر لحظة.
أخضر
في حالة االنتقال إلى ( STANDBY MODEنمط االستعداد)( .يكون جهاز –
العرض في نمط ( NORMALعادي) أو نمط السكون).
برتقالي
خاصية ( CONTROL PANEL LOCKقفل لوحة التحكم) قيد التشغيل .لقد قمت بالضغط على زر حاوية الجهاز أثناء تشغيل قفل لوحة التحكم.
ال يوجد تطابق ما بين معرّ ف التحكم ومعرّ ف جهاز العرض.
خطأ في ( CONTROL IDمعرّ ف التحكم)

مؤشر المصباح
ضوء وامض
ضوء ثابت

حالة المؤشر
مطفأ
أحمر
أحمر
أخضر

حالة جهاز العرض

–
عادي
استبدل المصباح.
انتهاء العمر االفتراضي للمصباح .تظهر رسالة استبدال المصباح.
استبدل المصباح.
نحو مفرط .ولن يعمل جهاز العرض حتى يتم استبدال المصباح.
تم استعمال المصباح على ٍ
تم ضبط [( ]ECO MODEالنمط االقتصادي) على [( ]AUTO ECOاقتصادي تلقائي) أو –
[( ]NORMALعادي) أو [( ]ECOاقتصادي)

مالحظة

* للمزيد من المعلومات حول نمط السكون ،راجع صفحة .124

الحماية من االرتفاع المفرط في درجة الحرارة
في حالة ارتفاع درجة الحرارة داخل جهاز العرض بدرجة كبيرة ،سيعمل واقي ارتفاع درجة الحرارة على إطفاء المصباح تلقائيًا ويومض مؤشر ( STATUSالحالة)
(دورتان من اإلضاءة واالنطفاء).
وفي حالة حدوث ذلك ،اتبع اآلتي:
• افصل كبل الطاقة بعد توقف مراوح التبريد.
• انقل جهاز العرض إلى موضع أكثر برودة وبخاصة إذا كانت الغرفة التي تعمل بها شديدة الدفء.
• نظف فتحات التهوية في حالة انسدادها باألتربة.
• انتظر حوالي  60دقيقة حتى يبرد جهاز العرض من الداخل بدرجة كافية.
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المشكالت الشائعة وحلولها
(← “مؤشر الطاقة/الحالة/المصباح” في الصفحة ).136
المشكلة
تعذر التشغيل
أو إيقاف التشغيل

تحقق من هذه العناصر
•
•
•
•
•
•

يتوقف التشغيل
ال توجد صورة

تحقق من توصيل كبل الطاقة ومن تشغيل زر الطاقة الموجود بحاوية جهاز العرض أو وحدة التحكم عن بعد ←( .الصفحتان )15 ،14
نحو صحيح ←( .الصفحة )135
تأكد من تركيب غطاء المصباح على ٍ
تأكد من عدم االرتفاع المفرط في درجة حرارة جهاز العرض .إذا كانت التهوية حول جهاز العرض غير كافية أو كانت الغرفة التي تعمل فيها
على وجه الخصوص دافئة ،انقل جهاز العرض إلى مكان أكثر برودة.
تأكد مما إذا كنت قد استخدمت جهاز العرض لمدة  100ساعة أخرى بعد انتهاء العمر االفتراضي للمصباح .استبدل المصباح في هذه الحالة .أعِ د
ضبط ساعات استعمال المصباح بعد استبداله ←( .الصفحة )116
قد يتعذر إضاءة المصباح .انتظر لمدة دقيقة كاملة ثم أعد التشغيل.
اضبط [( ]FAN MODEنمط المروحة) على [( ]HIGH ALTITUDEاالرتفاع العالي) عند استخدام جهاز العرض على أوضاع ارتفاع تصل
إلى حوالي  5500قدم 1700/متر أو أكثر .قد يتسبب استخدام جهاز العرض على أوضاع ارتفاع  5500قدم 1700/متر أو أكثر بدون ضبطه
على [( ]HIGH ALTITUDEاالرتفاع العالي) في ارتفاع درجة حرارة الجهاز وتوقف تشغيله .وفي حالة حدوث ذلك ،انتظر لمدة دقيقتين قبل
تشغيل الجهاز ←( .الصفحة )102
في حالة تشغيل جهاز العرض بعد إيقاف تشغيل المصباح مباشرة ،تعمل المراوح بدون عرض صورة لبرهة من الوقت ثم يبدأ الجهاز في عرض
الصورة .انتظر لحظة.

• تأكد من إيقاف [( ]OFF TIMERمؤقت اإليقاف) أو [( ]AUTO POWER OFFإيقاف تشغيل تلقائي) ←( .الصفحتان )105 ،97
•
•
•
•
•
•
•
•

استخدم زر تحديد الدخل بوحدة التحكم عن بعد لتحديد المصدر الخاص بك (COMPUTER, HDMI1, HDMI2, VIDEO, USB-A,
( )LAN, or USB-Bحاسب آلي أو  HDMI1أو  HDMI2أو ڤيديو أو وحدة  USB-Aأو شبكة اتصال محلية أو وحدة .)USB-B
(← الصفحة  )17إذا لم تظهر الصورة ،اضغط على الزر مرة أخرى.
نحو صحيح.
تأكد من توصيل جميع الكبالت على ٍ
استخدم القوائم لضبط درجات السطوع والتباين ←( .الصفحة )89
تأكد من فتح غطاء العدسة( .أو إزالة غطاء العدسة في ُ
طرز  ←( )M353WS/M303WS/M333XSالصفحتان )15 ،5
أعد ضبط اإلعدادات أو التعديالت إلى مستويات الضبط المسبق للمصنع باستخدام [( ]RESETإعادة الضبط) في القائمة ←( .الصفحة )116
أدخل الكلمة األساسية المسجلة من جانبك في حالة تمكين وظيفة ( Securityالحماية) ←( .الصفحة )33
تأكد من توصيل جهاز العرض والحاسب المحمول عندما يكون جهاز العرض في نمط االستعداد وقبل تشغيل الحاسب المحمول.
في أغلب الحاالت ،ال يتم تشغيل إشارة خرج الحاسب المحمول حتى يتم توصيله بجهاز العرض قبل تشغيله.
* إذا اختفت الصورة من الشاشة أثناء استخدامك لوحدة التحكم عن بعد ،فقد يرجع ذلك إلى شاشة التوقف الخاصة بالحاسب أو برامج إدارة الطاقة.
راجع أيضًا الصفحة التالية.

أصبحت الصورة معتمة فجأة

• تحقق من وجود جهاز العرض في النمط االقتصادي في حالة االرتفاع الشديد في درجة حرارة الجو المحيط .في هذه الحالة ،أخفض درجة حرارة
الجهاز الداخلية من خالل تحديد خيار [( ]HIGHمرتفعة) في إعداد [( ]FAN MODEنمط المروحة) ←( .الصفحة )102

درجة األلوان أو تدرجها غير
عادي

• تأكد من تحديد اللون المناسب في [( ]WALL COLORلون الخلفية) .وإذا كان األمر كذلك ،حدد الخيار المناسب ←( .الصفحة )96
• اضبط [( ]HUEتدرج األلوان) في [( ]PICTUREالصورة) ←( .الصفحة )89

الصورة غير مربعة على الشاشة

• قم بتغيير موضع جهاز العرض لتحسين زاوية إسقاطه على الشاشة ←( .الصفحة )18
• استخدم وظيفة تصحيح تشوه الصورة لتصحيح التشوه شبه المنحرف ←( .الصفحة )22
اضبط التركيز البؤري ←( .الصفحة )21
قم بتغيير موضع جهاز العرض لتحسين زاوية إسقاطه على الشاشة ←( .الصفحة )18
تأكد من وقوع المسافة بين جهاز العرض والشاشة في نطاق ضبط العدسة ←( .الصفحة )117
مكان دافئ ثم تشغيله .وفي حال حدوث ذلك ،ينبغي ترك
قد يتكون تكاثف على العدسة إذا ما كان جهاز العرض بار ًدا ،وحينئ ٍذ ينبغي عليك نقله إلى
ٍ
الجهاز في مكانه حتى يختفي التكاثف الموجود على العدسة.

الصورة غير واضحة

•
•
•
•

ظهور اهتزاز على الشاشة

• اضبط [( ]FAN MODEنمط المروحة) على [( ]HIGH ALTITUDEاالرتفاع العالي) عند استخدام جهاز العرض على ارتفاعات تصل إلى 5500
قدم 1700/متر أو أقل تقريبًا .قد يؤدي استخدام جهاز العرض على ارتفاع أقل من  5500قدم 1700/متر وضبطه على []HIGH ALTITUDE
(االرتفاع العالي) إلى التبريد المفرط للمصباح؛ مما يؤدي إلى اهتزاز الصورة .قم بتبديل [( ]FAN MODEنمط المروحة) إلى [( ]AUTOتلقائي).
(← الصفحة )102

تتحر ك ا لصو ر ة في ا تجا ه
عمودي أو أفقي أو االثنين معًا

• تحقق من دقة الحاسب اآللي وتردده .وتأكد من أن الدقة التي تحاول عرضها مدعومة من قبل جهاز العرض ←( .الصفحة )149
• اضبط صورة الحاسب اآللي يدويًا باستخدام خياريّ ( Horizontal/Verticalالوضع األفقي/الوضع العمودي) في []IMAGE OPTIONS
(خيارات الصورة) ←( .الصفحة )91

وحدة التحكم عن بعد ال تعمل

• قم بتركيب بطاريات جديدة ←(.الصفحة )11
• تأكد من عدم وجود حائل بينك وبين جهاز العرض.
• قف على بُعد مسافة ال تزيد عن  22قدمًا ( 7أمتار) من جهاز العرض ←( .الصفحة )11

المؤشر يضيء أو يومض

• راجع القسم “مؤشر الطاقة/الحالة/المصباح” ←( .الصفحة )136

لون متداخل في نمط RGB

• اضغط على زر ( .AUTO ADJالضبط التلقائي) بحاوية جهاز العرض أو وحدة التحكم عن بعد ←( .الصفحة )26
• اضبط صورة الحاسب اآللي يدويًا من خالل [( ]CLOCK]/[PHASEالساعة)(/الفارق الزمني) في [( ]IMAGE OPTIONSخيارات الصورة)
في القائمة ←( .الصفحة )90

لمزي ٍد من المعلومات ،يرجى االتصال بالموزع.
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نحو غير صحيح.
في حالة اختفاء الصورة أو عرضها على ٍ
•

قم بتشغيل جهاز العرض والحاسب اآللي.
تأكد من توصيل جهاز العرض والحاسب المحمول عندما يكون جهاز العرض في نمط االستعداد وقبل تشغيل الحاسب المحمول.
في أغلب الحاالت ،ال يتم تشغيل إشارة خرج الحاسب المحمول حتى يتم توصيله بجهاز العرض قبل تشغيله.

مالحظة :يمكنك التحقق من التردد األفقي لإلشارة الحالية في قائمة جهاز العرض في قسم ( Informationمعلومات) .إذا كانت القراءة “ ،”0kHzفذلك يعني
عدم وجود إشارة خرج من الحاسب اآللي ←( .الصفحة  113أو انتقل إلى الخطوة التالية)
•

تمكين العرض الخارجي للحاسب اآللي
ال يعني عرض صورة على شاشة الحاسب المحمول بالضرورة إرساله إلشارة ما إلى جهاز العرض .وعند استخدام حاسب محمول متوافق ،تعمل مجموعة من
مفاتيح الوظائف على تمكين/تعطيل العرض الخارجي .وعاد ًة ما يعمل الضغط على مفتاح “ ”Fnمع أحد مفاتيح الوظائف االثني عشر على تشغيل العرض أو
إيقاف تشغيله .على سبيل المثال ،في أجهزة الحاسب المحمول من  ،NECيتم تنفيذ هذه الوظيفة باستخدام مفتاحيّ Fn + F3؛ بينما في أجهزة الحاسب المحمول
من  Dellتستخدم مفاتيح  Fn + F8للتنقل بين خيارات العرض الخارجي.

•

خرج إشارة حاسب آلي غير قياسية
نحو صحيح .وفي حال حدوث ذلك ،قم بإلغاء تنشيط شاشة
إذا لم تكن إشارة خرج الحاسب المحمول مطابقة لمعايير الصناعة ،فقد ال يتم عرض الصورة على ٍ
 LCDالخاصة بالحاسب المحمول عندما تكون شاشة جهاز العرض قيد االستخدام؛ علمًا بأن كل حاسب محمول لديه طريقة مختلفة إللغاء/إعادة تنشيط شاشات
 LCDالمحلية كما هو موضح في الخطوة السابقة .راجع وثائق الحاسب اآللي خاصتك للحصول على معلومات تفصيلية.

•

نحو صحيح عند استخدام جهاز Mac
ال تظهر الصورة المعروضة على ٍ
عند استخدام جهاز  Macمع جهاز العرض ،اضبط مفتاح  DIPبمهايئ ( Macغير مرفق مع جهاز العرض) وف ًقا لمستوى الدقة .وبعد اإلعداد ،أعد تشغيل
جهاز  Macلتنشيط التغييرات.
بالنسبة لضبط أوضاع العرض باستثناء تلك التي يدعمها جهاز  Macوجهاز العرض خاصتك ،فقد يؤدي تغيير مفتاح  DIPالموجود بمهايئ  Macإلى اهتزاز
الصورة قليالً أو عدم عرض أي شيء .في حال حدوث ذلك ،اضبط مفتاح  DIPعلى وضع  13بوصة الثابت ثم أعد تشغيل جهاز  .Macوبعد ذلك ،أعد مفاتيح
 DIPإلى وضع قابل للعرض ثم أعد تشغيل جهاز  Macمرة أخرى.
مالحظة :يلزم توافر كبل مهايئ ڤيديو من تصنيع شركة  .Apple Incلجهاز  MacBookنظرً ا ألنه ال يحتوي على موصل  D-Subصغير مزود بعدد  15س ًنا.

•

االنعكاس في أجهزة MacBook
* عند استخدام جهاز العرض مع أجهزة MacBook؛ يمكن ضبط الخرج على  768 × 1024ما لم تكون خاصية “( ”mirroringاالنعكاس) مضبوطة على
( offإيقاف) بجهاز  .MacBookيرجى الرجوع إلى دليل المالك المرفق مع حاسب  Macخاصتك للتعرف على خاصية االنعكاس.

•

المجلدات أو األيقونات مختفية على شاشة جهاز Mac
قد ال تتمكن من رؤية المجلدات أو األيقونات على الشاشة .في حال حدوث ذلك ،اختر [( ]Viewعرض) ← [( ]Arrangeترتيب) من قائمة  Appleثم قم
بترتيب األيقونات.
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 Bالمواصفات

يقدم هذا القسم المعلومات التقنية الخاصة بأداء جهاز العرض.

[]M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X

المواصفات البصرية
رقم الطراز
نظام اإلسقاط
الدقة*1

NP-M323W
NP-M363W
NP-M403W
شريحة ® DLPأحادية ( 0.65بوصة ،نسبة العرض إلى االرتفاع )16:10
 800 × 1280بكسل ()WXGA

العدسة

ضبط يدوي لمستوى الزووم والتركيز البؤري
نسبة الزووم = 1.7
البعد البؤري  2.1–1.7البعد البؤري =  29.0–17.5مم
 270وات تيار متردد
 225وات تيار متردد
 250وات تيار متردد
( 218وات في النمط
( 171وات في النمط
( 190وات في النمط
( NORMALعادي)) ( NORMALعادي)) ( NORMALعادي))
( 135وات في النمط
( 150وات في النمط
( 162وات في النمط
اقتصادي)
اقتصادي)
اقتصادي)

المصباح

خرج الضوء*

3*2

نسبة التباين*3
(أبيض بالكامل :أسود بالكامل)

 3200لومن
 3600لومن
 4000لومن
( NORMALعادي)( NORMAL %81 :عادي)%76 :
( ECOاقتصادي)4* %60 :
 1:10000مع تشغيل ( DYNAMIC CONTRASTالتباين الديناميكي)

NP-M283X NP-M323X NP-M363X NP-M403X
شريحة ® DLPأحادية ( 0.55بوصة ،نسبة العرض إلى االرتفاع )4:3
 768 × 1024بكسل ()XGA

 270وات تيار
متردد
( 219وات في
النمط
NORMAL
(عادي))
( 162وات في
النمط اقتصادي)
 4000لومن
NORMAL
(عادي)%81 :

 225وات تيار
 250وات تيار
متردد
متردد
( 171وات في
( 189وات في
النمط
النمط
NORMAL
NORMAL
(عادي))
(عادي))
( 135وات في
( 150وات في
النمط اقتصادي) النمط اقتصادي)
 3200لومن
 3600لومن
( NORMALعادي)%76 :

مقاس الصورة (القطر)
مسافة اإلسقاط
(الحد األدنى  -الحد األقصى)

 300–30بوصة 0.76/م– 7.6م ()16:10
 312–29بوصة (قريب)  531–50 /بوصة (بعيد)
 7.94–0.75م (قريب)  13.5–1.28 /م (بعيد)

 300–30بوصة 7.6–0.76/م ()4:3
 369–35بوصة (قريب) 627–60 /بوصة (بعيد)
 9.37–0.89م (قريب)  15.93–1.52 /م (بعيد)

زاوية اإلسقاط

 10.5درجة (قريب)  17.6–17.5 /درجة (بعيد)

 10.5درجة (قريب)  17.6–17.5 /درجة (بعيد)

 200وات تيار
متردد
( 160وات في
النمط
NORMAL
(عادي))
( 120وات في
النمط اقتصادي)
 2800لومن

* 1تصل نسبة وحدات البكسل الفعالة إلى أكثر .%99.99
* 2هذه هي قيمة خرج الضوء (باللومن) عند ضبط نمط [( ]PRESETالضبط المسبق) على [( ]HIGH-BRIGHTدرجة سطوع عالية) .إذا تم ضبط نمط [( ]PRESETالضبط
المسبق) على أي نمط آخر ،فستنخفض قيمة خرج الضوء قليالً.
* 3متوافق مع معيار األيزو ISO21118-2012
* 4الحد األقصى للطاقة يساوي تلك النسبة المستهلكة في النمط ( ECOاقتصادي).

المواصفات الكهربائية
NP-M283X
NP-M323X
NP-M363X
NP-M403X
NP-M323W
NP-M363W
NP-M403W
رقم الطراز
منافذ الدخل
عدد /RGB 1ڤيديو مركب (منفذ دخل  D-Subمزود بـ  15س ًنا) ،عدد  HDMI 2من النوع أ ( ،19Pمنفذ توصيل ® )HDMIمدعوم بواسطة ،5*HDCP
عدد  1ڤيديو ( ،)RCAعدد  × 1منفذ صوت ( RCAيسار/يمين) ،عدد  1منفذ صوت استريو صغير
عدد ( RGB 1منفذ  D-Subمزود بـ  15س ًنا) ،عدد  1منفذ خرج صوت استريو صغير
منافذ الخرج
عدد  1منفذ تحكم في الحاسب اآللي ( D-Subمزود بـ  9سنون)
التحكم في الحاسب اآللي
منفذ شبكة االتصال المحلية السلكية عدد )10BASE-T/100BASE-TX( RJ-45 1
( IEE 802.11 b/g/nيتطلب وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف )USB
منفذ شبكة االتصال المحلية
الالسلكية (اختياري)
عدد  1من النوع أ ،عدد  1من النوع ب
منفذ USB
عدد  1منفذ دخل صوت أحادي صغير
دخل الميكروفون
معالجة اإلشارة بقدرة  10بت ( 1.07مليار لون) (وحدة  ،USB-Aشبكة اتصال محلية 16.7 :مليون لون)
عرض األلوان

*( HDMI® 5األلوان الداكنة ،تزامن الشفاه ،ثالثي األبعاد) مع HDCP
ما هي تقنية HDCP/HDCP؟
 HDCPهي اختصار لعبارة حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي .وتمثل حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي ( )HDCPالنظام الذي يهدف إلى منع
النسخ غير القانوني لبيانات الڤيديو التي يتم إرسالها عبر وسيلة توصيل وسائط متعددة عالية الدقة (.)HDMI
وإذا لم تتمكن من مشاهدة المادة عبر منفذ دخل  ،HDMفهذا ال يعني بالضرورة أن جهاز العرض ال يعمل على النحو الصحيح .ونظرً ا لتطبيق نظام  ،HDCPقد يكون المحتوى في
بعض الحاالت محميًا بموجب نظام  ،HDCPوربما ال يتم عرضه حسب قرار/نية مطبقي نظام HDCP(شركة .)Digital Content Protection,LLC
الڤيديو :األلوان الداكنة؛ -12/10/8بت( LipSync ،تزامن الشفاه)
الصوت ،LPCM :حتى  2قناة ،معدل العينة  48/44.1/32كيلوهرتز ،بت العينة -24/20/16بت
* 6يتم عرض الصورة ذات درجة الدقة األعلى أو األقل من درجة الدقة األصلية لجهاز العرض ُ
(طرز /M403X/M363X/ 768 × 1024 :M403W/M363W/M323W
 )800 × 1280 :M323X/M283Xبواسطة برنامج .Advanced AccuBlend
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NP-M283X
NP-M323X
NP-M363X
NP-M403X
NP-M323W
NP-M363W
NP-M403W
رقم الطراز
اإلشارات المتوافقة*6
تناظريVGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/ :
"WUXGA/Mac13"/Mac16"/Mac 19"/Mac 21"/Mac 23
ڤيديو مركب 60(480i/480p/720p/1080i :هرتز) 50( 576i/576p/1080i ،هرتز) DVD ،متدرج ( 60/50هرتز)
رقميVGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/HDTV (1080p)/ :
)HDTV (1080i)/HDTV (720p)/SDTV(480p)/SDTV(576p)/SDTV(480i)/SDTV(576i
ثالثي األبعاد :بالنسبة  ،WXGA/720 × 1280/PC XGAبالنسبة  ،)Video SDTV (480iبالنسبة ( HDMI-1.4a 720pتعبئة اإلطار)/
( 1080pتعبئة اإلطار)( 1080i/تجانب (نصف))( 720p/أعلى وأسفل)( 1080p/أعلى وأسفل)
 540خط تليفزيونيNTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 :
دقة الصور األفقية
 300خط تلفزيونيSECAM :
أفقي :من  15إلى  100كيلوهرتز ( 24 :RGBكيلوهرتز أو أعلى)
معدل المسح
رأسي :من  50إلى  120هرتز ( :HDMIمن  50إلى  85هرتز)
تزامن منفصل
توافق التزامن
 20وات (أحادية الصوت)
السماعة المدمجة
 240-100فولت تيار متردد 60/50 ،هرتز
متطلبات الطاقة
تيار الدخل
 3.9أمبير 1.6/أمبير  3.6أمبير 1.5/أمبير  3.3أمبير 1.4/أمبير  3.9أمبير 1.6/أمبير  3.6أمبير 1.5/أمبير  3.3أمبير 1.4/أمبير  3.0أمبير 1.2/أمبير
 255وات
 283وات
 316وات
 338وات
 283وات
 316وات
استهالك الطاقة إيقاف  338 ECOوات
( 130-100فولت) ( 130-100فولت) ( 130-100فولت) ( 130-100فولت) ( 130-100فولت)
( MODEالنمط ( 130-100فولت) ( 130-100فولت)
(القيمة
 242وات
 269وات
 301وات
 320وات
 269وات
 301وات
 320وات
االقتصادي)
النموذجية)
( 240-200فولت) ( 240-200فولت) ( 240-200فولت) ( 240-200فولت) ( 240-200فولت)
( 240-200فولت) ( 240-200فولت)
 207وات
 218وات
 240وات
 276وات
 218وات
 240وات
 276 NORMALوات
( 130-100فولت) ( 130-100فولت) ( 130-100فولت) ( 130-100فولت) ( 130-100فولت)
( 130-100فولت) ( 130-100فولت)
(عادي)
 197وات
 208وات
 229وات
 264وات
 208وات
 229وات
 264وات
( 240-200فولت) ( 240-200فولت) ( 240-200فولت) ( 240-200فولت) ( 240-200فولت)
( 240-200فولت) ( 240-200فولت)
 205وات
 221وات
 186وات
 205وات
 221وات
ECO
 170وات
 186وات
( 130-100فولت) ( 130-100فولت)
(اقتصادي)
( 130-100فولت) ( 130-100فولت) ( 130-100فولت) ( 130-100فولت) ( 130-100فولت)
 197وات
 210وات
 179وات
 197وات
 210وات
 162وات
 179وات
( 240-200فولت) ( 240-200فولت)
( 240-200فولت) ( 240-200فولت) ( 240-200فولت) ( 240-200فولت) ( 240-200فولت)
 2.6 STANDBYوات ( 130-100فولت) 2.9/وات ( 240-200فولت)
(NETWORK
)STANDBY
(نمط االستعداد
(استعداد الشبكة))
 0.15 STANDBYوات ( 130-100فولت) 0.32/وات ( 240-200فولت)
)(NORMAL
(نمط االستعداد
(عادي))

المواصفات الميكانيكية
رقم الطراز
التركيب
التوجيه
األبعاد
الوزن

NP-M323W
NP-M363W
NP-M403W
سطح المكتب/أمامي ،سطح المكتب/خلفي ،السقف/أمامي ،السقف/خلفي

NP-M403X

NP-M363X

NP-M323X

NP-M283X

 14.5بوصة (عرض) ×  3.8بوصة (ارتفاع) ×  11.3بوصة (عمق)  368/مم (عرض) ×  97.5مم (ارتفاع) ×  286مم (عمق)
(باستثناء النتوءات)
 7.5رطل 3.4/كجم
 7.5رطل 3.4/كجم  7.7رطل 3.5/كجم
 7.7رطل 3.5/كجم

االعتبارات البيئية

درجات حرارة التشغيل :من  41إلى  104درجة فهرنهايت (من  5إلى  40درجة مئوية)
(يتم اختيار النمط ( ECOاقتصادي) تلقائيًا عند درجة حرارة  95إلى  104درجة فهرنهايت 35/إلى  40درجة مئوية)
نسبة الرطوبة تتراوح ما من %20إلى ( %80في حالة عدم التكثيف)
درجات حرارة التخزين :من  14إلى  122درجة فهرنهايت ( 10-إلى  50درجة مئوية)
نسبة الرطوبة تتراوح ما من %20إلى ( %80في حالة عدم التكثيف)
ارتفاع التشغيل :من  0إلى 2400م 3000/قدم (اضبط [( ]FAN MODEنمط المروحة) على [( ]HIGH ALTITUDEاالرتفاع العالي) عند استخدام
جهاز العرض على أوضاع ارتفاع تصل إلى حوالي  1700متر 5500/قدم أو أكثر.

اللوائح

متوافق مع ( )UL 60950-1, CSA 60950-1المُصدق عليها من قبل UL/C-UL
متوافق مع متطلبات  DOC Canadaالفئة ب
متوافق مع متطلبات  FCCالفئة ب
متوافق مع متطلبات  AS/NZS CISPR.22الفئة ب
متوافق مع توجيه )EN61000-3-3 ،EN61000-3-2 ،EN55024 ،EN55022( EMC Directive
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[]M353WS/M303WS/M333XS

المواصفات البصرية
رقم الطراز
نظام اإلسقاط
الدقة*
العدسة

1

المصباح
خرج الضوء*3*2
نسبة التباين*3
(أبيض بالكامل :أسود بالكامل)
مقاس الصورة (القطر)
مسافة اإلسقاط
(الحد األدنى  -الحد األقصى)
زاوية اإلسقاط

NP-M303WS
NP-M353WS
شريحة ® DLPأحادية ( 0.65بوصة ،نسبة العرض إلى االرتفاع )16:10
 800 × 1280بكسل ()WXGA
ضبط رقمي لمستوى الزووم الرقمي وضبط يدوي للتركيز البؤري
نسبة الزووم الرقمي = 1.2
البعد البؤري–2.4البعد البؤري =  6.5مم
 225وات تيار متردد
 270وات تيار متردد
( 219وات في النمط ( NORMALعادي)) ( 171وات في النمط ( NORMALعادي))
( 135وات في النمط ( ECOاقتصادي))
( 162وات في النمط ( ECOاقتصادي))
 3000لومن
 3300لومن
( NORMALعادي)%76 :
( NORMALعادي)%81 :
( ECOاقتصادي)4* %60 :
 1:10000مع تشغيل ( DYNAMIC CONTRASTالتباين الديناميكي)

NP-M333XS
شريحة ® DLPأحادية ( 0.55بوصة ،نسبة
العرض إلى االرتفاع )3:4
 768 × 1024بكسل ()XGA

 270وات تيار متردد
( 219وات في النمط ( NORMALعادي))
( 162وات في النمط ( ECOاقتصادي))
 3000لومن
( NORMALعادي)%81 :

 150–60بوصة 1.52/م– 3.81م ()10:16
 58.3–22.2بوصة 1.48–0.57/م

 150–60بوصة 3.81–1.52/م ()3:4
 69.2–26.6بوصة 1.76–0.68/م

°40,9–°40,7

°40,8–°40,7

* 1تصل نسبة وحدات البكسل الفعالة إلى أكثر .%99.99
* 2هذه هي قيمة خرج الضوء (باللومن) عند ضبط نمط [( ]PRESETالضبط المسبق) على [( ]HIGH-BRIGHTدرجة سطوع عالية) .إذا تم ضبط نمط [( ]PRESETالضبط
المسبق) على أي نمط آخر ،فستنخفض قيمة خرج الضوء قليالً.
* 3متوافق مع معيار األيزو ISO21118-2012
* 4الحد األقصى للطاقة يساوي تلك النسبة المستهلكة في النمط ( ECOاقتصادي).

المواصفات الكهربائية
رقم الطراز
منافذ الدخل
منافذ الخرج
التحكم في الحاسب اآللي
منفذ شبكة االتصال المحلية
السلكية
منفذ شبكة االتصال المحلية
الالسلكية (اختياري)
منفذ USB
دخل الميكروفون
عرض األلوان
6
اإلشارات المتوافقة*

دقة الصور األفقية
معدل المسح

NP-M333XS
NP-M303WS
NP-M353WS
عدد /RGB 1ڤيديو مركب (منفذ دخل  D-Subمزود بـ  15س ًنا) ،عدد  HDMI 2من النوع أ ( ،19Pمنفذ توصيل ® )HDMIمدعوم بواسطة ،5*HDCP
عدد  1ڤيديو ( ،)RCAعدد  × 1منفذ صوت ( RCAيسار/يمين) ،عدد  1منفذ صوت استريو صغير
عدد ( RGB 1منفذ  D-Subمزود بـ  15س ًنا) ،عدد  1منفذ خرج صوت استريو صغير
عدد  1منفذ تحكم في الحاسب اآللي ( D-Subمزود بـ  9سنون)
عدد )10BASE-T/100BASE-TX( RJ-45 1
( IEE 802.11 b/g/nيتطلب وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف )USB
عدد  1من النوع أ ،عدد  1من النوع ب
عدد  1منفذ دخل صوت أحادي صغير
معالجة اإلشارة بقدرة  10بت ( 1.07مليار لون) (وحدة  ،USB-Aشبكة اتصال محلية 16.7 :مليون لون)
تناظريVGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/ :
”Full HD/WUXGA/Mac13"/Mac16"/Mac 19"/Mac 21"/Mac 23
ڤيديو مركب 60( 480i/480p/720p/1080i :هرتز) 50( 576i/576p/1080i ،هرتز) DVD ،متدرج ( 60/50هرتز)
رقميVGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/HDTV (1080p)/ :
)HDTV (1080i)/HDTV (720p)/SDTV(480p)/SDTV(576p)/SDTV(480i)/SDTV(576i
ثالثي األبعاد :بالنسبة  ،WXGA/720 × 1280/PC XGAبالنسبة  ،)Video SDTV (480iبالنسبة ( HDMI-1.4a 720pتعبئة اإلطار)/
( 1080pتعبئة اإلطار)( 1080i/تجانب (نصف))( 720p/أعلى وأسفل)( 1080p/أعلى وأسفل)
خطوط التليفزيون NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 :540
 300خط تلفزيونيSECAM :
أفقي :من  15إلى  100كيلوهرتز ( 24 :RGBكيلوهرتز أو أعلى)
رأسي :من  50إلى  120هرتز ( :HDMIمن  50إلى  85هرتز)

*( HDMI® 5األلوان الداكنة ،تزامن الشفاه ،ثالثي األبعاد) مع HDCP
ما هي تقنية HDCP/HDCP؟
 HDCPهي اختصار لعبارة حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي .وتمثل حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي ( )HDCPالنظام الذي يهدف إلى منع
النسخ غير القانوني لبيانات الڤيديو التي يتم إرسالها عبر وسيلة توصيل وسائط متعددة عالية الدقة (.)HDMI
وإذا لم تتمكن من مشاهدة المادة عبر منفذ دخل  ،HDMفهذا ال يعني بالضرورة أن جهاز العرض ال يعمل على النحو الصحيح .ونظرً ا لتطبيق نظام  ،HDCPقد يكون المحتوى في
بعض الحاالت محميًا بموجب نظام  ،HDCPوربما ال يتم عرضه حسب قرار/نية مطبقي نظام HDCP(شركة .)Digital Content Protection,LLC
الڤيديو :األلوان الداكنة؛ -12/10/8بت( LipSync ،تزامن الشفاه)
الصوت ،LPCM :حتى  2قناة ،معدل العينة  48/44.1/32كيلوهرتز ،بت العينة -24/20/16بت
* 6يتم عرض الصورة ذات درجة الدقة األعلى أو األقل من درجة الدقة األصلية لجهاز العرض ُ
(طرز )800 × 1280 :M353WS/M303WS / 768 × 1024 :M333XS
بواسطة برنامج .Advanced AccuBlend
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NP-M303WS

NP-M353WS

رقم الطراز
تزامن منفصل
توافق التزامن
 20وات (أحادية الصوت)
السماعة المدمجة
 240-100فولت تيار متردد 60/50 ،هرتز
متطلبات الطاقة
 1.4-3.3أمبير
 1.6-3.9أمبير
تيار الدخل
 283وات ()130V-100
استهالك الطاقة إيقاف  338 ECOوات ( 130-100فولت)
 269وات ()240V-200
( MODEالنمط  320وات ( 240-200فولت)
(القيمة
النموذجية)
االقتصادي)
 218وات ( 130-100فولت)
 276 NORMALوات ( 130-100فولت)
 208وات ( 240-200فولت)
 264وات ( 240-200فولت)
(عادي)
 186وات ( 130-100فولت)
 221وات ( 130-100فولت)
ECO
 179وات ( 240-200فولت)
 210وات ( 240-200فولت)
(اقتصادي)
 2.6 STANDBYوات ( 130-100فولت) 2.9/وات ( 240-200فولت)

NP-M333XS

 1.6-3.9أمبير
 338وات ()130V-100
 320وات ()240V-200
 276وات ( 130-100فولت)
 264وات ( 240-200فولت)
 221وات ( 130-100فولت)
 210وات ( 240-200فولت)

(NETWORK
)STANDBY
(نمط االستعداد
(استعداد الشبكة))
 0.15 STANDBYوات ( 130-100فولت) 0.32/وات ( 240-200فولت)
)(NORMAL
(نمط االستعداد
(عادي))

المواصفات الميكانيكية
رقم الطراز
التركيب
التوجيه
األبعاد
الوزن
االعتبارات
البيئية

اللوائح

NP-M303WS
NP-M353WS
سطح المكتب/أمامي ،سطح المكتب/خلفي ،السقف/أمامي ،السقف/خلفي

NP-M333XS

 14.5بوصة (لعرض) ×  3.9بوصة (ارتفاع) ×  11.3بوصة (عمق)  368/مم (لعرض) ×  98مم (ارتفاع) ×  286مم (عمق) (باستثناء النتوءات)
 8.2 :M353WS/M333XSرطل 3.7/كجم
 8 :M303WSرطل 3.6/كجم
درجات حرارة التشغيل :من  41إلى  104درجة فهرنهايت (من  5إلى  40درجة مئوية)
(يتم اختيار النمط ( ECOاقتصادي) تلقائيًا عند درجة حرارة  95إلى  104درجة فهرنهايت 35/إلى  40درجة مئوية)
نسبة الرطوبة تتراوح ما من %20إلى ( %80في حالة عدم التكثيف)
درجات حرارة التخزين :من  14إلى  122درجة فهرنهايت ( 10-إلى  50درجة مئوية)
نسبة الرطوبة تتراوح ما من %20إلى ( %80في حالة عدم التكثيف)
ارتفاع التشغيل :من  0إلى 2400م 8000/قدم (اضبط [( ]FAN MODEنمط المروحة) على [( ]HIGH ALTITUDEاالرتفاع العالي) عند
استخدام جهاز العرض على أوضاع ارتفاع تصل إلى حوالي  1700متر 5500/قدم أو أكثر.
متوافق مع ( )UL 60950-1, CSA 60950-1المُصدق عليها من قبل UL/C-UL
متوافق مع متطلبات  DOC Canadaالفئة ب
متوافق مع متطلبات  FCCالفئة ب
متوافق مع متطلبات  AS/NZS CISPR.22الفئة ب
متوافق مع توجيه )EN61000-3-3 ،EN61000-3-2 ،EN55024 ،EN55022( EMC Directive
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[]M403H/M323H

المواصفات البصرية
رقم الطراز
نظام اإلسقاط
الدقة*
العدسة

1

المصباح
خرج الضوء*3*2
نسبة التباين*3
(أبيض بالكامل :أسود بالكامل)
مقاس الصورة (القطر)
مسافة اإلسقاط
(الحد األدنى  -الحد األقصى)
زاوية اإلسقاط

NP-M403H
شريحة ® DLPأحادية ( 0.65بوصة ،نسبة العرض إلى االرتفاع )9:16
 1080 × 1920بكسل ()Full HD
ضبط يدوي للتركيز البؤري
نسبة الزووم الرقمي = 1.7
البعد البؤري ،3.2 -2.4البعد البؤري =  18مم  30.6 -مم
 270وات تيار متردد
( 219وات في النمط ( NORMALعادي))
( 162وات في النمط ( ECOاقتصادي))
 4000لومن
( NORMALعادي)%81 :
( ECOاقتصادي)4* %60 :
 1:10000مع تشغيل DYNAMIC CONTRAST
(التباين الديناميكي)
 300–30بوصة 0.76/م –  7.6م ()9:16
29بوصة – 319بوصة (بعد) 52/بوصة – 554بوصة (قرب)
 0.75مم – 8.10مم (بعد) 1.32/مم –  14.8مم (قرب)
( °17.9–°16,9بعد)( °10.2–°9.9/قرب)

NP-M323H

 3200لومن
 1:8000مع تشغيل DYNAMIC CONTRAST
(التباين الديناميكي)

* 1تصل نسبة وحدات البكسل الفعالة إلى أكثر .%99.99
* 2هذه هي قيمة خرج الضوء (باللومن) عند ضبط نمط [( ]PRESETالضبط المسبق) على [( ]HIGH-BRIGHTدرجة سطوع عالية) .إذا تم ضبط نمط [( ]PRESETالضبط
المسبق) على أي نمط آخر ،فستنخفض قيمة خرج الضوء قليالً.
* 3متوافق مع معيار األيزو ISO21118-2012
* 4الحد األقصى للطاقة يساوي تلك النسبة المستهلكة في النمط ( ECOاقتصادي).

المواصفات الكهربائية
رقم الطراز
منافذ الدخل
منافذ الخرج
التحكم في الحاسب اآللي
منفذ شبكة االتصال المحلية
السلكية
منفذ شبكة االتصال المحلية
الالسلكية (اختياري)
منفذ USB
دخل الميكروفون
عرض األلوان
6
اإلشارات المتوافقة*

دقة الصور األفقية
معدل المسح

NP-M323H
NP-M403H
عدد /RGB 1ڤيديو مركب (منفذ دخل  D-Subمزود بـ  15س ًنا) ،عدد  HDMI 2من النوع أ ( ،19Pمنفذ توصيل ® )HDMIمدعوم بواسطة ،5*HDCP
عدد  1ڤيديو ( ،)RCAعدد  × 1منفذ صوت ( RCAيسار/يمين) ،عدد  1منفذ صوت استريو صغير
عدد ( RGB 1منفذ  D-Subمزود بـ  15س ًنا) ،عدد  1منفذ خرج صوت استريو صغير
عدد  1منفذ تحكم في الحاسب اآللي ( D-Subمزود بـ  9سنون)
عدد )10BASE-T/100BASE-TX( RJ-45 1
( IEE 802.11 b/g/nيتطلب وحدة شبكة االتصال المحلية الالسلكية المزودة بطرف )USB
عدد  1من النوع أ ،عدد  1من النوع ب
عدد  1منفذ دخل صوت أحادي صغير
معالجة اإلشارة بقدرة  10بت ( 1.07مليار لون) (وحدة  ،USB-Aشبكة اتصال محلية 16.7 :مليون لون)
تناظريVGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/ :
”Full HD/WUXGA/Mac13"/Mac16"/Mac 19"/Mac 21"/Mac 23
ڤيديو مركب 60( 480i/480p/720p/1080i :هرتز) 50( 576i/576p/1080i ،هرتز) DVD ،متدرج ( 60/50هرتز)
رقميVGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/HDTV (1080p)/ :
)HDTV (1080i)/HDTV (720p)/SDTV(480p)/SDTV(576p)/SDTV(480i)/SDTV(576i
ثالثي األبعاد :بالنسبة  ،WXGA/720 × 1280/PC XGAبالنسبة  ،)Video SDTV (480iبالنسبة ( HDMI-1.4a 720pتعبئة اإلطار)/
( 1080pتعبئة اإلطار)( 1080i/تجانب (نصف))( 720p/أعلى وأسفل)( 1080p/أعلى وأسفل)
خطوط التليفزيون NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 :540
 300خط تلفزيونيSECAM :
أفقي :من  15إلى  100كيلوهرتز ( 24 :RGBكيلوهرتز أو أعلى)
رأسي :من  50إلى  120هرتز ( :HDMIمن  50إلى  85هرتز)

*( HDMI® 5األلوان الداكنة ،تزامن الشفاه ،ثالثي األبعاد) مع HDCP
ما هي تقنية HDCP/HDCP؟
 HDCPهي اختصار لعبارة حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي .وتمثل حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي ( )HDCPالنظام الذي يهدف إلى منع
النسخ غير القانوني لبيانات الڤيديو التي يتم إرسالها عبر وسيلة توصيل وسائط متعددة عالية الدقة (.)HDMI
وإذا لم تتمكن من مشاهدة المادة عبر منفذ دخل  ،HDMفهذا ال يعني بالضرورة أن جهاز العرض ال يعمل على النحو الصحيح .ونظرً ا لتطبيق نظام  ،HDCPقد يكون المحتوى في
بعض الحاالت محميًا بموجب نظام  ،HDCPوربما ال يتم عرضه حسب قرار/نية مطبقي نظام HDCP(شركة .)Digital Content Protection,LLC
الڤيديو :األلوان الداكنة؛ -12/10/8بت( LipSync ،تزامن الشفاه)
الصوت ،LPCM :حتى  2قناة ،معدل العينة  48/44.1/32كيلوهرتز ،بت العينة -24/20/16بت
* 6يتم عرض الصورة ذات درجة الدقة األعلى أو األقل من درجة الدقة األصلية لجهاز العرض ( )1080 × 1920بواسطة برنامج .Advanced AccuBlend
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NP-M403H

رقم الطراز
تزامن منفصل
توافق التزامن
 20وات (أحادية الصوت)
السماعة المدمجة
 240-100فولت تيار متردد 60/50 ،هرتز
متطلبات الطاقة
 1.6-3.9أمبير
تيار الدخل
استهالك الطاقة إيقاف  338 ECOوات ( 130-100فولت)
( MODEالنمط  320وات ( 240-200فولت)
(القيمة
النموذجية)
االقتصادي)
 276 NORMALوات ( 130-100فولت)
 264وات ( 240-200فولت)
(عادي)
 221وات ( 130-100فولت)
ECO
 210وات ( 240-200فولت)
(اقتصادي)
 2.6 STANDBYوات ( 130-100فولت) 2.9/وات ( 240-200فولت)

NP-M323H

(NETWORK
)STANDBY
(نمط االستعداد
(استعداد الشبكة))
 0.15 STANDBYوات ( 130-100فولت) 0.32/وات ( 240-200فولت)
)(NORMAL
(نمط االستعداد
(عادي))

المواصفات الميكانيكية
رقم الطراز
التركيب
التوجيه
األبعاد
الوزن
االعتبارات
البيئية

اللوائح

NP-M403H
سطح المكتب/أمامي ،سطح المكتب/خلفي ،السقف/أمامي ،السقف/خلفي

NP-M323H

 14.5بوصة (لعرض) ×  3.9بوصة (ارتفاع) ×  11.3بوصة (عمق)  368/مم (لعرض) ×  97.5مم (ارتفاع) ×  286مم (عمق)
(باستثناء النتوءات)
 8.2رطل 3.7/كجم
درجات حرارة التشغيل :من  41إلى  104درجة فهرنهايت (من  5إلى  40درجة مئوية)
(يتم اختيار النمط ( ECOاقتصادي) تلقائيًا عند درجة حرارة  95إلى  104درجة فهرنهايت 35/إلى  40درجة مئوية)
نسبة الرطوبة تتراوح ما من %20إلى ( %80في حالة عدم التكثيف)
درجات حرارة التخزين :من  14إلى  122درجة فهرنهايت ( 10-إلى  50درجة مئوية)
نسبة الرطوبة تتراوح ما من %20إلى ( %80في حالة عدم التكثيف)
ارتفاع التشغيل :من  0إلى 2400م 8000/قدم (اضبط [( ]FAN MODEنمط المروحة) على [( ]HIGH ALTITUDEاالرتفاع العالي) عند
استخدام جهاز العرض على أوضاع ارتفاع تصل إلى حوالي  1700متر 5500/قدم أو أكثر.
متوافق مع ( )UL 60950-1, CSA 60950-1المُصدق عليها من قبل UL/C-UL
متوافق مع متطلبات  DOC Canadaالفئة ب
متوافق مع متطلبات  FCCالفئة ب
متوافق مع متطلبات  AS/NZS CISPR.22الفئة ب
متوافق مع توجيه )EN61000-3-3 ،EN61000-3-2 ،EN55024 ،EN55022( EMC Directive

للحصول على المزيد من المعلومات ،قم بزيارة المواقع اإللكترونية التالية:
الواليات المتحدةhttp://www.necdisplay.com/ :
أوروباhttp://www.nec-display-solutions.com/ :
أي مكان في العالمhttp://www.nec-display.com/global/index.html :
للحصول على معلومات عن الملحقات االختيارية ،يرجى زيارة موقعنا أو االطالع على الكتيب.
المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.
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 Cأبعاد الحاوية

[]M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X/M403H/M323H
الوحدة :مم (بوصة)

)291 (11.46
)368 (14.5

مركز العدسة

)80 (3.15

)108 (4.3

)98 (3.9

)107.5 (4.23

)200 (7.87

مركز العدسة

)130 (5.12

)150 (5.91

فتحات للتثبيت في السقف

)175 (6.89
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][M353WS/M303WS/M333XS

الوحدة :مم (بوصة)

)286(11.3

)291 (11.5

)368 (14.5

مركز العدسة

)80 (3.2

)108 (4.3

)98 (3.9

)134 (5.3

)200 (7.9

مركز العدسة

)130 (5.2

)150 (5.9

فتحات للتثبيت في السقف

)175 (6.9
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تثبيت غطاء الكبل االختياري ()NP05CV
يتوفر غطاء الكبل االختياري ( )NP05CVلتغطية الكبالت.

تنبيه:
• تأكد من إحكام تثبيت المسامير بعد تثبيت غطاء الكبل .إذ قد يؤدي اإلخفاق في ذلك إلى خروج الكبل وسقوطه ،مما قد يتسبب في تلف الغطاء أو وقوع إصابات.
• تجنب وضع أكثر من كبل داخل غطاء الكبالت .إذ قد يؤدي تراكم الكبالت داخل الغطاء إلى تلف كبل الطاقة مما قد يتسبب في نشوب حريق.
• تجنب استخدام القوة المفرطة مع غطاء الكبل .إذ قد يؤدي ذلك إلى تلف غطاء الطاقة مما قد يتسبب في حدوث إصابات.

تركيب غطاء الكبل
ركب غطاء الكبل بعد تثبيت جهاز العرض على السقف وبعد توصيل الكبالت.
األدوات الالزمة لتركيب الغطاء:
• مفك براغي فيليبس (مع الرأس)

 -1احرص على محاذاة لسانين من األلسنة الموجودة خارج غطاء الكبل مع تجاويف جهاز العرض وادفع الطرف العلوي.
• في الوقت نفسه يدخل اللسانان الموجودان داخل غطاء الكبل داخل التجاويف المقابلة في جهاز العرض.
مالحظة:
• احرص على عدم إدخال الكبالت بين غطاء الكبل وجهاز العرض.
 -2أحكم ربط مسامير غطاء الكبل.
• تأكد من إحكام ربط المسامير.
2
1

2

1

إزالة غطاء الكبل
 -1فك مسامير غطاء الكبل حتى يتحرر مفك براغي فيليبس تمامًا.
1

1

 -2انزع غطاء الكبل.
ادفع غطاء الكبل برفق ودوره إلى أن يتحرر.
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 Dتوزيعات سنون منفذ توصيل دخل الحاسب اآللي من نوع D-Sub
منفذ توصيل  D-Subصغير مزود بـ  15س ًنا
١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥
٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
١ ٢ ٣ ٤ ٥

مستوى اإلشارة
إشارة الڤيديو( 0.7Vp-p :تناظرية)
إشارة التزامن :مستوى TTL

رقم السن
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

إشارة ( RGBتناظرية)

أحمر
أخصر أو تزامن مع اللون األخضر
أزرق
مؤرض
مؤرض
أحمر مؤرض
أخضر مؤرض
أزرق مؤرض
منفذ توصيل سريع
إشارة التزامن مؤرضة
ال يوجد اتصال
بيانات ثنائية االتجاه ()SDA
التزامن األفقي أو التزامن المؤلف
التزامن العمودي
ساعة البيانات

( COMPUTER INدخل الحاسب اآللي)
مالحظة :دبوس رقم  12و 15من أجل وظيفة .DDC/CI
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 Eقائمة إشارات الدخل المتوافقة
 RGBتناظرية
اإلشارة
VGA
SVGA
XGA
WXGA

Quad-VGA
SXGA
SXGA+
WXGA+
WXGA++
UXGA
WSXGA+
HD
Full HD
WUXGA
 13 MACبوصة
 16 MACبوصة
 19 MACبوصة
 21 MACبوصة
 23 MACبوصة

HDMI
الدقة
(النقاط)
480 × 640
600 × 800
768 × 1024
768 × 1280
800 × 1280
768 × 1360
768 × 1366
960 × 1280
1024 × 1280
1050 × 1400
900 × 1440
900 × 1600
1200 × 1600
1050 × 1680
720 × 1280
1080 × 1920
1200 × 1920
480 × 640
624 × 832
768 × 1024
870 × 1152
1024 × 1280

*
*
2
*
*3
3
*
1
2

*
*

3
4

*

5

نسبة العرض إلى
االرتفاع
3:4
3:4
3:4
9:15
10:16
9:16
9:16
3:4
4:5
3:4
10:16
9:16
3:4
10:16
9:16
9:16
10:16
3:4
3:4
3:4
3:4
4:5

معدل التحديث
(هرتز)
85/75/72/60
85/75/72/60/56
85/75/70/60
60
60
60
60
75/60
75/60
60
60
60
60
60
60
60
60
67
75
75
75
65

نسبة العرض إلى
االرتفاع
9:16
9:16
9:16
9:16/3:4
9:16/3:4
9:16/3:4
9:16/3:4

معدل التحديث
(هرتز)
60/50
60/50
60/50
60
50
60
50

نسبة العرض إلى
االرتفاع
3:4
3:4
3:4
3:4

معدل التحديث
(هرتز)
60
50
60
50

اإلشارة
VGA
SVGA
XGA
WXGA

Quad-VGA
SXGA
SXGA+
WXGA+
WXGA++
WSXGA+
)HDTV (1080p
)HDTV (1080i
)HDTV (720p
)SDTV (480p
)SDTV (576p
)SDTV (480i
)SDTV (576i

اإلشارة
)HDTV (1080p
)HDTV (1080i
)HDTV (720p
)SDTV (480p
)SDTV (576p
)SDTV (480i
)SDTV (576i

التنسيق
1920
1920
1280
720
720
720
720

× * 1080
× 6* 1080
× 720
× 480
× 576
× 480
× 576

اإلشارة

NTSC
PAL
PAL60
SECAM

2

*
6
*
6

الدقة
(النقاط)

بالنسبة إلشارة الحاسب اآللي *7
1024
XGA
1280
HD
1280
WXGA
)HDTV (1080p
1920
بالنسبة إلشارة الڤيديو *10
)SDTV (480i
480 × 720

×
×
×
×

9:16/3:4

50

نسبة العرض إلى
االرتفاع

معدل التحديث
(هرتز)

3:4
9:16
10:16
9:16

120/8* 60
9* 120/8* 60
9* 120/8* 60
60

768
720
800
1080

9:16/3:4

60

نسبة العرض إلى
االرتفاع

معدل التحديث
(هرتز)

9:16
9:16

24/23,98
60/59,94/50

9:16

60/59,94/50

9:16
9:16

24/23,98
60/59,94/50

*9

 HDMIثالثية األبعاد

الڤيديو المؤلف
اإلشارة

*
*
2
*
1

ثالثية األبعاد

ڤيديو مركب
6

الدقة
(النقاط)
480 × 640
600 × 800
768 × 1024
768 × 1280
800 × 1280
768 × 1366
960 × 1280
1024 × 1280
1050 × 1400
900 × 1440
900 × 1600
1050 × 1680
1080 × 1920
1080 × 1920
720 × 1280
480 × 720
576 × 720
480 × 720
()1440
576 × 720
()1440

نسبة العرض إلى
االرتفاع
3:4
3:4
3:4
9:15
10:16
9:16
3:4
4:5
3:4
10:16
9:16
10:16
9:16
9:16
9:16
9:16/3:4
9:16/3:4
9:16/3:4

معدل التحديث
(هرتز)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60/50
60/50
60/50
60
50
60

الدقة
اإلشارة
(النقاط)
التركيب( FRAME PACKING :تعبئة اإلطار)
1080 × 1920
1080p
720 × 1280
720p
التركيب :تجانب (نصفي)
1080 × 1920
1080i
التركيب( TOP AND BOTTOM :أعلى وأسفل)
1080 × 1920
1080p
720 × 1280
720p

* 1الدقة األصلية بطراز (M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS) XGA
* 2الدقة األصلية بطراز )M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS( WXGA
* 3قد يخفق جهاز العرض في عرض تلك اإلشارات على نحو صحيح عند اختيار نمط [( ]AUTOتلقائي) مع [( ]ASPECT RATIOنسبة العرض إلى االرتفاع) في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.
اإلعداد االفتراضي الخاص بالمصنع هو [( ]AUTOتلقائي) مع [( ]ASPECT RATIOنسبة العرض إلى االرتفاع) .لعرض تلك اإلشارات ،حدد [ ]9:16إلعداد [( ]ASPECT RATIOنسبة العرض إلى االرتفاع).
*( WXGA MODE 4نمط ( OFF :)WXGAإيقاف)
*( WXGA MODE 5نمط ( ON :)WXGAتشغيل)
* 7إشارات  HDMIمشمولة.
		
* 6الدقة األصلية بطراز M403H/M323H
* 8اإلشارات بتردد  60هرتز مدعومة لتنسيقات التجانب ،وأعلى وأسفل ،واإلطارات المتتابعة.
* 9اإلشارات بتردد  120هرتز مدعومة لتنسيق اإلطارات المتتابعة فقط.
* 10إشارة الڤيديو ( )SDTV 480iمدعومة لتنسيق اإلطارات المتتابعة فقط.

مالحظة:
• يتم عرض الصورة ذات درجة الدقة األعلى أو األقل من درجة الدقة األصلية لجهاز العرض (الطرازات × 1024 :M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS
 )1080 × 1920 :M403H/M323H / 800 × 1280 :M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS / 768بواسطة برنامج .Advanced AccuBlend
• يعد التزامن مع اللون األخضر وإشارات التزامن المؤلف غير مدعومين.
• قد ال يتم عرض أية إشارات أخرى على نحو صحيح بخالف تلك المذكورة في الجدول السابق .وفي حال حدوث ذلك ،قم بتغيير معدل التحديث أو الدقة في الحاسب
اآللي .لمعرفة الخطوات ،راجع قسم التعليمات الخاص بخصائص العرض للحاسب اآللي.
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 Fرموز التحكم في الحاسب اآللي وتوصيل الكبالت
رموز التحكم في الحاسب اآللي

بيانات الرمز

الوظيفة
التشغيل

02H

00H

00H

00H

00H

02H

إيقاف التشغيل

02H

01H

00H

00H

00H

03H

اختيار دخل الحاسب اآللي

02H

03H

00H

00H

02H

01H

01H

09H

اختيار دخل HDMI 1

02H

03H

00H

00H

02H

01H

A1H

A9H

اختيار دخل HDMI 2

02H

03H

00H

00H

02H

01H

A2H

AAH

اختيار دخل الڤيديو

02H

03H

00H

00H

02H

01H

06H

0EH

اختيار دخل وحدة USB-A

02H

03H

00H

00H

02H

01H

1FH

27H

اختيار دخل شبكة االتصال المحلية

02H

03H

00H

00H

02H

01H

20H

28H

اختيار دخل وحدة USB-B

02H

03H

00H

00H

02H

01H

22H

2AH

تشغيل كتم الصورة

02H

10H

00H

00H

00H

12H

إيقاف كتم الصورة

02H

11H

00H

00H

00H

13H

تشغيل كتم الصوت

02H

12H

00H

00H

00H

14H

إيقاف كتم الصوت

02H

13H

00H

00H

00H

15H

مالحظة :اتصل بالموزع المحلي للحصول على قائمة كاملة برموز التحكم في الحاسب اآللي إذا لزم األمر.

توصيل الكبالت
بروتوكول االتصال
معدل نقل البيانات بالبود 38400.......بت في الثانية
طول البيانات 8...................بت
التماثل ..........................ال يوجد تماثل
بت التوقف  1.....................بت
تشغيل/إيقاف ................ Xال يوجد
إجراءات االتصال .............ازدواج كلي

مالحظة :قد يكون من األفضل استخدام معدل بود بطئ عند تشغيل الكبالت الطويلة ،وذلك حسب حالة الجهاز المستخدَم.

منفذ توصيل التحكم في الحاسب اآللي ( D-SUBمزود بـ  9سنون)
إلى  TxDبالحاسب اآللي
إلى  RxDبالحاسب اآللي
إلى  GNDبالحاسب اآللي

٥

٤
٩

٣
٨

٢
٧

١
٦

إلى  RTSبالحاسب اآللي
إلى  CTSبالحاسب اآللي

مالحظة  :1السنون  1و 4و 6و 9غير مستخدمة.
مالحظة  :2ضع الرابطين “طلب إرسال” ( )RTSو“جاهز لإلرسال” ( )CTSمعًا على طرفيّ الكبل لتسهيل توصيله.
مالحظة  :3من جانبنا ،ننصح بضبط سرعة االتصال في قوائم جهاز العرض على  9600بت في الثانية عند تشغيل الكبالت الطويلة.
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 Gقائمة التحقق الخاصة باستكشاف األعطال وإصالحها

قبل االتصال بالموزع أو بفنييِّ الصيانة ،يرجى الرجوع إلى القائمة التالية للتأكد من ضرورة اإلصالحات ،واالطالع أيضًا على قسم “استكشاف األعطال وإصالحها”
في دليل االستخدام؛ حيث تساعدنا قائمة التحقق الواردة أدناه في حل المشكلة بصورة أكثر فاعلية.
* اطبع هذه الصفحة والصفحة التالية للتأشير على اإلجابات.
تكرار الحدوث  دائمًا  أحيا ًنا (عدد المرات؟________________________)  غير ذلك (_____________)
الطاقة

عدم وصول الطاقة للجهاز (مؤشر ( POWERالطاقة) ال يضيء باللون األزرق)
راجع أيضًا “مؤشر بيان الحالة ( )STATUS( -الحالة)”.
تم إدخال مقبس كبل الطاقة بالكامل في مأخذ التيار بالحائط.
نحو صحيح.
تم تركيب غطاء المصباح على ٍ
تم إعادة ضبط ساعات تشغيل المصباح بعد استبداله.
ال توجد طاقة رغم الضغط باستمرار على زر ( POWERالطاقة).

توقف الجهاز عن العمل أثناء التشغيل.
تم إدخال مقبس كبل الطاقة بالكامل في مأخذ التيار بالحائط.
نحو صحيح.
تم تركيب غطاء المصباح على ٍ
تم إيقاف وظيفة [( ]AUTO POWER OFFإيقاف تشغيل تلقائي) (فقط مع
الطرازات التي تشتمل على هذه الوظيفة).
تم إيقاف وظيفة [( ]OFF TIMERموقت اإليقاف) فقط مع الطرازات التي
تشتمل على هذه الوظيفة).

ال توجد صورة معروضة من الحاسب اآللي أو جهاز الڤيديو خاصتك على جهاز
العرض.
ال يزال يتعذر ظهور أي صورة رغم قيامك أوالً بتوصيل جهاز العرض
بالحاسب اآللي ،ثم تشغيل الحاسب اآللي.
تمكين خرج إشارة الحاسب المحمول خاصتك إلى جهاز العرض.
• ستتيح مجموعة من مفاتيح الوظائف تمكين/تعطيل شاشة العرض الخارجية.
عاد ًة ما يؤدي الضغط على مفتاح “ ”Fnمع أحد مفاتيح الوظائف االثني
عشر إلى تشغيل هذه الشاشة أو إيقاف تشغيلها.
ال توجد صورة (خلفية زرقاء أو سوداء ،ال توجد صورة).
ال يزال يتعذر ظهور أية صورة حتى في حالة الضغط على زر AUTO
( ADJUSTالضبط التلقائي).
يتعذر ظهور أية صورة رغم قيامك بتنفيذ أمر [( ]RESETإعادة الضبط)
الموجود بقائمة الجهاز.
إدخال مقبس كبل اإلشارة بالكامل داخل منفذ توصيل الدخل
تظهر رسالة على الشاشة.
( _________________________________________ )
المصدر المتصل بالجهاز متاح ونشط.
ال يزال يتعذر ظهور صورة رغم ضبط درجة السطوع و/أو التباين.
درجة دقة وتردد مصدر الدخل مدعومان من قبل جهاز العرض.

فقد بعض أجزاء الصورة.
لم يطرأ تغيير رغم قيامك بالضغط على زر ( AUTO ADJUSTالضبط
التلقائي).
لم يطرأ تغيير رقم قيامك بتنفيذ أمر ( RESETإعادة الضبط) الموجود في
قائمة الجهاز.

الصورة والصوت

الصورة معتمة للغاية.
لم يطرأ أي تغيير رغم ضبط درجة السطوع و/أو التباين.
الصورة مشوهة.
تظهر الصورة بشكل منحرف (لم يطرأ عليها تغيير رغم ضبط []KEYSTONE
(تشوه الصورة)).

غير ذلك

وحدة التحكم عن بعد ال تعمل.
ال يوجد أي حائل بين مستشعر جهاز العرض ووحدة التحكم عن بعد.
جهاز العرض قريب من مصدر إضاءة فلورسنت والذي يمكنه التشويش على
أجهزة التحكم عن البعد التي تعمل باألشعة تحت الحمراء.
البطاريات جديدة ولم يتم تركيبها بصورة عكسية.
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إزاحة الصورة في اتجاه عمودي أو أفقي.
نحو صحيح.
على
اآللي
الحاسب
إلشارة
تم ضبط الوضع األفقي والعمودي
ٍ
درجة دقة وتردد مصدر الدخل مدعومان من قبل جهاز العرض.
بعض وحدات البكسل مفقودة.
اهتزاز الصورة.
لم يطرأ تغيير رغم قيامك بالضغط على زر ( AUTO ADJUSTالضبط
التلقائي).
لم يطرأ تغيير رقم قيامك بتنفيذ أمر ( RESETإعادة الضبط) الموجود في
قائمة الجهاز.
تظهر الصورة مهتزة أو ذات لون متغير في إشارة الحاسب اآللي.
لم يطرأ تغير رغم قيامك بتغيير [( ]FAN MODEنمط المروحة) من
[( ]HIGH ALTITUDEاالرتفاع العالي) إلى [( ]AUTOتلقائي).
الصورة غير واضحة أو خارج نطاق التركيز البؤري.
لم يطرأ تغيير رغم التحقق من دقة إشارات الحاسب اآللي وتغييرها إلى دقة
إشارات جهاز العرض األصلية.
لم يطرأ تغيير رغم قيامك بضبط التركيز البؤري.
ال يوجد صوت.
نحو
تم توصيل كبل الصوت في منفذ دخل الصوت بجهاز العرض على
ٍ
صحيح.
لم يطرأ تغيير رغم قيامك بضبط مستوى الصوت.
تم توصيل ( AUDIO OUTخرج الصوت) بجهاز الصوت (فقط في
الطرازات المزودة بمنفذ توصيل ( AUDIO OUTخرج الصوت)).
األزرار الموجودة بجهاز العرض ال تعمل ( فقط في الطرازات المزودة بوظيفة
[( ]CONTROL PANEL LOCKقفل لوحة التحكم)).
لم يتم تشغيل وظيفة [( ]CONTROL PANEL LOCKقفل لوحة التحكم)
أو تم تعطيلها من القائمة.
ال يعمل الجهاز رغم قيامك بالضغط مع االستمرار على زر ( EXITخروج)
ثوان كحد أدنى.
لمدة 10
ٍ
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يرجى وصف المشكلة بالتفصيل في المساحة المبينة أدناه.

معلومات حول التطبيقات والبيئة التي يعمل فيها جهاز العرض
بيئة التركيب

جهاز العرض

			
مقاس الشاشة:

رقم الطراز:
الرقم التسلسلي:

نوع الشاشة:

تاريخ الشراء:
( Eco Modeالنمط االقتصادي):

التوجيه:

( OFF إيقاف)

 توصيل بكبل إطالة أو غيره (عدد األجهزة المتصلة ___________)

( ECO اقتصادي)

 توصيل ببكرة كبل طاقة أو غيرها (عدد األجهزة المتصلة
______________)

معلومات حول إشارة الدخل:
تردد التزامن األفقي
تردد التزامن العمودي

[ ] (هرتز)
أفقي

)−(  (+) 

الحاسب اآللي

عمودي )−(  (+) 

الشركة المصنعة:

 منفصل  مؤلف

نوع التزامن

رقم الطراز:

 تزامن مع اللون األخضر

حاسب آلي محمول  / حاسب آلي مكتبي 

مؤشر ( STATUSالحالة):
ضوء ثابت
ضوء وامض

 التركيب في السقف  سطح المكتب

 توصيل مباشر بمأخذ التيار الكهربائي في الحائط

( NORMAL عادي)

[ ] كيلوهرتز

قدم/بوصة/م

التوصيل بمأخذ التيار الكهربائي:

( AUTO ECO اقتصادي تلقائي)

قطبية التزامن

 شاشة بيضاء ذات سطح أملس غير المع  شاشة محببة
 شاشة استقطاب  زاوية عريضة  درجة تباين عالية

مسافة اإلسقاط		:

زمن تشغيل المصباح (بالساعات):

بوصة

 برتقالي  أخضر

الدقة األصلية:

[ ] دورة/دورات

معدل التحديث:

رقم طراز وحدة التحكم عن بعد:

مهايئ الڤيديو:
غير ذلك:

الحاسب اآللي

جهاز العرض

جهاز الڤيديو
جهاز مسجل شرائط ڤيديو ( )VCRأو مشغل أقراص  DVDأو كاميرا ڤيديو أو وحدة
ألعاب ڤيديو أو غير ذلك

مشغل أقراص DVD

الشركة المصنعة:
رقم الطراز:

كبل اإلشارة
كبل  NECقياسي أو كبل خاص بشركة مصنعة أخرى؟
رقم الطراز:

الطول:

بوصة/م

مكبر توزيع
رقم الطراز:
مفتاح التبديل
رقم الطراز:
المهايئ
رقم الطراز:
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 Hشهادة TCO

بعض ُ
الطرز في مجموعة المنتجات هذه معتمدة لدى  .TCOوتحمل جميع الطرازات المعتمدة لدى  TCOعالمة  TCOعلى لوحة المعلومات (في الجزء السفلي
من المنتج) .لالطالع على قائمة أجهزة العرض المعتمدة لدى  TCOوشهادات  TCOالخاصة بها (باللغة اإلنجليزية فقط) ،يرجي زيارة موقعنا اإللكتروني على الرابط
التاليhttp://www.nec-display.com/ap/en_projector/tco/index.html :
تعد شهادة  ،TCOالمصممة من جانب شركة  ،TCO Developmentأحد المعايير الدولية المتعلقة بالبيئة وبيئة العمل لألجهزة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.
قد نقوم في بعض األحيان بنشر قائمة الطرازات المعتمدة لدى  TCOعلى الموقع اإللكتروني الخاص بنا قبل وضع عالمة  TCOعلى المنتج .ويرجع هذا التفاوت
في التوقيت إلى تاريخ الحصول على االعتماد مقارنة بتاريخ تصنيع جهاز العرض.
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 Iيرجى تسجيل جهاز العرض الخاص بك! (للمقيمين في الواليات المتحدة وكندا والمكسيك)
يرجى استغراق الوقت الكافي لتسجيل جهاز العرض الجديد الخاص بك؛ حيث يعمل ذلك على سريان الضمان على قطع غيار محددة وضمان التشغيل وبرنامج الخدمة
.InstaCare
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  ،www.necdisplay.comوالنقر فوق ( support center/register productمركز الدعم  /تسجيل المنتج) وإرسال طلب
النموذج المكتمل عبر اإلنترنت.
وفي حال استالمنا نموذج الطلب المكتمل بالشكل الصحيح ،فإننا نقوم بإرسال خطاب تأكيد يشتمل على جميع التفاصيل التي تحتاجها لالستفادة من ضمان سريع وموثوق
به وكذلك االستفادة من برامج الخدمات المقدمة من الشركة الرائدة في هذه الصناعة؛ وهي شركة .NEC Display Solutions of America, Inc

154

حقوق الطبع والنشر والتأليف محفوظة © شركة 2015 NEC Display Solutions, Ltd.

7N952231

