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ینمیا
عالمت صاعقه با يک پيکان در نوک که درون مثلث متساوی االضالع قرار دارد، برای اين است که به کاربر اخظار دهد 

“ولتاژ خطرناک” بدون عايق درون محفظه دستگاه موجود است و قدرت آن به اندازه ای است که خطر برق گرفتگی برای فرد 
ايجاد نمايد.

عالمت تعجب درون مثلث متساوی االضالع نشان دهنده اخطار به کاربر در مورد وجود دستورالعمل های مهمی برای کارکرد و 
نگهداری )سرويس( در دفترچه های همراه دستگاه است.

لطفاً تمامی هشدارها، اقدامات احتياطی و اصول نگهداری پيشنهاد شده در اين دفترچه راهنمای کاربر را دنبال کنيد.

دستورالعمل های ايمنی مهم

 .  	RG2 ،مستقيماً به نور اشعه نگاه نکنيد

 

.RG2 IEC 62471-5:2015 ،همانند ساير منابع نور، هرگز به نور مستقيم اشعه نگاه نکنيد

اين پروژکتوراز نوع محصول ليزری کالس يک IEC 60825-1:2014 و گروه خطر دو با الزامات IEC 62471-5:2015	  می باشد.

	 هشدار داده می شود که مراقب کودکان باشيد و هرگز اجازه ندهيد که در هر فاصله ای از پروژکتور، به پرتو پروژکتور خيره شوند.

	  هشدار داده می شود که هنگام استفاده از کنترل از راه دور برای روشن کردن پروژکتور، در حالی که در جلوی لنز تصوير هستيد، احتياط کنيد.

	 به کاربر هشدار داده می شود تا از استفاده از وسايل کمکی نوری مانند دوربين دوچشمی يا تلسکوپ در داخل پرتو خودداری کند.

	 جلوی شکاف های تهويه دستگاه را نگيريد. برای اطمينان از عملکرد صحيح پروژکتور و برای محافظت در برابر گرم شدن بيش از حد دستگاه، 
توصيه می شود پروژکتور را در محلی نصب کنيد که تهويه و گردش هوا در آن مسدود نباشد. به عنوان مثال، پروژکتور را روی يک سطح شلوغ 

قرار ندهيد. پروژکتور را درون فضای بسته ای همچون قفسه کتاب يا کابينت که جريان هوا در آن گردش ندارد، نگذاريد.

	 برای کاهش خطر آتش سوزی و/يا برق گرفتگی، پروژکتور را در معرض باران يا رطوبت قرار ندهيد. در نزديکی منابع حرارتی مانند رادياتور، 
بخاری، اجاق گاز، يا هر دستگاه ديگری مانند تقويت کننده که از خود گرما منتشر می کند، نصب نکنيد.

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

	 در شرايط زير از آن استفاده نکنيد:

در محيط های شديداً گرم، سرد يا شرجی – 
)i( اطمينان حاصل کنيد که دمای اتاق بين 5 تا 40 درجه سانتيگراد )41 تا 104 درجه فارنهايت( باشد

)ii( رطوبت نسبی بين 10 تا 85 درصد است
در محيط های دارای گردوخاک بيش از حد. – 

نزديک هر وسيله ای که ميدان مغناطيسی قوی توليد می کند. – 
در معرض تابش مستقيم آفتاب. – 

	 در صورتی که دستگاه در قسمت بدنه آسيب يا صدمه ديده است، از آن استفاده نکنيد. آسيب/سوء استفاده فيزيکی شامل موارد زير است )اما محدود به 
اين موارد نمی شود(:

دستگاه افتاده باشد. – 
سيم برق يا دو شاخه صدمه ديده باشد. – 
روی پروژکتور مايعات ريخته باشد. – 

پروژکتور در معرض باران يا رطوبت بوده است. – 
شيئی به درون پروژکتور افتاده است يا چيزی درون آن شل شده است. – 

	 پروژکتور را روی يک سطح ناپايدار قرار ندهيد. ممکن است پروژکتور سقوط کند و منجر به آسيب شود يا ممکن است پروژکتور آسيب ببيند.
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	 نور خروجی از لنزهای پروژکتور را در هنگام کار مسدود نکنيد. نور جسم را گرم می کند و باعث ذوب شدن، سوختن يا آتش سوزی می شود.

	 لطفاً پروژکتور را باز يا قطعات آن را پياده نکنيد، زيرا ممکن است باعث بروز برق گرفتگی شود.

	 برای مشاهده عاليم مربوط به ايمنی، بدنه دستگاه را ببينيد.

	 دستگاه را تنها پرسنل تعميرات مناسب بايد تعمير کنند.

	 تنها از ضمايم/لوازم فرعی تعيين شده توسط توليد کننده استفاده نماييد.

	 در حين کار، مستقيم به لنز پروژکتور نگاه نکنيد. نور شديد ممکن است به چشمان شما آسيب برساند.

	 اين پروژکتور عمر منبع نور را خودش تشخيص می دهد.

	 پيش از تميز کردن دستگاه، ان را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشيد.

	 برای تميز کردن محفظه نمايشگر از يک پارچه خشک نرم با مواد شوينده ماليم استفاده کنيد. از پاک کننده های ساينده، واکس ها يا حالل ها برای تميز 
کردن دستگاه استفاده نکنيد.

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

	 پروژکتور را در مکان هايی که ممکن است در معرض تکان يا شوک قرار گيرد، نصب نکنيد.

	 با دست برهنه به لنز دست نزنيد.

	 قبل از کنار گذاشتن، باتری/باتری ها را از کنترل از راه دور خارج کنيد. اگر باتری/باتری ها برای مدت طوالنی در کنترل از راه دور باقی بمانند، 
ممکن است نشت کنند.

	 از پروژکتور در مکان هايی که ممکن است دود روغن يا سيگار وجود داشته باشد استفاده يا نگهداری نکنيد، زيرا می تواند بر کيفيت عملکرد 
پروژکتور تأثير منفی بگذارد.

	 لطفاً نصب صحيح جهت پروژکتور را دنبال کنيد زيرا نصب غير استاندارد ممکن است بر عملکرد پروژکتور تأثير بگذارد.

	 از يک چند راهی و/يا محافظ برق استفاده کنيد. از آنجايی که قطعی برق و کاهش جريان برق می تواند باعث مرگ دستگاه ها شود.

تميز کردن لنز
	 قبل از تميز کردن لنز، حتما پروژکتور را خاموش کرده و سيم برق را از برق بکشيد تا کامال خنک شود.

	 از يک مخزن هوای فشرده برای حذف گرد و غبار استفاده کنيد.

	 از يک پارچه مخصوص برای تميز کردن لنز استفاده کنيد و به آرامی لنز را پاک کنيد. با انگشتان خود لنز را لمس نکنيد.

	 از شوينده های قليايی/اسيدی يا حالل های فرار مانند الکل برای تميز کردن لنز استفاده نکنيد. اگر لنز در فرآيند تميز کردن آسيب ديده باشد، شامل 
گارانتی نمی شود.

هشدار: از اسپری حاوی گازهای قابل اشتعال برای پاک کردن گرد و غبار يا کثيفی از لنز استفاده نکنيد. اين ممکن است به دليل گرمای بيش از 
حد داخل پروژکتور باعث آتش سوزی شود.

هشدار: اگر پروژکتور در حال گرم شدن است، لنز را تميز نکنيد زيرا ممکن است باعث جدا شدن اليه سطحی لنز شود.

هشدار: لنز را با يک جسم سخت پاک نکنيد يا به آن ضربه نزنيد.

برای جلوگيری از برق گرفتگی، دستگاه و لوازم جانبی آن بايد به طور مناسب به زمين )ارت( متصل شوند.

اين دستگاه مجهز به دوشاخه برق از نوع ارتينگ سه پين است. پين اتصال زمين روی دوشاخه برق را جدا نکنيد. اين يکی از ويژگی های ايمنی 
است. اگر نمی توانيد دوشاخه را به برق وصل کنيد، با يک برقکار تماس بگيريد. هدف دوشاخه اتصال به زمين را از بين نبريد.
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اطالعات ايمنی تابش ليزر
  	CFR 1040.10 21 طبقه بندی می شود و همچنين با ICE60825-1:2014 اين محصول به عنوان محصول ليزری کالس يک – گروه خطر دو

و 1040.11 به عنوان گروه خطر دو پروژکتور ليزری، مطابقت دارد، همانطوری که در ICE 62471:5:Ed. 1.0. تعريف شده است. برای 
اطالعات بيشتر به اطالعيه ليزر شماره 57، مورخ 8 می 2019 مراجعه کنيد.

 	RG2 IEC 62471-5:2015 ،همانند ساير منابع نور، هرگز به نور مستقيم اشعه نگاه نکنيد

	 هنگام روشن کردن پروژکتور، مطمئن شويد شخصی در محدود پخش تصوير مشغول نگاه به لنز نيست.

	 هر وسيله ای )ذره بين و غيره( را از مسير نور پروژکتور دور نگه داريد. مسير نوری که از لنز تابش می شود گسترده است، بنابراين هر نوع جسم 
غيرعادی که بتواند نور خارج شده از لنز را تغيير مسير دهد، می تواند منجر به پيامدهای غيرقابل پيش بينی مانند آتش سوزی يا آسيب به چشم شود.

	 هر اقدام يا تنظيمی که در راهنمای مصرف کننده به طور خاص توضيح داده نشده، خطر قرار گيری در معرض تشعشع خطرآفرين ليزر را ايجاد 
می کند.

	 پروژکتور را باز يا قطعات آن را پياده نکنيد، زيرا ممکن است باعث قرار گيری در معرض تشعشع ليزر می شود.

	 زمانی که پروژکتور روشن است، به پرتو نور خيره نشويد. نور شديد ممکن است باعث بروز صدمه چشمی دائمی شود.

پيروی نکردن از رويه اداره، تنظيم و کارکرد ممکن است باعث بروز صدمه ناشی از قرار گيری در معرض تشعشع ليزر شود
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کپی رايت
اين کتابچه، شامل تمامی عکس ها، تصاوير و نرم افزارها، تحت محافظت قوانين بين المللی چاپ و تکثير است و تمامی حقوق محفوظ هستند. نه اين کتابچه راهنما 

و نه هيچ کدام از مطالب موجود در آن، بدون مجوز رسمی پديد آورنده اجازه توليد دوباره ندارند.

© کپی رايت 2021

سلب مسئوليت
اطالعات موجود در اين سند بدون اطالع قبلی مشمول تغيير است. توليدکننده در اين رابطه هيچ شکايت يا تصمينی در رابطه با محتوا ندارد و صراحتا هر گونه 

ضمانت ضمنی در خصوص قابليت فروش محصول يا تناسب آن برای هر هدف خاصی را رد می کند. توليدکننده اين حق را برای خود محفوظ می داند که اين 
کتابچه را اصالح کند و بدون وجود اجبار برای مطلع کردن فردی درباره اصالح و تغييرات، گاها در محتوای آن تغييراتی ايجاد کند.

شناسايی عالمت تجاری
Kensington يک عالمت تجاری ثبت شده آمريکايی متعلق به ACCO Brand Corporation است، با ثبت های صادرشده و درخواست های در حال 

بررسی در ديگر کشورهای سراسر دنيا.

 HDMI Licensing LLC عالئم تجاری يا عالئم ثبت شده  تجاری متعلق به ،High-Definition Multimedia Interface و HDMI Logo و HDMI
در آمريکا و ديگر کشورها هستند.

®DLP، لينک DLP، و آرم DLP درواقع عالئم تجاری ثبت شده ابزارآالت تگزاس هستند و ™BrilliantColor عالمت تجاری ابزارآالت تگزاس است.

تمام نام های محصوالتی ديگری که در اين دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گرفتند جزو اموال مالکان مربوط به خود هستند و به رسميت شناخته می شوند.

FCC
 FCC عنوان شده در بخش 15 از قوانين B اين دستگاه تست شده و نتايج نشان داده است که با محدوديت های موجود برای دستگاه های ديجيتالی کالس

مطابقت دارد. محدوديت های ياد شده برای ايجاد ايمنی مناسب در برابر مداخله زيان بخش برای نصب خانگی وضع شده اندو اين دستگاه انرژی فرکانس 
راديويی را توليد، استفاده و پخش می کند و در صورتی که طبق دستورالعمل ارائه شده نصب و استفاده نگردد، ممکن است برای دستگاههای راديويی مداخله 

زيان بخش توليد کند.

با اين حال، ضمانتی وجود ندارد که در صورت نصب درست هم مداخله صورت نگيرد. در صورتی که دستگاه مداخله زيان بخش برای راديو يا تلويزيون توليد 
کند که می توان آن را با خاموش و روشن کردن مجدد دستگاه مشخص کرد، توصيه می شود مداخله را با استفاده از يک يا چند راه حل زير برطرف نماييد:

	 جهت آنتن دستگاه را عوض کنيد يا در مکان ديگری قرار دهيد.

	 فاصله ميان دستگاه و دريافت کننده را افزايش دهيد.

	 دستگاه را به پريزی وصل کنيد که مدار آن با مدار پريزی که دريافت کننده به آن متصل است، متفاوت باشد.

	 برای راهنمايی با فروشنده يا تعميرکار ماهر راديو و تلويزيون مشورت کنيد.

اخطار: کابل های محافظت شده
به منظور رعايت قوانين FCC، تمامی اتصاالت به دستگاههای ديگر بايد با استفاده از کابل های محافظت شده صورت گيرد.

تنبيه
 Federal Communications ايجاد تغييرات و اصالحاتی که به تاييد شرکت سازنده نرسيده باشد، اختيار کاربر در استفاده از پروژکتور را که بر اساس

Commission به او داده شده است، از او سلب می کند.

شرايط استفاده
اين دستگاه با بخش 15 از قوانين FCC مطابقت دارد. استفاده از دستگاه با پذيرش شرايط زير امکان پذير است:

1. دستگاه نبايد باعث بروز مداخله زيان بخش شود و
2. اين دستگاه بايد هرگونه مداخله ای را بپذيرد؛ از جمله مداخله ای که باعث بروز عملکرد ناخوشايند شود.
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اين دستگاه آزمايش شده است و مطابق با بخش 15 قوانين کميسيون ارتباطات فدرال، با محدوديت های دستگاه ديجيتال کالس B مطابقت دارد. اين محدوديت ها 
به گونه ای طراحی شده اند که هنگام استفاده از دستگاه در يک محيط تجاری، محافظت معقولی در برابر تداخالت مضر ايجاد کنند. اين دستگاه انرژی فرکانس 

راديويی را توليد و استفاده می کند و می تواند تابش کند و اگر مطابق دستورالعمل نصب و استفاده نشود، ممکن است باعث ايجاد اختالل مضر در ارتباطات 
راديويی شود.

استفاده از اين دستگاه در يک منطقه مسکونی احتماالً باعث ايجاد تداخل مضر می شود که در اين صورت کاربر ملزم به از بين بردن تداخل با هزينه شخصی 
خواهد بود.

اخطار: کاربران در کانادا
اين دستگاه ديجيتال کالس B از قوانين Canadian ICES-003 تبعيت می کند.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

اعالميه تطابق برای کشورهای اروپايی
دستورالعمل EMC 2004/108/EU	  )شامل اصالحات(

 	2014/35 /EU دستورالعمل ولتاژ پايين

EU/ 2014/53 )در صورتی که دستگاه عملکرد RF	  دارد(  R & TTE دستورالعمل

WEEE
دستورالعمل دفع

برای دور انداختن، دستگاه را به سطل زباله نيندازيد. برای به حداقل رساندن آلودگی و محافظت هرچه بيشتر از محيط زيست، لطفاً دستگاه را 
بازيافت کنيد.

اين دستگاه مجهز به دوشاخه برق از نوع اتصال به زمين سه پينی است. پين اتصال به زمين را از روی دوشاخه  هشدار: 
برق جدا نکنيد. اين دوشاخه فقط برای پريز برق از نوع زمينی مناسب است. اين يکی از ويژگی های ايمنی است. 

اگر نمی توانيد دوشاخه را در پريز قرار دهيد، با يک برقکار تماس بگيريد. هدف دوشاخه اتصال به زمين را از بين 
نبريد.

 

 

پين اتصال به زمين روی دوشاخه های برق را جدا نکنيد. اين دستگاه مجهز به دوشاخه برق از نوع ارتينگ سه شاخه می باشد. اين  هشدار: 
دوشاخه فقط برای پريزهای برق از نوع ارتينگ مناسب است. اين يکی از ويژگی های ايمنی است. اگر نمی توانيد دوشاخه را به پريز برق 

وارد کنيد، با يک برقکار تماس بگيريد. هدف دوشاخه اتصال به زمين را از بين نبريد.

جدا نکنيد
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نمای کلی جعبه محصول
بسته بندی را با دقت باز کنيد و بررسی کنيد که آيا موارد ذکر شده در زير را تحت عنوان لوازم جانبی استاندارد داريد يا خير. برخی از اقالم ذکر شده تحت 
لوازم جانبی اختياری بسته به مدل، مشخصات و منطقه خريد شما، ممکن است در دسترس نباشند. لطفا با محل خريد خود چک کنيد. برخی از لوازم جانبی 

ممکن است از منطقه ای به منطقه ديگر متفاوت باشد.

کارت گارانتی فقط در برخی مناطق خاص ارائه می شود. لطفا برای اطالعات دقيق با فروشنده خود مشورت کنيد.

توجه:
	 کنترل از راه دور همراه با باتری ارسال می شود.

*برای اطالعات گارانتی اروپا، لطفاً به www.optoma.com	  مراجعه کنيد.

لطفاً کد پاسخ سريع ضمانت بهره برداری و نگهداری را اسکن کنيد يا به نشانی اينترنتی زير مراجعه کنيد:

 

https://www.optoma.com/us/support/warranty-and-return-policy/ 

لطفاً کد پاسخ سريع آسيا و اقيانوسيه را اسکن کنيد يا به آدرس زير مراجعه کنيد:

 

https://www.optoma.com/support/download 

پروژکتور

کارت ضمانت* 	
		راهنمای کاربر آموزش سریع

سيم برقاسناد موجود
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Re-Sync
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کنترل از راه دور
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نمای کلی محصول

آيتمخير
صفحه کنترل1.
کليد تنظيم فاصله کانونی2.
تهويه )ورودی(3.
گيرنده مادون قرمز4.
تهويه )خروجی(5.
بلندگو6.

توجه:

	 دريچه های ورود و خروج پروژکتور را مسدود نکنيد.

هنگام کار با پروژکتور در يک فضای بسته، حداقل 30	  سانتی متر در اطراف دريچه های ورودی و خروجی فاصله بگذاريد.

آيتمخير
محل اتصال برق7.
ورودی/خروجی8.
عدسی9.
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آيتمخير
.1VGA/YPbPr رابط ورودی
.2HDMI 2 کابل
.3HDMI 1 کابل
.4B نوع USB رابط
.5RJ45 رابط
رابط خروجی برق USB  )5 ولت / 1.5 6.

آمپر(
محل اتصال برق7.

آيتمخير
درگاه قفل کنزينگتون™8.
رابط ورودی ميکروفون9.

رابط ورودی صدا10.

رابط خروجی صدا11.

.12RS232 رابط

.13VGA رابط خروجی

اتصاالت

761 2 3 4 5

111213 10 89
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صفحه کنترل

آيتمخير
LED نشانگر برق1.
ورود2.
چراغ درجه حرارت3.
چراغ المپ4.
منو5.
ورودی6.

آيتمخير
کليدهای انتخاب چهارجهتی7.
دکمه روشن و خاموش/خاموشی موقت8.
گيرنده مادون قرمز9.

3

6

9

8

7

21 4

5
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کنترل از راه دور

آيتمخير
روشن1.
اصالح هندسی2.
دکمه عملکرد )F1( )قابل تعيين(3.
حالت4.
کليدهای انتخاب چهارجهتی5.
اطالعات6.
دکمه عملکرد )F3( )قابل تعيين(7.
منبع8.
منو9.

درجه صدا -/+10.

تجميد11.

قالب )نسبت تصوير(12.

.13VGA

S-Video )پشتيبانی نمی شود(14.

HDBase-T )پشتيبانی نمی شود(15.

ويدئو16.

BNC )پشتيبانی نمی شود(17.

YPbPr )پشتيبانی نمی شود(18.

صفحه کليدی عددی )0-9(19.

آيتمخير
پورت نمايش )پشتيبانی نمی شود(20.
سه بعدی21.
DVI )پشتيبانی نمی شود(22.
HDMI3 ) پشتيبانی نمی شود(23.
.24HDMI1
.25HDMI2
شناسه از راه دور/همه از راه دور26.
بزرگنمايی ديجيتال -/+27.
انطباق مجدد28.
ليزر29.
ورود30.
حذف تصوير31.
دکمه عملکرد )F2( )قابل تعيين(32.
PIP/PBP )پشتيبانی نمی شود(33.
خاموش34.

F3
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Format Freeze Remote

ID All

HDBaseT

4
Video

5
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6
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7
YPbPr

8
DisplayPort

9
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0

Re-Sync

Menu
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10

1

2

3

4

5

6

8

7

9

11

34

33

32

31

12

13

15

14

16

19 2017 2118

27

26

29

30

28

25

24

23

22

توجه: 
	 ممکن است برخی از کليدها برای مدل هايی که اين مزايا را پشتيبانی نمی کنند کارکردی نداشته باشند.

از عملکرد IR	  سيمی پشتيبانی نمی شود.
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نصب پروژکتور
پروژکتور شما طوری طراحی شده است که در يکی از چهار موقعيت ممکن زير نصب شود.

چيدمان اتاق يا تمايل شخصی شما تعيين می کند که کدام محل نصب را انتخاب کنيد. اندازه و موقعيت صفحه نمايش خودتان، محل پريز برق مناسب و همچنين 
مکان و فاصله بين پروژکتور و بقيه تجهيزات خود را در نظر بگيريد.

جلوی پايه ميز

عقب پايه ميز

جلو پايه سقف

عقب پايه سقف

پروژکتور بايد صاف روی يک سطح و 90 درجه / عمود بر صفحه نمايش قرار بگيرد.

برای نحوه تعيين مکان پروژکتور برای يک صفحه نمايش معين، لطفاً به جدول فاصله در صفحه 61	  مراجعه کنيد.

برای نحوه تعيين اندازه صفحه نمايش برای يک فاصله معين، لطفاً به جدول فاصله در صفحه 61	  مراجعه کنيد.

توجه: هر چه پروژکتور از صفحه نمايش دورتر باشد، اندازه تصوير نمايش داده شده افزايش می يابد و افست عمودی نيز به نسبت افزايش می يابد.
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اطالعيه نصب پروژکتور

 حداقل 100 ميلی متر
)3.94 اينچ(

 حداقل 100 ميلی متر
)3.94 اينچ(

 حداقل 100 ميلی متر
 حداقل 100 ميلی متر)3.94 اينچ(

)3.94 اينچ(

 حداقل 300 ميلی متر
)11.81 اينچ(

 حداقل 300 ميلی متر
)11.81 اينچ(

	 اطمينان حاصل کنيد که دريچه های ورودی، هوای گرم را از دريچه خروجی بازيافت نمی کنند.

	 هنگام کار با پروژکتور در يک فضای بسته، اطمينان حاصل کنيد که دمای هوای اطراف در داخل محفظه از دمای کارکرد در حين کار پروژکتور 
تجاوز نکند و دريچه های ورودی و خروجی هوا بسته نباشد.

	 همه محفظه ها بايد يک ارزيابی حرارتی تاييد شده را پشت سر بگذارند تا اطمينان حاصل شود که پروژکتور هوای خروجی را بازيافت نمی کند، چرا 
که اين کار ممکن است باعث خاموش شدن دستگاه شود، حتی اگر دمای محفظه در محدوده دمای عملياتی قابل قبول باشد.

توجه:

	 از تصوير جلو، سقف، و پايين پشتيبانی می کند.
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اتصال منابع به پروژکتور

آيتمخير
.1VGA کابل
.2HDMI دانگل
.3USB مربوط بهB  به A کابل
.4RJ45 کابل
.5USB مربوط به A به  Aکابل
سيم برق6.
کابل ميکروفون7.

آيتمخير
کابل ورودی صدا8.
کابل خروجی صدا9.

.10RS232 کابل

.11HDMI Cable

کابل VGA خروجی12.

1
3

4

5

67

8

9

11

12

10

2
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تنظيم تصوير پروژکتور

ارتفاع تصوير
برای تنظيم ارتفاع تصوير، پروژکتور با پايه باال برنده مجهز است.

پايه قابل تنظيمی را که می خواهيد تنظيم کنيد، در قسمت زيرين پروژکتور پيدا کنيد.  .1

پايه قابل تنظيم را در جهت عقربه های ساعت يا خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانيد تا پروژکتور را باال يا پايين ببريد.  .2

پايه تنظيم شيب

حلقه تنظيم شيب
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تنظيم فوکوس پروژکتور

برای بزرگ کردن تصوير، کليد تنظيم فاصله کانونی را به چپ/راست بکشيد تا تصوير واضح شود.

پروژکتور در فاصله )لنز تا ديوار( از 1.499 تا 1.913 فوت )0.457 تا 0.583	  متر( فوکوس می کند.

کليد تنظيم فاصله کانونی
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راه اندازی از راه دور
نصب/تعويض باتری ها

دو باتری سايز AAA برای کنترل از راه دور عرضه شده است.

درپوش باتری پشت کنترل را برداريد.  .1

باتری های AAA را مطابق تصوير در محفظه باتری قرار دهيد.  .2

درب پشت کنترل را در جای خود قرار دهيد.  .3

توجه: فقط با باتری های مشابه تعويض کنيد.

تنبيه
استفاده نادرست از باتری ها می تواند منجر به نشت مواد شيميايی يا انفجار شود. حتما دستورالعمل های زير را دنبال کنيد.

	 باتری های انواع مختلف را با هم استفاده نکنيد. انواع مختلف باتری ها ويژگی های متفاوتی دارند.

	 باتری های قديمی و جديد را با هم استفاده نکنيد. استفاده کردن باتری های قديمی و جديد با هم می تواند عمر باتری های جديد را کوتاه کند يا باعث نشت 
شيميايی در باتری های قديمی شود.

	 باتری ها را به محض تمام شدن خارج کنيد. مواد شيميايی که از باتری ها نشت می کنند، در تماس با پوست می توانند باعث ايجاد حساسيت شوند. در 
صورت مشاهده هرگونه نشتی شيميايی، با يک پارچه کامالً پاک کنيد.

	 باتری های عرضه شده همراه با اين محصول ممکن است به دليل شرايط نگهداری از عمر کمتری برخوردار باشند.

	 اگر برای مدت طوالنی از کنترل از راه دور استفاده نمی کنيد، باتری ها را خارج کنيد.

	 هنگامی که باتری ها را دور می اندازيد، بايد از قانون مربوطه در منطقه يا کشور پيروی کنيد.
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برد موثر
حسگر کنترل از راه دور مادون قرمز )IR( در باالی پروژکتور قرار دارد. اطمينان حاصل کنيد که کنترل را در زاويه 60 درجه عمود بر حسگر کنترل از 

راه دور IR پروژکتور نگه داريد تا به درستی کار کند. فاصله بين کنترل از راه دور و حسگر نبايد بيشتر از 12 متر )39.4 فوت( باشد.

اطمينان حاصل کنيد که هيچ مانعی بين کنترل از راه دور و حسگر IR	  روی پروژکتور وجود ندارد که ممکن است پرتو مادون قرمز را مسدود کند.

اطمينان حاصل کنيد که فرستنده IR	  کنترل از راه دور مستقيماً همراستای نور خورشيد يا المپ های فلورسنت تابيده نمی شود.

لطفاً کنترل از راه دور را بيش از 2	  متر از المپ های فلورسنت دور نگه داريد در غير اين صورت ممکن است کنترل از راه دور دچار اختالل 
شود.

	 اگر کنترل از راه دور به المپ های فلورسنت نوع اينورتر نزديک باشد، ممکن است هر از گاهی ناکارآمد شود.

	 اگر کنترل از راه دور و پروژکتور در فاصله بسيار کمی قرار گيرند، ممکن است کنترل از راه دور ناکارآمد شود.

وقتی کنترل را در جلوی صفحه می گيريد، فاصله موثر از کنترل از راه دور تا صفحه نمايش کمتر از 5 متر است و پرتوهای IR	  را به پروژکتور 
بازتاب می دهد. با اين حال، محدوده موثر ممکن است با توجه به صفحه نمايش تغيير کند.
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خاموش/روشن کردن پروژکتور

F3

On

Geometric

Mode

Correction PIP/PBP

Off

F1 F2

AV Mute

ENTER

Source

Volume D Zoom

Info.

VGA

1
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2
HDMI1

3
HDMI2

HDMI3

Format Freeze Remote
ID All

HDBaseT

4
Video

5
DVI

6

Re-Sync

Menu

F3

يا

روشن کردن 
سيم برق و کابل سيگنال/منبع را به صورن ايمن وصل کنيد. هنگامی که اتصال برقرار شود، چراغ پاور قرمز می شود.  .1

با فشار دادن دکمه  روی صفحه کليد پروژکتور يا کنترل از راه دور، پروژکتور را روشن کنيد.  .2

يک صفحه راه اندازی تقريباً در عرض 10 ثانيه نمايش داده می شود و چراغ پاور LED به رنگ آبی چشمک می زند.  .3

توجه: اولين باری که پروژکتور روشن شود، از شما خواسته می شود زبان ترجيحی، جهت نمايش و ساير تنظيمات را انتخاب کنيد.

خاموش کردن 
با فشار دادن دکمه  روی صفحه کليد پروژکتور يا دکمه  روی کنترل از راه دور، پروژکتور را خاموش کنيد.  .1

پيام زير نمايش داده خواهد شد:  .2

برای تاييد، دوباره دکمه  يا  را فشار دهيد، در غير اين صورت پيام پس از 15 ثانيه ناپديد می شود. هنگامی که دکمه  يا  را برای بار دوم   .3
فشار دهيد، پروژکتور خاموش می شود.

فن های خنک کننده برای حدود 10 ثانيه برای چرخه خنک کننده به کار خود ادامه می دهند و دکمه پاور LED به رنگ آبی چشمک می زند.   .4
هنگامی که کليد روشن/خاموش قرمز ثابت شود، نشان می دهد که پروژکتور وارد حالت آماده به کار شده است. اگر می خواهيد پروژکتور را 

دوباره روشن کنيد، بايد صبر کنيد تا چرخه خنک کننده تمام شود و پروژکتور وارد حالت آماده به کار شود. هنگامی که پروژکتور در حالت آماده 
به کار است، کافی است دوباره دکمه  را فشار دهيد تا پروژکتور روشن شود.

کابل برق را از پريز و پروژکتور جدا کنيد.  .5

توجه: توصيه نمی شود که پروژکتور بالفاصله پس از خاموش کردن دستگاه روشن شود.
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انتخاب يک منبع ورودی
منبع اتصالی که می خواهيد روی صفحه نمايش داده شود، مانند رايانه، نوت بوک، پخش کننده ويديو و غيره را روشن کنيد. پروژکتور به طور خودکار منبع 

را شناسايی می کند. اگر چندين منبع متصل هستند، دکمه  را روی صفحه کليد پروژکتور يا دکمه منبع روی کنترل از راه دور را فشار دهيد تا منبع ورودی 
مورد نظر را انتخاب کنيد.
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پيمايش و ويژگی های منو

اين پروژکتور مجهز به منوهای روی صفحه چندزبانه است که به شما امکان می دهد تصاوير را تنظيم کرده و مجموعه ای از تنظيمات را تغيير دهيد. 
پروژکتور به طور خودکار منبع را شناسايی می کند.

برای باز کردن منوی OSD، دکمه  روی صفحه کليد پروژکتور يا دکمه منو روی کنترل از راه دور را فشار دهيد.  .1

هنگامی که OSD ظاهر شد، از کليدهای ▲▼ برای انتخاب هريک از آيتم های منوی اصلی استفاده کنيد. در حين انتخاب در يک صفحه   .2
خاص، دکمه  را روی صفحه کليد پروژکتور يا ورود را روی کنترل از راه دور فشار دهيد تا وارد منوی فرعی شويد.

از کليدهای ▲▼ برای انتخاب گزينه مورد نظر در زير منوها استفاده کنيد و سپس دکمه   يا ورود را فشار دهيد تا تنظيمات بيشتر را   .3
مشاهده کنيد. تنظيمات را با استفاده از کليدهای ►◄ تنظيم کنيد.

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

برای تاييد دکمه  يا ورود را فشار دهيد و صفحه به منوی اصلی باز می گردد.  .5

برای خروج، دوباره دکمه منو يا  را فشار دهيد. منوی OSD بسته شده و پروژکتور به صورت خودکار تنظيمات جديد را ذخيره می کند.  .6

اإلعدادات

القائمة الرئيسية

راهنمای مسيريابی

منوی فرعی
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فهرست منوی نمايش بر روی تصوير

القائمة 
مقاديرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیالرئيسية

تنظيمات تصويرنمايش

حالت نمايش

ارائه
روشن
HDR
HLG
سينما

sRGB
سيم کارت ديکام

ترکيب کردن
کاربر

سه بعدی

رنگ ديوار

خاموش ]پيش فرض[
تخته سياه

زرد کمرنگ
سبز کمرنگ
آبی کمرنگ

صورتی
خاکستری

محدوده پويا

HDR/HLG
خاموش

خودكار ]پيش فرض[

HDR حالت تصوير

روشن
استاندارد ]پيش فرض[

فيلم
جزئيات

HLG حالت تصوير

روشن
استاندارد ]پيش فرض[

فيلم
جزئيات

50- ~ 50 شدت روشنايی
50- ~ 50 کنتراست

1 ~ 15 تيزی رنگ
50- ~ 50 رنگ

50- ~ 50درجه رنگ 
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القائمة 
مقاديرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیالرئيسية

تنظيمات تصويرنمايش

گاما

فيلم
ويدئو

گرافيک
استاندارد )2.2(

 1.8
 2.0
 2.4
 2.6

تنظيمات رنگ

BrilliantColorTM 10 ~ 1

حالت های رنگ

گرم
استاندارد

معتدل
سرد

تطبيق رنگ

رنگ

R ]پيش فرض[
G
B
C
Y
M

 W
50- ~ 50 ]پيش فرض: 0[رنگ
50- ~ 50 ]پيش فرض: 0[اشباع
50- ~ 50 ]پيش فرض: 0[تقويت

تنظيم مجدد
لغو ]پيش فرض[

بله
خروج

تقويت قرمز، سبز، آبی

50- ~ 50 تقويت قرمز
50- ~ 50 تقويت سبز
50- ~ 50 تقويت آبی

50- ~ 50 تقويت قرمز
50- ~ 50 تقويت سبز
50- ~ 50 تقويت آبی

تنظيم مجدد
لغو ]پيش فرض[

بله
خروج

 فضای رنگ 
]HDMI غير ورودی[

خودكار ]پيش فرض[
 RGB
YUV
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القائمة 
مقاديرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیالرئيسية

نمايش

تنظيمات تصوير

 فضای رنگتنظيمات رنگ
]HDMI ورودی[

خودكار ]پيش فرض[
RGB)0~255(

RGB)16~235(
 YUV

سيگنال

اتوماتيک
خاموش

روشن ]پيش فرض[

 50- ~ 50 )به سيگنال بستگی دارد(فرکانس
]پيش فرض: 0[

 0~31 )به سيگنال بستگی دارد(مرحله
]پيش فرض: 0[

 50- ~ 50 )به سيگنال بستگی دارد(موقعيت افقی
]پيش فرض: 0[

 50- ~ 50 )به سيگنال بستگی دارد(موقعيت عمودی
]پيش فرض: 0[

حالت روشنايی

خاموش/روشن )0~%70( سياه ديناميک
.Eco

 %100~%20، %5 در هر مرحلهبرق ثابت
]پيش فرض: 100%[

%85 تا %30، %5در هر مرحلهدرخشندگی ثابت
تنظيم مجدد

بازی پيشرفته
روشن

خاموش ]پيش فرض[

سه بعدی

حالت سه بعدی
خاموش

روشن ]پيش فرض[

فناوری سه بعدی
رابط –DLP ]پيش فرض[

خاموش

2D  3D
سه بعدی ]پيش فرض[

L
 R

قالب 3 بعدی

خودكار ]پيش فرض[
 SBS

 Top and Bottom
 Frame Sequential

تنظيم حالت سه 
بعدی

روشن
خاموش ]پيش فرض[

تنظيم مجدد
لغو ]پيش فرض[

بله

نسبت تصوير

 4:3
 16:9

16:10
LBX
بومی

خودكار ]پيش فرض[
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القائمة 
مقاديرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیالرئيسية

نمايش

0 ~ 10 ]پيش فرض: 0[ماسک لبه
5- ~ 25 ]پيش فرض: 0[بزرگنمايی / زوم

30- ~ 30 ]پيش فرض: V]0جابجايی لنز ديجيتال

جابجايی تصوير
H]0 :100- ~ 100 ]پيش فرض
V]0 :100- ~ 100 ]پيش فرض

اصالح هندسی

تنظيمات چهار 
گوشه

 مراحل 40- ~ 40)10- تا 10 درجه(تصحيح افقي تصوير
]پيش فرض: 0[

تصحيح انحراف 
عمودی تصوير

 مراحل 40- ~ 40)10- تا 10 درجه(
]پيش فرض: 0[

تنظيم مجدد

صدا

تنظيمات صدا
خودكار ]پيش فرض[

بلندگوی داخلی
خروجی صدا

قطع صدا
روشن 

خاموش ]پيش فرض[

ميکروفن
روشن ]پيش فرض[

خاموش
0 ~ 10 ]پيش فرض: 5[درجه صدا

درجه صدای 
0 ~ 10 ]پيش فرض: 5[ميکروفون

راه اندازی

پخش تصوير

جلو  ]پيش فرض[

پشت 

سقف-باال 

عقب-باال 

نوع صفحه نمايش
 16:9

16:10 ]پيش فرض[

تنظيمات فيلتر

تعداد ساعت های 
)فقط خواندن(استفاده از فيلتر

فيلتر اختياری 
نصب شد

بله
خير ]پيش فرض[

يادآوری تعويض 
فيلتر

خاموش
300 ساعت

500 ساعت ]پيش فرض[
800 ساعت

1000 ساعت

بازنشانی فيلتر
لغو ]پيش فرض[

بله
تنظيمات خاموش/

روشن کردن مستقيمروشن
خاموش ]پيش فرض[

روشن
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القائمة 
مقاديرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیالرئيسية

راه اندازی

تنظيمات خاموش/
روشن

روشن كردن كليد 
سيگنال

خاموش ]پيش فرض[
روشن

خاموشی خودکار 
)دقيقه(

 0 ~ 180 )فواصل1 دقيقه ای(
]پيش فرض:20[

تايمر خاموشی 
)دقيقه(

 0 ~ 990 )فواصل30 دقيقه ای(
]پيش فرض:0[

هميشه روشن
خير ]پيش فرض[

بله
حالت خاموش/

روشن )آماده به 
کار(

فعال 

 Eco

ايمنی

ايمنی
روشن

خاموش ]پيش فرض[

زمان سنج ايمنی
ماه

روز
ساعت

تغيير رمز عبور

تنظيمات لينک 
HDMI

HDMI لينک
خاموش
روشن

با احتساب تلويزيون
خير
بله

لينک روشن کردن
متقابل

 PJ دستگاه 
PJ  دستگاه

لينک خاموش شدن
خاموش
روشن

الگوی تست

شبکه سبز
شبکه زرشکی

شبکه سفيد
سفيد

خاموش ]پيش فرض[

تنظيمات کنترل از راه 
دور ]به کنترل از راه 

دور بستگی دارد[

عملكرد مادون قرمز
روشن ]پيش فرض[

خاموش

00~99كد از راه دور



استفاده از پروژکتور

انگليسی29

القائمة 
مقاديرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیالرئيسية

راه اندازی

تنظيمات کنترل از 
 راه دور

]به کنترل از راه دور 
بستگی دارد[

F1

الگوی تست

شدت روشنايی

کنتراست

تايمر خاموشی

تطبيق رنگ

انتخاب حالتهای رنگ

گاما

پخش تصوير

جابجايی لنز ديجيتال ]پيش فرض[

F2

الگوی تست

شدت روشنايی ]پيش فرض[

کنتراست

تايمر خاموشی

تطبيق رنگ

انتخاب حالتهای رنگ

گاما

پخش تصوير

جابجايی لنز ديجيتال

F3

الگوی تست

شدت روشنايی

کنتراست

تايمر خاموشی ]پيش فرض[

تطبيق رنگ

انتخاب حالتهای رنگ

گاما

پخش تصوير

جابجايی لنز ديجيتال

00 ~ 99شناسه پروژکتور
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القائمة 
مقاديرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیالرئيسية

انتخاب هاراه اندازی

زبان

English ]پيش فرض[

 Deutsch

 Français

 Italiano

 Español

 Português

 Polski

 Nederlands

 Svenska

 Norsk/Dansk

 Suomi

 ελληνικά

繁體中文

簡体中文

日本語

 한국어

 Русский

 Magyar

 Čeština

 ไทย

 Türkçe

 Tiếng Việt

 Bahasa Indonesia

 Română

 Slovenčina

تنظيمات منو

موقعيت منو در صفحه 
نمايش

باال چپ 

باال راست 

 وسط  ]پيش فرض[

پايين چپ 

پايين راست 

تايمر منو

خاموش

5 ثانيه

10 ثانيه ]پيش فرض[

منبع خودکار
خاموش ]پيش فرض[

روشن
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القائمة 
مقاديرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیالرئيسية

راه اندازی

انتخاب ها

منبع ورودی

 HDMI1

 HDMI2

 VGA

نام ورودی

HDMI1
پيش فرض ]پيش فرض[

سفارشی

HDMI2
پيش فرض ]پيش فرض[

سفارشی

VGA
پيش فرض ]پيش فرض[

سفارشی

ارتفاع زياد
خاموش ]پيش فرض[

روشن

قفل حالت نمايش
خاموش ]پيش فرض[

روشن

قفل صفحه کليد
خاموش ]پيش فرض[

روشن

پنهان کردن 
اطالعات

خاموش ]پيش فرض[

روشن

لوگو

پيش فرض ]پيش فرض[

خنثی

کاربر

رنگ زمينه

هيچ کدام

أزرق ]پيش فرض[

أحمر

سبز

خاکستری

لوگو

HDMI تنظيمات

EDID يادآور
خاموش

روشن ]پيش فرض[

HDMI 1 EDID
1.4 ]پيش فرض[

 2.0

HDMI 2 EDID
 1.4

2.0 ]پيش فرض[

تنظيم مجدد

OSD بازنشانی
لغو ]پيش فرض[

بله

تنظيم مجدد به حالت 
پيش فرض

لغو ]پيش فرض[

بله
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القائمة 
مقاديرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیالرئيسية

شبکه

LAN

)فقط خواندن(وضعيت شبکه

MAC فقط خواندن(عنوان (

DHCP
خاموش ]پيش فرض[

روشن

IP 192.168.0.100 ]پيش فرض[عنوان

255.255.255.0 ]پيش فرض[قناع الشبكة الفرعية

192.168.0.254 ]پيش فرض[دروازه

DNS]192.168.0.51 ]پيش فرض

تنظيم مجدد

کنترل

Crestron
خاموش

روشن ]پيش فرض[ 
توجه: پورت 41794 

اکسترون
خاموش

روشن ]پيش فرض[ 
توجه: پورت 2023 

PJ لينک
خاموش

روشن ]پيش فرض[ 
توجه: پورت 4352 

AMX يافتن دستگاه
خاموش

روشن ]پيش فرض[ 
توجه: پورت 9131 

شبکه ارتباطی تلفنی
خاموش

روشن ]پيش فرض[ 
توجه: پورت 23 

HTTP
خاموش

روشن ]پيش فرض[ 
توجه: پورت 80 



استفاده از پروژکتور

انگليسی33

القائمة 
مقاديرمنوی فرعی 4منوی فرعی 3منوی فرعی 2منوی فرعیالرئيسية

اطالعات

نظارتی

شماره سريال

منبع

00x00رزولوشن

0.00Hzسرعت تازه سازی

حالت نمايش

حالت خاموش/روشن 
)آماده به کار(

ساعات منبع روشن

00~99كد از راه دور

00~99كد از راه دور )فعال(

وضعيت شبکه

IP عنوان

00~99شناسه پروژکتور

تعداد ساعت های 
استفاده از فيلتر

حالت روشنايی

FW نسخه

سيستم

LAN

MCU
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منوی نمايش 

نمايش منوی تنظيمات تصوير
حالت نمايش

موارد از پيش تنظيم شده بسياری برای انواع مختلف تصاوير در کارخانه تعبيه شده است. 
: اين حالت برای نشان دادن در مقابل عموم مردم در ارتباط با کامپيوتر مناسب است. معرفی	 

: حداکثر روشنايی از ورودی کامپيوتر. روشن	 
HDR/HLG: محتوای محدوده پويای باال )HDR(/ گامای ورود به سيستم ترکيبی )HLG( را رمزگشايی می کند. اگر HDR/HLG	  روی خودکار 

تنظيم باشد )و محتوای HDR/HLG به پروژکتور - ray-Blu UHD 4K،بازی های HDR/HLG UHD 4K/1080p،ويديو پخش جريانی 
UHD 4K ارسال شود(، اين حالت به صورت خودکار فعال می شود. درحين فعال بودن حالت HDR/HLG،ساير حالت های نمايش )سينما، مرجع 

و ديگر موارد( را نمی توانيد انتخاب کنيد زيرا HDR/HLG رنگ هايی ارائه می کند که دقت بااليی دارند و از عملکرد رنگ ساير حالت های نمايش 
فراتر هستند.

توجه: وقتی EDID 2.0 انتخاب شده است، HDMI 1/2 می تواند از فرمت HDR/HLG پشتيبانی کند.
: بهترين رنگ ها را برای تماشای فيلم ارائه می دهد. سينما	 

: رنگ دقيق استاندارد شده.  	sRGB
سيم کارتDICOM: اين حالت می تواند يک تصوير پزشکی تک رنگ مانند راديوگرافی اشعه ايکس، MRI	  و غيره را پخش کند.

: حالت ويديويی که برای برنامه ترکيبی مناسب است.  	Blending
: ذخيره تنظيمات کاربر. کاربر	 

: برای تجربه کردن جلوه سه بعدی، بايد عينک سه بعدی داشته باشيد. اطمينان حاصل کنيد که رايانه/دستگاه قابل حمل شما دارای خروجی  سه بعدی	 
سيگنال 120 هرتز باشد و همچنين کارت گرافيک چهارگانه و پخش کننده سه بعدی نيز نصب شده باشد.

رنگ ديوار
از اين کارکرد برای دست يابی به تصويری بهينه سازی شده مطابق با رنگ ديوار استفاده کنيد. از بين خاموش، تخته سياه، زرد کم رنگ، سبز کم رنگ، آبی کم 

رنگ، صورتی، و خاکستری انتخاب کنبد.

محدوده پويا
تنظيمات محدوده پويای باال )HDR(/ گامای ورود به سيستم ترکيبی )HLG( و تأثير آن را هنگام نمايش ويديو از پخش کننده های 4K Blu-ray و دستگاه های 

جريانی پيکربندی کنيد.
توجه: فقط HDMI از عملکرد محدوده پويا پشتيبانی می کند.

HDR/HLG 
خاموش: پردازش HDR/HLG را خاموش کنيد. وقتی روی خاموش تنظيم شود، پروژکتور محتوای HDR/HLG	  را رمزگشايی نمی کند.

.  	HDR/HLG خودکار: تشخيص خودکار سيگنال
HLG حالت تصوير /HDR حالت تصوير 

: اين حالت را برای رنگ های روشن تر و اشباع تر انتخاب کنيد. روشن	 
: اين حالت را برای رنگ هايی که طبيعی به نظر می رسند با تعادل تن های گرم و سرد انتخاب کنيد. استاندارد	 

: اين حالت را برای بهبود جزئيات و وضوح تصوير انتخاب کنيد. فيلم	 
جزئيات: سيگنال از تبديل OETF	  برای دستيابی به بهترين تطابق رنگ می آيد.

توجه:
حالت تصوير HDR جلوه تفسير HDR را زمانی که سيگنال ورودی HDR است تنظيم می کند. به طور مشابه، حالت تصوير HLG	  زمانی 

که سيگنال ورودی HLG باشد، جلوه تفسير HLG را تنظيم می کند.

گزينه حالت تصوير HDR فقط زمانی در دسترس است که سيگنال ورودی HDR باشد و گزينه حالت تصوير HLG	  خاکستری می شود و 
بالعکس.

شدت روشنايی
برای تنظيم شدت روشنايی تصوير کاربرد دارد.
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کنتراست
کنتراست درجه تفاوت بين روشن ترين و تاريک ترين قسمت های تصوير را کنترل می کند.

تيزی رنگ
برای تنظيم وضوح تصوير کاربرد دارد.

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

درجه رنگ 
توازن رنگ بين قرمز و سبز را تنظيم می کند.

گاما
نوع منحنی گاما را تنظيم کنيد. پس از تنظيمات اوليه و تنظيم دقيق، از مراحل تنظيم گاما برای بهينه سازی خروجی تصوير خود استفاده کنيد.

: برای سينمای خانگی. فيلم	 
: برای منبع ويديو يا تلويزيون. ويديو	 

: برای منبع عکس/کامپيوتر شخصی. گرافيک	 
: برای تنظيمات استاندارد شده. استاندارد )2.2(	 

: برای منبع عکس/کامپيوتر شخصی خاص.  	1.8/2.0/2.4/2.6
توجه: اين گزينه ها فقط در صورتی در دسترس هستند که:

عملکرد حالت سه بعدی غيرفعال باشد. – 
تنظيمات رنگ ديوار روی تخته سياه – تنظيم نباشد.

تنظيمات حالت نمايش روی سيم کارت ديکام، HDR، يا HLG – تنظيم نباشد.

تنظيمات رنگ
پيکربندی تنظيمات رنگ.

: اين آيتم قابل تنظيم از يک الگوريتم پردازش رنگ جديد و پيشرفت هايی برای فعال کردن روشنايی باالتر و در عين حال ارائه   	TMرنگ درخشان
رنگ های واقعی و زنده تر در تصوير استفاده می کند.

: دمای رنگ را از بين گرم، استاندارد، معتدل يا سرد انتخاب کنيد. دمای رنگ	 
: گزينه های زير را انتخاب کنيد: تطبيق رنگ	 

( تصوير را تنظيم کنيد. – W( و سفيد ، )M( سرخابی ، )Y( زرد ، )C( فيروزه ای ، )B( سياه ، )G( سبز ، )R( رنگ: سطح قرمز
رنگ: تعادل رنگ قرمز و سبز را تنظيم کنيد. – 

اشباع: يک تصوير ويدئويی را از سياه و سفيد به رنگی کامال اشباع تنظيم کنيد. – 
تقويت: روشنايی تصوير را تنظيم کنيد. – 

بازنشانی: تنظيمات پيش فرض کارخانه را برای تطبيق رنگ برگردانيد. – 
خروج: از منوی “تطبيق رنگ” خارج شويد. – 

: ين تنظيمات اجازه می دهد تا روشنايی )تقويت( و کنتراست يک تصوير را پيکربندی کنيد.  	RGB تقويت/کنتراست
بازنشانی: تنظيمات پيش فرض کارخانه را برای تقويت/کنتراست RGB – برگردانيد.

” خارج شويد. – RGB خروج: از منوی “تقويت/کنتراست
.  	YUV يا ،AUTO، RGB :يک نوع ماتريس رنگ مناسب را از موارد زير انتخاب کنيد :) HDMIفضای رنگی )فقط ورودی غير

  	RGB)16-235( ،  RGB)0-255( ، يک نوع ماتريس رنگ مناسب را از موارد زير انتخاب کنيد: خودکار :)HDMI فضای رنگی )فقط ورودی
.YUV و ،
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سيگنال
گزينه های سيگنال را تنظيم کنيد.

: به طور خودکار سيگنال را پيکربندی کنيد )موارد فرکانس و فاز خاکستری هستند(. اگر خودکار غيرفعال باشد، موارد فرکانس و فاز برای  خودکار	 
تنظيم و ذخيره تنظيمات ظاهر می شوند.

: فرکانس داده نمايشگر را تغيير دهيد تا با فرکانس کارت گرافيک رايانه شما مطابقت داشته باشد. فقط در صورتی از اين عملکرد استفاده  فرکانس	 
کنيد که تصوير به صورت عمودی پرش داشته باشد.

: زمان سيگنال نمايشگر را با کارت گرافيک همگام کنيد. اگر به نظر می رسد تصوير ناپايدار است يا پرش دارد، از اين عملکرد برای تصحيح  فاز	 
آن استفاده کنيد.

: موقعيت افقی تصوير را تنظيم کنيد.  	H موقعيت
: موقعيت عمودی تصوير را تنظيم کنيد.  	V موقعيت

توجه: اين منو فقط در صورتی در دسترس است که منبع ورودی RGB/Component باشد.

حالت روشنايی

تنظيمات حالت روشنايی را تنظيم کنيد.
: برای تنظيم خودکار روشنايی تصوير به منظور ارائه کنتراست بهينه استفاده کنيد. سياه پويا	 

: برای کاهش نور منبع نور پروژکتور که مصرف برق را کاهش داده و عمر منبع نور را افزايش می دهد، گزينه “بهينه” را انتخاب کنيد. بهينه	 
: درصد توان را برای حالت روشنايی انتخاب کنيد. توان ثابت	 

روشنايی ثابت: درخشندگی ثابت، قدرت درخشندگی LD	  را تغيير می دهد به طوری که روشنايی با زمان ثابت می ماند.

تنظيم مجدد
برای تنظيمات رنگ، به تنظيمات پيش فرض کارخانه بازگرديد.

نمايش منوی بازی پيشرفته
بازی پيشرفته

از اين عملکرد برای فعال/غيرفعال کردن سيستم برای کاهش زمان پاسخ )تأخير ورودی( در حين بازی استفاده کنيد.
: تأخير تصوير را کاهش داده و می تواند تصوير را به طور همزمان نمايش دهد. روشن	 

: بدون کاهش تاخير. خاموش	 
، 4- گوشه، نسبت ابعاد، زوم، سه بعدی و نوع صفحه در دسترس نخواهد بود.  Keystone ، توجه: وقتی عملکرد بازی پيشرفته روشن است
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نمايش منوی سه بعدی

توجه:
اين پروژکتور يک پروژکتور آماده سه بعدی با راه حل سه بعدی DLP-Link	  است.

لطفاً قبل از لذت بردن از ويديوی خود، مطمئن شويد که عينک سه بعدی شما برای DLP-Link	  سه بعدی استفاده می شود.

اين پروژکتور از طريق پورت های HDMI1/HDMI2/VGA از فريم های متوالی )صفحه-گردانی( 3	  بعدی پشتيبانی می کند.

برای فعال کردن حالت سه بعدی، نرخ فريم ورودی بايد فقط روی 60	  هرتز تنظيم شود، نرخ فريم پايين يا باالتر پشتيبانی نمی شود.

برای رسيدن به بهترين عملکرد، وضوح 1920x1080 توصيه می شود، لطفاً توجه داشته باشيد که وضوح )4K )3840x2160	  در حالت سه 
بعدی پشتيبانی نمی شود.

حالت سه بعدی
از اين گزينه برای غيرفعال کردن يا فعال کردن عملکرد سه بعدی استفاده کنيد.

: برای خاموش کردن حالت سه بعدی، “خاموش” را انتخاب کنيد. خاموش	 
: برای روشن کردن حالت سه بعدی، »روشن« را انتخاب کنيد. روشن	 

فناوری سه بعدی
از اين گزينه برای انتخاب فناوری سه بعدی استفاده کنيد.

DLP-Link: برای استفاده از تنظيمات بهينه شده برای عينک های سه بعدی DLP	  انتخاب کنيد.
خاموش: عملکرد DLP-Link	  را خاموش کنيد.

2D ← 3D
از اين گزينه برای تعيين نحوه نمايش محتوای سه بعدی روی صفحه استفاده کنيد.

: نمايش سيگنال سه بعدی. سه بعدی	 
: قاب سمت چپ محتوای سه بعدی را نمايش می دهد. L )سمت چپ(	 
: قاب سمت راست محتوای سه بعدی را نمايش می دهد. R )راست(	 

قالب 3 بعدی
از اين گزينه برای انتخاب محتوای قالب سه بعدی مناسب استفاده کنيد.

: هنگامی که يک سيگنال شناسايی سه بعدی شناسايی می شود، قالب سه بعدی به طور خودکار انتخاب می شود. خودکار	 
.”  	Side-by-Side“ نمايش سيگنال سه بعدی در فرمت :SBS

.”  	Top and Bottom“ نمايش سيگنال سه بعدی در قالب :Top and Bottom
.”  	Frame Sequential“ نمايش سيگنال سه بعدی در قالب :Frame Sequential

تنظيم حالت سه بعدی
از اين گزينه برای فعال/غيرفعال کردن عملکرد وارونگی همگام سازی سه بعدی استفاده کنيد.

تنظيم مجدد
تنظيمات پيش فرض کارخانه را برای تنظيمات سه بعدی برگردانيد.

: برای لغو بازنشانی، اين گزينه را انتخاب کنيد. لغو	 
: برای بازگرداندن تنظيمات پيش فرض کارخانه برای سه بعدی، انتخاب کنيد. بله	 
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نمايش منوی نسبت تصوير
نسبت تصوير

نسبت تصوير نمايش داده شده را بين گزينه های زير انتخاب کنيد:

4:3: اين قالب برای منابع ورودی 4:3	  است.
16:9: اين فرمت برای منابع ورودی 16:9 است، مانند HDTV و DVD	  بهبود يافته برای تلويزيون با صفحه عريض.

16:10 )فقط برای مدل WUXGA(: اين قالب برای منابع ورودی 16:10	  مانند لپ تاپ های عريض است.
LBX: اين فرمت برای منبع جعبه نامه غير 16x9 است و اگر از لنز خارجی 16x9 برای نمايش نسبت تصوير 2.35:1	  با وضوح کامل استفاده 

می کنيد.

: اين فرمت تصوير اصلی را بدون تغيير مقياس نمايش می دهد. بومی	 
: به صورت خودکار قالب نمايش مناسب را انتخاب می کند. خودکار	 

توجه:
:  	LBX اطالعات دقيق در مورد حالت

برخی از دی وی دی های با فرمت جعبه نامه برای تلويزيون ها 16x9 – بهبود نيافته اند. در اين شرايط، هنگام نمايش تصوير در حالت 
16:9، تصوير درست به نظر نمی رسد. در اين شرايط، لطفا سعی کنيد از حالت 4:3 برای مشاهده DVD استفاده کنيد. اگر محتوا 4:3 نباشد، 

نوارهای سياهی در اطراف تصوير در نمايش 16:9 وجود خواهد داشت. برای اين نوع محتوا، می توانيد از حالت LBX برای پر کردن 
تصوير در صفحه نمايش 16:9 استفاده کنيد.

 – DVD همچنين به شما امکان می دهد محتوای 2.35:1 )شامل LBX اگر از يک لنز آنامورفيک خارجی استفاده می کنيد، اين حالت
Anamorphic و منبع فيلمHDTV( را تماشا کنيد که از آنامورفيک وايد برای نمايش 16x9 در يک تصوير عريض 2.35:1 پشتيبانی 

می کند. در اين مورد، هيچ نوار سياهی وجود ندارد. قدرت منبع نور و وضوح عمودی به طور کامل استفاده می شود.

DMD )نوع صفحه نمايش 16:10(:  1920x1200 برای WUXGA ميز مقياس بندی
توجه:

.) پشتيبانی از نوع صفحه نمايش  16:10 )1920 × 1200(، 16:9 )1920 × 1080	 

وقتی نوع صفحه 16:9 باشد، فرمت 16x10	  در دسترس نيست.

وقتی نوع صفحه 16:10 باشد، فرمت 16x9	  در دسترس نيست.

	 اگر گزينه خودکار را انتخاب کنيد، حالت نمايش نيز به طور خودکار تغيير می کند.

480i/p576i/p1080i/p720pPCصفحه نمايش 16:10
4x3.1600x1200 مقياس به

16x9.1920x1080 مقياس به
16x10.1920x1200 مقياس به
LBX.1920 را برای نمايش دريافت کنيدx1200 1920 تغيير دهيد، سپس تصوير مرکزیx1440 مقياس را به

 1:1 - نگاشت در مرکز.حالت اصلی
هيچ مقياس بندی انجام نمی شود، وضوح نمايش داده شده به منبع ورودی بستگی دارد. - 

( می شود.خودكار - 1920x1200( 16:10 اگر اين فرمت انتخاب شود، نوع صفحه به طور خودکار
اگر منبع 4:3 باشد، نوع صفحه نمايش به 1600x1200 - مقياس می شود.

اگر منبع 16:9 باشد، نوع صفحه نمايش به 1920x1080 - مقياس می شود.
اگر منبع 16:10 باشد، نوع صفحه نمايش به 1920x1200 - مقياس می شود.
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قانون نقشه برداری خودکارWUXGA )نوع صفحه 16:10(:

خودکار/مقياسوضوح ورودیخودكار
H-وضوحV-19201200وضوح

4:3

 64048016001200
 80060016001200

 102476816001200
 1280102416001200
 1400105016001200
 1600120016001200

لپتاپ عريض
 128072019201080
 128076819201152
 128080019201200

SDTV 72057613501080
 72048016201080

HDTV 128072019201080
 1920108019201080

جدول مقياس بندی WUXGA )نوع صفحه نمايش 16:9(:
480i/p576i/p1080i/p720pPCصفحه نمايش 16:10

4x3.1440x1080 مقياس به
16x9.1920x1080 مقياس به
LBX.1920 را برای نمايش دريافت کنيدx1080 1920 تغيير دهيد، سپس تصوير مرکزیx1440 مقياس را به

 1:1 - نگاشت در مرکز.حالت اصلی
هيچ مقياس بندی انجام نمی شود، وضوح نمايش داده شده به منبع ورودی بستگی دارد. - 

( می شود.خودكار - 1920x1080( 16:9 اگر اين فرمت انتخاب شود، نوع صفحه به طور خودکار
اگر منبع 4:3 باشد، نوع صفحه نمايش به 1440x1080 - مقياس می شود.

اگر منبع 16:9 باشد، نوع صفحه نمايش به 1920x1080 - مقياس می شود.
اگر منبع 16:10 باشد، نوع صفحه نمايش به 1920x1200 کوچک شده و ناحيه 1920x1080 - برای نمايش بريده 

می شود.

قانون نقشه برداری خودکارWUXGA )نوع صفحه 16:9(:

خودکار/مقياسوضوح ورودیخودكار
H-وضوحV-19201080وضوح

4:3

 64048014401080
 80060014401080

 102476814401080
 1280102414401080
 1400105014401080
 1600120014401080

لپتاپ عريض
 128072019201080
 128076818001080
 128080017281080

SDTV
 72057613501080
 72048016201080

HDTV
 128072019201080
 1920108019201080
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نمايش منوی ماسک لبه
ماسک لبه

از اين عملکرد برای حذف نويز کدگذاری ويديو در لبه منبع ويديو استفاده کنيد.

نمايش منوی بزرگنمايی
بزرگنمايی / زوم

برای کوچک کردن يا بزرگنمايی يک تصوير در صفحه نمايش استفاده کنيد.

نمايش منوی تغيير ديجيتالی لنز
جابجايی لنز ديجيتال

جابجايی لنز ديجيتال فقط در نوع صفحه نمايش 16:9 در دسترس است. ناحيه نمايشگر بين حد بااليی و پايينی ناحيه قابل تنظيم در موقعيت عمودی مشابه با 
جابجايی لنز واقعی به جلو حرکت می کند.

نمايش منوی تغيير تصوير
جابجايی تصوير

بزرگنمايی را طوری تنظيم کنيد که تصوير نمايش داده شده تا جايی کوچک شود تا بتوانيد هر چهار گوشه را ببينيد و سپس موقعيت تصوير نمايش داده شده را 
به صورت افقی )H( يا عمودی )V( تنظيم کنيد. جابجايی تصوير فقط در نوع صفحه نمايش 16:9 و بزرگنمايی < 0 در دسترس است.

نمايش منوی تصحيح هندسی
تنظيمات چهار گوشه

با حرکت دادن هرکدام از عالمت های × و y در چهار گوشه می توانيد تصوير را کوچک کنيد تا در فضای تعريف شده جای بگيرد.

تصحيح افقي تصوير
انحراف افقی تصوير را تصحيح می کند و تصويری مربعی شکل تر ايجاد می کند. از انحراف تصوير افقی برای تصحيح شکل تصوير دارای انحراف استفاده 

می شود که لبه های چپ و راست تصوير اندازه يکسانی ندارند. از اين تنظيم برای محور افقی استفاده می شود.

تصحيح انحراف عمودی تصوير
انحراف عمودی تصوير را تصحيح می کند و تصويری مربعی شکل تر ايجاد می کند. از انحراف تصوير عمودی برای تصحيح شکل دارای انحراف استفاده 

می شود که قسمت های باال و پايين تصوير به يک سمت متمايل شده اند، از اين تنظيم برای محور عمودی استفاده می شود.

نمايش منوی تنظيم مجدد
تنظيم مجدد

تنظيمات پيش فرض کارخانه را برای تنظيمات نمايش برگردانيد.
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منوی صوت

منوی تنظيمات صدا
تنظيمات صدا

دستگاه خروجی صدا را انتخاب کنيد.
: هنگامی که بلندگوی خارجی به درستی وصل شود، صدا از بلندگو خارج می شود. در غير اين صورت، صدا از بلندگوی داخلی خارج می  خودکار	 

شود.

: هميشه از اسپيکر داخلی. اسپيکر داخلی	 
: هميشه از بلندگوی خارجی. خروجی صدا	 

منوی قطع صدا
قطع صدا

از اين گزينه برای خاموش کردن موقت صدا استفاده کنيد.
: برای روشن کردن حالت بی صدا، »روشن« را انتخاب کنيد. روشن	 

: برای خاموش کردن حالت بی صدا، »خاموش« را انتخاب کنيد. خاموش	 
توجه: عملکرد »بی صدا« بر ميزان صدای بلندگوی داخلی و خارجی تأثير می گذارد.

منوی ميکروفون صوتی
ميکروفن

ميکروفون را روشن/خاموش کنيد.
: برای روشن کردن ميکروفون، »روشن« را انتخاب کنيد. روشن	 

: برای خاموش کردن ميکروفون، »خاموش« را انتخاب کنيد. خاموش	 

منوی ميزان صدا
درجه صدا

ميزان صدا را تنظيم کنيد.

منوی ميزان صدای ميکروفون صوتی
درجه صدای ميکروفون

ميزان صدای ميکروفون را تنظيم کنيد.



استفاده از پروژکتور

42 انگليسی

منوی راه اندازی

تنظيم منوی تصوير
پخش تصوير

تصوير ترجيحی را بين جلو، عقب، سقف باال و عقب انتخاب کنيد.

تنظيم منوی نوع صفحه نمايش
نوع صفحه نمايش

نوع صفحه نمايش را از 16:9 و 16:10 انتخاب کنيد.

تنظيم منوی تنظيمات فيلتر
تعداد ساعت های استفاده از فيلتر

زمان فيلتر را نمايش دهيد.

فيلتر اختياری نصب شد
تنظيمات پيام هشدار را تنظيم کنيد.

بله: نمايش پيام هشدار پس از 500	  ساعت استفاده.
توجه: »ساعات استفاده از فيلتر/يادآوری فيلتر/بازنشانی فيلتر« تنها زمانی ظاهر می شود که »فيلتر اختياری نصب شده« »بله« باشد.

: پيام هشدار را خاموش کنيد. خير	 

يادآوری تعويض فيلتر
اين عملکرد را برای نمايش يا پنهان کردن پيام هشدار هنگام نمايش پيام تغيير فيلتر انتخاب کنيد. گزينه های موجود عبارتند از خاموش، 300 ساعت، 500 

ساعت، 800 ساعت و 1000 ساعت.

بازنشانی فيلتر
پس از تعويض يا تميز کردن فيلتر گرد و غبار، شمارنده فيلتر گرد و غبار را تنظيم مجدد کنيد.
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تنظيم منوی تنظيمات برق
روشن کردن مستقيم

گزينه »روشن« را برای فعال سازی حالت روشن شدن مستقيم، انتخاب کنيد. پروژکتور هنگامی که به جريان برق متصل شود، به طور خودکار روشن می شود، 
بدون فشار دادن دکمه “روشن/خاموش” روی صفحه کليد پروژکتور و يا روی کنترل از راه دور.

روشن كردن كليد سيگنال
گزينه »روشن« را برای فعال سازی حالت روشن شدن سيگنال، انتخاب کنيد. پروژکتور هنگامی که يک سيگنال شناسايی شود، به طور خودکار روشن می شود، 

بدون فشار دادن دکمه “روشن/خاموش” روی صفحه کليد پروژکتور و يا روی کنترل از راه دور.
توجه: اگر گزينه” سيگنال روشن” “روشن” باشد، مصرف برق پروژکتور در حالت آماده به کار بيش از 3 وات خواهد بود.

خاموشی خودکار )دقيقه(
مقدار زمان تايمر شمارش معکوس را تنظيم می کند. زمانی که هيچ سيگنالی به پروژکتور ارسال نشود، تايمر شمارش معکوس فعال می شود. پس از به پايان 

رسيدن شمارش معکوس )بر حسب دقيقه(، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود.

تايمر خاموشی )دقيقه(
تايمر خواب را پيکربندی کنيد.

: فاصله تايمر شمارش معکوس را تنظيم می کند. تايمر شمارش معکوس با يا بدون ارسال سيگنال به پروژکتور شروع می شود.  تايمر خواب )دقيقه(	 
پس از پايان شمارش معکوس )به دقيقه( پروژکتور به طور خودکار خاموش می شود.

توجه: هر بار که پروژکتور خاموش می شود، تايمر خواب بازنشانی می شود.
: برای تنظيم تايمر خواب بر روی گزينه هميشه روشن، عالمت بزنيد. هميشه روشن	 

حالت خاموش/روشن )آماده به کار(
تنظيمات حالت خاموش/روشن را تنظيم کنيد.

: برای بازگشت به حالت آماده به کار عادی، »فعال« را انتخاب کنيد. فعال	 
بهينه: برای صرفه جويی در مصرف انرژی کمتر از ».0.5W، »Eco	  را انتخاب کنيد.

توجه: وقتی تنظيم حالت خاموش/روشن )آماده به کار( روی فعال تنظيم شده باشد، کنترل LAN قابل اجرا است.

تنظيم منوی امنيتی
ايمنی

اين عملکرد را فعال کنيد تا قبل از استفاده از پروژکتور رمز عبور را درخواست کند.
: برای استفاده از تأييد امنيتی هنگام روشن شدن پروژکتور، »روشن« را انتخاب کنيد. روشن	 

: برای اينکه بتوانيد پروژکتور را بدون تأييد رمز عبور روشن کنيد، »خاموش« را انتخاب کنيد. خاموش	 

زمان سنج ايمنی
می توان عملکرد زمان )ماه/روز/ساعت( را برای تنظيم تعداد ساعات استفاده از پروژکتور انتخاب کرد. پس از سپری شدن اين زمان، از شما درخواست می 

شود که رمز عبور خود را دوباره وارد کنيد.

تغيير رمز عبور
برای تنظيم يا تغيير رمز عبوری که هنگام روشن کردن پروژکتور از شما خواسته می شود استفاده کنيد.
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تنظيم منوی تنظيمات رابط چند رسانه ای وضوح باال

توجه:
  	HDMI به پروژکتور متصل می کنيد، می توانيد با استفاده از ويژگی کنترل HDMI را با کابل های HDMI CEC هنگامی که دستگاه های سازگار با

Link در OSD پروژکتور، آنها را با روشن يا خاموش کردن يکسان کنترل کنيد. اين به يک دستگاه يا چند دستگاه در يک گروه اجازه می دهد از 
طريق ويژگی HDMI Link در يک پيکربندی معمولی روشن يا خاموش شوند، پخش کننده DVD شما ممکن است از طريق تقويت کننده يا سيستم 

سينمای خانگی به پروژکتور متصل شود.

HDMI

HDMI
تقويت کننده پخش کننده دی وی دی

HDMI لينک
عملکرد HDMI Link را فعال/غيرفعال کنيد. گزينه های در برگيرنده تلويزيون، پيوند روشن و خاموش کردن، و پيوند خاموش فقط در صورتی در دسترس 

خواهند بود که تنظيم روی »روشن« تنظيم شده باشد.

با احتساب تلويزيون
اگر ترجيح می دهيد تلويزيون و پروژکتور همزمان به طور خودکار خاموش شوند، روی »بله« تنظيم کنيد. برای جلوگيری از خاموش شدن همزمان هر دو 

دستگاه، تنظيمات را روی »نه« تنظيم کنيد.

لينک روشن کردن
روشن/خاموش شدن CFC با دستور.

متقابل: هر دو پروژکتور و دستگاه CEC	  به طور همزمان روشن می شوند.
 PJ دستگاه : دستگاه CEC	  فقط پس از روشن شدن پروژکتور روشن می شود.
دستگاه PJ  : پروژکتور فقط پس از روشن شدن دستگاه CEC	  روشن می شود.

لينک خاموش شدن
اين عملکرد را فعال کنيد تا هم زمان هم لينک HDMI و هم پروژکتور به طور خودکار خاموش شوند.

تنظيم منوی الگوی تست
الگوی تست

الگوی تست را از شبکه سبز، مشبک سرخابی، شبکه سفيد، سفيد انتخاب کنيد يا اين عملکرد را غيرفعال کنيد )خاموش(.

تنظيم منوی تنظيمات از راه دور
عملكرد مادون قرمز

تنظيمات عملکرد IR را تنظيم کنيد.
روشن: “روشن” را انتخاب کنيد، پروژکتور می تواند با کنترل از راه دور از گيرنده های IR	  باال و جلو کار کند.

: “خاموش” را انتخاب کنيد، پروژکتور نمی تواند با کنترل از راه دور کار کند. با انتخاب “خاموش”، می توانيد از کليدهای صفحه کليد استفاده  خاموش	 
کنيد.

كد از راه دور
کد سفارشی کنترل از راه دور را با فشار دادن دکمه ID از راه دور به مدت 3 ثانيه تنظيم کنيد و متوجه خواهيد شد که نشانگر کنترل از راه دور )باالی دکمه 

خاموش( شروع به چشمک زدن می کند. سپس با استفاده از کليدهای شماره دار صفحه کليد، عددی بين 99-00 وارد کنيد. پس از درج شماره، نشانگر کنترل از 
راه دور دو بار به سرعت چشمک می زند که نشان می دهد کد کنترل از راه دور تغيير کرده است.
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F3/F2/F1
عملکرد پيش فرض F1، F2 يا F3 را بين الگوی تست، روشنايی، کنتراست، تايمر خواب، تطبيق رنگ، دمای رنگ، گاما، پروجکشن يا جابجايی لنز ديجيتال 

اختصاص دهيد.

تنظيم منوی شناسه پروژکتور
شناسه پروژکتور

امکان راه اندازی تعريف شناسه از طريق منو وجود دارد )دامنه 99-0(، و امکان کنترل کاربر بر پروژکتور انفرادی با استفاده از دستور RS232 را فراهم 
می آورد.

تنظيم منوی گزينه ها
زبان

منوی OSD چند زبانه را بين انگليسی، آلمانی، فرانسوی، ايتاليايی، اسپانيايی، پرتغالی، لهستانی، هلندی، سوئدی، نروژی/دانمارکی، فنالندی، يونانی، چينی 
سنتی، چينی ساده شده، ژاپنی، کره ای، روسی، مجارستانی، چکسلواکی، عربی، تايلندی، ترکی، فارسی، ويتنامی، اندونزيايی، رومانيايی و اسلواکی انتخاب 

کنيد.

تنظيمات منو
مکان منو را روی صفحه تنظيم کنيد و تنظيمات تايمر منو را پيکربندی کنيد.

: مکان منو را روی صفحه نمايش انتخاب کنيد. مکان منو	 
تايمر منو: مدت زمانی که منوی OSD	  روی صفحه قابل مشاهده باشد را تنظيم کنيد.

منبع خودکار
اين گزينه را انتخاب کنيد تا پروژکتور به طور خودکار منبع ورودی موجود را پيدا کند.

وضوح ورودی
منبع ورودی را بين HDMI1، HDMI2 و VGA انتخاب کنيد.

نام ورودی
.VGA و HDMI1، HDMI2 برای شناسايی آسان تر، برای تغيير نام تابع ورودی استفاده کنيد. گزينه های موجود عبارتند از

ارتفاع زياد
وقتی »روشن« انتخاب شود، فن ها سريع تر می چرخند. اين ويژگی در مناطق مرتفع که هوا رقيق است مفيد است.

قفل حالت نمايش
برای قفل يا باز کردن قفل تنظيمات حالت نمايش، »روشن« يا »خاموش« را انتخاب کنيد.

قفل صفحه کليد
هنگامی که عملکرد قفل صفحه کليد “روشن” است، صفحه کليد قفل خواهد شد. با اين حال، پروژکتور می تواند با کنترل از راه دور کار کند. با انتخاب 

“خاموش”، می توانيد از صفحه کليد استفاده مجدد کنيد.

پنهان کردن اطالعات
اين عملکرد را برای مخفی کردن پيام اطالعاتی فعال کنيد.

: برای نمايش پيام »جستجو«، »خاموش« را انتخاب کنيد. خاموش	 
: برای مخفی کردن پيام اطالعاتی، “روشن” را انتخاب کنيد. روشن	 

لوگو
از اين عملکرد برای تعيين صفحه شروع دلخواه خود استفاده کنيد. تغييرات صورت گرفته در دفعه بعدی روشن شدن پروژکتور اعمال می شوند.

: صفحه پيش فرضی شروع بکار دستگاه حالت پيش فرضی	 
: لوگو در صفحه راه اندازی نمايش داده نمی شود. خنثی	 

: ابزار ضبط لوگو مورد نياز است. کاربر	 
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توجه:
لطفاً در منوی تنظيم پروژکتور، گزينه “Logo” را روی “User” تنظيم کنيد.  .1

مراحل زير را برای ورود به حالت دانلود انجام دهيد.  .2

الف: دکمه های “Enter” و“Power” را در کنترل پنل فشار دهيد و آن ها را نگه داريد.  

ب: سيم برق را به پروژکتور وصل کنيد.  

ج: دکمه های “Enter” و“Power” را پس از روشن شدن همه LED ها رها کنيد.  

کابل USB )نوع A به B( را از پروژکتور )درگاه نوع B( به کامپيوتر )درگاه نوع A( وصل کنيد.  .3

روی Splash Downloader.exe دوبار کليک کنيد )فقط از سيستم عامل ويندوز OS پشتيبانی می کند(.  .4

5.در حالی که Splash Downloader در حال اجرا است، لطفاً وضعيت USB را قبل از ارتقاء سيستم عامل بررسی کنيد. بايد نشان داده شود که 
)پروژکتور پيدا شد(.

 

روی دکمه “مرور” کليک کنيد و فايل لوگو را انتخاب کنيد )فقط از فرمت فايل “PNG” پشتيبانی می کند(. وضوح پيشنهادی لوگو نبايد از   .6
وضوح آرم پيش فرض بيشتر باشد )به عنوان مثال حداکثر وضوح ZU500USTe، برابر با 1920*1200 است(. هدف حفظ کيفيت تصوير 

است. اگر نه، ممکن است لوگو تار باشد.

روی دکمه “Flash Image” کليک کنيد. اگر فايل با موفقيت در پروژکتور نوشته شده باشد، پيام “دانلود کامل شد” روی صفحه نمايش داده   .7
می شود.

هسته برق پروژکتور را از برق جدا کرده و آن را وصل کنيد. لطفا مطمئن شويد که لوگو به درستی ارتقا يافته است.  .8

رنگ زمينه
از اين عملکرد برای نمايش رنگ آبی، قرمز، سبز، خاکستری، هيچ، يا صفحه آرم زمانی که سيگنالی در دسترس نيست استفاده کنيد.

توجه: اگر رنگ پس زمينه روی »هيچ کدام« تنظيم شده باشد، رنگ پس زمينه سياه است.

HDMI تنظيمات
.HDMI پيکربندی تنظيمات

يادآور EDID: هنگامی که منبع ورودی به منبع HDMI	  تغيير می کند، يک پيام يادآوری را فعال کنيد.
Satellite Box ، Cable Box، Xbox 360	  و غيره( اين   (1080p هنگام استفاده از منابع :)است EDID 1.4 پيش فرض( HDMI 1 EDID

گزينه را انتخاب کنيد.

HDMI 2 EDID )پيش فرض EDID 2.0 است(: اين گزينه را هنگام استفاده از منابع HDR 1080p )مانند Xbox One S يا PS4( و منابع    	
، PS4 Pro، Xbox One X، SHIELD TV ، Roku Ultra 4K و غيره(.  4K HDR Blu-ray Player(  4K HDR

توجه: هنگامی که منبع HDMI 2 از نظر رنگ و يا نوار رنگی غيرعادی است، EDID را به 1.4 تغيير دهيد.
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تنظيم منوی راه اندازی مجدد نمايشگر
OSDبازنشانی

تنظيمات پيش فرض کارخانه را برای تنظيمات منوی OSD برگردانيد.

تنظيم مجدد به حالت پيش فرض
تنظيمات پيش فرض کارخانه را برای همه تنظيمات برگردانيد.

منوی شبکه

منوی شبکه محلی
وضعيت شبکه

وضعيت شبکه را نشان می دهد )فقط خواندنی(.

MAC عنوان
نمايش آدرس MAC )فقط خواندنی(.

DHCP
از اين گزينه برای فعال يا غيرفعال کردن عملکرد DHCP استفاده کنيد.

خاموش: برای اختصاص IP، ماسک زير شبکه، دروازه و پيکربندی DNS	  به صورت دستی.
روشن: پروژکتور يک آدرس IP	  را به طور خودکار از شبکه شما دريافت می کند.

توجه: خروج از OSD به طور خودکار مقادير وارد شده را اعمال می کند.

IP عنوان
.IP نمايش آدرس

قناع الشبكة الفرعية
نمايش شماره ماسک زير شبکه.

دروازه
نمايش دروازه پيش فرض مربوط به شبکه متصل به پروژکتور

DNS
.DNS نمايش شماره

چگونه از مرورگر وب برای کنترل پروژکتور خود استفاده کنيد
گزينه DHCP را روی پروژکتور روشن کنيد تا به سرور DHCP اجازه دهيد به طور خودکار يک آدرس IP اختصاص دهد.  .1

.)”Network > LAN > IP Ad-dress“( پروژکتور را تايپ کنيد IP مرورگر وب را در رايانه خود باز کنيد و آدرس  .2

نام کاربری و رمز عبور را وارد کرده و روی “ورود” کليک کنيد.  .3 
 رابط وب پيکربندی پروژکتور باز می شود.

توجه:
	 الزم است که نام کاربری و رمز عبور خود را پس از ورود به سيستم تغيير دهيد. همچنين توصيه می شود از يک رمز عبور قوی استفاده کنيد.

مراحل اين بخش بر اساس سيستم عامل ويندوز 7	  می باشد.
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برقراری اتصال مستقيم از رايانه به پروژکتور*
گزينه DHCP را روی پروژکتور خاموش کنيد.   .1

.)”Network > LAN“( را روی پروژکتور پيکربندی کنيد DNS ماسک زيرشبکه، دروازه و ،IP آدرس   .2

صفحه Network and Sharing Center را در رايانه خود باز کنيد و پارامترهای شبکه يکسانی را که روی پروژکتور تنظيم شده است    .3
به رايانه خود اختصاص دهيد. برای ذخيره پارامترها روی “OK” کليک کنيد.

مرورگر وب را در رايانه خود باز کنيد و آدرس IP اختصاص داده شده در مرحله 3 را در قسمت URL وارد کنيد. سپس کليد “Enter” را    .4
فشار دهيد.

تنظيم مجدد
تمام مقادير پارامترهای LAN را بازنشانی کنيد.

منوی کنترل شبکه
Crestron

از اين تابع برای انتخاب عملکرد شبکه )پورت: 41794( استفاده کنيد.
.www.crestron.com/getroomview و http://www.crestron.com برای اطالعات بيشتر، به سايت زير مراجعه کنيد

اکسترون
از اين تابع برای انتخاب عملکرد شبکه )پورت: 2023( استفاده کنيد.

PJ لينک
از اين تابع برای انتخاب عملکرد شبکه )پورت: 4352( استفاده کنيد.

AMX يافتن دستگاه
از اين تابع برای انتخاب عملکرد شبکه )پورت: 9131( استفاده کنيد.

شبکه ارتباطی تلفنی
از اين تابع برای انتخاب عملکرد شبکه )پورت: 23( استفاده کنيد.

HTTP
از اين تابع برای انتخاب عملکرد شبکه )پورت: 80( استفاده کنيد.
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تنظيم منوی تنظيمات کنترل شبکه
LAN_RJ45 عملکرد

برای سادگی و سهولت کار، پروژکتور ويژگی های متنوع شبکه و مديريت از راه دور را ارائه می دهد. عملکرد LAN/RJ45 پروژکتور از طريق شبکه، 
مانند مديريت از راه دور: روشن/خاموش، روشنايی و تنظيمات کنتراست. همچنين، می توانيد اطالعات وضعيت پروژکتور را مشاهده کنيد، مانند: منبع ويدئو، 

صدا-بی صدا و غيره.

)شبکه محلی کابلی(

پروژکتور

قابليت های ترمينال LAN سيمی
 Crestron/Extron/AMX کنترل کرد و با LAN/RJ45 اين پروژکتور را می توان با استفاده از کامپيوتر يا دستگاه خارجی ديگر از طريق پورت

Device -Discovery(/PJLink( سازگار است.
. در اياالت متحده است.  	Crestron Electronics, Inc يک عالمت تجاری ثبت شده Crestron

. اياالت متحده است.  	Extron Electronics, Inc يک عالمت تجاری ثبت شده Extron

AMX يک عالمت تجاری ثبت شده AMX LLC	  اياالت متحده است.

PJLink برای ثبت عالمت تجاری و لوگو در ژاپن، اياالت متحده آمريکا و ساير کشورها توسط JBMIA	  درخواست داد.

پروژکتور توسط دستورات مشخص شده کنترل کننده Crestron Electronics و نرم افزارهای مرتبط، برای مثال ®RoomView پشتيبانی می شود.

http://www.crestron.com/

اين پروژکتور برای پشتيبانی از دستگاه)های( Extron برای مرجع سازگار است.

http://www.extron.com/

اين پروژکتور توسط )AMX  )Device Discovery پشتيبانی می شود.

http://www.amx.com/

اين پروژکتور از تمام دستورات PJLink Class1 )نسخه 1.00( پشتيبانی می کند.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

برای اطالعات دقيق تر در مورد انواع مختلف دستگاه های خارجی که می توانند به پورت LAN/RJ45 وصل شوند و پروژکتور را از راه دور کنترل کنند، و 
همچنين دستورات پشتيبانی شده برای اين دستگاه های خارجی، لطفاً مستقيماً با پشتيبانی-خدمات تماس بگيريد.
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LAN RJ45
يک کابل RJ45 را به درگاه های RJ45 پروژکتور و کامپيوتر وصل کنيد.   .1

در رايانه،مسير شروع < تنظيمات < شبکه و اينترنت را انتخاب کنيد.   .2

روی Local Area Connection راست کليک کرده و Property را انتخاب کنيد.   .3

در پنجره Properties، زبانه General را انتخاب کرده و ) Internet Protocol )TCP/IP را انتخاب کنيد.   .4
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روی “Properties” کليک کنيد.   .5

آدرس IP و ماسک Subnet را تايپ کنيد، سپس “OK” را فشار دهيد.   .6

دکمه “Menu” را روی پروژکتور فشار دهيد.   .7

روی پروژکتور شبکه < LAN را باز کنيد.   .8

پارامترهای اتصال زير را وارد کنيد:   .9

: خاموش – DHCP
– 192.168.0.100  :IP آدرس
– 255.255.0.0 :)Subnet Mask( ماسک شبکه فرعی
دروازه: 192.168.0.254 –
– 192.168.0.51 :DNS

برای تاييد تنظيمات “Enter” را فشار دهيد.  .10

يک مرورگر وب، به عنوان مثال Microsoft Internet Explorer با نصب Adobe Flash Player 9.0 يا باالتر باز کنيد.  .11

در نوار آدرس، آدرس IP پروژکتور را وارد کنيد: 192.168.0.100.   .12

برای تاييد تنظيمات “Enter” را فشار دهيد.   .13
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پروژکتور برای مديريت از راه دور تنظيم شده است. عملکرد LAN/RJ45 به صورت زير نمايش داده می شود:

 Adobe پشتيبانی نمی کنند، لطفاً برنامه »دانلود پروژکتور فلش پلير« را از لينک Adobe Flash از آنجايی که »مرورگرها« ديگر از پخش کننده
.https://www.adobe.com/support/flashplayer/debug_down-loads.html ::دانلود و نصب کنيد

صفحه اطالعات

القائمة الرئيسية

صفحه ابزار
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با دفتر راهنمايی IT تماس بگيريد

RS232 توسط عملکرد شبکه از راه دور
راه ديگری برای کنترل فرمان RS232 وجود دارد که در پروژکتور با نام “RS232 by TELNET” برای رابط LAN/RJ45 وجود دارد.

 ”RS232 by TELNET“ راهنمای آغاز به کار سريع برای
آدرس IP را در OSD	  پروژکتور بررسی کرده و دريافت کنيد.

	 مطمئن شويد که رايانه می تواند به صفحه وب پروژکتور دسترسی داشته باشد.

” توسط کامپيوتر/لپ تاپ فيلتر شود، غيرفعال است.  	TELNET”در صورتی که عملکرد ”Windows Firewall“ مطمئن شويد که تنظيمات

1.  آدرسStart > All Programs > Accessories > Command Prompt را انتخاب کنيد.

فرمت فرمان را به صورت زير وارد کنيد:  .2

” فشار داده شده است( – Enter“ کليد( telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23

)ttt.xxx.yyy.zzz :آدرس IP – پروژکتور(

 RS232 را فشار داده باشد، دستور ”Enter“ را وارد کند، سپس کليد RS232 آماده باشد و کاربر بتواند دستور Telnet-Connection اگر  .3
قابل اجرا خواهد بود.

:”RS232 by TELNET“ مشخصات
.TCP :شبکه راه دور   .1

درگاه شبکه راه دور: 23 )برای جزئيات بيشتر، لطفاً با نماينده/تيم خدمات تماس بگيريد(.   .2

ابزار شبکه راه دور: “TELNET.exe” ويندوز )حالت کنسول(.   .3

قطع اتصال برای کنترل RS232-by-Telnet به طور معمول: بستن   .4

ابزار شبکه راه دور ويندوز مستقيماً پس از اتصال TELNET آماده شد.   .5

محدوديت 1 برای کنترل شبکه راه دور: کمتر از 50 بايت برای بار شبکه متوالی برای برنامه Telnet-Control – وجود دارد.
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محدوديت 2 برای کنترل شبکه راه دور: کمتر از 26 بايت برای يک فرمان کامل RS232 – برای کنترل شبکه راه دور وجود دارد.

( باشد. – ms( 200 بايد بيش از RS232 محدوديت 3 برای کنترل شبکه راه دور: حداقل تاخير برای دستور بعدی

توجه: لطفاً به ليست پروتکل فرمان RS232 در صفحه 70 مراجعه کنيد.

منوی اطالعات

منوی اطالعات
اطالعات پروژکتور را مطابق فهرست زير مشاهده کنيد:

	 نظارتی

	 شماره سلایر

	 منبع

	 رزولوشن

	 سرعت تازه سازی

	 حالت نمايش

	 حالت خاموش/روشن )آماده به کار(

	 ساعات منبع روشن

	 كد از راه دور

	 كد از راه دور )فعال(

	 وضعيت شبکه

 	IP عنوان

	 شناسه پروژکتور

	 تعداد ساعت های استفاده از فيلتر

	 حالت روشنايی

 	FW نسخه
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وضوح سازگار

ديجيتال

 )HDMI 1_2.0( ديجيتال
B1/ زمانبندی دقيقB1/ حالت ويدئوB0/ زمانبندی دقيقB0/ زمان بندی استانداردB0/ زمانبندی تعيين شده

640 x 480 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz
640 x 480 @ 72Hz
640 x 480 @ 75Hz
800 x 600 @ 56Hz
800 x 600 @ 60Hz
800 x 600 @ 72Hz
800 x 600 @ 75Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1024 x 768 @ 70Hz
1024 x 768 @ 75Hz
1152 x 870 @ 75Hz
1280 x 1024 @ 75Hz

640 x 480 @ 120Hz
800 x 600 @ 120Hz
1024 x 768 @ 120Hz 
4:3
1280 x 720 @ 60Hz 
16:9
1280 x 720 @ 120Hz 
16:9
1280 x 800 @ 60Hz 
16:10
1440 x 900 @ 60Hz 
16:10
1600 x 1200 @ 60Hz 
4:3

 :WUXGA
1920x1200 @60Hz

640 x 480p @ 60Hz 4:3
720)1440( x 480i @ 60Hz 4:3
720)1440( x 480i @ 60Hz 16:9
720)1440( x 576i @ 50Hz 4:3
720)1440( x 576i @ 50Hz 16:9
720 x 480p @ 60Hz 4:3
720 x 480p @ 60Hz 16:9
720 x 576p @ 50Hz 4:3
720 x 576p @ 50Hz 16:9
1280 x 720p @ 50Hz 16:9
1280 x 720p @ 60Hz 16:9
1440 x 480p @ 60Hz 16:9
1440 x 576p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080i @ 60Hz 16:9
1920 x 1080i @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p @ 60Hz 16:9
1920 x 1080p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p @ 24Hz 16:9
1920 x 1080p @ 30Hz 16:9
3840 x 2160p @ 24Hz 16:9
3840 x 2160p @ 25Hz 16:9
3840 x 2160p @ 30Hz 16:9
3840 x 2160p @ 50Hz 16:9
3840 x 2160p @ 60Hz 16:9
4096 x 2160p @ 24Hz 256:135
4096 x 2160p @ 25Hz 256:135
4096 x 2160p @ 30Hz 256:135
4096 x 2160p @ 50Hz 256:135
4096 x 2160p @ 60Hz 256:135

3840 x 2160 @ 60Hz
1920 x 1080 @ 60Hz
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 )HDMI 2_2.0( ديجيتال
B1/ زمانبندی دقيقB1/ حالت ويدئوB0/ زمانبندی دقيقB0/ زمان بندی استانداردB0/ زمانبندی تعيين شده

640 x 480 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz
640 x 480 @ 72Hz
640 x 480 @ 75Hz
800 x 600 @ 56Hz
800 x 600 @ 60Hz
800 x 600 @ 72Hz
800 x 600 @ 75Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1024 x 768 @ 70Hz
1024 x 768 @ 75Hz
1152 x 870 @ 75Hz
1280 x 1024 @ 75Hz

640 x 480 @ 120Hz
800 x 600 @ 120Hz
1024 x 768 @ 120Hz 
4:3
1280 x 720 @ 60Hz 
16:9
1280 x 720 @ 120Hz 
16:9
1280 x 800 @ 60Hz 
16:10
1440 x 900 @ 60Hz 
16:10
1600 x 1200 @ 60Hz 
4:3

:1080p
1920x1080 @60Hz

640 x 480p @ 60Hz 4:3
720)1440( x 480i @ 60Hz 4:3
720)1440( x 480i @ 60Hz 16:9
720)1440( x 576i @ 50Hz 4:3
720)1440( x 576i @ 50Hz 16:9
720 x 480p @ 60Hz 4:3
720 x 480p @ 60Hz 16:9
720 x 576p @ 50Hz 4:3
720 x 576p @ 50Hz 16:9
1280 x 720p @ 50Hz 16:9
1280 x 720p @ 60Hz 16:9
1440 x 480p @ 60Hz 16:9
1440 x 576p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080i @ 60Hz 16:9
1920 x 1080i @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p @ 60Hz 16:9
1920 x 1080p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p @ 24Hz 16:9
1920 x 1080p @ 30Hz 16:9
3840 x 2160p @ 24Hz 16:9
3840 x 2160p @ 25Hz 16:9
3840 x 2160p @ 30Hz 16:9
3840 x 2160p @ 50Hz 16:9
3840 x 2160p @ 60Hz 16:9
4096 x 2160p @ 24Hz 256:135
4096 x 2160p @ 25Hz 256:135
4096 x 2160p @ 30Hz 256:135
4096 x 2160p @ 50Hz 256:135
4096 x 2160p @ 60Hz 256:135

3840 x 2160 @ 60Hz
1920 x 1200 @ 60Hz
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 )HDMI 1_1.4( ديجيتال
B1/ زمانبندی دقيقB1/ حالت ويدئوB0/ زمانبندی دقيقB0/ زمان بندی استانداردB0/ زمانبندی تعيين شده

640 x 480 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz
640 x 480 @ 72Hz
640 x 480 @ 75Hz
800 x 600 @ 56Hz
800 x 600 @ 60Hz
800 x 600 @ 72Hz
800 x 600 @ 75Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1024 x 768 @ 70Hz
1024 x 768 @ 75Hz
1152 x 870 @ 75Hz
1280 x 1024 @ 75Hz

640 x 480 @ 120Hz
800 x 600 @ 120Hz
1024 x 768 @ 120Hz 
4:3
1280 x 720 @ 60Hz 
16:9
1280 x 720 @ 120Hz 
16:9
1280 x 800 @ 60Hz 
16:10
1440 x 900 @ 60Hz 
16:10
1600 x 1200 @ 60Hz 
4:3

:WUXGA
1920x1200@60Hz 

640 x 480p @ 60Hz 4:3
720 x 480p @ 60Hz 4:3
720 x 480p @ 60Hz 16:9
720)1440( x 480i @ 60Hz 4:3
720)1440( x 480i @ 60Hz 16:9
720)1440( x 576i @ 50Hz 4:3
720)1440( x 576i @ 50Hz 16:9
720 x 576p @ 50Hz 4:3
720 x 576p @ 50Hz 16:9
1280 x 720p @ 50Hz 16:9
1280 x 720p @ 60Hz 16:9
1440 x 480p @ 60Hz 16:9
1440 x 576p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080i @ 60Hz 16:9
1920 x 1080i @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p @ 24Hz 16:9
1920 x 1080p @ 25Hz 16:9
1920 x 1080p @ 30Hz 16:9
1920 x 1080p @ 60Hz 16:9
1920 x 1080p @ 50Hz 16:9

1280 x 720 @ 60Hz
1366 x 768 @ 60Hz
1920 x 720 @ 60Hz
1920 x 1080 @ 60Hz
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 )HDMI 2_1.4( ديجيتال
B1/ زمانبندی دقيقB1/ حالت ويدئوB0/ زمانبندی دقيقB0/ زمان بندی استانداردB0/ زمانبندی تعيين شده

640 x 480 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz
640 x 480 @ 72Hz
640 x 480 @ 75Hz
800 x 600 @ 56Hz
800 x 600 @ 60Hz
800 x 600 @ 72Hz
800 x 600 @ 75Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1024 x 768 @ 70Hz
1024 x 768 @ 75Hz
1152 x 870 @ 75Hz
1280 x 1024 @ 75Hz

640 x 480 @ 120Hz
800 x 600 @ 120Hz
1024 x 768 @ 120Hz 
4:3
1280 x 720 @ 60Hz 
16:9
1280 x 720 @ 120Hz 
16:9
1280 x 800 @ 60Hz 
16:10
1440 x 900 @ 60Hz 
16:10
1600 x 1200 @ 60Hz 
4:3

:1080p
1920x1080 @60Hz

640 x 480p @ 60Hz 4:3
720 x 480p @ 60Hz 4:3
720 x 480p @ 60Hz 16:9
720)1440( x 480i @ 60Hz 4:3
720)1440( x 480i @ 60Hz 16:9
720)1440( x 576i @ 50Hz 4:3
720)1440( x 576i @ 50Hz 16:9
720 x 576p @ 50Hz 4:3
720 x 576p @ 50Hz 16:9
1280 x 720p @ 50Hz 16:9
1280 x 720p @ 60Hz 16:9
1440 x 480p @ 60Hz 16:9
1440 x 576p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080i @ 60Hz 16:9
1920 x 1080i @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p @ 24Hz 16:9
1920 x 1080p @ 25Hz 16:9
1920 x 1080p @ 30Hz 16:9
1920 x 1080p @ 60Hz 16:9
1920 x 1080p @ 50Hz 16:9

1280 x 720 @ 60Hz
1366 x 768 @ 60Hz
1920 x 720 @ 60Hz
1920 x 1080 @ 60Hz

آنالوگ
آنالوگ

B1/ زمانبندی دقيقB1/ حالت ويدئوB0/ زمانبندی دقيقB0/ زمان بندی استانداردB0/ زمانبندی تعيين شده
640 x 480 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz
640 x 480 @ 72Hz
640 x 480 @ 75Hz
800 x 600 @ 56Hz
800 x 600 @ 60Hz
800 x 600 @ 72Hz
800 x 600 @ 75Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1024 x 768 @ 70Hz
1024 x 768 @ 75Hz
1152 x 870 @ 75Hz
1280 x 1024 @ 75Hz

640 x 480 @ 120Hz
800 x 600 @ 120Hz
1024 x 768 @ 120Hz 4:3
1280 x 720 @ 60Hz 16:9
1280 x 720 @ 120Hz 16:9
1280 x 800 @ 60Hz 16:10
1440 x 900 @ 60Hz 16:10
1600 x 1200 @ 60Hz 4:3

 :WUXGA
1920x1200@60Hz

1920 x 1080 @ 60Hz 16:9
1366 x 768 @ 60Hz 16:9
1920 x 720 @ 60Hz 16:6

N/A
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سازگاری با ويديوی سه بعدی واقعی

HDMI 1.4aوضوح ورودی
ورودی سه بعدی

زمان بندی ورودی
1280 x 720P @ 50HzTop-and-Bottom
1280 x 720P @ 60HzTop-and-Bottom
1280 x 720P @ 50HzFrame packing
1280 x 720P @ 60HzFrame packing
1920 x 1080i @ 50HzSide-by-Side)Half(
1920 x 1080i @ 60HzSide-by-Side)Half(

1920 x 1080P @ 24HzTop-and-Bottom
1920 x 1080P @ 24HzFrame packing

640 x 480 @ 120HzFrame sequential
800 x 600 @ 120HzFrame sequential

1024 x 768 @ 120HzFrame sequential
1280 x 720 @ 120HzFrame sequential

توجه:
اگر ورودی سه بعدی 1080p@24 هرتز باشد، DMD	  بايد با مضرب انتگرال با حالت سه بعدی پخش شود.

اگر هزينه ثبت اختراع از Optoma وجود ندارد، از NVIDIA 3DTV Play	  پشتيبانی کنيد.

1080i@25Hz و 720p@50Hz در 100Hz اجرا می شود؛ 1080p@24Hz در 144Hz	  اجرا می شود. زمان بندی سه بعدی ديگر در 
120 هرتز اجرا می شود.

تاخير ورودی HDMI: 49.7 ميلی ثانيه	 
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تنظيمات درگاه RS232 و اتصال سيگنال

RS232 تنظيمات درگاه
روشآيتم ها

ارتباط ناهمزمانروش ارتباط

9600بيت در ثانيه
8 بيتبيت های داده

هيچ کدامتوازن
1بيت های توقف
هيچ کدامکنترل جريان

RS232 اتصال سيگنال های
 درگاه COM کامپيوتر
)D-Sub کاننر -9پين(

 درگاه COM پروژکتور
)D-Sub کاننر -9پين(

توجه: پوسته RS232 به زمين متصل است.
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تنظيم اندازه تصوير پخش شده )مورب(
اندازه تصوير پروجکشن از 132 اينچ تا 155 اينچ )3.353 تا 3.937	  متر(

M4 سوراخ های پيچ

مرکز تصوير

صفحه

کف

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

اندازه تصوير 
مورب )S( به 

اينچ

اندازه تصوير 
مورب )S( به 

ميلی متر

عرض تصوير 
)W( به ميلی 

متر

ارتفاع تصوير 
)H( به ميلی 

متر
تلورانس انحراف فاصله پرتاب

انحراف )+/ـ(

فاصله از سطح 
تخته سفيد 

تا مرکز پايه 
 )T( پروژکتور

به ميلی متر

فاصله از سطح 
تخته سفيد تا 

پشت پروژکتور 
)T1( به ميلی 

متر

فاصله از باالی 
تصوير تا باالی 
برجستگی رابط 
)O1( به ميلی 

متر

فاصله از باالی 
تصوير تا باالی 
 )O2( پروژکتور

به ميلی متر

132 3353 2843 1777 719 298 36 594 457 361 341
135 3429 2908 1817 736 304 36 611 474 367 347
140 3556 3015 1885 763 316 38 638 501 379 359
145 3683 3123 1952 790 327 39 665 528 390 370
150 3810 3231 2019 817 338 40 692 555 401 381
155 3937 3339 2087 845 349 42 720 583 412 392

توجه: اين جدول فقط برای مرجع کاربر است.
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صفحه

مرکز تصوير

)16:10( نمودار اندازه گيری نصب پايه ميز  WUXGA

اندازه تصوير مورب 
)S( به اينچ

اندازه تصوير مورب 
)S( به ميلی متر

 )W( عرض تصوير
به ميلی متر

ارتفاع تصوير )H( به 
ميلی متر

فاصله پرتاب به ميلی 
متر

فاصله از سطح 
تخته سفيد تا پشت 
پروژکتور )T1( به 

ميلی متر

فاصله پايين تصوير تا 
باالی جدول )O3( به 

ميلی متر

132 3353 2843 1777 719 457 364

135 3429 2908 1817 736 474 370

140 3556 3015 1885 763 501 382

145 3683 3123 1952 790 528 393

150 3810 3231 2019 817 555 404

155 3937 3339 2087 845 583 415



اطالعات بيشتر

انگليسی63

ابعاد پروژکتور و نصب پايه سقفی
برای جلوگيری از آسيب ديدن پروژکتور، لطفاً از قاب مخصوص سقف Optoma استفاده کنيد.  .1

در صورتی که قصد داريد از قاب مخصوص سقف محصول شرکت ديگری استفاده کنيد، لطفاً اطمينان حاصل نماييد که پيچ های مخصوص   .2
اتصال پروژکتور به قاب، خصوصيات زير را داشته باشد:

 	M4*10 :نوع پيچ

 	mm 10 :حداقل طول پيچ

371.5 112.5

120

TR0.35

M4*10

105.76

163

443.74

136

128.76

واحد: ميلی متر

توجه: لطفا به خاطر داشته باشيد که خسارت ناشی از نصب اشتباه، باعث ابطال ضمانت می شود.

هشدار:

	  در صورتی که قاب مخصوص سقف را از شرکت ديگری خريداری می کنيد، لطفا اطمينان حاصل کنيد که از پيچ های با اندازه مناسب استفاده کنيد.
اندازه پيچ به ضخامت صفحه قاب بستگی دارد.

اطمينان حاصل کنيد که ميان سقف و قسمت زيرين پروژکتور حداقل 10	  سانتی متر فضا موجود باشد.

	 از نصب پروژکتور در نزديکی منبع گرمايی خودداری نماييد.
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کدهای کنترل از راه دور مادون قرمز

F3

On

Geometric

Mode

Correction PIP/PBP

Off

F1 F2

AV Mute

ENTER

Source

Volume D Zoom

Info.

VGA

1
S-Video

2
HDMI1

3
HDMI2

HDMI3

Format Freeze Remote

ID All

HDBaseT

4
Video

5
DVI

6
BNC

7
YPbPr

8
DisplayPort

9
3D

0

Re-Sync

Menu

F3

تعريف کليد چاپکليد
کد کليد

تکرار بايت 4بايت 3بايت 2بايت 1
داده 1داده 0مشتری 1مشتری 0

F2 # بايت CD 023 32 روشنروشن 

F2 # بايت CD 2E3 32 خاموشخاموش
F2 # بايت CD 963 32 اصالح هندسیاصالح هندسی

PIP/PBP PIP/PBP 32 CD 783 بايت # F2
 F1 F1 32 CD 263 بايت # F2
 F2 F2 32 CD 273 بايت # F2
F2 # بايت CD 953 32 حالتحالت

کليدهای انتخاب 
چهارجهتی

) / / / (

F2 # بايت CD C63 32 پيکان باال
F2 # بايت CD C73 32 پيکان پايين
F2 # بايت CD C83 32 پيکان چپ

F2 # بايت CD C93 32 پيکان راست
F2 # بايت CD C53 32 ورودورود

F2 # بايت CD 033 32 حذف تصويرحذف تصوير
F2# بايت CD 253 32 اطالعاتاطالعات
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تعريف کليد چاپکليد
کد کليد

تکرار بايت 4بايت 3بايت 2بايت 1
داده 1داده 0مشتری 1مشتری 0

N/A N/A N/A N/A N/A ليزرليزر 
F2 # بايت CD 183 32 منبعمنبع
F3 F3 32 CD 663 بايت # F2

F2 # بايت CD 043 32 انطباق مجددانطباق مجدد

درجه صدا
F2 # بايت CD 093 32 درجه صدا +
F2 # بايت CD 0C3 32 درجه صدا - 

D بزرگنمايی
D 32 + بزرگنمايی CD 083 بايت # F2
D 32 - بزرگنمايی CD 0B3 بايت # F2

F2 # بايت CD 883 32 منومنو
F2 # بايت CD 153 32 قالبقالب

F2 # بايت CD 063 32 تجميدتجميد

از راه دور
3201N/A~ 3299شناسه از راه دور
32CDN/Aهمه از راه دور

 VGA / 1 VGA/1 32 CD 8E3 بايت # F2
F2 # بايت S/2 32 CD 1D3- ويدئو  S / 2- ويدئو
 HDMI1 / 3 HDMI1/3 32 CD 163 بايت # F2

 HDMI2 HDMI2 32 CD 9B3 بايت # F2
 HDBaseT / 4 HDBaseT/4 32 CD 703 بايت # F2

F2 # بايت CD 1C3 32 5/ويدئو 5 / ويدئو
 DVI / 6 DVI/6 32 CD 193 بايت # F2
 HDMI3 HDMI3 32 CD 983 بايت # F2

 BNC / 7 BNC/7 32 CD 1A3 بايت # F2
 YPbPr / 8 YPbPr/8 32 CD 173 بايت # F2

F2 # بايت CD 9F3 32 9/درگاه نمايش 9 / درگاه نمايش
 3D / 0 0/3D 32 CD 893 بايت # F2

توجه:
اگر هيچ کليدی فشار داده نشود يا بيش از دو کليد به طور همزمان فشار داده شود يا يک کليد برای بيش از 60	  ثانيه فشار داده شود، کنترل از راه 

دور وارد حالت خواب می شود.

وقتی کليد “All” را بيش از 3 ثانيه فشار دهيد و نگه داريد، LED	  قرمز به سرعت چشمک می زند، اين نشان می دهد که کد مشتری به کد پيش فرض 
.)CD 32( خود بازنشانی شده است

برای تغيير کد مشتری، کليد “ID” را بيش از 3 ثانيه فشار دهيد و نگه داريد تا LED قرمز به آرامی چشمک بزند. سپس 2	  کليد عددی را در مدت 
 10 ثانيه فشار دهيد.

 به عنوان مثال، برای تغيير کد مشتری به 3201، موارد زير را انجام دهيد:
 کليد”ID” را بيش از 3 ثانيه فشار داده و نگه داريد، سپس کليد “ID” را رها کنيد، سپس کليد “0” را فشار دهيد و سپس کليد “1” را فشار دهيد.

 اما اگر 2 کليد عددی را بيش از 10 ثانيه فشار دهيد، کد مشتری تغيير نمی کند.
می توانيد کد مشتری را از 32 01 تا 32 99 تنظيم کنيد.

نشانگر LED با فشار دادن هر يک از کليدها 10 ثانيه روشن می شود، سپس اگر هيچ کليدی فشار داده نشود، در عرض 5	  ثانيه به آرامی چشمک 
می زند. اما اگر هر کليدی را فشار دهيد، زمان کاليبراسيون را مجدد شروع می کند.

	 کنترل از راه دور کد مشتری را تا زمانی که باتری ها تمام شود به خاطر می سپارد.
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عيب يابی

در صورتی که مشکلی برای پروژکتور شما پيش آمد، لطفا به اطالعات زير رجوع کنيد. در صورتی که مشکل برطرف نشد، لطفا با فروشنده محلی خود يا 
مرکز خدمات محلی تماس بگيريد.

مشکالت مربوط به تصوير
عدم نمايش تصوير روی صفحه  

	 مطمئن شويد تمای کابل ها و اتصاالت برقی به درستی و کامال همانگونه که در بخش “نصب” توضيح داده شده است، متصل شده اند.

	 مطمئن شويد که هيچ يک از پين های اتصاالت خم يا شکسته نشده باش.

	 مطمئن شويد که حالت “بی صدا” فعال نباشد.

تصوير خارج از فوکوس است  
مطمئن شويد كه صفحه پخش در فاصله مناسب از پروژکتور قرار گرفته است. )لطفا به صفحه 28	  مراجعه کنيد(.

در هنگام نمايش عنوان DVD 16:9 تصوير کشيده می شود.  
هنگامی که DVD آنامورفيک يا DVD 16:9 را پخش می کنيد، پروژکتور بهترين تصوير را با قالب 16:9	  در سمت پروژکتور پخش می کند.

اگر عنوان DVD با قالب LBX را پخش می کنيد، لطفا قالب را در صفحه نمايش پروژکتور به LBX	  تغيير دهيد.

در صورتی که عنوان DVD با قالب 4:3 را پخش کنيد، لطفا قالب را در OSD پروژکتور به 4:3	  تغيير دهيد.

لطفا قالب نمايش را با نسبت تصوير 16:9) عريض( در روی DVD	  پلير تنظيم کنيد.

تصوير خيلی کوچک يا خيلی بزرگ است  
	 پروژکتور را به پرده نزديک يا از آن دور کنيد.

	 “منو” را در صفحه پروژکتور فشار دهيد، به صفحه نمايش ← نسبت ابعاد تصوير برويد. تنظيمات متفاوتی را امتحان کنيد.

گوشه های تصوير پريده است:  
	 در صورت امكان، پروژكتور را تغيير وضعيت دهيد تا در مركز صفحه و زير پايين صفحه قرار گيرد

تصوير وارونه است   
	 راه اندازی ← پخش تصوير را از صفحه نمايش داده شده انتخاب کرده و جهت پخش را تنظيم کنيد.
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ساير مشکالت
پروژکتور به هيچ يک از فرمانهای کنترل پاسخ نمی دهد  

در صورت امکان، پروژکتور را خاموش کنيد، سيم برق را از پريز درآورده و پيش از اتصال مجدد برق، 20	  ثانيه صبر کنيد.

مشکالت کنترل از راه دور
در صورتی که کنترل از راه دور کار نمی کند  

بررسی کنيد که زاويه عملکرد کنترل از راه دور، در محدوده ± °30 گيرنده های IR	  بر روی پروژکتور باشد.

مطمئن شويد که هيچ مانعی در ارتباط بين کنترل از راه دور و پروژکتور وجود ندارد. به درون محدوده 12 متری )39.4	  فوت( پروژکتور برويد.

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

	 در صورتی که عمر مفيد باتری ها به پايان رسيده است، آنها را تعويض کنيد.
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نشانگرهای هشدار
هنگامی که نشانگرهای هشدار )قسمت زير را ببينيد( روشن می شوند يا چشمک می زنند، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود:

	 نمايانگر چراغ »المپ« به رنگ قرمز در  آيد و/يا اگر چراغ »خاموش/روشن« چشمک قرمز بزند.

	 چراغ نشانگر “درجه حرارت” به رنگ قرمز در می آيد و اگر نشانگر “روشن/خاموش” با رنگ قرمز چشمک می زند. اين بدان معنی است که 
پروژکتور بيش از حد گرم شده است. در شرايط عادی می توان پروژکتور را دوباره روشن کرد.

	 نمايانگر چراغ »درجه حرارت« به رنگ قرمز چشمک بزند و نشانگر »خاموش/روشن« با رنگ قرمز چشمک می زند.

سيم برق را از پروژکتور جدا کنيد؛ 30 ثانيه صبر کرده و دوباره امتحان کنيد. در صورتی که نشانگر هشدار روشن می شود يا چشمک می زند، برای دريافت 
راهنمايی با نزديکترين مرکز خدمات تماس بگيريد.

پيغام های نوری چراغ ها

پيغام
چراغ المپچراغ درجه حرارتLED نشانگر برق

 )قرمز( )قرمز()آبی( )قرمز(
 وضعيت انتظار

چراغ ثابت)سيم برق ورودی(

روشن )در حال گرم شدن(
 چشمک زن

 )1 ثانيه خاموش
/1 ثانيه روشن(

چراغ ثابتروشن شدن دستگاه و روشنايی المپ

خاموش )در حال خنک شدن(

 چشمک زن
 )0.5 ثانيه خاموش
/0.5 ثانيه روشن(

وقتی پنکه خنک کننده خاموش 
می شود، دوباره به شکل چراغ 

ثابت قرمز در می آيد.
)LD چراغ ثابتخطا )درجه حرارت باال

)LD چراغ ثابتخطا )نقص
چشمک زنخطا )نقص فن(

چراغ ثابتخطا )درجه حرارت باال(

	 خاموش:

	 هشدار دما:
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مشخصات فنی
شرحنوری

WUXGAحداکثر رزولوشن

0.253نسبت پرتاب
زوم ثابت و فوکوس دستیتنظيم زوم/فوکوس

133.5” ~ 154.1”اندازه تصوير )مورب(
457mm ~ 583mmفاصله پروژکتور 

شرحالکتريکی

ورودی

  	HDMI 2.0 )x2 ( 
 	VGA In

ورودی صدای 3.5	  ميلی متری
	 ميکروفون

 USB نوع A برای برق 5 ولت/ 1.5	  آمپر

خروجی VGA	  خروجی ها
خروجی صدا 3.5	  ميلی متر

کنترل
 	B نوع USB
 	RS232C

RJ-45	  )پشتيبانی از کنترل وب(
1073.4 ميليون رنگتکثير رنگ

سرعت اسکن افقی: 15.375~91.146	  کيلوهرتزسرعت اسکن
سرعت اسکن عمودی: 24~85 هرتز )120	  هرتز برای پروژکتور ويژگی سه بعدی(

بله، 10 واتبلندگوی داخلی
100 – 240ولت %10±, برق متناوب 50/60هرتزشرايط برق

3.7Aجريان ورودی

شرحمکانيکی
جلو، عقب، سقف، عقب-باالجهت نصب

)ارتفاع( ميلی متر )بدون پايه(ابعاد  	88  x)318)طول  x)382 )عرض
)ارتفاع( ميلی متر )با پايه(  	115  x)318)طول  x)382 )عرض

5.8 ±0.5 کيلوگرموزن
عملکرد در دمای 5 تا 40 درجه سانتی گراد، رطوبت 10 % تا 85 %)بدون ميعان(شرايط محيطی

توجه: تمام مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغيير کنند.
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RS232 protocol function lis t

Baud Rate 9600
Data Bits 8
Parity None
Stop Bits 1
Flow Control None
UART16550 FIFO Disable

Note: There is a >CR> after all ASCII commands. 0D is the HEX code for >CR> in ASCII code.
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Note: Some commands are not supported, it depends on models.

Write Command Read Command

Command Command

Main Menu Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 n value CMD space Set
Para. CMD space CMD Value Pass

Image Settings

Display Mode

]None[ ~XX123 1 O k 0

Presentation ~XX20 1 ~XX123 1 O k 1

Bright ~XX20 2 ~XX123 1 O k 2

Cinema ~XX20 3 ~XX123 1 O k 3

HDR ~XX20 21 ~XX123 1 O k 21

HLG ~XX20 25 ~XX123 1 O k 25

sRGB ~XX20 4 ~XX123 1 O k 4

DICOM SIM. ~XX20 10 ~XX123 1 O k 10

User ~XX20 5 ~XX123 1 O k 5

3D ~XX20 9 ~XX123 1 O k 9

Blending ~XX20 19 ~XX123 1 O k 19

Wall Color

Off ~XX506 0

BlackBoard ~XX506 1

Light Yellow ~XX506 7

Light Green ~XX506 3

Light Blue ~XX506 4

Pink ~XX506 5

Gray ~XX506 6

Dynamic Range

HDR/HLG
Off ~XX565 0

Auto ~XX565 1

HDR Picture Mode

Bright ~XX566 0

Standard ~XX566 1

Film ~XX566 2

Detail ~XX566 3

HLG Picture Mode

Bright ~XX567 0

Standard ~XX567 1

Film ~XX567 2

Detail ~XX567 3

Brightness

- ~XX46 1

-50 ~ 50 ~XX21 -50~50 ~XX125 1 O k -50~50

+ ~XX46 2

Contrast

- ~XX47 1

-50 ~ 50 ~XX22 -50~50 ~XX126 1 O k -50~50

+ ~XX47 2

Sharpness 1 ~ 15 ~XX23 1~15

Color -50 ~ 50 ~XX45 -50~50

Tint -50 ~ 50 ~XX44 -50~50

Gamma

Film ~XX35 1

Video ~XX35 2

Graphics ~XX35 3

Standard)2.2( ~XX35 4

1.8 ~XX35 5

2.0 ~XX35 6

2.4 ~XX35 12

2.6 ~XX35 8

Color Settings

BrilliantColor™ 1 ~ 10 ~XX34 1~10

Color Temperature

Warm ~XX36 4 ~XX128 1 O k 3

Standard ~XX36 1 ~XX128 1 O k 0

Cool ~XX36 2 ~XX128 1 O k 1

Cold ~XX36 3 ~XX128 1 O k 2

Color Matching

Color R / G / B / C / Y / M / W

)R( Saturation -50~50 ~XX333 -50~50

)R( Hue -50~50 ~XX327 -50~50

)R( Gain -50~50 ~XX339 -50~50

)G( Saturation -50~50 ~XX334 -50~50

)G( Hue -50~50 ~XX328 -50~50

)G( Gain -50~50 ~XX340 -50~50

Display )B( Saturation -50~50 ~XX335 -50~50

)B( Hue -50~50 ~XX329 -50~50

)B( Gain -50~50 ~XX341 -50~50

)C( Saturation -50~50 ~XX336 -50~50

)C( Hue -50~50 ~XX330 -50~50

)C( Gain -50~50 ~XX342 -50~50

)Y( Saturation -50~50 ~XX337 -50~50

)Y( Hue -50~50 ~XX331 -50~50

)Y( Gain -50~50 ~XX343 -50~50

)M( Saturation -50~50 ~XX338 -50~50

)M( Hue -50~50 ~XX332 -50~50

)M( Gain -50~50 ~XX344 -50~50

)W( Red -50~50 ~XX345 -50~50

)W( Green -50~50 ~XX346 -50~50

)W( Blue -50~50 ~XX347 -50~50

Reset ~XX215 1

RGB Gain/Bias

Red Gain -50~50 ~XX24 -50~50

Green Gain -50~50 ~XX25 -50~50

Blue Gain -50~50 ~XX26 -50~50

Red Bias -50~50 ~XX27 -50~50

Green Bias -50~50 ~XX28 -50~50

Blue Bias -50~50 ~XX29 -50~50

Reset ~XX517 1

Color Space

Auto ~XX37 1

RGB ~XX37 2

YUV ~XX37 3

RGB)0~255( ~XX37 2

RGB)16~235( ~XX37 4

Signal

Automatic
Off ~XX91 0

On ~XX91 1

Frequency -50~50 ~XX73 -50~50

Phase 0~31 ~XX74 0~31

H. Position -50~50 ~XX75 -50~50

V. Position -50~50 ~XX76 -50~50

Brightness Mode

Dynamic Black
Off ~XX91 0

On ~XX91 1

Eco. ~XX110 2

Constant Power

100% ~XX326 0

95% ~XX326 1

90% ~XX326 2

85% ~XX326 3

80% ~XX326 4

75% ~XX326 5

70% ~XX326 6

65% ~XX326 7

60% ~XX326 8

55% ~XX326 9

50% ~XX326 10

45% ~XX326 11

40% ~XX326 12

35% ~XX326 13

30% ~XX326 14

25% ~XX326 15

20% ~XX326 16

Constant Luminance

85% ~XX522 0

80% ~XX522 1

75% ~XX522 2

70% ~XX522 3

65% ~XX522 4

60% ~XX522 5

55% ~XX522 6

50% ~XX522 7

45% ~XX522 8

40% ~XX522 9

35% ~XX522 10

30% ~XX522 11

Reset ~XX509 1
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Note: Some commands are not supported, it depends on models.

Write Command Read Command

Command Command

Main Menu Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 n value CMD space Set
Para. CMD space CMD Value Pass

3D

3D Mode
Off ~XX230 0

On ~XX230 4

3D Tech
Off ~XX230 0

DLP-Link ~XX230 1

3D-2D

3D ~XX400 0

L ~XX400 1

R ~XX400 2

3D Format

Auto ~XX405 0

SBS ~XX405 1

Top and Bottom ~XX405 2

Frame Sequential ~XX405 3

3D sync invert
Off ~XX231 0

On ~XX231 1

Reset ~XX234 1

Aspect Ratio

4:3 ~XX60 1 ~XX127 1 O k 1

16:9 ~XX60 2 ~XX127 1 O k 2

16:10 ~XX60 3 ~XX127 1 O k 3

LBX ~XX60 5 ~XX127 1 O k 5

Native ~XX60 6 ~XX127 1 O k 6

Auto ~XX60 7 ~XX127 1 O k 7

Edge Mask 0~10 ~XX61 0~10

Zoom

Zoom Plus ~XX05 1

-5~25 ~XX62 -5~25

Zoom Minus ~XX06 1

Image Shift

H+ ~XX540 2

H -100 ~ 100
)Depends on models( ~XX63 -100~100 ~XX543 1 O k -100~100

H- ~XX540 1

V+ ~XX541 2

V -100 ~ 100
)Depends on models( ~XX64 -100~100 ~XX543 2 O k -100~100

V- ~XX541 1

Geometric Correction

Four Corners

top left

H: 0~120 ~XX58 1

V: 0~80 ~XX58 2

right +1 ~XX59 1

left +1 ~XX59 2

up + 1 ~XX59 3

down +1 ~XX59 4

top right

H: 0~120 ~XX58 3

V: 0~80 ~XX58 4

right +1 ~XX59 5

left +1 ~XX59 6

up + 1 ~XX59 7

down +1 ~XX59 8

Bottom-left

H: 0~120 ~XX58 5

V: 0~80 ~XX58 6

right +1 ~XX59 9

left +1 ~XX59 10

up + 1 ~XX59 11

down +1 ~XX59 12

Bottom-right

H: 0~120 ~XX58 7

V: 0~80 ~XX58 8

right +1 ~XX59 13

left +1 ~XX59 14

up + 1 ~XX59 15

down +1 ~XX59 16

Reset ~XX516 1

H Keystone -40 ~ 40 ~XX65 -40~40 ~XX543 4 O k -40~40

V Keystone -40 ~ 40 ~XX66 -40~40 ~XX543 3 O k -40~40

Audio

Audio Settings

Auto ~XX314 0

Internal Speaker ~XX314 1

Audio Out ~XX314 2

Mute
Off ~xX80 0 ~XX356 1 O k 0

On ~xX80 1 ~XX356 1 O k 1

Mic
Off ~XX562 0

On ~XX562 1

Volume 0~10 ~XX81 0~10

Mic Volume 0~10 ~XX93 0~10

Projection

Front ~XX71 1 ~XX129 1 O k 0

Rear ~XX71 2 ~XX129 1 O k 1

Ceiling-top ~XX71 3 ~XX129 1 O k 2

Rear-top ~XX71 4 ~XX129 1 O k 3

Screen Type
16:9 ~XX90 0

16:10 ~XX90 1

Filter Settings

Filter Usage Hours ~XX321 1 O k nnnn )nnnn=hour digits(

Optional Filter Installed
No ~XX320 0

Yes ~XX320 1

Filter Reminde

Off ~XX322 0

300hr ~XX322 1

500hr ~XX322 2

800hr ~XX322 3

1000hr ~XX322 4

Filter Reset ~XX323 1

Power Settings

Direct Power On
Off ~XX105 0

On ~XX105 1

Signal Power On
Off ~XX113 0

On ~XX113 1

Auto Power Off )min.( 0 ~ 180 )1 min increments( 20 ~XX106 0~180

0~990 30 ~XX107 000~990

Sleep Timer )min.( Always On
No ~XX507 0

Yes ~XX507 1

Power Mode )Standby(
Active ~XX114 1 ~XX150 16 O k 1

Eco. ~XX114 0 ~XX150 16 O k 0

Security

Security
Off ~XX78 0 ~nnnn

On ~XX78 1 ~nnnn

Security Timer

Month ~XX537 00~12 ~XX544 1 O k 00~12

Setup Day ~XX538 00~30 ~XX544 2 O k 00~30

Hour ~XX539 00~24 ~XX544 3 O k 00~24

MM/DD/HH ~XX77 ~MMDDHH

HDMI Link Settings

HDMI Link
Off ~XX511 0

On ~XX511 1

Inclusive of TV
No ~XX512 0

Yes ~XX512 1

Power On Link

Mutual ~XX513 1

PJ --> Device ~XX513 2

Device --> PJ ~XX513 3

Power Off Link
Off ~ XX514 0

On ~ XX514 1

Test Pattern

Green Grid ~XX195 3

Magenta Grid ~XX195 4

White Grid ~XX195 1

White ~XX195 2

Off ~XX195 0

Remote Settings

IR Function
Off All ~XX11 0

On All ~XX11 1

Remote Code

- ~XX48 1

00~99 ~XX350 00~99 ~XX558 1 O k 00~99

+ ~XX48 2

User1 )F1( Functions please refer to UM
1.Test Pattern
2.Brightness
3.Contrast
4.Sleep Timer
5.Color Matching
6.Color Temp
7.Gamma
8.Projection
9.Digital Lens Shift

~XX117 1~9

User2 )F2( Functions please refer to UM ~XX118 1~9

User3 )F3( Functions please refer to UM ~XX119 1~9
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Note: Some commands are not supported, it depends on models.

Write Command Read Command

Command Command

Main Menu Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 n value CMD space Set
Para. CMD space CMD Value Pass

Projector ID 00~99 ~XX79 00~99

Options

Language

English ~XX70 1

Deutsch ~XX70 2

Francais ~XX70 3

Italiano ~XX70 4

Espanol ~XX70 5

Portugues ~XX70 6

Polski ~XX70 7

Nederlands ~XX70 8

Svenska ~XX70 9

Norsk/Dansk ~XX70 10

Suomi ~XX70 11

ελληνικά ~XX70 12

繁體中文 ~XX70 13

簡体中文 ~XX70 14

日本語 ~XX70 15

한국어 ~XX70 16

Русский ~XX70 17

Magyar ~XX70 18

Čeština ~XX70 19

~XX70 20

ไทย ~XX70 21

Turkce ~XX70 22

~XX70 23

Tiếng Việt ~XX70 25

Bahasa Indonesia ~XX70 26

Romană ~XX70 27

Slovakian ~XX70 28

Menu Settings

Menu Location

Top left ~XX72 1

Top right ~XX72 2

Center ~XX72 3

Bottom left ~XX72 4

Bottom right ~XX72 5

Menu Timer

Off ~XX515 0

5sec ~XX515 1

10sec ~XX515 3

Auto Source
Off ~XX563 0

On ~XX563 1

Input Source

]No signal[ ~XX121 1 O k 0

HDMI1 ~XX12 1 ~XX121 1 O k 7

HDMI2 ~XX12 15 ~XX121 1 O k 8

VGA ~XX12 5 ~XX121 1 O k 2

Input Name

HDMI1 Default / Custom Default ~XX518 1 ~nn…n )10 charactors(

HDMI2 Default / Custom Default ~XX518 2 ~nn…n )10 charactors(

VGA Default / Custom Default ~XX518 8 ~nn...n )10 charactors(

High Altitude
Off ~XX101 0

On ~XX101 1

Display Mode Lock
Off ~XX348 0

On ~XX348 1

Keypad Lock
Off ~XX103 0

On ~XX103 1

Information Hide
Off ~XX102 0

On ~XX102 1

Logo

Default ~XX82 1

Neutral ~XX82 3

User ~XX82 2

Background Color

None ~XX104 0

Blue ~XX104 1

Red ~XX104 3

Green ~XX104 4

Gray ~XX104 6

Logo ~XX104 7

Auto Upgrade F/W
On ~XX168 1 ~XX158 1 O k 1

Off ~XX168 0 ~XX158 1 O k 0

Reset

Reset OSD ~XX546 1

Reset to Default ~XX112 1

Reset to Default with 
password ~XX112 1 ~nnnn

Network

LAN

Network Status
Connected ~XX87 1 O k 1

Disconnected ~XX87 1 O k 0

MAC Address ~XX555 1 O k nn:nn:nn:nn:nn:nn

DHCP
Off ~XX150 17 O k 0

On ~XX150 17 O k 1

IP Address 192.168.0.100 ~XX87 3 O k nnn.nnn.nnn.nnn

Subnet Mask 255.255.255.0

Gateway 192.168.0.254

DNS 192.168.0.51

Reset

Control

Crestron
Off ~XX454 0

On ~XX454 1

Extron
Off ~XX455 0

On ~XX455 1

PJ Link
Off ~XX456 0

On ~XX456 1

AMX Device Discovery
Off ~XX457 0

On ~XX457 1

Telnet
Off ~XX458 0

On ~XX458 1

HTTP
Off ~XX459 0

On ~XX459 1

Info

Regulatory

Serial Number ~XX353 1 O k nnnnnnnnnnnnnnnn

Current Input Source ~XX121 1 * Check ”Input Source“ read above

Resolution 00x00 ~XX150 4 O k nnnnnnnnnnnn
e.g. Ok1920x1080(

Refresh Rate 00Hz ~XX150 19 O k nnnnn
)e.g. Ok60Hz(

Network Status
Disconnected ~XX87 1 O k 0

Connected ~XX87 1 O k 1

IP Address ~XX87 3 O k nnn_nnn_nnn_nnn

Projector ID 00~99 ~XX558 1 O k nn

Remote Code 00~99

Remote Code)Active( 00~99

Display Mode ~XX123 1 * Check ”Display Mode“ read above

Power mode)standby(

Eco. ~XX150 16 O k 0

Active ~XX150 16 O k 1

Communication ~XX150 16 O k 3

Brightness Mode

Filter Usage Hours ~XX321 1 O k nnnn

Light Source Hours Total ~XX108 1 O k nnnnn )nnnnn= hour digits(

FW Version

System

LAN

MCU
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Note: Some commands are not supported, it depends on models.

Write Command Read Command

Command Command

Main Menu Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 n value CMD space Set
Para. CMD space CMD Value Pass

Other Items
Power Off ~XX00 0 ~XX124 1

Power On ~XX00 1 ~XX124 1

Power On with password ~XX00 1 ~nnnn

Re-Sync ~XX01 1

AV Mute
Off ~XX02 0 ~XX355 1

Other Items On ~XX02 1 ~XX355 1

Mute
Off ~XX03 0 ~XX356 1

On ~XX03 1 ~XX356 1

Freeze
Unfreeze ~XX04 0

Freeze ~XX04 1

System Auto Send

Standby Mode I N F O 0

Warming up I N F O 1

Cooling Down I N F O 2

Out of Range I N F O 3

Over Temperature I N F O 7

Model Name Optoma WUXGA ~XX151 1 O k 5

Software Version ~XX122 1 O k nnnnnnn )Software 
Version(

LAN FW version ~XX357 1 O k nnnnnnn )LAN FW version(

Fan Speed

Fan 1 Speed 0000~9999 ~XX351 1 O k 0000~9999

Fan 2 Speed 0000~9999 ~XX351 2 O k 0000~9999

Fan 3 Speed 0000~9999 ~XX351 3 O k 0000~9999

Fan 4 Speed 0000~9999 ~XX351 4 O k 0000~9999

Fan 5 Speed 0000~9999 ~XX351 5 O k 0000~9999

System Temperature ~XX352 1 O k 0000~9999

Information

Info String

a = Power Status
b = Lamp Hour
c = Input Source
d = Firmware Version
DDP ver. = DXX
MCU ver. = MXX
LAN ver. = LXX/1.01
e = Display mode

~XX150 1 O k abbbbbccddddee )Note*1(

Resolution ~XX150 4 O k nnn..nn )e.g.Ok1920x1080(

Standby Power Mode
Active ~XX150 16 O k 1

Eco. ~XX150 16 O k 2

DHCP
Off ~XX150 17 O k 0

On ~XX150 17 O k 1

System Temperature ~XX150 18 O k nnn..nn )e.g. Ok48(

Refresh rate ~XX150 19 O k nnn..nn )e.g. Ok60Hz(

Source Lock
Off ~XX100 0

On ~XX100 1

Display message on the OSD ~XX210 nn…n )140 charactors(

Constant Luminance Settings 0~11 ~XX522 0~11

Remote Control Simulation

Remote Control 
Simulation

Power ~XX140 1

Power Off ~XX140 2

Up ~XX140 10

Left ~XX140 11

Enter )for projection MENU( ~XX140 12

Right ~XX140 13

Down ~XX140 14

Volume - ~XX140 17

Volume + ~XX140 18

Menu ~XX140 20

VGA-1 ~XX140 23

AV Mute ~XX140 24

Freeze ~XX140 30

Zoom + ~XX140 32

Zoom - ~XX140 33

Mode ~XX140 36

Aspect Ratio ~XX140 37

info ~XX140 40

Re-sync ~XX140 41

HDMI 1 ~XX140 42

HDMI 2 ~XX140 43

Source ~XX140 47

1 ~XX140 51

2 ~XX140 52

3 ~XX140 53

4 ~XX140 54

5 ~XX140 55

6 ~XX140 56

7 ~XX140 57

8 ~XX140 58

9 ~XX140 59

0 ~XX140 60

Hot Key )user1()F1( ~XX140 70

Hot Key )user2()F2( ~XX140 71

Hot Key )user3()F3( ~XX140 72

3D ~XX140 78
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Note: Some commands are not supported, it depends on models.
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آمريکا
Optoma Technology, Inc.
47697 Westinghouse Drive.  888-289-6786
Fremont, Ca 94539  510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

کانادا
Optoma Technology, Inc.
47697 Westinghouse Drive.  888-289-6786
Fremont, Ca 94539  510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

آمريکای التين
Optoma Technology, Inc.
47697 Westinghouse Drive.  888-289-6786
Fremont, Ca 94539  510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

اروپا
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills 
Hemel Hempstead, Herts, 
HP1 2UJ, United Kingdom  +44 )0( 1923 691 800
www.optoma.eu   +44 )0( 1923 691 888
service@tsc-europe.com  تلفن خدمات: 691865 1923)0( 44+

بنلوکس )با مسئوليت محدود(
Randstad 22-123  +31 )0( 36 820 0252
1316 BW  Almere  +31 )0( 36 548 9052
The Netherlands 
www.optoma.nl  

فرانسه
Bâtiment E    +33 1 41 46 12 20 
81-83 avenue Edouard Vaillant  +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt,
France   savoptoma@optoma.fr

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

دوچلند
Wiesenstrasse 21 W    +49 )0( 211 506 6670
D40549 Düsseldorf,    +49 )0( 211 506 66799
Germany    info@optoma.de

اسکانديناوی
Lerpeveien 25    +47 32 98 89 90
3040 Drammen    +47 32 98 89 99 
Norway    info@optoma.no 

PO.BOX 9515 
3038 Drammen
Norway

کره
WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,   +82+2+34430004
seoul,135-815, KOREA  +82+2+34430005

ژاپن
東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス  info@os-worldwide.com
コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

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

چين
Room 2001, 20F, Building 4,   +86-21-62947376
No.1398 Kaixuan Road,  +86-21-62947375
Changning District, Shanghai      www.optoma.com.cn

Optoma دفاتر بين المللی
برای خدمات يا پشتيبانی، لطفا با دفتر محلی خود تماس بگيريد.



www.optoma.com


