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تحذير

لتقليل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمات كهربائية، ال تعرّض هذا الجهاز 
للمطر أو البلل.

لتفادي الصدمات الكهربائية، ال تفتح الهيكل. أسِند أعامل الصيانة إىل الفنيني 
املؤهلني دون سواهم.

تحذير

يجب تأريض هذا الجهاز.

تحذير

ال تحتوي هذه الوحدة عىل مفتاح الطاقة.
عند تركيب الوحدة، ضع جهاز فصل ميكن الوصول إليه بسهولة يف السلك الثابت، 

أو قم بتوصيل قابس الطاقة مبخرج ذي مقبس سهل الوصول إليه بالقرب من 
الوحدة. يف حالة وقوع خطأ ما أثناء تشغيل الوحدة، قم بتشغيل جهاز الفصل 

إليقاف تشغيل إمداد الطاقة، أو افصل قابس الطاقة.

تنبيه

قد تواجه خطر االنفجار إذا ُوضعت البطارية بشكل غري صحيح. استبدلها فقط –
بنفس النوع أو نوع مكاىفء ُموىص به من قبل املُصِنع.

عندما تتخلص من البطارية أو املنتج، يجب أن تلتزم بالقانون يف املنطقة أو –
البلد املعنية. ال تتخلص من البطارية أو املنتج بإلقائها يف النار أو فرن ساخن، أو 
سحقها ميكانيكيًا أو تقطيعها. فقد تنفجر أو تتسبب يف نشوب حريق. ال تُعرض 
البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد يؤدي إىل االنفجار أو ترسيب سائل أو 

غاز قابل لالشتعال.
ال تضع البطارية يف مكان مرتفع الحرارة، مثل وضعها تحت ضوء الشمس –

املبارش أو بالقرب من اللهب. فقد تشتعل أو تنفجر أو تتسبب يف نشوب حريق. 
ال تغمس البطارية يف املياه أو مياه البحر أو تعرضها للبلل. فهذا قد يؤدي إىل 

صدمة كهربائية.

تنبيه

LANحول موصل 
من أجل السالمة، تجنب توصيل موصل أسالك الجهاز الطريف التي قد تحتوي عىل 

جهد زائد بهذا املنفذ.

تحذير

 قلوب) / موصل الجهاز / 3قم باستخدام سلك التيار املعتمد (سلك رئييس .1
قابس مزود مبالمسات تأريض تتوافق مع أنظمة السالمة الخاصة بكل دولة إن 

وجدت.
 قلوب) / موصل الجهاز / القابس 3قم باستخدام سلك التيار (سلك رئييس .2

يتوافق مع نسب املعايرة الصحيحة (الفولطية، األمبري).

إذا كانت لديك أسئلة حول استخدام سلك التيار / موصل الجهاز / القابس املذكور 
أعاله، يرجى استشارة فني صيانة مؤهل.

تحذير

قد يؤدي تشغيل هذا الجهاز يف بيئة سكنية إىل تداخل السليك.

تحذير حول السالمة ألشعة الليزر وشدة 
الضوء

للعمالء يف الواليات املتحدة األمريكية

تنبيه

استعامل ضوابط تحّكم أو إجراء تعديالت أو تنفيذ إجراءات غري تلك املذكورة 
تحديًدا يف هذه الوثيقة ميكن أن يؤّدي إىل خطر التعرّض لألشعة.

 CLASS R3 LASER آر 3هذا املُنتَج مصنّف كُمنتَج ليزر من الفئة 
PRODUCT.

تحذير

إشعاع ليزر
تجنّب تعريض العيون بشكل مبارش

CLASS 3R LASER PRODUCT آر 3ُمنتَج ليزر من الفئة 

تنبيه

ال تنظر إىل العدسة أثناء االستخدام.

تنبيه

ال تسمح لألطفال بتشغيل هذا املُنتَج دون رقابة.

تنبيه

استعامل آالت برصية مع هذا املُنتَج يزيد مستوى تعريض العيون.

للعمالء يف الدول األخرى

 ال تنظر إىل العدسة أثناء االستخدام.تحذير:

تنبيه

استعامل ضوابط تحّكم أو إجراء تعديالت أو تنفيذ إجراءات غري تلك املذكورة 
تحديًدا يف هذه الوثيقة ميكن أن يؤّدي إىل خطر التعرّض لألشعة.

تنبيه

استعامل آالت برصية مع هذا املُنتَج يزيد مستوى تعريض العيون.

كام هو الحال مع أي مصدر ضوء ساطع، ال تحّدق يف  الشعاع، 
RG2 IEC 62471-5:2015.

تحذير

ال يُسَمح بتعريض العيون للشعاع مبارشة
 يجب عىل املشّغلني التحّكم يف الوصول إىل الشعاع ضمن مسافة الخطر أو

تركيب املُنتَج عىل ارتفاع يحول دون تعريض العيون ضمن مسافة الخطر

IEC 60825-1:2014
CLASS 1 LASER PRODUCT 1منتج ليزر من الفئة 
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(للدول بخالف الواليات املتحدة األمريكية) ملصق رشح لفئة الخطورة 

ملصق رشح لفئة الخطورة 

 ملصق الفئة CLASS 1/CLASS 3R

معلومات أماكن امللصقات

ملصق التعريف بفتحة العدسة

للواليات املتحدة 
األمريكية
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 وات4.7صامم ثنايئ باعث للضوء ليزري 
x 64 عدد) VPL-FHZ120L(
x 48 عدد) VPL-FHZ90L(

 مم460 - 450طول املوجة: 

الوحدة: مم

تحذير حول السالمة لتجّنب إصابات العيون

) عند RG3 (3 يصبح هذا املُنتَج فئة خطورة IEC 62471-5:2015وفًقا للمعيار 
) عالية.TRاستعامل عدسة ذات نسبة إسقاط (

 ميكن استخدامها بشكل آمن يف جميع األوضاع، RG2أجهزة العرض من الفئة 
باستثناء الحالة التي يكون القصد منها هو املشاهدة البينية (املبارشة) من مسافة 

قريبة.
كام هو الحال مع أي مصدر ضوء ساطع، ال تحّدق يف الشعاع، 

RG2 IEC 62471-5:2015.

) عىل أخطار محتملة حتى يف حاالت التعرّض RG3 (3تنطوي فئة الخطورة 
اللحظي من خالل مشاهدة بينية مبارشة من مسافة قريبة (ضمن مسافة الخطر). 

RG3 IEC 62471-5:2015ال يُسَمح بتعريض العيون للشعاع مبارشة، 

قيم مسافة الخطر لكل من العدسات البديلة الخاصة بهذا املُنتَج مبيّنة يف الجدول 
التايل.

X   محظور—: مسموح :

مواصفات مصدر الضوء

زاوية تشّعب الشعاع من عدسة هذه الوحدة

αأدىن حد للزوم: αأقىص حد للزوم: العدسة

VPLL-400861°–

VPLL-Z401549°33°

VPLL-Z411135°27°

VPLL-Z401928°22°

VPLL-Z402522°12°

VPLL-Z404512°7°

 بني مقّدمة العدسة (املركز) ومقّدمة الكابينةLاملسافة '

'Lالعدسة

VPLL-400898

VPLL-Z401588

VPLL-Z4111123

VPLL-Z401967

VPLL-Z402596

VPLL-Z404593

منفذ انبعاث 
الليزر

مقّدمة الكابينة

مقّدمة العدسة

تحذير

) مخّصصة RG3 (3العدسات املصنفة من فئة الخطورة 
للرتكيب عىل السقف فقط. يُحظر تركيبها بأي طريقة أخرى.

قبل استعامل مثل هذه العدسات، يُرجى االتصال بوكيل 
SONY.املعتمد 

نوع العدسة
نسبة 
)1اإلسقاط(*

مسافة 
الخطر

وحدة: مرت

تركيب عىل 
الطاولة

تركيب عىل 
السقف

عالمة الطراز 
موجودة يف 

األمام

VPLL-40081.0 غري متوفّرة
)RG2(

XXX

VPLL-Z41111.3 – 2.0 غري متوفّرة
)RG2(

XX—

VPLL-Z40151.9 – 2.4 غري متوفّرة
)RG2(

XXX

VPLL-Z40192.4 – 3.1 غري متوفّرة
)RG2(

XXX

VPLL-Z40253.0 – 3.4 غري متوفّرة
)RG2(

—X(*2)X
3.4 – 4.11.1) RG3(

4.1 – 4.81.2) RG3(

4.8 – 5.51.3) RG3(

5.5 – 5.61.4) RG3(
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) بواسطة مسافة العرض (اإلسقاط)Hقيمة تقسيم مقاس الشاشة (:1*
يتم تحديد نسبة اإلسقاط تبًعا لجهاز العرض وكل عدسة يتم استخدامها معه.

.VPL-FHZ90L و VPL-FHZ120Lالقيم الواردة أعاله خاصة باملوديلني 
هذه التوليفات مخّصصة لالستخدام من قبل املحرتفني فقط، وليست لالستخدام من :2*

قبل املستهلكني.

 املحيل املعتمد يف Sonyملزيد من التفاصيل حول الرتكيب، قم باستشارة وكيل 
 املؤّهلني.Sonyمنطقتك أو فنيي صيانة 

ضمن مدى العرض، تُعرَف املسافة بني العدسة ومسافة الخطر بأنها منطقة الخطر 
(راجع األشكل التالية). شّدة الضوء تتجاوز الحد األقىص املسموح للتعرّض 

)M.P.E عىل قرنية العني يف منطقة الخطر. من الخطر أن ينظر املشّغل أو املتفّرج (
إىل الشعاع الضويئ مبارشة.

)RG3للرتكيب اآلمن (للُمنتَجات املركّبة عليها عدسة من الفئة 

، راجع أمثلة الرتكيب املبيّنة أدناه وقم RG3عندما تقوم برتكيب ُمنتَج من الفئة 
بتنفيذ اإلجراءات التالية.

) م أو أعىل) فوق 2.5قم برتكيب املُنتَج عىل مكان يتيح ارتفاًعا مؤكًّدا كافيًا 
مستوى األرضية وذلك لتجنّب النظر إىل الشعاع الضويئ يف منطقة الخطر.

 استخِدم حواجز مادية (أو عالمة تحذير عىل األرضية) للمتفرّجني ليك يتجنّبوا
الوصول غري املقصود إىل املنطقة.

للتشغيل اآلمن

 دون التأكّد من تحقيق رشط االرتفاع الكايف، RG3إذا قمت برتكيب ُمنتَج من الفئة 
ينبغي عىل املشّغلني أن يقيّدوا عملية وصول املتفرّجني إىل منطقة الخطر.

إذا دخل شخص بطريقة ال مفّر منها إىل منطقة الخرط، أوقف تشغيل املُنتَج أو 
 لفصل الصورة مؤقتًا.BLANKاضغط مفتاح الفارغ 

، تأكّد من عدم قيام املتفرّجني بالنظر إىل RG2حتى عند استعامل ُمنتَج من الفئة 
الشعاع البيني (مبارشة) من مدى قريب.

)RG3للصيانة اآلمنة (للُمنتَجات املركّبة عليها عدسة من الفئة 

 من قبل فني صيانة مؤّهل.RG3يجب إجراء عمليات صيانة املُنتَج من الفئة 

 عىل السقفRG3تركيب ُمنتَج من الفئة 

 مخّصصة لالستخدام من قبل RG3أجهزة العرض املجّهزة بعدسة من فئة الخطورة 
املحرتفني فقط، وليست لالستخدام من قبل املستهلكني.
 املحيل املعتمد يف Sonyملزيد من التفاصيل حول الرتكيب، قم باستشارة وكيل 

 املؤّهلني.Sonyمنطقتك أو فنيي صيانة 

VPLL-Z40455.6 – 6.52.1) RG3(

—X(*2)X 6.5 – 8.62.2) RG3(

8.6 – 9.62.3) RG3(

نوع العدسة
نسبة 
)1اإلسقاط(*

مسافة 
الخطر

وحدة: مرت

تركيب عىل 
الطاولة

تركيب عىل 
السقف

عالمة الطراز 
موجودة يف 

األمام

تتم اإلشارة إىل طراز العدسة 
يف مقدمة العدسة.

: مسافة ومنطقة الخطرRG3ُمنتَج من الفئة 

مسافة الخطر

منطقة الخطر

منظر علوي

منطقة الخطر مسافة الخطر

 م2.5أعىل من 
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جدول املحتويات

موقع أجهزة التحكم

13......................................................................................الوحدة الرئيسية 

14..................................................................................................األطراف 

15......................................................وحدة التحكم عن بعد ولوحة التحكم 

التوصيالت والتجهيزات

17................................................................................توصيل جهاز العرض 

17....................................................................التوصيل بجهاز كمبيوتر 

18.......................................................................التوصيل بجهاز فيديو 

19..........................................................التوصيل بشاشة عرض خارجية 

20........................................................................التوصيل بجهاز شبكة 

HDBaseT™  .............................................................20التوصيل بجهاز 

22...............................................................................تركيب عدسة العرض 

22............................................................................نزع عدسة العرض 

23...................................................................تركيب غطاء أطراف التوصيل 

23................................................................نزع غطاء أطراف التوصيل 

24...................... فقط) VPL-FHZ120Lتركيب املحول االختياري (للموديل 

عرض/ضبط صورة

25.............................................................................اختيار لغة القامئة 

25.............................................................................................عرض صورة 

25.....................................................................................إيقاف التيار 

26............................................................................ضبط الصورة املعروضة 

26......................................ضبط الرتكيز البؤري للصورة (الرتكيز البؤري) 

26..............................................................ضبط مقاس الصورة (الزوم) 

26................................................ضبط موضع الصورة (انتقال العدسة) 

تصحيح التشّوه شبه املنحرف للصورة املعروضة 
27....................................................................(ضبط حجر األساس) 

28................................تصحيح التواء الصورة (خاصية تصحيح االنبعاج) 

29.......دمج الصور املعروضة من أجهزة عرض متعددة عىل شاشة واحدة 

30.......................................................................استعامل الوظائف املريحة 

اختيار إعدادات الصورة املخزّنة (وظيفة موضع الصورة) 
30...........................................(العدسة املحّددة يف املواصفات فقط) 

31....................................تكبري جزء من الصورة (وظيفة الزوم الرقمي) 

31.........عرض الصور بواقع صورتني يف آن واحد (وظيفة عرض الصورتني) 
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32........................................................................................استعامل قامئة 

33...........................................................................................قامئة الصورة 
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44......................................................................................قامئة املعلومات 
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عرض نافذة التحكم الخاصة بجهاز العرض باستخدام 
45.............................................................................متصّفح إنرتنت 
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48..............................................................قم بتهيئة إعدادات الشبكة 
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احتياطات

 تحقق من مطابقة الفولطية التشغيلية لوحدتك مع فولطية مصدر الطاقة
 Sonyاملحيل لديك. إذا تطلّب األمر تعديل الفولطية، قم باستشارة فنيي 

املؤهلني.
 يف حالة سقوط أي جسم صلب أو سائل داخل الكابينة (هيكل الوحدة)، افصل

 املؤهلني Sonyقابس الوحدة عن مصدر التيار الكهربايئ وافحصها لدى فنيي 
قبل استخدامها مرة أخرى. 

 .افصل الوحدة من مقبس الحائط إذا كنت تنوي عدم استخدامها لعدة أيام
 .لفصل السلك، اسحبه للخارج ممسًكا بالقابس. ال تسحب السلك نفسه
 .يجب أن يكون مقبس الحائط بالقرب من الوحدة وميكن الوصول إليه بسهولة
 ال يتم فصل الوحدة عن مصدر طاقة التيار املرتدد (التيار الرئييس) ما دامت

موّصلة مبخرج التيار الكهربايئ املوجود عىل الجدار، حتى ولو تم إيقاف تشغيل 
الوحدة نفسها. 

.ال تنظر إىل العدسة أثناء االستخدام
.ال تدع األطفال يستخدمون الوحدة مبفردهم
 ال تضع يدك أو أشياء أخرى بالقرب من ثقوب التهوية — يكون الهواء الخارج

ساخنًا. 
 احرص عىل أال تعلق أصابعك يف القوائم (القابلة للضبط) عندما تقوم بضبط

ل مسحوبًا إىل  ارتفاع الوحدة. ال تدفع أعىل الوحدة بقوة عندما يكون املُعدِّ
الخارج.

.تأكد من تعاون شخصني مًعا لإلمساك بكال جانبَي الوحدة عند حملها
 تجنّب استخدام سلك مطّول ذي فولطتية منخفضة محدودة ألن ذلك ميكن أن

يتسبّب يف متاّس كهربايئ وإصابات مادية/بدنية.
 ال تدع أصابعك تعلق بني الوحدة وسطح األرض عند نقل جهاز العرض املركّب

عىل األرض.
.احرص عىل أال تعلق أصابعك يف مروحة التربيد
.ال تحمل جهاز العرض بينام تكون الكابينة مركّبة والغطاء مفتوًحا
 ال تقم برتكيب الوحدة يف موقع قريب من مصادر الحرارة مثل الراديرتات أو

قنوات مترير الهواء، أو يف مكان معرّض لضوء الشمس املبارش أو لقدر زائد من 
الحرارة أو الرطوبة، أو الهتزازات ميكانية أو صدمات. 

 إذا كانت ثقوب الهواء محجوبة فسوف ترتفع الحرارة الداخلية، وقد تتسبّب يف
حريق أو إصابة الوحدة بأرضار. للسامح بدوران الهواء بطريقة صحيحة ومنع 

ارتفاع الحرارة الداخلية، اتّبع البنود الواردة أدناه:

 قم باختيار موضع الوحدة تاركًا مسافة كافية بينها وبني الجدران أو أي أجسام
).9 صفحةأخرى (

.(الخروج/الدخول) تجنّب استخدام يشء لتغطية ثقوب التهوية

 ال تضع الوحدة عىل سطوح مثل رقاقة التغليف األصلية أو قطعة قامش ناعمة
أو ورق أو بساط أو قصاصات من الورق. ميكن لثقوب التهوية أن تشفط هذه 

املواد إىل الداخل.

 ال تضع أمام العدسة متاًما أي يشء قد يحجب الضوء أثناء العرض. ميكن للحرار
من الضوء أن تتلف هذا اليشء. استعِمل وظيفة كتم الصورة لفصل (إيقاف 

عرض) الصورة.

 ال تستعِمل قضيب األمان لغرض منع الرسعة للنقل أو تركيب الوحدة. إذا
رفعت الوحدة بواسطة قضيب األمان أو علّقت الوحدة بواسطة هذا القضيب، 

من املمكن لذلك أن يتسبّب يف سقوط الوحدة وتلفها وقد يؤّدي إىل إصابات 
شخصية.

بخصوص السالمة
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للوكالء

 عند تركيب جهاز العرض عىل السقف، يجب استعامل سناد طراز سوين أو ما
يعادله لعملية الرتكيب.

.تأكد من إحكام تثبيت غطاء الكابينة عند الرتكيب عىل السقف

 ال تعمد إىل تركيب جهاز العرض عىل السقف أو نقله بنفسك. تأكّد من استشارة
املتجر الذي اشرتيت منه جهاز العرض أو فني تركيب مختّص.

 عند تركيب الوحدة عىل سقف، تأكد من استعامل سلك أمان إلخ، لتفادي
سقوط الوحدة. للرتكيب، تأكّد من استشارة املتجر الذي اشرتيت منه جهاز 

العرض أو فني تركيب مختّص.

ضع سلك أمان بني فتحات الرباغي األمامية والخلفية للتثبيت عىل السقف. 
(سلك األمان غري مرفق مع جهاز العرض)

 عند تركيب الوحدة، اترك مسافة بني الوحدة وأي جدران كام يظهر يف الشكل
التوضيحي.

 تجنّب استعامل الوحدة يف موقع مرتفع الحرارة أو الرطوبة، أو موقع منخفض
الحرارة بشكل زائد. 

تنبيه

عند تركيب الوحدة بالزاوية املوضحة يف الشكل، إذا كانت ثقوب التهوية متّجهة 
 سم ) يف املسافة x  40 سم 70لألسفل، قم برتكيب صينية معدنية (حد أدىن 

املبيّنة تحت ثقوب التهوية مبارشة.
تأكّد من عدم سقوط مواد دخيلة أو سوائل يف ثقوب التهوية.

احتياطات السالمة الخاصة برتكيب الوحدة عىل السقف

األمام لألعىل 
(يعرض نحو األعىل)

 سم70 سم إىل 50من 

صينية معدنية

األمام لألسفل 
(يعرض باتجاه األسفل)

 سم70 سم إىل 50من 

صينية معدنية

حول الرتكيب

ثقوب براغي للتثبيت عىل السقف 

سلك أمان

ثقوب براغي للتثبيت عىل السقف

منظر سفيل

أكرث من 
 سم50أكرث من  سم 30

 سم50أكرث من 

منظر علوي
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 تجنّب تركيب الوحدة يف موقع معرّض للهواء البارد أو الدافئ بشكل مبارش من
مكيّف هواء. الرتكيب يف مثل هذا املوقع ميكن أن يتسبّب يف إصابة الوحدة 

بخلل نتيجة لتكثّف الرطوبة أو ارتفاع الحرارة.

 تجنّب تركيب الوحدة يف موقع قريب من مستشعر (حّساس) للحرارة أو
الدخان. الرتكيب مي مثل هذا املوقع ميكن أن يتسبّب يف إصابة املستشعر 

(الحّساس) بخلل.

 تجنّب تركيب الوحدة يف بيئة كثرية الغبار أو الدخان. عدم التقيّد بذلك يؤّدي
إىل حجب (انسداد طريق) مرّشح الهواء، األمر الذي قد يؤدي إىل إصابة الوحدة 

بخلل أو تلفها.

 م أو أعىل، اضبط 1500عند استخداما لوحدة عىل ارتفاع  "High Altitude 
Mode" " عىل الوضع On يف قامئة الرتكيب. عدم القيام بضبط هذا الوضع عند "

استخدام الوحدة عىل ارتفاعات عالية قد ينتج عنه آثار سلبية، مثل تقليل متانة 
مكونات معينة.

 اضبط أسلوب تركيب يف قامئة الرتكيب بطريقة صحيحة حسبام يالئم زاوية
الرتكيب. االستمرار يف استعامل اإلعداد غري الصحيح قد يؤثر عىل إمكانية 

االعتامد عىل املكّونات.

.تأكّد من فصل قابس سلك التيار املرتدد عن مخرج التيار املرتدد قبل التنظيف
 (الهيكل) إذا دعكت الوحدة باستخدام قطعة قامش ملّوثة فقد تصاب الكابينة

بخدوش.
 إذا تعرّضت الوحدة ملواد طيّارة (أبخرة متطايرة) مثل مبيدات الحرشاتأو

المست الوحدة ُمنتًَجا مصنوًعا من املطاط أو من راتنج فينييل واستمر ذلك ملدة 
طويلة فقد يتشّوه مظهر الوحدة أو يتقرّش الطالء عنها.

.ال تلمس العدسة باليدين املجرّدتني
:حول تنظيف سطح العدسة

امسح العدسة برفق باستعامل قطعة قامش ناعمة، مثل الخرقة الخاصة 
بتنظيف الزجاج. ميكن إزالة البقع شديدة االلتصاق باستعامل قطعة قامش 

ناعمة مرطّبة قليالً باملاء. ال تلجأ أبًدا إىل استخدام مادة مذيبة مثل الكحول أو 
البنزين أو الثرن أو األحامض أو القلويات أو العنارص الحاتّة أو خرق التنظيف 

املعالجة مبواد كياموية.

:حول تنظيف الكابينة
نظّف الوحدة باستخدام قطعة قامش ناعمة. ميكن إزالة البقع شديدة االلتصاق 

باستعامل قطعة قامش ناعمة مرطّبة قليالً مبحلول تنظيف معتدل ومعصورة، 
ثم مسحها بقطعة قامش ناعمة جافة. ال تلجأ أبًدا إىل استخدام مادة مذيبة مثل 
الكحول أو البنزين أو الثرن أو األحامض أو القلويات أو العنارص الحاتّة أو خرق 

التنظيف املعالجة مبواد كياموية.

للحصول عىل أفضل صورة، ينبغي عدم تعريض الجهة األمامية للشاشة بشكل 
مبارش لإلضاءة أو ضوء الشمس.

ميكن لدرجة حرارة جهاز العرض أن ترتفع أثناء االستخدام أو بعده مبارشة؛ لكن 
هذا ليس خلالً.

عند استخدام شاشة ذات سطح غري منتظم، قد يحدث يف حاالت نادرة أن تظهر 
مناذج خطوط عىل الشاشة وذلك تبًعا للمسافة بني الشاشة والوحدة أو نسب تكبري 

الزوم. وهذا ال يشري إىل وجود خلل بالوحدة.

مبا أن جهاز العرض مجّهز مبروحة بداخله ملنع ارتفاع درجة الحرارة الداخلية، لذا 
من املمكن أن تكون هناك بعض الضوضاء. وهذه نتيجة عادية لعملية التصنيع وال 
تدل عىل وجود خلل. ولكن إذا كانت هناك ضوضاء غري عادية، قم باستشارة فنيي 

Sony.املؤّهلني 

عندما يتم تفعيل وظيفة التنظيف التلقايئ للغبار، تصدر بعض أصوات الطقطقة. 
وهي ناتجة عن بنية جهاز العرض وال تدل عىل وجود خلل.

ال تعمد إىل تركيب أي عدسة غري العدسة الكاملية املحّددة باملواصفات والتي تباع 
بشكل منفصل.

مبا أن هذه الوحدة تستخدم أشعة الليزر، فيجب إيالء اهتامم خاص وتوفري بيئة 
آمنة، عند إجراء الصيانة أو فحص األجزاء املرتبطة مبصدر الضوء. تأكّد من استشارة 

 املؤّهلني.Sonyفنيي 

حول تنظيف العدسة والكابينة

حول اإلضاءة

حول تبديد الحرارة

حول الشاشة

حول املروحة

حول األصوات الناتجة عن استعامل وظيفة التنظيف التلقايئ

حول استبدال العدسة

بخصوص فحص األجزاء املرتبطة مبصدر الضوء
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 باستخدام تقنية عالية الدقة. ومع ذلك، فقد ترى LCDتم تصنيع جهاز عرض 
نقاطًا سوداء صغرية للغاية و/أو نقاطًا مضيئة (أحمر أو أزرق أو أخرض) تظهر 

. هذا األمر هو نتيجة طبيعية لعملية التصنيع وال LCDباستمرار عىل جهاز عرض 
يشري إىل وجود عطل.

 متعددة للعرض عىل شاشة، حتى وإذا LCDوأيًضا، عند استخدامك ألجهزة عرض 
كانت من نفس الطراز، فقد تختلف األلوان املستنسخة بني أجهزة العرض، وذلك 

بسبب اختالف تعيني توازن األلوان من جهاز عرض إىل التايل.

إذا كانت درجة حرارة الغرفة التي تم تركيب جهاز العرض بها تتغري رسيًعا، أو يف 
حالة نقل جهاز العرض فجأة من موضع بارد إىل موضع دافئ، فقد تحدث عملية 

التكثيف داخل جهاز العرض. قد يتسبب التكثيف يف إحداث عطل، لذا فاحرص 
عىل ضبط إعدادات درجة حرارة جهاز مكيّف الهواء. ويف حالة حدوث التكثيف، 

اترك جهاز العرض يعمل لنحو ساعتني قبل استخدامه.

 

 لن تتحمل رشكةSONY املسؤولية عن التلفيات من أي نوع والناتجة عن عدم 
تنفيذ إجراءات السالمة املالمئة عند نقل األجهزة، وترسب البيانات الحتمي 

والناتج عن مواصفات النقل أو مشكالت السالمة من أي نوع.
 وفًقا لبيئة التشغيل، قد تتمكن جهات أخرى غري مرخصة موجودة عىل الشبكة

من الوصول إىل الوحدة. عند توصيل هذه الوحدة بالشبكة، تأكد أن الشبكة 
محمية بأمان.

 من الناحية املتعلقة بالسالمة، عند استخدام الوحدة املتصلة بالشبكة، يوىص
بشدة الوصول إىل نافذة التحكم عرب مستعرض ويب وتغيري إعدادات حد 

الوصول من قيم املصنع املضبوطة مسبًقا (راجع «استخدام خصائص الشبكة» يف 
تعليامت التشغيل). 

يوىص أيَضا بتغيري كلمة املرور بانتظام.
 ال تقم باستعراض أي مواقع ويب أخرى يف مستعرض الويب أثناء إجراء

اإلعدادات أو بعد إجراء اإلعداد. وألن حالة تسجيل الدخول تبقى يف مستعرض 
الويب، أغلق مستعرض الويب عندما تكمل اإلعدادات ملنع الجهات األخرى غري 

املعتمدة من استخدام الوحدة أو تشغيل الربامج الضارة.

LCDجهاز عرض 

بشأن التكثيف

مالحظات حول األمان

مالحظات

 تأكد دامئًا من أن الوحدة تعمل بشكل صحيح قبل استخدامها. لن تتحمل
 املسؤولية عن التلفيات من أي نوع ويتضمن ذلك، عىل سبيل SONYرشكة 

املثال ال الحرص، التعويض أو سداد قيمة خسارة األرباح الحالية أو املحتملة 
بسبب فشل الوحدة، وذلك سواء أثناء فرتة الضامن أو بعد انتهائها أو ألي 

سبب آخر مهام كان.
 لن تتحمل رشكةSONY املسؤولية عن املطالبات من أي نوع والتي يتقدم 

بها مستخدمو هذه الوحدة أو التي يتقدم بها أطراف ثالثة.
 لن تتحمل رشكةSONY املسؤولية عن إنهاء أي خدمة من الخدمات 

املرتبطة بهذه الوحدة أو وقفها والتي قد تنتج بسبب الظروف من أي نوع.
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التحضري

RM-PJ30) 1 وحدة التحّكم عن بعد(
)AA)  R6)  (2بطاريات حجم 

)AC)  1سلك التيار املرتدد 
)1ماسك املقبس (

)1غطاء أطراف التوصيل (
)CD-ROM)  (1تعليامت التشغيل (قرص 

تنبيه

البطاريات بالحجم والعدد التايل مطلوبة لوحدة التحكم عن بعد.
 بطارية حجمAA)  R6(
قطعتان

لتفادي خطر االنفجار، استخدم فقط النوع التايل من البطارية.
بطارية منغنيز أو القلويات

) (مرفقتان) مع AA)  R6انزع الغطاء ثم قم برتكيب البطاريتني حجم 1
مراعاة القطبية الصحيحة.

أِعد تركيب الغطاء.2

، ثم ألحق ماسك AC INقم بوضع سلك التيار املرتدد يف مقبس دخل 1
املقبس بسلك التيار املرتدد.

اسحب ماسك املقبس فوق سلك التيار املرتدد لتثبيته بالوحدة.2

التحقق من الكامليات املرفقة

تركيب البطاريات

تأكّد من تركيب البطارية 
.من الجانب 

أثناء ضغط الغطاء، اسحبه.

توصيل سلك التيار املرتدد

ماسك املقبس (مرفق)

AC INمقبس 

سلك التيار املرتدد (مرفق)
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الوحدة الرئيسية

) 15 صفحةلوحة التحكم(

) 14 صفحةاألطراف(

 فتحة محول اختياري (متوّفرة لـVPL-FHZ120L) (24 صفحة فقط(

ميكن توصيل محول اختياري (غري مرفق).

(السحب) فتحات التهوية

) 22 صفحةغطاء العدسة(

) (غري مرفقة) 22 صفحةالعدسة(

 مؤرشON/STANDBY) 54 صفحة(

 مؤرشWARNING) 54 صفحة(

 مستقبل إشارات التحكّم عن بعد

موجود يف الجهتني األمامية والخلفية لجهاز العرض.

 األزرارLENS COVER RELEASE) 22 صفحة(

) 26 صفحةالقوائم القابلة للضبط(

) 59 صفحةغطاء املرّشح(

(العادم) فتحات التهوية

قضيب منع الرسقة

يتم توصيله بجنزير أو سلك ملنع الرسقة من األنواع املتوفّرة يف السوق.

قفل منع الرسقة

.Kensigntonيتم توصيله بكبل منع رسقة اختياري من صنع 
 عىل شبكة اإلنرتنت.Kensingtonملعرفة التفاصيل، راجع موقع 

http://www.kensington.com/ 

ال تضع أي يشء بالقرب من فتحات التهوية. ميكن لدرجة الحرارة داخل الوحدة أن ترتفع مام 
قد يؤدي إىل إصابة الوحدة بأعطال أو اندالع حريق. ال تضع يدك أو أشياء من السهل تشّوهها 
بالقرب من ثقوب التهوية (العادم) واملنطقة املحيطة بها. ميكن ملثل هذا العمل أن يتسبّب يف 

اإلصابة بحروق أو حدوث تشّوه.

موقع أجهزة التحكم

تنبيه
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األطراف

  دخلA

Video طرف إدخال : RGB/YPBPR

)RGB HD VD/YPBPR(

  دخلB

Video طرف دخل : RGB)  RGB(

 دخلC

Video طرف إدخال : DVI-D)   DVI-D(

 دخلD

Video طرف إدخال : HDMI)  HDMI(

 دخلE

HDBaseTطرف 

 دخلF  ِمتوفر لـ)VPL-FHZ120L(فقط 

ملعرفة التفاصيل حول املحوالت االختيارية املتوفرة، راجع «الكامليات 
).62 صفحةاالختيارية» (

 طرف شبكةLAN) 20 صفحة(

 HTML عند االستعامل لوظيفة مشاهدة INPUT Gمتوفّر كدخل 
).51 صفحة(

الخرج

Video طرف خرج : RGB/YPBPR)  RGB/YPBPR(
يقوم هذا الطرف بإخراج الصور املعروضة. يتم إخراج الصور عند إدخال 

) أو إدخال RGB)  INPUT A  ،INPUT Bإشارة كمبيوتر من طرف دخل 
).YPBPR)  INPUT Aإشارة فيديو من طرف دخل 

 منفذUSB

).53، 51 صفحة وتحديث الربنامج (HTMLلوظيفة مشاهدة 
 HTML عند االستعامل لوظيفة مشاهدة INPUT Gمتوفّر كدخل 

).51 صفحة(

.USB غري متاح عىل املنفذ USBموّزع 

 طرفRS-232C

RS-232Cطرف تحّكم متوافق مع 

 مقبس دخل التيار املرتددAC IN)  (
يقوم بتوصيل سلك التيار املرتدد املرفق.

مالحظة
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وحدة التحكم عن بعد ولوحة التحكم

وحدة التحكم عن بعد

لوحة التحكم

مرسل األشعة تحت الحمراء

 املفتاح (تشغيل)/املفتاح (استعداد) 

يقوم بتشغيل جهاز العرض أو التحويل إىل وضع االستعداد.

 مفتاح الدخلINPUT

).25 صفحةاختيار إشارة الدخل (

 مفتاحTWIN(الصورة املزدوجة) 

ميكنك عرض الصور من إشاريَت دخل اثنتني عىل الشاشة كصورة رئيسية 
).31 صفحةوصورة فرعية يف نفس الوقت (

 مفتاح وضع الصورةPICTURE MODE

يغرّي وضع جودة الصورة.

 املفتاحMENU املفتاح/ENTER//// مفاتيح (السهم)/املفتاح 
RETURN املفتاح/RESET

).32 صفحةتشغيل قامئة (

 املفتاحFOCUS

استعمل هذا املفتاح عند توصيل عدسة الرتكيز البؤري الكهربايئ 
).26 صفحة(

ZOOMاملفتاح 
).26 صفحةاستعمل هذا املفتاح عند توصيل عدسة الزوم الكهربايئ (

/املفتاح PATTERN/املفتاح LENS SHIFT/SHIFTاملفتاح
KEYSTONE

).26 صفحةاستعمل هذا املفتاح عند ضبط الصورة املعروضة (

 املفتاحPOSITION(موضع الصورة) 

 مجموعات من إعدادات العدسة (الرتكيز 6ميكنك تخزين ما يصل إىل 
البؤري، مقاس الصورة (الزوم)، موضع الصورة (انتقال العدسة)) 

).30 صفحة(

 املفتاحASPECT

).36 صفحةيغرّي نسبة أبعاد الصورة املعروضة (

 مفتاحAPA(املحاذاة التلقائية لعنارص الصورة) 

يقوم تلقائيًا بضبط الصورة عىل أوضح مستوى لها أثناء إدخال إشارة من 
). ميكنك إلغاء RGB)  INPUT A  ،INPUT Bكمبيوتر عرب طرف دخل 

 مرة أخرى أثناء الضبط.APAالضبط عن طريق ضغط املفتاح 

 مفتاحD ZOOM(الزوم الرقمي) 

). 31 صفحةيقوم بتكبري جزء من الصورة أثناء العرض (

 املفتاحFREEZE

يوقِف مؤقتًا حركة الصورة املعروضة. اضغطه مرة أخرى الستعادة الصورة. 
استعمل هذا املفتاح عند إدخال إشارة كمبيوتر.

 املفتاحBLANK

يوقِف عرض الصورة مؤقتًا. اضغطه مرة أخرى الستعادة الصورة.
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 املفتاحVOLUME املفتاح /MUTING

 ال يُستعَمل لجهاز العرض.

 املفتاحID MODE) 38 صفحة(

 لوحدة التحّكم عن بعد. إذا قمت بتخصيص IDيقوم بإعداد وضع تعريف 
 مختلف لكل جهاز عرض عند استعامل أجهزة عرض IDرقم تعريف 

متعددة، ال ميكنك تشغيل سوى جهاز العرض الذي له نفس وضع التعريف 
ID.الذي لوحدة التحّكم عن بعد 

 طرف خرجCONTROL S

ال يُستعَمل لجهاز العرض.

حول التشغيل باستعامل وحدة التحكّم عن بعد

.قم بتوجيه وحدة التحّكم عن بعد نحو مستقبل التحّكم عن بعد
 كلام كانت املسافة بني وحدة التحّكم عن بعد وجهاز العرض أقرص، تصبح

الزاوية التي ميكن لوحدة التحّكم عن بعد أن تتحّكم يف جهاز العرض ضمنها 
أعرض.

 إذا كان هناك أي عائق بني وحدة التحّكم عن بعد ومستقبل التحّكم عن بعد
املوجود عىل جهاز العرض فقد ال يتمكن جهاز العرض من استقبال اإلشارات من 

وحدة التحّكم عن بعد.
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توصيل جهاز العرض

.قم بإيقاف تشغيل كل األجهزة قبل القيام بعمل أية توصيالت
.استخدم الكبالت املناسبة لكل توصيل
 أدِخل قابسات الكبالت بإحكام؛ إذ أن التوصيالت املرتخية (غري املحكمة) ميكن أن تقلل من أداء إشارات الصورة أو تتسبّب يف حدوث خلل. عند فّك (نزع) قابسات كبل

ما، تأكد من اإلمساك بالقابس وليس بالكبل ذاته.
.ملزيد من املعلومات، راجع أيًضا دليل التعليامت الخاص بالجهاز الذي تريد توصيله

Aاملدخل 

يُستعَمل هذا الطرف عند توصيل جهاز العرض بجهاز كمبيوتر من مسافة بعيدة.

Bاملدخل 

. RGBيُستعَمل هذا الطرف عند توصيل جهاز العرض بجهاز كمبيوتر مجّهز بطرف خرج 
 بيكسل لشاشة العرض الخارجية.x  1200 1920يُوىَص بأن تقوم بإعداد مستوى دقة (تحليل) جهازك الكمبيوتر عىل 

التوصيالت والتجهيزات

مالحظات

التوصيل بجهاز كمبيوتر

كمبيوتر

RGBطرف خرج 

 (غري مرفق) BNC دبوًسا - 15 ذو Mini D-subكبل 

كمبيوتر

RGBطرف خرج 

 دبوًسا 15 ذو Mini D-subكبل 
(غري مرفق) 
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Cاملدخل 

.DVI-Dيُستعَمل هذا الطرف عند توصيل جهاز العرض بجهاز كمبيوتر مجّهز بطرف خرج 

Dاملدخل 

.HDMIيُستعَمل هذا الطرف عند توصيل جهاز العرض بجهاز كمبيوتر مجّهز بطرف خرج 

 استعمل جهازًا متوافًقا معHDMI يحمل شعار HDMI.
 (كبالت) استعمل كبلHDMI عايل الرسعة مبنّي عليه شعار نوع الكبل. (يوىص باستخدام منتجات Sony(.
 طرفHDMI الخاص بجهاز العرض هذا غري متوافق مع إشارة DSD)  Direct Stream Digital أو إشارة (CEC)  Consumer Electronics Control.(

Aاملدخل 

يُستعَمل هذا الطرف عند توصيل جهاز العرض بجهاز فيديو من مسافة بعيدة.

مالحظات

التوصيل بجهاز فيديو

كمبيوتر

DVI-Dطرف خرج 

DVI-D كبل 
(غري مرفق)

INPUT D  

كمبيوتر 

HDMIطرف خرج 

HDMI كبل 
(غري مرفق)

جهاز فيديو

YPBPRطرف خرج 

 (غري مرفق) BNCكبل مكّونات - 
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Dاملدخل 

. HDMIيُستعَمل هذا الطرف عند توصيل جهاز العرض بجهاز فيديو مجّهز بطرف خرج 

 استعمل كبلHDMI يحمل شعار HDMI.
 طرفHDMI الخاص بجهاز العرض هذا غري متوافق مع إشارة DSD)  Direct Stream Digital أو إشارة (CEC)  Consumer Electronics Control.(

HDMIلتثبيت كبل 
 عىل ثقب الربغي املوجود فوق طرف التوصيل ُمستخدًما ركيزة كبل من األنواع املتوفّرة يف السوق.HDMIكام هو مبنّي يف الشكل التايل، ثبّت كبل 

OUTPUT

) أو إدخال إشارة فيديو من طرف RGB)  INPUT A  ،INPUT Bيقوم هذا الطرف بإخراج الصور املعروضة. يتم إخراج الصور عند إدخال إشارة كمبيوتر من طرف دخل 
).YPBPR)  INPUT Aدخل 

مالحظات

التوصيل بشاشة عرض خارجية

INPUT D   طرف خرجHDMI

HDMI كبل 
(غري مرفق)

جهاز فيديو

ثقب الربغي

ركيزة كبل (غري مرفقة) 

جهاز العرض

طرف دخل 
RGB

 Mini D-subكبل 
 دبوًسا 15ذو 

(غري مرفق)
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 LANاستعامل طرف شبكة 

).39 صفحة» (LAN» مضبوطة عىل وضع «منفذ LAN، احرص عىل التحقق مام إذا كانت «تهيئة LANعند استعامل خصائص الشبكات عرب طرف 

 عند توصيل جهاز العرض بجهاز كمبيوتر أو جهاز فيديو أو جهاز شبكة.HDBaseTيُستعَمل ُمرِسل 

HDBaseTمالحظات حول توصيل هذه الوحدة مبُرِسل 
 اطلب من فني محرتف أو وكيلSony ،أن يقوم بتنفيذ عملية متديد األسالك. إذا تم تنفيذ عملية متديد األسالك بطريقة غري كافية فسيؤثر ذلك عىل خصائص إرسال الكبل 

ويتسبّب يف تشويه الصور أو عدم استقرارها.
 قم بتوصيل الكبل مبُرِسلHDBaseT.مبارشة دون املرور عرب مجّمع وصالت أو راوتر 
.استعمل كبالت تستويف الرشوط التالية

-CAT5eأو أعىل 
نوع محّصن (يغطّي املوّصالت)-
وصلة سلكية مستقيمة-
سلك أحادي-
 عند تركيب الكبالت، استعمل فاحص كبالت أو محلّل كبالت أو جهاز مامثل للتحقق مام إذا كانت الكبالت تستويف املتطلباتCAT5e أو أعىل. إذا كان هناك موّصل 

، اجعله من ضمن األشياء التي تقيسها.HDBaseTانتقايل بني هذه الوحدة وُمرِسل 
.لتقليل تأثري الضوضاء، قم برتكيب واستخدام الكبل بطريقة ال تتسبّب يف التفافه وبحيث يكون مستقياًم بقدر اإلمكان
.(وخاصة كبل القدرة الكهربائية) قم برتكيب الكبل بعيًدا عن الكبالت األخرى
.عند تركيب كبالت متعددة، ال تجمعها مًعا وقم بإبقاء مسافة التمديد املتوازية أقرص ما ميكن
 م، من املمكن أن تتسبّب يف تشّوه الصور أو حدوث خلل يف اتصال 100 م كحد أقىص. إذا تجاوزت 100مسافة قابلية إرسال الكبل هي LAN ال تستعمل ُمرِسل .

HDBaseT.ملسافة أكرب من الحد األقىص ملسافة قابلية إرسال الكبل 
.بخصوص مشاكل التشغيل أو الوظائف الناتجة عن أجهزة من صنع رشكات أخرى، اتصل بالصانع املعني

التوصيل بجهاز شبكة

مالحظة

 ™HDBaseTالتوصيل بجهاز 

 (نوع مستقيم) (غري مرفق)LANكبل 

كمبيوتر

LANطرف 

مجّمع وصالت، راوتر (موّجه)، إلخ.
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التوصيل بجهاز كمبيوتر/فيديو

Eاملدخل 

)HDBaseTالتوصيل بجهاز شبكة (باستخدام طرف 

 عند توصيل جهاز العرض بجهاز شبكة للتحّكم يف جهاز العرض.HDBaseTيُستعَمل طرف 

 عند استعامل خصائص الشبكات، احرص عىل التحقق مام إذا كانت «تهيئةLAN مضبوطة عىل وضع «عرب «HDBaseT) «39 صفحة.(
 قم بتوصيل جهاز العرض مبُرِسلHDBaseT .مبارشة دون املرور عرب مجّمع وصالت أو راوتر 

مالحظات

كمبيوتر

 أو أعىل CAT5e مع STP: كبل LANكبل 
(نوع مستقيم) (غري مرفق) 

HDMIطرف خرج 

 HDMIكبل 
(غري مرفق)

HDBaseTُمرِسل 

 HDMIطرف خرج 

جهاز فيديو

 (نوع مستقيم) LANكبل 
(غري مرفق)

وصلة سلكية

وصلة السلكية

كمبيوتر

LANطرف 

كمبيوتر لوحي/هاتف ذيك

كمبيوتر

مجّمع وصالت، راوتر السليك

HDBaseTُمرِسل 

 أو أعىل CAT5e مع STP: كبل LANكبل 
(نوع مستقيم) (غري مرفق) 
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تركيب عدسة العرض

.تجنّب نزع/تركيب العدسة بينام يكون جهاز العرض مركّبًا يف الوضع املعلّق عىل السقف
) «62 صفحةبخصوص عدسات العرض التي ميكن استعاملها، راجع «الكامليات االختيارية.(
 ال تعمد إىل تركيب أي عدسة غري العدسة الكاملية املحّددة باملواصفات والتي تباع بشكل

منفصل.
.احرص عىل عدم إسقاط عدسة العرض
.تجنّب ملس سطح العدسة

قم بإيقاف تشغيل جهاز العرض ثم افصل قابس سلك التيار املرتدد من 1
مخرج التيار املوجود عىل الجدار.

عند استبدال العدسة، من املمكن أن تصاب عيناك بأذى إذا دخل فيهام ضوء شديد 
بطريق الخطأ. قبل استبدال العدسة، أوِقف تشغيل جهاز العرض ثم افصل قابس 

سلك التيار املرتدد.

انزع غطاء العدسة.2

 نحو الداخل، اسحب LENS COVER RELEASEبينام تسحب األزرار 
غطاء العدسة للخارج إىل أن تسمع صوت طقة تثبيته يف مكانه.

أِدر سطح املالمسة إىل اليسار مواجًها للجهة األمامية للعدسة وأدِخل 3
العدسة حتى النهاية.

بينام تضغط املفتاح املنزلق، أنزِل الذراع إىل أن ينطبق يف مكانه مع صدور 4
صوت طقة.

قم برتكيب غطاء العدسة.5

علّق الجانب العلوي لغطاء العدسة عىل الغطاء العلوي لجهاز العرض 
واضغطه إىل أن تسمع صوت طقة تثبيته يف مكانه. ثم، بينام تسحب األزرار 

LENS COVER RELEASE.نحو الداخل، أدِخل غطاء العدسة 

حتى عندما تكون العدسة مركّبة، ميكنك تركيب/نزع غطاء العدسة بنفس الطريقة.

أِعد عدسة العرض إىل وضع املنتصف.1

 عىل وحدة LENS SHIFTبينام يكون جهاز العرض مشّغالً، اضغط املفتاح 
 املوجود عليها. تعود عدسة RESETالتحّكم عن بعد، ثم اضغط املفتاح 

العرض إىل وضع املنتصف.

قم بإيقاف تشغيل جهاز العرض ثم افصل قابس سلك التيار املرتدد من 2
مخرج التيار املوجود عىل الجدار.

عند استبدال العدسة، من املمكن أن تصاب عيناك بأذى إذا دخل فيهام ضوء شديد 
بطريق الخطأ. قبل استبدال العدسة، أوِقف تشغيل جهاز العرض ثم افصل قابس 

سلك التيار املرتدد.

انزع غطاء العدسة.3

بينام تضغط املفتاح املنزلق، حرّك الذراع لألعىل حتى نهاية حّده، واسحب 4
العدسة إىل الخارج يف وضع مستقيم.

قم برتكيب غطاء العدسة.5

مالحظات

تنبيه

 LENS COVERاألزرار 
RELEASE

ذراع

ذراع مفتاح منزلق

نزع عدسة العرض

تنبيه
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تركيب غطاء أطراف التوصيل 

 INPUT أو LANميكنك تثبيت غطاء أطراف التوصيل املرفق عندما يكون طرف 
D)  HDMI أو (INPUT E)  HDBaseT.مقترًصا عىل االستعامل للتوصيل (

تركيب غطاء أطراف التوصيل املرفق مينع دخول الغبار إىل أطراف التوصيل 
ويحافظ عىل ترتيب املظهر.

قد ال يتم تركيب غطاء أطراف التوصيل وذلك تبًعا لحالة الكبالت املوّصلة أو ظرف الرتكيب، 
مثل وضع الوحدة عىل األرضية مبارشة. لكن هذا ال يؤثر عىل االستعامل العادي.

أدِخل لسان غطاء أطراف التوصيل يف الفتحة وقم برتكيب غطاء أطراف 1
التوصيل.

تأكد أنه تم إدخال لسان غطاء أطراف التوصيل بشكل محكم.

اسحب غطاء أطراف التوصيل للخارج بينام تضغط عىل اللسان.1

مالحظة

لسان

نزع غطاء أطراف التوصيل

لسان
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تركيب املحول االختياري (للموديل 
VPL-FHZ120L(فقط 

عند تركيب محول اختياري (غري مرفق) يف فتحة املحول االختياري عىل أطراف توصيل جهاز 
.INPUT Fالعرض، ميكنك استعامل املحول االختياري عىل أنه 

 تأكد من إبقاء غطاء الفتحة االختيارية منزوًعا عند تركيب املحول االختياري. عند نزع
املحول االختياري، قم برتكيب الغطاء.

 «ملعرفة التفاصيل حول املحوالت االختيارية املتوفرة، راجع «الكامليات االختيارية
).62 صفحة(
.ال تقم برتكيب أي محول اختياري غري ذلك املحّدد باملواصفات عىل أنه كاملية اختيارية
 ملعرفة التفاصيل حول كيفية االستعامل، راجع أيًضا تعليامت التشغيل الخاصة باملحول

االختياري.

قم بإيقاف تشغيل جهاز العرض ثم افصل قابس سلك التيار املرتدد من 1
مخرج التيار املوجود عىل الجدار.

لنزع غطاء الفتحة االختيارية املركّب عىل األطراف، اضغط الجزء السفيل من 2
غطاء الفتحة االختيارية.

أدِخل املحول االختياري إىل أقىص مدى ميكن أن يصل إليه.3

قم بشّد الربغيني عىل املحول االختياري.4

مالحظات

غطاء الفتحة االختيارية

3G-SDI INPUT  مثال: محّول دخل 
(غري مرفق)
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اللغة اإلنجليزية هي إعداد املصنع للغة جميع قوائم العرض والرسائل وما إىل ذلك.
لتغيري اللغة الظاهرة عىل الشاشة، تابع كام ييل:

أدِخل قابس سلك التيار املرتدد يف مخرج التيار املوجود عىل الجدار.1

قم بتشغيل جهاز العرض.2

 عىل  عىل الوحدة الرئيسية أو عىل املفتاح /اضغط عىل املفتاح 
وحدة التحّكم عن بعد.

 لعرض القامئة.MENUاضغط عىل املفتاح 3

إذا كانت الشاشة ال تظهر بطريقة صحيحة، اضبط الرتكيز البؤري واملقاس 
).26 صفحةوموضع الصورة املعروضة (

حدد لغة القامئة.4

 اضغط املفتاح أو  الختيار قامئة Operation)  ثم اضغط ،(
.ENTERاملفتاح 

 اضغط املفتاح أو " الختيار Language)  ثم اضغط املفتاح ،"(
ENTER.

 اضغط املفتاح/// الختيار اللغة، ثم اضغط املفتاح ENTER.

 إلغالق شاشة قامئة االختيارات.MENUاضغط مفتاح القامئة 5

عرض صورة

يعتمد مقاس الصورة املعروضة عىل العدسة املركبة أو املسافة بني جهاز العرض 
والشاشة. ضع جهاز العرض بحيث تكون الصورة مناسبة ملقاس الشاشة. ملعرفة 

التفاصيل حول مسافة العرض ومقاسات الصور املعروضة، راجع «مسافة العرض 
).66 صفحةومدى (نطاق) انتقال العدسة» (

قم بتوصيل قابس سلك التيار املرتدد مبخرج التيار املوجود عىل الحائط.1

).17 صفحةقم بتوصيل جميع األجهزة الرضورية بجهاز العرض (2

قم بتشغيل جهاز العرض.3

 عىل  عىل الوحدة الرئيسية أو عىل املفتاح /اضغط عىل املفتاح 
وحدة التحّكم عن بعد.

قم بتشغيل الجهاز املوّصل.4

قم باختيار مصدر الدخل.5

 عىل جهاز العرض أو عىل وحدة التحّكم عن بعد INPUTاضغط املفتاح 
 بشكل متكرر أو INPUTلعرض نافذة اختيار الدخل. اضغط املفتاح 

 اإلشارة  الختيار الصورة التي تريد عرضها. تظهر أيقونة /املفتاح 
1*عىل الجانب األمين يف نافذة اختيار الدخل عندما يتم إدخال إشارة.

كذلك، ميكنك اختيار إشارة دخل عىل وحدة التحكم عن بعد.
 مع تركيب املحول االختياري املتوافق، تظهر أيقونة اإلشارة INPUT Fعند إدخال :1*

 فقط)VPL-FHZ120L بشكل دائم. (متوفر للموديل 

قم بتغيري وجهة خرج شاشة الكمبيوتر إىل شاشة عرض خارجية.6

تختلف كيفية تغيري وجهة الخرج تبًعا لنوع الكمبيوتر.

(مثال)

).26 صفحةاضبط الصورة املعروضة (7

 عىل  عىل الوحدة الرئيسية أو عىل املفتاح /اضغط عىل املفتاح 1
وحدة التحّكم عن بعد.

تبدأ عملية إيقاف التشغيل ويدخل جهاز العرض يف وضع االستعداد.

افصل قابس سلك التيار املرتدد من مخرج التيار املوجود عىل الجدار.2

عرض/ضبط صورة

اختيار لغة القامئة

إيقاف التيار
25



ضبط الصورة املعروضة

عند تركيب عدسة الرتكيز البؤري الكهربايئ

 عىل جهاز العرض أو عىل وحدة التحّكم عن بعد ثم FOCUSاضغط املفتاح 
. ///اضغط املفتاح 

عند تركيب عدسة الرتكيز البؤري اليدوي

أِدر حلقة الرتكيز البؤري.

عند تركيب عدسة الزوم الكهربايئ

 عىل جهاز العرض أو عىل وحدة التحّكم عن بعد ثم ZOOMاضغط املفتاح 
.///اضغط املفتاح 

 عىل جهاز العرض أو عىل وحدة التحّكم LENS SHIFT/SHIFTاضغط املفتاح 
.///عن بعد ثم اضغط املفتاح 

إلعادة العدسة إىل وضع املنتصف للصورة املعروضة

 عىل وحدة التحّكم عن بعد بينام تقوم بضبط موضع RESETاضغط املفتاح 
الصورة.

ضبط إمالة جهاز العرض ذي القوائم القابلة للضبط

عند وضع جهاز العرض عىل سطح غري منتظم، اضبطه باستعامل القوائم القابلة 
للضبط.

.احرص عىل عدم احتباس أصابعك
 ال تدفع أعىل جهاز العرض بقوة عندما تكون القوائم القابلة للضبط ممتدة. ميكن لذلك أن

يتسبّب يف حدوث خلل.

عرض منوذج (شكل) لضبط الصورة

ميكنك أن تعرض منوذًجا (شكالً) لضبط الصورة املعروضة باستعامل املفتاح 
PATTERN عىل وحدة التحّكم عن بعد. استعمل / لتغيري النموذج 

 لتغيري لونه. الستعادة الصورة السابقة، اضغط املفتاح /واستعمل 
PATTERN.مرة أخرى 

ضبط الرتكيز البؤري للصورة (الرتكيز البؤري) 

ضبط مقاس الصورة (الزوم) 

ضبط موضع الصورة (انتقال العدسة)

مالحظات
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إذا كانت الشاشة مائلة، أو كنت تعرض الصورة من زاوية مائلة، قم بتنفيذ ضبط 
حجر األساس.

إذا كانت الصورة املعروضة مشّوهة بشكل شبه منحرف يف املستوى 

العمودي (الرأيس)

 عىل وحدة التحّكم عن بعد مرة واحدة أو قم KEYSTONEاضغط املفتاح 1
).41 صفحةباختيار «مالمئة الشاشة» يف قامئة الرتكيب (

قم باختيار «مثلث رأيس».2

./اضبط القيمة باستعامل 3

كلام زاد اإلعداد كان أعىل الصورة املعروضة أضيق. كلام قل اإلعداد كان 
أسفل الصورة املعروضة أضيق.

 الستعادة الصورة التي كانت معروضة قبل RESETاضغط املفتاح 
1*الضبط.

إذا كانت الصورة املعروضة مشّوهة بشكل شبه منحرف يف املستوى 

األفقي

 عىل وحدة التحّكم عن بعد مرة واحدة أو قم KEYSTONEاضغط املفتاح 1
).41 صفحةباختيار «مالمئة الشاشة» يف قامئة الرتكيب (

قم باختيار «مثلث أفقي».2

./اضبط القيمة باستعامل 3

كلام زاد اإلعداد كان الجانب األمين من الصورة املعروضة أضيق. كلام قل 
اإلعداد كان الجانب األيرس من الصورة املعروضة أضيق.

 الستعادة الصورة التي كانت معروضة قبل RESETاضغط املفتاح 
1*الضبط.

قد ال تتم إعادة تهيئة اإلعداد وذلك تبًعا ملجموعة قيم ضبط بنود إعداد مالمئة الشاشة. :1*
يف هذه الحالة، أِعد تهيئة جميع بنود إعداد مالمئة الشاشة.

.ضبط حجر األساس عملية تصحيح إلكرتونية. وبالتايل ميكن لجودة الصورة أن ترتاجع
 ميكن لتنفيذ عملية ضبط حجر األساس أن يغرّي نسبة أبعاد الصورة أو تتشّوه الصورة

املعروضة وذلك يعتمد عىل املوضع الذي تم ضبطه بواسطة خاصية انتقال العدسة.

تصحيح التشّوه شبه املنحرف للصورة املعروضة (ضبط حجر 
األساس)

زيادة اإلعداد

تقليل اإلعداد

مالحظات

زيادة اإلعداد

تقليل اإلعداد
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 عىل وحدة التحّكم عن بعد مرة واحدة أو قم KEYSTONEاضغط املفتاح 1
).41 صفحةباختيار «مالمئة الشاشة» يف قامئة الرتكيب (

قم باختيار «التفاف».2

يتم عرض الدليل.

عند تصحيح ركن (أركان) الصورة

 الختيار الركن الذي تريد تصحيحه./// باستعامل حرّك 1

.ENTERاضغط املفتاح 2

يظهر املؤرش املتحرّك (مؤرش املوضع).

.///اضبط موضع الركن الذي تريد تصحيحه، باستعامل 3

 الستعادة الصورة التي كانت معروضة قبل RESETاضغط املفتاح 
1*الضبط.

عند تصحيح االنحراف عىل الجانب األمين/األيرس من الصورة

 الختيار الجانب الذي تريد تصحيحه./// باستعامل حرّك 1

.ENTERاضغط املفتاح 2

يظهر املؤرش املتحرّك (مؤرش املوضع).

.///اضبط انحراف الجانب، باستعامل 3

. ملدى (نطاق) /ميكنك ضبط نقطة منتصف االنحراف باستعامل 
. ميكنك ضبط كال من الجانبني األمين/األيرس عىل /االنحراف، استعمل 

انفراد. 

 الستعادة الصورة التي كانت معروضة قبل RESETاضغط املفتاح 
1*الضبط.

تصحيح التواء الصورة (خاصية تصحيح االنبعاج)

اضبط باستعامل هذا 
املؤرش املتحرّك

اضبط باستعامل هذا املؤرش املتحرّك
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عند تصحيح االنحراف عىل الجانب العلوي/السفيل من الصورة

 الختيار الجانب الذي تريد تصحيحه./// باستعامل حرّك 1

.ENTERاضغط املفتاح 2

يظهر املؤرش املتحرّك (مؤرش املوضع).

.///اضبط انحراف الجانب، باستعامل 3

. ملدى (نطاق) /ميكنك ضبط نقطة منتصف االنحراف باستعامل 
. ميكنك ضبط كل من الجانبني العلوي/السفيل عىل /االنحراف، استعمل 

انفراد. 

 الستعادة الصورة التي كانت معروضة قبل RESETاضغط املفتاح 
1*الضبط.

قد ال تتم إعادة تهيئة اإلعداد وذلك تبًعا ملجموعة قيم ضبط بنود إعداد مالمئة الشاشة. :1*
يف هذه الحالة، أِعد تهيئة جميع بنود إعداد مالمئة الشاشة.

 قد تتداخل القامئة مع منطقة الدمج وتصبح غري مرئية وذلك تبًعا ملوضع بدء الدمج أو
عرض الدمج. إذا أردت تشغيل جهاز العرض أثناء مشاهدة القامئة، اضبط «دمج الحواف» 
عىل وضع «إيقاف» وقم بعمليات الضبط. ثم، اضبط «دمج الحواف» عىل وضع «تشغيل».

 .الطريقة املبيّنة أعاله هي لإلرشاد بشكل عام. ميكنك ضبط اإلعدادات حسب الوضع
 عند ضبط أجهزة إسقاط متعددة مًعا، قد تزداد درجة الحرارة داخل أجهزة اإلسقاط بسبب

قرب فتحات العادم، وقد ينتج عن ذلك مؤرش خطأ.
يف هذه الحالة، اجعل املسافة بني أجهزة العرض أكرب و/أو قم برتكيب حاجز تقسيم انحراف 

بينها.
 املؤهلني.Sonyملزيد من التفاصيل، استرش فنيي 

ضع أجهزة العرض.1

أدِخل منوذج (شكل) إلخ، لضبط املواضع املعروضة من أجهزة العرض 
املتعددة.

.IDاضبط وضع التعريف 2

). 38 صفحةاضبط وضع تعريف مختلف لكل جهاز عرض (

اضبط وضع الصورة. 3

اضبط «وضع الصورة» الخاص بأجهزة العرض املتعددة عىل وضع «شاشة 
).33 صفحةمتعددة» (

قم بتوحيد املساحة اللونية. 4

اضبط املساحة اللونية ألجهزة العرض املتعددة عىل نفس الوضع (اإلعداد 
 بدقة حسب R/G/B). ميكن ضبط 34 صفحة) (3 إىل 1الشخيص من 

الحاجة.

اضبط إعداد املطابقة اللونية.5

).41 صفحةاضبط كل درجة لونية بدقة حسب الحاجة (

اضبط إعداد دمج الحواف.6

عند تراكب أجهزة عرض متعددة، يكون إعداد دمج الحواف متوفر.
قم باختيار «شاشة متعددة» يف قامئة الرتكيب، ثم قم باختيار «دمج 

).41 صفحةالحواف» (

قم بتفعيل وظيفة دمج الحواف.7

يف «تهيئة الدمج» يف قامئة الرتكيب، اضبط «دمج الحواف» عىل وضع 
). 41 صفحة«تشغيل» لكل وضع من أوضاع الدمج (

اضبط باستعامل هذا 
املؤرش املتحرّك

دمج الصور املعروضة من أجهزة عرض متعددة عىل شاشة 
واحدة

مالحظات
29



اضبط عرض الدمج. 8

اضبط عرض الدمج وفًقا ملدى تداخل إشارة املصدر. 

اضبط منطقة الصورة املتداخلة ضبطًا دقيًقا.9

).41 صفحةميكنك ضبطها يف «مالمئة الدمج» يف قامئة الرتكيب (

اضبط كل نطاق تصحيح عىل مستوى اللون األسود األكرث تجانًسا (انتظاًما) 10
بني كل نطاق.

ميكنك ضبطها باستعامل «م. سواد منطقة». أثناء عملية الضبط هذه، يتم 
).42 صفحةتلقائيًا عرض صورة سوداء (

استعامل الوظائف املريحة

 عىل وحدة التحّكم عن بعد، ميكنك أن تختار POSITIONباستعامل املفتاح 
إحدى مجموعات إعدادات العدسة (الرتكيز البؤري، مقاس الصورة (الزوم)، موضع 

 إعدادات مخزّنة. عندما تختار إعدادات 6الصورة (انتقال العدسة)) من بني 
).38 صفحةالعدسة، تتحرّك العدسة إىل موضع الصورة املخزّن (

.POSITIONاضغط املفتاح 1

يتم عرض لوحة اختيار موضع الصورة.

 الختيار / بشكل متكرر، أو اضغط POSITIONاضغط املفتاح 2
إعدادات العدسة.

».6» إىل «ذاكرة 1يتم استدعاء اإلعداد املختار من مواضع الذاكرة «ذاكرة 

قم بتخزين أو حذف تهيئات العدسة يف «موضع الصورة» بقامئة الشاشة 
).35 صفحة(

 بعد أن تقوم باختيار وتأكيد إعدادات العدسة، تبدأ العدسة بالتحرّك. ال تلمس العدسة أو
تضع أي يشء بالقرب من العدسة. ميكن ملثل هذا العمل أن يتسبّب يف اإلصابة بجروح أو 

حدوث خلل.
 إذا قمت بالضغط عىل أي مفتاح عىل وحدة التحكم عن بُعد أو عىل الوحدة أثناء تحرك

العدسة، تتوقف العدسة عن الحركة. يف هذه الحالة، قم باختيار إعدادات العدسة مرة 
أخرى أو اضبط موضع العرض.

.ليس من املضمون أن تتمكن وظيفة موضع الصورة من إنتاج إعدادات العدسة بدقة
 «ملعرفة التفاصيل حول العدسة املحّددة يف املواصفات، راجع «الكامليات االختيارية

).62 صفحة(

قم بتخصيص العرض هنا.

اختيار إعدادات الصورة املخزّنة (وظيفة موضع الصورة) 
(العدسة املحّددة يف املواصفات فقط)

مالحظات
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 (الزوم الرقمي) عىل وحدة التحّكم عن بعد، ميكنك D ZOOMباستعامل مفتاح 
تكبري جزء من الصور أثناء العرض. هذه الوظيفة متوفرة عند إدخال إشارة 

كمبيوتر.

 (الزوم الرقمي) وذلك تبًعا ملستوى دقة D ZOOMقد ال يتم تفعيل مفتاح 
(تحليل) اإلشارة الداخلة أو عند عرض صورتني.

 لعرض أيقونة الزوم الرقمي عىل الصورة  + D ZOOMاضغط مفتاح 1
املعروضة.

 لتحريك أيقونة الزوم الرقمي إىل موضع عىل ///اضغط املفاتيح 2
الصورة ترغب يف تكبريه.

 بشكل متكرر لتغيري  – D ZOOM أو مفتاح  + D ZOOMاضغط مفتاح 3
 مرّات.4نسبة التكبري. ميكن تكبري الصورة حتى 

.RESETالستعادة الصورة السابقة، اضغط املفتاح 

ميكنك عرض الصور من إشاريَت دخل اثنتني عىل الشاشة كصورة رئيسية وصورة 
فرعية يف نفس الوقت. للتحويل بني الصورة الرئيسية والصورة الفرعية، اضغط 

 عىل وحدة التحّكم عن بعد.TWINاملفتاح 

ميكنك اختيار الصورة التي تريد عرضها عىل أنها الصورة الرئيسية.
. INPUT Bالصورة الفرعية ُمعّدة مسبًقا عىل مصدر دخل اإلشارة من 

مجموعات اإلشارات الداخلة

) «ال ميكن 4:3) مضبوطة عىل الوضع "42 صفحةعندما تكون «نسبة الشاشة ،"
استخدام وظيفة عرض الصورتني.

 يف نافذة اختيار الدخل أثناء عرض صورتني، ال تظهر أيقونة إشارة الدخل 
).25 صفحة(
.إعدادات الصورة املضبوطة للصورة الواحدة قد ال تُطبّق عىل الصورتني
 أثناء عرض صورتني، يكون كل من املفتاح (تشغيل) واملفتاح  (استعداد) 

 متوفرًا.BLANK ومفتاح الفارغ INPUTومفتاح الدخل 

تكبري جزء من الصورة (وظيفة الزوم الرقمي)

مالحظة

عرض الصور بواقع صورتني يف آن واحد (وظيفة عرض الصورتني)

عرض صورة واحدة

TWINاملفتاح 

) B(عرض صورتني
الصورة الفرعية

)A (
الصورة الرئيسية

الصورة الفرعيةالصورة الرئيسية

INPUT A)  RGB/YPBPR(INPUT B)  RGB(

INPUT B)  RGB(-

INPUT C)  DVI-D(

INPUT B)  RGB(
INPUT D)  HDMI(

INPUT E)  HDBaseT(

INPUT F(محول اختياري) 

مالحظات
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استعامل قامئة

شاشات القامئة التالية املستخدمة للرشح قد تختلف تبًعا للموديل الذي تستخدمه.

 لعرض القامئة.MENUاضغط عىل املفتاح 1

قم باختيار قامئة اإلعداد. 2

 أو  الختيار قامئة اإلعداد، ثم اضغط املفتاح  أو استعمل املفتاح 
ENTER.

قم باختيار بند اإلعداد.3

 أو  الختيار بند اإلعداد، ثم اضغط املفتاح  أو استعمل املفتاح 
ENTER.

.RETURN أو للعودة إىل شاشة االختيار يف قامئة اإلعداد، اضغط املفتاح 

قم بتنفيذ اإلعداد أو الضبط للبند املختار. 4

يختلف تشغيل القامئة تبًعا لبند اإلعداد. عندما يتم عرض نافذة القامئة 
 إلعداد وضبط البند املختار.3التالية، اتّبع الخطوة 

إلعادة تهيئة قيمة اإلعداد لبند ما عىل قيمته املُعّدة مسبًقا يف املصنع، 
 أثناء اإلعداد أو الضبط.RESETاضغط املفتاح 

استعامل قامئة منبثقة
 الختيار البند. ///اضغط املفتاح 
 لتسجيل اإلعداد والعودة إىل الشاشة السابقة.ENTERاضغط املفتاح 

باستعامل قامئة اإلعداد 
 الختيار البند.  أو اضغط املفتاح 
 لتسجيل اإلعداد والعودة إىل الشاشة السابقة.ENTERاضغط املفتاح 

باستعامل قامئة الضبط
 وإلنقاص قيمة العدد، اضغط  أو لزيادة قيمة العدد، اضغط املفتاح 

.  أو املفتاح 
 لتسجيل اإلعداد والعودة إىل الشاشة السابقة.ENTERاضغط املفتاح 

 إلخفاء القامئة.MENUاضغط عىل املفتاح 5

تختفي القامئة تلقائيًا إذا انقضت برهة من الوقت دون ضغط أي مفتاح.

عمليات الضبط واإلعداد باستعامل قامئة

مالحظة

قامئة اإلعداد

بنود اإلعداد

اختيار البنود
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قامئة الصورة

لضبط الصورة لكل إشارة دخل.

الوصفبنود اإلعداد

 يرُِبز التباين إلعطاء صورة «ديناميكية».دينامييك:وضع الصورة
 يجعل الصورة طبيعية وجيدة التوازن.قيايس:

 يجعل الصورة ساطعة اإلضاءة (مرشقة) بحيث تالئم بيئة ساطعة اإلضاءة.أولوية السطوع:
 يحقق أفضل جودة صورة بحيث تالئم العرض باستعامل أجهزة عرض متعددة.شاشة متعددة:

sRGB: يعرض جودة الصورة مبجموعة ألوان sRGB للموديل) .VPL-FHZ120L(فقط 

تعاد تهيئة إعدادات الصورة عىل قيمها املبدئية التي تم إعدادها عليها مسبًقا يف املصنع.إعادة ضبط
» يف بند «درجة حرارة اللون» 4» و «إعداد شخيص 3» و «إعداد شخيص 2» و «إعداد شخيص 1لكن إعدادات «وضع الصورة» و «إعداد شخيص 

ال تعود إىل قيمها املُعّدة مسبًقا يف املصنع.

كلام زاد اإلعداد، كان التباين أكرب. كلام قل اإلعداد، كان التباين أقل.تباين

كلام زاد اإلعداد، كانت الصورة أكرث سطوًعا. وكلام قل اإلعداد، كانت الصورة أكرث إعتاًما.سطوع

كلام زاد اإلعداد، كانت الكثافة أكرب. وكلام قل اإلعداد، كانت الكثافة أقل.لون

كلام زاد اإلعداد، تصبح الصورة مائلة أكرث إىل اللون األخرض. وكلام قل اإلعداد، تصبح الصورة مائلة أكرث إىل اللون األحمر.تدرج اللون

 كلام زادت درجة الحرارة، تصبح الصورة مائلة أكرث إىل اللون األزرق. كلام قلت درجة الحرارة، تصبح الصورة مائلة أكرث :9300K/7500K/6500Kدرجة حرارة اللون
إىل اللون األحمر.
 تعرض الصور بالحد األقىص من السطوع.:1أولوية السطوع 
 تعرض صوًرا ساطعة.:2أولوية السطوع 

 ميكن تخزين إعداد ضبط لدرجة الحرارة اللونية لكل بند.:4/إعداد شخيص 3/إعداد شخيص 2/إعداد شخيص 1إعداد شخيص 
»: 3"، «إعداد شخيص 7500K»: مامثل لإلعداد "2"، «إعداد شخيص 9300K»: مامثل لإلعداد "1إعدادات املصنع هي كام ييل: «إعداد شخيص 

».1»: مامثل لإلعداد «أولوية السطوع 4"، «إعداد شخيص 6500Kمامثل لإلعداد "

كلام زاد اإلعداد، كانت الصورة أكرث حدة. كلام قل اإلعداد، كانت الصورة أكرث نعومة.حدة

تهيئة ضوء

 يتم ضبط السطوع تلقائيًا تبًعا ملحتوى الصورة. يتم عرض الصورة املعتمة بعد ضبط سطوعها، األمر الذي يؤدي إىل االقتصاد يف تشغيل/إيقاف:تحكم دينامييك
استهالك الطاقة. الصور الساطعة تُعرَض ساطعة، دون ضبط السطوع.

يضبط سطوع مصدر الضوء.وضع إخراج الضوء
 تصبح الصورة أكرث سطوًعا، ويصبح استهالك القدرة الكهربائية أعىل.قيايس:

 يصبح استهالك القدرة الكهربائية أقل؛ لكن الصورة تصبح أكرث إعتاًما (قامتة).متوسطة:
 يحقق مزيًدا من الخفض الستهالك القدرة الكهربائية وتزيد عتامة الصورة.منخفض:

 تصبح الصورة معتمة ولكن يتم تفعيل العرض املمتد.ممتد:
 ميكنك ضبط السطوع حسب الرغبة.إعداد شخيص:

 يكون متوفرًا عند إعداد «وضع إخراج الضوء» عىل الوضع «قيايس» أو الوضع «متوسطة» أو الوضع «منخفض» أو الوضع «إعداد تشغيل/إيقاف:سطوع ثابت
%) الذي يقلل النسبة املئوية لكل وضع.85شخيص». يُخِرج الصورة مبستوى سطوع ثابت بخرج مصدر الضوء (حواىل 

قد ال يتمكن جهاز العرض من املحافظة عىل السطوع يف بيئة كثرية الغبار واألوساخ.
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تهيئة خبري

لضبط التفاصيل ومعالجة تشويش الصورة. (وظيفة فائقة الدقة)إنشاء الواقع
 يضبط إعدادات «إنشاء الواقع».تشغيل:
 عندما تقوم بزيادة قيمة اإلعداد، تصبح حبكة أرضية الصورة وتفاصيلها أكرث حدة ووضوًحا.دقة:

 عندما تقوم بزيادة قيمة اإلعداد، يصبح التشويش (خشونة الصورة) أقل ظهورًا.تصفية الضجيج:
 للتبديل بني «تشغيل » و«إيقاف» عند تردد معني للتحقق من تأثري «إنشاء الواقع».تشغيل/إيقاف: اختبار:

).38 صفحةموضع عرض الحالة أثناء االختبار يعمل جنبًا إىل جنب مع اإلعداد «موضع القامئة» (
 ال يتم تطبيق وظيفة «إنشاء الواقع».إيقاف:

ميكن للتشويش أن يصبح أكرث ظهوًرا وذلك تبًعا إلشارات الدخل. يف تلك الحالة، اضبط إعدادات «إنشاء الواقع» قبل االستعامل.

لتصحيح مستوى األجزاء الساطعة والداكنة تلقائيًا من أجل تحسني التباين وفًقا للمشهد. لزيادة حدة الصورة وجعل الصورة ديناميكية.معزز التباين
 ميكنك ضبط معزز التباين.عالية/متوسطة/منخفضة:

 ال يتم تطبيق وظيفة «معزز التباين».إيقاف:

.2.2 يعادل منحنى جاما :2.2وضع جاما
.2.4 يعادل منحنى جاما :2.4

 يطبّق منحنى جاما الذي يعطي األولولية للسطوع بحيث يالئم االستعامل يف بيئة ساطعة اإلضاءة نسبيًا.:3جاما 
 يعّزز تباين اللونني األسود واألبيض بحيث يالئم االستعامل يف بيئة معتمة نسبيًا.:4جاما 

DICOM GSDF Sim. :) يتم إعداد جاما وفًقا لوظيفة العرض القيايس لتدرجات اللون الرمادي GSDF الخاصة مبعايري الصور الرقمية (
 HDMI)، أو طرف دخل INPUT C  (DVI-D). يكون متوفرًا عند إدخال إشارة كمبيوتر من طرف دخل DICOMواالتصاالت يف الطب (

) INPUT D أو طرف دخل ،(HDBaseT)  INPUT E.ال ينبغي استعامل جهاز العرض هذا كجهاز للتشخيص الطبي .(

لتحويل مساحة اللون.مساحة اللون
 يعطي صوًرا ذات ألوان صارخة.:1إعداد شخيص 
 يعطي صوًرا ذات ألوان هادئة (كامدة).:2إعداد شخيص 
 يف R/G/B للمساحة اللونية املختارة وضبط نقاط لونية R/G/B ينتج ألوان صور مطابقة ملصدر الصور األصيل. ميكنك اختيار :3إعداد شخيص 

 عىل التوايل.CIExy يف مخطط لونية y و xاالتجاهني 
 قم باختيار اللون الذي تريد ضبه من بني األلوان «أحمر» و «أخرض» و «أزرق».إختيار لون:

).x يضبط نقطة لونية اللون املختار نحو اللون الساموي - األحمر (االتجاه ):xساموي - أحمر (
).y يضبط نقطة لونية اللون املختار نحو اللون األرجواين - األخرض (االتجاه ):yأرجواين - أخرض (

 الواردتني أدناه لتحديد اللون املطلوب (املستهدف).2 و 1 لضبط تدرج وتشبّع وسطوع اللون املختار. كرر الخطوتني تشغيل:تصحيح األلوان
 الختيار اللون الذي تريد ضبطه من بني «أحمر» و «أصفر» و «أخرض» / الختيار «إختيار لون»، ثم اضغط عىل /اضغط عىل 1

«ساموي» و «أزرق» و «أرجواين». و
 أثناء مشاهدة الصورة / الختيار «تدرج اللون» أو «صفاء اللون» أو «سطوع»، ثم اضبطها حسب رغبتك باستخدام /اضغط عىل 2

املعروضة.
 ال يتم تطبيق وظيفة «تصحيح األلوان».إيقاف:

عند إدخال إشارة فيديو، يكون هذا الخيار متوفرًا.وضع فيلم
عند إدخال إشارة تقدمية، يكون هذا الخيار غري متوفر.

 ينتج الصورة بدقة من مصدر فيلم بحيث تالئم مصدر الفيلم األصيل. يف األحوال العادية، قم باختيار هذا الخيار.تلقايئ:
 قم باختيار هذا الخيار إذا أصبحت الصور خشنة عند الحواف عند اختيار «تلقايئ».إيقاف:

الوصفبنود اإلعداد

مالحظة
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قامئة الشاشة

لضبط مقاس وموضع ونسبة أبعاد الصورة املعروضة لكل إشارة دخل.

الوصفبنود اإلعداد

 مواضع صورة كمجموعات من إعدادات العدسة (الرتكيز البؤري، مقاس الصورة (الزوم)، موضع الصورة (انتقال 6ميكنك تخزين ما يصل إىل موضع الصورة
). بعد إعداد الرتكيز البؤري ومقاس الصورة وموضع الصورة، قم باالختيار من بني «حفظ» أو «حذف» أو «تحديد».38 صفحةالعدسة)) (

. وإذا تم حفظ 6 إىل 1يقوم بتخزين إعدادات العدسة الحالية (الرتكيز البؤري، مقاس الصورة، موضع الصورة) يف موضع الذاكرة املختار من حفظ: 
اإلعداد بالفعل يف هذا الوضع، فيتم استبداله.

 يحذف اإلعداد املخزّن. عند حذف اإلعداد، يكون البند "تحديد" غري متوفر.حذف:
يستدعي إعدادات العدسة املختارة.تحديد: 

 عند استعامل عدسة مدعومة موضع الالصورة، ال ميكنك اختيار اإلعداد يف "موضع الصورة". ملعرفة التفاصيل حول العدسة املحّددة يف
).62 صفحةاملواصفات، راجع «الكامليات االختيارية» (

 بعد أن تقوم باختيار وتأكيد إعدادات العدسة، تبدأ العدسة بالتحرّك. ال تلمس العدسة واملنطقة املحيطة بالعدسة، وإال فقد يؤدي ذلك إىل
اإلصابة بجروح أو حدوث خلل.

 ،إذا قمت بالضغط عىل أي مفتاح عىل وحدة التحكم عن بُعد أو عىل الوحدة أثناء تحرك العدسة، تتوقف العدسة عن الحركة. يف هذه الحالة
قم باختيار إعدادات العدسة مرة أخرى أو اضبط موضع العرض.

.ليس من املضمون أن تتمكن وظيفة موضع الصورة من إنتاج إعدادات العدسة بدقة

).36 صفحةيغرّي نسبة أبعاد الصورة املعروضة (1*نسبة 

 يعرض الصورة بحيث تطابق الحد األقىص من مقاس الصورة املعروضة دون تغيري نسبة أبعاد اإلشارة الداخلة.:1كامل عند إدخال إشارة كمبيوتر

 يعرض الصورة بحيث تطابق الحد األقىص من مقاس الصورة املعروضة.:2كامل 

 يعرض الصورة عىل نقطة منتصف الصورة املعروضة دون تغيري دقة (تحليل) اإلشارة الداخلة أو تكبري الصورة.عادي:

.4:3 يعرض الصورة بحيث تطابق الحد األقىص من مقاس الصورة املعروضة بنسبة أبعاد مثبّتة عىل :4:3عند إدخال إشارة فيديو
.16:9 يعرض الصورة بحيث تطابق الحد األقىص من مقاس الصورة املعروضة بنسبة أبعاد مثبّتة عىل :16:9
 يعرض الصورة بحيث تطابق الحد األقىص من مقاس الصورة املعروضة.كامل:
 يعرض نقطة منتصف الصورة املعروضة التي يراد تطبيق الزوم عليها.زوم:

اضبط الصورة املعروضة بأكملها بالتحريك لألعىل واألسفل عىل الشاشة. V  *2 *3مركز 
عند زيادة قيمة العدد املختار، تتحرّك الشاشة لألعىل، وعند تقليل قيمة العدد، تتحرّك الصورة املعروضة لألسفل.

يقوم بتصغري أو تكبري الصورة عموديًا.3* 2*حجم عمودي 
يتم تكبري الصورة املعروضة عند زيادة اإلعداد ويتم تصغريها عند تقليل اإلعداد. إذا مل تتمكن من رؤية الرتجمة املكتوبة للفيلم إلخ، استعمل 

».Vهذا جنبًا إىل جنب مع «مركز 

 يخفي الحواف الخارجية للصورة عند اإلعداد عىل الوضع «تشغيل». قم باختيار «تشغيل» إذا ظهر تشويش عىل حواف الصورة.تشغيل/إيقاف:2*مسح خارجي 

يضبط صورة إشارة الكمبيوتر. استعمل هذا البند إذا كانت حافة الصورة مقصوصة واالستقبال رديئًا.4*ضبط اإلشارة 

APA  *5 *6 يضبط الصورة املعروضة تلقائيًا عىل أفضل جودة عندما تضغط املفتاحENTER.

يضبط طور نقاط عنارص عرض الصورة وإشارة الدخل. قم باإلعداد عىل قيمة تعطي أعىل وضوح.5*طور املزامنة 

كلام زاد اإلعداد، كان (تباعد) عنارص الصورة األفقية أوسع. كلام قل اإلعداد، كان (تباعد) عنارص الصورة األفقية أضيق.5 *تردد املزامنة 

 كلام زاد اإلعداد، كانت الصورة املعروضة عىل الشاشة أبعد إىل اليمني. كلام قل اإلعداد، كانت الصورة أبعد إىل اليسار.:4H*انتقال 
V:.كلام زاد اإلعداد، كانت الصورة املعروضة عىل الشاشة أبعد إىل األعىل. كلام قل اإلعداد، كانت الصورة أبعد إىل األسفل 

مالحظات
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*1: الحظ أنه إذا تم استخدام جهاز العرض للربح أو العرض يف األماكن العامة فقد يُعّد تعديل الصورة األصلية بتغيري وضع نسبة األبعاد انتهاكًا لحقوق املؤلفني أو املنتجني، والتي تكون محمية
مبوجب القانون.

 بنود اإلعداد الخاصة بنسبة األبعاد أو بعض بنود اإلعداد األخرى ال ميكن إعدادها يف بعض الحاالت، أو قد ال يكون هناك أي تأثري لتغيري إعداد نسبة األبعاد، وذلك تبًعا إلعداد إشارة الدخل
أو «نسبة الشاشة».

.قد يتم عرض جزء من الصورة باللون األسود، وذلك تبًعا لبند اإلعداد
، أو املحول االختياري.HDBaseT، أو طرف دخل HDMI، أو طرف دخل DVI-D)، أو طرف دخل YPBPR)  INPUT Aمتوفر عند إدخال إشارة فيديو من طرف دخل :2*
.16:9 أو 16:10متوفر عندما تكون «نسبة» ُمعّدة عىل الوضع «زوم» و «نسبة الشاشة» ُمعّدة عىل :3*
). هذا الخيار متوفر فقط عند إعداد «نسبة» INPUT A  (YPBPR) أو إدخال إشارة فيديو من طرف دخل RGB)  INPUT A  ،INPUT Bمتوفر عند إدخال إشارة كمبيوتر من طرف دخل :4*

عىل الوضع «زوم».
).RGB)  INPUT A  ،INPUT Bمتوفر عند إدخال إشارة كمبيوتر من طرف الدخل :5*
 بطريقة صحيحة وقد ال يتم عرض جزء من الصورة عىل الشاشة. إضافة إىل ذلك، ال ميكن APAإذا كانت الصورة املعروضة تتضّمن قدًرا كبريًا من املناطق السوداء حولها، ال تعمل وظيفة :6*

الحصول عىل أفضل صورة، وذلك تبًعا لنوع اإلشارة الداخلة. يف هذه الحالة، اضبط بنود «طور املزامنة» و «تردد املزامنة» و «انتقال» يدويًا.

نسبة

إذا اخرتت الوضع «عادي»، يتم عرض الصورة بنفس دقة (تحليل) اإلشارة الداخلة دون :1*
تغيري نسبة أبعاد الصورة األصلية.

»، يتم عرض الصورة بحيث تطابق مقاس الصورة املعروضة، بغض 2إذا اخرتت «كامل :2*
النظر عن نسبة أبعاد الصورة.

قد ال يتم عرض الصورة املعروضة كام هو موّضح يف الشكل أدناه، وذلك تبًعا إلشارة :3*
".16:9الدخل. يف هذه الحالة، قم باختيار "

قد ال يتم عرض الصورة كام هو موّضح يف الشكل أدناه، وذلك تبًعا إلشارة الدخل. يف هذه :4*
الحالة، قم باختيار «زوم».

إذا اخرتت «كامل»، يتم عرض الصورة بحيث تطابق مقاس الصورة املعروضة، بغض النظر :5*
عن نسبة أبعاد الصورة.

مالحظات

إشارة اإلدخال
قيمة اإلعداد املوىص بها والصورة 
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قامئة الوظيفة

تُستخَدم قامئة الوظيفة إلعداد وظائف جهاز العرض املختلفة.

الوصفبنود اإلعداد

 تلقائيًا عند إدخال إشارة. APA عند اإلعداد عىل الوضع «تشغيل»، يتم تنفيذ املحاذاة التلقائية لعنارص الصورة تشغيل/إيقاف:APAذيك 
).RGB)  INPUT A  ،INPUT B عند إدخال إشارة كمبيوتر من طرف الدخل APAيتم تنفيذ املحاذاة التلقائية لعنارص الصورة 

.INPUT D أو INPUT C أو INPUT B أو INPUT Aيتم تفعيله عند اختيار خلفية
 تقوم بإعداد الخلفية عند عدم إدخال إشارة.:Gأزرق/أسود/صورة/مدخل 

عند اإلعداد عىل الوضع «صورة»، يتم عرض صورة بدء التشغيل (صورة االفتتاحية). عند استعامل وضع عرض الصورتني وال توجد إشارة دخل، 
تكون الخلفية سوداء حتى ولو أعددت هذا البند عىل «صورة». 

". بل يتم INPUT G. وال يتم تحديث اإلعداد فوًرا حتى عند اختيار "INPUT G" تتغرّي الخلفية إىل Input-Gعند الضبط عىل وضع الدخل "
).51 صفحةتطبيقه يف املرة التالية التي ال توجد فيها إشارة دخل (

 عند اإلعداد عىل الوضع «تشغيل»، يتم عرض صورة بدء التشغيل (صورة االفتتاحية) عىل الشاشة عند بدء تشغيل جهاز العرض.تشغيل/إيقاف:صورة بداية

يصّحح ما أصاب الشاشة بأكملها من إزاحة لونية حدثت مع مرور الوقت.معايرة اللون
يتم عرض منط املعايرة اللونية أثناء اختيار هذه القامئة.  

 عىل وحدة التحكم عن بعد، يتم إيقاف عرض النموذج (الشكل) ويتم إلغاء تفعيل  عىل جهاز العرض أو املفتاح /عندما تضغط املفتاح 
هذه الوظيفة.

قد ال يتم تصحيح اإلزاحة اللونية كام ينبغي نتيجة لعوامل بيئية، مثل درجة الحرارة والغبار، أو التغرّيات مع مرور الوقت.
 إذا اخرتت الوضع «تشغيل» فسيقوم بتصحيح اإلزاحة اللونية تلقائيًا عندما يتم إيقاف تشغيل جهاز العرض بعد االستخدام ملدة معينة.تلقايئ:

 دقيقة بعد إضاءة الضوء، يتم تصحيح اإلزاحة اللونية عىل الفور.20 عندما تنقيض بدء:
 يعيد اإلعدادات التي كانت موجودة عند تنفيذ املعايرة اللونية السابقة. ال ميكنك اختيار هذا إذا مل تكن قد نّفذت املعايرة اللونية.عودة:

 يعيد إعدادات املصنع االفرتاضية.إعادة ضبط:

يعاد ضبط جميع اإلعدادات عىل قيمها املبدئية التي تم ضبطها عليها مسبًقا يف املصنع.إعادة ضبط الكل
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قامئة التشغيل

تُستخَدم قامئة التشغيل إلعداد عمليات التشغيل باستعامل القامئة أو وحدة التحّكم عن بعد.

الوصفبنود اإلعداد

الختيار اللغة املستخدمة يف القامئة واملعلومات التي تظهر عىل الشاشة.لغة

 الختيار موضع القامئة الظاهرة عىل الصورة املعروضة.يسار أسفل/وسط:موضع القامئة

 يتم تفعيل جميع الحاالت التي تظهر عىل الشاشة.تشغيل:وضع
 يعرض القوائم ورسائل التحذير فقط.إيقاف:

 يوقِف العرض عىل الشاشة باستثناء قوائم معينة.إيقاف بالكامل:

 عندما يتم اختيار «إيقاف بالكامل»، ال يتم عرض رسالة تحذير بارتفاع درجة الحرارة، لذا يُنَصح املستخِدمون باستخدام جهاز العرض عىل
مسؤوليتهم.

 الحظ أنSony.«غري مسؤولة عن إخفاق الوحدة أو أي حادث ناتج عن اختيار «إيقاف بالكامل 

) عىل الجهتني األمامية والخلفية لجهاز العرض.IR يختار مستقِبالت التحكم عن بُعد (مستقبل أمامي & خلفي/أمامي/خلفي:IRمستقبل 

 يخّصص رقم تعريف لجهاز العرض. عند اإلعداد عىل وضع «الكل»، ميكنك التحّكم يف جهاز العرض باستعامل وحدة التحّكم عن :1/2/3/4الكل/IDوضع 
.16 صفحة» الخاص بوحدة التحّكم عن بعد يف ID MODE املخّصص. راجع أيًضا «مفتاح وضع التعريف IDبعد بصورة مستقلة عن وضع 

 تقوم هذه الوظيفة بتفعيل اقتصار استعامل جهاز العرض عىل املستخدمني املسموح لهم بواسطة كلمة املرور. خطوات اإلعداد تشغيل/إيقاف:قفل األمان
لقفل األمان هي كام ييل:

 لعرض قامئة اإلعداد.ENTERقم باختيار «تشغيل» ثم اضغط املفتاح 1
. (إعداد كلمة املرور القياسية هو ENTER و /// و MENUأدِخل كلمة املرور باستعامل املفاتيح 2

"ENTER, ENTER, ENTER, ENTER(."
.ENTER و /// و MENUأدِخل كلمة مرور جديدة باستعامل املفاتيح 3
أدِخل كلمة املرور مرة أخرى للتأكيد.4

أدِخل كلمة املرور عندما تقوم بتشغيل جهاز العرض بعد فصل سلك التيار املرتدد وإعادة توصيله.
عندما يتم إعداده عىل الوضع «إيقاف»، ميكنك إلغاء قفل األمان. يُطلَب منك أن تقوم بإدخال كلمة املرور مرة أخرى.

 لالنتقال / مرات (محاوالت) متتالية، ال ميكن استعامل جهاز العرض. يف هذه الحالة، اضغط املفتاح 3إذا مل تُدِخل كلمة املرور الصحيحة بعد 
إىل وضع االستعداد ثم قم بتشغيل (توصيل) القدرة الكهربائية مرة أخرى.

 املؤهلني ملزيد من املساعدة. يُطلَب منك أن تذكر الرقم Sonyال ميكنك استعامل جهاز العرض إذا نسيت كلمة املرور الخاصة بك. اتصل بفنيي 
التسلسيل لجهاز العرض والكشف عن هويتك للتحقق من شخصيتك. (ميكن لهذا اإلجراء أن يختلف يف دول/مناطق أخرى.) عندما يتم التأكد من 

هويتك، سنقوم بتزويدك بكلمة املرور.

 عند اإلعداد عىل الوضع «تشغيل»، يقفل جميع مفاتيح التحّكم الخاصة بجهاز العرض. عىل أنه ميكنك تفعيل التشغيل بتنفيذ تشغيل/إيقاف:قفل مفتاح التحكم
اإلجراء التايل حتى عندما يكون «قفل مفتاح التحكم» مضبوطًا عىل الوضع «تشغيل».

 اضغط املفتاح/ ثوان تقريبًا يف وضع االستعداد.10 وأبِقه مضغوطًا ملدة 
.يتم تشغيل تيار جهاز العرض

 اضغط املفتاحMENU ثوان تقريبًا أثناء تشغيل التيار.10 وأبِقه مضغوطًا ملدة 
.قفل مفتاح التحكم» ُمعّد عىل الوضع «إيقاف» ويتيح إمكانية تشغيل جميع مفاتيح التحّكم املوجودة عىل جهاز العرض»

 عند اإلعداد عىل الوضع «تشغيل»، ميكنك ضبط العدسة (الرتكيز البؤري، والزوم، وانتقال العدسة) من وحدة التحّكم عن بعد أو تشغيل/إيقاف:تحكم عدسة
جهاز العرض. ملنع التشغيل غري املقصود، قم بإعداده عىل الوضع «إيقاف» بعد ضبط العدسة.

مالحظات

مالحظة
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قامئة التوصيل/تشغيل التيار

تُستخَدم قامئة التوصيل/تشغيل التيار إلعداد التوصيالت والقدرة الكهربائية.

الوصفبنود اإلعداد

تهيئة شبكة

IPv4 * 1* 3تهيئة 

 مثل املوجه (راوتر).DHCP تلقائيًا من خادم IP يتم تعيني عنوان ):DHCPتلقايئ (IPضبط عنوان 
 يدويًا.IP لتحديد عنوان يدوي:

/قناع شبكة فرعي/عبارة IPعنوان 
 ثانويDNS أسايس/DNSافرتاضية/

. عند  أو  وأدخل القيمة باستخدام املفتاح  أو »، قم باختيار البند باستخدام املفتاح IPعند اختيار الوضع «يدوي» لـِ «ضبط عنوان 
. يتم تسجيل اإلعدادات التي تم إدخالها.ENTERإدخال البنود، قم باختيار «تطبيق»، ثم اضغط عىل املفتاح 

. IPv6تعرض معلومات عنوان IPv6معلومات حول 
).49 صفحة، قم بإعداده من املتصّفح (IPv6عند إعداد عنوان 

HDBaseTتهيئات 

 أو عرب الشبكة املوّصلة HDBaseT املوّصل بطرف HDBaseT الخاصة بجهاز LAN ميكنك أن تختار إما عرب شبكة :LAN/منفذ HDBaseTعرب LANتهيئة 
3* 2* الخاص بالوحدة الرئيسية. LANباستخدام طرف 

 ب/ث)9600. (معّدل البود: HDBaseT عرب ُمرِسل RS-232C ميكنك توصيل هذه الوحدة بطرف :HDBaseTعرب  RS-232Cتهيئات 
RS-232C: استعمله عند التوصيل بطرف RS-232C :ب/ث)38,400 الخاصة بهذه الوحدة مبارشة. (معّدل البود 

.INPUT C/D/E/Fيقوم بإعداد مستوى دخل الصورة الخاص بطرف الدخل 4*نطاق حريك 
 مييّز مستوى دخل الصورة تلقائيًا.تلقايئ:

.235 إىل 16 قم بإعداده عندما يكون مستوى دخل الصورة من محدود:
.255 إىل 0 قم بإعداده عندما يكون مستوى دخل الصورة من كامل:

 قم باختيار الوضع «طويل» إذا كانت الصورة مضطربة أو غري معروضة. طويل/عادي:HDMIكابل 

» A عند اإلعداد عىل الوضع «تلقايئ»، يختار نوع دخل إشارة الفيديو تلقائيًا عند اختيار «مدخل /مكونات:GBRتلقايئ/كمبيوتر/فيديو Aاختيار مدخل 
INPUT . *5باستخدام املفتاح 

).51 صفحة" أو «شبكة» لتحميل ملف (USB. ميكنك اختيار "HTML يقوم بإعداد املحتوى لوظيفة مشاهدة /شبكة:G USBإعداد مدخل 

ECO

6 *حفظ القدرة تلقائيًا

 يتم إيقاف (إطفاء) الضوء تلقائيًا وينخفض استهالك القدرة الكهربائية إذا مل يتم إدخال إشارة ملدة دقيقتني تقريبًا. يتم تشغيل إيقاف الضوء:بدون إدخال
 بلون ON/STANDBY(إضاءة) الضوء مجدًدا عند إدخال إشارة أو ضغط أي مفتاح. يف وضع إيقاف الضوء، يضاء مؤرش التشغيل/االستعداد 

). 54 صفحةبرتقايل (
 إذا مل يتم إدخال أي إشارة إىل الوحدة ملدة حواىل دقيقتني، يتم إيقاف التيار تلقائيًا، وتدخل الوحدة يف وضع االستعداد.:7 *استعداد
 يتم إلغاء تفعيل مؤرش «بدون إدخال».إيقاف:

) عن املستوى الذي 10 *%15% إىل 10 ثوان، يتم خفض الضوء الخارج تدريجيًا (من حواىل 10 إذا مل تتغرّي الصورة ملدة حواىل :9 *8*تعتيم الضوء بإشارة ثابتة
ا عليه يف وضع إخراج الضوء. يوفر هذا اإلعداد طريقة عملية لخفض استهالك القدرة الكهربائية. إضافة إىل ذلك، يتم تلقائيًا تعتيم  كان ُمعدٍّ

) دون أي تغيري يف «عرض» أو  د»20 د» أو «15 د» أو «10 د» أو «5«% من خرج إضاءته إذا انقضت املدة املختارة (30الضوء ببطء إىل حواىل 
 ثانية. عند رصد 40اإلشارة الداخلة. عند تخفيت الضوء، تظهر رسالة «تعتيم الضوء». إذا اخرتت الوضع «عرض»، يبدأ تعتيم الصورة بعد حواىل 
أي تغرّي يف الصورة، أو عند تنفيذ عملية تشغيل (وحدة التحّكم عن بعد أو لوحة التحّكم)، يعود الضوء إىل سطوعه العادي.

 يتم إلغاء تفعيل وظيفة «بإشارة ثابتة».إيقاف:

 عند الضبط عىل «قيايس»، يصبح استهالك الطاقة أعىل يف وضع االستعداد. ملعرفة التفاصيل، راجع «استهالك الطاقة (وضع قيايس/منخفض:11 *وضع االستعداد
).62 صفحةاالستعداد الشبيك)» يف «املواصفات» (

 دقائق 10 بعد قيامك بإيقاف التيار، يدخل جهاز العرض يف وضع االستعداد لبدء التشغيل الرسيع خالل املدة املحددة (من  د:30 د/10إيقاف/إعادة تشغيل رسيع
).54 صفحة بلون برتقايل يف وضع االستعداد (ON/STANDBY دقيقة). يضاء مؤرش التشغيل/االستعداد 30إىل 
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 لهذه الوحدة يدويًا بعد التوصيل بالشبكة. ال يتم تفعيل اإلعداد ما مل يتم توصيل هذه الوحدة بالشبكة.IPاضبط عنوان :1*
 عىل الوحدة الرئيسية، ميكنك التوصيل باستخدام LAN فقط للتوصيل. عند استعامل طرف شبكة 100BASE-TX، ميكن استعامل HDBaseTعند التوصيل عرب :2*

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T.
.LAN عند استخدام طرف IP وعنوان HDBaseT عند استخدام IPينبغي إعداد عنوان :3*

 إعداد عنوانIP عند استخدام LAN عرب HDBaseT.
 يف البند «تهيئة شبكة».IP»، ثم قم بإعداد عنوان HDBaseT» يف البند «تهيئات HDBaseT» عىل الوضع «عرب LANاضبط «تهيئة 

 إعداد عنوانIP عند استخدام طرف LAN.
 يف البند «تهيئة شبكة».IP»، ثم قم بإعداد عنوان HDBaseT» يف البند «تهيئات LAN» عىل الوضع «منفذ LANاضبط «تهيئة 

 غري صحيح، يصبح الجزء الساطع ساطًعا بشكل زائد والجزء املعتم معتاًم بشكل زائد.HDMIإذا كان إعداد دخل الصورة لجهاز توصيل :4*
قد ال يتم اختيار نوع اإلشارة األفضل وذلك تبًعا إلشارة الفيديو الداخلة. قم باإلعداد يدويًا تبًعا للجهاز املوّصل.:5*
.INPUT Gوظيفة «حفظ القدرة تلقائيًا» ال يتم تفعيلها للدخل :6*
قم باختيار «إيقاف» لتجنّب الدخول يف وضع االستعداد عند عدم وجود إشارة دخل.:7*
من املمكن أال يتم رصد تغرّي يف اإلشارة وذلك تبًعا للصورة الداخلة. إذا تم اإلعداد عىل الوضع «بدون إدخال» فستكون له األولوية.:8*
مبا أن تخفيت الضوء يتم  تدريجيًا، من املمكن أال تالحظ أي تغرّي يف السطوع.:9*
). 33 صفحةوهذا يتفاوت تبًعا إلعداد «وضع إخراج الضوء» (:10*
عند إعداد «وضع استعداد» عىل املستوى «منخفض»، ال ميكن تشغيل الشبكة ووظيفة التحّكم يف الشبكة بينام يكون جهاز العرض يف وضع االستعداد.:11*

 عندما تختار «تشغيل» وتقوم بتوصيل قابس سلك جهاز العرض، يبدأ العرض دون املرور يف وضع االستعداد. ميكنك أيًضا فّك تشغيل/إيقاف:تشغيل تلقايئ
قابس سلك التيار املرتدد دون املرور يف وضع االستعداد عندما توقف تيار جهاز العرض.

ميكنك فّك قابس سلك التيار املرتدد دون املرور يف وضع االستعداد.

الوصفبنود اإلعداد
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قامئة الرتكيب

تُستخَدم قامئة الرتكيب لرتكيب جهاز العرض.

الوصفبنود اإلعداد

يضبط تشّوه الصورة املعروضة الذي يحدث نتيجة ألحوال الرتكيب أو عندما ينترش جزء من الصورة إىل خارج نطاق الشاشة.مالمئة الشاشة
مبا أن ضبط حجر األساس/االنبعاج (االلتواء)/الخطّية هو تصحيح إلكرتوين لذا فقد ترتاجع جودة الصورة.

 قم باختيار نقطة ضبط وحرّكها عموديًا/أفقيًا لضبط موضع الصورة.التفاف:
 يضبط تشّوه حجر األساس العمودي. كلام زاد اإلعداد كان الجانب العلوي من الصورة املعروضة أضيق. كلام قل اإلعداد كان الجانب مثلث رأيس:

1*السفيل من الصورة املعروضة أضيق. 

 يضبط تشّوه حجر األساس األفقي. كلام زاد اإلعداد كان الجانب األمين من الصورة املعروضة أقرص. كلام قل اإلعداد كان الجانب مثلث أفقي:
1*األيرس من الصورة املعروضة أقرص. 

 يضبط الصورة املعروضة بحيث يكون ارتفاع النصف العلوي والنصف السفيل متساويني. كلام زاد اإلعداد كان النصف العلوي من خطية رأسية:
الصورة املعروضة أضيق. كلام قل اإلعداد كان النصف السفيل من الصورة املعروضة أضيق.

 يضبط الصورة املعروضة بحيث يكون عرض النصف األمين والنصف األيرس متساويني. كلام زاد اإلعداد كان النصف األمين من خطية أفقية:
الصورة املعروضة أضيق. كلام قل اإلعداد كان النصف األيرس من الصورة املعروضة أضيق.

 يعيد تهيئة جميع بنود مالمئة الشاشة.إعادة ضبط:

عند تشكيل شاشة واحدة عليها عروض مختلفة، ميكنك مداخلة أجزاء من العروض املختلفة أو ترتيب العروض عىل شكل بالطات.شاشة متعددة

) ضمن قامئة الصورة. يتم ضبط درجات اللون بشكل 34 صفحةيغرّي املساحة اللونية. تتوفر عمليات الضبط ذاتها كام يف «مساحة اللون» (مساحة اللون
". عند إعداد «وضع الصورة» عىل وضع آخر، يتم ضبط درجات اللون يف إعداد مشرتك.sRGBمستقل عند إعداد «وضع الصورة» عىل "

يضبط السطوع الكيل وتدرج األلوان للصورة املعروضة.توافق اللون
سطوع ولون الصورة املعروضة من املمكن أال يتطابقا متاًما، حتى بعد أن تضبط «سطوع» و «لون».

 مستويات إشارة واضبط السطوع أو التدرج اللوين.6 قم باختيار أحد ضبط:
 قم باختيار مستوى السطوع الذي تريد ضبطه.:6 - 1مستوى 
 يضبط سطوع مستوى السطوع املختار.سطوع:

 يضبط تدرج لون مستوى السطوع املختار.لون:
 يعيد ضبط جميع القيم التي تم ضبطها.إعادة ضبط:

 يعيد تهيئة جميع قيم تهيئة الدمج ومالمئة الدمج وم. سواد منطقة.إعادة ضبط:دمج الحواف

لضبط إعداد دمج الحواف لكل من أعىل وأسفل وميني ويسار الشاشة عىل التوايل. تهيئة الدمج
 إعداد تأثري دمج الحواف لكل موضع. يسار/ميني/أعىل/أسفل:

 قم باإلعداد عىل «تشغيل» إلعداد «مجال الدمج» أو «وضع بدء الدمج». دمج الحواف:
 قم بإعداد العرض حيث تتداخل (ترتاكب) الصور. مجال الدمج:

 قم بإعداد موضع البدء الذي يبدأ عنده تداخل الصور.وضع بدء الدمج:
 يعرض املؤرشات املتحرّكة يف بداية ونهاية مواضع دمج الحافة.  عند اإلعداد عىل «تشغيل»، يتم عرض املؤرشات املتحرّكة أثناء مؤرش الدمج:

إعدادات الدمج.
 قم باختيار لون املؤرش املتحرّك الذي يبنّي موضع البدء.لون وضع البدء:

 قم باختيار لون املؤرش املتحرّك الذي يبنّي موضع االنتهاء.لون وضع النهاية:
 يعيد تهيئة جميع قيم تهيئة الدمج.إعادة ضبط:

يجري ضبطًا دقيًقا للجزء املتداخل (املرتاكب).مالمئة الدمج
 حّدد موضًعا يف املنطقة املتداخلة وحرّك عنارص الصورة. ضبط:

 لتحريك عنارص الصورة /// لتحديد املوضع واستعمل ENTER الختيار املوضع الذي تريد ضبطه. اضغط املفتاح ///استعمل 
عموديًا/أفقيًا بحيث تتداخل الصور املتجاورة.

 يعيد تهيئة جميع قيم مالمئة الدمج.إعادة ضبط:
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يقوم بالضبط بحيث ال يكون الجزء املتداخل ساطًعا بدرجة ملحوظة عند عرض صورة معتمة.4* 3* 2 *م. سواد منطقة
»، وقم بإعداد قيم الضبط.9» إىل «منطقة التعديل 1قم باختيار نطاقات التصحيح من «منطقة التعديل 

 يضبط املنقطة الخاصة بكل نطاق تصحيح.تجهيزات املنطقة:
 يحدد موضع الخط الهاميش لكل نطاق تصحيح.ضبط:

 لتحريك عنارص الصورة /// لتحديد املوضع واستعمل ENTER. اضغط املفتاح ///قم باختيار موضع الضبط باستعامل 
عموديًا/أفقيًا ليك يتم ضبط املنطقة الخاصة بكل نطاق تصحيح.

 يعيد تهيئة جميع قيم تجهيزات املنطقة.إعادة ضبط:
 يضبط سطوع كل نطاق تصحيح.ضبط السواد:

 يعيد تهيئة جميع قيم مستوى السواد.إعادة ضبط:
 يعيد تهيئة جميع قيم م. سواد منطقة.إعادة ضبط:

 يقوم بتجزئة (تقسيم) اإلشارة الداخلة من الكمبيوتر إىل نصفني، ويعرض صورة مكرّبة ملنطقة الجانب إيقاف/املنطقة اليرسى/املنطقة اليمنى:تقسيم الصورة
األيرس أو الجانب األمين عىل الشاشة.
، يتم عرض الصورة بنسبة األبعاد الصحيحة. هذه الوظيفة غري متوفرة 16:9 أو 16:10 وإشارة الدخل 16:10إذا كانت نسبة الشاشة مضبوطة عىل 

عند عرض صورتني. 

 يقلب اتجاه الصورة املعروضة أفقيًا و/أو عموديًا طبًقا لطريقة الرتكيب.أفقي عمودي/أفقي/عمودي/إيقاف/تلقايئ:قلب صورة

 م أو أعىل. االستمرار يف استعامل اإلعداد غري الصحيح قد يؤثر 1500 اضبطه عىل «تشغيل» عند استخدام جهاز العرض عىل ارتفاع تشغيل/تلقايئ:و. ارتفاع عايل
عىل إمكانية االعتامد عىل املكّونات.

يوقِف تشغيل جهاز العرض ويقوم بتنظيف مرّشح الهواء يف وضع االستعداد.تنظيف املرشح
يف األحوال العادية، يتم تنفيذ تنظيف املرّشح عىل فرتات دورية منتظمة وبشكل تلقايئ عند إيقاف التيار. عىل أنه ال يتم تنفيذه عندما يكون 

ا عىل «تشغيل» ( ). يوىص بتنفيذ «تنظيف املرشح» يف القامئة أعاله عىل فرتات دورية منتظمة. ال يتم تنفيذ عملية 40 صفحة«تشغيل تلقايئ» ُمعدٍّ
تنظيف املرّشح إذا تم فصل قابس سلك التيار املرتدد أو تم وضع جهاز العرض مائالً بزاوية كام يظهر أدناه.

 لتغيري منطقة العرض مبا يتالءم مع الشاشة.:16:10/16:9/4:3نسبة الشاشة

تسمح لك هذه امليزة بضبط املنطقة القابلة للعرض ضمن االتجاهات األربعة لسطح العرض.فارغ
عندما تكون الصورة املعروضة أصغر من سطح العرض بأكمله باستعامل إعداد نسبة أو نسبة الشاشة فقد ال يتم تطبيق إعداد الفارغ.

./قم باختيار الحافة املراد ضبطها من بني الحواف «يسار» أو «ميني» أو «أعىل» أو «أسفل» باستخدام املفتاحني 
./اضبط مقدار الفارغ باستخدام املفتاحني 

تسمح لك هذه امليزة بضبط الفجوات يف لون الحروف أو الصورة.محاذاة لوحة
عند اإلعداد عىل «تشغيل»، ميكن تعيني وضبط البندين «لون ضبط» و «لون منوذج». 

قد يتغرّي اللون واملوضع وذلك تبًعا لقيمة ضبط «محاذاة لوحة».
 الختيار كيفية إجراء عمليات الضبط مام ييل.بند ضبط:
 ينقل الصورة بأكملها ويجري عمليات الضبط.انتقال:
 الختيار املدى املرغوب وإجراء عمليات الضبط.منطقة:
" (أزرق) إلجراء عمليات الضبط التي تستند إىل B" (أحمر) أو "R لتعيني اللون املرغوب لضبط الفجوات املوجودة يف اللون. حدد "لون ضبط:

"G.(أخرض) "
" (أحمر). قم R" (أبيض، كل األلوان) عندما يكون اإلعداد «لون ضبط» مضبوطًا عىل "R/G/B" (أحمر وأخرض) أو "R/G قم باختيار "لون منوذج:

" (أزرق).B" (أبيض، كل األلوان) عندما يكون البند «لون ضبط» مضبوطًا عىل "R/G/B" (أزرق وأخرض) أو "B/Gباختيار "
./// ميكن إجراء ضبط االنتقال وضبط النطاق للون املختار يف البند «لون ضبط» باستخدام املفاتيح ضبط:

 تعاد تهيئة إعدادات محاذاة اللوحة عىل قيمها املبدئية التي تم إعدادها عليها مسبًقا يف املصنع.إعادة ضبط:

الوصفبنود اإلعداد
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قد تتغري نسبة أبعاد الصورة عن النسبة األصلية أو قد تتشّوه الصورة املعروضة  عند استخدام ضبط حجر األساس، وذلك تبًعا للموضع الذي تم ضبطه باستخدام خاصية انتقال العدسة.:1*
ال ميكنك ضبط أي يشء غري نطاقات الضبط املستهدفة يف «م. سواد منطقة».:2*
عند اختيار نطاق التصحيح للبند «م. سواد منطقة»، يومض نطاق التصحيح املستهدف مرتني.:3*
عند التحويل إىل ضبط تجهيزات املنطقة، تومض الشاشة بأكملها مرتني للداللة عىل حالة تقسيم املنطقة.:4*

تتيح لك هذه الخاصية إمكانية ضبط اتّساق (تجانس) األلوان.االتساق
. كذلك، قم باختيار النطاق املرغوب لضبط اللون.11 إىل 0قم باختيار مستوى السطوع املناسب من املستويات من 

) لضبط سطوع الشاشة. 11 إىل 0 قم باختيار مستوى السطوع (من مستوى:
 قم باختيار النقطة العلوية اليرسى لتحديد نطاق الضبط.منطقة: فوق يسار:
 قم باختيار النقطة السفلية اليمنى لتحديد نطاق الضبط.منطقة: تحت ميني:

R:.يضبط مستوى اللون األحمر ضمن النطاق املختار 
G:.يضبط مستوى اللون األخرض ضمن النطاق املختار 
B:.يضبط مستوى اللون األزرق ضمن النطاق املختار 

 يعيد ضبط جميع القيم التي تم ضبطها.إعادة ضبط:

الوصفبنود اإلعداد
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قامئة املعلومات

تتيح لك قامئة املعلومات إمكانية التأكّد من املعلومات املختلفة عىل جهاز العرض، مثل مجموع ساعات االستخدام للضوء.

الوصفالبنود

يعرض اسم املوديل.اسم املوديل

لعرض الرقم املسلسل.رقم مسلسل

fH/(الرتدد األفقي) 
fV(الرتدد العمودي) 

يعرض الرتدد األفقي/الرتدد العمودي/نوع اإلشارة إلشارة الدخل الحالية. 
قد ال يتم عرض هذه البنود، وذلك تبًعا لنوع إشارة الدخل.

يبنّي مدة االستخدام الكلية للضوء.مؤقت الضوء
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استخدام خصائص الشبكة

يسمح لك التوصيل بالشبكة بتنفيذ العمليات التالية: 
.التحقق من حالة جهاز العرض الحالية
.التحّكم يف جهاز العرض عن بعد
.استالم تقرير إمييل (تقرير عن طريق اإلمييل) عن جهاز العرض
.تنفيذ إعدادات الشبكة لجهاز العرض
) مراقبة الشبكات وبروتوكول التحّكم الداعمAdvertisement و ،ADCP ،

 AMX DDDP]  Dynamic Device، و SNMP، و PJ Link، و PJ Talk و
Discovery Protocol و ،[Crestron RoomView .(

 استعامل وظيفة مشاهدةHTML.
 إعداد التوقيت لوظيفة مشاهدةHTML.
.إعادة إعدادات الشبكة إىل أوضاعها القياسية التي كانت عليها يف املصنع
.استعامل وظيفة تحديث الربنامج

.عند توصيل جهاز العرض هذا بالشبكة، استرش مسؤول الشبكة. ويجب تأمني الشبكة
 عند استخدام جهاز العرض هذا موصالً بالشبكة، قم بالدخول عىل نافذة التحكم عرب

). 45 صفحةمتصّفح لإلنرتنت وقم بتغيري حّد تقييد القيم املضبوطة مسبًقا يف املصنع (
ويوىص بتغيري كلمة املرور بانتظام.

.عند إكامل التهيئة مبستعرض الويب، أغلق مستعرض الويب لتسجيل الخروج
 متصّفحات اإلنرتنت املدعومة هيInternet Explorer أو أحدث) و 11 (اإلصدار Safari 

 أو أحدث).11(اإلصدار 
.تعرض القامئة باللغة اإلنجليزية فقط
] ا عىل وضع استخدام خادم وكيل  Use a proxyإذا كان املتصّفح يف جهازك الكمبيوتر ُمعدٍّ

server عندما تدخل عىل جهاز العرض من كمبيوترك، انقر عىل عالمة االختيار لإلعداد  [
عىل وضع الدخول دون استخدام خادم وكيل.

SNMP و ،AMX DDDP و ،Crestron RoomView ال تدعم IPv6.
.شاشات القامئة التالية املستخدمة للرشح قد تختلف تبًعا للموديل الذي تستخدمه

).20 صفحة (LANقم بتوصيل كبل 1

اضبط إعدادات الشبكة لجهاز العرض باستخدام «تهيئة شبكة» ضمن قامئة 2
).39 صفحةالتوصيل/تشغيل التيار (

ابدأ تشغيل مستعرض ويب عىل الكمبيوتر، وأدخل التايل يف حقل العنوان، 3
 بالكمبيوتر.Enterثم اضغط عىل املفتاح 

http://xxx.xxx.xxx.xxx
)xxx.xxx.xxx.xxx عنوان :IP(لجهاز العرض 

IPv6عند التوصيل باستخدام عنوان 
http://[xxxx:xxxx:••• xxxx] 

 الخاص بجهاز العرض ضمن بند «تهيئة شبكة» IPميكنك التأكّد من عنوان 
).39 صفحةيف قامئة التوصيل/تشغيل التيار (

تظهر النافذة التالية يف متصّفح اإلنرتنت:

مبجرد أن تقوم بضبط إعدادات الشبكة، ميكنك فتح نافذة التحكم فقط عن طريق 
 من هذا اإلجراء.3تنفيذ الخطوة 

تشغيل نافذة التحكم

تبديل الصفحة

انقر فوق أحد أزرار «تبديل الصفحة» لعرض صفحة اإلعداد املطلوبة.

إعداد حّد تقييد الدخول

ميكنك حد مستخدم من الوصول إىل صفحة معينة.
Administrator:الدخول مسموح لكل الصفحات 

User: الدخول مسموح لكل الصفحات باستثناء صفحة Setup

ميزات الشبكة

مالحظات

عرض نافذة التحكم الخاصة بجهاز العرض باستخدام متصّفح 
إنرتنت

أزرار تبديل الصفحة
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" عىل أنها اسم املستخدم root ألول مرة، أدخل "Setupعندما تدخل عىل صفحة 
" عىل أنها كلمة املرور يف مربع حوار تأكيد الهوية.Projector" و

عندما تقوم بتسجيل الدخول ألول مرة، يتم عرض نافذة تدعوك لتغيري كلمة 
املرور. اتبع التعليامت الظاهرة عىل الشاشة لتغيري كلمة املرور.

".root ُمعّد مسبًقا عىل أنه "Administratorاسم املسؤول 

.Setup يف صفحة Passwordميكن تغيري كلمة املرور يف صفحة 
ينبغي لكلمة املرور الخاصة باملرشف (املدير) وتلك الخاصة باملستخدم أن تتكون 

 رمز كتابة تجمع بني حروف أبجدية وأرقام. يجب مراعاة اختيار وضع 16 إىل 8من 
الحروف العلوية (الكبرية) أو الحروف السفلية (الصغرية) عند إدخال الحروف 

األبجدية.
" ال ميكن إعدادها عىل أنها كلمة مرور جديدة. Projectorكلمة املرور القياسية "

.Sonyإذا نسيت كلمة املرور، فاسترش فنيًا مؤهالً تابًعا لرشكة 
يُعاد ضبط كلمة املرور بعد الحصول عىل إذن منك.

. .Informationميكنك التأكّد من اإلعدادات الحالية لجهاز العرض عىل صفحة 

.Controlميكنك التحّكم يف جهاز العرض من خالل الكمبيوتر وذلك عىل صفحة 
وظائف األزرار املبيّنة يف منطقة التشغيل هي نفس تلك الخاصة باملفاتيح 

املوجودة عىل وحدة التحّكم عن بعد املرفقة.

.Setupقم بإعداد وظيفة تقرير اإلمييل عىل صفحة 
].Applyالقيم املُدَخلة ال يتم تطبيقها ما مل تنقر عىل [

 25وظيفة تقرير اإلمييل غري متوفرة عىل شبكة ُمستخَدم فيها حجب منفذ الصادر 
Outbound Port25 Blocking وال ميكن التوصيل بخادم SMTP.

" :ال ميكنك إدخال املتغرّيات التالية يف صندوق النص ' " ،" “ " ،" \ " ،" & " ،" > " ،" < "

مالحظة

منطقة اإلدخال لـ 
]User[

منطقة اإلدخال لـ 
]Administrator[

التأكّد من إعدادات جهاز العرض 

تشغيل جهاز العرض من جهاز كمبيوتر

استعامل وظيفة تقرير اإلمييل

مالحظات

منطقة املعلومات

منطقة التشغيل
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] إلدخال معلومات املالك املسجلة يف Owner informationانقر عىل [1
تقرير اإلمييل.

.E-mail] لعرض صفحة E-mail]، ثم [Advanced Menuانقر عىل [2

قم بإعداد توقيت تقرير اإلمييل.
Maintenance Reminder: قم بإعداد توقيت (موعد) الصيانة. إلعادة 

 ثم انقر RESET، قم بتعليم املربع Maintenance Reminderتهيئة 
].Applyعىل [

 وقم بتعليم صندوق Addressأدِخل عنوان اإلمييل الصادر يف مربع 3
Report Timing.بتقرير اإلمييل الذي تريد إرساله 

قم بإعداد حساب بريدي إلرسال تقارير اإلمييل.4

Mail Address:.أدِخل عنوان اإلمييل 
Outgoing Mail Server)  SMTP:( أدِخل عنوان خادم الربيد الصادر 

)SMTP.(
Required Authentication: قم بتعليم هذا املربع إذا كان تأكيد 

(التحقق من) الهوية مطلوبًا.
Requires the use of POP Authentication before send email 

) POP before SMTP:( قم بتعليم هذا املربع للرتتيب لتنفيذ عملية 
 قبل إرسال اإلمييل.POPتأكيد هوية 

Incoming Mail Server)  POP3:( أدِخل عنوان خادم الربيد الوارد 
)POP3 الذي تريد استعامله لتأكيد هوية (POP3.

Account Name:.أدِخل الحساب الربيدي 
Password:.أدِخل كلمة املرور 

SMTP Authentication: قم بتعليم هذا املربع للرتتيب لتنفيذ عملية 
 قبل إرسال اإلمييل.SMTPتأكيد هوية 

Account Name:.أدِخل الحساب الربيدي 
Password:.أدِخل كلمة املرور 

Owner informationزر 

Advanced Menuزر 

E-mailزر 
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تأكّد من محتوى تقرير اإلمييل.5

]، يتم عرض محتويات تقرير اإلمييل. Viewعندما تنقر عىل [

أرِسل الربيد التجريبي.6

إلرسال بريدك التجريبي إىل عنوان اإلمييل املُعّد مسبًقا، قم بتعليم مربع 
Send test mail] ثم انقر عىل Apply.[

ميكنك تهيئة إعدادات الشبكة لجهاز العرض يف «تهيئة شبكة» ضمن قامئة 
. Setupالتوصيل/تشغيل التيار. كذلك، ميكنك إعداد وظيفة الشبكة عىل صفحة 

].Apply ال يتم تطبيقها ما مل تنقر عىل [Setupالقيم املُدَخلة عىل الصفحة 

] لعرض صفحة الشبكة.Networkانقر عىل [1

قم بتهيئة إعدادات الشبكة

Networkزر 
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قم بتهيئة بروتوكول الشبكة يف البند [تهيئة شبكة].2

Via HDBaseT: قم بتنفيذ إعدادات الشبكة للطرف HDBaseT.
LAN port: قم بتنفيذ إعدادات الشبكة ملنفذ LAN.

قم بإعداد البنود لربوتوكول اإلنرتنت.3

 IPv4/IPv6 address(أ) 

Obtain an IP address automatically)  DHCP:( يقوم تلقائيًا بتزويد 
.DHCP املزّود بواسطة خادم IPعنوان 

Specify an IP address:.قم بإعداد الشبكة يدويًا 
-IP Address: أدِخل عنوان IP.الخاص بجهاز العرض 
-Prefix: ِلـ IPv6.ادِخل البادئة (ِبت) الخاصة بجهاز العرض ،
-Subnet Mask:.أدِخل قناع الشبكة الفرعية الخاص بجهاز العرض 
-Default Gateway:.أدِخل البوابة القياسية (املختارة أصالً) لجهاز العرض 

DNS server(ب) 

Auto: يقوم تلقائيًا بتزويد عنوان IP املزّود بواسطة خادم DHCP.
Manual

-Primary DNS: أدِخل خادم DNS.األويل الخاص بجهاز العرض 
-Secondary DNS: أدِخل خادم DNS.الثانوي الخاص بجهاز العرض 

قم بإعداد البنود للإلثرنت.4

MAC Address: أدِخل عنوان MAC.الخاص بجهاز العرض 

 LAN أو منفذ HDBaseT مختلفة لكل من طرف MACيتم تزويد عناوين 
لجهاز العرض.

 أو منفذ HDBaseT مختلفة لكل من طرف IP/DNS عناوين DHCPيزّود خادم 
LAN.

. Setupقم بتغيري اإلعدادات لربوتوكول التحّكم عىل صفحة 
].Applyالقيم املُدَخلة ال يتم تطبيقها ما مل تنقر عىل [

.Setup]، ثم [إمييل] لعرض صفحة Advanced Menuانقر عىل [1

.Advertisement] لعرض صفحة Advertisementانقر عىل [2

Start Advertisement Service: قم بإعداد Advertisement عىل وضع 
التفعيل أو عدم التفعيل. يتم تفعيل البنود الخاصة بـ 

Advertisement عند تفعيل هذه الوظيفة فقط. تكون الوظيفة 
مفّعلة كاختيار قيايس يف املصنع.

-Community: أدِخل اسم املجتمع املحيل لـ Advertisement و PJ 
Talk إذا تم تغيري اسم املجتمع املحيل لـ .Advertisement يتم تغيري ،

 رموز ابجدية رقمية 4 أيًضا. ميكن إدخال PJ Talkذلك الذي يخص 
". لتجنّب الدخول غري SONYفقط. اإلعداد القيايس يف املصنع هو "

املرغوب فيه عىل جهاز العرض من كمبيوترات أخرى، يوىص بتغيري اسم 
املجتمع املحيل القيايس املُعّد يف املصنع.

-Port No:. أدِخل منفذ اإلرسال Advertisement أاإلعداد القيايس يف .
".53862املصنع هو "

-Interval: أدِخل فرتة اإلرسال Advertisement (بالثواين). أاإلعداد 
".30القيايس يف املصنع هو "

-Broadcast Address: أدِخل وجهة البيانات عرب Advertisement إذا مل .
يتم إدخال أي يشء، يتم بّث البيانات بنفس الشبكة الفرعية.

مالحظة

إعداد بروتوكول التحكّم الخاص بجهاز العرض

Advanced Menuزر 

Advertisementزر 
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.ADCP] لعرض صفحة ADCPانقر عىل [3

Start ADCP Service: قم بإعداد ADCP عىل وضع التفعيل أو عدم 
 عند تفعيل هذه الوظيفة فقط. ADCPالتفعيل. يتم تفعيل بنود 

تكون الوظيفة مفّعلة كاختيار قيايس يف املصنع.
-Requires Authentication: قم بإعداد تأكيد الهوية الذي يخص 

ADCP عىل وضع التفعيل أو عدم التفعيل. كلمة املرور هي نفس 
تلك الخاصة مبسؤول صفحة اإلنرتنت.

-Port No:. أدِخل منفذ الخادم الذي يخص ADCP أاإلعداد القيايس يف .
".53595املصنع هو "

-Timeout: أدخل املدة (بالثواين) لحني إنهاء اتصال ADCP .يف حالة فصله 
".60أاإلعداد القيايس يف املصنع هو "

-Host Address: أدِخل عنوان IP الذي يُسَمح لخادم ADCP استالمه. إذا 
. IP، يتم السامح ألوامر االستالم من أي عنوان IPمل يتم إدخال عنوان 

 IP، يصبح الدخول مسموًحا من عنوان IPمن لحظة إدخال عنوان 
 لتقييد الدخول.IPاملُدَخل فقط. ألغراض األمان، يوىص بإدخال عنوان 

.PJ Talk] لعرض الصفحة PJ Talkانقر عىل [4

Start PJ Link Service: قم بإعداد PJ Talk عىل وضع التفعيل أو عدم 
 عند تفعيل هذه الوظيفة فقط. PJ Talkالتفعيل. يتم تفعيل بنود 

تكون الوظيفة غري مفّعلة كاختيار قيايس يف املصنع.

-Community: أدِخل اسم املجتمع املحيل لـ Advertisement و PJ 
Talk ِإذا تم تغيري اسم املجتمع املحيل لـ .PJ Talk يتم تغيري ذلك ،

 رموز ابجدية رقمية فقط. 4الذي يخص اإلعالن أيًضا. ميكن إدخال 
". لتجنّب الدخول غري املرغوب SONYاإلعداد القيايس يف املصنع هو "

فيه عىل جهاز العرض من كمبيوترات أخرى، يوىص بتغيري اسم املجتمع 
املحيل القيايس املُعّد يف املصنع.

-Port No:. أدِخل منفذ الخادم الذي يخص PJ Talk أاإلعداد القيايس يف .
".53484املصنع هو "

-Timeout: أدخل املدة (بالثواين) لحني إنهاء اتصال PJ Talk يف حالة 
".30فصله. أاإلعداد القيايس يف املصنع هو "

-Host Address: أدِخل عنوان IP الذي يُسَمح لخادم PJ Talk .استالمه 
، يتم السامح ألوامر االستالم من أي عنوان IPإذا مل يتم إدخال عنوان 

IP من لحظة إدخال عنوان .IP يصبح الدخول مسموًحا من عنوان ،IP 
 لتقييد الدخول. IPاملُدَخل فقط. ألغراض األمان، يوىص بإدخال عنوان 

.PJ Link] لعرض صفحة PJ Linkانقر عىل [5

Start PJ Link Service: قم بإعداد PJ Link عىل وضع التفعيل أو عدم 
 عند تفعيل هذه الوظيفة فقط. PJ Linkالتفعيل. يتم تفعيل بنود 

تكون الوظيفة مفّعلة كاختيار قيايس يف املصنع.
-Requires Authentication: قم بإعداد تأكيد الهوية الذي يخص PJ 

Link.عىل وضع التفعيل أو عدم التفعيل 
-Password: ِأدِخل كلمة املرور الخاصة بتأكيد الهوية لـ PJ Link .

 PJبخصوص كلمة املرور القياسية املُعّدة يف املصنع، راجع مواصفات 
Link.

ADCPزر 

PJ Talkزر 

PJ Linkزر 
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.Service] لعرض صفحة Serviceانقر عىل [6

يتم إعداد وظيفة خدمة النظام.

Start DDDP Service: قم بإعداد DDDP عىل وضع التفعيل أو عدم 
 AMX من رشكة DDDPالتفعيل. ملعرفة التفاصيل، راجع مواصفات 

Corporation .تكون الوظيفة غري مفّعلة كاختيار قيايس يف املصنع .
Crestron Control: ملعرفة التفاصيل، راجع كتالوجات املُنتَجات إلخ، من 

.Crestron Corporationرشكة 
-IP Address: أدِخل خادم نظام Crestron.
-IP ID(HEX) : أدِخل تعريف IP ID(HEX)  لربوتوكول CIP.
-Port No:. أدِخل رقم املنفذ لخادم بروتوكول CIP.

إعادة تهيئة إعدادات الشبكة

قم بإعادة تهيئة إعدادات الشبكة عىل أوضاعها القياسية التي كانت عليها يف 
املصنع.

Reset: قم بإعادة تهيئة جميع إعدادات متصّفح اإلنرتنت عىل أوضاعها 
القياسية التي كانت عليها يف املصنع.

.

) كخلفية عند عدم إدخال HTML)  INPUT Gميكنك إعداد نظام مشاهدة 
إشارة إىل جهاز العرض أو عند عدم تشغيل جهاز العرض.

» يف «خلفية» ضمن قامئة الوظيفة عند استعامل نظام Gقم باختيار «مدخل 
.HTMLمشاهدة 

. عند INPUT Gعند عدم رصد وجود أي إشارة، يتحّول مصدر الدخل تلقائيًا إىل 
 إىل إشارة الدخل.INPUT Gرصد إشارة دخل فإنه يتحّول من 

>)imgالصيغة املوىص بها للصور الساكنة (لالحقة االسم <

. قم بالتحويل إىل INPUT G بواسطة HTMLيتم عرض وظيفة مشاهدة 
INPUT G.باستعامل مفتاح الدخل عىل وحدة التحّكم عن بعد 

.USB من الشبكة أو من ذاكرة HTMLميكن تحميل ملف 

حول املحتويات 

 1920يتم عرض املحتوى بدقة (تحليل) ثابتة هي x 1080.
 ميكنك إعداد املدة املستخدمة عىل نظام مشاهدةHTML يف صفحة التاريخ 

).53 صفحةوالتوقيت (
 ميكنك إعادة تحميل املحتوى باستخدام املفتاحENTER املوجود عىل وحدة 

التحّكم عن بعد أو عىل الجهاز.

Serviceزر 

Resetزر 

Reset

HTMLحول وظيفة مشاهدة 

الدقة (التحليل)الصيغة

JPEG

1080×1920 حتى 
PNG

BMP

GIF

USBذاكرة 

الشبكة 
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HTML عىل نظام مشاهدة USB الخاص بذاكرة HTMLعرض محتوى 

" يف قامئة التوصيل/تشغيل USB» عىل الوضع "Gقم بإعداد «إعداد مدخل 1
).39 صفحةالتيار (

.HTMLقم بتحضري محتوى 2

 من عنرص العنوان والصورة والنص واسم امللف HTMLيتكّون محتوى 
.index.htmlمحّدد عىل أنه 

.USB يف الفولدر الجذري لذاكرة HTMLقم بتخزين محتوى 3

الفولدر الجذري هو الدليل األول أو األعىل يف التسلسل الهرمي لذاكرة 
USB.

).14 صفحة الخاص بالوحدة الرئيسية (USB يف منفذ USBأدِخل ذاكرة 4

 عرب الشبكةHTML عىل نظام مشاهدة HTMLعرض محتوى 

» عىل الوضع «شبكة» يف قامئة التوصيل/تشغيل Gقم بإعداد «إعداد مدخل 1
).39 صفحةالتيار (

).39 صفحةقم بتهيئة إعدادات الشبكة (2

 يف الشبكة.HTMLحّدد موقع محتوى 3

HTMLإعداد نظام مشاهدة 

Read the HTML contents from inserted USB memory: اقرأ 
.USB من ذاكرة HTMLملف 

Playback contents from URL)  HTTP server:( قم بتحميل ملف 
HTML.عرب شبكة 

URI:) عند تحميل املحتوى عرب شبكة، أدِخل موقع املحتوى URI.(

Address: عند تحميل املحتوى عرب شبكة، أدِخل عنوان الخادم الوكيل 
املستخدم يف الشبكة. 

http .راجع اآليت وأدِخل العنوان. ال تُدِخل ِصيًَغا مثل 
sample_proxy.proxy.comعىل سبيل املثال: 

Port: عند تحميل املحتوى عرب شبكة، أدِخل منفذ الخادم الوكيل املستخدم 
يف الشبكة.

URL Control Access List *1: أدِخل موقع URL الخاص مبلف HTML 
الذي تريد الدخول عليه.

URI . الذي أدخلته يف حقل URL كامالً مبا يف ذلك URLأدِخل موقع 1*
 دون ُمدخالت وال يتم عرض URL عىل موقع HTMLيتم منع دخول ملف 

املحتوى.

 أثناء عرض صورتني، تصبح الخلفية سوداء حتى ولو قمت بإعداد «خلفية» عىل الوضع
» ضمن قامئة الوظيفة. G«مدخل 

 جهاز ذاكرةUSB 2.0 ج ب متوفر لجهاز العرض. لكن جميع أجهزة ذاكرة 8 بسعة تصل إىل 
USB .غري مضمونة االستخدام عىل جهاز العرض 

. إذا FAT32، تأكد من القيام بذلك باستخدام نظام ملف USBعندما تقوم بصياغة ذاكرة 
 لجهاز USB، ال ميكنك استعامل ذاكرة FAT32 بنظام ملف غري USBقمت بصياغة ذاكرة 

العرض.
 اللغات املدعومة هي نفس اللغات املستخدمة يف جهاز العرض. ولكن ال ميكن عرض رموز

كتابة خاصة. ال ميكنك إضافة املزيد من الخطوط (خطوط الكتابة) واللغات.
 ينبغي ملحتوىHTML م ب. محتوى 512 أن يكون أقل من HTML الذي يزيد حجمه 

 م ب من املمكن أال يتم عرضه بطريقة صحيحة.512عن 
 ميكن لبعض أنواع املحتوى أو بيئة الشبكة أن تؤثر عىل جودة التوصيل مثل. عىل سبيل

املثال، ميكن للتحميل أن يستغرق وقتًا أطول. 
 ال يتم تفعيل وظيفة «حفظ القدرة تلقائيًا» أثناء استعامل نظام مشاهدةHTML 

).39 صفحة(
 وظيفة مشاهدةHTML ال تتضّمن واجهة تفاعل للعمل عىل املحتوى، مثل اختيار زر أو 

رابط معروض عىل املحتوى. ال ميكنك إغالق النافذة أو مربع حوار التحذير أو رسالة تأكيد 
 الهوية عىل املحتوى.

 غري متوفر. قم بإعداد مقاس املحتوى مسبًقا HTMLتحريك النافذة عىل نظام مشاهدة 
بحيث تتسع له نافذة جهاز العرض.

 إضافات املتصّفح، مثل األدوات اإلضافةplug-in.ال ميكن تركيبها عىل جهاز العرض ،
 ال ميكن عرض املحتوى إذا كان مشّفرًا بواسطة بروتوكول مثلSSL أو TSL.

HTMLزر نظام مشاهدة 

مالحظات
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)HTMLإعداد التوقيت (لنظام مشاهدة 

.HTMLميكنك إعداد التاريخ والتوقيت لنظام مشاهدة 
 (نظام مشاهدة INPUT Gاستعِمل التاريخ والتوقيت املُعّدين مسبًقا للدخل 

HTML.(
].NTP Server] أو [ Manual (Local)ميكنك إعداد التوقيت يف [

Current Date Time:.اعرض التاريخ والتوقيت الحاليني بالتوقيت املحيل 
Setting: .أدِخل البنود التالية إلعداد التاريخ والتوقيت 

-Timezone:.قم بإعداد املنطقة الزمنية. التوقيت الصيفي غري متوفر 
-Use NTP server: قم باختياره عند الحصول عىل التوقيت عرب شبكة 

).NTP(خادم 
-NTP Server: أدِخل خادم NTP.
-Status: اعرض حالة التوصيل بخادم NTP.
-latest server data: اعرض آخر معلومات تم الحصول عليها من خادم 

NTP.
Manual(Local) :.قم باختياره عند إعداد التاريخ والتوقيت يدويًا 

Date(yyyy-mm-dd) :.أدِخل التاريخ 
Time(hh:mm:ss) :.أدِخل التوقيت 

.

ميكنك تحديث برنامج جهاز العرض عرب الشبكة.
. Sonyميكن تحميل ملفات التحديث من موقع اإلنرتنت التايل الخاص برشكة 

).60 صفحةملعرفة التفاصيل، راجع «تحديث الربنامج» (

.STANDBY يف الوضع Power statusميكنك تحديث الربنامج عرب شبكة عندما تكون 

.SW Update] لعرض صفحة SW Updateانقر عىل [1

System Info :..تحقق من نسخة إصدار الربنامج
Power status: تحقق من حالة مصدر القدرة الكهربائية الخاص بجهاز 

العرض.
Select File:.قم باختيار امللف الذي تريد تحديثه 

استعامل وظيفة تحديث الربنامج

مالحظة

Date & Timeزر 

SW Updateزر 
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مؤرشات

 WARNING ومؤرش التحذير ON/STANDBYميكنك التحقق من حالة جهاز العرض أو األمور غري العادية فيه بالتحقق من حالة إضاءة/وميض مؤرش التشغيل/االستعداد 
). 55 صفحةعىل الجهة األمامية. إذا كان املؤرشان يومضان بلون أحمر، عالج املشكلة وفق «مؤرشات التحذير والحلول» (

عرض الحالة 

معالجة األخطاء

الوصفحالة التشغيلحالة املؤرش

يتم إمداد القدرة الكهربائية إىل جهاز العرض وجهاز العرض يف وضع االستعداد وفًقا لإلعداد.استعداد

يقوم جهاز العرض بعملية اإلحامء املبديئ بعد تحويله إىل وضع التشغيل، أو أن عملية تحديث الربنامج قيد التنفيذ.إحامء مبديئ

جهاز العرض جاهز للعرض.جاهز

جهاز العرض يف وضع بدون إدخال (إيقاف الضوء)، أو وضع استعداد إعادة تشغيل رسيع.حالة استعداد أخرى

مؤرش 
WARNING

مؤرش 
ON/STANDBY

(يضاء باللون
األحمر)

(إيقاف)

(يومض باللون
األخرض)

(إيقاف)

(يضاء باللون 
األخرض)

(إيقاف)

(يضاء باللون 
الربتقايل)

(إيقاف)
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مؤرشات التحذير والحلول 

 ينطفئ، ثم قم بتوصيل ON/STANDBYإذا كانت املؤرشات تومض بطريقة غري تلك املذكورة أعاله، افصل قابس سلك التيار املرتدد وتأكد أن مؤرش التشغيل/االستعداد 
قابس سلك التيار املرتدد مبخرج التيار يف الجدار وقم بتشغيل جهاز العرض.

 املؤهلني.Sonyإذا استمرت املشكلة، قم باستشارة فنيي 

املعنى/الحلولعدد الومضات حالة املؤرش

غطاء املرّشح أو مرّشح الهواء غري مركّب بشكل محكم.مرتان
).59 صفحةتحقق من كيفية تثبيت غطاء املرشح أو مرّشح الهواء وقم برتكيبه بشكل محكم (

مصدر الضوء ال يضاء بطريقة صحيحة. مرات3
 ينطفئ، ثم قم بتوصيل قابس ON/STANDYBافصل قابس سلك التيار املرتدد وتأكد أن مؤرش التشغيل/االستعداد 

سلك التيار املرتدد مبخرج التيار يف الجدار وقم بتشغيل جهاز العرض.

تم رصد خطأ عند تحديث برنامج الجهاز.  مرات4
 ينطفئ. تحقق من توصيلة ON/STANDBYافصل قابس سلك التيار املرتدد وتأكد أن مؤرش التشغيل/االستعداد 

USB أو LAN قبل توصيل قابس سلك التيار املرتدد مبخرج التيار يف الجدار وتشغيل جهاز العرض. ثم قم بتحديث 
).60 صفحةالربنامج مرة أخرى (

تم رصد تعرّض جهاز العرض لصدمة قوية. مرات6
/ONإذا مل يكن هناك أمر غري عادي ظاهر، افصل قابس سلك التيار املرتدد وتأكد أن مؤرش التشغيل/االستعداد 

STANDBY.ينطفئ، ثم قم بتوصيل قابس سلك التيار املرتدد مبخرج التيار يف الجدار وقم بتشغيل جهاز العرض 

مل يتم تركيب العدسة بطريقة صحيحة. مرات8
).22 صفحةتحقق من كيفية تثبيت العدسة وقم برتكيبها بشكل محكم (

درجة الحرارة يف جهاز العرض غري عادية.مرتان
قم بتنفيذ ما ييل.

) 59 صفحةتحقق مام إذا كان مرّشح الهواء مسدوًدا، ثم قم بتنظيفه أو استبداله.(
 تحقق من كون ثقوب التهوية (اإلدخال/العادم) غري محجوبة بواسطة الجدار أو يشء ما وقم بتوفري فراغ كاف

).13 صفحة(
) 61 صفحةتحقق من درجة الحرارة املحيطة واستعِمل جهاز العرض ضمن نطاق درجات الحرارة التشغيلية .(

(يضاء باللون
األحمر)

(يومض باللون 
األحمر)

(يومض باللون 
األحمر)

(يومض باللون 
األحمر)

يومض كال املؤرشين
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الئحة الرسائل

عند ظهور أي من الرسائل التالية عىل الصورة املعروضة، قم بحل املشكلة كام هو مبنّي يف الجدول التايل.

الوصف/الحلالرسالة

نظف املرشح.
درجة حرارة الجهاز عالية.

التحول لوضع االرتفاع العايل.

ارتفعت درجة الحرارة يف جهاز العرض.
 م أو أعىل، اضبط «و. ارتفاع عايل» عىل الوضع «تشغيل».1500كإجراء مضاد لالستعامل عىل ارتفاع 

إذا كنت ال تستعمل جهاز العرض عىل ارتفاع عاٍل، قم بتنفيذ الحلول أدناه واضبط «و. ارتفاع عايل» عىل الوضع «تلقايئ» 
).42 صفحة(
) 59 صفحةتحقق من كون مرّشح الهواء مسدوًدا، ثم قم بتنظيفه أو استبداله.(
 تحقق من كون ثقوب التهوية (اإلدخال/العادم) غري محجوبة بواسطة الجدار أو يشء ما وقم بتوفري فراغ كاف

).13 صفحة(
) 61 صفحةتحقق من درجة الحرارة املحيطة واستعِمل جهاز العرض ضمن نطاق درجات الحرارة التشغيلية.(

نظف املرشح.
 دقيقة.1درجة حرارة الجهاز عالية. سينطفئ الضوء خالل 

ارتفعت درجة الحرارة يف جهاز العرض.
قم بتنفيذ الحلول أدناه.

) 59 صفحةتحقق من كون مرّشح الهواء مسدوًدا، ثم قم بتنظيفه أو استبداله.(
 تحقق من كون ثقوب التهوية (اإلدخال/العادم) غري محجوبة بواسطة الجدار أو يشء ما وقم بتوفري فراغ كاف

).13 صفحة(
) 61 صفحةتحقق من درجة الحرارة املحيطة واستعِمل جهاز العرض ضمن نطاق درجات الحرارة التشغيلية.(
 و. ارتفاع عايل» عىل جهاز العرض مضبوط عىل الوضع «تشغيل». قم بإعداده عىل الوضع الذي يالئم درجة الحرارة»

التشغيلية.

).65 صفحةقم بتغيري إعداد خرج الجهاز املوّصل إىل إعداد خاص بإشارات مدعومة بواسطة جهاز العرض (الرتدد خارج النطاق!

).39 صفحة» عىل الوضع «تلقايئ» أو قم باختيار نوع إشارة الدخل الذي يالئم إشارة الدخل (Aقم بإعداد «اختيار مدخل .Aراجع إختيار إشارة دخل 

).15 صفحةاضغط املفتاح الصحيح عىل وحدة التحّكم عن بعد أو لوحة التحّكم (الميكن التنفيذ!

).38 صفحة«قفل مفتاح التحكم» مضبوط عىل الوضع «تشغيل» (مفاتيح التحكم مقفلة!

).38 صفحة«تحكم عدسة» مضبوط عىل الوضع «إيقاف» (تحكم عدسة مقفلة!

ا (تعتيم الضوء ). عند رصد أي تغرّي يف اإلشارة، أو عند تنفيذ 39 صفحةقم بخفض خرج الضوء عندما يكون البند «بإشارة ثابتة» ُمعدٍّ
عملية تشغيل (وحدة التحّكم عن بعد أو لوحة التحّكم)، يعود الضوء إىل سطوعه العادي.

عىل الرغم من كون إعداد «سطوع ثابت» مختاًرا، ال ميكن املحافظة عىل السطوع بسبب العمر التشغييل ملصدر الضوء ال ميكن االحتفاظ بسطوع ثابت.
 املؤهلني.Sony). استرش فنيي 33 صفحة(

سيبدأ تنظيف املرشح.
ستصدر أصوات نقر.

).42 صفحةأوقِف تشغيل جهاز العرض وقم بتنظيف مرّشح الهواء يف وضع االستعداد (
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استكشاف املشكالت وحلها

 املؤهلني.Sonyتحقق مام ييل قبل طلب خدمة اإلصالح. إذا استمرت املشكلة، قم باستشارة فنيي 

القدرة الكهربائية

الصورة

العرض عىل الشاشة

الحلاألعراض

تأكد أن سلك التيار املرتدد موّصل بإحكام.ال يتم تشغيل القدرة الكهربائية.

عندما يكون اإلعداد «قفل مفتاح التحكم» مضبوطًا عىل الوضع «تشغيل»، ال ميكنك تشغيل جهاز العرض باستعامل املفتاح 
/) 38 صفحة عىل جهاز العرض.(

).59 صفحةتحقق من كيفية تثبيت مرّشح الهواء وقم برتكيبه بشكل محكم (

الحلاألعراض

).17 صفحةتحقق مام إذا كان كبل التوصيل موصالً بالجهاز الخارجي بطريقة صحيحة (ال توجد صورة

تحقق مام إذا كانت إشارة الكمبيوتر مضبوطة لإلخراج لشاشة خارجية. إذا أعددت كمبيوترك، مثالً كمبيوتر محمول، 
إلخراج اإلشارة إىل كل من شاشة كمبيوترك وشاشة عرض خارجية فقد ال يتم عرض الصورة عىل الشاشة الخارجية بطريقة 

).25 صفحةصحيحة. اضبط كمبيوترك بحيث يقوم بإخراج اإلشارة إىل الشاشة الخارجية فقط (

).25 صفحةتحقق مام إذا كان مصدر الدخل مختاًرا بطريقة صحيحة (

).15 صفحةتحقق مام إذا كانت الصورة مقصوصة (

).42 صفحةأثناء ضبط «م. سواد منطقة»، يتم تلقائيًا عرض صورة سوداء (

).39 صفحة» عىل الوضع «طويل» (HDMIاضبط «كابل ال توجد صورة/اضطراب الصورة

قد تكون عملية املعايرة اللونية تم تنفيذها. تغرّي لون الصورة.
إلستعادة إعدادات اللون أو إعدادات املصنع القياسية، قم باختيار الوضع «عودة» أو «إعادة ضبط» يف البند «معايرة 

).37 صفحةاللون» (

قد تكون عملية املعايرة اللونية قيد التنفيذ اآلن.يتم إخراج صور غري مطلوبة.
أثناء تنفيذ املعايرة اللونية، يتم عرض منط املعايرة اللونية تلقائيًا. انتظر إىل أن يختفي النمط بعد االنتهاء من املعايرة 

اللونية.
 عىل وحدة التحكم عن بعد، يتم إيقاف عرض النموذج  عىل جهاز العرض أو املفتاح /عندما تضغط املفتاح 

).37، 15 صفحة(الشكل) ويتم إلغاء تفعيل وظيفة معايرة اللون (

قد تحدث اهتزازات يف الشاشة بصورة عابرة بسبب تحويل اإلشارات، لكن هذا ليس خلالً.تحدث اهتزازات يف الشاشة. 

الحلاألعراض

ال يظهر العرض عىل الشاشة عندما يكون البند «وضع» يف قامئة التشغيل مضبوطًا عىل الوضع «إيقاف» أو وضع «إيقاف ال يظهر العرض عىل الشاشة.
).38 صفحةبالكامل» (

نسبة األبعاد غري صحيحة./يتم عرض صورة صغرية./ال يظهر جزء من 
الصورة. 

قد ال يتم عرض الصورة بطريقة صحيحة مع إشارة دخل ال يستطيع جهاز العرض تفسريها بطريقة صحيحة. يف مثل تلك 
).36، 35 صفحةالحالة، اضبط «نسبة» يدويًا (

).42 صفحةتحقق مام إذا كان البند «نسبة الشاشة» مختاًرا بطريقة صحيحة (

تصبح الصور عىل شكل شبه منحرف بسبب زاوية العرض. يف مثل تلك الحالة، ميكنك تصحيح التشّوه شبه املنحرف الصورة عىل شكل شبه منحرف.
).41، 27، 15 صفحةباستخدام خاصية حجر األساس (

إذا استعملت وظيفة انتقال العدسة متجاوزًا مدة (نطاق) انتقال العدسة املوىص به فقد يتم قّص الصور أو قد تظهر أجزاء من الصورة مقصوصة أو معتمة.
).66 صفحةمعتمة. استعِمل إعداًدا ضمن املدى العادي لوظيفة انتقال العدسة (

).41، 28 صفحةتم إعداد االنبعاج. أوقِف تفعيل خاصية تصحيح االنبعاج (الصورة مشّوهة.
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وحدة التحكم عن بعد

أخرى

إعداد كل من «سطوع» و «تباين» و «وضع إخراج الضوء» يؤثر عىل سطوع الصورة. تحقق مام إذا كانت القيمة صحيحة الصورة معتمة/شديدة السطوع
).33 صفحة(

).39 صفحةالبند «بإشارة ثابتة» مضبوط عىل الوضع «تشغيل» (

).39 صفحةعند عدم إدخال إشارة فيديو، يتم تخفيت الضوء لتقليل استهالك القدرة الكهربائية (

عندما تكون درجة الحرارة حول الجهاز مرتفعة، قد يتم تقليل السطوع لحامية الجهاز.

).26 صفحةتحقق مام إذا كان الرتكيز البؤري لجهاز العرض صحيًحا (الصورة غري واضحة.

ال تكون الصورة واضحة إذا تجمعت الرطوبة املتكثفة عىل العدسة. يف مثل تلك الحالة، اترك الجهاز دون استعامل ملدة 
ساعتني تقريبًا مع كون التيار مشّغالً.

).17 صفحةتحقق مام إذا كان كبل التوصيل موصالً بالجهاز الخارجي بطريقة صحيحة (يظهر تشويش (ضوضاء) عىل الصورة.

الحلاألعراض

تحقق من كون البطاريات مركّبة بطريقة صحيحة.وحدة التحكم عن بعد ال تعمل.

تحقق أن البطاريات غري منهكة.

» الخاص بجهاز العرض يناظر ذلك الخاص بوحدة التحّكم عن بعد IDتحقق مام إذا كان وضع التعريف «وضع 
).38، 16 صفحة(

).38 صفحة» (IRتحقق من إعداد «مستقِبل 

الحلاألعراض

).42، 33 صفحةكثريًا ما يكون الصوت املنبعث من املروحة أعىل من املعتاد وذلك لتربيد مصدر الضوء يف الحاالت التالية (تصدر املروحة ضجيًجا.
.«عند إعداد «وضع إخراج الضوء» عىل الوضع «قيايس
(«و. ارتفاع عايل» مضبوط عىل الوضع «تشغيل») جهاز العرض موجود عىل ارتفاع كبري
.درجة الحرارة مرتفعة جًدا

) 59 صفحةتحقق من كون مرّشح الهواء مسدوًدا، ثم قم بتنظيفه أو استبداله.(
 تحقق من كون ثقوب التهوية (اإلدخال/العادم) غري محجوبة بواسطة الجدار أو يشء ما وقم بتوفري فراغ كاف

).13 صفحة(

قد ال يكون الراوتر (املوّجه) مضبوطًا بطريقة صحيحة. ملعرفة التفاصيل حول اإلعدادات، راجع تعليامت التشغيل أو الشبكة غري متوفرة.
موقع اإلنرتنت الخاص بالراوتر، أو قم باستشارة الصانع املعني. 

 تحقق من توصيلة كبلLAN افصل قابس سلك التيار املرتدد وانتظر لبعض الوقت، ثم قم بتوصيل قابس سلك التيار .
 (تشغيل) عىل لوحة التحّكم.املرتدد مبخرج التيار يف الجدار وقم بتشغيل جهاز العرض باستعامل املفتاح 

الحلاألعراض
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تنظيف مرّشح الهواء

قم بتنظيف مرّشح الهواء عندما تظهر رسالة تطلب منك تنظيف مرّشح الهواء.
إذا مل تتمكن من إزالة الغبار من مرّشح الهواء حتى بعد التنظيف، قم باستبدال 

مرّشح الهواء بآخر جديد.
 املؤهلني.Sonyملعرفة التفاصيل حول مرّشح الهواء الجديد، قم باستشارة فنيي 

إذا واصلت استعامل جهاز العرض حتى بعد ظهور الرسالة، ميكن للغبار أن يتجمع متسبّبًا يف 
انسداده. ونتيجة لذلك، ميكن لدرجة الحرارة داخل الوحدة أن ترتفع مام قد يؤدي إىل إصابة 

الوحدة بأعطال أو اندالع حريق.

قم بإيقاف تشغيل جهاز العرض وافصل سلك التيار املرتدد من مخرج التيار 1
املوجود عىل الجدار.

اسحب غطاء املرّشح نحو األسفل عن طريق دفع أركانه العلوية عىل كال 2
الجانبني لنزع غطاء املرّشح.

قم بإرخاء الرباغي الثالثة واسحب حامل املرّشح للخارج عن طريق التقاط 3
املمسك املوجود عىل الجانب األمين وإدارة حامل املرّشح.

اسحب مرّشح الهواء إلخراجه من الجهاز الرئييس.4

قم بتنظيف مرّشح الهواء باستخدام مكنسة كهربائية.5

أخرى

تنبيه

غطاء املرّشح

الرباغي

حامل املرّشح

املمسك

مرّشح الهواء
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أِعد تركيب مرّشح الهواء وقم برتكيب حامل املرّشح.6

عند تركيب حامل املرّشح، قم أوالً بإدخال اللسانني عىل اليسار، وأدِخل 
األلسنة الثالثة عىل اليمني، وقم بشّد الرباغي الثالثة.

أدِخل األلسنة عىل غطاء املرّشح واسحب غطاء املرّشح لألعىل.7

تأكد من تثبيت مرّشح الهواء بإحكام؛ ال ميكن تشغيل التيار إذا مل يكن مثبّتًا بشكل محكم.

تحديث الربنامج

لتحديث برنامج الجهاز، قم بتحميل ملفات التحديث عىل كمبيوترك. انسخ 
 يف طرف USB الخاصة بك وأدخل ذاكرة USBامللفات التي تم تحميلها عىل ذاكرة 

 املوجود عىل الجهاز.USBتوصيل 
، والبيئة التي تتيح إمكانية توصيل USBمطلوب منك أن تقوم بتحضري جهاز ذاكرة 

.USBكمبيوترك باإلنرتنت وميكن كتابة ملفات التحديث عىل ذاكرة 
.Sonyميكن تحميل ملفات التحديث من موقع اإلنرتنت الخاص برشكة 

ملعرفة التفاصيل، راجع موقع اإلنرتنت التايل.
https://pro.sony.com

https://www.sony.jp/vpl/ (الدخول عىل املوقع من اليابان) 

 املوّصل LANلتحديث برنامج الجهاز عرب الشبكة، قم بتوصيل الكمبيوتر بشبكة 
بها جهاز العرض.

.Sonyميكن تحميل ملفات التحديث من موقع اإلنرتنت الخاص برشكة 
ملعرفة التفاصيل، راجع موقع اإلنرتنت أو فقرة «استعامل وظيفة تحديث الربنامج» 

.53 صفحةيف 
https://pro.sony.com

https://www.sony.jp/vpl/ (الدخول عىل املوقع من اليابان) 

 جهاز ذاكرةUSB 2.0 ج ب متوفر لجهاز العرض. لكن جميع أجهزة ذاكرة 8 بسعة تصل إىل 
USB .غري مضمونة االستخدام عىل جهاز العرض 

. إذا FAT32، تأكد من القيام بذلك باستخدام نظام ملف USBعندما تقوم بصياغة ذاكرة 
 لجهاز USB، ال ميكنك استعامل ذاكرة FAT32 بنظام ملف غري USBقمت بصياغة ذاكرة 

العرض.
 بعض أجهزة ذاكرةUSB.قد ال تكون مدعومة. ملعرفة التفاصيل، راجع موقع اإلنرتنت أعاله 
 دقيقة وذكل تبًعا للبيئة.80من املمكن لعملية التحديث أن تستغرق حواىل 
.ال تفصل قابس كبل التيار الكهربايئ أثناء تحديث الربنامج

مالحظة

األلسنة

األلسنة

األلسنة

USBتحديث الربنامج عرب ذاكرة 

تحديث الربنامج عرب الشبكة

مالحظات
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املواصفات

الوصفالبند

LCD شاشات عرض 3نظام نظام العرض

16:10، نسبة األبعاد 3 مم) × عدد 25.4" (1.0مقاس مساحة العرض الفّعالةوحدة العرض

) بكسل3 × 1200 × 1920 (6,912,000عدد وحدات البكسل

صامم ثنايئ ليزرمصدر الضوء

 م)15.24 م إىل 1.02 بوصة (من 600 بوصة إىل 40من مقاس الصورة املعروضة

 (عند إعداد «وضع إخراج الضوء» عىل الوضع «قيايس»)1* لومنيVPL-FHZ120L: 12000خرج الضوء
VPL-FHZ90L: 9,000(عند إعداد «وضع إخراج الضوء» عىل الوضع «قيايس»)1* لومني 

تردد املسح الضويئ القابل 
2*للعرض

 هرتز92 هرتز إىل 48 ك هرتز، عمودي: من 92 ك هرتز إىل 15أفقي: من 

 نقطة1200 × 1920الحد األقىص لدقة (تحليل) العرض: دخل إشارة الكمبيوتر2*دقة (تحليل) العرض

1080/50p  و1080/60p و1080/50i و1080/60i و720/50p و720/60p و576/50p و480/60p و576/50i و480/60iدخل إشارة الفيديو
1080/24p و1080/30pو

دخل/خرج إشارة الكمبيوتر 
والفيديو

INPUT A طرف دخلRGB/YPBPR : 5BNC ،أنثى G/مع تزامن Y : 1  Vp-p ±  2 ،أوم مع طرف نهايئ، 75 ديسيبل، تزامن سالب 
RGB/PBPR : 0.7  Vp-p ±  2 ،أوم مع طرف نهايئ، إشارة تزامن: معاوقة عالية مستوى 75 ديسيبل TTLموجبة/سالبة ،

INPUT B طرف دخلRGB:  D-sub 15-pin ،أنثى صغري RGB : 0.7  Vp-p ±  2 ،أوم مع طرف نهايئ، إشارة تزامن: معاوقة 75 ديسيبل 
، موجبة/سالبةTTLعالية مستوى 

INPUT C طرف دخلDVI-D:  DVI-D 24-pin (وصلة واحدة)، يستويف متطلبات DVI 1.0 دعم ،HDCP

INPUT D طرف دخلHDMI:  HDMI 19-pin رقمي ،RGB/YPBPR دعم ،HDCP

INPUT E طرفHDBaseT:  RJ45
)100BASE-TX، إثرنت (RS-232C (فيديو)، HDMI قابلة للنقل: HDBaseTإشارة 
 م 100 أو أعىل (نوع مستقيم) (غري مرفق)، الحد األقىص للطول: CAT5e مع STP: كبل HDBaseT LANكبل 

OUTPUT طرف خرج شاشة العرضMONITOR:  D-sub 15-pin ،أنثى صغري G/مع تزامن Y : 1  Vp-p ±  2 ،ديسيبل، تزامن سالب 
 (مفتوح)، HD ، VD 4 V أوم مع طرف نهايئ، إشارة تزامن: 75 ديسيبل، RGB/PBPR : 0.7  Vp-p ±  2 أوم مع طرف نهايئ، 75

1  Vp-p)  75أوم)، موجب/سالب 

 ذكرRS-232C:  D-Sub 9 pinطرف دخل/خرج إشارة التحّكم

LAN:  RJ45 ، 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tطرف 

°م45°م إىل 0من درجة الحرارة التشغيلية

% (بدون تكثّف)80% إىل 20من رطوبة التشغيل

 °م60+  °م إىل 10- من درجة الحرارة التخزينية

% (بدون تكثّف)80% إىل 20من الرطوبة التخزينية

 هرتز50/60 أمبري، 4.4 أمبري إىل 10.8 فولت، من 240 فولت إىل 100 تيار مرتدد من :VPL-FHZ120Lالقدرة الكهربائية املطلوبة
VPL-FHZ90L: هرتز50/60 أمبري، 3.4 أمبري إىل 8.4 فولت، من 240 فولت إىل 100 تيار مرتدد من 

 فولت إىل 100تيار مرتدد من استهالك القدرة الكهربائية
 فولت120

VPL-FHZ120L:  1076وات 
VPL-FHZ90L:  840وات 

 فولت إىل 220تيار مرتدد من 
 فولت240

VPL-FHZ120L:  1033وات 
VPL-FHZ90L:  814وات 
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.VPLL-Z4019عند تثبيت :1*
.65 صفحةملعرفة التفاصيل، راجع «إشارات الدخل املقبولة» يف :2*

الكامليات االختيارية
 ال تتوافر كل امللحقات االختيارية يف كل الدول واملناطق. يُرجى مراجعة وكيلSony.املحيل املعتمد الذي تتعامل معه 
 2018املعلومات الخاصة بالكامليات يف هذا الدليل سارية املفعول كام يف أغسطس.
.ملعرفة التفاصيل حول الكامليات االختيارية، راجع تعليامت التشغيل الخاصة بها

استهالك القدرة الكهربائية 
(وضع االستعداد)

 فولت إىل 100تيار مرتدد من 
 فولت120

 وات (عند إعداد «وضع استعداد» عىل «منخفض»)0.50 

 فولت إىل 220تيار مرتدد من 
 فولت240

 وات (عند إعداد «وضع استعداد» عىل «منخفض»)0.50 

استهالك القدرة الكهربائية 
(وضع استعداد الشبكة)

 فولت إىل 100تيار مرتدد من 
 فولت120

 وات (جميع األطراف والشبكات موّصلة)HDBaseT ، (26.6 وات LAN ، (26.5) وات (21.6 
(عند إعداد «وضع استعداد» عىل «قيايس»)

 فولت إىل 220تيار مرتدد من 
 فولت240

 وات (جميع األطراف والشبكات موّصلة)HDBaseT ، (26.6 وات LAN ، (26.5) وات (21.3 
(عند إعداد «وضع استعداد» عىل «قيايس»)

 فولت إىل 100تيار مرتدد من تبديد الحرارة
 فولت120

VPL-FHZ120L:  3671و ح ب/ساعة 
VPL-FHZ90L : 2866و ح ب/ساعة 

 فولت إىل 220تيار مرتدد من 
 فولت240

VPL-FHZ120L:  3524و ح ب/ساعة 
VPL-FHZ90L : 2777و ح ب/ساعة 

 مم (عرض/ارتفاع/عمق)572×225×544األبعاد الخارجية
 مم (عرض/ارتفاع/عمق) (دون نتوءات)564×205×544

 كجم27 حواىل :VPL-FHZ120Lالكتلة
VPL-FHZ90L: كجم26 حواىل 

راجع «التحقق من الكامليات املرفقة» يف الدليل املرجعي الرسيع املرفق.الكامليات املرفقة

الوصفالبند

عدسة العرض
VPLL-4008

تركيز بؤري يدوي
 مم)15.24 م إىل 1.02 بوصة (من 600 بوصة إىل 40مقاس الصورة املعروضة: من 

 مم 240×133×148الحد األقىص لألبعاد الخارجية (عرض × ارتفاع × عمق): 
 كجم2.6الكتلة: حواىل 

عدسة العرض
VPLL-Z4111

الرتكيز البؤري/الزوم الكهربايئ
العدسة مدعومة موضع الصورة

 مم)15.24 م إىل 1.52 بوصة (من 600 بوصة إىل 60مقاس الصورة املعروضة: من 
 مم 263×150×158الحد األقىص لألبعاد الخارجية (عرض × ارتفاع × عمق): 

 كجم4.0الكتلة: حواىل 

عدسة العرض
VPLL-Z4015

الرتكيز البؤري/الزوم الكهربايئ
 مم)15.24 م إىل 1.02 بوصة (من 600 بوصة إىل 40مقاس الصورة املعروضة: من 

 مم 231×133×148الحد األقىص لألبعاد الخارجية (عرض × ارتفاع × عمق): 
 كجم3.0الكتلة: حواىل 

عدسة العرض
VPLL-Z4019

الرتكيز البؤري/الزوم الكهربايئ
 مم)15.24 م إىل 1.02 بوصة (من 600 بوصة إىل 40مقاس الصورة املعروضة: من 

 مم 212×133×148الحد األقىص لألبعاد الخارجية (عرض × ارتفاع × عمق): 
 كجم3.0الكتلة: حواىل 

الوصفالبند
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 فقط.VPL-FHZ120Lمتوفر للموديل :1*

قيم الكتلة واألبعاد تقريبية.

تصميم ومواصفات هذه الجهاز، مبا يف ذلك الكامليات االختيارية، عرضة للتغيري دون إشعار.

عدسة العرض
VPLL-Z4025

الرتكيز البؤري/الزوم الكهربايئ
 مم)15.24 م إىل 1.02 بوصة (من 600 بوصة إىل 40مقاس الصورة املعروضة: من 

 مم 243×133×148الحد األقىص لألبعاد الخارجية (عرض × ارتفاع × عمق): 
 كجم2.8الكتلة: حواىل 

عدسة العرض
VPLL-Z4045

الرتكيز البؤري/الزوم الكهربايئ
 مم)15.24 م إىل 1.52 بوصة (من 600 بوصة إىل 60مقاس الصورة املعروضة: من 

 مم 235×133×148الحد األقىص لألبعاد الخارجية (عرض × ارتفاع × عمق): 
 كجم3.0الكتلة: حواىل 

3G-SDI INPUTمحّول دخل 
BKM-PJ20 *1

.BKM-PJ20ملعرفة التفاصيل، راجع تعليامت تشغيل 

مالحظة

الوصفالبند
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، أنثى)DVI-D)  DVI-Dطرف 

، صغري أنثى)RGB)  D-sub 15-pinطرف دخل 

، ذكر)RS-232C)  D-Sub 9-pinطرف 

، أنثى)HDMI)  HDMIطرف 

تخصيص الدبابيس

1T.M.D.S. Data2– 14+ فولت5قدرة 

2T.M.D.S. Data2+ 15+ ِفولت)5األريض (راجع لـ 

3T.M.D.S.  تحصني Data216رصد القابس الساخن

4NC17T.M.D.S. Data0– 

5NC18T.M.D.S. Data0+ 

Data0 تحصني  .DDC19T.M.D.Sساعة 6

DDC20NCبيانات 7

8NC21NC

9T.M.D.S. Data1– 22T.M.D.S. تحصني الساعة 

10T.M.D.S. Data1+ 23T.M.D.S. Clock+ 

11T.M.D.S.  تحصني Data124T.M.D.S. Clock– 

12NC

13NC

دخل إمداد القدرة الكهربائية لـِ R9دخل الفيديو (أحمر) 1
DDC

G10GNDدخل الفيديو (أخرض) 2

B11GNDدخل الفيديو (أزرق) 3

4GND12DDC/SDA

5RESERVE13إشارة تزامن أفقي

6GND (R) 14إشارة تزامن عمودي

7GND (G) 15DDC/SCL

8GND (B) 

18

16 9

1724

1NC6NC

2RXDA7RTS

3TXDA8CTS

4DTR9NC

5GND

1T.M.D.S. Data2+ 11T.M.D.S. تحصني الساعة 

2T.M.D.S.  تحصني Data212T.M.D.S. Clock– 

3T.M.D.S. Data2– 13NC

4T.M.D.S. Data1+ 14RESERVED (N.C.) 

5T.M.D.S.  تحصني Data115SCL

6T.M.D.S. Data1– 16SDA

7T.M.D.S. Data0+ 17GND

8T.M.D.S.  تحصني Data018+ فولت5قدرة 

9T.M.D.S. Data0– 19رصد القابس الساخن

10T.M.D.S. Clock+ 
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إشارة الكمبيوتر

إشارة الفيديو

 INPUT D/INPUT E محّدد عىل أنه إشارة كمبيوتر، الدخل INPUT Cالدخل :1*
محّددان عىل أنهام إشارة فيديو.

 فقط.VESAمتوفر إلشارة الفارغة املخفضة :2*
 فقط.VPL-FHZ120Lمتوفر للموديل :3*
 فقط.BKM-PJ20متوفر لـِ :4*

 عندما تقوم بإدخال إشارة غري اإلشارات املدرجة يف الجدول، من املمكن اال يتم عرض
الصورة بطريقة صحيحة. 

 إشارات الدخل املصّممة لدقة (تحليل) شاشة تختلف عن تلك الخاصة باللوحة ال يتم
عرضها بدقتها (تحليلها) األصلية. ميكن للنصوص والخطوط أن تكون غري منتظمة.

.بعض القيم الفعلية قد تختلف قليالً عن القيم التصميمية الواردة يف الجدول

إشارات الدخل املقبولة

الدقة
fH/[كيلوهرتز] 

fV[هرتز] 

طرف الدخل

INPUT A/
INPUT B

INPUT C/ 
INPUT D/ 
INPUT E

640 × 35031.5/70–

37.9/85–

640 × 40031.5/70–

37.9/85–

640 × 48031.5/60

35.0/67–

37.9/73–

37.5/75–

43.3/85–

800 × 60035.2/56–

37.9/60

48.1/72–

46.9/75–

53.7/85–

832 × 62449.7/75–

1024 × 76848.4/60

56.5/70–

60.0/75–

68.7/85–

1152 × 86464.0/70–

67.5/75–

77.5/85–

1152 × 90061.8/66–

1280 × 96060.0/60

75.0/75–

1280 × 102464.0/60

80.0/75–

91.1/85–

1400 × 105065.3/60

1600 × 120075.0/60

1280 × 76847.8/60

1280 × 72045.0/60  *1

1920 × 108067.5/60–  *1

1366 × 76847.7/60

1440 × 90055.9/60

1680 × 105065.3/60

1280 × 80049.7/60

1920 × 120074.0/60  *2  *2

1600 × 90060.0/60  *2  *2

 [هرتز]fVاإلشارة

طرف الدخل

INPUT A/
INPUT B

INPUT C /
INPUT D /
INPUT E

INPUT F *3 *4

480i60

576i50

480p60–

576p50–

1080i60

1080i50

720p60  *1

720p50

1080p60–  *1

1080p50–

1080p30––

1080p24–

مالحظات
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مسافة العرض ومدى (نطاق) انتقال العدسة

مسافة العرض

مسافة العرض هي املسافة بني مقّدمة العدسة وسطح العرض.

الوحدة: م

صيغة حساب مسافة العرض

D(قطريًا) الوحدة: م: مقاس الصورة املعروضة

Lمسافة العرض 

مقّدمة العدسة
الصورة املعروضة

Lمسافة العرض حجم صورة العرض

VPLL-4008VPLL-Z4111VPLL-Z4015VPLL-Z4019VPLL-Z4025VPLL-Z4045العرض × االرتفاعDقطريًا 

12.92 - 9.789.33 - 5.374.99 - 4.244.04 - 3.363.06 - 1.081.702.23 ×  1.72 م)2.03 بوصة (80

16.15 - 12.2711.71 - 6.746.27 - 5.335.08 - 4.223.85 - 1.352.142.81 ×  2.15 م)2.54 بوصة (100

19.38 - 14.7514.10 - 8.127.56 - 6.416.12 - 5.084.65 - 1.622.583.38 ×  2.58 م)3.05 بوصة (120

24.23 - 18.4817.67 - 10.189.49 - 8.047.68 - 6.375.83 - 2.023.254.24 ×  3.23 م)3.81 بوصة (150

32.30 - 24.6923.63 - 13.6112.70 - 10.7610.28 - 8.527.81 - 2.694.365.68 ×  4.31 م)5.08 بوصة (200

 (أقىص طول)Lمسافة العرض  (أدىن طول)Lمسافة العرض العدسة

VPLL-4008L=0.022186×D-0.0777L  =0.000000 × D+0.0000

VPLL-Z4111L  =0.028726 × D-0.0718L  =0.042976 × D-0.0712

VPLL-Z4015L=0.039555×D-0.1063L=0.054349×D-0.1045

VPLL-Z4019L=0.052005×D-0.1235L=0.068702×D-0.1224

VPLL-Z4025L=0.064245×D-0.1553L=0.124243×D-0.1541

VPLL-Z4045L=0.119195×D-0.2113L=0.161544×D0.0000
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مدى (نطاق) انتقال العدسة

% عندما تكون 0مدى (نطاق) انتقال العدسة ميثل املسافة بالنقاط املئوية (%) التي ميكن أن تنتقلها العدسة من مركز الصورة املعروضة. يعترب مدى (نطاق) انتقال العدسة 
 يف الشكل التوضيحي (النقطة التي يتقاطع عندها الخط املرسوم من مركز العدسة بزاوية قامئة مع الصورة املعروضة) متحاذية مع مركز الصورة املعروضة ويعترب Aالنقطة 

%.100العرض الكيل أو االرتفاع الكيل للصورة املعروضة عىل أنه 

VS + :[%] (لألعىل) مدى انتقال العدسة رأسيًا 
VS – :[%] (لألسفل) مدى انتقال العدسة رأسيًا 
HS + :[%] (لليمني) مدى انتقال العدسة أفقيًا 
HS – :[%] (لليسار) مدى انتقال العدسة أفقيًا 

  VPLL-4008

  VPLL-Z4111

%50

الصورة املعروضة

جانب جهاز العرض

%50

مركز الصورة 
املعروضة

مدى انتقال العدسة

مركز العدسة

%50

الصورة املعروضة

أعىل جهاز العرض

%50

مركز الصورة 
املعروضة

مدى انتقال العدسة

مركز العدسة

مركز العدسة

الصورة املعروضة

VS + 

HS + 

VS – 

HS – 

املنطقة املظللة: مدى انتقال العدسة

) [%]HS –  + أو VS + = 32 – 2.133 × (HS
) [%]HS –  + أو VS – = 32 – 2.133 × (HS

 + [%]HS + = HS – =15 – 0.469 × VS
 – [%]HS + = HS – =15 – 0.469 × VS

%32

%32

V

%15%15 H

) [%]HS –  + أو VS + = 99 – 1.941 × (HS
) [%]HS –  + أو VS – = 99 – 1.941 × (HS

 + [%]HS + = HS – =51 – 0.515 × VS
 – [%]HS + = HS – =51 – 0.515 × VS

%99

%99

V

%51%51 H
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  VPLL-Z4015

  VPLL-Z4019/VPLL-Z4025/VPLL-Z4045 

) [%]HS –  + أو VS + = 98 – 1.922 × (HS
) [%]HS –  + أو VS – = 98 – 1.922 × (HS

 + [%]HS + = HS – =51 – 0.520 × VS
 – [%]HS + = HS – =51 – 0.520 × VS

%98

%98

V

%51%51 H

) [%]HS –  + أو VS + = 107 – 1.877 × (HS
) [%]HS –  + أو VS – = 107 – 1.877 × (HS

 + [%]HS + = HS – =57 – 0.533 × VS
 – [%]HS + = HS – =57 – 0.533 × VS

%107

%107

V

%57%57 H
68



األبعاد

الجهاز: ممأمام

الجهاز: ممأسفل

544

مركز العدسة

22
5

21
7

12
2

20
5

13
0

564

522.1

435.2

97.2

41.9

ثقوب للتثبيت عىل السقف
)M6 13، عمق (

14
1

14
1

13
1

13
1

محيط خارجي 
24 

238.2

238.2
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ثقوب للتثبيت عىل السقف
 مم (حد أقىص).13 مم (حد أدىن) إىل 6.5ينبغي لطول الرباغي املستخدمة للتثبيت عىل السقف أن يكون 
 نيوتن-م0.2 ± 1.4عزم الشّد املوىص به (الشّد عند إدارة الربغي باتجاه الدوران): 

الحد األدىن
لطول الربغي

الحد األقىص
لطول الربغي

)M6صامولة إقحام (

ثقب الربغي

الوحدة
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حول العالمات التجارية

Adobe Acrobat عالمة تجارية لرشكة Adobe Systems Incorporated.
Kensington عالمة تجارية مسّجلة ملجموعة Kensington Technology 

Group.
Internet Explorer عالمة تجارية مسّجلة لرشكة Microsoft Corporation 

يف الواليات املتحدة و/أو دول أخرى.
Safari عالمة تجارية مسّجلة لرشكة Apple Corporation يف الواليات املتحدة 

و/أو دول أخرى.
PJLink عالمة تجارية مسّجلة التحاد Japan Business Machine and 

Information System Industries Association.
AMX عالمة تجارية لرشكة AMX Corporation.
 املصطلحانHDMIو HDMI High-Definition Multimedia Interface 

 HDMI هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسّجلة لرشكة HDMIوشعار 
Licensing Administrator, Inc. .يف الواليات املتحدة ودول أخرى 

Crestron RoomView عالمة تجارية لرشكة Crestron Corporation.
HDBaseT™  وشعار HDBaseT Alliance عالمتان تجاريتان الئتالف 

HDBaseT Alliance.
 جميع العالمات التجارية والعالمات التجارية املسّجلة األخرى هي عالمات

تجارية أو عالمات تجارية مسّجلة ألصحابها املعنني. يف هذا الدليل، مل يتم ذكر 
العالمتني ™ و ® تحديًدا.

اإلشعارات والرتاخيص للربنامج املستخدم يف 
هذا املنتج

" التي يتم تزويدها بشكل منفصل.Software License Informationراجع "
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