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باز كردن بسته بندى پروژكتور
به فهرست بازبينى زير مراجعه كرده و مطمئن شويد كه متام موارد را دريافت منوده ايد. اگر مواردى از قلم افتاده است با 

محلى كه از آن خريد كرده ايد متاس بگيريد.

نترل از راه دورY واحد اصلي  YAA باتريهاى خشك سلولى نوع Y
(٢ قطعه)

اربر (اين دفترچه راهنما)Y سيم برق (٣ متر) Y راهنماى  Y درپوش عدسى 

عالئم مورد استفاده در اين راهنما

به مواردى اشاره مى كند كه ممكن است باعث خرابى پروژكتور يا نقص در عملكرد آن شود.c احتياط:
ه ممكن است دانسنت آن براى عنوان موردنظر مفيد Q نكته: ات اضافى است  نشانگر اطالعات و ن

باشد.
رد. ه مى توان اطالعات مفيدى را در مورد اين عنوان پيدا  ند  به صفحه اى اشاره مى 

١ روشهاى كاركرد و ترتيب آنها را نشان مى دهد.١ 
دستورالعمل نشان داده شده بايد به ترتيب شماره گذارى اجنام شود.

به كنترل از راه دور يا دكمه هاى واحد اصلى اشاره مى كند.

به گزينه هاى منو و پيام هايى كه در صفحه ظاهر مى شوند اشاره مى كند."(نام منو)"
مثال: "Brightness" (روشنايى)

بسته به نوع ديسك، عملكردها و كاركردهايى اجرايى ممكن است متفاوت باشند.
اين عالمت ها به شما نوع ديسك مورد استفاده را اطالع مى دهد.
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اطالعات مهم
تور خود بخوانيد. لطفاً اطالعات مهم زير را در مورد پروژ

اطالعات مهم امينى 
هشدار:

به منظور كاهش خطر برق گرفتگى يا آتش سوزى، اين 
دستگاه را در معرض رطوبت يا باران قرار ندهيد.

هشدار:
تور  ه المپ روشن است در عدسى پروژ هرگز هنگامي
نيد چون نور زياد مى تواند به چشمهاى شما  نگاه ن

ه  ه هنگامي ان اجازه ندهيد  ود صدمه بزند. هرگز به 
المپ روشن است به عدسى خيره شوند.

هشدار:
هرگز به غير از درپوش المپ هيچيك از درپوش هاى پروژكتور 
تور مى  نيد. ولتاژ خطرناك الكتريكى در داخل پروژ را باز ن

ه به طور  تواند موجب صدمه جدى شود. به غير از مواردى 
ه  نيد  اربر نشان داده شده، سعى ن صريح در راهنماى 
نيد. سرويس را به كادر  اين محصول را خودتان سرويس 

مجرب خدماتى اين محصول بسپاريد.
هشدار:

تور، لوازم جانبى و قطعات  ى پروژ يسه هاى پالستي
ان دور نگه داريد. درصورتى كه  ود اختيارى را از دسترس 

ن است به علت  يسه ها را به سرشان بكشند مم ان  ود
خفگى تلف شوند. به ويژه مراقب كودكان كوچك باشيد.

محصول درجه يك ليزرى
احتياط:

درپوش فوقانى را باز نكنيد. هيچ قسمت قابل سرويس 
دهى براى كاربر در داخل دستگاه وجود ندارد.

احتياط:
نيد، هرگز با دست هاى  ه المپ را تعويض مى  هنگامي
برهنه به المپ جديد دست نزنيد. اثرى كه به علت چربى 

ن است  دست هاى شما بر روى المپ باقى مى ماند مم
ش براى  اهش دهد. از ي پارچه يا دست عمر المپ را 

نيد. دست زدن به المپ جديد استفاده 

احتياط:
به منظور كاهش خطر برق گرفتگى، درپوش (يا پشت 

دستگاه) را جدا نكنيد. هيچ قسمت قابل سرويس دهى 
براى كاربر در داخل دستگاه وجود ندارد. سرويس را به كادر 

مجرب خدماتى اين محصول بسپاريد.
 اين عالمت به منظور هشدار دادن به كاربر 
درمورد وجود "ولتاژ خطرناك" بدون عايق در 

محفظه محصول مى باشد. ممكن است ولتاژ 
به اندازه اى زياد باشد كه باعث برق گرفتگى 

فرد شود.

 اين عالمت به منظور آگاهى كاربر از وجود 
دستورالعملهاى مهم عملياتى و نگهدارى 
(سرويس كردن) در دفترچه اى كه همراه با 

محصول ارائه مى شود، مى باشد.

دستورالعملهاى مهم امينى
اين دستورالعمل هاى امينى را در هنگام راه اندازى و 

نيد: تور دنبال  استفاده از پروژ
• اين دستورالعملها را بخوانيد.

• به آنها عمل كنيد.
• به كليه هشدارها توجه كنيد.

• كليه دستورالعملها را دنبال كنيد.
• از اين دستگاه در مجاورت آب استفاده نكنيد.

• دستگاه را فقط با پارچه خشك متيز كنيد.
• هيچ كدام از منافذ تهويه را مسدود نكنيد. طبق 

دستورالعملهاى سازنده نصب كنيد.
• دستگاه را در مجاورت هيچ منبع گرمايى مانند رادياتور،

وسايل گرمازا، اجاق گاز، يا ديگر دستگاه هاى گرم 
شونده (از جمله آمپلى فاير) قرار ندهيد.

• دوشاخه هاى اتصال به زمني يا قطبى را كه به 
منظور امينى مى باشد ناديده نگيريد. دوشاخه قطبى 
داراى دو تيغه مى باشد كه يكى از ديگرى عريض تر 
است.  دوشاخه اتصال به زمني داراى دو تيغه و يك 

شاخه اتصال به زمني سوم است.  تيغه عريض تر يا 
شاخه اتصال به زمني جهت امينى شما ارائه شده اند. 
در صورتيكه دوشاخه موجود اندازه پريز نباشد، با يك 

متخصص برق جهت تعويض پريز مشورت كنيد.
• از راه رفنت روى سيم برق دستگاه خوددارى كرده يا سي
را به ويژه در قسمت دوشاخه، پريز، و قسمت هايى كه
سيم از دستگاه خارج مى شود، با گيره محكم كنيد.
• فقط از ضمائم و لوازم جانبى كه توسط سازنده تعي

شده است استفاده كنيد.
• فقط از پايه چرخ دار، سه پايه، پايه ديوار كوب يا ميزى
استفاده كنيد كه توسط سازنده دستگاه تعيني شده،
يا همراه با دستگاه به فروش رسيده است.  در صورت 
استفاده از چهار چرخ، در هنگام حركت دستگاه با چر

مراقب باشيد دستگاه واژگون نشود.

• هنگام رعد و برق يا زمانى كه براى مدت طوالنى منى 
خواهيد از دستگاه استفاده كنيد، دو شاخه را خارج 

مناييد.

دستورالعمل هاى امينى
٢



• سرويس را به كادر مجرب خدماتى اين محصول بسپاريد. 
در صورت آسيب ديدگى دستگاه به هر طريقى از جمله 
آسيب ديدن سيم برق يا دوشاخه، ريخته شدن مايع روى 
دستگاه يا افتادن شىء در آن، قرار گرفنت در معرض باران 
يا رطوبت، عادى كار نكردن يا سقوط كردن دستگاه، بايد 

آن را سرويس كنيد.
• دستگاه را در معرض آب و رطوبت قرار ندهيد و از قرار دادن 

ظروف يا اشياء محتوى مايعات بر روى آن خوددارى مناييد.
• منبع آتش بدون پوشش مانند يك شمع روشن، را بر روى 

اين دستگاه قرار ندهيد.
• اين دستگاه را به يك پريز برق داراى اتصال به زمني وصل 

كنيد.
• مطمئن شويد كه حداقل ٢٠ سانتى متر فاصله بني 
روزنه خروجى هواى دستگاه و ديوار و غيره وجود دارد.

• مطمئن شويد كه حداقل ١٠ سانتى متر فاصله بني 
روزنه ورودى هواى دستگاه و ديوار و غيره وجود دارد.

• قبل از برداشنت درپوش عدسى، تصوير را منايش ندهيد.
 ممكن است كه درپوش عدسى در اثر گرما ذوب شده و 

باعث ايجاد سوختگى و جراحت شود.
 [Image On/Off] جهت قطع منايش تصوير، در طول منايش 

(تصوير روشن/خاموش) را  فشار دهيد.
• دستگاه يا كنترل از راه دور را درحاليكه باترى در آن است 
در مكانهايى مانند داخل ماشني با پنجره هاى بسته، در 
مقابل تابش مستقيم نور خورشيد، در مجاورت ورودى و 
خروجى كولر يا بخارى، يا در جاهاييكه دما باالتر از حد 
عادى است، قرار ندهيد.اين امر ممكن است سبب ايجاد 
تأثير منفى بر روى قطعات داخلى اين دستگاه شود و 

باعث نقص گرمايى يا آتش سوزى گردد.
• هنگام خارج كردن دوشاخه يا رابط برق، سيم را نكشيد.
 مطمئن شويد كه دوشاخه يا رابط برق را گرفته ايد، و 

بعد دوشاخه را از پريز بيرون بكشيد.
• صدا را از ابتدا بيش از حد بلند نكنيد.

 ممكن است صداى بسيار بلندى ايجاد شده و به بلندگو 
و يا شنوايى شما آسيب برساند. به عنوان يك اقدام 
احتياطى، قبل از خاموش كردن دستگاه ميزان صدا را 
كاهش داده و سپس بعد از روشن كردن آن به تدريج 

صدا را بلند كنيد.
 در هنگام استفاده از هدفون، ميزان صدا را بسيار بلند 

نكنيد.
• در صورت گوش كردن با ميزان صداى بلند در طوالنى 

مدت ممكن است تأثيرات نامطلوبى به شنوايى شما وارد 
شود.

• هنگام عدم استفاده از دستگاه، دوشاخه برق/رابط برق 
را از پريز خارج كنيد.

 در غير اينصورت خطر برق گرفتگى وجود دارد.
تور را بر روى چهارچرخه، پايه يا ميز بى ثبات قرار  • پروژ

ندهيد.
تور نشان داده شده  ه روى پروژ • از نوع منبع نيرويى 
نيد. اگر در مورد منبع نيروى موجود  است استفاده 

ت برق محلى خود  مطمئن نيستيد، با فروشنده يا شر
نيد. مشورت 

ه دوشاخه را  ى پريز ديوار قرار دهيد  تور را در نزدي • پروژ
رد. بتوان به آسانى خارج 

نيد. استفاده از سيم  نترل  • مشخصات كابل برق را 
برق نامناسب مى تواند موجب آتش سوزى يا برق گرفتگى 

شود.
تور عرضه مى شود با  ه به همراه پروژ  سيم برقى 
ه در آن خريدارى شده  شورى  شرايط منبع برق در 

سازگار است.
ار  • احتياط هاى زير را در هنگام كاركردن با دوشاخه ب

ببريد. عدم پيروى از اين اقدامات ممكن است سبب آتش 
سوزى يا برق گرفتگى شود.

نيد. ه گرد و خا گرفته است وارد ن - دوشاخه را به پريزى 
نيد. - دوشاخه را كامل وارد پريز 

- با دست هاى خيس به دوشاخه دست نزنيد.
• بار پريزهاى روى ديوار، كابلهاى رابط يا سيم هاى اتصال 

ن است موجب آتش سوزى يا برق  داخلى را زياد نكنيد. مم
گرفتگى شود.

ن است بر روى سيم برق پا  ه مم تور را در جايى  • پروژ
ن است موجب  ار مم گذاشته شود قرار ندهيد. اين 

ساييدگى يا آسيب به دوشاخه شود.
نيد. براى  ردن از پريز برق خارج  تور را قبل از متيز  • پروژ

ننده  نيد. از متيز  ردن از ي پارچه من دار استفاده  متيز 
نيد. هاى مايع يا گازى استفاده ن

تور را مسدود  اف ها و روزنه هاى روى محفظه پروژ • ش
نيد. اين روزنه ها موجب هواگيرى شده و از زياد گرم  ن

تور را بر روى  نند. پروژ تور جلوگيرى مى  شدن پروژ
اناپه، فرش يا سطوح نرم ديگر، يا در ي قفسه بسته 

ه هواگيرى مناسب تأمني شده باشد. قرار ندهيد مگر اين
• هرگز هيچ شيئى را در داخل شكاف هاى محفظه 

پروژكتور وارد نكنيد. 
 از ريخنت هر نوع مايع بر روى پروژكتور خوددارى كنيد.

رده و در شرايط زير سرويس  تور را از پريز برق خارج  • پروژ
ادر مجرب خدماتى بسپاريد: كردن را به 

ه سيم برق يا دوشاخه صدمه ديده يا فرسوده  - هنگامي
شده باشد.

- هنگاميكه مايع بر روى پروژكتور ريخته شده يا پروژكتور 
در معرض باران يا آب قرار گرفته باشد.

- اگر با دنبال كردن دستورالعمل هاى استفاده، پروژكتور 
ار  ند يا تغيير محسوسى در طرز  ار ن بطور عادى 

ايجاد شود، سرويس كردن الزم است.
- اگر پروژكتور سقوط كرده و محفظه آن آسيب ديده 

باشد.
٣



 

 

 

 
 

 

 

 

تور شامل تعداد زيادى قطعات شيشه  • اجزاء داخلى پروژ
ننده  تور است. المپ ش اى از قبيل عدسى و المپ پروژ

ست،  ند. اگر المپ ش ن است به آسانى بش است و مم
براى جلوگيرى از آسيب ديدگى توسط شيشه هاى 

سته شده، با احتياط به پروژكتور دست بزنيد و براى  ش
تعميرات با فروشنده يا نزدي ترين نشانى در صفحه ٦٥ 

متاس بگيريد.
تور بر روى سقف نصب شده است بايد  ه پروژ  هنگامي

ه درپوش المپ  ار برد چون هنگامي احتياط ويژه به 
وچ شيشه  ن است قطعات  برداشته مى شود مم
ه چنني قطعات  به پايني بيفتد. خيلى مراقب باشيد 

وچ شيشه اى وارد چشم ها يا دهان نشوند.
ن است  تور در حال استفاده است مم ه پروژ • هنگامي

ند.  تور گير  اغذ در فيلتر هوا در زير پروژ مواد يا 
ن است به اين صورت در فيلتر هوا  ه مم هرچيزى را 

نيد  نيد. هرگز سعى ن تور خارج  ند از زير پروژ گير 
نيد. ه المپ را فوراً بعد از استفاده خارج 

ارى موجب سوختگى جدى خواهد شد. قبل  • اجنام چنني 
نيد و برطبق  ردن المپ، منبع برق را خاموش  از خارج 

مدت زمان تعيني شده در صفحه ٥٨ منتظر مبانيد تا 
امالً خن شود. المپ 

• ي المپ جيوه با فشار داخلى زياد به عنوان منبع نورى 
ن  تور استفاده شده است. المپ هاى جيوه مم پروژ

سنت صداى بلندى ايجاد كنند. با  است در هنگام ش
دنبال كردن نكات زير با المپ پروژكتور كار كنيد.اگر اين 
ن است موجب آسيب شخصى  نكات رعايت نشوند، مم

يا مسموميت شود.
- از وارد آمدن ضربه يا فشار و آسيب به المپ 

جلوگيرى كنيد.
- با انقضاى تاريخ مصرف المپ از آن استفاده نكنيد. با 
انقضاى تاريخ مصرف المپ، احتمال شكسنت المپ 

ه پيام تعويض المپ منايان شد،  افزايش مى يابد. هنگامي
نيد. هرچه زودتر المپ را با ي المپ جديد تعويض 

- گازهاى داخل المپ هاى جيوه حاوى بخار جيوه هستند. 
ست، براى جلوگيرى از استنشاق  اگر المپ ش

سنت المپ منتشر مى شوند  ه هنگام ش گازهايى 
يا در متاس قرار گرفنت آنها با چشم ها يا دهان، اتاق را 

نيد. تهويه 
- هنگاميكه پروژكتور در حال استفاده است، براى 

جلوگيرى از استنشاق گازهايى كه هنگام شكسنت 
المپ منتشر مى شوند يا در متاس قرار گرفنت آنها با 

چشم ها يا دهان، صورت خود را نزديك پروژكتور نياوريد.
- اگر المپ شكست و نياز به تعويض آن بود، جهت 

تعويض المپ با محل خريدارى يا نزديك ترين نشانى 
ارائه شده در صفحه ٦٥ متاس بگيريد. اگر المپ 

ن است در  سته مم ست، قطعات شيشه ش ش
تور پخش شود. داخل پروژ

تور بر روى سقف نصب شده است  ه پروژ - هنگامي
ه درپوش  ار برد چون هنگامي بايد احتياط ويژه به 
وچ  ن است قطعات  المپ برداشته مى شود مم
تور را متيز يا المپ  شيشه به پايني بيفتد. اگر پروژ
ه چنني  نيد، خيلى مراقب باشيد  را تعويض مى 
وچ شيشه اى وارد چشم ها يا دهان  قطعات 

نشوند.
 در صورت شكسنت المپ و استنشاق گاز جيوه يا وارد 
شدن شيشه شكسته در چشم ها و دهان يا در صورت
مشاهده هرگونه بيمارى ديگرى فوراً با پزشك مشورت 

كنيد.
 عالوه بر اين، به مقررات محلى خود در مورد قوانني 

مربوط به دور انداخنت المپ توجه كرده و آن را در سطل
زباله نريزيد.

• اگر جريان زياد برق وجود دارد، به دوشاخه برق دست نزنيد،
در غير اين صورت خطر برق گرفتگى افزايش مى يابد.

نيد. تور را متيز  بار داخل پروژ • هر چند وقت ي
ن  تور براى مدت طوالنى متيز نشود، مم  اگر داخل پروژ
است گردوغبار جمع شده و موجب آتش سوزى يا برق 
گرفتگى شود. با فروشنده خود يا نزدي ترين نشانى 

ه در صفحه ٦٥ ارائه شده است متاس گرفته تا حداقل
تور متيز شود. براى اين خدمات ي بار در سال داخل پروژ

هزينه دريافت مى شود.
ه باترى دارد، نيد  نترل از راه دورى استفاده مى  • اگر از 
ان دور نگه داريد. باتريها  ود اين باترى ها را از دسترس 

بسيار خطرناك بوده و بلعيدن آنها ممكن است باعث 
خفگى شود.

 اگر باترى ها بلعيده شدند، فوراً به پزشك مراجعه كنيد.
• هنگام تعويض باترى ها، احتياط هاى زير را اجنام دهيد.

ه باترى ها خالى شدند آنها را تعويض  - به محض اين
نيد.

نند، مايع باترى را با ي پارچه - اگر باترى ها نشت مى 
نيد. اگر مايع باترى با دستهايتان متاس پيدا  نرم پا 

كرد، فوراً آنها را بشوييد.
- باترى ها را در معرض گرما يا شعله قرار ندهيد.

- باترى هاى استفاده شده را برطبق مقررات محلى به دور
بيندازيد.

نيد  تور استفاده منى  - اگر به مدت طوالنى از پروژ
نيد. باترى ها را خارج 

تور نايستيد يا اشياء سنگني را روى آن قرار  • روى پروژ
ندهيد.
٤



استفاده و نگهدارى 
توصيه هاى زير را به منظور جلوگيرى از هر گونه نقص فنى و آسيب ديدگى مورد توجه قرار دهيد.

نكاتى در مورد استفاده و هدارى
• از اين دستگاه در محدوده دماى كاركرد و نگهدارى 
مشخص شده در اين دفترچه راهنما استفاده كنيد.

• دستگاه را در مكانى كه در آن امكان لرزش و تكان است 
قرار ندهيد.

• دستگاه را در مجاورت تلوزيون، دستگاههاى تصويرى يا 
راديويى كه موجب ايجاد ميدانهاى مغناطيسى مى شود 

قرار ندهيد.
 اين امر باعث ايجاد تأثيرات منفى در پخش صوتى 

و تصويرى دستگاه شده، و ممكن است باعث نقص در 
كاركرد دستگاه نيز شود. در صورتيكه اين عالئم رخ دهد، 
پروژكتور را دورتر از تلويزيون، راديو و دستگاههاى تصويرى 

قرار دهيد.
• دستگاه را در مكانهاى شيب دار نصب نكنيد.

• دستگاه را در حني پخش جابجا نكنيد.
 اين امر ممكن است باعث تخريب ديسك يا ايجاد نقص در 

دستگاه شود.
• از استفاده و نگهدارى اين دستگاه در مكانهايى كه مملو 
از دود سيگار و يا ديگر دودها است، يا اتاقهايى كه مملو 

از گرد و غبار است، خوددارى كنيد.
 اين امر ممكن است كيفيت تصوير را كاهش دهد.
• با دست هاى برهنه به عدسى منايش دست نزنيد.

 در صورتيكه اثر انگشت يا عالئمى روى عدسى ايجاد شود، 
تصوير واضح منايش داده منى شود. مطمئن شويد در زمان 

عدم استفاده از عدسى درپوش آن را در جاى خود قرار داده ايد.
• EPSON هيچ گونه مسئوليتى را در قبال آسيبهاى ناشى 

از خرابى المپ يا پروژكتور كه خارج از محدوده حتت 
پوشش شرايط ضمانتى شما باشد، بر عهده منى گيرد.

بخار
در صورتيكه اين دستگاه را از يك مكان سرد به يك اتاق 
گرم انتقال دهيد، يا، در صورتيكه اتاقى كه دستگاه در 

آن نصب شده است به سرعت گرم شود، ممكن است در 
درون دستگاه و يا روى عدسى بخار (رطوبت) ايجاد شود. 
ايجاد بخار نه تنها باعث كاركرد نادرست مانند ضعف 

كيفيت تصوير مى شود، بلكه به ديسك/يا ساير قسمتها 
آسيب وارد مى كند. به منظور جلوگيرى از ايجاد بخار، 

اين دستگاه را تقريباً يك ساعت قبل از استفاده در اتاقى 
كه بايد استفاده شود، قرار دهيد. اگر به طور اتفاقى بخار 

ايجاد شد، سوييچ اصلى نيرو را روشن كرده و يك يا دو 
ساعت قبل از استفاده منتظر مبانيد. در طول اين زمان از 

المپ استفاده نكنيد.

المپ
در اين دستگاه از يك المپ جيوه اى با فشار درونى باال به عنوان منبع 

نور استفاده مى شود. المپهاى جيوه اى داراى ويژگيهاى زير هستند.
• روشنايى المپ هر زمان كه عمر مفيد مجاز المپ به 

پايان برسد، كاهش مى يابد.
• در صورتيكه عمر مفيد المپ پايان يابد، ممكن است ديگر 
روشن نشود، يا در اثر يك ضربه، خرابي، يا انقضاى تاريخ 

مصرف المپ با صداى بلندى بتركد.
• بسته به تفاوت منحصر به فرد هر المپ و شرايط استفاده، 

تفاوت قابل مالحظه اى در مدت زمانى كه به طول مى اجنامد 
تا عمر مفيد المپ به پايان برسد وجود دارد.

 براى جلوگيرى از اين حالت، از قبل يك المپ جايگزين را 
آماده كنيد.

• قابليت تركيدگى المپ زمانى كه تاريخ مصرف المپ 
منقضى مى شود افزايش مى يابد.

 هنگاميكه پيام تعويض المپ ظاهر شد، فوراً المپ را با 
المپ جديدى تعويض كنيد.

LCD صفحه
• اگرچه صفحه كريستال مايع با بهره گيرى از عالى ترين 
و دقيق ترين فناورى ساخته شده است، اما ممكن است 
تعدادى پيكسل سياه، يا پيكسلهايى كه هميشه به 
رنگهاى قرمز، آبي، سبز مى درخشند ببينيد. همچنني 

ممكن است خطوطى را با رنگ و روشنايى غيرعادى 
مشاهده كنيد.

 اين موارد از ويژگيهاى عادى صفحه هاى كريستال مايع 
به شمار مى آيند، و اين نشان دهنده هيچ گونه نقصى 
در كاركرد دستگاه منى باشد. اين نكته را در نظر داشته 

باشيد.
• دستگاه را درحال منايش يك تصوير ثابت براى مدت 

طوالنى رها نكنيد.
 ممكن است اثر تصوير باقى مباند (سوختگى صفحه). مى 

توانيد با خاموش كردن جريان نيرو و رها كردن پروژكتور 
براى مدتي، از سوختگى صفحه جلوگيرى كنيد. اگر 

سوختگى صفحه ناپديد نشود، جهت راهنمايى با 
فروشنده خود متاس بگيريد.  صفحه ٦٥
٥



هنگام جابجايى دستگاه
• مطمئن شويد درپوش عدسى را محكم سر جاى خود 

قرار داده ايد.
• ديسك را برداشته و سينى ديسك را ببنديد.

• پروژكتور را به شكلى كه در تصوير زير نشان داده شده 
است جابجا كنيد.

 مراقب باشيد با دستهايتان به تورى كه بلندگو را 
پوشانده است صدمه نزنيد.

 

موارد احتياطى حمل و نقل
• قطعات ظريف و شيشه اى بسيارى در اين دستگاه 

استفاده شده است. به منظور جلوگيرى از ضربه خوردن 
در طول حمل و نقل، از جعبه و بسته بندى محافظى كه 

در هنگام خريد دريافت كرده ايد دوباره استفاده كنيد.
 در صورتيكه بسته بندى اوليه را نداريد، سطوح خارجى 

اين دستگاه را به منظور حفاظت در برابر ضربات با 
مواد ضربه گير محافظت كنيد، و آن را داخل يك جعبه 
محكم قرار دهيد و مطمئن شويد كه به طور واضح بر 
روى آن برچسب حمل و نقل وسائل ظريف و شكستنى 

زده شده باشد.
• كالهك عدسى را برداشته و آنرا بسته بندى كنيد.

• در صورتيكه براى حمل دستگاه از خدمات پيك استفاده 
مى كنيد به آنها اطالع دهيد اين بسته حاوى دستگاه 

ظريفى بوده و بايد با دقت حمل شود.
* ضمانت شما آسيبهايى را كه در طول حمل به اين 

محصول وارد مى شود در برمنى گيرد.

حق كپى
• اين دستگاه مجهز به حفاظت در برابر كپى 

Macrovision است. حق امتياز اين فن آورى حفاظت 

در برابر كپى متعلق به شركت Macrovision آمريكا، 
و ديگران است. استفاده از اين فناورى نياز به گواهى 
 Macrovision دارد. شركت Macrovision از شركت

استفاده از اين فن آورى را مگر در موارد محدود اهداف 
مورد نظر خود، شامل استفاده در خانه، مجاز منى داند. 
بعالوه، تعمير كردن، بازكردن قطعات و بررسى نادرست 

فنى اين محصول ممنوع مى باشد.
• تكثير اين ديسك به منظور پخش، منايش عمومى، اجراى 

موسيقى عمومى، كرايه دادن (بدون در نظر گرفنت 
خسارت، پاداش، يا فقدان آن) بدون كسب اجازه از مالك 

حق كپى، اكيداً ممنوع مى باشد.
٦



انواع ديسك خواندنى
ديسكهاى زير قابل پخش هستند.

CD صوتىDVD تصويرى

CD تصويرى/SVCD (سوپر CD تصويرى)

                    
PBC (كنترل پخش) مجهز به CD تصويرى 

(نسخه ٢٫٠ سازگار)
CD-R/CD-RW

فقط ديسكهايى را كه در قالبهاى زير ضبط شده اند مى 
توان تكثير كرد.

• قالب خودكار (كامل شده)
• قالب CD تصويرى

SVCD قالب •
• ديسكهاى JPEG ،MP3/WMA مطابق با استانداردهاى 

ISO9660 ضبط شده اند.

DVD-R/DVD-RW

فقط ديسكهايى را كه در قالب DVD تصويرى (كامل 
شده) ضبط شده اند مى توان تكثير كرد.

• اگر كد منطقه اى ديسك با برچسب كد منطقه اى 
كه در كنار اين دستگاه قرار دارد مطابقت نكند فيلم 

هاى DVD را منى توانيد پخش كنيد.
• اجرا و كيفيت آهنگ CD ها با كنترل كپى كه با 

استاندارد ديسك فشرده (CD) مطابقت منى كند از 
سوى اين دستگاه ضمانت منى شود CD. هايى كه با 
استاندارد CD مطابقت دارند داراى عالمت آرم ديسك 

فشرده زير مى باشند. آنچه را كه در بسته بندى ديسك 
صوتى منايش داده مى شود بررسى كنيد.

 
• اين دستگاه با قالبهاى سيگنال تلوزيون NTSC ،PAL و 

SECAM مطابقت دارد.

• در مورد SVCD و DVD و CD تصويرى، عملكردهاى 
پخش ممكن است با توجه به اهداف سازندگان نرم افزار 
متفاوت باشد. هنگامى كه اين دستگاه در حال پخش 
محتويات يك ديسك مطابق با اهداف سازنده نرم افزار 

است، برخى از عملكردهاى خاص در صورت اجرا، كار منى 
كنند. به اطالعات كاربر ضميمه ديسكى كه در حال 

پخش است مراجعه كنيد.

،DVD-R ،CD-R بسته به چگونگى ضبط يك •
DVD-RW يا كثيف بودن، لكه، خراش، يا تاب داشنت 

ديسك، بعضى از ديسكها قابل خواندن نيستند، يا 
پخش آنها مدتى به طول مى اجنامد.

• فقط صداى ديسكهاى زير را مى توان پخش كرد.
•CD-EXTRA•CD-G •MIX-MODE CD

•CD TEXT

انواع ديسك غيرقابل خواندن
• ديسكهاى زير قابل پخش نيستند. اگر اين ديسكها را 
اشتباهاً پخش كنيد صدايى كه ايجاد مى شود ممكن 

است به بلندگو آسيب برساند.
VR ضبط شده در قالب DVD-R/DVD-RW •

DVD-ROM•CD-ROM•PHOTO CD•
DVD+R•DVD+RW•DVD-RAM•

•DVD•SACD•DVD-R DL صوتي

• ديسكهاى گرد با قطرى به غير از ٨ سانتى متر يا 
١٢سانتى متر

• به ويژه ديسكهاى غير دايره اى (قلبي، چندضلعى شكل، 
و غيره)

كاركردن با ديسك
• با دستان برهنه طرف پخش ديسك را ملس نكنيد.

• مطمئن شويد در صورت عدم استفاده از ديسك آنرا در 
جلد خود قرار داده ايد.

• ديسكهاى خود را در مكانهايى كه داراى رطوبت باال هستند 
يا در مقابل تابش نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد.

• در صورتيكه سطح پخش ديسك با گرد و غبار و اثرات 
انگشت كثيف شده باشد، ممكن است كيفيت صدا 
و تصوير كاهش يابد. اگر سطح پخش ديسك كثيف 
باشد به آرامى آنرا با يك پارچه خشك نرم از مركز به 

سمت بيرون متيز كنيد.

• از مواد پاك كننده اى مانند بنزين، يا مواد ضد 
الكتريسته اى كه براى دستگاههاى ضبط آنالوگ 

طراحى شده اند، استفاده نكنيد.
• هيچ كاغذ يا برچسبى را روى ديسك نچسبانيد.

در باره ديسك ها
٧



جلو

• روزنه هاى ورود هوا 
 صفحه ٥٦

• سوييچ اصلى نيرو
 صفحه ١٣

• درگاه ورودى نيرو 
 صفحه ١٣

•عدسى منايش

• درگاه Video input (ورودى ويدئو) 
 صفحه ٣٧

•درگاه نورى Audio Out (خروجى صدا)  صفحه ٤٠•پوشش عدسي ها  صفحه ١٣

• چگونگى باز كردن درپوش رابط
اينجا را فشار دهيد تا باز شود

•درگاه خروجى ساب ووفر  صفحه ٤٠
 (S-Video ورودى) S-Video input درگاه •

 صفحه ٣٨
•درگاه ورودى صوتى  صفحه ٣٧، ٣٨

نترل از راه دور  • ناحيه دريافت نور 
 صفحه ١١

پشت

• پنجره منايش 
 صفحه ١٤

•سينى ديسك  صفحه ١٤
• دكمه باز كردن/بسنت 

 صفحه ١٤

•بلندگو

• فيش هدفون  صفحه ٣٩

نترل از راه دور  • ناحيه دريافت نور 
 صفحه ١١

•روزنه هاى خروج هوا
c احتياط:

روزنه هاى خروجى هوا را 
مسدود نكنيد، و به اين قسمت 

بالفاصله بعد از منايش، يا در 
حني منايش دست نزنيد، چون داغ 

است.

• قفل باز كردن پوشش المپ 
 صفحه ٥٨

•بلندگو

نام قطعات
٨



قسمت فوقانى

•دكمه هاى پرش  صفحه ١٨

(Play/ دكمه توقف/پخش •
(Pause  صفحه 

١٤ و١٧

 (Source) دكمه منبع •
 صفحه ٣٨

• حلقه فوكوس  
 صفحه ١٥

•پيچ افقى تغيير عدسى  صفحه ١٥

• حلقه بزرگ منايي 
 صفحه ١٥

• پيچ عمودى تغيير 
عدسى  صفحه ١٥

• پوشش المپ 
 صفحه ٥٨

• نشانگر تصوير 
 (Image غيرفعال

(Off  صفحه 

١٣، ١٦، ٥٣

• نشانگر تصوير 
  (Image On) فعال

 صفحه ٥٣

• دكمه تصوير فعال/
(Image On/ غيرفعال
(Off  صفحه ٢٣

 (Break) دكمه قطع •
 صفحه ١٩

• دكمه هاى تنظيم 
ميزان صدا 
(Volume)

 صفحه ١٥

 (Stop) دكمه توقف •
 صفحه ١٦

(Power) مه نيرو • د
 صفحه ١٣

• نشانگر منايش وضعيت
 صفحه ٥٢
٩



 

١

١

نترل از راه دور

نترل از راه دور • ناحيه انتشار نور 

عملكردهاى دستى

•سوييچ تغيير وضعيت عددى/عملكردى، صفحه  ١٧ ،٢١

دكمه هايى كه در حني پخش از آنها تفاده
مى شود

وعملكردهاى مفيد

دكمه هايى كه در هنگام تنظيم 
صدا از آنها استفاده مى شود

دكمه هايى كه در هنگام تنظيم يا 
بررسى منايش از آنها استفاده مى شود

 دكمه هايى كه هنگام تنظيم منايش 
DVD از آنها استفاده مى شود

  صفحه ١٦
  صفحه ١٤

 صـ ٣٥ صـ ٣٤

 صـ ١٩ صـ ٥٥

 صـ ٢٨ صـ ٢٠

 صـ ٤٢ صـ ٤١

 صـ ٤٨، ٥٠

 صـ ٣٠، ٣١

 صـ ١٨ صـ ٣٦

 صـ ١٤، ١٦

 صـ ١٧، ١٨

 صـ ٧ صـ ١٧

 صـ ٨ صـ ١٨
 صـ  صـ ١٦

٢١، ٢٢
 صـ ٢١، ٢٢

 صـ  صـ ٤٣
٢٢، ٤٤

 صـ ٢١

 صـ ٢١

 صـ ٣٢

 صـ ٣٣

 صـ ٣٣

 صـ ١٩

 صـ ١٩

 صـ ١٥

 صـ ٤١

 صـ ٥٠

 صـ ٤٨

 صـ ٥٠،٤٨

 صـ ٣٨

 صـ ٢٣
١٠



نترل از راه دور ردن  آماده 
جاگذارى باتريها

در زمان خريد، باتريها داخل كنترل از راه دور نصب نشده اند.قبل از استفاده، 
باتريهاى ارائه شده با اين دستگاه را جاگذارى كنيد.

١ ضامن عقبى كنترل از راه دور را فشار داده، و آنرا باال بياوريد.
٢ باتريها را در قطب صحيح خود جاگذارى كنيد.

٣ درپوش باترى را ببنديد.

٢ ١

نترل از راه دور وقفه اى رخ مى دهد ويا اگر بعد از مدتى  نش  Qنكته: اگر در وا
ند، احتماالً باترى ها خالى شده اند. باتريها را تعويض  ار منى  استفاده ديگر 
كنيد. دو باترى يدكى به اندازه AA (SUM-3) را جهت استفاده در مواقع مورد 

نياز آماده كنيد.

محدوده استفاده از كنترل از راه دور

تقريباً ٣٠°

٧ متر ٧ متر

محدوده قابل استفاده (افقى)

تقريباً ٣٠°

تقريباً ٣٠°
تقريباً ٣٠°

محدوده قابل استفاده (عمودى)

تقريباً ١٥°

تقريباً ١٥°

تقريباً ١٥°

٧ متر٧ متر
تقريباً ١٥°

 Q نكته: از تابش نور مستقيم خورشيد يا فلورسنت بر روى منطقه دريافت نور كنترل 
از راه دور جلوگيرى كنيد. ممكن است سيگنال كنترل از راه دور دريافت نشود.
١١



شروع 
سريع
مراحل پخش
هيچ نوع اتصاالت پيچيده اى مورد نياز نيست. حتى الزم نيست نوع تلوزيون را انتخاب كرده يا ورودى را تغيير دهيد.

به سادگى با دنبال كردن چهار مرحله زير از پخش DVD خود بر روى صفحه بزرگ لذت ببريد.
يك بلندگوى داخلى سازگار سيستم صوتى اصلى JVC نيز وجود دارد كه با وجود آن مى توانيد صداى دلنشني تر و طبيعى 

ترى را احساس كنيد.

پخش ديسك
 صفحة ١٤

تنظيم موقعيت منايش، 
اندازه، و ميزان صدا
  صفحة ١٥

قرار دادن در جلوى 
صفحه منايش.

 صفحة ١٣

وصل كردن سيم برق 
و روشن كردن سوييچ 

اصلى نيرو
 صفحة ١٣
١٢



شروع سريع
نصب
فاصله منايش و اندازه صفحه

دستگاه را در موقعيتى قرار دهيد كه تصوير را 
با بهترين اندازه بر روى پرده منايش دهد.١ 

فكلما أُبعدت هذه الوحدة عن الشاشة ،أصبحت 
الصورة املعروضة أكبر. 

هرچه اين دستگاه از صفحه دورتر باشد، تصوير 
منايش داده شده بزرگتر خواهد بود.

براى جزئيات بيشتر درباره فاصله منايش به 
 صفحه ٦٠ مراجعه كنيد.

با استفاده از پيچ تغيير عدسى مى توانيد موقعيت 
تصوير منايش داده شده را به صورت عمودى و افقى 

 صفحة ١٥ تنظيم كنيد. 

*مقادير استاندارد

اتصال سيم برق و روشن كردن سوييچ اصلى نيرو
 سوييچ اصلى نيرو را روشن كنيد.

 و نشانگر Image Off (تصوير غيرفعال) با نور ٣ 
نارجنى روشن مى شود.

لوازم جانبي

به رنگ نارجنى روشن مى شود

دستگاه را طورى قرار دهيد كه با صفحه موازى 
باشد.٢ 

صفحه منايش

در صورتيكه دستگاه موازى با صفحه منايش قرار نگيرد، خطوط 
عمودى تصوير در لبه هاى افقى صفحه منايش خم مى شوند.

پوشش لنز را برداريد.
 
١

هنگام خريد، درپوش عدسى به پروژكتور ضميمه 
نشده است.

سيم برق را وصل كنيد
 ٢
١٣



پخش ديسك
پخش ديسك و منايش

 را جهت باز كردن سينى ديسك 
فشار دهيد.١ 

صداى بيپى شنيده مى شود و المپ روشن مى شود.
همني عملكرد با استفاده از  كنترل از راه دور 

قابل اجرا مى باشد. 
برچسب آن به طرف باال باشد.٢ ديسك را طورى در سينى ديسك قرار دهيد كه 

هنگام استفاده از ديسكهاى ٨ سانتى متري، 
ديسك را در حفره مركزى سينى ديسك قرار دهيد.

 را جهت بسته شدن سينى ديسك 
فشار دهيد.٣ 

بسته به ديسك جاگذارى شده، عملكرد به شرح 
زير مى باشد.

بجز در مورد:  المپ منايش به طور خودكار 
روشن، و منايش شروع مى شود. پس از روشن شدن 
المپ چند ثانيه طول مى كشد تا تصوير منايشى 

به طور واضح منايان شود.
: جهت شروع پخش صوتى  را فشار 

دهيد. المپ منايش روشن منى شود. 
همني عملكرد با استفاده از  كنترل از راه دور 

قابل اجرا مى باشد. 
هنگامى كه يك منو منايش داده مى شود

   
   

 صفحه ٢١
 صفحه ٢٢
 صفحه ٢٣

Qنكته: وقتيكه از اين دستگاه در نواحى با ارتفاع بيش از 
 High Altitude Mode" ،١٥٠٠ متر استفاده مى شود

(حالت ارتفاع زياد)" را بر روى "ON" (روشن) تنظيم 
كنيد.  صفحة ٥١

     

پنجره منايش در طول پخش
پنجره منايش

هنگام پخش 

شماره بخش زمان پخش 
سپرى شده

هنگام پخش  

رقم املسار

هنگام پخش 

شماره 
آهنگ

زمان پخش 
سپرى شده

هنگام پخش 

زمان پخش 
سپرى شده

شماره 
آهنگ

هنگام پخش 

شماره گروهشماره پرونده
١٤



سريع
شروع 
ميزان صدا و تصوير در حال منايش را تنظيم كنيد.

تنظيم موقعيت منايش و ميزان صدا

تنظيم اندازه تصوير منايشى 
(حلقه بزرگنمايي) تنظيم فوكوس (حلقه فوكوس)

براى كاهش اندازه تصوير، به 
سمت "T" بپيچانيد. 

براى افزايش اندازه تصوير، 
به سمت "W" بپيچانيد. 

تصوير (تغيير عدسي)تنظيم موقعيت 
با استفاده از پيچ تغيير عدسى مى 
توانيد تصوير منايش داده شده را به 

سمت باال، پايني، چپ و راست، حركت 
دهيد. دامنه تغيير در منودار سمت راست 

منايش داده مى شود.
موقعيت منايش استاندارد 

(هنگامى كه پيچ تغيير عدسى در مركز 
قرار داده مى شود)

* تصوير را منى توان فراتر از 
محدوده هاى افقى و عمودى 

تعيني شده تغيير داد.
مثال)

هنگام ايجاد حداكثر تغيير 
به سمت چپ يا راست بر 

روى سطح افقى، دامنه 
عمودى تغيير تا ٣٦ درصد 
ارتفاع تصوير خواهد بود.

هنگام ايجاد حداكثر تغيير 
به سمت باال يا پايني بر 

روى سطح عمودى، دامنه 
افقى تغيير تا ١٧ درصد 
عرض تصوير خواهد بود.

دامنه تغيير قابل تنظيم تصوير از 
موقعيت منايش استاندارد

* در صورتيكه سطوح افقى و عمودى پيچ 
تغيير عدسى در مركز قرار داده شود، 

واضح ترين تصوير منايش داده مى شود.

به طرف 
باال حركت 

مى كند

به طرف 
پايني 

حركت 
مى كند به طرف 

چپ حركت 
مى كند

به طرف راست 
حركت مى كند

در صورتيكه دو عالمت روبروى 
هم قرار بگيرند، تصوير به 

مركز آورده مى شود.

(Volume (ميزان صدا))تنظيم ميزان صدا 
با استفاده از تابلوى كنترل با استفاده از كنترل از راه دور
١٥



را 

ى 
توقف پخش
     

 را فشار دهيد.

   بعد از توقف، در صورتيكه 
 را فشار دهيد، پخش از صحنه اى كه قطع شده 

است ادامه پيدا مى كند (resume (ازسرگيري)).

مواردى كه هنگام ادامه استفاده از عملكرد 
Resume (ازسرگيري) بايد مورد توجه قرار بگيرد

• حتى اگر  را فشار دهيد و جريان برق را قطع كنيد، 
با فشاردادن  پخش ادامه پيدا مى كند.

 Resume در موقعيت هاى زير منى توان از عملكرد •
(ازسرگيري) استفاده كرد.

- ديسك از سينى ديسك برداشته شود.
- دكمه  جهت قطع كردن برق و دكمه  جهت 

برقرارى مجدد برق فشار داده شود.
-  دوبار فشار داده شود.

- در صورتيكه سوييچ اصلى نيرو خاموش شود.
• از عملكرد Resume (ازسرگيري) منى توان در حني پخش 

برنامه يا پخش اتفاقى استفاده كرد.
• ممكن است قسمتى از فيلم كه از آجنا پخش ادامه پيدا 

مى كند كمى با قسمتى از فيلم كه در آجنا پخش 
متوقف شده است متفاوت باشد.

• زبان صوتي، زبان زيرنويس، و تنظيمات زاويه با توقف منايش 
همچنان حفظ مى شوند.

• در صورتيكه ديسك هنگام منايش منوى ديسك متوقف 
شود، ممكن است نتوان از عملكرد resume (ازسرگيري) 

استفاده كرد.

خاموش كردن دستگاه
١ ديسك را از سينى ديسك برداريد.

٢  را فشار دهيد.
مى شود و نشانگر "Image Off" (تصوير غير ٣ در صورتيكه المپ روشن باشد، المپ خاموش 

فعال) بر روى دستگاه اصلى به رنگ نارجنى 
چشمك مى زند (در طول خنك شدن).

 پيام "Now Cooling" (درحال خنك شدن) در پنجره 
صفحه منايش نشان داده مى شود. 

دستگاه به صدا در مى آيد. سوييچ اصلى نيرو ٤ زنگ تأييد دوبار به نشانه تكميل خنك شدن 
خاموش كنيد.

 اگر جهت خاموش كردن، فقط  را فشار دهيد، 
برق همچنان مصرف مى شود.

٥ پوشش المپ را تعويض كنيد.
 هنگامى كه از پروژكتور استفاده منى كنيد جهت 

حفاظت از عدسى در برابر گرد و غبار و آسيب 
ديدگي، درپوش عدسى را در جاى خود قرار دهيد.

Qنكتة: نشانگر Image Off (تصوير غيرفعال) به رنگ نارجن
چشمك مى زند تا نشان دهد عملكرد خنك كردن 

المپ داخلى در حال اجنام است. هنگام خنك شدن، 
دكمه هاى روى دستگاه و كنترل از راه دور غيرفعال 

هستند (تقريباً ٩ ثانيه).

c احتياط:
در طول خنك شدن، دوشاخه دستگاه را از پريز بيرون 

نكشيد يا آن را خاموش نكنيد زيرا اين كار باعث كاهش 
عمر المپ مى شود.
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شروع سريع

از
و

ق

عملكردهاى اصلى در طول پخش
 اين به بعد عملكردها عمدتاً با استفاده از دكمه هاى كنترل از راه دور شرح داده مى شود. در جاييكه دكمه اى با عالمت مشابه روى دستگاه اصلى 

جود دارد، از آن دكمه مى توان جهت عملكرد مشابه استفاده كرد.

ثابت كردن موقت پخش (مكث)بل از عمليات، دكمه را روى موقعيت [Function (عملكرد)] تنظيم مناييد
     

 را در طول پخش فشار دهيد. 
• براى واحد پروژكتور،  را فشار دهيد.
• لبراى ادامه پخش،  را فشار دهيد. 

• هر بار كه  را فشار دهيد پخش/مكث انتخاب 
مى شود.

Qنكته:  نكات زير را هنگام مكث در طول منايش اساليد 
 مورد توجه قرار دهيد.

 - در صورتيكه بعد از مكث  را فشار دهيد، 
پخش از ابتداى پرونده بعدى شروع مى شود.

 - در منوى اصلى منى توانيد با استفاده از  
مكث كنيد.

جستجوى جلو/جستجوى 
عقب

   

 يا  را در طول پخش فشار دهيد.
• سرعت جستجوى جلو/جستجوى عقب از پنج سطح 

برخوردار است كه پس از هر بار فشردن دكمه ها تغيير 
مى كند. 

• جهت برگشت به پخش عادى  را فشار دهيد. 
• براى واحد اصلي،  يا  را فشرده نگه داريد. در 

داريد، سرعت  فشرده نگه  صورتيكه  يا  را 
جستجوى جلو/عقب از ٥ برابر به ٢٠ برابر افزايش مى يابد.

Q نكته:    هنگام جستجوى 
جلو/عقب، صدا پخش منى شود. هنگام 
جستجوى جلو/عقب، صدا به طور متناوب پخش 

مى شود.
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١٠ قبل از عمليات، دكمه را روى موقعيت [Function (عملكرد)] تنظيم مناييد موقعيت  از  مجدد  پخش 
قبل ثانيه 

 را در طول پخش فشار دهيد.

Qنكته: • بسته به نوع ديسك، ممكن است اين عمليات 
قابل اجرا نباشد. 

 • منى توانيد به عنوان قبل برگرديد.

پرش
     

 يا  را در طول پخش فشار دهيد.
در صورتيكه يكبار در طول پخش آهنگ/بخش  را 

فشار دهيد، پخش به ابتداى آهنگ يا بخشى كه در حال
اجرا است برمى گردد. بعد از اين هر بار كه  را فش

دهيد، پخش به ابتداى آهنگ/بخش قبلى برمى گردد 
(به جز در)  پس از اين، بعد از هر بار فشردن 
 پخش به ابتداى بخش/آهنگ قبلى برمى گردد.

Qنكته: •  در طول پخش مى توانيد 
عملكردهاى پرش را اجرا كنيد.

 •   در طول پخش، تنها در
صورتى كه عملكرد PBC غيرفعال باشد 
مى توانيد عملكردهاى پرش را اجرا كنيد.
 •  همچنني مى توانيد جهت پرش 
در طول پخش از دكمه هاى  

استفاده كنيد. 
 • بسته به ديسك، عملكردهاى خاصى را من

توان اجرا كرد.

افزودن فرمي
  

 را در طول پخشى كه متوقف شده است فش
دهيد.

• هر بار كه  را فشار مى دهيد يك فرمي تكى افزوده
مى شود. اين دستگاه فاقد عملكرد برگشت فرمي مى 

باشد. 
• جهت برگشت به پخش عادى  را فشار دهيد.
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شروع سريع
پخش با حركت كند
  

١ هر جا كه مايليد فيلم به طور آهسته پخش 
شود  را فشار دهيد. تصوير متوقف مى 

شود.
٢  را فشار دهيد. 

• سرعت پخش داراى ٥ سطح مى باشد كه با هر بار 
فشردن  تغيير مى كند. 

• پخش مجدد با حركت آهسته  را مى 
توان با فشردن  اجرا كرد. سرعت پخش داراى 

٥ سطح مى باشد كه با هر بار فشردن  تغيير 
مى كند. 

• جهت برگشت به پخش عادى  را فشار دهيد. 
• در طول پخش آهسته صدا پخش منى شود.

استفاده موقت از نور پروژكتور 
 Break) به عنوان روشنايى

(استراحت))
      

در صورتى كه بخواهيد در اواسط يك فيلم برخيزيد يا در 
حالى كه قدم مى زنيد نوشيدنى و يا غذا بخوريد و غيره، 

عملكرد استراحت مفيد مى باشد. تنها با فشردن دكمه  
مى توانيد ديسكى را كه در حال پخش مى باشد متوقف 

كرده تا برخاسته و چراغهاى اتاق را روشن كنيد.

 را در طول پخش فشار دهيد. 
• در حاليكه تصوير منايش داده شده محو مى شود، المپ منايش 

همچنان روشن باقى مى ماند.  در گوشه سمت راست 
پايني صفحه چشمك مى زند. 

• در صورتيكه پروژكتور بدون اجنام هيچ عملكردى در 
حالت استراحت باقى مباند، بعد از پنج دقيقه المپ 
خاموش مى شود. بعالوه، پس از گذشت ٣٠ دقيقه، 

پروژكتور به طور خودكار خاموش مى گردد. 
•  را فشار دهيد تا به حالت قبل از فشردن دكمه 

استراحت برگردد. اگر جريان نيرو قطع شود،  فشار 
دهيد تا دوباره جريان برقرار شود.

Qنكته: • عملكردها در زمانى كه ديسك در حال منايش 
است قابل اجرا منى باشند. 

 • در صورتيكه هر يك از دكمه هاى زير را فشار 
دهيد، حالت استراحت لغو شده و عملكرد دكمه 

اى را كه فشرده ايد اجرا مى شود.
  ،  ،  ،  ،   

انتخاب كيفيت تصوير متناسب 
 Color Mode) با شرايط اتاق

(حالت رنگ))
      

مى توانيد جهت مطابقت با روشنايى و شرايط ديگر اتاق 
خود كيفيت تصوير را انتخاب كنيد.

١  را فشار دهيد. 
نام حالت رنگى كه اخيراً انتخاب كرده ايد روى صفحه 

منايش داده مى شود.

٢ در حاليكه نام حالت رنگ منايش داده مى شود،  
را تا زمانى كه نام حالت رنگ دخلواه منايش داده شود 

مكرراً فشار دهيد. 
بعد از چند ثانيه انتظار، نام حالت رنگ محو شده و 

كيفيت تصوير تغيير مى كند.
مناسب جهت استفاده در 

اتاقهاى روشن

مناسب جهت استفاده در 
اتاق با پرده هاى كشيده 

(تنظيم پيش فرض)

مناسب جهت استفاده در 
اتاق با پرده هاى كشيده 

و چراغهاى خاموش

مناسب جهت استفاده در 
اتاقهاى كامالً تاريك

• در صورتيكه سالن منايش يا تاريكى سالن منايش 
انتخاب شود، فيلتر سينما EPSON به صورت خودكار 

عمل كرده و رنگ پوست افراد در تصوير به حالت 
طبيعى ترى در مى آيد. 

توقف موقت صدا 
(Mute (صامت))

 را در طول پخش فشار دهيد. 
• صداى پخش شده از بلندگوها، هدفون ها، و ساب 

ووفر قطع مى شود. 
•  را جهت برگشت به پخش عادى فشار دهيد. 

زمانى كه پروژكتور دوباره روشن شود ميزان صداى 
قبلى نيز حفظ شده است.
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ردهاي  عمل
پيشرفته
كسب مهارت در پخش
تغيير روشنايى صفحه منايش (Dimmer) (كاهش نور)

قبل از عمليات، دكمه را روى موقعيت  را فشار دهيد. 
[Function] (عملكرد) تنظيم مناييد

 
هنگاميكه دكمه  را فشار مى دهيد صفحه منايش تغييرات را به ترتي
زير منايش مى دهد. روشنايى صفحه منايش و روشنايى نشانگرها روى واحد 

اصلى، بر طبق آن تغيير مى كند.

روشنايى افزايش مى يابد.

روشنايى كاهش مى يابد.

هنگام پخش تاريك شده و هنگام توقف يا 
مكث روشن مى گردد.

• هنگامى كه يك  را وارد مى كنيد، اين عملكرد در دسترس Qنكته:
نيست، حتى اگر در حالت "DIMMER AUTO (كاهش نور خودكار)" 
تنظيم شده باشد. به حالت "DIMMER OFF (كاهش نور غيرفعال)"

تغيير مى يابد. 
•  در حالت آماده به كار، حتى با فشار دادن  هم منى توان روشنايى صفح

. منايش را تغيير داد. 
• هنگامى كه روشنايى تغيير داده مى شود، حتى بعد از خاموش 

شدن سوييچ اصلى نيرو نيز اين تغييرات باقى مى مانند.
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ردهاي 
عمل

شرفته
پي
DVD پخش از منوى

بعضى از  داراى يكى از منوهاى اصلى زير هستند كه در آنها ذخيره 
شده است.

• منوى اصلى: اگر عنوان هاى چندگانه (تصوير و صدا) ضبط شده باشند، اطالعات 
داخلى ديسك منايش داده مى شود. 

• منو: اطالعات ويژه پخش عنوان (فصل، زاويه، صدا، و منوهاى زيرعنوان) منايش داده 
مى شود. 

١ در طول پخش يا هنگام توقف  يا  را فشار دهيد.
٢ را فشار دهيد  و موردى را كه مى خواهيد ببينيد، 

انتخاب كنيد.
شما همچنني مى توانيد مستقيم با استفاده از دكمه هاى عددى شماره عنوان يا 

شماره بخش را انتخاب كنيد. 

هنگام استفاده از دكمه هاى عددى
ردى در موقعيت [١٢٣]، دكمه هاى زير  با قراردادن سوييچ تغيير وضعيت عددى/عمل

را فشار دهيد.

مثال)
←  :٥:                    ١٠ 

← ←  :١٥:  ←          ٢٠ 
 ← ←  :٢٥ 

ردى را به  هنگامى كه وارد كردن شماره ها خامته يافت، سوييچ دوحالته عددى/عمل
موقعيت [Function] (عملكردى) برگردانيد.

٣  را فشار دهيد.
ن است منو نداشته باشند. اگر منو ضبط  Q نكته: • برخى ديس هاى ويژه مم

رد. ردها را اجرا  نشده است، منى توان اين عمل
 • بسته به ديسك، پخش به طور خودكار شروع مى شود، حتى اگر 

.فشار داده نشود.
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پخش PBC (كنترل پخش)
 

ه روى آن "PBC (كنترل پخش) فعال شده" مشخص شده است  اگر CD تصويرى 
سينى ديسك قرار داده شود، صفحه منو منايش داده مى شود. شما مى توانيد صحن

يا اطالعاتى را كه مايل به ديدن آن هستيد از اين منو انتخاب كنيد.

١ هنگام پخش CD تصويرى داراى PBC، منوى زير منايش داده مى شود.

٢ موردى را كه مى خواهيد ببينيد با استفاده از دكمه هاى عددى انتخاب
كنيد.  صفحه ٢١

فهرست انتخاب شده منايش داده مى شود.

براى بازگشت به صفحه قبل/بعد از صفحه منو
/ را فشار دهيد. هنگامى كه صفحه منو منايش داده مى شود 

براى فراخوانى صفحه منو در طول پخش
هر بار  فشار داده شود، منو يك مرحله به عقب بر مى گردد. مكرراً تا زمانى كه منو

منايش داده شود  را فشار دهيد.

(PBC پخش بدون) براى پخش بدون استفاده از منو
با استفاده از هر يك از روش هاى زير پخش مى شود.

مه  ه مى خواهيد ببينيد با استفاده از د • هنگامى كه متوقف شد، شماره آهنگى را 
هاى عددى مشخص كنيد.

/ انتخاب كنيد  • هنگامى كه متوقف شد، شماره آهنگ را با استفاده از 
سپس  را فشار دهيد.

PBC فراخوانى صفحه منو هنگام پخش بدون
 يا  را فشار دهيد.

.  را براى توقف پخش دو بار فشار داده، سپس  را فشار دهيد 
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ردهاي 
عمل

شرفته
پي
MP3/WMA ،JPEG پخش
قبل از عمليات، دكمه را روى 
موقعيت [Function (عملكرد)]

تنظيم مناييد

  

١ MP3/WMA و پرونده هاى JPEG است، فهرست نام گروه/آهنگ 
(پرونده) زير منايش داده مى شود.

٢  را فشار دهيد و گروه را انتخاب كنيد.
٣ هنگامى كه  را فشار دهيد، اشاره گر به سمت فهرست نام (پرونده) 

آهنگ مى رود. هنگامى كه  را فشار دهيد، اشاره گر به سمت 
فهرست نام گروه برمى گردد.

٤  را فشار دهيد و آهنگ را انتخاب كنيد.
شما مى توانيد اين انتخاب را با استفاده از   نيز اجنام دهيد.

٥ براى شروع پخش  يا  را فشار دهيد.
هنگامى كه  را براى  فشار مى دهيد، پخش مداوم از پرونده 

انتخاب شده شروع مى شود (پخش منايش اساليد*). هنگامى كه  را فشار 
مى دهيد، فقط پرونده انتخاب شده منايش داده مى شود.

* در طول پخش منايش اساليد، هر پرونده تقريباً سه دقيقه منايش داده مى 

شود سپس پرونده بعد منايش داده مى شود. هنگامى كه پخش كل پرونده 
ار متوقف مى شود. ها كامل شد، منايش اساليد به طور خود

• انتخاب آهنگ با ورود شماره آهنگ توسط كليد هاى عددى امكان پذير مى 
باشد. در اين حالت، مرحله ٥-٣ غير ضرورى است.

Qنكته: هنگام پخش ديسكى كه تركيبى از انواع مختلف پرونده ها در آن ذخيره شده 
است (پرونده هاى MP3/WMA و پرونده هاى JPEG)، نوع پرونده اى را كه مى 

خواهيد پخش شود از منوى تنظيمات PICTURE (تصوير) "file type" (نوع 
پرونده) انتخاب كنيد.  صفحه ٤٤

(Image Off (تصوير غير فعال)) MP3/WMA هنگام پخش صوتى
امل شد و پخش صوتى آغاز گرديد،  را فشار دهيد. صداى بيپ  ه انتخاب منو  وقتي

ه تنها از پخش موسيقى  از دستگاه شنيده شده و المپ منايش خاموش مى شود به طوري
لذت خواهيد برد.

ه المپ خاموش مى شود و نشانگر  ردن مجدد المپ،  را فشار دهيد. وقتي براى روشن 
Image Off (تصوير غيرفعال) با رنگ نارجنى چشم مى زند، تنها با فشار دادن  المپ 

نيد تا نشانگر Image Off (تصوير غيرفعال) خاموش شود. مجدداً روشن خواهد شد. صبر
٢٣ "پخش JPEG ،MP3/WMA" ادامه دارد 



 

ى 
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قبل از عمليات، دكمه را روى موقعيت 
[Function (عملكرد)] تنظيم مناييد

ته هايى در مورد پخش ن
ه ديس خواندنى نباشد يا  ن است  ، مم • بسته به ضبط و مشخصات ديس

خواندن ديس مدتى به طول اجنامد.
ار مى رود بسته به تعداد گروه و آهنگ  ه براى خواندن ديس به  • مدت زمانى 

(پرونده ها) ضبط شده روى ديس متفاوت است.
• ترتيب منايش نام گروه/آهنگ (پرونده) يا ترتيب منايش آنها در صفحه منايش رايانه 

ن است متفاوت باشد. مم
ن است پخش با آنچه در روى ديس • هنگام پخش ديس هاى موجود در بازار، مم

شرح داده شده است متفاوت باشد.
ن است پخش تصاوير ثابت پرونده هاى MP3 مدتى به طول اجنامد. زمان سپر • مم
ه زمان شده تا شروع پخش منايش داده منى شود. بعالوه، بعضى اوقات وجود دارد 
ه پخش شروع شده است. سپرى شده دقيق منايش داده منى شود حتى هنگامي

ه اطالعات به دست آمده، ويرايش شده يا ذخيره شده با  ن است  • مم
استفاده از نرم افزار ويرايش تصوير رايانه، پخش نشود.

رار پخش براى ت
١ در طول پخش يا هنگام توقف  را فشار دهيد. 

ه در  رار همانطور  ه  را فشار مى دهيد، حالت ت هر بار 
ند. جدول زير نشان داده شده تغيير مى 

٢  را فشار دهيد.

MP3/WMA فقط پرونده هاى*

رار پخ ه پرونده هاى MP3/WMA روى ديس ضبط مى شوند، ت هنگامي
رد. را مى توان به صورت پخش برنامه ريزى شده و پخش اتفاقى اجرا 

رار حالت ت
منايش ديس

صفحه 
منايش

منايش 
پنجره 
منايش

گروه ٢گروه ١
آهنگB آهنگ Aآهنگ ٢آهنگ ١

رار آهنگ* ت
رار گروه ت
رار ديس ت

رار خاموش منايش داده ت
منى شود

منايش داده
منى شود

رار حالت ت
منايش 
صفحه 
منايش

منايش 
پنجره 
منايش

رار پخش انتخاب شد، آهنگ  ه ت هنگامي
ند رار مى   انتخابى را ت

ه در طول پخش برنامه  ليه آهنگ هايى را 
ليه آهنگ ها  ريزى شده تنظيم شده اند يا 

ند رار مى  را به صورت اتفاقى ت
رار خاموش منايش داده ت

منى شود
منايش داده
منى شود

رار موقعيت پخش ت
٢٤



ردهاي 
عمل

شرفته
پي
مشخصات پرونده هاى قابل پخش
جهت پخش CD-R يا CD-RW شامل پرونده هاى MP3/WMA يا JPEG با اين 

دستگاه، محتوى ديسك بايد با معيارهاى زير مطابقت داشته باشد.
MP3/WMA

سيستم پرونده: ISO9660 سطح ١ يا سطح ٢
ديسك هايى كه در قالب نوشتنى (UDF) ضبط شده اند قابل خواندن نيستند.

سرعت بيت: MP3: ٣٢ كيلوبيت در ثانيه تا ٣٢٠ كيلوبيت در ثانيه
WMA: ٦٤ كيلوبيت در ثانيه تا ١٦٠ كيلوبيت در ثانيه

منونه فركانس: ١٦ كيلوهرتز، ٢٢٫٠٥ كيلوهرتز، ٢٤ كيلوهرتز، ٣٢ كيلوهرتز، ٤٤٫١ كيلوهرتز، ٤٨ 
كيلوهرتز

فقط نويسه هاى انگليسى نيم پهنا. بايد دربرگيرنده اطالعات اضافى "mp3." يا  نام پرونده: 
"wma." باشد. متايز بني نويسه هايى كوچك و بزرگ اجنام منى شود.

شمارش گروه (پوشه): حداكثر تا ٩٩
شمارش آهنگ (پرونده): حداكثر تا ١٠٠٠

امكان پخش ديسك هاى ضبط شده چند جلسه اى وجود دارد. ديگر موارد: 
اين دستگاه با چند سرعت بيت (MBR) سازگار نيست: (پرونده اى كه شامل 

محتواى مشابهى است كه در چندين سرعت بيت مختلف كدگذارى شده است.)
JPEG

سيستم پرونده: ISO9660 سطح ١ يا سطح ٢
ديسك هايى كه در قالب نوشتنى (UDF) ضبط شده اند قابل خواندن نيستند.
 ".jpeg" يا ".jpg" فقط نويسه هاى انگليسى نيم پهنا. بايد داراى پسوند پرونده نام پرونده: 

باشد. متايز بني نويسه هايى كوچك و بزرگ اجنام منى شود.
تعداد كل پيكسل ها: تصاوير با پيكسل هايى تا اندازه ٨١٩٢×٧٦٨٠ قابل خواندن هستند.با 
وجود اين، از آجنا كه توليد مجدد پرونده ها با قدرت تفكيك زياد پيكسل هاى 

٦٤٠×٤٨٠ وقت گير است، توصيه شده است كه تصاوير با پيكسل هاى ٦٤٠×٤٨٠ 
ذخيره شوند.

شمارش گروه (پوشه): حداكثر تا ٩٩
شمارش آهنگ (پرونده): حداكثر تا ١٠٠٠

ديگر موارد: امكان پخش ديسك هاى ضبط شده چند جلسه اى وجود دارد.
فقط JPEG خط مبنا پشتيبانى مى شود.

پرونده هاى JPEG تك رنگ قابل خواندن نيستند.
JPEG پيش رونده و JPEG متحرك پشتيبانى منى شوند.

داده هاى JPEG با دوربني ديجيتال ساخته شده و مطابق با استاندارد DCF (قانون 
طراحى براى سيستم پرونده دوربني) پشتيبانى مى شوند. هنگامى كه عملكردهاى 
مشخصى از دوربني ديجيتال مانند چرخش خودكار استفاده شود، احتمال دارد كه 

داده ها مطابق با استاندارد DCF نباشند. در اين حالت، پخش امكان پذير منى باشد.

     
در طول پخش، بخش يا شماره آهنگى را كه مايل به پخش آن هستيد با فشار دكمه 

هاى عددى انتخاب كنيد.
 "هنگام استفاده از دكمه هاى عددى" صفحه ٢١

Q نكته: •   هنگام توقف يا هنگام پخش با PBC غيرفعال 
استفاده مى شود.

 •    همچنني هنگام توقف استفاده مى شود.
 • بسته به ديسك، عملكردهاى خاصى را منى توان اجرا كرد.

پخش با انتخاب بخش يا شماره آهنگ
 

٢٥



زمان تعيني شده پخش (جستجوى زمان)
قبل از عمليات، دكمه را روى موقعيت 

[Function (عملكرد)] تنظيم مناييد

   
شما مى توانيد از يك زمان مشخص پخش كنيد. بسته به ديسك، موقعيت نقطه 

شروع با توجه به موارد زير تغيير مى كند.
 زمان سپرى شده از شروع عنوان

   زمان اجرا بعد از حالت توقف: زمان سپرى شده از 
شروع ديسك

زمان اجرا در طول پخش: زمان سپرى شده از شروع آهنگ در حال پخش

نوار منوى زير منايش داده مى شود.١ در طول پخش يا هنگام توقف  را دو بار فشار دهيد. 
نوار وضعيت

نوار منو

•  اين عملكرد فقط در طول پخش استفاده مى شود.
•    هنگام پخش با استفاده از عملكرد PBC قابل استفاده 

نيست.

٢  را فشار دهيد تا اشاره گر به  برسد.
٣  را فشار دهيد.

٤ زمان را با استفاده از دكمه هاى عددى وارد كنيد.
•  زمان شروع با ساعت/دقيقه/ثانيه مشخص مى شود. شما 

مى توانيد در صورت متايل از دقيقه/ثانيه صرف نظر كنيد.
•    موقعيت شروع به دقيقه/ثانيه مشخص 

مى شود.
وارد كردن زمان

مثال) 
جهت پخش از ٠ ساعت، ٢٣ دقيقه، و ٤٥ ثانيه

ردى را در موقعيت [١٢٣] تنظيم كنيد. سوييچ تغيير وضعيت عددى/عمل
دكمه هاى عددى را به ترتيب  ← ← ← ← 

را فشار دهيد.
اگر اشتباه كرديد،  را فشار دهيد و شماره غلط را حذف كنيد، سپس 

شماره صحيح را مجدداً وارد كنيد.
هنگامى كه وارد كردن شماره ها خامته يافت، سوييچ تغيير وضعيت عددى/

ردى را به موقعيت [Function (عملكردى)] برگردانيد. عمل

 

٥  را فشار دهيد.

٢٦
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٦  را يك بار فشار دهيد تا خط منو ناپديد شود.
Q نكته: • اگر زمان سپرى شده در طول پخش با  در پنجره منايش، منايش داده 

نشود، اين عملكرد كار منى كند.
 •  همچنني ممكن است تعدادى از ديسك ها داراى ممنوعيت 

جستجوى زمان باشند.
 (letterbox) نوار وضعيت هنگام پخش  به حالت سينمااسكوپ • 
پخش منى شود. هنگامى كه منايش نوار وضعيت ضرورى باشد، عملكردها 

را در اين حالت مى توان تنظيم كرد، براى بازگشت نسبت تصوير به 
حالت عادى  را فشار دهيد. براى بازگشت به نسبت تصوير قبل  

را فشار دهيد.
 • هنگام پخش در حالتهاى پخش برنامه ريزى شده يا پخش نامنظم، اين 

عملكرد كار نخواهد كرد.

(A-B تكرار پخش) تكرار پخش صحنه مورد عالقه
   

محدوده پخش (نقطه شروع تا نقطه پايان) را از نوار منو در طول پخش تنظيم كنيد.

نوار منوى زير منايش داده مى شود.١  را دو بار در طول پخش فشار دهيد..

•  هر جا كه ممكن باشد مى توان از اين عملكرد در طول پخش 
استفاده كرد.

•   هنگام پخش با استفاده از عملكرد PBC قابل استفاده 
نيست. 

٢  را فشار دهيد تا اشاره گر به  برسد.
٣  را فشار دهيد.

شما همچنني مى توانيد ديگر حالتهاى تكرار را از اين قسمت انتخاب كنيد. ٤  را فشار دهيد، سپس  را انتخاب كنيد. 
ديگر حالتهاى تكرار  صفحه ٢٨ 

را فشار دهيد.٥ هنگامى كه به صحنه يا آهنگ مورد نظر بعنوان نقطه شروع رسيديد،  
مناد نوار منو به  تغيير پيدا مى كند. 

را فشار دهيد.٦ هنگامى كه به صحنه يا آهنگ مورد نظر بعنوان پايان شروع رسيديد،  
مناد نوار منو به  تغيير پيدا مى كند و  در پنجره منايش واحد 

اصلى منايش داده مى شود. پخش از A تا B شروع مى شود.

قبل از عمليات، دكمه را روى موقعيت 
[Function (عملكرد)] تنظيم مناييد
٢٧ "تكرار پخش صحنه مورد عالقه (تكرار پخش A-B)" ادامه دارد 



ر 
 

ه 
تكرار پخش (پخش مجدد)

٧  را يك بار فشار دهيد تا خط منو ناپديد شود.
B تا A براى حذف پخش

براى حذف پخش A تا B، يكى از كاركردهاى زير را اجنام دهيد.
• براى منايش نوار منو،   را انتخاب كنيد سپس  را دو بار فشار دهيد.

•  را فشار دهيد.
• سوييچ روشن/خاموش را در واحد اصلى خاموش كنيد.

 Q نكته: • شما منى توانيد محدوده اى را تعيني كنيد كه شامل چند عنوان يا آهنگ 
باشد.

 • "تكرار A تا B" در زمان هاى زير منى تواند اجرا شود. 
  - در طول پخش برنامه ريزى شده  - در طول پخش اتفاقى

PBC در طول تكرار پخش   - در طول -
 (letterbox) نوار وضعيت هنگام پخش  به حالت سينمااسكوپ • 

پخش منى شود. هنگامى كه منايش نوار وضعيت ضرورى باشد، عملكردها را د
اين حالت مى توان تنظيم كرد، براى بازگشت نسبت تصوير به حالت عادى 
را فشار دهيد. براى بازگشت به نسبت تصوير قبل  را فشار دهيد.

   

بسته به نوع ديسك، شما مى توانيد پخش را در محدوده اى از عنوان ها، بخش ها، يا 
آهنگ ها مانند منودار زير تكرار كنيد.

 را در طول پخش فشار دهيد.
حالت تكرار هر زمان كه شما  را فشار دهيد، تغيير مى كند و نام و مناد 

حالت تكرار در صفحه و در پنجره منايش، نشان داده مى شود.
        

•  هر جا كه ممكن باشد مى توان از اين عملكرد در طول پخش 
استفاده كرد.

•   هنگام پخش با استفاده از عملكرد PBC قابل استفاده 
نيست.

رار موقعيت پخش ت      

حالت 
رار  ت

منايش عنوان
صفحه 
منايش

منايش 
پنجره 
منايش بخش ٤بخش ٣بخش ٢بخش ١

تكرار بخش

تكرار عنوان

رار  ت
خاموش

منايش داد
منى شود
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رار موقعيت پخش       ت
حالت 
رار  ت

آهنگ ٤آهنگ ٣آهنگ ٢آهنگ ١
منايش 
صفحه 
منايش

منايش 
پنجره 
منايش

تكرار 
املسار
تكرار 
جميع 

املسارات

رار  ت
خاموش

منايش 
داده منى 

شود

لغو تكرار پخش
" روى صفحه منايش ظاهر شود. •  را مكرراً فشار دهيد تا "

• سوييچ روشن/خاموش را در واحد اصلى خاموش كنيد.

 Q تنويه: •  ال ميكن استخدام وظيفة "Title Repeat" (تكرار العنوان) مع بعض 
.DVD أقراص

 •  إللغاء التكرار، اضغط على  قم بإظهار شريط القائمة وحتريك 
املؤشر لـ  الختيار تكرار التشغيل.  صفحه ٣٤

رار پخش انتخاب شد، آهنگ /بخش  ه ت ندهنگامي رار مى  انتخابى را ت
رار  منايش پنجره منايشمنايش صفحه منايشحالت ت

ه در طول پخش برنامه  ليه آهنگ هايى را 
ليه آهنگ ها  ريزى شده تنظيم شده اند يا 

ند رار مى  را به صورت اتفاقى ت
تقوم بتكرار جميع املسارات التي مت ضبطها 
أثناء التشغيل املنظم، أو تقوم بتكرار جميع 

املسارات في التشغيل العشوائي
رار خاموش غيرمايش داده منى شود ت
٢٩



ير 

 

 

پخش با ترتيب انتخابى شما (پخش برنامه ريزى شده)

شما مى توانيد عنوان ها، بخش ها، و آهنگ ها را به ترتيب اولويت دخلواه خود 
پخش كنيد.

١ هنگام توقف  را فشار دهيد.
هر بار كه  را فشار مى دهيد  پنجره منايش روى واحد اصلى طبق موارد ز

 ."PRGM" تغيير مى كند. مكرراً فشار دهيد تا زمانى كه منايش داده شود

پخش برنامه ريزى شده

پخش اتفاقى  صفحه ٣١

منايش پخش عادى
عادى

٢ ترتيب پخش را با توجه به توضيحات صفحه اى زير تنظيم كنيد.
 "هنگام استفاده از دكمه هاى عددى" صفحه ٢١

٣  را فشار دهيد.
• پخش طبق ترتيبى كه تنظيم كرده ايد، شروع مى شود.

• هنگامى كه تنظيم پخش كامل مى شود، پخش متوقف شده ومنايش داده
مى شود"Program (برنامه)". 

غو موارد تنظيم شده در صفحه برنامه به طور جداگانه
شماره هاى تنظيم شده، يكى يكى با هر بار فشار دادن  حذف مى شوند.

لغو كليه موارد تنظيم شده در صفحه برنامه
 را فشار دهيد.

همچنني هنگامى كه دستگاه خاموش است، حذف مى شود.
از سرگيرى پخش عادى

هنگامى كه متوقف شد  را مكرراً فشار دهيد تا زمانى كه پنجره منايش واحد اصلى 
به موقعيت عادى خود برگردد

در اين حالت، محتواى وارد شده در صفحه برنامه در حافظه باقى مى ماند پخش برنامه 
ريزى شده با فشار دوباره  انتخاب "PRGM" مى تواند اجرا شود.

 Q نكته: • حداكثر تا ٩٩ عنوان، بخش يا آهنگ را مى توان انتخاب كرد. اگر سعى 
كنيد بيش از ٩٩ مورد وارد كنيد "Full" (تكميل) منايش داده مى شود. 

 •    اگر كل مدت زمان پخش تنظيم شده از 
٩ ساعت، ٥٩ دقيقه و ٥٩ ثانيه جتاوز كند، در پنجره منايش واحد اصلى 

"--:--" منايش داده مى شود، اگر چه، شما مى توانيد به ادامه پخش با 
همان ترتيب تنظيم شده بپردازيد.

، به جاى تنظيم شماره بخش يا آهنگ   • اگر  را فشار دهيد 
"ALL (همه)" منايش داده مى شود و همه بخش ها و آهنگ هاى موجود در

آن عنوان/گروه تنظيم مى شوند.
 • اگر پخش در طول پخش برنامه ريزى شده متوقف شد، از سرگيرى پخش 

امكان پذير نيست.
 • بسته به نوع ديسك، شما قادر به استفاده از سپخش برنامه ريزى شده 

نخواهيد بود.

اقبل از عمليات، دكمه را روى موقعيت 
[Function (عملكرد)] تنظيم مناييد
٣٠
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پخش بدون ترتيب (پخش اتفاقى)

در اين دستگاه شما مى توانيد آهنگ ها/بخش ها يا عنوان ها را طورى تنظيم كنيد 
كه بدون ترتيب پخش شوند.

ترتيب پخش هميشه هنگام استفاده از پخش اتفاقى تغيير مى كند.

١ هنگام توقف  را فشار دهيد.
هنگاميكه دكمه  را فشار مى دهيد صفحه منايش تغييرات را به ترتيب 
زير منايش مى دهد. به فشار دادن ادامه دهيد تا زمانى كه "RANDOM (بدون 

ترتيب)" منايش داده شود.

پخش برنامه ريزى شده  صفحه ٣٠

پخش اتفاقى

منايش پخش عادى
عادى

٢  را فشار دهيد.
هنگامى كه يك عنوان يا آهنگ متام شد، عنوان يا آهنگ ديگرى به صورت 

اتفاقى منايش داده مى شود.

از سرگيرى پخش عادى
هنگامى كه متوقف شد  را مكرراً فشار دهيد تا زمانى كه پنجره منايش واحد اصلى 

به موقعيت عادى خود برگردد.

 Q نكته: • با اجراى عمليات زير، پخش اتفاقى لغو مى شود.
  - سينى ديسك باز شود.
  - دستگاه خاموش شود.

 • حتى اگر مكرراً در طول پخش اتفاقى  را فشار دهيد، منى توانيد به 
محتواى پخش شده قبلى برگرديد. فقط مى توانيد به ابتداى بخش/آهنگ 

فعلى بازگرديد.
 • اگر پخش در طول پخش اتفاقى متوقف شد، از سرگيرى پخش امكان پذير 

نيست.

قبل از عمليات، دكمه را روى موقعيت 
[Function] (عملكرد) تنظيم مناييد
٣١



ار 

 

تغيير زبان شنيدارى

هنگامى كه ديسك با چند سيگنال يا زبان شنيدارى ضبط شده است، شما مى 
توانيد سيگنال يا زبان شنيدارى را به موارد موجود و مورد دخلواه خود تغيير دهيد.

١  را در طول پخش فشار دهيد.
تنظيمات شنيدارى فعلى منايش داده مى شوند.

٢ هنگامى كه تنظيمات صوتى منايش داده مى شود، مكرراً  را فش
دهيد و تنظيمات دخلواه را انتخاب كنيد.

جهت تغيير تنظيمات  را فشار دهيد.

٣ چند ثانيه صبر كنيد، يا  را فشار دهيد.
 Q نكته: • شما همچنني مى توانيد با استفاده از نوار منو تنظيمات را تغيير دهيد. 

 صفحه ٣٤
 • اگر يك كد زبان (براى مثال AA) منايش داده شود  صفحه ٤٦

 •   مفهوم نويسه ها در طول پخش طبق موارد زير منايش
داده مى شود.

- R: صداى كانال راست - L: صداى كانال چپ    - ST: استريو 
٣٢



ردهاي 
عمل

شرفته
پي
تغيير منايش زيرنويس ها

شما مى توانيد منايش يا عدم منايش زيرنويس را براى ديسك هايى كه با قابليت دارا بودن 
زيرنويس ضبط شده اند انتخاب مناييد. هنگامى كه يك ديسك با زيرنويس هاى چندين 

زبان ضبط شده است، شما مى توانيد آن را به زبان مورد دخلواه خود تغيير دهيد.

تنظيمات زيرنويس فعلى منايش داده مى شوند.١  را در طول پخش فشار دهيد.

فشار دهيد و زبان/غيرفعال خود را انتخاب كنيد.  را فشار ٢ هنگامى كه تنظيمات زيرنويس منايش داده مى شود، مكرراً  را 
دهيد و زبان زيرنويس را انتخاب كنيد.

 اگر شما مكرراً  را فشار دهيد، مى توانيد نوع زيرنويس و 
منايش فعال/غيرفعال زيرنويس ها را انتخاب كنيد.

٣ چند ثانيه صبر كنيد، يا  را فشار دهيد.
تغيير زاويه

براى ديسك هايى كه با چند زاويه ديد دوربني ضبط شده اند، شما مى توانيد در طول 
پخش، زاويه اصلى را به يك زاويه متفاوت دوربني با توجه به ميل خود از باال، يا از 

راست تغيير دهيد.

١  را در طول پخش فشار دهيد.
زاويه فعلى منايش داده مى شود.

٢ هنگامى كه تنظيم زاويه منايش داده مى شود، مكرراً  را فشار 
دهيد و زاويه دخلواه را انتخاب كنيد.

جهت تغيير تنظيمات  را فشار دهيد.

٣ چند ثانيه صبر كنيد، يا  را فشار دهيد.

٣٣



ت 
اجنام عمليات از طريق نوار منو

١  را دو بار در طول پخش فشار دهيد.
نوار منو و نوار وضعيت زير منايش داده مى شود.

٢  را فشار دهيد تا زمانى كه اشاره گر به مورد مورد نظر شما 
برسد.

٣  را فشار دهيد.
•  را يك بار فشار دهيد تا خط منو ناپديد شود.

• هنگامى كه پخش متوقف شد، بعضى از عملكردها فعاليت خود را از دس
مى دهند.

 (letterbox) نوار وضعيت هنگام پخش  به حالت سينمااسكوپ •
پخش منى شود. هنگامى كه منايش نوار وضعيت ضرورى باشد، عملكردها 

را در اين حالت مى توان تنظيم كرد، براى بازگشت نسبت تصوير به حالت 
عادى  را فشار دهيد. براى بازگشت به نسبت تصوير قبل  را 

فشار دهيد.

فهرست عملكرد نوار منو

حالت repeat (تكرار) را انتخاب كنيد.
 صفحه ٢٨، ٢٩

زمان را بر اساس نقطه شروع تنظيم كنيد.
 صفحه ٢٦
 فقط.

در طول پخش، شماره بخشى را كه مايل به پخش آن هستيد با استفاده از 
دكمه هاى عددى انتخاب كنيد.

ردى در موقعيت [١٢٣]، دكمه  با قراردادن سوييچ تغيير وضعيت عددى/عمل
هاى زير را فشار دهيد.

مثال)
←  :٥:   ١٠:  ← ٢٠
اگر اشتباه كرديد، شماره صحيح را مجدداً وارد كنيد.

 را فشار دهيد.
زبان/نوع صدا را مشخص كنيد.

 صفحه ٣٢
جهت تغيير منايش زيرنويس ها انتخاب كنيد.

 صفحة ٣٣
زاويه را انتخاب كنيد.

 صفحه ٣٣

قبل از عمليات، دكمه را روى موقعيت 
[Function (عملكرد)] تنظيم مناييد
٣٤



ردهاي 
عمل

شرفته
پي
تنظيمات مربوط به آماده به كار خودكار، تامير شب بخير 
(تامير خواب)

ماده به كار خودكار: هنگامى كه پخش پايان يافت يا متوقف شد، يا عملكردى براى 
حدود ٣ دقيقه اجرا نشد، سوييچ روشن/خاموش به طور خودكار خاموش مى شود.
تامير خواب: هنگامى كه زمان تنظيم شد، سوييچ روشن/خاموش به طور خودكار 

خاموش مى شود. اگر در حال متاشاى فيلم به خواب برويد مى توانيد از مصرف غير 
ضرورى برق جلوگيرى كنيد.

منى توانيد از آماده به كار خودكار و زمان سنج خواب همزمان استفاده كنيد.

 را فشار دهيد.
• با هر بار فشار دادن ، تغييرات در پنجره منايش به صورت زير منايش داده 

مى شود. مكرراً فشار دهيد تا زمانى كه مورد دخلواه منايش داده شود.

بعد از گذشت ١٠ دقيقه، سوييچ 
روشن/خاموش، خاموش مى شود.

بعد از گذشت ١٥٠ دقيقه، سوييچ 
روشن/خاموش، خاموش مى شود.

تامير خواب حذف مى شود.

آماده به كار خودكار فعال مى شود.

• اگر موردى به جز "A.STBY ON (آماده به كار خودكار روشن)" انتخاب كنيد، 
آماده به كار خودكار حذف مى شود. 

نظيم آماده به كار خودكار
"A.STBY (آماده به كار خودكار)" تقريباً ٢٠ ثانيه قبل از اينكه سوييچ خاموش شود، 

چشمك مى زند.

تغيير تامير خواب
مكرراً  را فشار دهيد و زمان جديد را انتخاب كنيد.

بررسى تنظيم تامير خواب
هنگامى كه تامير خواب تنظيم شد، اگر يك بار  را فشار دهيد، زمان تنظيم شده روى 

پنجره منايش، منايش داده مى شود.

لغو تامير خواب
با هر يك از عمليات زير اجرا مى شود.

 را فشار دهيد.
 را مكرراً فشار دهيد تا "SLEEP OFF (خواب غير فعال)" در پنجره منايش، منايش داده 

شود العرض.

 Q نكته: • تنظيمات تامير خواب در حافظه باقى منى ماند. اگر سوييچ روشن/خاموش، 
خاموش شود، تامير خواب متوقف مى شود.

 • در حالت ويدئو خارجى، اگر سيگنالى وارد نشده و هيچ عملكردى به مدت 
٣٠ دقيقه اجرا نشود ويدئو به طور خودكار خاموش مى شود. اين عملكرد 

بدون توجه به تنظيمات تامير خواب اجرا مى شود.
 • در حالت ويدئو خارجى منى توان از حالت آماده به كار خودكار استفاده كرد.
 • آماده به كار خودكار با ديسك هايى كه پس از پايان پخش به منو برمى 

گردند كار منى كند.

قبل از عمليات، دكمه را روى موقعيت 
[Function (عملكرد)] تنظيم مناييد
٣٥
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براى كيفيت تصوير بهتر (حالت Progressive (پيش رونده))

براى دستيابى به تصاويرى واضح، Progressive mode (حالت پيش رونده) را فعال كني

هنگام توقف منايش يا زمانيكه هيچ ديسكى در سينى ديسك وجود ندارد، 
را فشار دهيد.

هنگاميكه دكمه  را فشار مى دهيد صفحه منايش تغييرات را به 
ترتيب زير منايش مى دهد. فشار دهيد تا "PROGRESSIVE (پيش رونده)" 

منايش داده شود.

سيستم قدميى ويدئويى يك صفحه 
تكى از دو پرونده تصويرى تشكيل 

شده است كه شامل خطوط اسكن 
با تعداد فرد و زوج مى باشد، كه به 

نوبت منايش داده مى شوند.

كل خطوط اسكن در يك قسمت 
ويدئو منايش داده مى شود. نسبت به 
اسكن بافتى، اين نوع اسكن كيفيت 

بهترى را ارائه مى دهد.

قبل از عمليات، دكمه را روى موقعيت 
[Function (عملكرد)] تنظيم مناييد

قفل سينى
شما مى توانيد سينى ديسك را براى جلوگيرى از دسترسى بچه هاى كوچك به آن 
قفل كنيد. پس از وارد كردن ديسك، امكان استفاده از قفل ديسك براى شما فراهم 

مى شود.

با روشن شدن دستگاه ( با نور سبز مى درخشد) روى واحد اصلى  را
فشار داده و نگه داريد، سپس  را فشار دهيد.

• "LOCKED (قفل شد)" در روى پنجره منايش واحد اصلى منايش داده مى 
شود، و سينى ديسك قفل مى شود.

NLOCKED" .جهت حذف قفل ديسك، دستورالعمل مشابه را دنبال كنيد •
(قفل باز شد)" در روى پنجره منايش واحد اصلى منايش داده مى شود، و قفل

سينى ديسك باز مى شود. 
٣٦



ردهاي 
عمل

شرفته
پي
كسب مهارت در پخش منايش
اتصال به ديگر جتهيزات ويدئويى

گذشته از پخش كننده داخلى DVD، اين دستگاه مى تواند 
با اتصال جتهيزاتى كه در زير ذكر شده به درگاه خروجى ويدئو، 

تصاوير را منايش دهد.
- ضبط ويدئويى   - دستگاه بازى

- دوربني ويدئو و ديگر موارد
جتهيزات ويدئويى متصل در هر دو قالب S-Video و قالب 

ويدئوى تركيبى اجرا مى شوند، شما مى توانيد
با اتصال به S-Video از تصاوير با كيفيت باال بهره مند 

شويد.
قالب ويدئوى تركيبى نيز بسادگى به "Video Out (درگاه 

خروجى ويدئو)" ارجاع داده مى شود. 

c  احتياط:
• دستگاه وصل شده را خاموش كنيد. اگر هنگامى كه 

دستگاه روشن است آن را متصل كنيد ممكن است دستگاه 
آسيب ببيند.

• سعى نكنيد با زور كابل اتصال را به درگاهى با شكل 
متفاوت وارد كنيد. ممكن است دستگاه يا قطعات آسيب 

ببيند.
• وقتى به دستگاه ويدئوى خارجى متصل نيستيد درپوش 

رابط را ببنديد.

 Q نكته: اگر دستگاهى كه مى خواهيد وصل كنيد داراى 
شكل اتصال خاصى است، با استفاده از كابلى كه 
همراه قطعات است، يا يك كابل يدكى آن را وصل 

كنيد.

ب قالب ويدئوى مر

سفيد

زرد
(خروجى) قرمز

L

Audio
(صدا)

R

 Audio Out به درگاه
(خروجى صدا)

 Audio input به درگاه
(ورودى صوتى)

 Video out به درگاه
(خروجى ويدئو) به درگاه Video input (ورودى ويدئو) (زرد)

كابل Video/audio(ويدئو/صدا) (موجود در بازار)

Video
(ويدئو)
٣٧ "اتصال به ديگر جتهيزات ويدئويى" ادامه دارد 



S-Video قالب

سفيد

اتصال به  
به طرف باال

Output (خروجى)

قرمز

L

Audio
(صدا)
R

به درگاه 
 Audio Out

(خروجى صدا)

به درگاه 
 Audio input
(ورودى صوتى)

 S-Video out به درگاه
(S-Video خروجى)

 S-Video input به درگاه
(S-Video ورودى)(موجود در بازار) S-video كابل

 S-Video

RCA كابل صوتى
(موجود در بازار)

منايش تصاوير از دستگاه ويدئوى خارجى

١ درپوش لنز را اگر در جاى خود قرار دارد برداريد.
٢ سوييچ روشن/خاموش را روى واحد اصلى روشن كرده سپس  را 

فشار دهيد.

٣  را فشار دهيد.
"VIDEO (ويدئو)" در پنجره منايش، منايش داده مى شود و دستگاه به حالت 

ويدئوى خارجى تغيير مى كند. 

٤ سوييچ روشن/خاموش به دستگاه ويدئويى وصل شده را روشن كنيد 
سپس پخش را شروع كنيد. 

اگر المپ خاموش باشد، روشن مى شود.
پس از چند حلظه، تصوير منايش داده مى شود.

براى بازگشت به پخش DVD داخلى استاندارد
.را فشار دهيد. در پنجره منايش "DVD/CD" منايش داده مى شود و اين واحد به حالت 

DVD برمى گردد.

عملكردهاى موجود در حالت ويدئوى خارجى
عملكردهاى موجود در حالت ويدئوى خارجى به شرح زير مى باشد.

• Color Mode (حالت زنگى)  صفحه ١٩
• Sound Mode (حالت صدا)  صفحه ٤١

• Image On/Off (تصويرفعال/غيرفعال) 
 صفحه ٢٣

• Volume (ميزان صدا)  صفحه ١٥

• Select button (انتخاب دكمه)
 صفحه ٤٨، صفحه ٥٠

• Wide/Normal (عريض/عادى)  صفحه ٥٥
• DVD level (سطح DVD)  صفحه ٤٢

• Adjusting high pitched tones (تنظيم 
صداهاى با تن باال)  صفحة ٤١

• Information (اطالعات)  صفحه ٥٠
• Sleep (خواب)  صفحه ٣٥

• Break (استراحت)  صفحه ١٩
• Mute (صامت)  صفحه ١٩
• Picture Quality (كيفيت تصوير) 

 صفحه ٤٨
٣٨



ردهاي 
عمل

شرفته
پي
كسب مهارت در پخش صدا
گوش دادن با هدفون

c احتياط:
• هنگام گوش دادن با هدفون، مطمئن شويد كه صدا خيلى بلند نباشد. گوش دادن با صداى بلند در مدت زمانى طوالنى 

مى تواند تأثير نامطلوب روى شنوايى شما داشته باشد.
• صدا را از ابتدا بيش از حد بلند نكنيد.  ممكن است صداى بسيار بلندى ايجاد شده و به هدفون و يا شنوايى شما آسيب 
برساند. به عنوان يك اقدام احتياطى، قبل از خاموش كردن دستگاه ميزان صدا را كاهش داده و سپس بعد از روشن كردن 

آن به تدريج صدا را بلند كنيد.
اتصال به هدفون هاى موجود در بازار

به فيش  
هدفون

 Q نكته: هنگامى كه هدفون را به فيش هدفون وصل كرديد، صدا از بلندگوها پخش منى شود. هنگام اتصال به يك ساب ووفر، 
صداى ساب ووفر قطع مى شود.
٣٩



اتصال به وسيله صوتى با يك ورودى ديجيتال نورى
هنگامى كه دستگاه مجهز به درگاه ورودى صوتى ديجيتال باشد مى توانيد به آمپلى فايرهاى AV و دستگاهى با قابليت 

ضبط ديجيتال وصل شويد. هنگام اتصال، از يك كابل صوتى ديجيتال نورى موجود در بازار استفاده كنيد

هنگام اتصال كابل، سرپوش را برداريد، عالمت ها را در يك رديف قرار داده و با فشار وارد كنيد.
هنگامى كه از درگاه استفاده منى شود سرپوش را براى جلوگيرى از ورود گرد و غبار به آن ببنديد.

MD ضبط

 optical digital input به درگاه 
آمپلى فاير AV(ورودى ديجيتال نورى)

كابل ديجيتال نورى
(موجود در بازار)

به درگاه Optical Audio-Out (نورى خروجى صدا)

 DIGITAL AUDIO OUTPUT" (نورى خروجى صدا) با تنظيم Optical Audio-Out نكته: • سيگنال ارسال شده از درگاه Q 
(خروجى صوتى ديجيتال)" در تنظيمات منو تغيير مى يابد. براى جزئيات بيشتر در مورد سيگنال خروجى به مراجعه 

كنيد  صفحه ٤٦
 D. RANGE" كدگذارى شده داخلى، در تنظيمات منو تنظيم Dolby Digital هنگام اتصال به تقويت كننده با يك• 

COMPRESSION (فشرده سازى گستره ديناميكي)" مجاز منى باشد.  صفحه ٤٥

اتصال ساب ووفر
با اتصال به ساب ووفر نورى مى توانيد از باس قوى ترى بهره مند شويد.

جهت اتصال و استفاده از دستورالعمل ها، به "راهنماى كاربر" ارائه شده همراه با ساب ووفر مراجعه كنيد. 

ساب ووفر پرقدرت
(اختيارى) RCA كابل

(همراه با ساب ووفر)  Subwoofer output به درگاه
(خروجى ساب ووفر)
٤٠



ردهاي 
عمل

شرفته
پي
انتخاب حالت صدا
با فعال كردن عملكرد سيستم صوتى اصلى JVC شما مى توانيد از بلندگوهاى اين 

دستگاه صداى طبيعى تر و با برد بيشتر بدست آوريد.

. را فشار دهيد 
با هر بار فشار دادن،  تغييرات در پنجره منايش به صورت زير منايش داده مى 

شود  را مكرراً فشار دهيد تا زمانى كه نام.حالت مورد نظر شما منايش 
داده شود

به صدايى با برد بيشتر، و طبيعى تر مى رسيد

صداها براى گوش خوشايند تر است

حذف سيستم صوتى اصلى JVC (تنظيمات 
پيش فرض)

JVC درباره سيستم صوتى اصلى
گفته مى شود كه امواج آلفا امواج مغزى هستند كه هنگاميكه شخص در حال 

استراحت است توليد مى شوند. سيستم صوتى اصلى JVC همان نوسان فركانس موج 
آلفا است كه به اختالف الزم بني سيگنال هاى چپ و راست در يك مدار صوتى منتقل مى 
شود (صداهاى غيرمستقيم بني چپ و راست) اين كار تعديل سازى LFO ناميده مى شود. 

هدف تصحيح سيگنال صوتى است تا به راحتى در يك حالت متعادل قرار بگيرد، و همچنني 
شنيدن صدايى طبيعى كه با گوش دادن به آن احساس آرامش كنيد 

قبل از عمليات، دكمه را روى موقعيت 
[Function (عملكرد)] تنظيم مناييد

تنظيم صداهاى با تن باال
ميزان صداى مربوط به صداهاى با تن باال را تنظيم مى كند.

اين عملكرد هنگامى كه صدا از دستگاه ويدئوى خارجى ارسال مى شود موجود 
مى باشد.

كاهش 
مى دهد

افزايش
مى دهد
٤١
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تنظيم سطح پخش صدا 

صداى DVD تصويرى ممكن است در سطحى (ميزان صدايى) ضبط شده باشد كه 
پايني تر از ديگر انواع ديسك باشد. تنظيم پيش فرض دستگاه DVD هاى با صداى 
بلندتر را تشخيص داده و پخش مى كند. اگر از اين تفاوت راضى نيستيد تنظيمات ز

را اجنام دهيد.

را در طول  پخش فشار دهيد.
با هر بار فشار دادن  تغييرات در پنجره منايش به صورت زير منايش داده مى
شود. درحاليكه كه به صداى در حال پخش گوش مى دهيد، مكرراً فشار دهي

تا تنظيم مورد نظر منايش داده شود

استاندارد

متوسط

باال (تنظيم پيش فرض)

. پخش شود مؤثر است. حتى اگر اين  Q نكته: • تنظيم فقط در صورتيكه 
تنظيم تغيير كند، سطح خروجى از درگاه Optical Audio-Out (نورى 

خروجى صدا) تغيير منى كند.
 • اين عملكرد همچنني مى تواند هنگام توقف يا مكث اجرا شود.

قبل از عمليات، دكمه را روى موقعيت 
[Function (عملكرد)] تنظيم مناييد

تنظيم سطح درگاه ورودى صوتى از دستگاه صوتى خارجى

شما مى توانيد سطح ورودى صوتى را از دستگاه متصل به درگاه Audio (صوتى) 
تنظيم كنيد.

١  را فشار داده و به حالت ويدئوى خارجى تغيير وضعيت دهيد.
٢   را فشار داده و براى تقريباً ٢ ثانيه نگه داريد

با هر بار فشار دادن و نگهداشنت  تغييرات در پنجره منايش به صورت زير 
منايش داده مى شود.

براى استفاده عادى (تنظيم پيش فرض)

هنگامى كه سطح ورودى از دستگاه 
خارجى بسيار پايني است و شنيدن 

صدا مشكل مى شود از اين 
تنظيمات استفاده كنيد.

قبل از عمليات، دكمه را روى موقعيت 
Function] (عملكرد)] تنظيم مناييد
٤٢



تنظيمات وتغييرات
تنظيمات 
وتغييرات
عملكردها و كاركردهاى منوى تنظيمات
تنظيمات دستگاه را مى توان طورى تنظيم كرد كه با محيطى كه در آن استفاده مى شود مطابقت كند.

استفاده از منوى تنظيمات
مى توانيد زبان خود را از فهرست "ON SCREEN LANGUAGE (زبان روى صفحه)" 

انتخاب كنيد

١ هنگام توقف منايش يا زمانيكه هيچ ديسكى در سينى ديسك وجود 
. را فشار دهيد  ندارد، 

منوى تنظيمات زير منايش داده مى شود

٢ وقتى كه  را فشار مى دهيد اشاره گر به سمت راست باالى 
صفحه يعنى جايى كه مى توانيد گروه منو را انتخاب كنيد مى رود.
منوى تنظيمات PICTURE (تصوير)

 OTHERS منوى تنظيمات
(موارد ديگر)

منوى تنظيمات  LANGUAGE(زبان)منوى تنظيمات AUDIO (صوتى)

٣  را فشار داده و موردى را براى تنظيم انتخاب مناييد. 
٤ وقتى كه  را فشار مى دهيد محتويات تنظيمات در يك منوى 

عمودى منايش داده مى شوند
٤٣ "استفاده از منوى تنظيمات" ادامه دارد 



 

هنگامى كه در منوى تنظيمات هستيد، براى رفنت به يك مرحله قبل،
 را فشار دهيد.

.را  فشار دهيد٥  را فشار دهيد و مورد را انتخاب كنيد، سپس 

فهرست منوى تنظيمات
حروف درشت پيش فرض است.

منوى تنظيمات LANGUAGE (زبان)
محتويات تنظيممورد تنظيم

MENU LANGUAGE (زبان منو)

زبانى را براى منوى DVD تصويرى انتخاب 
كنيد.

براى "AA" و كد زبان هاى ديگر، به "فهرست كد زبان ها" مراجعه كنيد. 
 صفحه ٤٦

اين تنظيمات زمانى قابل استفاده خواهند بود كه روى ديسك ضبط 
شده باشند. وقتى كه تنظيمات ضبط نشده باشد، محتويات تنظيمات 
غيرقابل استفاده مى شوند. اگر زبان انتخاب شده در ديسك ضبط نشده

باشد، براى ديسك از زبان پيش فرض استفاده مى شود.

AUDIO LANGUAGE (زبان شنيدارى)

زبانى را براى صداى DVD تصويرى انتخاب 
كنيد.

SUBTITLE (زيرنويس)

زبانى را براى زيرنويس DVD تصويرى انتخاب 
كنيد.

 ON SCREEN LANGUAGE

(زبان روى صفحه)
 Settings, Picture) براى منايش منوهاى

Quality, Information (تنظيمات، كيفيت 

تصاوير، اطالعات)) زبانى را انتخاب كنيد

ENGLISH (انگليسى)

FRENCH (فرانسه)

GERMAN (آملانى)

SPANISH (اسپانيايى)

منوى تنظيمات PICTURE (تصوير)
محتويات تنظيممورد تنظيم

Auto (خودكار ): منبع تصوير (ويدئو/فيلم) به طور خودكار مشخص PICTURE SOURCE (منبع تصوير)

مى شود.
Film (فيلم):  مناسب براى فيلم، يا تصاوير ويدئويى كه به روش تدريجى 

ضبط شده اند.
Video (ويديو): مناسب براى تصاوير ويدئويي..

SCREEN SAVER (محافظ صفحه)

انتخاب كنيد وقتيكه يك تصوير ثابت براى 
٥ دقيقه منايش داده شده و هيچ كار ديگرى 

صورت نگيرد، صفحه منايش محو شود يا 
خير.

On (روشن): صفحه محو مى شود.

Off (خاموش): صفحه محو منى شود..

FILE TYPE (نوع پرونده)

قالب پخش را براى ديسك حاوى پرونده هاى 
MP3/WMA و JPEG انتخاب كنيد

Audio (صوتى): فقط با پرونده هاى MP3/WMA پخش مى شود.

Still Picture (تصوير ثابت): فقط پرونده هاى JPEG را پخش مى كند

زمانى كه اين تنظيمات را تغيير مى دهيد، سينى ديسك را باز و بسته 
كنيد، يا دستگاه را خاموش و دوباره روشن كنيد. پس از آن تغييرات قابل 

اجرا خواهند بود.
٤٤



تنظيمات وتغييرات
منوى تنظيمات AUDIO (صوتى)
محتويات تنظيممورد تنظيم
 DIGITAL AUDIO OUTPUT

(خروجى صوتى ديجيتال)
نوع سيگنال خروجى را بر اساس دستگاه 
متصل به درگاه نورى خروجى صدا انتخاب 

كنيد.
براى اطالعات دقيق سيگنال به  مراجعه كنيد 

 صفحه ٤٦

 PCM هنگام اتصال به دستگاهى كه فقط با :(PCM فقط) PCM only

خطى سازگار است از اين گزينه استفاده كنيد.
 Dolby Digital Decoder هنگام اتصال به :DOLBY DIGITAL/PCM

(رمزگشاى ديجيتال Dolby) يا اتصال به دستگاهى با 
همني عملكرد از اين گزينه استفاده كنيد.

 DTS/Dolby Digital هنگام اتصال به :(PCM/جريان) Stream/PCM

Decoder (رمزگشاى ديجيتال /DolbyDTS) يا اتصال به 

دستگاهى با همني عملكردها از اين گزينه استفاده كنيد.
DOWN MIX

سيگنال را از درگاه نورى خروجى صدا، بني 
"Digital Audio Output (خروجى ديجيتال صوتي)" 

و"PCM only (فقط PCM)" تغيير مى دهد.
سيگنال صوتى از بلندگوى داخلى و فيش 

هدفون نيز تغيير مى كند.

Dolby Pro- هنگام اتصال به دستگاه يا رمزگشاى :Dolby Surround

Logic داخلى از اين گزينه استفاده كنيد.

Stereo (استريو): هنگام اتصال به دستگاه استاندارد از آن استفاده 

كنيد.

D. RANGE COMPRESSION (فشرده سازى 

گستره ديناميكى).
طريقه اى را كه ما صداى بلند و آهسته را 

هنگام پخش با صداى كم مى شنومي تنظيم 
مى كند.

 Dolby Digital كه در DVD فقط براى ويدئوهاى
ضبط شده اند قابل استفاده مى باشد.

Auto (خودكار): فشرده سازى گستره ديناميكى به طور خودكار اجرا 

مى شود.
On (روشن): فشرده سازى گستره ديناميكى به طور خودكار اجرا مى 

شود.

منوى تنظيمات OTHERS (موارد ديگر)
محتويات تنظيممورد تنظيم

RESUME (از سرگيرى)

استفاده يا عدم استفاده از ويژگى از سرگيرى 
پخش را بعد از توقف آن و پخش مجدد 

انتخاب كنيد.

On (روشن): ازسرگيرى پخش را فعال مى كند.

Off (خاموش): پخش از اول شروع مى شود

ON SCREEN GUIDE (راهنماى روى صفحه)

استفاده يا عدم استفاده از راهنماى روى 
صفحه را انتخاب مى كند.

On (روشن): ازسرگيرى پخش را فعال مى كند.

Off (خاموش): پخش از اول شروع مى شود

PARENTAL LOCK (قفل والدين)

قفل والدين را تنظيم مى كند كه صحنه 
هاى زيادى را از DVD تصويرى جدا كرده و 
آنها را با صحنه هاى ديگر جايگزين كند..

Country code (كد كشور): در شرايط عادى GB را انتخاب كنيد.

 صفحه ٤٧ 
Set level (تنظيم سطح):هرچقدر مقدار عددى كمتر باشد، محدوديت ها 

بيشتر مى شود. وقتى كه "None (هيچكدام)" انتخاب مى 
شود، محدوديت ها اجرا منى شود. 

Password (رمزعبور) *: مطمئن شويد كه رمز عبور را تنظيم كرده ايد. 

رمز عبور چهار رقمى با استفاده از دكمه هاى عددى كنترل 
از راه دور تنظيم مى شود (١-٠،٩). رمز عبور تنظيم شده 

در اينجا براى پخش قرار داده شده كه بعداً مى توانيد 
تنظيمات را تغيير دهيد. اگر احياناً رمز عبور خود را فراموش 

كرديد، ٨٨٨٨ را وارد كنيد.
EXIT (خروج): از تنظيمات قفل والدين خارج مى شود

*اگر رمز عبور ٣ بار اشتباه وارد شود منوى تنظيمات خود به خود بسته مى شود.
٤٥



فهرست كد زبان
زبانكد
AAآفار
ABابخازى
AFآفريقايى

AMامهرى
ARعربى
ASاسامى
AYآميارا
AZآذربايجانى
BAباشقر
BEبيلوروسى
BGبلغارى
BHبيهارى
BIبيسالما

BN
بنگالى
بنگاال

BOتبتى
BRبرتون
CAكاتاالنى
COكرسوى
CSچك
CYولزى
DAدامناركى
DZبوتانى
ELيونانى
EOاسپرانتو
ETاستونى
EUباسك
FAفارسى
FIفنالندى
FJفيجى

FOفارائوس
FYفريزلندى
GAايرلندى

زبانكد
GDگاليك اسكاتلندى
GLگاليكى
GNگوارانى
GUگجراتى
HAهواسا
HIهندى

HRكرواسى
HUمجارستانى
HYارمنى
IAاينترلينگوا
IEاينترلينگ
IKاينوپياك
INاندونزيايى
ISايسلندى

IWعبرى
JIآملانى و عبرى

JWجاوه اى
KAگرجستانى
KKقزاقى
KLگرينلندى

KMكامبوزيايى
KNالكناريزية
KO(KOR) كره اى
KSكشميرى
KUكردى
KYقرقيزى
LAالتني
LNلينگاال
LOالئوسى
LTليتوانيايى
LVالتويايى

MGماداگاسكار
MIمائورى

زبانكد
MKمقدونى
MLمالزيايى
MNمغولستانى
MOمولداويايى
MRماراتى
MSمالى
MTمالتى
MYبرمه اى
NAناورو
NEنپالى
NLهلندى
NOنروژى
OCاوكيتان

OM(آفايى) اورومو
ORاوريا
PAپنجابى
PLلهستانى
PSپشتو
PTپرتغالى

QUكوچوا
RMرايتو رومانس
RNقروندى
ROرومانيايى
RUروسى

RWكنيارواندا
SAسانسكريت
SDسيندى
SGسانگو
SHصربى-كرواسى
SIسنگالى

SKاسلواكى
SLاسلونيايى

SMساموايى

زبانكد
SNشونا
SOسومالى
SQآلبانيايى
SRصربى
SSسوازى
STسسوتويى
SUسودانى
SVسوئدى
SWسواحلى
TAتاميل
TEتلوگو
TGتاجيكى
THتايلندى
TIتيگرينيا

TKتركمنى
TLتاگالوگ
TNستسوانا
TOتونگايى
TRتركى
TSتسونگايى
TTالتتارية

TWتوى
UKاوكراينى
URاردو
UZازبكى
VIويتنامى

VOوالپوك
WOولوف
XHخوسا
YOيوروبا
ZUزولو

 "DIGITAL AUDIO OUTPUT" سيگنال هاى خروجى و تنظيمات
(خروجى صوتى ديجيتال)

پخش ديسك
تنظيمات "DIGITAL AUDIO OUTPUT" (خروجى صوتى ديجيتال)

PCM/جريانDolby Digital/PCMPCM فقط
٤٨ كيلو هرتز، ٢٤/٢٠/١٦ بيت
PCM DVD تصويرى خطى

PCM DVD تصويرى خطى ٩٦ 

كيلوهرتز
٤٨ كيلو هرتز، PCM خطى ١٦ بيت استريو

٤٨ كيلوهرتز، PCM خطى ١٦ بيتجريان بيت DTS DVDDTS تصويرى

Dolby تصويرى ديجيتال DVDDolby جريان بيت ديجيتال
٤٨ كيلو هرتز، PCM خطى 

١٦ بيت استريو

SVCD ،تصويرى CD ،صوتى CD خطى ١٦ بيت PCM ،خطى استريو/٤٨ كيلوهرتز PCM ٤٤٫١ كيلوهرتز، ١٦ بيت

DTS صوتى CD DTS خطى ١٦ بيتجريان بيت PCM ،٤٤٫١ كيلوهرتز

MP3/WMA خطى ١٦ بيتديسك PCM ،٣٢/٤٤٫١/٤٨ كيلوهرتز
٤٦



تنظيمات وتغييرات
فهرست كد (منطقه اى) كشورها
ADآندورا
AEامارات متحده عربى
AFافغانستان
AGآنتيگوا و باربود
AIآنگوال

ALآلبانى
AMارمنستان
ANآنتيل هلند
AOآنگوال
AQقطب جنوب
ARآرژانتني
ASساموا آمريكايى
ATطريش
AUاستراليا
AWآروبا
AZآذربايجان
BAبوسنى و هرزگوين
BBباربادوس
BDبنگالدش
BEبلژي
BFبوركينافاسو
BGبلغارستان
BHبحرين
BIبوروندى
BJبنني

BMبرمودا
BNداروالسالم برونئى
BOبوليوى
BRبرزيل
BSباهاما
BTبوتان
BVجزيره بووت

BWبوتسوانا
BYبالروس
BZبليز
CAانادا
CC(كيلينگ) جزاير كوكوس
CFجمهورى آفريقاى مركزى
CGكنگو
CHسوئيس
CIكوت دولووار

CKجزاير كوك
CLشيلى

CMكامرون
CNچني
COكلمبيا
CRكاستاريكا
CUكوبا
CVكيپ ورد
CXجزيره
CYقبرس
CZجمهورى چك
DEآملان
DJجيبوتى

DKدامنار
DMدومينيكا
DOجمهورى دومينيكن
DZاجلزاير
ECاكوادور
EEاستونى
EGمصر

EHصحراى غربى
ERاريتره
ESاسپانيا
ETاتيوپى
FIفنالند
FJفيجى

FK(مالويناس) جزاير فالكلند
FM(اياالت فدارال)ميكرونزى
FOجزاير فاروئه
FRفرانسه
FXفرانسه، پايتخت
GAگابن
GBانگلستان
GDگرانادا
GEگرجستان
GFگينه فرانسه
GHغنا
GIجبل الطارق

GLگرينلند
GMگامبيا
GNگينه
GPگوادلوپ
GQگينه استوايى
GRيونان

GS
جزاير ساندويچ جنوبى 

و جورجيا
GTگوامتاال
GUگوام
GWگينه-بيسائو
GYجمهورى گويان
HKهنگ كنگ
HMجزيره هردوجزاير مك دونالد
HNهندوراس
HRكرواسى
HTهاييتى
HUمجارستان
IDاندونزى
IEايرلند
ILاسراييل
INهند

IO
منطقه مستعمره 

انگليسى اقيانوس هند
IQعراق
IR(جمهورى اسالمى) ايران
ISايسلند
ITايتاليا

JMجامائيكا
JOاردن
JPژاپن

KEكنيا
KGقرقيزستان
KHكامبوزيا
KIكريباتى

KMكومور
KNسنت كيت و نويس
KP

 Korea, Democratic
People’s Republic of

KRجمهورى كره
KWكويت
KYجزاير كامين
KZقزاقستان

LA
 Lao People’s Democratic

Republic

SBجزاير سليمان
LBلبنان
LCسنت لوسيا
LIليخنت اشتاين

LKسرى النكا
LRليبريا
LSلسوتو
LTليتوانى
LUلوكزامبورگ
LVلتونى
LYجمهورى عربى ليبى

MAمراكش
MCموناكو
MDجمهورى مولداوى
MGماداگاسكار
MHجزاير مارشال
MLمالى

MMميامنار
MNمغولستان
MOماكو
MPجزاير ماريناى شمالى
MQمارتينك
MRموريتانى
MSمونت سرات
MTمالت
MUموريس
MVمالديو
MWماالوى
MXمكزيك
MYمالزى
MZموزامبيك
NAناميبيا
NCكالدونياى جديد
NEنيجريه
NFجزيره نورفولك
NGنيجريه
NIنيكاراگوا

NLهلند
NOنروژ
NPنپال
NRناورو
NUنيو
NZزالند نو

OMعمان
PAپاناما
PEپرو
PFپلى نزى فرانسه
PGگينه جديد پاپوا
PHفيليپني
PKپاكستان
PLلهستان

PMسنت پى ير وميكلون
PNپيتكارن
PRپورتوريكو
PTپرتغال

PWپالو
PYپاراگوئه
QAقطر

ROرومانى
RUروسيه فدرال

RWروآندا
SAعربستان سعودى
SCسيشل
SDسودان
SEسوئد
SGسنگاپور
SHسنت هلن
SIاسلوونى
SJاسوالبارد و جان ماين

SKاسلواكى
SLسيرالئون

SMسان مارينو
SNسنگال
SOسومالى
SRسورينام
STسائوتومه و پرنسيپ
SVالسالوادور
SYجمهورى عربى سوريه
SZسوازيلند
TCجزاير ترك و كايكوس
TDچاد
TFمناطق جنوبى فرانسه
TGتوگو
THتايلند
TJتاجيكستان

TKتوكال
TMتركمنستان
TNتونس
TOتونگاا
TPتيمور شرقى
TRتركيه
TTترينيداد و توباگو
TVتوالو
TWتايوان
TZجمهورى متحده تانزانيا
UAاوكراين
UGاوگاندا

UM
جزاير دور افتاده كوچك 

اياالت متحده
USاياالت متحده
UYاوروگوئه
UZازبكستان

VA
ايالت واتيكان سيتى

(مذهبى)
VCسنت وينسنت و گرنادا
VEونزوئال
VG(بريتانيا) جزاير ويرجني
VI(اياالت متحده) جزاير ويرجني

VNويتنام
VUوانواتو
WFجزاير واليس و فوتونا
WSساموا
YEمين
YTمايوت
YUيوگسالوى
ZAآفريقاى جنوبى
ZMزامبيا
ZRزئير
٤٧ REريونيونZWزميبابوه



 

 

عملكردها و كاركردهاى منوى كيفيت 
تصوير

مى توانيد تنظيمات روشنايى، كنتراست، و ديگر تنظيمات تصوير منايشى را اجرا كنيد.

استفاده از منوى كيفيت تصوير

١  را در طول منايش فشار دهيد.
منوى زير منايش داده مى شود.

٢ قتى  فشار داده شد موارد منو به صورت زير تغيير مى كند. 
را چندين بار فشار دهيد تا موردى را كه مى خواهيد تغيير دهيد منايش 

داده شود 
Brightness (روشنايى) ←Contrast (كنتراست) ←Color Saturation (اشباع

 (Keystone) Keystone← (وضوح) Sharpness← (ته رنگ) Tint← (رنگ
←Exit Picture Quality menu (خروج از منوى كيفيت تصوير)

٣ براى تنظيمات خود   را فشار دهيد
٤ وقتى دستگاه مدتى در وضعيتى بدون تغيير مى ماند، تنظيمات بسته 

شده و منوى كيفيت تصوير محو مى شود.
• پس از اجنام تنظيمات،  را فشار دهيد، تنظيمات بسته شده و منوى 

كيفيت تصوير بسته مى شود

هنگامى كه در منوى تنظيمات هستيد، براى برگشت به تنظيمات قبلى  را 
فشار دهيد.
٤٨



تنظيمات وتغييرات
فهرست منوى كيفيت تصوير

محتويات تنظيممورد تنظيم
ند.Brightness (روشنايى) روشنايى تصوير را تنظيم مى 

نتراست) ) Contrast.اختالف سطح نور و سايه را در تصوير تنظيم مى كند

ند.Color Saturation (اشباع رنگ) اشباع رنگ را براى تصاوير تنظيم مى 

فقط هنگامى كه يك سيگنال NTSC وارد مى شود منايش داده مى شود.Tint (ته رنگ)
ته رنگ تصوير را تنظيم مى كند.

ند.Sharpness (وضوح) وضوح تصوير را تنظيم مى 
Keystone اگر صفحه عمودى قرار داده نشده است، خطوط عمودى در لبه هاى افقى صفحه

منايش خم مى شوند. مى توانيد خم شدگى خطوط عمودى در لبه هاى افقى 
صفحه منايش را با روش زير تنظيم كنيد
٤٩



 H

 
ده 
عملكردها و كاركردهاى منوى اطالعات
igh Altitude Mode" "(سيگنال ويدئو) Video Signal" ،(اطالعات)" را براى بررسى وضعيت دستگاه Information" مى توانيد

(حالت ارتفاع زياد)"، و "Lamp-Hours Reset (تنظيم مجدد ساعات كاركرد المپ)" تنظيم كنيد.

استفاده از منوى اطالعات

١ هنگام منايش  را فشار دهيد..
اطالعات زير منايش داده مى شود.

٢ يوقتى  فشار داده شد موارد منو به صورت زير تغيير مى كند. 
را چندين بار براى تأييد فشار دهيد تا موردى را كه مى خواهيد تغيير دا

يا تأييد كنيد منايش داده شود.
 High Altitude← (سيگنال ويديو) Video Signal← (اطالعات) Information

Mode (حالت ارتفاع زياد) ←Lamp-Hours Reset (تنظيم مجدد ساعات 

كاركرد المپ) ←Exit Information menu (خروج از حالت منو)

٣ براى تنظيمات خود   را فشار دهيد.
٤ وقتى دستگاه مدتى در وضعيتى بدون تغيير مى ماند، تنظيمات بسته 

شده و منوى اطالعات محو مى شود
• پس از اجنام تنظيمات،  را فشار دهيد، تنظيمات بسته شده و منوى 

اطالعات بسته مى شود

هنگامى كه در منوى تنظيمات هستيد، براى برگشت به تنظيمات قبلى، 
 را فشار دهيد.
٥٠



تنظيمات وتغييرات
فهرست منوى اطالعات

محتويات تنظيممورد تنظيم
Information (اطالعات)

وضعيت فعلى را منايش 
مى دهد.

Lamp Hours (ساعات كاركرد المپ): جمع ساعت هاى استفاده از المپ را منايش مى 

دهد. 0H براى ٠ تا ١٠ ساعت منايش داده مى شود. در واحدهاى ١ ساعتى براى 
١٠ ساعت يا بيشتر منايش داده مى شود. وقتى زمان تعويض المپ مى رسد منت 

زردى به منايش در مى آيد.
منبع: منايش مى دهد كه تصاوير DVD در حال منايش هستند، يا تصاوير از جتهيزات 

خارجى ويدئويى در حال منايش مى باشند.
Video Signal (سيگنال ويديو): قالب سيگنال ورودى را منايش مى دهد.

قالب سيگنال جتهيزات ويدئويى متصل به درگاه ورودى ويدئو يا درگاه ورودى S-Video سيگنال ورودى
را تنظيم مى كند. در هنگام خريد، اين قالب روى "Auto (خودكار)" تنظيم شده است 

بنابرين سيگنال ويدئو به صورت خودكار تشخيص داده مى شود. اگر هنگام انتخاب 
Auto" (خودكار)" در تصاوير منايشى اختاللى به وجود آيد يا هيچ تصويرى منايش داده 

نشود، سيگنال مناسب را به صورت غير خودكار انتخاب مناييد.

 High Altitude Mode

(حالت ارتفاع زياد)
هنگام استفاده از اين واحد در نواحى با ارتفاع بيشتر از ١٥٠٠ متر، "ON (روشن)" را 

انتخاب كنيد.. 

Lamp-Hours Reset (تنظيم 

دوباره ساعات كاركرد المپ)
پس از تعويض المپ مطمئن شويد كه ساعت كاركرد المپ را تنظيم كرده ايد. مجموع 

ساعت هاى كاركرد المپ پاك شده است.
٥١



د

ضميمه

عيب يابى

خواندن نشانگرها
شما مى توانيد با استفاده از نشانگرهاى قسمت فوقانى دستگاه

وضعيت اين واحد را بررسى كنيد. 
هر كدام از شرايط را در جدول زير بررسى كرده و مراحل مربوط به

آن را براى حل مشكل دنبال مناييد.
* اگر متام نشانگرها خاموش هستند، مطمئن شويد كه سيم

برق درست متصل شده و اينكه سوئيچ اصلى نيروى خاموش است

وقتى كه  به صورت متناوب به رنگ سبز / نارجنى چشمك مى زند
 : به صورت متناوب به رنگ سبز / نارجنى چشمك مى زنخطا

 : روشن   : درحال چشمك زدن   : خاموش

قرمز
قرمز

خطاى داخلى
سوييچ اصلى نيرو را خاموش و سپس روشن كنيد. 

اگر وضعيت نشانگر با يك بار فشار دادن
 و روشن كردن نيرو تغيير منى كند

قرمز
خطاى مربوط به فن/حسگر

قرمز
خطاى دماى باال (گرم شدن بيش ازحد)

المپ به طور خودكار خاموش شده 
و منايش متوقف مى شود. پس از اين كه 

حدود ٤٠ ثانيه از اين وضعيت گذشت
و سپس وارد وضعيت آماده به كار شد،

دو مورد فهرست شده در زير را بررسى كنيد.
اگر نيرو خاموش بود، سوئيچ اصلى نيرو را دوباره 

روشن كنيد
خطاى المپ/المپ روشن منى شود/برق المپ قطع مى شود/پوشش المپ باز استقرمز

سته باشد.  صفحه ٥٨ ه المپ نش نيد  نترل 

سته است المپ نش
اگر هنگام وارد كردن 
مجدد المپ شرايط 

ثابت نيست

سته است. با فروشنده خود متاس بگيريد  صفحه ٦٥المپ ش

.المپ را مجدداً وارد كنيد و سپس كليد اصلى نيرو را در 
واحد اصلى روشن كرده و  را فشار دهيد.

• بني دستگاه و ديوار،
 حداقل ٢٠ سانتى 

متر فاصله دهيد.
• فيلتر هوا را متيز كنيد. 

  صفحه ٥٦

اگر وضعيت نشانگر 
با يك بار فشار دادن 
 و روشن كردن 
نيرو تغيير منى كند

سيم برق را از پريز خارج كرده و با فروشنده 
خود متاس بگيريد.
 صفحه ٦٥
٥٢



ضميمه
 :روشن  در حال چشمك زدن  خاموشهشدارچشمك مى زنندوقتى كه نشانگر  يا  به رنگ نارجنى

نارجنى
سبز

ردن با سرعت زياد اگر با فشار دادن  و روشن كردن  در حال اجراستسرد 
سوييچ نيرو، پيشرفتى مشاهده 

منى كنيد، ديگر از دستگاه استفاده 
نكرده و سيم برق را از پريز بيرون 

آوريد. با فروشنده خود متاس بگيريد. 
 صفحة ٦٥

٢ مورد فهرست شده در سمت 
راست را بررسى كنيد.

 بني دستگاه و ديوار، حداقل ٢٠ 
سانتى متر فاصله دهيد.

 فيلتر هوا را متيز كنيد.
  صفحه ٥٦

در اين حالت شما مى توانيد به
منايش ادامه دهيد. اگر بعد از

آن دماهاى باال ثبت شود منايش
به طور خودكار متوقف مى شود.

نارجنى

سبز

اعالن تعويض المپ
زمان تعويض المپ فرا رسيده است. المپ را هر چه سريع تر با يك المپ جديد تعويض كنيد.

اگر در اين وضعيت المپ همچنان روشن مباند، امكان تركيدن آن زياد است  صفحه ٥٨

 :روشن  در حال چشمك زدن  خاموشعادىوقتى كه نشانگر  يا  خاموش است

نارجنىنارجنى
نشان مى دهد كه اين دستگاه براى استفاده آماده است..آماده به كار

سبزسبزسبز
گرم شدن

(حدود ٢٠ ثانيه)
در حالت گرم شدن فشار دادن  يا  هيچ اثرى ندارد.

در طول گرم شدن، دوشاخه دستگاه را از پريز بيرون نكشيد يا آن را خاموش نكنيد 
زيرا اين كار باعث كاهش عمر المپ مى شود

سبزسبزسبز
حال اجرامنايش تصوير در 

نارجنى سبز
خنك شدن

(حدود ٩ ثانيه) 
عملكرد كنترل از راه دور و واحدهاى اصلى در هنگام خنك شدن در حال تعليق قرار 

مى گيرد.
وقتى كه دستگاه كامالً خنك شد وارد حالت آماده به كار مى شود.

در طول خنك شدن، دوشاخه دستگاه را از پريز بيرون نكشيد يا آن را خاموش 
نكنيد زيرا اين كار باعث كاهش عمر المپ مى شود..

سبزسبزسبز
 Break(استراحت)..جهت برگشت به پخش عادى  را فشار دهيد
٥٣



 

نند ى ارائه منى  م ه نشانگرها  هنگامي
اگر اين واحد به طور عادى كار منى كند، قبل از تعمير به نكات زير توجه كنيد. و درصورتيكه واحد شروع به كار نكرد جهت

راهنمايى با فروشنده خود متاس بگيريد.

صفحه مرجعاين قسمت را بررسى كنيد.در حالت هاى زير
پروژكتور روشن منى 

شود
 صفحه ١٣• آيا سوييچ اصلى نيرو روشن است؟

 صفحه ١٣• سيم برق را قطع و دوباره وصل كنيد.
 صفحه ٥٣• آيا پروژكتور در حال خنك شدن است؟

• اگر هنگامى كه به سيم برق دست مى زنيد نشانگر روشن و خاموش 
مى شود، نيروى اصلى را خاموش كرده و سپس سيم برق را قطع و 

دوباره وصل كنيد. اگر واحد شروع به كار نكرد، ممكن است سيم برق 
آسيب ديده باشد. استفاده از پروژكتور را متوقف كنيد، سيم برق را از 

پريز خارج كرده و با فروشنده خود متاس بگيريد.

 صفحه ٦٥

تصويرى ظاهر منى 
شود

 صفحه ٢٣• آيا چراغ نشانگر Image Off (تصوير غيرفعال) نارجنى است؟
• اگر كد منطقه اى ديسك با برچسب كد منطقه اى كه در كنار اين 

دستگاه قرار دارد مطابقت نكند فيلم هاى DVD را منى توانيد پخش كنيد.
 صفحه ٧

 صفحه ٣٨• براى تغيير وضعيت به حالت DVD  را فشار دهيد.

 صفحه ٥٢• آيا المپ سوخته است؟
تصاوير مبهم يا خارج 

وس است از فو
وس تنظيم شده است؟  صفحه ١٥• آيا فو

 صفحه ١٣• آيا درپوش لنز در جاى خود قرار دارد؟
تور در فاصله صحيح قرار دارد؟  صفحه ٦٠• آيا پروژ

 صفحه ٥• آيا بخار آب روى لنز است؟
تصاوير تيره به نظر 

مى آيند
 صفحه ١٩• آيا حالت رنگ براى محيط استفاده مناسب است؟

 صفحه ٥٧• آيا زمان تعويض المپ است؟
 صفحه ٤٤• آيا محافظ صفحه در حال اجرا مى باشد؟

ار  نترل از راه دور 
ند منى 

• آيا سوييچ تغيير وضعيت عددى/عملكردى در موقعيت [٣ ٢ ١] (ورودى 
عددى) قرار دارد؟

 صفحه ٢١

-• بسته به ديسك، كاركردهاى خاصى ممنوع مى باشند.
 صفحه ١١• آيا باترى ها خالى شده اند ويا باترى ها را بطور نادرست جاگذارى كرده ايد؟

صدايى شنيده منى 
شود و يا صدا ضعيف 

است

 صفحه ١٥• آيا صدا روى مقدار حداقل تنظيم شده است؟

. -• آيا حالت صامت فعال شده است؟ فشار دهيد 

 (DVD سطح ١) "DVD LEVEL 1" روى DVD آيا تنظيمات سطح •
تنظيم شده است؟

 صفحه ٤٢

 صفحه ١٥آيا ميزان صدا خيلى بلند است؟صدا نامفهوم است
زبان شنيدارى/زير نويس 

را منى توان تغيير داد
اگر چند زبان مختلف بر روى ديسك ضبط نشده است، منى توان آن را 

تغيير داد.
-

زير نويس ها ظاهر منى 
شوند

-• اگر هيچ زير نويسى وجود ندارد، منايش داده منى شود.
 صفحه ٣٣• آيا زبان زير نويس روى "OFF" (خاموش) تنظيم شده است؟

• هنگام استفاده از تكرار A-B، زير نويس ها ممكن است قبل و بعد از 
نقطه A و نقطه B منايش داده نشوند.

-

٥٤



ضميمه
هنگام استفاده از حالت هاى خارجى ويدئو
صفحه مرجعاين قسمت را بررسى كنيد.در حالت هاى زير
• آيا دستگاه وصل شده روشن است؟تصويرى ظاهر منى شود

 پروژكتور را روشن كنيد، يا بسته به روش پخش، پخش را 
شروع كنيد.

 صفحه ٣٨

• وقتى كه سيگنال ها هم به درگاه ورودى S-Video و هم به 
 S-Video متصل شده اند، فقط سيگنال Video درگاه ورودى
در دسترس مى باشد. اگر مى خواهيد تصويرى را از دستگاه 

وصل شده به درگاه ورودى Video متاشا كنيد، كابل را از 
درگاه ورودى S-Video خارج كنيد.

-

 "Signal not supported پيام
(سيگنال پشتيبانى منى شود)" 

منايش داده مى شود

حتى اگر در صورت تنظيم "Video Signal (سيگنال ويدئو)" روى 
"Auto (خودكار)" در منوى اطالعات چيزى منايش داده منى شود، 

قالب سيگنال مناسب با دستگاه را تنظيم مناييد. 
 صفحه ٥١

پيام ".No signal (بدون سيگنال)" 
منايش داده مى شود

 صفحه ٣٧ و٣٨• آيا كابل ها بطور صحيح متصل شده اند؟
• آيا دستگاه وصل شده روشن است؟ 

 پروژكتور را روشن كنيد، يا بسته به روش پخش، پخش را 
شروع كنيد.

 صفحه ٣٨

 صفحه ٣٨• براى تغيير وضعيت به حالت DVD  را فشار دهيد.

اگر از كابل رابط استفاده مى كنيد، ممكن است تداخل سيگنال نادرست است
الكتريكى سيگنال ها را حتت تأثير قرار دهد. آمپلى فاير را 

متصل كرده و بررسى كنيد.
-

تصوير در اندازه (بزرگ) يا كوچك 
بصورت ناقص درآمده است

دستگاه به طور خودكار نسبت تصوير را براى سيگنال ورودى 
شناسايى كرده و منايش مى دهد. اگر نسبت تصوير به طور 

صحيح منايش داده منى شود،  را فشار داده و نسبت تصوير 
مناسب با سيگنال ورودى را انتخاب مناييد.

-

در منوى اطالعات، "Video Signal (سيگنال ويدئو)" را به قالب رنگ هاى تصوير مناسب نيست
 صفحه ٥١مناسب با دستگاه تنظيم كنيد.
٥٥



 
ن 
نگهدارى
ند. تور و تعويض قطعات مصرفى را تشريح مى  ردن پروژ ارهاى نگهدارى از قبيل متيز  اين بخش 

ردن متيز 

متيز كردن فيلتر هوا
هنگامى كه فيلتر هوا پر از گرد و غبار شده، يا پيام 
 The projector is overheating. Make sure nothing is"

 blocking the air vents, and clean or replace the air filter

(پروژكتور بيش از حد گرم شده است. مطمئن شويد كه 
چيزى روزنه هاى فيلتر را مسدود نكرده است، آن را متيز 

كرده يا تعويض كنيد)" منايش داده مى شود، هرگونه گرد و 
غبار را با استفاده از جارو برقى از فيلتر برطرف كنيد.

cاحتياط:
ن است دماى  اگر روى فيلتر هوا گرد و غبار جمع شود، مم

التى در كاركرد  داخلى پروژكتور باال رود و منجر به بروز مش
ند. توصيه مى شود  وتاه  گردد و دوره سرويس موتور نورى را 
نيد. اگر از  بار متيز  ه اين قطعات را حداقل هر سه ماه ي
ه گرد و غبار بيشتر  تور در محيطى استفاده مى كنيد  پروژ

است آنها را بايد زودتر متيز كرد.

متيز كردن واحد اصلى
نيد.اگر  سطح پروژكتور را با ي پارچه نرم به آرامى متيز 
مى  ثيف است، پارچه را با آب و مقدار  تور بسيار  پروژ

نيد و قبل از استفاده از  ماده پاك كننده خنثى خيس 
تور آن را محكم فشار  ردن سطح پروژ پارچه براى متيز 

دهيد. سپس سطح دستگاه را با ي پارچه نرم و خش 
نيد. دوباره پا 

ردن عدسى منايش  متيز 
براى متيز كردن عدسى، از دستگاه دمنده هوا يا دستمال 

متيز كننده اى استفاده كنيد كه در بازار موجود است.

c احتياط:
ردن سطح ل و يا تينر براى متيز  س، ال از مواد فرار مانند وا
نيد. اين مواد ممكن است باعث خراب كرد تور استفاده ن پروژ

يا از بني بردن آستر رنگ دستگاه شود.

c احتياط:
مواد خشن را به عدسى مناليد يا عدسى را در معرض ضربه 

ن است به آن صدمه وارد شود. قرار ندهيد چون مم
٥٦



ضميمه
زمان تعويض قطعات
زمان تعويض فيلتر هوا 

هنگامى كه فيلتر هوا كثيف يا شكسته است 
نيد.  "لوازم جانبى اختيارى و مواد مصرف شدنى" صفحه ٦٠ آن را با فيلتر هواى اختيارى تعويض 

زمان تعويض المپ
• هنگام شروع منايش، پيام "Replace the lamp" "المپ را تعويض كنيد" ظاهر مى شود. 

• تصاوير منايش داده شده تاري تر يا بدتر شوند.

Q نكته: • به منظور نگهدارى روشنايى اوليه و كيفيت تصوير، پيام تعويض المپ پس از حدود ساعت استفاده منايش داده مى 
شود. مدت زمانى كه پيام به منايش گذاشته مى شود بسته به تنظيمات حالت رنگ و شرايطى كه در آن از دستگاه 

استفاده مى شود تغيير مى كند. 
ه پيام تعويض  سنت المپ بيشتر مى شود. هنگامي  • اگر بعد از اين مدت همچنان از المپ استفاده كنيد، احتمال ش

ند.  ار مى  نيد، حتى اگر هنوز  المپ منايان شد، هرچه زودتر المپ را با ي المپ جديد تعويض 
ه پيام  ه المپ تيره تر شده و قبل از اين ن است  ه از آن استفاده شده، مم  • بستگى به خصوصيات المپ و روشى 
ار بيفتد. هميشه بايستى ي المپ يدكى در اختيار داشته باشيد تا زمان لزوم مورد استفاده  هشدار منايان شود از 

قرار گيرد.
ى با فروشنده خود متاس بگيريد.  • براى تهيه المپ يد
٥٧



طريقه تعويض قطعات
تعويض فيلتر هوا

تعويض المپ

رد المپ تنظيم دوباره زمان عمل

Qنكته: فيلترهاى هوا را به 
طور مناسب و طبق 

مقررات محلى دور 
بريزيد. 

فيلتر: پلى پروپيلن

١ وقتى كه دستگاه 
خاموش شده و كامالً 
خنك شد، و پروژكتور 
دو بار صداى بيپ داد، 
سوئيچ اصلى نيرو را 

خاموش كنيد.

برداريد.٢ پوشش فيلتر هوا را 

المپ جايگزين در اختيار شما ٢ پيچ گوشتى را كه همراه با 
قرار مى گيرد در قفل درپوش المپ 
وارد كرده و درپوش را برداريد، سپس 

المپ را خارج مناييد.

خاموش شده و كامالً ١ وقتى كه دستگاه 
خنك شد، و پروژكتور 
دو بار صداى بيپ داد، 
سوئيچ اصلى نيرو را 

خاموش كنيد.

٦ پيچ هاى اتصال المپ 
را كامالً محكم كنيد.

٧ درپوش المپ را نصب كنيد.

٢ اگر هنگام منايش،  را چند 
Lamp-Hours" ،بار فشار دهيد

Reset" (تنظيم مجدد ساعات 
كاركرد المپ) منايش داده مى شود.

واحد اصلى روشن كرده ١ سوئيچ اصلى نيرو را در 
و سپس  را فشار 

دهيد. اگر المپ روشن 
نيست،  را فشار 

دهيد.

انگشت خود را در 
حفره قرار داده و به 
سمت باال بكشيد.

c  احتياط:
المپ پس از استفاده بالفاصله 

داغ مى شود. وقتى كه دستگاه 
خاموش شد، تقريباً يك ساعت 

پيش از تعويض المپ منتظر 
٢مبانيد تا كامالً سرد شود.

١

پس از تعويض المپ مطمئن 
شويد كه ساعت كاركرد المپ 

را تنظيم كرده ايد.
پروژكتور داراى يك شمارشگر 

داخلى است كه حساب ساعات 
كاركرد المپ را نگه مى دارد و 

پيام تعويض المپ بر اساس اين 
شمارشگر منايش داده مى شود.

٢١
٥٨



ضميمه

٣ فيلتر قدميى هوا را 
خارج كنيد.

٤ فيلتر هواى جديد را 
نصب كنيد.

٥ درپوش فيلتر را نصب كنيد.

٣ پيچ هاى اتصال المپ 
را شل كنيد.

٤ المپ قدميى را خارج كنيد.
 اگر المپ را خودتان تعويض 
مى كنيد، مراقب تكه هاى 

شكسته المپ باشيد.

٥ المپ جديد را نصب 
كنيد.

 "Yes" ٣   را فشار داده و
("بله") را انتخاب كنيد. با 

فشار دادن  تنظيم مجدد 
اجرا مى شود.

c احتياط:
• المپ و درپوش المپ را محكم نصب كنيد. براى امينى اين دستگاه، اگر المپ يا 

درپوش آن درست نصب نشده باشد المپ روشن منى شود.
• اين المپ جيوه اى است. المپ هاى استفاده شده را به طور مناسب و طبق مقررات محلى 

دور بريزيد.
٥٩



ت 

.

لوازم جانبى اختيارى و مواد مصرف شدنى
ى انتخابى از آگوس لوازم جانبى اختيارى و مواد مصرفى زير در صورت لزوم براى خريدارى موجود مى باشند. فهرست لوازم يد

ى بدون اطالع قبلى قابل تغيير مى باشند. ٢٠٠٥ در جريان مى باشند. جزييات مربوط به لوازم يد

مواد مصرف شدنى
ELPLP33 واحد المپ

(x1 المپ)
به عنوان تعويض براى المپ هاى سوخته استفاده شود.

ELPAF09 مجموعه فيلتر هوا
(x1 فيلتر هوا)

هنه استفاده شود. به عنوان جايگزين فيلتر هواى 

لوازم جانبى اختيارى
 ELPSC06 صفحه قابل حمل ٥٠ اينچ
 ELPSC07 صفحه قابل حمل ٦٠ اينچ
 ELPSC08 صفحه قابل حمل ٨٠ اينچ

رد. ه مى توان به آسانى حمل  ي صفحه فشرده 
(نسبت تصوير ٤:٣)

ELPSP01 ساب ووفر پرقدرت
از باس قوى تر لذت ببريد.

فاصله منايش و اندازه صفحه
به جدول زير مراجعه كرده و دستگاه را در موقعيتى قرار دهيد كه بهترين نوع منايش را با توجه به اندازه صفحه به شما ارائه دهد

واحدها: واحدها سانتى متر (اينچ) واحدها: واحدها سانتى متر (اينچ)         

اندازه صفحه ٩:١٦
فاصله منايش

حداقل          حد أكثر
(پهناى تنظيم بزرگنمايى) - (فاصله تنظيم بزرگنمايى)

”٣٠(١٥ x ٢٦) ٣٧ x ٧٣ - ١١١ (٢٫٤ - ٣٫٧)٦٦

”٤٠(٢٠ x ٣٥) ٥٠ x ٩٩ - ١٤٩ (٣٫٢ - ٤٫٩)٨٩
”٦٠(٢٨ x ٥١) ٧٠ x ١٤٩ - ٢٢٥ (٤٫٩ - ٧٫٤)١٣٠
”٨٠(٣٩ x ٧١) ١٠٠ x ٢٠٠ - ٣٠١ (٦٫٦ - ٩٫٩)١٨٠
”١٠٠(٤٧ x ٨٧) ١٢٠ x ٢٥١ - ٣٧٧ (٨٫٢ - ١٢٫٤)٢٢٠
”١٢٠(٥٩ x ١٠٦) ١٥٠ x ٣٠١ - ٤٥٣ (٩٫٩ - ١٤٫٩)٢٧٠
”١٥٠(١٧٥ x ١٣٠) ١٩٠ x ٣٧٧ - ٥٦٧ (١٢٫٤ - ١٨٫٦)٣٣٠

واحدها: واحدها سانتى متر (اينچ) واحدها: واحدها سانتى متر (اينچ)         

اندازه صفحه ٣:٤
فاصله منايش

حداقل          حد أكثر
(پهناى تنظيم بزرگنمايى) - (فاصله تنظيم بزرگنمايى)

”٣٠(١٨ x ٢٤) ٤٦ x ٩٠ - ١٣٦ (٢٫٩ - ٤٫٥)٦١

”٤٠(٢٤ x ٣٢) ٦١ x ١٢١ - ١٨٣ (٤٫٠ - ٦٫٠)٨١
”٦٠(٣٥ x ٤٧) ٩٠ x ١٨٣ - ٢٧٦ (٦٫٠ - ٩٫٠)١٢٠
”٨٠(٤٧ x ٦٣) ١٢٠ x ٢٤٥ - ٣٦٩ (٨٫٠ - ١٢٫١)١٦٠
”١٠٠(٥٩ x ٧٩) ١٥٠ x ٣٠٧ - ٤٦٢ (١٠٫١ - ١٥٫٢)٢٠٠
”١٢٠(٧١ x ٩٤) ١٨٠ x ٣٦٩ - ٥٥٥ (١٢٫١ - ١٨٫٢)٢٤٠
”١٥٠(٩١ x ١١٨) ٢٣٠ x ٤٦٢ - ٦٩٤ (١٥٫١ - ٢٢٫٨)٣٠٠
٦٠



ضميمه
مشخصات / قدرت تفكيك سازگار
EMP-TWD1نام محصول

٣٤٠ (طول) × ١٨٠ (ارتفاع) × ٣١٠ (عرض) ميلى متر (به غير از فوت)ابعاد
٠٫٥٥ اينچ عرضاندازه صفحه
پلى سيليكون TFT ماتريس فعالروش منايش
ي ٤٠٩,٩٢٠ پيكسل (٨٥٤ (طول) × ٤٨٠ (ارتفاع) نقطه) × ٣قدرت تف

وس دستىتنظيم فو
دستى (تقريبا ١:١٫٥)تنظيم بزرگنمايي
دستى (عمودى حداكثر حدود ٥٠٪، افقى حداكثر حدود ٢٥٪)تغيير عدسي

المپ ١٣٥ ،UHE وات، شماره مدل: ELPLP33المپ (منبع نور)

منبع نيرو

٢٤٠-١٠٠ ولت جريان متناوب ٥٠/٦٠ هرتز ١٫٢ - ٢٫٦ آمپر
مصرف نيرو

كاركرد: ٢٣٠ وات (١٢٠ - ١٠٠ ولت منطقه)، ٢٢٠ وات (٢٤٠ - ٢٢٠ ولت منطقه)
ار: ٦ وات (١٢٠ - ١٠٠ ولت منطقه)، ٢٢٠ وات (٢٤٠ - ٢٢٠ ولت منطقه) آماده به 

°٥+ درجه سانتى گراد تا °٣٥+ درجه سانتى گراد (بدون بخار)دماى كاركرد
-١٠ درجه سانتى گراد تا ٦٠+ درجه سانتى گراد (بدون بخار)دماى انبار

حدود ٧ كيلوگرموزن

رابط ها

Input (ورودى)

فيش پني ١RCAدرگاه Audio (صدا)
S-Video پني١درگاه Mini DIN ٤

فيش پني ١RCAدرگاه Video (ويدئو)

Output (خروجى)

فيش پني ١RCAدرگاه Subwoofer (ساب ووفر)
فيش چهار گوش نورى١درگاه نورى Audio Out (خروجى صدا)

فيش كوچك ٣٫٥ ميلى مترى١فيش هدفون

سطح فشار امواج صداى خروجى ٧٩ دسى بل/وات متربلندگو
ورودى حداكثر ١٠ وات (JIS) مقاومت ظاهرى  ٤ اهم

Audio output (خروجى صدا)

 Analog audio output
(خروجى صداى آنالوگ)

يك سيستم بلندگو:حرفه اى، حداكثر خروجى ١٠ وات + ١٠وات 
(٪١٠ ٤/THD JEITAاهم)

يك سيستم هدفون: ١٢ ٣٢/mWاهم 
مقاومت ظاهرى قابل قبول ١٦اهم - ١kاهم

يك سيستم ساب ووفر (چپ + راست): ٠٫٢٥ مربع ميانگني جذر ولتاژ/٢٧ كيلواهم
گستره ديناميكى ٧٠ دسى بل (JEITA) يا بيشتر
كل ميزان واپيچش موزون ٠٫٥٪ (JEITA) يا كمتر

 Digital audio output
روشنايى: ٢١- دسى بل تا ١٥- دسى بل(خروجى صداى ديجيتال)

DVD تصويرى،CD تصويرى، CD صوتى، SVCD، و CD-R/RW (از نوع CD تصويرى، CD صوتى، SVCD، قالب JPEG، و انواع ديسك خواندنى

(DVD قالب تصويرى) DVD-R/RW و ،(MP3/WMA

Pixelworks DNXTM IC در اين دستگاه نصب شده است.  

S-Video/ويدئوى تركيبى
يسيگنال قدرت تف

حالت اندازه

پهنعادي
TV (NTSC)٨٥٤ × ٤٨٠ (٩:١٦)٦٤٠ × ٤٨٠ (٣:٤)٦٤٠ × ٤٨٠

(PAL، SECAM) ٨٥٤ × ٤٨٠ (٩:١٦)٦٤٠ × ٤٨٠ (٣:٤)٧٦٨ × ٥٧٦تلويزيون
٦١



٦٢

امينى

ا اياالت متحده آمري
UL60950 چاپ سوم
UL60065 چاپ هفتم

كانادا
CSA C22.2 شماره 60950
CSA C22.2 شماره 60065

احتاديه اروپا
دستورالعمل ولتاژ پايني

(73/23/EEC)
IEC60950 چاپ سوم
IEC60065 چاپ هفتم

EMC

ا اياالت متحده آمري
B (DoC) 15 كالسB قسمت FCC

كانادا
B كالس ICES-003

احتاديه اروپا
EMC دستورالعمل

(89/336/EEC)

B كالس EN55022

EN55024

IEC/EN61000-3-2

IEC/EN61000-3-3

EN55013: 2001+AI: 2003

EN55020: 2002+AI: 2003

EN61000-4-2

EN61000-4-3

EN61000-4-4

استراليا/ زالند نو
B كالس AS/NZS CISPR 22:2002

AS/NZS CISPR 13



٦٣

واژه نامه
 JPEG

يك قالب پرونده كه براى ذخيره پرونده هاى تصويرى به كار مى رود. 
اكثر عكسهايى كه با دوربني هاى ديجيتال گرفته مى شوند در 

قالب JPEG ذخيره مى گردند. 
 MP3

مخفف عبارت "MPEG1 Audio Layer-3 ( سطح ٣ صوتى 
MPEG١)"، كه استانداردى براى فشرده سازى صوتى است. اين قالب 

اندازه داده را با حفظ كيفيت باالى صوتى كاهش مى دهد.
 NTSC

مخفف عبارت "National Television Standards Committee (كميته 
ملى استانداردهاى تلوزيون)" است، و به يكى از سيستم هاى انتقال 
امواج آنالوگ تلوزيون رنگى تخصيص داده مى شود. اين سيستم در 

ژاپن، اياالت متحده آمريكا و آمريكاى التني استفاده مى شود. 
PAL

مخفف عبارت "Phase Alteration by Line (تغيير فاز با خط)" 
است، و به يكى از سيستم هاى انتقال امواج آنالوگ تلوزيون رنگى 
تخصيص داده مى شود. اين سيستم در چني، اروپاى غربى، به غير از 
فرانسه، و در ديگر كشورهاى آسيايى و آفريقايى استفاده مى شود. 

SECAM
مخفف عبارت "SEquential Couleur A Memoire (رنگ ترتيبى با 
حافظه)" است، و به يكى از سيستم هاى انتقال امواج آنالوگ 

تلوزيون رنگى تخصيص داده مى شود. اين سيستم در كشورهاى 
فرانسه، اروپاى شرقى، شوروى سابق، خاورميانه و ملل آفريقايى 

استفاده مى شود. 
 WMA

مخفف عبارت "Windows Media Audio (رسانه صوتى ويندوز)"، يك 
فن آورى فشرده سازى صوتى است كه توسط شركت مايكروسافت 
آمريكا ساخته شده است. مى توانيد داده WMA را با استفاده از 

پخش كننده رسانه اى ويندوز نسخه ٧، ٧٫١، پخش كننده رسانه اى 
ويندوز مختص ويندوزهاى XP، يا مجموعه ٩ پخش كننده رسانه اى 

ويندوز، كدگذارى كنيد. 
Windows Media و Windows logo، عالئم جتارى يا عالئم جتارى ثبت 
شده شركت مايكروسافت آمريكا، در آمريكا و ديگر كشورها است. 
هنگام كدگذارى پرونده هاى WMA، لطفاً از برنامه هايى استفاده 
كنيد كه از سوى شركت مايكروسافت آمريكا تأييد شده اند. در 
صورتيكه از برنامه اى كه تأييد نشده باشد استفاده كنيد، ممكن 

است به طور صحيح عمل نكند. 
نسبت تصوير

نسبت بني طول و ارتفاع ي تصوير. تصاوير HDTV داراى نسبت 
شيده به نظر مى آيند. نسبت تصوير براى  تصوير ٩:١٦ هستند و 

تصاوير استاندارد ٣:٤ است.
سرد كردن 

فرايندى كه باعث مى شود دماى باالى المپ كه در طول منايش 
تصوير ايجاد شده است كاهش يابد. وقتيكه دستگاه خاموش باشد 

عملكرد سرد شدن به طور خودكار اجرا مى شود. دوشاخه برق را 
هنگام سرد شدن جدا نكنيد. اگر سرد شدن به درستى صورت 
نپذيرد، دماى المپ يا ساختار درونى دستگاه اصلى بيش از اندازه 

افزايش يافته كه اين امر باعث كاهش عمر المپ يا آسيب رسيدن 
به دستگاه مى شود. زمانى كه واحد اصلى دوبار با صداى بيپ به 

صدا درآمد سرد شدن به صورت كامل اجنام گرفته است.

قفل والدين 
براى محدوديت سن. همچنني داراى تنظيمات سطح منايش براى 
منايش فيلمهاى DVD با مضامينى كه مناسب بيننده هاى كم 

سن و سال نيست مى باشد. 
گستره ديناميكى 

نسبت حداقل و حداكثر سطوح صوتى ضبط شده در يك 
ديسك در واحد دسيبل (dB) را نشان مى دهد. مقادير گستره 
ديناميكى نشان مى دهند چه سيگنالهاى مشروحى از سوى 

دستگاههاى مختلف توليد مى شود.
خروجى ديجيتال نورى 

يسيگنال صوتى را به سيگنال ديجيتالى تبديل كرده و باعث انتقال 
آن در طول فيبر نورى مى شود. يكى از مزاياى اين ويژگى عدم ايجاد 
اختالل است، بر خالف وسايل متداولى كه در آنها كابل باعث ايجاد 

اختالل خارج مى شود. 
(PBC) كنترل پخش

روشى براى پخش CDهاى تصويرى. مى توانيد صفحه يا اطالعاتى 
را كه مايل به ديدن آنها هستيد از صفحه منوى منايش داده شده 

انتخاب كنيد. 

اصطالحات مربوط به ديسك 
عنوان/بخش/آهنگ

يك فيلم در يك DVD به واحدهايى تقسيم مى شود كه عنوان 
ناميده مى شود، كه هر عنوان ممكن است شامل چندين بخش 

باشد. CD هاى صوتى و تصويرى به چندين واحد تقسيم مى شوند 
كه آهنگ (Track) ناميده مى شود.

DVD تصويرى

عنوان ٢عنوان ١
بخش ٢بخش ١ بخش ١ بخش ٢

CD تصويرى/CD صوتى

آهنگ ٤آهنگ ٣آهنگ ٢آهنگ ١



٦٤

آ
٥٣ .............................................................................................. آماده به كار
٦٣ آهنگ..........................................................................................................

ا
٤٥ ................................................................................................ از سرگيرى
١٩ استراحت...................................................................................................
٤٩ اشباع رنگ................................................................................................
٥١ اطالعات.....................................................................................................

ب
٦٣ بخش..........................................................................................................

پ
٢٣ پخش منايش اساليد.................................................................................
٢٣ ......................................................................................................... پرونده
١٤ پنجره منايش..............................................................................................
٢٣ پوشه..........................................................................................................

ت
٢٣ تصوير فعال/غيرفعال.............................................................................
٥٨ .................................................................................... تعويض فيلتر هوا
٥٨ تعويض المپ............................................................................................
١٥ تغيير زاويه عدسى..................................................................................
٥٦ متيز كردن فيلتر هوا.................................................................................
٥٦ متيز كردن واحد اصلى.............................................................................
٥٦ ردن عدسى..................................................................................... متيز 
١٥ تنظيم بزرگنمايى....................................................................................
١٥ تنظيم فوكوس........................................................................................
٥٨ تنظيم مجدد ساعات كاركرد المپ....................................................
٤٩ ته رنگ.......................................................................................................

چ
١١ ....................................................................... چگونگى تعويض باتريها

ح
٥١ ...................................................................................... حالت ارتفاع زياد
١٩ حالت رنگ.................................................................................................

خ
٤٥ خروجى صوتى ديجيتال...........................................................................

د
٣٨ ................................................................................S-Video درگاه ورودى
٨.......................................................................................... درگاه ورودى نيرو
٣٧ درگاه ورودى ويدئو.....................................................................................

ر
٤٥ ............................................................................... راهنماى روى صفحه
روزنه هاي خروج هوا...................................................................................٨
روزنه هاى ورود هوا......................................................................................٨
٤٩ روشنايى.....................................................................................................

ز
٣٣ زاويه............................................................................................................
٤٤ زبان روى صفحه.......................................................................................
٥٧ زمان تعويض المپ..................................................................................

س
٥١ ساعات كاركرد المپ..............................................................................
٤٢ ............................................................................................. DVD سطح
٤٢ سطح ورودى صوتى.................................................................................
١٣ سوييچ اصلى نيرو...................................................................................
٥١ سيگنال ورودي..........................................................................................
٥١ سيگنال ويدئويى.....................................................................................

ص
١٩ ...................................................................................................... صامت 

ع
٦٣ عنوان..........................................................................................................

ف
 ٤٥ فشرده سازى گستره ديناميكى...........................................................

ق
٣٦ قفل سينى...............................................................................................
٤٥ قفل والدين...............................................................................................

٢٠ ................................................................................................. كاهش نور
٤٩ نتراست..................................................................................................
١٠ نترل از راه دور........................................................................................

گ
٥٢ گرم شدن بيش ازحد..............................................................................

ل
٦٠ لوازم جانبى اختيارى................................................................................

م
٤٤ محافظ صفحه.......................................................................................
٥١ منبع...........................................................................................................
٤٤ .............................................................................................. منبع تصوير
٢١ ......................................................................................................... منوها
٤٤ ........................................................................... منوى تنظيمات تصوير
٤٤ منوى تنظيمات زبان................................................................................
٤٥ منوى تنظيمات صوتى............................................................................
٤٥ منوى تنظيمات موارد ديگر....................................................................
٦٠ مواد مصرف شدنى.................................................................................
١٥ ................................................................................................. ميزان صدا

ن
٥٥، ٦٣ .................................................................................... نسبت تصوير
٥٢ .................................................................................................. نشانگرها
٣٤ نوار منو......................................................................................................
٢٦ نوار وضعيت..............................................................................................
٤٤ نوع پرونده..................................................................................................

هـ
٣٩ .................................................................................................. هدفون ها

و
٤٩ وضوح.........................................................................................................

A
٣٥ ..................................................................................................... A.STBY

D
٤٥ .............................................................................................Dolby Digital
٤٥ ..............................................................................................DOWN MIX

J
٢٣ .......................................................................................................... JPEG

K
٤٩ .................................................................................................... Keystone

M
٢٣ ............................................................................................................MP3

P
٢٢ PBC (كنترل پخش) ................................................................................

S
٧............................................................................................................SVCD

فهرست موضوعي



آملان: 
 EPSON Deutschland GmbH

 Zulpicher StraBe 6 40549 Dusseldorf

بخش راهنماى فنى: 235470 01805 
نشانى وب سايت: 

http://www.epson.de

اتريش: 
(مركز پشتيبانى EPSON در بنلوكس)

بخش راهنماى فنى:
00491805 235470

نشانى وب سايت:
http://www.epson.at

اسپانيا : 
EPSON IBERICA, S.A.

Avda. Roma 18-26,

08290 Cerdanyola del Valles,

بارسلون، اسپانيا
بخش راهنماى فنى: 902.404142

soporte@epson.es :نشانى پست الكترونيكى
نشانى وب سايت:

http://www.epson.es

اسلواكى: 
 Print Trade spol. s.r.o.

Cajkovskeho 8

SK-98401 Lucenec

تلفن: 00421.863.4331517
منابر: 00421.863.4325656

Prntrd@lc.psg.SK :نشانى پست الكترونيكى
نشانى وب سايت:

http://www.printtrade.sk

اسلوونى: 
Repro Ljubljana d.o.o.

Smartinska 106

SLO-1001 Ljubljana

تلفن: 00386.61.1853411
منابر: 00386.61.1400126

انگلستان: 
 EPSON (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue Hemel Hemp-

stead, Herts, HP2 7TJ

بخش راهنماى فنى: 133640 0990
نشانى وب سايت: 

http://www.epson.co.uk

ايتاليا: 
EPSON Italia s.p.a.

Assistenza e Servizio Clienti Viale F. Lli Ca-

 siragi, 427 20099 Sesto San Giovanni (MI)

بخش راهنماى فنى: 02.29400341
نشانى وب سايت: 

http://www.epson.it

ايرلند: 
بخش راهنماى فنى: 9015 679 01 

نشانى وب سايت: 
http://www.epson.ie

بلژيك: 
EPSON Support Center BeNeLux

(مركز پشتيبانى EPSON در بنلوكس)
بخش راهنماى فنى: 22082 702 032

نشانى وب سايت:
http://www.epson.be

بلغارستان: 
PROSOFT

6. AIJendov Str. BG-1113 Sofia

تلفن: 00359.2.730.231
منابر: 00359.2.9711049

نشانى پست الكترونيكى: 
  Prosoft@internet-BG.BG

پرتغال: 
 .EPSON Portugal, S.A.

 Rua do Progresso, 471-1

Perafita- Apartado 5132

بخش راهنماى فنى: 200015 0808
نشانى وب سايت: 

http://www.epson.pt

تركيه: 
Romar Pazarlama Sanayi ve TIC. A.S.

Rihtim Cad. No. 201

Tahir Han

TR-Karakoy-Istanbul

تلفن: 0090.212.2520809
منابر: 0090.212.2580804

چك: 
 EPRINT s.r.o.

Stresovicka 49

CZ-16200 Praha 6

تلفن: 00420.2.20180610
منابر: 00420.2.20180611

eprint@mbox.vol.cz :نشانى پست الكترونيكى

دامنارك: 
بخش راهنماى فنى: 273 279 70 

نشانى وب سايت: 
http://www.epson.dk

رومانى: 
 MB Distribution S.R. L.

162, Barbu Vacarescu Blvd. Sector 2

RO- 71422 Bucharest

تلفن: 0040.1.2300314
منابر: 0040.1.2300313

office@mbd-epson.ro :نشانى پست الكترونيكى

سوئد: 
بخش راهنماى فنى: 34 01 140 077

نشانى وب سايت: 
 http://www.epson.se

سوئيس: 
 EXCOM Service AG

Moosacher Str. 6

CH-8820 Wadenswil

تلفن: 01.7822111
منابر: 01.7822349
نشانى وب سايت:

http://www.excom.ch

فرانسه: 
 EPSON France,

68 bis rue Marjolin, F-92300 Levallois,

بخش راهنماى فنى: 0.821.017.017
نشانى وب سايت: 

http://www.epson.fr

فنالند: 
بخش راهنماى فنى: 552090 0201

(توجه. برخى قسمت هاى جغرافيايى 
را شامل منى شود)
نشانى وب سايت: 

http://www.epson.fi

قبرس: 
 CTC- INFOCOM

 6a. lonos Str., Engomi

P. O. Box 1744

2406 Nicosia, Cyprus

تلفن: 00357.2.458477
منابر: 00357.2.668490

فهرست نشانى ها
اين فهرست نشانى از تاريخ ششم دسامبر ٢٠٠٤ در جريان است.

جديدترين نشانى مخاطب ها را مى توان از وب سايت مورد نظر كه در اينجا فهرست شده است به دست آورد. اگر آن چه را كه 
مى خواهيد در هيچ كدام از صفحات پيدا منى كنيد، به صفحه اصلى وب سايت EPSON در www.epson.com مراجعه مناييد..

<اروپا>
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كرواسى: 
 Recro d.d.

Trg. Sportova 11

HR-10000 Zagreb

تلفن: 00385.1.6350.777
منابر: 00385.1.6350.716

recro@recro.hr :نشانى پست الكترونيكى
نشانى وب سايت:

http://Www.recro.hr

لهستان: 
 FOR EVER Sp. z.o.o.

Ul. Frankciska Kawy 44 PL- 01-496 Warszawa

تلفن: 0048.22.638.9782
منابر: 0048.22.638.9786

office@for-ever.com.pl :نشانى پست الكترونيكى

لوكزامبورگ: 
 EPSON Support Center BeNeLux

(مركز پشتيبانى EPSON در بنلوكس)
بخش راهنماى فنى: 222082 70 0032

نشانى وب سايت: 
http://www.epson.be

مجارستان: 
 R.A. Trade Kft.

Petofi Sandor u. 64

H-2040 Budaor

تلفن: 0036.23.415.317
منابر: 0036.23.417.310

مقدونيه: 
 Rema Kompjuteri d.o.o.

St. Naroden Front 19a lok 16

91000 Skopje/ Macedonia

تلفن: 00389.91.118159
منابر: 00389.91.118159

نروژ: 
بخش راهنماى فنى: 180 35 815

نشانى وب سايت: 
http://www.epson.no

هلند: 
EPSON Support Center BeNeLux

(مركز پشتيبانى EPSON در بنلوكس)
بخش راهنماى فنى: 3515752 043

نشانى وب سايت: 
http://www.epson.nl

يوگسالوى: 
 BS Procesor d.o.o.

Hadzi Nikole Zivkovica 2

11000 Beograd

تلفن: 00381.11.639610
منابر: 00381.11.639610

يونان: 
 Pouliadis Ass. Corp.

Aristotelous St. 3

GR-19674 Athens

تلفن: 0030.1.9242072
منابر: 0030.1.9441066

<اقيانوسيه>
استراليا: 

EPSON AUSTRALIA PTYLIMITED

3, Talavera Road,

N.Ryde NSW 2113,

استراليا
تلفن: 054 361 1300

نشانى وب سايت:
http://www.epson.com.au
٦٦



تبى قبلى از SEIKO EPSON CORPORATION منى توان هيچ بخشى از اين نشريه را  همه حقوق محفوظ است. بدون اجازه 
پى،  ى، فتو اني ى، م تروني ل يا با هر وسيله اى بطور ال رد و يا به هر ش رد، در ي سيستم بازيابى ذخيره  دوباره توليد 

ضبط يا مواردى از اين قبيل منتقل كرد. هيچ گونه مسئوليت انحصارى در رابطه با اطالعات مذكور در اين سند بر عهده 
گرفته منى شود. همچنني در رابطه با آسيب هاى ناشى از بكارگيرى اطالعات مذكور در اين سند، هيچ مسئوليتى بر عهده 

گرفته منى شود.

ت هاى وابسته براى ضرر، زيان، هزينه يا مخارج متقبل شده توسط خريدار و  SEIKO EPSON CORPORATION و شر

شخص ثالث ناشى از موارد زير مسئوليتى را برعهده منى گيرد: حادثه، سوء استفاده، بدرفتارى با اين محصول ويا تغيير، تعمير 
يد از دستورالعمل هاى استفاده و نگه  ويا دگرگون سازى غيرمجاز اين محصول ويا (بغير از اياالت متحده) قصور در پيروى ا

.SEIKO EPSON CORPORATION دارى

الت ناشى از بكارگيرى هرگونه لوازم اختيارى ويا  SEIKO EPSON CORPORATION در مقابل هرگونه خسارات يا مش

 SEIKO EPSON توسط EPSON ويا محصوالت مجاز EPSON محصول قابل استفاده به غير از محصوالت اصلى
CORPORATION مسئول نخواهد بود.

اعالميه عمومى:
EPSON ي عالمت جتارى ثبت شده SEIKO EPSON CORPORATION مى باشد. 

توليد حتت ليسانس از آزمايشگاه هاى Dolby. منادهاى "Dolby" و دو تا D عالمت هاى جتارى آزمايشگاه هاى Dolby هستند.
توليد حتت ليسانس از Digital Theater Systems, Inc.  و "DTS" and "DTS 2.0 + Digital Out" عالمت هاى جتارى 

Digital Theater Systems, Inc هستند.

آرم 3LCD ي عالمت جتارى SEIKO EPSON CORPORATION مى باشد.
آرم Windows و Windows Media عالمت هاى جتارى و عالمت هاى جتارى ثبت شده Microsoft Corporation of America در 

امريكا و ساير كشورها هستند.
Pixelworks و DNX عالئم جتارى Pixelworks, Inc هستند.

آرم DVD تصويرى يك عالمت جتارى مى باشد.
ه عالئم جتارى صاحبان  ن است  ارگرفته شده نيز صرفاً براى شناسايى بوده و مم ه در اينجا به  اسامى محصوالت ديگر 

ند. ار مى  مربوطه به آنها باشند. EPSON هرگونه حقوقى را در رابطه با اين عالئم ان

© SEIKO EPSON CORPORATION 2005. All rights reserved.
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