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تعليامت األمان

للحفاظ عىل سالمتك، قم بقراءة كل التعليامت يف هذا الدليل قبل استخدام اللوح بحامل. التعامل غري الصحيح الذي يتجاهل التعليامت املوجودة يف هذا الدليل قد يؤدي إىل تلف 

اللوح بحامل أو قد يؤدي إىل حدوث إصابة شخصية أو تلف املمتلكات. احتفظ بدليل الرتكيب هذا يف مكان يسهل الوصول إليه للرجوع إليه يف املستقبل.

قم بقراءة دليل املستخدم وتعليامت األمان الخاصة بجهاز العرض واتبع التعليامت املوجودة يف هذه الوثائق.

رشح الرموز

ُتستخدم عالمات التحذير املوضحة أدناه طوال دليل الرتكيب هذا لتجنب حدوث إصابة شخصية أو تلف املمتلكات. تأكد من فهم هذه التحذيرات عند قراءة دليل الرتكيب هذا.

يبني هذا الرمز املعلومات التي إذا تم تجاهلها، قد تؤدي إىل إمكانية حدوث إصابة شخصية أو حتى إىل الوفاة بسبب التعامل غري الصحيح.تحذير

يبني هذا الرمز املعلومات التي إذا تم تجاهلها، قد تؤدي إىل إمكانية حدوث إصابة شخصية أو تلف مادي بسبب التعامل غري الصحيح.تنبيه

يشري هذا الرمز إىل معلومات ذات صلة أو مفيدة. 

رمز يبني إجراء ال يجب القيام به

رمز يبني إجراء يجب القيام به

احتياطات األمان الخاصة بالرتكيب

تحذير
تم تصميم اللوح بحامل خصيًصا لتثبيت جهاز العرض عىل الحائط. إذا تم تثبيت أي يشء آخر غري جهاز العرض، فقد يؤدي الوزن إىل حدوث تلف.

يف حالة سقوط اللوح بحامل، قد يتسبب يف حدوث إصابة شخصية أو تلف املمتلكات.

يجب تنفيذ التثبيت )التثبيت عىل الحائط( بواسطة متخصصني لديهم معرفة وبراعة تقنية. قد يؤدي التثبيت غري الصحيح أو غري الكامل إىل سقوط اللوح بحامل وحدوث إصابة شخصية 

أو تلف املمتلكات.

اتبع التعليامت املوجودة يف هذا الدليل عند تركيب اللوح بحامل.

يف حالة عدم اتباع التعليامت، قد يسقط اللوح بحامل مسبًبا حدوث إصابة شخصية أو حادث.

أمسك سلك الطاقة بحرص.

قد يؤدي التعامل غري الصحيح إىل نشوب حريق أو صدمة كهربائية. الحظ االحتياطات التالية عند التعامل:

• ال متسك قابس الطاقة ويديك مبتلة.

• ال تستخدم سلك طاقة تالًفا أو تم تعديله.

• ال تسحب سلك الطاقة بقوة أكرث من الالزم عند توجيه الكابل خالل اللوح بحامل.

ال تثبت اللوح بحامل يف مكاٍن قد يكون معرًضا لالهتزاز أو الصدمات.

قد يؤدي االهتزاز أو الصدمات إىل تلف جهاز العرض أو سطح التثبيت. قد يؤدي أيًضا إىل سقوط اللوح بحامل أو جهاز العرض ويسبب حدوث إصابة شخصية أو تلف املمتلكات.

.M8 ثبت اللوح بحامل بحيث يستطيع أن يتحمل الوزن اإلجاميل لجهاز العرض واللوح بحامل بشكل كاٍف، ومقاومة أي صدمات أفقية. استخدم مسامري وصموالت

قد يؤدي استخدام صموالت ومسامري أصغر من M8 إىل سقوط اللوح بحامل. ال تتحمل رشكة Epson أية مسئولية عن أي تلف أو إصابة ناتجة عن ضعف قوة الحائط أو الرتكيب غري املالئم.

يجب تنفيذ التثبيت بواسطة شخصيني مؤهلني للخدمة عىل األقل. إذا كنت تحتاج إىل فك أية براغي أثناء التثبيت، فكن حذًرا حتى ال تسقط اللوح بحامل.

يف حالة سقوط اللوح بحامل أو جهاز العرض، قد يتسبب يف حدوث إصابة شخصية أو تلف املمتلكات.

عند تثبيت جهاز العرض عىل الحائط باستخدام اللوح بحامل، يتطلب أن يكون الحائط بقوة كافية ليتحمل جهاز العرض واللوح بحامل. 

يجب تركيب اللوح بحامل هذا عىل حائط صلب.  تأكد من وزن جهاز العرض واللوح بحامل قبل التثبيت وتأكد من قوة الحائط. إذا مل يكن الحائط قوًيا بالشكل الكايف، فقم بتقوية 

الحائط قبل التثبيت.

افحص اللوح بحامل عىل فرتات منتظمة للتأكد من عدم وجود أجزاء مكسورة أو براغي مفكوكة.

يف حالة وجود أي أجزاء مكسورة، توقف عن استخدام اللوح بحامل عىل الفور. يف حالة سقوط اللوح بحامل أو جهاز العرض، قد يتسبب يف حدوث إصابة شخصية أو تلف املمتلكات.

ال تعدل اللوح بحامل مطلًقا.

ال تتشبث باللوح بحامل أو تعلق يشء ثقيل باللوح بحامل.

يف حالة سقوط جهاز العرض أو اللوح بحامل، قد يتسبب يف حدوث إصابة شخصية أو تلف املمتلكات.

يف حالة استخدام مواد الصقة ملنع الرباغي من الفك أو أشياء مثل مواد التشحيم أو الزيوت يف جزء تثبيت اللوح املنزلق لجهاز العرض، فقد ينكرس اإلطار ويؤدي إىل سقوط جهاز العرض، 

مسبًبا حدوث إصابة شخصية أو تلف املمتلكات. ال تستخدم مواًدا الصقة أو مواد التشحيم أو الزيوت لتثبيت اللوح بحامل أو ضبطه.
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تحذير
قم بربط كافة الرباغي بإحكام بعد الضبط.

وإال، فقد يسقط جهاز العرض واللوح بحامل وتحدث إصابة شخصية أو تلف املمتلكات.

ال تفك املسامري والصموالت بعد التثبيت مطلًقا.

تأكد أن الرباغي مل تصبح غري محكمة عىل فرتات منتظمة. يف حالة العثور عىل براغي غري محكمة، فقم بربطها بإحكام. وإال، فقد يسقط جهاز العرض واللوح بحامل وتحدث إصابة شخصية أو تلف 

املمتلكات.

تنبيه
ال تقم بتثبيت اللوح بحامل يف مكاٍن حيث قد تزيد فيه درجة حرارة تشغيل طراز جهاز العرض.

قد تؤدي هذه البيئة إىل تلف جهاز العرض.

ثبت اللوح بحامل يف مكاٍن خاٍل من الغبار والرطوبة الزائدة لتجنب اتساخ العدسة أو املكونات البرصية.

ال تستخدم القوة الزائدة عند ضبط اللوح بحامل.

قد ينكرس اللوح بحامل مسبًبا حدوث إصابة شخصية.

مكان لتثبيت اللوح بحامل

قم بتشغيل شبكة أسالك الطاقة الخاصة مبكان تثبيت اللوح بحامل مقدًما.

ثبت جهاز العرض بعيًدا عن األجهزة الكهربائية األخرى مثل مصابيح الفلورسنت أو مكيفات الهواء. قد تتداخل بعض من أنواع مصابيح الفلورسنت مع وحدة التحكم عن ُبعد 

الخاصة بجهاز العرض.

يوىص بجعل طول كابل التوصيل أقل من 20 مرتًا لتقليل الضوضاء الخارجية.

نويص باستخدام شاشات ُمثبتة أو شاشات عريضة.

عند استخدام Easy Interactive Function، تأكد من إعداد جهاز العرض وفق الظروف التالية.

• شاشة العرض تأخذ شكل مستطيل بدون أي تشوه.

• يتم إمالة جهاز العرض بزاوية ال تزيد عن 3± درجة رأسًيا وأفقًيا وفًقا لشاشة العرض.

• عند استخدام االنحراف، يكون معدل تصحيح انحرف أفقي وانحراف رأيس ال يزيد عن ±6.

حول دليل الرتكيب هذا

يصف هذا الدليل كيفية تثبيت جهاز العرض قصري املدى EB-485Wi/485W/480i/480/475Wi/475W/470 عىل الحائط باستخدام اللوح بحامل الخاص.
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1. محتويات الحزمة

غطاء الطرف

لوحة الحائط

وحدة ضبط مكونة من � محاور اللوح املنزلق

مفتاح ربط مفتوح من النهاية

�1 ملم )لـ M8 وM6( × 6 ملم 

)للمحور السدايس عرشي(

يتم تأمني اللوح املنزلق بوحدة ضبط مكونة من � محاور عند الشحن.  *

اللوح بحامل

غطاء لوحة الحائط

لوحة العارضة )بالنسبة لتثبيت لوحة الحائط(

)M4 مفتاح ربط سدايس عرشي )لـ

التطبيقالكميةاالسمالشكل

لتجميع لوح الحائط6مسامر غطاء رأس مقبس سدايس عرشي M4 × 12 ملم مع وردة/وردة زنربكية

لوحدة لتثبيت اللوح بحامل/وحدة الضبط املكونة من 3 محاور 4

لتثبيت جهاز العرض/اللوح املنزلق4

لتثبيت وحدة ضبط مكونة من 3 محاور/لوح منزلق )يتم التأمني 2

عند الشحن(

لتثبيت لوح الحائط/اللوح بحامل1مسامر حامل سدايس عرشي M6 × 20 ملم مع وردة/وردة زنربكية

3برغي حامل مشقوق الرأس مستعرض M6 × 20 ملم مع وردة بالستيكية

استخدم املسامري أو الرباغي املرفقة مع اللوح بحامل لتثبيته، كام هو موضح يف هذا الدليل. ال تستبدل هذه املسامري بأي أنواع أخرى.

تحتاج إىل استخدام املرايس املتوفرة تجارًيا M8 × 50 ملم )عىل األقل 3( إلرفاق لوحة الحائط بالحائط.

جمع األدوات واألجزاء التي تحتاجها قبل بدء التثبيت.
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�. املواصفات

صفحة املرجعتعليقاملواصفاتالعنرص

إجاميل وزن اللوح بحامل )مبا يف ذلك وحدة الضبط 

املكونة من 3 محاور، واللوح املنزلق، ولوح الحائط، 

وغطاء لوح الحائط، والغطاء الطريف(

اللوح بحامل )2.8 كجم(، وحدة ضبط مكونة من 3 محاور )1.1 كجم(، واللوح املنزلق )0.7 حوايل 7.4 كجم

كجم(، ولوح الحائط )2.5 كجم(، وغطاء لوح الحائط، والغطاء الطريف )0.3 كجم(

7 كجمالحد األقىص لسعة التحميل

نطاق ضبط رشيحة الذراع: 0 إىل 248 ملم0 إىل 310 ملمنطاق ضبط الرشيحة األمامية/الخلفية

الضبط من وضع تثبيت وحدة الضبط املكونة من 3 محاور: 62 ملم

راجع الشكل أدناه

راجع الشكل أدناه± 38 ملمنطاق ضبط الرشيحة الرأسية

صفحة 30إمكانية الضبط الدقيق مع قرص الضبط± 3°نطاق ضبط اللفة األفقية  

صفحة 31إمكانية الضبط الدقيق مع قرص الضبط± 3°نطاق ضبط التدوير األفقي  

صفحة 31إمكانية الضبط الدقيق مع قرص الضبط± 3°نطاق ضبط اإلمالة الرأسية  

راجع الشكل أدناه± 45 ملمنطاق ضبط الرشيحة األفقية

لوحة الحائط

يتكون املنتج من ثالث قطع عند الشحن. استخدم مسامري M4 × 12 ملم )×6( املرفقة لربط األجزاء املنفصلة مع بعضها قبل االستخدام.

]الوحدة: ملم[

نطاق ضبط الرشيحة الرأسية

�8 ملم

�8 ملم
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نطاق ضبط الرشيحة األفقية

�5 ملم �5 ملم

نطاق ضبط الرشيحة األمامية/الخلفية

نطاق ضبط رشيحة الذراع

��8 ملم

الضبط من وضع تثبيت وحدة الضبط املكونة من � محاور
بتغيري وضع التثبيت لوحدة الضبط املكونة من 3 محاور إىل األمام أو الخلف، ميكنك ضبط وضع تثبيت جهاز العرض.

. عندما يكون حجم الشاشة أقل من 70 بوصة، قم بتثبيتها عىل الوضع املحدد بالطابع 

. عندما يكون حجم الشاشة 70 بوصة أو أكرث، قم بتثبيتها عىل الوضع املحدد بالطابع 

�6 ملم
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�. أجهزة التوصيل

قم بتجهيز جميع الكابالت الرضورية مثل سلك الطاقة، وكابل الكمبيوتر، وكابل USB، يف املوقع حيث يتم تثبيت اللوح بحامل.

قم بإعداد كافة الكابالت الرضورية لألجهزة، مثل الكامريا الوثائقية أو امليكروفون، التي سوف تتصل بجهاز العرض. للحصول عىل التفاصيل، ارجع إىل دليل املستخدم املرفق يف 

.Document CD-ROM

مكربات الصوت الخارجية LAN جهاز

امليكروفون

USB كابل

)Easy Interactive Function بالنسبة لـ(
الكامريا الوثائقية

الكمبيوتر

كابل الكمبيوتر

)بالنسبة لخرج فيديو 

الكمبيوتر(

مثال اتصال

كابل USB مخصص

)مرفق مع الكامريا الوثائقية(

كابل الصوت

)منتج متوفر تجارًيا(

LAN كابل

)منتج متوفر تجارًيا(

.USB عند الرسم بالتوصيل بكمبيوتر، تحتاج إىل كابل

.USB ومع ذلك، عند الرسم باستخدام الوظيفة املضمنة يف جهاز العرض، ال تحتاج إىل كابل

عند استخدام EB-485Wi/480i/475Wi( Easy Interactive Function فقط(
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�. جدول مسافة العرض

راجع الجدول أدناه وثبت اللوح بحامل وجهاز العرض لعرض الصور بحجم مناسب عىل سطح العرض. القيم هي تقديرات تقريبية فقط.

النطاق املوىص به ملسافة العرض )a( هو 62 إىل 311 ملم.

 S هو 70 بوصة أو أكرث. ونظرًا ألن وضع التثبيت لجهاز العرض يتغري عندما يكون )S( عندما يكون حجم الشاشة )a( هي نفس مسافة العرض )b( األرقام عىل مقياس رشيط التمرير

.bو a أقل من 70 بوصة، تختلف األرقام لـ

لوحة الحائط

سطح العرض

قيمة أوفست الخاصة مبوضع مركز الشاشة ومركز لوحة الحائط

املسافة من حائط سطح العرض

70.5 ملم

�18 ملم



10

عندما يكون حجم الشاشة أقل من 70 بوصة

. قم بتثبيت وحدة الضبط املكونة من 3 محاور عىل الوضع املحدد بالطابع 

.)a( عن مسافة العرض )b( تختلف األرقام عىل قياس رشيط التمرير . يوفر الجدول أدناه األرقام عند تثبيت وحدة الضبط املكونة من 3 محاور يف الوضع املحدد بالطابع 

املسافة )c( من شاشة العرض إىل لوح الحائط هي رقم يوفر عند تعيني الرشيحة الرأسية عىل الوضع القيايس.

وفق بني السن يف اللوح بحامل مع وضع الطابع عىل لوحة الحائط.

الوضع القيايس

]الوحدة: سم[EB-485Wi/485W/475Wi/475W )نسبة االرتفاع إىل العرض �:�(

Sabch

اللوحة البيضاء التفاعلية الحد األدىن )عريض( إىل حجم الشاشة

الحد األقىص )عن بعد(

األرقام عىل قياس رشيط 

التمرير

املسافة بني سطح 

العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 

العرض

"5380.8 × 107.719.3 - 6.225.5 - 12.417.480.8

"5786.9 × 115.823.1 - 9.129.3 - 15.318.686.9PolyVision TS410

"6091.4 × 122.025.9 - 11.232.1 - 17.419.591.4HitachiCambridge board60

RM Classboard 60

INTERWRITE® BOARD 1060

INTERWRITE Dual board 1260

"6396.0 × 128.028.8 - 13.335.0 - 19.520.496.0Hitachi Starboard FX DUO 63

"6497.5 × 130.029.7 - 14.035.9 - 20.220.797.5SmartBoard660

ActivBoard 164

”66100.6 × 134.230.7 - 15.436.9 - 21.621.3100.6TeamBoard RT TMWM5422CL/EM

"69105.2 × 140.330.7 - 17.536.9 - 23.722.2105.2

أصغر حجم للشاشة هو 53 بوصة.
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]الوحدة: سم[EB-480i/480/470 )نسبة االرتفاع إىل العرض �:�(

Sabch

اللوحة البيضاء التفاعلية الحد األدىن )عريض( إىل حجم الشاشة

الحد األقىص )عن بعد(

األرقام عىل قياس رشيط 

التمرير

املسافة بني سطح 

العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 

العرض

"5685.3 × 113.919.3 - 6.325.5 - 12.515.285.3

"5786.9 × 115.820.2 - 6.926.4 - 13.115.486.9PolyVision TS410

"6091.4 × 122.022.9 - 8.929.1 - 15.116.191.4HitachiCambridge board60

RM Classboard 60

INTERWRITE® BOARD 1060

INTERWRITE Dual board 1260

"6396.0 × 128.025.6 - 10.931.8 - 17.116.996.0Hitachi Starboard FX DUO 63

"6497.5 × 130.026.5 - 11.632.7 - 17.817.197.5SmartBoard660

ActivBoard 164

"66100.6 × 134.228.3 - 12.934.5 - 19.117.6100.6TeamBoard RT TMWM5422CL/EM

"69105.2 × 140.330.7 - 14.936.9 - 21.118.3105.2

أصغر حجم للشاشة هو 56 بوصة.

]الوحدة: سم[EB-485Wi/485W/475Wi/475W )نسبة االرتفاع إىل العرض 10:16(

Sabch

اللوحة البيضاء التفاعلية الحد األدىن )عريض( إىل حجم الشاشة

الحد األقىص )عن بعد(

األرقام عىل قياس رشيط 

التمرير

املسافة بني سطح 

العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 

العرض

"6080.8 × 129.319.3 - 6.225.5 - 12.417.480.8

"6992.9 × 148.626.8 - 11.833.0 - 18.019.892.9

أصغر حجم للشاشة هو 60 بوصة.

]الوحدة: سم[EB-480i/480/470 )نسبة االرتفاع إىل العرض 10:16(

Sabch

اللوحة البيضاء التفاعلية الحد األدىن )عريض( إىل حجم الشاشة

الحد األقىص )عن بعد(

األرقام عىل قياس رشيط 

التمرير

املسافة بني سطح 

العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 

العرض

"5371.3 × 114.119.5 - 6.425.7 - 12.622.371.3

"6080.8 × 129.326.1 - 11.332.3 - 17.525.180.8

"6992.9 × 148.630.7 - 17.736.9 - 23.928.792.9

أصغر حجم للشاشة هو 53 بوصة.

]الوحدة: سم[EB-485Wi/485W/475Wi/475W )نسبة االرتفاع إىل العرض 9:16(

Sabch

اللوحة البيضاء التفاعلية الحد األدىن )عريض( إىل حجم الشاشة

الحد األقىص )عن بعد(

األرقام عىل قياس رشيط 

التمرير

املسافة بني سطح 

العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 

العرض

"5973.5 × 130.719.8 - 6.626.0 - 12.821.773.5

"6074.7 × 132.820.7 - 7.326.9 - 13.522.074.7

"6985.9 × 152.928.4 - 13.034.6 - 19.225.185.9

أصغر حجم للشاشة هو 59 بوصة.
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]الوحدة: سم[EB-480i/480/470 )نسبة االرتفاع إىل العرض 9:16(

Sabch

اللوحة البيضاء التفاعلية الحد األدىن )عريض( إىل حجم الشاشة

الحد األقىص )عن بعد(

األرقام عىل قياس رشيط 

التمرير

املسافة بني سطح 

العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 

العرض

"5264.8 × 115.219.9 - 6.726.1 - 12.926.164.8

"6074.7 × 132.827.7 - 12.533.9 - 18.729.974.7

"6985.9 × 152.930.7 - 19.036.9 - 25.234.285.9

أصغر حجم للشاشة هو 52 بوصة.

قد تختلف القيمة تبًعا للموقع الذي ستقوم بوضع جهاز العرض فيه.

عند العرض عن بعد، قد تنخفض جودة الصور املعروضة.

عند استخدام EB-485Wi/485W/475Wi/475W لعرض الصور بنسبة ارتفاع إىل العرض �:�، يتم تغيري حجم الصور تلقائًيا وقد يتم تقليل جودة 

الصور املعروضة.
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عندما يكون حجم الشاشة هو 70 بوصة أو أكرث.

. قم بتثبيت وحدة الضبط املكونة من 3 محاور عىل الوضع املحدد بالطابع 

.)a( هي نفس مسافة العرض )b( األرقام عىل قياس رشيط التمرير . يوفر الجدول أدناه األرقام عند تثبيت وحدة الضبط املكونة من 3 محاور يف الوضع املحدد بالطابع 

املسافة )c( من شاشة العرض إىل لوح الحائط هي رقم يوفر عند تعيني الرشيحة الرأسية عىل الوضع القيايس.

وفق بني السن يف اللوح بحامل مع وضع الطابع عىل لوحة الحائط.

الوضع القيايس

]الوحدة: سم[EB-485Wi/485W/475Wi/475W )نسبة االرتفاع إىل العرض �:�(

Sabch

اللوحة البيضاء التفاعلية الحد األدىن )عريض( إىل حجم الشاشة

الحد األقىص )عن بعد(

األرقام عىل قياس رشيط 

التمرير

املسافة بني سطح 

العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 

العرض

"70106.7 × 142.231.1 - 18.222.5106.7

"77117.3 × 156.431.1 - 23.124.7117.3HitachiCambridge board77

Hitachi Starboard FX DUO 77

SmartBoard680

SmartBoardX880

INTERWRITE® BOARD 1077

TeamBoard RT TMWM6250CL/EM

"77.5118.1 × 157.431.1 - 23.524.8118.1RM Classboard 77.5

"78118.9 × 158.531.1 - 23.825.0118.9PolyVision eno2610

PolyVision TS610

ActivBoard 178

"79120.4 × 160.631.1 - 24.525.3120.4INTERWRITE Dual board 1279

"80121.9 × 162.531.1 - 25.225.6121.9

"88134.1 × 178.931.1 - 30.828.0134.1

أكرب حجم للشاشة هو 88 بوصة.
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]الوحدة: سم[EB-480i/480/470 )نسبة االرتفاع إىل العرض �:�(

Sabch

اللوحة البيضاء التفاعلية الحد األدىن )عريض( إىل حجم الشاشة

الحد األقىص )عن بعد(

األرقام عىل قياس رشيط 

التمرير

املسافة بني سطح 

العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 

العرض

"70106.7 × 142.231.1 - 15.618.6106.7

"77117.3 × 156.431.1 - 20.220.3117.3HitachiCambridge board77

Hitachi Starboard FX DUO 77

SmartBoard680

SmartBoardX880

INTERWRITE® BOARD 1077

TeamBoard RT TMWM6250CL/EM

"77.5118.1 × 157.431.1 - 20.620.4118.1RM Classboard 77.5

"78118.9 × 158.531.1 - 20.920.6118.9PolyVision eno2610

PolyVision TS610

ActivBoard 178

"79120.4 × 160.631.1 - 21.620.8120.4INTERWRITE Dual board 1279

"80121.9 × 162.531.1 - 22.221.1121.9

"89135.6 × 180.931.1 - 28.223.3135.6INTERWRITE Dual board 1289

"90137.2 × 182.931.1 - 28.923.5137.2

"93141.7 × 189.131.1 - 30.924.2141.7

أكرب حجم للشاشة هو 93 بوصة.

]الوحدة: سم[EB-485Wi/485W/475Wi/475W )نسبة االرتفاع إىل العرض 10:16(

Sabch

اللوحة البيضاء التفاعلية الحد األدىن )عريض( إىل حجم الشاشة

الحد األقىص )عن بعد(

األرقام عىل قياس رشيط 

التمرير

املسافة بني سطح 

العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 

العرض

"7094.2 × 150.727.6 - 12.420.194.2

"75101.0 × 161.531.1 - 15.521.4101.0PolyVision eno2650

"77.8104.7 × 167.531.1 - 17.322.2104.7PolyVision TS600/TS620/TSL620

"80107.7 × 172.331.1 - 18.722.7107.7

"85114.4 × 183.131.1 - 21.824.1114.4TeamBoard RT TMWM7450EM

"87117.1 × 187.331.1 - 23.024.6117.1SmartBoard685

SmartBoardX885

ActivBoard 387

ActivBoard 587 pro

"88118.5 × 189.531.1 - 23.624.9118.5Hitachi Starboard FX DUO-88W

"90121.2 × 193.931.1 - 24.925.4121.2

"100134.6 × 215.4* 31.128.1134.6

أكرب حجم للشاشة هو 100 بوصة.

* شكل للعرض )الحد األقىص للتكبري/التصغري(.
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]الوحدة: سم[EB-480i/480/470 )نسبة االرتفاع إىل العرض 10:16(

Sabch

اللوحة البيضاء التفاعلية الحد األدىن )عريض( إىل حجم الشاشة

الحد األقىص )عن بعد(

األرقام عىل قياس رشيط 

التمرير

املسافة بني سطح 

العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 

العرض

"7094.2 × 150.731.1 - 18.429.194.2

"75101.0 × 161.531.1 - 21.931.0101.0PolyVision eno2650

"77.8104.7 × 167.531.1 - 23.932.1104.7PolyVision TS600/TS620/TSL620

"80107.7 × 172.331.1 - 25.433.0107.7

"85114.4 × 183.131.1 - 28.935.0114.4TeamBoard RT TMWM7450EM

"87117.1 × 187.331.1 - 30.435.8117.1SmartBoard685

SmartBoardX885

ActivBoard 387

ActivBoard 587 pro

"88118.5 × 189.5* 31.136.2118.5Hitachi Starboard FX DUO-88W

أكرب حجم للشاشة هو 88 بوصة.

* شكل للعرض )الحد األقىص للتكبري/التصغري(.

]الوحدة: سم[EB-485Wi/485W/475Wi/475W )نسبة االرتفاع إىل العرض 9:16(

Sabch

اللوحة البيضاء التفاعلية الحد األدىن )عريض( إىل حجم الشاشة

الحد األقىص )عن بعد(

األرقام عىل قياس رشيط 

التمرير

املسافة بني سطح 

العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 

العرض

"7087.2 × 155.029.3 - 13.725.487.2

"7188.4 × 157.130.1 - 14.325.888.4INTERWRITE® BOARD 1071

"7795.9 × 170.631.1 - 18.127.895.9INTERWRITE Dual board 1277

"8099.6 × 177.031.1 - 20.028.999.6RM Classboard 85

"82102.1 × 181.531.1 - 21.329.6102.1Hitachi Starboard FX-82Wide

"85105.8 × 188.131.1 - 23.230.6105.8INTERWRITE® BOARD 1085

INTERWRITE Dual board 1285

"90112.1 × 199.331.1 - 26.432.3112.1

"94117.1 × 208.231.1 - 29.033.7117.1SmartBoard690

"95118.3 × 210.431.1 - 29.634.0118.3INTERWRITE® BOARD 1095

INTERWRITE Dual board 1295

ActivBoard 395

ActivBoard 595 pro

"97120.8 × 214.831.1 - 30.934.7120.8

أكرب حجم للشاشة هو 97 بوصة.
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]الوحدة: سم[EB-480T/480/470 )نسبة االرتفاع إىل العرض 9:16(

Sabch

اللوحة البيضاء التفاعلية الحد األدىن )عريض( إىل حجم الشاشة

الحد األقىص )عن بعد(

األرقام عىل قياس رشيط 

التمرير

املسافة بني سطح 

العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 

العرض

"7087.2 × 155.031.1 - 19.734.787.2

"7188.4 × 157.131.1 - 20.535.188.4INTERWRITE® BOARD 1071

"7795.9 × 170.631.1 - 24.838.095.9INTERWRITE Dual board 1277

"8099.6 × 177.031.1 - 27.039.499.6RM Classboard 85

"82102.1 × 181.531.1 - 28.440.4102.1Hitachi Starboard FX-82Wide

"85105.8 × 188.131.1 - 30.641.8105.8INTERWRITE® BOARD 1085

INTERWRITE Dual board 1285

أكرب حجم للشاشة هو 85 بوصة.

قد تختلف القيمة تبًعا للموقع الذي ستقوم بوضع جهاز العرض فيه.

عند العرض عن بعد، قد تنخفض جودة الصور املعروضة.

عند استخدام EB-485Wi/485W/475Wi/475W لعرض الصور بنسبة ارتفاع إىل العرض �:�، يتم تغيري حجم الصور تلقائًيا وقد يتم تقليل جودة 

الصور املعروضة.
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5. إجراءات التثبيت

تأكد من اتباع الخطوات أدناه لتبيت اللوح بحامل. يف حالة تجاهل هذه الخطوات، قد يسقط اللوح بحامل ويسبب حدوث إصابة شخصية أو تلف املمتلكات.

عند تثبيت جهاز العرض عىل الحائط باستخدام اللوح بحامل، يتطلب أن يكون الحائط بقوة كافية ليتحمل جهاز العرض واللوح بحامل.   

يجب تركيب اللوح بحامل هذا عىل حائط صلب. تأكد من وزن جهاز العرض واللوح بحامل قبل التثبيت وتأكد من قوة الحائط. إذا مل يكن الحائط قوًيا بالشكل الكايف، فقم   

بتقوية الحائط قبل التثبيت.

الحجم اإلجاميل امُلجمع لجهاز العرض واللوح بحامل هو 1�.5 كجم.  

ال ُتعلق باقي الكابل فوق اللوح بحامل.  

ثبت اللوح بحامل بحيث يستطيع أن يتحمل الوزن اإلجاميل لجهاز العرض واللوح بحامل بشكل كاٍف، ومقاومة أي صدمات أفقية. استخدم مسامري وصموالت   

M8. قد يؤدي استخدام صموالت ومسامري أصغر من M8 إىل سقوط اللوح بحامل.

ال تتحمل رشكة Epson أية مسئولية عن أي تلف أو إصابة ناتجة عن ضعف قوة الحائط أو الرتكيب غري املالئم.  

تحذير

تفكيك األجزاء  a
قم بإزالة اللوح املنزلق من وحدة الضبط 3 محاور.  

.) قم بإزالة مسامري غطاء الرأس املقبس السدايس عرشي M4 × 12 ملم )×2( )

.) قم بإزالة اللوح املنزلق من وحدة الضبط املكونة من 3 محاور )

مسامري غطاء رأس مقبس سداسية 

عرشية M4 × �1 ملم )×�(

اللوح املنزلق

تجميع األجزاء  b
تجميع لوح الحائط.  )1( 

قم بتجميع الثالثة ألواح يف وحدة واحدة، وقم بتأمينها باستخدام مسامري غطاء رأس املقبس السداسية العرشية M4 × 12 ملم )×6( املرفقة.

مسامري غطاء رأس مقبس سدايس عرشي M4 × �1 ملم

وردة زنربكية

وردة

•

•
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قم بإرفاق اللوح املنزلق بجهاز العرض.  )2( 

قم بإرفاق اللوح املنزلق بجهاز العرض باستخدام باستخدام مسامري غطاء رأس املقبس السداسية العرشية M4 × 12 ملم )×4( املرفقة.

مسامري غطاء رأس مقبس سدايس عرشي M4 × �1 ملم

وردة زنربكية

وردة

اللوح املنزلق

قم بإرفاق وحدة الضبط املكونة من 3 محاور باللوح بحامل.  )3( 

 حدد أي وضع تريده لتثبيت وحدة الضبط املكونة من 3 محاور. 

ثبتها عىل الطابع  عندما يكون حجم العرض أقل من 70 بوصة، أو ثبتها يف الطابع  عندما يكون حجم الشاشة 70 بوصة أو أكرث.

 : أقل من 70 بوصة : 70 بوصة أو أكرث

 اربط مسامري غطاء رأس املقبس السداسية العرشية M4 × 12 ملم )×4( املرفقة لتثبيت وحدة الضبط املكونة من 3 محاور.

مسامري غطاء رأس مقبس سدايس عرشي 

M4 × �1 ملم

وردة زنربكية

وردة

عندما تكون شاشة العرض 70 بوصة أو أكرث عندما تكون شاشة العرض أقل من 70 بوصة

أوضاع تثبيت املسامري

•

•
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تثبيت لوحة الحائط عىل الحائط  c
حدد موضع اللوحة العارضة.  )1( 

.)c( واملسافة بني سطح العرض ولوحة الحائط )S( من جدول مسافة العرض، تأكد من حجم الشاشة

قم مبحاذاة خط Image Center )الرأيس( للوحة العارضة مع خط املركز )الرأيس( الخاص بسطح العرض. تأكد من وجود األشعة عىل الحائط، وقم بتغيري املوضع يسارًا 

أو مييًنا حسب الرضورة. )ميكن تغيري املوضع يسارًا أو مييًنا بشكل أفقي من خط مركز سطح العرض حتى 45 ملم كحد أقىص(.

.)c( الخاص بالعارضة مع االرتفاع )قم مبحاذاة خط  )أفقًيا

الخط املركزي لسطح العرض

خط Image Center للوحة العارضة

 خط لوحة العارضة

70.5 ملم

صل اللوحة العارضة بالحائط.  )2( 

حدد وضع فتحات تثبيت لوحة الحائط.  )3( 

استخدم ثالث فتحات تثبيت عىل األقل.

يف حالة إحكام لوحة الحائط يف أربعة أماكن، قم بعمل الثقوب املشار إليها بـ A أو B يف الشكل.

يف حالة إحكام لوحة الحائط يف ثالثة أماكن، قم بعمل الثقوب املشار إليها بـ C يف الشكل.

ثالثة ثقوب للتثبيتأربعة ثقوب للتثبيت

•

•

•

•

•
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اثقب فتحات باألقطار واألعامق التالية.   )4(  

8.5 ملمقطر الثقب

40 ملمعمق فتحة اإلرشاد

35 ملمعمق فتحة املرىس

قم بإزالة اللوحة العارضة.  )5( 

استخدم جهازًا مثل منفاخ أتربة لتنظيف األتربة امللتصقة من الفتحة.  )6( 

ضع لوحة الحائط عىل الحائط وأدخل مرايس توسعة M8 × 50 ملم يف الفتحات.  ركب الصامولة وانقر عليها باستخدام مطرقة حتى يالمس الُلب أعىل   )7( 

املرىس.

اربط الصامولة باستخدام مفتاح ربط لتأمني لوحة الحائط يف الحائط.   )8( 
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تحديد مسافة العرض وسحب رشيط التمرير للخارج  d
.)b( يف جدول مسافة العرض، تحقق من العدد لقياس رشيط التمرير  )1( 

فك مسامري غطاء رأس املقبس السداسية العرشية M4 × 12 ملم )×2(، ثم اسحب للخارج رشيط التمرير يف اللوح بحامل.  )2( 

.)x( إضافة إىل ُسمك شاشة العرض )b( املساوي لقياس رشيط التمرير )b+x( قم مبحاذاة رشيط التمرير مع القياس

مسامري غطاء رأس مقبس سداسية عرشية M4 × �1 ملم )×�(

مقياس رشيط التمرير

وجه الكابالت خالل اللوح بحامل  e
وجه الكابالت الرضورية خالل اللوح بحامل.
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قم بإرفاق اللوح بحامل بلوح الحائط  f
.) أدخل املحور السدايس العرشي يف أعىل اللوح بحامل يف لوح الحائط )  )1( 

.) أدخل املسامر السدايس العرشي M8 يف أسفل اللوح بحامل يف لوح الحائط )  )2( 

احرص عىل عدم إعاقة الكابالت بني اللوح بحامل ولوح الحائط.

تنبيه

املحور السدايس العرشي

M8 مسامر سدايس عرشي
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.) ( No.3 باستخدام املفك املستعرض )20 ملم )×3 × M6 قم بتأمني اللوح بحامل يف لوحة الحائط بربط براغي الحامل مشقوقة الرأس املستعرضة  )3( 

براغي حامل مشقوقة الرأس 

مستعرضة M6 × �0 ملم )×�(

.) فك مسامر الحامل السدايس العرشي M6 × 20 ملم املرفق )  )4( 

مسامر حامل سدايس عرشي M6 × �0 ملم

وردة زنربكية

وردة
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اضبط الرشيحة الرأسية ملحاذاتها مع الوضع القيايس  g
اضبط الرشيحة الرأسية مع املسامر السدايس العرشي M8 يف أسفل اللوح بحامل، أو املحور السدايس العرشي يف مقدمة اللوح بحامل. قم باملحاذاة مع   )1( 

.) املوضع القيايس )

يؤدي ربط املسامر السدايس العرشي M8 إىل خفض اللوح بحامل، بينام يؤدي فك املسامر إىل رفعه.

يؤدي ربط املحور السدايس العرشي إىل رفع اللوح بحامل، بينام يؤدي فك املحور إىل خفضه.

الوضع القيايس
املحور السدايس العرشي

M8 مسامر سدايس عرشي

.) اربط مسامر الحامل السدايس العرشي M6 × 20 ملم لتأمني اللوح بحامل )  )2( 

مسامر حامل سدايس عرشي M6 × �0 ملم
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قم بتأمني جهاز العرض باللوح بحامل  h
قم بفك املسامرين وقم بإزالة غطاء الكابل من جهاز العرض.  )1( 

براغي )×�(غطاء الكابل

.) أدخل اللوح املنزلق يف اللوح بحامل من جانب الواجهة يف جهاز العرض )  )2( 

.) قم مبحاذاة وحدة الضبط املكونة من 3 محاور مع الوضع القيايس للوح املنزلق )  

.) اربط مسامري غطاء الرأس املقبس السداسية العرشية M4 × 12 ملم )×2( )  )3( 

جانب واجهة جهاز العرض

الوضع القيايس

اللوح املنزلق

مسامري غطاء رأس مقبس سدايس عرشي M4 × �1 ملم

وردة زنربكية

وردة

مواضع املسامري

يف حالة استخدام مواد الصقة ملنع الرباغي من الفك أو أشياء مثل مواد التشحيم أو الزيوت يف جزء تثبيت اللوح املنزلق لجهاز العرض، فقد ينكرس اإلطار ويؤدي إىل 

سقوط جهاز العرض، مسبًبا حدوث إصابة شخصية أو تلف املمتلكات. ال تستخدم مواًدا الصقة أو مواد التشحيم أو الزيوت لتثبيت اللوح بحامل أو ضبطه.

تحذير
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صل سلك الطاقة والكابالت األخرى بجهاز العرض.  i
قم بتوصيل أي كابالت رضورية مثل سلك الطاقة وكابل الكمبيوتر وكابل USB بجهاز العرض.

سلك الطاقة

كابل الكمبيوتر USB كابل
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6. ضبط شاشة العرض

لضامن الحصول عىل الحد األقىص لحامية شاشة العرض، اتبع الخطوات أدناه لضبط شاشة العرض.

ال تقم بعمليات الضبط باستخدام وظيفة االنحراف الخاصة بجهاز العرض. القيام بذلك قد يؤدي إىل تقليل جودة الصورة.

قم بتشغيل جهاز العرض  a
استخدام لوحة التحكماستخدام وحدة التحكم عن ُبعد

غري نسبة االرتفاع إىل العرض  b
كل مرة تقوم فيها بالضغط عىل الزر ]Aspect[ املوجود عىل لوحة التحكم، يتم ظهور اسم االرتفاع إىل العرض عىل الشاشة وتتغري نسبة االرتفاع إىل 

العرض.

قم بتغيري اإلعداد وفًقا لإلشارة الخاصة باألجهزة املتصلة.

وحدة التحكم عن ُبعد

3:4

نسبة االرتفاع إىل العرض

وبدالً من ذلك، اضبط نسبة االرتفاع إىل العرض من قامئة ]اإلشارة[ ـ ]نسبة االرتفاع إىل العرض[ من القامئة تكوين.

دليل املستخدم جهاز العرض "قامئة التهيئة"  

قم بعرض منط االختبار  c
.]Help[ اضغط عىل الزر  )1( 

استخدام لوحة التحكماستخدام وحدة التحكم عن ُبعد
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[ يف وحدة التحكم عن بعد، أو الزر ]Wide[ يف لوحة التحكم. اضغط عىل الزر ]  )2( 

يتم عرض منط االختبار.

استخدام لوحة التحكماستخدام وحدة التحكم عن ُبعد

ضبط البؤرة  d
.) ( لفتح غطاء مرشح الهواء ) حرك ذراع غطاء مرشح الهواء )  )1( 

.) استخدم ذراع ضبط البؤرة لضبط البؤرة )  )2( 

ذراع ضبط البؤرة

غطاء مرشح الهواء

بعد االنتهاء من إجراء الضبط، قم بإغالق غطاء مرشح الهواء.  )3( 
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استخدام قرص الضبط األيرس لضبط اللفة األفقية  e
كرر الخطوات e إىل j حسب الرضورة.

.) حرر الربغي يف الشكل التايل )  )1( 

.) ( لضبط اللفة األفقية ) أدر قرص الضبط )  )2( 

برغي

. بعد االنتهاء من إجراء كافة عمليات الضبط يف الخطوات e إىل j، اربط الربغي الذي حررته   )3( 



�0

استخدم قرص الضبط األمين لضبط االتدوير األفقي  f
.) حرر الرباغي )×2( يف الشكل التايل )  )1( 

.) ( لضبط التدوير األفقي ) أدر قرص الضبط )  )2( 

براغي )×�(

. بعد االنتهاء من إجراء كافة عمليات الضبط يف الخطوات e إىل j، اربط الرباغي )×2( التي حررتها يف   )3( 

استخدم قرص الضبط العلوي لضبط اإلمالة الرأسية  g
.) حرر الربغي يف الشكل التايل )  )1( 

.) ( لضبط اإلمالة الرأسية ) أدر قرص الضبط )  )2( 

برغي

. بعد االنتهاء من إجراء كافة عمليات الضبط يف الخطوات e إىل j، اربط الربغي الذي حررته   )3( 



�1

ية
رب

لع
ا

ضبط الرشيحة األفقية  h

فك مسامري غطاء رأس املقبس السداسية العرشية M4 × 12 ملم )×2(، ثم اضبط رشيط التمرير للوح املنزلق.  )1( 

مسامري غطاء رأس مقبس سداسية عرشية 

M4 × �1 ملم )×�(

بعد االنتهاء من إجراء كافة عمليات الضبط يف الخطوات e إىل j، اربط مسامري غطاء الرأس املقبس السداسية العرشية M4 × 12 ملم )×2(.  )2( 

ضبط الرشيحة األمامية/الخلفية  i
فك مسامري غطاء رأس املقبس السداسية العرشية M4 × 12 ملم )×2(، ثم اضبط رشيط التمرير للوح بحامل.  )1( 

مسامري غطاء رأس مقبس سداسية عرشية 

M4 × �1 ملم )×�(

بعد االنتهاء من إجراء كافة عمليات الضبط يف الخطوات e إىل j، اربط مسامري غطاء الرأس املقبس السداسية العرشية M4 × 12 ملم )×2(.  )2( 
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ضبط الرشيحة الرأسية  j
.) فك مسامر الحامل السدايس العرشي M6 × 20 ملم )  )1( 

.) اضبط الرشيحة الرأسية مع املسامر السدايس العرشي M8 يف أسفل اللوح بحامل، أو املحور السدايس العرشي يف مقدمة اللوح بحامل )  )2( 

يؤدي ربط املسامر السدايس العرشي M8 إىل خفض اللوح بحامل، بينام يؤدي فك املسامر إىل رفعه.

يؤدي ربط املحور السدايس العرشي إىل رفع اللوح بحامل، بينام يؤدي فك املحور إىل خفضه.

املحور السدايس العرشي

M8 مسامر سدايس عرشي

مسامر حامل سدايس عرشي M6 × �0 ملم

.) اربط مسامر الحامل السدايس العرشي M6 × 20 ملم الذي قمت بفكه يف )1( )  )3( 

إيقاف تشغيل عرض منط االختبار  k
اضغط عىل الزر ]Esc[ املوجود يف وحدة التحكم عن ُبعد أو لوحة التحكم إليقاف تشغيل منط االختبار.

اربط كافة الرباغي بإحكام. وإال، فقد يسقط جهاز العرض واللوح بحامل وتحدث إصابة شخصية أو تلف املمتلكات.

تحذير
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7. توصيل األغطية

صل غطاء لوحة الحائط وغطاء الطرف  a
.) إرفاق غطاء لوح الحائط )  )1( 

قد تحتاج إىل فصل بعض األجزاء من غطاء لوحة الحائط للسامح للكابالت باملرور خاللها وذلك اعتامًدا عىل طريقة توصيل الكابالت سلكًيا.

عند قطع القسم الرقيق من غطاء لوحة الحائط ومترير الكابالت من خاللها، تأكد من إجراء السنفرة لتهذيب أي حواف حادة ملنع تلف الكابالت. 

وأيًضا، تأكد من تشغيل القاطع بأمان.

.) ضع غطاء الطرف بحيث يكون الجزء املقعر متجًها ألعىل )  )2( 

غطاء الطرف

غطاء لوحة الحائط

صل غطاء الكابل بجهاز العرض  b
صل غطاء الكابل وقم بربط الرباغي )×2( إلحكام غطاء الكابل.

غطاء الكابل

براغي )×�(
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يجب إزالة جهاز العرض أو إعادة تثبيته عىل يد متخصص فقط، مبا يف ذلك الصيانة واإلصالحات. راجع دليل املستخدم الخاص بجهاز العرض للحصول عىل تعليامت 

عن الصيانة واإلصالحات.

تنبيه

ال تفك املسامري والصموالت بعد التثبيت مطلًقا. تأكد أن الرباغي مل تصبح غري محكمة عىل فرتات منتظمة. يف حالة العثور عىل براغي غري محكمة، فقم بربطها   

بإحكام. وإال، فقد يسقط جهاز العرض واللوح بحامل وتحدث إصابة شخصية أو تلف املمتلكات.

ال تتشبث باللوح بحامل أو تعلق يشء ثقيل باللوح بحامل. يف حالة سقوط جهاز العرض أو اللوح بحامل، قد يتسبب يف حدوث إصابة شخصية أو تلف   

املمتلكات.

تحذير
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8. امللحق

Easy Interactive Function استخدام

.Easy Interactive Penتحتاج إىل إجراء املعايرة ملحاذاة األوضاع الخاصة باملؤرش و ،)EB-485Wi/480i/475Wi( املتوافق Easy Interactive Function بعد تثبيت طراز 

عند استخدام Easy Interactive Tools، تحتاج إىل تثبيت Easy Interactive Tools اإلصدار 2 عىل الكمبيوتر. تحتاج أيًضا إىل تثبيت Easy Interactive Driver اإلصدار 2 عند 

.Mac OS X إجراء عمليات املاوس أو الرسم عىل

.Document CD-ROM ملعرفة التفاصيل، راجع دليل البداية الرسيعة املرفق أو دليل املستخدم يف

توصيل كابل حامية

يف حالة تثبيت جهاز العرض يف غرفٍة ما سوف ترتك غري مراقبة، ميكنك استخدام القفل السليك ملنع الرسقة املتوفر تجارًيا إلحكام جهاز العرض يف دعامة أو أشياء أخرى ملنع أي شحص 

من أخذه.

قم بتمرير السلك الخاص بالقفل السليك ملنع الرسقة خالل نقطة تثبيت كابل الحامية.

للحصول عىل التفاصيل حول كيفية غلق القفل السليك، راجع دليل املستخدم املرفق مع القفل السليك.

412279300AR
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