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 معلومات حقوق الطبع والنشر
 . كافة الحقوق محفوظة.Lumens Digital Optics Incالتابعة لشركة  ©حقوق الطبع والنشر 

 
 .Lumens Digital Optics Incبل عالمة تجاریة مسجلة حالیًا من قِ  Lumensتعد 

 
من غیر المسموح بھ نسخ أو إعادة إنتاج أو نقل ھذا الملف إذا لم یتم توفیر الرخصة للقیام بذلك من ِقبل شركة 

Lumens Digital Optics Inc ما لم یكن نسخ ھذا الملف من أجل غرض عمل نسخة احتیاطیة بعد شراء ھذا .
 المنتج.

 
بحقھا في إجراء التغییرات  Lumens Digital Optics Incن جودة المنتج، تحتفظ شركة ولكي تحافظ على تحسی

 .ُمسبق إشعار دون للتغییر الملف ھذا في الواردة المعلومات تخضع بق.على مواصفات المنتج دون إخطار مس
 

تجات أو الشركات األخرى ولتوضیح أو وصف كیفیة استخدام ھذا المنتج بالكامل، قد یرجع ھذا المنتج إلى أسماء المن
 بدون نیة تعّدٍ أو انتھاك لحقوق اآلخرین.

 
أیة مسؤولیة عن أي حذف  .Lumens Digital Optics Incإخالء المسؤولیة بالنسبة للضمانات: ال تتحمل شركة 

ستخدام أو أخطاء تكنولوجیة أو تحریریة محتملة، وال عن أي تلف عارض أو متعلق ینتج عن توفیر ھذا الملف، أو ا
 أو تشغیل ھذا المنتج.
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 تعلیمات السالمة 1الفصل 
 اتبع دائًما تعلیمات السالمة ھذه عند إعداد واستخدام كامیرا المستندات:

 ال تضع كامیرا المستندات في وضع مائل. .1
 ال تضع كامیرا المستندات على ترولي أو حامل أو منضدة غیر مستویة. .2
 ن الماء أو مصادر الحرارة.ال تضع كامیرا المستندات بالقرب م .3
 استخدم المرفقات فقط كما ھو موصى بھ. .4
استخدام أنواع مصادر الطاقة المشارة إلھیا فقط مع كامیرا المستندات. إذا لم تكن واثقًا من نوع الطاقة  .5

 المتاحة، فقم باستشارة البائع أو شركة الكھرباء المحلیة للحصول على النصح.
 مكان یمكن نزع القابس منھ بسھولة.ضع كامیرا المستندات على  .6
اتخذ االحتیاطات التالیة دائًما عند التعامل مع المقبس. فقد ینتج عن اإلخفاق في القیام بذلك حدوث اشتعال، أو  .7

 حریق.
 .تأكد من أن المقبس خاٍل من األتربة قبل إدخالھ في مقبس الحائط 
 .تأكد من إدخال المقبس في مقبس الحائط بإحكام 

بإفراط التحمیل على مقابس الحائط أو كبالت اإلمداد أو لوحات المقبس متعددة الفتحات فقد یتسبب ذلك ال تقم  .8
 في حدوث حریق أو صدمة كھربائیة.

ال تضع كامیرا المستندات في مكان یمكن أن یتعثر في الكبل بھ حیث قد یتسبب ذلك في بلي أو تلف سلك  .9
 التوصیل أو المقبس.

مستندات من منفذ الحائط قبل التنظیف. استخدام قطعة قماش رطبة للتنظیف. ال تستخدم انزع قابس كامیرا ال .10
 السوائل أو المنظفات التي ترش.

ال تقم بحجب المنافذ والفتحات الموجودة بغطاء كامیرا المستندات. حیث توفر ھذه المنافذ والفتحات التھویة  .11
امیرا المستندات على األریكة، أو السجاد أو أي سطح وتمنع سخونة كامیرا المستندات بشكل كبیر. ال تضع ك
 ناعم أو تركیب مدمج ما لم تكون ھناك تھویة مناسبة.

ال تلِق بأي نوع من األشیاء من خالل فتحات حاویة الوحدة. وال تسمح بسكب أي سائل من أي نوع في كامیرا  .12
 المستندات.

ضك عدا ما ھو وارد في التعلیمات بشكل خاص في ھذا الدلیل .13 ، ال تحاول تشغیل ھذا المنتج بنفسك. فقد یُعّرِ
فتح أو إزالة األغطیة للجھد الكھربي الخطیر، وغیر ذلك من المخاطر. ارجع إلى فریق العاملین بالخدمة 

 المرخص لھم بذلك.
 انزع قابس كامیرا المستندات أثناء العواصف الرعدیة أو إذا لم یكن سیتم استخدامھا لمدة طویلة. ال تضع .14

 كامیرا المستندات أو وحدة التحكم عن بُعد أعلى جھاز یھتز أو شيء ینبعث منھ الحرارة مثل السیارة، إلخ.
انزع قابس كامیرا المستندات من منفذ الحائط واطلب من فني خدمة مرخص القیام بأعمال الصیانة عند  .15

 حدوث الحاالت التالیة:
 .في حالة تلف أو اشتعال سلك أو مقبس الطاقة 
 حالة سكب السائل في المنتج، أو تعرض كامیرا المستندات للمطر أو المیاه. في 
 

تعطیل  -قد ینتج عن استخدام بطاریة من النوع غیر المتوافق مع المنتج في وحدة التحكم عن بُعد <مالحظة>
 الخاصة بكیفیة التخلص من البطاریات المستخدمة. التعلیمات المحلیة الوحدة. اتبع
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 االحتیاطات 

ض ھذا الجھاز للمطر أو الرطوبة.  تحذیر: لتقلیل خطر حدوث حریق، أو صدمة كھربائیة، ال تُعّرِ
 

كامیرا المستندات الحالیة بھا قابس بثالثة أسالك، وھذه خاصیة للسالمة لضمان أن القابس سیدخل في مأخذ الطاقة، 
 وال تحاول تثبیط ھذه الخاصیة.

 
 تندات لفترة طویلة من الوقت، قم بفصلھا من مقبس الطاقة.وفي حالة عدم استخدام كامیرا المس

 

                                     
تحذیر: لتقلیل خطر التعرض للصدمة الكھربائیة، ال تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). ال توجد أجزاء قابلة للخدمة 

 مة المرخص لھم بذلك.من قِبل المستخدم داخل المنتج. ارجع إلى عاملي الخد

 

یدل ھذا الرمز على أن ھذا المنتج 
قد یحتوي على جھد كھربي خطیر 

  قد یسبب صدمة كھربائیة.

یدل ھذا الرمز على أنھ توجد 
تعلیمات صیانة وتشغیل ھامة في 
 دلیل المستخدم ھذا مع ھذه الوحدة.

 
  تحذیر لجنة االتصاالت الفیدرالیةFCC 

جاي  -15ات تلك وتبین أنھا متوافقة مع حدود جھاز كمبیوتر من الفئة أ، فیما یتصل بقواعد تم فحص كامیرا المستند
من لجنة االتصاالت الفیدرالیة. صممت ھذه القیود لتوفیر حمایة معقولة ضد التداخل الضار في عملیات التركیب في 

 األماكن التجاریة.
 
  تحذیرEN55022  إشعاع)CE( 

 لالستخدام في البیئة التجاریة أو الصناعیة أو التعلیمیة. ولم یتم تصمیمھ لالستخدام المنزلي.لقد تم تصمیم ھذا المنتج 
 

یعد ھذا المنتج من الدرجة أ. فقد یتسبب عند االستخدام داخل المنزل في تداخل الموجات اإلذاعیة للرادیو، وفي ھذه 
الستخدام األمثل لھ في قاعة المؤتمرات، أو غرفة الحالة قد یُطلب من المستخدم اتخاذ اإلجراءات الكافیة. ویعد ا

 االستقبال، أو القاعات الكبیرة.
 

 مالحظة

التعرض لصدمة كھربائیةخطر   
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 محتویات الحزمة 2الفصل 

DC193  خطوات 4بطاقة ذات   دلیل البدء السریع 

 

(لتنزیل إصدارات لغات أخرى، یرجى  
 )Lumensزیارة موقع شركة 

 

 

 

 كبل الطاقة   USBكبل    VGAكبل

 

 

 

 

 
تلف المظھر الخارجي حسب قد یخ

 البلد/المنطقة

 حامل وحدة التحكم عن بعد  وحدة التحكم عن بعد  HDMI كبل 2

 
 

 
 

� 

   محول المجھر  جراب االكسسوارات
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 نظرة عامة على المنتج 3الفصل 

 

 

 LEDمؤشر  5.

 (الجزء السفلي)

.3 Lamp 

 جھاز احساس عن بعد7. 

 مقبض عنق األوزة 2.

 .التركیز التلقائي 1.

مصباح الصمام الثنائي  9.
 الباعث للضوء

 العدسة 8.

 DIPإعدادات التحویل  10.

 لوحة التحكم4. 

 میكروفون مدمج6. 
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 الموضع المناسب لجھاز العرض والمستند 3.1
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 یت والتوصیالتالتثب 4الفصل 
 الرسم البیاني للجھاز 4.1

  
 

  
 USBقرص  كمبیوتر الكمبیوتر أو التلفزیون

 سماعة أو
 الكمبیوتر، أو البروجیكتور، أو الشاشة كبر صوتم 
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 التثبیت واإلعداد 4.2

 .DIPإعدادات التحویل  9الفصل  یُرجى الرجوع إلى أوالً. DIPیُرجى ضبط إعداد مفتاح  .1
 

 التوصیل ببروجیكتور أو مونیتور 4.3

  
 

 مونیتو أو
 بروجیكتور 

  VGAكبل

 كبل الطاقة

 مخرج كھربي

 الشاشة كمبیوتر
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 التوصیل ببث مرئي فائق الدقة 4.4

  

 
 ™Lumensالتوصیل بحاسوب واستخدام برمجیات لومینس  4.5

  
  یمكن تنزیل البرنامج من الموقع االلكترونيLumens. 

 

 كمبیوتر

 البروجیكتور

  USB كبل

 كبل الطاقة

 مخرج كھربي

  VGAكبل

HDTV 

 كبل الطاقة

 مخرج كھربي

 HDMIكبل 
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 التوصیل بحاسوب وببروجیكتور أو مونیتور معا في وقت واحد 4.6

  
  اضغط على الزر[SOURCE] .لتبدیل مصدر الصورة 

 
 في نفس الوقت USBالتوصیل بكمبیوتر وقرص  4.7

 

 ستندات جھاز تخزین خارجي.فقط بتوصیلھا بحاسوب وإیقافھا، تعتبر كامیرا الم <مالحظة>

 كمبیوتر

 USBقرص   USB كبل
 كبل الطاقة

 مخرج كھربي

  VGAكبل

 كمبیوتر

 مونیتو أو
 بروجیكتور 

 
 

  VGAكبل

 كبل الطاقة

 مخرج كھربي
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 )IWBالتوصیل بلوح معلومات تفاعلي ( 4.8

  

 
 التوصیل بمكبر صوت 4.9

  
 

 كمبیوتر

 البروجیكتور

  USB كبل

 كبل الطاقة

 مخرج كھربي

  VGAكبل

 USB كبل

 كبل الطاقة

 مخرج كھربي

 سماعة أو مكبر صوت
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 RS232التوصیل بجھاز كمبیوتر مزود بـ  4.10

  
  بعد التوصیل بكبلRS232 یمكنك استخدام أوامر ،RS232  للتحكم بـDC193. 

 

 التوصیل بجھاز كمبیوتر 4.11

 
 NTSCدا، المكسیك، بنما، شیلي، الیابان، تایوان، كوریا، والفلبین.: الوالیات المتحدة األمریكیة، كن 

 RS232ل كب
 كبل الطاقة

 كمبیوتر مخرج كھربي

 كبل تمدید

 DIPإعدادات التحویل 

 كبل الطاقة

 مخرج كھربي

 C-Videoكبل 

 كبل تمدید
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 PALالبلدان/المناطق غیر المذكورة بأعلى : 
ینبغي فصل وإعادة توصیل كبل الطاقة، ثم إعادة تشغیل الجھاز إلعدادات محول التبدیل المزدوج  <مالحظة>

 عوم.غیر مدVGA OUT، یكون C-VIDEOلتصبح نافذة المفعول. بمجرد تمكین 
 .C-Videoیمكن عرض الصورة الحیة فقط في وضع خرج  <مالحظة>

 
 USBاتصال كامل بما في ذلك  4.12

  

 
 تثبیت برنامج التطبیق 4.13

 برمجیات التطبیق المثبتة على الكمبوتر تمكنك من:
  التحكم فيDC193. 
 .التقاط وتسجیل الصور 
 .وضع تعلیقات على الصور، وإبراز التفاصیل الھامة وحفظھا 
  وظیفة ملء الشاشة.دعم 
 

لالطالع على خطوات تثبیت  Ladibug™دلیل المستخدم الخاص ببرمجیات یرجى مراجعة  <مالحظة>
 وتشغیل البرمجیات.

 

 كبل الطاقة

 كمبیوتر مخرج كھربي

 VGAكبل

 البروجیكتور كمبیوتر

 VGAكبل USB كبل
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 بدء االستخدام 5الفصل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عند استخدام وحدة التحكم عن بعد، وجھ إلى جھاز االستشعار عن بعد الموجود على جھاز
DC193ى الزر الطاقة.، واضغط عل 

  بمجرد تشغیلDC193 .سوف یومض الصمام الثنائي الباعث للضوء عدة مرات ویبقى مضیئا ،
 وفي حالة عدم إضاءة الصمام الثنائي الباعث للضوء، یُرجى االتصال بالموزع الخاص بك.

 ضع الشيء المراد عرضھ أسفل الكامیرا. .1

 .شغل الطاقة  .2
عنق األوزة والعدسة على المواضع  اضبط .3

 المناسبة.

لتحسین  [AUTO TUNE] اضغط على  .4
 .الصورة. أنت اآلن مستعدا لتعلیم/تقدیم

  في كل مرة یتم تحریك الكامیرا، یرجى وضعھا ثم
 إلعادة تركیز العدسة. [FOCUS]الغط على 

 تركیز
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 وحدة التحكم عن بعد وقائمة الضبطلوحة التحكم/ 6الفصل 
 عن بعد وظائف لوحة التحكم وجھاز التحكم 6.1

 تم إدراج الوظائف الموجودة باألسفل حسب الترتیب األبجدي <تعلیق>
 التشغیل أوصاف الوظیفة االسم

 
 قم بتشغیل وإیقاف تشغیل كامیرا المستند.

ثواٍن إلیقاف  10و 5اضغط باستمرار لمدة تتراوح بین *
 التشغیل

وحدة التحكم عن بعد/ 
 لوحة التحكم

,,, سفل أو یساًرا أو یمینًا لتحدید الوظیفة التحرك ألعلى أو أل
 المطلوبة.

وحدة التحكم عن بعد/ 
 لوحة التحكم

FOCUS جانبي العدسة .التركیز التلقائي 
AUTO TUNE  

 

اضبط الصورة تلقائیًا للحصول على أفضل أداء لدرجة 
 سطوع والتركیز.

وحدة التحكم عن بعد/ 
 لوحة التحكم

BRT+/-  

 /  

 سطوع في الصورة.اضبط درجة ال
 وحدة التحكم عن بعد

CAPTURE  

 

 (أولویة) أو الذاكرة الداخلیة. USBالتقط صوًرا على قرص 
 لوحة التحكم

CAPTURE 
/DEL 

 

(أولویة) أو الذاكرة  USBالتقط صوًرا واحفظھا على قرص 
 الداخلیة أثناء عرض الصور الحیة.

 الداخلیة (أولویة) أو الذاكرة USBاحذف الملفات من قرص 
 قراءة الملفات المحفوظة (في وضع التشغیل). أثناء

 وحدة التحكم عن بعد

ENTER  

  

 .وظائف التنشیط/اإلدخال
 وحدة التحكم عن بعد

ENTER / 
FREEZE 

 

 صورة حیة: تجمید الصورة.
 لوحة التحكم وضع العرض على الشاشة: وظائف التنشیط/اإلدخال.

FREEZE 

 

لتالیة لكي تظل مؤقتًا على الشاشة. اضغط قم بتجمید الصورة ا
 وحدة التحكم عن بعد مرة أخرى إللغاء التجمید.

LAMP 

 

وحدة التحكم عن بعد/  مفتاح وصلة وضع المصباح.
 لوحة التحكم

MASK  

 

 قم بتنشیط وضع القناع/تسلیط الضوء.
 وحدة التحكم عن بعد
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MENU  

 

ة التحكم عن بعد/ وحد فعل قائمة الضبط/الخروج من القائمة.
 لوحة التحكم

PAN  

 

 قم بتمكین/تعطیل وضع التوسیع الجزئي.
 وحدة التحكم عن بعد

PIP  

 

 مقارنة الصورة (لمقارنة الصور مع ملفات الصور المخزنة).
 وحدة التحكم عن بعد

PLAYBACK  

 /  

(أولویة) أو الذاكرة  USBاقرأ الملفات المخزنة في قرص 
التحكم عن بعد/  وحدة الداخلیة.

 لوحة التحكم

RECORD 

 

لتسجیل  [Record]سجل الصور المتحركة. اضغط على 
مرة  [Record]واضغط على  USBقرص الصور على 

 أخرى إلیقاف التسجیل.
 وحدة التحكم عن بعد

ROTATE 

 

 درجة/ قلب/ مرآة 0/180تدویر الشاشة 
 وحدة التحكم عن بعد

SOURCE 

  

 :ن مختلفین من اإلشاراتالتبدیل بین مصدری
 .صور حیة (افتراضي) .1
2. VGA  ودخلHDMI .(خرج متوافق) 

وحدة التحكم عن بعد/ 
 لوحة التحكم

ZOOM +/-  

 /  

وحدة التحكم عن بعد/  قم بزیادة أو تقلیل حجم الصورة.
 لوحة التحكم
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 قائمة الضبط 6.2

 القائمة الرئیسیة 6.2.1
 لعرض قائمة الضبط. لوحة التحكمأو على  تحكم عن بعدوحدة الالموجود على  [MENU]اضغط على  <تعلیق>

 

 

 الموالفة التلقائیة
اضبط الصورة تلقائیًا للحصول على أفضل أداء لدرجة 

  سطوع والتركیز.

 شرائح عرض
 USBعرض الصور أو الفیدیو المحفوظة في قرص 

 (األولویة) أو الذاكرة الداخلیة في وضع الشرائح.

 

 توسیع
 طیل وضع التوسیع الجزئي.قم بتمكین/تع

 

 التركیز الیدوي
 .التركیز الیدوي

 

LAMP 
 مفتاح وصلة وضع المصباح.

 

 تدویرال
 درجة/ قلب/ مرآة. 180/ 0تدویر الشاشة 

 

PIP 
مقارنة الصورة (لمقارنة الصور مع ملفات الصور 

  المخزنة).

 اإلعدادات
 تثبیت وظائف متنوعة.

 

BRT 
 الصورة.اضبط درجة السطوع في 

 

 صورة/نص
 اختیار وضع الصور/ النص/ رمادي.

 

 القناع
 تنشیط وضع القناع.

 

 التكبیر/التصغیر
 قم بزیادة أو تقلیل حجم الصورة.

 

 وضع
 اختیار وضع الصورة.

 

 تسلیط الضوء
 تنشیط وضع ضوء الكشاف.
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 قائمة الضبط 6.2.2
عناصر كبیرة 
من المستوى 

 األول
عناصر صغیرة من 

 أوصاف الوظیفة قیم ضبط المستوى الثالث ثانيالمستوى ال

إعدادات 
 االلتقاط

(Capture 
Settings) 

 وضع االلتقاط
(Capture Mode) 

 فردي / التقاط
 /زمني  فاصل 
 تسجیل/إیقاف 

استخدم مفاتیح السھم األیسر واألیمن لتحدید وضع 
 االلتقاط.

 وقت االلتقاط
(Capture Time) 

 س 1 .1
 س 2 .2
 س 4 .3
 س 8 .4
 س 24 .5
 س 48 .6
 س 72 .7

استخدم مفاتیح السھم األیسر واألیمن لتحدید وقت 
 االلتقاط.

یكون ھذا نشًطا فقط عند ضبط وضع  <مالحظة>
 االلتقاط على الفاصل الزمني

 االلتقاط فاصل
(Capture 
Interval) 

 ثانیة 3 .1
 ثانیة 5 .2
 ثانیة 10 .3
 ثانیة 30 .4
 ق 1 .5
 ق 2 .6
 ق 5 .7

فاصل استخدم مفاتیح السھم األیسر واألیمن لتحدید ال
 الزمني لاللتقاط.

یكون ھذا نشًطا فقط عند ضبط وضع  <مالحظة>
 االلتقاط على الفاصل الزمني

 جودة الصورة
(Image Quality) 

 عالي .1
 متوسط .2
 خفض .3

استخدم مفاتیح السھم األیسر واألیمن لتحدید جودة 
الصورة للصور التي تم التقاطھا ومقاطع الفیدیو 

 المسجلة.

 تخزین
(Storage) 

 شرائح عرض
(Slide Show) اإلدخال 

عرض الصور أو الفیدیو المحفوظة في قرص 
USB  (األولویة) أو الذاكرة الداخلیة في وضع

 الشرائح.

 تأخیر
(Delay) 

 ثانیة 0.5 .1
 ثانیة 1 .2
 ثانیة 3 .3
 ثانیة 5 .4
 ثانیة 10 .5
 دلیل .6

استخدم مفاتیح السھم األیسر واألیمن لتحدید وقت 
 التأخیر.

 ل الصور یدویًا.حدد الوضع الیدوي لتحوی

نسخ إلى القرص 
USB 

(Copy To USB 
Disk) 

 اإلدخال
استخدم مفتاحي السھمین األیسر واألیمن لالختیار، 

لتأكید نسخ الملفات من  [ENTER]ثم اضغط على 
 .USBالذاكرة الداخلیة إلى قرص 

 حذف الكل
(Delete All) ال/نعم 

اضغط استخدم مفاتیح السھم األیسر واألیمن لتحدید، 
لتأكید حذف كافة الصور من  [ENTER]على 

 (األولویة) أو الذاكرة الداخلیة. USBالقرص 

 تنسیق
(Format) ال/نعم 

استخدم مفاتیح السھم األیسر واألیمن لتحدید، اضغط 
(األولویة)  USBلتنسیق القرص  [ENTER]على 

 أو الذاكرة الداخلیة.
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 التحكم
(Control) 

 تلقائي تعرض
(Auto 

Exposure) 
 /إیقافتشغیل

بغض النظر عن البیئة الخارجیة، ستقوم اآللة بضبط 
درجة السطوع على الحالة المثالیة. استخدم مفاتیح 

 السھم األیسر واألیمن للتحدید.
 تلقائي أبیض وازن

(Auto White 
Balance) 

 اإلدخال
بغض النظر عن الضوء أو اللون الخارجي، ستقوم 

لحالة المثالیة؛ اضغط على اآللة بضبط اللون على ا
[ENTER] .للتنشیط 

 الصوت حجم
(Audio Volume) 0 ~A ~ استخدم مفاتیح السھم األیسر واألیمن لضبط درجة  أقص

 الصوت.
 البروجیكتور نوع

(Projector 
Type) 

LCDDLP/  استخدم مفاتیح السھم األیسر واألیمن لتحدید نوع
 جھاز العرض وتقلیل صوت الصورة.

 رقمي مزوو
(Digital Zoom) استخدم مفاتیح السھم األیسر واألیمن  إیقاف/تشغیل

 ./التصغیر الرقميلتشغیل/لإلیقاف تشغیل التكبیر
حد التكبیر/التصغیر 

 البصري
(Optical Zoom 

Limit) 
 إعداد حد التكبیر/التصغیر البصري أضعاف 10اضعاف/ 4

 متقدم
(Advanced) 

 اللغة
(Language) 

1. English 
2. 繁體中文 
3. 简体中文 
4. Deutsch 
5. Français 
6. Español 
7. Русский 
8. Nederlands  
9. Suomi  

10. Polski 
11. Italiano 
12. Português 
13. Svenska 
14. dansk 
15. ČESKY 
 العربیة .16
17. 日本語 
18. 한국의 
19. ελληνικά 
20. Latvijas 

 اإلنجلیزیة
 الصینیة التقلیدیة

 المبسطة الصینیة
 األلمانیة
 الفرنسیة
 اإلسبانیة
 الروسیة
 الھولندیة
 الفنلندیة
 البولندیة

 یطالیةاإل
 البرتغالیة
 السویدیة

 الدنمراكیة
 التشیكیة
 العربیة
 الیابانیة
 الكوریة
 الیونانیة
 الالتفیة

استخدم مفاتیح السھم األیسر واألیمن في خیار اللغة 
 لتحدید اللغة المفضلة.

استخدم مفتاحي السھمین األیسر واألیمن  إیقاف/تشغیل قفل
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(Lock Down) لتشغیل/إیقاف وظیفة اإلغالق. 
 .[On]یمكنك ضبط كلمة المرور عند اختیار 

 تلقائي حذف
(Auto Erase) إیقاف/تشغیل 

استخدم مفتاحي السھمین األیسر واألیمن 
 لتشغیل/إیقاف تشغیل وظیفة الحذف التلقائي.

، سیتم حذف الصور المحفوظة [On]عند اختیار 
 ذاتیا عند إیقاف النظام.

 متقدم ضبط تحمیل
(Preset Load) ال/منع 

 اقرأ قیمة وضع الصورة الحالیة.
استخدم مفتاحي السھمین األیسر واألیمن لالختیار ثم 

 .[ENTER]التأكید بالضغط على 

 متقدم ضبط تخزین
(Preset Save) ال/نعم 

 خّزن قیمة وضع الصورة الحالیة.
استخدم مفتاحي السھمین األیسر واألیمن لالختیار ثم 

 .[ENTER]التأكید بالضغط على 
 الدفق شاشة إعدادات

(Splash Screen 
Settings) 

 افتح نافذة إعدادات الشاشة االفتتاحیة. اإلدخال

 المصنع ضبط
(Factory Reset) ال/نعم 

استخدم مفاتیح السھم األیسر واألیمن، ثم قم بالتأكید 
الستعادة  [ENTER]من خالل الضغط على 

 اإلعدادات االفتراضیة للمصنع.
 الثابت رنامجالب إصدار

(Firmware 
Version) 

 عرض نسخة البرمجیات الثابتة غیر متوفر

 
 قائمة ضبط وضع القناع 6.2.3

عناصر كبیرة 
من المستوى 

 الثاني
عناصر صغیرة من 

 المستوى الثالث
قیم ضبط من المستوى 

 أوصاف الوظیفة الرابع

 وضع القناع
(MASK 
Mode) 

 حیة
(Live) اضغط على  اإلدخال[ENTER] دة إلى الصورة للعو

 الحیة.
 شفافیة

(Transparency) 3~20~  استخدم مفاتیح السھم األیسر واألیمن لضبط شفافیة
 القناع.

 الخطوة
(Step) / لتحدید  استخدم مفتاحي السھمین األیسر واألیمن /صغیرمتوسطكبیرة

 خطوة القناع.
 V حجم

(V Size) 0 ~A ~ لتحدید  ألیمناستخدم مفتاحي السھمین األیسر وا أقص
 االرتفاع الرأسي للقناع.

 H حجم
(H Size) 0 ~A ~ لتحدید  استخدم مفتاحي السھمین األیسر واألیمن أقص

 .الطول األفقي للقناع
 خروج

(Exit) اضغط على مفتاح  اإلدخال[ENTER] لتأكید اختیارك
 واخرج من قائمة إعداد وضع القناع.
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 قائمة ضبط وضع تسلیط الضوء 6.2.4
كبیرة  عناصر

من المستوى 
 الثاني

عناصر صغیرة من 
 المستوى الثالث

قیم ضبط من المستوى 
 أوصاف الوظیفة الرابع

وضع تسلیط 
 الضوء

(Spotlight 
Mode) 

 حیة
(Live) اضغط على  اإلدخال[ENTER]  للعودة إلى الصورة

 الحیة.

لتحدید  استخدم مفتاحي السھمین األیسر واألیمن / مستطیلمسح  (Shape) تشكیل
 شكل المنطقة البارزة.

 شفافیة
(Transparency) 3~20~ لضبط  استخدم مفتاحي السھمین األیسر واألیمن

 الحافة في الوضع البارز.شفافیة 
 الخطوة

(Step) / لتحدید  استخدم مفتاحي السھمین األیسر واألیمن /صغیرمتوسطكبیرة
 خطوة المنطقة البارزة.

 V حجم
(V Size) 0 ~A ~ لضبط  استخدم مفتاحي السھمین األیسر واألیمن قصأ

 ارتفاع المنطقة البارزة.
 H حجم

(H Size) 0 ~A ~ لضبط  استخدم مفتاحي السھمین األیسر واألیمن أقص
 عرض المنطقة البارزة.

 خروج
(Exit) اضغط على  اإلدخال[ENTER]  لتأكید اختیارك واخرج

 .الوضع البارز إعداد من قائمة
 

 اعدادات الشاشة االفتتاحیة نوافذ 6.2.5
عناصر كبیرة 
من المستوى 

 الثاني
عناصر صغیرة من 

 المستوى الثالث
قیم ضبط من المستوى 

 أوصاف الوظیفة الرابع

 إعدادات
 الدفق شاشة

(Splash 
Screen 

Setting) 

 الصورة إعداد تشغیل
(Power On 

Image Setting) 
 مخصص للصورة.حدد الستخدام تشغیل افتراضي/ مخصص افتراضي/

 عرض وقت تشغیل
 الشعار

(Power On 
Logo Show 

Time) 

 قم بإعداد تشغیل وقت عرض الشعار. ثانیة 30 ~ 4

 الصورة تحدید تشغیل
(Power On 

Image Select) 
اختر صورة وصل التیار. یتم دعم الصور فقط  اإلدخال

 .JPEGبتنسیق 

 خروج
(Exit) اضغط  اإلدخال[ENTER]  لتأكید اختیارك واخرج من

 نافذة إعدادات الشاشة االفتتاحیة.
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 التعلیق 6.2.6
بعد توصیل الماوس، انقر بزر الماوس األیمن أو األیسر واضغط باستمرار على الماوس لبدء تشغیل 

 األدوات.
 عندما یتم تفعیل قائمة الضبط ، ال یمكن استخدام األدوات. <مالحظة>

 وصف أیقونة

 
 1 أداة مخصصة 

 
 2 أداة مخصصة 

 
 الماسح

 
 حذف الكل

 
 التعلیق التوضیحيأداة فتح قائمة إعداد 

 
 التعلیق التوضیحيأداة خروج من 

 
 التعلیق التوضیحيأداة قائمة إعداد  6.2.7

عناصر كبیرة من 
 المستوى الثاني

عناصر صغیرة من 
 المستوى الثالث

قیم ضبط من المستوى 
 أوصاف الوظیفة الرابع

 

 ید األدواتتحد
(Tools Select) حدد أداة التعلیق مستطیل/قطع ناقص/خط/قلم 

 تحدید اللون
(Color Select) 

/أزرق/أسود/أخضر/زھأحمر
 حدد لون القلم ري/أبیض/سماوي/أصفر

 عرض الخط
(Line Width) ~1031~ حدد عرض الخط 

 

 تحدید األدوات
(Tools Select) ة التعلیقحدد أدا مستطیل/قطع ناقص/خط/قلم 

 تحدید اللون
(Color Select) 

/أسود/أخضر/زھأزرق/أحمر
 حدد لون القلم ري/أبیض/سماوي/أصفر

 عرض الخط
(Line Width) ~1031~ حدد عرض الخط 

 
 عرض الخط

(Line Width) ~1031~ حدد عرض الخط 
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 أوصاف الوظائف الرئیسیة 7الفصل 
 ة سطوع وتركیزأود ضبط الصورة ذاتیا للحصول على أفضل درج 7.1

 استخدم وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم:
 للحصول على أفضل أداء للسطوع والتركیز. [AUTO TUNE] اضغط على .1

 
 أود تبدیل مصادر الصور 7.2

 وحدة التحكم عن بُعدفي   [SOURCE]الصورة الحیة ھي مصدر الصورة االفتراضي. اضغط على 
 بین مصادر الصور التالیة: DC193للحصول على المحول  لوحة التحكمأو 
 .صور حیة (افتراضي) .1
 HDMI/دخل VGAدخل  .2

 في نفس الوقت. HDMI/خرج VGA یتم تطبیق تحویل الصور ھذا على خرج <تعلیق>
 

 أرغب في تبدیل وضع الصورة 7.3

 استخدم وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم:
 لتنشیط قائمة اإلعدادات. [MENU]اضغط على  1
 .[Image mode]لتحدید قائمة  []أو على  []أو على  []على  أو []اضغط على  2
 .[Normal/Film/Slide/Microscope]على للدخول على قائمة  []أو  []اضغط على  3

 
 أود جعل النص أكثر وضوًحا والصور أكثر ألوانًا 7.4

 أوصاف وضع النص/ الصورة 7.4.1
وحدة ذا اإلعداد، یرجى استخدام . لتغییر ھوضع الصورفي  [Photo/Text]یكون الوضع االفتراضي 

 لتنشیط خیارات قائمة اإلعدادات. لوحة التحكمأو  التحكم عن بعد
 [Photo] .(افتراضي): لعرض الصور أو النص مع الصور، مما یجعل الصور أكثر ألوانًا 
 [Text].لعرض ملفات النصوص، مما یجعل النص أكثر وضوًحا : 
 [Gray]لتي ستجعل اختالف تدرج الرمادي متمیز.: لعرض الصور األسود واألبیض ا 

 
 إعداد وضع الصور/النص 7.4.2

 :لوحة التحكمأو  وحدة التحكم عن بعدلتغییر اإلعدادات، یرجى استخدام 
 لتنشیط قائمة اإلعدادات. [MENU]اضغط على  .1
 7.4.1. (لعمل أفضل اختیار یرجى مراجعة [Photo/Text]الختیار  ][، أو ][ ،][ ،][اضغط .2

 .)ضع النص/الصورةأوصاف و
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .3
 .[Photo/Text/Gray]لتحدید قائمة  []أو  []اضغط على  .4
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 أود تكبیر/تصغیر الصور 7.5

 لتكبیر الصور. وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكمالموجود على  [+ZOOM]اضغط على  .1
 لتصغیر الصور. كموحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحالموجود على  [-ZOOM]اضغط على  .2

 عندما یكون التكبیر كبیًرا جًدا لتمكین التركیز، سیتم الرجوع إلى النطاق الطبیعي تلقائیًا. <تعلیق>
 

 أرغب في استخدام التركیز التلقائي 7.6

 على الجانب األیمن من العدسة. AF [FOCUS]اضغط على زر  .1
 

 أود ضبط درجة السطوع 7.7

 وحدة التحكم عن بعد:
 لجعلھا أكثر سطوعا. [+ BRT]اضغط على  .1
 لجعلھا داكنة أكثر. [- BRT]اضغط على  .2

 لوحة التحكم:
 لتنشیط قائمة اإلعدادات. [MENU]اضغط على  .1
 .[Brightness]الختیار  []، أو []، []،  []اضغط .2
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .3
 لضبط السطوع. []أو على  []اضغط على  .4

 
 أرغب في تشغیل/إیقاف المصباح 7.8

لوحة أو  وحدة التحكم عن بعد. عند استخدام اإلیقافلوضع االفتراضي للمصباح في وضع یكون ا
 :التحكم

للتحویل بین التشغیل/اإلیقاف. (یكون ترتیب التحویل: إیقاف/ ذراع المصباح/ كال  [LAMP] اضغط على .1
 المصباحین/مصباح أمامي)

 
 أود تجمید الصور 7.9

لتجمید الصورة الحالیة على الشاشة.  لوحة التحكمأو  وحدة التحكم عن بعدفي  [FREEZE]اضغط على .1
 اضغط على إزالة التجمید مرة أخرى.
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 أرغب في تدویر الصورة 7.10

 وحدة التحكم عن بعد:
 درجة/ قلب/ مرآة) 180/  0لتدویر الشاشة. (ترتیب التحویل:  [ROTATE]اضغط على مفتاح  .1

 لوحة التحكم:
 لتنشیط قائمة اإلعدادات. [MENU]اضغط على  .1
 .[Rotate]لتحدید قائمة  []أو على  []أو على  []أو على  []اضغط على  .2
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .3
 درجة/ قلب/ مرآة) 180/ 0لتحویل طریقة التدویر. (ترتیب التحویل:  []أو  []اضغط على  .4
 للخروج. [MENU]اضغط على  .5

 
 أود التقاط الصور 7.11

 التقاط وحفظ الصور 7.11.1
اللتقاط الصور  لوحة التحكمأو  وحدة التحكم عن بعدعلى  [CAPTURE]اضغط على  .1

 وحفظھا.
  ال یمكنك التقاط الصور عندما یتم ضبط وضع االلتقاط على]Disable[ وإذا تم ضبطھ على .

]Continuous[ یمكنك التقاط الصور بشكل مستمر. اضغط على ،]Capture[  لبدء
 ة أخرى للخروج.مر ]Capture[االلتقاط بشكل مستمر، أو اضغط على 

  ضبط جودة الصور التي  7.11.2لتغییر جودة الصور التي تم التقاطھا، رجاًء ارجع إلى القسم
 .تم التقاطھا

  ضبط االلتقاط  7.11.3لتغییر إعداد الصور التي تم التقاطھا، یُرجى الرجوع إلى القسم
 .المستمر

 
 ضبط جودة الصور التي تم التقاطھا 7.11.2

لتنشیط قائمة  لوحة التحكمأو على  وحدة التحكم عن بعدد على الموجو [Menu]اضغط على  .1
 اإلعدادات.

 .[Setting]لتحدید قائمة  []أو على  []أو على  []أو على  []اضغط على  .2
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .3
 .[Capture Settings]على للدخول على قائمة  []أو  []اضغط على  .4
 .[Image Quality]للعثور على  []اضغط على  .5
 .[High/Medium/Low]على للتحدید من بین  []أو  []اضغط على  .6
 للخروج. [Menu]اضغط على  .7
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 ضبط االلتقاط المستمر 7.11.3
لتنشیط قائمة  لوحة التحكمأو على  وحدة التحكم عن بعدالموجود على  [MENU]اضغط على  .1

 اإلعدادات.
 .[Setting]قائمة  لتحدید []أو على  []أو على  []أو على  []اضغط على  .2
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .3
 .[Capture Settings]على للدخول على قائمة  []أو  []اضغط على  .4
 .[Capture Mode]لتحدید  []اضغط على  .5
 .[Time Lapse]على لتحدید  []أو  []اضغط على  .6
على لضبط  []أو  []؛ اضغط على [Capture Time]للعثور على  []اضغط على  .7

 قت االلتقاط.و
لضبط  []أو على  []؛ اضغط على [Capture Interval]للعثور على  []اضغط على  .8

 وقت الفاصل الزمني.
 للخروج. [MENU]اضغط على  .9

 
 أود تسجیل الصور 7.12

 لبدء تسجیل الصور. DC193بـ  USBقم بتوصیل قرص  <مالحظة>

 تسجیل الصور المتحركة 7.12.1
على  ]Capture Image[الصور عندما یتم ضبط وضع  قد ال یمكنك التقاط أو تسجیل <تعلیق>

]Disable[. 
 وحدة التحكم عن بعد:

 لبدء تسجیل الصور. وحدة التحكم عن بعد [RECORD]اضغط الموجود على  .1
 تسجیل األصوات بمیكروفون مدمج بلوحة التحكم. .2
 مرة أخرى لوقف التسجیل. [RECORD]اضغط على  .3

 لوحة التحكم:
 .الصور لمدة ثانیتین تقریبًا لبدء تسجیل [Capture] زراضغط باستمرار على ال .1
 مرة أخرى لوقف التسجیل. [Capture]اضغط على  .2

 
 ضبط جودة الصور التي تم التقاطھا 7.12.2

لتنشیط قائمة  لوحة التحكمأو على  وحدة التحكم عن بعدالموجود على  [Menu]اضغط على  .1
 اإلعدادات.

 .[Setting]لتحدید قائمة  []لى أو ع []أو على  []أو على  []اضغط على  .2
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .3
 .[Capture Settings]على للدخول على قائمة  []أو  []اضغط على  .4
 .[Image Quality]للعثور على  []اضغط على  .5
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 .[High/Medium/Low]على للتحدید من بین  []أو  []اضغط على  .6
 للخروج. [Menu]اضغط على  .7

 
 تثبیت التسجیل 7.12.3

لتنشیط قائمة  لوحة التحكمأو على  وحدة التحكم عن بعدالموجود على  [MENU]اضغط على  .1
 اإلعدادات.

 .[Setting]لتحدید قائمة  []أو على  []أو على  []أو على  []اضغط على  .2
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .3
 .[Capture Settings]على للدخول على قائمة  []أو  []اضغط على  .4
 .[Capture Mode]لتحدید  [] اضغط على .5
 .[Record]على لتحدید  []أو  []اضغط على  .6
 للخروج. [MENU]اضغط على  .7

، تكون وظیفة [Record]على  [Capture Image]عند ضبط وضع  <تعلیق>
[Capture].على لوحة التحكم قد تغیرت إلى تسجیل الصور ، 

 
 ضبط مستوى صوت المیكروفون 7.12.4

قائمة  لتنشیط لوحة التحكمأو على  وحدة التحكم عن بعدعلى  الموجود [MENU]اضغط على  .1
 .اإلعدادات

 .[Setting]لتحدید قائمة  []أو على  []أو على  []أو على  []اضغط على  .2
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .3
 .[Control] في القائمة [] أو [] على اضغط .4
 .[.MIC Vol]لتحدید  []اضغط على  .5
 لضبط مستوى الصوت. [] أو [] اضغط على .6
 للخروج. [MENU]اضغط على  .7

 
 تشغیل الصور 7.12.5
  اأود عرض الصور التي تم التقاطھا/تسجیلھ 7.13لتشغیل الصور، یُرجى الرجوع إلى القسم. 

 
 أود عرض الصور التي تم التقاطھا/تسجیلھا 7.13

لعرض الصور المصغرة  لوحة التحكمأو  وحدة التحكم عن بعدعلى  [PLAYBACK]اضغط على  .1
 جمیع الملفات المحفوظة.ل

 الختیار الصورة المصغرة التي تود عرضھا. []، أو []، []،  []اضغط على  .2
 لتشغیل ملء الشاشة. [ENTER]اضغط  .3
 .[Freeze]عند تشغیل الفیدیو، یمكن إیقافھ/ تشغیلھ بالضغط على  .4
 الختیار ملف األودیو/ الفیدیو التالي أو السابق. []أو  []اضغط على  .5
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 لضبط مستوى الصوت للفیدیو. []أو  []ط على اضغ .6
 للخروج. [MENU]اضغط على  .7

لتشغیل الصوت عند استخدامك  AUDIO OUT یجب توصیل مكبر صوت خارجي بال <مالحظة>
VGA OUT. 

 
 أود حذف الصور التي تم التقاطھا/تسجیلھا 7.14

 وحدة التحكم عن بعد:
 لملفات المحفوظة.لعرض الصور المصغرة لجمیع ا [PLAYBACK]اضغط على  .1
 لتحدید الملف الذي ترید حذفھ. []أو على  []أو على  []أو على  []اضغط على  .2
 .[Delete File]لعرض نافذة  [DELETE]اضغط على  .3
 .[Yes]على لتحدید  []أو  []اضغط على  .4
 لحذف الملف الذي تم تحدیده. [ENTER]اضغط على  .5
 .[Delete File]افذة للخروج من ن [ENTER] واضغط على [No] حدد .6
 للخروج. [MENU]اضغط على  .7

 
أود حذف الصور التي تم تخزینھا تلقائًیا في كل مرة یتم فیھا إیقاف تشغیلھ  7.15

 (المسح التلقائي)

 استخدم وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم:
 لتنشیط قائمة اإلعدادات. [MENU]اضغط على  .1
 .[Setting]لتحدید قائمة  [] أو على []أو على  []أو على  []اضغط على  .2
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .3
 .[Advanced]على للدخول على قائمة  []أو  []اضغط على  .4
 .[Auto Erase]لتحدید  []أو على  []اضغط على  .5
 .[On]على لتحدید  []أو  []اضغط على  .6
 للخروج. [MENU]اضغط على  .7

 
 )PANأود تكبیر جزء من الصورة ( 7.16

 :التحكم عن بعد وحدةاستخدم 
 لتنشیط وضع التكبیر الجزئي. [PAN]اضغط على  .1
لتحریك وعرض الصور التي تم تكبیرھا  []أو على  []أو على  []أو على  []اضغط على  .2

 جزئیًا.
 للخروج من وضع التكبیر الجزئي. [PAN]اضغط على  .3

 
 :لوحة التحكماستخدام 

 لتنشیط قائمة اإلعدادات. [MENU]اضغط على  .1
 .[PAN]لتحدید قائمة  []أو على  []أو على  []أو على  []ط على اضغ .2
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 للتنفیذ. [ENTER]اضغط على  .3
لتحریك وعرض الصور التي تم تكبیرھا  []أو على  []أو على  []أو على  []اضغط على  .4

 جزئیًا.
 للخروج من وضع التوسیع الجزئي. [MENU]اضغط على  .5

 
 الضوءأود استخدام القناع ووظیفة تسلیط  7.17

 أود استخدام القناع أو وضع تسلیط الضوء 7.17.1
 :وحدة التحكم عن بعداستخدم 

 لتنشیط القناع/قائمة الوضع البارز. [MASK] اضغط على .1
 .للتنشیط [ENTER] لتحدید الوضع، واضغط على [] أو [] اضغط على .2
 المنطقة. موضع لنقل []أو  []، []، []اضغط على  .3
 للخروج والعودة إلى شاشة الصورة الحیة.مرة أخرى  [MASK]اضغط على  .4

 استخدام لوحة التحكم:

 لتنشیط قائمة اإلعدادات. [MENU]اضغط على  .1
لتنشیط  [ENTER]، واضغط على [Mask]الختیار  []أو  []أو  []أو  []اضغط على  .2

 لتنشیط الوضع البارز.  [ENTER]واضغط على  [Spotlight]وضع القناع أو حدد 
 .OSDلتنشیط قائمة الصورة  [MENU]اضغط على  .3
 .[Live Image]على لتحدید  []أو  []اضغط على  .4
 للعودة إلى الصورة الحیة. [ENTER]اضغط على  .5

 
 أود ضبط حجم القناع/وظیفة تسلیط الضوء 7.17.2

 ضمن وضع القناع: التحكم عن بعد وحدة أود استخدام
 .OSDلتنشیط قائمة الصورة  [MENU]اضغط على  .1
 Transparency/Step/V]لتحدید العنصر المراد تعدیلھ  []و على أ []اضغط على  .2

Size/H Size] . قائمة الضبط 6.2(لمعرفة التفاصیل، رجاًء ارجع إلى القسم(. 
 للقیام بالتعدیل. []أو على  []اضغط على  .3
 والعودة إلى وضع القناع. OSDللخروج من قائمة الصورة  [MENU]اضغط على  .4

 
 وء الكشافأود ضبط وظیفة الض 7.17.3
 ضمن الوضع البارز: وحدة التحكم عن بعداستخدم 

 .OSDلتنشیط قائمة الصورة  [MENU]اضغط على  .1
لتحدید العنصر المراد تعدیلھ  []أو على  []اضغط على  .2

[Shape/Transparency/Step/V Size/H Size] . لمعرفة التفاصیل، رجاًء ارجع إلى)
 .)قائمة الضبط 6.2القسم 

 للقیام بالتعدیل. []أو على  []اضغط على  .3
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 والعودة إلى وضع الضوء الكشاف. OSDللخروج من قائمة الصورة  [MENU]اضغط على  .4
 

 أود تشغیل الشرائح (عرض الشرائح) 7.18
 ضبط وقت التأخیر 7.18.1

لتنشیط قائمة  لوحة التحكمأو على  وحدة التحكم عن بعدالموجود على  [MENU]اضغط على  .1
 اإلعدادات.

 .[Setting]لتحدید قائمة  []أو على  []أو على  []و على أ []اضغط على  .2
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .3
 .[Storage]على للدخول على قائمة  []أو  []اضغط على  .4
 .[Delay]للعثور على  []اضغط على  .5
 sec/1 sec/3 sec/5 0.5]لتحدید وقت التأخیر من بین  []أو على  []اضغط على  .6

sec/10 sec/Manual]. 
 للخروج. [MENU]اضغط على  .7

 
 تشغیل/ توقف مؤقت/ إیقاف عرض الشرائح 7.18.2

 میجا بایت. 7الحد العلوي: الحد األقصى لحجم الصورة الواحدة  <مالحظة>
 في حالة استخدامك وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم

 لتنشیط قائمة اإلعدادات. [MENU]اضغط على  .1
 .[Slide Show]لتحدید قائمة  []أو على  []أو على  []أو على  []اضغط على  .2
 للتشغیل. [ENTER]اضغط على  .3
 مرة أخرى لإلیقاف المؤقت/ التشغیل. [ENTER]اضغط على  .4
 للخروج. [MENU]اضغط على  .5

 
أود مقارنة الصور (قارن الصور الحیة مع ملفات الصور التي تم تخزینھا  7.19

)PIP(( 

 حیة مع الصورة تم تخزینھا.ستعمل تلك الوظیفة على مقارنة وتباین صورة 
 
 
 
 
 
 
 

 
الصورة التي تم 

 تخزینھا
 صورة حیة

C1 

C5 

C2 

C6 

C10 C11 C12 

C3 

C7 

C4 

C8 
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 وحدة التحكم عن بعد:
 لتنشیط الصور المصغرة لتشغیل الصور. [Playback]اضغط على  .1
 الختیار الملف الذي ستتم مقارنتھا. []، أو []، []، []اضغط على  .2
 لتنفیذ مقارنة الصور. [PIP]اضغط على  .3
 الحیة.لنقل الصورة  []أو  []، []، []اضغط على  .4
 لتغییر ملفات الصور األخرى. 3~  1كرر الخطوات من  .5
 للخروج. [MENU]اضغط على  .6

 
 أود تقلیل صوت الصورة (نوع جھاز العرض) 7.20

تمكن ھذه الوظیفة كامیرا المستند من مسح صوت الصورة تلقائیًا. یعتبر الصوت واضح خاصةً عندما  .1
لتحسین جودة  DLPجھاز العرض  . یمكنك ضبطDLPیتم توصیل كامیرا المستند بجھاز عرض 

 الصورة.
لتحسین  DLP، رجاًء قم بضبط خیار VGAإذا كان ھناك صوت خاص عندما یتم توصیل خرج  .2

 جودة الصورة.

     

لتنشیط قائمة  لوحة التحكمأو على  وحدة التحكم عن بعدالموجود على  [MENU]اضغط على  .2.1
 اإلعدادات.

 .[Setting]لتحدید قائمة  []أو على  []أو على  []أو على  []اضغط على  .2.2
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .2.3
 .[Control]على لتحدید  []أو  []اضغط على  .2.4
 .[Projector Type]لـ []اضغط على  .2.5
 .[LCD/DLP]على لتحدید  []أو  []اضغط على  .2.6
 للخروج. [MENU]اضغط على  .2.7
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 ادات المصنع)أود استئناف اإلعداد االفتراضي للمصنع (إعادة ضبط إعد 7.21

لتنشیط قائمة  لوحة التحكمأو على  وحدة التحكم عن بعدالموجود على  [Menu]اضغط على  .1
 اإلعدادات.

 .[Setting]لتحدید قائمة  []أو على  []أو على  []أو على  []اضغط على  .2
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .3
 .[Advanced]لتحدید قائمة  []أو على  []اضغط على  .4
 .[Factory Reset]لتحدید  [] اضغط على .5
 .[Yes]على لتحدید  []أو  []اضغط على  .6
 .للتنفیذ [Enter] اضغط على .7
 

 أرغب في تغییر تشغیل الصورة 7.22

 .JPEGمیجابایت وبتنسیق  5یجب أن یكون ملف تشغیل الصورة أقل من  <مالحظة>
 لحفظ الملف، یُرجى اتباع اإلرشادات أدناه: <مالحظة>

 J: \DCIM\100MEDIA: على سبیل المثال ،DCIM\100MEDIA\: مسار الملف

 LUMN0001.JPG  اسم الملف: أربعة أحرف إنجلیزیة + أربعة أرقام، على سبیل المثال:
لتنشیط قائمة  لوحة التحكمأو على  وحدة التحكم عن بعدالموجود على  [Menu]اضغط على  .1

 اإلعدادات.
 .[Setting]لتحدید قائمة  [] أو على []أو على  []أو على  []اضغط على  .2
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .3
 .[Advanced]لتحدید قائمة  []أو على  []اضغط على  .4
 .[Power On Image Setting]لتحدید  []اضغط على  .5
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .6
 []أو  []واضغط على  [Power On Image Setting]لتحدید  []أو  []اضغط على  .7

 .[Default/Custom] الختیار
أو  []واضغط على  [Power On Logo Show time]لتحدید  []أو  []اضغط على  .8

[] .إلعداد الوقت 
 .7في الخطوة رقم  [Default] إذا كان اختیارك  11التخطي إلى الخطوة رقم  .9

واضغط على  [Power On Image Select]لعرض  []أو  []اضغط على  .10
[ENTER]  الُمحدد. لقراءة الملف 

 .للخروج  [ENTER] واضغط على [Exit] إلى ظھور [] اضغط على .11
 

 الوظائف المتعلقة بالكمبیوتر 7.23

متصل وأن جمیع برامج التشغیل تم تثبیتھا قبل استخدام  USBتأكد من كابل جھاز التخزین الخارجي 
 .التثبیت والتوصیالت 4الفصل الوظائف المرتبطة بالحاسب اآللي. انظر 
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 MS-Paintخال صورة في أود إد 7.23.1
كما ھو موضح في الشكل  MS-Paintفي  [File/From Scanner or Camera]انقر على  .1

 الموجود أسفل یسار الشاشة.

  
كما ھو موضح في الشكل المعروض في الزاویة الیمنى  [Get Picture] أكمل الخطوات بالنقر فوق .2

 .العلیا
 فقط. Windows XPقم بدعم نظام التشغیل  <تعلیق>

 
 Photoshopأرغب في إدخال صور في برنامج  7.23.2
كما ھو موضح  Photoshop في [File/Import/WIA-USB Video Device] انقر فوق .1

 .في الشكل في الزاویة الیسرى السفلى

  
كما ھو موضح في   [Get Picture] ثم النقر فوق [Capture] أكمل الخطوات بالنقر فوق .2

 یمنى العلیا.الشكل المعروض في الزاویة ال
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 التوصیل بمیكروسكوب 8الفصل 
 المیكروسكوب على المیكروسكوب محولقم بتركیب ملحقات  1

یرجى اختیار مھایئ المیكروسكوب المناسب. إن ملحقات مھایئ المیكروسكوب یتم استخدامھا مع <مالحظة>
  .Ø34و Ø31مم و Ø 28عدسات بحجم 

 بمحول المیكروسكوب DC193وصل عدسات  2
 
 
 
 
 

     
 

 إذا لم تكن الصورة واضحة 3
 یُرجى ضبط بؤرة المیكروسكوب. .3.1
 لتفعیل البؤرة التلقائیة. DC193على أي من جانبي عدسات  [FOCUS]یُرجى الضغط فوق زر  .3.2

 

، یمكن استخدام Ø34بالنسبة للعدسات حجم 
 مھایئ میكروسكوب واحد (مع أكبر قطر).

 31مم أو  28بالنسبة إلى العدسات المجھریة ذات القطر 
تتناسب مع محول میكروسكوب واحد بأكبر قطر إلى  مم،

 جانب محول مناسب آخر.
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 DIPإعدادات التحویل  9الفصل 
لتفعیل كافة  DC193یجب علیك فصل وتوصیل مقبس الطاقة، ثم إعادة تشغیل الجھاز  <مالحظة>

 .DIPات التحویل إعداد
 

 التوصیل ببروجیكتور أو مونیتور 9.1

 (القیم االفتراضیة): XGAمخرج  9.1.1

 
 

 SXGAمخرج  9.1.2

 
 

 WXGAمخرج  9.1.3
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 1080Pمخرج  9.1.4

 
 

 التوصیل بجھاز كمبیوتر 9.2

9.2.1 NTSC الوالیات المتحدة األمریكیة وبنما والفیلیبین وكندا وشیلي والیابان وكوریا :
 والمكسیك

 
 

9.2.2 PALر المذكورة بأعلى: البلدان/المناطق غی 

 
 

 .VGA، ال یتم دعم مخرج C-VIDEOبمجرد أن یتم تمكین  <تعلیق>
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 استكشاف األعطال، ومحاولة حلھا 10الفصل 
. إذا كانت لدیك أسئلة، یرجى الرجوع إلى DC193یصف ھذا الفصل المشاكل التي تواجھك عند استخدام جھاز 

ة. وإذا ظلت المشكلة قائمة، یرجى االتصال بالموزع التابع لك، أو مركز الفصول المتعلقة، واتبع كافة الحلول المقترح
 الخدمة.

 الحلول المشاكل .رقم
 تأكد من أنك قد قمت بالتوصیل في كبل الطاقة. التشغیل بدون إشارة الطاقة 1

ال توجد خرج صورة من  2
DC193 

 افحص مصادر الطاقة. .1
 في ھذا الدلیل. یت والتوصیالتالتثب 4الفصل انظر تحقق من توصیالت الكابل  .2
في أوصاف  أود تبدیل مصادر الصور، 7.2، راجع النقطة [Source]تحقق من  .3

 .7الوظائف الرئیسیة الفصل 
تحقق من اإلعدادات الخاصة بمصدر البروجیكتور. یُرجى الرجوع إلى دلیل  .4

 مستخدم البروجیكتور.
إعداد  9الفصل إلى  یُرجى الرجوع بطریقة مناسبة. DIPتأكد من ضبط تحویل  .5

 لمعرفة اإلعدادات المتعلقة. DIPالتحویل 

عن بعد أو  جھاز التحكمفي  [- ZOOM]من المحتمل ان یتم غلق الوثیقة. اضغط  غیر قادر على التركیز 3
. أو قرب العدسات من المستند من أجل زیادة المسافة ومن ثم اضغط على لوحة التحكم

 من العدسات للتركیز التلقائي.في الجانب األیمن  [FOCUS]زر 
تحقق من ضبط الصورة التلقائیة لجھاز العرض. رجاًء الرجوع إلى دلیل المستخدم  الصورة غیر متكملة 4

 .DIPالخاص بجھاز العرض او تحقق من إعدادات تحویل 
 Lumensال یمكن استخدام  5

Document Camera 
والتطبیقات  ™Ladibugو

 األخرى في نفس الوقت

والتطبیقات ™ Ladibugو Lumens Document Cameraیمكن تنفیذ  ال
األخرى في نفس الوقت. یتم استخدام تطبیق واحد فقط في كل مرة. رجاًء اغلق 

 التطبیقات التي في وضع التشغیل حالیًا ثم قم بتنفیذ التطبیق المراد استخدامھ.

، ال DC193عندما یتم تشغیل  6
 یة.یضئ األنوار الكاشفة اإلضاف

. وبالنسبة لتشغیل لمبة الذراع [Off]تأكد من لمبة الذراع مضبوط على وضع 
، أرغب في تشغیل/إیقاف المصباح اللمبة 7.8النقطة وإخراجھا، یُرجى الرجوع إلى 

 .7في أوصاف الوظائف الرئیسیة الفصل 
7 DC193  فشل في تخزین الصور

 أو االستجابة لألمر
 USBتم تخزینھا من الحد األقصى لحجم القرص تحقق من وصول البیانات التي  .1

 (األولویة) أو الذاكرة الداخلیة.
یُرجى تأكد مما إذا تم ضبط وظیفة االلتقاط على الوضع مستمر أو الوقت من أجل  .2

أود  7.11إلى  یُرجى الرجوعااللتقاط لتكون طویلة. لمعرفة اإلعدادات المتعلقة، 
 .لوظائف الرئیسیةالخاص بأوصاف ا 7الفصل  التقاط الصور

تعتبر الصور الخارجة من  8
DC193  ساطعة أو مظلمة أو

 غامضة

لضبط الصورة تلقائیًا للحصول على أفضل  [AUTO TUNE]اضغط على الزر 
 .درجة سطوع وتركیز

تحقق من أن البیانات التي تم تخزینھا قد وصلت إلى الحد األقصى لحجم قرص  .1 غیر قادر على تسجیل الصور 9
USB. 

ال یتم دعم وظیفة التسجیل في الذاكرة الداخلیة. یُرجى التأكد بأنھ تم إدخال قرص  .2
USB .لتسجیل الصور 
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تعتبر خطوات التشغیل في الدلیل  10
 غیر قابلة للتطبیق على اآللة.

قد تعتبر خطوات التشغیل الموجودة في الدلیل غیر قابلة للتطبیق على اآللة نتیجة 
ن تحدیث إصدار البرنامج الثابت الخاص باآللة التابعة لتحسین الوظائف. تحقق م

 لك.
للتحقق من توافر اإلصدار  Lumensرجاًء انتقل إلى الموقع الرسمي لشركة  .1

  األخیر للتحدیث.
umens.com/goto.htmLwww.My 

 :FWقق من إصدار فیما یلي الخطوات التي تستخدم في التح .2
الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على لوحة  [MENU]اضغط على  2.1

 التحكم لتنشیط قائمة اإلعدادات.
لتحدید قائمة  []أو على  []أو على  []أو على  []اضغط على  2.2

[Setting]. 
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  2.3
 .[Advanced]لتحدید قائمة  []أو على  []اضغط على  2.4
 [Firmware Version].عرض  2.5

إذا كنت غیر متأكد مما إذا كان آخر إصدار، یرجى استشارة الموزع التابع لك 
 للجھاز.

umens.com/en/Request_form.phpLhttp://www.My 
 لوحة التحكمأو على  وحدة التحكم عن بعدالموجود على  [Menu]على اضغط  .1 كیف یتم فتح الجھاز وقفلھ 11

 لتنشیط قائمة اإلعدادات.
لتحدید قائمة  []أو على  []أو على  []أو على  []اضغط على  .2

[Setting]. 
 للتفعیل. [ENTER]اضغط على  .3
 .[Advanced]لتحدید قائمة  []أو على  []اضغط على  .4
 .[Lock Down]لـ []اضغط على  .5
وإلغاء وظیفة إعداد كلمة  [Off] من أجل اختیار []أو  [] اضغط على .6

 المرور.
ال یمكن قراءة البیانات في محرك  12

 المحمول USBأقراص 
غیغابایت وأكثر (یتم  4المحمول مع سعة  USBى باستخدام محرك أقراص یُوص .1

 غیغابایت) 64دعم حتى 
مسار المحدد: یُرجى التأكید على أنھ تم حفظ الملف على ال .2

\DCIM\100MEDIA :على سبیل المثال) .J: \DCIM\100MEDIA( 
یُرجى التأكید على أنھ تمت تسمیة الملف بشكٍل صحیح، على سبیل المثال، أربعة  .3

 ) LUMN0001.JPGحروف باإلنجلیزیة + أربعة أرقام. (على سبیل المثال: 

 

http://www.mylumens.com/goto.htm
http://www.mylumens.com/goto.htm
http://www.mylumens.com/en/Request_form.php
http://www.mylumens.com/en/Request_form.php
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