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User’s Manual (concise)
Please read this user’s manual thoroughly to ensure the proper use of this product.

Manuel d’utilisation (résumé)
Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel pour bien assimiler le fonctionnement de 
l'appareil.

Bedienungsanleitung (Kurzform)
Um zu gewährleisten, dass Sie die Bedienung des Geräts verstanden haben, lesen Sie dieses Handbuch 
bitte sorgfältig. 

Manual de usuario (resumen)
Lea atentamente el manual de usuario del proyector para garantizar un uso adecuado del mismo.

Manuale d'istruzioni (breve)
Vi preghiamo di leggere attentamente il manuale d'istruzioni per garantire una corretta comprensione delle 
istruzioni.

Brukerhåndbok (konsis)
Vennligst les denne brukerhåndbok grundig for å være garantert driftssikker bruk.

Gebruiksaanwijzing (beknopt)
Lees deze gebruikershandleiding grondig door, zodat u de werking ervan begrijpt en correct gebruik 
verzekerd is.

Instruções do proprietário (concisas)
Leia atentamente o presente manual do utilizador para garantir a utilização correcta por via da sua 
compreensão.

使用说明书 ( 简易版 )
请仔细阅读本《使用说明书》，在理解的基础上正确使用。

사용 설명서 ( 휴대용 )
본 사용자 설명서를 잘 읽으시고 이해하신 후 , 올바르게 사용해 주십시오 .

Bruksanvisning (koncis)
Läs denna bruksanvisning noga för att förstå alla instruktionerna för ett korrekt bruk.

Руководство пользователя (краткое)
Пожалуйста, внимателъно прочтите данное руководство полъзователя для ознакомления и 
нравильно использования.

Käyttäjän ohjekirja (suppea)
Lue käyttäjän ohjekirja huolellisesti varmistaaksesi, että ymmärrät miten laitetta käytetään oikein.

Podręcznik użytkownika (skrócony)
Przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem niniejszy podręcznik użytkownika, 
aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia.

Panduan Pengguna (singkat)
Mohon dibaca panduan ini secara cermat untuk menjamin produk ini 
digunakan dengan benar.

دليل املستخدم (املوجز)
يرجى قراءة دليل املستخدم بعناية لضمان االستخدام األمثل هلذا املنتج.



NOTE • The information in this manual is subject to change without notice.  • The manufacturer assumes no 
responsibility for any errors that may appear in this manual.  • The reproduction, transfer or copy of all or any part of 
this document is not permitted without express written consent.

REMARQUE • Les informations contenues dans ce manuel peuvent faire l'objet dechangements sans avertissement 
préalable.  • Le fabricant ne prend aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient se trouver dans ce manuel.  
• La reproduction, la transmission ou l'utilisation de ce document ou de son contenu est interdite sauf autorisation 
spéciale écrite.

HINWEIS • Die Informationen in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  • Der 
Hersteller übernimmt keine Verantwortung für etwaige in diesem Handbuch enthaltene Fehler.  • Die Vervielfältigung, 
Übertragung oder Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts ist ohne ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung nicht gestattet.

NOTA • La información de este manual puede sufrir modificaciones sin previo aviso.  • El fabricante no asume 
ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en este manual.  • No está permitida la reproducción, 
transmisión o utilización de este documento ni de su contenido sin autorización expresa por escrito.

NOTA • Le informazioni riportate in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.  • Il produttore 
declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori che potrebbero comparire nel presente manuale.  • E’ vietata la 
riproduzione, la trasmissione o l’utilizzo del presente documento o del suo contenuto senza espressa autorizzazione 
scritta.

MERK • Informasjonen i denne håndboken kan endres uten varsel.  • Produsenten påtar seg intet ansvar for 
eventuelle feil som fremkommer i denne håndboken.  • Reproduksjon, overføring eller bruk av dette dokumentet eller 
deler av det, er ikke tillatt uten uttrykt skriftlig tillatelse.

OPMERKING • De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden.  • De 
fabrikant neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eventuele fouten in deze handleiding.  • Reproductie, 
overdracht of het gebruik van dit document is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende 
partij.

NOTA • As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.   
• O fabricante não se responsabiliza por quaisquer erros que possam surgir neste manual.   
• A reprodução, transmissão ou utilização deste documento ou do seu conteúdo não é permitida sem autorização 
expressa por escrito.

通知事项 • 本书中刊载的内容有可能不经预告而发生变更。• 本产品的制造者对本书中的刊载错误不负任何责任。• 未
经允许请勿复制、转载和使用本书的部分或全部内容。
알림 • 본서에 기재되어 있는 내용은 예고 없이 변경하는 일이 있습니다 .• 본제품의 제조자는 , 본서에 있어서의 
기재 오류에 대해서 일절의 책임도 지지 않습니다 .• 본서 내용의 일부 혹은 전부를 무단으로 복사하거나 전재하여 
사용하는 것을 절대 금합니다 .

NOTERA • Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan förvarning.  • Tillverkaren påtar sig inget 
ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning.  • Återgivning, översändande eller användning av detta dokument 
eller dess innehåll är inte tillåten utan uttrycklig skriftligt medgivande.

ПРИМЕЧАНИЕ.  • Содержание данного руководства может изменяться без предварительного уведомления.  • 
Производитель не несет ответственности за ошибки в данном руководстве.   
• Воспроизведение, передача и использование данного документа или его содержания запрещено без 
письменного разрешения.

HUOM!  • Tämän ohjekirjan tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.  • Valmistaja ei ota mitään vastuuta ohjekirjassa 
mahdollisesti olevista virheistä.  • Dokumentin tai sen sisällön jäljentäminen, siirto tai käyttö ei ole sallittua 
ilmannimenomaista kirjallista valtuutusta.

UWAGA  • Informacje podane w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  • Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne błędy w podręczniku.  • Powielanie, przesyłanie lub inne wykorzystanie tego 
dokumentu lub jego treści nie jest dozwolone bez wyraźnej pisemnej zgody.

CATATAN • Informasi dalam panduan ini tunduk pada perubahan tanpa adanya pemberitahuan. •Pabrik tidak 
bertanggung jawab atas kesalahan apa pun yang mungkin timbul dalam panduan ini.  • Dilarang memperbanyak, 
menyebarluaskan atau menyalin seluruh atau sebagian dokumen ini tanpa adanya persetujuan tertulis.

مالحظة • املعلومات الواردة هبذا الدليل عرضه للتغيري دون إخطار. • ال تتحمل اجلهة املصنعة مسؤولية األخطاء اليت قد تظهر هبذا الدليل. • ال جيوز إعادة 
إنتاج أي جزء من هذه الوثيقة أو نقلها أو نسخها دون احلصول على موافقة كتابية بذلك.
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دليل مستخدم جهاز العرض

IN5132/IN5142/IN5134/IN5144/ 
IN5135/IN5145/IN5134a/IN5144a

)الموجز(
نشكركم على شرائكم جهاز العرض هذا.

ُيرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز حتى تتمكن من استخدامه بأمان.

 تحذير  ◄ُيرجى قراءة كافة األدلة بعناية قبل استخدام هذا المنتج. ثم قم بعد ذلك بحفظها في مكان آمن 
للرجوع إليها مستقبالً.

◄ُيرجى مراعاة جميع التحذيرات والتنبيهات الواردة في أدلة المستخدمين والمكتوبة على المنتج.
◄اتبع جميع التعليمات الواردة باألدلة والموضحة على المنتج.


2......................................... معلومات السالمة
  شرح الرموز والعناوين................................................2
  تعليمات هامة للسالمة..................................................2
اإلشعارات القانونية.......................................3
3.......................................   حول التداخل الكهرومغناطيسي
  حول نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية.............................4
4........................................... محتويات العبوة
5 .............................. إعداد جهاز التحكم عن بعد
الترتيب.................................................... 6
التوصيل باألجهزة........................................ 7
تثبيت غطاء المهايئ...................................... 8


التوصيل بمصدر الطاقة..................................8
تشغيل الطاقة..............................................9
ضبط ارتفاع جهاز العرض............................ 10
10 ................................... ضبط موضع العدسة
عرض الصورة......................................... 11
12 .................................... إيقاف تشغيل الطاقة
13 ....................................... استبدال المصباح
تنظيف واستبدال مرشح الهواء......................... 15
المواصفات.............................................. 17

 استكشاف األعطال وإصالحها   
- خدمة الضمان وما بعد الصيانة...................... 19
20 .............. اتفاقية ترخيص المستخدم لبرنامج العارض

المحتويات

مالحظة  • في حال عدم إرفاق أي تعليقات بهذا الدليل، فإن “األدلة” تعني كافة المستندات المرفقة بهذا المنتج، 
كما يعني “المنتج” جهاز العرض وكافة الملحقات المرفقة به.
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معلومات السالمة
شرح الرموز والعناوين

تستخدم كل من الرموز والعناوين التالية في األدلة والمنتجات ألغراض السالمة على الوجه التالي. ُيرجى مراجعة هذه 
المعلومات الهامة واالطالع عليها.

تعليمات هامة للسالمة
تم وضع التعليمات التالية لضمان االستخدام اآلمن للمنتج، لذا ُيرجى اتباع هذه التعليمات دوًما عند التعامل مع المنتج. 
ال تتحمل الجهة المصنعة مسؤولية أية تلف ناتج عن سوء االستخدام الذي يتعارض مع االستخدامات الطبيعية المشار 

إليها في أدلة استخدام جهاز العرض.

 تحذير   يحذر من خطر التعرض لإلصابة الشخصية البالغة أو حتى الوفاة.

 تنبيه    يحذر من خطر التعرض لإلصابة الشخصية أو الضرر المادي.
  مالحظة   يحذر من احتمالية حدوث مشاكل.

 تحذير ◄تجنب استخدام المنتج في المواقف غير العادية أو بعدها )على سبيل المثال، عند تصاعد األدخنة من 
جهاز العرض والروائح الغريبة أو انسكاب السوائل عليه أو وضع أي شئ بجانبه أو حتى كسره وما إلى ذلك(. وفي 

حالة حدوث أي شئ غير طبيعي، قم بنزع قابس التيار من الجهاز على الفور. 
◄احفظ الجهاز بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة.

◄احفظ أجزاء الجهاز الصغيرة بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة. وفي حالة ابتالع هذه األجزاء، يجب 
استشارة طبيب للمعالجة الطارئة على الفور.

◄تجنب استخدام الجهاز حال احتمال حدوث رعد وبرق.
◄قم بنزع جهاز العرض من مأخذ التيار الكهربائي حال عدم استخدامه.

◄تجنب توصيل الجهاز بمصدر الطاقة حال عدم توصيل وحدة العدسة بالجهاز.
◄تجنب فتح أي جزء من المنتج أو إزالته إال في حالة نص األدلة على ذلك، كما يجب أن يتولى الصيانة الداخلية 

للجهاز أحد الموزعين المعتمدين أو فنيي الصيانة التابعين لهم.
◄ال تستخدم سوى الملحقات المخصصة أو الموصى بها من قبل الجهة المصنعة.

◄تجنب إدخال أي تعديل على الجهاز أو ملحقاته.
◄تجنب وضع أي من الموائد السائلة أو أي شئ بجانب المنتج.

◄تجنب تعرض المنتج للبلل.
◄تجنب وضع الجهاز في األماكن التي يستخدم بها الزيوت مثل زيت الطعام أو اآلالت، فقد يلحق الزيت الضرر بالجهاز، مما 

ينتج عنه خلل وظيفي بالجهاز أو سقوطه من الموضع المثبت عليه.
◄تجنب تعرض المنتج لالهتزاز أو الضغط.

-  تجنب وضع المنتج على مكان غير ثابت كسطح غير مستٍو أو منضدة مائلة.
-  تجنب وضع المنتج في مكان غير ثابت، بل ضعه بحيث ال تخرج أطرافه عن إطار المنضدة الموضوع عليها.

-  احمل الجهاز باستخدام المقابض الموجودة أسفله عند القيام بتحريكه.
-  قم بإزالة كافة التوصيالت ومنها كبل الطاقة والكبالت األخرى من الجهاز قبيل حمله.

◄تجنب النظر مباشرة إلى العدسات أو فتحات الجهاز أثناء تشغيل المصباح.
◄تجنب االقتراب من غطاء المصباح وفتحات شفط الهواء عند تشغيل مصباح العرض أو عند إيقاف تشغيله حال ارتفاع 

درجة حرارته. 
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اإلشعارات القانونية
حول التداخل الكهرومغناطيسي

ينتمي هذا المنتج إلى الفئة A، وقد يتسبب في حدوث تداخالت السلكية في البيئات المنزلية، األمر الذي يحتم 
على المستخدم اتخاذ تدابير مناسبة.

قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل حال استخدامه في المناطق السكنية، لذا يجب تجنب مثل هذا االستخدام في 
حال اتخاذ المستخدم تدابير خاصة للحد من االنبعاثات الكهرومغناطيسية وذلك لمنع التداخل مع استقبال أجهزة 

الراديو والتلفزيون.

في كندا
يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة A مع معايير ICES-003 الكندية.

الواليات المتحدة والمناطق التي يطبق بها قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية، كما تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: 
)1( أال يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، )2( أن يقبل هذا الجهاز التداخالت التي يتم استقبالها بما في ذلك 

التداخل الذي قد يترتب عليه أوضاع تشغيل غير مطلوبة.لقد تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود األجهزة 
الرقمية من الفئة أ، وفًقا للجزء 15 من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية. 

لقد تم وضع هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخالت الضارة عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية، حيث إن 
هذا الجهاز يولد ويستخدم ـ بل ويمكن أن تصدر عنه ـ ترددات السلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخالت ضارة مع 

االتصاالت الالسلكية، ما لم يتم تركيبه واستخدامه وفًقا للتعليمات الواردة في هذا الدليل. وقد يؤدي تشغيل هذا 
الجهاز في منطقة سكنية إلى حدوث تداخل ضار، وفي هذه الحالة ينبغي على المستخدم تصحيح هذا التداخل على 

نفقته الخاصة.

تعليمات المستخدم: يجب استخدام بعض الكبالت المزودة بقلب حديدي، فضالً عن استخدم الكبل المرفق أو الكبل 
المخصص للتوصيل. أما بالنسبة للكبالت المزودة بقلب حديدي في أحد الطرفين، يتعين توصيل طرف الكبل الحديدي 

بجهاز العرض.

تحذير: قد تؤدي عمليات التغيير أو التعديل غير المعتمدة صراحة من جانب األطراف المسؤولة عن التوافق إلى 
إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.
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محتويات العبوة
 يأتي جهاز العرض الذي بين يديك مرفًقا به العناصر 

 الموضحة أدناه، تأكد من وجود جميع العناصر التالية، 
 كما ُيرجى االتصال بالموزع فوًرا حال فقدان أي 

عنصر من العناصر.
)1( وحدة التحكم عن بعد )البطاريات غير مرفقة(

)2( كبل الطاقة )3( كبل الكمبيوتر)4(  غطاء العدسة
)5(  دليل المستخدم
)6( غطاء المهايئ

مالحظة  • ُيرجى االحتفاظ بمواد التعبئة األصلية إلعادة شحنها مستقبالً، كما ينصح باستخدام مواد التعبئة 
األصلية عند نقل الجهاز، ويوصى بتوخ الحذر عند التعامل مع العدسات. 

• قد يصدر الجهاز صوت طقطقة عند إمالته أو تحركه أو اهتزازه نظًرا لتحرك الغطاء الذي يتحكم في تدفق 
الهواء إلى داخل الجهاز، كما يجب مراعاة أن هذا ال يعتبر فشل أو خلل وظيفي بالجهاز.

حول نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية
المعلومات التالية خاصة بدول االتحاد األوربي فقط:

تشير العالمة الموجودة ناحية اليسار إلى توافق المنتج مع التوجيه  )EC  )WEEE/2002/96  الخاص 
بمخلفات األجهزة الكهربائية واإللكترونية، كما تشير العالمة إلى المطلب المتمثل في عدم التخلص من 

الجهاز باعتباره نفايات بلدية غير مصنفة، فضالً عن اتباع أنظمة االستعادة والجمع وفقاً للقوانين المحلية.

اإلشعارات القانونية )يتبع(

 تحذير  ◄احتفظ باألجزاء الصغيرة من الجهاز بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة، كما ال ينبغي 
وضع هذه األجزاء في الفم. وفي حالة ابتالعها، يجب استشارة طبيب للمعالجة الطارئة على الفور.

)2(

)3(

)1(

)5(

)6(

)4(
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إعداد جهاز التحكم عن بعد
ُيرجى تركيب البطاريات )البطاريات غير المرفقة( في وحدة التحكم عن بعد قبل استخدامها، وفي حالة وجود خلل 

وظيفي بوحدة التحكم عن بعد، استبدل البطاريات أوالً، وقم بإزالتها من وحدة التحكم عن بعد ثم خزنها في مكان آمن 
في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة.

 اضغط على مقبض غطاء البطارية 1- 
ثم قم بإزاحته.

 ضع البطاريتين مقاس AA في مكانهما المخصص 2- 
 )من النوع HITACHI MAXELL أو 

 ،HITACHI MAXELL ENERGY 
 القطعة رقم LR6 أو R6P( متبًعا إشارتي القطب 

السالب والموجب كما هو موضح بوحدة التحكم عن بعد.

 أعد وضع غطاء البطارية في اتجاه السهم إلى أن يستقر 3- 
مرة ثانية في موضعه.

 تحذير  ◄ُيرجى التعامل مع البطاريات دوًما بحرص واستخدامهم كما هو موضح فحسب، فقد تؤدي إساءة 
االستخدام إلى انفجار البطارية أو تشققها أو حدوث تسرب األمر الذي ربما يؤدي إلى نشوب حريق وتعرض 

األفراد لإلصابة و/أو تلوث البيئة المحيطة.
•  عند استبدال البطاريات، ينصح باستبدال كل منهم ببطاريات جديدة من نفس النوع. تجنب استخدام بطارية 

جديدة بأخرى مستهلكة.
•  ال تستخدم سوى البطاريات المخصصة للجهاز فقط. تجنب استخدام بطاريات من نوع مختلف في آن واحد. 

تجنب الجمع بين بطارية جديدة وأخرى مستهلكة. 
•  تأكد من وضع القطبين السالب والموجب في االتجاه الصحيح عند تركيب البطارية.

•  احتفظ بالبطارية بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة.
•  تجنب إعادة شحن البطارية أو إحداث دائرة قصر بها أو لحمها أو تفكيكها.

•  يحذر إلقاء البطارية في النار أو الماء. احرص على وضع البطاريات في مكان مظلم بارد وجاف.
•  في حال مالحظة تسرب من البطارية، امسح هذا التسرب ثم استبدلها ببطارية أخرى. وفي حال مالمسة هذا 

التسرب لجسمك أو مالبسك، احرص على شطف مكان التالمس بالماء على الفور.
•  يوصى باتباع القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات.

2

13
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 تحذير  ◄قم بتثبيت جهاز العرض في مكان يسهل من خالله الوصول إلى مأخذ الطاقة.
◄قم بتثبيت جهاز العرض في وضع أفقي ثابت.

•  تجنب استخدام أي ملحقات تثبيت باستثناء الملحقات الموصى بها من ِقبل الجهة المصنعة. ُيرجى قراءة كافة 
أدلة الملحقات واالحتفاظ بها.

•  ُيرجى استشارة الموزع مسبًقا بشأن عمليات التثبيت الخاصة مثل التثبيت بالسقف، لذا قد يتطلب األمر وجود 
ملحقات تثبيت وخدمات خاصة.

• تجنب وضع جهاز العرض على جانبه أو الجزء األمامي أو الخلفي منه.
•  تجنب تثبيت أو وضع أي شئ على جهاز العرض بخالف ما ينص عليه الدليل.

◄تجنب تثبيت جهاز العرض بالقرب من العناصر الموصلة بالكهرباء أو الحرارية القابلة لالشتعال.
◄تجنب وضع جهاز العرض في أي مكان يستخدم به زيوت مثل زيت الطعام أو اآلالت.

◄تجنب وضع جهاز العرض في مكان يعرضه للبلل.
 تنبيه  ◄ضع جهاز العرض في مكان بارد مزود بتهوية كافية.

•  احرص على ترك مسافة 30 سم أو أكثر بين الجهاز واألجسام األخرى مثل الحوائط.
•  تجنب سد أو منع أو تغطية فتحات تهوية الجهاز.

•  تجنب وضع الجهاز في األماكن المعرضة للمجاالت المغناطيسية، قد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل وظيفي في 
مراوح التبريد الموجودة داخل الجهاز.

◄تجنب وضع الجهاز في أماكن مليئة بالدخان أو الرطوبة أو األتربة.
•  تجنب وضع جهاز العرض بالقرب من أجهزة ضبط الرطوبة. 

مالحظة  ◄ضع جهاز العرض في مكان يحول دون تسليط الضوء مباشرة على مستشعر وحدة التحكم عن بعد 
الموجود في الجهاز.

◄تجنب وضع الجهاز في مكان يمكن أن يحدث فيه تداخل موجات الراديو.
 ◄تأكد من حالة ضبط ALTITUDE )االرتفاع( من قائمة OPTION )خيار(<SERVICE )خدمة(. 

كما يوصى بضبطه على وضع AUTO )تلقائي( في ظل الظروف الطبيعية، وفي حالة ضبط إعدادات الجهاز 
بشكل خاطئ، فقد يتسبب هذا في تلف الجهاز نفسه أو األجزاء الداخلية منه. لمزيٍد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة 

دليل المستخدم - دليل التشغيل.

الترتيب
ُيرجى الرجوع إلى الجدول التالي والجداول من T-1 إلى T-5 في نهاية هذا الدليل لتحديد حجم الشاشة ومسافة 

اإلسقاط، تم حساب القيم الموضحة بالجدول مقارنة بحجم الشاشة كاملة.

أعلى جهاز العرض

أسفل جهاز العرض

Ⓗ × Ⓥ: حجم الشاشة
ⓐ: مسافة اإلسقاط

 )من الجزء األمامي لوحدة 
جهاز العرض(

ⓑ وⓒ: ارتفاع الشاشة
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التوصيل باألجهزة
قبل توصيل جهاز العرض بجهاز آخر، قم بمراجعة دليل الجهاز لضمان موافقته ولمعرفة الملحقات الالزمة للتوصيل، 

لذا ُيرجى االتصال بالموزع في حال عدم إرفاق الملحقات الالزمة مع الجهاز أو في حال تلفها.
بعد التأكد من إيقاف تشغيل جهاز العرض واألجهزة األخرى، قم بتوصيله حسب التعليمات التالية. ُيرجى الرجوع إلى 

األشكال من F-1 إلى F-4 الموجودة في نهاية هذا الدليل.
لمزيٍد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع دليل المستخدم - دليل التشغيل، كما ُيرجى أيًضا قراءة دليل المستخدم - دليل 

شبكة االتصال قبل توصيل الجهاز بنظام شبكة االتصال. 

 تحذير  ◄ال تستخدم سوى الملحقات المتوافقة، وإال قد يؤدي هذا إلى نشوب حريق أو تلف الجهاز.
•  ال تستخدم سوى الملحقات المخصصة أو الموصى بها من قبل الجهة المصنعة، فقد تطبق بعض اللوائح 

والمعايير.
•  تجنب فك جهاز العرض أو أي من ملحقاته أو تعديلها.

•  تجنب استخدام الملحقات التالفة، واحرص على عدم اإلضرار بالملحقات، كما ُيرجى إخفاء الكبالت لتفادي 
تآكلها أو التعثر بها.

◄قد ترتفع درجة حرارة مهايئ USB الالسلكي، ولتفادي نشوب حريق محتمل، قم بفصل كبل الطاقة الخاص 
بالجهاز لمدة 10 دقائق قبل لمس المهايئ.

•  عند استخدام مهايئ USB الالسلكي، قم بتوصيله بمنفذ USB TYPE A اإلضافي من خالل منفذ LAN ثم 
.)8( استخدم غطاء المهايئ المرفق

 تنبيه  ◄بالنسبة للكبل المزود بقلب حديدي بأحد الطرفين، قم بتوصيل الطرف المزود بقلب حديدي بالجهاز، 
كما يمكن تطبيق لوائح التداخل الكهرومغناطيسي.

◄ُيرجى الحصول على موافقة مسؤول الشبكة قبل توصيل جهاز العرض بنظام شبكة االتصال.
◄تجنب توصيل منفذ LAN بأي شبكة ترتفع درجة فولتيتها بشكل مفرط.

◄يستخدم مهايئ USB الالسلكي المخصص الذي يتم بيعه كأحد الخيارات وظيفة الشبكة الالسلكية الخاصة بهذا 
الجهاز، قبل توصيل مهايئ USB الالسلكي، قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم افصل كبل الطاقة.

◄قبل إزالة جهاز تخزين USB من منفذ جهاز العرض، استخدم وظيفة “إزالة USB” الموجودة بشاشة الصور 
المصغرة لتأمين البيانات. 

مالحظة • تجنب تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله أثناء توصيله بجهاز قيد التشغيل ما لم يرد خالف ذلك بالدليل.
• بعض منافذ اإلدخال قابلة للتحديد من قبل المستخدم. لمزيٍد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى دليل المستخدم - 

دليل التشغيل.
• احرص على عدم توصيل الموصل بمنفذ خاطئ.

• في حال سد جهاز تخزين USB كبير الحجم لمنفذ LAN، استخدم كبل امتداد USB لتوصيل جهاز 
.USB التخزين
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تثبيت غطاء المهايئ
 عند استخدام مهايئ USB السلكي، تأكد من توصيل 

 LAN بعيًدا عن منفذ USB TYPE A المهايئ بمنفذ 
ثم استخدم غطاء المهايئ المرفق.

 قم بفك المسامير )التي تحمل عالمة المثلث( الموجودة 1- 
.USB TYPE A بالجزء السفلي من منافذ

 أدخل لسان الغطاء في الفتحة الموجودة بالجانب العلوي 2- 
من منافذ USB TYPE A في اتجاه السهم.

 قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة في جهاز العرض والغطاء، 3- 
ثم أدخل المسمار الذي تم فكه من الجهاز في الفتحة ثم اربطه.

التوصيل بمصدر الطاقة
 صل كبل الطاقة بموصل AC IN )مدخل التيار المتردد( 1- 

الخاص بجهاز العرض.

 صل مقبس كبل الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي بإحكام، وفي غضون 2- 
ثانيتين بعد التوصيل، يضئ مؤشر POWER باللون البرتقالي بشكل ثابت.

 ُيرجى التذكر أنه عند تنشيط وظيفة “تشغيل الطاقة المباشرة”، سيؤدي توصيل 
مصدر الطاقة إلى تشغيل جهاز العرض.

 تحذير  ◄تجنب توصيل الجهاز بمصدر الطاقة حال عدم توصيل وحدة العدسة بالجهاز.
◄ُيرجى توخي الحذر بشكل أكبر عند توصيل كبل الطاقة، فقد يتسبب التوصيل غير الصحيح أو الخاطئ في 

حدوث صدمة كهربائية و/أو نشوب حريق.
• يحظر لمس كبل الطاقة ويديك مبللتين.

•  احرص دوًما على استخدام كبل الطاقة المرفق بالجهاز، وفي حال تلفه، ُيرجى االتصال بالموزع للحصول على 
كبل جديد، كما ينصح بعدم محاولة تعديل كبل الطاقة.

•  تجنب توصيل كبل الطاقة سوى بمأخذ تيار كهربائي تتوافق فولتيته معه، كما يجب أن يكون مأخذ الطاقة قريًبا 
من الجهاز ويسهل الوصول إليه، ثم انزع كبل الطاقة لفصل الجهاز تماًما.

•  تجنب توزيع مصدر الطاقة على عدة أجهزة، فقد يؤدي هذا إلى زيادة الحمل على مأخذ التيار الكهربائي 
والموصالت أو فك التوصيالت أو نشوب حريق وحدوث صدمة كهربائية أو حوادث أخرى.

•  صل الطرف األرضي الخاص بمدخل التيار المتردد لهذه الوحدة بالطرف األرضي للمبنى باستخدام كبل طاقة 
مناسب )الكبل المرفق(.

مالحظة  ◄هذا المنتج مصمم أيًضا ألنظمة طاقة تكنولوجيا المعلومات التي تتراوح فولتيتها من 220 إلى 240 فولت.

 تحذير  ◄احتفظ باألجزاء الصغيرة من الجهاز بعيًدا عن متناول األطفال 
والحيوانات األليفة، وتجنب وضع أي جزء منه في الفم.

قد ترتفع درجة الحرارة في مهايئ USB الالسلكي، ولتجنب التعرض ألي حروق 
ممكنة، قم بفصل كبل طاقة الجهاز لمدة 10 دقائق قبل لمس المهايئ.

3

1

اللسان2

 AC IN
 كبل

الطاقة
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تشغيل الطاقة
 تأكد من إحكام توصيل كبل الطاقة بالجهاز ومأخذ التيار 1- 

الكهربائي بشكل صحيح.

 تأكد من إضاءة مؤشر POWER )الطاقة( 2- 
باللون البرتقالي بشكل ثابت، ثم قم بإزالة غطاء العدسة.

 اضغط على زر STANDBY/ON )االستعداد/التشغيل( 3- 
 الموجود بجهاز العرض أو زر ON )تشغيل( الموجود 

   بوحدة التحكم عن بعد.
 سيضئ مصباح اإلسقاط ويومض مؤشر POWER )الطاقة( 

 باللون األخضر، وعند توصيل الطاقة بشكل كامل، سيتوقف المؤشر 
عن الوميض ثم يضئ باللون األخضر على نحو ثابت.

 تحذير  ◄عند تشغيل جهاز العرض، يصدر ضوًءا قوًيا، لذا ينصح بتجنب النظر إلى عدسة الجهاز أو بداخله 
عبر أي من فتحاته.

مالحظة  • قم بتشغيل جهاز العرض قبل توصيل أي جهاز آخر.
• يحتوى جهاز العرض على وظيفة “تشغيل الطاقة المباشرة” والتي تؤدي بدورها إلى تشغيل الجهاز تلقائًيا، 

لمزيٍد من المعلومات، ُيرجى الرجوع إلى دليل المستخدم - دليل التشغيل.

POWER )الطاقة(

زر ON )التشغيل(

 STANDBY/ON زر 
)االستعداد/التشغيل(
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ضبط ارتفاع جهاز العرض
عند وضع جهاز العرض على سطح غير مستٍو نوًعا ما، استخدم األقدام الرافعة 

لوضع الجهاز أفقًيا، وباستخدام األقدام يمكن إمالة الجهاز أيًضا للعرض على 
الشاشة بزاوية مناسبة )حتى 9 درجات ألعلى(.

يحتوي هذا الجهاز على قدمين رافعتين وزرين رافعين، ويمكن تهيئة األقدام 
الرافعة عند الضغط على زر الرافع الموجود على نفس الجانب.

 أثناء اإلمساك بالجهاز، اضغط على األزرار الرافعة لفك 1- 
القدم الرافعة.

 ضع الجانب األمامي من الجهاز في االرتفاع المطلوب.2- 

 حرر أزرار الرافعة لقفل القدم الرافعة.3- 

 بعد التأكد من قفل القدم الرافعة، ضع الجهاز أسفل برفق.4- 

 يمكن لف القدم الرافعة يدوًيا عند الضرورة للضبط بشكل أكثر دقة، 5- 
وامسك الجهاز أثناء لف القدم.

ضبط موضع العدسة
يؤدي تغيير وضع العدسة إلى تغير وضع اإلسقاط.

 بعد الضغط على زر إزاحة العدسة الموجود بلوحة 
 التحكم أو وحدة التحكم عن بعد، استخدم أزرار المؤشر 

لتغيير وضع العدسة.

 تحذير  ◄تجنب وضع أصابعك أو أي عناصر أخرى 
 حول العدسة، فقد تضغط العدسة المتحركة على إصبعيك 

في الخلوص الموجود حولها مما يحدث إصابات.

مالحظة  • قد يتجاهل جهاز العرض تشغيل الزر عند تحرك العدسة.
• وبوجه عام، تتوافر جودة أفضل للصورة عند ضبط العدسة على المركز.

لفك قدم الرافعة، ادفع 
زر الرافعة في نفس 

االتجاه.

وللضبط بصورة 
جيدة، قم بلف القدم.

إزاحة العدسة

إزاحة العدسة

تنبيه  ◄تجنب الضغط على أزرار الرافعة بدون اإلمساك بالجهاز ألنه قد يتعرض للسقوط.
◄تجنب إمالة الجهاز أكثر من 9 درجات باستخدام أقدام الضبط، فقد تؤدي إمالة الجهاز أكثر من هذه الدرجة إلى 

حدوث خلل به فضالً عن انتقاص العمر االفتراضي لألجزاء القابلة لالستهالك. وفيما يتعلق باألجهزة طراز 
IN5142 وIN5144 وIN5144a وIN5145 فقط: يمكن تركيب جهاز العرض طراز IN5142 و

IN5144a وIN5144 وIN5145 في أي اتجاه باستخدام ملحقات التثبيت الموصى بها، كما ُيرجى االتصال 
بالموزع لالستفسار عن مثل هذه التركيبات الخاصة.
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عرض الصورة
قم بتنشيط مصدر اإلشارة، ثم قم بتشغيله وأرسل إشارة إلى 1- 

جهاز العرض.

اضغط على زر INPUT )إدخال( في الجهاز. في كل مرة 2- 
تضغط فيها على الزر، يقوم الجهاز بدوره بتبديل منفذ الدخل.
كما يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بعد لتحديد إشارة الدخل. 

 LAN أو COMPUTER 1 / 2 اضغط على أي من أزرار
أو USB TYPE A / B أو  HDMI 1 / 2 أو 

COMPONENT أو S-VIDEO أو VIDEO لتحديد 
إشارة الدخل من كل منفذ.

استخدم زري - / + VOL )رفع / خفض الصوت( لضبط 3- 
مستوى الصوت. 

اضغط على زر ASPECT )نسبة العرض إلى االرتفاع( من 4- 
 وحدة التحكم عن بعد. في كل مرة تضغط على الزر، يقوم 

         جهاز العرض على الفور بتبديل الوضع لضبط نسبة العرض 
        إلى االرتفاع.

استخدم زري - / + ZOOM )تكبير / تصغير( في وحدة 5- 
 التحكم عن بعد أو زر ZOOM )الزوم( وزري مؤشر ►/◄ 

        في جهاز العرض لضبط حجم الشاشة.

استخدم زري - / + FOCUS )زيادة / تقليل التركيز(في 6- 
جهاز العرض أو وحدة التحكم عن بعد لتركيز الصورة.

 تنبيه  ◄إذا كنت تريد شاشة فارغة أثناء إضاءة مصباح الجهاز، استخدم غالق العدسة أو وظيفة
 AV MUTE )كتم الصوت والصورة( )انظر دليل المستخدم - دليل التشغيل(. فقد يتسبب اتخاذ أي إجراء 

آخر في حدوث عطل بالجهاز.

مالحظة  • يتوقف زر ASPECT )نسبة العرض إلى االرتفاع( عن العمل في حالة عدم إدخال إشارة مناسبة.
• لمزيد من التفاصيل عن كيفية ضبط الصورة، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم - دليل التشغيل. 

زر + / - FOCUS )زيادة / تقليل التركيز(

زر ZOOM )الزوم(

 VOL + / - زري 
)رفع / خفض الصوت(

 زر ASPECT )نسبة
 العرض إلى االرتفاع(

أزرار منافذ الدخل

زر INPUT )الدخل(

 ZOOM + / - زر 
)تكبير / تصغير(

 FOCUS + / - زر 
)زيادة / تقليل التركيز(



12

بية
عر

ال

إيقاف تشغيل الطاقة
 اضغط على زر STANDBY/ON )استعداد/تشغيل( 1- 

 من جهاز العرض أو زر STANDBY )استعداد( 
 من وحدة التحكم عن بعد. 

 عندئذ تظهر رسالة “?Power off” )إيقاف التشغيل( 
على الشاشة لمدة 5 ثواٍن تقريًبا.

 اضغط على زر STANDBY/ON )استعداد/تشغيل( 2- 
 أو زر STANDBY )استعداد( مرة أخرى أثناء ظهور الرسالة.
 سوف ينطفئ المصباح ويومض مؤشر POWER )الطاقة( 
 باللون البرتقالي، ومن ثم يتوقف مؤشر POWER )الطاقة( 
 عن الوميض ويضئ باللون البرتقالي بشكل ثابت عندما يبرد 

المصباح بصورة كافية.

 ضع غطاء العدسة بعد أن يضئ مؤشر POWER )الطاقة( 3- 
باللون البرتقالي بشكل ثابت. تجنب تشغيل الجهاز لمدة 10 دقائق تقريًبا أو أكثر بعد إيقاف تشغيله. 

وتجنب أيًضا إيقاف تشغيل الجهاز عقب تشغيله مباشرة، فقد تؤدي مثل هذه العمليات إلى وجود خلل في عمل 
المصباح أو تقليل العمر االفتراضي لبعض األجزاء بما فيها المصباح.

 تحذير  ◄تجنب لمس الجزء المحيط بغطاء المصباح وفتحات التهوية أثناء االستخدام أو عقب االستخدام 
مباشرة بسبب سخونته.

◄انزع كبل الطاقة إليقاف تشغيل الجهاز تماًما، كما يجب أن يكون مأخذ التيار الكهربائي قريًبا من الجهاز 
ويسهل الوصول إليه.

مالحظة  • قم بإيقاف تشغيل الجهاز بعد إيقاف تشغيل األجهزة المتصلة كافة.
• يتوفر بالجهاز وظيفة AUTO POWER OFF )إيقاف التشغيل التلقائي( التي تعمل على إيقاف تشغيل 

الجهاز تلقائًيا، لمزيٍد من المعلومات، ُيرجى الرجوع إلى دليل المستخدم - دليل التشغيل.

POWER )الطاقة(

 STANDBY زر
)استعداد(

 STANDBY/ON زر
)االستعداد/التشغيل(
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استبدال المصباح
يعد مصباح جهاز العرض ذا عمر افتراضي محدود، فقد يؤدي استخدام المصباح لفترات طويلة من الوقت إلى 

ظهور الصور بشكل أكثر دكنة أو رداءة في تدرج األلوان. ُيرجى مراعاة أن لكل مصباح عمر افتراضي يختلف عن 
اآلخر، وقد ينفجر البعض منه أو يحترق عقب البدء في استخدامه. لذا، يوصى باالحتفاظ بمصباح احتياطي، ولطلب 

مصباح جديد، ُيرجى االتصال بالموزع وإبالغه برقم الجزء الخاص بالمصباح.
<IN5132, IN5134, IN5134a, IN5135> : SP-LAMP-080 رقم الجزء 
<IN5142, IN5144, IN5144a, IN5145> : SP-LAMP-081 رقم الجزء

 أغلق الجهاز ثم انزع كبل الطاقة، واتركه لمدة 45 دقيقة على 1- 
األقل ليبرد.

 احصل على مصباح جديد، وإذا كان الجهاز مثبتاً بالسقف أو في 2- 
 حالة انكسار المصباح، يمكنك طلب استبدال المصباح من الموزع، 

عند الرغبة في ذلك.
وإذا قمت باستبدال المصباح بنفسك، عليك اتباع اإلجراءات التالية:

 قم بفك مسمار غطاء المصباح )المشار إليه بالسهم( وحرك غطاء 3- 
المصباح ألسفل ثم قم بإزالة الغطاء.

 قم بفك مسامير المصباح الثالثة )المشار إليهم باألسهم( 4- 
 ثم اسحب المصباح إلى الخارج ببطء مستخدًما المقابض، 

تجنب فك أية مسامير أخرى.

 أدخل المصباح الجديد، ثم أحكم ربط مسامير المصباح الثالثة 5- 
حتى يتم تثبيتهم في مكانهم.

 قم بمحاذاة غطاء المصباح مع الجهاز وحركه مرة أخرى إلى مكانه، 6- 
ثم أحكم تثبيت مسمار الغطاء.

 قم بتشغيل الجهاز وأعد ضبط وقت المصباح باستخدام 7- 
 عنصر LAMP TIME )وقت المصباح( من قائمة 

OPTION )خيار(. 
)1( اضغط على زر MENU )القائمة( لعرضها. 

 )2( حدد ADVANCED MENU )القائمة المتقدمة( من القائمة 
باستخدام زري ▼/▲، ثم اضغط على زر ►.

 )3( حدد OPTION )خيار( في العمود على يسار القائمة باستخدام 
زري ▼/▲، ثم اضغط على زر ►.

 )4( حدد LAMP TIME )وقت المصباح( باستخدام زري ▼/▲، 
ثم اضغط على زر ►، وسوف يظهر مربع.

)5( اضغط على الزر ► لتحديد OK )موافق( في المربع ثم أعد ضبط 
وقت المصباح

مالحظة  • ال تقم بإعادة ضبط وقت المصباح إال بعد استبداله لضمان تشغيل عداد المصباح على نحو صحيح.

 تنبيه  ◄تجنب لمس الجهاز من الداخل عند إخراج المصباح.

5 ،4

6

المقابض

غطاء المصباح

3
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 الضغط العالي درجة الحرارة العالية الفولتية العالية
 تحذير  ◄يستخدم جهاز العرض مصباًحا زجاجًيا زئبقًيا عالي الضغط، وقد يتعرض المصباح لالحتراق أو 

االنفجار محدًثا صوًتا عالًيا حال تعرضه لالهتزاز أو الخدش أو التعامل معه وهو ساخن أو يتعرض للتلف بمرور 
الوقت. ُيرجى مراعاة أن لكل مصباح عمر افتراضي يختلف عن اآلخر، وقد ينفجر البعض منه أو يحترق عقب 
البدء في استخدامه. وفي حال انفجار المصباح، من الممكن تطاير شظايا الزجاج داخل تجويف المصباح فضالً 

عن خروج الغاز الذي يحتوي على مادة الزئبق واألتربة المحتوية على شظايا زجاجية صغيرة من فتحات التهوية 
الخاصة بالجهاز.

◄كيفية التخلص من المصباح: يحتوي هذا المنتج على مصباح زئبقي، لذا تجنب إلقائه في سلة المهمالت، بل 
تخلص منه بصورة تتفق مع قوانين حماية البيئة. 

•  إلعادة تدوير المصباح، يمكنك الذهاب إلى الموقع االلكتروني www.lamprecycle.org )بالواليات 
المتحدة األمريكية(.

 www.eiae.org للتخلص من المنتج، ُيرجى االتصال بالهيئة الحكومية المحلية أو زيارة الموقع االلكتروني  •
)بالواليات المتحدة( أو موقع www.epsc.ca )في كندا(.

ولمزيٍد من المعلومات، ُيرجى االستعانة بالموزع.

• في حالة انكسار المصباح )سيحدث صوًتا عالًيا عند االنكسار(، قم بفصل كبل الطاقة من مأخذ التيار 
شظايا  تؤدي  قد  أنه  مراعاة  يرجى  المحلي.  الموزع  من  المصباح  استبدال  طلب  من  وتأكد  الكهربي 
الزجاج إلى تلف األجزاء الداخلية بالجهاز أو قد تحدث إصابة خالل التعامل معها، لذا تجنب محاولة 

تنظيف الجهاز أو استبدال المصباح بنفسك.
• في حالة انكسار المصباح )سيحدث صوًتا عالًيا عند االنكسار(، لذا قم بتهوية الغرفة جيًدا وتأكد من 
عدم استنشاق الغاز أو الشظايا الصغيرة التي تخرج من فتحات تهوية الجهاز، واحرص على عدم دخول 

هذه الشظايا في عينيك أو فمك.
• قبل استبدال المصباح، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وانزع كبل الطاقة ثم انتظر لمدة 45 دقيقة على األقل 
حتى يبرد المصباح بصورة كافية، فق يؤدي التعامل مع المصباح وهو ساخن إلى حدوث حرق فضالً عن 

تلف المصباح نفسه.
• تجنب فك أي شئ باستثناء المسامير المحددة )المشار إليها بالسهم(.

• تجنب فتح غطاء المصباح إذا كان الجهاز معلًقا بالسقف، فقد يعد هذا أمًرا خطيًرا ألنه في حال انكسار 
العمل في األماكن  الغطاء. فضالً عن ذلك، يعتبر  الزجاج عند فتح  المصباح، يمكن أن تسقط شظايا 
المرتفعة أمًرا خطيًرا، لذا يرجى طلب استبدال المصباح من الموزع حتى في حال عدم انكسار المصباح.
• تجنب استخدام جهاز العرض في حال إزالة غطاء المصباح. وعند القيام باستبدال المصباح، تأكد من 

ربط المسامير بإحكام، فقد يتسبب عدم ربط المسامير بإحكام في حدوث تلف أو إصابة.
• استخدم المصابيح المحددة، فقد ينتج عن استخدام مصابيح ال تتوافق مع مواصفات طراز هذا المصباح، 

نشوب حريق أو تلف أو قصر العمر االفتراضي للمنتج.
• إذا تعرض المصباح للكسر بعد فترة وجيزة من استخدامه للمرة األولى، فمن المحتمل حدوث مشكالت 
كهربائية في أماكن أخرى إلى جانب المصباح. وفي حال حدوث ذلك، ُيرجى االتصال بالموزع المحلي 

أو مندوب الصيانة.
• يجب مراعاة الحرص عند التعامل: فقد يؤدي االهتزاز أو الخدش إلى انفجار لمبة المصباح أثناء االستخدام.

• قد ينتج عن استخدام المصباح لفترات طويلة خفوت ضوءه أو انعدامه  أو انفجاره، عند ظهور الصور 
بشكل داكن أو رداءة في تدرج األلوان، ُيرجى استبدال المصباح بأسرع وقت ممكن، تجنب استخدام 

مصابيح قديمة )مستخدمة( ألنه فقد يؤدي إلى تلف المصباح. 

نزع 
 المقبس من 
مأخذ التيار 

الكهربي

استبدال المصباح )يتبع(
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ُيرجى فحص مرشح الهواء وتنظيفه بصفة دورية، عند ظهور مؤشرات أو رسالة تطلب منك تنظيف مرشح الهواء، 
ُيرجى االلتزام بها بأسرع وقت ممكن.

توجد وحدة مرشح ذات ورقتي ترشيح داخل غطاء المرشح، وباإلضافة إلى ذلك، يتم إرفاق مرشح هواء إضافي إلى 
الجزء الداخلي من غطاء المرشح للجزء رقم IN5142 وIN5144 وIN5144a وIN5145، وفي حالة تعرض 

أحد المرشحات للتلف أو تراكم األتربة بشدة، استبدل المرشح بأكمله بآخر جديد.
يمكنك طلب مجموعة مرشح عليه رقم الجزء التالي من الموزع عند شراء آخر جديد.

<IN5132, IN5134, IN5134a, IN5135>: SP-FILTER-02 رقم الجزء
<IN5142, IN5144, IN5144a, IN5145>: SP-FILTER-03 رقم الجزء

 أغلق الجهاز ثم انزع كبل الطاقة، واتركه حتى يبرد 1- 
بدرجة كافية.

 استخدم جهاز شفط هواء فوق غطاء المرشح وحوله.2- 

 امسك مقابض غطاء المرشح واسحبها ألعلى إلزالته.3- 

  اضغط برفق على مقابض الجزء السفلي ألعلى إللغاء 4- 
 قفل الجزء السفلي من وحدة المرشح، ثم اسحب المقبض 

المركزي إلزالة وحدة المرشح.

 استخدم جهاز شفط هواء خاص بفتحات مرشح الجهاز 5- 
وكذلك الجزء الخارجي من وحدة المرشح.

  تتكون وحدة المرشح من جزئين، اضغط ألسفل حول 6- 
 األجزاء المتشابكة إللغاء القفل، ثم افصل الجزئين عن 

بعضهما البعض.

 استخدم جهاز شفط هواء لتنظيف الجزء الداخلي ألي من 7- 
 أجزاء وحدة المرشح، وفي حال تعرض المرشحات للتلف 

أو تراكم األتربة عليها بشدة، استبدلها بأخرى جديدة.

 قم بتجميع الجزئين إلعادة تركيب وحدة المرشح.8- 

أعد وضع وحدة المرشح في مكانها.داخل الجهاز.9- 

)ُيتبع في الصفحة التالية( 

تنظيف مرشح الهواء واستبداله

غطاء المرشح

مقابض غطاء 
المرشح

وحدة المرشح

مقابض وحدة 
المرشح

األجزاء المتشابكة

2

3

5 ،4

6

7

مرشح هواء 
إضافي

> خاص باألجزاء رقم IN5142 وIN5144a و
>IN5145و IN5144
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مالحظة  • ُيرجى إعادة ضبط وقت المرشح عند القيام بتنظيف مرشح الهواء أو استبداله وذلك لضمان ظهور 
رسائل صحيحة خاصة بمرشح الهواء.

• قد يعرض الجهاز رسالة مثل “CHECK THE AIR FLOW” )افحص تدفق الهواء( أو قم بإيقاف تشغيل 
الجهاز وذلك لتجنب ارتفاع مستوى درجة الحرارة الداخلية.

 تحذير  ◄ قبل العناية بمرشح الهواء، تأكد من فصل كبل الطاقة ثم اترك الجهاز حتى يبرد بدرجة كافية.
◄ال تستخدم سوى نوع مرشح الهواء الذي تم تحديده. تجنب استخدام الجهاز بدون مرشح الهواء أو غطاء 

المرشح، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث خلل بالجهاز.
◄نظف مرشح الهواء باستمرار، وفي حال تعرضه لالنسداد بفعل األتربة أو ما شابه ذلك، فقد ترتفع درجة 

حرارته الداخلية مما يسفر عن نشوب حريق أو اشتعال أو خلل بالجهاز.

تنظيف مرشح الهواء واستبداله )يتبع(

أعد وضع غطاء المرشح في مكانه.10- 

 قم بتشغيل الجهاز أوالً ثم أعد ضبط وقت المرشح باستخدام عنصر FILTER TIME )وقت المرشح( 11- 
من EASY MENU )القائمة السهلة(.

)1(  اضغط على زر MENU )القائمة( لعرض القائمة.
 )2(  حدد FILTER TIME )وقت المرشح( باستخدام زري المؤشر ▲/▼، ثم اضغط على زر المؤشر 

► )أو ENTER )إدخال( / RESET )إعادة الضبط((، وعندئٍذ يظهر الحوار على الشاشة.
 )3(  اضغط على زر المؤشر ► لتحديد “OK” )موافق( من المربع، وعندئٍذ يقوم بإعادة ضبط 

وقت المرشح.
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الوصفالعنصر
جهاز عرض بلوري سائلاسم المنتج

لوحة تحكم بلورية 
سائلة

:IN5142و IN5132 
786,432 بكسل )1024 أفقي x  768 رأسي(

:IN5144aو IN5144و IN5134aو IN5134 
1,024,000 بكسل )1280 أفقي x  800 رأسي(

:IN5145و IN5135 
2,304,000 بكسل )1920 أفقي x  1200 رأسي(

المصباح

:IN5135و IN5134aو IN5134و IN5132 
245 واط ذو ضغط عالي فائق

:IN5145و IN5144aو IN5144و IN5142 
330 واط ذو ضغط عالي فائق

8 واط  x 2مكبر الصوت

مصدر الطاقة والتيار 
المقدر

:IN5135و IN5134aو IN5134و IN5132 
تيار متردد 100-120 فولت: 3.8 أمبير، تيار متردد 220-240 فولت: 1.9 أمبير

:IN5145و IN5144aو IN5144و IN5142 
تيار متردد 100-120 فولت: 4.9 أمبير، تيار متردد 220-240 فولت: 2.4 أمبير

استهالك الطاقة

:IN5135و IN5134aو IN5134و IN5132 
تيار متردد 100-120 فولت: 375 واط، تيار متردد 220-240 فولت: 355 واط

 :IN5145و IN5144aو IN5144و IN5142 
تيار متردد 100-120 فولت: 480 واط، تيار متردد 220-240 فولت: 455 واط

نطاق درجة الحرارة

:IN5135و IN5134aو IN5134و IN5132 
0 ~ 40 درجة مئوية )التشغيل(

:IN5145و IN5144aو IN5144و IN5142 
0 ~ 45 درجة مئوية )التشغيل(

* عند استخدام جهاز العرض في ارتفاع عال، حتى مع IN5142 أو IN5144أو
IN5144a أو IN5145، فقد يقل العمر االفتراضي للمكونات البصرية بارتفاع درجة 
حرارة األطراف إلى 40 درجة مئوية، كما يوصى بخفض درجة الحرارة قدر اإلمكان.

الحجم
498 )عرض( × 135 )ارتفاع( × 396 )عمق( مم

* غير متضمنة األجزاء البارزة. ُيرجى الرجوع إلى الشكل F-5 في نهاية هذا الدليل.

الوزن )الكتلة(
IN5132 وIN5134 وIN5134a: حوالي 8.3 كجم

IN5135: حوالي 8.5 كجم
IN5142 وIN5144 وIN5144a وIN5145: حوالي 8.7 كجم

)ُيتبع في الصفحة التالية(

المواصفات
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الوصفالعنصر

المنافذ

COMPUTER IN1 .....................  عدد 2 مقبس D-sub صغير ذو 15 سًنا  
BNC عدد 5 مقابس   )R/Cr/Prو B/Cb/Pbو G/Yو Vو H(  COMPUTER IN2 
HDMI عدد 1 موصل  ........................................................ HDMI 1
HDMI عدد 1 موصل  ........................................................ HDMI 2
......................  عدد 2 مقبس D-sub صغير ذو 15 سًنا  MONITOR OUT
RCA عدد 3 مقبس  .................. )COMPONENT : Cr/Pr و Cb/Pbو Y( 
....................................  عدد 1 مقبس DIN صغير ذو 4 سنون  S-VIDEO
RCA عدد 1 مقبس  ..............................................................VIDEO
AUDIO IN1 ...........................  عدد 1 مقبس صغير )استريو( بقطر 3.5 مم
AUDIO IN2 ...........................  عدد 1 مقبس صغير )استريو( بقطر 3.5 مم
RCA عدد 2 مقبس  ...........................................  )L, R( AUDIO IN3
RCA عدد 2 مقبس  .......................................... )L, R( AUDIO OUT
A من النوع USB عدد 2 موصل  ..................................  USB TYPE A
B من النوع USB عدد 1 موصل  .................................   USB TYPE B
......................................  عدد 1 مقبس D-sub ذو 9 سنون  CONTROL
RJ45 عدد 1مقبس  ................................................................  LAN
......  عدد 1 مقبس صغير )استريو( بقطر 3.5 مم  REMOTE CONTROL IN
..  عدد 1 مقبس صغير )استريو( بقطر 3.5 مم  REMOTE CONTROL OUT

أجزاء اختيارية

  المصباح:
SP-LAMP-080 <IN5132, IN5134, IN5134a, IN5135>        
SP-LAMP-081 <IN5142, IN5144, IN5144a, IN5145>

  مجموعة المرشح:
SP-FILTER-02 <IN5132, IN5134, IN5134a, IN5135>        
SP-FILTER-03 <IN5142, IN5144, IN5144a, IN5145>

  وحدة العدسة:  LENS-069 )عدسة قصيرة الطرح مثبتة(
 LENS-070 )عدسة قصيرة الطرح(

 LENS-071 )عدسة متوسطة الطرح(
 LENS-072 )عدسة طويلة الطرح(
LENS-073 )عدسة فائقة الطرح(
SP-DONGLE-USB :السلكي USB مهايئ
* لمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بالموزع.

المواصفات )يتبع(
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استكشاف األعطال وإصالحها - خدمة الضمان وما بعد الصيانة
تجنب استخدام المنتج في الظروف غير الطبيعية أو بعدها )على سبيل المثال، عند تصاعد األدخنة من الجهاز والروائح 

الغريبة أو انسكاب السوائل عليه أو وضع أي شئ بجانبه أو حتى كسره وما إلى ذلك(، وفي حالة حدوث أي شئ غير 
طبيعي، قم بنزع قابس التيار من الجهاز على الفور. 

في حالة حدوث مشكلة بالجهاز، ُيرجى الرجوع إلى “استكشاف األعطال وإصالحها” بأقسام دليل المستخدم - دليل 
التشغيل ودليل التشغيل السريع ودليل شبكة االتصال، ثم التشغيل من خالل الفحوصات المقترحة. 

إذا لم تحل تلك المشكلة، ُيرجى االتصال بالموزع أو شركة الخدمات، وسيخبرونك في حالة ما إذا كان جهازك ال 
يزال في فترة الضمان أم ال.يمكنك العثور على أحدث المعلومات عن هذا الجهاز على الموقع اإللكتروني التالي:.

 معلومات 
 عن المنتج وأدلة 

المستخدم :
 www.infocus.com/support

إقرارات العالمات التجارية
.Apple Inc هي عالمات تجارية مسجلة لشركة Mac OS® و Macintosh®و Mac®  •

.Intel Corp هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Pentium®  •
.Adobe Systems Incorporated هي عالمات تجارية مسجلة لشركة Reader®و Acrobat®و Adobe®  •

•  ®Microsoft و®Internet Explorer و®Windows و®Windows NT و®Windows Vista هي عالمات 
تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الواليات المتحدة و/أو الدول األخرى.

•  HDMITM وشعار HDMI وHigh-Definition Multimedia Interface هي عالمات تجارية مسجلة مسجلة لشركة 
HDMI Licensing LLC في الواليات المتحدة والدول األخرى.

.Blu-ray Disc Association هي عالمات تجارية مسجلة لشركة Blu-rayTMو Blu-ray DiscTM  •
جميع العالمات التجارية األخرى هي ملك ألصحابها.

مالحظة  • المعلومات الواردة بهذا الدليل خاضعة للتغيير دون إخطار.
• تستخدم األشكال التوضيحية المعروضة في هذا الدليل ألغراض التمثيل فقط، علًما بأنه قد يختلف جهازك عن 

األشكال التوضيحية المعروضة.
• ال تتحمل الجهة المصنعة مسؤولية األخطاء التي قد تظهر بهذا الدليل.

• ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذه الوثيقة أو نقلها أو نسخها دون الحصول على موافقة كتابية بذلك.

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الخاصة ببرامج جهاز العرض
• يتكون البرنامج الموجود بالجهاز من عدة وحدات برمجية مستقلة، حيث أن لكل وحدة من هذه الوحدات حقوق 

طبع ونشر أو/وحقوق طبع ونشر للجهات األخرى.
• تأكد من قراءة “اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الخاصة ببرامج جهاز العرض” الموجودة على هذا القرص المدمج.
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اتفاقية ترخيص املستخدم النهائي اخلاصة بربنامج جهاز العرض
يتكون الربنامج املوجود باجلهاز من عدة وحدات برجمية

مستقلة ولكل وحدة من هذه الوحدات حقوق طبع ونشر أو/و حقوق طبع ونشر
خاصة بالغري. ويستخدم جهاز العرض وحدات الربامج اليت

قمنا بتطويرها أو/و وضعها، وهناك حقوق طبع ونشر وحقوق ملكية فكرية
لكافة الربامج والعناصر ذات الصلة مبا يف ذلك على سبيل املثال

ال احلصر الوثائق املتعلقة بالربامج.
مجيع احلقوق املذكورة أعاله حمفوظة مبوجب قانون حقوق الطبع والنشر والقوانني األخرى املعمول هبا.

يستخدم جهاز العرض وحدات برامج مرخصة على أهنا برامج جمانية مبوجب
GNU واإلصدار 1-2 من رخصة جنو العمومية الصغرى "GNU" اإلصدار الثاين من رخصة جنو العمومية

اليت وضعتها مؤسسة Free Software Foundation (بالواليات املتحدة) أو
اتفاقيات الرتخيص اخلاصة بكل برنامج.

يُرجى الرجوع إىل صفحة الويب التالية اخلاصة باتفاقيات الرتخيص املتعلقة بوحدات الربنامج
http://www.infocus.com :والربامج األخرى

يُرجى االتصال باملوزع احمللي لالستعالم عن الربامج املرخصة ذات الصلة. ملزيٍد من التفاصيل حول
شروط الرتخيص وما إىل ذلك، يُرجى الرجوع إىل اتفاقية الرتخيص اخلاصة بكل برنامج يف الصفحات التالية

واتفاقيات الرتخيص املتعلقة بكافة الربامج املوجودة
على صفحة الويب. (النص األصلي مكتوب باللغة اإلجنليزية ويسري من تاريخ إبرام

اتفاقية الرتخيص مع الطرف الثالث وليس مع شركتنا).
نظرًا ألن الربنامج (وحدة الربامج) مرخص جمانًا،

فقد مت إرفاقه "على عالته" بدون أي ضمان من أي نوع، سواء كان
صرًحيا أو ضمنًيا إال يف األحوال اليت جييزها القانون املعمول به. كما أننا ال نتحمل أية

مسؤولية أو تعويض عن أي خسائر من أي نوع (مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر فقد
البيانات أو االفتقار للدقة أو التعارض من خالل التداخل بني
الربامج األخرى) بسبب الربامج ذات الصلة و/أو استخدامها

للحد الذي يسمح به القانون املعمول به.
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4 : 3 16 : 9
Screen 

size
Projection 
distance Screen height Screen 

size
Projection 
distance Screen height 

H V a  min. a  max. b c H V a  min. a  max. b c
(inch) m m m inch m inch cm inch cm inch m m m inch m inch cm inch cm inch

30 0.6 0.5 0.9 37 1.4 55 51 20 -6 -2 0.7 0.4 1.0 40 1.5 60 50 20 -12 -5 
40 0.8 0.6 1.2 49 1.9 73 69 27 -8 -3 0.9 0.5 1.3 53 2.0 79 66 26 -17 -7 
50 1.0 0.8 1.5 61 2.3 91 86 34 -10 -4 1.1 0.6 1.7 66 2.5 99 83 33 -21 -8 
60 1.2 0.9 1.8 73 2.8 109 103 41 -11 -5 1.3 0.7 2.0 79 3.0 119 100 39 -25 -10 
70 1.4 1.1 2.1 84 3.2 127 120 47 -13 -5 1.5 0.9 2.3 92 3.5 138 116 46 -29 -11 
80 1.6 1.2 2.4 96 3.7 145 137 54 -15 -6 1.8 1.0 2.7 105 4.0 158 133 52 -33 -13 
90 1.8 1.4 2.8 108 4.1 163 154 61 -17 -7 2.0 1.1 3.0 118 4.5 177 149 59 -37 -15 

100 2.0 1.5 3.1 120 4.6 181 171 68 -19 -8 2.2 1.2 3.3 131 5.0 197 166 65 -42 -16 
150 3.0 2.3 4.6 180 6.9 271 257 101 -29 -11 3.3 1.9 5.0 196 7.5 295 249 98 -62 -25 
200 4.1 3.0 6.1 239 9.2 361 343 135 -38 -15 4.4 2.5 6.6 261 10.0 393 332 131 -83 -33 
250 5.1 3.8 7.6 299 11.5 451 429 169 -48 -19 5.5 3.1 8.3 326 12.5 491 415 163 -104 -41 
300 6.1 4.6 9.1 359 13.7 541 514 203 -57 -23 6.6 3.7 9.9 391 15.0 589 498 196 -125 -49 
600 12.2 9.1 18.2 716 27.5 1081 1029 405 -114 -45 13.3 7.5 19.8 780 29.9 1178 996 392 -249 -98 

T-1   IN5132/IN5132c with LENS-070 (1024 x 768,  ±10%)

S
cr

ee
n 

 
ty

pe
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Screen 

size
Projection 
distance Screen height Screen 

size
Projection 
distance Screen height 

H V a  min. a  max. b c H V a  min. a  max. b c
(inch) m m m inch m inch cm inch cm inch m m m inch m inch cm inch cm inch

30 0.6 0.5 0.9 37 1.9 73 46 18 0 0 0.7 0.4 1.0 40 2.0 80 44 17 -6 -2 
40 0.8 0.6 1.2 49 2.5 97 61 24 0 0 0.9 0.5 1.4 53 2.7 106 58 23 -8 -3 
50 1.0 0.8 1.6 61 3.1 121 76 30 0 0 1.1 0.6 1.7 67 3.4 132 73 29 -10 -4 
60 1.2 0.9 1.9 73 3.7 146 91 36 0 0 1.3 0.7 2.0 80 4.0 159 87 34 -12 -5 
70 1.4 1.1 2.2 86 4.3 170 107 42 0 0 1.5 0.9 2.4 93 4.7 185 102 40 -15 -6 
80 1.6 1.2 2.5 98 4.9 194 122 48 0 0 1.8 1.0 2.7 106 5.4 211 116 46 -17 -7 
90 1.8 1.4 2.8 110 5.5 218 137 54 0 0 2.0 1.1 3.0 120 6.0 238 131 51 -19 -7 

100 2.0 1.5 3.1 122 6.2 242 152 60 0 0 2.2 1.2 3.4 133 6.7 264 145 57 -21 -8 
150 3.0 2.3 4.6 183 9.2 363 229 90 0 0 3.3 1.9 5.1 199 10.0 396 218 86 -31 -12 
200 4.1 3.0 6.2 244 12.3 484 305 120 0 0 4.4 2.5 6.7 266 13.4 527 291 114 -42 -16 
250 5.1 3.8 7.7 305 15.4 605 381 150 0 0 5.5 3.1 8.4 332 16.7 659 363 143 -52 -20 
300 6.1 4.6 9.3 366 18.4 725 457 180 0 0 6.6 3.7 10.1 398 20.1 790 436 172 -62 -25 
600 12.2 9.1 18.6 731 36.8 1450 914 360 0 0 13.3 7.5 20.2 796 40.1 1580 872 343 -125 -49 

T-2   IN5142/IN5142c with LENS-071 (1024 x 768,  ±10%)
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Projector top

Projector bottom

Ⓗ x Ⓥ : Screen size
ⓐ : Projection distance

( from the front of the 
projector unit)

ⓑ , ⓒ : Screen height
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16 : 10 4 : 3
Screen 

size
Projection 
distance Screen height Screen 

size
Projection 
distance Screen height 

H V a  min. a  max. b c H V a  min. a  max. b c
(inch) m m m inch m inch cm inch cm inch m m m inch m inch cm inch cm inch

30 0.6 0.4 1.0 39 1.5 58 50 20 -10 -4 0.6 0.5 1.1 44 1.7 66 57 23 -11 -5 
40 0.9 0.5 1.3 52 2.0 77 67 26 -13 -5 0.8 0.6 1.5 58 2.2 87 76 30 -15 -6 
50 1.1 0.7 1.6 64 2.4 96 84 33 -17 -7 1.0 0.8 1.8 73 2.8 109 95 38 -19 -8 
60 1.3 0.8 2.0 77 2.9 115 101 40 -20 -8 1.2 0.9 2.2 87 3.3 131 114 45 -23 -9 
70 1.5 0.9 2.3 89 3.4 135 118 46 -24 -9 1.4 1.1 2.6 101 3.9 152 133 53 -27 -11 
80 1.7 1.1 2.6 102 3.9 154 135 53 -27 -11 1.6 1.2 2.9 115 4.4 174 152 60 -30 -12 
90 1.9 1.2 2.9 115 4.4 173 151 60 -30 -12 1.8 1.4 3.3 130 5.0 195 171 68 -34 -14 

100 2.2 1.3 3.2 127 4.9 192 168 66 -34 -13 2.0 1.5 3.7 144 5.5 217 191 75 -38 -15 
150 3.2 2.0 4.8 191 7.3 287 252 99 -50 -20 3.0 2.3 5.5 216 8.3 325 286 113 -57 -23 
200 4.3 2.7 6.4 254 9.7 383 337 132 -67 -26 4.1 3.0 7.3 287 11.0 433 381 150 -76 -30 
250 5.4 3.4 8.0 317 12.1 478 421 166 -84 -33 5.1 3.8 9.1 359 13.7 541 476 188 -95 -38 
300 6.5 4.0 9.7 380 14.6 573 505 199 -101 -40 6.1 4.6 10.9 430 16.5 649 572 225 -114 -45 
600 12.9 8.1 19.3 759 29.1 1146 1010 397 -202 -79 12.2 9.1 21.8 859 32.9 1297 1143 450 -229 -90 

T-3   IN5134/IN5134a/IN5134c with LENS-070 (1280 x 800,  ±10%)
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16 : 10 4 : 3
Screen 

size
Projection 
distance Screen height Screen 

size
Projection 
distance Screen height 

H V a  min. a  max. b c H V a  min. a  max. b c
(inch) m m m inch m inch cm inch cm inch m m m inch m inch cm inch cm inch

30 0.6 0.4 1.0 39 2.0 78 45 18 -4 -2 0.6 0.5 1.1 44 2.2 88 51 20 -5 -2 
40 0.9 0.5 1.3 52 2.6 103 60 24 -6 -2 0.8 0.6 1.5 59 3.0 117 68 27 -7 -3 
50 1.1 0.7 1.6 65 3.3 129 75 29 -7 -3 1.0 0.8 1.9 73 3.7 146 85 33 -8 -3 
60 1.3 0.8 2.0 78 3.9 154 90 35 -9 -4 1.2 0.9 2.2 88 4.4 175 102 40 -10 -4 
70 1.5 0.9 2.3 91 4.6 180 105 41 -10 -4 1.4 1.1 2.6 103 5.2 204 119 47 -12 -5 
80 1.7 1.1 2.6 104 5.2 206 120 47 -12 -5 1.6 1.2 3.0 117 5.9 233 135 53 -14 -5 
90 1.9 1.2 3.0 117 5.9 231 135 53 -13 -5 1.8 1.4 3.4 132 6.6 262 152 60 -15 -6 

100 2.2 1.3 3.3 129 6.5 257 150 59 -15 -6 2.0 1.5 3.7 147 7.4 291 169 67 -17 -7 
150 3.2 2.0 4.9 194 9.8 385 224 88 -22 -9 3.0 2.3 5.6 220 11.1 436 254 100 -25 -10 
200 4.3 2.7 6.6 259 13.0 513 299 118 -30 -12 4.1 3.0 7.4 293 14.7 580 339 133 -34 -13 
250 5.4 3.4 8.2 323 16.3 641 374 147 -37 -15 5.1 3.8 9.3 366 18.4 725 423 167 -42 -17 
300 6.5 4.0 9.8 388 19.5 769 449 177 -45 -18 6.1 4.6 11.1 439 22.1 870 508 200 -51 -20 
600 12.9 8.1 19.7 775 39.0 1537 897 353 -90 -35 12.2 9.1 22.3 877 44.2 1740 1016 400 -102 -40 

T-4   IN5144/IN5144a/IN5144c with LENS-071 (1280 x 800,  ±10%)
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Projector top

Projector bottom

Ⓗ x Ⓥ : Screen size
ⓐ : Projection distance

( from the front of the 
projector unit)

ⓑ , ⓒ : Screen height

T-5   IN5135/IN5135c/IN5145/IN5145c with LENS-071 (1920 x 1200,  ±10%) 
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16 : 10 4 : 3
Screen 

size
Projection 
distance Screen height Screen 

size
Projection 
distance Screen height 

H V a  min. a  max. b c H V a  min. a  max. b c
(inch) m m m inch m inch cm inch cm inch m m m inch m inch cm inch cm inch

30 0.6 0.4 1.0 38 1.9 76 45 18 -4 -2 0.6 0.5 1.1 43 2.2 86 51 20 -5 -2 
40 0.9 0.5 1.3 51 2.6 101 60 24 -6 -2 0.8 0.6 1.5 58 2.9 114 68 27 -7 -3 
50 1.1 0.7 1.6 64 3.2 126 75 29 -7 -3 1.0 0.8 1.8 72 3.6 143 85 33 -8 -3 
60 1.3 0.8 1.9 76 3.8 151 90 35 -9 -4 1.2 0.9 2.2 86 4.3 171 102 40 -10 -4 
70 1.5 0.9 2.3 89 4.5 176 105 41 -10 -4 1.4 1.1 2.6 100 5.1 200 119 47 -12 -5 
80 1.7 1.1 2.6 101 5.1 202 120 47 -12 -5 1.6 1.2 2.9 115 5.8 228 135 53 -14 -5 
90 1.9 1.2 2.9 114 5.8 227 135 53 -13 -5 1.8 1.4 3.3 129 6.5 256 152 60 -15 -6 

100 2.2 1.3 3.2 127 6.4 252 150 59 -15 -6 2.0 1.5 3.6 143 7.2 285 169 67 -17 -7 
150 3.2 2.0 4.8 190 9.6 377 224 88 -22 -9 3.0 2.3 5.5 215 10.8 427 254 100 -25 -10 
200 4.3 2.7 6.4 253 12.8 503 299 118 -30 -12 4.1 3.0 7.3 286 14.5 569 339 133 -34 -13 
250 5.4 3.4 8.0 316 16.0 628 374 147 -37 -15 5.1 3.8 9.1 358 18.1 711 423 167 -42 -17 
300 6.5 4.0 9.6 379 19.1 754 449 177 -45 -18 6.1 4.6 10.9 429 21.7 853 508 200 -51 -20 
600 12.9 8.1 19.3 758 38.3 1507 897 353 -90 -35 12.2 9.1 21.8 859 43.3 1706 1016 400 -102 -40 
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but 
changing it is not allowed.

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and 
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your 
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its 
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's 
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free 
Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License 
instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are 
referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure 
that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service 
if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change 
the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these 
things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you 
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain 
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For 
example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must 
give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive 
or can get the source code. And you must show them these terms so they know their 
rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you 
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. 
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone 
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by 
someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the 
original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' 
reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We 
wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent 
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear 
that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by 
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the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public 
License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based 
on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: 
that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with 
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included 
without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities 
other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are 
outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the 
Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent 
of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the 
Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you 
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on 
each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the 
notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other 
recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge 
a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a 
work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the 
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed 
the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or 
publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, 
to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. 
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must 
cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or 
display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there 
is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute 
the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this 
License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an 
announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.) 
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that 
work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent 
and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those 
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same 
sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the 
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend 
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is 
not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely 
by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or 
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collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work 
not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a 
volume of a storage or distribution medium does not bring theother work under the scope 
of this License. 
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in 
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that 
you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which 
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily 
used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least 
three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically 
performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding 
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 
customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you 
received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed 
only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code 
or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source 
code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For 
an executable work, complete source code means all the source code for all modules 
it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control 
compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source 
code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source 
or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating 
system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the 
executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy 
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the 
same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not 
compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly 
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute 
the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. 
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not 
have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, 
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative 
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore,
by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate 
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, 
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the 
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or 
modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further 
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restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible 
for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any 
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by 
court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do 
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy 
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, 
then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive 
copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and 
this License would be torefrain entirely from distribution of the Program. If any portion 
of this section is held invalid or unenforceable underany particular circumstance, the 
balance of the section is intended toapply and the section as a whole is intended to apply 
in othercircumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any 
patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section 
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, 
which is implemented by public license practices. Many people have made generous 
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on 
consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is 
willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that 
choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of 
the rest of this License. 

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by 
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program 
under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those 
countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In 
such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General 
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present 
version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is 
given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this 
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the 
terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free 
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, 
you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose 
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software 
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software 
Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two 
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goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting 
the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO 
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE 
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE 
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN 
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY 
MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE 
TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE 
THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING 
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR 
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs 
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to 
the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can 
redistribute and change under these terms. To do so, attach the following notices to the 
program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively 
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and 
a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright © <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of 
the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either 
version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed 
in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied 
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warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 
GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the 
GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software 
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA  Also add 
information on how to contact you by electronic and paper mail. 

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an 
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright © year name of author Gnomovision comes with 
ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and 
you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details. The 
hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the 
General Public License. Of course, the commands you use may be called something other 
than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items-- whatever 
suits your program. You should also get your employer (if you work as a programmer) or 
your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a 
sample; alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which 
makes passes at compilers)
written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary 
programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit 
linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU 
Library General Public License instead of this License.
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GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, 
MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, 
but changing it is not allowed. [This is the first released version of the Lesser GPL. It also 
counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version 
number 2.1.]

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and 
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee 
your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for 
all its users. This license, the Lesser General Public License, applies to some specially 
designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and 
other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think 
carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better 
strategy to use in any particular case, based on the explanations below. When we speak of 
free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses 
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software 
(and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you 
want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and 
that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you 
these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain 
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. For example, 
if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients 
all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the 
source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files 
to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the 
library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights. 
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer 
you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the 
library. 

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the 
free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients 
should know that what they have is not the original version, so that the original author's 
reputation will not be affected by problems that might be introduced by others. Finally, 
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software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish 
to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by 
obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent 
license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use 
specified in this license. Most GNU software, including some libraries, is covered by the 
ordinary GNU General Public License. 

This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated 
libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this 
license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs. 
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the 
combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original 
library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the 
entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits 
more lax criteria for linking other code with the library. We call this license the "Lesser" 
General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the 
ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of 
an advantage over competing nonfree programs. These disadvantages are the reason we 
use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license 
provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest 
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, 
non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free 
library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to 
gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public 
License. In other cases, permission to use a particular library in nonfree programs enables 
a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission 
to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the 
whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it 
does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and 
the wherewithal to run that program using a modified version of the Library. The precise 
terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to 
the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The 
former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with 
the library in order to run.
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GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which 
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may 
be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this 
License"). Each licensee is addressed as "you". A "library" means a collection of software 
functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs 
(which use some of those functions and data) to form executables. The "Library", below, 
refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. 
A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under 
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim 
or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, 
translation is included without limitation in the term "modification".) "Source code" for a work 
means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete 
source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated 
interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the 
library. Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this 
License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not 
restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work 
based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether 
that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library 
does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as 
you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish 
on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all 
the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a 
copy of this License along with the Library. You may charge a fee for the physical act of 
transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a 
fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming 
a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under 
the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) The 
modified work must itself be a software library. b) You must cause the files modified to carry 
prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. c) You 
must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the 
terms of this License. d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table 
of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an 
argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to 
ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility 
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still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, 
a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined 
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-
supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not 
supply it, the square root function must still compute square roots.) These requirements 
apply to the modified work as a whole. If dentifiable sections of that work are not derived 
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in 
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you 
distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of 
a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the 
terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, 
and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this 
section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent 
is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on 
the Library. In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with 
the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution 
medium does not bring the other work under the scope of this License. 
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of 
this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that 
refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 
2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General 
Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do 
not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, 
it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all 
subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when 
you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library. 
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) 
in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that 
you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which 
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily 
used for software interchange. If distribution of object code is made by offering access to 
copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code 
from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though 
third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to 
work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the 
Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls 
outside the scope of this License. However, linking a "work that uses the Library" with the 
Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions 
of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore 
covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. When 
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a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the 
object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source 
code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without 
the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely 
defined by law. If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts 
and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), 
then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative 
work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under 
Section 6.) Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object 
code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also 
fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself. 
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that 
uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, 
and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit 
modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging 
such modifications. You must give prominent notice with each copy of the work that the 
Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must 
supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, 
you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference 
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things: a) 
Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for 
the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed 
under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, 
with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or 
source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified 
executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes 
the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the 
application to use the modified definitions.) b) Use a suitable shared library mechanism for 
linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the 
library already present on the user's computer system, rather than copying library functions 
into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the 
user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version 
that the work was made with. c) Accompany the work with a written offer, valid for at least 
three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a 
charge no more than the cost of performing this distribution. d) If distribution of the work is 
made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the 
above specified materials from the same place. e) Verify that the user has already received 
a copy of these materials or that you have already sent this user a copy. For an executable, 
the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility 
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, 
the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in 
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either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the 
operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies 
the executable. It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of 
other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a 
contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable 
that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a 
single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute 
such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the 
Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do 
these two things: a) Accompany the combined library with a copy of the same work based 
on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under 
the terms of the Sections above. b) Give prominent notice with the combined library of 
the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the 
accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as 
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, 
link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights 
under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under 
this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full 
compliance. 
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, 
nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative 
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by 
modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your 
acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing 
or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient 
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or 
modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further 
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible 
for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any 
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by 
court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do 
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy 
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, 
then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive 
copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and 
this License would be to refrain entirely from distribution of the Library. If any portion of this 
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section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of 
the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other 
circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents 
or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the 
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is 
implemented by public license practices. Many people have made generous contributions 
to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent 
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to 
distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. 
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of 
the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by 
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library 
under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those 
countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In 
such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser 
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to 
the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each 
version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number 
of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following 
the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free 
Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may 
choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose 
distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. 
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free 
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided 
by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of 
promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO 
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. 
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/
OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY 
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE 
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME 
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
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16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN 
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY 
MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE 
TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE 
THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING 
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR 
A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN 
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, 
we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can 
do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the 
ordinary General Public License). To apply these terms, attach the following notices to the 
library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey 
the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a 
pointer to where the full notice is found. <one line to give the library's name and a brief idea 
of what it does.> Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the 
GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in 
the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 
GNU Lesser General Public License for more details. You should have received a copy of 
the GNU 

Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software 
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Also add 
information on how to contact you by electronic and paper mail. You should also get 
your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for 
tweaking knobs) written by James Random Hacker. 
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<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

GNU ABOUT THE OpenSSL TOOLKIT
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit (http://www.openssl.org/). Copyright© 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights 
reserved.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).



Printed in China


