
Smart Class Room
Projector ഉപയയയോഗഗിക്കുയമയോള് ശ്രദഗിയക്കേണ്ട കയോരര്യങ്ങള്

Projector Display Blank ആക്കേയോന
കക്ലാസസ്സ് സമയതസ്സ് 45 മമിനമിററ്റും പപക്ലാജക്ടർ Display ആക്ടക്ടീവക്ലായമി കക്ലാണക്ലാന് പക്ലാടമില. എനക്ലാൽ ഇടയമിടയസ്സ് 
പപക്ലാജക്ടർ Off  പചെയ്യുനതറ്റും നലതല. അതമിനക്ലാൽ  കക്ലാസമിൽ ആവശശ്യമുള്ള സമയതസ്സ് മക്ലാതറ്റും Display 

വരതക്കവണറ്റും പപക്ലാജക്ടർ ക്രമക്ടീകരമികക്കണ്ടതക്ലാണസ്സ് . റമികമക്ലാടസ്സ് കൺകടക്ലാളറമിൽ ഇതമിനക്ലായുള്ള സസൗകരശ്യമക്ലാണസ്സ് 
Eco Blank / Hide/ Freeze Mode. Eco Blank  അപലങമിൽ Hide   അപലങമിൽ  Freeze തടങമിയ button  

ആണസ്സ് ഇതമിനക്ലായമി ഉപകയക്ലാഗമിക്കുക. ഒരുപക്ലാവശശ്യറ്റും ഈ button പസസ്സ്  പചെയ്യുകമക്ലാൾ സക്ടീന് blank ആകറ്റും.  

ആവശശ്യമുള്ള സമയങളമിൽ അകത button ഒന്നുകൂടമി പസസ്സ്  പചെയ്യുകമക്ലാൾ Display തമിരമിപക വരുറ്റും. ഇങപന 
പചെകയ്യേണ്ടതസ്സ് അതശ്യക്ലാവശശ്യമക്ലാണസ്സ്.

Projector ഓഫഫ് ചചെയ്യുന്നതഗിനഫ് 
റമികമക്ലാടസ്സ് കൺകടക്ലാളമിപലെ off ബടൺ ഒരു പക്ലാവശശ്യറ്റും പസസ്സ്  പചെയ്യുക. വക്ടീണറ്റും ഒരമിക്കൽ കൂടമി പസസ്സ് പചെയ്യുക. 

അകപക്ലാൾ പപക്ലാജക്ടറമിൽ ലലെറസ്സ് ബമിങസ്സ് പചെയ്യുനതസ്സ് കക്ലാണക്ലാറ്റും. ലലെറസ്സ് ബമിങമിറ്റുംഗസ്സ് അവസക്ലാനമിച്ചതമിനു കശഷറ്റും 
മക്ലാതകമ Power OFF  പചെയ്യേക്ലാവ. ഇങപന ശരമിയക്ലായ രക്ടീതമിയമിൽ മക്ലാതകമ പപക്ലാജക്ടർ OFF പചെയ്യേക്ലാവ. കനരമിടസ്സ്  
Power OFF പചെയക്ലാൽ projector വളപര കവഗറ്റും കകടക്ലായമി കപക്ലാകറ്റും.

Projector Trouble shooting Tips നയോയഗി അടുത്ത യപജഫ് കയോണുക.



പപൊജക്ടര് ക്രമീകരണംട- ട്രബ്ള്ഷൂട്ടിങ്

1. കമ്പ്യൂട്ടര് സ്ക്രീന് പപ്രൊജക്ടറില് ശ്ടര്്യമാൊ്നില്ിസ
hdmi  /  vga  കകേബ്ള് ഉപയകോഗിച്ച്്  കേണക്്  ചചെയകയുമഗിചള് കേയുമ്പ്യ സ്്രന ചപ്ഗിചജ്ടചില്

ദൃശ്യമഗിചകുന്നചചല്ലെങ്കചില് ചപ്ഗിചജ്ടചചെകോഗിച ,  ടചകമഗിച്ചചെകോഗിച 'SOURCE’ അമയത്തച അനകോഗിചജ്യമഗിചോ കസഗിചഴ്
(hdmi, vga) തചരചഞ്ഞെടുക്കുകേ. ചെചത്രം ശ്രദചക്കുകേ



 2. പപ്രൊജക്ടറില് ശ്ടര്്്യ ്ങള്കീലൊഴായയോ ൊ 岠ടംവലംങള്ം ്ിഞിഴായഞൊ കൊനഞ
ചപ്ഗിചജ്ടചില് ദൃശ്യങള് തെകേരയഗിചകോഗിച ഇടംവംംെം തചരചകഞ്ഞെഗിച കേഗിചന്ചണങ്കചില് ടചകമഗിച്ചചെകോഗിച

ചപ്ഗിചജ്ടചചെകോഗിച  MENU  കേര  അമയത്തച  അനകോഗിചജ്യമഗിചോ  ഓപയ്ഷന (Projector  Installation  /

Projection) തചരചഞ്ഞെടുത്ത് മഗിചറം ംരുകേ.

BENQ പപ്രൊജക്ടറില്
• MENU അമയുകേ
• നഗിചെഗിചമചത്ത ടംവഗിചബ് SYSTEM SETUP: Basic എടുക്കുകേ
• Projector  Installation  എന്ന ഭഗിച്ത്ത്  അനകോഗിചജ്യമഗിചോത്  തചരചഞ്ഞെടുക്കുകേ .  (ക്ലഗിചസ് റടചോചില്

ചമൌണ് ചചെെ ചപ്ഗിചജ്ടഗിചചണകങ്കചില് ്Front Ceiling’ എ്ം തഗിചചയ ചം്തഗിചചണകങ്കചില് 'Front Table’

എ്മഗിചണക് തചരചഞ്ഞെടുകകക്കണത്.)

Acer പപ്രൊജക്ടറില്
• MENU അമയുകേ
• Installation  എന്നതചന തഗിചചയ കേഗിചനന്ന Projection,  Projection  Mode,  Projection  Location

എന്നചംോചില്നചന്ന് അനകോഗിചജ്യമഗിചോത് തചരചഞ്ഞെടുക്കുകേ.



3. കമ്പ്യൂട്ടറിപങള് ഐകനകും ം നൊകഐകും ം പപ്രൊജക്ടര് സ്ക്രീകില് കൊനല്ിസ.
 
ഈ ചെചത്രത്തചില് കേഗിചനന്നന്നകപയഗിചചെോഗിചണക്
ചപ്ഗിചജ്ടചില് കേഗിചനന്നചതങ്കചില് ,  കേയുമ്പ്യ
സ്്രനം  ചപ്ഗിചജ്യ സ്്രനം
ചംകവ്വേചടോഗിചോച്ഗിചണക്  ഇക്ഗിചള്
സജ്ജരകേരച്ചരചക്കുന്നത്. 
ഇക്ഗിചള് കേയുമ്പ്യ സ്്രനചില് ന്നടക്കുന്ന
ജഗിചെകേങള് ചപ്ഗിചജ്യ സ്്രനചില്
ദൃശ്യമഗിചകേണകചമങ്കചില് അംചോ ംെകത്തഗിച്്
ഡ്രഗിച്്  ചചെെ്  ചപ്ഗിചജ്യ സ്്രനചില്
എത്തചകക്കണകം.

രണ്  സ്്രനകേകം  ഒരകപയഗിചചെ കേഗിചനന്നതചന്  Display  settings  ില് Mirror  Displays  എന്ന ഓപയ്ഷന
തചരചഞ്ഞെടുത്തഗിചില് മതച.

4. പപ്രൊജക്ടര് സ്ക്രീകിപങള് ശ്ടര്്്യ ര്ഞിയോ ൊയോ  ുരാകഞൊി്ിയോ ിങള്സ.  
ഈ  ചെചത്രത്തചില് കേഗിചനന്നന്നകപയഗിചചെോഗിചണക്
ചപ്ഗിചജ്ടചില് കേഗിചനന്നചതങ്കചില് ,  ഇത്
പയരചഹരചക്കുന്നതചന്  ചപ്ഗിചജ്ടചചെ Keystone
ചസറചറിങ്സചെഗിചണക് മഗിചറം ംരകത്തണത്.

ചപ്ഗിചജ്ടചചെകോഗിച  ടചകമഗിച്ചചെകോഗിച
അനകോഗിചജ്യമഗിചോ  Keystone  കേരകേള് അമയത്തച
ഇത് പയരചഹരചകക്കഗിചം.  ചുംചടംവ നില്കേചോ ചെചത്രങള്
ശ്രദചക്കുകേ



5. ര്ബ്ദം ഴായകയക്കുല്ിസ. 

• പയഗിചനെചലുള സരകേയ ഐകക്കണകചകെഗിച System  settings ചെ Sound കെഗിച  ക്ലചകക്ക്  ചചെെ്
Sound Settings എടുക്കുകേ.

• Output എന്ന ഭഗിച്ത്ത് ശബ്ദം Mute ചചെെച്ചല്ലെ എ്ടപംരുകേ

• െഗിചപയ് കടംവഗിച്ചപചടംവകോഗിച  കേയുമ്പ്ടചില് കേണക്്  ചചെെ സരകക്കീകേ്ചപചടംവകോഗിച  ശബ്ദം
കകേള്ക്കുന്നതചന് Speakers / Headphones എന്നത് ചസെ്് ചചെയകേ


