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মাল্িটিমিডয়া প্রেজক্টর েসট করার িনয়ম আজ আমরা জানেবা িকভাের
প্রেজক্টর েসট করেত এবং এর যত্ন িনেত হয়। প্রেজক্টর েসট করেত হেল
আপনার যা যা লাগেব একিট ল্যাপটপ বা েডস্কটপ কম্িপউটার একিট
প্রেজক্টর একিট প্রেজক্টর স্ক্িরণ প্রেজক্টেরর পাওয়ার েকবল
প্রেজক্টেরর িভিজএ েকবল একিট েভাল্েটজ ষ্ট্যািবলাইজার/ইউিপএস
(এিট আবশ্িযক নয় তেব প্রেজক্টেরর মেতা একিট দামী িডভাইেসর অিধকতর
সুরক্ষার জন্য) আপনার কােছ এই িজিনসগুেলা থাকেল আপিন প্রেজক্টেরর
েসট করেত েরিড। প্রথেম কম্িপউটার এবং প্রেজক্টেরর সােথ সংেযাগ
করােত
হেব
এবং
প্রেজক্টেরর
েমইন
পাওয়ার
েভাল্েটজ
ষ্ট্যািবলাইজার/ইউিপএস এর সােথ করেত হেব। তারপর উপযুক্ত জায়গায়
প্রেজক্টর স্ক্িরণিট স্থাপন করেত হেব। প্রেজক্টর মূলত আপনার
মিনটের যা েদখায় তা ই েফাকাস কের। প্রেজক্টের দুেটা েকবল সংযুক্ত
হয়। একিট পাওয়ার েকবল এবং একিট VGA (Video Graphics Array) েকবল।
আসুন আমরা েদিখ একিট প্রেজক্টেরর েপছেনর অংেশ িক িক থােক

এখােন উপের েয হলুদ েপার্টিট েদখেছন েসিট হল িসিড বা িডিভিড েথেক
আস িভিডও েকবল। যিদ কম্িপউটার বােদ েকান িসিড বা িডিভিড বা েকান
ক্যােমরার সােথ প্রেজক্টরেক েসট করেত চান তাহেল এিট ব্যবহার
করেবন। আর নীল েয PC IN েলখা েপার্টিট েদখেছন েসিট হল VGA (Video
Graphics Array) েকবল। এর সংেযাগ কম্িপউটােরর CPU (Central
Processing Unit) এর েপছেনর VGA আউটপুট েথেক আসেব। েযখােন আমরা
মিনটেরর সংেযাগ েদই েসখান েথেক। আসুন এখন েদিখ িভিজএ েকবল।
প্রেজক্টেরর সােথ একিট এক্সট্রা VGA েকবল েদয়া থােক। এিট েদখেত
নীল রং

েদখেত।

েয

েকান

একিদেক

অপরিদেক

এর এিটর দুই িদেক একই
ব্যবহার করা যােব। এই িভিজএ

েকবলিটর একপ্রান্ত প্রেজক্টের অপর প্রান্ত ল্যাপটপ বা েডস্কটেপ
এবং পাওয়ার ক্যাবল েভাল্েটজ ষ্ট্যািবলাইজার/ইউিপএস’এ লািগেয়
প্রেজক্টর চালু করুন। এবার কম্িপউটার ও চালু করুন। প্রেজক্টের
নীল রং এেস েথেম থাকেলও সমস্যা েনই। অেপক্ষা করুন কম্িপউটার বুট
কের েডক্সটেপ আসেলই প্রেজক্টেরর প্রক্েষিপত আেলােত তা ফুেট উঠেব।
না আসেল কম্িপউটার েথেক এরপর প্রেজক্টের লাইন পাওয়ােনার জন্য
ল্যাপটেপর FN িক েচেপ উপেরর F3 (ল্যাপটপ েভেদ িভন্ন হেত পাের)
চাপুন। েদখেবন প্রেজক্টেরর স্ক্িরেণ ছিব/িলখা/িভিডও েদখা যাচ্েছ।
FN Key েকাথায় থােক েদখুন। এবার প্রেজক্টেরর সামেনর েলন্েসর
উপেরর নবিট আস্েত আস্েত ঘুিরেয় এডজাষ্ট কের িনেত হেব। যােত কের
িনখুঁতভােব
ছিব/িলখা/িভিডও
স্ক্িরেণ
প্রদর্িশত
হয়।
এবার
প্রেজক্টেরর িনেচ েদয়া পা এর মেতা চাকাগুেলা ঘুিরেয় এবং
প্রেজক্টরিট সাবধােন সামেন-িপছেন কের প্রেয়াজনীয় মােপ স্ক্িরেণ
এডজাষ্ট কের িনন। প্রেজক্টরিটর চালুর পর লক্ষ্য রাখেবন েযন এিটর
চারপাশ েখালােমলা থােক যােত কের এর গরম বাতাস সহেজই কুিলং
ফ্যােনর মাধ্যেম েবিরেয় েযেত পাের। খুব েবশী প্রেয়াজন না হেল
একনাগােড় দীর্ঘ সময় প্রেজক্টর ব্যবহার করেবনা। এেত প্রেজক্টেরর
ল্যাম্েপর আয়ু কেম যায়। একান্ত প্রেয়াজন হেল ৩/৩.৫ ঘন্টা পর মােঝ
১০ িমিনট প্রেজক্টর বন্ধ রাখেত পােরন। প্রেজক্টেরর কাজ েশষ হেল
এিট বন্ধ কের সােথ সােথ ব্যােগ ঢুকােবননা। এিট ঠান্ডা হেত ৫/১০

িমিনট সময় িদন। প্রেজক্টেরর সামেনর েলন্েস হাত েদেবন না।
ধূলাবািল থাকেল নরম িটসু/কাপড় িদেয় পিরষ্কার করুন। প্রেজক্টর যিদ
িফিজক্যাল ড্যােমজ হয় েযমন- েকান অংশ েভংেগ যায়, পুেড় যায় অথবা
এর ওয়ােরন্িট ষ্িটকার তুেল েফেলন। ওয়ােরন্িট থাকাকালীন সমেয়
প্রেজক্টের েকান ধরেণর সমস্যা েদখা িদেল শুধু মাত্র িবক্রেয়াত্তর
েসবা প্রদানকারীর কােছ এিট িনেয় যােবন। অন্যেকউ এিট েমরামেতর
েচষ্টা করেল আপনার ওয়ােরন্িট বািতল হেয় েযেত পাের।
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