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اهحالصإو ءاطخألا فاشكتساو نامألا

  

       

 
 � ةنايصلاو نامألا تاطايتحا

 � ةعئاشلا ةلئسألا

 � اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا

 � ةيميظنتلا تامولعملا

 � ىرخألا ةقلعتملا تامولعملا

 

 
اهحالصإو ءاطخألا فاشكتساو نامألا

 ةنايصلاو نامألا تاطايتحا

 يف ةددحملا فالخ تاءارجإ وأ طبض تايلمع وأ مكحت رصانع مادختسا يدؤي دق :ريذحت
 .ةيكيناكيم رطاخم وأ/و ةيئابرهك رطاخم وأ ةمدصل ضرعتلا ىلإ دنتسملا اذه

 :رتويبمكلاب ةصاخلا ضرعلا ةشاش مادختساو ليصوت دنع تاميلعتلا هذه عابتاو ةءارق ءاجرب
 
 :ليغشتلا

.ىرخألا نيخستلا ةزهجأ وأ نارفألا نعو رشابملا سمشلا ءوض نع ضرعلا ةشاش داعبإ ىلع صرحا     ●
 ةزهجألل حيحصلا ديربتلا عنمي وأ ةيوهتلا تاحتف يف طقسي نأ نكمي مسج يأ ةلازإب مق     ●

 .ضرعلا ةشاشل ةينورتكلإلا
.لكيهلا ىلع ةدوجوملا ةيوهتلا تاحتف دسب مقت ال     ●
.اًروسيم ةقاطلا سباقو سبقم ىلإ لوصولا نوكي نأ ىلع صرحا ،ضرعلا ةشاش عضو دنع     ●
 رظتنا ،رمتسملا رايتلا ةقاط كلس وأ ةقاطلا لبك لصف لالخ نم ضرعلا ةشاش ليغشت فاقيإ مت اذإ     ●

.يداعلا ليغشتلا لجأ نم رمتسملا رايتلا ةقاط كلس وأ ةقاطلا لبك ليصوت لبق ناوث 6 ةدم
 كلس عايض ةلاح يف .تاقوألا ةفاك يف Philips ةكرش هرفوت يذلا دمتعملا ةقاطلا كلس مادختسا ءاجرب     ●

 ةمدخب صاخلا مالعتسالا زكرم ىلإ عوجرلا ءاجرب) .كيدل يلحملا ةمدخلا زكرمب لاصتالا ءاجرب ،ةقاطلا
(ءالمعلا

.ليغشتلا ءانثأ ةديدش ةمدص وأ ةفينع ةزهل (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش ضيرعت بنجت     ●
.لقنلا وأ ليغشتلا ءانثأ اهطاقسإ وأ ضرعلا ةشاش ىلع قرطلا بنجت     ●

 :ةنايصلا

 ضرعلا ةشاشل يجاجزلا حوللا ىلع دئاز طغض ةسرامم بنجت ،لمتحملا فلتلا نم ةشاشلا ةيامحل     ●
 لمحت الو ةشاشلا عفرب صاخلا راطإلاب كاسمإلا ىلع صرحا ،ضرعلا ةشاش لقن دنعو .(LCD) يرولبلا
.(LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاشل يجاجزلا حوللا ىلع كعباصأ وأ كدي عضو لالخ نم ةشاشلا

.نمزلا نم ةليوط ةرتفل اهمادختسا مدع ةلاح يف ةشاشلا نع ةقاطلا لصفب مق     ●
 ةشاشلا حسم نكمي .ةبطر شامق ةعطق مادختساب اهفيظنت تدرأ اذإ ضرعلا ةشاش نع ةقاطلا لصفا     ●

 ةيوضع ةبيذم ةدام مادختسا اًقلطم بنجت ،كلذ عم .اهنع ةقاطلا لصف دنع ةفاج شامق ةعطق مادختساب
.ضرعلا ةشاش فيظنتل اينومألا ىلع ةدمتعملا لئاوسلا وأ لوحكلا لثم

 وأ هايملا وأ رطملا وأ ةبرتألل ضرعلا ةشاش ضرعت ال ،زاهجلل ماتلا فلتلا وأ ةمدصلا رطاخم بنجتل     ●
.ةبوطرلا ةديدش ةئيب

 .نكمم تقو عرسأ يف ةفيظن شامق ةعطق مادختساب اهحسمب مق ،ضرعلا ةشاشل للب ثودح ةلاح يف     ●
 كلس لصفو روفلا ىلع ليغشتلا فاقيإ ءاجربف ،ضرعلا ةشاش ىلإ هايم وأ ةبيرغ ةدام لوخد ةلاح يف     ●

.ةنايصلا زكرم اهلاسرإب مق مث ،هايملا وأ ةبيرغلا ةداملا ةلازإب مق ،كلذ دعب .ةقاطلا
 سمشلا ءوض وأ ةرارحلل ةضرعم نكامأ يف (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش مادختسا وأ نيزختب مقت ال     ●

.ةديدشلا ةدوربلا وأ رشابملا
 ةشاش مادختسا ءاجرب ،ةنكمم ةرتف لوطأل اهمادختساو ضرعلا ةشاشل ءادأ لضفأ ىلع ظافحلا لجأ نم     ●
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اهحالصإو ءاطخألا فاشكتساو نامألا

 .ةيلاتلا ةبوطرلاو ةرارحلا ةجرد تاقاطن نمض عقت نكامأ يف ضرعلا
تيهنيرهف ةجرد 104 - 32 ،ةيوئم ةجرد 40 - 0 :ةرارحلا ةجرد     ❍�
ةيبسن ةبوطر 80%- 20 :ةبوطرلا     ❍�

:ةمدخلا

.لهؤملا ةمدخلا فظوم ةطساوب الإ يواحلا ءاطغلا حتف يغبني ال     ●
 .كيدل يلحملا ةمدخلا زكرمب لاصتالا ءاجرب ،لماكتلا وأ ةنايصلا ليجست ىلإ ةجاح ةيأ كانه تناك اذإ     ●

 ("مالعتسالا زكرم" لصف ىلإ عوجرلا ءاجرب)
 ."ةيئايزيفلا تافصاوملا" ىلإ عوجرلا ءاجرب ،لقنلا تامولعم ىلع عالطالل     ●
 .رشابملا سمشلا ءوض تحت ةنحاش/ةرايس يف ضرعلا ةشاش كرتت ال     ●

 
 

 نم دكأتم ريغ تنك اذإ وأ ،حيحص لكشب لمعت ال ضرعلا ةشاش تناك اذإ ةمدخلا ينف رشتسا
 .ليلدلا اذه يف ةدراولا ليغشتلا تاميلعت عابتا دعب هذاختا مزاللا ءارجإلا

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع
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(FAQ) ةعئاشلا ةلئسألا 

  

       

 

 � اهحالصإو ءاطخألا فاشكتساو نامألا

 � ةماعلا ةعئاشلا ةلئسألا

 � ةشاشلا تاطيبظت

 �  ةيفرطلا ةزهجألا عم قفاوتلا
ىرخألا

 
�  يرولبلا ضرعلا ةحول ةينقت

(LCD)

 �  ةيناسنإلا ةمئاوملا ريياعم
نامألاو ةئيبلاو

 � اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا

 � ةيميظنتلا تامولعملا

 � ىرخألا ةقلعتملا تامولعملا

  

 

(FAQ) ةعئاشلا ةلئسألا 

 ةماعلا ةعئاشلا ةلئسألا

 Cannot display this video' ةلاسر ترهظ اذإ هب مايقلا يغبني يذلا ام ةشاشلا بيكرت دنع :لاؤس
mode' (يلاحلا ويديفلا عضو ضرع نكمي ال) ؟ةشاشلا ىلع

 .زتره 60 دنعP1366 × 768 : Philips ةشاشل هب ىص وملا ويديفلا عضو :باوج

 يف اهتمدختسا يتلا ةشاشلاب رتويبمكلا ليصوتب مق مث ،تالبكلا ةفاك عزنب مق  .1
.قباسلا

 .(مكحتلا ةحول) Control Panel/(تادادعإلا) Settings ددح Windows ةمظنأ يف (أدبا) Start ةمئاق نم  .2
 Display Control لخادو ,(ةشاشلا) Display ةنوقيأ ددح ،(مكحتلا ةحول) Control Panel راطإ يف
Panel (ةشاشلاب ةصاخلا مكحتلا ةحول)، بيوبتلا ةمالع ددح 'Settings' (تادادعإلا). تحتو 
 كرح (بتكملا حطس ةيحان) 'desktop area' ىمسملا عبرملا يف ،(دادعإلا) setting بيوبت ةمالع
.لسكب 768 × 1366 ىلإ رشؤملا

 لدعم) Refresh Rate نييعتب مق مث (ةمدقتم صئاصخ) 'Advanced Properties' حتفا  .3
.(قفاوم) OK قوف رقنا مث ،زتره 60 ىلع (ديدجتلا

 ىلع رتويبمكلا نييعت نم دكأتلل 3و 2 تاوطخلا رركو رتويبمكلا ليغشت ةداعإب مق  .4
.زتره 60 دنع 768 × 1366

 يرولبلا ضرعلا ةشاش ليصوت دعأ مث ةميدقلا ةشاشلا لصفاو ،رتويبمكلا زاهج قلغأ  .5
(LCD) نم Philips.

.رتويبمكلا ليغشتب مق مث ةشاشلا ليغشتب مق  .6

؟(LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاشب قلعتي اميف 'ديدجتلا لدعم' حلطصمب دوصقملا ام :لاؤس

 ضرعلا تاشاش ضرعت .(LCD) يرولبلا ضرعلا تاشاشب قلعتم ريغ ديدجتلا لدعم :باوج
 ةيؤرلا يف فالتخا كانه دجوي الو .زتره 60 دنع شاعترالا نم ةيلاخ ةتباث ةروص (LCD) يرولبلا
.زتره 60و زتره 85 نيب

؟(icm.و inf.) ليغشتلا جمارب تيبثت نكمي فيكو ؟طوغضملا صرقلا ىلع icm.و inf. تافلم يه ام :لاؤس

 مدختسملا ليلد يف ةدوجوملا تاميلعتلا عبتا .ةشاشلا ليغشت جمارب تافلم يه هذه :باوج
.و inf. تافلم) ةشاشلا ليغشت جمارب رتويبمكلا زاهج كنم بلطي دق .ليغشتلا جمارب تيبثتل
icm) صرقلا) لاخدإل تاميلعتلا عبتا .ةرم لوأل ةشاشلا بيكرت دنع ليغشتلا جمانرب صرق وأ 
 (icm.و inf. تافلم) ةشاشلا ليغشت جمارب تيبثت متي .ةمزحلا هذهب قفرملا (بحاصملا طوغضملا
.اًيئاقلت
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(FAQ) ةعئاشلا ةلئسألا 

؟ةقدلا طبض نكمي فيك :لاؤس

 كنكمي .ةحاتملا ةقدلا ميق اًعم ةشاشلاو تاموسرلا ليغشت جمانرب/ويديفلا ةقاطب ددحت :باوج
 مادختساب Windows® ةمظنأب ةصاخلا (مكحتلا ةحول) Control Panel تحت ةبوغرملا ةقدلا ديدحت
"Display properties" (ضرعلا صئاصخ).

؟ةشاشلا ىلع تاليدعت ءارجإ دنع رثعتلا ةلاح يف لعفأ اذام :لاؤس

 تادادعإ ةداعتسال (نييعت ةداعإ) 'Reset' ديدحت مث ,(ةمئاقلا) MENU رز طغض ىوس كيلع ام :باوج
.ةيلصألا عنصملا

؟يئاقلت رزلا ةفيظو يه ام :لاؤس

 تادادعإ ىلإ ةفاضإلاب ةيلاثملا ةشاشلا عضو تادادعإ ةداعتساب •••••• ••• حاتفم موقي :باوج
 تانايبلا) OSD مئاوق ربع لقنتلا ىلإ ةجاحلا نود – دحاو رز طغض لالخ نم ةعاسلاو ةلحرملا
 .مكحتلا حيتافمو (ةشاشلا ىلع ةضورعملا
 
.طقف ةددحملا تازارطلا يف يئاقلت رزلا ةفيظو رفاوتت :ةظحالم

 يذلا ام .(ءيضي ال ةقاطلاب صاخلا (LED) ءوضلل ثعابلا دويادلا حابصم) ةشاشلا يف ةقاط دجوت ال :لاؤس
؟هب مايقلا يغبني

 طغضا مث ،ددرتملا رايتلا ذخأمو ةشاشلا نيب ددرتملا رايتلا ةقاط كلس ليصوت نم دكأت :باوج
.رتويبمكلا ظاقيإل سواملا/حيتافملا ةحول حيتافم دحأ ىلع

؟رتويبمكلا تازارط نم ةلخادتم ةراشإ (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش لبقت له :لاؤس

 ةيدرفلا ةيقفألا حسملا طوطخ نم ٍلك ةشاشلا ضرعت ،ةلخادتم ةراشإ مادختسا ةلاح يف ,ال :باوج
.ةروصلا هيوشت مث نمو ،تقولا سفن يف ةيجوزلاو

؟(LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاشل ةبسنلاب ديدجتلا لدعمب دوصقملا ام :لاؤس

file:///E|/PHILIPS/081226/160E1 CD MANUAL-20081225/lcd/manual/Arabic/160E1/safety/saf_faq.htm 第 2 頁 / 共 6  [2008/12/26 上午 08:25:28]



(FAQ) ةعئاشلا ةلئسألا 

 

 ىلإ ىلعأ نم ةعفدنم نورتكلإلا عاعش ةعرس اهيف نوكت يتلاو ،CRT ضرع ةينقت فالخب :باوج
 مكحتلل (TFT) اًطشن اًرصنع طشنلا ططخملا ةشاش مدختست ،شاعترالا ددحت ثيح ةشاشلا لفسأ
 ضرعلا ةينقت يف مادختسا ديدجتلا لدعمل نوكي ال يلاتلابو ةيدرف لسكب ةدحو لك يف
  .(LCD) يرولبلا
 

؟شدخلل ةمواقم (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش له :لاؤس

 ةبالصلا لمحتت يتلاو ،(LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش حطس ىلع يقاو ءالط عضو متي :باوج
 ضرعتي الأب ىصوي ماع هجوبو .(ةبالص ةدحو 2 ةوقب صاصر ملق ةبالص اًبيرقت) ةنيعم ةجردل
 .اهيف غلابم شودخ وأ تامدص ةيأ ىلإ ةشاشلا حطس

؟(LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش حطس فيظنت متي فيك :لاؤس

 فيظنتلل ةبسنلاب .ةمعانو ةفيظن شامق ةعطق مدختسا ،يداعلا فيظنتلل ةبسنلاب :باوج
 لوحكلا لثم ىرخألا ةللحملا داوملا مادختسا بنجت .ليبوربوزيألا لوحك مادختسا ءاجرب ،لماشلا
 .هريغو ناسكيهلاو نوتيسألاو لوناثيإلاو يلثيإلا

؟ةشاشلا نول دادعإ رييغت نكمي له :لاؤس

 ىلع ةضورعملا تانايبلا) OSD مكحت رصانع قيرط نع نوللا دادعإ رييغت نكمي ،معن :باوج
،يلاتلا ءارجإلا يف امك (ةشاشلا

 (ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلا) OSD ةمئاق راهظإل (ةمئاق) "MENU" طغضا .1
 ،نوللا دادعإ ىلإ لوخدلل "MENU" طغضا مث (نوللا) "color" رايخ ديدحتل (مهسلا) "Arrow" طغضا .2
.يلي امك تادادعإ سمخ دجوت ثيح

  .ضيبألا-رمحألا نم ةبيرق نول ةجرد ةحوللا ىلع دادعإلا اذه يفضي ؛نفلك 6500 .أ
 .ضيبألا-قرزألا ةبيرق نول ةجرد ةحوللا ىلع دادعإلا اذه يفضي ؛نفلك 9300 .ب
 نوللا دادعإ رايتخا مدختسملل نكمي ؛(مدختسملا لبِق نم فيرعت) User Define.ـج
 .قرزألاو رضخألاو رمحألا نوللا طبض لالخ نم هل لضفملا
 ةزهجألا نيب ناولألل حيحصلا لدابتلا نامضل يسايقلا دادعإلا وه اذه ؛sRGB .د
 تاعباطلاو تاشاشلاو ةيمقرلا تاريماكلا لاثملا ليبس ىلع) ةفلتخملا
.(اهريغو ةيئوضلا تاحساملاو

 ةجردلا) قلطملا جردتلا ءوض يف سايقملا اذه نع ريبعتلا متي .هنيخست ءانثأ مسج نم عشملا ءوضلا نول سايقم*
 9300 لثم ةعفترملا ةرارحلا تاجرد امنيب ؛ءارمح نفلك 2004 لثم ةضفخنملا نفلك ةرارحلا تاجرد نوكت .(نفلكلاب
.نفلك 6504 دنع ،ضيبألا يه ةدياحملا ةرارحلا ةجرد نوكت امنيب .ءاقرز نفلك
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(FAQ) ةعئاشلا ةلئسألا 

؟طئاحلا ىلع Philips نم (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش بيكرت نكمي له :لاؤس

 .ةيرايتخالا ةيصاخلا هذه ىلع Philips نم (LCD) يرولبلا ضرعلا تاشاش يوتحت .معن :باوج
 حيتت يهف يفلخلا ءاطغلا ىلع دوجوملا VESA رايعم عم ةقفاوتملا بيكرتلا تاحتفل ةبسنلاب
 لاصتالا ىصوي .ةيسايقلا VESA تاقحلم وأ عرذأ مظعم ىلع Philips ةشاش بيكرت مدختسملل
 .ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلل كب صاخلا Philips تاعيبم بودنمب

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

ةشاشلا تاطيبظت

؟عاعشإلا ثيح نم CRT تاشاشو (LCD) يرولبلا ضرعلا تاشاش نيب قرافلا وه ام :لاؤس

 دلوت ال يهف نورتكلإ ةيقدنب ىلع ىوتحت ال (LCD) يرولبلا ضرعلا تاشاش نأل اًرظن :باوج
 .ةشاشلا حطس ىلع عاعشإلا رادقم سفن

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

ىرخألا ةيفرطلا ةزهجألا عم قفاوتلا

؟ليغشتلاو ليصوتلا رايعم عم ةقفاوتم Philips نم (LCD ) يرولبلا ضرعلا تاشاش له :لاؤس

 ليغشت ةمظنأ عم ليغشتلاو ليصوتلا ثيح نم ةقفاوتم تاشاشلا ربتعت ،معن :باوج
Windows® 95 و 2000و 98وXP وVista. 

 ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

(LCD) يرولبلا ضرعلا ةحول ةينقت

؟يرولبلا ضرعلا ةشاشب دوصقملا ام :لاؤس

 روصو فرحأ ضرعل ماع هجوب مدختسُي اًيرصب اًزاهج (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش لثمت :باوج
ASCII دعتو .اهريغو ةلومحملا باعلألا تادحوو ةبساحلا تالآلاو تاعاسلا لثم ةيمقرلا تادحولا ىلع 
LCD ةريغصلا رتويبمكلا ةزهجأو ةلومحملا رتويبمكلا ةزهجأ تاشاش يف ةمدختسملا ةينقتلا يه 
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(FAQ) ةعئاشلا ةلئسألا 

 يرولبلا ضرعلا ةينقت حيتت ،زاغلا امزالبو ءوضلل ثعابلا دويادلا تاينقت لثم .ىرخألا
(LCD) دوثاكلا ةعشأ ةبوبنأ ةينقت فالخب اًعفر رثكأ تاشاشلا نوكت نأب (CRT). كلهتستو 

 تاشاشو (LED) ءوضلل ثعابلا دويادلا تاشاش نم ريثكب لقأ ةقاط (LCD) يرولبلا ضرعلا ةينقت
 .هقالطإ سيلو ءوضلا ةقاعإ أدبم ىلع لمعت اهنأل اًرظن زاغلا

 

?ةطشنلا تاشاشلا نع ةيبلسلا (LCD) يرولبلا ضرعلا تاشاش زيمي يذلا ام :لاؤس

 .طشن وأ يبلس ططخمب نوكت نأ امإ ةشاش ةكبشب يرولبلا ضرعلا ةشاش عينصت متي :باوج
 اًرايت بلطتي مث نمو ،لسكب عطاقت لك دنع دوجوم روتسيزنارت ىلع طشنلا ططخملا يوتحي
 ةطشنلا ططخملا ةشاش يف رايتلا ليغشت نكمي ،ببسلا اذهل .لسكبلا ةءاضإ يف مكحتلل لقأ
 ،لاثملا ليبس ىلع) ةشاشلا ديدجت تقو نيسحت ىلع لمعي امم ،عرسأ لكشب هليغشت فاقيإو

 ضرعلا ةشاش يوتحت امنيب .(ةشاشلا ىلع ةنورملا نم ديزمب كرحتي وهو سواملا رشؤم رهظي
 لك دنع ةدوجوملا لسكبلا تادحول ةبحاصملا تالصوملا نم ىلع يبلس ططخمب (LCD) يرولبلا

 .ةكبشلاب عطاقت

؟CRT ةينقتب ةنراقم TFT LCD ةينقت ايازم يه ام :لاؤس

 مداصت قيرط نع ةماعلا ةءاضإلا ثدحتو تانورتكلإلا قالطإب ةيقدنب موقت ،CRT ةشاش يف :باوج
 ةيساسأ ةروصب CRT تاشاش لمعت ،يلاتلاب .تنيسورولفلا جاجزب ةبطقتسملا تانورتكلإلا
 ضرعي اًزاهج TFT LCD ةشاش ربتعت امنيب .ةيرظانت (قرزأو رضخأو رمحأ) RGB ةراشإ قيرط نع

 نع اًيرذج فلتخم لكيه ىلع TFT ةينقت يوتحت .لئاس رولب ةحول ليغشت لالخ نم لاخدإلا ةروص
CRT: ةشاش يوتحتو .ةلقتسم ةطشن رصانعو طشن ططخم لكيه اهب ةيلخ لكف TFT LCD ىلع 

 يبرهك بطقب ةيلخ لك ليصوت دنعو .لئاسلا رولبلاب ئلتمم غارف امهنيبو نييجاجز نيحول
 رادقم يف مكحتيو لئاسلا رولبلل يئيزجلا لكيهلا ريغتي ،يئابرهك دهج مادختساب اهطغضو
 ةيناكمإل اًرظن ،CRT ةشاش فالخب TFT LCD ةشاشل ةديدع ايازم ةمث .ةروصلا ضرعل لاخدإلا ةءاضإ

 .حسملا ةقيرط مدختست ال اهنأل اًرظن شاعترا اهب ثدحي ال امك اًدج عيفر لكش يف اهعينصت

؟(LCD) يرولب ضرع ةشاشل اًيلاثم زتره 60 ةميقب يسأرلا ددرتلا نوكي اذامل :لاؤس

 ةقد نوكت ،لاثملا ليبس ىلع .ةتباث ةقد ىلع TFT LCD ةحول يوتحت ،CRT ةشاش فالخب :باوج
 لالخ نم الإ ىلعأ ةقد ىلع لوصحلا نكمي الو 768 × (قرزأ ،رضخأ ،رمحأ) 3 × 1024 يه XGA ةشاش
 دنع ةشاشلا ضرع نيسحت ىلع لمعت ثيحب ةحوللا ميمصت مت دقل .ةيفاضإ ةيجمرب ةجلاعم
/يسأرلا ددرتلا نأل اًرظنو .XGA تاشاشب ةصاخلا ريياعملا دحأ وهو ،زترهاجيم 65 ةطقن ددرت

 60 وه ةشاشلا هذهل يلاثملا ددرتلا نإف ،زترهوليك 48/زتره 60 وه يلاحلا ةطقنلا ددرتل يقفألا
 .زتره

؟لمعت فيكو ؟ةحاتملا ةضيرعلا ةيوازلا ةينقت يه اه :لاؤس

 راسكنا مادختساب ةيفلخلا ةءاضإلا لاخدإ ضرعي/مكحتي اًرصنع TFT LCD ةحول لثمت :باوج
 روحملا وحن رسكني لاخدإلا ءوض طاقسإ نأ يف ةلثمتملا ةزيملا مادختسابو .لئاسلا رولبلل جودزم
 لدعم نأل اًرظنو .هضرعو لاخدإلا ءوض هاجتا يف مكحتلا ةشاشلل نكمي ،لئاسلا رصنعل يسيئرلا
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(FAQ) ةعئاشلا ةلئسألا 

 ضرع ةيواز نوكت ،ءوضلا لاخدإ ةيوازل اًعبت فلتخي لئاسلا رولبلا يف لاخدإلا ءوض راسكنا
TFT ةيواز نم ريثكب لقأ CDT. اهدنع نوكت يتلا ةطقنلا ىلإ ضرعلا ةيواز ريشت ،ةداعلا يف 
 ةقيرطلا لثمتت ذإ ضرعلا ةيواز عيسوتل قرط ةدع ريوطت اًيلاح يرجيو .10 نيابتلا ةصح
 ةيواز عيسوت ىلع لمعي ثيحب ،ةضيرع ضرع ةيوازب مليف مادختسا يف اًعويش رثكألا
 لخاد لوحتلا) IPS مادختسا اًضيأ متيو .راسكنالا لدعم يف نيابت ثادحإ لالخ نم ضرعلا

 .ربكأ ضرع ةيواز ريفوتل (ةددعتملا ةيسأرلا ةاذاحملا) MVA وأ (ىوتسملا

؟(LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش يف شاعترا كانه نوكي ال اذامل :لاؤس

 ببس فلتخي نكل ،(LCD) يرولبلا ضرعلا تاشاشل شاعترا ثدحي ،ةينقتلا ةيحانلا نم :باوج
 ام ةداع .ةيؤرلا ةلوهس ىلع ريثأت هل نوكي الو -- CRT ةشاش يف دوجوملا ببسلا نع ةرهاظلا هذه

 نع ةمجانلا ةعقوتملا ريغ ةءاضإلاب (LCD ) يرولبلا ضرعلا ةشاش يف شاعترالا طبتري
 ىلإ يدؤي دق يذلا CRT شاعترا ثدحي ،ىرخأ ةيحان نم .بلاسلاو بجوملا تلوفلا نيب فالتخالا

 .اًيئرم تنيسورولفلا ةدحول ليغشتلا فاقيإ/ليغشتلا لعف حبصي امدنع ناسنإلا نيع باهتلا
 نم قلقملا جذومنلا اذه نوكي ال ،ريثكب لقأ LCD ةحول يف لئاسلا رولبلا لعافت ةعرس نأل اًرظنو

 .(LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش يف اًدوجوم شاعترالا

؟يسيطانغمورتكلإلا لخادتلا ثيح نم اًيلعف لقأ (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش نوكت اذامل :لاؤس

 دلوت ةيسيئر ءازجأ ىلع (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش يوتحت ال ،CRT ةشاش فالخب :باوج
 ةشاش نأل اًرظن ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيسيطانغملا تالاجملا ةصاخ ،اًيسيطانغمورتكلإ ًالخادت

 نوكي اهب صاخلا ةقاطلا ردصم نإف ،ةقاطلا نم اًيبسن ًاليلق اًردق كلهست (LCD) يرولبلا ضرعلا
 .اًمامت اًئداه

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع
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اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا

  

       

 
 

 ءاطخألا فاشكتساو نامألا �
اهحالصإو

ةعئاشلا ةلئسألا � 

ةماعلا تالكشملا � 

روصلا تالكشم �   

ةيميظنتلا تامولعملا � 

ىرخألا ةقلعتملا تامولعملا � 

  

  

  

  

 

اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا

 بودنمب لصتا ،لولحلا هذه ةبرجت دعب ةلكشملا ترمتسا اذإ .مدختسملا ةطساوب اهحيحصت نكمي يتلا تالكشملاب ةحفصلا هذه قلعتت
 .Philips نم ءالمعلا ةمدخ

ةماعلا تالكشملا

ةيلاتلا ةلكشملا كيدل تناك اذإ دونبلا هذه صحفا

ةروص روهظ مدع
 ثعابلا دويادلا) LED حابصم ةءاضإ مدع)

 (ةقاطلاب صاخلا (ءوضلل

 .ضرعلا ةشاش ةرخؤم يفو ةقاطلا ذخأم يف ةقاطلا لبك ليصوت نم دكأت     ●
 فاقيإ عضو ىلع ضرعلا ةشاش ةمدقم يف ةقاطلا رز نأ نم ًالوأ دكأت     ●

 .ليغشتلا عضو ىلإ هليوحتل طغضا مث ،ليغشتلا

ةروص روهظ مدع

 وأ ينامرهكلا نوللاب LED ةقاطلا حابصم ةءاضإ)
 (رفصألا

 .رتويبمكلا ليغشت نم دكأت     ●
 .ماكحإب رتويبمكلاب VGA لبك ليصوت نم دكأت     ●
 .ال مأ ةينثم نانسأ هب ضرعلا ةشاش لبك ناك اذإ امم ققحتلل صحفا     ●
 ةقاطلا ريفوت ةفيظو طيشنت مت امبر     ●

ةشاشلا ىلع يلي ام روهظ
 ليلد اًضيأ عجار) .ماكحإب رتويبمكلاب ةشاشلا لبك ليصوت نم دكأت     ●

 .(عيرسلا دادعإلا
 .ال مأ ةينثم نانسأ هب ضرعلا ةشاش لبك ناك اذإ امم ققحتلل صحفا     ●
 .رتويبمكلا ليغشت نم دكأت     ●

حيحص لكشب لمعي ال (يئاقلت) AUTO رز

 ةزهجأ ىلع مادختسالل (يئاقلت ةفيظو) Auto Function ميمصت مت     ●
 يتلاو IBM وأ Macintosh ةمظنأ عم ةقفاوتملا ةيسايقلا رتويبمكلا
 .Microsoft Windows ماظن ليغشتب موقت

 زاهج مادختسا ةلاح يف حيحص لكشب ةفيظولا هذه لمعت ال دق     ●
 .نييسايق ريغ ويديف ةقاطب وأ رتويبمك

روصلا تالكشم

حيحص ريغ ضرعلا عضو

 .(يئاقلت) Auto رز طغضا     ●
 ةمئاق نم (ةعاسلا/ةلحرملا) Phase/Clock مادختساب ةروصلا عضو طبضا     ●

More Settings (ةيفاضإ تادادعإلا) ةيسيئرلا مكحتلا رصانع نمض 
 .(OSD) ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلل

ةشاشلا ىلع ةروصلا بذبذت  .ماكحإب رتويبمكلاب وأ تاموسرلا ةحولب VGA لبك ليصوت نم دكأت     ●
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اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا

يسأر شاعترا روهظ

 .(يئاقلت) Auto رز طغضا     ●
 نم (ةعاسلا/ةلحرملا) Phase/Clock مادختساب ةيسأرلا ةدمعألا ليلقتب مق     ●

 ةيسيئرلا مكحتلا رصانع نمض (ةيفاضإ دادعإ) More Settings ةمئاق
 .(OSD) ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلل

يقفأ شاعترا روهظ

 .(يئاقلت) Auto رز طغضا     ●
 نم (ةعاسلا/ةلحرملا) Phase/Clock مادختساب ةيسأرلا ةدمعألا ليلقتب مق     ●

 ةيسيئرلا مكحتلا رصانع نمض (ةيفاضإ تادادعإ) More Settings ةمئاق
.(OSD) ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلل

اًدج ةقماغ وأ اًدج ةعطاس ةشاشلا

 ىلع ةضورعملا تانايبلا لالخ نم عوطسلاو نيابتلا طبضب مق     ●
 ةرتف (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاشل ةيفلخلا ةءاضإلل نوكي) .ةشاشلا
 ,شاعترالا يف أدبت وأ ةقماغ ةشاشلا حبصت امدنع .ةتباث ةيحالص
.(كيدل تاعيبملا بودنمب لاصتالا ءاجرب

ةروصلل فيط روهظ

 ثودح لمتحيف ،ةليوط ةرتفل ةشاشلا ىلع ةروصلا ءاقب ةلاح يف     ●
 اذه يفتخي .ةروصلل فيط اهءارو ةفلخم ةشاشلا ىلع ةروصلل عابطنا
تاعاس ةدع دعب ةداعلا يف فيطلا

.ةقاطلا ليغشت فاقيإ دعب ةروصلا فيط ءاقب
 وأ لطع نع ةمجان تسيلو لئاسلا رولبلا صئاصخ ىدحإ يه ةرهاظلا هذه     ●

.تقولا نم ةرتف دعب ةروصلا فيط يفتخي لئاسلا رولبلل روهدت

 ءادوسو ءاقرزو ءارمحو ءارضخ طاقن ءاقب
ءاضيبو

 لئاسلا رولبلل ةيداعلا صئاصخلا نم ةيقبتملا طاقنلا ربتعت     ●
 .مايألا هذه ةثيدحلا تاينقتلا يف مدختستو

.Philips نم ءالمعلا ةمدخ بودنمب لصتا مث مالعتسالا زكارم ةمئاق عجار ،ةيفاضإ ةدعاسم ىلع لوصحلل

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع
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اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا
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Regulatory Information

  

       

 

 � Recycling Information for Customers

 �
Waste Electrical and Electronic Equipment-
WEEE

 � CE Declaration of Conformity

 � Energy Star Declaration

 
� Federal Communications Commission 

(FCC) Notice (U.S. Only)

 � FCC Declaration of Conformity

 
� Commission Federale de la Communication 

(FCC Declaration)

 
� EN 55022 Compliance (Czech Republic 

Only)

 � MIC Notice (South Korea Only)

 
� Polish Center for Testing and Certification 

Notice

 � North Europe (Nordic Countries) Information

 � BSMI Notice (Taiwan Only)
� Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

 • Philips End-of-Life Disposal

 � Information for UK only

 � China RoHS

 � Troubleshooting

 � Other Related Information

 � Frequently Asked Questions (FAQs)

 
Regulatory Information

Model ID: 160E1
Model No: MWE1160T

Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the 
organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be 
recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling 
programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors.

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, 
Sweden and Denmark.

In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic Industries Alliance (EIA) 
Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life electronics products from household sources. In 
addition, the Northeast Recycling Council (NERC) - a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market 
development - plans to implement a recycling program.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product 
recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw

The monitor contains parts that could cause damage to the nature environment. Therefore, it is vital that the monitor is recycled at the end 
of its life cycle. 

For help and service, please contact Consumers Information Center or F1rst Choice Contact Information Center in each country 
or the following team of Environmental specialist can help. 

Mrs. Argent Chan- Environment manager 
Philips Consumer Lifestyle  
E-mail: argent.chan@philips.com 
Tel: +886 (0) 3 222 6795

Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental Consultant 
Philips Consumer Electronics 
E-mail: marten.ten.houten@philips.com 
Tel: +31 (0) 40 27 33402

Mr. Delmer F. Teglas 
Philips Consumer Electronics North America 
E-mail: butch.teglas@philips.com 
Tel: +1 865 521 4322

 

RETURN TO TOP OF THE PAGE
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Regulatory Information

Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE

Attention users in European Union private households

 This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EG 
governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are 
responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To 
determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste 
disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Energy Star Declaration

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power Management 
(DPM)  standard. This means that the monitor must be connected to a computer which supports VESA DPM. Time 
settings are adjusted from the system unit by software.

 VESA State LED Indicator Power Consumption
Normal operation ON (Active) Green < 20W (typ.)
Power Saving
Alternative 2
One step OFF (Sleep) Amber < 0.5 W

Switch Off Off < 0.5 W

As an ENERGY STAR® Partner, PHILIPS has determined that this product meets the ENERGY 
STAR® guidelines for energy efficiency.

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

 
 

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)
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Regulatory Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: 

●     Reorient or relocate the receiving antenna. 
●     Increase the separation between the equipment and receiver. 
●     Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 
●     Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's 
authority to operate the equipment. 

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device. 

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture. 

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING 
EQUIPMENT REGULATIONS. 

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

FCC Declaration of Conformity

Trade Name: Philips 

Responsible Party: 

Philips Consumer Electronics North America  
P.O. Box 671539  
Marietta , GA 30006-0026  
1-888-PHILIPS (744-5477) 

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,  
United States Only 

 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

 

RETURN TO TOP OF THE PAGE
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Regulatory Information

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de 
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre 
les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut 
émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent 
causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence 
d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles 
pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis 
en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures 
suivantes:

 

●     Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 
●     Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. 
●     Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur. 
●     Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision. 

Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est 
susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. 

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE 
MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA. 

RETURN TO TOP OF THE PAGE

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that 
works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a 
fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should 
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Regulatory Information

 

be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/
T-42107 and PN-89/E-06251.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation 

VARNING: 

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN 
UTRUSTNING PÅPLATS. 

 

Placering/Ventilation 

ADVARSEL: 

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT 
TILGÆNGELIGE. 
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Regulatory Information

Paikka/Ilmankierto 

VAROITUS: 

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA 
PISTORASIASTA. 

 

Plassering/Ventilasjon 

ADVARSEL: 

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL 
ER LETTE Å NÅ. 

RETURN TO TOP OF THE PAGE

BSMI Notice (Taiwan Only)

 

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" 
festgelegten Vorschriften. 

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die 
Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind. 

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß 

1.  Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. 
2.  nur original-Ersatzteile verwendet werden. 
3.  bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird. 

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu 
verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). 

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger. 

ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND 
NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND. 
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RETURN TO TOP OF THE PAGE

End-of-Life Disposal 

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to 
increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. 

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer. 

(For customers in Canada and U.S.A.) 
This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal regulations. 
For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Information for UK only

 

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE 
GROUNDING.

Important: 

This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To 
change a fuse in this type of plug proceed as follows: 

1. Remove fuse cover and fuse. 

2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A,A.S.T.A. or BSI approved 
type. 

3. Refit the fuse cover. 

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off 
and an appropriate 3-pin plug fitted in its place. 

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a 
plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not 
be greater than 5A. 

Note: The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock 
hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere. 

How to connect a plug 

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the 
following code: 

BLUE - "NEUTRAL" ("N") 
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Regulatory Information

BROWN - "LIVE" ("L") 

GREEN & YELLOW - "GROUND" ("G") 

1. The GREEN AND YELLOW wire must be connected to the terminal in 
the plug which is marked with the letter "G" or by the Ground symbol  
or coloured GREEN or GREEN AND YELLOW. 

2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked 
with the letter "N" or coloured BLACK. 

3. The BROWN wire must be connected to the terminal which marked 
with the letter "L" or coloured RED. 

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is 
clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires. 

 

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic 
Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD monitor which are 
produced and sold for China market have to meet China RoHS request.
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ىرخألا ةقلعتملا تامولعملا

  
       

 

اهحالصإو ءاطخألا فاشكتساو نامألا � 

ةعئاشلا ةلئسألا � 

اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا � 

ةيميظنتلا تامولعملا � 

 

  تامولعم �
 تايالولا يف نيمدختسملل
ةدحتملا

 
  تامولعم �
 تايالولا جراخ نيمدختسملل
ةدحتملا

  

  

  

  

 

 
ىرخألا ةقلعتملا تامولعملا

ةدحتملا تايالولا يف نيمدختسملل تامولعم

••••••• ••••••• •••• •••• •••• ••• 115 ••••: 

 وأ SVT عونلا وأ (يكيرمألا كالسألا سايقم) AWG 18 نم ىندأ دحب فلأتي UL ةمئاق يف درسم ةقاط كلس مدختسا
 15 لدعمب يضرأ عون نم ليصوت سبقمو ،نييزاوتم نينسو ىصقأ دحب مدق 15 لوطب يثالث SJT لصوم كلس
 .تلوف 125 ،ريبمأ

••••••• ••••••• •••• •••• •••• ••• 230 ••••: 

 وأ SVT عونلا وأ (يكيرمألا كالسألا سايقم) AWG 18 نم ىندأ دحب فلأتي UL ةمئاق يف درسم ةقاط كلس مدختسا
 15 لدعمب يضرأ عون نم ليصوت سبقمو ،نيفدارتم نينسو ىصقأ دحب مدق 15 لوطب يثالث SJT لصوم كلس
 .تلوف 125 ،ريبمأ

ةدحتملا تايالولا جراخ نيمدختسملل تامولعم

••••••• ••••••• •••• •••• •••• ••• 230 ••••: 

 يضرأ عون نم ليصوت سبقمو (يكيرمألا كالسألا سايقم) AWG 18 كلس نم ىندأ دحب فلأتي ةقاط كلس مدختسا
 متيس يتلا دلبلل ةبسانملا نامألا تادامتعا ىلع ةقاطلا كلس لصحي نأ بجي .تلوف 250 ،ريبمأ 15 لدعمب
 .HAR ةمالع لمحي وأ / و اهب زاهجلا بيكرت

 

 ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع
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ليلدلا اذه لوح

  

       

 
 � ليلدلا اذه لوح

 � ةيحيضوتلا فاصوألا

  

  

  

  

 

 

ليلدلا اذه لوح

ليلدلا اذه لوح

 وهف .Philips نم (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش مدختسي صخش يأ ىلإ يلاحلا ينورتكلإلا مدختسملا ليلد هجوي
 قباطتتو .ىرخألا ةماهلا تامولعملا بناج ىلإ ليغشتلاو دادعإلاو (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش صئاصخ حضوي
.ةعوبطملا ةخسنلا يف ةدراولا تامولعملا عم ليلدلا اذه تايوتحم

:ةيلاتلا ماسقألا ليلدلا نمضتي

 ةعئاشلا تالكشملل لولحو تاحيملت رفوي يذلاو اهحالصإو ءاطخألا فاشكتساو نامألا تامولعم     ●
 .اهيلإ جاتحت دق يتلا ةقلعتملا ىرخألا تامولعملا ىلإ ةفاضإلاب

 بناج ىلإ ،ةنمضملا تامولعملا لوح ةماع ةرظن مسقلا اذه يطعي يلاحلا ينورتكلإلا مدختسملا ليلد لوح     ●
 .ىرخألا تادنتسملا ىلإ عجرمو ةيحيضوتلا زومرلا فاصوأ

 ةينقتلا تافصاوملا ىلإ ةفاضإلاب ةشاشلا صئاصخ لوح ةماع ةرظن مسقلا اذه رفوي جتنملا تامولعم     ●
 .ةشاشلا هذهل

 .ةشاشلا مادختسا ةيفيك لوح ةماع ةرظن يطعيو ةيلوألا دادعإلا ةيلمع مسقلا اذه حضوي ةشاشلا بيكرت     ●
 .ةشاشلا تادادعإ طبض لوح تامولعم مسقلا اذه رفوي ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلا     ●
 عيمج يف ءالمعلاب ةصاخلا Philips تامولعم زكارمب ةمئاق ىلع مسقلا اذه يوتحي نامضلاو ءالمعلا ةمدخ     ●

 .جتنملا ىلع قبطملا نامضلا لوح تامولعمو معدلا بتاكم فتاوه ماقرأ بناج ىلإ ملاعلا ءاحنأ
 .ةينقتلا تاحلطصملا فيرعتب مسقلا اذه صتخي درسملا     ●
 .هيلإ عوجرلا ليهستل كيدل تباثلا صرقلا ىلإ لماكلاب ليلدلا اذه لقن ةعابطلاو ليزنتلا رايخ     ●

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

 

ةيحيضوتلا فاصوألا

.ليلدلا اذه يف ةمدختسملا ةيحيضوتلا تاحالطصالا ةيلاتلا ةيعرفلا ماسقألا حضوت

تاريذحتلاو تاهيبنتلاو تاظحالملا

 ىلع ءازجألا هذه يوتحت .لئام وأ ضيرع طخب ةعوبطمو زمرب ةبوحصم ةيصن ءازجأ ضعب دجوت ،ليلدلا اذه يف
:يلي امك اهمادختسا متيو .تاريذحتلاو تاهيبنتلاو تاظحالملا
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ليلدلا اذه لوح

 زاهجل لثمألا مادختسالا ىلع كدعاست تاحيملتو ةماه تامولعم ىلإ زمرلا اذه ريشي :ةظحالم
.كيدل رتويبمكلا

 دقف وأ زاهجلل لمتحم فلت بنجت ةيفيك ىلع كعلطت تامولعم ىلإ زمرلا اذه ريشي :هيبنت
.تانايبلل

.ةلكشملا بنجت ةيفيك ىلع كعلطتو ةيدسج ةباصإ ثودح لامتحا ىلإ زمرلا اذه ريشي :ريذحت

 

 نوكي ،تالاحلا هذه لثم يف .زمرب ةبوحصم نوكت ال دقو ةليدب تاقيسنت يف تاريذحتلا ضعب رهظت دق
.ةقلعتملا ةينوناقلا ةهجلا لبِق نم اًضورفم ةصاخ ةقيرطب ريذحتلا ضرع

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

Koninklijke Philips Electronics NV ةكرشل 2009 ماعل © رشنلاو عبطلا قوقح

 يف همادختساو هراجئتساو هريجأتو هليدعتو همادختساو هخسن وأ/و اًيئزج وأ اًيلك ليلدلا اذه جاتنإ رظحي .ةظوفحم قوقحلا عيمج
Philips Electronics NV ةكرش نم ةقبسم ةيباتك ةقفاوم نودب هثبو هلاسرإو ةماع ةعفنم
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جتنملا تامولعم

  

       

 

� صاصرلا نم يلاخ جتنم

� ةينقتلا تافصاوملا

� اًقبسم ةنيعملا عاضوألاو ةقدلا

� Philips نم لسكبلا بويع جهن

� ويديفلا معد عاضوأ

� اًيئاقلت ةقاطلا ريفوت

� ةيئايزيفلا تافصاوملا

� نانسألا نييعت

� جتنملا رظانم

� ةيئايزيفلا ةفيظولا

 جتنملا تامولعم

  صاصرلا نم يلاخ جتنم
 

 صاصرلا نم ةيلاخلا ةشاشلا دعاست .اهب ةصاخلا تاشاشلا نم صاصرلا لثم ةماسلا داوملا ةلازإ ىلع Philips ةكرش صرحت
 ةقيرطب ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تادعملا تافلخم نم صلختلاو ةداعتسالا ةيلمع ىلع عجشتو كتحص ةيامح ىلع
 يتلاو يبوروألا داحتالاب ةصاخلا ةمراصلا RoHS تاهيجوت عم Philips ةكرش قفاوتت امك .ةيئيبلا ةيحانلا نم ةحيحص
 رضت ال كتشاش نأ يف قث ،Philips ةكرش عم .ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا ةزهجألا يف ةرطخلا داوملا ىلع اًدويق ضرفت
.ةئيبلاب

 
 

 *ةينقتلا تافصاوملا

 (LCD) يرولبلا ضرعلا ةحول

عونلا � TFT LCD

ةشاشلا مجح � (يئرملا ءزجلا) ةصوب 15.6

لسكبلا ةجرد � ملم 0.252 × 0.252

 (LCD) يرولبلا ضرعلا ةحول عون �
 لسكب 768 × 1366
  قرزأو رضخأو رمحأ يسأر طيرش
 ةبلص ةقبطب ،عوطسلل داضم بطقتسم

ةلاعفلا ةيؤرلا ةحاسم � ملم 193.5 × 344.2

ةشاشلا ناولأ � نويلم 16.7

يئوضلا حسملا

يسأرلا ديدجتلا لدعم � زتره 76-زتره 56

يقفألا ددرتلا � زترهوليك 60 - زترهوليك 30
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جتنملا تامولعم

ويديفلا

ويديفلا طاقن لدعم � زترهاجيم 140

لاخدإلا ةمواقم �  

ويديف -
موأ 75

ةنمازم -
موأوليك 2.2

لاخدإلا ةراشإ تايوتسم � ةطقنب ةطقن تلوف 0.7

ةنمازملا لاخدإ ةراشإ �
  ةلصفنم ةنمازم
 ةبكرم ةنمازم
 رضخألا ىلع ةنمازم

ةنمازملا باطقأ � بلاسو بجوم

* ••• •••••••• •••• ••••••• ••• •••••.

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

اًقبسم ةنيعملا عاضوألاو ةقدلا

.أ  ةقد ىصقأ
-  160E1 زارطلل ةبسنلاب

 (يرظانت لاخدإ) زتره 60 دنع 768 × 1366 
.ب اهب ىصوملا ةقدلا
-  160E1 زارطلل ةبسنلاب

 (يرظانت لاخدإ) زتره 60 دنع 768 × 1366 
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جتنملا تامولعم

 

 :عنصملا نم اًقبسم نيعم عضو 8

(زترهوليك) يقفألا ددرتلا ةقدلا (زتره) يسأرلا ددرتلا

31.47 720 x 400 70.09

31.47 640 x 480 59.94

37.50 640 x 480 75.00

37.88 800 x 600 60.32

46.88 800 x 600 75.00

48.36 1024 x 768 60.00

60.02 1024 x 768 75.03

47.71 1366x 768 59.79

 

 ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

 ويديفلا معد عاضوأ

 (HDCP معد) 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p ويديفلا ضرع تاناكمإ

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

اًيئاقلت ةقاطلا ريفوت

 ةقاطلا نم اهكالهتسا ليلقت ةشاشلل نكمي ،رتويبمكلا ىلع تبثم جمانرب وأ VESA DPM عم ةقفاوتم ةشاش ةقاطب كيدل ناك اذإ
 .اًيئاقلت ةشاشلا "ظاقيإ" متي ،رخآ لاخدإ وأ سواملا وأ حيتافملا ةحول نم لاخدإ فاشتكا ةلاح يفو .مادختسالا مدع ةلاح يف اًيئاقلت

:ةيلاحلا ةيئاقلتلا ةقاطلا ريفوت ةيصاخل تاراشإلاو ةقاطلا كالهتسا يلاتلا لودجلا ضرعي

 ةقاطلا ةرادإ فيرعت

 ويديفلا عضو VESA عضو
 ةنمازملا
 ةيقفألا

 ةنمازملا
 LED نول ةمدختسملا ةقاطلا ةيسأرلا

 معن معن ليغشت طشن
 تاو 20 نم لقأ

 رضخأ (يجذومن)
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جتنملا تامولعم

 ينامرهك تاو 0.5 نم لقأ ال ال ليغشتلا فاقيإ نوكسلا عضو

ليغشتلا فاقيإ ليغشتلا فاقيإ - - تاو 0.5 نم لقأ ءافطنا

 نأب PHILIPS ةكرش رقت ،ENERGY STAR® يف كيرش اهرابتعاب .ENERGY STAR® عم ةقفاوتم ةشاشلا هذه
 .ةقاطلا ةءافكب ةصاخلا ENERGY STAR® تاهيجوتب يفي جتنملا اذه

 

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

 ةيئايزيفلا تافصاوملا

ليملا � °5- ~ °20 

ةقاطلا ردصم � زتره 50/60 ،ددرتم رايت تلوف 240 ~ 100

ةقاطلا كالهتسا � (يجذومن) *تاو 35 نم لقأ

ةرارحلا ةجرد �   (ليغشتلا ءانثأ) ةيوئم ةجرد 40 ىلإ 0
(نيزختلا ءانثأ) ةيوئم ةجرد 60 ىلإ 20-

ةيبسنلا ةبوطرلا � 80% ىلإ %20

 نودب ماظنلا ليغشتل ةطسوتملا ةدملا �
بطع عوقو (ةعاس فلأ CCFL 50) ةعاس فلأ 50

دوسأ :160E1SB ةيواحلا نول �

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

نانسألا نييعت

 :دحاو لبك يف نس 15 نم نوكم (بجوم) D-sub لصوم
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جتنملا تامولعم

نييعتلا نسلا مقر نييعتلا نسلا مقر

تلوف (DDC) + 5 ةشاشلا تانايب ةانق 9 رمحألا ويديفلا لاخدإ 1

SOG/رضخألا ويديفلا لاخدإ 2 يقطنملا يضرألا فرطلا 10

قرزألا ويديفلا لاخدإ 3 يضرأ 11

(SDA) ةلسلستملا تانايبلا طخ 12 (يضرأ) راعشتسالا 4

ةيقفألا ةنمازملا / ةيسأرلا ةنمازملا 13 (يضرأ) لبكلا فاشتكا 5

رمحألا يضرألا ويديفلا فرط 6 ةيسأرلا ةنمازملا 14

رضخألا يضرألا ويديفلا فرط 7 (SCL) تانايبلا ةعاس طخ 15

قرزألا يضرألا ويديفلا فرط 8

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

جتنملا رظانم

.اهتانوكمو ةشاشلل ةفلتخم ضورع ةيلاتلا تاطابترالا حيتت

جتنملا فصول يمامأ رظنم

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

 ةيئايزيفلا ةفيظولا

 ليملا
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جتنملا تامولعم

 
ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع
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Philips نم لسكبلا بويع جهن

  

       

 

 � جتنملا صئاصخ

 � ةينقتلا تافصاوملا

 � اًقبسم ةنيعملا عاضوألاو ةقدلا

 � اًيئاقلت ةقاطلا ريفوت

 � ةيئايزيفلا تافصاوملا

 � نانسألا نييعت

 � جتنملا رظانم

 

  

 
Philips نم لسكبلا بويع جهن

Philips نم ةحطسملا تاشاشلا يف لسكبلا بويع جهن

 يف ةمدقتملا عينصتلا تايلمع لضفأ نم ةعومجم ةكرشلا مدختستو .ةدوج ىلعأب تاجتنم ميدقت ىلإ ةدهاج Philips ىعست
 يعرفلا لسكبلا وأ لسكبلا بويع بنجت نكمي ال نايحألا ضعب يف ،كلذ عم .ةدوجلل ةمراص ةبقارم قبطت امك ةعانصلا
 بويع نم ةيلاخ نوكتس تاحوللا ةفاك نأ نامض عنصم يأل نكمي الو .ةحطسملا تاشاشلا يف ةمدختسملا TFT LCD تاحول يف
 بجومب بويعلا نم لوبقم ريغ ددع اهب ةشاش ةيأ لادبتسا وأ حالصإ نأشب اًنامض رفوت Philips ةكرش نأ الإ ،لسكبلا
 متي يكلو .عون لكل ةلوبقملا بويعلا تايوتسم ددحيو لسكبلا بويع نم ةفلتخملا عاونألا راعشإلا اذه حضوي .نامضلا
 هذه TFT LCD ةحول ىلع لسكبلا بويع ددع زواجتي نأ بجي ،نامضلا بجومب لادبتسالا وأ حالصإلل جتنملا ليهأت
 .اًبيع ةصوب XGA ةشاش ىلع يعرفلا لسكبلا نم 0.0004% ةبسنلا ربتعت ال ،لاثملا ليبس ىلع .ةلوبقملا تايوتسملا
 اهتظحالم نكمي يتلاو لسكبلا بويع نم ةنيعم تابيكرتل وأ ةنيعم عاونأل ىلعأ ةدوج ريياعم Philips عضت ،كلذ ىلع ةوالع
 .ملاعلا ىوتسم ىلع اًحلاص جهنلا اذه ربتعي .ىرخأ بويع نم رثكأ

يعرفلا لسكبلاو لسكبلا تادحو

 .قرزألاو رضخألاو رمحألا ةيساسألا ناولألا نم ةيعرف لسكب تادحو ثالث نم ةروصلا رصنع وأ لسكبلا ةدحو فلأتت
 تادحو رهظت ،لسكب ةدحول ةيعرفلا لسكبلا تادحو ةفاك ةءاضإ دنع .لسكبلا تادحو نم ددع نم ةدحاولا ةروصلا نوكتتو
 ةثالثلا لسكبلا تادحو رهظت ،ةمتعم نوكت امدنعو .ءاضيب ةدحاو لسكب ةدحوك اًعم ةنولملا ةثالثلا ةيعرفلا لسكبلا
 رهظتف ةمتعملاو ةئيضملا ةيعرفلا لسكبلا تادحو نم ىرخألا تافيلوتلا امأ .ءادوس ةدحاو لسكب ةدحوك ةنولملا ةيعرفلا
.ىرخأ ناولأل ةيدرف لسكب تادحوك

 

 

 لسكبلا بويع عاونأ

 نم ةديدع عاونأو لسكبلا نويع نم ناتئف كانهو .ةشاشلا ىلع ةفلتخم لاكشأب يعرفلا لسكبلاو لسكبلا بويع رهظت
 .ةئف لكب يعرفلا لسكبلا بويع

 وأ ةمئاد ةفصب ةئيضم ةيعرف لسكب تادحو وأ لسكب تادحو ةئيه ىلع ةعطاسلا ةطقنلا بويع رهظت ةعطاسلا ةطقنلا بويع
 .متعم جذومن ضرع دنع ةشاشلا ىلع ةئيضم ةيعرف لسكب ةدحو ةباثمب ••••••• •••••• نوكت ،ىرخأ ةرابعب ."ليغشتلا ديق"
:ةحتافلا ةطقنلا بويع نم عاونأ ةثالث كانه
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Philips نم لسكبلا بويع جهن

 

 نوللاب ةيعرف لسكب ةدحو ةءاضإ
قرزألا وأ رضخألا وأ رمحألا

:ناترواجتم نيتيعرف لسكب يتدحو ةءاضإ
يجسفنب = قرزأ + رمحأ -
رفصأ = رضخأ + رمحأ -
(حتاف قرزأ) ناياك = قرزأ + رضخأ -

 ةيعرف لسكب تادحو ثالث ةءاضإ
(ءاضيب ةدحاو لسكب ةدحو) ةرواجتم

 
 

 نوكي نأ بجي امنيب ةرواجملا طاقنلا نم 50% نع اًدئاز ءاقرزلا وأ ءارمحلا ••••••• •••••• عوطس نوكي نأ بجي
.ةرواجملا طاقنلا نم ةئاملا يف 30% نع ًدئاز ءارضخلا ةعطاسلا ةطقنلا عوطس

 
 
 وأ ةمئاد ةفصب ةمتعم ةيعرف لسكب تادحو وأ لسكب تادحو ةئيه ىلع ةمتعملا ةطقنلا بويع رهظت ةمتعملا ةطقنلا بويع
 ضرع دنع ةشاشلا ىلع ةئفطنم ةيعرف لسكب ةدحو ةباثمب ••••••• •••••• نوكت ،ىرخأ ةرابعب ."ليغشتلا نع ةفقوتم"
:ةمتعملا ةطقنلا بويع نم ناعون كانه .حتاف جذومن

ةمتعم ةيعرف لسكب ةدحو ةرواجتم ةمتعم ةيعرف لسكب تادحو ثالث وأ ناتدحو

 لسكبلا بويع براقت

 Philips ةكرش ددحت ،ةظحالم رثكأ نوكت رخآ بيع نم ةبيرقلا عونلا سفن نم يعرفلا لسكبلاو لسكبلا بويع نأل اًرظن
 .لسكبلا بويع براقتب ةصاخلا حماستلا ميق

 

لسكبلا بويع حماست ميق

 ةحول يوتحت نأ بجي ،نامضلا ةرتف ءانثأ لسكبلا بويع ببسب لادبتسالا وأ حالصإلل تاجتنملا دحأ ليهأت متي يكل
TFT LCD ةشاش يف Philips يلاتلا لودجلا يف ةدرسملا حماستلا ميق زواجتت يعرف لسكب وأ لسكب بويع ىلع ةحطسملا.

 

ةعطاسلا ةطقنلا بويع  لوبقملا ىوتسملا

•••••• 160E1

ةدحاو ةيعرف لسكب ةدحو ةءاضإ 3
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Philips نم لسكبلا بويع جهن

نيترواجتم نيتيعرف لسكب يتدحو ةءاضإ 1

(ةدحاو لسكب ةدحو) ةرواجتم ةيعرف لسكب تادحو ثالث ةءاضإ 0

*ةعطاس ةطقن يبيع نيب ةفاسملا ملم 15 نم لقأ

عاونألا ةفاكب ةعطاسلا ةطقنلا بويع يلامجإ 3

 

ةمتعملا ةطقنلا بويع  لوبقملا ىوتسملا

•••••• 160E1

ةدحاو ةمتعم ةيعرف لسكب ةدحو 5 

ةمتعم ةرواجتم ةيعرف لسكب اتدحو 2

ةمتعم ةرواجتم ةيعرف لسكب تادحو ثالث 0 

*ةمتعم ةطقن يبيع نيب ةفاسملا ملم 15نم لقأ

عاونألا ةفاكب ةمتعملا ةطقنلا بويع يلامجإ 5

 

ةطقنلا بويع يلامجإ  لوبقملا ىوتسملا

•••••• 160E1

عاونألا ةفاكب ةمتعملا وأ ةعطاسلا ةطقنلا بويع يلامجإ 5

••••••: 

* 1 •• 2 ••• •••• •••• •••••• = 1 ••• •••• 

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع
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(LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش بيكرت

  

       

  
� جتنملا فصول يمامأ رظنم

 � رتويبمكلاب ليصوتلا

 �  ةدعاقلا

 �  عيرسلا ءدبلا

 � ءادألا نيسحت

(LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش بيكرت

جتنملا فصول يمامأ رظنم

 

1 ضرعلا ةشاش ةقاط ليغشت فاقيإو ليغشتل

2
MENU / OK 
 / ةمئاقلا)
 (قفاوم

ديكأتلا/(OSD) ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلا ةمئاق ىلإ لوصولل

3 .ةشاشلا عوطس طبضل / 

4 4:3 و ضيرع قيسنت يف ةروصلا يف يئاقلتلا مكحتلا ليدبت /

5
AUTO 
 / (يئاقلت)

 .اًيئاقلت ةعاسلاو ةلحرملاو يسأرلا عضولاو يقفألا عضولا تادادعإ طبض
.OSD يف قباسلا ىوتسملا ىلإ ةدوعلل

    

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع
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(LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش بيكرت

يفلخ رظنم 

 

1  ةقرسلا دض Kensington لفق

2 ددرتم رايت ةقاط لاخدإ

3  VGA لاخدإ

 

 ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

 ءادألا نيسحت

.زتره 60 ،768 × 1366 ىلع كيدل ةشاشلا تادادعإ طبض نم دكأت ،ءادأ لضفأ ىلع لوصحلل     ●

••••••: •••• •••••• •• ••••••• •••••• ••••••• •• •••• ••• •• 'MENU' (•••••••) •••. ••• ••••• ••• ••••• •••••• •• ••••••• 
•••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••• •••••• (OSD) ••••• •••• ••••• RESOLUTION (•••••).
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(LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش بيكرت

 ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع
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رتويبمكلاب ليصوتلا

  

       

   

 
� جتنملا فصول يمامأ رظنم

 � تاقحلملا ةمزح

 � رتويبمكلاب ليصوتلا

 �  عيرسلا ءدبلا

 � ءادألا نيسحت

 �  ةدعاقلا

 
 

  

  

  

  

  

رتويبمكلاب ليصوتلا

تاقحلملا ةمزح

 .ءازجألا ةفاك ميزحت كفب مق

 ةقاطلا كلس

 VGA لبك

 

EDFU ةمزح

 ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع
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رتويبمكلاب ليصوتلا

 

رتويبمكلاب ليصوتلا

 .ماكحإب ةشاشلا ةرخؤمب ةقاطلا كلس ليصوتب مق (1

رتويبمكلاب لصوتلاب مق (2

(أ)  .ةقاطلا لبك لصفب مقو رتويبمكلا ليغشت فاقيإب مق

(ب)  .رتويبمكلا ةرخؤمب دوجوملا ويديفلا لصوم يف ةشاشلا ةراشإ لبك ليصوتب مق

(ج)  .بيرق ذخأم يف ةشاشلاو رتويبمكلاب صاخلا ةقاطلا كلس ليصوتب مق
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رتويبمكلاب ليصوتلا

(د)   ةروص روهظ لالخ نم بيكرتلا ةحص ىلع لدتسي .ةشاشلاو رتويبمكلا ليغشتب مق
.ةشاشلا ىلع

 

 ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع
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ةدعاقلا

  

       

 

  

 
� جتنملا فصول يمامأ رظنم

 � تاقحلملا ةمزح

 � رتويبمكلاب ليصوتلا

 �  عيرسلا ءدبلا

 � ءادألا نيسحت

 � ةدعاقلا ةلازإ

   

   

   

   

  

 

ةدعاقلا

ةدعاقلا ةلازإ

:ةلاحلا

VESA رايعم بسح بيكرتلا تامادختسال     ●

 .(LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش نم ةدعاقلا عزنا مث ةثالثلا ريماسملا ةلازإب مق

 

.VESA عم ةقفاوتم ملم 75 × 75 بيكرت ةهجاو ةشاشلا هذه لبقت :ةظحالم

    

 
 

 

file:///E|/PHILIPS/081226/160E1 CD MANUAL-20081225/lcd/manual/Arabic/160E1/install/base.htm 第 1 頁 / 共 2  [2008/12/26 上午 08:28:36]

file:///E|/PHILIPS/081226/160E1 CD MANUAL-20081225/lcd/manual/GRAPHIC/REM_2.GIF


ةدعاقلا

 

 ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع
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عيرسلا ءدبلا

  

       

 
: (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش 

 � جتنملا فصول يمامأ رظنم

 � ضرعلا ةشاش ليصوتو دادعإ

 �  عيرسلا ءدبلا

 � ءادألا نيسحت

   

 
 

  

  

  

  

  

 
 عيرسلا ءدبلا

عيرسلا ءدبلا

 وأ Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista ليغشت ةمظنأل (inf. ) تامولعملا فلم مادختسا
 ثدحألا تارادصإلا

 ليغشت ةمظنأل ليغشتلاو ليصوتلا تابلطتم Philips تاشاش يف ةنمضملا VESA DDC2B ةيصاخ معدت
Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista. تامولعملا فلم تيبثت بجي (.inf) ةشاش نيكمت ىنثتي ىتح Philips نم 

 & Plug قيبطت طيشنت مث نمو Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista ةمظنأب (ضرعلا ةشاش) 'Monitor' راوحلا عبرم
Play (ليغشتلاو ليصوتلا). ليغشتلا ةمظنأل اًعبت تيبثتلا ءارجإ يلي اميف Windows® 95 OEM رادصإلا 

.Vistaو XPو Meو 2000و 98و 2

 Windows® 95 ليغشت ماظنل ةبسنلاب

 Windows® 95 ليغشتلا ماظن أدبا  .1
 .(مكحتلا ةحول) 'Control Panel' قوف رقنا مث ,(تادادعإ) 'Settings' ىلإ رشأ مث ,(أدبا) 'Start' رز قوف رقنا  .2
.(ةشاشلا) 'Display' ةنوقيأ قوف اًجودزم اًرقن رقنا  .3
 .(ةمدقتم تارايخ) 'Advanced' قوف رقنا مث (تادادعإ) 'Settings' بيوبت ةمالع ددح  .4
 .(صاخ صرق) 'Have Disk' قوف رقنا مث (رييغت) 'Change' ىلإ رشأ مث ,(ضرعلا ةشاش) 'Monitor' رز ددح  .5
 رقنا مث (ةطوغضملا صارقألا كرحم) :F بسانملا صارقألا كرحم ددح ،(ضارعتسا) 'Browse' رز قوف رقنا  .6

 .(قفاوم) 'OK' رز قوف
 .(قفاوم) 'OK' رز قوف رقنا مث ضرعلا ةشاش زارط ددح مث (قفاوم) 'OK' رز قوف رقنا  .7
 .(قالغإ) 'Close' رز قوف رقنا  .8

 Windows® 98 ليغشت ماظنل ةبسنلاب

 Windows® 98 ليغشتلا ماظن أدبا  .1
 .(مكحتلا ةحول) 'Control Panel' قوف رقنا مث ,(تادادعإ) 'Settings' ىلإ رشأ مث ,(أدبا) 'Start' رز قوف رقنا  .2
.(ةشاشلا) 'Display' ةنوقيأ قوف اًجودزم اًرقن رقنا  .3
 .(ةمدقتم تارايخ) 'Advanced' قوف رقنا مث (تادادعإ) 'Settings' بيوبت ةمالع ددح  .4
 (يلاتلا) 'Next' قوف رقنا مث (رييغت) 'Change' ىلإ رشأ مث ,(ضرعلا ةشاش) 'Monitor' رز ددح  .5
 ةمئاق ضرع) 'Display a list of all the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want' ددح  .6

 قوف رقنا مث (دارملا ليغشتلا جمانرب رايتخا نكمي ىتح ،نيعم ناكم يف ليغشتلا جمارب ةفاكب
'Next' (يلاتلا) رقنا مث 'Have Disk' (صاخ صرق).

 رقنا مث (ةطوغضملا صارقألا كرحم) :F بسانملا صارقألا كرحم ددح ،(ضارعتسا) 'Browse' رز قوف رقنا  .7
 .(قفاوم) 'OK' رز قوف

 .(يلاتلا) 'Next' رز قوف رقنا مث ضرعلا ةشاش زارط ددح مث (قفاوم) 'OK' رز قوف رقنا  .8
 .(قالغإ) 'Close' رز قوف رقنا مث (ءاهنإ) 'Finish' رز قوف رقنا  .9

 Windows® 2000 ليغشت ماظنل ةبسنلاب
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عيرسلا ءدبلا

 

 Windows® 2000 ليغشتلا ماظن أدبا  .1
 .(مكحتلا ةحول) 'Control Panel' قوف رقنا مث ,(تادادعإ) 'Settings' ىلإ رشأ مث ,(أدبا) 'Start' رز قوف رقنا  .2
 .(ةشاشلا) 'Display' ةنوقيأ قوف اًجودزم اًرقن رقنا  .3
 .(ةمدقتم تارايخ) 'Advanced' قوف رقنا مث (تادادعإ) 'Settings' بيوبت ةمالع ددح  .4
  (ضرعلا ةشاش) 'Monitor' ددح  .5

 .حيحص لكشب ةأيهم كيدل ضرعلا ةشاش نأ ينعي اذهف ،طشن ريغ (صئاصخلا) 'Properties' رز ناك اذإ -
  .تيبثتلا ةيلمع فاقيإ ءاجرب
 عابتا ءاجرب .(صئاصخلا) 'Properties' رز قوف رقنا .اًطشن (صئاصخلا) 'Properties' رز ناك اذإ -
 .هاندأ ةروكذملا تاوطخلا

 مث (ليغشتلا جمانرب ثيدحت) 'Update Driver' قوف رقنا مث (ليغشتلا جمانرب) 'Driver' قوف رقنا  .6
 .(يلاتلا) 'Next' رز قوف رقنا

 ةمئاق ضرع) 'Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver' ددح  .7
 قوف رقنا مث ،(نيعم ليغشت جمانرب رايتخا نكمي ىتح زاهجلا اذهل ةفورعملا ليغشتلا جمارب ةفاكب
'Next' (يلاتلا) رقنا مث 'Have Disk' (صاخ صرق). 

 .(ةطوغضملا صارقألا كرحم) :F بسانملا صارقألا كرحم ددح مث (ضارعتسا) 'Browse' رز قوف رقنا  .8
 .(قفاوم) 'OK' رز قوف رقنا مث ,(حتف) 'Open' رز قوف رقنا  .9

 .(يلاتلا) 'Next' رز قوف رقنا مث ضرعلا ةشاش زارط ددح  .10
  .(قالغإ) 'Close' رز قوف رقنا مث (ءاهنإ) 'Finish' رز قوف رقنا  .11

 رز قوف رقنا ,(دوجوم ريغ يمقرلا عيقوتلا) 'Digital Signature Not Found' ةذفان ةدهاشم كناكمإب ناك اذإ
'Yes' (معن). 

 Windows® Me ليغشتلا ماظنل ةبسنلاب

 Windows® Me ليغشتلا ماظن أدبا  .1
 .(مكحتلا ةحول) 'Control Panel' قوف رقنا مث ,(تادادعإ) 'Settings' ىلإ رشأ مث ,(أدبا) 'Start' رز قوف رقنا  .2
.(ةشاشلا) 'Display' ةنوقيأ قوف اًجودزم اًرقن رقنا  .3
 .(ةمدقتم تارايخ) 'Advanced' قوف رقنا مث (تادادعإ) 'Settings' بيوبت ةمالع ددح  .4
 .(رييغت) 'Change' رز قوف رقنا مث ,(ضرعلا ةشاش) 'Monitor' رز ددح  .5
 مث ((ةمدقتم تارايخ) ليغشتلا جمانرب ناكم ديدحت) 'Specify the location of the driver (Advanced)' رتخا  .6

 .(يلاتلا) 'Next' رز قوف رقنا
 ةمئاق ضرع) 'Display a list of all the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want' ددح  .7

 قوف رقنا مث ،(دارملا ليغشتلا جمانرب رايتخا نكمي ىتح ،نيعم ناكم يف ليغشتلا جمارب ةفاكب
'Next' (يلاتلا) رقنا مث 'Have Disk' (صاخ صرق).

 رقنا مث (ةطوغضملا صارقألا كرحم) :F بسانملا صارقألا كرحم ددح ،(ضارعتسا) 'Browse' رز قوف رقنا  .8
 .(قفاوم) 'OK' رز قوف

 .(يلاتلا) 'Next' رز قوف رقنا مث ضرعلا ةشاش زارط ددح مث ،(قفاوم) 'OK' رز قوف رقنا  .9
 .(قالغإ) 'Close' رز قوف رقنا مث (ءاهنإ) 'Finish' رز قوف رقنا  .10

Windows® XP ليغشتلا ماظنل ةبسنلاب

Windows® XP ليغشتلا ماظن أدبا  .1
.(مكحتلا ةحول) 'Control Panel' قوف رقنا مث ,(أدبا) 'Start' رز قوف رقنا  .2
(ىرخأ ةزهجأو تاعباط) 'Printers and Other Hardware' ةئفلا قوف رقنا مث ددح  .3
.(ةشاشلا) 'Display' رصنعلا قوف رقنا  .4
.(ةمدقتم تارايخ) 'Advanced' رز قوف رقنا مث (تادادعإ) 'Settings' بيوبت ةمالع ددح  .5
  (ضرعلا ةشاش) 'Monitor' بيوبت ةمالع ددح  .6

 .حيحص لكشب ةأيهم كيدل ضرعلا ةشاش نأ ينعي اذهف ،طشن ريغ (صئاصخلا) 'Properties' رز ناك اذإ -
 .تيبثتلا ةيلمع فاقيإ ءاجرب
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عيرسلا ءدبلا

 .(صئاصخلا) 'Properties' رز قوف رقنا .اًطشن (صئاصخلا) 'Properties' رز ناك اذإ -
.هاندأ ةروكذملا تاوطخلا عابتا ءاجرب

 جمانرب ثيدحت) 'Update Driver' رز قوف رقنا مث (ليغشتلا جمانرب) 'Driver' بيوبت ةمالع قوف رقنا  .7
.(ليغشتلا

 نيعم عقوم وأ ةمئاق نم تيبثت) 'Install from a list or specific location [advanced]' رايتخالا رز ددح  .8
.(يلاتلا) 'Next' قوف رقنا مث ([ةمدقتم تارايخ]

 جمانرب رايتخاب موقأس .ثحبلا مدع) 'Don't Search. I will choose the driver to install' رايتخالا رز ددح  .9
.(يلاتلا) 'Next' رز قوف رقنا .(هتيبثت ديرأ يذلا ليغشتلا

 بسانملا صارقألا كرحم ددح مث (ضارعتسا) 'Browse' رز قوف رقنا ،(صاخ صرق) 'Have disk' قوف رقنا  .10
F: (ةطوغضملا صارقألا كرحم).

.(قفاوم) 'OK' رز قوف رقنا مث ,(حتف) 'Open' رز قوف رقنا  .11
 .(يلاتلا) 'Next' رز قوف رقنا مث ضرعلا ةشاش زارط ددح  .12

 has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility with' ةلاسرلا ةدهاشم كناكمإب ناك اذإ -
Windows® XP' (راعش رابتخا زاتجي مل Windows® ماظن عم جتنملا قفاوت نم ققحتلل Windows® XP), 
 .(لاح ةيأ ىلع ةعباتم) 'Continue Anyway' رز قوف رقنلا ءاجربف

.(قالغإ) 'Close' رز قوف رقنا مث (ءاهنإ) 'Finish' رز قوف رقنا  .13
 صئاصخ) Display_Properties راوح عبرم قالغإل ىرخأ ةرم (قفاوم) 'OK' رز مث (قفاوم) 'OK' رز قوف رقنا  .14

.(ةشاشلا

Windows® Vista ليغشتلا ماظنل ةبسنلاب

 Windows®Vista ليغشتلا ماظن أدبا  .1
 .(مكحتلا ةحول) 'Control Panel' قوف رقناو ددح مث ؛(أدبا) 'Start' رز قوف رقنا  .2
 (توصلاو ةزهجألا) 'Hardware and Sound' قوف رقناو ددح  .3
 ليغشت جمارب ثيدحت) 'Update device drivers' قوف رقنا مث (ةزهجألا ةرادإ) 'Device Manager' رتخا  .4

 .(ةزهجألا
 .(ةماعلا PnP ةشاش) 'Generic PnP Monitor' قوف نميألا سواملا رزب رقنا مث (ضرعلا ةشاش) 'Monitor' ددح  .5
 .(ليغشتلا جمانرب ثيدحت) 'Update Driver Software' قوف رقنا  .6
 .(ليغشتلا جمانرب نع اًثحب رتويبمكلا ضارعتسا) 'Browse my computer for driver software' ددح  .7
 ليبس ىلع .هيلع صرقلا عضو مت يذلا صارقألا كرحم رتخا مث (ضارعتسا) 'Browse' رز قوف رقنا  .8

 .(\Lcd\PC\drivers\\:ةطوغضملا صارقألا كرحم):لاثملا
 .(يلاتلا) 'Next' رز قوف رقنا  .9

.(قالغإ) 'Close' رز قوف رقنا مث ،ليغشتلا جمانرب تيبثتل قئاقد ةدع رظتنا  .10

 تامولعم ىلإ جاتحت تنك اذإ وأ اًفلتخم Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista ليغشتلا ةمظنأ رادصإ ناك اذإ
.كيدل Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista ليغشت ةمظنأ مدختسم ليلد ىلإ عوجرلا ءاجرب ،ةيفاضإ تيبثت

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع
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ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلا

  

       

  �  ىلع ةضورعملا تانايبلا فصو
ةشاشلا

 �
 ىلع ةضورعملا تانايبلا ةرجش
(OSD) ةشاشلا

ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلا

ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلا فصو

•• •• •••••••• •••••••• ••• ••••••

 ةشاشلا ءادأ طبض يئاهنلا مدختسملل حيتت يهو .Philips نم (LCD) يرولبلا ضرعلا تاشاش ةفاك يف ةيصاخ هذه
 ةقيدص تاناكمإ مدختسملا ةهجاو رفوتو .ةشاشلا ىلع رهظت تاميلعت ةذفان لالخ نم ًةرشابم ضرعلا تاشاشل
.ضرعلا ةشاش ليغشت دنع مادختسالا ةلهسو مدختسملل

 

••••••• ••••• ••••••• ••• •••••• ••••••.

 مكحتلا رصانع ةذفان رهظت ،ضرعلا ةشاش ةمدقم يف دوجوملا (قفاوم/ةمئاق) MENU/OK رزلا ىلع طغضلا دنع
 ىلع تاليدعتلا ءارجإ يف ءدبلا كلذ دعب كنكميو (OSD) ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلل ةيسيئرلا
.تاليدعتلا ءارجإل  حيتافملا مدختسا .ضرعلا ةشاشل ةعونتملا صئاصخلا
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ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلا

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

(OSD) ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلا ةرجش

 فرعتلا تدرأ اذإ عجرمك رظنملا اذه مادختسا كنكمي .ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلا لماش رظنم يلي اميف
.كلذ دعب ةفلتخملا طبضلا تايلمع ىلع كدرفمب
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ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلا

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع
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نامضلاو ءالمعلا ةمدخ

  
       

 

 
 

  

  

  

  

 

 
نامضلاو ءالمعلا ةمدخ

كب ةصاخلا نامضلا ةيطغت ليصافت ضرعل اهعبتت يتلا ةقطنملا/ةلودلا رتخا ،كلضف نم

 � ايلاطيإ � ادنلريأ � ادنلنف � نانويلا � ايناملأ � اسنرف � كرامندلا � اكيجلب � اسمنلا :ةيبرغلا ابوروأ
 ةدحتملا ةكلمملا � اينابسأ � ارسيوس � ديوسلا � لاغتربلا � جيورنلا � ادنلوه � جربمسكول

ايكرت �اينيفولس � ايكافولس �ايسور � ادنلوب � رجملا � كيشتلا ةيروهمج:ةيقرشلا ابوروأ

 � وريب � ياوجاراب � كيسكملا � ايبمولوك � يليشت � ليزاربلا � نيتنجرألا � ليتنألا:ةينيتاللا اكيرمأ
اليوزنف � ياوجوروأ

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا � ادنك:ةيلامشلا اكيرمأ

ادنليزوين � ايلارتسأ:كيفيسابلا

 � نيبلفلا � ناتسكاب � ايزيلام � ايروك � نابايلا � ايسينودنأ � دنهلا � جنوك جنوه � نيصلا � شيدالجنب:ايسآ
دناليات � ناويات � ةروفاغنس

ايقيرفأ بونج � برغملا:ايقيرفأ

رصم � يبد:طسوألا قرشلا
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Philips ةكرش نامض

  

       

 
 
 

  

  

  

  

Philips ةكرش نامض

 .Philips جاتنإ نم ةشاشلا هذه كئارشل اًركش

 اهلعجتو ةيلاع ةدوجب ءادألا نم اهنِّكمت ةيلاع ريياعم قفو Philips تاشاش عيمج عينصتو ميمصت مت دقل
 لاصتالا ىجري ،جتنملا اذه مادختسا وأ بيكرت ءانثأ تابوعص ةيأ تهجاو اذإ .بيكرتلاو مادختسالا ةلهس
 ةمدخلا نامض كل لفكي .كب صاخلا Philips نامض نم ةدافتسالل Philips ةكرشل عباتلا ةمدخلا بتكمب ةرشابم
 .ةفلات وأ ةبيعم اهنأ تفشتكا اذإ ءارشلا ناكم نم كتشاش لادبتسا قح نيتنسل دتمملا

 ؟نامضلا اهيطغي يتلا بناوجلا ام

 ادنلريأو ادنلنفو نانويلاو ايناملأو اسنرفو كرمندلاو صربقو اكيجلبو اسمنلاو ارودنآ يف Philips نامض يرسي
 اينابسأو ارسيوسو ديوسلاو لاغتربلاو جيورنلاو ادنلوهو وكانومو جروبمسكولو نيتشنتخيلو ايلاطيإو
 وأ/و اهدامتعاو اهعينصتو اهميمصت متي يتلا تاشاشلا ىلع طقف رصتقي نامضلا اذه نأب اًملع ،ةدحتملا ةكلمملاو
.دالبلا هذه يف يساسأ لكشب اهمادختسا ىلع ةقفاوملا

 كتشاش لادبتسا متي فوس •••••••• ••• ••• ••••• ••••• .كتشاش هيف يرتشت يذلا مويلا نم نامضلا ةرتف أدبت
.نامضلا اهيطغي يتلا بناوجلا دحأ يف بويع دوجو ةلاح يف كلذو ،ىندأ دحب اهل ةلثامم نوكت ىرخأ ةشاشب

 .ةيلصألا/ةبيعملا ةشاشلاب Philips ةكرش ظفتحت امنيب ،كل ةكولمم ةلدبتسملا ةشاشلا حبصت ،كلذ دعب
 نم ةيادب اًرهش 24 ةرتف يأ ،ىلوألا كتشاشب ةصاخلا نامضلا ةرتف لمكت اهنإف ،ةلدبتسملا ةشاشلل ةبسنلابو
.ةيلصألا كتشاش ءارش خيرات

؟نامضلا اهينثتسي يتلا بناوجلا ام

 بسح كلذو ،هلجأل عونصملا ضرغلا يف مئالم لكشب جتنملا عم لماعتلا متي نأ ةطيرش Philips نامض يرسي
 ءارشلا خيرات هيلع اًحضوم عفدلا لاصيإ وأ ءارشلا ةروتاف لصأ ميدقت ىلع ًءانبو جتنملا ليغشت تاميلعت
 جاتنإلا مقرو زارطلاو ليكولا مساو
.جتنملاب صاخلا

:ةلاح يف Philips نامض نايرس لطبي نأ نكمي

.ةءورقم ريغ تحبصأ وأ ،لاكشألا نم ٍلكش يأب ةقيثولا رييغت     ●
 .ءورقم ريغ حبصأ وأ هتلازإ وأ هحسم وأ جتنملا ىلع دوجوملا جاتنإلا مقر وأ زارطلا مقر رييغت     ●
 مايقلا مهل ضَّوفم ريغ صاخشأ وأ ةمظنم ةطساوب جتنملا يف تاليدبت وأ تاليدعت وأ تاحيلصت لمع     ●

.رومألا هذه لثمب
 ةجيتن وأ قيرحلا وأ ءاملا وأ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،قعاوصلاك ثداح عوقول ةجيتن فلت ثودح     ●

 .لامهإلا وأ مادختسالا ءوسل
 جراخ يئاوهلا ةمظنأ وأ لبكلا وأ ةراشإلا عاضوأ نع تمجن يتلاو ،لابقتسالاب قلعتت لكاشم كانه تناك     ●

 .زاهجلا
.ةشاشلا مادختسا ءوس نع ةمجان بويع كانه تناك     ●
 ةينقتلا ريياعملا ةبكاوم نم هنِّكمت يتلا تارييغتلا وأ تاليدعتلا ضعب ءارجإ بلطتي جتنملا ناك     ●

/و هدامتعا وأ هعينصت وأ جتنملا ميمصت متي مل يتلا نادلبلا ضعب يف قَّبطُت يتلا ةينطولاو ةيلحملا
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Philips ةكرش نامض

 ًالباق جتنملا ناك اذإ امم اًمئاد دكأتلا بجي ،كلذل .يلصأ ٍلكشب اهيف همادختسا ىلع ةقفاوملا وأ 
.ال مأ نيعم ٍدلب يف مادختسالل

 ٍلكشب اهمادختسا ىلع ةقفاوملا وأ اهدامتعا وأ اهعينصت وأ اهميمصت متي مل يتلا تاجتنملا نأ ظحال     ●
 ،تالاحلا هذه يفف .Philips نامض دونب اهيلع قبطنت ال Philips نامض اهيف يرسي يتلا دالبلا يف يساسأ
.Philips ةكرشل يملاعلا نامضلا دونب قيبطت متي

تنرتنإلا ةكبش لالخ نم معدلا

 عقوملا ىلإ باهذلا وأ ةيانعب ليغشتلاب ةصاخلا تاميلعتلا ةءارقب حصنن ،تالكشم ةيأ دوجو ةلاح يف
 .معدلا نم ٍديزمل www.philips.com/support ينورتكلإلا

يفتاهلا لاصتالا لالخ نم معدلا

 عقوملا ىلإ باهذلا وأ ةيانعب ليغشتلاب ةصاخلا تاميلعتلا ةءارقب حصنن ،ةيرورضلا ريغ قئاوعلا بنجتل
.Philips ةكرشب صاخلا ةمدخلا بتكمب لاصتالا لبق كلذو ،معدلا نم ٍديزمل www.philips.com/support ينورتكلإلا

 ةكرشب صاخلا ةمدخلا بتكمب لاصتالا لبق ةيلاتلا ليصافتلا زيهجت ىجري ،اًعيرس كتلكشم لح متي يكلو
Philips:

Philips ـب صاخلا فنصلا مقر     ●
Philips ـب صاخلا لسلسملا مقرلا     ●
(ءارشلا ةقيثو نم ةخسن دوجو مزلي دق) ءارشلا خيرات     ●
:يصخشلا بساحلا جلاعم ةئيب     ●

�❍     286/386/486/Pentium Pro/ةيلخاد ةركاذ
(Apple Macintosh وأ OS/2 وأ DOS وأ Windows) ليغشتلا ماظن     ❍�
؟تنرتنإلل جمانرب/مدوم/سكاف كانه له     ❍�

زاهجلاب ةبَّكرملا ىرخألا تاقاطبلا     ●

:يلي ام ريفوت لالخ نم ،لحلا ةيلمع نم عارسإلا يف ةدعاسملا اًضيأ نكميو

.جتنملاب صاخلا لسلسملا مقرلاو زارطلاو ليكولا مساو ءارشلا خيرات :اهيلع حضوم ءارشلا تابثإ ةقيثو     ●
.هيف ةلدبتسملا ةشاشلا ميلستو هنم ةبيعملا ةشاشلا ذخأ متي فوس يذلا يليصفتلا ناونعلا     ●

 لاصتالا تامولعم ىلإ لوخدلل انه رقنا .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف Philips ةكرشل ةعباتلا ءالمعلا ةمدخ بتاكم رفاوتت
.Philips نامضب ةصاخلا

:لالخ نم انيلإ لوصولا كنكمي وأ

http://www.philips.com/support :ينورتكلإلا عقوملا
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Philips Warranty Contact Information

  
       

 

 
 

  

  

  

  

 

Philips نامضب ةصاخلا لاصتالا تامولعم 

ةفيرعتلا فتاهلا مقر دوكلا ةلودلا

€ 0.07 0810 000206 +43 اسمنلا

€ 0.06 078 250851 +32 اكيجلب

ةيلحملا ةملاكملا ةفيرعت 3525 8761 +45 كرامندلا

ةيلحملا ةملاكملا ةفيرعت 09 2290 1908 +358 ادنلنف

€ 0.09 082161 1658 +33 اسنرف

€ 0.09 01803 386 853 +49 ايناملأ

ةيلحملا ةملاكملا ةفيرعت 00800 3122 1223 +30 نانويلا

ةيلحملا ةملاكملا ةفيرعت 01 601 1161 +353 ادنلريأ

€ 0.08 840 320 041 +39 ايلاطيإ

ةيلحملا ةملاكملا ةفيرعت 26 84 30 00 +352 جربمسكول

€ 0.10 0900 0400 063 +31 ادنلوه

ةيلحملا ةملاكملا ةفيرعت 2270 8250 +47 جيورنلا

ةيلحملا ةملاكملا ةفيرعت 2 1359 1440 +351 لاغتربلا

€ 0.10 902 888 785 +34 اينابسأ

ةيلحملا ةملاكملا ةفيرعت 08 632 0016 +46 ديوسلا

ةيلحملا ةملاكملا ةفيرعت 02 2310 2116 +41 ارسيوس

ةيلحملا ةملاكملا ةفيرعت 0207 949 0069 +44 ةدحتملا ةكلمملا
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ةيقرشلا ابوروأو ىطسولا ابوروأ يف كب صاخلا نامضلا

  

       

 

 
 

  

  

  

  

 

 

ةيقرشلا ابوروأو ىطسولا ابوروأ يف كب صاخلا نامضلا

 ،ليمعلا يزيزع
 ام لطع كانه ناك اذإ .ةدوجلا ريياعم ىلعأ قفو هعينصتو هميمصت مت يذلاو ،Philips نم جتنملا اذه كئارش ىلع اًركش
 لالخ ةمزاللا ءازجألا لادبتساو لباقم نود نم حيلصتلا نمضت Philips ةكرش نإف ،ظحلا ءوسل ،جتنملا اذه يف
.ءارشلا خيرات نم اًرهش 24 ةرتف

  ؟نامضلا اهيطغي يتلا بناوجلا ام
 ايكافولسو رجملاو كيشتلا ةيروهمج يف ةيقرشلا ابوروأو ىطسولا ابوروأب صاخلا Philips نم نامضلا اذه يرسي
 اهعينصتو اهميمصت مت يتلا تاشاشلا ىلع الإ نامضلا اذه يرسي الو ،ايكرتو ايسورو ادنلوبو اينيفولسو
  .ةروكذملا دالبلا هذه لخاد يساسأ لكشب اهمادختسا ىلع ةقفاوملاو اهدامتعاو
 يف كتشاش ةنايص متت فوس •••••••• ••• ••• ••••• ••••• .كتشاش هيف يرتشت يذلا مويلا نم نامضلا ةرتف أدبت
 .نامضلا ةيطغت بجومب اهب بويع دوجو ةلاح

  ؟نامضلا اهينثتسي يتلا بناوجلا ام
 كلذو ،هلجأل عونصملا ضرغلا يف مئالم ٍلكشب جتنملا عم لماعتلا متي نأ ةطيرش اًيراس Philips نامض نوكي
 هيلع اًحضوم عفدلا لاصيإ وأ ءارشلا ةروتاف لصأ ميدقت ىلع ًءانبو هب ةصاخلا ليغشتلا تاميلعت بسح
.جتنملاب صاخلا جاتنإلا مقرو زارطلاو ليكولا مساو ءارشلا خيرات

:ةلاح يف Philips نامض نايرس لطبي نأ نكمي

 .ةءورقم ريغ تلِعُج وأ ،لاكشألا نم لكش يأب ةقيثولا رييغت     ●
 .ءورقم ريغ لِعُج وأ هتلازإ وأ هحسم مت وأ جتنملا ىلع دوجوملا جاتنإلا مقر وأ زارطلا مقر رييغت     ●
 مايقلا مهل ضَّوفم ريغ صاخشأ وأ ةمظنم قيرط نع جتنملا يف تاليدبتو تاليدعت وأ تاحيلصت لمع     ●

 .رومألا هذه لثمب
 ةجيتن وأ قيرحلا وأ ءاملا وأ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،قعاوصلاك ثداح عوقول ةجيتن فلت ثودح     ●

.لامهإلا وأ مادختسالا ءوسل
 جراخ يئاوهلا ةمظنأ وأ لبكلا وأ ةراشإلا عاضوأ نع تمجن يتلاو ،لابقتسالاب قلعتت لكاشم كانه تناك     ●

.زاهجلا
.ةشاشلا مادختسا ءوس نع ةمجان بويع كانه تناك     ●
 ةينقتلا ريياعملا ةبكاوم نم هنِّكمت يتلا تارييغتلا وأ تاليدعتلا ضعب ءارجإ بلطتي جتنملا ناك     ●

/و هدامتعا وأ هعينصت وأ جتنملا ميمصت متي مل يتلا نادلبلا ضعب يف قَّبطُت يتلا ةينطولاو ةيلحملا
 ًالباق جتنملا ناك اذإ امم اًمئاد دكأتلا بجي ،كلذل .يساسأ ٍلكشب اهيف همادختسا ىلع ةقفاوملا وأ
.ال مأ نيعم ٍدلب يف مادختسالل

 حبصي يكل تاليدعتلا لمع متحت ةلاح يف نامضلا اذه هيلع يرسي الو اًبيعم ربتعي ال جتنملا نأ ةظحالم ىجري
 وأ/و ميمصت متي مل يتلا نادلبلا ضعب يف قَّبطت يتلا ةيموقلاو ةيلحملا ةينقتلا ريياعملل اًبكاوم جتنملا
 ٍدلب يف مادختسالل ًالباق جتنملا ناك اذإ امم اًمئاد دكأتلا بجي ،كلذل .يساسأ ٍلكشب اهيف جتنملا عينصت
 .ال مأ نيعم

تنرتنإلا ةكبش لالخ نم معدلا

 عقوملا ىلإ باهذلا وأ ةيانعب ليغشتلاب ةصاخلا تاميلعتلا ةءارقب حصنن ،تالكشم ةيأ دوجو ةلاح يف
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ةيقرشلا ابوروأو ىطسولا ابوروأ يف كب صاخلا نامضلا

 .معدلا نم ٍديزمل www.philips.com/support ينورتكلإلا

 يفتاهلا لاصتالا لالخ نم معدلا

 لاصتالا لبق ةيانعب ليغشتلاب ةصاخلا تاميلعتلا ةءارقب حصنن ،ةيرورضلا ريغ قئاوعلا بنجتل
 مالعتسالا زكارمب وأ انئالكوب

 Philips ليكوب لاصتالا ىجري ،بيع هب دجوي وأ حيحص لكشب لمعي ال كتزوحب يذلا Philips جتنم نوك ةلاح يف
 ءالمعلا تامالعتساو Philips ةمدخ زكارمب ةرشابم لاصتالا وأ كب صاخلا

http://www.philips.com/support:ينورتكلإلا عقوملا
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مالعتسالا زكارم

  

       

 

 
 

  

  

  

  

 
مالعتسالا زكارم

 ايسور � ايبمولك � نيصلا � يليش� ادنك � ليزاربلا � شدالجنب � ايلارتسأ � نيتنجرألا � ليتنألا رزج
 � ايسينودنإ � دنهلا � رجملا � جنوك جنوه � يبد � اينوتسإ � كيشتلا ةيروهمج � ايتاورك � ايراغلب � ءاضيبلا
 � وريب � ياوجراب � ناتسكاب � ادنليزوين � برغملا � كيسكملا � ايزيلام � ايناوتيل � ايفتال � ايروك
 بونج � اينيفولس � ايكيفولس � ةروفاغنس � دوسألا لبجلاو ايبرص � ايسور � اينامور � ادنلوب � نيبلفلا
اليوزنيف � ياوجروأ �ايناركوأ � ايكرت � دناليات � ناويات � ايقيرفأ

ةيقرشلا ابوروأ

 ءاضيبلا ايسور
 
Technical Center of JV IBA 
M. Bogdanovich str. 155 
BY - 220040 Minsk 
86 33 217 17 375+ :فتاه

 ايراغلب
 
LAN Service 
.140, Mimi Balkanska Str 
Office center Translog 
1540 Sofia, Bulgaria 
 2360 960 2 359+ :فتاهلا
www.lan-service.bg 

 كيشتلا ةيروهمج
 
Xpectrum 
Lu�ná 591/4 
CZ - 160 00 Praha 6 697 100 800 :فتاه 
 info@xpectrum.cz:ينورتكلإلا ديربلا
www.xpectrum.cz

 ايتاورك
 
.Renoprom d.o.o 
Mlinska 5, Strmec 
HR - 41430 Samobor 
0974 333 1 385+ :فتاه

file:///E|/PHILIPS/081226/160E1 CD MANUAL-20081225/lcd/manual/Arabic/warranty/warcic.htm 第 1 頁 / 共 11  [2008/12/26 上午 08:30:07]



مالعتسالا زكارم

 اينوتسا
 
FUJITSU SERVICES OU 
Akadeemia tee 21G 
EE-12618 Tallinn 
 6519900 372+ :فتاه
www.ee.invia.fujitsu.com 

رجملا

Serware Szerviz 
Vizimolnár u. 2-4 
HU - 1031 Budapest
2426331 1 36+ :فتاه
 inbox@serware.hu :ينورتكلإلا ديربلا
 www.serware.hu

 ايفتال
 
ServiceNet LV 
Jelgavas iela 36 
LV - 1055 Riga, 
 7460399 371+ :فتاه
serviss@servicenet.lv :ينورتكلإلا ديربلا

 ايناوتل
 
ServiceNet LT 
Gaiziunu G. 3 
LT - 3009 KAUNAS 
 7400088 370+ :فتاه
 servisas@servicenet.lt :ينورتكلإلا ديربلا
www.servicenet.lt

 اينامور
 
Blue Ridge Int'l Computers SRL 
115, Mihai Eminescu St., Sector 2 
RO - 020074 Bucharest 
2101969 21 40+ :فتاه

 دوسألا لبجلاو ايبرص
 
.Tehnicom Service d.o.o 
Bulevar Vojvode Misica 37B 
YU - 11000 Belgrade 
886 3060 11 381+ :فتاه
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 ايكافولس
 
Datalan Servisne Stredisko  
Puchovska 8  
SK - 831 06 Bratislava  
 49207155 2 421+ :فتاه
servis@datalan.sk :ينورتكلإلا ديربلا

 اينيفولس
 
PC HAND  
Brezovce 10  
SI - 1236 Trzin  
 24 08 530 1 386+ :فتاه
 servis@pchand.si :ينورتكلإلا ديربلا

 ادنلوب
 
Zolter 
ul.Zytnia 1  
PL - 05-500 Piaseczno  
 7501766 22 48+ :فتاه
 servmonitor@zolter.com.pl :ينورتكلإلا ديربلا
www.zolter.com.pl

 ايسور
 
 1111-961 095 7+ :فتاه
  0880-200-800-8 :فتاه
www.philips.ru :ينورتكلإلا عقوملا

 ايكرت
.Türk Philips Ticaret A.S 
Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi 
2.Cadde No:22  
34776-Umraniye/Istanbul 
02 33 261-(0800) :فتاه
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 ايناركوأ
 
Comel 
Shevchenko street 32 
UA - 49030 Dnepropetrovsk 
 562320045 380+ :فتاه
www.csp-comel.com 

ةينيتاللا اكيرمأ

ليتنألا رزج

.Philips Antillana N.V
Kaminda A.J.E. Kusters 4
Zeelandia, P.O. box 3523-3051
Willemstad, Curacao
4612799-(09) :فتاه
4612772-(09) :سكاف

نيتنجرألا

.Philips Antillana N.V
Vedia 3892 Capital Federal 
CP: 1430 Buenos Aires
2047 4544-(011) :سكاف/فتاه

ليزاربلا

.Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda
Rua Verbo Divino, 1400-São Paulo-SP
CEP-04719-002
ولوابواس ةنيدم ريغ ىرخألا قطانملا-08007010203 ،ولوابواس - 1121210203 :فتاه

يليشت

.Philips Chilena S.A
Avenida Santa Maria 0760
P.O. box 2687Santiago de Chile
2000 730-(02) :فتاه
6730 777-(02) :سكاف
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ايبمولوك

Industrias Philips de Colombia
S.A.-Division de Servicio
CARRERA 15 Nr. 104-33
Bogota, Colombia
(يناجم) 018000111001 :فتاه
4104-4300/619-619-(01)   :سكاف

كيسكملا

Consumer Information Centre
Norte 45 No.669
Col. Industrial Vallejo
.C.P.02300, -Mexico, D.F
9180050462 / 3687788-(05) :فتاه
7284272-(05) :سكاف

ياوجاراب

Av. Rca. Argentina 1780 c/Alfredo Seiferheld 
P.O. Box 605 
 333 664 (21 595) :فتاه
 336 664 (21 595) :سكاف
 :ءالمعلا بتكم
0004 1 54 800 009 :فتاه

وريب

.Philips Peruana S.A
ءالمعلا بتكم
Comandante Espinar 719
Casilla 1841
Limab18
2136200-(01) :فتاه
2136276-(01) :سكاف     
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ياوجروأ

Rambla O'Higgins 5303 Montevideo 
Uruguay 
 66 66 619 (598) :فتاه
 77 77 619 (598) :سكاف
 :ءالمعلا بتكم
0004054176 :فتاه

اليوزنف

.Industrias Venezolanas Philips S.A
Apartado Postal 1167
Caracas 1010-A
2377575 (02) :فتاه
2376420 (02) :سكاف

ادنك

 ادنك

.Philips Electronics Ltd
281 Hillmount Road
Markham, Ontario L6C 2S3
6696-479 (800) :فتاه

كيفيسابلا

ايلارتسأ

Philips Consumer Electronics
Consumer Care Center
Level 1, 65 Epping Rd
North Ryde NSW 2113
 391 363 1300 :فتاه
0063 9947 2 61+ :سكاف
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ادنليزوين

.Philips New Zealand Ltd
Consumer Help Desk
2 Wagener Place, Mt.Albert
P.O. box 1041
Auckland
(يناجم) 0800477999 :فتاه
588 288 0800 :سكاف

ايسآ

شيدالجنب

Philips Service Centre
100 Kazi Nazrul Islam
Avenue Kawran Bazar C/A
Dhaka-1215
812909-(02) :فتاه
813062-(02) :سكاف

نيصلا

SHANGHAI 
,Rm 1007, Hongyun Building, No. 501 Wuning road 
200063 Shanghai P.R. China 
 008 800 4008 :فتاهلا
52710058-21 :سكاف

جنوك جنوه

Philips Electronics Hong Kong Limited
Consumer Service
Unit A, 10/F. Park Sun Building 
103-107 Wo Yi Hop Road 
Kwai Chung, N.T. 
Hong Kong 
 26199663(852) :فتاه
24815847(852) :سكاف
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دنهلا

2765 :يلخادلا مقرلا ، 91207122048 :فتاه
1558 712-20-91 :سكاف

يابموب
Philips India
Customer Relation Centre
Bandbox House
254-D Dr. A Besant Road, Worli
Bombay 400 025

اتوكلاك
Customer Relation Centre
7 justice Chandra Madhab Road
Calcutta 700 020

ساردام
Customer Relation Centre
3, Haddows Road
Madras 600 006

يهلدوين
Customer Relation Centre
68, Shivaji Marg
New Dehli 110 015

ايسينودنأ

Philips Group of Companies in Indonesia
Consumer Information Centre
Jl.Buncit Raya Kav. 99-100
12510 Jakarta
2100 :يلخادلا مقرلا  7940040-021 :فتاه
7539 794 / 7511 794-(021) :سكاف
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ايروك

Philips Consumer Service
Jeong An Bldg. 112-2
Banpo-dong, Seocho-Ku
Seoul, Korea
6600-600-080 :ءالمعلا ةمدخ طخ
1200-709 (02) :فتاه
9688-595 (02) :سكاف

ايزيلام

,After Market Solutions Sdn Bhd 
,Philips Authorised Service Center 
,Lot 6, Jalan 225, Section 51A 
,46100 Petaling Jaya 
,Selangor Darul Ehsan 
.Malaysia 
 3695 9691/7956 7954-(603) :فتاه
 8504 7954-(603) :سكاف
180-880-1800 :ءالمعلا ةمدخ طخ

ناتسكاب

Philips Consumer Service 
,Mubarak manzil 
,39, Garden Road, Saddar 
Karachi-74400 
 16-2737411 (9221) :فتاه
 2721167 (9221) :سكاف
 care@philips.com :ينورتكلإلا ديربلا
www.philips.com.pk :ينورتكلإلا عقوملا

نيبلفلا

.PHILIPS ELECTRONICS & LIGHTING, INC 
Consumer Electronics 
48F PBCOM tower 
.6795 Ayala Avenue cor VA Rufino St 
Salcedo Village 
1227 Makati City, PHILS 
 1800107445477 وأ PHILIPS-10-800-1 :يلخادلا يناجملا مقرلا ،028880572 :فتاه
0571 888-(02) :سكافلا
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ةروفاغنس

Accord Customer Care Solutions Ltd 
Authorized Philips Service Center 
Consumer Service 
620A Lorong 1 Toa Rayoh 
Singapore 319762 
 3999 6882 65+ :فتاه
8037 6250 65+ :سكاف

ناويات

Philips Taiwan Ltd.
Consumer Information Centre
.,13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist 
Taipei 115, Taiwan 
099-231-0800 :فتاه
2641-3789-(02) :سكاف

دناليات

.Philips Electronics (Thailand) Ltd
26-28th floor, Thai Summit Tower 
1768 New Petchburi Road 
Khwaeng Bangkapi, Khet Huaykhwang 
Bangkok10320 Thailand 
 6528652-2(66) :فتاه
cic Thai@philips.com :ينورتكلإلا ديربلا

ايقيرفأ

برغملا

Philips Electronique Maroc ةكرش
سماخلا دمحم عراش ،304
ءاضيبلا رادلا
302992-(02) :فتاه
303446-(02) :سكاف
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ايقيرفأ بونج

PHILIPS SA (PTY) LTD 
Customer Care Center 
195 Main Road 
Martindale, Johannesburg 
P.O. box 58088 
Newville 2114 
 5194 471 11 (0) 27+ :فتاه
 5123 471 11 (0) 27+ :سكاف
customercare.za@philips.com :ينورتكلإلا ديربلا

طسوألا قرشلا

يبد

Philips Middle East B.V ةكرش.
ءالمعلا تامالعتسا زكرم
7785 :ب.ص
يبد
3666 335-(04) :فتاه
3999 335-(04) :سكاف
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كب صاخلا يلودلا نامضلا

،ليمعلا يزيزع

 .ةدوجلا ريياعم ىلعأ قفو هعينصتو هميمصت مت دق يذلاو ،Philips ةكرشب صاخلا جتنملا اذه كئارش ىلع اًركش

 ءازجألا لادبتساو لباقم نود نم حيلصتلا نمضت Philips ةكرش نإف ،ظحلا ءوسل ،جتنملا اذه يف ام لطع كانه ناك اذإ
 اذه لمعي .ءارشلا خيرات نم اًرهش 12 ةرتف لالخ كلذو ،اهيف هحيلصت متي يتلا ةلودلا نع رظنلا فرصب ةمزاللا
 نم يموقلا ىوتسملا ىلع دوجوملا نامضلا يف كحلاصل ةدراولا تامازتلالا ةلمكت ىلع Philips نم يلودلا نامضلا
.نوناقلا بجومب ليمعك كل ةلوفكملا قوقحلا ىلع ريثأت يأ هل سيلو ءارشلا دلب يف Philips ةكرشو ءالكولا بناج

 كلذو ،هلجأل عونصملا ضرغلا يف مئالم ٍلكشب جتنملا عم لماعتلا متي نأ ةطيرش اًيراس Philips نامض نوكي
 هيلع اًحضوم عفدلا لاصيإ وأ ءارشلا ةروتاف لصأ ميدقت ىلع ًءانبو هب ةصاخلا ليغشتلا تاميلعت بسح
.جتنملاب صاخلا جاتنإلا مقرو زارطلاو ليكولا مساو ءارشلا خيرات

:ةلاح يف Philips نامض نايرس لطبي نأ نكمي

 .ةءورقم ريغ تلِعُج وأ ،لاكشألا نم لكش يأب ةقيثولا رييغت     ●
 .ءورقم ريغ لِعُج وأ هتلازإ وأ هحسم مت وأ جتنملا ىلع دوجوملا جاتنإلا مقر وأ زارطلا مقر رييغت     ●
 مايقلا مهل ضَّوفم ريغ صاخشأ وأ ةمظنم قيرط نع جتنملا يف تاليدبتو تاليدعت وأ تاحيلصت لمع     ●

 .رومألا هذه لثمب
 ةجيتن وأ قيرحلا وأ ءاملا وأ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،قعاوصلاك ثداح عوقول ةجيتن فلت ثودح     ●

 .لامهإلا وأ مادختسالا ءوسل

 حبصي يكل تاليدعتلا لمع متحت ةلاح يف نامضلا اذه هيلع يرسي الو اًبيعم ربتعي ال جتنملا نأ ةظحالم ىجري
 وأ/و ميمصت متي مل يتلا نادلبلا ضعب يف قَّبطت يتلا ةيموقلاو ةيلحملا ةينقتلا ريياعملل اًبكاوم جتنملا
 ٍدلب يف مادختسالل ًالباق جتنملا ناك اذإ امم اًمئاد دكأتلا بجي ،كلذل .يساسأ ٍلكشب اهيف جتنملا عينصت
.ال مأ نيعم

 Philips ليكوب لاصتالا ىجري ،بيع هب دجوي وأ حيحص لكشب لمعي ال كتزوحب يذلا Philips جتنم نوك ةلاح يف
 ةمدخ بتكم لالخ نم ءالكولا دحأ ناونع ىلع لوصحلا كنكمي ،ىرخأ ةلود يف تنأو ةمدخلا كبلط ةلاح يفو .كب صاخلا
 ليكولا كلذب صاخلا سكافلاو فتاهلا مقر ىلع روثعلا نكمي امك ،ةلودلا كلت يف Philips ةكرشل عباتلا ءالمعلا
.ةرشنلا هذه نم قلعتملا ءزجلا يف

 .كليكوب لاصتالا لبق ةيانعب ليغشتلاب ةصاخلا تاميلعتلا ةءارقب حصنن ،ةيرورضلا ريغ قئاوعلا بنجتل
 لاصتالا ىجري ،ةطبارتم تاراسفتسا كيدل ناك وأ اهنع ةباجإلا كليكو عيطتسي ال تاراسفتسا كيدل ناك اذإو
:قيرط نع وأ ءالمعلا تامالعتسال Philips زكارم ىلع

http://www.philips.com :ينورتكلإلا عقوملا
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ةدحتملا تايالولا يف نامضلا

  

       

 

 
 

  

  

  

  

(ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا) [لوألا (1) رايتخالا Philips] نامض

 .Philips جاتنإ نم ةشاشلا هذه كئارشل اًركش

 ةدوجب ءادألا نم اهنِّكمت ةيلاع ريياعم قفو Philips تاشاش عيمج عينصتو ميمصت مت دقل
 مادختسا وأ بيكرت ءانثأ تابوعص يأ تهجاو اذإ .بيكرتلاو مادختسالا ةلهس اهلعجتو ةيلاع
 رايتخالا Philips] نامض نم ةدافتسالل Philips ةكرشب ةرشابم لاصتالا ىجري ،جتنملا اذه
 لادبتسا قح تاونس ثالث دتمملا يلاحلا ةمدخلا نامض كل لفكي .كب صاخلا [لوألا (1)
 تلاز ام ةشاشلا نأ املاط ةيفتاهلا كتملاكم يِّقلت نم ةعاس 48 لالخ ءارشلا لحم نم كتشاش
 يلاتلا وأ يناثلا ماعلا لالخ كتشاش يف تالكشم كتهجاو اذإ امأ .ءارشلا نم لوألا ماعلا يف
 دوزم ىلإ اهلاسرإب مايقلا دعب ،لباقم نودب ،اهحالصإب موقن فوسف ،ءارشلا خيرات نم
 .لمع مايأ ةسمخ نوضغ يف كيلإ اهتداعإ ًّمث نمو ،ةصاخلا كتقفن ىلع ةمدخلا

(رتويبمكلا ةشاش) دودحملا نامضلا

.نامضلا ليجست ةقاطب ىلإ لوخدلل انه رقنا

*لادبتسالل ةدحاو ةنس / تاونس ثالث ةدمل ءازجألل ةيناجم ةمدخ / تاونس ثالث ةدمل ةيناجم ةمدخ

*••• ••••••• •••••• •••• •••• •• •••• •••••• ••• •••• ••••••••• ••••••• •• •••• ••••• •••• ••••• ••••••. ••• •• ••• ••• ••• •••••• 
••• •••• •••••• ••• ••••• •••••• •••• ••••• •••••• ••••••• •• ••••••.

 
؟نامضلا مهيطغي نيذلا صاخشألا مه نم

 اذه يف يفكيو .ءارشلا ةيلمع تبثت ةقيثو كتزوحب نوكي نأ دب ال ،نامضلاب ةصاخلا ةمدخلا ىلع لصحت يكل
 كلت قفرت نأ ىوس كيلع امو .جتنملا ءارشب كمايق تبثت ىرخأ ةقيثو ةيأ وأ عيبلا لصو كعم نوكي نأ ماقملا
 .اًعم امهيقبتو كلاملا ليلد عم ةقيثولا

 
؟نامضلا اهيطغي يتلا بناوجلا ام

 لادبتسا وأ حالصإ متي ,••• ••• ••••• •••• ••••• .جتنملا هيف تيرتشا يذلا مويلا نم نامضلا ةيطغت ةرتف أدبت
 حالصإو لادبتسا تافورصم لمحتت ,•••••• ••• •• ••••• •••• ••• ••• ••• .حالصإلا رجأ نع لباقم نود ءازجألا ةفاك
 .حالصإلا رجأ لمحتت امك ،ءازجألا ةفاك

 نامضلا ةرتف لالخ كلذو ،اهلادبتسا وأ اهحالصإ مت يتلا ءازجألا كلذ يف امب ،ءازجألا عيمج نامضلا لمشي
 نامضلا ةرتف اًضيأ اهعم يهتنت ،يلصألا جتنملل ةبسنلاب نامضلا ةرتف ءاهتنا دنعو .طقف ةيلصألا
 .اهحالصإ وأ اهلادبتسا مت يتلا ءازجألا عيمجل ةبسنلاب

  
؟نامضلا اهينثتسي يتلا بناوجلا ام
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ةدحتملا تايالولا يف نامضلا

 

 :يلي ام كب صاخلا نامضلا يطغي ال

 ةصاخلا ليمعلا مكحت رصانع ليدعت فيلاكتو هبيصنت وأ جتنملا بيكرتب ةصاخلا فيلاكتلا     ●
 .جتنملا جراخ يئاوهلا ةمظنأ حالصإ وأ بيكرتو ،جتنملاب

 دحأ لَبِق نم هحالصإ وأ ثداحل ضرعتلا وأ مادختسالا ءوس ببسب هنم ءازجأ لادبتسا وأ/و جتنملا حيلصت     ●
 .Philips Consumer Electronics ةكرش ةرطيس نع جراخ رخآ ٍببس يأل وأ كلذب مايقلا اهل ضوفملا ريغ تاهجلا

 .زاهجلا جراخ يئاوهلا ةمظنأ وأ لبكلا وأ ةراشإلا عاضوأ ببسب ثدحت يتلا لابقتسالا لكاشم     ●
 اهيف مت يتلا دلبلا ريغ رخآ دلب يأ يف لمعلا نم هنِّكميل طبض وأ ليدعت ىلإ جاتحي يذلا جتنملا     ●

 هذه ببسب تفلت يتلا تاجتنملا حالصإ وأ ،همادختسا ىلع ةقفاوملا وأ/و هدامتعا وأ هعينصت وأ هميمصت
 .تاليدعتلا

 حمست ال لودلا ضعب كانه) .جتنملا مادختسال ةيعبت ةجيتنك وأ ضراع ٍلكشب ثدحت يتلا تايفلتلا     ●
 كيلع قبطني ال دقف ببسلا اذهل ،جتنملا مادختسا ىلع ةبترتملا وأ ةضراعلا تايفلتلا ءانثتساب
 ةيامح نوناقل عضخت تناكأ ءاوس ،اهب ديقتلا نود اًقباس ةلجسملا ةداملا لمتشي اذهو .قباسلا ءانثتسالا
 (.ال مأ رشنلا قوقح

 .ءورقم ريغ هلعج وأ هتلازإ وأ هحسم وأ جتنملا ىلع دوجوملا جاتنإلا مقر وأ زارطلا مقر رييغتل     ●

 
؟ةحاتم ةمدخلا نوكت نيأ

 Philips ةكرش لبق نم يمسر لكشب جتنملا عيزوت اهيف متي يتلا لودلا عيمج يف ةحاتم ةينامضلا ةمدخلا نوكت
Consumer Electronics. ةكرش اهيف موقت ال يتلا لودلا يف امأ Philips Consumer Electronics جتنملا عيزوتب، 
 ىلع) ةمهملا هذهب مايقلا ةلواحمب ةمدخلا ميدقتب ةينعملاو Philips ةكرشب ةصاخلا ةيلحملا ةمظنملا موقت فوسف
 .(ريفوتلا ةلهس ريغ ةينفلا ةلامعلاو ةبسانملا رايغلا عطق تناك اذإ ريخأتلا ضعب كانه نوكي دق هنأ نم مغرلا

  
؟تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلا يننكمي نيأ نم

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ءالمع) 1838-835 (877) مقرلا ىلع Philips ءالمع ةمدخ زكرمب لصتا ،تامولعملا نم ديزمل
 .7855-573 (919) وأ(طقف

••• ••• ••••••...

 تاودأ نأشب اهب ةدراولا تاليدعتلا كيفعت دقف .ةمدخلا بلط لبق كب صاخلا كلاملا ليلد نم دكأتلا ىجري
 .ةمدخلا ميدقت زكرمب لاصتالا نم مكحتلا

  
...ةيكيرمألا نجريف رزجو وكيرتروبو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف نامضلا ةمدخ ىلع لوصحلل

 لوصحلا تاءارجإو جتنملاب قلعتي اميف ةدعاسملل ،هاندأ روكذملا Philips ءالمع ةمدخ زكرمب صاخلا فتاهلاب لصتا
 :ةمدخلا ىلع

•••• •••• •••••Philips 

(877) 835-1838 or (919) 573-7855

(•• •••••••• ••••••• ••••••••• •••• ••••• •••••••••• ••••• ••• •••• •••••••• •••••••• ••• •••• •••••••• ••••••• •• •••••••• 
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ةدحتملا تايالولا يف نامضلا

••••••••• •••• ••••• ••• ••• ••• •••••• ••••••. ••• ••••• ••• ••• •••••••• •• •••• •••• •••• ••• •••••• •••• •••• ••••• ••• •• 
•••• ••• •••••• ••••.) 

  
...ادنك يف نامضلا ةمدخ ىلع لوصحلل

 :يلاتلا مقرلا ىلع Philips ةكرشب لاصتالا ىجري

(800) 479-6696 

 ةمدخلا ميدقتب ضيوفت ىلع ةلصاحلا زكارملا نم يأ يف وأ ادنكب Philips ةكرشل عباتلا رقملاب ةمدخلا رفوتت
 .حيلصتلا لامعأل ةبسنلاب تاونس ثالث ةدملو ءازجألل ةبسنلاب تاونس ثالث ةدمل اًناجم

 وأ ةحيرص ىرخأ تانامض ةيأ كانه تسيلف .ىرخألا تانامضلا عيمج نم ًالدب نامضلا اذه ءاطعإ متي ،ادنك يف)
 يف مادختسالل هتيحالص نأشب وأ عيبلل ًالباق زاهجلا نوكب ةصاخ ةينمض تانامض يأ كلذ يف امب ،ةينمض
 وأ ةصاخ وأ ةرشابم ريغ وأ ةرشابم تايفلت يأ نأ نع فرظ يأ تحت ةلوئسم Philips ةكرش نوكت الو .نيعم ضرغ
 هذه لثم ثودحل ةيلامتحا كانه نأب ةكرشلا راعشإ مت اذإ ىتح ،كلذ اهب ثدحي يتلا ةقيرطلا تناك اًيأ ،ةضراع
 (.تايفلتلا

 

.يلي اميف جتنملاب صاخلا لسلسملا مقرلاو زارطلا مقر ليجست ىجري...ركذت

 ________________________________________________ زارطلا مقر

________________________________________________ لسلسملا مقرلا

 

••••• ••• •••••• •••••• ••••••• ••••. •• •••• •• •••• •••• ••••• •• •••••/•••••• ••• •••••/•••••• ••••.

 .كتلكشم لح نم اًعيرس نكمتن يك Philips ةكرشب لاصتالا لبق ةيلاتلا ليصافتلا زيهجت ءاجرب

 Philips ـب صاخلا فنصلا مقر     ●
 Philips ـب صاخلا لسلسملا مقرلا     ●
 (ءارشلا ةقيثو نم ةخسن دوجو مزلي دق) ءارشلا خيرات     ●
 :يصخشلا بساحلا جلاعم ةئيب     ●

�❍     286/386/486/Pentium Pro/ةيلخاد ةركاذ 
 (Apple Macintosh وأ OS/2 وأ DOS وأ Windows) ليغشتلا ماظن     ❍�
 ؟تنرتنإلل جمانرب/مدوم/سكاف كانه له     ❍�

 زاهجلاب ةبَّكرملا ىرخألا تاقاطبلا     ●
 :يلي ام ريفوت لالخ نم ،لحلا ةيلمع نم عارسإلا يف ةدعاسملا اًضيأ نكميو

 صاخلا لسلسملا مقرلا و زارطلاو ليكولا مساو ءارشلا خيرات :اهيلع حضوم ءارشلا تابثإ ةقيثو     ●
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 .جتنملاب
 .لادبتسالا ةلاح يف ميلستلا ةيلمع هيف متت فوس يذلا يليصفتلا ناونعلا     ●

 
يفتاهلا لاصتالا لالخ نم معدلا

 ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يفف .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف Philips ةكرشل ةعباتلا ءالمعلا ةمدخ بتاكم رفاوتت
 ًءاسم 9:00-اًحابص 8:00 نم ةعمجلا-نينثالا مايأ Philips ةكرشب صاخلا ءالمعلا ةمدخ بتكمب لاصتالا كنكمي
 فتاوهلا ماقرأ دحأ مادختسا لالخ نم ،(ET) ًءاسم 5:00-اًحابص 10:00 نم تبسلا مايأ يفو (ET) يقرشلا تيقوتلاب
 .لاصتالل ةصصخملا
 
:ىلع انعقوم اوروز ،Philips ةكرشل ةعئارلا تاجتنملا نعو رمألا اذه نع تامولعملا نم ديزمل

http://www.philips.com :ينورتكلإلا عقوملا

  

 

      

file:///E|/PHILIPS/081226/160E1 CD MANUAL-20081225/lcd/manual/Arabic/warranty/war_usa.htm 第 4 頁 / 共 4  [2008/12/26 上午 08:30:38]

http://www.philips.com/


درسملا

  

       

 

 
 

  

  

  

  

 

درسملا

 ال ة ـه ي و ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر د خ ح ج ث ت ب أ

A

Active matrix (•••••• •••••) 
 
 ةدحو لكب ليوحتلا تاروتسزنارت ليصوت هيف متي يذلاو ةلئاسلا ةيرولبلا ضرعلا تاشاش لكايه عاونأ دحأ وه
 ةريبك ةيؤر ةيوازب داحو حضاو ضرع لكيهلا اذه نع جتني امك .فاقيإلا/ليغشتلا تلوف يف مكحتلل لسكب
.(ةحيرشلا قيقر روتسزنارتلا) TFT اًضيأ عجار .يبلسلا ططخملا ضرع فالخب

 
Amorphous silicon (••••••••• ••• ••••••••) (a-Si)

 يرولبلا ضرعلا ةشاش يف (TFT) ةحيرشلا ةقيقر تاروتسزنارتلا ةقبط عنص يف مدختست ةلصوم هبش ةدام
(LCD) طشن ططخمب.

 
Aspect ratio (•••••• •••••••)

 ضرعلا تاشاش مظعم يف ةهجاولا لدعم نوكي ،ماع هجوبو .ةشاشلا نم ةطشنلا ةقطنملل عافترالا ىلإ ضرعلا ةبسن
.16:10 وأ 16:9 نويزفيلتلا ةزهجأو ةضيرعلا ضرعلا تاشاش يف ةهجاولا لدعم نوكيو . 4:3

B
Backlight (••••••• •••••••)
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درسملا

 تاميمصت يف اًيلاح ناتمدختسم ناتينقت كانه .لوقنملا عونلا نم (LCD) يرولب ضرع ةشاشل ةءاضإلا ردصم
 قيقر روتسزنارت تاذ (LCD) يرولبلا ضرعلا تاشاش تاحول مظعم مدختست .(LCD) ةيرولبلا ضرعلا تاشاش
 لئاسلا رولبلا ةقبط فلخ ةءاضإلا رشن ةحولو (CCFL) دوثاكلا دراب تنيسيرولف حابصم مدختست ةحيرشلا
.ريوطتلا تحت (LED) ءوضلل ثعابلا دويادلا مدختست يتلا ةثيدحلا ةينقتلا لازت ال .ًةرشابم

 
Brightness (••••••)

 وأ ةءاضإلاب اًضيأ فرعيو ،ضيبألا ىلإ دوسألا نم حوارتي ،نوللا ميدع سايقمب هيلإ راشُي يذلا نوللا دعُب
.حلطصملا اذه مادختساب حصنُي ال ،عبشتلا حلطصمو حلطصملا اذه نيب طلخلل اًرظن .ةءاضإلا ساكعنا

 
C 

(CCFL (cold cathode fluorescent light (••••• ••••••••• •••• •••••••)

 هذه نوكت ماع هجوب .ةءاضإلاب (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش ةدحو دمت يتلا تنيسيرولفلا حيباصم بيبانأ يه هذه
.اًبيرقت لم 2 رطقب ،اًدج ةعيفر بيبانألا

 
Chromaticity (•••••••)

 نم جوز لالخ نم امهديدحت متيو نيدعب نع ةرابع ةينوللاو .ةءاضإ ىلع لمتشي ال يذلاو ،نوللا ةفصاوم نم ءزج
.ءاقنلاو دئاسلا ةجوملا لوط لثم ماقرألا

 
(CIE (Commission International de I'Eclairage (•••••• ••••••• •••••••)

.ناولألا سايقو ناولألاب ةمتهملا ةيساسألا ةيلودلا ةسسؤملا يهو ،ةءاضإلل ةيلودلا ةنجللا

 
Color temperature (••••• •••••)

 ةجردلا) قلطملا جردتلا لالخ نم سايقملا اذه نع ريبعتلا متي .هنيخست ءانثأ مسج نم عشملا ءوضلا نول سايقم
 9300 لثم ةعفترملا ةرارحلا تاجرد امنيب ؛ءارمح ةجرد 2400 لثم ةضفخنملا نفلك ةرارحلا تاجرد نوكت .(نفلكلاب
 ةكرش نم ضرعلا تاشاش ضرعت .نفلك ةجرد 6504 دنع ءاضيب ةدياحملا ةرارحلا ةجرد نوكتو .ءاقرز نفلك ةجرد
Philips مدختسملا هددحي ام بسح كلذكو نفلك ةجرد 6500و نفلك ةجرد 9300 ماع هجوب.

 
Contrast (•••••••)

.ةروصلاب ةقماغلاو ةحتافلا قطانملا نيب ةءاضإلا يف فالتخالا

 
Contrast ratio (•••• •••••••)
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 .اًداوس رثكألا جذومنلاو اًضايب رثكألا جذومنلا نيب ةءاضإلا لدعم
 

 

 ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

D

D-SUB

.D-Sub لبكب ضرعلا ةشاش ديوزت متي .VGA يرظانت لاخدإ لصوم

 

Digital Visual Interface ••••••• ••••••• ••••••• (DVI)

 تاذ ةيرصبلا تانايبلا عاونأل ةعرسلا يلاع اًيمقر اليصوت (DVI) ةيمقرلا ةيرصبلا ةهجاولا ةفصاوم رفوت
 .هب صاخلا ضرعلا زاهجو رتويبمكلا نيب ليصوت ريفوت ىلع ساسألا يف ةهجاولا زكرت .ةلقتسم ضرع ةينقت
 لمعلا ةطحم رتويبمك) رتويبمكلا ةعانص تاعاطق ةفاك تاجايتحا (DVI) ةيمقرلا ةيرصبلا ةهجاولا ةفصاوم يبلت
 ةفصاوم لوح ةفلتخملا تاعاطقلا هذه لك ديحوت حيتت امك (هفالخو لومحملا رتويبمكلاو يبتكملا رتويبمكلاو
.ةدحاو ضرع ةشاش ةهجاو

:DVI ةهجاو حيتت

.ةراشإلا ليوحت فعض ببسب ةراشإلا يف ويديفلا شوشتو ةراشإلا دقف ليلقت  .1
 تاشاشو (LCD) يرولبلا ضرعلا تاشاش يف اهمادختسا نكمي يلاتلابو ،ضرعلا ةينقت نع لالقتسالا  .2

.هفالخو LCOSو امزالبلا
.DDC2Bو EDID ،طشنلا ليصوتلا فاشتكا لالخ نم ليغشتلاو ليصوتلا  .3
 .(طقف DVI-I ةهجاو) يدرف لصوم يف يرظانتلاو يمقرلا ماظنلا معد  .4

 
 
 

 ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

E

Energy Star Computers Program (•••••• ••••• ••••••• Energy Star)

 قيوستو عينصت ىلإ وعدي يذلاو ،(EPA) ةيكيرمألا ةئيبلا ةيامح ةلاكو هتقلطأ ةقاطلا ىلع ظافحلل جمانرب
 ةدعتسم نوكت نأ جمانربلا اذه يف كراشت يتلا تاكرشلا ىلع بجي .ةقاطلا ريفوتل بتاكملاب ةتمتؤم تادعم
 ةضفخنم ةقاطب ليغشتلا عضو ىلإ لوحتلا ىلع ةرداقلا رثكأ وأ تاجتنملا دحأ عينصتب اهسفن نم مازتلالل
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.مدختسملا ةطساوب اًقبسم ددحم تقو دعب وأ طاشنلا مدع نم ةرتف دعب ءاوس (تاو 30 نم لقأ)

 

 

 ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

G

Gamma (••••)

 ىمسيو ،ويديفلا لاخدإ ةراشإل ةيضاير ةقاط ةلاد اًبيرقت عبتت يتلاو ويديفلا تلوفل ةلادك ةشاشلا ةءاضإ
.اماج ةلادلا هذهب صاخلا سألا

 
Grayscale (•••• •••••••)

 هذه فلأتت دق .فيفخلا يدامرلا نوللا نم ةيلاتتم ةلسلس ربع ضيبألا ىلإ دوسألا نم حوارتي ينول ريغ سايقم
 ،تب 8 يمقرلا/يرظانتلا لوحملا ناك اذإ .ٍواستم رادقمب ضعبلا اهضعب نع ةديعب رهظت يتلاو ،تاجرد نم ةلسلسلا
 ،ناولألاب ضرعلا تاشاشل ةبسنلاب .ىوتسم 256 = 28 ىصقألا دحلل اًعبت ضرعلاب مايقلا ةشاشلل نكمي ذئدنع
 اهضرع نكمي يتلا ناولألا يلامجإ لصي ,يلاتلاب .ىوتسم 256 ىلع يوتحي نول لك نإف ،قرزألاو رضخألاو رمحألا
.نويلم 16.7 = 256 × 256 × 256

 

 
H 

Hue (••••••)

 وأ ءارضخ ةغبص نولل نوكي دق ،لاثملا ليبس ىلع .ىرخألا ناولألا نع هزيمت يتلاو نولل ةيسيئرلا ةمسلا
 ضيبألا ناولألا يوتحت ال .ةيغبص ناولأ اهنأب ةغبص ىلع يوتحت يتلا ناولألا فرعُت .ةيناوجرأ وأ ءارفص
.ةغبص ىلع يدامرلاو دوسألاو

HDMI

 ةقدلا ةيلاع ةددعتملا طئاسولا ةهجاو لاخدإ لوبقل ةبولطملا ةزهجألا ةفاك ىلع HDMI ةينقتب دوزملا زاهجلا يوتحي
(HDMI)، رداصملا نم ددع يأ وأ رتويبمكلا نم يدرف لبك ربع ةقدلا ةيلاع توصلاو ويديفلا تاراشإ لقن متي ثيح 
/A) ةيرصبلا/ةيعمسلا لابقتسا ةزهجأو DVD تالغشمو يقوفلا زاهجلا قيدانص اهيف امب (AV) ةيرصبلا ةيعمسلا
V).
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I

(IPS (In Plane Switching (••••••• •••• •••••••)

 ىوتسم يف لئاسلا رولبلا تايئزج لوحتت ثيح (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش ةيؤر ةيواز نيسحتل ةينقت
.اهل يسأرلا ىوتسملا يف سيلو (LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش ةقبط

 
L

(LCD (liquid crystal display (•••• ••••• •••••••)

 يتلا لسكبلا تادحو نم فالآ نم ةشاشلا فلأتت .نيتفافش نيتفيحص نيب قلعم لئاس رولب نم ةنوكم ةشاش
 .ةنولملا صوصنلا/روصلا ديلوت نكمي يلاتلاب .يئابرهك زفحم مادختساب اهليغشت فاقيإو اهليغشت نكمي

 
Liquid crystal (•••••• ••••••)

 .اًيئابرهك هزيفحت دنع ةعقوتم ةروصب لئاسلا رولبلا لعافتي .لئاسلا رولبلا تاشاش يف نوكملا اذه دجوي
 .(LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاشب لسكبلا تادحو "ليغشت مدع" وأ "ليغشتل" يلاثملا نوكملا ربتعي هنإف اذهلو
.LC ىلإ لئاسلا رولبلا راصتخا متي نايحألا ضعب يف

 
Luminance (•••••••)

 يف ترابمل وأ عبرملا رتملا يف تاعمش تادحولاب هنع ربعي ام ةداعو ،حابصملا ةءاضإ ةفاثك وأ عوطس سايقم
.عبرملا رتم/ةعمش 3.426 = مدقلا يف ترابمل 1 .مدقلا

 

 ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

 

N

Nit

.مدقلا يف ترابمل 0.292 وأ عبرملا رتم/ةعمش 1 يواست ةءاضإ ةدحو
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درسملا

P

Pixel (••••••)

 ضرع ةشاش وأ (CRT) ةيطبهم ةعشأ ةبوبنأ ةشاش ىلع ةضورعم ةبّسوحم ةروص يف رصنع رغصأ ؛ةروصلا رصنع
.ةشاشلا ىلع ضورعم رصنع رغصأ نوكي يلاتلابو ،(LCD) يرولب

 
Polarizer (••••••••)

 تاشاش يف دماعتم حيشرتب ةبطقتسم ةدام مادختسا متي .نيعم نارودب ءوضلا تاجوم رورمب حمسي ةءاضإ حشرم
 تاجوم ينثل طيسوك كلذ دعب لئاسلا رولبلا مادختسا متي .لئاسلا رولبلا ءاوتحال (LCD) يرولبلا ضرعلا
.ءوضلا رورم مدع وأ رورمب حامسلا لجأ نم ةجرد 90 رادقمب ءوضلا

R

Refresh rate (•••• •••••••)

 .ةيناثلا يف ةرود وأ (Hz) زترهلا ةدحوب مقرلا اذه ىلإ راشي ام ةداع .ةيناثلا يف ةشاشلا مسر ةداعإ وأ ديدجت تارم ددع
.ةيناثلا يف ءزج 60 يواسي زتريه 60 لدعملا

 
S 
 
sRGB 
 
 تاريماكلا لاثملا ليبس ىلع) ةفلتخملا ةزهجألا نيب ناولألل حيحصلا لدابتلا نامضل اًرايعم sRGB دعي
.(هفالخو ةيئوضلا تاحساملاو تاعباطلاو ضرعلا تاشاشو ةيمقرلا

 عم قفاوتم زاهج ةطساوب ةطقتلملا روصلا ضرع ىلع sRGB رايعم دعاسي ،ةيسايق ةدحوم نول ةحاسم مادختساب
sRGB تاشاش ىلع حيحص لكشب Philips رايعم نيكمت مت يتلا sRGB ناولألا ةرياعم متت ،ةقيرطلا هذهب .اهب 
.كيدل ةشاشلا ىلع ةضورعملا ناولألا ةحص ىلع دامتعالا كنكميو

 اًقبسم ددحم ةميق ىلع ةشاشلل نيابتلاو عوطسلا دادعإ تيبثت متي نأ sRGB رايعم مادختسا دنع مهملا نم
 ىلع ةضورعملا تانايبلا يف sRGB تادادعإ ديدحت مهملا نم يلاتلاب .ينوللا لسلستلا دادعإ ىلإ ةفاضإلاب
.ةشاشلا

 ةشاش يمامألا ءزجلا يف (قفاوم) OK رز طغض لالخ نم ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلا ةذفان حتفا ،كلذب مايقلل
 لوصولل نميألا رزلا مدختسا .ىرخأ ةرم (قفاوم) OK طغضا مث (نوللا) Color ىلإ لوصولل لفسأل رز كرح .ضرعلا
.ةشاشلا ىلع ةضورعملا تانايبلا ةذفان قالغإل ىرخأ ةرم (قفاوم) OK طغضا مث لفسأل رز كرح كلذ دعب .sRGB ىلإ
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درسملا

 فوس ،نيدادعإلا نيذه نم يأ رييغت ةلاح يف .ضرعلا ةشاشل نيابتلا وأ ةءاضإلا دادعإ رييغت مدع ءاجرب ،كلذ دعب
.نفلك 6500 نوللا ةرارح دادعإ ىلإ لوحتتو sRGB عضو ءاهنإب ضرعلا ةشاش موقت

 :ىرخأ
.مدختسملل ةحارلا ريفوتل رايتلا دض وأ رايتلا عم USB سبقم ريفوت متي :USB سبقم

T

(TFT(thin film transistor (••••••••••• •••• •••••••)

 نحشلا نيزخت زاهجل لوحمك مدختسيو (a-Si) ةرولبتملا ريغ اكيليسلا نم روتسزنارتلا اذه عينصت متي ام ةداع
.طشن ططخمب ةيرولبلا ضرعلا ةشاش يف ةيعرف لسكب ةدحو لك لفسأ دجويو

 
U 

USB) Universal Serial Bus or USB •• •••••• •••••••• ••••• ) 

 قاطنلا ضرعو ليغشتلا جمانرب لثم) دراوملا اًيئاقلت USB ددحي .ةيفرطلا رتويبمكلا ةزهجأل يكذ سبقم
.مدختسملا نم لخدت نودب ةيرورضلا دراوملا ريفوت ىلع USB لمعي .ةيفرطلا ةزهجألل ةبولطملا (لقانلل يددرتلا

 ةزهجأ بيكرتل رتويبمكلا ةيواح عزن نم فوخلا -- "ةيواحلا قيض" ةلكشم ىلع بلغتلا ىلع USB دعاسي     ●
 ةزهجأ بيكرت دنع ةدقعملا (IRQ) ةعطاقملا بلط تادادعإ ليدعت نم دحلا ىلع USB لمعي امك .ةيفاضإ ةيفرط
 .ةديدج ةيفرط

 يف رتويبمكلا ةزهجأ لمع رصتقي فوس USB نودبو ."ذفنملا دنع لاصتالا فقوت" ىلإ USB يدؤي ال     ●
 يزاوتملا ذفنملاب دحاو يفاضإ زاهجو ،(مدوملاو سواملا ةداع) Com ذفنمب نيزاهجو ،ةدحاو ةعباط ىلع ةداعلا
 نم ديدعلا لصت .دحاو باعلأ عارذو (لاثملا ليبس ىلع ،ويديفلا اريماك وأ ةيئوضلا ةحساملا ) نسحملا
 ليغشت نكمي USB مادختسا لالخ نمو .موي لك قوسلا ىلإ طئاسولا ةددعتم تارتويبمكلل ةيفرطلا ةزهجألا
 .دحاو نآ يف رتويبمكلا ىلع زاهج 127 ىتح

 مث ديهمتلا ةداعإ مث ليصوتلا مث ليغشتلا فاقيإ ىلإ جاتحت نلو ."طشنلا ليصوتلاب" USB حمسي     ●
 .زاهجلا لصفل ةيسكع ةيلمعب مايقلا ىلإ ةجاح كانه سيلو .ةيفرطلا ةزهجألا تيبثتل دادعإلا ليغشت

 !ةيقيقح ليصوتو ليغشت ةيصاخ ىلإ مويلا "ليوطلا راظتنالاو ليصوتلا" ةلكشم USB لوح دقل ،راصتخاب

 يمقرلا روحملا

 .ماعلا يلسلستلا لقانلا ىلإ ةيفاضإ تاليصوت رفوي ماع يلسلست لقان زاهج وه

 يمقر روحم لكشلا حضوي .USB ـل ليغشتلاو ليصوتلا ةينب يف يساسألا رصنعلا يه ةيمقرلا رواحملا ربتعت
 دحلاو ةفلكتلا ضيفخت مث نمو مدختسملا روظنم نم USB ليصوت طيسبت ىلع ةيمقرلا رواحملا لمعت .يجذومن
.ديقعتلا نم
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درسملا

 طاقن ىلإ راشيو .USB ـل ةددعتملا ليصوتلا صئاصخ حيتت ثيح ةيكلس تالصوم ةيمقرلا رواحملا ربتعت
 .ةددعتم ليصوت طاقن ىلإ ةيدرفلا ليصوتلا ةطقن ليوحتب يمقر روحم لك موقي ثيح .ذفانملاب ليصوتلا
 .ةددعتم ةيمقر رواحم لسلست معدت ةينبلا نأ ركذلاب ريدج

 ذفانم نم ذفنم لك حمسي امنيب .فيضملا وحن يمقرلا روحملا ليصوتب رايتلا دض يمقرلا روحملا ذفنم موقي
 فاشتكالا ةيمقرلا رواحملل نكمي .ةفيظو وأ رخآ يمقر روحمب ليصوتلاب رايتلا عم ىرخألا يمقرلا روحملا
 نيكمت نكمي امك .رايتلا عم ةزهجألا ىلإ ةقاطلا عيزوت نيكمتو رايتلا عم ذفنم لك دنع لصفلاو ليصوتلاو
 ذفانملا لزع يمقرلا روحملل نكميو .ةضفخنم ةعرسب وأ ةلماك ةعرسب ءاوس ةدح ىلع رايتلا عم ذفنم لك ةئيهتو
 .ةعرسلا ةيلاع تاراشإلا نع ةعرسلا ةضفخنم

 راركتلا ةدحو نوكت .يمقرلا روحملا راركت ةدحوو يمقرلا روحملا يف مكحتلا ةدحو :نيأزج نم يمقرلا روحملا فلأتي
 يوتحيو .رايتلا عم ذفانملاو رايتلا دض ذفنملا نيب لوكوتورب لالخ نم هيف مكحتلا متي حاتفم نع ةرابع
 حامسلل ةهجاولا تالجس مكحتلا ةدحو رفوت .لاسرإلا فانئتسا/قيلعتو نييعتلا ةداعإل ةزهجأ معد ىلع اًضيأ
 روحملا ةئيهتب فيضملل مكحتلا رماوأو يمقرلا روحملاب ةصاخلا تالاحلا حمست .فيضملا نم/ىلإ لاصتالاب
 .اهيف مكحتلاو هب ةصاخلا ذفانملا ةبقارمو يمقرلا

زاهجلا

 ،ىوتسم ىندأ دنع .عجرملا قايس ىلع فوصوملا يلعفلا نايكلا دمتعي .ةمهم ذيفنتب موقي يدام وأ يقطنم نايك وه
 تانوكم نم ةعومجم ىلإ ريشي دق ،ىوتسم ىلعأ دنعو .ةركاذلا زاهج يف امك ،يدرف ةزهجأ نوكم ىلإ زاهجلا ريشي دق
 ىلإ ىوتسم ىلعأ دنع زاهجلا ريشي دقو .ماعلا يلسلستلا لقانلا ةهجاو زاهج لثم ،ةنيعم ةمهمب موقت يتلا ةزهجألا
 مدوم زاهج ،لاثملا ليبس ىلع ،ماعلا يلسلستلا لقانلاب لصتم نايك ةطساوب اهذيفنت متي يتلا ةمهملا
.ةيقطنم وأ ةنونعم وأ ةينورتكلإ وأ ةيدام ةزهجألا نوكت نأ نكمي .سكافلا/تانايبلا

 

 

 

رايتلا عم

 ثيحب يمقرلا روحملا ىلع اًذفنم رايتلا عم ذفنملا لثمي .فيضملا نع وأ فيضملا نم تانايبلا قفدت هاجتا
 لبقتست .يمقرلا روحملا نم رايتلا عم تانايب ةكرح ديلوتب موقيو فيضملا نع ةينورتكلإلا ةيحانلا نم ديعب
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درسملا

 .رايتلا دض تانايبلا ةكرح رايتلا عم ذفانملا

رايتلا دض

 ةيحانلا نم بيرق يمقرلا روحملا ىلع اًذفنم رايتلا دض ذفنملا لثمي .فيضملا وحن تانايبلا قفدت هاجتا
 دض ذفانملا لبقتست .يمقرلا روحملا نم رايتلا دض تانايب ةكرح ديلوتب موقيو فيضملا نم ةينورتكلإلا
.رايتلا عم تانايبلا ةكرح رايتلا

 

 ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

 
V 

Vertical refresh rate (•••• ••••••• ••••••) 

.ةيناث لك ةشاشلا ىلإ اهتباتك متت يتلا (ةلماكلا روصلا) تاراطإلا ددع وهو ،زترهلاب هنع ربعي

 

 ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع

 

z 
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ةعابطلاو ليمحتلا

  

       

 

 �  ةشاش ليغشت جمانرب تيبثت
(LCD) يرولبلا ضرعلا

 
� ةعابطلاو ليزنتلا تاميلعت

 

ةعابطلاو ليزنتلا

(LCD) يرولبلا ضرعلا ةشاش ليغشت جمانرب تيبثت

••••••• ••••••: 

 وأ Windows® Me وأ Windows® 2000 وأ Windows® 98 وأ Windows 95 ليغشت ماظنب لمعي رتويبمك زاهج     ●
Windows® XP وأ Windows® Vista ةثيدحلا تارادصإلا وأ

/يصخشلا بساحلا/) /PC/drivers/ :راسملا يف "inf/.icm/.cat." تاياهنلا تاذ ليغشتلا جمانرب تافلم نع ثحبا     ●
 (تالغشملا
 

 .تيبثتلا لبق "Readme.txt" فلم أرقا

 صاخلا كزاهج ةركاذ ىلع PDF تافلم ليزنت كنكمي امك .(.pdf) قيسنتب ليلدلا ةءارق رايتخا ةحفصلا هذه حيتت
 .كب صاخلا حفصتملا لالخ نم وأ Acrobat Reader جمانرب لالخ نم اهتعابطو اهضرع كنكمي َّمث نمو

 تيبثتل يلاتلا طابترالا ىلع طغضلا كنكميف ،كزاهج ىلع اًتبثم Adobe® Acrobat Reader جمانرب نكي مل اذإ امأ
.Apple Macintosh ةزهجأل Adobe® Acrobat Reader / يصخشلا بساحلل Adobe® Acrobat Reader .قيبطتلا

 صاخلا رتويبمكلا ىلع اًتبثم Adobe Acrobat Reader جمانرب كيدل نوكي نأ بجي ،(pdf. تافلم) تادنتسملا ضعب ضرعل
 Adobe تيبثت تاجلاعم نيمضت متي ،ةحارلا ريفوتل .أطخ ةلاسر ىقلتت فوس ،جمانربلا اذه تيبثت مدع ةلاح يف .كب
Acrobat Reader تيبثتل ،هاندأ كب ةصاخلا ةغللا قوف رقنا .طوغضملا صرقلا اذه ىلع هاندأ ةدرسملا تاغللاب Adobe Reader 
 معدو Adobe .pdf تافلم يف ثحبلا صئاصخ ىلع طقف يزيلجنإلا تيبثتلا جلاعم لمتشي :ةظحالم .كب ةصاخلا ةغللاب
 ىلع Adobe عقوم نم ،ةيفاضإلا صئاصخلا هذه نمضتت يتلا ،ىرخألا تاغلل تيبثتلا تاجلاعم ليزنت نكمي .لوصولا
 .بيولا

••••••• •••••••

:فلملا ليمحتل

/Windows® 95/98/ 2000/Me/XP ةمظنأ يمدختسمل ةبسنلاب) .رارمتسالا عم ةيلاتلا ةنوقيألا ىلع سواملا رزب طغضا .1
Vista نميألا سواملا رزب رقنلا يغبني) 

ليزنت 160E1.pdf

 وأ (مساب فدهلا ظفح) '...Save Target As' وأ (مساب طابترالا ظفح) '...Save Link As' رتخا ،رهظت يتلا ةمئاقلا نم .2
'Download Link to Disk' (صرقلا ىلإ طابترالا ليزنت).
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ةعابطلاو ليمحتلا

 'text' صنك هظفح نيب رايتخالا كنم بِلُط اذإ) (ظفح) 'Save' طغضا مث ،هب فلملا ظفح يف بغرت يذلا ناكملا ددح .3
.((ردصم) 'source' رتخاف ،'source' ردصمك وأ

 

••••••• •••••••:

:ليلدلا اذه ةعابطل

.اهجاتحت يتلا تاحفصلا عبط كنكمي ةعباطلا تاميلعت عابتا لالخ نمو ،ليلدلا فلم حتفا

 

ةحفصلا ىلعأ ىلإ ةدوع
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