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 - 1هام

•
تجنبالطرقعلىشاشةالعرض أوإسقاطهاأثناء
النقل.
التشغيل أو

 1 -1هام
يستخدم
إللكترونيالحالي أيشخص
المستخدم
يناسبدليل
قبل
بعناية
المستخدم هذا
شاشة .Philipsيجبقراءةدليل
يحتويعلىمعلومات
استخدامالشاشةالخاصةبك.حيث أنه
بتشغيلالشاشة.
تتعلق
مالحظات هامة

الصيانة
لحمايةالشاشة من َّ
تجنبالضغط
أيتلفمحتمل،
•
الشديدعلى لوحة .LCDوعندنقلالشاشة ،احرص
على إلمساك اإلطارالخاصبحملالشاشة التحمل
أصابعكعلى لوحة
الشاشة من اللوضعيدك أو
.LCD
بفصلالطاقة عنالشاشةفي حالة عدماستخدامها
•قم
لفترةطويلة من الزمن.
تنظيفها
افصلالطاقة عنشاشةالعرض إذا أردت
•
باستخدامقطعة قماشرطبة.يمكنمسحالشاشة
باستخدامقطعة قماشجافةعندفصلالطاقة عنها .ومع
ً
استخدام مادةمذيبةعضويةمثل
مطلقا
تجنب
ذلك،
لتنظيفشاشة
المعتمدةعلىألمونيا
السوائل
الكحول أو
العرض.
•
التلفالتامللجهاز ،ال
لتجنب مخاطرالصدمة أو
تُعرضشاشةالعرضألتربة أو المطر أوالمياه أو
بيئةشديدةالرطوبة.
في حالة حدوثبلللشاشةالعرض،قمبمسحها
•
نظيفةفيأسرعوقت ممكن.
باستخدامقطعة قماش
غريبة أومياهإلىشاشةالعرض،
في حالة دخول مادة
•
الفوروفصلسلكالطاقة.
التشغيلعلى
فبرجاءإيقاف
الغريبة أوالمياه،ثمقم
بعدذلك،قمبإزالة المادة
الصيانة.
بإرسالهاإلى مركز
استخدامالشاشةفي أماكنمعرضة
بتخزين أو
تقم
•ال
الشديدة.
المباشر أوالبرودة
للحرارة أوضوءالشمس
الحفاظعلىأفضل أداءلشاشةالعرض
• من أجل
استخدامشاشة
فترةممكنة،برجاء
واستخدامها ألطول
تقع ضمننطاقات درجةالحرارة
العرضفي أماكن
التالية.
والرطوبة
• درجةالحرارة 40 - 0 :درجةمئوية95 - 32 ،
فهرينهيت
درجة
نسبية
الرطوبة :من 20إلى %80رطوبة
•
التوقف
بتنشيطبرنامجشاشة
تقومدائ ًما
• هام:يجب أن
تنشيط
تتركالشاشة المراقبة .البد دو ًما من
عندما
بشكل دوري إذاكانتالشاشة
لتحديثالشاشة
تطبيق
يتغير.قديؤديالعرض
ثابت ال
ستعرضمحتوى
الثابتةإلى
الساكنة أو
للصور
لفترةزمنيةممتدة
المستمر
اإلجهاد"،الذييعرف ً
أيضابـ"الصورةلالحقة" أو
المخفية".
"الصورة

التعامل مع
يتم
يكون ضمان Philipsساريًاشريطة أن
بشكل الئمفيالغرضالمصنوع ألجله،وذلكحسب
المنتج
ٍ
فاتورة
تقديمأصل
التشغيلالخاصةبهوبنا ًءعلى
تعليمات
تاريخالشراءواسم
الدفع موضحً اعليه
الشراء أوإيصال
بالمنتج.
الوكيلوالطرازورقمإلنتاجالخاص

حتياطات األمان والصيانة
1 1 11
تحذيرات
استخدامعناصرتحكم أوعملياتضبط أو
قديؤدي
التعرض
المستندإلى
إجراءات الفالمحددةفي هذا
ميكانيكية.
كهربائية و/أو مخاطر
لصدمة أو مخاطر
واستخدام
توصيل
التعليماتعند
واتباع هذه
برجاءقراءة
بالكمبيوتر:
شاشةالعرضالخاصة
التشغيل
بعي ًدا عنأشعةالشمس
الحفاظعلىالشاشة
•يرجى
وبعي ًدا عن أي
القوية
المباشرة وعن ألضواءالساطعة
لفترةطويلة لهذاالنوع
فالتعرض
مصدر حرارة آخر.
وتلفها.
تغيرلونالشاشة
البيئةقديؤديإلى
من
التهوية
فتحات
يسقطفي
•قمبإزالة أيجسميمكن أن
إللكترونيةلشاشة
الصحيح ألجهزة
التبريد
أويمنع
العرض.
الهيكل.
التهويةالموجودةعلى
فتحات
تقمبسد
•ال
تثبيتشاشةالعرض ،احرصعلى أنيكون
•عند
الوصولإلىمقبسوقابسالطاقةميسورً ا.
تشغيلشاشةالعرض من اللفصلكبل
•إذاتمإيقاف
المستمر،انتظر مدة 6ثوان
التيار
الطاقة أوسلك طاقة
المستمر من
التيار
توصيلكبلالطاقة أوسلك طاقة
قبل
التشغيلالعادي.
أجل
توفرهشركة
المعتمدالذي
استخدامسلكالطاقة
•برجاء
Philipsفيكافةألوقات.في حالةضياعسلك
الطاقة،برجاءالتصالبمركز الخدمةالمحليلديك.
(برجاءالرجوعإلى مركز االستعالمالخاصبخدمة
لعمالء)
•
عنيفة أو صدمةشديدةأثناء
تعريضالشاشة لهزة
تجنب
التشغيل.

يعتبر كل من اإلجهاد" أو"الصورةلالحقة" أو
تكنولوجيا
المعروفةفي
المخفية" من الظواهر
"الصور
تختفي ظاهرة
لوحات .LCDفي معظملحاالت،
1

 - 1هام

المخفية"
اإلجهاد" أو"الصورةلالحقة" أو"الصور
تشغيل
يتمإيقاف
فترةزمنيةبعد أن
تدريجيعبر
بشكل
الطاقة.
تحذير
بصفة
تحديثالشاشة
تنشيطشاشةمؤقتة أو
قديؤدي عدم
تختفي اليمكن
دوريةإلى ظهور أعراضخطيرةلن
بعدية"
صالحهامثل"احتراقالشاشة" أو ظهور"صورة
ليست
السابق ذكرها
أو"صورظلية"،عل ًمابأن ألضرار
مشمولةفيالضمان.

ألوصاف التوضيحية
1 1 11
التوضيحية
التالية االصطالحات
الفرعية
تُوضحألقسام
الدليل.
المستخدمةفي هذا
لمالحظات والتنبيهات والتحذيرات
نصيةمصحوبةبرمز
الدليل،توجدبعض أجزاء
في هذا
تحتوي هذه ألجزاءعلى
ومطبوعةبخطعريض أومائل.
ويتماستخدامها كمايلي:
والتحذيرات.
والتنبيهات
لمالحظات
الحظة
وتلميحاتتساعدكعلى
يشير هذا الرمزإلىمعلومات هامة
الكمبيوترلديك.
الستخدامألمثل لجهاز

الخدمة
فتح غطاءالشاشة البواسطة موظف الخدمة
ينبغي
•ال
المؤهل.
الصيانة أو
احتياجإلىأية أوراق إلجراء
•إذا كان هناك
التكامل،برجاءالتصالبمركز الخدمةالمحليلديك.
(برجاءالرجوعإلىفصل "مركز االستعالم")

تنبيه
تجنبتلف
كيفية
تطلعكعلى
يشير هذا الرمزإلىمعلومات
للبيانات.
فقد
محتملللجهاز أو

النقل،برجاءالرجوعإلى
•لالطالععلىمعلومات
الفنية".
"المواصفات

تحذير
وتطلعك
يشير هذا الرمزإلىاحتمال حدوثإصابةجسدية
المشكلة.
تجنب
كيفية
على

السيارة/الشاحنةتحتضوء
تتركشاشةالعرضفي
•ال
المباشر.
الشمس

بديلةوقد التكون
تنسيقات
التحذيراتفي
قدتظهربعض
مصحوبةبرمز.فيمثل هذهلحاالت،تكونطريقةالعرض
المعنية.
التنظيمية
للتحذير مناختصاص الجهة
الخاص

الحظة
بشكل
فني الخدمة إذاكانتشاشةالعرض التعمل
استشر
صحيح ،أو إذاكنتغيرمتأكد من إلجراء لالزماتخاذهبعد
الدليل.
التشغيلالواردةفي هذا
تعليمات
اتباع

2

 هام- 1

التخلص من المنتج ومواد التغليف
3-1

Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives to optimize
the environmental performance of the
organization's product, service and
activities.

WEEE

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
innational take-back initiatives and
recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and
related packaging material( in accordance
with all Environmental Laws and taking
back program with the contractor
company.

This marking on the product or on its This
marking on the product or on its packaging
illustrates that, under European Directive
2012/19/EU 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
the waste disposal organization
that serves your household or the store at
which you purchased the product.

Your display is manufactured with high
quality materials and components which
can be recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit

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.

http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html

All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable into
mono materials.
out about the local regulations
Please
on how to dispose of your old monitor and
packing from your sales representative.
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إعداد الشاشة2-

تركيب حامل القاعدة
بحيثيكون الوجه ألسفلعلىسطح أملس
ضعالشاشة1 -1
.تلفها
وناعم معالحرصعلىتجنب خدشالشاشة أو

إعداد الشاشة
2 -2

بالشاشةإلى أن
 إزاحة عمودالقاعدة/ بتركيب
قم2 -2
. .تثبيتهافي موضعها
يصدر صوتطقطقةيدلعلى

التركيب
2 2 22
لعبوة
محتويات ا
203V5

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Quick

Start

بكلتايديكوقمبإدخال حامل
امسك حاملقاعدةالشاشة3 -3
.القاعدةبإحكامفي عمودالقاعدة

使用

前请阅读使用说明
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2-إعداد الشاشة

تشغيل الشاشة
2 2 22

اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
203V5LSB/203V5LSU/203V5LSB2/
203V5LSB26/203V5LSU2

منظر أمامي لوصف المنتج

D-SUB

AC IN

3

دخل طاقة التيار المتردد
إدخال VGA
قفل  Kensingtonضد السرقة

or

203V5LHSB2
لشاشة
عروضة على ا
وصف البيانات الم
ما هي البيانات المعروضة على الشاشة ()OSD؟

4

البياناتالمعروضةعلىالشاشة ()OSDميزة
تعتبر
تتيح
موجودةفيجميعشاشات  LCDمن  .Philipsوهي
تحديدالوظائف
النهائيضبط أداءالشاشة أو
للمستخدم
البياناتالمعروضة
لشاشاتالعرضمباشر ًة من الل إطار
توضيح واجهةشاشةالعرضسهلة
يتم
علىالشاشة.
الستخدامأدناه:

دﺧﻞ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﺮ دد
إدﺧﺎل VGA
إدﺧﺎل HDMI
 4ﻗﻔﻞ  Kensingtonﺿﺪ اﻟﺴﺮﻗﺔ

203V5LHSB2:

لتوصيل بالكمبيوتر
بتوصيلسلكالطاقةبمؤخرةالشاشةبإحكام.
1 -1قم

تشغيلها.
تشغيلالشاشةوإيقاف

بفصلكبلالطاقة.
الكمبيوتروقم
تشغيل
بإيقاف
2 -2قم

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺼﺪر دﺧﻞ اﻹﺷﺎرة.

الفيديو
بتوصيلكبل إشارةالشاشةفي موصل
3 -3قم
الكمبيوتر.
الموجودبمؤخرة

ضبطمستوىالسطوع.

بالكمبيوتروالشاشةفي
بتوصيلسلكالطاقةالخاص
4 -4قم
مأخذقريب.

التباين.
ضبطمستوي

يستدلعلى صحة
الكمبيوتروالشاشة.
بتشغيل
5 -5قم
التركيب من الل ظهور صورةعلىالشاشة.

تلقائيًا.
ضبطالشاشة
ضبطاللغة.
إظهارالمعلومات.
الخروج منقائمةالمعلوماتالمعروضةعلى
الشاشة.
5

2-إعداد الشاشة

قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة
كيف تع ّد
ل
بالضغط على مفتاح واحد؟

قائمة البيانات المعروضة على الشاشة ()OSD

أسفلاللوحة ألماميةلشاشة
المفتاحالموجود
.يوفر
1
التحكمفي
المستخدم من
العرضوظائف مزدوجةتمكن
تشغيلها وإعدادقائمةالمعلومات
تشغيلالطاقةوإيقاف
المعروضةعلىالشاشة.

للبياناتالمعروضةعلىالشاشة.
فيمايلي منظر شامل
التعرف
استخدام هذاالمنظركمرجع إذا أردت
يمكنك
المختلفةبعدذلك.
الضبط
بمفردكعلىعمليات
Main menu

Power off
VGA
Input
(available for
)HDMI (available for selective models
)selective models

المفتاح
بالضغطعلى
الشاشة
بتشغيل
قم
.2
أسفلها مرة واحدة.
الموجود
أسفلاللوحة
المفتاحالموجود
اضغط آلنعلى
.3
للشاشةللدخولإلىقائمةالمعلوماتالمعروضة
ألمامية
علىالشاشة.

0~100

Brightness

0~100

Contrast
Auto

English，German，Spanish，Greek，
French，Italian，Hungarian，Dutch，
Portuguese，Português do Brazil，
Russian，Polish，Swedish，Finnish，
Türkçe，Czech，Ukrainian，S. Chinese，
T.Chinese，Japaness，Korean

203V5LHSB2:

Language

Information

بالضغط
تحديد أي منالوظائف
يمكنك آلن
.4
المربع ألزرق
سيتيحلك
السفلي.
السريععلىالزر
المتكرر
يمكنك
بالضغطعليه.
المفتاحالذيقمت
الصحيحإلى
النتقال
المربع ألزرقالخيار المراد
السفلي ما إنيظلل
تحريرالزر
تستخدم عادةفي
التحديد هودائرةأحادية
اختياره .الحظ أن
القائمة.
النتقالإلىاتجاه واحدوالعودةإلىبداية

Exit

المربع ألزرق ً
التي
الوظيفة
ثابتاعلى
يظل
.5
الوظيفة الث
أيقونة
ثوانثمتومض
تمتحديدها لمدة الث
ٍ
الطبقةألولى منطبقات
لتأكيدالخيار الظاهرعلى
مرات
تنشيطها.
قائمةالمعلوماتالمعروضةعلىالشاشة ومنثم
المفضلة؛يرجىالضغطعلى
لتحديداللغة
.6
واختيار الرمز " "Globeمنقائمةالمعلومات
السفلي
الزر
تنشيطها.ستظهر عدة
المعروضةعلىالشاشة ومنثم
السفلي مرة
القائمة.اضغطعلىالزر
خياراتللغةعلى
وتنشيطترك
تحديد
سيتم
واستعرضاللغاتالمتاحة.
أخرى
المربع ألزرقللغة المراداختيارها.
والتباين؛يرجىالضغط
لتعديل درجةالسطوع
.7
وتنشيطه.اضغط
العنصر
اختيار
السفليثم
المفتاح
على
التحديد
للضبط .الحظ أن
السفلي مرة أخرى
المفتاح
على
النتقالإلىاتجاه واحد
تستخدم عادةفي
هودائرةأحادية
القائمة.
والعودةإلىبداية
6
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إزالة القاعدة وحاملها
2 2 22

عالم خاص بالدقة
للحصولعلىأفضل أداءحسبدقتها
تصميم هذهالشاشة
تم
تشغيل
يتم
ألصلية900 × 1600 ،عند 60هرتز .عندما
تنبيهعلىالشاشة:
يتم عرض
مختلفة،
الشاشةعند دقة
للحصولعلى
استخدم دقة 900 × 1600عند 60هرتز
النتائج.
أفضل

إزالة حالم القاعدة
اتباع إلرشادات
بفكقاعدةالشاشة،يرجى
قبلالبدء
لتجنب أيتلف أوإصابةمحتملة.
الموجودةأدناه
بحيثيكون الوجه ألسفلعلىسطح أملس
1 -1ضعالشاشة
تلفها.
معالحرصعلىتجنب خدشالشاشة أو

لحركية
الوظائف ا
الميل

بعي ًدا عن
لفصل حاملالقاعدة
القفل
2 -2اضغطمشابك
عمودالقاعدة.
1

فك عمودالقاعدة.
3 -3

2
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2-إعداد الشاشة

الحظة
متوافقبمقاس
التثبيت VESA
تقبل هذهالشاشة واجهةسناد
 100مم ×  100مم.

100mm

100mm

تحذير
التلفزيونمعتمد من
تعليق
فقط مع رف
الستخدام
أندررايترز البوراتوريز ()ULبوزن/حملأدنى  3.5كجم.
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المواصفات الفنية
4
-

المواصفات الفنية
4 -4
الصور/العرض

نوع لوحة الشاشة
اإلضاءة الخلفية
حجم اللوحة
SmartContrast
النسبة الباعية
(النموذجي)
التباين
معدل
البكسل
عرض
الستجابة(النموذجي)
وقت
للدقة
الحدألقصى
زاويةالعرض
ألوانالعرض
التجديدالرأسي
معدل
ألفقي
التردد
sRGB
التصال
إشارة إلدخال
إشارة إلدخال
لمالءمة
للمستخدم
لمالءمة

TFT-LCD
W-LEDLED
system
W-LED
system
تقنية
عرض  19.5بوصة ( 49.4سم)
10000000:1
9:16
 0.26 ×600:1مم
0.26
5ثواني )(GtG
900 × 1600عند 60هرتز
(أفقي)  50 /درجة(رأسي)عند 10 >C/R
 90درجة
16.7مليون
كيلوهرتز
كيلوهرتز – 76
56
كيلوهرتز
كيلوهرتز – 83
30
نعم
(تناظري) );(203V5LSB/203V5LSU/203V5LSB26/203V5LSB2/203V5LSU2
VGA
)HDMI(203V5LHSB2

منفصلة ،مزامنةعند وجوداللون ألخضر
مزامنة

والهولندية
والفرنسيةاإليطاليةوالمجرية
واليونانية
اإلسبانية
إلنجليزيةاأللمانية
البياناتالمعروضةعلى
لغات
والتركية
والفنلندية
والسويدية
والبولندية
والروسية
البرازيلية
والبرتغالية
والبرتغالية
الشاشة ()OSD
والكورية.
واليابانية
التقليدية
والصينية
المبسطة
والصينية
والتشيكيةاألوكرانية
 100 × 100مم
الفيزا
مبلغ
قفل Kensington
ميزات لمالءمة ألخرى
DDC/CI, sRGB,
Windows
8/ Windows
7/Vista/XP,
DDC/CI,
sRGB, Windows
8/ Windows
7, Mac
Mac OSX,
OSX
والتشغيل
التوصيل
توافق
الحامل
الميل
الطاقة
التشغيل
وضع
السكوناالستعداد)
وضع
التشغيل
إيقاف
التشغيل
مؤشرمصباح
مصدرالطاقة

10+ / 3)203V5LSB2//203V5LSB26203V5LSU2:16.18W(typ.),16.71W(max
)203V5LSB/203V5LSU: 18.29W（typ.),18.98W（max
)203V5LHSB2: 17.69W(typ.),18.46W(max.

 0.5وات
 0,5وات
أبيض(وميض)
الستعداد/السكون:
أبيض،وضع
التشغيل:
وضع
تيارمتردد60-50 ،هرتز
فولت
مدمج240-100 ،
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المواصفات الفنية
4
-

ألبعاد
المنتج بالحامل (العرض × االرتفاع × البعد)
المنتج بدون الحامل (العرض × االرتفاع × البعد)
الوزن
المنتج بالحامل
المنتج بدون الحامل
التغليف
المنتج مع

 169 × 345 × 465مم
 48 × 282 × 465مم
 2,33كجم (تقنية (LED
 2,03كجم (تقنية (LED
(تقنية )LED
 3,23كجم

ظروف التشغيل
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
الرطوبة النسبية (التشغيل)
الضغط الجوي (التشغيل)
نطاق درجات الحرارة (بدون تشغيل)
الرطوبة النسبية
(بدون تشغيل)
الضغط الجوي
الظروف البيئية
تقييد الموادالخطرة)
( ROHS
التغليف
) Energy Star
التوافق والمعايير
التنظيمية
الموافقات
الحاوية
اللون
التشطيب

من  0درجة مئوية إلى  40درجة مئوية
 %20إلى %80
 700حتى  1060مائة باسكال
 20درجة مئوية إلى  60درجة مئوية %10إلى %90
 500حتى  1060مائة باسكال
نعم
التدوير
%100قابل إلعادة
نعم
,
CE Mark, FCC Class B, CU, ETL,ISO9241-307,
SASO, EPA,CB, PSB, KUCAS, TBS CoC
أسود
النسيج
ملمس

الحظة
تيب.
تخضع هذه البيانات للتغير دون إشعار مسبق .انتقل إلى  www.philips.com/supportلتنزيل أحدث إصدار منالك
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المواصفات الفنية
4
-

لدقة وأوضاع اإلعداد المسبق
4 4 44
أقصى دقة
900 × 1600عند 60هرتز
التردد الرأسي
(هرتز)

الدقة

لتردد األفقي
(كيلو هرتز)

70.09
59.94
66.67
72.81
75.00
60.32
75.00
60.00
75.03
59.86

400 × 720
480 × 640
480 × 640
480 × 640
480 × 640
600 × 800
600 × 800
768 × 1024
768 × 1024
720 × 1280

31.47
31.47
35.00
37.86
37.50
37.88
46.88
48.36
60.02
44.77

60.02
75.03
60

1024 × 1280
1024 × 1280
900 × 1600

63.89
79.98
60

الحظة
بشكلأفضلفي دقة
شاشتكتعمل
يرجى الحظة أن
وللحصول
ألصلية 900×1600في 60هرتز.
العرض
توصيات دقةالعرض
اتباع
علىأفضل جودة عرض،يرجى
هذه.

18

-5إدارة الطاقة

5 -5إدارة الطاقة

203V5LHSB2
تعريف إدارة الطاقة

الكمبيوتر
مثبتعلى
إذا كانلديكبطاقة عرض أوبرنامج
تستطيع
فعندئذ
متوافق مع ،VESA DPM
الخاصبك
للطاقة عندما التكونقيد
تقليلستهالكها
تلقائيًا
الشاشة
المفاتيح
اكتشاف إدخالبواسطة لوحة
الستخدام.في حالة
"تنشيط"الشاشة
سيتم
أو الماوس أو أي جهاز إدخال آخر،
التاليستهالكالطاقة
تلقائي.يوضحالجدول
بشكل
للطاقة:
التلقائي
التوفير
بميزة
اإلشاراتالخاصة

تعريف إدارةالطاقة
المزامنة المزامنة
وضع
الفيديو
ألفقية الرأسية
VESA

لون إلضاءة

 15.8وات
تنشيط

(نموذجي،).

تشغيل

نعم

نعم

السكون إيقاف
وضع
االستعداد)التشغيل

ال

ال

 0.5وات (عادي)

إيقاف
التشغيل
إيقاف
التشغيل

-

-

التشغيل
 0.5وات (عادي) إيقاف

 16.71وات

أبيض

(بحدأقصى)
أبيض
(وميض)

203V5LSB/203V5LSU
تعريف إدارة الطاقة
وضع
VESA

المزامنة المزامنة
الفيديو
ألفقية الرأسية

الطاقة المستخدمة

لون اإلضاءة

)18.29W（typ.
تشغيل

نعم

نعم

）18.98W（max

أبيض

وضع السكون إيقاف
(االستعداد)التشغيل

ال

ال

 0.5وات (عادي)

أبيض
(وميض)

إيقاف
إيقاف التشغيل
التشغيل

-

-

 0.5وات (عادي)

إيقاف التشغيل

تنشيط

تنشيط

)17.69W（typ.

203V5LSB2/203V5LSB26/203V5LSU2
)(Analog only

المستخدمة
الطاقة

وضع
VESA

الفيديو

المزامنة المزامنة
األفقية الرأسية

الطاقة المستخدمة

لون اإلضاءة

لقياسستهالكالطاقة لهذه
التالية
استخدامالخطوات
ويتم
لشاشة.
الطبيعية900 × 1600 :
الدقة
•
التباين%50 :
•
•
100%
الحظة
للتغير دونإشعارمسبق.
البيانات
تخضع هذه
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تشغيل

نعم

نعم

）18.46W（max

أبيض

وضع السكون إيقاف
(االستعداد)التشغيل

ال

ال

 0.5وات (عادي)

أبيض
(وميض)

إيقاف
إيقاف التشغيل
التشغيل

-

-

 0.5وات (عادي)

إيقاف التشغيل
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7 -7دمة العمالء والضمان
عيوب البكسل في الشاشات المسطحة
نهج 7 777
من Philips
بأعلى جودة.
تقديممنتجات
تسعى  Philipsجاهدةإلى
التصنيع
وتستخدمالشركة مجموعة منأفضلعمليات
تطبقمراقبة صارمةللجودة .مع
المتقدمةفيالصناعة كما
البكسل أو
تجنبعيوب
ذلك،فيبعضألحيان اليمكن
الشاشات
المستخدمةفي
الفرعيفيلوحات TFT
البكسل
المسطحة .اليمكن أليمصنع ضمان أنكافةاللوحات
البكسل ،ال أنشركة Philips
ستكونخالية منعيوب
توفرضما ً
استبدالأيةشاشةبها عددغير
نابشأن صالح أو
العيوببموجبالضمان.يوضح هذاإلشعار
مقبول من
العيوب
مستويات
البكسلويحدد
المختلفة منعيوب
ألنواع
معاييرألهلية
المنتج
يستوفي هذا
المقبولةلكلنوع.ولكي
يتجاوز
الستبدالبموجبالضمان،يجب أن
لإلصالح أو
المستويات
البكسلعلى لوحة  TFTهذه
عددعيوب
النسبةألقل من
تعتبر
سبيلالمثال ،ال
المقبولة.على
عيبًا .الوة
الفرعيعلىالشاشة
البكسل
 %0.0004من
معايير جودةأعلى ألنواع
تضع Philips
علىذلك،
والتييمكن
البكسل
معينة أو لمجموعاتمعينة منعيوب
الحظتهاأكثر منعيوب أخرى.يُ
عتبر هذاالنهجصالحً ا
علىمستوىالعالم.

أنواع عيوب البكسل
مختلفةعلى
بأشكال
الفرعي
والبكسل
البكسل
تظهرعيوب
البكسلوأنواععديدة من
فئتان منعيوب
الشاشة .وهناك
فئة.
الفرعيبكل
البكسل
عيوب
عيوب النقطة الساطعة
بكسل أو
النقطةالساطعةعلىهيئة وحدات
تظهرعيوب
التشغيل".
بصفة دائمة أو"قيد
مضيئة
فرعية
بكسل
وحدات
بكسل
النقطةالساطعةعبارة عن وحدة
بعبارة أخرى،تكون
مضيئةعلىالشاشةعند عرض نموذجمعتم .هناك
فرعية
النقطةالساطعة.
الثةأنواع منعيوب

باللون ألحمر أو ألخضر أو
فرعية
بكسل
إضاءة وحدة
ألزرق.

بكسل
صب
صب
صب
بكسل َ
بكسل َ
َ

متجاورتين:
فرعيتين
بكسل
إضاءةوحدتي
بنفسجي
	-أحمر  +أزرق =
	-أحمر +أخضر =أصفر
فاتح)
	-أخضر  +أزرق =كايان (أزرق

بكسل

وحدات البكسل والبكسل الفرعي
البكسل أوعنصرالصورة من الث وحدات
تتألف وحدة
ألساسية ألحمر األخضر
فرعية منأللوان
بكسل
وتتكونالصورةالواحدة من عدد من وحدات
األزرق.
الفرعيةلوحدة
البكسل
البكسل.عند إضاءةكافة وحدات
الفرعيةالملونة م ًعا
البكسللثالث
بكسل،تظهر وحدات
بيضاء .وعندماتكونجميعهامعتمة،
بكسل واحدة
كوحدة
الفرعيةالملونة م ًعا كوحدة
البكسللثالث
تظهر وحدات
التوليفات ألخرى من وحدات
بكسل واحدةسوداء .أما
بكسل
فتظهر كوحدات
المضيئةوالمعتمة
الفرعية
البكسل
فردية أللوان أخرى.

بكسل
فرعيةمتجاورة (وحدة
بكسل
إضاءة الث وحدات
بيضاء).
واحدة
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الحظة
النقطةالساطعةالحمراء أوالزرقاء
يجب أنيكونسطوع
بينمايجب أنيكون
النقاطالمجاورة
زائ ًدا عن  %50من
النقطةالساطعةالخضراءزائ ًدا عن 30فيالمائة
سطوع
النقاطالمجاورة.
من

تقارب عيوب البكسل
نفسالنوع
الفرعي من
والبكسل
البكسل
نظرً ا ألنعيوب
القريبة منعيب آخرتكونأكثر الحظة،تحددشركة
البكسل.
بتقاربعيوب
التسامحالخاصة
Philipsقيم

عيوب النقطة المعتمة
بكسل أو
النقطةالمعتمةعلىهيئة وحدات
تظهرعيوب
"متوقفة عن
بصفة دائمة أو
فرعيةمعتمة
بكسل
وحدات
بمثابة وحدة
النقطةالمعتمة
بعبارة أخرى،تكون
التشغيل".
فاتح.
منطفئةعلىالشاشةعند عرض نموذج
فرعية
بكسل
النقطةالمعتمة.
وهذه هيعيوب
قيم تسامح عيوب البكسل
معاييرألهلية لإلصالح أو
المنتجات
يستوفي أحد
لكي
فترةالضمان،يجب أن
البكسلأثناء
بسببعيوب
الستبدال
تحتوي لوحة TFTالموجودةفيشاشة Philipsالمسطحة
التسامح
تتجاوزقيم
بكسلفرعي
بكسل أو
علىعيوب
التالي.
المسردةفيالجدول

عيوب النقطة الساطعة
فرعية واحدة
بكسل
إضاءة وحدة
متجاورتين
فرعيتين
بكسل
إضاءةوحدتي
بكسل واحدة)
فرعيةمتجاورة (وحدة
بكسل
إضاءة الث وحدات
عيبينقطةساطعة*
بين
المسافة
بكافة ألنواع
النقطةالساطعة
إجماليعيوب

المستوى المقبول
3
1
0
أقل من  15ملم
3

عيوب النقطة المعتمة
فرعيةمعتمة واحدة
بكسل
وحدة
فرعيةمتجاورةمعتمة
بكسل
 2وحدات
فرعيةمتجاورةمعتمة
بكسل
 3وحدات
عيبينقطةمعتمة*
بين
المسافة
بكافة ألنواع
النقطةالمعتمة
إجماليعيوب

المستوى المقبول
 5أوأقل
 2أوأقل
0
أقل من  15ملم
 5أوأقل
المستوى المقبول
 5أوأقل

إجمالي عيوب النقطة
بكافة ألنواع
النقطةالساطعة أوالمعتمة
إجماليعيوب
الحظة
بكسلفرعيمتجاور = 1عيبنقطة
 11 -1أو 2عيب

التوافق
اختبار
والتحليل وطرق
المثلى
المقاييس
لمعايير(:ISO9241-307متطلب
 2 -2هذهالشاشة ISO9241-307ومطابقة
إللكترونية)
لشاشاتالعرض
للمعايرة
العالمية
وضعتهالمنظمة
النسخة ألحدث منمعيار ISO13406المعروفوقد
يعتبرمعيار  307-ISO9241هو
3 -3
األيزو)في13-11-2008 :
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7 777دمة العمالء والضمان
بزيارةموقعالويب
التفضل
منطقتك،يرجى
الساريةعلى
ومتطلباتالدعمإلضافي
تغطيةالضمان
لمعلومات
للتفاصيل أواتصلبمركز خدمة مالء Philipsالمحلي.
www.philips.com/support
تقديم مجموعة خدمة خارجالضمان من الل مركز الخدمة
يتم
فترةالضمانالعامة،
تمديد
لتمديدالضمان ،إذاكنتترغبفي
لدينا.
المعتمد
تاريخالشراءألصلي .الل
التأكد منشراء الخدمة الل 30يو ًما من
الستفادة من هذه الخدمة،يرجى
إذاكنتترغبفي
ً
التكاليف
سؤوال عنجميع
المستخدمسوفيكون
تتضمن الخدمةالتقاط إلصالح وخدمة إلعادة ،ال أن
فترةالضمانالممتدة،
المستحقة.
ً
لوال
فإنناسوفنجد
تمديدالضمانالمقدمة،
المطلوبةفي إطار مجموعة
تنفيذ اإلصالحات
المعتمد من
يتمكنشريك الخدمة
إذالم
بالنسبةلك ،إذا كانذلكممك ً
اشتريتها.
التي
فترةالضمانالممتدة
نا،وحتى
بديلة
المستهلك)لمزيد من
لدينا أو مركزالتصالالمحلي (عنطريقرقم خدمة
يرجىالتصالبمندوب خدمة مالء Philips
التفاصيل.
رقم مركز خدمة مالء  Philipsمدرجأدناه.
قياسية
فترة ضمان
•
محلية
تعتمدعلىالمناطق
•
المختلفة

فترةالضمان
•إجمالي

فترة ضمانممتدة
•
• +عام واحد

قياسيةمحلية 1+
فترة ضمان
•

• 2 +عامان

قياسيةمحلية 2+
فترة ضمان
•
قياسيةمحلية 3+
فترة ضمان
•

• 3 +عامان
**مطلوبدليلالشراءألصلي وضمانالشراءالممتد.

Note
Please refer to Important Information manual for regional service hotline, which is
available on the Philips website support page.
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ستكشاف األخطاء و إصالحها واألسئلة المتداولة
8

تكشاف األخطاء و إصالحها
8 -8
األسئلة المتداولة
تكشاف المشكالت وإصالحها
8 8 88

البياناتالمعروضةعلى
ضبطيدوية من اللقائمة
الشاشة (.)OSD
الحظة
للتطبيقفيوضع DVI
قابلة
تلقائيغير
الوظيفة
تعتبر
الرقميحيث إنهاغيرضرورية.
المات ظاهرة للدخان أو الشرارة.
بتنفيذ أي خطوات الستكشاف ألخطاء
•التقم
إصالحها

المستخدم
يستطيع
التي
الصفحة معلمشكالت
تتعامل هذه
بتجربة
تقوم
المشكلةبعد أن
تصحيحها.في حالةاستمرار
بممثل خدمة مالء .Philips
هذهالحلول،اتصل

الرئيسي
بقطعاتصالالشاشة عن مصدرالطاقة
•قم
فوراًسالمتك

الشائعة
لمشكالت
ال صورة (ضوء LEDغير مضاء)
توصيلسلكالطاقةفيمنفذ إخراجالطاقة
•تأكد من
للشاشة.
الخلفية
وفياللوحة
• ً
وال،تأكد من أن زرالطاقة الموجودعلىاللوحة
للشاشة موجودفيالوضع
ألمامية
لتحويلهإلى
التشغيل)،ثماضغطعليه
"("OFFإيقاف
(تشغيل).
الوضع ""ON

بشكلفوري.
اتصلبمندوب خدمة مالء Philips
•
بالصور
المتعلقة
لمشكالت
الصورة ليست مركزية
الوظيفة ""AUTO
باستخدام
اضبطوضعالصورة
•
للبيانات
الرئيسية
التحكم
(تلقائي) ضمنعناصر
المعروضةعلىالشاشة (.)OSD
باستخدام
بضبطموضعالصورة
•قم
(المرحلة/الساعة) من
Phase/Clock
 Setupاإلعداد) ضمنعناصرتحكمقائمة .OSD
فقط.
يصلح هذا ألمرفيوضع VGA

ال صورة (مصباح التشغيل غير مضاء)
الكمبيوترالخاصبك.
تشغيل
•تأكد من
بشكلصحيحإلى
توصيلكبل إلشارة
•تأكد من
الكمبيوترالخاصبك.
بكبلالشاشةعلى
مثنية
•تأكد من عدم وجود أي عُقد
تبدال
فقمباس
التوصيل .إذاكانتإلجابةنعم،
جانب
الكبل.

الصورة تهتز على الشاشة
بشكلصحيح
•تأكد من أنكبل إلشارةمتصلبأمان
الكمبيوتر.
إلى لوحةالرسومات أو

التشغيل
"توفيرالطاقة"قيد
•قدتكونميزة

ظهور وميض رأسي

الشاشة تقول
Attention

(تلقائي)
الوظيفة ""AUTO
باستخدام
اضبطالصورة
•
للبياناتالمعروضة
الرئيسية
التحكم
ضمنعناصر
علىالشاشة (.)OSD

Check cable connection

بشكلصحيحإلى
توصيلكبلالشاشة
•تأكد من
الكمبيوترالخاصبك( .راجع ً
التشغيل
أيضا"دليل
السريع").
لتتحقق مما إذا كانكبلشاشةالعرضبه عُقد
افحص
•
مثنية أم ال.
الكمبيوترالخاصبك.
تشغيل
•تأكد من

باستخدام
الرأسية
بالقضاءعلى الشرطة
•قم
(المرحلة/الساعة) من
Phase\Clock
 Setupاإلعداد) ضمنعناصرتحكمقائمة .OSD
فقط.
يصلح هذا ألمرفيوضع VGA
ظهور وميض أفقي

(تلقائي) ال يعمل
الزر AUTO
التماثلي.
"تلقائي"فيوضع VGA
الوظيفة
تطبيق
يتم
•
تنفيذعمليات
يمكنك
فعندئذ
النتيجةمرضية،
إذالمتكن

(تلقائي)
الوظيفة ""AUTO
باستخدام
اضبطالصورة
•
للبياناتالمعروضة
الرئيسية
التحكم
ضمنعناصر
علىالشاشة (.)OSD
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باستخدام
الرأسية
بالقضاءعلى الشرطة
•قم
(المرحلة/الساعة) من
Phase\Clock
 Setupاإلعداد) ضمنعناصرتحكمقائمة .OSD
فقط.
يصلح هذا ألمرفيوضع VGA

ألسئلة المتداولة العامة
8 8 88
لقيام به إذا
نبغي ا
ركيب الشاشة ما الذي ي
ند ت
س  :1ع
ظهرت رسالة "Cannot display this
videoيمكن عرض وضع الفيديو
( modeال
الحالي) على الشاشة؟
إلجابة:الدقة الموصىبها لهذهالشاشة900 × 1600 :
عند 60هرتز.
بتوصيل
لكبالت،ثمقم
توصيلكافة
بإلغاء
•قم
التيكنتتستخدمها
الكمبيوترالخاصبكإلىالشاشة
ً
مسبقا.

الصور تظهر مشوشة أو باهتة أو داكنة ج ًدا
التي
العناصر
باستخدام
التباينوالسطوع
•قمبضبط
تظهرعلىالشاشة.
اء "الصور الالحقة" أو "اإلجهاد" أو "الصور المخفية"
بعد إيقاف تشغيل الطاقة.
للصور
لفترةزمنيةممتدة
المستمر
•قديؤديالعرض
الثابتةإلى اإلجهاد"،الذييعرف ً
أيضا
الساكنة أو
يعتبر
المخفية".
بـ"الصورةلالحقة" أو"الصورة
كل من اإلجهاد" أو"الصورةلالحقة" أو"الصور
تكنولوجيالوحات
المعروفةفي
المخفية" من الظواهر
تختفي ظاهرة اإلجهاد" أو
.LCDفي معظم لحاالت،
تدريجي
بشكل
المخفية"
"الصورةلالحقة" أو"الصور
تشغيلالطاقة.
يتمإيقاف
فترةزمنيةبعد أن
عبر

(القائمة"ابدأ"
في Windows Start Menu
ف
•
الخاصةبـ  ،)Windowsحدد
 Settings/Control Panelاإلعدادات/لوحة
التحكم)،
التحكم).في إطار ( Control Panelلوحة
حدد الرمز (Displayشاشةالعرض) .داخل
( Display Control Panelلوحةتحكمشاشة
التبويب ""Settings
العرض) ،حدد المة
تبويب إلعداد،فيالمربع
اإلعدادات).وتحت المة
المكتب)
المسمى "("desktop areaناحيةسطح
بكسل.
الجانبيإلى 900 × 1600
الشريط
حرك

التوقف عندما
بتنشيطبرنامجشاشة
•يجب أنتقومدائ ًما
تتركالشاشة المراقبة.
بشكل دوري إذا
بتحديثالشاشة
القيام
•البد دو ًما من
يتغير.
ثابت ال
ستعرضمحتوى
كانتشاشة LCD

فتح ""Advance Properties
•قمب
التحديثعند 60
وتعيين معدل
المتقدمة)
(الخصائص
هرتز،ثمانقرفوق "("OKموافق).

تختفي أعراض اإلجهاد" أو"الصورةلالحقة" أو
•لن
المخفية"الحادة اليمكن صالحها.الضمان
"الصور
الخاصبك اليغطيالضررالمذكور عاله.

الكمبيوتر وكررالخطوات  2و3
تشغيل
•قمبإعادة
الكمبيوترعلى 900 × 1600عند
تعيين
للتأكد من
60هرتز.

الصورة تظهر مشوهة .النص غامض أو ضبابي.
نفسالوضع
الكمبيوترإلى
بتعيين دقةالعرضعلى
•قم
ألصليةالموصىبها.
الخاصبدقةالشاشة

بفصل
الكمبيوترالخاصبك،وقم
تشغيل
بإيقاف
•قم
بتوصيلشاشة Philips
القديمةوقم
توصيلالشاشة
.LCD

ظهور نقاط خضراء وحمراء وزرقاء وداكنة وبيضاء على
الشاشة
الكريستال
لسائل
المتبقيةخصائصعادية
النقاط
تعتبر
•
المستخدمة هذهأليام،الرجاء
التكنولوجيا
المستخدمفي
للحصولعلىالمزيد من
البكسل
سياسة
مراجعة
التفاصيل.

ضاءة مصباح "التشغيل" شديد القوة لدرجة مزعجة
"التشغيل" من الل إعداد
يمكنكضبط إضاءة
•
التحكم ضمن
التشغيل" الموجودفي أدوات
"مصباح
العناصرالمعروضةعلىالشاشة.
قائمة
القائمة مراكزمعلوماتلعمالء
لمزيد منالمساعدة ،راجع
بممثل خدمة مالء .Philips
واتصل

الكمبيوترالخاصبك.
بتشغيل
بتشغيلالشاشة،ثمقم
•قم
به لشاشة LCD؟
ث الموصى
معدل التحدي
س  :2ما هو
لشاشات LCD
التحديثالموصىبه
إلجابة:يكون معدل
تشويشفي
هو 60هرتز،في حالة وجود أي
يمكنكضبطهاحتى 75هرتزلترى ما إذا
الشاشة،
التشوش.
كان هذا ألمرسيؤديإلى إزالة
الموجودة على القرص
س  :3مايه ملفات  inf.وicm.
المضغوط؟ كيف اقوم بتثبيت برامج التشغيل (inf.
و )icm.؟
بشاشتك.
التشغيلالخاصة
إلجابة :هذه هيملفاتبرامج
لتثبيت
المستخدم
اتبع إلرشاداتالموجودةفيدليل
بتوفيربرامج
الكمبيوتر
يطالبك
التشغيل.قد
برامج
لملفات ( .infو  ).icmأو
تشغيلعلىالشاشة
شاشتك
بتثبيت
تقوم
تشغيل عندما
قرصبرنامج
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القياسيلضمان
 ،sRGB .2وهذا هو إلعداد
المختلفة
بين ألجهزة
تبادلصحيح أللوان
وجود
والطابعات
والشاشات
الرقمية
الكاميرات
(مثل،
الضوئيةوغيرذلك)
والماسحات

اتبع إلرشادات إلدراج(القرص
ألول مرة.
سيتم
المضغوطالمرفق)المضمن مع هذه الحزمة.
بشكل
التشغيل(ملفات  .infو ).icm
تثبيتبرامج
تلقائي.
قوم أبضبط الدقة؟
س  :4كيف
المتوفرةحسببطاقة
يتمتحديد عدالتالدقة
إلجابة:
تشغيلالرسوماتوالشاشة.
الفيديو أوبرنامج
المطلوبة ضمن لوحةتحكم
تحديدالدقة
يمكنك
الخصائص".
® Windowsمن الل "عرض
أف حالة التعثر عند إجراء تعدالت على
في
س :5علماذا
الشاشة عن طريق شاشة ()OSD؟
فق)،
ببساطةالضغطعلىالزر ( OKموا
إلجابة:يمكنك
التعيين) الستعادةجميع
تحديد "( "Resetإعادة
ثم
ألصلية
المصنع
إعدادات

المستخدم)؛
قبل
 .3خيار " ( "User Definمحدد من
يفضله/
اختيار إعداداللونالذي
المستخدم
يستطيع
تفضله عنطريقضبطاللون ألحمر األخضر
األزرق.
الحظة
التعبير
يتم
تسخينه.
مقياسلونالضوءالمشع منجسمأثناء
كلفن).
المقياسالمطلق( ،درجة
بمعايير
القياس
عن هذا
المنخفضةمثل 2004Kتكون حمراء؛
كلفن
درجات حرارة
بينما درجاتالحرارةألعلىمثل 9300Kتكونزرقاء.
بيضاءعند .6504K
المتعادلةتكون
درجةالحرارة

س  :6هل شاشة LCDمضادة للخدوش؟
يتعرضسطحاللوحة
إلجابة:بوجه عام،يوصى أال
الشديدة ،كمايجبحمايته منألجسام
للصدمات
التعامل معالشاشة،تأكد من
الصلبة.عند
الحادة أو
عدم وجودضغط أوقوةعلىجانبسطحاللوحة.
يؤثر هذا ألمرعلىشروطالضمانالخاصة
فقد
بك.

الخاصة بي بأي
يم توصيل شاشة LCD
كنني
س  :9هل
جهاز كمبيوتر أو محطة عمل أو جهاز Mac؟
عتبرجميعشاشات  LCDمن Philips
إلجابة:نعم.ت
الكمبيوتر وأجهزة MAC
متوافقة مع أجهزة
تحتاجإلى وجود
القياسية.قد
ومحطاتالعمل
لتوصيلالشاشةبنظام Macالخاص
محولكبل
مبيعات Philips
بممثل
بك.يرجىالتصال
للحصولعلىالمزيد منالمعلومات.

مكنن
س :7كيف يي
تنظيف سطح شاشة LCD؟
نظيفة وناعمة من
استخدمقطعة
للتنظيفالعادي،
إلجابة:
استخدام كحول
للتنظيفالشامل،الرجاء
القماش.
السوائل ألخرى
استخدام
أليزوبروبيل .اليجب
ألسيتون أو
إليثانول أو
أليثيل أو
مثل كحول
الهيكسان وماإلىذلك.
ير إعداد لون الشاشة؟
يم تغي
س  :8هل كن
تغيير إعدادأللوان من اللعناصر
إلجابة:نعم،يمكنك
التحكمالموجودةعلىشاشة ,OSDوفق
التالية،
إلجراءات
البيانات
•اضغطعلى "("OKموافق) إلظهارقائمة
المعروضةعلىالشاشة ()OSD

متوافقة مع
س  :10هل شاشات  LCDمن Philips
معيار التوصيل والتشغيل؟
والتوصيل" مع
"التشغيل
متوافقة مع
فالشاشات
إلجابة:نعم،
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ Windows 8و Windows 7و
Mac OSX
االلتصاق للصور أو اإلجهاد أو الصورة
س  :11ما هو
لالحقة أو الصور المخفية في لوحات LCD؟
لفترةزمنية ممتدة
المستمر
إلجابة :قديؤديالعرض
الثابتةإلى اإلجهاد"،الذي
الساكنة أو
للصور
يعرف ً
أيضابـ"الصورةلالحقة" أو"الصورة
يعتبر كل من اإلجهاد" أو"الصورة
المخفية".
المخفية" من الظواهر
لالحقة" أو"الصور
تكنولوجيالوحات .LCDفي معظم
المعروفةفي
تختفي ظاهرة اإلجهاد" أو"الصورة
لحاالت،
تدريجيعبر
بشكل
المخفية"
لالحقة" أو"الصور
تشغيلالطاقة.
يتمإيقاف
فترةزمنيةبعد أن
التوقف
بتنشيطبرنامجشاشة
تقومدائ ًما
يجب أن
تتركالشاشة المراقبة.
عندما
بشكل دوري إذا
بتحديثالشاشة
القيام
البد دو ًما من
يتغير.
ثابت ال
ستعرضمحتوى
كانتشاشة LCD

•اضغطعلى "("Down Arrowالسهم ألسفل)
لتحديدالخيار "("Colorاللون)ثماضغطعلى
"("OKموافق) إلدخال إعداداللون،توجد الثة
إعداداتأدناه.
( Color Temperature .1درجة حرارةاللون)؛
إلعدادين هما  6500Kو .9300Kمن الل
تقع ضمنالنطاق ،6500Kتظهر
التي
إلعدادات
اللوحة "هادئة مع درجةلون أحمرمائلألبيض"،
بينما مع درجة حرارة 9300Kتظهرالشاشة
ألبيض".
تميلإلى
"معتدلة مع درجةلون أزرق
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تحذير
بصفة
تحديثالشاشة
تنشيطشاشةمؤقتة أو
قديؤدي عدم
تختفي اليمكن
دوريةإلى ظهور أعراضخطيرةلن
بعدية"
صالحهامثل"احتراقالشاشة" أو ظهور"صورة
ليست
السابق ذكرها
أو"صورظلية"،عل ًمابأن ألضرار
مشمولةفيالضمان.
الحعلى شاشتي،ولكن
 :12ال يتم عرض النص اد
س ماذا
يتم عرض أحرف مسننة؟
بشكلأفضل عندما
إلجابة:تعملشاشة LCDالخاصةبك
ألصلية لها × 1600
تكونعلى دقةالعرض
للحصولعلىأفضل عرض،
900عند 60هرتز.
استخدام هذهالدقة.
يرجى
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