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 .1هام

صحيحة إلى حدوث خلل وظيفي وقد يتسبب في نشوب
حريق أو وقوع صدمة كهربائية.

1 -1هام

احم الكبل .ال تسحب كبل الطاقة وكبل اإلشارة وال
• ِ
تثنيهما .ال تضع الشاشة أو أي أشياء ثقيلة على
الكبالت؛ إذا تلفت الكبالت ،فقد تؤدي إلى نشوب حريق
أو حدوث صدمة كهربائية.

دليل المستخدم اإللكتروني هذا مخصص ألي شخص يستخدم
شاشة  .Philipsيجب قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل
استخدام الشاشة الخاصة بك .حيث أنه يحتوي على معلومات
ومالحظات هامة تتعلق بتشغيل الشاشة.

•تجنب تعريض الشاشة لهزة عنيفة أو صدمة شديدة
أثناء التشغيل.

يكون ضمان  Philipsساريًا شريطة أن يتم التعامل مع
بشكل مالئم في الغرض المخصص ألجله ،وذلك
المنتج
ٍ
حسب إرشادات التشغيل الخاصة به وبنا ًء على تقديم أصل
موضحا عليه تاريخ الشراء
فاتورة الشراء أو إيصال الدفع
ً
واسم الوكيل والموديل ورقم اإلنتاج الخاص بالمنتج.

•تجنب الطرق على شاشة العرض أو إسقاطها أثناء
التشغيل أو النقل.
•قد يسبب االستخدام المفرط للشاشة اضطرابا في
العينين ،لذا يفضل أخذ راحات أقصر ً
وقتا وأكثر عد ًدا
في مكان عملك من أخذ راحات أطول ً
وقتا وأقل عد ًدا.
على سبيل المثال يفضل أخذ راحة لمدة  10 - 5دقائق
بعد  60 - 50دقيقة من االستخدام المتواصل للشاشة
من أخذ استراحة لمدة  15دقيقة كل ساعتين .حاول عدم
إجهاد عينيك أثناء االستخدام المتواصل للشاشة لفترة من
الزمن باتباع ما يلي:

1 111احتياطات األمان والصيانة
تحذيرات
قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو عمليات ضبط أو
إجراءات خالف المحددة في هذا المستند إلى التعرض
لصدمة أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية.

•انظر إلى شيء على مسافات متباعدة بعد التركيز
على الشاشة لفترة طويلة.

برجاء قراءة واتباع هذه التعليمات عند توصيل واستخدام
شاشة العرض الخاصة بالكمبيوتر.

•احرص على الوميض الواعي بكثرة أثناء العمل.
•احرص على غلق وتمييل عينيك إلراحتها.

التشغيل
•يرجى الحفاظ على الشاشة بعي ًدا عن أشعة الشمس
المباشرة وعن األضواء الساطعة القوية وبعي ًدا عن أي
مصدر حرارة آخر .فالتعرض لفترة طويلة لهذا النوع
من البيئة قد يؤدي إلى تغير لون الشاشة وتلفها.

•ضع الشاشة بارتفاع وبزاوية مناسبين حسب
طولك.
•اضبط السطوع والتباين على مستوى مناسب.
•اضبط إضاءة البيئة المحيطة على مستوى
مماثل لمستوى سطوع الشاشة ،وتجنب اإلضاءة
الفلوريسنت واألسطح التي ال تعكس الكثير من
الضوء.
ً
•استشر الطبيب إن الحظت أي أعرضا غير

•قم بإزالة أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية أو
يمنع التبريد المناسب للمكونات اإللكترونية بالشاشة.
•ال تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل.
•عند تثبيت شاشة العرض ،احرص على أن يكون
ميسورا.
الوصول إلى مقبس وقابس الطاقة
ً

طبيعية.

•إذا تم إيقاف تشغيل شاشة العرض من خالل فصل كبل
الطاقة أو سلك طاقة التيار المستمر ،انتظر مدة  6ثوان
قبل توصيل كبل الطاقة أو سلك طاقة التيار المستمر
من أجل التشغيل العادي.

الصيانة
•لحماية الشاشة من َّ
أي تلف محتمل ،تجنب الضغط
الشديد على لوحة  .LCDوعند نقل الشاشة ،احرص
على اإلمساك باإلطار الخاص بحمل الشاشة وال تحمل
الشاشة من خالل وضع يدك أو أصابعك على لوحة
.LCD

•برجاء استخدام سلك الطاقة المعتمد الذي توفره شركة
 Philipsفي كافة األوقات .في حالة ضياع سلك
الطاقة ،برجاء االتصال بمركز الخدمة المحلي لديك.
(الرجاء الرجوع إلى معلومات االتصال بالخدمة
المدرجة في دليل المعلومات المهمة).
شغل ً
• ِّ
وفقا إلمداد الطاقة المحدد ضمن المواصفات.
تأكد من عدم تشغيل الشاشة إال عبر إمداد الطاقة
المحدد ضمن المواصفات .سيؤدي استخدام فولتية غير

•قم بفصل الطاقة عن الشاشة في حالة عدم استخدامها
لفترة طويلة من الزمن.
•افصل الطاقة عن شاشة العرض إذا أردت تنظيفها
باستخدام قطعة قماش رطبة .يمكن مسح الشاشة
باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها.
ً
مطلقا استخدام مادة مذيبة عضوية
ومع ذلك ،تجنب
1
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الخدمة
•ال ينبغي فتح غطاء الشاشة إال بواسطة موظف الخدمة
المؤهل.

مثل الكحول أو السوائل المعتمدة على األمونيا لتنظيف
شاشة العرض.
•لتجنب مخاطر الصدمة أو التلف التام للجهاز ،ال
تُعرض شاشة العرض لألتربة أو المطر أو المياه أو
بيئة شديدة الرطوبة.

•إذا كان هناك احتياج إلى أية أوراق إلجراء الصيانة
أو التكامل ،برجاء االتصال بمركز الخدمة المحلي
لديك( .الرجاء الرجوع إلى معلومات االتصال بالخدمة
المدرجة في دليل المعلومات المهمة).

•في حالة حدوث بلل لشاشة العرض ،قم بمسحها
باستخدام قطعة قماش نظيفة في أسرع وقت ممكن.

•لمعلومات النقل ،يرجى الرجوع إلى “المواصفات
الفنية”.

•في حالة دخول مادة غريبة أو مياه إلى شاشة العرض،
فبرجاء إيقاف التشغيل على الفور وفصل سلك الطاقة.
بعد ذلك ،قم بإزالة المادة الغريبة أو المياه ،ثم قم
بإرسالها إلى مركز الصيانة.

•ال تترك شاشة العرض في السيارة/الشاحنة تحت ضوء
الشمس المباشر.

•ال تقم بتخزين أو استخدام الشاشة في أماكن معرضة
للحرارة أو ضوء الشمس المباشر أو البرودة الشديدة.

مالحظة
استشر فني الخدمة إذا كانت شاشة العرض ال تعمل بشكل
صحيح ،أو إذا كنت غير متأكد من اإلجراء الالزم اتخاذه بعد
اتباع تعليمات التشغيل الواردة في هذا الدليل.

•من أجل الحفاظ على أفضل أداء لشاشة العرض
واستخدامها ألطول فترة ممكنة ،برجاء استخدام شاشة
العرض في أماكن تقع ضمن نطاقات درجة الحرارة
والرطوبة التالية.

1 111األوصاف التوضيحية

•درجة الحرارة0-40°C 32-104°F :

تُوضح األقسام الفرعية التالية االصطالحات التوضيحية
المستخدمة في هذا الدليل.

•الرطوبة :من  20إلى  % 80رطوبة نسبية
معلومات مهمة حول ظاهرة الصورة الالحقة/ظل الصورة
•يجب أن تقوم دائمًا بتنشيط برنامج شاشة التوقف عندما
تترك الشاشة بال مراقبة .البد دومًا من تنشيط تطبيق
لتحديث الشاشة بشكل دوري إذا كانت الشاشة ستعرض
محتوى ثابت ال يتغير .قد يؤدي العرض المستمر لفترة
زمنية ممتدة للصور الساكنة أو الثابتة إلى “اإلجهاد”،
الذي يعرف ً
أيضا بـ “الصورة الالحقة” أو “الصورة
المخفية”.

المالحظات والتنبيهات والتحذيرات
في هذا الدليل ،توجد بعض أجزاء نصية مصحوبة برمز
ومطبوعة بخط عريض أو مائل .تحتوي هذه األجزاء على
المالحظات والتنبيهات والتحذيرات .ويتم استخدامها كما يلي:
مالحظة
يشير هذا الرمز إلى معلومات هامة وتلميحات تساعدك على
االستخدام األمثل لجهاز الكمبيوتر لديك.

•يعتبر كل من “اإلجهاد” أو “الصورة الالحقة” أو
“الصور المخفية” من الظواهر المعروفة في تكنولوجيا
لوحات  .LCDفي معظم الحاالت ،تختفي ظاهرة
“اإلجهاد” أو “الصورة الالحقة” أو “الصور المخفية”
بشكل تدريجي عبر فترة زمنية بعد أن يتم إيقاف تشغيل
الطاقة.

تنبيه
يشير هذا الرمز إلى معلومات تطلعك على كيفية تجنب تلف
محتمل للجهاز أو فقد للبيانات.
تحذير
يشير هذا الرمز إلى احتمال حدوث إصابة جسدية وتطلعك
على كيفية تجنب المشكلة.

تحذير
قد يؤدي عدم تنشيط شاشة توقف أو تطبيق تحديث للشاشة
بشكل دوري إلى حدوث أعراض خطيرة لظاهرة “الحرق
الداخلي” ،أو“الصورة الالحقة” أو “ظل الصورة” ،والتي لن
تختفي ولن يمكن معالجتها .الضمان الخاص بك ال يغطي
الضرر المذكور أعاله.

قد تظهر بعض التحذيرات في تنسيقات بديلة وقد ال تكون
مصحوبة برمز .في مثل هذه الحاالت ،تكون طريقة العرض
الخاصة للتحذير من اختصاص الجهة التنظيمية المعنية.
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Taking back/Recycling Information for
Customers

التخلص من المنتج ومواد التغليف1 111

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

- مخلفات المعدات اإللكترونية واألجهزة الكهربائية
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
in national 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
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 office, 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.
Please find out about the local regulations
on how to dispose of your old monitor and
packing from your sales representative.
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 إعداد الشاشة-2

إعداد الشاشة2 -2

تثبيت القاعدة
ضع الشاشة بحيث يكون الوجه ألسفل على سطح1 -1
. توخ الحذر لتجنب خدش الشاشة أو إتالفها.أملس

التر كيب2 222
محتويات العبوة
Brilliance
241B7

278E9

Quick

Start

.أمسك الحامل بكلتا يديك2 -2

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

 حتىVESA )ثبت الحامل برفق بمنطقة تثبيت1(
.يقوم المزالج بقفل الحامل

Monitor

User’s Manual

.)ثبت القاعدة برفق مع الحامل2(

使用

前请阅读使用说明

Contents:
User’s Manual
Drivers
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This product has been manufactured by and
is sold under the responsibility of Top Victory
Investments Ltd., and Top Victory Investments
Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license.
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Power

*VGA

*USB

ً *االختالف
.وفقا للمنطقة

2
3

تحذيرات
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2 222تشغيل الشاشة

التوصيل بالكمبيوتر

وصف أزرار التحكم
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 	 1قفل  Kensingtonلمنع السرقة

3

 2اتصال  USBهابط
 3مجرى  USBالسفلي
 4مقبس سماعة األذن

1

2

4

5

7 6

MIC 5
Ethernet	6

1

 7إدخال VGA
 8مفتاح الطاقة

2

	9إدخال طاقة تيار متردد
التوصيل بالكمبيوتر
1 -1قم بتوصيل سلك الطاقة بمؤخرة الشاشة بإحكام.

3

2 -2قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وقم بفصل كبل الطاقة.

4

3 -3قم بتوصيل كبل إشارة الشاشة في موصل الفيديو
الموجود بمؤخرة الكمبيوتر.

5
6

4 -4قم بتوصيل سلك الطاقة الخاص بالكمبيوتر والشاشة
في مأخذ قريب.
5 -5قم بتشغيل الكمبيوتر والشاشة .يستدل على صحة
التركيب من خالل ظهور صورة على الشاشة.

7
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تشغيل طاقة الشاشة وإيقافها.
الوصول إلى قائمة البيانات المعروضة
على الشاشة ( .)OSDأكد على
ضبط البيانات المعروضة على الشاشة
(.)OSD
تعديل قائمة البيانات المعروضة على
الشاشة (.)OSD
PowerSensor
تغيير مصدر دخل اإلشارة.
العودة إلى المستوى السابق في البيانات
المعروضة على الشاشة (.)OSD
مفتاح الوصول السريع إلى
 .SmartImageتتوفر  7أوضاع
للتحديد( Office :مكتب)Photo ،
(صور)( Movie ،أفالم)Game ،
(لعبة)( Economy ،اقتصادي)،
( LowBlue Modeوضع أزرق
منخفض)( Off ،إيقاف تشغيل).

 إعداد الشاشة-2

)OSD( قائمة البيانات المعروضة على الشاشة

وصف قائمة الخيارات

.فيما يلي منظر شامل للبيانات المعروضة على الشاشة
يمكنك استخدام هذا المنظر كمرجع إذا أردت التعرف
.بمفردك على عمليات الضبط المختلفة بعد ذلك
Main menu
PowerSensor

)؟OSD( ما هي البيانات المعروضة على الشاشة
) ميزةOSD( تعتبر البيانات المعروضة على الشاشة
 وهي تتيح.Philips  منLCD موجودة في جميع شاشات
للمستخدم النهائي ضبط أداء الشاشة أو تحديد الوظائف
لشاشات العرض مباشر ًة من خالل إطار البيانات المعروضة
 يتم توضيح واجهة شاشة العرض سهلة.على الشاشة
:االستخدام أدناه

Sub menu
On

0, 1, 2, 3, 4

Off
LowBlue Mode

On

1, 2, 3

Off
Input

VGA


USB
Picture

Audio

Color

Picture Format

Wide Screen, 4:3

Brightness

0~100

Contrast

0~100

Sharpness

0~100

SmartResponse

Off, Fast, Faster, Fastest

SmartContrast

Off, On

Gamma

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

Pixel Orbiting
DPS

Off, On
Off, On

Volume

0~100

Mute

On, Off

Color Temperature

5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K

sRGB
User Define







تعليمات بسيطة وأساسية حول مفاتيح التحكم
 يمكنك،في البيانات المعروضة على الشاشة الموضحة أعاله
الموجود على اللوحة األمامية
الضغط على األزرار
) (موافقOK ثم اضغط زر،لشاشة العرض لتحريك المؤشر
.لتأكيد االختيار أو التغيير

Green: 0~100
Blue: 0~100
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어

OSD Settings

Horizontal

0~100

Vertical

0~100

Transparency

Off, 1, 2, 3, 4

OSD Time Out

5s, 10s, 20s, 30s, 60s

Setup

Auto
H.Position

0~100

V.Position

0~100

Phase

0~100

Clock

0~100

Resolution Notification

On, Off

Reset

Yes, No



 

Red: 0~100

Language



Information
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 -2إعداد الشاشة

ضبط االرتفاع

( Resolution notificationإخطار الدقة)
تم تصميم هذه الشاشة للحصول على أفضل أداء حسب دقتها
األصلية 1080 × 1920 ،عند  60هرتز .عندما يتم تشغيل
الشاشة عند دقة مختلفة ،يتم عرض تنبيه على الشاشة:
Use 1920 × 1080 @ 60 Hz for best
( .resultsاستخدم دقة  1080 × 1920عند  60هرتز
للحصول على أفضل النتائج).

150mm

يمكن إيقاف تشغيل تنبيه الدقة األصلية من Setup
(اإلعداد) في قائمة ( OSDالبيانات المعروضة على
الشاشة).

الوظائف الحركية
الميل

المحور

30

-5

0
90
الدوران حول المحور

+175

-175
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 -2إعداد الشاشة

2 222قم بإزالة مجموعة القاعدة من وحدة تثبيت
VESA

مالحظة
تقبل هذه الشاشة واجهة سناد التثبيت  VESAمتوافق بمقاس
 100مم ×  100مم .مسمار تثبيت 4م  .VESAاتصل
دائمًا بالمصنِّع بخصوص التثبيت على الحائط.

قبل البدء بفك قاعدة الشاشة ،يرجى اتباع اإلرشادات
الموجودة أدناه لتجنب أي تلف أو إصابة محتملة.
1 -1قم بمد قاعدة الشاشة إلى أقصى ارتفاع لها.

100mm
100mm

2 -2ضع الشاشة بحيث يكون الوجه ألسفل على سطح
أملس .توخ الحذر لتجنب خدش الشاشة أو إتالفها.
ثم ارفع حامل الشاشة.

3 -3أثناء اإلبقاء على زر التحرير مضغوط ،قم بإمالة
القاعدة وتحريكها للخارج.
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 -3تحسين جودة الصورة

3 -3تحسين جودة الصورة

للتبديل بين أوضاع
2 -2اضغط باستمرار على
( Officeمكتب)( Photo ،صور)Movie ،
(أفالم)( Game ،لعبة)( Economy ،اقتصادي)،
( LowBlue Modeوضع أزرق منخفض)Off ،
(إيقاف التشغيل).

( Smartimage3 333الصورة الذكية)

3 -3ستظل تعليمات  SmartImageالموجودة على
ثوان أو يمكنك ً
أيضا الضغط
الشاشة معروضة لمدة ٍ 5
على “( ”OKموافق) لتأكيد األمر.

ما هو؟
توفر ( SmartImageالصور الذكية) إعدادات مسبقة
تعمل على تحسين عرض أنواع مختلفة من المحتويات،
باإلضافة إلى الضبط الديناميكي للسطوع والتباين واللون
والحدة في الوقت الحقيقي .سواء كنت تعمل مع تطبيقات
النصوص أو تعرض الصور أو تشاهد الفيديو ،توفر لك
 SmartImageمن  Philipsأعلى أداء محسن لعرض
الشاشة.

تتوفر سبعة أوضاع للتحديد( Office :مكتب)Photo ،
(صور)( Movie ،أفالم)( Game ،لعبة)Economy ،
(اقتصادي)( LowBlue Mode ،وضع أزرق منخفض)،
( Offإيقاف تشغيل).
SmartImage

لماذا احتاج إليه؟
ترغب في الحصول على شاشة تقدم لك أفضل عرض
لجميع أنواع المحتويات المفضلة لديك ،ويقوم برنامج
 SmartImageبضبط درجة السطوع والتباين واللون
والحدة بشكل ديناميكي في الوقت الحقيقي لتحسين تجربة
العرض على الشاشة الخاصة بك.

Office
Photo
Movie
Game

 3كيف يعمل البرنامج؟

Economy

يعتبر  SmartImageمن تكنولوجيات Philips
الحديثة والحصرية التي تقوم بتحليل المحتوى المعروض
على شاشتك .واعتما ًدا على السيناريو الذي تحدده ،يقوم
 SmartImageبالتحسين الديناميكي لدرجة التباين واللون
والتشبع والحدة للصورة من أجل المحتويات المعروضة -
كل هذا في الوقت الحقيقي بمجرد الضغط على زر واحد.

LowBlue Mode
ff

•( Officeمكتب) :تحسين درجة سطوع النصوص أو
تقليلها لزيادة درجة القابلية للقراءة وتقليل إجهاد العين.
يعمل هذا الوضع بشكل خاص على تحسين القابلية
للقراءة واإلنتاجية عند التعامل مع جداول البيانات
أو ملفات  PDFأو المقاالت التي تم مسحها أو أي
تطبيقات مكتبية عامة أخرى.

 4كيف يتم تمكين ( SmartImageالصورة الذكية)؟

•( Photoالصور) :يجمع هذا الوضع بين التحسينات
الخاصة بتشبع الصور والتباين والحدة الديناميكية
لعرض الصور والرسومات األخرى بوضوح كامل
وبألوان حيوية  -كل هذا بدون أي ألوان صناعية أو
باهتة.
•( Movieأفالم) :السطوع القوي ونقاء األلوان
العميق والتباين الديناميكي والحدة الشديدة كلها عوامل
تساعد على عرض كافة التفاصيل في المناطق األكثر
إعتامًا من عروض الفيديو وذلك بدون إفساد األلوان
في المناطق الساطعة مما يحافظ على القيم الطبيعية
الديناميكية لعرض الفيديو المثالي.

لبدء تشغيل SmartImage
1 -1اضغط على
(الصورة الذكية) على شاشة العرض.

•( Gameلعبة) :قم بتشغيل دائرة حافزة للحصول
على أفضل وقت استجابة ،وتقليل نسبة الحدود الغير
متساوية لنقل الكائنات بسرعة على الشاشة ،وتحسين
9

 -3تحسين جودة الصورة

معدل التباين للحصول على نمط ساطع ومظلم ،يوفر
ملف التعريف هذا أفضل تجربة لعب لالعبين.

( SmartContrast3 333التباين الذكي)

•( Economyاالقتصادي) :من خالل هذا العرض،
يتم ضبط السطوع والتباين واإلضاءة الخلفية بشكل
دقيق للحصول على العرض الذي يناسب التطبيقات
المكتبية اليومية باإلضافة إلى توفير استهالك الطاقة.

ما هو؟
هو تكنولوجيا فريدة تقوم بعمل تحليل ديناميكي للمحتوى
3
المعروض ،كما تقوم بالتحسين التلقائي لنسبة تباين الشاشة
للحصول على أعلى معدالت الوضوح والتمتع بالمشاهدة،
باإلضافة إلى زيادة اإلضاءة الخلفية للحصول على صور
ً
وسطوعا أو تقليل اإلضاءة الخلفية للحصول
وضوحا
أكثر
ً
على عرض أوضح للصور ذات الخلفيات الداكنة.

•( LowBlue Modeوضع أزرق منخفض):
( LowBlue Modeوضع أزرق منخفض) لدراسات
سهلة مركزة على العيون والتي أظهرت أن األشعة
فوق البنفسجية قد تضر بالعين ،وكذلك أشعة الضوء
األزرق ذات الطول الموجي القصير التي قد تضر
بالعين وتؤثر على الرؤية بمرور الوقت .تم التطوير
من أجل الرفاهية ،يستخدم إعداد LowBlue Mode
(وضع أزرق منخفض) من  Philipsتقنية برمجة
ذكية لتقليل األثر الضار للضوء األزرق ذي الموجة
القصيرة.

لماذا احتاج إليه؟
أنت ترغب في الحصول على أفضل وضوح للرؤية وأعلى
مستوى من الراحة أثناء مشاهدة كل نوع من المحتويات.
يتحكم  SmartContrastبشكل ديناميكي في التباين ،كما
يقوم بضبط اإلضاءة الخلفية للحصول على صور ألعاب
وضوحا
وفيديو واضحة وحيوية وساطعة أو لعرض أكثر
ً
للنصوص وقابلية أكبر لقراءة األعمال المكتبية .وعن طريق
تخفيض استهالك شاشتك للطاقة ،فإنك توفر تكاليف الطاقة
وتطيل من عمر شاشتك.

•( Offإيقاف التشغيل) :بال أي تحسينات باستخدام
.SmartImage
مالحظة
يمكنك الحصول على وضع  ,Philips LowBlueامتثال
الوضع  2لشهادة الضوء األزرق المنخفض  ,TUVببساطة
 ,ثم الضغط
من خالل النقر زر التشغيل السريع
لتحديد وضع  ,LowBlueاطلع أعاله على خطوات تحديد
.SmartImage

كيف يعمل البرنامج؟
عندما تقوم بتنشيط  SmartContrastسيقوم بتحليل
المحتوى الذي تعرضه في الوقت الحقيقي وذلك لضبط
األلوان والتحكم في كثافة اإلضاءة الخلفية .ستقوم هذه
الوظيفة بتحسين درجة التباين بشكل ديناميكي للحصول على
المزيد من الترفيه عند عرض الفيديو أو تشغيل األلعاب.
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PowerSensor™ -4

PowerSensor™4 -4

مفتاح اختصار

كيف يعمل البرنامج؟
•تعمل تقنية  PowerSensorمن خالل مبدأ إرسال
واستقبال إشارات “أشعة تحت حمراء” غير ضارة
الكتشاف وجود المستخدم.
•وعندما يكون المستخدم موجو ًدا أمام الشاشة ،تعمل
ً
مسبقا
الشاشة بشكل عادي ،حسب اإلعدادات المحددة
التي قام المستخدم بضبطها ،مثل السطوع والتباين
واللون وغيره

3

وضع أفقي/رأسي

•على فرض ضبط الشاشة على سطوع بنسبة %100
على سبيل المثال ،فعندما يغادر المستخدم مقعده ويكون
غير موجود أمام الشاشة ،تقوم الشاشة تلقائيًا بتقليل
استهالك الطاقة حتى .%80
المستخدم موجود في األمام

مسافة جهاز االستشعار

ATTENTION

PowerSensor off

ATTENTION

PowerSensor off

المستخدم غير موجود

الرسوم التوضيحية الموجودة باألعلى هي لغرض التوضيح فقط وقد ال تعكس شاشة هذا
الموديل بالضبط.

طريقة ضبط اإلعدادات

Watt

إذا كانت تقنية  PowerSensorال تعمل بشكل صحيح
داخل أو خارج النطاق االفتراضي ،فيما يلي طريقة ضبط
االكتشاف.
•اضغط مفتاح اختصار .PowerSensor

استهالك الطاقة الموضح أعاله ألغراض مرجعية فقط

•سوف تجد شريط التعديل.

اإلعداد

•اضبط إشارة االكتشاف الخاصة بتقنية PowerSensor
على اإلعداد  4ثم اضغط ( OKموافق).

اإلعدادات االفتراضية
تقنية  PowerSensorمصممة الكتشاف وجود المستخدم
الواقع ضمن نطاق  30و 100سم ( 12و 40بوصة) من
الشاشة وضمن زاوية خمس درجات يسار أو يمين الشاشة.

•اختبر اإلعداد الجديد لمعرفة ما إذا كانت تقنية
 PowerSensorتنجح في اكتشافك في مكانك الحالي.
•صممت وظيفة  PowerSensorللعمل في وضع
( Landscapeعرضي) (األفقي) فقط .بعد تشغيل
 ،PowerSensorسوف يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا في
حالة استخدام الشاشة في وضع ( Portraitطولي)
( 90درجة /وضع رأسي)؛ وسوف يتم تشغيله تلقائيًا
إذا تمت إعادة الشاشة إلى الوضع Landscape
(عرضي) االفتراضي.

اإلعدادات المخصصة
إذا كنت تفضل التواجد خارج المحيط المحدد أعاله ،اختر
إشارة بقوة أعلى للحصول على فعالية مثالية في االكتشاف:
فكلما زاد اإلعداد ،أصبحت إشارة االكتشاف قوية .للحصول
على أعلى فعالية لتقنية  PowerSensorواالكتشاف
الصحيح ،يجب أن تكون موجو ًدا أمام الشاشة مباشرة.
•إذا اخترت أن تجلس على مسافة أبعد من  100سم أو
 40بوصة من الشاشة ،استخدم أقصى إشارة اكتشاف
للمسافات التي تزيد عن  120سم أو  47بوصة.
(اإلعداد )4

مالحظة
سوف يظل وضع  PowerSensorالذي تم تحديده يدويًا
قيد التشغيل ما لم وحتى تتم إعادة ضبطه أو حتى استدعاء
الوضع االفتراضي .إذا وجدت أن تقنية PowerSensor
شديدة الحساسية للحركة القريبة لسبب ما ،برجاء الضبط
إبق عدسة المستشعر نظيفة ,وإذا كانت
على قوة إشارة أقلِ .
العدسة متسخة ,فامسحها بالكحول لتجنب انخفاض إمكانية
اكتشاف المسافة.

نظرا ألن بعض المالبس داكنة اللون تميل إلى
• ً
امتصاص إشارات األشعة تحت الحمراء حتى عندما
يكون المستخدم على بعد  100سم أو  40بوصة من
الشاشة ،قم بمضاعفة قوة اإلشارة عند ارتداء مالبس
سمراء أو أخرى داكنة.
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 -5مقدمة إلى شاشة إرساء USB

5 555كيفية تشغيل شاشة إرساء USB

5 -5مقدمة إلى شاشة إرساء USB

تثبيت برنامج DisplayLink Graphics

إذا كنت من بين أغلبية مستخدمي الكمبيوتر المحمول الذين
ال يتمتعون بوجود محطة إرساء فإن شاشة إرساء USB
هذه هي الخيار األفضل.

الستخدام شاشة إرساء  ،USBيلزم تثبيت برنامج
 DisplayLink Graphicعلى نظام التشغيل .Windows
يسمح لك هذا البرنامج بالتحكم السهل في تفضيالت الشاشة.
يتوافق برنامج التشغيل مع أنظمة تشغيل Microsoft
 Windows 10و Windows 8وMicrosoft
 .Windows 7يرجى مالحظة أن هذه الشاشة ال تعمل في
نظام التشغيل .DOS

تجمع شاشة إرساء  USBبين قوة لوحة  USB 3.0قياسية
إلى جانب اتصال إيثرنت وسماعات ستيريو .وهي تتيح
لك توصيل الكمبيوتر المحمول بهذه الشاشة باستخدام كابل
 USBواحد لتوفير فيديو كامل عالي الدقة وصوت رقمي
وتصفح لإلنترنت .كما أنها توفر لك إمكانية تركيب الملحقات
الدائمة مثل لوحة المفاتيح أو الماوس أو غيرهما من األجهزة
الطرفية بهذه الشاشة مما يسمح بإخالء منافذ  USBالهامة
على سبيل المثال في جهاز .Ultrabook

إجراء التثبيت:
 -1انقر مرتين على ملف  Setup.exeفي قرص CD
المرفق .سوف تنبثق نافذة User Account Control
(التحكم في حساب المستخدم) في ( .Windowsفي حالة
تمكين ذلك بنظام التشغيل)

 -2انقر فوق نعم ،ثم يبدأ البرنامج في تثبيت برنامج
 DisplayLink Coreوتثبيت DisplayLink
( Graphicsرسومات .)DisplayLink

مالحظة
قد تومض الشاشة أو تسوَّد أثناء التثبيت .سيختفي مربع
التثبيت الموضح أعاله دون ظهور أي رسالة عند انتهاء
عملية التثبيت.
 -3بعد اكتمال تثبيت البرنامج ،قم بتوصيل شاشة USB
بالكمبيوتر المحمول مستخدمًا كابل  ،USBثم ستظهر
الرسالة "تم العثور على جهاز جديد" بشريط المهام.
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 -1في شريط المهام ،انقر فوق سهم إظهار األيقونات
المخفية إلظهار كل األيقونات المتاحة.

 -4عند العثور على الجهاز ،سييقوم برنامج
 DisplayLink Graphicبتثبيته تلقائيًا.
 -5بعد اكتمال التثبيت ،سيلزم إعادة تشغيل الكمبيوتر
المحمول لبدء استخدام شاشة إرساء .USB
 -6ستتمكن من رؤية الصور على شاشة إرساء  USBبعد
إكمال نظام التشغيل  Windowsلعملية بدء التشغيل.
التحكم في الشاشة
عند تركيب األجهزة سوف تظهر أيقونة في شريط
المهام .وتوفر هذه األيقونة إمكانية الوصول إلى قائمة
.DisplayLink Manager
 .2انقر فوق أيقونة DisplayLink

الستخدام قائمة DisplayLink Manager

.

تظهر قائمة بها خيارات متعددة .وتظهر هذه الخيارات كما
هو موضح أدناه.
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خيار القائمة الفرعية

خيار القائمة
DisplayLink
( Managerإدارة برنامج
)DisplayLink
خيارات لتهيئة جهاز
DisplayLink
Philips 241B7QU
( devicesأجهزة
)DisplayLink
Audio Setup
(إعداد الصوت)
Video Setup
(إعداد الفيديو)
Screen Resolution
(دقة الشاشة)
Screen Rotation
(تدوير الشاشة)

عادي

في هذا القسم من القائمة سوف تظهر قائمة بأجهزة DisplayLink
المتصلة .كل من هذه األجهزة به قائمة التهيئة الفرعية الخاصة به.
ويتناول الجدول التالي خيارات القائمة الفرعية هذه.
لفتح ( Windows Audio Configurationتهيئة صوت
)Windows
لفتح نافذة ( Windows Screen Resolutionدقة شاشة
.)Windows
لعرض قائمة بمعدالت الدقة المتاحة .قد تظهر بعض درجات الدقة
بين عالمتي [ ] .رجا ًء انظر األوضاع المستنتجة .هذا الخيار غير
متاح في وضع المرآة ،حيث يتم تحديد الدقة كدقة الشاشة الرئيسية.
ال يتم تطبيق التدوير على شاشة DisplayLink

دوران لليسار

لتدوير الشاشة الممتدة أو المنسوخة بمعدل  270درجة باتجاه
عقارب الساعة.
لتدوير الشاشة الممتدة أو المنسوخة بمعدل  90درجة باتجاه
عقارب الساعة.

قلب

لتدوير الشاشة الممتدة أو المنسوخة بمعدل  180درجة باتجاه
عقارب الساعة.

اليمين

لتمديد الشاشة إلى يمين الشاشة الرئيسية.

اليسار

لتمديد الشاشة إلى يسار الشاشة الرئيسية.

أعلى

لتمديد الشاشة إلى أعلى الشاشة الرئيسية.

أسفل

لتمديد الشاشة إلى أسفل الشاشة الرئيسية.

تدوير لليمين

( Extend Toتمديد إلى)

الوصف
هذا هو عنوان واجهة المستخدم .بالنقر على هذا العنصر سوف يتم
فتح دقة شاشة .Windows

( Extendتمديد)

لتمديد سطح المكتب في  Windowsعلى هذه الشاشة.

Set as Main
( Displayضبط كشاشة
رئيسية)
Notebook Display
( Offإيقاف تشغيل شاشة
النوت بوك)

لضبط هذه الشاشة كشاشة رئيسية.

( Mirrorمرآة)

إليقاف تشغيل شاشة الكمبيوتر المحمول وجعل شاشة
 DisplayLinkهي الشاشة الرئيسية.
مالحظة :سوف يظهر هذا الخيار فقط عند توصيل شاشة
 DisplayLink USBواحدة .كما أنه سيظهر فقط على أجهزة
الكمبيوتر المحمولة.
لنسخ ما هو معروض على الشاشة الرئيسية وعرضه على هذه
الشاشة.
مالحظة :دقة هذه الشاشة والشاشة الرئيسية يجب أن تكونا متماثلتين
َّ
المفضلة للشاشة.
في وضع المرآة .قد تكون هذه أقل من الدقة
من الممكن فقط نسخ شاشتين .إذا تم ضبط شاشة ما بالفعل على
بظل رمادي لشاشات
وضع المرآة ،سوف يظهر هذا الخيار ٍ
متاحا.
 DisplayLinkاألخرى ولن يكون ً
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خيار القائمة
( Offإيقاف التشغيل)
Fit to TV
(مالءمة حجم التلفاز)

خيار القائمة الفرعية

الوصف
إليقاف تشغيل هذه الشاشة.
ً
كامال على
إذا لم يظهر سطح مكتب نظام التشغيل Windows
التلفزيون ،فيمكن استخدام هذا الخيار لضبط حجم سطح مكتب نظام
التشغيل .Window
مالحظات:
• سوف يظهر هذا الخيار فقط عند توصيل شاشة DisplayLink
 USBواحدة.
• سوف يعمل هذا الخيار فقط في الوضع الممتد .سيؤدي تحديد هذا
الخيار في وضع المرآة إلى تمديد الشاشات.
لمزيد من التفاصيل ،يُرجى زيارة موقع http:// :DisplayLink
.www.displaylink.com/support/downloads.php

للتحكم في أداء شاشة  DisplayLinkالموَّصلة ،يمكن استخدام وظيفة  Windows Key+Pلعرض قائمة (يمكنك التنقل خاللها)
لتبديل الوضع.
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 -.3انقر بزر الماوس األيمن على أيقونة Realtek
 USB GBE Family Controllerوانقر
على "تمكين" ،واآلن يمكنك تصفح اإلنترنت.

إعداد اتصال إيثرنت إلرساء USB
 -1افتح نافذة "اتصاالت الشبكة"
في  Windows 10أو  Windows 8أو Windows
 ،7اكتب " "ncpa.cplفي مربع البحث في قائمة Start
(ابدأ):

 -2يتم فتح نافذة اتصاالت الشبكة .حدد موقع "Realtek
 "USB GBE Family Controllerوحدده للوصول
َّ
المفضل.
إلى مصدر الشبكة

مالحظة
عن توصيل إيثرنت من شاشة إرساء  ،USBيلزم وجود
اتصال  USBعن طريق كابل  USBبين الكمبيوتر
المحمول والشاشة.
إعداد مصدر الصوت إلرساء USB
 ،ثم اختر
 -1انقر فوق أيقونة DisplayLink
"( "Audio Setupإعداد الصوت) كما هو مبيَّن في الشكل
التالي
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 -2انقر بزر الماوس األيمن على USB Audio - 2
 Deviceثم انقر تمكين

باستخدام كابل  USBواحد فقط لتوصيل منافذ USB 3.0
المصدرية/التحويلية بين الشاشة والكمبيوتر المحمول.

مالحظة
يرجى زيارة موقع  DisplayLinkعلى العنوانhttp://
www.displaylink.com/support/downloads.
ً
 phpلمعرفة معلومات م َّ
تفصيال حول برنامج
ُحدثة وأكثر
.DisplayLink

 -3يصبح  USB Audio Device - 2هو Default
 ، Communications Deviceانقر بزر الماوس
األيمن على  USB Audio Device - 2مرة أخرى وانقر
على ”ضبط كجهاز افتراضي” ،واآلن يمكنك االستماع إلى
الموسيقى من شاشة إرساء .USB

مالحظة
بموصل
ستكون وظيفة الصوت متاحة فقط عند التوصيل
ّ
ّ
مصدري بالشاشة.
USB
محطة إرساء USB
مقبس مدمج لسماعة األذن ،دخل الميكروفون ،سماعات،
إيثرنت 1x3.0 USB ،مصدري 3x3.0 USB ،تحويلي
و يجعل هذه الشاشة محطة عمل موفرة للوقت ومريحة

17

 -6المواصفات الفنية

6 -6المواصفات الفنية
الصور/العرض
نوع لوحة الشاشة
اإلضاءة الخلفية
حجم اللوحة
النسبة الباعية
عرض البكسل
نسبة التباين (نموذجية)
الحد األقصى للدقة
زاوية العرض
ألوان العرض
وميض حر
تحسين الصورة
معدل التجديد الرأسي
التردد األفقي
sRGB
( LowBlue Modeوضع أزرق
منخفض)
االتصال
دخل/خرج اإلشارة
USB
إشارة اإلدخال
دخل/خرج صوت
RJ45
المالءمة
سماعة مدمجة
المالءمة للمستخدم

تقنية IPS
مصباح اإلضاءة
عرض  23.8بوصة ( 60.5سم)
16:9
( 0.275أفقي) مم × (0.275رأسي) مم
1:1,000
 1080 × 1920عند  60هرتظ
( °178أفقي) ( °178 /رأسي) عند C/R > 10
 16,7مليون ()bit+ FRC 6
نعم
( Smartimageالصورة الذكية)
 50هرتز  76 -هرتز
 30كيلو هرتز –  83كيلو هرتز
نعم
نعم
 ( VGAتناظري) USB 3.0 ،مصدري (واجهة لكمبيوتر محمول أو مكتبي)
USB 3.0×3
مزامنة منفصلة ،مزامنة عند وجود اللون األخضر
دخل الميكروفون ,خرج السماعة (من خالل )USB
من خالل USB
 2وات × 2

اإلنجليزية واأللمانية واإلسبانية واليونانية والفرنسية واإليطالية والمجرية
لغات البيانات المعروضة على الشاشة والهولندية والبرتغالية والبرتغالية البرازيلية ،والبولندية والروسية والسويدية
والفنلندية والتركية والتشيكية ،واألوكرانية ،والصينية المبسطة ،والصينية التقليدية
()OSD
الصينية واليابانية والكورية
وحدة تركيب  100×100( VESAمم) ،قفل Kensington
ميزات المالءمة األخرى
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X
توافق التوصيل والتشغيل
الحامل
 30+ / 5درجةالميل
 175+ / -175درجة
الدوران حول المحور
 150مم
ضبط االرتفاع
 90درجة
المحور
الطاقة
الجهد الكهربي إلدخال
الجهد الكهربي إلدخال
الجهد الكهربي إلدخال
التيار المتردد عند  100التيار المتردد عند  115التيار المتردد عند 230
االستهالك
فولت تيار متردد50 ،
فولت تيار متردد60 ،
فولت تيار متردد60 ،
هرتز
هرتز
هرتز
 21.64وات (نموذجي)  22.28وات (عادي)
 22.31وات (عادي)
التشغيل العادي
< 0.3وات
< 0.3وات
< 0.3وات
وضع السكون (االستعداد)
< 0.3وات
< 0.3وات
< 0.3وات
إيقاف التشغيل
 0وات
 0وات
 0وات
وضع اإليقاف (مفتاح التيار المتردد)
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االنبعاث الحراري*
التشغيل العادي
وضع السكون (االستعداد)
إيقاف التشغيل
وضع اإليقاف (مفتاح التيار المتردد)
وضع التشغيل (الوضع االقتصادي )ECO
PowerSensor
مؤشر مصباح التشغيل
مصدر الطاقة
األبعاد
المنتج بالحامل (العرض × االرتفاع ×
البعد)
المنتج بدون الحامل (العرض × االرتفاع
× البعد)
المنتج مع التغليف (العرض × االرتفاع
× البعد)
الوزن
المنتج بالحامل
المنتج بدون الحامل
المنتج مع التغليف
ظروف التشغيل
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
الرطوبة النسبية (التشغيل)
الضغط الجوي (التشغيل)
نطاق درجات الحرارة (بدون تشغيل)
الرطوبة النسبية (بدون التشغيل)
الضغط الجوي (بدون التشغيل)
الظروف البيئية والطاقة
 ( ROHSتقييد المواد الخطرة)
التغليف
المواد الخاصة
الحاوية
اللون
التشطيب

الجهد الكهربي إلدخال
التيار المتردد عند 115
فولت تيار متردد60 ،
هرتز
 73.84وحدة حرارية /
الساعة (نموذجي)
< 1.02وحدة حرارية /
الساعة
< 1.02وحدة حرارية /
الساعة
 0وحدة حرارية /الساعة

الجهد الكهربي إلدخال
التيار المتردد عند 230
فولت تيار متردد50 ،
هرتز
 76.06وحدة حرارية /
الساعة (نموذجي)
< 1.02وحدة حرارية /
الساعة
< 1.02وحدة حرارية /
الساعة
 0وحدة حرارية /الساعة

الجهد الكهربي إلدخال
التيار المتردد عند 100
فولت تيار متردد60 ،
هرتز
 76.15وحدة حرارية /
الساعة (نموذجي)
< 1.02وحدة حرارية /
الساعة
< 1.02وحدة حرارية /
الساعة
 0وحدة حرارية /الساعة
 11.1وات (عادي)
 4.5وات (نموذجي)
وضع التشغيل :أبيض ،وضع االستعداد/السكون :أبيض (وميض)
مدمج 240-100 ،فولت تيار متردد 60-50 ،هرتز
 257 × 527 × 541ملم
 57 × 332 × 541ملم
 224 x 492 x 603ملم
 5,95كجم
 3,52كجم
 8,33كجم
من  0درجة مئوية إلى  40درجة مئوية
 %20إلى %80
من  700إلى 1060hPa
 -20°Cإلى 60°C
 10درجة سيليزية إلى %90
من  500إلى 1060hPa

نعم
 %100قابلة إلعادة التدوير
خال تمامًا من بولي فينيل الكلوريد ( )PVCومثبطات اللهب البرومية
مبيت ٍ
()BFR
أسود
تركيب

مالحظة
-1تخضع هذه البيانات للتغير دون إشعار مسبق .انتقل إلى  www.philips.com/supportلتنزيل أحدث إصدار من
الكتيب.
	-2يدعم مشترك  USBمتعدد الفتحات فقط الفأرة أو لوحة المفاتيح إليقاظ النظام في وضع توفير الطاقة.
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6 666الدقة وأوضاع اإلعداد المسبق
أقصى دقة
 1080 × 1920عند  60هرتز (إدخال تناظري)
 1080 × 1920عند  60هرتز (إدخال رقمي)
 2الدقة الموصى بها
1080 × 1920عند  60هرتز (إدخال رقمي)
التردد األفقي
(كيلو هرتز)
31.47
31.47
35.00
37.86
37.50
35.16

400 x 720
480 x 640
480 x 640
480 x 640
480 x 640
600 x 800

التردد الرأسي
(هرتز)
70.09
59.94
66.67
72.81
75.00
56.25

الدقة

37.88
46.88
48.08
47.73
48.36
56.48
60.02
44.77
60
63.89
79.98
55.94
65.29
67.50

600 x 800
600 x 800
600 x 800
624 x 832
768 x 1024
768 x 1024
768 x 1024
720 x 1280
960 x 1280
1024 x 1280
1024 x 1280
900 x 1440
1050 x 1680
1080 x 1920

60.32
75.00
72.19
74.55
60.00
70.07
75.03
59.86
60
60.02
75.03
59.89
59.95
60.00

مالحظة
يرجى مالحظة أن شاشتك تعمل بشكل أفضل في دقة
العرض األصلية  1080× 1920على  60هرتز.
للحصول على أفضل جودة عرض ،يرجى اتباع هذه
التوصية الخاصة بمعدل الدقة.
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7 -7إدارة الطاقة
إذا كان لديك بطاقة عرض أو برنامج مثبت على الكمبيوتر الخاص
بك متوافق مع  ،VESA DPMفعندئذ تستطيع الشاشة تلقائيًا تقليل
استهالكها للطاقة عندما ال تكون قيد االستخدام .في حالة اكتشاف
إدخال بواسطة لوحة المفاتيح أو الماوس أو أي جهاز إدخال آخر،
سيتم “تنشيط” الشاشة بشكل تلقائي .يوضح الجدول التالي استهالك
الطاقة واإلشارات الخاصة بميزة التوفير التلقائي للطاقة:
تعريف إدارة الطاقة
وضع
VESA

الفيديو

المزامنة
األفقية

المزامنة
الرأسية

الطاقة
المستخدمة

لون
اإلضاءة

تنشيط

تشغيل

نعم

نعم

 22.6وات
(نوع)
 60وات (بحد
أقصى)

أبيض

وضع السكون
(االستعداد)

إيقاف
التشغيل

ال

ال

 0,3وات
(بشكل
نموذجي)

أبيض
(وميض)

إيقاف
التشغيل

إيقاف
التشغيل

-

-

 0وات
(نموذجي)

إيقاف
التشغيل

ويتم استخدام الخطوات التالية لقياس استهالك الطاقة لهذه الشاشة.
•الدقة الطبيعية1080 × 1920 :
•التباين%50 :
•السطوع%100 :
•حرارة اللون 6500k :مع نمط أبيض كامل
مالحظة
تخضع هذه البيانات للتغير دون إشعار مسبق.

21

 -8خدمة العمالء والضمان

وحدات البكسل والبكسل الفرعي

8 -8خدمة العمالء والضمان

تتألف وحدة البكسل أو عنصر الصورة من ثالث وحدات
بكسل فرعية من األلوان األساسية األحمر واألخضر
واألزرق .وتتكون الصورة الواحدة من عدد من وحدات
البكسل .عند إضاءة كافة وحدات البكسل الفرعية لوحدة
بكسل ،تظهر وحدات البكسل الثالث الفرعية الملونة معًا
كوحدة بكسل واحدة بيضاء .وعندما تكون جميعها معتمة،
تظهر وحدات البكسل الثالث الفرعية الملونة معًا كوحدة
بكسل واحدة سوداء .أما التوليفات األخرى من وحدات
البكسل الفرعية المضيئة والمعتمة فتظهر كوحدات بكسل
فردية أللوان أخرى.

8 888نهج عيوب البكسل في الشاشات المسطحة
من Philips
تسعى  Philipsجاهدة إلى تقديم منتجات بأعلى جودة.
وتستخدم الشركة مجموعة من أفضل عمليات التصنيع
المتقدمة في الصناعة كما تطبق مراقبة صارمة للجودة .مع
ذلك ،في بعض األحيان ال يمكن تجنب عيوب البكسل أو
البكسل الفرعي في لوحات  TFTالمستخدمة في الشاشات
المسطحة .وال يمكن ألي مصنع ضمان أن كافة اللوحات
ستكون خالية من عيوب البكسل ،إال أن شركة Philips
توفر ضما ًنا بشأن إصالح أو استبدال أية شاشة بها عدد غير
مقبول من العيوب بموجب الضمان .يوضح هذا اإلشعار
األنواع المختلفة من عيوب البكسل ويحدد مستويات العيوب
المقبولة لكل نوع .ولكي يستوفي هذا المنتج معايير األهلية
لإلصالح أو االستبدال بموجب الضمان ،يجب أن يتجاوز
عدد عيوب البكسل على لوحة  TFTهذه المستويات
المقبولة .على سبيل المثال ،ال تعتبر النسبة األقل من
 %0.0004من البكسل الفرعي على الشاشة عيبًا .عالوة
على ذلك ،تضع  Philipsمعايير جودة أعلى ألنواع
معينة أو لمجموعات معينة من عيوب البكسل والتي يمكن
صالحا
مالحظتها أكثر من عيوب أخرى .يُعتبر هذا النهج
ً
على مستوى العالم.

أنواع عيوب البكسل
تظهر عيوب البكسل والبكسل الفرعي بأشكال مختلفة على
الشاشة .وهناك فئتان من عيوب البكسل وأنواع عديدة من
عيوب البكسل الفرعي بكل فئة.
عيوب النقطة الساطعة
تظهر عيوب النقطة الساطعة على هيئة وحدات بكسل أو
وحدات بكسل فرعية مضيئة بصفة دائمة أو “قيد التشغيل”.
بعبارة أخرى ،تكون النقطة الساطعة عبارة عن وحدة بكسل
فرعية مضيئة على الشاشة عند عرض نموذج معتم .هناك
ثالثة أنواع من عيوب النقطة الساطعة.

إضاءة وحدة بكسل فرعية باللون األحمر أو األخضر أو
األزرق.

إضاءة وحدتي بكسل فرعيتين متجاورتين:
 أحمر  +أزرق = بنفسجي أحمر  +أخضر = أصفر -أخضر  +أزرق = كايان (أزرق فاتح)
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تقارب عيوب البكسل
نظرا ألن عيوب البكسل والبكسل الفرعي من نفس النوع
ً
القريبة من عيب آخر تكون أكثر مالحظة ،تحدد شركة
 Philipsقيم التسامح الخاصة بتقارب عيوب البكسل.

إضاءة ثالث وحدات بكسل فرعية متجاورة (وحدة بكسل
واحدة بيضاء).
مالحظة
يجب أن يكون سطوع النقطة الساطعة الحمراء أو الزرقاء
زائ ًدا عن  %50من النقاط المجاورة بينما يجب أن يكون
سطوع النقطة الساطعة الخضراء زائ ًدا عن  30في المائة
من النقاط المجاورة.
عيوب النقطة المعتمة
تظهر عيوب النقطة المعتمة على هيئة وحدات بكسل أو
وحدات بكسل فرعية معتمة بصفة دائمة أو “متوقفة عن
التشغيل” .بعبارة أخرى ،تكون النقطة المعتمة بمثابة وحدة
بكسل فرعية منطفئة على الشاشة عند عرض نموذج فاتح.
وهذه هي عيوب النقطة المعتمة.
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قيم تسامح عيوب البكسل
لكي يستوفي أحد المنتجات معايير األهلية لإلصالح أو االستبدال بسبب عيوب البكسل أثناء فترة الضمان ،يجب أن تحتوي لوحة
 TFTالموجودة في شاشة  Philipsالمسطحة على عيوب بكسل أو بكسل فرعي تتجاوز قيم التسامح المسردة في الجدول التالي.
المستوى المقبول

عيوب النقطة الساطعة

3

إضاءة وحدة بكسل فرعية واحدة
إضاءة وحدتي بكسل فرعيتين متجاورتين

1

إضاءة ثالث وحدات بكسل فرعية متجاورة (وحدة بكسل واحدة)

0
أقل من  15ملم

المسافة بين عيبي نقطة ساطعة*

3

إجمالي عيوب النقطة الساطعة بكافة األنواع

المستوى المقبول

عيوب النقطة المعتمة
وحدة بكسل فرعية معتمة واحدة

 5أو أقل

 2وحدات بكسل فرعية متجاورة معتمة

 2أو أقل

 3وحدات بكسل فرعية متجاورة معتمة

0
أقل من  15ملم

المسافة بين عيبي نقطة معتمة*

 5أو أقل

إجمالي عيوب النقطة المعتمة بكافة األنواع

المستوى المقبول

إجمالي عيوب النقطة

 5أو أقل

إجمالي عيوب النقطة الساطعة أو المعتمة بكافة األنواع
مالحظة
 1أو  2عيب بكسل فرعي متجاور =  1عيب نقطة.13
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8 888خدمة العمالء والضمان
لمعلومات تغطية الضمان ومتطلبات الدعم اإلضافي السارية على منطقتك ،يرجى التفضل بزيارة موقع الويب
 www.philips.com/supportللتفاصيل أو اتصل بمركز خدمة عمالء  Philipsالمحلي.
لتمديد الضمان ،إذا كنت ترغب في تمديد فترة الضمان العامة ،يتم تقديم مجموعة خدمة خارج الضمان من خالل مركز الخدمة
المعتمد لدينا.
بالنسبة إلى فترة الضمان ،الرجاء الرجوع إلى بيان الضمان في دليل المعلومات المهمة.
إذا كنت ترغب في االستفادة من هذه الخدمة ،يرجى التأكد من شراء الخدمة خالل  30يومًا من تاريخ الشراء األصلي .خالل
ً
مسؤوال عن جميع التكاليف
فترة الضمان الممتدة ،تتضمن الخدمة االتقاط واإلصالح وخدمة اإلعادة ،إال أن المستخدم سوف يكون
المستحقة.
ً
حلوال
إذا لم يتمكن شريك الخدمة المعتمد من تنفيذ اإلصالحات المطلوبة في إطار مجموعة تمديد الضمان المقدمة ،فإننا سوف نجد
بديلة بالنسبة لك ،إذا كان ذلك ممك ًنا ،وحتى فترة الضمان الممتدة التي اشتريتها.
يرجى االتصال بمندوب خدمة عمالء  Philipsلدينا أو مركز االتصال المحلي (عن طريق رقم خدمة المستهلك) لمزيد من
التفاصيل.
رقم مركز خدمة عمالء  Philipsمدرج أدناه.
•فترة ضمان قياسية
محلية

•فترة ضمان ممتدة

•إجمالي فترة الضمان

• تعتمد على
المناطق المختلفة

• +عام واحد

•فترة ضمان قياسية محلية 1+

• 2 +عامان

•فترة ضمان قياسية محلية 2+

• 3 +عامان

•فترة ضمان قياسية محلية 3+

**مطلوب دليل الشراء األصلي وضمان الشراء الممتد.
مالحظة
يرجى الرجوع إلى دليل المعلومات الهامة للتعرف على الخط الساخن اإلقليمي للدعم الفني ،والمتاح على صفحة موقع دعم
فيليبس.
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9 -9استكشاف األخطاء و إصالحها
واألسئلة المتداولة

مالحظة
تعتبر الوظيفة ( Autoتلقائي) غير قابلة للتطبيق في وضع
 DVI) DVI-Digitalالرقمي) حيث إنها غير ضرورية.

9 999استكشاف المشكالت وإصالحها

عالمات ظاهرة للدخان أو الشرارة.
•ال تقم بتنفيذ أي خطوات الستكشاف األخطاء
وإصالحها

تتعامل هذه الصفحة مع المشكالت التي يستطيع المستخدم
تصحيحها .في حالة استمرار المشكلة بعد أن تقوم بتجربة
هذه الحلول ،اتصل بممثل خدمة عمالء .Philips

•قم بقطع اتصال الشاشة عن مصدر الطاقة الرئيسي
فوراً لسالمتك
•اتصل بمندوب خدمة عمالء  Philipsبشكل فوري.

المشكالت الشائعة

 2المشكالت المتعلقة بالصور

بال صورة (ضوء  LEDغير مضاء)
•تأكد من توصيل سلك الطاقة في منفذ إخراج الطاقة
وفي اللوحة الخلفية للشاشة.
• ً
أوال ،تأكد من أن زر الطاقة الموجود على اللوحة
األمامية للشاشة موجود في الوضع “إيقاف التشغيل”،
ثم اضغط عليه لتحويله إلى الوضع “تشغيل”.

الصورة ليست مركزية
•اضبط وضع الصورة باستخدام الوظيفة “”AUTO
(تلقائي) ضمن عناصر التحكم الرئيسية ل OSD
(البيانات المعروضة على الشاشة).
•قم بضبط وضع الصورة باستخدام Phase/Clock
(المرحلة/الساعة) من ( Setupاإلعداد) ضمن
عناصر تحكم قائمة ( OSDالبيانات المعروضة على
الشاشة) .يصلح هذا في وضع  VGAفقط.

بال صورة (مصباح التشغيل غير مضاء)
•تأكد من تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.
•تأكد من توصيل كبل اإلشارة بشكل صحيح إلى
الكمبيوتر الخاص بك.
•تأكد من عدم وجود أي ُعقد مثنية بكبل الشاشة على
جانب التوصيل .إذا كانت اإلجابة نعم ،فقم باستبدال
الكبل.

الصورة تهتز على الشاشة
•تأكد من أن كبل اإلشارة متصل بأمان بشكل صحيح
إلى لوحة الرسومات أو الكمبيوتر.
ظهور وميض رأسي

•قد تكون ميزة “توفير الطاقة” قيد التشغيل
الشاشة تقول
•اضبط وضع الصورة باستخدام الوظيفة “”AUTO
(تلقائي) ضمن عناصر التحكم الرئيسية لـOSD
(البيانات المعروضة على الشاشة).

Attention

Check cable connection

•تخلص من األشرطة الرأسية باستخدام إعداد الفارق
( Phase/Clockالزمني/الساعة) ( Setupاإلعداد)

•تأكد من توصيل كبل الشاشة بشكل صحيح إلى
الكمبيوتر الخاص بك( .راجع ً
أيضا “دليل التشغيل
السريع”).

في عناصر التحكم الرئيسية المعروضة على الشاشة.
يصلح هذا في وضع  VGAفقط.
ظهور وميض أفقي

•افحص لتتحقق مما إذا كان كبل شاشة العرض به ُعقد
مثنية أم ال.
•تأكد من تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.
الزر ( AUTOتلقائي) ال يعمل
•يتم تطبيق الوظيفة “تلقائي” في وضع VGA) VGA-
 Analogالتماثلي) .إذا لم تكن النتيجة مرضية،
فعندئذ يمكنك تنفيذ عمليات ضبط يدوية من خالل قائمة
البيانات المعروضة على الشاشة (.)OSD
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•تخلص من األشرطة الرأسية باستخدام إعداد الفارق
( Phase/Clockالزمني/الساعة) ( Setupاإلعداد)
في عناصر التحكم الرئيسية المعروضة على الشاشة.
يصلح هذا في وضع  VGAفقط.

9 999األسئلة المتداولة العامة
س 	:1عند تركيب الشاشة ما الذي ينبغي
القيام به إذا ظهرت رسالة 'Cannot
( 'display this video modeال
يمكن عرض وضع الفيديو الحالي) على
الشاشة؟

الصور تظهر مشوشة أو باهتة أو داكنة ج ًدا
•قم بضبط التباين والسطوع باستخدام العناصر التي
تظهر على الشاشة.
بقاء "الصور الالحقة" أو "اإلجهاد" أو "الصور المخفية" بعد
إيقاف تشغيل الطاقة.
•قد يؤدي العرض المستمر لفترة زمنية ممتدة للصور
الساكنة أو الثابتة إلى "اإلجهاد" ،الذي يعرف ً
أيضا
بـ "الصورة الالحقة" أو "الصورة المخفية" .يعتبر
كل من "اإلجهاد" أو "الصورة الالحقة" أو "الصور
المخفية" من الظواهر المعروفة في تكنولوجيا لوحات
 .LCDفي معظم الحاالت ،تختفي ظاهرة "اإلجهاد" أو
"الصورة الالحقة" أو "الصور المخفية" بشكل تدريجي
عبر فترة زمنية بعد أن يتم إيقاف تشغيل الطاقة.
•يجب أن تقوم دائمًا بتنشيط برنامج شاشة التوقف عندما
تترك الشاشة بال مراقبة.
•البد دومًا من القيام بتحديث الشاشة بشكل دوري إذا
كانت شاشة  LCDستعرض محتوى ثابت ال يتغير.

اإلجابة	:الدقة الموصى بها لهذه الشاشة1920 :
×  1080عند  60هرتز.
•قم بإلغاء توصيل كافة الكبالت ،ثم قم بتوصيل
الكمبيوتر الخاص بك إلى الشاشة التي كنت تستخدمها
ً
مسبقا.
•في القائمة “ابدأ” الخاصة بـ  ،Windowsحدد
“اإلعدادات/لوحة التحكم” .في إطار لوحة التحكم،
حدد الرمز ( Displayشاشة العرض) .داخل لوحة
تحكم ( Displayشاشة العرض)  ،حدد عالمة
التبويب ( Settingsاإلعدادات) .وتحت عالمة تبويب
( settingاإلعداد) ،في المربع المسمى 'desktop
( 'areaناحية سطح المكتب) حرك الشريط الجانبي
إلى  1080 × 1920بكسل.
•قم بفتح ( Advanced Propertiesالخصائص
المتقدمة) وتعيين معدل التحديث عند  60هرتز ،ثم انقر
فوق ( OKموافق).

•قد يؤدي عدم تنشيط شاشة توقف أو تطبيق تحديث
للشاشة بشكل دوري إلى حدوث أعراض خطيرة
لظاهرة "الحرق الداخلي" ،أو"الصورة الالحقة" أو
"ظل الصورة" ،والتي لن تختفي ولن يمكن معالجتها.
الضمان الخاص بك ال يغطي الضرر المذكور أعاله.

•قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر وكرر الخطوات  2و3
للتأكد من تعيين الكمبيوتر على  1080 × 1920عند
 60هرتز.

الصورة تظهر مشوهة .النص غامض أو ضبابي.
•اضبط دقة شاشة الكمبيوتر على نفس وضع دقة الشاشة
األصلية الموصى بها.
ظهور نقاط خضراء وحمراء وزرقاء وداكنة وبيضاء على
الشاشة
•تعتبر النقاط المتبقية خصائص عادية للكريستال السائل
المستخدم في التقنيات المعاصرة ،فيرجى مراجعة نهج
البكسل لمزيد من التفاصيل.

•قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر الخاص بك ،وقم بفصل
توصيل الشاشة القديمة وقم بتوصيل شاشة Philips
.LCD
•قم بتشغيل الشاشة ،ثم قم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بك.
س 	:2ما هو معدل التحديث الموصى به لشاشة
LCD؟
اإلجابة	:يبلغ معدل التحديث الموصى به لشاشات
 LCD 60هرتز ،في حالة وجود أي
تشويش في الشاشة ،يمكنك ضبطها حتى
 75هرتز لترى ما إذا كان هذا األمر
سيؤدي إلى إزالة التشوش.

* إضاءة مصباح "التشغيل" شديد القوة لدرجة مزعجة
•يمكنك ضبط إضاءة "التشغيل" من خالل إعداد
"مصباح التشغيل" الموجود في أدوات التحكم ضمن
قائمة العناصر المعروضة على الشاشة.
للحصول على المزيد من المساعدة ،راجع معلومات االتصال
بالخدمة المدرجة في دليل المعلومات المهمة واتصل بممثل
خدمة عمالء .Philips
* تختلف الوظيفة ً
وفقا للعرض.
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س 	:3ما هي ملفات  inf.و icm.الموجودة
على القرص المضغوط؟ كيف اقوم
بتثبيت برامج التشغيل ( inf.و )icm.؟
اإلجابة	:هذه هي ملفات برامج التشغيل الخاصة
بشاشتك .اتبع اإلرشادات الموجودة في
دليل المستخدم لتثبيت برامج التشغيل .قد
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•اضغط على “( ”OKموافق) إلظهار قائمة البيانات
المعروضة على الشاشة ()OSD

يطالبك الكمبيوتر بتوفير برامج تشغيل
على الشاشة لملفات ( .infو  ).icmأو
قرص برنامج تشغيل عندما تقوم بتثبيت
شاشتك ألول مرة .اتبع اإلرشادات
إلدراج (القرص المضغوط المرفق)
المضمن مع هذه الحزمة .سيتم تثبيت
برامج التشغيل (ملفات  .infو ).icm
بشكل تلقائي.

•اضغط على “( ”Down Arrowالسهم ألسفل) لتحديد
الخيار “( ”Colorاللون) ثم اضغط على “”OK
(موافق) إلدخال إعداد اللون ،توجد ثالثة إعدادات
أدناه.
	-1حرارة اللون :اإلعدادات الستة هي 5000K
و 6500Kو 7500Kو 8200Kو9300K
و .11500Kمن خالل اإلعدادات التي تقع ضمن
النطاق  ،5000Kتظهر اللوحة “هادئة مع درجة
لون أحمر مائل لألبيض” ،بينما مع درجة حرارة
 11,500Kألف تظهر الشاشة “معتدلة مع درجة
لون أزرق تميل إلى األبيض”.

س 	:4كيف أقوم بضبط الدقة؟
اإلجابة	:يتم تحديد معدالت الدقة المتوفرة
حسب بطاقة الفيديو أو برنامج تشغيل
الرسومات والشاشة .يمكنك تحديد
الدقة المطلوبة ضمن لوحة تحكم
 Windows®من خالل “Display
( ”propertiesخصائص الشاشة).

 :sRGB	-2هذا هو اإلعداد القياسي لضمان وجود
تبادل صحيح لأللوان بين األجهزة المختلفة
(مثل ،الكاميرات الرقمية والشاشات والطابعات
والماسحات الضوئية وغير ذلك)

س 	:5ماذا أفعل في حالة التعثر عند إجراء
تعديالت على الشاشة عن طريق شاشة
()OSD؟

	-3محدد من قبل المستخدم :يستطيع المستخدم اختيار
إعداد اللون الذي يفضله/تفضله عن طريق ضبط
اللون األحمر واألخضر واألزرق.

اإلجابة	:يمكنك ببساطة الضغط على الزر
“موافق” ،ثم تحديد “إعادة التعيين”
الستعادة جميع إعدادات المصنع
األصلية.

مالحظة
مقياس لون الضوء المشع من جسم أثناء تسخينه .يتم التعبير
عن هذا القياس بمعايير المقياس المطلق( ،درجة كلفن).
درجات حرارة كلفن المنخفضة مثل  2004Kتكون حمراء؛
بينما درجات الحرارة األعلى مثل  9300Kتكون زرقاء.
درجة الحرارة المتعادلة تكون بيضاء عند .6504K

س 	:6هل شاشة  LCDمضادة للخدوش؟
اإلجابة	:بوجه عام ،يوصى بأال يتعرض سطح
اللوحة للصدمات الشديدة ،كما يجب
حمايته من األجسام الحادة أو الصلبة.
عند التعامل مع الشاشة ،تأكد من عدم
وجود ضغط أو قوة على جانب سطح
اللوحة .قد يؤثر هذا األمر على شروط
الضمان الخاصة بك.

س 	:9هل يمكنني توصيل شاشة LCD
الخاصة بي بأي جهاز كمبيوتر أو محطة
عمل أو جهاز Mac؟
اإلجابة	:نعم .تعتبر جميع شاشات  LCDمن
 Philipsمتوافقة مع أجهزة الكمبيوتر
وأجهزة  MACومحطات العمل
القياسية .قد تحتاج إلى وجود محول كبل
لتوصيل الشاشة بنظام  Macالخاص
بك .يرجى االتصال بممثل مبيعات
 Philipsللحصول على المزيد من
المعلومات.

س 	:7كيف يمكنني تنظيف سطح شاشة
LCD؟
اإلجابة	:للتنظيف العادي ،استخدم قطعة نظيفة
وناعمة من القماش .للتنظيف الشامل،
الرجاء استخدام كحول األيزوبروبيل.
ال يجب استخدام السوائل األخرى مثل
كحول األيثيل أو اإليثانول أو األسيتون
أو الهيكسان وما إلى ذلك.

س 	:10هل شاشات  LCDمن Philips
متوافقة مع معيار التوصيل والتشغيل؟

س 	:8هل يمكن تغيير إعداد لون الشاشة؟

اإلجابة	:نعم ،فالشاشات متوافقة مع “التشغيل
والتوصيل” مع أنظمة التشغيل
Windows 10/8.1/8/7، Mac
.OSX

اإلجابة	:نعم ،يمكنك تغيير إعداد األلوان من
خالل عناصر التحكم المعروضة على
الشاشة  OSDحسب اإلجراءات التالية:
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س 	:11ما هو االلتصاق للصور أو اإلجهاد
أو الصورة الالحقة أو الصور
المخفية في لوحات LCD؟

Attention

Monitor control unlocked

اإلجابة	:قد يؤدي العرض المستمر لفترة
زمنية ممتدة للصور الساكنة أو الثابتة
إلى “اإلجهاد” ،الذي يعرف ً
أيضا
بـ “الصورة الالحقة” أو “الصورة
المخفية” .يعتبر كل من “اإلجهاد” أو
“الصورة الالحقة” أو “الصور المخفية”
من الظواهر المعروفة في تكنولوجيا
لوحات  .LCDفي معظم الحاالت،
تختفي ظاهرة “اإلجهاد” أو “الصورة
الالحقة” أو “الصور المخفية” بشكل
تدريجي عبر فترة زمنية بعد أن يتم
إيقاف تشغيل الطاقة.
يجب أن تقوم دائمًا بتنشيط برنامج شاشة
التوقف عندما تترك الشاشة بال مراقبة.
البد دومًا من القيام بتحديث الشاشة
بشكل دوري إذا كانت شاشة LCD
ستعرض محتوى ثابت ال يتغير.

Attention

Monitor control locked

س 	:14أين يمكنني العثور على دليل
المعلومات المهمة الوارد في
EDFU؟
اإلجابة	:يمكن تنزيل دليل المعلومات المهمة
من صفحة الدعم بموقع  Philipsعلى
الويب.

تحذير
قد يؤدي عدم تنشيط شاشة توقف أو تطبيق تحديث للشاشة
بشكل دوري إلى حدوث أعراض خطيرة لظاهرة “الحرق
الداخلي” ،أو“الصورة الالحقة” أو “ظل الصورة” ،والتي لن
تختفي ولن يمكن معالجتها .الضمان الخاص بك ال يغطي
الضرر المذكور أعاله.
س 	:12لماذا ال يتم عرض النص الحاد على
شاشتي ،ولكن يتم عرض أحرف مسننة؟
اإلجابة	:تعمل شاشة  LCDالخاصة بك بشكل
أفضل عندما تكون على دقة العرض
األصلية لها  1080 × 1920عند 60
هرتز .للحصول على أفضل عرض،
يرجى استخدام هذه الدقة.
س  	:13كيف أقفل/أفتح قفل المفتاح النشط لدي؟
ً
لمدة
	فضل اضغط على
اإلجابة:
ثوان لقفل/لفتح قفل المفتاح النشط،
عشر ٍ
وبالقيام بذلك سوف تظهر أمامك على
الشاشة رسالة “تنبيهية” لتظهر حالة
القفل/فتح القفل كما توضح األشكال
االضاحية الواردة أدناه.
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س .4

9 9.3األسئلة الشائعة حول شاشة إرساء USB
س -1

اإلجابة :يجب إجراء ذلك من خالل ضبط إعداد OSD/
 OSDأو تدوير  OSDلتدوير شاشة العرض.

غير قادر على الوصول إلى اإلنترنت بعد توصيل
 241B7QUبجهاز الكمبيوتر المحمول أو
كمبيوتر سطح المكتب.

اإلجابة :تأكد من أنك تستخدم أحدث برامج التشغيل على
جهاز الكمبيوتر المحمول أو كمبيوتر سطح المكتب
الخاص بك .وإال قد تضطر إلى تحديث برنامج
تشغيل إيثرنت  ،USBويمكن تنفيذ هذا من خالل
دليل المستخدم أو من خالل موقع الويبwww.
.philips.com/support

س -2

ما السبب في عدم قدرتي على إيقاف تشغيل
الصوت بعد أن أوقفته باستخدام برنامج
DisplayLink؟

اإلجابة :عند إيقاف التشغيل باستخدام برنامج
 DisplayLinkستتوقف الشاشة فقط عن
التشغيل .وفي هذه الحالة ينبغي إيقاف تشغيل
الصوت يدويًا في جهاز الكمبيوتر المحمول أو
كمبيوتر سطح المكتب الخاص بك.

س -3

كيف يمكن تدوير الشاشة المعروضة عند تدوير
شاشة الجهاز؟

عند توصيل سماعات األذن بجهاز لماذا يوجد
 241B7QUصوت بعد كتمه في جهاز الكمبيوتر
المحمول أو كمبيوتر سطح المكتب الخاص بي؟

اإلجابة :يتم حل هذه المشكلة عند إيقاف تشغيل الصوت في
جهاز الكمبيوتر المحمول أو كمبيوتر سطح المكتب
الخاص بك.
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