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 -1هام

•تجنب تعريض الشاشة لهزة عنيفة أو صدمة شديدة أثناء
التشغيل.
•لتجنب تلف محتمل مثل تقشر اللوحة من اإلطار،
تأكد من عدم إمالة الشاشة ألسفل بزاوية أكبر من
 -5درجات .إذا تم تجاوز الحد األقصى لقياس زاوية
اإلمالة ألسفل البالغ  -5درجات ،فلن يكون تلف الشاشة
مشموالً بالضمان.

1-1هام
يناسب دليل المستخدم اإللكتروني الحالي أي شخص يستخدم
شاشة  .Philipsيجب قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل
استخدام الشاشة الخاصة بك .حيث أنه يحتوي على معلومات
ومالحظات هامة تتعلق بتشغيل الشاشة.
يكون ضمان  Philipsساريًا شريطة أن يتم التعامل مع
المنتج بشك ٍل مالئم في الغرض المصنوع ألجله ،وذلك حسب
تعليمات التشغيل الخاصة به وبنا ًء على تقديم أصل فاتورة
الشراء أو إيصال الدفع موض ًحا عليه تاريخ الشراء واسم
الوكيل والطراز ورقم اإلنتاج الخاص بالمنتج.

•تجنب الطرق على شاشة العرض أو إسقاطها أثناء
التشغيل أو النقل.
الصيانة
ي تلف محتمل ،تجنب الضغط
•لحماية الشاشة من أ َّ
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
•قد تؤدي محاليل التنظيف ذات األساس الزيتي إلى
إتالف األجزاء البالستيكية وإبطال الضمان.
•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 .ومع
ذلك ،تجنب مطلقًا استخدام مادة مذيبة عضوية 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.
•في حالة حدوث بلل لشاشة العرض ،قم بمسحها
باستخدام قطعة قماش نظيفة في أسرع وقت ممكن.
•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 تقم بتخزين أو استخدام الشاشة في أماكن معرضة
للحرارة أو ضوء الشمس المباشر أو البرودة الشديدة.
•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.
•درجة الحرارة 40 - 0 :درجة مئوية104 - 32 ،
درجة فهرينهيت

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.
برجاء قراءة واتباع هذه التعليمات عند توصيل واستخدام
شاشة العرض الخاصة بالكمبيوتر:
التشغيل
•يرجى الحفاظ على الشاشة بعيدًا عن أشعة الشمس
المباشرة وعن األضواء الساطعة القوية وبعيدًا عن أي
مصدر حرارة آخر .فالتعرض لفترة طويلة لهذا النوع
من البيئة قد يؤدي إلى تغير لون الشاشة وتلفها.
ق الشاشة بعيدًا عن الزيت .فقد يتلف الزيت الغطاء
•أب ِ
البالستيكي للشاشة ويبطل الضمان.
•قم بإزالة أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية
أو يمنع التبريد الصحيح لألجهزة اإللكترونية لشاشة
العرض.
•ال تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل.
•عند تثبيت شاشة العرض ،احرص على أن يكون
ميسورا.
الوصول إلى مقبس وقابس الطاقة
ً
•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.
•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).
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 -1هام

•الرطوبة :من  20إلى  % 80رطوبة نسبية

1 111األوصاف التوضيحية

ةيلظلا ةروصلا/قارتحالا ةرهاظ لوح ةمهم تامولعم

تُوضح األقسام الفرعية التالية االصطالحات التوضيحية
المستخدمة في هذا الدليل.

•هام :يجب أن تقوم دائ ًما بتنشيط برنامج شاشة التوقف
عندما تترك الشاشة بال مراقبة .البد دو ًما 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 أيضًا 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:

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.

مالحظة
يشير هذا الرمز إلى معلومات هامة وتلميحات تساعدك على
االستخدام األمثل لجهاز الكمبيوتر لديك.
تنبيه
يشير هذا الرمز إلى معلومات تطلعك على كيفية تجنب تلف
محتمل للجهاز أو فقد للبيانات.

تحذير
قد يؤدي عدم تنشيط شاشة مؤقتة أو تحديث الشاشة بصفة
دورية إلى ظهور أعراض خطيرة لن تختفي وال يمكن
إصالحها مثل "احتراق الشاشة" أو ظهور "صورة بعدية"
أو "صور ظلية" ،عل ًما بأن األضرار السابق ذكرها ليست
مشمولة في الضمان.

تحذير
يشير هذا الرمز إلى احتمال حدوث إصابة جسدية وتطلعك
على كيفية تجنب المشكلة.
قد تظهر بعض التحذيرات في تنسيقات بديلة وقد ال تكون
مصحوبة برمز .في مثل هذه الحاالت ،تكون طريقة العرض
الخاص للتحذير من اختصاص الجهة التنظيمية المعنية.

الخدمة
•ال ينبغي فتح غطاء الشاشة إال بواسطة موظف الخدمة
المؤهل.
•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).
•لالطالع على معلومات النقل ،برجاء الرجوع إلى
"المواصفات الفنية".
•ال تترك شاشة العرض في السيارة/الشاحنة تحت ضوء
الشمس المباشر.
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.
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 هام- 1

التخلص من المنتج ومواد التغليف1 111

Taking back/Recycling Information for
Customers

- مخلفات المعدات اإللكترونية واألجهزة الكهربائية
WEEE

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
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
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 fin out about the local regulations
on how to dispose of your old monitor and
packing from your sales representative.
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 -2إﻋﺪاد اﻟﺸﺎﺷﺔ

2 -2إعداد الشاشة

ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪ ة
 -1ﺿﻊ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻟﻮﺟﮫ ل ﺳﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ أﻣﻠﺲ
وﻧﺎﻋﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﺧﺪش اﻟﺸﺎﺷﺔ أو ﺗﻠﻔﮭﺎ.

2 222التركيب
محتويات العبوة
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Quick

Start
 -2رﻛﺐ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﺸﺎﺷﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺮﻛﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ
وﺗﺼﺪر ﺻﻮت ﻃﻘﻄﻘﺔ.

Power
الطاقة

* VGA
* Audio

 -3اﻣﺴﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﯾﺪﯾﻚ وﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﺣﺎﻣﻞ
اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة.

* DVI
* HDMI
* * Depends on the country
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 -2إﻋﺪاد اﻟﺸﺎﺷﺔ

243V5LHAB/243V5QHAB/243V5QHABA
/243V5QHAWA

اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
243V5LSB/243V5QSB/243V5QSBA
)(Analog only

5
6
4

5
7

1
7

4

1

 1إدﺧﺎل ﻃﺎﻗﺔ ﺗﯿﺎر ﻣﺘﺮ دد
 2إدﺧﺎل HDM
 3إدﺧﺎل DVI-D
 4إدﺧﺎل VGA
 5دﺧﻞ اﻟﺼﻮ ت
 6ﻣﻘﺒﺲ ﺳﻤﺎﻋﺔ أﻟﺬ ن
 7ﻗﻔﻞ  Kensingtonﻟﻤﻨﻊ اﻟﺴﺮﻗﺔ

243V5LSB/243V5LSW/243V5QSB/243V
5QSW/2 43V5QSBA/243V5QSWA

4

3

1
7

ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ

4

 -1ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺆﺧﺮة اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم.
 -2ﻗﻢ ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﻛﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
 -3ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ ﻛﺒﻞ إﺷﺎرة اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺻﻞ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻤﺆﺧﺮة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ.

3
1

243V5LHSB/243V5QHSB/243V5QHSBA

 -4ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ واﻟﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ
ﻣﺄﺧﺬ ﻗﺮﯾﺐ.
 -5ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ واﻟﺸﺎﺷﺔ .ﯾﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﻣﻦ اﻟﻞ ﻇﮭﻮر ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ.

7

243V5LAB/243V5QAB/243V5QABA

5
5 6
7
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 -2إﻋﺪاد اﻟﺸﺎﺷﺔ

2 222تشغيل الشاشة

اﺿﺒﻂ اﻟﺸﺎﺷﺔﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ًا.

منظر أمامي لوصف المنتج

وصف البيانات المعروضة على الشاشة
ما هي البيانات المعروضة على الشاشة ()OSD؟
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ( )OSDﻣﯿﺰة ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺎﺷﺎت  LCDﻣﻦ  .Philipsوھﻲ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ
ﺿﺒﻂ أداء اﻟﺸﺎﺷﺔ أو ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﺸﺎﺷﺎت
اﻟﻌﺮض ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة ﻣﻦ اﻟﻞ إﻃﺎر اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﺷﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ واﺟﮭﺔ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌﺮض ﺳﮭﻠﺔ
اﻟﺴﺘﺨﺪام أدﻧﺎه:
243V5LSB/243V5QSB/243V5QSBA(Analog
)only

ﻃﺮاز
243V5LAB/243V5LHAB/243V5QAB/24
3V5QABA/243V5QHAB/243V5QHABA/
243V5QHAWA

 


 














5

 



2

3

4

7

6

243V5LSB/243V5LSW/243V5QSB
/243V5QS W/243V5QSBA/243V5QSWA

ﻃﺮاز
243V5LSB/243V5LSW/243V5QSB /243
V5QSW/243V5QSBA/243V5QSWA/
243V5LHSB/243V5QHSB/243V5QHSBA
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ﺗﺸﻐﯿﻞ وإﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎﺷﺔ.

243V5LHSB/243V5QHSB/243V5QHSBA

اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ



ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ) .(OSDأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﺷﺔ ).(OSD
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ).(OSD












اﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻄﻮع.

 

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﺷﺔ ).(OSD
ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻮت اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ.
ﻗﻢ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﻌﺮض.
6

إﻋﺪاد اﻟﺸﺎﺷﺔ-2

243V5LAB/243V5QAB/243V5QABA

)OSD( قائمة البيانات المعروضة على الشاشة
.ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ
ﯾﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﺮ ﻛﻤﺮﺟﻊ إذا أردت اﻟﺘﻌﺮف
.ﺑﻤﻔﺮدك ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ









Main menu

Sub menu

Input

VGA
DVI (available for selective models)
HDMI (available for selective models)

Picture

(available for
selective models)
Color

Language

OSD Settings

Setup



Picture Format

Wide Screen, 4:3

Brightness

0~100

Contrast
SmartResponse

0~100
Off,Fast,Faster,Fastest
(available for selective models)
On, Off

SmartContrast

Audio



Pixel Orbiting

On, Off (available for
selective models)

OverScan

On, Off

Volume

0~100

Stand-Alone

On, Off (available for
selective models)

Mute
Audio Source

On, Off
Audio In, HDMI

Color Temperature
sRGB

6500K, 9300K

User Define

Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100

0~100

Vertical

0~100

Transparency

Off, 1, 2, 3, 4

OSD Time Out

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

0~100

V. Position

0~100

Phase

0~100

Clock

0~100

Resolution
Notification

On, Off

Reset

Yes, No









تعليمات بسيطة وأساسية حول مفاتيح التحكم
 ﯾﻤﻜﻨﻚ،ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻋﺎﻟﮫ
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ أﻟﻤﺎﻣﯿﺔ ﻟﺸﺎﺷﺔ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﻟﺰرار
 ﺛﻢ اﺿﻐﻂ زر ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ،اﻟﻌﺮض ﻟﺘﺤﺮﯾﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ
.اﻟﺨﺘﯿﺎر أو اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ

Auto
H. Position





English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Magyar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어

Horizontal

243V5LHAB/243V5QHAB/243V5QHABA/
243V5QHAWA

Information
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 -2إعداد الشاشة

2 222إزالة القاعدة وحاملها

إعالم خاص بالدقة
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:
استخدم دقة  1080×1920عند  60هرتز للحصول على
أفضل النتائج.

إزالة حامل القاعدة
قبل البدء بفك قاعدة الشاشة ،يرجى اتباع اإلرشادات
الموجودة أدناه لتجنب أي تلف أو إصابة محتملة.
1-1ضع الشاشة بحيث يكون الوجه ألسفل على سطح أملس
مع الحرص على تجنب خدش الشاشة أو تلفها.

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

2-2اضغط مشابك القفل لفصل حامل القاعدة بعيدًا عن
عمود القاعدة.

تحذير

1

•لتجنب تلف محتمل في الشاشة مثل تقشر اللوحة ،تأكد من
عدم إمالة الشاشة ألسفل بزاوية أكبر من  5-درجات.

3-3اضغط على زر التحرير لفصل حامل القاعدة.

•ا تضغط على الشاشة أثناء ضبط زاويتها .أمسكها من
اإلطار فقط.

2
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 -3تحسين جودة الصورة

مالحظة
تقبل هذه الشاشة واجهة سناد التثبيت بمقاس  100مم ×
 100مم.

100mm
100mm

تحذير
لالستخدام فقط مع رف تعليق التلفزيون معتمد من
أندررايترز البوراتوريز ( )ULبوزن/حمل أدنى  3.5كجم.

0°

90°
-5°

يف نيبملا نع ةشاشلا ميمصت فلتخي دق *
.ةيحيضوتلا موسرلا
تحذير
•لتجنب تلف محتمل في الشاشة مثل تقشر اللوحة ،تأكد من
عدم إمالة الشاشة ألسفل بزاوية أكبر من  5-درجات.

9
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3ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة
اﻟﺼﻮرة

3 -3تحسين جودة الصورة
SmartImage3 333
LiteSmartContrast
ﻣﺎ ھﻮ؟
ھﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﺮﯾﺪة ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى
اﻟﻤﻌﺮوض ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﺷﺎﺷﺔ
 LCDﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﺪاﻟﺖ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎھﺪة ،اإﻟﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة إﻟﻀﺎءة اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻮر
ً
وﺳﻄﻮع ا أو ﺗﻘﻠﯿﻞ إﻟﻀﺎءة اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
وﺿﻮح ا
أﻛﺜﺮ
ً
ﻋﻠﻰ ﻋﺮض أوﺿﺢ ﻟﻠﺼﻮر ذات اﻟﺨﻠﻔﯿﺎت اﻟﺪاﻛﻨﺔ.
لماذا احتاج إليه؟
أﻧﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺿﻮح ﻟﻠﺮؤﯾﺔ وأﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎھﺪة ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت.
ﯾﺘﺤﻜﻢ  SmartContrastﺑﺸﻜﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ،ﻛﻤﺎ
ﯾﻘﻮم ﺑﻀﺒﻂ إﻟﻀﺎءة اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻮر أﻟﻌﺎب
وﺿﻮح ا
وﻓﯿﺪﯾﻮ واﺿﺤﺔ وﺣﯿﻮﯾﺔ وﺳﺎﻃﻌﺔ أو ﻟﻌﺮض أﻛﺜﺮ
ً
ﻟﻠﻨﺼﻮص وﻗﺎﺑﻠﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻘﺮاءة أﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ .وﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺳﺘﮭﺎﻟﻚ ﺷﺎﺷﺘﻚ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﺗﻄﯿﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺷﺎﺷﺘﻚ.
كيف يعمل البرنامج؟
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﺸﯿﻂ  SmartContrastﺳﯿﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ
اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ وذﻟﻚ ﻟﻀﺒﻂ
أﻟﻠﻮان واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﺜﺎﻓﺔ إﻟﻀﺎءة اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ .ﺳﺘﻘﻮم ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ
ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ درﺟﺔ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﺑﺸﻜﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻋﻨﺪ ﻋﺮض اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ أو ﺗﺸﻐﯿﻞ أﻟﻠﻌﺎب.
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 -4المواصفات الفنية

4-4المواصفات الفنية
الصور/العرض
نوع لوحة الشاشة
اإلضاءة الخلفية
حجم اللوحة
النسبة الباعية
عرض البكسل
SmartContrast
وقت االستجابة (النموذجي)

SmartResponse
الحد األقصى للدقة
زاوية العرض
ألوان العرض
معدل التجديد الرأسي
التردد األفقي
sRGB
االتصال

إشارة اإلدخال

إشارة اإلدخال
دخل/خرج صوت
المالءمة
سماعات مضمنة

)TN-LCD(243V5L);MVA LCD(243V5Q
W-LED system
عرض  23,6بوصة ( 59,9سم)
9:16
 0,272 × 0,272مم
1:10,000,000
;)5ms(243V5LSB/243V5LSW/243V5LAB/243V5LHSB/243V5LHAB
;10ms(GtG) for 243V5QAB/243V5QHSB/ 243V5QHAB
25ms(GtG) for 243V5QSBA/243V5QSWA/243V5QABA/
243V5QHSBA/243V5QHABA/243V5QHAWA
1ms(GtG) for 243V5LHSB/243V5LHAB
4ms(GtG) for 243V5QHSB/243V5QHAB
8ms(GtG) for 243V5QSB/243V5QSW/243V5QHSBA/
243V5QHABA/243V5QHAWA
 1080 × 1920عند  60هرتز
( °170أفقي) ( °160 /رأسي) عند C/R > 10
()243V5L
( °178أفقي) ( °178 /رأسي) عند C/R > 10
()243V5Q
 16.7مليون
 56كيلو هرتز –  76كيلو هرتز
 30كيلو هرتز –  83كيلو هرتز
نعم
( DVIرقمي ،اختياري)،
(243V5LSB/243V5LSW/243V5QSB/243V5QSW/243V5QSBA/243
V5QSWA/243V5LAB/243V5QAB
)243V5QABA
( VGAتناظري)،
()243V5LSB/243V5QSB/243V5QSBA
HDMI
(/243V5LHSB/243V5QHSB/243V5QHSBA/243V5LHAB
)243V5QHAB/243V5QHABA/243V5QHAWA
مزامنة منفصلة ،مزامنة عند وجود اللون األخضر
دخل صوت جهاز الكمبيوتر ،خرج سماعة الرأس
(243V5LAB/243V5QAB/243V5QABA
)243V5LHAB/243V5QHAB/243V5QHABA/243V5QHAWA/
 2وات × /243V5LAB/243V5QAB/243V5QABA/243V5LHAB( 2
)243V5QHAB/243V5QHABA/243V5QHAWA
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 -4المواصفات الفنية

الصور/العرض

المالءمة للمستخدم

لغات البيانات المعروضة
على الشاشة ()OSD
ميزات المالءمة األخرى
توافق التوصيل والتشغيل
الحامل
الميل

/243V5LSB/243V5LSW/243V5QSB/243V5QSW/243V5QSBA
:243V5QSWA/243V5LHSB/243V5QHSB/243V5QHSBA
/243V5LAB/243V5LHAB/243V5QAB/243V5QHAB
:243V5QHABA/243V5QABA/243V5QHAWA
اإلنجليزية ،الفرنسية ،األلمانية ،األسبانية ،اإليطالية ،الروسية ،الصينية المبسطة ،البرتغالية،
التركية ،الهولندية ،السويدية ،الفنلندية ،البولندية ،التشيكية ،الكورية ،اليابانية ،الهنغارية،
األوكرانية ،البرازيلية ،البرتغالية ،اليونانية  ،الصينية التقليدية
قفل Kensington
Mac OSX,Windows7/8 ,DDC/CI,sRGB
20+ / 5-

( 243V5LSBفقط ) Analog
/243V5LSB/243V5LSW/243V5QSB/243V5QSW
243V5QSBA/243V5QSWA,243V5LAB/243V5QAB/243V5QABA
الطاقة

وضع التشغيل

وضع السكون (االستعداد)
إيقاف التشغيل
مؤشر مصباح التشغيل
مصدر الطاقة

:243V5QAB/243V5LAB/243V5QABA
 22.4وات (النموذجي) 29.6 ،وات (النموذجي)،
:243V5LSB/243V5LSW
 21.89وات (النموذجي) 22.93 ،وات (النموذجي)،
 ( 243V5LSBفقط  22.31 :)Analogوات (النموذجي) 24.72 ،وات (النموذجي)،
: 243V5QSB/243V5QSW/243V5QSBA/243V5QSWA
 26.8وات (النموذجي) 28.29 ،وات (النموذجي)،
 0.5وات
 0.3وات
وضع التشغيل :أبيض ،وضع االستعداد/السكون :أبيض (وميض)
مدمج 240-100 ،فولت تيار متردد 60-50 ،هرتز

243V5LHAB/243V5LHSB/243V5QHAB
:243V5QHABA/243V5QHAWA/243V5QHSB/243V5QHSBA/
الطاقة
وضع التشغيل
وضع السكون (االستعداد)
إيقاف التشغيل
مؤشر مصباح التشغيل
مصدر الطاقة

 22,89 :243V5LHABوات (النموذجي) 31,25 ،وات (النموذجي)
:243V5LHSB/243V5QHSB/243V5QHSBA
 23,05وات (النموذجي) 25,49 ،وات (النموذجي)،
:243V5QHAB/243V5QHABA/243V5QHAWA
 28,94وات (النموذجي) 29,71 ،وات (النموذجي)،
 0.3وات
 0.3وات
وضع التشغيل :أبيض ،وضع االستعداد/السكون :أبيض (وميض)
مدمج 240-100 ،فولت تيار متردد 60-50 ،هرتز
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األبعاد
المنتج بالحامل (العرض × االرتفاع × البعد)
المنتج بدون الحامل (العرض × االرتفاع × البعد)
الوزن
المنتج بالحامل
المنتج بدون الحامل
المنتج مع التغليف
ظروف التشغيل
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
الرطوبة النسبية (أثناء التشغيل)
الضغط الجوي (أثناء التشغيل)
نطاق درجات الحرارة (بدون تشغيل)
الرطوبة النسبية
(أثناء عدم التشغيل)
الضغط الجوي
(أثناء عدم التشغيل)
الظروف البيئية
 ( ROHSتقييد المواد الخطرة)
التغليف
المواد الخاصة
الحاوية
اللون
التشطيب

 220 × 420 × 551مم
 52 × 344 × 551مم
 3.66كجم
 3.22كجم
 4.76كجم
من  0درجة مئوية إلى  40درجة مئوية
 %20إلى %80
 700إلى  1060هكتوباسكال
 20درجة مئوية إلى  60درجة مئوية %10إلى %90
 500إلى  1060هكتوباسكال

نعم
 %100قابل إلعادة التدوير
مبيت خا ٍل تما ًما من بولي فينيل الكلوريد ( )PVCومثبطات اللهب البرومية
()BFR
أبيض/أسود
تركيب

مالحظة
 -1تخضع هذه البيانات للتغير دون إشعار مسبق .انتقل إلى  www.philips.com/supportلتنزيل أحدث إصدار من الكتيب.
 -2وقت االستجابة الذكية هو القيمة المثلى من اختباري  GtGأو ).GtG (BW
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4 444الدقة وأوضاع اإلعداد المسبق
أقصى دقة
 1080 × 1920عند  60هرتز (إدخال تناظري)
 1080 × 1920عند  60هرتز (إدخال رقمي)
الدقة الموصى بها
 1080 × 1920عند  60هرتز (إدخال رقمي)
التردد الرأسي
(هرتز)
31.47
31.47
35.00
37.86
37.50
37.88
46.88
48.36
60.02
44.77
63.98
79.98
55.94
70.64
65.29
67.50

الدقة
400 × 720
480 × 640
480 × 640
480 × 640
480 × 640
600 × 800
600 × 800
768 × 1024
768 × 1024
720 × 1280
1024 × 1280
1024 × 1280
900 × 1440
900 × 1440
1050 × 1680
1080 × 1920

التردد األفقي
(كيلو هرتز)
70.09
59.94
66.67
72.81
75.00
60.32
75.00
60.00
75.03
59.86
60.02
75.03
59.89
74.98
59.95
60.00

مالحظة
يرجى مالحظة أن شاشتك تعمل بشكل أفضل في دقة
العرض األصلية  1920×1080في  60هرتز .وللحصول
على أفضل جودة عرض ،يرجى اتباع توصيات دقة العرض
هذه.
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5-5إدارة الطاقة

تعريف إدارة 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

الفيديو

المزامنة
األفقية

المزامنة
الرأسية

تنشيط

تشغيل

نعم

نعم

 22.31وات (النموذجي)
 24,72وات (بحد أقصى)

أبيض

وضع السكون
(االستعداد)
إيقاف التشغيل

وضع VESA

إيقاف
التشغيل

ال

ال

 0.5وات (النموذجي)

أبيض (وميض)

إيقاف
التشغيل

-

-

 0.3وات (النموذجي)

إيقاف التشغيل

تنشيط

تشغيل

نعم

نعم

 23.05وات (النموذجي)
 25,49وات (بحد أقصى)

أبيض

وضع السكون
(االستعداد)
إيقاف التشغيل

الفيديو

المزامنة
األفقية

المزامنة
الرأسية

تنشيط

تشغيل

نعم

نعم

 21.89وات (النموذجي)
 22,93وات (بحد أقصى)

أبيض

وضع السكون
(االستعداد)
إيقاف التشغيل

إيقاف
التشغيل

ال

ال

 0.5وات (النموذجي)

أبيض
(وميض)

إيقاف
التشغيل

-

-

 0.3وات (النموذجي)

إيقاف التشغيل

إيقاف
التشغيل

-

-

 0.3وات (النموذجي)

إيقاف التشغيل

تعريف إدارة الطاقة

تعريف إدارة الطاقة
الطاقة المستخدمة

ال

ال

 0.3وات (النموذجي)

أبيض (وميض)

:243V5QHABA/243V5QHAWA

الفيديو

المزامنة
األفقية

المزامنة
الرأسية

الطاقة المستخدمة

لون اإلضاءة

تنشيط

تشغيل

نعم

نعم

 28.94وات (النموذجي)
 29,71وات (بحد أقصى)

أبيض

وضع السكون
(االستعداد)

إيقاف
التشغيل

ال

إيقاف
التشغيل

-

وضع VESA

لون اإلضاءة

إيقاف
التشغيل

/243V5QHAB

:243V5LSW/243V5LSB

وضع VESA

الفيديو

المزامنة
األفقية

المزامنة
الرأسية

الطاقة المستخدمة

لون اإلضاءة

وضع VESA

تعريف إدارة الطاقة
الطاقة المستخدمة

إيقاف التشغيل

إيقاف
التشغيل

-

-

 0.3وات (النموذجي)

إيقاف التشغيل

:243V5QHSB/243V5QHSBA/243V5LHSB

( 243V5LSBفقط :)Analog

لون اإلضاءة

وضع السكون
(االستعداد)

إيقاف
التشغيل

ال

ال

 0.3وات (النموذجي)

أبيض
(وميض)

إيقاف التشغيل

ال
-

 0.3وات (النموذجي)
 0.3وات (النموذجي)

أبيض (وميض)
إيقاف التشغيل

243V5QABA:
تعريف إدارة الطاقة
الفيديو

المزامنة
األفقية

المزامنة
الرأسية

الطاقة المستخدمة

لون اإلضاءة

تنشيط

تشغيل

نعم

نعم

 26.8وات (النموذجي)
 28.29وات (بحد أقصى)

أبيض

الفيديو

المزامنة
األفقية

المزامنة
الرأسية

الطاقة المستخدمة

لون اإلضاءة

وضع السكون
(االستعداد)

إيقاف
التشغيل

ال

تنشيط

تشغيل

نعم

نعم

 22.4وات (النموذجي)
 29,6وات (بحد أقصى)

أبيض

إيقاف التشغيل

إيقاف
التشغيل

-

وضع السكون
(االستعداد)
إيقاف التشغيل

:243V5QABA/243V5LAB/243V5QAB

وضع VESA

تعريف إدارة الطاقة
وضع VESA

إيقاف
التشغيل

ال

ال

 0.5وات (النموذجي)

أبيض (وميض)

إيقاف
التشغيل

-

-

 0.3وات (النموذجي)

إيقاف التشغيل

ال
-

 0.5وات (النموذجي)
 0.3وات (النموذجي)

:243V5LHAB

•التباين%50 :
•السطوعnits 200 or nits 250 :

تعريف إدارة الطاقة
وضع VESA

الفيديو

المزامنة
األفقية

المزامنة
الرأسية

الطاقة المستخدمة

تنشيط

تشغيل

نعم

نعم

 22.89وات (النموذجي)
 31,25وات (بحد أقصى)

أبيض

إيقاف التشغيل

ويتم استخدام الخطوات التالية لقياس استهالك الطاقة لهذه
الشاشة.
•الدقة الطبيعية1080 × 1920 :

لون اإلضاءة

أبيض (وميض)

•حرارة اللون 6500k :مع نمط أبيض كامل
مالحظة
تخضع هذه البيانات للتغير دون إشعار مسبق.
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اﻟﺒﻜﺴﻞ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻀﯿﺌﺔ واﻟﻤﻌﺘﻤﺔ ﻓﺘﻈﮭﺮ ﻛﻮﺣﺪات ﺑﻜﺴﻞ
ﻓﺮدﯾﺔللوان أﺧﺮى.

7 -7خدمة العمالء والضمان

أنواع عيوب البكسل

7 777نهج عيوب البكسل في الشاشات المسطحة
من Philips
ﺗﺴﻌﻰ  Philipsﺟﺎھﺪة إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺟﻮدة.
وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة .ﻣﻊ
ذﻟﻚ ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻟﺤﯿﺎن ال ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺐ ﻋﯿﻮب اﻟﺒﻜﺴﻞ أو اﻟﺒﻜﺴﻞ
اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺎت  TFTاﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﺷﺎت
اﻟﻤﺴﻄﺤﺔ .ال ﯾﻤﻜﻦل ي ﻣﺼﻨﻊ ﺿﻤﺎن أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮﺣﺎت
ﺳﺘﻜﻮن ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﯿﻮب اﻟﺒﻜﺴﻞ ،ال أن ﺷﺮﻛﺔ  Philipsﺗﻮﻓﺮ
ﺿﻤﺎ ًﻧﺎ ﺑﺸﺄن ﺻﺎﻟﺢ أو اﺳﺘﺒﺪال أﯾﺔ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﮭﺎ ﻋﺪد ﻏﯿﺮ
ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎن .ﯾﻮﺿﺢ ھﺬا إﻟﺸﻌﺎر
أﻟﻨﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﯿﻮب اﻟﺒﻜﺴﻞ وﯾﺤﺪد ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﯿﻮب
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع .وﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أﻟﮭﻠﯿﺔ
للصلاح أو اﻟﺴﺘﺒﺪال ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎن ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﺠﺎوز
ﻋﺪد ﻋﯿﻮب اﻟﺒﻜﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ  TFTھﺬه اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ال ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻟﻘﻞ ﻣﻦ
 0.0004%ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺴﻞ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﯿﺒًﺎ .اﻟﻮة
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻀﻊ  Philipsﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺟﻮدة أﻋﻠﻰلنواع ﻣﻌﯿﻨﺔ
أو ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﯿﻮب اﻟﺒﻜﺴﻞ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ

ﺗﻈﮭﺮ ﻋﯿﻮب اﻟﺒﻜﺴﻞ واﻟﺒﻜﺴﻞ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﺷﺔ .وھﻨﺎك ﻓﺌﺘﺎن ﻣﻦ ﻋﯿﻮب اﻟﺒﻜﺴﻞ وأﻧﻮاع ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ
ﻋﯿﻮب اﻟﺒﻜﺴﻞ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺔ.
عيوب النقطة الساطعة
ﺗﻈﮭﺮ ﻋﯿﻮب اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ وﺣﺪات ﺑﻜﺴﻞ أو
وﺣﺪات ﺑﻜﺴﻞ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻀﯿﺌﺔ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ أو "ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ".
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺣﺪة ﺑﻜﺴﻞ
ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻀﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺮض ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺘﻢ .ھﻨﺎك
اﻟﺜﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻋﯿﻮب اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ.

إﺿﺎءة وﺣﺪة ﺑﻜﺴﻞ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن أﻟﺤﻤﺮ أو أﻟﺨﻀﺮ أو
أﻟﺰرق.

ﺻﺎﻟﺢ ا
ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻨﮭﺞ
اﻟﺤﻈﺘﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﯿﻮب أﺧﺮى.
ُ
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺻﺐ ﺑﻜﺴﻞ
َ

إﺿﺎءة وﺣﺪﺗﻲ ﺑﻜﺴﻞ ﻓﺮﻋﯿﺘﯿﻦ ﻣﺘﺠﺎورﺗﯿﻦ:
	-	-
	-

ﺑﻜﺴﻞ

وحدات البكسل والبكسل الفرعي
ﺗﺘﺄﻟﻒ وﺣﺪة اﻟﺒﻜﺴﻞ أو ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﺚ وﺣﺪات
ﺑﻜﺴﻞ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ أﻟﻠﻮان أﻟﺴﺎﺳﯿﺔ أﻟﺤﻤﺮ اأﻟﺨﻀﺮ
اأﻟﺰرق .وﺗﺘﻜﻮن اﻟﺼﻮرة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ وﺣﺪات
اﻟﺒﻜﺴﻞ .ﻋﻨﺪ إﺿﺎءة ﻛﺎﻓﺔ وﺣﺪات اﻟﺒﻜﺴﻞ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻮﺣﺪة
ﺑﻜﺴﻞ ،ﺗﻈﮭﺮ وﺣﺪات اﻟﺒﻜﺴﻞ ﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ ﻣﻌًﺎ
ﻛﻮﺣﺪة ﺑﻜﺴﻞ واﺣﺪة ﺑﯿﻀﺎء .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻣﻌﺘﻤﺔ،
ﺗﻈﮭﺮ وﺣﺪات اﻟﺒﻜﺴﻞ ﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ ﻣﻌًﺎ ﻛﻮﺣﺪة
ﺑﻜﺴﻞ واﺣﺪة ﺳﻮداء .أﻣﺎ اﻟﺘﻮﻟﯿﻔﺎت أﻟﺨﺮى ﻣﻦ وﺣﺪات

إﺿﺎءة اﻟﺚ وﺣﺪات ﺑﻜﺴﻞ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﺘﺠﺎورة )وﺣﺪة ﺑﻜﺴﻞ
واﺣﺪة ﺑﯿﻀﺎء(.
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ملاﺣﻈﺔ
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺳﻄﻮع اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ اﻟﺤﻤﺮاء أو اﻟﺰرﻗﺎء
زاﺋ ًﺪا ﻋﻦ  %50ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺠﺎورة ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن
ﺳﻄﻮع اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ اﻟﺨﻀﺮاء زاﺋ ًﺪا ﻋﻦ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺠﺎورة.

ﻧﻈﺮال ن ﻋﯿﻮب اﻟﺒﻜﺴﻞ واﻟﺒﻜﺴﻞ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع
ً
اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﯿﺐ آﺧﺮ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﻟﺤﻈﺔ ،ﺗﺤﺪد ﺷﺮﻛﺔ
 Philipsﻗﯿﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎرب ﻋﯿﻮب اﻟﺒﻜﺴﻞ.

عيوب النقطة المعتمة
ﺗﻈﮭﺮ ﻋﯿﻮب اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ وﺣﺪات ﺑﻜﺴﻞ أو
وﺣﺪات ﺑﻜﺴﻞ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻌﺘﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ أو "ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ" .ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وﺣﺪة ﺑﻜﺴﻞ
ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻨﻄﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺮض ﻧﻤﻮذج ﻓﺎﺗﺢ.
وھﺬه ھﻲ ﻋﯿﻮب اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺔ.

قيم تسامح عيوب البكسل
ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أﻟﮭﻠﯿﺔللصل ح أو اﻟﺴﺘﺒﺪال
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﯿﻮب اﻟﺒﻜﺴﻞ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻀﻤﺎن ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﻮي ﻟﻮﺣﺔ
 TFTاﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ  Philipsاﻟﻤﺴﻄﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻮب ﺑﻜﺴﻞ أو ﺑﻜﺴﻞ ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
اﻟﻤﺴﺮدة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ.
عيوب النقطة الساطعة
إﺿﺎءة وﺣﺪة ﺑﻜﺴﻞ ﻓﺮﻋﯿﺔ واﺣﺪة
إﺿﺎءة وﺣﺪﺗﻲ ﺑﻜﺴﻞ ﻓﺮﻋﯿﺘﯿﻦ ﻣﺘﺠﺎورﺗﯿﻦ
إﺿﺎءة اﻟﺚ وﺣﺪات ﺑﻜﺴﻞ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﺘﺠﺎورة )وﺣﺪة ﺑﻜﺴﻞ واﺣﺪة(
اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﯿﺒﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﺎﻃﻌﺔ*
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﯿﻮب اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻟﻨﻮاع

المستوى المقبول
3
1
0
أﻗﻞ ﻣﻦ  15ﻣﻠﻢ
3

عيوب النقطة المعتمة
وﺣﺪة ﺑﻜﺴﻞ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻌﺘﻤﺔ واﺣﺪة
 2وﺣﺪات ﺑﻜﺴﻞ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﺘﺠﺎورة ﻣﻌﺘﻤﺔ
 3وﺣﺪات ﺑﻜﺴﻞ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﺘﺠﺎورة ﻣﻌﺘﻤﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﯿﺒﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﺘﻤﺔ*
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﯿﻮب اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻟﻨﻮاع

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

إجمالي عيوب النقطة
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﯿﻮب اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ أو اﻟﻤﻌﺘﻤﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻟﻨﻮاع
مالحظة

 1 -1أو  2ﻋﯿﺐ ﺑﻜﺴﻞ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺘﺠﺎور =  1ﻋﯿﺐ ﻧﻘﻄﺔ
 -2ھﺬه اﻟﺸﺎﺷﺔ  ISO9241-307وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ) :ISO9241-307ﻣﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﺜﻠﻰ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وﻃﺮق اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﻟﺸﺎﺷﺎت اﻟﻌﺮض إﻟﻠﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ(
 -3ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﯿﺎر  ISO9241-307ھﻮ اﻟﻨﺴﺨﺔ أﻟﺤﺪث ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر  ISO13406اﻟﻤﻌﺮوف وﻗﺪ وﺿﻌﺘﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﺮة
اأﻟﯿﺰو( ﻓﻲ2008-11-13 :
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 -7خدمة العمالء والضمان

7 777خدمة 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.
بالنسبة إلى فترة الضمان ،الرجاء الرجوع إلى بيان الضمان في دليل المعلومات المهمة.
لتمديد الضمان ،إذا كنت ترغب في تمديد فترة الضمان العامة ،يتم تقديم مجموعة خدمة خارج الضمان من خالل مركز الخدمة
المعتمد لدينا.
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.
إذا لم يتمكن شريك الخدمة المعتمد من تنفيذ اإلصالحات المطلوبة في إطار مجموعة تمديد الضمان المقدمة ،فإننا سوف نجد
ً
حلوال 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
تعتمد على المناطق
المختلفة

إجمالي فترة الضمان

 +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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8 -8استكشاف األخطاء و إصالحها
واألسئلة المتداولة
8 888استكشاف المشكالت وإصالحها

ﺿﺒﻂ ﯾﺪوﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﺷﺔ ).(OSD
ملاحظة
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ وﺿﻊ DVI
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺣﯿﺚ إﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺿﺮورﯾﺔ.
علامات ظاهرة للدخان أو الشرارة.
ال ﺗﻘﻤﺒﺘﻨﻔﯿﺬ أي ﺧﻄﻮات الستكشاف أﻟﺨﻄﺎء
إﺻﺎﻟﺤﮭﺎ

ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ھﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻊ ﻟﻤﺸﻜﺎﻟﺖ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ
ھﺬه اﻟﺤﻠﻮل ،اﺗﺼﻞ ﺑﻤﻤﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎلء .Philips

ﻗﻢ ﺑﻘﻄﻊ اﺗﺼﺎل اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ
ﻓﻮراً ﺳﺎﻟﻤﺘﻚ

المشكالت الشائعة
بلا صورة )ضوء LEDﻏﯿﺮ ﻣﻀﺎء(
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺬ إﺧﺮاج اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﻓﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻟﻠﺸﺎﺷﺔ.
ً
وال ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن زر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ أﻟﻤﺎﻣﯿﺔ
ﻟﻠﺸﺎﺷﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ
") "OFFإﯾﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ( ،ﺛﻢ اﺿﻐﻂ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺘﺤﻮﯾﻠﮫ إﻟﻰ
اﻟﻮﺿﻊ ") "ONﺗﺸﻐﯿﻞ(.
بلا صورة )مصباح التشغيل غير مضاء(
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ.
•
اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻋﻘ ُﺪ ﻣﺜﻨﯿﺔ ﺑﻜﺒﻞ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ .إذا ﻛﺎﻧﺖ إﻟﺠﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ ،ﻓﻘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال
اﻟﻜﺒﻞ.
•

•
المشكالت المتعلقة بالصور
اﻟﺼﻮرة ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ اﺿﺒﻂ وﺿﻊ اﻟﺼﻮرة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ""AUTO
( ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ( ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ).(OSD
•
) Phase/Clockاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ/اﻟﺴﺎﻋﺔ( ﻣﻦ Setup
اإﻟﻌﺪاد( ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻜﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ .OSD
ﯾﺼﻠﺢ ھﺬا أﻟﻤﺮ ﻓﻲ وﺿﻊ  VGAﻓﻘﻂ.
اﻟﺼﻮرة ﺗﮭﺘﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻛﺒﻞ إﻟﺸﺎرة ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺄﻣﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ
إﻟﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت أو اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ.
ظهور وميض رأسي

الشاشة تقول
Attention

•
ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ).)OSD

Check cable connection

•
) Phase\Clockاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ/اﻟﺴﺎﻋﺔ( ﻣﻦ Setup
اإﻟﻌﺪاد( ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻜﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ .OSD
ﯾﺼﻠﺢ ھﺬا أﻟﻤﺮ ﻓﻲ وﺿﻊ  VGAﻓﻘﻂ.

•
اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ) .راﺟﻊ ً
أﯾﺾ ا "دﻟﯿﻞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
•
•

ظهور وميض أفقي

اﻟﺰر ) AUTOتلقائي( لا يعمل
ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ "ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ" ﻓﻲ وﺿﻊ  VGAاﻟﺘﻤﺎﺛﻠﻲ .إذا ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﯾﻤﻜﻨﻜﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت
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•
ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ).)OSD

8 888األسئلة المتداولة العامة
س  :1عند تركيب الشاشة ما الذي ينبغي القيام به إذا
ﻇﮭﺮت رﺳﺎﻟﺔ "Cannot display this
) "video modeال يمكن عرض وضع الفيديو
اﻟﺤﺎﻟﻲ( ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ؟
الإجابة :اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮭﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺎﺷﺔ1920 × 1080 :
ﻋﻨﺪ  60ھﺮﺗﺰ.
ﻗﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻮﺻﯿﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻜﺒﺎﻟﺖ ،ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
اﻟﺨﺎص ﺑﻚ إﻟﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ
ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ.

•
) Phase\Clockاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ/اﻟﺴﺎﻋﺔ( ﻣﻦ Setup
اإﻟﻌﺪاد( ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻜﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ .OSD
ﯾﺼﻠﺢ ھﺬا أﻟﻤﺮ ﻓﻲ وﺿﻊ  VGAﻓﻘﻂ.
اﻟﺼﻮر ﺗﻈﮭﺮ ﻣﺸﻮﺷﺔ أو ﺑﺎھﺘﺔ أو داﻛﻨﺔ ﺟ ًﺪا
ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ واﻟﺴﻄﻮع ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ
ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ.

•
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ  ،(Windowsﺣﺪد
ﻟﻮﺣﺔ(  Settings/Control Panelاإﻟﻌﺪادات/ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻢ( .ﻓﻲ إﻃﺎر )، Control Panelاﻟﺘﺤﻜﻢ

بقاء "الصور الالحقة" أو "اإلجهاد" أو "الصور المخفية"
بعد إيقاف تشغيل الطاقة.
•
اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ أو اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟﻰ اإﻟﺠﮭﺎد" ،اﻟﺬي ﯾﻌﺮف ً
أﯾﺾ ا
ﺑـ "اﻟﺼﻮرة ﻻﻟﺤﻘﺔ" أو "اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺨﻔﯿﺔ" .ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ
ﻣﻦ اإﻟﺠﮭﺎد" أو "اﻟﺼﻮرة ﻻﻟﺤﻘﺔ" أو "اﻟﺼﻮر
اﻟﻤﺨﻔﯿﺔ" ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻟﻮﺣﺎت
 .LCDﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﺤﺎاﻟﺖ ،ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻇﺎھﺮة اإﻟﺠﮭﺎد" أو
اﻟﺼﻮرة ﻻﻟﺤﻘﺔ" أو "اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺨﻔﯿﺔ" ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﯾﺠﻲ
"
ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﺑﻌﺪ أن ﯾﺘﻢ إﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ.

 Display Control Panelﻟﻮﺣﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺷﺎﺷﺔ(
اﻟﻌﺮض( ،ﺣﺪد اﻟﻤﺔ اﻟﺘﺒﻮﯾﺐ " "Settingsاإﻟﻌﺪادات(.
وﺗﺤﺖ اﻟﻤﺔ ﺗﺒﻮﯾﺐ إﻟﻌﺪاد ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ
اﻟﻤﺴﻤﻰ ") "desktop areaﻧﺎﺣﯿﺔ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻜﺘﺐ(
ﺣﺮك اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ إﻟﻰ  1080 × 1920ﺑﻜﺴﻞ.
ﻗﻢ ﺑﻔﺘﺢ "  "Advance Propertiesاﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
( اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ( وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﺪ 60
ھﺮﺗﺰ ،ﺛﻢ اﻧﻘﺮ ﻓﻮق ") "OKﻣﻮاﻓﻖ(.

•
ﺗﺘﺮك اﻟﺸﺎﺷﺔ ال ﻣﺮاﻗﺒﺔ.
البد دوﻣًﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﺷﺔ  LCDﺳﺘﻌﺮض ﻣﺤﺘﻮى ﺛﺎﺑﺖ ال ﯾﺘﻐﯿﺮ.

ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وﻛﺮر اﻟﺨﻄﻮات  2و 3ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻋﻠﻰ  1080 × 1920ﻋﻨﺪ
 60ھﺮﺗﺰ.
ﻗﻢ ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ،وﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ
ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ وﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ ﺷﺎﺷﺔ Philips
.LCD

ﻟﻦ ﺗﺨﺘﻔﻲ أﻋﺮاض اإﻟﺠﮭﺎد" أو "اﻟﺼﻮرة ﻻﻟﺤﻘﺔ" أو
" اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺨﻔﯿﺔ" اﻟﺤﺎدة ال ﯾﻤﻜﻦ ﺻﺎﻟﺤﮭﺎ .اﻟﻀﻤﺎن
اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ال ﯾﻐﻄﻲ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﺎﻟﮫ.
اﻟﺼﻮرة ﺗﻈﮭﺮ ﻣﺸﻮھﺔ .اﻟﻨﺺ ﻏﺎﻣﺾ أو ﺿﺒﺎﺑﻲ.
ﻗﻢ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ دﻗﺔ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺨﺎص ﺑﺪﻗﺔ اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻟﺼﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮭﺎ.

•
س  :2ما هو معدل التحديث الموصى به لشاشة LCD؟
الإجابة :ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮫ ﻟﺸﺎﺷﺎت LCD
ھﻮ  60ھﺮﺗﺰ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أي ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻓﻲ
اﻟﺸﺎﺷﺔ ،ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻄﮭﺎ ﺣﺘﻰ  75ھﺮﺗﺰ ﻟﺘﺮى ﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ھﺬا أﻟﻤﺮ ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺘﺸﻮش.

•
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﺬه أﻟﯿﺎم .اﻟﺮﺟﺎء
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺒﻜﺴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ.

س  :3ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻣﻠﻔﺎت  .infو.icm؟ ﻛﯾف أﺛ ِﺑّت
ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾل ) .infو(.icm؟

إضاءة مصباح "التشغيل" شديد القوة لدرجة مزعجة
ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ إﺿﺎءة "اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ" ﻣﻦ اﻟﻞ إﻋﺪاد ﻣﺼﺒﺎح
"اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ" اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ أدوات اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺿﻤﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ.

الإجابة :ھذه ھﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﺑراﻣﺞ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺎﺷﺔ .ﻗد ﯾطﻠب
ﻣﻧك اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟك ﺗﺛﺑﯾت ﺑراﻣﺞ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺎﺷﺔ
)ﻣﻠﻔﺎت  .infو (.icmﻋﻧد ﺗرﻛﯾب اﻟﺷﺎﺷﺔ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ.
اﺗﺑﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻓﻲ دﻟﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ،وﺳﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت ﺑراﻣﺞ
ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺎﺷﺔ )ﻣﻠﻔﺎت  .infو (.icmﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ.

ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ،راﺟﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﻤﺎلء
واﺗﺼﻞ ﺑﻤﻤﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎلء .Philips
20

7ﺳﺘﻜﺸﺎف اأﻟﺨﻄﺎء و إﺻﺎﻟﺤﮭﺎ واأﻟﺴﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

 ،sRGB .2وھﺬا ھﻮ إﻟﻌﺪاد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻀﻤﺎن وﺟﻮد
ﺗﺒﺎدل ﺻﺤﯿﺢ أﻟﻠﻮان ﺑﯿﻦ أﻟﺠﮭﺰة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
( ﻣﺜﻞ ،اﻟﻜﺎﻣﯿﺮات اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻟﺸﺎﺷﺎت واﻟﻄﺎﺑﻌﺎت
واﻟﻤﺎﺳﺤﺎت اﻟﻀﻮﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ(

ل ول ﻣﺮة .اﺗﺒﻊ إﻟﺮﺷﺎدات ل دراج )اﻟﻘﺮص اﻟﻤﻀﻐﻮط
اﻟﻤﺮﻓﻖ( اﻟﻤﻀﻤﻦ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺤﺰﻣﺔ .ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ )ﻣﻠﻔﺎت  .infو  (.icmﺑﺸﻜﻞ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ.

 .3ﺧﯿﺎر ") " User Definﻣﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم(؛
ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﺧﺘﯿﺎر إﻋﺪاد اﻟﻠﻮن اﻟﺬي ﯾﻔﻀﻠﮫ/
ﺗﻔﻀﻠﮫ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺿﺒﻂ اﻟﻠﻮن أﻟﺤﻤﺮ اأﻟﺨﻀﺮ
اأﻟﺰرق.

س  :4كيف أقوم بضبط الدقة؟
الإجابة :ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﺴﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﺸﺎﺷﺔ .ﯾﻤﻜﻨﻚ
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺿﻤﻦ ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺤﻜﻢ
® Windowsﻣﻦ اﻟﻞ "ﻋﺮض اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ".

ملاحظة
ﻣﻘﯿﺎس ﻟﻮن اﻟﻀﻮء اﻟﻤﺸﻊ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ أﺛﻨﺎء ﺗﺴﺨﯿﻨﮫ .ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻘﯿﺎس ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻤﻄﻠﻖ) ،درﺟﺔ ﻛﻠﻔﻦ(.
درﺟﺎت ﺣﺮارة ﻛﻠﻔﻦ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﺜﻞ  2004Kﺗﻜﻮن ﺣﻤﺮاء؛
ﺑﯿﻨﻤﺎ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة أﻟﻌﻠﻰ ﻣﺜﻞ  9300Kﺗﻜﻮن زرﻗﺎء.
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺘﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﯿﻀﺎء ﻋﻨﺪ .6504K

س  :5ماذا أفعل في حالة التعثر عند إجراء تعديالت على
الشاشة عن طريق شاشة ()OSD؟
الإجابة :ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر ) OKﻣﻮاﻓﻖ( ،ﺛﻢ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ") "Resetإﻋﺎدة اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ( الستعادة ﺟﻤﯿﻊ
إﻋﺪادات اﻟﻤﺼﻨﻊ أﻟﺼﻠﯿﺔ
س  :6هل شاشة  LCDمضادة للخدوش؟
الإجابة :ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ،ﯾﻮﺻﻰ أال ﯾﺘﻌﺮض ﺳﻄﺢ اﻟﻠﻮﺣﺔ
ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت اﻟﺸﺪﯾﺪة ،ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ﻣﻦ أﻟﺠﺴﺎم اﻟﺤﺎدة
أو اﻟﺼﻠﺒﺔ .ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﺷﺔ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺿﻐﻂ أو ﻗﻮة ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻄﺢ اﻟﻠﻮﺣﺔ.
ﻓﻘﺪ ﯾﺆﺛﺮ ھﺬا أﻟﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ
بك.

س  :9هل يمكنني توصيل شاشة  LCDالخاصة بي بأي
جهاز كمبيوتر أو محطة عمل أو جهاز Mac؟
الإجابة :ﻧﻌﻢ .ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺎﺷﺎت  LCDﻣﻦ Philips
ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وأﺟﮭﺰة MAC
وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ .ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﺟﻮد
ﻣﺤﻮل ﻛﺒﻞ ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﻨﻈﺎم  Macاﻟﺨﺎص
ﺑﻚ .ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺘﺼﺎل ﺑﻤﻤﺜﻞ ﻣﺒﯿﻌﺎت Philips
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

س  :7كيف يمكنني تنظيف سطح شاشة LCD؟
نظيفة وناعمة من
استخدمقطعة
للتنظيفالعادي،
اإلجابة:
اﻟﻘﻤﺎش .ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻒ اﻟﺸﺎﻣﻞ ،اﻟﺮﺟﺎء اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺤﻮل
أﻟﯿﺰوﺑﺮوﺑﯿﻞ .ال ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻮاﺋﻞ أﻟﺨﺮى
ﻣﺜﻞ ﻛﺤﻮل أﻟﯿﺜﯿﻞ أو إﻟﯿﺜﺎﻧﻮل أو أﻟﺴﯿﺘﻮن أو
اﻟﮭﯿﻜﺴﺎن وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ.
س  :8ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ إﻋﺪاد ﻟﻮن اﻟﺸﺎﺷﺔ؟الإجابة :ﻧﻌﻢ،
ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﯿﯿﺮ إﻋﺪاد أﻟﻠﻮان ﻣﻦ اﻟﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ , OSDوﻓﻖ
•

س  :10هل شاشات  LCDمن  Philipsمتوافقة مع
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ؟الإجابة:
ﻧﻌﻢ ،ﻓﺎﻟﺸﺎﺷﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ "اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺘﻮﺻﯿﻞ" ﻣﻊ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ Windows 7و  Windows 8و
Mac OSX
س  :11ما هو االلتصاق للصور أو اإلجهاد أو الصورة
الالحقة أو الصور المخفية في لوحات LCD؟
الإجابة :ﻗﺪ ﯾﺆدي اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻤﺘﺪة
ﻟﻠﺼﻮر اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ أو اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟﻰ اإﻟﺠﮭﺎد" ،اﻟﺬي
ﯾﻌﺮف ً
أﯾﺾ ا ﺑـ "اﻟﺼﻮرة ﻻﻟﺤﻘﺔ" أو "اﻟﺼﻮرة
اﻟﻤﺨﻔﯿﺔ" .ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اإﻟﺠﮭﺎد" أو "اﻟﺼﻮرة
ﻻﻟﺤﻘﺔ" أو "اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺨﻔﯿﺔ" ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻟﻮﺣﺎت  .LCDﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
ﻟﺤﺎاﻟﺖ ،ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻇﺎھﺮة اإﻟﺠﮭﺎد" أو "اﻟﺼﻮرة
ﻻﻟﺤﻘﺔ" أو "اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺨﻔﯿﺔ" ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ﻋﺒﺮ

اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ )(OSD
•
ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﯿﺎر ") "Colorاﻟﻠﻮن( ﺛﻢ اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
") "OKﻣﻮاﻓﻖ( ل دخال إﻋﺪاد اﻟﻠﻮن ،ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺜﺔ
إﻋﺪادات أدﻧﺎه.

ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﺑﻌﺪ أن ﯾﺘﻢ إﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ .ﯾﺠﺐ أن
ﺗﻘﻮم داﺋﻤًﺎ ﺑﺘﻨﺸﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺮك اﻟﺸﺎﺷﺔ ال ﻣﺮاﻗﺒﺔ.
البد دوﻣًﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﺷﺔ  LCDﺳﺘﻌﺮض ﻣﺤﺘﻮى ﺛﺎﺑﺖ ال ﯾﺘﻐﯿﺮ.

 Color Temperature .1درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻠﻮن(؛(
إﻟﻌﺪادﯾﻦ ھﻤﺎ  6500Kو .9300Kﻣﻦ اﻟﻞ إﻟﻌﺪادات
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻄﺎق  ،6500Kﺗﻈﮭﺮ اﻟﻠﻮﺣﺔ
"ھﺎدﺋﺔ ﻣﻊ درﺟﺔ ﻟﻮن أﺣﻤﺮ ﻣﺎﺋﻞ أﻟﺒﯿﺾ"،
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارة  9300Kﺗﻈﮭﺮ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ
"
ﻣﻊ درﺟﺔ ﻟﻮن أزرق ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ أﻟﺒﯿﺾ".

تحذير
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7ﺳﺘﻜﺸﺎف اأﻟﺨﻄﺎء و إﺻﺎﻟﺤﮭﺎ واأﻟﺴﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

ﻗﺪ ﯾﺆدي ﻋﺪم ﺗﻨﺸﯿﻂ ﺷﺎﺷﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﺼﻔﺔ
دورﯾﺔ إﻟﻰ ﻇﮭﻮر أﻋﺮاض ﺧﻄﯿﺮة ﻟﻦ ﺗﺨﺘﻔﻲ ال ﯾﻤﻜﻦ
ﺻﺎﻟﺤﮭﺎ ﻣﺜﻞ "اﺣﺘﺮاق اﻟﺸﺎﺷﺔ" أو ﻇﮭﻮر "ﺻﻮرة ﺑﻌﺪﯾﺔ" أو
"ﺻﻮر ﻇﻠﯿﺔ" ،ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن أﻟﻀﺮار اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮھﺎ ﻟﯿﺴﺖ
ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن.
س :12لماذا لا يتم عرض النص الحاد ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺘﻲ ،وﻟﻜﻦ
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض أﺣﺮف ﻣﺴﻨﻨﺔ؟
الإجابة :ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺎﺷﺔ  LCDاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﻌﺮض أﻟﺼﻠﯿﺔ ﻟﮭﺎ × 1920
أﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ
 1080ﻋﻨﺪ  60ھﺮﺗﺰ .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ
ﻋﺮض ،ﯾﺮﺟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﺪﻗﺔ.
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