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تعليمات السالمة
احتياطات األمان والصيانة
تحذير :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.

اقرأ هذه التعليمات والتزم بها عند توصيل الشاشة واستخدامها:
التشغيل:
•احتفظ بالشاشة بعي ًدا عن أشعة الشمس المباشرة وعن المواقد أو أي مصدر من المصادر الحرارية األخرى.
•احتفظ بالشاشة بعي ًدا عن أي زيت؛ وإال ،فقد يتلف الغطاء البالستيكي.
•أزل أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية أو يمنع التبريد الالزم للمكونات اإللكترونية لشاشة العرض.
•ال تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل.
•عند وضع الشاشة في مكانها ،تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة ومأخذ التيار.
•عند إيقاف تشغيل الشاشة عن طريق نزع كبل الطاقة ،يرجى االنتظار لمدة  6ثوان قبل إعادة تركيب كبل الطاقة لتشغيل الشاشة في حالة التشغيل العادي.
•تأكد من استخدام كبل الطاقة المعتمد من شركة  Philipsدائمًا .في حالة عدم وجود كبل الطاقة ،يرجى االتصال بمركز الخدمة المحلي لديك.
•تجنب تعريض الشاشة الهتزازات شديدة أو صدمات قوية أثناء التشغيل.
•تجنب الطرق على الشاشة أو إسقاطها أثناء التشغيل أو النقل.
•يُستخدَم المسمار ذو العروة في التثبيت والصيانة القصيرين األجل .ال ننصح باستخدام المسمار ذي العروة ألكثر من  1ساعة .حيث يُحظر إطالة زمن االستخدام .يرجى الحفاظ على إبقاء
منطقة سالمة واضحة تحت الشاشة أثناء استخدام المسمار ذو العروة.

الصيانة:
•لحماية شاشتك من األضرار المحتملة ،ال تضغط بشدة على لوحة شاشة  .LCDعند تحريك الشاشة ،أمسك اإلطار لرفعها منه؛ وال ترفع الشاشة ويدك أو أصابعك موضوعة على لوحة الشاشة.
•افصل الشاشة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة.
•افصل الشاشة عند تنظيفها بقطعة قماش مبللة ً
ً
مطلقا استخدام المذيبات العضوية ،مثل ،الكحول أو
قليال .يمكن مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها .ومع ذلك ،تجنب
السوائل التي تحتوي على أمونيا لتنظيف الشاشة.
•لتجنب تعرض الشاشة لخطر الصدمات أو األضرار الدائمة ،ال تعرضها لألتربة أو المطر أو الماء أو البيئة شديدة الرطوبة.
•إذا ابتلت الشاشة ،فامسحها بقطعة قماش جافة بأسرع ما يمكن.
فورا وفصل كبل الطاقة .ثم أزل المادة الغريبة أو الماء ،وأرسل الشاشة إلى مركز الصيانة.
•حال سقوط مادة غريبة أو ماء في الشاشة ،يرجى إيقاف تشغيلها ً
•تجنب تخزين الشاشة أو استخدامها في أماكن معرضة للحرارة أو ضوء الشمس المباشر أو البرودة الشديدة.
•لتحقيق أفضل أداء من الشاشة واستخدامها لعمر افتراضي أطول ،نوصي باستخدام الشاشة في موقع تتوفر فيه معدالت درجة الحرارة والرطوبة التالية.
درجة الحرارة :من  0إلى  40درجة مئوية – من  32إلى  104درجة فهرنهايتالرطوبة :من  20إلى  % 80رطوبة نسبية•يجب أن تكون درجة حرارة لوحة شاشة  25 LCDدرجة مئوية في كل األوقات للحصول على أداء أفضل لإلضاءة.
هام :احرص دائمًا على تنشيط برنامج الشاشة المؤقتة عندما تترك الشاشة دون مراقبة .احرص دائمًا على تنشيط تطبيق لتحديث الشاشة بصفة دورية في حالة عرض الشاشة لمحتوى 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" .وننوه إلى أن هذه الظاهرة شائعة في
تقنية لوحة  .LCDفي معظم الحاالت ،تختفي ظاهرة "اإلجهاد" أو "الصورة الالحقة" أو "الصور المخفية" بشكل تدريجي عبر فترة زمنية بعد أن يتم إيقاف تشغيل الطاقة.
تحذير :لن تختفي أعراض "اإلجهاد" أو "الصورة الالحقة" أو "الصور المخفية" الحادة وال يمكن إصالحها .وال تشمل بنود الضمان مثل هذه الظاهرة.

مركز الخدمة:
•ال ينبغي فتح غطاء الشاشة إال بواسطة موظف الخدمة المؤهل.
•إذا كان هناك حاجة لعمليات اإلصالح أو التكامل ،يرجى االتصال بمركز الخدمة المحلي لديك.
•تجنب تعريض الشاشة لضوء الشمس المباشر.
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إذا كانت الشاشة ال تعمل بصورة طبيعية بعد إتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل ،يرجى االتصال بفني أو مركز الخدمة المحلي لديك.

خطر عدم االستقرار
قد يسقط الجهاز مسببًا إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة .لتجنب التعرض لإلصابة يجب تثبيت هذا الجهاز على األرضية/الحائط بأمان من خالل اتباع تعليمات التركيب الموضحة.

اقرأ هذه التعليمات والتزم بها عند توصيل الشاشة واستخدامها:
•افصل الشاشة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة.
•افصل الشاشة عند تنظيفها بقطعة قماش مبللة ً
ً
قليال .يمكن مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها .ومع ذلك ،تجنب مطلقا استخدام الكحول أو
السوائل التي تحتوي على أمونيا.
•استشر فني صيانة إذا كانت الشاشة ال تعمل بصورة طبيعية بعد اتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل.
•ال ينبغي فتح غطاء الشاشة إال بواسطة موظف الخدمة المؤهل.
•احتفظ بالشاشة بعي ًدا عن أشعة الشمس المباشرة وعن المواقد أو أي مصدر من المصادر الحرارية األخرى.
•أزل أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية أو يمنع التبريد الالزم للمكونات اإللكترونية لشاشة العرض.
•ال تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل.
•حافظ على البطارية جافة .تجنب تعريض الشاشة للمطر أو الرطوبة الشديدة ،لتفادي حدوث صدمة كهربائية.
ثوان قبل إعادة تركيب كبل الطاقة أو كبل طاقة التيار
•عند إيقاف تشغيل الشاشة عن طريق نزع كبل الطاقة أو كبل طاقة التيار المستمر ،يرجى االنتظار لمدة ٍ 6
المستمر في وضع التشغيل العادي.
•لتجنب تعرض الشاشة لخطر الصدمات أو األضرار الدائمة ،ال تعرضها المطر أو البيئة شديدة الرطوبة.
•عند وضع الشاشة في مكانها ،تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة ومأخذ التيار.
•هام :احرص دائمًا على تنشيط برنامج الشاشة المؤقتة عند االستخدام .في حالة استمرار وجود صورة ثابتة على الشاشة لفترة زمنية طويلة ،فقد يتسبب ذلك في ترك
'صورة بعدية' أو 'صورة ظلية' على الشاشة .وهذه الظاهرة معروفة كأحد عيوب تقنية لوحة شاشة  .LCDوفي معظم الحاالت ستختفي صورة الظلية تدريجيًا على
مدار مدة زمنية بعد إيقاف تشغيل الطاقة .يرجى العلم أن أعراض الصورة الظلية ال يمكن معالجتها ،وال يشملها الضمان.
•إذا كان سلك الطاقة يحتوي على قابس بثالثة سنون فقم بتوصيل السلك بمنفذ بثالثة سنون مؤرض .وال تقم بإلغاء تنشيط السن األرضي لسلك الطاقة وذلك بتوصيل
مهايئ ثنائي السنون مثال .ذلك ألن سن التأريض يمثل إحدى خصائص السالمة المهمة.

إعالن االتحاد األوروبي الخاص بالتوافق
يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات المنصوص عليها في توجيه المجلس المعني بالمقاربة بين قوانين الدول األعضاء في ما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي ( )EU/30/2014وتوجيه الفولتية
المنخفضة ( )EU/35/2014وتوجيه ( RoHSتقييد استخدام مواد خطرة) (.)EU/65/2011
تم اختبار هذا الجهاز وثُبت تطابقه مع معايير التجانس الخاصة بأجهزة تقنية المعلومات المنشورة تحت "توجيهات الصحيفة الرسمية لالتحاد األوروبي".

تحذيرات التفريغ اإللكتروستاتي
قد يتسبب أي شخص قريب من الشاشة في تفريغ شحن الجهاز وإعادة تهيئته وعرض القائمة الرئيسية.

تحذير:
يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات الفئة أ من  .EN55032/CISPR 32قد يتسبب هذا الجهاز في تداخل اإلشارات الالسلكية في المنازل.

إخطار لجنة االتصاالت الفيدرالية (( )FCCخاص بالواليات المتحدة األمريكية فقط)
مالحظة :تم اختبار هذا الجهاز وثُبت تطابقه مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة أ بمقتضى الجزء  15من قواعد اللجنة الفيدرالية لالتصاالت .هذه الحدود مصممة لتوفير
الحماية المعقولة من التداخالت الضارة التي تنتج عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية .حيث إن هذه الشاشة تولّد وتستخدم بل وقد تصدر عنها طاقة تردد السلكية ،لذا فإنها قد
تتسبب في حدوث تداخالت ضارة مع االتصاالت الالسلكية إذا لم ّ
تركب وتستخدم ً
وفقا للتعليمات .قد يتسبب تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية في حدوث تداخالت ضارة
وفي هذه الحالة على المستخدم تصحيح تلك التداخالت على نفقته الخاصة.
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قد تتسبب أي تغييرات أو تعديالت دون الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق مع مواصفات اللجنة الفيدرالية لالتصاالت في إلغاء أهلية المستخدم
لتشغيل الشاشة.

المدرع المرفق بالشاشة عند توصيلها بجهاز كمبيوتر.
ال تستخدم إال كبل التردد الالسلكي
َّ
يحظر تعريض الشاشة للمطر أو الرطوبة الشديدة ،لتفادي حدوث األضرار التي قد تنجم عن نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء  15من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية ( / )FFCمواصفات معايير الراديو ( )RSSالمعفاة من ترخيص مؤسسة االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية في كندا
ً
ضارا؛ و( )2يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله ،بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب عملية تشغيل غير
تداخال
( .)ISEDويخضع تشغيله للشرطين التاليين )1( :أال يسبب هذا الجهاز
ً
مرغوب فيها.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux
deux conditions suivantess: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage
reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
Envision Peripherals Inc.
490 N McCarthy Blvd, Suite #120
Milpitas, CA 95035
الواليات المتحدة األمريكية

البيان األوروبي
مالحظة هامة:
يقتصر استخدام الجهاز على االستخدام المنزلي عند تشغيله في نطاق تتردد يتراوح ما بين  5150إلى  5350ميجا هرتز ( .لمنتج  5Gفقط)
النمسا

بلجيكا

بلغاريا

كرواتيا

قبرص

التشيك

الدنمارك

إستونيا

فنلندا

فرنسا

الدنمارك

اليونان

هنغاريا

أيرلندا

إيطاليا

التفيا

ليتونيا

لكسمبورج

مالطة

هولندا

بولندا

البرتغال

رومانيا

سلوفاكيا

سلوفينا

إسبانيا

السويد

المملكة
المتحدة

بيان التعرض لإلشعاع:
	يلتزم هذا الجهاز بحدود التعرض لإلشعاع المتبعة باالتحاد األوربي والمعنية بالبيئات غير الخاضعة للمراقبة .ينبغي تشغيل هذا الجهاز وتركيبه بحيث يكون الحد األدنى للمسافة بين جهاز
اإلشعاع والجسم  20سم.
فيما يلي التردد والوضع والطاقة المنتقلة القصوى المندرجة في حدود االتحاد األوروبي:
من  2400إلى  2483.5ميجاهرتز 20 < :ديسيبل مللي وات (القيمة المكافئة لطاقة اإلشعاع المتجانس اتجاهيًا " ( )"EIRPلمنتج  2.4Gفقط)
من  5150إلى  5250ميجاهرتز 23 < :ديسيبل مللي وات (القيمة المكافئة لطاقة اإلشعاع المتجانس اتجاهيًا ")"EIRP
من  5250إلى  5350ميجاهرتز 23 < :ديسيبل مللي وات (القيمة المكافئة لطاقة اإلشعاع المتجانس اتجاهيًا ")"EIRP
من  5470إلى  5725ميجاهرتز 30 < :ديسيبل مللي وات (القيمة المكافئة لطاقة اإلشعاع المتجانس اتجاهيًا ")"EIRP
من  5725إلى  5825ميجاهرتز 13.98 < :ديسيبل مللي وات (القيمة المكافئة لطاقة اإلشعاع المتجانس اتجاهيًا ")"EIRP
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:تايوان
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加
大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，
並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。應避免影響附近雷達系統之操作。
:توجيه االتحاد األوروبي المعني بأجهزة الراديو/مؤسسة االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية في كندا/تنبيه لجنة االتصاالت الفيدرالية
ً
.صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الجهاز
قد يتسبب القيام بأي تغييرات أو تعديالت دون الموافقة عليها
.يجب عدم وضع جهاز اإلرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر
.جيجا هرتز على االستخدام المنزلي فقط5 تقتصر العمليات الموجودة في منتجات

Déclaration d’exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet
équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

:كندا
:بيان وزارة الصناعة الكندية
ً
) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم2(ضارا؛ و
تداخال
) أال يسبب هذا الجهاز1( : ويخضع تشغيله للشرطين التاليين. من القوانين الكندية للصناعةRSS-247 يتوافق هذا الجهاز مع المعيار
ً
. بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب عملية تشغيل غير مرغوب فيها،استقباله
Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son
fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce
dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

:بيان التعرض لإلشعاع
 ينبغي تشغيل هذا الجهاز وتركيبه بحيث يكون الحد األدنى للمسافة بين جهاز اإلشعاع. الخاصة بالتعرض لإلشعاع والمعنية بالبيئات غير الخاضعة للمراقبةISED يمتثل هذا الجهاز لمعايير
. سم20 والجسم
Déclaration d’exposition aux radiations:Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements ISED établies pour
un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de
rayonnement et votre corps.
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المركز البولندي لالختبار وإصدار الشهادات
ينبغي على الشاشة سحب الطاقة من مقبس محمي بدائرة حماية ( مقبس ذي ثالثة شعب) .كما ينبغي توفير نفس مصدر اإلمداد بالطاقة لكافة األجهزة التي تعمل معًا (مثل ،الكمبيوتر والشاشة
والطابعة وغيرها من األجهزة).
ينبغي أن يكون لمحول مطاور التركيبات الكهربائية في الغرفة جهاز حماية دائرة قصر احتياطي في شكل منصهر بقيمة اسمية ال تتجاوز  16أمبير (.)A
وإليقاف تشغيل الشاشة تمامًا ،يجب نزع كبل اإلمداد بالطاقة من مقبس الطاقة القريب من الشاشة بحيث يسهل الوصول إليه.
تؤكد عالمة الحماية "ب" على مطابقة الشاشة لمتطلبات استخدام الحماية لمعايير  PN-93/T-42107و.PN-89/E-06251

المجاالت الكهربائية ،المغناطيسية والكهرومغناطيسية (")"EMF
 1تصنع الشركة الكثير من المنتجات وتبيعها للعمالء مثل ،األجهزة اإللكترونية التي تتمتع بالقدرة على إصدار أو استقبال إشارات كهرومغناطيسية. 2من أهم المبادئ األساسية للشركة االلتزام بجميع تدابير الصحة والسالمة الواجب توافرها في المنتجات لاللتزام بكافة المتطلبات القانونية المعمول بها وتستوفي معايير األجهزةالكهرومغناطيسية المطبقة عند صناعة هذه المنتجات.
3 -ونلتزم بتطوير المنتجات التي ال تؤثر سالبًا على الصحة وإنتاجها وتسويقها.

 4تؤكد الشركة على أنه في حالة استخدام المنتجات بالشكل السليم المعدة له ،فستكون تلك المنتجات آمنة ،وذلك ًوفقا لألدلة العلمية المتوفرة حاليًا.
دورا ً
فعاال في تطوير معايير السالمة والمجاالت الكهرومغناطيسية العالمية مما يجعلها تتطلع إلى مزيد من التطورات في المعايرة إلحداث تكامل في منتجاتها.
5 -تلعب الشركة ً

vi
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هذه المعلومات متاحة للمملكة المتحدة فقط
تحذير – يجب تأريض هذا الجهاز.

)(B

مهم:
هذا الجهاز مزود بقابس مقولب معتمد شدته  13أمبير .لتغيير منصهر بآخر من نوع هذا القابس ،يرجى اتباع الخطوات التالية+:

)(A

 1احرص على إزالة المنصهر وغطاءه. 2ركب المنصهر الجديد المعتمد من  BS 1362 5A,A.S.T.Aأو .BSI 3أعد تركيب غطاء المنصهر.إذا كان القابس المثبت ال يتناسب مع مأخذ التيار لديك ،ينبغي قطع القابس وتركيب آخر مزود بثالثة دبابيس ً
بدال منه.
وفي حالة احتواء القابس الرئيسي على منصهر ،ينبغي أن تكون قيمته  5أمبير .في حالة استخدام قابس بدون منصهر ،ينبغي أال
تزيد قيمة المنصهر في لوحة التوزيع عن  5أمبير.
مالحظة	:لتجنب التعرض لصدمة كهربائية محتملة ،يجب التخلص من القابس المقطوع حتى ال يتم إدخاله في أي مقبس شدته
 13أمبير.

كيفية توصيل قابس
األسالك الموجودة في طرف التوصيل الرئيسي ملونة ً
وفقا للرموز اآلتية:
أزرق " -محايد" (")"N
بني " -حي" (")"L
أخضر وأصفر " -أرضي" (")"E
 1يجب توصيل السلك الملون باللونين األخضر واألصفر بطرف القابس المميز بحرف " "Eأو الرمز األرضي أو ملونباللون األخضر أو األخضر واألصفر.
 2كما يجب توصيل السلك األزرق بطرف القابس المميز بحرف " "Nأو الملون باللون األسود. 3كما يجب توصيل السلك البني بطرف القابس المميز بحرف " "Lأو الملون باللون األحمر.يرجى التأكد من تثبيت قابضة األطراف بإحكام على غالف السلك الرئيسي  -وليس على األسالك الثالثة فقط وذلك عند استبدل
غطاء القابس.

معلومات لدول شمال أوروبا (الدول الشمالية)
Placering/Ventilation

VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon

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

vii
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China RoHS
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，以下部分列出了本产品中可能包含的有害
物质的名称和含量。
有害物质
部件名称

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr (VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

液晶显示屏

X

O

O

O

O

O

电路板组件 *

X

O

O

O

O

O

电源适配器

X

O

O

O

O

O

电源线 / 连接线

X

O

O

O

O

O

遥控器

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
上表中打“X”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但符合欧盟
RoHS 法规要求（属于豁免部分）。
备注：上表仅做为范例，实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。

10

环保使用期限

此标识指期限 ( 十年 )，电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电
子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明
为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品
回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，不当利用或
者处置可能会对环境和人类健康造成影响。

警告
此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对
干扰采取切实可行的措施。

viii
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限用物質及其化學符號
單元

鉛
(Pb)

汞
(Hg)

鎘
(Cd)

六價鉻
(Cr+6)

多溴聯苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

塑料外框

○

○

○

○

○

○

後殼

○

○

○

○

○

○

液晶面板

－

○

○

○

○

○

電路板組件

－

○

○

○

○

○

底座（選配）

○

○

○

○

○

○

電源線

－

○

○

○

○

○

其他線材

－

○

○

○

○

○

遙控器

－

○

○

○

○

○

喇叭（選配）

－

○

○

○

○

○

風扇（選配）

－

○

○

○

○

○

備考 1.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。
警語 : 使用過度恐傷害視力。
注意事項 :
(1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
(2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。
警告使用者 :
此為甲類資訊技術設備 , 於居住環境中使用時 , 可能會造成射頻擾動 , 在此種情況下 , 使用者會被
要求採取某些適當的對策。
Turkey RoHS:
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Ukraine RoHS:
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та
електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057
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التخلص من المنتج عند انتهاء صالحيته
تحتوي هذه الشاشة الجديدة على مواد يمكن إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى .فبإمكان الشركات المتخصصة إعادة تدوير هذا المنتج لزيادة كمية المواد القابلة إلعادة االستخدام وتقليل الكمية
التي يتم التخلص منها.
يرجى االطالع على اللوائح المحلية بشأن كيفية التخلص من الشاشة القديمة وتسليمها لموزع .Philips

(للعمالء الموجودون في كندا والواليات المتحدة األمريكية)
قد تحتوي هذه الشاشة على الرصاص و/أو الزئبق .يرجى التخلص من الشاشة ً
وفقا للوائح المحلية والفيدرالية .وللمزيد من المعلومات حول إعادة التدوير ،يرجى الدخول على الموقع
( www.eia.orgمبادرة توعية المستهلك)

مخلفات المعدات اإللكترونية واألجهزة الكهربائية WEEE -
يرجى تنبيه المستخدمين في االتحاد األوروبي
توضح هذه العالمة الموجودة على المنتج أو مواد تغليفه أنه ال يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية ،وذلك بموجب التوجيه األوروبي /19/2012
 EUالذي يحكم عملية التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستعملة .وتقع على عاتقك مسؤولية التخلص من هذه المُعدة من خالل نظام تجميع مخصص لنفايات
المعدات الكهربائية واإللكترونية .ولمعرفة أماكن التخلص من هذه النفايات الكهربائية واإللكترونية ،اتصل بمكتب الحكومة المحلي لديك ،أو نظام التخلص من النفايات
المنزلية الذي تتعامل معه ،أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

تنبيه المستخدمين في الواليات المتحدة األمريكية:
يرجى التخلص من الشاشة ً
وفقا للقوانين المحلية والفيدرالية وقوانين الواليات .وللحصول على معلومات حول كيفية التخلص من الشاشة ،يرجى الدخول على الموقع التالي:
 www.mygreenelectronics.comأو .www.eiae.org

توجيهات خاصة بانتهاء العمر االفتراضي للشاشة-إعادة التدوير
تحتوي هذه الشاشة الجديدة على مواد عديدة يمكن تدويرها واستخدامها مرة أخرى.
يرجى التخلص من الشاشة ً
وفقا للقوانين المحلية والفيدرالية وقوانين الواليات.

بيان حظر استخدام المواد الخطرة (الهند)
يتوافق هذا المنتج مع "قانون (إدارة) النفايات الكهربائية واإللكترونية "2016 ،الفصل الخامس ،القاعدة  ،16القاعدة الفرعية ( .)1لما كانت األجهزة الكهربائية واإللكترونية ومكوناتها أو
المستهلكات أو أجزائها أو قطع الغيار ال تحتوي على الرصاص أو الزئبق أو الكادميوم أو الكروم سداسي التكافؤ أو ثنائي الفينيل متعدد البروم أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم في تركيزات
يتجاوز وزنها  %0.1في مواد متجانسة للرصاص أو الزئبق أو الكروم سداسي التكافؤ أو ثنائي الفينيل متعدد البروم أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم في تركيزات يتجاوز وزنها  %0.01في
مواد متجانسة للكادميوم ،باستثناء اإلعفاءات المنصوص عليها في الجدول  2من القانون.

بيان النفايات اإللكترونية للهند
هذا الرمز الموجود على المنتج أو على عبوته يشير إلى أن هذا المنتج يجب أال يتم التخلص منه مع المخلفات المنزلية األخرىً .
وبدل من ذلك ،تقع عليك مسؤولية
التخلص من نفايات أجهزتك عن طريق تسليمها إلى نقطة تجميع مخصصة إلعادة تدوير نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية .إن تجميع مخلفات المعدات وتدويرها
بشكل منفصل عند التخلص منها سوف يساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان أنه يتم تدويرها بطريقة تحمي صحة اإلنسان والبيئة .لمزيد من المعلومات حول
النفايات الكهربائية واإللكترونية؛ يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني،http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page :
ُرجى االتصال مستخدمًا تفاصيل االتصال الواردة أدناه.
ولمعرفة األماكن التي يمكنك تسليم مخلفات هذه األجهزة إلعادة تدويرها في الهند؛ ي َ
صباحا حتى  5:30مساءً)
رقم خط المساعدة( 1800-425-6396 :من االثنين إلى السبت ،من 9
ً
البريد اإللكترونيindia.callcentre@tpv-tech.com :

x
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البطاريات
بالنسبة لالتحاد األوروبي :يعني صندوق القمامة ذو العجالت المشطوب عليه أنه ال ينبغي التخلص من البطاريات المستخدمة مع النفايات المنزلية! وهناك نظام تجميع
منفصل للبطاريات المستخدمة ،للسماح بالعالج المناسب للنفايات وإعادة تدويرها ً
وفقا للقوانين.
يرجى االتصال بالسلطات المحلية لمزيد من التفاصيل حول برامج تجميع هذه البطاريات وإعادة تدويرها.
بالنسبة لسويسرا :يرجى إعادة البطاريات المستخدمة إلى نقطة البيع.
بالنسبة للدول خارج االتحاد األوروبي :يرجى االتصال بالسلطات المحلية للتعرف على الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات.
ً
وفقا لتوجيه االتحاد األوروبي  ,2006/66/ECال يمكن التخلص من البطاريات بطرق غير صحيحة ,وينبغي فصل البطاريات لتجميعها من قبل الخدمة المحلية.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias
deverão ser entregues ao
estabelecimento comercial ou
rede de assistência técnica
autorizada.

معلومات لـ EAC
يرجى الرجوع إلى المعلومات المدونة على ملصق التصنيف.

شهر وسنة التصنيع
اسم وموقع جهة التصنيع

”ООО “Профтехника
Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия

المستورد والمعلومات

”Наименование организации: ООО “Профтехника
Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
Контактное лицо: Наталья Астафьева,
+7 495 640 20 20
nat@profdisplays.ru

معلومات لوكالة االتصاالت الفيدرالية الروسية ()FAC
“Подтверждение соответствия Мининформсвязи России: Декларация соответствия № Д-PD-4342 от 01.09.2016 года,
”действительна до 01.09.2024 года, зарегистрирована в Федеральном агенстве связи 14.09.2016 года
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1إفراغ محتويات العبوة والتثبيت

1-١.النقل وإخراج محتويات العبوة
ملحوظة بخصوص النقل

ابق الكرتونة في وضع رأسي دائمًا .تجنب الكرتونة في أي اتجاه آخر.
• ِ

•تجنب الضغط على الشاشة أو هزها،

•ال تضع أشياء ثقيلة الوزن فوق المنتج.

•يمنع إسقاط الجهاز .قد تؤدي الصدمات الشديدة إلى تلف المكونات الداخلية.

حرك الكرتونة بواسطة المكدس.
• ِّ

حرك الكرتونة المفردة على منصة نقالة صغيرة بواسطة مكدس.
• ِّ

اﻟﻌﺑوة
اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟﻧﻘﺎﻟﺔ اﻟﺻﻐﯾرة
اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟﻧﻘﺎﻟﺔ اﻟﻛﺑﯾرة
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ملحوظة بخصوص النقل
 1أزل الشريط من حول الكرتونة. 2استخدم شفرة لقطع الشريط الموجود أعلى الكرتونة ثم افتحها. 3انزع البطانات بحرص.4 -أزل أقفال الكرتونة البالستيكية والكرتونة العلوية.

2
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5 -أخرج الشاشة من العبوة الكرتونية من خالل االستعانة بشخصين بالغين باستخدام كلتا يديهما.

•احرص على نقل الشاشة في الوضع الرأسي.

•يمنع لمس الشاشة لتجنب إحداث خدوش بها .انقل الشاشة باستخدام المقابض.

90°

•ضع الشاشة في وضع رأسي مع الحرص على توزيع وزنها بالتساوي على السطح الذي توضع عليه.

3
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قبل تثبيت الشاشة
•تأتي الشاشة معبأة داخل صندوق كرتوني مع الملحقات القياسية.
•تأتي الملحقات االختيارية معبأة كل على حدة.
•يتولى شخصان ( )2كبيران مهمة نقل الشاشة.
•يرجى التأكد من وجود جميع محتويات الشاشة وبحالة جيدة بعد فتح العبوة.

1-2.محتويات العبوة
يرجى التأكد من وجود المحتويات التالية داخل العبوة:
•شاشة العرض LCD
•دليل التشغيل السريع
•وحدة التحكم عن بعد وبطاريات بحجم AAA
•كبل الطاقة
•كبل RS232
•كبل التوصيل التسلسلي RS232
•كبل مستشعر األشعة تحت الحمراء

ID

NORMAL

FORMAT

SOURCE

INFO

LIST

OPTIONS

ADJUST

VOL

ENTER

ID SET

وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﻋن
ﺑﻌد وﺑطﺎرﯾﺎت ﺑﺣﺟم AAA

دﻟﯾل اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺳرﯾﻊ

ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌرض LCD
* ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺑل اﻟطﺎﻗﺔ ﺣﺳب اﻟوﺟﮭﺔ.

•كبل HDMI
•كبل DVI
•كبل  USBلمسي
•قلمان لمسيان

ﻛﺑل ﻣﺳﺗﺷﻌر اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء

ﻛﺑل اﻟﺗوﺻﯾل اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ RS232

ﻛﺑل RS232

ﻛﺑل اﻟطﺎﻗﺔ

•لوحة شعار Philips
•قطعة قماش للتنظيف
•غطاء USB
ﻛﺑل  USBﻟﻣﺳﻲ

ﻗﻠﻣﺎ ﻟﻣﺳﯾﺎن

ﻛﺑل DVI

ﻏطﺎء USB

ﻗطﻌﺔ ﻗﻣﺎش ﻟﻠﺗﻧظﯾف

ﻛﺑل HDMI

ﻟوﺣﺔ ﺷﻌﺎر Philips

* قد يختلف باختالف المناطق
* قد يختلف تصميم الشاشة والملحقات عن تلك الموضحة بالصور.
مالحظات:
•بالنسبة إلى جميع المناطق األخرى ،استخدم كبل طاقة يتوافق مع فولتية التيار المتردد لمقبس الطاقة ،على أن يكون معتم ًدا وملتزمًا بلوائح السالمة المعمول بها في البلد المعني (ينبغي
استخدام النوع  H05W-Fأو  2Gأو ،3G  0.75أو 1مم.)2
•احتفظ بمواد التغليف بشكل مناسب بعد إزالة الجهاز من العبوة.

1-3.مالحظات على التركيب
•استخدم فقط كبل الطاقة المرفق مع الجهاز .يرجى استشارة مركز الخدمة التابع لك عند الحاجة إلى سلك تمديد.
•يجب تثبيت الجهاز على سطح مستو ،وإال قد ينقلب الجهاز .اترك مسافة بين الجزء الخلفي للجهاز والجدار لتوفير تهوية مناسبة .ال تقم بتثبيت الجهاز في مطبخ أو حمام أو مكان معرض
للرطوبة ،وإال قد يؤدي ذلك في تلك األماكن إلى تقصير عمر األجزاء الداخلية.
•ال تقم بتثبيت الجهاز على ارتفاع  3000متر أو أكثر .فقد يؤدي عدم االكتراث بذلك إلى حدوث أعطال في الجهاز.
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1-4.التثبيت على حائط
لتثبيت هذه الشاشة على حائط ،يلزم توفير مجموعة أدوات قياسية للتثبيت على حائط (متوفرة تجاريًا) .كما نوصي باستخدام واجهة تثبيت تتوافق مع المعيار القياسي  TUV-GSأو UL1678
المعمول به في أمريكا الشمالية.
75BDL3552T

65BDL3552T
ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻴﺔ

اﻟورﻗﺔ اﻟواﻗﯾﺔ

ﺷﺒﻜﺔ VESA

ﺷﺑﻛﺔ VESA

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

اﻟﺟدول

86BDL3552T
اﻟورﻗﺔ اﻟواﻗﯾﺔ

ﺷﺑﻛﺔ VESA

اﻟﺟدول

ﻣﺴﺘﻮ وأﻓﻘﻲ أكبر ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺷﺔ ،واﻧﺸﺮ ورﻗﺔ واﻗﻴﺔ ﺳﻤﻴﻜﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ العمل على الشاشة دون ﺧﺪشها.
 1جهز ﺳﻄﺢٍ
 2احرص على وجود جميع الملحقات الالزمة لكل أنواع التثبيت (التثبيت على الحائط والتثبيت بالسقف وحامل المنضدة ،وما إلى ذلك). 3اتبع اإلرشادات المرفقة مع مجموعة تركيب القاعدة .فقد يؤدي عدم اتباع إجراءات التثبيت الصحيحة إلى تلف المعدات أو إصابة المستخدم أو الشخص الذي يقوم بالتثبيت ،وال يشمل ضمانالمنتج إصالح التلف الناتج عن التثبيت غير السليم.
4 -بالنسبة لمجموعة التثبيت على الحائط استخدم براغي تثبيت ( M8بطول  15مم أطول من سمك كتيفة التثبيت) ثم أحكم ربط المسامير.

1-4-1.شبكة VESA
65BDL3552T
75BDL3552T
86BDL3552T

( 400أفقي) × ( 400رأسي) مم
( 600أفقي) × ( 400رأسي) مم
( 600أفقي) × ( 400رأسي) مم
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تنبيه:
لمنع سقوط الشاشة:
•بالنسبة للتركيب في الحائط أو السقف نوصي بتثبيت الشاشة باستخدام األكتاف المعدنية المتاحة في األسواق .للحصول على إرشادات تفصيلية حول التثبيت ارجع إلى الدليل المرفق مع الكتيفة.
•لمنع سقوط الشاشة في حالة وقوع زلزال أو أي كارثة طبيعية أخرى يرجى الرجوع إلى الشركة المصنعة للكتيفة للتعرف على أنسب موقع للتركيب.
نظرا الرتفاع الشاشة وثقلها يوصى بتثبيتها من قبل أربعة فنيين.
• ً

المساحة المطلوبة للتهوية
اترك مسافة  100مم فوق الشاشة وخلفها وعن يمينها ويسارها للتهوية.
مالحظة :نوصى باالستعانة بفني مهني عند تركيب الشاشة على حائط .الشركة غير مسئولة عن أي
ضرر قد تلحق بالشاشة إذا لم يتم التركيب من قبل فني محترف.

 ۱۰۰ﻣم

 ۱۰۰ﻣم

 ۱۰۰ﻣم

 ۱۰۰ﻣم
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2أجزاء الشاشة ووظائفها

2-1.لوحة التحكم

9

۸

۷

٦

٥

٤

۳

۲

۱

	 9مستشعر وحدة التحكم عن بُعد ومؤشر حالة الطاقة

1

الزر [

تشغيل الشاشة أو ضبطها على وضع االستعداد.

•يستقبل إشارات األوامر من وحدة التحكم عن بعد.

]

2

الزر []MUTE

•يشير إلى حالة تشغيل الشاشة:

3

الزر []INPUT

4

الزر [ ]

5

الزر [ ]

6

الزر [ ]

7

الزر [ ]

8

الزر []MENU

-يضيء باألخضر عند تشغيل الشاشة

كتم الصوت أو إعادة تنشيطه.

يضيء باألحمر عندما تكون الشاشة في وضع االستعداد-عند تمكين {الجدول} يومض المؤشر باللون األخضر واألحمر.

اختيار مصدر دخل.

في حالة وميض المؤشر باللون األحمر ،يشير إلى اكتشاف خطأ-ال يضيء المؤشر عند انقطاع التيار الرئيسي عن الشاشة

زيادة قيمة الضبط أثناء عرض قائمة المعلومات على الشاشة أو زيادة مستوى خرج
الصوت أثناء إيقاف عرض القائمة.

* استخدم كبل مستشعر األشعة تحت الحمراء للحصول على أداء أفضل لوحدة التحكم
عن بُعد( .يُرجَى الرجوع إلى اإلرشادات الواردة في )5-3

خفض قيمة الضبط أثناء عرض قائمة المعلومات على الشاشة أو خفض مستوى خرج
الصوت أثناء إيقاف عرض القائمة.العرض على الشاشة.
نقل اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺣدد لمستوى واﺣد ﻷﻋﻟﯽ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﮐون ﻗﺎﺋﻣﺔ  OSDقيد التشغيل.

نقل اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺣدد لمستوى واﺣد ألسفل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﮐون ﻗﺎﺋﻣﺔ  OSDقيد التشغيل.

رجوع إلى القائمة السابقة عندما تكون قائمة  OSDقيد التشغيل .كما يمكن استخدام
الزر لتنشيط قائمة  OSDعندما تكون القائمة وضع اإليقاف.

7
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2-2.أطراف توصيل الدخل/الخرج

65BDL3552T

۲٥

۲٦

AUDIO LINE
OUT
USB 3.0

۲٤

AUDIO LINE OUT

۲۳

AUDIO LINE IN

۲۲

USB 3.0

۲۱

۱۷

۲۰

IR-OUT
IR-IN

۱۸

RS232
OUT
RS232
IN

۱٦

USB-B

۱۹

MICRO SD

USB

۱٤

HDMI
IN-4

۱۳

USB-B

۱٥

HDMI
IN-3

USB

RJ45

HDMI2 IN

HDMI1 IN

HDMI OUT

DVI-I IN

۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

1

دخل التيار المتردد

2

مفتاح الطاقة الرئيسي

3

مخرج التيار المتردد

4

HDMI LOOP

5

USB 3.0 C

6

دخل / DisplayPort

۲۷
۲۸
۲۹

DVI-D OUT

۸

DP OUT

DP IN

USB 3.0 C

٥ ٦ ۷

17

دخل طاقة التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.

100-240V
50/60Hz 2.5A

HDMI LOOP

۳

٤

دخل / RS232

۲

18

۱

خرج RS232

دخل/خرج شبكة  Android RS232محجوز الستخدام البروتوكول المخصص من
مجمع األنظمة.

دخل / IR

20

خرج IR

تبديل الطاقة الرئيسية بين التشغيل واإليقاف.

19

منفذ التيار المتردد إلى مقبس دخل التيار المتردد لمشغل الوسائط.

مالحظات:
•سيتوقف تشغيل مستشعر وحدة التحكم عن بُعد لهذه الشاشة إذا تم توصيل المقبس
[دخل .]IR

دخل/خرج إشارة األشعة تحت الحمراء لوظيفة التكرار البيني.

خرج الشاشة إلى الشاشة التالية عبر .HDMI

•للتحكم عن بُعد في جهاز  A/Vعبر هذه الشاشة ،راجع صفحة  19لمعرفة كيفية
االتصال عبر تمرير األشعة تحت الحمراء.

دعم العرض ووظيفة اللمس

21

MICRO SD

22

دخل Android USB 3.0

دخل/خرج فيديو .DVI

23

مدخل الصوت

التوصيل بجهاز وجهة من خالل كبل .HDMI

24

خرج الصوت

التوصيل بجهاز مصدر من خالل كبل .HDMI

25

USB 3.0

التوصيل بكمبيوتر خارجي لدعم وظيفة اللمس.

26

موصل لمسي بجهاز الكمبيوتر.

27

USB-B

28

USB

29

دخل HDMI3

7

إدخال بطاقة .Micro SD

خرج DisplayPort

دخل/خرج فيديو .DisplayPort
8

خرج / DVI-D

10

خرج HDMI

11

دخل / HDMI1

14

USB

15

USB-B

16

RJ-45

9

دخل  USB 3.0لنظام التشغيل .Android

دخل DVI-I

دخل الصوت لمصدر ( VGAهاتف إستريو  3.5مم).
12

دخل / HDMI2

13

خرج الصوت إلى جهاز  AVخارجي.

دخل HDMI4

التوصيل بجهاز تخزين .USB 3.0

خرج الصوت

خرج الصوت إلى جهاز  AVخارجي.
التوصيل بكمبيوتر خارجي لدعم وظيفة اللمس.

تستخدم وظيفة تحكم  LANإلرسال إشارة وحدة التحكم عن بعد من مركز التحكم
لتثبيت وحدة  OPSاالختيارية.

توصيل جهاز تخزين .USB
التوصيل بجهاز مصدر من خالل كبل .HDMI

8
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۲٥

۲٦

AUDIO LINE
OUT
USB 3.0

۲٤

AUDIO LINE OUT

۲۳

AUDIO LINE IN

۲۲

USB 3.0

۲۱

MICRO SD

۱۹
۱۷

۲۰

IR-OUT
IR-IN

۱۸

RS232
OUT

۱٦

USB-B

RS232
IN

USB

۱٤

HDMI
IN٤-

۱۳

USB-B

۱٥

HDMI
IN-3

USB

RJ45

HDMI2 IN

HDMI1 IN

HDMI OUT

DVI-I IN

۹ ۱۰ ۱۱۱۲

1

مخرج التيار المتردد

2

مفتاح الطاقة الرئيسي

3

دخل التيار المتردد

4

HDMI LOOP

5

USB 3.0 C

6

دخل / DisplayPort

۲۷
۲۸
۲۹

DVI-D OUT

DP OUT

DP IN

USB ۳٫۰ C

٥ ٦ ۷ ۸

17

منفذ التيار المتردد إلى مقبس دخل التيار المتردد لمشغل الوسائط.

100-240V
50/60Hz 2.5A

HDMI LOOP

٤

۲

۳

مدخل / RS232

۱

18

مخرج RS232

دخل/خرج شبكة  Android RS232محجوز الستخدام البروتوكول المخصص من
مجمع األنظمة.

دخل / IR

20

خرج IR

تبديل الطاقة الرئيسية بين التشغيل واإليقاف.

19

دخل طاقة التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.

مالحظات :
•سيتوقف تشغيل مستشعر وحدة التحكم عن بُعد لهذه الشاشة إذا تم توصيل المقبس
[دخل .]IR

دخل/خرج إشارة األشعة تحت الحمراء لوظيفة التكرار البيني.

خرج الشاشة إلى الشاشة التالية عبر .HDMI

•للتحكم عن بُعد في جهاز  A/Vعبر هذه الشاشة ،راجع صفحة  19لمعرفة كيفية
االتصال عبرتمرير األشعة تحت الحمراء.

دعم العرض ووظيفة اللمس

21

MICRO SD

22

دخل Android USB 3.0

دخل/خرج فيديو .DVI

23

مدخل الصوت

التوصيل بجهاز وجهة من خالل كبل .HDMI

24

خرج الصوت

التوصيل بجهاز مصدر من خالل كبل .HDMI

25

USB 3.0

التوصيل بكمبيوتر خارجي لدعم وظيفة اللمس.

26

موصل لمسي بجهاز الكمبيوتر.

27

USB-B

28

USB

29

دخل HDMI3

7

إدخال بطاقة .Micro SD

خرج DisplayPort

دخل/خرج فيديو .DisplayPort
8

خرج / DVI-D

10

خرج HDMI

11

دخل / HDMI1

14

USB

15

USB-B

16

RJ-45

9

دخل  USB 3.0لنظام التشغيل .Android

دخل DVI-I

دخل الصوت لمصدر ( VGAهاتف إستريو  3.5مم).
12

دخل / HDMI2

13

خرج الصوت إلى جهاز  AVخارجي.

دخل HDMI4

التوصيل بجهاز تخزين .USB 3.0

خرج الصوت

خرج الصوت إلى جهاز  AVخارجي.
التوصيل بكمبيوتر خارجي لدعم وظيفة اللمس.

تستخدم وظيفة تحكم  LANإلرسال إشارة وحدة التحكم عن بعد من مركز التحكم
لتثبيت وحدة  OPSاالختيارية.

توصيل جهاز تخزين .USB
التوصيل بجهاز مصدر من خالل كبل .HDMI

9
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2-2-1.تركيب البطاريتين في وحدة التحكم عن بُعد

يتم تشغيل وحدة التحكم عن بعد ببطاريتين من نوع  1.5 AAAفولت.
لتركيب أو استبدال البطاريتين:
 1اضغط ثم اسحب الغطاء لفتحه. 2ضع البطاريتين مع مراعاة وضع القطبية الصحيحة ( )+و (–).3 -أعد الغطاء إلى مكانه.

تنبيه:
قد يتسبب االستخدام غير الصحيح للبطاريات في حدوث تثريب أو انفجار .لذا تأكد من اتباع اإلرشادات أدناه:
•ضع بطاريتين  AAAمع مراعاة وضع القطبية الصحيحة ( +و .)-
•ال تستخدم نوعين مختلفين من البطاريات معًا.
•تجنب استخدام بطارية جديدة مع بطاقة مستهلكة .وإال قد يتسبب ذلك في حدوث تسرب أو قصر عمر البطاريات.
•أخرج البطاريات الفارغة فورا لتجنب حدوث تسرب في حجيرة البطارية .يحظر لمس حامض البطاريات المكشوف ،فقد يتسبب ذلك في إصابات جلدية.
•ال تتخلص من بطارية في نار أو فرن ساخن وال تسحقها أو تقطعها ميكانيكيًا ،وإال فقد يحدث انفجار؛ وال تترك بطارية في بيئة محيطة ترتفع بها درجة الحرارة بشكل مفرط ،وإال فقد يحدث
انفجار أو تسرب لسائل أو غاز قابل لالشتعال؛ وقد يؤدي تعرض بطارية لضغط هوائي منخفض للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب لسائل أو غاز قابل لالشتعال.
مالحظة :أخرج البطاريتين من حجيرتهما إذا كنت تنوي عدم االستخدام لفترة زمنية ممتدة.

2-2-2.التعامل مع وحدة التحكم عن بُعد

•يمنع تعريض وحدة التحكم عن بعد للسقوط أو الصدمات.
•يمنع دخول أي سائل إلى وحدة التحكم عن بعد .فإن دخلت المياه إلى وحدة التحكم عن بعد فامسحها بقطعة قماش جافة على الفور.
•تجنب وضع وحدة التحكم عن بعد بالقرب من مصادر الحرارة أو الرطبة
•ال تحاول فك وحدة التحكم عن بُعد إال في حالة الحاجة إلى تركيب بطاريات جديدة فيها.

2-2-3.نطاق تشغيل وحدة التحكم عن بُعد
وجه الجزء العلوي األمامي من وحدة التحكم عن بعد إلى المستشعر في الشاشة عندما تضغط على األزرار.
استخدم وحدة التحكم عن بعد في حدود مسافة ال تزيد عن حوالي  5أمتار ( 16قدمًا) من المستشعر الموجود بالشاشة ،أو
بزاوية أفقية أو رأسية ال تزيد عن  30درجة.
بشكل صحيح عندما يكون مستشعر التحكم عن بُعد الموجود في الشاشة تحت
مالحظة :قد ال تعمل وحدة التحكم عن بُعد
ٍ
أشعة الشمس المباشرة أو إضاءة قوية ،أو عند وجود عائق بين وحدة التحكم عن بُعد ومستشعر التحكم عن بُعد
الموجود في الشاشة.

۳۰

10

۳۰
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2-3.وحدة التحكم عن بُعد

6

2-3-1.الوظائف العامة

[ ]
۱

أزرار التنقل
قائمة الجذر :ذهاب إلى قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة للصورة الذكية.
القائمة الرئيسية :نقل العنصر المختار إلى أعلى إلجراء الضبط.
قائمة السلسلة التعاقبيّة لألشعة تحت الحمراء :زيادة رقم "معرف المجموعة" المتحكم
فيه.

[ ]
قائمة الجذر :ذهاب إلى قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة لمصدر الصوت.

۲

القائمة الرئيسية :نقل العنصر المختار إلى أسفل إلجراء الضبط.
معرف المجموعة المتحكم فيها.
قائمة السلسلة التعاقبيّة لألشعة تحت الحمراء :تقليل رقم ِّ

۱۲

۳

[

۱۳

٤

القائمة الرئيسية :ذهاب إلى المستوى السابق في القائمة.

۱٤

٥

]

قائمة المصدر :خروج من قائمة المصدر.
قائمة مستوى الصوت :خفض مستوى الصوت.

[

القائمة الرئيسية :ذهاب إلى المستوى التالي في القائمة أو ضبط الخيار المحدد.

٦

قائمة المصدر :ذهاب إلى المصدر المحدد.

۷
۱٥

]

قائمة مستوى الصوت :زيادة مستوى الصوت.

۸

7

]

الزر [

قائمة الجذر :ذهاب إلى قائمة المعلومات المعروضة لسلسلة االتصال  IRالمتوالي في
الوضع الرئيسي أو الفرعي.

۱٦

القائمة الرئيسية :تأكيد أحد اإلدخاالت أو االختيارات.

۹

8

۱۰

[ ] زر الضبط

ذهاب إلى قائمة المعلومات المعروضة لضبط الصوت (لدخل  VGAفقط).

9

[

] زر كتم الصوت

كتم الصوت أو إلغاء كتمه.

۱۱

10

[

][

][

][

] أزرار اللون

تحديد مهمة أو خيار( .لدخل الوسائط فقط)

[
11

] مفتاح تشغيل سريع لوظيفة اختيار النافذة.

الزر [رقم]ID SET/ ENTER /
إلدخال نص إلعداد الشبكة.
معرف وحدة التحكم عن بُعد لمزيد من
معرف الشاشة .راجع ِّ .2-3-2
اضغط لتعيين ِّ
التفاصيل.

12
1

تحديد وضع تكبير/تصغير الصورة من بين كامل أو  3:4أو  1:1أو  9:16أو 9:21
أو مخصص.

[ ] زر الطاقة
تشغيل وإيقاف الشاشة.

2

13

أزرار [تشغيل]
14

15

تشغيل :مفتاح تشغيل سريع إللغاء تجميد محتوى كل أنواع الدخل.

4

] زر المصدر

16

] زر الصفحة الرئيسية

غير ذلك :الخروج من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (.)OSD
5

[ ] [ ] زر مستوى الصوت
ضبط مستوى الصوت.

قائمة الجذر :ذهاب إلى قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة للقائمة الرئيسية.

[

[ ] زر الخيارات
محجوز.

قائمة الجذر :ذهاب إلى قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة لمصدر الفيديو.

[

[

] زر المعلومات

عرض قائمة  OSDالخاصة بالمعلومات.

إيقاف مؤقت  :مفتاح تشغيل سريع لتجميد محتوى كل أنواع الدخل.
3

[

] زر الرجوع

رجوع إلى صفحة السابقة أو الخروج من الوظيفة السابقة.

التحكم في تشغيل ملفات الوسائط (لدخل الوسائط فقط).
خاصية التجميد

[

[

] زر التنسيق

] زر القائمة

محجوز.
11
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معرف وحدة التحكم عن بُعد
ّ ِ 2-3-2.

اضغط على الزر [ ]IDوسيومض مؤشر بيان الحالة باللون األحمر مرتين.
 1اضغط على زر [ ]ID SETمع االستمرار ألكثر من ثانية للدخول على وضع الهوية.إضاءة المؤشر األحمر
سيؤدي الضغط على الزر [ ]ID SETمجد ًدا إلى الخروج من وضع  .IDوينطفئ
عندئ ٍذ مؤشر بيان الحالة األحمر.

تعيين رقم هوية وحدة التحكم من بعد عند استخدام أكثر من شاشة.

اضغط على أرقام من [ ]0إلى [ ]9لتحديد الشاشة المراد التحكم فيها.
مثال :اضغط على [ ]0و [ ]1للتحكم في الشاشة رقم  ،1واضغط على [ ]1و [ ]1للتحكم في
الشاشة رقم .11
األرقام المتاحة هي [.]255[ - ]01
 2في حال عدم الضغط على أي زر خالل  10ثوان يتم الخروج من وضع الهوية. 3في حال الضغط على زر خطأ انتظر لمدة  1ثانية حتى ينطفئ مؤشر  LEDاألحمر،ثم يضيء مرة أخرى ،بعدها اضغط على األرقام الصحيحة.
 4اضغط على الزر [ ]ENTERلتأكيد االختيار .إضاءة المؤشر األحمر مرتين ثمتوقفه.

مالحظة:
•اضغط على الزر [( ]NORMALعادي) .يومض مؤشر  LEDاألخضر مرتين،
ويدل ذلك على أن الشاشة في وضع التشغيل العادي.
•يجب إعداد رقم التعريف لكل شاشة ً
أوال قبل تحديده.

12
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2-3-3.أزرار وحدة التحكم عن بُعد في مصدر Android

 .2عند تشغيل ملف فيديو أو موسيقى ،يمكنك الضغط على الزر
التشغيل .وفي حالة الضغط على

۱

إليقاف

مرة أخرى يعاد التشغيل من بداية الملف.

 .3عند تشغيل ملف فيديو أو موسيقى ،يمكنك الضغط على الزر
التشغيل ً
مؤقتا.

إليقاف

 .4ينبغي وضع كل ملفات الوسائط في مجلد باسم " "philipsضمن الدليل الجذر
لوحدة التخزين المحددة (داخلية أو  USBأو بطاقة  .)SDوتتم تسمية كل المجلدات
الفرعية حسب نوع الوسائط (فيديو أو صور أو موسيقى) وينبغي عدم تغييرها.

۲

مقاطع الفيديو{root dir of storage}/philips/video/ :

۱۲

۳

۱۳

٤

۱٤

٥

الصور{root dir of storage}/philips/photo/ :
الموسيقى{root dir of storage}/philips/music/ :
مع العلم بأن األدلة الرئيسية لوحدات التخزين الثالثة هي
التخزين الداخلي/sdcard :
وحدة تخزينUSB/mnt/usb_storage :
بطاقةSD/mnt/external_sd :

٦
۱٥

3

[

] زر المصدر

۷

اختيار مصدر دخل.

۸

يتم التحكم في هذا الزر من خالل  Scalarفقط.
4

[

] زر الرئيسية

الوصول إلى قائمة البيانات المعروضة على الشاشة (.)OSD

۱٦

يتم التحكم في هذا الزر من خالل  Scalarفقط.

۹

5

۱۰

[

] زر القائمة

 -1انقل التركيز ألعلى إلى عناصر االختبار التالية في محتوى صفحة الويب.
 -2انقل التركيز ألعلى إلى عنصر التحكم أو عنصر واجهة المستخدم التالي كاألزرار مثال.
6

۱۱

أزرار التنقل
 -1التنقل بين القوائم وتحديد عنصر من العناصر.
 -2تستخدم هذه األزرار للتحكم في شريط تمرير الشاشة في محتوى صفحة الويب .
اضغط على

أو

أو
7

الزر [

لنقل شريط التمرير الرأسي ألعلى أو ألسفل .اضغط على
لنقل شريط التمرير األفقي لليسار أو لليمين.

]

تأكيد أحد اإلدخاالت أو االختيارات.
8
1

 -1انقل التركيز ألسفل إلى عناصر االختبار التالية في محتوى صفحة الويب.

[ ] زر الطاقة

 -2انقل التركيز ألسفل إلى عنصر التحكم أو عنصر واجهة المستخدم التالي كاألزرار مثال.

تشغيل الشاشة أو إدخالها في وضع االستعداد.

9

يتم التحكم في هذا الزر من خالل  Scalarفقط.
2

[

] زر كتم الصوت

كتم الصوت أو إلغاء كتمه.

أزرار [تشغيل]

يتم التحكم في هذا الزر من خالل  Scalarفقط.

 -1التحكم في تشغيل ملفات الوسائط (فيديو أو صوت أو صورة).
هناك  4طرق لتشغيل ملفات الوسائط.
 )1مدير الملفات
الوصول إلى ملف الوسائط من "مدير الملفات" واختيار تشغيله.
 )2مشغل الوسائط  >-إنشاء  >-تحرير أو إضافة قائمة تشغيل جديدة  >-اختر أي
ملفات وسائط  >-اضغط على

[ ] زر الضبط

لتشغيل ملف الوسائط مباشرة.

 )3مشغل الوسائط  >-تشغيل  >-اختر قائمة تشغيل غير فارغة  >-اضغط على
لتشغيل كل ملفات الوسائط المدرجة من قائمة التشغيل.
 -4ضبط قائمة التشغيل في "تمهيد من المصدر" أو "الجدول" من خالل قائمة
التعليمات المعروضة على الشاشة.

13
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10

[

][

][

] أزرار اللون

][

محجوز.
11

الزر [رقم]ID SET/ ENTER /
وENTER
الزران ID SET
التحكم في هذه األزرار من خالل  Scalarفقط.

12

[

محجوزان في مصدر  .Androidيتم

] زر التنسيق

لتغيير تنسيق الصورة .يتم التحكم في هذا الزر من خالل  Scalarفقط.
13

[

] زر رجوع

رجوع إلى صفحة السابقة أو الخروج من الوظيفة السابقة.
14

[

] زر المعلومات

 -1عرض معلومات عن إشارة الدخل الحالية .يعرضها نظام .Scalar
 -2مشغل الوسائط  >-إنشاء  >-تحرير أو إضافة قائمة تشغيل جديدة  >-اختر أية
ملفات وسائط  >-اضغط على
15

لعرض معلومات عن ملف الوسائط المختار.

[ ] زر الخيارات
افتح مربع األدوات من مشغل الوسائط.
مشغل الوسائط  >-إنشاء  >-تحرير أو إضافة قائمة تشغيل جديدة  >-اضغط على
لفتح صندوق أدوات .يتم تمرير صندوق األدوات من الجانب األيسر للشاشة.

16

[ ] [ ] زر مستوى الصوت
ضبط مستوى الصوت .يتم التحكم في األزرار من خالل  Scalarفقط.

14
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2-4.غطاء USB

ِّ
ركب جهاز  USBوبطاقة  SDالمصغرة.
■
■ استخدم البرغي المتوفر لتثبيت غطاء .USB

الحجم األقصى المناسب لمحرك أقراص  USBالمحمول( 20 :عرض) × ( 10ارتفاع) × ( 80عمق) مم

H
W

L
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2-5.وحدة 4G
 1يرجى استشارة فني مهني لتركيب وحدة .4G 2افصل الطاقة عن الشاشة. ِّ 3ركب وحدة  4Gوثبِّتها باستخدام براغي  M2المتوفرة عند الضرورة.
وصل الهوائي بوحدة .4G
 ِّ 45 -ثبِّت غطاء الصيانة في الشاشة.

۱

۲

۳
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توصيل أجهزة خارجية3

.

)DVD/VCR/VCD( توصيل أجهزة خارجية3-1.
HDMI استخدام دخل فيديو3-1-1.

DVD / VCR / VCD

HDMI1 IN

HDMI2 IN

HDMI
3-IN

HDMI
4-IN

HDMI ﺧرج

[HDMI ]دﺧل

توصيل جهاز كمبيوتر3-2.
DVI استخدام دخل3-2-1.

AUDIO OUT

[VGA ]دﺧل ﺻوت

ﺧرج اﻟﺻوت

PC

AUDIO IN

SPDIF
OUT
IR-OUT

DVI ﺧرج

IR-IN

VGA IN

[DVI ]دﺧل

DP OUT

DP IN

HDMI استخدام دخل3-2-2.
PC

HDMI ﺧرج

HDMI1 IN

HDMI2 IN

HDMI
3-IN

HDMI
4-IN

DVI IN

[HDMI ]دﺧل

DisplayPort استخدام دخل3-2-3.
PC

ﺧرج ﻣﯾﻧﺎء اﻟﻌرض

[]دﺧل ﻣﯾﻧﺎء اﻟﻌرض
DP IN

17

65BDL3552T/75BDL3552T/86BDL3552T

3-3.توصيل أجهزة الصوت
3-3-1.توصيل جهاز صوت خارجي

ﻣدﺧل اﻟﺻوت

]ﺧرج اﻟﺻوت[

SPEAKER
SWITCH

AUDIO OUT

ﻣﻛﺑر ﺻوت اﺳﺗرﯾو

AUDIO IN

3-4.توصيل عدة شاشات باستخدام اتصال تسلسلي متتا ٍل (سلسلة ديزي)

يمكن ربط العديد من الشاشات في سلسلة متصلة على التوالي في بعض استخدامات لوحات العرض.

3-4-1.توصيل وحدة التحكم في الشاشة
وصل موصل [خرج  ]RS232الخاص بـ الخاص بشاشة  1بموصل [دخل  ]RS232الخاص بـ الخاص بشاشة .2

اﻟﺷﺎﺷﺔ ۱

اﻟﺷﺎﺷﺔ ۲

PC
]دﺧل [RS-232C

]ﺧرج [RS-232C

ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ٢

]دﺧل [RS-232C

][RS-232C

ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ١
][RJ-45

]ﺩﺧﻞ [RS-232

]ﺧﺮﺝ [RS-232

PC

][RJ-45

3-4-2.توصيل جهاز فيديو رقمي
ركب موصل [خرج  ]DPالخاص بالشاشة  1بموصل [دخل  ]DPالخاص بالشاشة .2

اﻟﺷﺎﺷﺔ ۱

اﻟﺷﺎﺷﺔ ۲

PC
]دﺧل [DP

]ﺧرج [DP

18
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3-5.التوصيل عبر األشعة تحت الحمراء
ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت
اﻟﺣﻣراء ﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﺷﺎﺷﺔ ۱

اﻟﺷﺎﺷﺔ ۲

]دﺧل اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء[

]ﺧرج اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء[

]دﺧل اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء[

اﻟﺷﺎﺷﺔ ۱

اﻟﺷﺎﺷﺔ ۲

]ﺧرج [RS-232

]دﺧل [RS-232

مالحظة :
 1يتوقف تشغيل مستشعر وحدة التحكم عن بُعد في هذه الشاشة إذا تم توصيل [.]IR IN 2يدعم توصيل التكرار باألشعة تحت الحمراء حتى  9شاشات.3 -يدعم التوصيل التسلسلي باألشعة تحت الحمراء عبر  RS232حتى  9شاشات.

3-6.التوصيل التمريري عبر األشعة تحت الحمراء
]ﺧرج اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء[
DVD / VCR / VCD

]دﺧل اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء[

)(DVD / VCR / VCD

) Remote Controlوﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑُﻌد(

19
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3-7.تشغيل اللمس

التكبير

هذه الشاشة مزوَّدة بلوحة حساسة للمس وتدعم ميزات نظام  Windows Touchإما
عن طريق تشغيل اللمسة الواحدة أو اللمس المتعدد؛ حيث يبدأ النظام في التفاعل بعد لمس
الصور أو النص في الشاشة بأصابعك برفق.

المس الهدف المراد على الشاشة بأصبعين مضمومين ثم باعد بينهما لتكبير (لتضخيم)
الصورة المعروضة.

يشرح هذا القسم عملية تشغيل اللمس في الشاشة .ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية
تشغيل خاصية اللمس ،يرجى الرجوع إلى تعليمات تشغيل نظام .Windows

النقرة الواحدة
انقر نقرة سريعة بأصبع واحد فوق الهدف المراد على الشاشة ثم ارفع يديك بعدها.

التصغير
المس الهدف المراد على الشاشة بأصبعين متباعدين ثم قرب بين األصبعين لتصغير
(لتقليص) الصورة المعروضة.
يرجى مالحظة أن الشاشة اللمسية ستستجيب ألي لمسة خفيفة من طرف إصبعك عند النقر
عليها في نطاق  2.5مم.

النقر المزدوج
انقر نقرتين متتاليتين بأصبع واحد فوق الهدف المراد على الشاشة ثم ارفع يديك بعدها.

اللمس مع االستمرار
المس الهدف المراد على الشاشة بأصبع واحد مع االستمرار في اللمس لفترة من الوقت
وذلك لعرض قائمة المحتويات أو صفحة الخيارات لعنصر ما.

التحريك
ّ
وحركه دون أن تفقد االتصال المباشر معه ،ثم
انقر فوق الهدف على الشاشة بأصبع واحد
ارفع يديك بعدها.

ينبغي تجنب اآلتي:
•تجنب لمس الشاشة بآلة حادة ،استخدم أطراف أصابعك فقط إلجراء عملية اللمس.
•ال تعرض الشاشة للضوء المكثف أو المسلطة أو الضوء الواسع االنتشار.
•تجنب تثبيت جهاز العرض في أماكن قريبة من النوافذ أو األبواب الزجاجية ،فقد تؤثر
أشعة الشمس المباشرة على أداء خاصية اللمس.
•لتفادي تداخل الشاشات مع بعضهما يمنع وضع شاشتين جنبًا إلى جنب كما في
الصورة التالية.

التمرير السريع
المس الهدف على الشاشة بأصبع واحد وحركه على السطح بسرعة.

الشكل :تداخل الشاشتين اللمسيتين
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ال تتطلب الشاشة اللمسية تثبيت برنامج تشغيل في الكمبيوتر المضيف عند استخدام نظام تشغيل  .Windowsبالنسبة إلى نظامي التشغيل  Windows 7و ،Windows 8يوصي باستخدام
معايرة لوحة تحكم  Microsoft Windowsالقياسية.
العنصر

الوصف

أنظمة التشغيل مدعومة من تقنية التوصيل
والتشغيل

Windows 7, 8/8.1, 10
نظام التشغيل

أوضاع التشغيل التي تدعمها أنظمة
التشغيل

إمكانات لمس متعددة

لمسة واحدة

Windows 7, 8/8.1, 10

O

*O

 Mac OSXاإلصدار قبل (وشامل) 10.15

O

**O

 Mac OSXاإلصدار بعد (وشامل) 10.10

O

**O

Chrome 38+

O

***O

 ،Android 4.0, Kernelاإلصدار الذي يتلو (ويشمل)
3.6

O

****O

Linux

O

*****O

* دعم اللمس من  20نقطة.
** في نظام التشغيل  Mac OSXللمس المتعدد من اإلصدار  10.6إلى  ،10.15يرجى تنزيل "."UPDD
*** يدعم  Chromeللمس المتعدد اللمس من  16نقطة.
**** اللمس حتى  16نقطة.
***** يدعم  Ubuntuاإلصدار  14.04أو أحدث اللمس من  20نقطة مع .kernel 4.4.0+
 1نوصي بشدة باستخدام أحدث حزم خدمات المصاحبة لنظام تشغيل .Windows 7 2يٌقصد بدخل المحول الرقمي إلى  Windowsالمحول الرقمي اللمسي في مقابل القلم اللمسي في أجهزة الكمبيوتر اللوحية (أجهزة التابلت). 3اضبط كوضع افتراضي من .Microsoft4 -يرجى زيارة  www.philips.com/signagesolutions-supportللحصول على أحدث المعلومات حول دعم وضع .Mac OSX
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.

4التشغيل

 )2صفحة لوح المعلومات:

مالحظة	:يوجد زر التحكم الموضح في هذا القسم أساسا على وحدة التحكم عن بعد ،ما لم
يذكر خالف ذلك.

4-1.مشاهدة مصدر الفيديو المتصل
1 -اضغط على الزر [

] .SOURCE

2 -اضغط على الزر [ ] أو [ ] لتحديد جهاز ثم اضغط على الزر [

].

4-2.تغيير تنسيق الصورة
يمكنك تغيير تنسيق الصورة لتناسب مصدر الفيديو .إذ أن لكل مصدر فيديو تنسيقات
الصور المتاحة الخاصة به.
تعتمد التنسيقات المتاحة للصورة على مصدر الفيديو:

 )3صفحة العرض التقديمي:

 1اضغط على الزر [ ]  FORMATلتحديد تنسيق صورة.•وضع الكمبيوتر الشخصي{ :كامل} { / }3:4{ /حقيقي} { /}9:21{ /مخصص}.
•وضع الفيديو{ :كامل} { / }3:4{ /حقيقي} { /}9:21{ /مخصص}.

4-3.المش ِغّل:

ِّ
المشغل من التطبيقات التالية:
يتكون
"( "Conferenceمؤتمر) و"( "Whiteboardلوح المعلومات) و""Present
(العرض التقديمي) و"( "Appsالتطبيقات).
( Conferenceمؤتمر) :عرض كل التطبيقات.
( Whiteboardلوح المعلومات) :االنتقال إلى صفحة سبورة الشرح.
( Presentالعرض التقديمي) :االنتقال إلى صفحة المشاركة اإللكترونية.
( Appsالتطبيقات) :عرض كل التطبيقات.

 )4صفحة التطبيقات:

صفحة مؤتمر:
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4-4.مشغل الوسائط

4-4-2.مقدمة إلى مشغل الوسائط:
 1يتكون تطبيق مشغل الوسائط من ثالثة عناصر توجد في صفحته الرئيسية"Play" :(تشغيل) و"( "Composeإنشاء) و"( "Settingsاإلعدادات).
( Playتشغيل) :تحديد قائمة لتشغيلها.
( Composeإنشاء) :تحرير قائمة تشغيل.
( Settingsاإلعدادات) :تعيين خصائص التشغيل.

4-4-1.دمج قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة مع المشغل:
 1تمهيد من المصدر:اإلدخال:■إذا قمت بتحديد مشغل الوسائط كمصدر يدخل النظام إلى مشغل الوسائط
تلقائيًا بعد اكتمال عملية التمهيد.
مشغل:■ :0ذهاب إلى صفحة مشغل الوسائط الرئيسية.
■ : 7 - 1ذهاب إلى مشغل الوسائط وملف التشغيل  - 1ملف  7من قائمة
التشغيل تلقائيا.
 2الجدول:اليوم:■عرض التاريخ والوقت.
:7 - 1-

 2حدد "( "Playتشغيل) في الصفحة الرئيسية ،أوال ينبغي اختيار قائمة لتشغيلها من"ملف  "1حتى "ملف ."7
وتشير أيقونة القلم الرصاص إلى أن قائمة التشغيل ليست فارغة.

■إعداد حتى  7جداول زمنية.
فتح/غلق:■ضبط وقت البدء واإلنهاء.
اإلدخال:■حدد مشغل الوسائط كمصدر ،وسيقوم  PDبتشغيل المشغل تلقائيًا عند
االنتهاء.
اثن ،ثال ،أرب ،خمي ،جمع ،سبت ،أحد ،كل أسبوع:■تعيين دورة الحياة.
قائمة التشغيل:■ :0ذهاب إلى صفحة مشغل الوسائط الرئيسية.
■ : 7 - 1ذهاب إلى مشغل الوسائط وملف التشغيل  - 1ملف  7من قائمة
التشغيل تلقائيا.

 3حدد "( "Composeإنشاء) في الصفحة الرئيسية ،وينبغي ًأوال اختيار قائمة تشغيل
واحدة لتحريرها من "ملف  "1إلى "ملف ."7
وتشير أيقونة القلم الرصاص إلى أن قائمة التشغيل ليست فارغة.

-مسح الكل

 4إذا تم تحديد قائمة تشغيل فارغة ،فسيرشدك التطبيق لتحديد مصدر الوسائط.ينبغي وضع كل ملفات الوسائط في مجلد  /philips/داخل الدليل الرئيسي.
على سبيل المثال:
مقاطع فيديو في /philips/video/صور في /philips/photo/-موسيقى في /philips/music/
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5 -إذا حددت وحدة تخزين " ،"USBفسيرشدك التطبيق لتحديد جهاز .USB

 1-7تتوفر الوظائف التالية في الشريط المنزلق:
 ( Select allتحديد الكل) :تحديد كل ملفات التخزين. ( Delete allحذف الكل) :حذف كل ملفات قائمة التشغيل. ( Add/removeإضافة/إزالة) :تحديث قائمة تشغيل من المصدر. ( Sortفرز) :فرز قائمة التشغيل. ( Save/abortحفظ/إلغاء الحفظ) :حفظ قائمة تشغيل أو إلغاء حفظها.( Back -رجوع) :عودة.

 6لتعديل قائمة تشغيل غير فارغة أو حذفها ،حدد القائمة المطلوبة التي تعرض رمز قلمرصاص على الجانب األيمن من الملف.

 8إذا تم تحديد "( "Sortفرز) ،يمكنك ترتيب كل ملف على حدة حسب رغبتك.مالحظة :عند مغادرة هذه الصفحة ،سيتم حفظ كل البيانات تلقائيًا.

 7وبمجرد البدء في تحرير قائمة تشغيل ،يتم عرض قائمة على النحو التالي:( Sourceالمصدر)  -الملفات في وحدة التخزين.
( Playlistمشغل)  -الملفات في قائمة التشغيل.
( Optionالخيارات)  -عرض شريط منزلق.
( Playتشغيل)  -تشغيل ملف وسائط.
( Infoمعلومات)  -عرض معلومات الوسائط.
( Touch fileلمس الملف)  -تحديد ملف أو إلغاء تحديده.
 9بعد تحديد الملف المطلوب ،اضغط على المفتاح "( "Infoمعلومات) للحصول علىمعلومات تفصيلية.

مالحظة:عند الضغط مع االستمرار على أحد األدلة في ( Sourceالمصدر) ،سيتم
عرض المسار الكامل.
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	10-بعد تحديد الملف المطلوب ،اضغط على المفتاح "( "Playتشغيل) لتشغيل ملف
فورا.
الوسائط ً

	11-إذا قمت بإنشاء قائمة تشغيل تحتوي على جميع ملفات الصور ،فسيُطلب منك إضافة
موسيقى خلفية إلى عرض الشرائح قبل الحفظ.

	12-حدد "( "Settingsاإلعدادات) من الصفحة الرئيسية ،وستجد خمسة خيارات متوفرة:
"( "Repeat Modeوضع التكرار) و"( "Slideshow Effectمؤثر عرض
الشرائح) و"( "Effect Durationمدة المؤثر) و"( "Software Decodeفك
ترميز البرامج) و"( "Autoplayتشغيل تلقائي).
( Repeat Modeوضع التكرار) :تحديد التكرار مرة واحدة أو تكرار الكل.
( Slideshow Effectمؤثر عرض الشرائح) :مؤثر عرض شرائح الصور (من
اليمين إلى اليسار أو طي الزاوية أو بال).
ثوان أو 15
ثوان أو ٍ 10
( Effect Durationمدة المؤثر) :مدة مؤثر الصور (ٍ 5
ثانية أو  20ثانية).
( Software Decodeفك ترميز البرامج) :عدم عرض شاشة سوداء بين مرات
تشغيل مقاطع الفيديو.
( Autoplayتشغيل تلقائي)ِّ :
ركب  USBوسيتم تشغيل الملفات تلقائيًا من مسار
 USBالجذر( .تمكين أو تعطيل التشغيل التلقائي ،والصور فقط ،والفيديو فقط،
والصور والفيديو ،والمساعدة).
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	13-استيراد ملف نص في ِّ
مشغل الوسائط
خطوة  .1قم بإنشاء ملف نصي لمشغل الوسائط.
-

اسم الملف ،mpplaylistX.txt :حيث يشير " "Xإلى رقم قائمة التشغيل (1
أو  2أو  3أو  4أو  5أو  6أو .)7

مثال mpplaylist1.txt :وmpplaylist2.txt
-

المحتوى:

مالحظة:إذا احتوت قائمة التشغيل على ملفات فيديو وموسيقى ،تصبح الشاشة سوداء
عند تشغيل ملف موسيقى.
خطوة  .2انسخ " "mpplaylistX.txtإلى المجلد " "philipsفي وحدة التخزين
الداخلية .كما يمكنك استخدام  FTPللقيام بذلك األمر.
-

مسار الملف( /storage/emulated/legacy/philips :لـ  DLو)PL
مثال/storage/emulated/legacy/philips/mpplaylist1.txt :

خطوة  .3قم بإعداد ملفات وسائط في مجلدات بأسماء " "photoو""video
و" "musicضمن المجلد " "philipsفي وحدة التخزين الداخلية فقط.
-

مثال/storage/emulated/legacy/philips/photo/xxx.jpg:
/storage/emulated/legacy/philips/video/yyy.mp4

/storage/emulated/legacy/philips/photo/zzz.mp3
خطوة  .4ابدأ تطبيق ِّ
مشغل الوسائط ،وسيستورد إليه ملف نص تلقائيًا.
مالحظة:بمجرد استيراد ملف قائمة التشغيل (بتنسيق نصي) ،إذا غيَّر المستخدم قائمة
التشغيل عبر وحدة التحكم عن بُعد بعد استيراد ملف قائمة التشغيل (بتنسيق
نصي) ،فلن تتم كتابة هذا التغيير في ملف نص قائمة التشغيل.
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( Side Bar4-6.الشريط الجانبي)

 CMND) CMND & Play4-5.والتشغيل)
( Server )1الخادم)
أمر اإلعداد وعنوان خادم التشغيل
( Account )2الحساب)
أمر اإلعداد وحساب التشغيل
( PIN Code )3رمز )PIN
أمر اإلعداد ورمز  PINالخاص بالتشغيل
( Version )4اإلصدار)
يوجد خياران لهذه الوظيفة :إصدار  2وإصدار 3
اإلصدار 2
استخدام اتفاقية 2.2/2.0
اإلصدار 3
استخدام اتفاقية 3.1/3.0
( Content )5المحتوى)
يتاح ثالث خيارات :وحدة التخزين الداخلية وبطاقة  SDووحدة تخزين .USB
إذا تم تحديد اإلصدار  2يظهر رمز الخادم/الحساب PIN/باللون الرمادي وال يمكن
تعيينه.

1

إخفاء

2

صفحة  IMDالرئيسية

3

قائمة المصدر

4

IWB

5

قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة

6

المفضلة

7

معلومات سريعة

8

السجل

9

رجوع

إخفاء الشريط الجانبي.
فتح صفحة  IMDالرئيسية.
فتح قائمة المصدر.
فتح  ،IWBوال يظهر هذا العنصر ضمن صفحة  IMDالرئيسية.
فتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (.)OSD
فتح المفضلة وإضافة أو إزالة مجموعة أدوات  APKاألكثر استخدامًا.
عرض معلومات عن الوقت والشبكة والشاشة.
عرض تطبيق السجل.
رجوع إلى صفحة السابقة أو الخروج من الوظيفة السابقة.
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.

( Setting5اإلعداد)

ب IP) Static IP -ثابت)
أدخل عنوان  IPوقناع الشبكة وعنوان  DNSوالبوابة يدويًا.

العناصر الرئيسية:

مالحظة:

(( Network & Internet )1الشبكة واإلنترنت)

أدخل حد عنوان  IPوقناع الشبكة و DNSوعنوان البوابة.

(( Signage Display )2شاشة الالفتات)

( )1التنسيق :رقم  ،9-0الفاصلة العشرية "".

(( Apps & notifications )3التطبيقات واإلشعارات)

(( Mac Address )2عنوان )Mac

(( Display )4شاشة العرض)

مالحظة:

(( System )5النظام)

يتم تعطيل اإليثرنت تلقائيًا إذا كانت شبكة  Wi-Fiمتصلة بالشبكة بشكل صحيح.

( Network & Internet 5-1.الشبكة واإلنترنت)

( Signage Display5-2.شاشة الالفتات)
(( General Settings )1اإلعدادات العامة)
أ( Signage display name -اسم شاشة الالفتات)
(( Server Settings )2إعدادات الخادم)
أ( Remote control -التحكم عن بُعد)
(( Source Settings )3إعدادات المصدر)
أ( Media player -مشغل الوسائط)
ب( CMND & Play -األوامر والتشغيل)
(( System tools )4أدوات النظام)
أ( Clear Storage -مسح التخزين)
ب( Import & Export -االستيراد والتصدير)
ج( Clone -االستنساخ)

(Wi-Fi )1
ُ
يشتمل هذا المنتج على وحدتي  ،Wi-Fiتستخدم األولى لوظيفة  ،APوالثانية لوظيفة
.STA

د( Admin Password -كلمة مرور المسؤول)
هـ( Swipe up -تمرير ألعلى)

انتقل إلى إعدادات الشبكة الالسلكية .من قائمة الشبكات المتاحة حدد نقطة وصول ()AP
على شبكة السلكية موجودة.

( General Settings5 -2-1-اإلعدادات العامة)

مالحظات:

( Signage Display Name1 -اسم شاشة عرض مجموعة العالمات)

 1يتم تعطيل اإليثرنت تلقائيًا إذا كانت شبكة  Wi-Fiمتصلة بالشبكة بشكلصحيح.

عين اسم  + "_PD" PDعنوان  MACاإليثرنت.
مالحظة:

 2موديل خاص من وحدة  Wi-Fiمطلوب .يرجى الرجوع إلى الوكيل أو فنيمؤهل للحصول على المساعدة.

حدود اإلدخال:

( )1الطولً 36 :
حرفا كحد أقصى
( )2التنسيق :بال حدود

(( Data usage )2استخدام البيانات)
استخدام الشبكة الالسلكية والسلكية.
(( Hotspot & tethering )3نقطة االتصال والربط)
بعد تشغيل هذه الوظيفة ،يمكن ألجهزة الهواتف الجوالة واألجهزة اللوحية وأجهزة
الكمبيوتر الشخصي إتاحة شبكة  WiFiباألنظمة األساسية للمشاركة من خالل االتصال
بنقطة االتصال.
يمكنك ً
أيضا استخدام وظيفة نقطة االتصال لتحميل محتوى شاشات هاتف جوال أو
جهاز لوحي أو كمبيوتر شخصي إلى النظام األساسي عبر برنامج المشاركة اإللكترونية
.interact
(( Ethernet )4اإليثرنت)
انتقل إلى إعدادات شبكة إيثرنت ،وقم بإجراء اإلعدادات المطلوبة.
بعد تمكين شبكة إيثرنت يتم عرض اإلعدادات التالية:
(( Connection Type )1نوع االتصال) (أنواع االتصال المتاحة DHCP :و
 IPالثابت)

( Server Settings5 -2-2-إعدادات الخادم)

أDHCP -

( Remote Control1 -وحدة التحكم عن بُعد)

يوفر  DHCPعنوان  IPو قناع شبكة وعنوان  DNSوبوابة للوصول
إلى اإلنترنت تلقائيًا بحيث ال تضطر إلى إدخالها يدويًا.
ناجحا يتم عرض تهيئة الشبكة الحالية.
إذا كان االتصال ً

تمكين أو تعطيل وحدة التحكم عن بعد.

ً
مسجال سيُطلب منك إدخال رمز .PIN
أدخل عنوان الخادم .إذا لم يكن الخادم

حالة الربط:
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( )١إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ الجهاز متصال اتصاال سليما بالشبكة ﺴﺘﻈﻬﺮ رﺳﺎﻟﺔ "Network is
( "disconnectedال يوجد اتصال بالشبكة).
( )2إذا كان الجهاز به وظيفة االتصال بالشبكة ولكنه غير متصل بخادم وحدة التحكم
عن بُعد ستظهر رسالة "( "Server is disconnectedال يوجد اتصال بالخادم).
( )3تظهر رسالة "( "Server is unbindedال يوجد ارتباط بالخادم) في حالة رد
خادم وحدة التحكم عن بعد بأنه في وضع عدم ارتباط.
( )4تظهر رسالة "( "Server is bindedيوجد ارتباط بالخادم) إذا تم ربط الجهاز
بالخادم بنجاح.
( )5يظهر رمز  PINالخطأ إذا كان رمز  PINغير صحيح.

( Source Settings5 -2-3إعدادات المصدر)١ -مشغل الوسائط (يرجى الرجوع إلى إرشادات  .4-4مشغل الوسائط)

( Import & Export 2-4-2-5االستيراد والتصدير)

ُرجى الرجوع إلى التعليمات رقم CMND) CMND & .5-4
  CMND٢والتشغيل (ي َ Playوالتشغيل))

تتيح هذه الوظيفة استيراد وتصدير اإلعدادات و  APKمن طرف ثالث من وإلى جهاز آخر.
مالحظات.

( System Tools5 -2-4-أدوات النظام)

( )1اسم الملف المحفوظ:
أSettings_global.xml -
بSettings_secure.xml -
جSettings_system.xml -
دSignage_settings.db -
هـAndroidPDMediaPlayerData.db -
وAndroidPDUrlListData.db -
زSmartcms.db -

تشتمل أدوات النظام على  5وظائف أساسية:
(( Clear Storage )1مسح التخزين)
(( Import & Export )2التصدير واالستيراد)
(( Clone )3االستنساخ)
(( Admin Password )4كلمة مرور المسؤول)
(( Swipe up )5تمرير ألعلى)

( )2يتم تصدير الملفات إلى مجلد  philips / sys_backupعلى وحدة التخزين
المحددة.

إعدادات تصدير عرض مجموعة العالمات
يتم تصدير قاعدة البيانات إلى مجلد  Philipsفي  USBأو بطاقة .SD
()1تصدير قاعدة البيانات
( )2تصدير  APKخاصة بطرف ثالث إلى Philips/app
مالحظة:
إذا كانت وحدة التخزين المحددة (سواء وحدة تخزين  USBأو بطاقة  )SDال تحتوي على
مجلد  Philipsسيقوم النظام بإنشائه تلقائيًا.
قائمة بجميع وحدات التخزين المتاحة (وحدة التخزين الداخلية وبطاقة  SDووحدة تخزين
:)USB

( Clear Storage 1-4-2-5مسح التخزين)
الغرض هو مسح البيانات في مجلد  .Philipsوالوظيفة مقسمة إلى  4أوضاع:
( )1مسح كل مجلدات .Philips
( )2مسح مجلد  Philipsمن وحدة التخزين الداخلية فقط.
( )3مسح مجلد  Philipsمن وحدة تخزين  USBفقط.
( )4مسح مجلد  Philipsمن بطاقة  SDفقط.
يسرد مربع حوار جميع المجلدات التي سيقوم النظام بمسحها.
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إعدادات استيراد عرض مجموعة العالمات

( Clone 3-4-2-5االستنساخ)

يمكن استيراد البيانات من مجلد  Philipsعلى وحدة التخزين المحددة (وحدة تخزين
 USBأو بطاقة .)SD

تتيح لك هذه الوظيفة نسخ ملفات الوسائط من مجلد  Philipsعلى وحدة التخزين المصدر
(الداخلية أو بطاقة  SDأو .)USB
 -1يتم نسخ المجلدات التالية (تحت مجلد )Philips

()1استيراد اإلعدادات والتطبيقات

(philips/photo )1

( )2تثبيت  APKخاصة بطرف ثالث تلقائيا من Philips/app

(philips/music )2

قائمة بجميع وحدات التخزين المتاحة (وحدة التخزين الداخلية وبطاقة  SDو:)USB

(philips/video )3
(philips/cms )4
(philips/browser )5
 -2امتداد الملف المستنسخ هو ""cms.
وحدة تخزين المصدر
( )1التخزين الداخلي
(أ) تحقق من FTP
(ب) تحقق من مجلد /Philips/
(SD/USB )2
ملفات تحت الجذر
الموقع المستهدف

يتم عرض مربع حوار للتأكيد قبل استيراد اإلعدادات والتطبيقات.

( )1التخزين الداخلي
حفظ في /Philips/
(SD/USB )2
حفظ في الجذر
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( Admin Password 4-3-2-5كلمة مرور المسؤول)
تعديل كلمة مرور المسؤول أو تمكينها أو تعطيلها.

( Swipe up 5-3-2-5تمرير ألعلى)
تمكين التمرير ألعلى أو تعطيله لتشغيل قائمة المصدر.

( Apps & notifications5-3.التطبيقات واإلشعارات)
عرض معلومات التطبيق.
مالحظة:
( )1يمكن للمستخدم استخدام مفتاح ( optionخيارات) في  RCUلعرض خيارات
اإلعداد.

( Quick Info5-6.معلومات سريعة)
اضغط على " "Info + 77لبدء وضع المعلومات السريعة.
تظهر المعلومات السريعة "( "Networkالشبكة) و""Monitor Information
(معلومات الشاشة).
مالحظة:
ساعات التشغيل :يتم تحديثها كل دقيقة.
ثوان.
حالة السخونة :يتم تحديثها كل ٍ 5

( Display5-4.العرض)
عين حجم خط على الشاشة من صغير  /عادي  /كبير  /ضخم.

( System5-5.النظام)

عرض المعلومات التالية عن النظام:
(( About )1النبذة)

(( Keyboard & inputs )2لوحة المفاتيح واإلدخاالت)
(( Date & time )3التاريخ والوقت)
(( Reset options )4خيارات إعادة التعيين)
(( Developer options )5خيارات المطور)
(( System updates )6تحديث النظام)
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6قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة ()OSD

.

6-2.نظرة عامة على قائمة البيانات المعروضة على الشاشة
()OSD

فيما يلي نعرض نظرة عامة على قائمة البيانات المعروضة على الشاشة ( ،)OSDبحيث
يمكن الرجوع إليها لمزيد من المعلومات عن ضبط الشاشة.

6-2-1.قائمة الصورة

6-1.التنقل في قائمة OSD

70

اﻟﺴﻄﻮع

اﻟﺼﻮرة

50

اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ

اﻟﺸﺎﺷﺔ

20

اﻟﺤﺪة

اﻟﺼﻮت

50

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد

اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ

50

درﺟﺔ اﻟﻠﻮن

ﺧﯿﺎر ﻣﺘﻘﺪم

50

اﻟﻠﻮن

إﻋﺪادات Android

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻀﻮﺿﺎء

أﺻﻠﻲ

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻏﺎﻣﺎ

أﺻﻠﻲ

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻠﻮن

إﺟﺮاء

اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻠﻮن

ﻏﻠﻖ

ﻣﺴﺢ زاﺋﺪ

إﺟﺮاء

إﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺼﻮرة

6-1-1.التنقل في قائمة  OSDباستخدام وحدة التحكم عن بُعد
FORMAT

SOURCE

INFO

LIST

OPTIONS

ADJUST

السطوع
يتيح ضبط درجة سطوح تباين اإلضاءة الخلفية للشاشة.
التباين

1 -اضغط على الزر [

ضبط معدل التباين إلشارة الدخل.

] في وحدة التحكم عن بُعد لعرض قائمة .OSD

الحدة

2 -اضغط على الزر [ ] أو [ ] لتحديد العنصر المطلوب ضبطه.

اضبط مستوى الحدة لتحسين تفاصيل الصور.

3 -اضغط على الزر [ ]OKأو [ ] للدخول إلى القائمة الفرعية.

مستوى اللون األسود

 4في القائمة الفرعية ،اضغط على الزر [ ] أو [ ] للتبديل بين العناصر ،واضغط علىالزر [ ] أو [ ] لضبط اإلعدادات .إذا كانت هناك قائمة فرعية ،فاضغط على الزر

يُعرف مستوى اللون األسود للفيديو بأنه هو مستوى اللمعان في أظلم (أسود) جزء من
الصورة المرئية .ضبط مستوى سواد الشاشة.

[ ]OKأو [ ] للدخول إلى القائمة الفرعية.
] للرجوع إلى القائمة السابقة ،أو اضغط على الزر [
 5اضغط على الزر [للخروج من قائمة .OSD

درجة اللون

]

ضبط درجة لون الشاشة.
اضغط على الزر [ ] لتصبح درجة األلوان مائلة لالخضرار .اضغط على الزر [ ]
لتصبح درجة األلوان مائلة لألرجواني.

مالحظات:
•عندما تكون قائمة  OSDغير معروضة في الشاشة ،اضغط على [ ] لعرض قائمة
{( }Smart pictureالصورة الذكية).

مالحظة:

ينطلق هذا العنصر على وضع الفيديو (مساحة ألوان  )YUVفقط.

اللون

•عندما تكون قائمة  OSDغير معروضة في الشاشة ،اضغط على [ ] لعرض قائمة
{( }Audio sourceمصدر الصوت).

ضبط كثافة األلوان في الصورة.
مالحظة:

6-1-2.التنقل في قائمة  OSDباستخدام أزرار تحكم الشاشة

ينطلق هذا العنصر على وضع الفيديو (مساحة ألوان  )YUVفقط.

تقليل الضوضاء

1 -اضغط على الزر [ ]MENUلعرض قائمة .OSD

خفض تشويش الصورة .يمكنك تحديد مستوى تقليل الضوضاء المناسب.

2 -اضغط على الزر [ ] أو [ ] لتحديد العنصر المطلوب ضبطه.

وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يلي{ :غلق} { /منخفض} { /متوسط} { /مرتفع}.

3 -اضغط على الزر [ ] للدخول إلى القائمة الفرعية.

مالحظة:

 4في القائمة الفرعية ،اضغط على الزر [ ] أو [ ] للتبديل بين العناصر ،واضغطعلى الزر [ ] أو [ ] لضبط اإلعدادات .إذا كان هناك قائمة فرعية ،فاضغط على
الزر [ ] للدخول إليها.

تحديد غاما

ينطلق هذا العنصر على وضع الفيديو (مساحة ألوان  )YUVفقط.

تتحكم جاما في السطوع الكامل للصورة .وتظهر الصور غير المصححة بشكل مناسب إما
بيضاء تمامًا أو مظلمة تمامًا وبذلك فإن التحكم في جاما على نحو مالئم له بالغ األثر على
جودة الصورة المعروضة على الشاشة بشكل عام.

 5اضغط على الزر [ ]MENUللرجوع إلى القائمة السابقة ،أو استمر في الضغط علىالزر [ ]MENUللخروج من قائمة .OSD

وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يلي{ :أصلي} / }S gamma{ / }2.4{ / }2.2{ /
{.}D-image
درجة حرارة اللون
يستخدم هذا اإلعداد في تحديد درجة حرارة اللون المالئمة للصورة .علمًا بأنه كلما كانت
درجة حرارة اللون منخفضة كان لون الصورة مائل إلى الحمرة وكلما كانت درجة حرارة
اللون مرتفعة كان لون الصورة مائل إلى الزرقة.
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وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يلي{6500K} / {5000K} / {4000K} / {3000K} :
{ / {10000K} / {9300K} / {7500K} /أصلي} { /المستخدم { / }1المستخدم .}2

مالحظة	:يطبق هذا العنصر على دخل  VGAفقط.
حالة التكبير

التحكم باللون
يمكنك ضبط درجات األلوان للصورة بدقة من خالل تغيير إعدادات المستخدمR -
(األحمر) والمستخدم( G -األخضر) والمستخدم( B -األزرق) كل على حدة.

يمكن نقل الصور المستلمة في تنسيق ( 9:16شاشة عريضة) أو تنسيق ( 3:4شاشة
تقليدية) .أحيا ًنا يكون لدى الصور الموجودة بتنسيق ً 9:16
نطاقا أسو ًدا في أعلى وأسفل
الشاشة (تنسيق  .)letterboxسيتم إلغاء تنشيط حالة التكبير عند تنشيط أو تشغيل {تحريك
البكسل} ،وعند تمكين {( }Tilingالتجانب).

أو يمكن ضبط درجات اللون لكل  100Kفي مجموعة من  2000Kإلى .10000K

حدد من بين{ :كامل} ( }Normal{ /عادي) { /حقيقي} { /}9:21{ /مخصص}.

تعيين {الصورة} { -درجة حرارة اللون} { -المستخدم} على [المستخدم ]1
تعيين {الصورة} { -درجة حرارة اللون} { -المستخدم} على [المستخدم ]2

كامل

يقوم هذا الوضع باستعادة النسب الصحيحة للصور
المنقولة بتنسيق  9:16باستخدام عرض كامل الشاشة.

مسح زائد
يغير هذا الوضع من مساحة العرض للصورة.
•{فتح}  -يعرض حوالي  %95من الحجم األصلي للصورة .سيتم اقتطاع باقي
المساحات المحيطة بالصورة.

( Normalعادي)

يتم إعادة إصدار الصورة بتنسيق  3:4ويتم عرض نطاق
أسود على كال جانبي الصورة.

•{غلق}  -يعرض الصورة بحجمها األصلي.
إعادة تعيين الصورة
إعادة تعيين كل اإلعدادات في قائمة "الصورة".

حقيقي

يقوم هذا الوضع بعرض هذا الصورة بالبكسل على
الشاشة دون تغيير حجم الصورة األصلي.

6-2-2.قائمة الشاشة

ﻛﺎﻣﻞ
إﺟﺮاء

اﻟﻮﺿﻊ H

اﻟﺼﻮرة

اﻟﻮﺿﻊ V

اﻟﺸﺎﺷﺔ

اﻟﺴﺎﻋﺔ

اﻟﺼﻮت

Clock phase

اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺒﯿﺮ

ﺧﯿﺎر ﻣﺘﻘﺪم

اﻟﺘﻜﺒﯿﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ

إﺟﺮاء

اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ

إﺟﺮاء

إﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺸﺎﺷﺔ

9:21

تُكبر الصورة حتى تصل إلى تنسيق  .9:21يوصي
باستخدام هذا الوضع إذا وجدت خطوط سوداء في أعلى
وأسفل الصور (تنسيق .)letterbox

إﻋﺪادات Android

مخصص

تطبق إعدادات التكبير/التصغير المخصصة في القائمة
الفرعية للتكبير/التصغير المخصص.
التكبير حسب الطلب
استخدم هذه الوظيفة إلضفاء مزيد من التخصيص على ميزة التكبير/التصغير بما يالئم
الصورة التي تريد عرضها.

الوضع H

مالحظة	:ال يعمل هذا العنصر إال عند تعيين {حالة التكبير} على {مخصص}.

اضغط على الزر [ ] لتحريك الصورة إلى اليمين ،أو الزر [ ] لتحريك الصورة إلى
اليسار.

تكبير/تصغير
يقوم هذا اإلعداد بتوسيع حجم الصورة األفقية والرأسية
في نفس الوقت.

مالحظات:
•يطبق ضبط الوضع األفقي على دخل  VGAفقط.
•ال يمكن ضبط الوضع األفقي عند تنشيط {تحريك البكسل}.

التكبير H

الوضع V

يقوم هذا اإلعداد بتوسيع حجم الصورة األفقي فقط.

اضغط على الزر [ ] لتحريك الصورة إلى أعلى ،أو الزر [ ] لتحريك الصورة إلى
أسفل.
مالحظات:

التكبير V

•يطبق ضبط الوضع الرأسي على دخل  VGAفقط.

يقوم هذا اإلعداد بتوسيع حجم الصورة الرأسي فقط.

•ال يمكن ضبط الوضع الرأسي عند تنشيط {تحريك البكسل}.
الساعة
يستخدم هذا اإلعداد لضبط عرض الصورة.

الوضع H

مالحظة	:يطبق هذا العنصر على دخل  VGAفقط.

يقوم هذا بتحريك الوضع األفقي للصورة إما ناحية اليسار
أو اليمين.

( Clock phaseمرحلة الساعة)
اضبط هذا اإلعداد لتحسين تركيز الصورة ووضوحها وثباتها.
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مزامنة خرج الصوت

الوضع V

مزامنة مستوى صوت خرج الخط مع مستوى الصوت.

يقوم هذا بتحريك الوضع الرأسي للصورة إما ناحية ألعلى
أو ألسفل.

•{فتح}  -تمكين الوظيفة.

ً
معطال.
•{غلق}  -تعطيل الوظيفة وسيظهر مستوى خرج الصوت بلون رمادي باهت ويصبح

إعداد السماعة

الضبط التلقائي

تمكين السماعة أو تعطيلها.

اضغط على "تعيين" لرصد وضبط "وضع  "Hو"وضع  "Vو"الساعة" و"المرحلة"
تلقائيًا.

مالحظة	:ال تتوفر هذه الوظيفة إال عندما يكون اإلعداد "مزامنة خرج الصوت" معيَّ ًنا
على وضع التشغيل.

مالحظة	:يطبق هذا العنصر على دخل  VGAفقط.
إعادة تعيين الشاشة
ً
إعادة كل اإلعدادات في قائمة الشاشة إلى القيم المعينة سابقا في المصنع.

6-2-4.قائمة التهيئة
Switch on state

اﻟﺼﻮرة

إﺟﺮاء

ﺣﻔﻆ اﻟﻠﻮﺣﺔ

اﻟﺸﺎﺷﺔ

Force on

RS232

ﺗﻮﺟﯿﮫ RS232

اﻟﺼﻮت

إﺟﺮاء

ﺗﻤﮭﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر

اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ

ﻏﻠﻖ

WOL

ﺧﯿﺎر ﻣﺘﻘﺪم

1.1

إﺻﺪار DP

إﻋﺪادات Android

1.4

إﺻﺪار HDMI

10

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت OSD

إﺟﺮاء

ﻣﻌﺮف اﻟﺸﺎﺷﺔ
ّ

25.00°C 77.00°F

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺨﻮﻧﺔ

إﺟﺮاء

إﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ

إﺟﺮاء

Factory reset

6-2-3.قائمة الصوت
50

اﻟﺘﻮازن

اﻟﺼﻮرة

50

اﻟﻄﻨﯿﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ

اﻟﺸﺎﺷﺔ

50

اﻟﺠﮭﯿﺮ

اﻟﺼﻮت

20

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت

اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ

20

ﺧﺮج اﻟﺼﻮت )ﺧﻂ ﺧﺮج(

ﺧﯿﺎر ﻣﺘﻘﺪم

100

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت اﻷﻗﺼﻰ

إﻋﺪادات Android

0

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت اﻷدﻧﻰ

ﻏﻠﻖ

ﻛﺘﻢ اﻟﺼﻮت

رﻗﻤﻲ

ﻣﺼﺪر اﻟﺼﻮت

إﺟﺮاء

إﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺼﻮت

ﻏﻠﻖ

ﻣﺰاﻣﻨﺔ ﺧﺮج اﻟﺼﻮت

ﻓﺘﺢ

إﻋﺪاد اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ

( Switch on stateحالة التشغيل)
حدد حالة الشاشة التي سيتم تطبيقها عند توصيل سلك الطاقة في المرة القادمة.
•{( }Power offإيقاف التشغيل)  -ستظل الشاشة على وضع إيقاف التشغيل عند
توصيل سلك الطاقة بمأخذ تيار كهربائي بحائط.

التوازن

ويسارا.
ضبط هذه الخاصية يضمن توازن مخرج الصوت يمي ًنا
ً

•{( }Forced onفرض التشغيل)  -ستنتقل الشاشة إلى وضع التشغيل عند توصيل
سلك الطاقة بمأخذ تيار كهربائي بحائط.

الطنين الثالثي

•{( }Last statusآخر حالة)  -ستعود الشاشة إلى حالة الطاقة السابقة (تشغيل/
وضع إيقاف التشغيل/وضع االستعداد) عند فصل سلك الطاقة وإعادة توصيله.

يضبط هذا الخيار زيادة المستويات المرتفعة من الصوت أو خفضها.
الجهير

حفظ اللوحة

يضبط هذا الخيار زيادة المستويات المنخفضة من الصوت أو خفضها.

حدد هذا الخيار لتمكين وظائف حفظ اللوحة وبالتالي تقليل خطورة ثبات الصورة أو
الصورة الشبحية.

مستوى الصوت
ضبط مستوى الصوت.

•{السطوع}  -حدد الخيار {فتح} وسيتم تقليل درجة سطوع الصورة إلى .%30

يضبط رفع أو خفض مستوى الخرج الخطي.

•{تحريك البكسل}  -حدد الفاصل الزمني ({تلقائي}  }900 ~ 10{ /ثانية) الذي
تستغرقه الشاشة قبل تمديد الصورة بشكل طفيف وتحريك موضع وحدات البكسل في
أربعة اتجاهات (أعلى أو أسفل أو يسار أو يمين) .يعمل تنشيط خاصية تحريك البكسل
على تعطيل الوضع األفقي والرأسي ووضع التكبير/التصغير بقائمة الشاشة.

خرج الصوت (خط خرج)
مستوى الصوت األقصى

مالحظات:

لضبط القيود التي يضعها المستخدم على الحد األقصى في إعدادات الصوت ،يؤدي ذلك إلى
إيقاف مستوى الصوت عند المستوى المعين.

•اإلعداد التلقائي هو  60ثانية.

مستوى الصوت األدنى

•يدعم مصدر دخل خارجي فقط ( HDMIو VGAو DPو OPSو.)DVI

يضبط هذا الخيار التحديد الحد األدنى من إعدادات مستوى الصوت.

توجيه RS232

كتم الصوت

حدد منفذ التحكم في الشبكة.

يُستخدم هذا الخيار لغلق/فتح خاصية كتم الصوت.

حدد من بين( CardOPSRS232} / {LAN->RS232} / {RS232{ :طراز
 OPSفقط)} .}STANDALONE{ /

حدد مصدر دخل الصوت .ال يتم دعم إخراج الصوت عند عدم وجود إشارة فيديو.

تمهيد من المصدر

مصدر الصوت

حدده الختيار مصدر عند بدء التمهيد.

•{تناظري}  -إصدار الصوت من دخل الصوت( .إصدار الصوت من دخل صوت
 OPSعندما يكون  OPSمحد ًدا كمصدر)

آخر إدخال :إبقاء آخر إدخال عند بدء التمهيد.

•{رقمي}  -إصدار الصوت من مصدر دخل الفيديو( .ال يتم دعم  VGAو)DVI

اإلدخال :حدد مصدر الدخل (بعد مصدر دخل  )S12عند بدء التمهيد.

إعادة تعيين الصوت
إعادة كل اإلعدادات في قائمة الصوت إلى القيم المعينة ً
سابقا في المصنع للمصدر الحالي.
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مشغل :حدد فهرس قوائم التشغيل في مشغل الوسائط أو المتصفح.

<  63درجة
مئوية

 63درجة
مئوية

 76درجة
مئوية

 78درجة
مئوية

المروحة

X

V

V

V

رسالة التحذير

X

X

V

X

إيقاف تشغيل PD

X

X

X

V

 :0ال توجد قائمة تشغيل .نفس تبديل المصدر من قائمة .OSD
 :7~1رقم قائمة التشغيل.
 :8تشغيل ِّ
مشغل الوسائط تلقائيًا.
في حالة عدم وجود وظيفة تجاوز الفشل ،سيبقي النظام على المصدر حتى في حالة عدم
وجود إشارة دخل.
WoL
يتم اختياره لتشغيل أو إيقاف وظيفة التنبيه في شبكة .LAN
حدد من بين{ :غلق} { /فتح}.
إصدار DP
تغير إصدار  1.1 .DPأو .1.2
إصدار HDMI
تغير إصدار  1.4 .HDMIأو .2.0
( System rotationتدوير النظام)
تدوير قائمة  .OSDالخيارات هي  0أو  90أو  280أو  270درجة.
مالحظة	:يدعم تدوير  Android UIفقط( .ال يتم دعم أي مصادر أخرى غير
.)Android

٤

۳

۲

۱

۸

۷

٦

٥

۱۲

۱۱

۱۰

۹

۱٦

۱٥

۱٤

۱۳

إعادة تعيين التهيئة

معلومات OSD

إعادة كل اإلعدادات في قائمة التهيئة إلى القيم المحددة ً
سابقا في المصنع.

تعيين الفترة الزمنية التي تظهر خاللها معلومات  OSDفي الشاشة .الخيارات هي {غلق،
 }60-1ثانية.

( Factory resetإعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع)
إعادة كل اإلعدادات في {الصورة} و{الشاشة} و{الصوت} و{}Configuration1
(التهيئة  )1و{( }Configuration2التهيئة  )2و{( }Advanced optionخيار
متقدم) إلى القيم المحددة ً
سابقا في المصنع.

معرف الشاشة
ّ
اضبط رقم الهوية للتحكم في هذه الشاشة من خالل اتصال .RS232C

اضغط على الزر [ ] أو [ ] لتحديد [إعادة ضبط] ،ثم اضغط على الزر [إعادة ضبط]
إلجراء عملية إعادة تعيين اإلعدادات.

معرف فريد لكل شاشة عند توصيل مجموعات متعددة من الشاشات.
يجب أن يوجد رقم ّ
يتراوح رقم معرف الشاشة ما بين  1إلى .255

سيدخل النظام في وضع مشغل الوسائط بعد إعادة التعيين إلى قيم المصنع.

وتتمثل الخيارات فيما يلي{ :مجموعة الشاشات}.

Factory reset

ﻣﻌرف اﻟﺷﺎﺷﺔ
ّ
1

ﻣﻌرف اﻟﺷﺎﺷﺔ
ّ

1

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷﺎﺷﺎت

إﻟﻐﺎء

إﻋﺎدة ﺿﺑط

•{مجموعة الشاشات}

6-2-5.القائمة خيار متقدم

وتتمثل الخيارات فيما يلي{ :غلق} }254-1{ /
•{غلق} – {مجموعة الشاشات} غير مدعومة.
•{{ – }254-1مجموعة الشاشات} مدعومة .يكون اإلعداد االفتراضي .1

٤

۳

۲

۱

۸

۷

٦

٥

۱۲

۱۱

۱۰

۹

۱٦

۱٥

۱٤

۱۳

ﻣﻔﺘﻮح

ﺗﺤﻜﻢ IR

اﻟﺼﻮرة

ﻣﻔﺘﻮح

اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ

اﻟﺸﺎﺷﺔ

ﻏﻠﻖ

إﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ

اﻟﺼﻮت

إﺟﺮاء

اﻟﺠﺪول

اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ

ﻏﻠﻖ

 HDMIﺑﺴﻠﻚ واﺣﺪ

ﺧﯿﺎر ﻣﺘﻘﺪم

ﻏﻠﻖ

اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﻹﺷﺎرة

إﻋﺪادات Android

اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

اﻟﻠﻐﺔ

اﻟﻮﺿﻊ 1

ﺣﻔﻆ اﻟﻄﺎﻗﺔ

إﺟﺮاء

ﺧﯿﺎر ﻣﺘﻘﺪم ﻹﻋﺎدة اﻟﻀﺒﻂ

تحكم IR
تحديد وضع تشغيل وحدة التحكم عن بُعد عند توصيل عدة شاشات من خالل اتصال
.RS232C

حالة السخونة
تتيح لك هذه الوظيفة التحقق من حالة الحرارة وسرعة المروحة لهذه الشاشة.

•{مفتوح}  -يمكن تشغيل كل الشاشات بشكل طبيعي من خالل وحدة التحكم عن بُعد.
•{ابتدائي}  -تعيين هذه الشاشة لتكون الشاشة الرئيسية للتشغيل عبر وحدة التحكم
عن بُعد .مع العلم أنه يتم تشغيلها فقط من خالل وحدة التحكم عن بعد( .في الوضع
االبتدائي ،تتم دائمًا معالجة مفتاح األشعة تحت الحمراء بصرف النظر عن إعدادات
معرف الشاشة أو مجموعة الشاشات).
ّ
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 HDMIبسلك واحد

•{ثانوي}  -تعيين هذه الشاشة لتكون الشاشة الثانوية .ال يمكن تشغيل هذه الشاشة عبر
وحدة التحكم عن بُعد ،فهي تستقبل فقط إشارة التحكم من الشاشة االبتدائية من خالل
اتصال .RS232C

التحكم في وظيفة CEC
•{غلق}  -تعطيل ( .CECافتراضي)
•{فتح}  -يُستخدم هذا الخيار َ
لتمكين وظيفة .CEC

•{قفل الكل} { /قفل الكل إال مستوى الصوت} { /قفل الكل إال الطاقة}{/قفل الكل إال
 - }PWR & VOLقفل وظيفة وحدة التحكم من بُعد لهذه الشاشة .إللغاء القفل،
ثوان على الزر [ ]Infoفي وحدة التحكم عن بُعد .سيتم
اضغط مع االستمرار لمدة ٍ 6
الخروج من قائمة  OSDتلقائيًا بعد قفل األشعة تحت الحمراء.

يتم دعم الميزات التالية:
•وظيفة التشغيل بلمسة واحدة تسمح لألجهزة بتبديل حالة الشاشة الستخدامها كمصدر
نشط عند بدء التشغيل.
ِّ
•وضع استعداد النظام يمكن المستخدمين من إدخال عدة أجهزة في وضع االستعداد من
خالل الضغط على زر واحد (عند تمكين وظيفة إيقاف التشغيل من خالل HDMI
بسلك واحد).

لن تظهر رسالة تحذير عند قفل تحكم .IR
التحكم في لوحة المفاتيح
اختر هذه الخاصية لتمكين وظيفة لوحة المفاتيح في الشاشة (أزرار التحكم) أو تعطيلها.
•{مفتوح}  -تمكين وظيفة لوحة المفاتيح.

الكشف التلقائي عن اإلشارة

•{قفل الكل} { /قفل الكل إال مستوى الصوت} { /قفل الكل إال الطاقة}{/قفل الكل إال
 - }PWR & VOLتعطيل وظيفة لوحة المفاتيح حسب الخيار الذي حددته.

تسمح هذه الوظيفة للنظام باكتشاف مصادر اإلشارات المتاحة وعرضها تلقائيًا.
شروط الكشف التلقائي عن اإلشارة:

مالحظة	:يستخدم "وضع قفل التحكم في لوحة المفاتيح" لتعطيل الوصول إلى جميع
وظائف التحكم في لوحة المفاتيح تمامًا .لتمكين وظيفة قفل التحكم في لوحة
المفاتيح أو تعطيلها ،اضغط مع االستمرار على الزرين [ ]VOL+و[ ]UPمعًا
ثوان.
في وقت واحد لمدة تزيد على ِ 3

 -3الطاقة ليست بحالة إيقاف تشغيل

إيقاف تشغيل المؤقت

وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يلي:

عيّن وقت إيقاف تشغيل تلقائيًا (بالساعات).

{غلق}{ ،الكل}{ ،تجاوز الفشل}

 -1تعيين الوضع الثانوي على "غلق"
 -2بعد ظهور الشعار

{غلق} :تعطيل الكشف التلقائي عن اإلشارة

الجدول

{الكل}OPS -> HDMI1 -> HDMI2 -> HDMI3 -> HDMI4 -> :
>DisplayPort -> DVI-D ->USB-TypeC -> VGA -> Media Player -
SmartCMS -> Home

 -1وقت البدء ووقت االنتهاء االفتراضيان هما .00:00
 -2يجب أن يكون وقت البدء ووقت االنتهاء من نفس تاريخ الجدول.

اﻟﺠﺪول
1

{تجاوز الفشل}:

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺠﺪوﻟﺔ
ﺗﻤﻜﯿﻦ
وﻗﺖ اﻟﺒﺪء
وﻗﺖ اﻻﻧﺘﮭﺎء
اﻹدﺧﺎل
ﻣﺸﻐﻞ

تجاوز الفشل ( OPS :1افتراضي)تجاوز الفشل ( OPS :2افتراضي)تجاوز الفشل ( OPS :3افتراضي)تجاوز الفشل ( OPS :4افتراضي)-تجاوز الفشل ( OPS :5افتراضي)

أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع
ﻛﻞ أﺳﺒﻮع

تجاوز الفشل ( OPS :6افتراضي)تجاوز الفشل ( OPS :7افتراضي)-تجاوز الفشل ( OPS :8افتراضي)

ﺣﻔﻆ

رﺟﻮع

-تجاوز الفشل ( OPS :9افتراضي)

■ تعيين دورة التشغيل.

-تجاوز الفشل ( OPS :10افتراضي)

-رجوع:

-تجاوز الفشل ( OPS :11افتراضي)

■ الخروج بدون حفظ التغييرات.

تجاوز الفشل ( OPS :12افتراضي)تتم عملية تجاوز الفشل على النحو التالي :عندما يتم فقدان اإلشارة ،ستنتقل الشاشة إلى
المصدر المتوفر التالي الذي يتم تحديده بالترتيب في قائمة األولويات.
يرجى مالحظة أن اإلعدادات التالية سيتم تعطيلها وسيتم استئناف تجاوز الفشل عند فقدان
اإلشارة مجد ًدا.
	-تمهيد على المصدر :عندما تكون الشاشة في وضع التشغيل ،فستنتقل إلى المصدر
المحدد في هذا الخيار بقائمة .OSD
	-الجدول :عندما تكون الشاشة في وضع التشغيل من خالل الجدول ،فستنتقل إلى
المصدر المناظر حسب الوقت الحالي.
	-التشغيل من ِقبل المستخدم :مهما كان المصدر المستخدم حاليًا ،سيتم تعليق تجاوز
الفشل عندما يغيِّر المستخدم المصدر يدويًا.
للتأكد من بدء تجاوز الفشل من المصدر ذي األولوية األولى بعد التشغيل ،يرجى تعيين
المصدر ذي األولوية األولى الستخدامه ً
أيضا في التمهيد من المصدر.

حفظ:■ حفظ بيانات الجدول.
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خيار متقدم إلعادة الضبط
ً
إعادة كل اإلعدادات في قائمة خيار متقدم إلى القيم المحددة سابقا في المصنع.

اللغة
تحديد اللغة المستخدمة من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

1 -اضغط على الزر [ ]SETأو [ ] للدخول إلى القائمة الفرعية.

وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يليEnglish/Deutsch/简体中文/Français/ :
Italiano/Español/Pyccкий/Polski/Türkçe/繁體中文/日本語/
/Danish/Swedish/Finnish/Norwegian/Dutch

 2اضغط على الزر [ ] أو [ ] لتحديد {إعادة ضبط} واضغط على الزر []SETإلعادة اإلعدادات إلى القيم المحددة ً
سابقا في المصنع.

.Português/

 3اضغط على الزر [ ]EXITأو حدد {إلغاء} واضغط على الزر [ ]SETلإللغاءوالعودة إلى القائمة السابقة.

حفظ الطاقة
الوضع  TCP[ 1متوقف ,و WOLقيد التشغيل ,اإليقاف التلقائي]
الوضع  TCP[ 2متوقف ,و WOLقيد التشغيل ,اإليقاف/التشغيل التلقائي]

6-2-6.إعدادات Android

الوضع  TCP[ 3قيد التشغيل ,و WOLمتوقف ,التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي]
الوضع  TCP[ 4قيد التشغيل ,و WOLمتوقف ,ال يوجد تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي]
أوضاع حفظ الطاقة
الوضع  :1غلق التيار المباشر  >-إيقاف التشغيل :LED .أحمر

ﯾُر َﺟﻰ إدﺧﺎل ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور

حفظ الطاقة  >-إيقاف التشغيل ،مؤشر  :LEDأحمر

ﻣواﻓﻖ

ﻣﺣو

إﻟﻐﺎء

الوضع  :2غلق التيار المباشر :إيقاف التشغيل ،مؤشر  :LEDأحمر
حفظ الطاقة  >-توفير الطاقة :LED .برتقالي .يمكن التنبيه من السكون.
الوضع  :3غلق التيار المباشر  >-إيقاف اإلضافة الخلفية ،مؤشر بيان الحالة :أحمر
حفظ الطاقة  >-إيقاف اإلضافة الخلفية ،مؤشر بيان الحالة :برتقالي .يمكن التنبيه من
السكون.

( Pincodeرمز )PIN
كلمة المرور االفتراضية هي .1234

الوضع  :4غلق التيار المباشر  >-إيقاف اإلضافة الخلفية ،مؤشر بيان الحالة :أحمر

لمزيد من المعلومات ،يرجى الرجوع إلى التعليمات في ( Setting .5اإلعداد).

حفظ الطاقة  >-لن يتم الدخول في وضع توفير الطاقة .عرض رسالة "بدون إشارة" فقط.
بدون إشارة !

Android

إيقاف تشغيل
زر التشغيل
على وحدة
التحكم عن بعد
الوضع  1إيقاف التيار
المباشر:

إيقاف التيار المباشر:

إيقاف تشغيل اللوحة

الوضع  2إيقاف التيار
المباشر:

عندما تعود اإلشارة يتم إيقاظ
النظام

إيقاف تشغيل اللوحة

الوضع  3إيقاف اإلضاءة
الخليفة

إيقاف اإلضاءة الخليفة

التشغيل الدائم

الوضع  4إيقاف اإلضاءة
الخليفة

تشغيل اإلضاءة الخلفية ،عدم
عرض إشارة

التشغيل الدائم

الجدول التالي هو جدول إجراء أللواح نظام  Androidبأوضاع طاقة متعددة.
غلق/فتح التيار المباشر :اضغط على زر الطاقة باستخدام وحدة التحكم عن بُعد
وضع الطاقة بقائمة
المعلومات المعروضة
على الشاشة ()OSD

وضع 2/1

وضع 4/3

إيقاف تشغيل التيار
المباشر

اإلغالق

 -1سيتم إغالق مجموعة أدوات APK
للمصدر الحالي (مثل مشغل الوسائط أو
المتصفح أو .)SmartCMS

تشغيل التيار المباشر

تمهيد النظام

 -2سيتحول نظام  Androidإلى المش ّغل
األسود االفتراضي.
 -1إعادة تشغيل نظام Android

إعدادات OPS
يقوم بضبط تهيئة التشغيل حسب حالة كل طاقة.
•{تلقائي}  -بعد تحديد {( }Card OPSبطاقة  )OPSلدخل مصدر الفيديو ،سيتم
تعيين  OPSعلى إيقاف التشغيل عند ضبط تشغيل الشاشة على إيقاف التشغيل
والعكس صحيح .وعند ضبطه على مدخالت أخرى لمصادر الفيديو يتم ضبط OPS
على وضع تشغيل دائما.
بشكل دائم.
•{متوقف عن التشغيل دائمًا}  -سيتم تعيين  OPSعلى وضع إيقاف التشغيل
ٍ

بشكل دائم.
•{يعمل دائمًا}  -سيتم تعيين  OPSعلى وضع التشغيل
ٍ
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7تنسيقات الوسائط المدعومة

.

تنسيقات ترميز الوسائط المتعددة على USB
فك شفرات الفيديو
النوع

ترميز الفيديو

MPEG1/2

MPEG1/2

MPEG-4

MPEG4

H.263

H.263

H.264

H.264

H.265

H.265

GOOGLE
VP8

VP8

Motion
JPEG

MJPEG

الحاوي
بث برامج MPEG
()DAT, .VOB, .MPG, .MPEG.

المالحظة

بث نقل )MPEG (.ts

الحد األقصى للدقة 1080 :ب عند  60إطار/ثانية

)MP4 (.mp4

الحد األقصى لمعدل البت 40 :ميجا بايت/ثانية

)AVI (.avi
)MKV (.mkv
)MP4 (.mp4

الحد األقصى للدقة 1080 :ب عند  60إطار/ثانية

)AVI (.avi

الحد األقصى لمعدل البت 40 :ميجا بايت/ثانية

)MKV (.mkv
)FLV (.flv

الحد األقصى للدقة 1080 :ب عند  60إطار/ثانية

)AVI (.avi
)FLV (.flv

الحد األقصى لمعدل البت 40 :ميجا بايت/ثانية

)MP4 (.mp4

الحد األقصى للدقة 1080 :ب عند  60إطار/ثانية

بث نقل )MPEG (.ts

الحد األقصى لمعدل البت 135 :ميجا بايت/ثانية

)ASF (.asf

 4K2Kعند  30إطار/ثانية

)WMV (.wmv

 8Kعند  30هرتز

)AVI (.avi
)MKV (.mkv
)MP4 (.mp4

الحد األقصى للدقة 4K2K :عند  60إطار/ثانية

بث نقل )MPEG (.ts

الحد األقصى لمعدل البت 100 :ميجابت/ثانية  8Kعند  30هرتز

)MKV (.mkv

الحد األقصى للدقة 1080 :ب عند  30إطار/ثانية

)MKV (.mkv) WebM (.webm

الحد األقصى لمعدل البت 20 :ميجا بايت/الثانية

)AVI (.avi

الحد األقصى للدقة 1080*1920 :عند  30إطار/ثانية

)MP4 (.mp4) MKV (.mkv

الحد األقصى لمعدل البت 40 :ميجا بايت/ثانية

فك شفرة الصوت
النوع

ترميز الصوت

الحاوي

MPEG
الصوت

 2.5/2/MPEG1بطبقة
صوت 3/2/1

MP3

WMA Version 7,
8, 9,10 pro M0,
10Pro M1,M10
Pro M2
 MAINو ADIFو
ATDS Header
 AAC-LCوAAC-HE

Windows
Media
Audio
 AACالصوت

المالحظة
معدل البت 320~8 :كيلوبت/ثانية
معدل العينة 48~16 :كيلوهرتز
معدل البت 768~8 :كيلوبت/ثانية
معدل العينة )M10(96~8 :كيلوهرتز

فك الشفرةWMA :

ال يدعم LBR
معدل البت :ال يوجد

تنسيق الملفAAC, M4A :

معدل العينة 48~8 :كيلوهرتز

فك شفرة الصور
النوع

ترميز الصور

الصورة

JPEG

ملف  JFIFبتنسيق 1.02

BMP

BMP

تنسيق الملفBMP :

PNG

PNG

تنسيق الملفPNG :

تنسيق الملفJPG, JPEG :

المالحظة
الحد األقصى للدقة2160 x 3840 :
يعتمد نوع التقييد للحد األقصى للدقة على DRAM
الحد األقصى للدقة2160 x 3840 :
يعتمد نوع التقييد للحد األقصى للدقة على DRAM
الحد األقصى للدقة2160 x 3840 :
يعتمد نوع التقييد للحد األقصى للدقة على DRAM

مالحظات:
•قد ال يعمل الصوت أو الفيديو في حال تجاوز معدل البت/معدل اإلطار المعياري للمحتويات ،معدل اإلطار /في الثانية المتوافق والمذكور في الجدول أعاله.
•وفي حال زيادة معدل البت أو معدل اإلطار الخاص بمحتويات الفيديو عن المعدل المذكور في الجدول أعاله ،قد تتسبب هذه الزيادة في تقطيع مقاطع الفيديو أثناء التشغيل.
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وضع اإلدخال8

.

:VGA/DVI دعم توقيت
)التردد الرأسي (هرتز

)التردد األفقي (كيلو هرتز

الدقة

الوضع

العنصر

70.086

31.469

350×640

IBM VGA 10H

1

59.94

31.469

480×640

IBM VGA 12H

2

66.67

35

480×640

MACINTOSH

3

72.809

37.861

480×640

VESA

4

75

37.5

480×640

VESA

5

70.087

31.469

400×720

IBM VGA 3H

6

56.25

35.156

600×800

VESA

7

60.317

37.879

600×800

VESA

8

72.188

48.077

600×800

VESA

9

75.000

46.875

600×800

VESA

10

74.551

49.726

624×832

MACINTOSH

11

60.000

31

480×848

VESA Standard AddDMT

12

75.000

56.4

720×960

-

13

60.004

48.363

768×1024

VESA

14

70.069

56.476

768×1024

VESA

15

59.985

53.986

864×1152

59.959

53.783

864×1152

70.012

63.851

864×1152

75.000

67.5

864×1152

VESA

19

66.004

61.846

900×1152

SUN WS

20

60.000

44.772

720×1280

-

21

70.000

52.5

720×1280

-

22

59.870

47.776

768× 1280

CVT 2.3MA

23

74.893

60.289

768× 1280

CVT 2.3MA

24

59.810

49.7

800×1280

CVT

25

74.930

62.8

800×1280

CVT

26

16
VESA

17
18

60.000

60

960×1280

VESA

27

60.020

63.981

1024×1280

VESA

28

67.189

71.691

1024×1280

SUN WS

29

75.025

79.976

1024×1280

VESA

30

60.015

47.712

768×1360

VESA Standard AddDMT

31

59.790

47.712

768×1366

VESA Standard AddDMT

32

59.901

55.469

900×1440

VESA وضع الوميض منخفض

33

59.887

55.935

900×1440

VESA

34

74.984

70.635

900×1440

VESA

35

59.948

64.744

1050×1400

CVT وضع إفراغ منخفض

36

60.000

65.3

1050×1440

CVT AddDMT

37

74.867

82.278

1050×1400

CVT

38

60.000

55.54

900×1600

 إفراغ. أحمرCVT

39

60

75

1200×1600

VESA

40

59.954

65.29

1050×1680

CVT1.76MW

41

59.883

64.674

1050×1680

CVT1.76MW-R

42

59.934

66.587

1080×1920

CVT 2.3MA-R

43

60.000

67.5

1080×1920

VESA Standard VDMTREV

44

59.963

67.1584

1080×1920

CVT1960H

45

60

67.08

1080×1920

VSC1960H

46

59.950

74.038

1200×1920

CVT 2.3MA-R

47
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4K2K
العنصر

الدقة

التردد األفقي (كيلو هرتز)

التردد الرأسي (هرتز)

1

2160×3840

53.946

23.900

2

2160×3840

54

24.000

3

2160×3840

56.25

25.000

4

2160×3840

67.432

29.900

5

2160×3840

67.5

30.000

6

2160×3840

112.5

50.000

7

2160×3840

135

60.000

دعم توقيت الفيديو (:)HDMI/DVD HD/DVI
العنصر

الوضع

الدقة

التعليق

1

 60هرتز

480i

ما عدا DVI

2

480p

3

720p

4

1080i

5

1080p

6
7

 50هرتز

8

4Kx2K

ما عدا DVI

576i

ما عدا DVI

576p

9

720p

10

1080i

11

1080p

12

4Kx2K

ما عدا DVI

مالحظة OPS :يدعم  2160×3840عند  30هرتز.
•جودة نص الكمبيوتر هي المثلى في الوضع فائق الدقة 1080 UHD( 60 ،2160 × 3840هرتز).
•قد تبدو شاشة عرض الكمبيوتر الخاص بك مختلفة تبعًا للصنع (وإصدار  Windowsالخاص بك).
•اطلع على كتيب تعليمات الكمبيوتر للحصول على معلومات حول توصيل الكمبيوتر بالشاشة.
•في حالة وجود وضع تحديد التردد األفقي والرأسي ،حدد  60هرتز (رأسي) و 31.5كيلو هرتز (أفقي) .وفي بعض الحاالت ،قد تظهر بعض اإلشارات غير الطبيعية (مثل الخطوط) على
الشاشة عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر (أو إذا تم فصل الكمبيوتر) .إذا حدث ذلك ،اضغط على زر [اإلدخال] للدخول إلى وضع الفيديو .تأكد ً
أيضا من أن الكمبيوتر متصل.
•عندما تبدو اإلشارات المتزامنة األفقية غير منتظمة في وضع  ،RGBتحقق من وضع حفظ طاقة الكمبيوتر أو توصيالت الكبالت.
•يتوافق جدول إعدادات الشاشة مع معايير  ،IBM/VESAويعتمد على الدخل التناظري.
•يعتبر وضع دعم  DVIكنفس وضع دعم الكمبيوتر.
•يعتبر أفضل توقيت للتردد الرأسي لكل وضع هو  60هرتز.
•يجب أن تكون الدقة التي تقدر بـ  60/50 2140×3860هرتز مزودة بكبل  HDMIمعتمد (كبالت  HDMIالفائقة السرعة والممتازة).
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9سياسة عيوب البكسل

نعمل جاهدين على تقديم منتجات تتميز بأعلى درجات الجودة ،حيث نستخدم عمليات تصنيع أكثر تقدمًا مع الحرص على المراقبة الصارمة للجودة .ومع ذلك ،ال يمكن في بعض األحيان تجنب
عيوب البكسل أو البكسل الفرعي في اللوحات المزودة بتقنية  TFTالمستخدمة في شاشات  Plasmaو .LCDوال يمكن ألي جهة تصنيع ضمان خلو جميع اللوحات ستكون من عيوب البكسل،
إال أن شركة  Philipsتوفر ضما ًنا بشأن إصالح أو استبدال أية شاشة  Plasmaأو  LCDبها عدد غير مقبول من العيوب في خالل فترة الضمان ً
وفقا لظروف وكيل الضمان المحلي.
يوضح هذا اإلشعار األنواع المختلفة لعيوب البكسل ويحدد مستويات العيوب المقبولة لشاشات  .LCDوالستحقاق صيانة الشاشات بموجب الضمان ،يجب أن تتجاوز العيوب مستوى معين كما هو
موضح في الجدول المرجعي .فإذا كانت الشاشة مطابقة للمواصفات ،سيُرفض تقديم/مطالبة الضمان .عالوة على ذلك ،تضع  Philipsمعايير جودة أعلى ألنواع أو مجموعات معينة من عيوب
البكسل والتي يمكن مالحظتها أكثر من عيوب أخرى.

9-1.وحدات البكسل ووحدات البكسل الفرعية
ﺻب ﺑﻛﺳل
َ

يتكون البكسل أو عنصر الصورة من ثالث وحدات بكسل فرعية باأللوان األساسية األحمر واألخضر واألزرق .وتتكون
الصورة الواحدة من عدد من وحدات البكسل .عند إضاءة جميع 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 .تظهر المجموعات األخرى لوحدات البكسل الفرعية المضيئة والمعتمة كوحدات
بكسل مفردة بألوان أخرى.

ﺑﻛﺳل

9-2.أنواع عيوب البكسل وتعريف النقطة
تظهر عيوب البكسل ووحدات البكسل الفرعية على الشاشة بطرق مختلفة .وهناك فئتان من عيوب البكسل وأنواع عديدة من عيوب البكسل الفرعي بكل فئة.
تعريف النقطة = ما هي "النقطة" المعيبة؟
يُقصد بالنقطة كل وحدة بكسل فرعية معيبة متصلة أو أكثر .وال يتعلق عدد وحدات البكسل المعيبة بتعريف النقطة المعيبة .ويعني ذلك أن النقطة المعيبة يمكن أن تتكون من وحدة أو وحدتين أو
ثالثة وحدات بكسل فرعية معيبة معتمة أو مضيئة.

R G B
النقطة الواحدة تعادل وحدة بكسل واحدة ،تتكون من ثالثة وحدات بكسل فرعية تكون باللون األحمر واألخضر واألزرق.

9-3.عيوب النقطة الساطعة
تظهر عيوب النقطة الساطعة على هيئة وحدات بكسل أو وحدات بكسل فرعية مضيئة بصفة دائمة أو "قيد التشغيل" .وفيما يلي أمثلة لعيوب النقاط الساطعة:

إضاءة وحدة بكسل فرعية باللون األحمر أو األخضر أو األزرق

إضاءة وحدتي بكسل فرعيتين متجاورتين:
أحمر  +أزرق = بنفسجي
أحمر  +أخضر = أصفر
أخضر  +أزرق = سماوي (أزرق فاتح)
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9-4.عيوب النقطة المعتمة
تظهر عيوب النقطة السوداء على شكل وحدات بكسل أو وحدات بكسل فرعية معتمة دائمًا أو "متوقفة عن التشغيل" .وفيما يلي أمثلة على عيوب النقطة السوداء:

نقطة واحدة معتمة

نقطتان معتمتان متصلتان = زوج نقاط معتمة

نقطتان معتمتان ،وتحدد المواصفات الحد األدنى للتباعد بين
النقاط المعتمة

9-5.عيوب تقارب وحدات البكسل
وضوحا للرؤية ،وهو ما جعل شركة  Philipsتحدد قيم التفاوتات الخاصة بتقارب عيوب
نظرا لتشابه عيوب البكسل وحدات البكسل الفرعي لدرجة أنها قريبة من بعضها فهذا يجعلها أكثر
ً
ً
البكسل .ويمكن معرفة المواصفات من خالل الجدول أدناه:
•عدد النقاط المعتمة المتصلة = (النقاط المعتمة المتصلة = زوج نقاط معتمة)
•الحد األدنى للتباعد بين النقاط المعتمة
•إجمالي النقاط المعيبة

9-6.قيم تفاوت عيوب البكسل
لكي تستوفي الشاشات معايير األهلية لإلصالح بسبب عيوب البكسل أثناء فترة الضمان ،يجب أن تحتوي لوحة  PDP / TFTالموجودة في شاشة  Philipsالمسطحة على عيوب بكسل أو بكسل
فرعي تتجاوز قيم التفاوت الموضحة في الجداول التالية:
المستوى المقبول
2
المستوى المقبول
10
12

عيوب النقطة الساطعة
وحدة بكسل فرعية مضيئة
عيوب النقطة السوداء
وحدة بكسل فرعية معتمة
إجمالي عيوب النقاط من جميع األنواع
مالحظة * :عيب واحد أو عيبين متصالن بكسل فرعي = عيب نقاط واحد

MURA9-7.

قد تظهر أحيا ًنا نقاط أو بقع معتمة على شاشات العرض البلورية ( .)LCDوهذا ما يُعرف في صناعة الشاشات بمصطلح  ،Muraوهو مصطلح ياباني يعني "التفاوت" .حيث يستخدم هذا
المصطلح لوصف أي شكل أو منطقة متقطعة تظهر فيها صورة غير متجانسة للشاشة في ظل ظروف معينة .ويرجع سبب هذه الظاهرة إلى وجود عيب أو تلف بمحاذاة طبقة الكريستال السائل،
وعادة ما يكون بسبب تشغيل الشاشة لفترة طويلة في أماكن درجة حرارتها مرتفعة .وهذه الظاهرة شائعة في صناعة الشاشات ،غير أنها غير قابلة للتصليح .وال تندرج تحت بنود الضمان.
وقد وُجدت هذه الظاهرة منذ بداية تصنيع شاشات  LCDحيث تتضخم الشاشة نتيجة لتشغيلها على مدار  24ساعة طوال األسبوع في ظروف اإلضاءة المنخفضة .مما يزاد من احتمال حدوث هذه
الظاهرة.

كيفية اكتشاف ظاهرة Mura
هناك عدة أعراض وأسباب لظاهرة  .Muraوفيما يلي العديد من هذه األعراض واألسباب:
•شوائب الذرات الغريبة في المصفوفة البلورية
•سوء توزيع مصفوفة  LCDعند تصنيع الشاشة
•عدم توزيع سطوع اإلضاءة الخلفية بطريقة موحدة
•إجهاد ناتج عن تجميع لوحة الشاشة
•عيوب خاليا شاشة LCD
•إجهاد حراري  -تشغيل الشاشة لمدة طويلة في مكان يتسم بارتفاع درجة الحرارة

كيفية تجنب ظاهرة Mura
برغم أنه ليس بمقدور الشركة ضمان التخلص الكامل من ظاهرة  Muraفي كل مرة ،إال أنه يمكن الحد من حدوثها من خالل الطرق اآلتية:
•تقليل لمعان اإلضاءة الخلفية
•استخدام شاشة مؤقتة
•تقليل درجة الحرارة المحيطة بمكان الشاشة
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	10.تنظيف الشاشة واكتشاف األخطاء وإصالحها
	10-1.التنظيف
توخي الحذر عند استخدام هذه الشاشة

•تجنب وضع يديك أو وجهك أو أي جسم آخر بالقرب من فتحات التهوية الخاصة بالشاشة .إذ أن الجزء العلوي من هذه الشاشة عادة ما يكون ساخ ًنا ج ًدا بسبب الحرارة العالية لهواء
العادم الذي يصدر من فتحات التهوية .ومن الممكن حدوث حروق أو إصابات شخصية إذا اقترب أي عضو من أعضاء الجسم بدرجة كبيرة ج ًدا .وقد يتسبب وضع أي جسم بالقرب من
أعلى هذه الشاشة في تلف هذا الجسم نتيجة للحرارة باإلضافة إلى تلف الشاشة نفسها.
•تأكد من فصل جميع الكبالت قبل نقل الشاشة .فقد يتسبب نقل الشاشة مع توصيل الكبالت في تلف الكبالت ،األمر الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
•افصل قابس الطاقة من مأخذ التيار في الحائط كإجراء سالمة قبل القيام بتنظيف الشاشة أو إجراءات الصيانة.

تعليمات تنظيف اللوحة األمامية
خال من الوبر.
•تمت معالجة مقدمة هذه الشاشة بصفة خاصة .لذا قم بمسح السطح بقطعة قماش نظيفة أو قماش ناعم ٍ
•في حالة اتساخ السطح ،بلِّل قطعة من القماش الناعم الخال من الوبر في محلول منظف خفيف .وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من السائل الزائد .ثم امسح سطح هذه الشاشة إلزالة
الغبار .وبعد ذلك استخدم قطعة قماش جافة من نفس النوع للتجفيف.

•ال تخدش سطح الشاشة أو تطرق عليه بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.
•ال تستخدم المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات ،والمذيبات ،وال ِثنر.

تعليمات تنظيف حاوية الشاشة
•في حالة اتساخ حاوية الشاشة ،امسحها بقطعة قماش جافة وناعمة.

•في حالة اتساخ حاوية الشاشة للغاية ،بلِّل قطعة قماش خال من الوبر في محلول منظف خفيف .وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من أكبر كمية من الرطوبة بقدر اإلمكان .ثم امسح
حاوية الشاشة .واستخدم قطعة قماش جافة أخرى للمسح حتى يجف السطح.
ً
محلوال يحتوي على زيت لتنظيف األجزاء البالستيكية .فقد يؤدي استخدام مثل ذلك المنتج إلى إتالف األجزاء البالستيكية وإبطال الضمان.
•ال تستخدم
•ال تجعل أي سائل أو منظف يالمس سطح هذه الشاشة .وفي حالة تخلل الماء أو الرطوبة داخل الجهاز ،قد تحدث مشكالت في التشغيل أو مخاطر التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية.
•ال تخدش حاوية الشاشة أو تطرق عليها بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.
•ال تستخدم المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات والمذيبات وال ِثنر على حاوية الشاشة.
•ال تضع أي شيء مصنوع من المطاط أو البولي فينيل كلوريد بالقرب من حاوية الشاشة لفترات طويلة.
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	10-2.استكشاف األخطاء وإصالحها
ال َع َرض
ال يتم عرض أي صورة

الحل

السبب المحتمل
 1كبل الطاقة غير متصل. 2لم يتم تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي على ظهر هذهالشاشة.
3 -ال يوجد اتصال بالدخل المحدد.

صل سلك الطاقة.
 ِ1 2تأكد من تشغيل مفتاح الطاقة.3 -قم بتوصيل وصلة اإلشارة للشاشة.

 4الشاشة في وضع االستعداد.يحدث تداخل على هذه الشاشة أو يتم سماع ضوضاء

بسبب األجهزة الكهربية أو المصابيح الفلورية.

انقل الشاشة إلى موقع آخر للتحقق من قلة التداخل.

اللون غير طبيعي

لم يتم توصيل كبل اإلشارة بشكل صحيح.

تأكد أن كبل اإلشارة متصل بإحكام بظهر هذه الشاشة.

الصورة مشوهة بأنماط غير طبيعية

الصورة المعروضة ال تمأل الشاشة بالكامل

1 -لم يتم توصيل كبل اإلشارة بشكل صحيح.

1 -تأكد من توصيل كبل اإلشارة بإحكام.

2 -إشارة الدخل أعلى من قدرات الشاشة.

 2تحقق من مصدر إشارة الفيديو لمعرفة ما إذا كانت أعلىمن نطاق الشاشة .يرجى التحقق من المواصفات عن
طريق قسم المواصفات الخاص بهذه الشاشة.

 1لم يتم ضبط وضع الزوم بالشكل الصحيح. 2ربما تم ضبط وضع المسح بصور ٍة خاطئة على المسحالمنخفض.

استخدم وضع التكبير/التصغير أو وظيفة التكبير/التصغير
المخصصة في قائمة الشاشة لضبط عرض الصورة ومُعلّمات
تردد الوقت.

 3في حال تجاوز الصورة لحجم الشاشة ،يلزم ضبط وضعالمسح على المسح المنخفض.
يمكن سماع صوت بدون صورة
رؤية صورة بدون سماع صوت

لم يتم توصيل كبل إشارة المصدر بشكل صحيح.
 1لم يتم توصيل كبل إشارة المصدر بشكل صحيح.2 -خفض مستوى الصوت.

تحقق من أن كل من دخل الفيديو ودخل الصوت تم توصيلهما
بشكل صحيح.
 1تحقق من صحة توصيل مدخلي الفيديو والصوت.2 -اضغط على زر [

 3تشغيل {كتم الصوت}.4 -لم يتم توصيل أي سماعة خارجية.

] أو [

] لسماع الصوت.

3 -إيقاف تشغيل صامت باستخدام زر [

].

وصل السماعات الخارجية واضبط مستوى الصوت على
 ّ 4مستوى مالئم.

بعض الصور ال تضيء

عدم عمل بعض وحدات البكسل في الشاشة.

صممت هذه الشاشة بأعلى مستويات تقنية الدقة؛ ومع ذلك ،قد
ُ
ال تُعرض بعض وحدات البكسل في هذه الشاشة أحيا ًنا .وهذا
ليس ً
خلال وظيفيًا.

رؤية بعض الصور على هذه الشاشة بعد إيقاف تشغيل هذه
الشاشة( .أمثلة على الصور الثابتة متضمنة الشعارات ،وألعاب
الفيديو ،وصور الكمبيوتر ،والصور المعروضة في الوضع
الطبيعي )4:3

يتم عرض صورة ثابتة لفترة زمنية ممتدة

ال تترك أي صورة ثابتة تُعرض لفترة زمنية طويلة حيث يمكن
أن يتسبب ذلك في بقاء الصورة ثابتة على الشاشة بشكل دائم.
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كيفية ضبط اإلعدادات في القائمة للتحكم في جميع الشاشات في توصيل متسلسل بواسطة  RS232وبدون كبل األشعة تحت
الحمراء
نفس الوقت وبشكل فردي عن طريق وحدة التحكم عن بعد؟

 -1تعيين الشاشة األولى على "أولي" للمعلومات المعروضة
على الشاشة Advanced option/IR control item
(خيار متقدم/عناصر التحكم في األشعة تحت الحمراء) وتعيين
الشاشات األخرى على "فرعي".
 -2تظهر قائمة المعلومات المعروضة أعلى يسار الشاشة.
(اضغط على  MENUمرة أخرى في حالة اختفاءها)
 -3اإلعداد االفتراضي :رقم الهوية ،0 :رقم  ،0 :GPيمكن
لهذا اإلعداد التحكم في جميع الشاشات عن طريق األشعة تحت
الحمراء.
تعمل " "+و" "-على تغيير "( "ID NOرقم الهوية) للتحكم
(معرف الشاشة).
في ""Monitor ID
ّ
تعمل " "UPو"( "DOWNأعلى وأسفل) على تغيير
"( "GP NOرقم  )GPللتحكم في ""Monitor ID
(هوية المجموعة).
*يتم التحكم في الشاشة األولى بواسطة األشعة تحت
الحمراء.

كيف تعمل وحدة التحكم عن بعد؟

التوصيل المتسلسل :عدم اتصال  RS232وكبل األشعة تحت
الحمراء

ال يلزم اتخاذ أي إعداد .وصل كبالت األشعة تحت الحمراء
وقم بالتحكم من خالل األشعة.
*قد يتنتج عن ذلك ظاهرة عدم تزامن .يوصى باستخدام
اإلعدادات أعاله للتوصيل كبل .RS-232
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11.بيان الضمان

يعرض الجدول التالي فترات ضمان شاشة الالفتات من PHILIPS؛ وبالنسبة إلى المناطق غير الواردة في هذا الجدول ،يرجى االلتزام ببيان الضمان المخصص لكل منها.
المنطقة
الواليات المتحدة األمريكية،
كندا
الصين
آسيا والمحيط الهادئ
أوروبا
البرازيل

فترة الضمان
 3سنوات
سنة واحدة
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات
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	12.المواصفات الفنية
عرض:

العنصر

65BDL3552T
 163.9سم  64.5 /بوصة
9:16
( 3840أفقي) × ( 2160رأسي)
( 0.372أفقي) × ( 0.372رأسي)
(مم)
 1.07مليون لون

حجم الشاشة (المنطقة النشطة)
نسبة باعية
عدد وحدات البكسل
درجة البكسل
األلوان القابلة للعرض

 420شمعة/م
1:1300
 178درجة

السطوع (نموذجي)
معدل التباين (نموذجي)
زاوية العرض

المواصفات

75BDL3552T
 189.3سم  74.5 /بوصة
9:16
( 3840أفقي) × ( 2160رأسي)
( 0.4296أفقي) × 0.4296
(رأسي) (مم)
 1.07مليون لون
 420شمعة/م
1:1200
 178درجة

2

2

أطراف توصيل اإلدخال واإلخراج:
المواصفات

العنصر

 20وات (يسار)  20 +وات (يمين) [ متوسط التربيع] 8/أوم

خرج السماعات

مكبرات الصوت الداخلية

خرج الصوت
دخل الصوت
RS232
RJ-45

عدد  1مقبس هاتف  3.5مم
عدد  1مقبس هاتف  3.5مم
عدد  2مقبس هاتف  3.5مم
عدد  1مقبس RJ-45( 8دبابيس)

إدخال HDMI

عدد  4مقبس ( HDMIالنوع أ) ( 19الحد األقصى	:الفيديو  720 -ب 1080 ،ب 60/2160 x 3840 ،هرتز
دبوسا)
ً
الفيديو  -صوت  48كيلو هرتز  2 /قناة (يمين  +يسار)

 82ديسيبل/وات/ميجا 160/هرتز  13 -كيلوهرتز
 0.5فولت [جذر متوسط التربيع] (عادي)  2 /قناة (يسار/يمين)
 0.5فولت [جذر متوسط التربيع] (عادي)  2 /قناة (يسار/يمين)
دخل  / RS232خرج RS232
100baseT
 RGBرقمي :تطبيق ( TMDSفيديو  +صوت)

يدعم تقنية  LPCMفقط
 RGBرقمي :تطبيق ( TMDSفيديو  +صوت)
مقبس شاشة إدخال/إخراج

عدد  2مقبس Displayport(20
دبوسا) (عدد  1دخل /عدد  1خرج)
ً

الحد األقصى	:الفيديو  720 -ب 1080 ،ب 60/2160 x 3840 ،هرتز
الصوت  48 -كيلوهرتز  2 /قناة (يمين  +يسار)

خرج DVI-D

مقبس DVI-D

يدعم تقنية  LPCMفقط
 RGBرقمي :تطبيق ( TMDSفيديو)

دخل DVI-I
بطاقة SD
USB-B

مقبس DVI-I
بطاقة Micro SD
عدد  2منفذ USB-B
عدد  2منفذ  USB2.0نوع A

USB2.0

عدد  2منفذ  USB3.0نوع A

USB3.0

دخل USB

 RGBرقمي( TMDS :فيديو)  RGB +تناظري
دعم حتى  128جيجا بايت
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86BDL3552T
 217.4سم  85.6 /بوصة
9:16
( 3840أفقي) × ( 2160رأسي)
( 0.4935أفقي) × 0.4935
(رأسي) (مم)
 1.07مليون لون
 420شمعة/م
1:1200
 178درجة

2
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الظروف:
المواصفات

العنصر

استهالك الطاقة (الحد األقصى)

65BDL3552T
 240 - 100فولت تقريبًا60 /50 ،
هرتز
 350وات

75BDL3552T
 240 - 100فولت تقريبًا60 /50 ،
هرتز
 380وات

86BDL3552T
 240 - 100فولت تقريبًا60 /50 ،
هرتز
 650وات

استهالك الطاقة (نموذجي)

 175وات

 190وات

 390وات

استهالك الطاقة (وضع االستعداد و وضع إيقاف التشغيل)
األبعاد (بدون الحامل) (العرض ×االرتفاع × العمق)
الوزن (بدون الحامل)

< 0.5وات
 106.8 × 869.4 × 1494.3مم
 43.6كجم

< 0.5وات
 108.7 × 993.7 × 1715.5مم
 53.0كجم

< 0.5وات
 108.4 × 1132.3 × 1961.0مم
 74.3كجم

إجمالي الوزن (بدون الحامل)
فئة كفاءة استهالك الطاقة
حجم الشاشة المرئية
استهالك طاقة وضع التشغيل (وات)
االستهالك السنوي للطاقة (كيلووات ساعي)
استهالك طاقة وضع االستعداد (وات)
استهالك طاقة وضع إيقاف التشغيل (وات)
دقة الشاشة (بكسل)
وضع استعداد الشبكة (وات)

 48.7كجم
B
 163.9سم  64.5 /بوصة
 175وات
 256كيلووات ساعي
 0.50وات
 0.30وات
2160 × 3840
 2وات

 78.1كجم
B
 189.3سم  74.5 /بوصة
 256وات
 374كيلووات ساعي
 0.50وات
 0.30وات
2160 × 3840
 2وات

 100.6كجم
B
 217.4سم  85.6 /بوصة
 373وات
 545كيلووات ساعي
 0.50وات
 0.30وات
2160 × 3840
 2وات

دخل الطاقة

البيئية العامة:
العنصر
درجة الحرارة
الرطوبة
خط االرتفاع

التشغيل
التخزين
التشغيل

المواصفات
من  0إلى  40درجة مئوية
من  20-إلى  60درجة مئوية
من  20إلى  %80رطوبة نسبية (بدون تكاثف)

التخزين
التشغيل
التخزين  /الشحن

من  5إلى  %95رطوبة نسبية (بدون تكاثف)
من  0إلى  3000متر
من  0إلى  9000متر
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