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1- هام

هام- 1
يناسب دليل االستخدام اإللكتروني الحالي أي شخص يستخدم 
قاعدة شاشة Philips السحابية. يجب قراءة دليل المستخدم 
هذا بعناية قبل استخدام الشاشة السحابية الخاصة بك. حيث 
أنه يحتوي على معلومات ومالحظات هامة تتعلق بتشغيل 

الشاشة.

يكون ضمان Philips سارًيا شريطة أن يتم التعامل مع 
المنتج بشكٍل مالئم في الغرض المخصص ألجله، وذلك 

حسب إرشادات التشغيل الخاصة به وبناًء على تقديم أصل 
فاتورة الشراء أو إيصال الدفع موضًحا عليه تاريخ الشراء 

واسم الوكيل والموديل ورقم اإلنتاج الخاص بالمنتج.

احتياطات األمان والصيانة 1-1

تحذيرات  
قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو عمليات ضبط أو 

إجراءات خالف المحددة في هذا المستند إلى التعرض 
لصدمة أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية.

برجاء قراءة واتباع هذه التعليمات عند توصيل واستخدام 
الشاشة السحابية.

التشغيل
يرجى الحفاظ على الشاشة السحابية بعيًدا عن أشعة 	 

الشمس المباشرة وعن األضواء الساطعة القوية وبعيًدا 
عن أي مصدر حرارة آخر. فالتعرض لفترة طويلة لهذا 
النوع من البيئة قد يؤدي إلى تغير لون الشاشة السحابية 

وتلفها.
قم بإزالة أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية 	 

أو يمنع التبريد المناسب للمكونات اإللكترونية بالشاشة 
السحابية.

ال تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل.	 
عند تثبيت الشاشة السحابية، احرص على أن يكون 	 

الوصول إلى مقبس وقابس الطاقة سهاًل.
إذا تم إيقاف تشغيل الشاشة السحابية من خالل فصل 	 

كبل الطاقة أو سلك طاقة التيار المستمر، انتظر مدة 
6 ثواٍن قبل توصيل كبل الطاقة أو سلك طاقة التيار 

المستمر من أجل التشغيل العادي.

برجاء استخدام سلك الطاقة المعتمد الذي توفره شركة 	 
Philips في كافة األوقات. في حالة ضياع سلك 

الطاقة، برجاء االتصال بمركز الخدمة المحلي لديك. 
)برجاء الرجوع إلى مركز االستعالم الخاص بخدمة 

العمالء(
تجنب تعريض الشاشة السحابية لهزة عنيفة أو صدمة 	 

شديدة أثناء التشغيل.
تجنب الطرق على الشاشة السحابية أو إسقاطها أثناء 	 

التشغيل أو النقل.

الصيانة
لحماية الشاشة السحابية من أيَّ تلف محتمل، تجنب 	 

الضغط الشديد على لوحة LCD. وعند نقل الشاشة 
السحابية، احرص على اإلمساك باإلطار الخاص 

بالحمل، وال تحمل الشاشة السحابية من خالل وضع 
�LCD يدك أو أصابعك على لوحة

قم بفصل الطاقة عن الشاشة السحابية في حالة عدم 	 
استخدامها لفترة طويلة من الزمن.

افصل الطاقة عن الشاشة السحابية إذا أردت تنظيفها 	 
باستخدام قطعة قماش رطبة. يمكن مسح الشاشة 

باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها. 
ومع ذلك، تجنب مطلًقا استخدام مادة مذيبة عضوية 

مثل الكحول أو السوائل المعتمدة على األمونيا لتنظيف 
الشاشة السحابية.

لتجنب مخاطر الصدمة أو التلف التام للجهاز، ال 	 
ُتعرض الشاشة السحابية لألتربة أو المطر أو المياه أو 

بيئة شديدة الرطوبة.
في حالة حدوث بلل اللشاشة السحابية، قم بمسحها 	 

باستخدام قطعة قماش نظيفة في أسرع وقت ممكن. 
في حالة دخول مادة غريبة أو مياه إلى الشاشة 	 

السحابية، فبرجاء إيقاف التشغيل على الفور وفصل 
سلك الطاقة. بعد ذلك، قم بإزالة المادة الغريبة أو 

المياه، ثم قم بإرسالها إلى مركز الصيانة.
ال تقم بتخزين أو استخدام الشاشة السحابية في أماكن 	 

معرضة للحرارة أو ضوء الشمس المباشر أو البرودة 
الشديدة.
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من أجل الحفاظ على أفضل أداء اللشاشة السحابية 	 
واستخدامها ألطول فترة ممكنة، برجاء استخدام الشاشة 

السحابية في أماكن تقع ضمن نطاقات درجة الحرارة 
والرطوبة التالية.

 درجة الحرارة: 0 - 40 درجة مئوية، 	 
32 - 95 درجة فهرينهيت

الرطوبة: من 20 إلى 80 % رطوبة نسبية	 

الخدمة
ال ينبغي فتح غطاء الشاشة إال بواسطة موظف الخدمة 	 

المؤهل.
إذا كان هناك احتياج إلى أية أوراق إلجراء الصيانة أو 	 

التكامل، برجاء االتصال بمركز الخدمة المحلي لديك. 
)يرجى الرجوع إلى فصل "مركز معلومات العمالء"( 

لمعلومات النقل، يرجى الرجوع إلى "المواصفات 	 
الفنية". 

ال تترك الشاشة السحابية في السيارة/الشاحنة تحت 	 
ضوء الشمس المباشر.

مالحظة  
استشر فني الخدمة إذا كانت الشاشة السحابية ال تعمل بشكل 

صحيح، أو إذا كنت غير متأكد من اإلجراء الالزم اتخاذه بعد 
اتباع تعليمات التشغيل الواردة في هذا الدليل.

األوصاف التوضيحية 1-2

ُتوضح األقسام الفرعية التالية االصطالحات التوضيحية 
المستخدمة في هذا الدليل. 

المالحظات والتنبيهات والتحذيرات 
في هذا الدليل، توجد بعض أجزاء نصية مصحوبة برمز 

ومطبوعة بخط عريض أو مائل. تحتوي هذه األجزاء على 
المالحظات والتنبيهات والتحذيرات. ويتم استخدامها كما يلي:

مالحظة  
يشير هذا الرمز إلى معلومات هامة وتلميحات تساعدك على 

االستخدام األمثل لجهاز الكمبيوتر لديك.

تنبيه  
يشير هذا الرمز إلى معلومات تطلعك على كيفية تجنب تلف 

محتمل للجهاز أو فقد للبيانات.

تحذير  
يشير هذا الرمز إلى احتمال حدوث إصابة جسدية وتطلعك 

على كيفية تجنب المشكلة.
قد تظهر بعض التحذيرات في تنسيقات بديلة وقد ال تكون 

مصحوبة برمز. في مثل هذه الحاالت، تكون طريقة العرض 
الخاصة للتحذير من اختصاص الجهة التنظيمية المعنية.
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التخلص من المنتج ومواد التغليف 1-3

WEEE - مخلفات المعدات اإللكترونية واألجهزة الكهربائية

This marking on the product or on its 
packaging illustrates that, under European 
Directive 2012/19/EU governing used electrical 
and electronic appliances, this product may 
not be disposed of with normal household 
waste. You are responsible for disposal of 
this equipment through a designated waste 
electrical and electronic equipment collection. 
To determine the locations for dropping off 
such waste electrical and electronic, contact 
your local government office, the waste disposal 
organization that serves your household or the 
store at which you purchased the product.

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

All redundant packing material has been 
omitted. We have done our utmost to make the 
packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on 
how to dispose of your old cloud monitor base 
and packing from your sales representative. 

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

From the planning, design and production 
stages, Philips emphasizes the important of 
making products that can easily be recycled. At 
Philips, end-of-life management primarily entails 

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

Your display is manufactured with high quality 
materials and components which can be 
recycled and reused.

To learn more about our recycling program 
please visit

http://www.philips.com/sites/philipsglobal/
about/sustainability/ourenvironment/
productrecyclingservices.page

http://www.philips.com/sites/philipsglobal/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices.page
http://www.philips.com/sites/philipsglobal/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices.page
http://www.philips.com/sites/philipsglobal/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices.page
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2- إعداد الشاشة السحابية

إعداد الشاشة السحابية- 2

التركيب 2-1

محتويات العبوة  

©
 2014 Koninklijke Philips N

.V. All rights reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws. Made and printed in Chin
a. V

ers
ionPhilips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of 

Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke 
Philips N.V.

Monitor drivers
SmartControl software

User’s Manual

  

使用 前请阅读使用说明

保留备用

Cloud monitor base

Cloud monitor base
SB4B1927CB

تثبيت الشاشة السحابية في الشاشة الخاصة بك   
ضع الشاشة بحيث يكون الوجه ألسفل على سطح - 1

أملس. توخ الحذر لتجنب خدش الشاشة أو إتالفها.

2 - �VESA مثبت في القاعدة في منطقة تثبيت

استخدم مفك براغي إلحكام ربط البراغي األربعة. - 3

محول التيار المتردد/المستمر

DVI LAN كبل USB كابل
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التوصيل بالشاشة والخادم  

RJ-45

١

٢
٣

٤ ٥

٦

٧

٧

3A 12، محولVdc 1  منظم شحن

2  إدخال الميكروفون

3  مقبس سماعة األذن

DVI-OUT  4 التابع

DVI-OUT  5 الرئيسي

Ethernet  6 )10 / 100 / 1000 م.ب.ث(

USB 2�0 7  منفذ

التوصيل بالشاشة السحابية
قم بتوصيل كبل إشارة الشاشة في موصل الفيديو الموجود بمؤخرة الشاشة السحابية.- 1
قم بتوصيل كابل RJ-45 LAN بمنفذ LAN خلف الشاشة السحابية الخاصة بك.- 2
قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالشاشة السحابية والشاشة بمقبس قريب.- 3
قم بتشغيل الشاشة السحابية والشاشة. يستدل على صحة التركيب من خالل ظهور صورة على الشاشة.- 4
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تشغيل الشاشة السحابية 2-2

وصف أزرار التحكم  

١

1

تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة� 
اضغط على مفتاح الطاقة لتشغيلها. 

استمر في الضغط على مفتاح الطاقة 
لمدة 6 ثواٍن إليقاف تشغيلها. 

مالحظة  
 ،DC Off عندما يتم تشغيل الشاشة السحابية على الوضع

 wake on LAN التي ترمز إلى WOL تكون وظيفة
"التنبيه عبر LAN" جاهزة الستضافة مسؤول الخادم، وبينما 

يكون "التنبيه عبر LAN" نشًطا، ستومض لمبة الطاقة في 
ثانية واحدة.

ال يدعم منفذ USB الطاقة االحتياطية 5V عندما تكون 
�DC off الشاشة السحابية على الوضع

الوظائف الحركية  

الميل

˚٢٠

˚٥-

الدوران حول المحور

˚٦٥˚+٦٥-

ضبط االرتفاع

١٢٠ مم

المحور

˚٩٠

˚٠
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2-3 Citrix متطلبات خادم

 Citrix برنامج  
 Windows 7 أو أعلى على XenDesktop 5�5  -1

SP1 )32 بت أو 64 بت( 
 Windows server أو أعلى على XenApp 6�5  -2

 2008 R2
VDI-In-a-Box 5�0 أو أعلى مع جهاز ظاهري   -3
على Windows 7 SP1 )32 بت أو 64 بت( 

الشبكة:   
1.0 جيجابايت/ثانية مع أقل زمن لالنتقال
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3- برامج الشاشة السحابية الثابتة

الشاشة السحابية- 3

ما هو؟ 3-1

 zero/thin client السحابية Philips تعتبر قاعدة شاشة
solution صممت خصيًصا لتناسب البنية األساسية لسطح 

المكتب االفتراضي )VDI(. تقدم VDI منظمات IT أكثر 
 VDI مرونة وسهولة لإلدارة وأماًنا وبتكاليف منخفضة. مع
يمكن لمسؤولي IT تلبية احتياجات IT بتغيير المنظمة بنظام 

وتحديثات جديدة. تقدم الطبيعة المركزية لـ VDI أيًضا 
مسؤولي IT يقومون باإلدارة وتأمين األنظمة بشكٍل أفضل. 

إضافة إلى ذلك، مع VDI وIT، يمكن للمنظمات توفير 
األموال وذلك إلعداد IT وفًقا لتكاليف بنسة أساسية وطاقة 

مخفضة. تقدم قاعدة شاشة Philips السحابية المرونة لكي 
يتم تثبيتها في شاشات 19”- 27” / 48.2 – 68.6 سم 

موجودة مع تثبيتات VESA قياسية.
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وظيفة مفتاح الطاقة 3-2

تشغيل الشاشة السحابية  
اضغط لفترة قصيرة على مفتاح الطاقة لتشغيلها.- 1
استمر في الضغط على مفتاح الطاقة لمدة 6 ثواٍن إليقاف تشغيلها.- 2
عند التوصيل بالطاقة الكهربائية، ستومض لمبة الطاقة لمدة ثانية ثم تنطفئ مرًة أخرى. يقوم هذا اإلجراء بتجهيز وظيفة - 3

"التنبيه عبر LAN" وإيقاف تشغيل الشاشة السحابية.
ال تدعم منافذ USB الطاقة االحتياطية 5V على الوضع DC Off في الشاشة السحابية.- 4

واجهة مستخدم الشاشة السحابية 3-3

التوصيل الستخدام الشاشة السحابية  
1 - �LAN قم بتوصيل الشاشة السحابية بجهاز توجيه باستخدام كبل
قم بتوصيل الشاشة السحابية بلوحة المفاتيح والماوس. - 2
قم بتوصيل الشاشة السحابية بالتيار المتردد باستخدام سلك الطاقة.- 3
اضغط على زر الطاقة لتشغيل وظيفة الشاشة السحابية.- 4

واجهة مستخدم تشغيل الشاشة السحابية  
Outline )المخطط التفصيلي(- 1
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 Login widget )تسجيل الدخول إلى عنصر واجهة المستخدم(- 2

الوصفالتسمية
قم بعرض نوع بروتوكول االتصال.Protocol )بروتوكول(

قم بإدخال عنوان معرف خادم Server IP Citrix XenDesktop/XenApp/VDI-in-a-Box )معرف الخادم(
الذي يتصل به المستخدم.

قم بإدخال اسم المستخدم.Username )اسم المستخدم(

قم بإدخال كلمة المرور.Password )كلمة المرور(

قم بإدخال اسم مجال خادم Citrix. هذا العمود اختياري.Domain )المجال(

بالضغط على هذا الزر ستتمكن من الوصول إلى معلومات االتصال بخادم Login Citrix )تسجيل الدخول(
 �VDI وعرض قائمة

صف الحالة- 3

الوصفعنصر القائمة

يعبر هذا الرمز عن حالة اتصال كابل الشبكة. سيتم تغييره عندما يكون 
الكبل واسًعا / غير موصل بالكهرباء أو تتم إعادة توصيله.

يعرض هذا العمود تاريخ ووقت نظام الشاشة السحابية المحلي. يمكن 
للمستخدم تحديث هذا التاريخ / الوقت من نافذة إعداة الوقت.
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عناصر القائمة- 4

الوصفعنصر القائمة

قم بإغالق عنصر واجهة المستخدم وافتح قائمة "Power )الطاقة("، والتي تشمل وظائف 
"Reboot )إعادة التشغيل("، "Power off )إيقاف التشغيل("، "Close )إغالق(".

قم بفتح "Volume Control Tool )أداة التحكم في مستوى الصوت(".
ستتغير األيقونة إذا كان مستوى الصوت معًدا على صفر.

 

 قم بإغالق تسجيل الدخول إلى عنصر واجهة المستخدم، وافتح قائمة 
"Settings )اإلعدادات(". يمكن للمستخدم ضبط إعدادات وظائف "Display )العرض(" 

 و"Keyboard )لوحة المفاتيح(" و"Language )اللغة(" و"Mouse )الماوس(" و
"Network )الشبكاتو(" و"Time )الوقت(".

 

 Network Test Tool" قم بإغالق تسجيل الدخول إلى عنصر واجهة المستخدم، وافتح
)أداة اختبار الشبكة(". يمكن للمستخدم التحقق من اتصال الشبكة بمعرف الوجهة.

 

 قم بإغالق تسجيل الدخول إلى عنصر واجهة المستخدم، وافتح 
"System Information Window )نافذة معلومات النظام(".

إعداد شبكة الشاشة السحابية  
 باالعداد االفتراضي، ستتطلب الشاشة السحابية DHCP كمعرف محلي عندما يتم بدء تشغيل النظام. يمكن للمستخدم فتح قائمة 
" Settings )اإلعدادات(": -- نافذة "Network )الشبكة(" الختيار DHCP أو Static IP )المعرف الثابت( كإعداد شبكة.
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3- برامج الشاشة السحابية الثابتة

DHCP )بروتوكول التشكيل الدينامي(

Static IP )المعرف الثابت(
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3- برامج الشاشة السحابية الثابتة

الوصفالتسمية
 Network Status 

)حالة الشبكة(
يعبر هذا العنصر عن أيقونة حالة اتصال كابل الشبكة. سيتم تغيير األيقونة عندما يكون الكبل 

واسًعا / غير موصل بالكهرباء أو تتم إعادة توصيله. 

 DHCP 
)بروتوكول التشكيل الدينامي(

حدد هذا العنصر لتحديد الوضع "DHCP" للحصول على معرف محلي. سيقوم بقفل 
حقول "IP Address )معرف العنوان("، "Subnet Mask )قناع الشبكة الفرعية("، 

"Default Gateway )البوابة االفتراضية("، "DNS" وتحديث هذه القيم من خادم 
�DHCP

عندما يضغط المستخدم على زر "تطبيق"، سيقوم النظام بإرسال طلب DHCP إلى خادم 
DHCP والحصول على عنوان IP موزع من خادم DHCP. سيقوم النظام بتحديث عمود 

"IP Address )معرف العنوان(" مع معرف جديد.

Static IP  )المعرف الثابت(

حدد هذا العنصر لتحديد الطريقة الثابتة. سيقوم بإلغاء قفل حقول "IP Address )معرف 
)البوابة   Default gateway" الفرعية("،  الشبكة  )قناع   Subnet Mask" العنوان("، 

االفتراضية("، "DNS" للسماح للمستخدم بتعديل هذه القيم يدوًيا.
سيقوم النظام بتعيين معرف ثابت اللشاشة السحابية عندما يضغط المستخدم على زر "تطبيق".

 IP Address 
)معرف العنوان(

معرف عنوان الشاشة السحابية. ستكون القيم قابلة للتعديل في وضع المعرف الثابت.
الكهرباء  فصله عن  ويتم  الشبكة  كبل  يتسع  عندما  ليصبح 0.0.0.0  الحقل  هذا  سيتم مسح 

وتحديثه تلقائًيا عندما يقوم المستخدم بإعادة توصيل كبل الشبكة.

 Subnet Mask 
)قناع الشبكة الفرعية(

قناع شبكة الشاشة السحابية الفرعية ستكون القيم قابلة للتعديل في وضع المعرف الثابت.
ستتم إعادة تعيين هذا الحقل ليصبح 255.255.255.0 عندما يتسع كبل الشبكة ويتم فصله 

عن الكهرباء وتحديثه تلقائًيا عندما يقوم المستخدم بإعادة توصيل كبل الشبكة.

 Default Gateway 
)البوابة االفتراضية(

بوابة الشاشة السحابية االفتراضية. القيم افتراضية وقابلة للتعديل في وضع المعرف الثابت.
الكهرباء  فصله عن  ويتم  الشبكة  كبل  يتسع  عندما  ليصبح 0.0.0.0  الحقل  هذا  سيتم مسح 

وتحديثه تلقائًيا عندما يقوم المستخدم بإعادة توصيل كبل الشبكة.

DNS
DNS الخاص بالشاشة السحابية. القيم افتراضية وقابلة للتعديل في وضع المعرف الثابت.

الكهرباء  فصله عن  ويتم  الشبكة  كبل  يتسع  عندما  ليصبح 0.0.0.0  الحقل  هذا  سيتم مسح 
وتحديثه تلقائًيا عندما يقوم المستخدم بإعادة توصيل كبل الشبكة.

اضغط على هذا الزر للحصول على معرف من خادم DHCP أو تعيين معرف ثابت.Apply )تطبيق(
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4- المواصفات الفنية

المواصفات الفنية- 4
النظام األساسي

TI DM8148 Cortex - A8 ثنائيالمعالج
1 جيجا هرتزالتردد

ROMDDR III X4 2 جيجا بت
RAMEMMC 4 جيجا بايت
HDXالنظام

Client solutionCitrix
الصور/العرض

56~75 هرتزمعدل التجديد الرأسي
30~83 كيلو هرتزالتردد األفقي

1920 × 1080 عند 60 هرتز. أعلى دقة للشاشة

الدقة المدعومة

x 640 480 عند 75/72/67/60 هرتز
x 800 600 عند 75/72/60/56 هرتز

1024 × 768 عند 75/72/70/60 هرتز
1280 × 1024 عند 75/60 هرتز.
1440 × 900 عند 75/60 هرتز.

1680 × 1050 عند 60 هرتز.

1920 × 1080 عند 60 هرتز.
بيئة العمل

-5° / +20°الميل
-65° / +65°الدوران حول المحور

120 مم +/-5 ممضبط االرتفاع
90°ضبط المحور

نعمنظام تأمين ضبط االرتفاع 
جاهزة لشاشات سناد التثبيت VESA "27~"19حجم الشاشة

االتصال
DVI OUT الرئيسي، DVI OUTدخل/خرج اإلشارة

USBUSB 2�0 x 4
نعممقبس سماعة األذن
نعموصلة الميكروفون

LAN منفذRj 45
المالءمة

نعمإدارة الكابالت
VESA 75 مم )مرفق معه مسامير(تثبيت x 75 & 100 مم x 100

الطاقة 
9.2 وات )بشكل نموذجي(، 20 وات )كحد أقصى( وضع التشغيل

)S3( 1.2 واتوضع االستعداد<
>0.5 واتوضع إيقاف التشغيل

وضع التشغيل: أبيض، وضع االستعداد: بدون لمبةمؤشر مصباح التشغيل
مدمج، 100-240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتزمصدر الطاقة

التنبيه عبر )LAN )WOLوضع االستعداد مدعوم 
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4- المواصفات الفنية

األبعاد
 )WxHxD( 310 × 463 × 261 ممالحامل

الوزن
3.0 كجمالحامل 

8.2 كجمالمنتج مع التغليف
ظروف التشغيل

من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئويةنطاق درجات الحرارة )التشغيل(
 نطاق درجات الحرارة 

-20° إلى 60°)بدون تشغيل( 

20% إلى 80%الرطوبة النسبية
MTBF )المدة المتوسطة للتشغيل بدون 

30.000 ساعة وقوع عطب(

الظروف البيئية
نعمROHS ) تقييد المواد الخطرة( 

100% قابل إلعادة التدويرالتغليف
مبيت خاٍل تماًما من بولي فينيل الكلوريد )PVC( ومثبتات اللهب البرومية )BFR(المواد الخاصة

التوافق والمعايير
ErP ،CCC ،EMF ،CE ،CU ،CBالموافقات التنظيمية

الحاوية
العمود األمامي فضي، العمود الخلفي: أسود، القاعدة:سوداءاللون

تركيبالتشطيب

مالحظة   
�DC off 5 عندما تكون الشاشة السحابية على الوضعV الطاقة االحتياطية USB ال يدعم منفذ  -1

تخضع هذه البيانات للتغير دون إشعار مسبق. انتقل إلى www.philips.com/support لتنزيل أحدث إصدار من الكتيب.  -2
تدعم الشاشة السحابية مستويات دقة مع عرض  1024 وأعلى  720 وحتى x 1920 1200 عند 60 هرتز )RB( لكٍل   -3

�DVI-D من إخراجات 
"RB" يعني “وهو ما يعني "الحد من وضع الفراغ" في x 1920 1200 عند 60هرتز وx 1920 1080 عند 60هرتز، 
الحد من أوضاع الفراغ هي المدعومة فقط. أوضاع الفراغ القياسية لهذه األوضاع كلها خارج نطاق دعم الشاشة السحابية.

الشاشة السحابية ال تدعم التقاط hot plug EDID. يقوم النظام فقط بتمكين مخرج )مخرجات( الفيديو المطابق )المطابقة(   -4
إذا قام المستخدم بتوصيل كبل )كابالت( DVI-D قبل إعادة تشغيل الشاشة السحابية. 
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5- المعلومات التنظيمية

المعلومات التنظيمية- 5
CE Declaration of Conformity
This product is in conformity with the following 
standards 

• EN60950-1:2006+A11:2009+A1:20
10+A12:2011 (Safety requirement of 
Information Technology Equipment).

• EN55022:2010 (Radio Disturbance 
requirement of Information Technology 
Equipment).

• EN55024:2010 (Immunity requirement of 
Information Technology Equipment).

• EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 
(Limits for Harmonic Current Emission).

• EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage 
Fluctuation and Flicker) following provisions 
of directives applicable.

• 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
• 2004/108/EC (EMC Directive).
• 2009/125/EC (ErP, Energy-related Product 

Directive, EU 617/2013 Implementing) 
• 2011/65/EU (RoHS Directive)
And is produced by a manufacturing 
organization on ISO9000 level.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

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

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

To completely switch off the equipment, the 
power supply cable must be removed from the 
power supply socket, which should be located 
near the equipment and easily accessible.

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

North Europe (Nordic Countries) Information

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

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

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.

BSMI Notice (Taiwan Only)

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht 
den in der "Verordnung über den Schutz vor 
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten 
Vorschriften. 

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

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

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal 
durchgeführt werden. 

2-  nur original-Ersatzteile verwendet werden. 
3-  bei Ersatz der Bildröhre nur eine 

bauartgleiche eingebaut wird. 

Au s  e r gon om i s c h en  G ründen  w i r d 
empfohlen, die Grundfarben Blau und 
Rot nicht auf dunklem Untergrund zu 
verwenden (schlechte Lesbar keit  und 
erhöhte Augenbelastung bei zu geringem 
Zeichenkontrast wären die Folge). 
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel 
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder 
weniger. 

 ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN 
DIESES GERÄTES DARAUF 
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND 
NETZKABELANSCHLUß LEICHT 
ZUGÄNGLICH SIND. 
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5- المعلومات التنظيمية

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

中国电子信息产品污染控制标识要求(中国
RoHS法规标示要求)产品中有毒有害物质或
元素的名称及含量

部件名称

有毒有害物质或元素

铅 
(Pb)

汞 
(Hg)

镉 
(Cd)

六价铬 
(Cr6+)

多溴联苯 
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳 O O O O O O

液晶显示屏/灯管 X O O O O O

电路板组件* X O O O O O

电源适配线 X O O O O O

电源线/连接线 X O O O O O

*:  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:  表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品
中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下。

X:  表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信
息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打
“X”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）。

环保使用期限

此标识指期限(十年),电子信息产品中含有
的有毒有害物质或元素在正常使用的条件
下不会发生外泄或突变,电子信息产品用户
使用该电子信息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。
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6- خدمة العمالء والضمان

خدمة العمالء والضمان- 6

خدمة العمالء والضمان 6-1

 لمعلومات تغطية الضمان ومتطلبات الدعم اإلضافي السارية على منطقتك، يرجى التفضل بزيارة موقع الويب 
www.philips.com/support للتفاصيل. يمكنك أيًضا االتصال برقم مركز خدمة عمالء Philips المحلي لديك من الالئحة أدناه.

معلومات االتصال لمنطقة غرب أوروبا:
ساعات العملالسعررقم الخط الساخنCSPالدولة

AustriaRTS+43 0810 000206€ 0,07Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium Ecare+32 078 250851€ 0,06Mon to Fri : 9am - 6pm
CyprusAlman+800 92 256Free of chargeMon to Fri : 9am - 6pm
Denmark Infocare+45 3525 8761Local call tariffMon to Fri : 9am - 6pm
FinlandInfocare+358 09 2290 1908Local call tariffMon to Fri : 9am - 6pm
FranceMainteq+33 082161 1658€ 0,09Mon to Fri : 9am - 6pm
GermanyRTS+49 01803 386 853€ 0,09Mon to Fri : 9am - 6pm
GreeceAlman+30 00800 3122 1223Free of chargeMon to Fri : 9am - 6pm
Ireland Celestica+353 01 601 1161Local call tariffMon to Fri : 8am - 5pm
ItalyAnovo Italy+39 840 320 041 € 0,08Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg Ecare+352 26 84 30 00Local call tariffMon to Fri : 9am - 6pm
NetherlandsEcare+31 0900 0400 063€ 0,10Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway Infocare+47 2270 8250Local call tariffMon to Fri : 9am - 6pm
PolandMSI+48 0223491505Local call tariffMon to Fri : 9am - 6pm
Portugal Mainteq+800 780 902Free of chargeMon to Fri : 8am - 5pm
SpainMainteq+34 902 888 785€ 0,10Mon to Fri : 9am - 6pm
SwedenInfocare+46 08 632 0016Local call tariffMon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland ANOVO CH+41 02 2310 2116Local call tariffMon to Fri : 9am - 6pm
United KingdomCelestica+44 0207 949 0069Local call tariffMon to Fri : 8am - 5pm

معلومات االتصال للصين:

رقم خدمة العمالءمركز االتصالالدولة
ChinaPCCW Limited4008 800 008

معلومات االتصال ألمريكا الشمالية:
رقم خدمة العمالءمركز االتصالالدولة

U.S.A.EPI-e-center(877) 835-1838
CanadaEPI-e-center(800) 479-6696

www.philips.com/support
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6- خدمة العمالء والضمان

معلومات االتصال لمنطقة وسط وشرق أوروبا:
رقم خدمة العمالءCSPمركز االتصالالدولة

BelarusNAIBA+375 17 217 3386 
+375 17 217 3389

BulgariaNALAN Service+359 2 960 2360
Croatia NAMR Service Ltd +385 (01) 640 1111
Czech Rep.NAAsupport+420 272 188 300

EstoniaNAFUJITSU+372 6519900(General) 
+372 6519972(workshop)

GeorgiaNAEsabi+995 322 91 34 71

HungaryNAProfi Service
+36 1 814 8080(General) 
+36 1814 8565(For AOC&Philips 
only)

KazakhstanNAClassic Service I.I.c.+7 727 3097515

Latvia NAServiceNet LV+371 67460399 
+371 27260399

LithuaniaNAUAB Servicenet+370 37 400160(general) 
+370 7400088 (for Philips)

MacedoniaNAAMC+389 2 3125097
MoldovaNAComel+37322224035
RomaniaNASkin+40 21 2101969
RussiaNACPS+7 (495) 645 6746
Serbia&MontenegroNAKim Tec d.o.o.+381 11 20 70 684
SlovakiaNADatalan Service+421 2 49207155
SloveniaNAPC H.and+386 1 530 08 24
the republic of BelarusNAServiceBy+375 17 284 0203
TurkeyNATecpro+90 212 444 4 832 
UkraineNATopaz+38044 525 64 95
UkraineNAComel+380 5627444225

معلومات االتصال لمنطقة أمريكا الالتينية:
رقم خدمة العمالءمركز االتصالالدولة

Brazil
Vermont 

0800-7254101
Argentina0800 3330 856
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6- خدمة العمالء والضمان

معلومات االتصال لمنطقة دول آسيا المطلة على المحيط الهادي/الشرق األوسط/إفريقيا
ساعات العملرقم خدمة العمالءASPالدولة

AustraliaAGOS NETWORK PTY LTD1300 360 386Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New ZealandVisual Group Ltd. 0800 657447Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm

Hong Kong 
Macau

Company: Smart Pixels 
Technology Ltd.

Hong Kong: 
Tel: +852 2619 9639 
Macau:Tel: (853)-0800-987

Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm  
Sat. 9:00am-1:00pm

IndiaREDINGTON INDIA LTDTel: 1 800 425 6396 
SMS: PHILIPS to 56677 Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm

IndonesiaPT. CORMIC SERVISINDO 
PERKASA

+62-21-4080-9086 (Customer 
Hotline) 
+62-8888-01-9086 (Customer 
Hotline)

Mon.~Thu. 08:30-12:00; 
13:00-17:30  
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30

KoreaAlphascan Displays, Inc1661-5003Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm 
Sat. 9:00am-1:00pm

MalaysiaR-Logic Sdn Bhd+603 5102 3336Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm 
Sat. 8:30am-12:30am

PakistanTVONICS Pakistan+92-213-6030100Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm

Singapore
Philips Singapore Pte Ltd 
(Philips Consumer Care 
Center)

(65) 6882 3966Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm 
Sat. 9:00am-1:00pm

TaiwanFETEC.CO0800-231-099Mon.~Fri. 09:00 - 18:00

ThailandAxis Computer System Co., 
Ltd.(662) 934-5498Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm

South AfricaComputer Repair Technologies011  262 3586Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
IsraelEastronics LTD1-800-567000Sun.~Thu. 08:00-18:00 

Vietnam
FPT Service Informatic 
Company Ltd. - Ho Chi Minh 
City Branch

+84 8 38248007 Ho Chi Minh 
City 
+84 5113.562666 Danang City 
+84 5113.562666 Can tho 
Province

Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30-
17:30,Sat. 8:00-12:00

PhilippinesEA Global Supply Chain 
Solutions ,Inc.(02) 655-7777; 6359456Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm

Armenia 
Azerbaijan 
Georgia 
Kyrgyzstan 
Tajikistan

Firebird service centre+97 14 8837911Sun.~Thu. 09:00 - 18:00

UzbekistanSoniko Plus Private Enterprise 
Ltd+99871 2784650Mon.~Fri. 09:00 - 18:00

TurkmenistanTechnostar Service Centre+(99312) 460733, 460957Mon.~Fri. 09:00 - 18:00

Japanフィリップスモニター・サ
ポートセンター

0120-060-530 Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
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7- استكشاف األخطاء وإصالحها واألسئلة المتداولة

استكشاف األخطاء وإصالحها - 7
واألسئلة المتداولة

استكشاف المشكالت وإصالحها 7-1

تتعامل هذه الصفحة مع المشكالت التي يستطيع المستخدم 
تصحيحها. في حالة استمرار المشكلة بعد أن تقوم بتجربة 

�Philips هذه الحلول، اتصل بممثل خدمة عمالء

المشكالت الشائعة  

بال صورة )ضوء LED غير مضاء(
تأكد من توصيل سلك الطاقة في منفذ إخراج الطاقة 	 

وفي اللوحة الخلفية اللشاشة السحابية. 
أواًل، تأكد من أن زر الطاقة الموجود على اللوحة 	 

األمامية للشاشة موجود في الوضع "إيقاف التشغيل"، 
ثم اضغط عليه لتحويله إلى الوضع "تشغيل".

بال صورة )مصباح التشغيل غير مضاء(
تأكد من تشغيل الشاشة السحابية. 	 
تأكد من توصيل كبل اإلشارة بشكل صحيح إلى الشاشة 	 

السحابية. 
تأكد من عدم وجود أي ُعقد مثنية بكبل الشاشة على 	 

جانب التوصيل. إذا كانت اإلجابة نعم، فقم باستبدال 
الكبل. 

قد تكون ميزة "توفير الطاقة" قيد التشغيل	 

الشاشة تقول

Attention

Check cable connection

تأكد من توصيل كبل الشاشة بشكل صحيح إلى الشاشة 	 
السحابية. )راجع أيًضا "دليل التشغيل السريع"(. 

افحص لتتحقق مما إذا كان كبل شاشة العرض به ُعقد 	 
مثنية أم ال. 

تأكد من تشغيل الشاشة السحابية. 	 

عالمات ظاهرة للدخان أو الشرارة�
ال تقم بتنفيذ أي خطوات الستكشاف األخطاء 	 

وإصالحها
قم بقطع اتصال الشاشة عن مصدر الطاقة الرئيسي 	 

فورًا لسالمتك
اتصل بمندوب خدمة عمالء Philips بشكل فوري.	 
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