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حقوق الطبع والنشر
©  2020لشركة  .GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.جميع الحقوق محفوظة.
مسجلة قانو ًنا لمالكيها المعنيين.
العالمات التجارية المذكورة في هذا الدليل َّ

إخالء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذا الدليل محمية بقوانين حقوق طبع ونشر ،وهي ملك لشركة
.GIGABYTE
يجوز لشركة  GIGABYTEإجراء تغييرات على المواصفات والميزات في هذا الدليل
دون إشعار مسبق.
ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو نسخه أو ترجمته أو بثه أو نشره بأي شكل أو عبر أي وسيلة دون
إذن مسبق من .GIGABYTE
•للمساعدة في استخدام هذه الشاشة ،اقرأ دليل المستخدم بعناية.
•لالطالع على مزيد من المعلومات ،راجع موقعنا على الويب:
https://www.gigabyte.com
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Canadian Department of Communications Statement This digital apparatus
does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital
apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian
Department of Communications. This class B digital apparatus complies with
Canadian ICES-003.
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada Cet appareil
numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
European Union (EU) CE Declaration of Conformity
This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility
Directive 201430//EU, Low-voltage Directive 201435//EU, ErP Directive
2009125//EC, RoHS directive (recast) 201165//EU & the 2015863/ Statement.
This product has been tested and found to comply with all essential
requirements of the Directives.
European Union (EU) RoHS (recast) Directive 201165//EU & the European
Commission Delegated Directive (EU) 2015863/ Statement GIGABYTE
products have not intended to add and safe from hazardous substances
(Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts
and components have been carefully selected to meet RoHS requirement.
Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that
do not use internationally banned toxic chemicals.
European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment
(WEEE) Directive Statement GIGABYTE will fulfill the national laws as
interpreted from the 201219//EU WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment,
collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their
components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected
separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement
The symbol shown below is on the product or on its packaging,
which indicates that this product must not be disposed of with other
waste. Instead, the device should be taken to the waste collection
centers for activation of the treatment, collection, recycling and
disposal procedure..
For more information about where you can drop off your waste equipment
for recycling, please contact your local government office, your household
waste disposal service or where you purchased the product for details of
environmentally safe recycling.
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End of Life Directives-Recycling
The symbol shown below is on the product or on its packaging,
which indicates that this product must not be disposed of with
other waste. Instead, the device should be taken to the waste
collection centers for activation of the treatment, collection,
recycling and disposal procedure.
Déclaration de Conformité aux Directives de l’Union européenne (UE)
Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l’UE suivantes:
directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension
2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d’écoconception, la directive
RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.
La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes
harmonisées applicables.
European Union (EU) CE-Konformitätserklärung
Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien:
EMV- Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, ÖkodesignRichtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863
Erklärung.
Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden
Standards zurEuropäischen Normierung beurteilt.
CE declaração de conformidade
Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes
Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU;
Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a
declaração 2015/863.
A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias
harmonizadas.
CE Declaración de conformidad
Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de
la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/
EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la
Declaración 2015/863.
El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas
armonizadas.
Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej
Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa
kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej
2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i
dyrektywa2015/863.
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Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z
Wymaganiami dyrektywy.
ES Prohlášení o shodě
Toto zařizeni splnuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitë
2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/
ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.
Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní
požadavky smērnic.
EK megfelelőségi nyilatkozata
A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek,
azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv
2014/30/ EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv2014/35/
EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, ROHS irányelv
2011/65/EU és 2015/863.
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/EE σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα,
Ποδηγία χαμηλή τάση 2014/25/EU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον
Οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 201 1/65/ΕΕ και 2015/863.
Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Japan Class 01 Equipment Statement
この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ
とを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。
を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。
VCCI-B
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احتياطات السالمة
اقرأ احتياطات السالمة التالية قبل استخدام الشاشة.
•ال تستخدم سوى الملحقات المزودة مع الشاشة أو التي توصي بها الجهة المُصنِّعة.
•احتفظ بعبوة التغليف البالستيكية للمنتج في مكان ال يمكن لألطفال الوصول إليه.
•تأكد من أن نسبة الفولتية لكابل الطاقة متوافقة مع مواصفات الطاقة في البلد الذي تقيم به قبل توصيل
الشاشة بمنفذ التيار الكهربي.
•وصل كبل الطاقة الخاص بالشاشة بمصدر آمن للتيار الكهربى.
•ال تلمس القابس بأيدي مبتلة؛ وذلك ُّ
لتجنب التعرض ألي صدمة كهربائية.
•ضع الشاشة في مكان جيد التهوية وعلى سطح ثابت.
•ال تضع الشاشة بالقرب من أي مصدر حرارة ،مثل الدفايات الكهربائية والتعرض ألشعة الشمس المباشرة.
•الفتحات أو الثقوب الموجودة في الشاشة مخصصة للتهوية ،فتجنب تغطيتها أو سدها بأي شيء.
•ال تستخدم الشاشة بالقرب من الماء أو المشروبات أو أي نوع من أنواع السوائل؛ فقد يؤدي عدم االلتزام
بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف الشاشة.
•قبل تنظيف الشاشة ،تأكد من نزع كبل الطاقة من مصدر التيار الكهربى.
نظرا لسهولة خدشها.
•تجنب مالمسة سطح الشاشة بأي جسم صلب أو حاد؛ وذلك ً
ِّ
•امسح الشاشة بقطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر ً
بدال من استخدام المناديل ،كما يمكن استخدام منظف
ِّ
المنظف مباشر ًة على الشاشة.
زجاج لتنظيف الشاشة إذا لزم األمر ،لكن تجنب رش
•إذا كنت تنوي عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة ،فافصل كبل الطاقة.
•تجنب محاولة فك الشاشة أو إصالحها بنفسك.
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مقدمة
اإلخراج من العبوة
1-1افتح الغطاء العلوي لصندوق التعبئة ثم التزم بتعليمات اإلخراج من العبوة المرفقة بالغطاء الداخلي.
وتأكد من صحة اتجاه الصندوق وضعه بعناية على السطح المستقر.

َّ
الممدد ( )EPSمن خالل الفتحات لسحبها
2-2افتح الغطاء الداخلي .امسك مجموعة رغوة البوليسترين
خارج الصندوق.
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َّ
الممدد العلوية.
3-3أخرج العناصر من رغوة البوليسترين

َّ
َّ
الممدد
الممدد العلوية .ويمكنك بعد ذلك إخراج الحامل من رغوة البوليسترين
4-4أخرج رغوة البوليسترين
السفلية.
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محتويات العبوة
تأتي العناصر التالية مرفقة بصندوق التعبئة .في حالة غياب أي منها ،الرجاء االتصال بالتاجر المحلي.

ﻛﺑل اﻟطﺎﻗﺔ

ﻗﺎﻋدة اﻟﺷﺎﺷﺔ

اﻟﺷﺎﺷﺔ

 DPﻛﺑل

 USBﻛﺑل

اﻟﺣﺎﻣل

دﻟﯾل
اﻟﺗرﻛﯾب
ﻣﺗﻌدد اﻟﻠﻐﺎت

ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺿﻣﺎن

ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺿﻣﺎن

دﻟﯾل اﻟﺑدء اﻟﺳرﯾﻊ

ً
مستقبال.
مالحظة :الرجاء االحتفاظ بصندوق التعبئة ومواد التغليف لنقل الشاشة
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نظرة عامة على المنتج
منظر أمامي

1
2

 2زر التحكم

 1لمبة بيان حالة الطاقة
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منظر خلفي

USB 3.0

7

6

DP

5

HDMI-2

4

HDMI-1

3

2

 1مقبس دخل التيار المتردد

 5مقبس سماعة الرأس

 2قفل Kensington

 6عدد  2منفذ USB 3.0

 3عدد  2منفذ HDMI

 7منفذ  USBصاعد

DisplayPort 4
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الخطوات األولى
تركيب قاعدة الحامل
1-1قم بمحاذاة قاعدة الحامل مع الحامل من أسفل الحامل ثم ِّ
ركب القاعدة في الحامل .أحكم ربط المسمار إلحكام
تثبيت قاعدة الشاشة في مكانها.

مالحظة :يمكنك إما استخدام عملة معدنية أو مفك براغي مسطح الرأس صغير لربط المسمار.
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أنزل بعد ذلك لوح الحامل
2-2ارفع وحدة الحامل والقاعدة المجمَّعين في وضعية قائمة وضعها على طاولةِ .
للسماح بتحرر لوح األمان تلقائيًا من فتحته.

مستو بحيث تتجه الشاشة ألسفلِّ .
مزق كيس البولي إيثيلين
3-3ضع الشاشة على وسادة التعبئة أو على سطح
ٍ
الممدد (ِّ ،)EPE
َّ
وركب الحامل على الجانب الخلفي للشاشة .يمكنك بعد ذلك إخراج الشاشة من رغوة
َّ
البوليسترين الممدد السفلية من خالل اإلمساك بالحامل .ارفع الشاشة بعناية ،وضعها في وضعية قائمة على
طاولة.
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رفع الشاشة
أخرج الشاشة من الصندوق من خالل اإلمساك بذراع الحامل .ارفع الشاشة بعناية واقلبها وضعها في
أزل لفة الرغوة من الشاشة.
وضعية قائمة على حاملها على سطح مسطح
ٍ
ومستوِ .

مالحظة :احرص على االحتفاظ بالصندوق ومواد التغليف تحسبًا لالحتياج إليها لنقل الشاشة في المستقبل .فمواد التغليف
الرغوية المالئمة توفر وسيلة مثالية لحماية الشاشة أثناء النقل.
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ضبط زاوية المشاهدة
مالحظة :احمل قاعدة الشاشة بحيث ال تنقلب الشاشة عند إجراء عملية الضبط.

ضبط زاوية اإلمالة
قم بإمالة الشاشة لألمام أو للخلف لضبط زاوية المشاهدة المطلوبة (من  5-إلى  20درجة).
20°
5°
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تغيير اتجاه الشاشة
ارفع الشاشة إلى الموضع األعلى ( 130مم).

130 mm

مالحظة :قبل إجراء عملية ضبط االرتفاع ،تأكد من فك لوح األمان من الحامل.
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تركيب كتيفة التثبيت بالحائط (اختيارية)
ال تستخدم سوى مجموعة التثبيت بالحائط مقاس  100 × 100مم الموصى بها من ِقبل المصنِّع.
مستو بحيث تتجه الشاشة ألسفل.
1-1ضع الشاشة على سطح
ٍ

مالحظة :نوصي بتغطية سطح الطاولة بقطعة قماش ناعمة لمنع إلحاق ضرر بالشاشة.

2-2ادفع مشابك القفل للداخل لفصل الحامل عن الشاشة.

3-3اسحب الحامل ألسفل ً
قليال لفك تعشيق الخطاطيف ثم ُفك الحامل.
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ِّ 4-4
ركب كتيفة التثبيت في فتحات التثبيت بالجانب الخلفي للشاشة ثم استخدم المسامير إلحكام ربط الكتيفة
في موضعها.
100 mm

100 mm

مالحظة :لتثبيت الشاشة على الحائط ،راجع دليل التركيب المرفق بمجموعة كتيفة التثبيت بالحائط.
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إجراء التوصيالت
DP

USB 3.0

HDMI-1

HDMI-2

5

ﻟوﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ

6

اﻟﻣﺎوس وﻣﺣرك أﻗراص
USB
اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر

1

2

4
3

ﻣﺄﺧذ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ

اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس

 1كبل الطاقة

 5كبل USB

 2كبل HDMI

 6كبل ( USBمن -Aذكر إلى -Bأنثى)

 3كبل DisplayPort
 4كبل سماعة الرأس
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استخدام الجهاز
تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها
تأكد من ضبط مفتاح الطاقة إلى جوار مقبس دخل طاقة التيار المتردد على وضع التشغيل.

تشغيل الطاقة
وصل أحد طرفي كبل الطاقة بمقبس دخل التيار المتردد في الجانب الخلفي من الشاشة.
ِّ 1-1
وصل الطرف اآلخر من كبل الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.
ِّ 2-2
3-3اضغط على زر التحكم لتشغيل الشاشة .ستضيء لمبة بيان حالة الطاقة باللون األبيض لإلشارة إلى أن
الشاشة جاهزة لالستخدام.

إيقاف تشغيل الطاقة

اضغط على زر التحكم لمدة ثانيتين إليقاف تشغيل الشاشة.

مالحظة :عند ظهور القائمة ( Mainالرئيسية) في الشاشة ،يمكنك ً
أيضا إيقاف تشغيل الشاشة بتحريك زر التحكم ألسفل
( ) .راجع صفحة .28
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توصيات لراحة المستخدم
في ما يلي بعض التلميحات لمشاهدة الشاشة بشكل مريح:
•تتراوح مسافات المشاهدة المثالية للشاشة بين حوالي  510إلى  760مم (من  20إلى  30بوصة).
•ثمة إرشاد عام يتمثل في وضع الشاشة بحيث تكون قمتها في مستوى الرؤية أو أسفله ً
قليال عندما تجلس
في وضعية مريحة.
•استخدم إضاءة مالئمة لنوع العمل الذي تجريه.
•خذ استراحات منتظمة ومتكررة ( 10دقائق على األقل) كل نصف ساعة.
•تأكد من النظر بعي ًدا عن الشاشة بشكل دوري والتركيز على جسم بعيد لمدة  20ثانية على األقل أثناء
فترات االستراحة.
كثيرا )1( .انظر ألعلى وألسفل ()2
•قد تساعد تمارين العينين على تقليل إجهادهما .كرر هذه التمارين ً
حرك عينيك في اتجاه ُقطري.
أدر عينيك ببطء (ِّ )3
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دليل مستخدم شاشة LCD

تحديد مصدر الدخل
حرك زر التحكم إلى اليمين
ِّ 1-1
( ) لدخول قائمة الدخل.

اﻟدﺧل

حرك زر التحكم إلى المنتصف
ِّ 2-2
( ) لتحديد مصدر الدخل
المطلوب .اضغط بعد ذلك على زر التحكم
لتأكيد اإلجراء.

HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort

ﺧروج
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ﺗﺣدﯾد

دليل مستخدم شاشة LCD

العمليات
قائمة التشغيل السريع
مفتاح التشغيل السريع
افتراضيًا ،تم تعيين وظائف محددة لزر التحكم.

المعدة ً
َّ
مسبقا لمفتاح التشغيل السريع ،راجع قسم "التبديل السريع" في صفحة .36
مالحظة :لتغيير الوظيفة

أجر ما يلي:
للوصول إلى وظيفة مفتاح التشغيل السريعِ ،
حرك زر التحكم إلى أعلى ( ) لدخول قائمة إزالة الظل.
• ِّ
حرك زر التحكم إلى أعلى/أسفل
ِّ
( ) لضبط اإلعداد واضغط على زر التحكم لتأكيد اإلجراء.

إزاﻟﺔ اﻟظل

۱۰

ﺧروج
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ﺿﺑط

دليل مستخدم شاشة LCD

حرك زر التحكم إلى أسفل ( ) لدخول قائمة وضع الصورة.
• ِّ
حرك زر التحكم إلى المنتصف
ِّ
( ) لتحديد الخيار المطلوب
واضغط على زر التحكم
لتأكيد اإلجراء.

وﺿﻊ اﻟﺻورة
ﻗﯾﺎﺳﻲ
FPS
RTS/RPG
أﻓﻼم
ﻗراءة

ﺧروج

حرك زر التحكم إلى اليسار ( ) لدخول قائمة مستوى الصوت .
• ِّ
حرك زر التحكم إلى أعلى/أسفل
ِّ
( ) لضبط مستوى صوت
سماعة الرأس واضغط على زر التحكم
لتأكيد اإلجراء.

ﺗﺣدﯾد

ﻣﺳﺗوى اﻟﺻوت

۳۰

ﺧروج

ﺿﺑط

حرك زر التحكم إلى اليمين ( ) لدخول قائمة الدخل .راجع قسم "تحديد مصدر الدخل".
• ِّ
حرك زر التحكم إلى اليسار (
مالحظة :إلغالق القائمةِّ ،

).
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دليل مستخدم شاشة LCD

دليل مفتاح الوظائف
•اضغط على زر التحكم لعرض القائمة الرئيسية.
إﻋداد
إﻋداد

ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم

أدوات ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻸﻟﻌﺎب
ﺧروج

أدوات ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻸﻟﻌﺎب

ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم

ﺧروج

إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟطﺎﻗﺔ
إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟطﺎﻗﺔ

استخدم بعد ذلك زر التحكم لتحديد الوظيفة المطلوبة وتهيئة اإلعدادات ذات الصلة.

لوحة التحكم
حرك زر التحكم إلى اليسار ( ) لدخول قائمة لوحة التحكم.
عند ظهور القائمة الرئيسية على الشاشةِّ ،
ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم
درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ

اﻟوظﯾﻔﺔ

ﺗﺷﻐﯾل

ﺗردد اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
ﺳرﻋﺔ ﻣروﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
ﻣﻌدل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺟراﻓﯾك
ﺗردد ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﺟراﻓﯾك

ﻣوﻗﻊ ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم

إﻏﻼق

ﺳرﻋﺔ ﻣروﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ

ﺗﺣدﯾد

ﺧروج

•الوظيفةِّ :
عطل الوظيفة أو ِّ
مكنها .عند تمكينها ،يمكنك تحديد الخيار أو الخيارات المطلوب عرضها
على الشاشة.
•موقع لوحة التحكم :حدد موقع معلومات لوحة التحكم المطلوب عرضها على الشاشة.
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دليل مستخدم شاشة LCD

عند اكتمال تهيئة لوحة التحكم ،ستنقل بيانات النظام إلى  SOCعبر منفذ  USBوتعرض قيمة
الوظيفة أو الوظائف المحددة على الشاشة.
درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
ﺗردد اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
ﺳرﻋﺔ ﻣروﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
ﻣﻌدل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺟراﻓﯾك
ﺗردد ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﺟراﻓﯾك
ﺳرﻋﺔ ﻣروﺣﺔ اﻟﺟراﻓﯾك
اﺳﺗﺧدام اﻟﺟراﻓﯾك
ﻟﻠﻣﺎوس  DPIﻣﻌدل AORUS

مالحظة :تأكد من صحة توصيل كبل  USBبمنفذ  USBالصاعد في الشاشة ومنفذ  USBفي الكمبيوتر.
مالحظة :يجب تثبيت برنامج " "OSD Sidekickوتنفيذه.

أدوات مساعدة لأللعاب
حرك زر التحكم إلى اليمين ( ) لدخول قائمة أدوات مساعدة
•عند ظهور القائمة الرئيسية على الشاشةِّ ،
لأللعاب.
أدوات ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻸﻟﻌﺎب
إﻏﻼق

ﻣﯾﻘﺎﺗﻰ اﻷﻟﻌﺎب

ﻋد ﺗﺻﺎﻋدى

ﻋداد اﻷﻟﻌﺎب

ﻋد ﺗﻧﺎزﻟﻰ

ﻣﻌدل اﻟﺗﺣدﯾث

ﻣﻌﻠوﻣﺎت GAME

ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻊ

ﻣوﻗﻊ ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﺣﺎذاة اﻟﺷﺎﺷﺔ

ﺧروج
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ﺗﺣدﯾد

دليل مستخدم شاشة LCD

• GAMEمعلومات :هيئ اإلعدادات المتعلقة بألعاب ( FPSالتصويب من منظور الشخص األول).
√ حدد ميقاتى األلعاب لتحديد وضع موقت العد التنازلي .لتعطيل هذه الوظيفة ،عيِّن اإلعداد على
إغالق.
√ حدد عداد األلعاب أو معدل التحديث لتمكين إعداد عداد األلعاب أو معدل التحديث في الوقت الفعلي أو
تعطيله.
√ حدد موقع عرض المعلومات لتعيين موقع المعلومات المطلوب عرضها على الشاشة.
05:00

0
60

•نقطة التقاطع :حدد نوع الشعيرات المتصالبة المناسبة لبيئة األلعاب .فهي تجعل التصويب أسهل
بكثير.
•محاذاة الشاشة :يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى عرض خطوط المحاذاة على الجوانب األربعة للشاشة لتوفير
أدوات في المتناول تتيح لك وضع عدة شاشات في صف مستقيم بشكل مثالي.
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دليل مستخدم شاشة LCD

تهيئة إعدادات الجهاز
حرك زر التحكم إلى أعلى ( ) لدخول قائمة اإلعدادات.
عند ظهور القائمة الرئيسية على الشاشةِّ ،
مالحظة :استخدم زر التحكم للتنقل عبر القائمة وإجراء عمليات ضبط.

ﺧروج
ﺗﺣرﯾك/ﺿﺑط
إدﺧﺎل/ﺗﺄﻛﯾد

دﻟﯾل اﻷزرار
األلعاب
هيئ اإلعدادات المتعلقة باأللعاب.
ﻣﻌدل اﻟﺗﺣدﯾث
٦۰

FreeSync
ﺗﺷﻐﯾل
ﻗﯾﺎﺳﻰ

زﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ
اﻟﺗوازن

ﻣﺛﺑت اﻟﺗﺻوﯾب
إﻏﻼق

إزاﻟﺔ اﻟظل
۱۰

اﻟوﺿوح
۱۹۲۰x۱۰۸۰

وﺿﻊ اﻟﺻورة

۱۰

ﺧروج

ﻣﺛﺑت اﻟﺗﺻوﯾب

اﻷﻟﻌﺎب

إزاﻟﺔ اﻟظل

اﻟﺻورة

وﺿوح ﻓﺎﺋﻖ

اﻟﻌرض

وﺿﻊ اﻟﻌرض

اﻟﻧظﺎم

زﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ

اﻟﻠﻐﺔ

FreeSync

ﺣﻔظ اﻹﻋدادات
إﻋﺎدة ﺿﺑط اﻟﻛل

ﺗﺣرﯾك/ﺿﺑط
إدﺧﺎل/ﺗﺄﻛﯾد
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دليل مستخدم شاشة LCD

العنصر

الوصف

مثبت التصويب

يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى تقليل الضبابية الناتجة من الحركة في األلعاب سريعة
الحركة.

إزالة الظل

ضبط سطوع المناطق السوداء.

وضوح فائق

زيادة حدة الصور منخفضة الدقة.

وضع العرض

تحديد نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها.
• ملء الشاشة :ضبط حجم صورة الدخل لتمأل الشاشة بالكامل .هذا الخيار مثالي
للصور التي تبلغ نسبة عرضها إلى ارتفاعها 16.9:
• نسبة العرض لالرتفاع :عرض صورة الدخل بدون تشوه هندسي لتمأل أكبر
مساحة ممكنة من الشاشة.

زمن االستجابة
للحركة

تحسين زمن استجابة شاشة .LCD

FreeSync

يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى التخلص من تأخر استجابة الشاشة وتمزق المحتوى
المعروض أثناء تشغيل ألعاب.

مالحظة :ال تتوفر هذه الوظيفة في الحاالت التالية:
عندما يكون إعداد التردد أقل من  100هرتز.-عندما تكون وظيفة  FreeSyncنشطة.

مالحظة :ال يتوافق هذا الخيار مع وظيفتي  FreeSyncو.PIP/ PBP
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دليل مستخدم شاشة LCD

الصورة
تهيئة اإلعدادات المتعلقة بالصورة.
درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻠون
ﻋﺎدى
ﻗﯾﺎﺳﻰ

اﻟدﻗﺔ
٥

ﺟﺎﻣﺎ
إﻏﻼق

اﻟﺳطوع
۸٥

اﻟﺗﺑﺎﯾن
٥۰

اﻟوﺿوح
۱۹۲۰x۱۰۸۰

وﺿﻊ اﻟﺻورة
اﻟﺳطوع

ﻗﯾﺎﺳﻰ

اﻷﻟﻌﺎب

اﻟﺗﺑﺎﯾن

FPS

اﻟﺻورة

ﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻠون

RTS/RPG

اﻟﻌرض

اﻟدﻗﺔ

أﻓﻼم

اﻟﻧظﺎم

ﺟﺎﻣﺎ

ﻗراءة

اﻟﻠﻐﺔ

درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻠون

sRGB

ﺣﻔظ اﻹﻋدادات

ﺿوء أزرق ﺧﻔﯾف

ﺗﺧﺻﯾص 1

إﻋﺎدة ﺿﺑط اﻟﻛل

۸٥

ﺧروج
ﺗﺣرﯾك/ﺿﺑط
إدﺧﺎل/ﺗﺄﻛﯾد

العنصر

الوصف

قياسى

لتحرير مستندات أو تصفح مواقع ويب.

FPS

لتشغيل ألعاب ( FPSالتصويب من منظور الشخص األول).

RTS/RPG

لتشغيل ألعاب ( RTSاستراتيجية الوقت الفعلي) أو ( RPGتقمص األدوار).

أفالم

لمشاهدة أفالم.

قراءة

لعرض مستندات.

sRGB

لعرض صور ورسومات في كمبيوتر.

تخصيص 1

إعدادات وضع الصورة المخصصة.

تخصيص 2

إعدادات وضع الصورة المخصصة.

تخصيص 3

إعدادات وضع الصورة المخصصة.

محسن للتوافق مع شهادة الضوء األزرق
مالحظة :وضع الصورة "قياسى" ،ضوء أزرق خفيف "المستوى  "10هو إعداد َّ
المنخفض من .TUV
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دليل مستخدم شاشة LCD

العرض
تهيئة اإلعدادات المتعلقة بشاشة العرض.
درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻠون
ﻋﺎدى
ﻗﯾﺎﺳﻰ

اﻟدﻗﺔ
٥

ﺟﺎﻣﺎ
إﻏﻼق

اﻟﺳطوع
۸٥

اﻟﺗﺑﺎﯾن
٥۰

اﻟوﺿوح
۱۹۲۰x۱۰۸۰

وﺿﻊ اﻟﺻورة
HDMI 1

ﻣدﺧﻼت

اﻷﻟﻌﺎب

HDMI 2

 HDMI RGBﻧطﺎق أﻟوان

اﻟﺻورة

DisplayPort

ﺗﺟﺎوز إطﺎر اﻟﺷﺎﺷﺔ

اﻟﻌرض
اﻟﻧظﺎم
اﻟﻠﻐﺔ
ﺣﻔظ اﻹﻋدادات

ﺧروج

إﻋﺎدة ﺿﺑط اﻟﻛل

ﺗﺣرﯾك/ﺿﺑط
إدﺧﺎل/ﺗﺄﻛﯾد

العنصر

الوصف

مدخالت

تحديد مصدر الدخل.

مدى
HDMI RGB

حدد إعدا ًدا مناسبًا لنطاق  RGBأو دع الشاشة تكتشفه تلقائيًا.

مالحظة :ال يتوفر هذا الخيار إال لدخل  HDMIفقط.

تجاوز إطار
الشاشة

يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى تكبير صورة الدخل ً
قليال إلخفاء الحواف األبعد
للصورة.
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دليل مستخدم شاشة LCD

النظام
تهيئة اإلعدادات المتعلقة بالنظام.
درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻠون
ﻋﺎدى
ﻗﯾﺎﺳﻰ

ﺟﺎﻣﺎ
إﻏﻼق

اﻟﺗﺑﺎﯾن
٥۰

اﻟدﻗﺔ
٥

اﻟوﺿوح
۱۹۲۰x۱۰۸۰

اﻟﺳطوع
۸٥

وﺿﻊ اﻟﺻورة
ﻣﺳﺗوى اﻟﺻوت

اﻟﺻوت

اﻷﻟﻌﺎب

ﺻﺎﻣت

إﻋدادات OSD

اﻟﺻورة

ﺗﺑدﯾل ﺳرﯾﻊ

اﻟﻌرض

إﻋدادات أﺧرى

اﻟﻧظﺎم
اﻟﻠﻐﺔ
ﺣﻔظ اﻹﻋدادات

ﺧروج

إﻋﺎدة ﺿﺑط اﻟﻛل

ﺗﺣرﯾك/ﺿﺑط
إدﺧﺎل/ﺗﺄﻛﯾد

العنصر

الوصف

الصوت

تهيئة إعدادات سماعة الرأس.
• مستوى الصوت :ضبط مستوى الصوت.
• صامت :تعطيل وظيفة كتم الصوت أو تمكينها.

إعدادات OSD

تهيئة اإلعدادات المتعلقة بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (.)OSD
•وقت العرض :تعيين طول المدة الزمنية التي تبقى خاللها قائمة OSD
معروضة على الشاشة.
•شفافية  :OSDضبط شفافية قائمة .OSD

إعدادات OSD

• قفل  :OSDيؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى عدم السماح بضبط قائمة .OSD

(تتمة)

مالحظة :لتعطيل وظيفة قفل  ،OSDاضغط على مفتاح التحكم .عند ظهور الرسالة على
الشاشة ،حدد نعم لتأكيد اإلجراء.
اﻟزر ﻣﻘﻔل ،ھل ﺗرﯾد ﺗﺄﻛﯾد إﻟﻐﺎء ﻗﻔل OSD؟
ﻧﻌم
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ﻻ

دليل مستخدم شاشة LCD

العنصر

الوصف

تبديل سريع

تعيين وظيفة مفاتيح التشغيل السريع.
الخيارات المتوفرة :مثبت التصويب ،وإزالة الظل ،وضوء أزرق خفيف،
ومستوى الصوت ،الدخل ،والتباين ,والسطوع ،ووضع الصورة.
في ما يلي اإلعداد االفتراضي لمفاتيح التشغيل السريع:
أعلى ( ) :إزالة الظل
أسفل ( ) :وضع الصورة
يمين ( ) :الدخل
يسار ( ) :مستوى الصوت

إعدادات أخرى

• إشعارات الوضوح :يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى ظهور رسالة الدقة الحالية على
الشاشة عند تبديل الشاشة إلى مصدر دخل آخر.
• تبديل تلقائي للدخل :يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى التبديل تلقائيًا إلى مصدر دخل
متوفر.
• فصل تلقائى للطاقة :يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا
بعد مدة زمنية معينة.

إعدادات أخرى
(تتمة)

•إصدار  :DisplayPortتعيين إصدار  DisplayPortعلى  1.1أو 1.2

مالحظة:
• تأكد من تهيئة هذا الخيار حسب إصدار  DisplayPortالمدعوم ببطاقة الرسومات
المتوفرة لديك.
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اللغة

درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻠون
ﻋﺎدى
ﻗﯾﺎﺳﻰ

ﺟﺎﻣﺎ
إﻏﻼق

اﻟدﻗﺔ
٥

اﻟﺳطوع
۸٥

اﻟﺗﺑﺎﯾن
٥۰

اﻟوﺿوح
۱۹۲۰x۱۰۸۰

وﺿﻊ اﻟﺻورة

ﺧروج
ﺗﺣرﯾك/ﺿﺑط
إدﺧﺎل/ﺗﺄﻛﯾد

العنصر

الوصف

اللغة

تحديد لغة متوفرة لقائمة .OSD
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English

اﻷﻟﻌﺎب

繁中

اﻟﺻورة

简中

اﻟﻌرض

Deutsch

اﻟﻧظﺎم

Français

اﻟﻠﻐﺔ

日本語

ﺣﻔظ اﻹﻋدادات

한국어

إﻋﺎدة ﺿﺑط اﻟﻛل

دليل مستخدم شاشة LCD

حفظ اإلعدادات
حفظ كل البيانات.
درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻠون
ﻋﺎدى
ﻗﯾﺎﺳﻰ

ﺟﺎﻣﺎ
إﻏﻼق

اﻟدﻗﺔ
٥

اﻟﺳطوع
۸٥

اﻟﺗﺑﺎﯾن
٥۰

اﻟوﺿوح
۱۹۲۰x۱۰۸۰

وﺿﻊ اﻟﺻورة
ﺣﻔظ

اﻹﻋدادات1

اﻷﻟﻌﺎب

ﺗﺣﻣﯾل

اﻹﻋدادات2

اﻟﺻورة

اﻹﻋدادات3

اﻟﻌرض
اﻟﻧظﺎم
اﻟﻠﻐﺔ
ﺣﻔظ اﻹﻋدادات

ﺧروج

إﻋﺎدة ﺿﺑط اﻟﻛل

ﺗﺣرﯾك/ﺿﺑط
إدﺧﺎل/ﺗﺄﻛﯾد

العنصر

الوصف

اإلعدادات1

بعد تحديده ،سيظهر الخياران حفظ وتحميل ليختار المستخدم أحدهما.

اإلعدادات2

بعد تحديده ،سيظهر الخياران حفظ وتحميل ليختار المستخدم أحدهما.

اإلعدادات3

بعد تحديده ،سيظهر الخياران حفظ وتحميل ليختار المستخدم أحدهما.
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إعادة ضبط الكل
إعادة الشاشة إلى إعدادات المصنع االفتراضية.
درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻠون
ﻋﺎدى
ﻗﯾﺎﺳﻰ

ﺟﺎﻣﺎ
إﻏﻼق

اﻟدﻗﺔ
٥

اﻟﺗﺑﺎﯾن
٥۰

اﻟﺳطوع
۸٥

اﻟوﺿوح
۱۹۲۰x۱۰۸۰

وﺿﻊ اﻟﺻورة
اﻷﻟﻌﺎب
اﻟﺻورة
اﻟﻌرض
اﻟﻧظﺎم
اﻟﻠﻐﺔ
ﺣﻔظ اﻹﻋدادات
ﺧروج

إﻋﺎدة ﺿﺑط اﻟﻛل

ﺗﺣرﯾك/ﺿﺑط
إدﺧﺎل/ﺗﺄﻛﯾد
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المالحق
المواصفات
العنصر

المواصفات

حجم اللوحة

 27بوصة

نسبة العرض إلى االرتفاع

16:9

الوضوح

1080 x 1920

معدل التحديث

165Hz

عمر لمبة بيان الحالة

 30000ساعة (حد أدنى)

المسافة بين وحدات البكسل

)0.3114(H) x 0.3114(V

زمن االستجابة

1مللي ثانية ()MPRT

السطوع

 250نت (نموذجي)  200 /نت (حد أدنى)

نسبة التباين

3000( 1:نموذجي)

عمق األلوان

 16.7مليون ( 8بت)

مساحة العرض النشط

)597.888(H) x 336.312(V

زاوية المشاهدة

)178°(H)/178°(V

التردد

48~165Hz

أطراف الدخل/الخرج

إمداد الطاقة
استهالك الطاقة

• •2x HDMI 2.0
• 1x DP 1.2
	•عدد  1منفذ سماعة
رأس

	•عدد  2منفذ ( USB 3.0لتنزيل
البيانات)
مع شحن  BC 1.2بقدرة 5
فولت 1.5/أمبير
	•عدد  1منفذ  USBصاعد

تيار متردد من  100إلى  240فولت عند  60\50هرتز
	•التشغيل 55 :وات (حد أقصى)
	•االستعداد0.3W :
	•إيقاف التشغيل0.2W :

األبعاد (عرض × ارتفاع ×
عمق)

 248 × 481 × 700مم (بالحامل)

الوزن

 6.39كجم (صافي)

نطاق درجة الحرارة (التشغيل)

من  0إلى  40درجة مئوية

مالحظة :المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
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قائمة التوقيتات المدعومة
الدقة العالية الرباعية
)FHD(

المنفذ

الدقة العالية الرباعية
)FHD(

المنفذ

60Hz@480x640

DP

60Hz@480x640

HDMI

75Hz@480x640

75Hz@480x640

60Hz@480x720

60Hz@480x720

60Hz@600x800

60Hz@600x800

75Hz@600x800

75Hz@600x800

60Hz@768x1024

60Hz@768x1024

75Hz@768x1024

75Hz@768x1024

60Hz@720x1280

60Hz@720x1280

120Hz@720x1280

120Hz@720x1280

144Hz@720x1280

144Hz@720x1280

60Hz@1080x1920

60Hz@1080x1920

120Hz@1080x1920

120Hz@1080x1920

144Hz@1080x1920

144Hz@1080x1920

165Hz@1080x1920
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استكشاف األخطاء وإصالحها
المشكلة

الحل المحتمل (الحلول المحتملة)

عدم وجود طاقة

• تأكد من صحة توصيل كبل الطاقة بمصدر الطاقة والشاشة.
• تحقق من الكبل والقابس للتأكد من عدم انقطاعهما.
• تأكد من تشغيل الشاشة.

عدم ظهور أي صورة
في الشاشة

•تأكد من صحة توصيل الشاشة والكمبيوتر وتشغيلهما.
•تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح .راجع صفحة  25أو .34

الصورة ال تمأل
الشاشة بالكامل

ً
مختلفا في ( Display Modeوضع العرض) (نسبة
جرب إعدا ًدا
• ِّ
العرض إلى االرتفاع) .راجع صفحة .32

األلوان مشوهة

•تأكد من صحة توصيل كبل إشارة الدخل.
•هيئ اإلعدادات المتعلقة بالصورة .راجع قسم "الصورة".

عدم وجود صوت
أو مستوى الصوت
منخفض

•تأكد من صحة توصيل كبل سماعة الرأس.
•اضبط مستوى الصوت .راجع صفحة  27أو .36
•تحقق من اإلعداد ( Audio Sourceمصدر الصوت).
•اضبط اإلعدادات المتعلقة بصوت الكمبيوتر.

مالحظة :إذا استمرت المشكلة ،فالرجاء االتصال بخدمة العمالء للحصول على مزيد من المساعدة.
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العناية األساسية
أجر الخطوات التالية لتنظيفها:
عندما تصبح الشاشة متسخةِ ،
•امسح الشاشة بقطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر إلزالة أي أتربة متبقية.
•رش سائل التنظيف أو ضعه على قطعة قماش ناعمة ثم امسح الشاشة برفق باستخدام قطعة القماش
الرطبة.
مالحظة:
•تأكد من أن قطعة القماش رطبة وليست مبللة.
•عند المسح ،تجنب استخدام قوة مفرطة على الشاشة.
•قد تؤدي المنظفات الحمضية أو الكاشطة إلى تلف الشاشة.

مالحظات على الشحن عبر USB

موص ً
ِّ
ال بكمبيوتر ،ال يمكن
ال تتوافق األجهزة التالية مع  BC 1.2في وضع  .CDPعندما يكون
الموزع َّ
شحن األجهزة التالية باستخدام كبل .USB
البائع

الجهاز

PID/VID

Apple

IPad

PID_129A/VID_05AC

Samsung

Galaxy Tab2 10.1

PID_6860/VID_04E8

Samsung

GALAXY TabPro

PID_6860/VID_04E8

معلومات خدمة GIGABYTE
لالطالع على مزيد من معلومات الخدمة ،الرجاء زيارة موقع  GIGABYTEالرسمي على الويب:
/https://www.gigabyte.com
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