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حقوق الطبع والنشر
© 2020 لشركة .GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. جميع الحقوق محفوظة.

لة قانونًا لمالكيها المعنيين. العالمات التجارية المذكورة في هذا الدليل مسجَّ

إخالء المسؤولية
.GIGABYTE المعلومات الواردة في هذا الدليل محمية بقوانين حقوق طبع ونشر، وهي ملك لشركة

يجوز لشركة GIGABYTE إجراء 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 

.GIGABYTE وسيلة دون إذن مسبق من
للمساعدة في استخدام هذه الشاشة، اقرأ دليل المستخدم بعناية.	 
لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع موقعنا على الويب: 	 

https://www.gigabyte.com     

 HDMI High-Definition Multimedia Interfaceو HDMI المصطلحان
 HDMI. عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة HDMI وشعار

Licensing Administrator, Inc في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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احتياطات السالمة
اقرأ احتياطات السالمة التالية قبل استخدام الشاشة.

ال تستخدم سوى الملحقات المرفقة بالشاشة أو تلك الموصى بها من المصنِّع.	 
احتفظ بعبوة التغليف البالستيكية للمنتج في مكان ال يمكن ألطفال الوصول إليه.	 
قبل توصيل الشاشة بمأخذ التيار الكهربائي، تأكد من توافق الفولتية المقدَّرة لكبل الطاقة مع مواصفات الطاقة 	 

في بلد إقامتك.
ض بشكل سليم.	  يجب توصيل كبل الطاقة بمأخذ تيار كهربائي سلكي ومؤرَّ
ال تلمس القابس بيدين مبتلتين؛ وإال، فستحدث صدمة كهربائية بسهولة.	 
ضع الشاشة في مكان مستقر وجيد التهوية.	 
ال تضع الشاشة بالقرب من أي مصدر حرارة: كدفايات كهربائية وأشعة شمس مباشرة.	 
الفتحات أو الثقوب الموجودة في الشاشة مخصصة للتهوية، فتجنب تغطيتها أو سدها بأي أشياء.	 
ال تستخدم الشاشة بالقرب من ماء أو مشروبات أو أي نوع من أنواع السوائل؛ فقد يؤدي عدم االلتزام 	 

بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف الشاشة.
قبل التنظيف، تأكد من فصل الشاشة عن مأخذ التيار الكهربائي.	 
نظًرا لسهولة خدش الشاشة، تجنب مالمسة سطحها بأي جسم صلب أو حاد.	 
ف زجاج 	  امسح الشاشة بقطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر بدالً من استخدام المناديل، ويمكنك استخدام منّظِ

ف على الشاشة مباشرةً. لتنظيف الشاشة إذا لزم األمر. ومع ذلك، يُمنع منعًا باتًا رش المنّظِ
افصل كبل الطاقة إذا كنت تنوي عدم استخدام الجهاز فترة زمنية طويلة.	 
ال تحاول تفكيك الشاشة أو إصالحها بنفسك.	 
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مقدمة
اإلخراج من العبوة

افتح الغطاء العلوي لصندوق التعبئة ثم التزم بتعليمات اإلخراج من العبوة المرفقة بالغطاء الداخلي. - 1
وتأكد من صحة اتجاه الصندوق وضعه بعناية على السطح المستقر.

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

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

الشاشة قاعدة الشاشة كبل الطاقة

HDMI كبل

USB الحاملكبل DP كبل

Multilingual
Installation
Guide

Warranty Card

دلیل البدء السریع بطاقة الضمان

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

۱

1 زر التحكم
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منظر خلفي

۹۷٦٥٤۱ ۲ ۳ ۸

1  مقبس دخل التيار المتردد
2  مفتاح طاقة التيار المتردد
  Kengsington 3  قفل

 HDMI 4  عدد 2 منفذ
DisplayPort  5

Type-C  6
7  منفذ USB صاعد

USB 3.0 8  عدد 3 منفذ
9  مقبس سماعة الرأس
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الخطوات األولى
تركيب قاعدة الحامل

ب القاعدة في الحامل. أحكم ربط المسمار إلحكام - 1 قم بمحاذاة قاعدة الحامل مع الحامل من أسفل الحامل ثم رّكِ
تثبيت قاعدة الشاشة في مكانها.

۱۳

۲

مالحظة: يمكنك إما استخدام عملة معدنية أو مفك براغي مسطح الرأس صغير لربط المسمار.
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ق كيس البولي إيثيلين الممدَّد - 2 ضع الشاشة على وسادة التعبئة أو على سطح مستٍو بحيث تتجه الشاشة ألسفل. مّزِ
ب الحامل على الجانب الخلفي للشاشة. يمكنك بعد ذلك إخراج الشاشة من رغوة البوليسترين  )EPE(، ورّكِ

الممدَّد 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 

وضعية قائمة على حاملها على سطح مسطح ومستٍو. أِزل لفة الرغوة من الشاشة.

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 20 درجة(.

۲۰
٥
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تغيير اتجاه الشاشة
ارفع الشاشة إلى الموضع األعلى )130 مم(.

۱۳۰مم

مالحظة: قبل إجراء عملية ضبط االرتفاع، تأكد من فك لوح األمان من الحامل.



LCD دليل مستخدم شاشة

- 21 -

تركيب كتيفة التثبيت بالحائط )اختيارية(
 VESA ال تستخدم إال مجموعة أدوات التثبيت بحائط مقاس 100 × 100 المتوافقة مع مواصفات

)جمعية معايير إلكترونيات الفيديو(.
ضع الشاشة على سطح مستٍو بحيث تتجه الشاشة ألسفل.- 1

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

ادفع مشابك القفل للداخل لفصل الحامل عن الشاشة.- 2

فُك الحامل.- 3
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ب كتيفة التثبيت في فتحات التثبيت بالجانب الخلفي للشاشة ثم استخدم البراغي المرفقة بمجموعة - 4 رّكِ
أدوات التثبيت بحائط إلحكام تثبيت الكتيفة في مكانها.

۱۰۰ مم

۱۰۰ مم

مالحظة: لتثبيت الشاشة على الحائط، راجع دليل التركيب المرفق بمجموعة كتيفة التثبيت بالحائط. حجم برغي التثبيت 
المتوافق مع مواصفات M4 :VESA  × 15 مم كحد أدنى.
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إجراء التوصيالت

1۱ ۲ ٤۳ ٥

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

٦

۷

1  كبل الطاقة 
HDMI 2  كبل

DisplayPort 3  كبل
Type-C 4  كبل

5  كبل USB )من A-ذكر إلى B-أنثى(
USB 6  كبل

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

الشاشة جاهزة لالستخدام.

إيقاف تشغيل الطاقة
اضغط على زر التحكم لمدة ثانيتين إليقاف تشغيل الشاشة.

مالحظة: عند ظهور القائمة Main )الرئيسية( في الشاشة، يمكنك أيًضا 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 510 إلى 760 مم )من 20 إلى 30 بوصة(.	 
ثمة إرشاد عام يتمثل في وضع الشاشة بحيث تكون قمتها في مستوى الرؤية أو أسفله قليالً عندما تجلس 	 

في وضعية مريحة.
استخدم إضاءة مالئمة لنوع العمل الذي تجريه.	 
خذ استراحات منتظمة ومتكررة )10 دقائق على األقل( كل نصف ساعة.	 
تأكد من النظر بعيًدا عن الشاشة بشكل دوري والتركيز على جسم بعيد لمدة 20 ثانية على األقل أثناء فترات 	 

االستراحة.
قد تساعد تمارين العينين على تقليل إجهادهما. كرر هذه التمارين كثيًرا. )1( انظر ألعلى وألسفل )2( 	 

ك عينيك في اتجاه قُطري. أدر عينيك ببطء )3( حّرِ
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تحديد مصدر الدخل

ك زر التحكم إلى اليمين- 1  حّرِ
( لدخول قائمة الدخل. ( 

ك زر التحكم إلى المنتصف- 2  حّرِ
( لتحديد مصدر الدخل  (  

 المطلوب. اضغط بعد ذلك على زر التحكم 
لتأكيد اإلجراء.

تحدید خروج

الدخل

DisplayPort

HDMI 1

HDMI 2

Type-C
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العمليات
قائمة التشغيل السريع

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

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

للوصول إلى وظيفة مفتاح التشغيل السريع، أجِر ما يلي:

( لدخول قائمة إزالة الظل	  ك زر التحكم إلى أعلى ) حّرِ
.

ك زر التحكم إلى أعلى/أسفل  حّرِ
( لضبط اإلعداد واضغط على زر التحكم  ( 

لتأكيد اإلجراء.

ضبط خروج

إزالة الظل

۱۰
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( لدخول قائمة وضع الصورة	  ك زر التحكم إلى أسفل ) حّرِ
ك زر التحكم إلى المنتصف  حّرِ
( لتحديد الخيار المطلوب  ( 

 واضغط على زر التحكم 
لتأكيد اإلجراء.

( لدخول قائمة مستوى الصوت .	  ك زر التحكم إلى اليسار ) حّرِ
ك زر التحكم إلى أعلى/أسفل حّرِ   

( لضبط مستوى صوت  (  
 سماعة الرأس واضغط على زر التحكم 

لتأكيد اإلجراء.

( لدخول قائمة الدخل. راجع قسم "تحديد مصدر الدخل".	  ك زر التحكم إلى اليمين ) حّرِ

.) ك زر التحكم إلى اليسار ) مالحظة: إلغالق القائمة، حّرِ

تحدید خروج

وضع الصورة

قیاسى

FPS

RTS/RPG

 أفالم

قراءة

ضبط خروج

مستوى الصوت

٥۰
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دليل مفتاح الوظائف
اضغط على زر التحكم لعرض القائمة الرئيسية.	 

خروج

اإلعدادات

إیقاف تشغیل الطاقة

متعدد المھامأدوات مساعدة لأللعاب

أدوات مساعدة لأللعاب

إعداد

KVM
(متعدد المھام)

خروج
إیقاف تشغیل الطاقة

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

KVM )لوحة المفاتيح والفيديو والماوس(
( لدخول قائمة KVM )لوحة المفاتيح  ك زر التحكم لليسار ) عند ظهور القائمة الرئيسية على الشاشة، حّرِ

والفيديو والماوس(.

تحدید خروج

KVM

KVM سویتش

KVM ُمنشىء

KVM تشغیل

KVM إعادة تعیین

ل USB-B أو Type-C في إعدادات ُمنشىء 	  ل مصدر الدخل المعيَّن لموّصِ سويتش KVM: بّدِ
.KVM

عند وجود العديد من إشارات الدخل المتصلة بالجهاز، سيظهر مربع رسالة على الشاشة بمجرد أن   
.USB Type-C يكتشف النظام إشارة دخل
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KVM

لتبدیل الوحداضغط

للتبديل إلى مصدر دخل USB Type-C, ما عليك سوى الضغط على الزر KVM أو زر التحكم.
ومع ذلك، عند عدم وجود إشارة دخل من مصدر الدخل المحدد حاليًا، سيعود النظام إلى مصدر الدخل المتصل سابقًا.

. مالحظة: سيتم تعطيل هذا الخيار إذا تم تعطيل وظيفة زر KVM   إغالق 

ُمنشىء KVM: هيئ اإلعدادات المتعلقة بوظيفة KVM )لوحة المفاتيح والفيديو والماوس(.	 
 USB أوالً، ثم تابع عملية اتصال USB Type-B ل عيِّن مصدر الدخل المطلوب ربطه بموّصِ  

.Type-C

Select USB-B Display

HDMI 1

HDMI2

DisplayPort

Type-C

تحدید إدخال

Select TYPE-C Display

HDMI 1

HDMI2

DisplayPort

Type-C

تحدید إدخال

 USB-B تحدید عرض  TYPE-C تحدید عرض

 "TYPE-C فسيتم تعطيل خيار القائمة "عرض ،Type-C على "USB-B مالحظة: إذا عيَّنت إعداد "عرض
تلقائيًا. وستظهر بعدئٍذ حالة KVM في صفحة ُمنشىء KVM كما هو موضح أدناه.

KVM Status

USB-B : Type-C

Type-C : N/A 

لها.	  ن وظيفة الزر KVM أو عّطِ تشغيل/إيقاف تشغيل KVM: مّكِ
 USB وبمجرد أن يكتشف النظام إشارة دخل .KVM حدد الخيار تشغيل لتمكين وظيفة الزر √

Type-C، سيظهر مربع رسالة على الشاشة. 
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KVM

لتبدیل الوحداضغط

.USB Type-C أو زر التحكم للتبديل إلى مصدر الدخل KVM اضغط على الزر
مالحظة: عندما تكون وظيفة الزر KVM ممكَّنة، سيتم عرض تشغيل KVM على اللوحة اليسرى.

.KVM حدد الخيار إغالق لتعطيل وظيفة الزر √
مالحظة: عندما تكون وظيفة الزر KVM معطَّلة، سيتم عرض إغالق KVM على اللوحة اليسرى.

إعادة تعيين KVM: استعد إعدادات KVM االفتراضية.	 
.USB Type-B باتصال HDMI 1 يرتبط مصدر الدخل √

 .USB Type- C باتصال USB Type-C يرتبط مصدر الدخل √
√ وظيفة تشغيل/إيقاف تشغيل KVM: معيَّنة على  تشغيل.

أدوات مساعدة لأللعاب
( لدخول قائمة أدوات مساعدة لأللعاب.	  ك زر التحكم إلى اليمين ) عند ظهور القائمة الرئيسية على الشاشة، حّرِ

تحدید خروج

أدوات مساعدة لأللعاب

GAME معلومات 

محاذاة الشاشة

نقطة التقاطع

لوحة التحكم

میقاتى األلعاب

عداد األلعاب

معدل التحدیث

موقع عرض المعلومات

إغالق

عد تصاعدى

Eagle Eyeعد تنازلى
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معلومات GAME: هيئ اإلعدادات المتعلقة بألعاب FPS )التصويب 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.

60

00:00

00

144

004
5

نقطة التقاطع: حدد نوع الشعيرات المتصالبة المناسبة لبيئة األلعاب. فهي تجعل التصويب أسهل بكثير.	 
Eagle Eye )عين الصقر(: كبِّر منطقة معينة بالشاشة.	 
لوحة التحكم: هيئ إعدادات لوحة التحكم.	 

تحدید خروج

أدوات مساعدة لأللعاب

درجة حرارة المعالج

تردد المعالج

سرعة مروحة المعالج

معدل استخدام المعالج

درجة حرارة الجرافیك

تردد معالج الجرافیك

سرعة مروحة الجرافیك

GAME معلومات

محاذاة الشاشة

نقطة التقاطع

لوحة التحكم

تشغیل

إغالق

Eagle Eyeموقع لوحة التحكم
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ن الوظيفة، ثم حدد الخيار أو الخيارات المطلوب عرضها على الشاشة. √ تشغيل: مّكِ
ل الوظيفة. √ إغالق: عّطِ

√ موقع لوحة التحكم: حدد موقع معلومات لوحة التحكم المطلوب عرضها على الشاشة. عند 
اكتمال تهيئة لوحة التحكم، ستنقل بيانات النظام إلى SOC عبر منفذ USB وتعرض قيمة 

الوظيفة أو الوظائف المحددة على الشاشة.

AORUSمعدل DPI للماوس 

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

سرعة مروحة الجرافیك
استخدام الجرافیك 

درجة حرارة المعالج

مالحظة: تأكد من صحة توصيل كبل USB بمنفذ USB الصاعد في الشاشة ومنفذ USB في الكمبيوتر.
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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تهيئة إعدادات الجهاز
( لدخول قائمة اإلعدادات. ك زر التحكم إلى أعلى ) عند ظهور القائمة الرئيسية على الشاشة، حّرِ

مالحظة: استخدم زر التحكم للتنقل عبر القائمة وإجراء عمليات ضبط.

خروج

تحریك/ضبط

إدخال/تأكید

دلیل األزرار

األلعاب
هيئ اإلعدادات المتعلقة باأللعاب.

خروج

تحریك/ضبط

إدخال/تأكید

وضع الصورة قیاسى

الوضوح إزالة الظل مثبت التصویب زمن االستجابة للحركة
التوازن

معدل التحدیث
AMD FreeSync

Premium
۱٤٤۰x۲٥٦۰ ۱۰ إغالق ٦۰ ھرتز   تشغیل

األلعاب

الصورة

العرض

النظام

PIP/PBP

اللغة

إعادة ضبط الكل

مثبت التصویب

إزالة الظل

وضوح فائق

وضع العرض

زمن االستجابة للحركة

AMD FreeSync Premium

حفظ اإلعدادات
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الوصفالعنصر
يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى تقليل الضبابية الناتجة من الحركة في األلعاب سريعة مثبت التصويب

الحركة.
مالحظة: ال تتوفر هذه الوظيفة في الحاالت التالية:

عندما يكون إعداد التردد أقل من 100 هرتز.	 
عندما تكون وظيفة FreeSync نشطة.	 

ضبط سطوع المناطق السوداء.إزالة الظل

زيادة حدة الصور منخفضة الدقة.وضوح فائق

تحديد نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها.وضع العرض
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.
.PIP/ PBPو FreeSync مالحظة: ال يتوافق هذا الخيار مع وظيفتي

زمن االستجابة 
للحركة

.LCD تحسين زمن استجابة شاشة

 AMD FreeSync
Premium

يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى التخلص من تأخر استجابة الشاشة وتمزق المحتوى 
المعروض أثناء تشغيل ألعاب.
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الصورة
تهيئة اإلعدادات المتعلقة بالصورة.

خروج

تحریك/ضبط

إدخال/تأكید

وضع الصورة قیاسى

SDR السطوع التباین الدقة جاما درجة حرارة اللون
۸٥ ٥۰ ٥ إغالق عادى

األلعاب

الصورة

العرض

النظام

PIP/PBP

اللغة

إعادة ضبط الكل

حفظ اإلعدادات

۸٥

السطوع

التباین

حیویة اللون

الدقة

جاما

درجة حرارة اللون

FPS

قیاسى

RTS/RPG

أفالم

قراءة

sRGB

تخصیص ۱

6 axis Color

الوصفالعنصر
لتحرير مستندات أو تصفح مواقع ويب.قياسي

FPS.)التصويب من منظور الشخص األول( FPS لتشغيل ألعاب

RTS/RPG.)تقمص األدوار( RPG أو )استراتيجية الوقت الفعلي( RTS لتشغيل ألعاب

لمشاهدة أفالم.أفالم

لعرض مستندات.قراءة

sRGB.لعرض صور ورسومات في الكمبيوتر

إعدادات وضع الصورة المخصصة. تخصيص 1

إعدادات وضع الصورة المخصصة.تخصيص 2

إعدادات وضع الصورة المخصصة.تخصيص 3

 TÜV Rheinland Low Blue Light مالحظة: تستخدم الشاشة لوحة منخفضة الضوء األزرق وتتوافق مع
Hardware Solution في وضع إعادة تعيين إعدادات المصنع/اإلعدادات االفتراضية )السطوع: 70، التباين: 

50، درجة حرارة اللون المرتبطة )CCT(: 6500، الوضع المضبوطة مسبقًا: الوضع القياسي(.
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العرض
هيئ اإلعدادات المتعلقة بشاشة العرض.

خروج

تحریك/ضبط

إدخال/تأكید

وضع الصورة قیاسى

SDR السطوع التباین الدقة جاما درجة حرارة اللون
۸٥ ٥۰ ٥ إغالق عادى

األلعاب

الصورة

العرض

النظام

PIP/PBP

اللغة

إعادة ضبط الكل

حفظ اإلعدادات

HDMI 1

HDMI 2

Type-C

DisplayPortRGB  نطاق ألوان

مدخالت

تجاوز إطار الشاشة

كسر السرعة

الوصفالعنصر
تحديد مصدر الدخل.مدخالت

نه الستخدام معدل تحديث أعلى.كسر السرعة مّكِ
مالحظة: عندما تكون ميزة كسر السرعة ممكَّنة.

قد تتعرض الشاشة الرتعاش أو تأثيرات سلبية أخرى قد تحدث بسبب التهيئة اإلجمالية 
للنظام، ومن الممكن أن تُعزى أيًضا إلى مواصفات لوحة الشاشة.
يمكن تقليل مثل تلك التأثيرات من خالل تعيين معدل تحديث أقل.

نطاق ألوان  
RGB

حدد إعداًدا مناسبًا لنطاق RGB أو دع الشاشة تكتشفه تلقائيًا.

تجاوز إطار 
الشاشة

يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى تكبير صورة الدخل قليالً إلخفاء الحواف األبعد للصورة.
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PIP/PBP
تهيئة اإلعدادات المتعلقة بالصورة المتعددة.

خروج

تحریك/ضبط

إدخال/تأكید

وضع الصورة قیاسى

SDR السطوع التباین الدقة جاما درجة حرارة اللون
۸٥ ٥۰ ٥ جاما ۳ عادى

األلعاب

الصورة

العرض

PIP/PBP

النظام

اللغة

إعادة ضبط الكل

حفظ اإلعدادات

إغالق

PIP

PBP

الوصفالعنصر
تعطيل وظيفة PIP/PBP.إغالق

PIP.)تقسيم الشاشة إلى جزأين )النافذة الرئيسية والنافذة المدَرجة
المصدر: تغيير مصدر دخل النافذة المدَرجة.	 
حجم PIP: ضبط حجم الشاشة المدَرجة.	 
الموقع: تحريك موضع النافذة المدَرجة.	 
تبديل الشاشة: التبديل بين النافذتين.	 
تبديل الصوت: تحديد مصدر الصوت الذي تريد سماع الصوت منه.	 

PBP.)عرض شاشة مقسومة 1×1 )نافذة يمنى وأخرى يسرى
المصدر: تغيير مصدر دخل النافذة اليمنى.	 
تبديل الشاشة: التبديل بين النافذتين.	 
تبديل الصوت: تحديد مصدر الصوت الذي تريد سماع الصوت منه.	 
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النظام
تهيئة اإلعدادات المتعلقة بالنظام.

خروج

تحریك/ضبط

إدخال/تأكید

وضع الصورة قیاسى

SDR السطوع التباین الدقة جاما درجة حرارة اللون
۸٥ ٥۰ ٥ إغالق عادى

األلعاب

الصورة

العرض

PIP/PBP

النظام

اللغة

إعادة ضبط الكل

حفظ اإلعدادات

مستوى الصوت

إعدادات OSDصامت

الصوت

تبدیل سریع

إعدادات أخرى

الوصفالعنصر
تهيئة إعدادات سماعة الرأس.الصوت

مستوى الصوت: ضبط مستوى الصوت.	 
صامت: تعطيل وظيفة كتم الصوت أو تمكينها.	 

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

معروضة على الشاشة.
 	.OSD ضبط شفافية قائمة :OSD شفافية

OSD إعدادات
)تتمة(

 	.OSD يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى عدم السماح بضبط قائمة :OSD قفل
مالحظة: لتعطيل وظيفة قفل OSD، اضغط على مفتاح التحكم.

عند ظهور الرسالة على الشاشة، حدد نعم لتأكيد اإلجراء.

 

نعم 

ترید تأكيھلمقفل،الزر
قفلإلغاء
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الوصفالعنصر

تعيين وظيفة مفاتيح التشغيل السريع.تبديل سريع
الخيارات المتوفرة: مثبت التصويب وإزالة الظل وضوء أزرق خفيف ومستوى الصوت 

والدخل والتباين والسطوع ووضع الصورة.
في ما يلي اإلعداد االفتراضي لمفاتيح التشغيل السريع:

(: إزالة الظل أعلى )
(: وضع الصورة  أسفل )

(: الدخل يمين )
(: مستوى الصوت يسار )

إشعارات الوضوح: يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى ظهور رسالة الدقة الحالية على 	 إعدادات أخرى
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.
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اللغة

خروج

تحریك/ضبط

 إدخال/تأكید

وضع الصورة قیاسى

SDR السطوع التباین الدقة جاما درجة حرارة اللون
۸٥ ٥۰ ٥ إغالق عادى

األلعاب

الصورة

العرض

PIP/PBP

النظام

اللغة

إعادة ضبط الكل

حفظ اإلعدادات

繁中

English

简中

Deutsch

Français

日本語

Pусский

الوصفالعنصر
تحديد لغة متوفرة لقائمة OSD.اللغة



LCD دليل مستخدم شاشة

- 42 -

حفظ اإلعدادات
حفظ كل البيانات.

خروج

تحریك/ضبط

إدخال/تأكید

وضع الصورة قیاسى

SDR السطوع التباین الدقة جاما درجة حرارة اللون
۸٥ ٥۰ ٥ إغالق عادى

األلعاب

الصورة

العرض

PIP/PBP

النظام

اللغة

إعادة ضبط الكل

حفظ اإلعدادات

حفظ

اإلعدادات۲تحمیل

اإلعدادات۱

اإلعدادات۳

الوصفالعنصر
بعد تحديده، سيظهر الخياران حفظ وتحميل ليختار المستخدم أحدهما.اإلعدادات1

بعد تحديده، سيظهر الخياران حفظ وتحميل ليختار المستخدم أحدهما.اإلعدادات2

بعد تحديده، سيظهر الخياران حفظ وتحميل ليختار المستخدم أحدهما.اإلعدادات3
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إعادة ضبط الكل
إعادة الشاشة إلى إعدادات المصنع االفتراضية.

خروج

تحریك/ضبط

إدخال/تأكید

وضع الصورة قیاسى

SDR السطوع التباین الدقة جاما درجة حرارة اللون
۸٥ ٥۰ ٥ إغالق عادى

األلعاب

الصورة

العرض

PIP/PBP

النظام

اللغة

إعادة ضبط الكل

حفظ اإلعدادات
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المالحق
المواصفات

المواصفاتالعنصر
32 بوصةحجم اللوحة

9:16نسبة العرض إلى االرتفاع
x 2560 1440الوضوح

165Hzمعدل التحديث
30000 ساعة )حد أدنى(عمر لمبة بيان الحالة

)H( x 0.273)V(0.273المسافة بين وحدات البكسل
350 نت )نموذجي( / 400 نت )الذروة(السطوع

1000 :1 )نموذجي(نسبة التباين
16.7 مليون )8 بت(عمق األلوان

)H( x 392.688)V(698.112مساحة العرض النشط
)H(/178°)V(°178زاوية المشاهدة

165Hz~48التردد
2x HDMI 2.0	 أطراف الدخل/الخرج

1x DP 1.4  	
عدد 1 منفذ سماعة رأس	 
 	 5(  Type-C عدد 1 منفذ

فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 
أمبير، 12 فولت/1.5 

أمبير، 15 فولت/1 أمبير(

 	 5(  USB3.0 عدد 3 منافذ
فولت/1.5 أمبير لتنزيل البيانات(

عدد 1 منفذ USB صاعد	 

تيار متردد من 100 إلى 240 فولت عند 50\60 هرتزإمداد الطاقة
التشغيل: 120 وات )حد أقصى(	 استهالك الطاقة

 	0.5W :االستعداد
 	0.3W :إيقاف التشغيل

715 × 584 × 244 مم )بالحامل(األبعاد )عرض × ارتفاع × عمق(
10.2 كجم )صاٍف(الوزن

من 0 إلى 40 درجة مئويةنطاق درجة الحرارة )التشغيل(
مالحظة: المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
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قائمة التوقيتات المدعومة

الدقة العالية الرباعية المنفذ
)QHD(

الدقة العالية الرباعية المنفذ
)QHD(

HDMI640x480@60HzDP640x480@60Hz
640x480@75Hz640x480@75Hz
720x480@60Hz720x480@60Hz
800x600@60Hz800x600@60Hz
800x600@75Hz800x600@75Hz

1024x768@60Hz1024x768@60Hz
1024x768@75Hz1024x768@75Hz
1280x720@60Hz1280x720@60Hz

1280x720@120Hz1280x720@120Hz
1920x1080@60Hz1920x1080@60Hz

 1920x1080@120Hz 1920x1080@120Hz
1920x1080@144Hz1920x1080@144Hz

2560x1440@60Hz2560x1440@60Hz
2560x1440@120Hz2560x1440@120Hz
2560x1440@144Hz2560x1440@144Hz

2560x1440@165Hz
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استكشاف األخطاء وإصالحها

الحل المحتمل )الحلول المحتملة(المشكلة
تأكد من صحة توصيل كبل الطاقة بمصدر الطاقة والشاشة.	 عدم وجود طاقة

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 25 أو 34.	 

الصورة ال تمأل 
الشاشة بالكامل

ب إعداًدا مختلفًا في وضع العرض )نسبة العرض إلى االرتفاع(. 	  جّرِ
راجع صفحة 36.

تأكد من صحة توصيل كبل إشارة الدخل.	 األلوان مشوهة
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 27 أو 36.	 
تحقق من اإلعداد Audio Source )مصدر 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
عندما تصبح الشاشة متسخة، أجِر الخطوات التالية لتنظيفها:

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.	 

USB مالحظات على الشحن عبر
ع موصَّالً بكمبيوتر، ال يمكن  ال تتوافق األجهزة التالية مع BC 1.2 في وضع CDP. عندما يكون الموّزِ

.USB شحن األجهزة التالية باستخدام كبل

PID/VIDالجهازالبائع
AppleIPadPID_129A/VID_05AC

SamsungGalaxy Tab2 10.1PID_6860/VID_04E8
SamsungGALAXY TabProPID_6860/VID_04E8

GIGABYTE معلومات خدمة
لالطالع على مزيد من معلومات الخدمة، الرجاء زيارة موقع GIGABYTE الرسمي على الويب: 

/https://www.gigabyte.com

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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