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الدليل ھذا حول
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.للمعلومات فقدان أو للجھاز ضرر حدوث إلى يؤدي قد اإلرشادات اتباع فشل أن إلى الطريقة بھذه الموضحة النصوص تشير:تنبيه

.مھمة إضافية معلومات الطريقة بھذه الموضح النص يوفر:مالحظة
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المنتج ميزات١

HP شركة من LCD شاشات
)TFT (الرقيقة الترانزستور شرائح بتقنية عرض وشاشة نشطة مصفوفة على HP شركة من) البلورية العرض شاشة (LCD شاشات تحتوي
:التالية بالميزات تتمتع

كبيرة قطرية مساحة ذات عرض شاشة●

:الرسومات لدقة األقصى الحد●

ھرتز ٦٠ بتردد ٧٦٨ × ١٣٦٦: 1910m الطراز◦

ھرتز ٦٠ بتردد ٩٠٠ × ١٦٠٠: 2010f الطراز◦

ھرتز ٦٠ بتردد ٩٠٠ × ١٦٠٠: 2010i الطراز◦

ھرتز ٦٠ بتردد ٩٠٠ × ١٦٠٠: 2010m الطراز◦

ھرتز ٦٠ بتردد ١٠٨٠ × ١٩٢٠: 2210i الطراز◦

ھرتز ٦٠ بتردد ١٠٨٠ × ١٩٢٠: 2210m الطراز◦

ھرتز ٦٠٠ بتردد ١٠٨٠ × ١٩٢٠: 2310i الطراز◦

ھرتز ٦٠ بتردد ١٠٨٠ × ١٩٢٠: 2310m الطراز◦

ھرتز ٦٠ بتردد ١٠٨٠ × ١٩٢٠: 2510i الطراز◦

ھرتز ٦٠ بتردد ١٠٨٠ × ١٩٢٠: 2710m الطراز◦

األقل الدقة لمستويات بالكامل الشاشة عرض دعم إلى باإلضافة◦

تناظرية VGA إشارة●

رقمية DVI إشارة●

)محددة ُطرز) (HDMI (الوضوح عالية المتعددة الوسائط واجھة●

المتطورة والرسومات باأللعاب لالستمتاع أفضل بيئة وتوفير سريع استجابة وقت●

اآلخر الجانب إلى الشاشة جوانب أحد من التحرك أثناء أو الوقوف أو الجلوس وضع من الرؤية سھولة●

تظليل تأثيرات على للحصول األبيض اللون من سطوًعا أكثر ودرجات األسود اللون من قتامة أكثر درجات لتوفير ديناميكية تباين نسبة●
األفالم مشاھدة أو األلعاب ممارسة أثناء رائعة

اإلمالة ضبط●

الشاشة تدوير ضبط●

١ المنتج ميزات   ١ الفصل



ومرنة، متنوعة تثبيت حلول توفير بھدف) VESA (الفيديو إلكترونيات معايير جمعية مقاييس مع متوافقة تثبيت وثقوب للفك قابلة قاعدة●
الحائط على التثبيت ذلك في بما

)منفصل بشكٍل األمان كبل ُيباع (القفل أمان لكبل األمان قفل فتحة●

تستخدمه الذي الكمبيوتر نظام قبل من مدعمة كانت إذا والتشغيل التوصيل إمكانية●

أو) اإلنجليزية اللغة (English اختر (الشاشة أداء وتحسين اإلعداد لسھولة) OSD (الشاشة على تظھر التي التعديالت ميزة●
Simplified Chinese) المبسطة الصينية (أو Traditional Chinese) التقليدية الصينية (أو French) أو) الفرنسية German

Brazilianأو) اليابانية (Japanese أو) الھولندية (Dutch أو) اإلسبانية (Spanish أو) اإليطالية (Italian أو) األلمانية(
Portuguese) البرازيلية البرتغالية((

ألسفل متجھة مدمجة، استريو صوت مكبرات●

المفاتيح لوحة تخزين●

الطاقة استھالك توفير في للمساعدة الطاقة توفير بميزة التمتع●

السريع العرض إعدادات عرض●

●HDCP) العالي الترددي النطاق ذي الرقمي المحتوى حماية (إدخاالت على DVI وHDMI) محددة ُطرز(

:يلي ما على المساعدة واألدوات التشغيل برامج قرص يشتمل●

التشغيل برامج◦

التلقائي الضبط برنامج◦

مستندات◦

HP شركة من LCD شاشات ٢



والصيانة للسالمة اإلرشادية الخطوط٢

للسالمة مھمة معلومات
من لمزيٍد. الشاشة لھذه المالئمة المصادر وتوصيالت الطاقة كبل سوى تستخدم ال آخر، كبل استخدام حال في. الشاشة مع ُمرفق الطاقة كبل

الشاشة إعداد في" الطاقة كبل توصيل "قسم إلى الرجوع ُيرجى الشاشة، مع لالستخدام الُمعد الصحيح الطاقة كبل حول المعلومات
.٦ صفحة في

:الجھاز تلف أو كھربائية لصدمة التعرض مخاطر من للحد!تحذير

.السالمة ميزات من جًدا مھمة ميزة األرضي القابس يعتبر. الطاقة بكبل التأريض خاصية تعطيل تجنب• 

.بسھولة دائًما إليه الوصول يمكن مؤرض مقبس في الطاقة كبل بتوصيل قم• 

.الكھرباء مقبس عن الطاقة كبل فصل خالل من المنتج عن الطاقة بفصل قم• 

السلك تجذب ال. فيھا يتعثر أو قصد دون أحد عليھا يضغط ال حتى بتنظيمھا قم. الطاقة كبالت أو أسالك على شيء أي تضع ال السالمة، لدواعي
.القابس من الكبل أمسك الكھربائي، التيار مأخذ من الفصل عند. الكبل أو

الصحية والعادات والوضعية واإلعداد التركيب وضع الدليل يصف إذ ،والراحة األمان دليل اقرأ خطيرة، إصابات ألي التعرض مخاطر لتقليل
الدليل على الحصول ويمكن ھذا. والميكانيكية الكھربائية السالمة بشأن مھمة معلومات يوفر كما الكمبيوتر، لمستخدمي المالئمة العمل وعادات

.الشاشة مع مرفًقا كان إذا الوثائق، قرص من أو/و http://www.hp.com/ergo على الويب شبكة خالل من

العرض شاشة مثل (الطرفية واألجھزة الكمبيوتر بجھاز الخاصة الطاقة كبالت كافة بتوصيل قم الكمبيوتر، وجھاز الشاشة لحماية:تنبيه
توفر ال). UPS (بالطاقة متواصل إمداد مصدر أو كھربي مشترك مثل المفاجئ التيار ارتفاع من حماية بجھاز) الضوئية والماسحة والطابعة

ھذه يوفر أنه إلى به الخاصة البيانات بطاقة تشير كھربي مشترك استخدام يجب التيار؛ ارتفاع ضد الحماية خاصية الكھربية المشتركات كافة
فشل حالة في األجھزة استبدال لك يتاح بحيث التلف عن التعويض نظام له المصنعة الشركة تتبع الذي الكھربي المشترك استخدم. الخاصية
.التيار ارتفاع ضد الحماية

.HP من LCD لشاشة المناسب الدعم لتوفير الصحيح الحجم ذي المالئم األثاث استخدام على احرص

أو المكاتب أو األرفف أو الكتب خزائن أو المالبس خزائن على مالئمة غير بصورة الموضوعة LCD شاشات أن إلى اإلشارة تجدر!تحذير
.شخصية إصابات وقوع في وتتسبب تسقط قد العربات أو الصناديق أو الصوت مكبرات

.بھا التعثر أو انتزاعھا أو سحبھا يمكن ال بحيث LCD بشاشة المتصلة واألسالك الكبالت جميع توجيه عند الحرص ينبغي

٣ والصيانة للسالمة اإلرشادية الخطوط   ٢ الفصل

http://www.hp.com/ergo
http://www.hp.com/ergo


السالمة احتياطات
.للشاشة الخلفية البطاقة/البيانات بطاقة في إليه مشار ھو كما ھذه، العرض شاشة مع متوافقة وتوصيلة طاقة مصدر فقط استخدم●

إجمالي أن من وتأكد الكھربائي، التيار لمقبس التيار شدة قدرة يتجاوز ال بالمقبس المتصلة للمنتجات التيار شدة قدرة إجمالي أن من تأكد●
قدرة على للتعرف الطاقة بيانات بطاقة راجع. الطاقة لكبل بالنسبة التيار شدة يتجاوز ال الطاقة بكبل المتصلة للمنتجات التيار شدة قدرة
.جھاز لكل) A أو Amps (التيار شدة

مأخذ من وجذبه بإحكام القابس إمساك خالل من الشاشة بفصل قم. بسھولة إليه الوصول يمكن طاقة مقبس من بالقرب الشاشة بوضع قم●
.الكبل شد طريق عن العرض شاشة فصل على مطلًقا تقدم ال. التيار

.فوقه المشي عدم ويجب. الطاقة كبل فوق متعلقات أية تترك ال●

السالمة احتياطات ٤



الصيانة إرشادات
:عمرھا وإطالة الشاشة أداء لتحسين

.التشغيل إرشادات في المشمولة تلك التحكم عناصر ضبط فقط عليك. بنفسك المنتج إصالح محاولة أو الشاشة صندوق فتح على تقدم ال●
موفر أو البائع، أو ،HP لشركة المعتمد بالموزع فاتصل تلفھا، أو األرض على سقوطھا حالة في أو الصحيح بالشكل الشاشة تعمل لم إذا

.الخدمة

.للشاشة الخلفية البطاقة/البيانات بطاقة في إليه مشار ھو كما ھذه، العرض شاشة مع متوافقين وتوصيلة طاقة مصدر فقط استخدم●

شدة قدرة إجمالي وأن الكھرباء، لمأخذ التيار شدة قدرة يتجاوز ال التيار بمأخذ المتصلة للمنتجات التيار شدة قدرة إجمالي أن من تأكد●
)A أو AMP (التيار شدة قدرة على للتعرف الطاقة بيانات بطاقة راجع. للكبل التيار شدة قدرة يتجاوز ال بالكبل المتصلة للمنتجات التيار
.جھاز لكل

من وجذبه بإحكام القابس إمساك خالل من الشاشة بفصل قم. بسھولة إليه الوصول يمكنك تيار مأخذ من بالقرب العرض شاشة بتركيب قم●
.الكبل شد طريق عن العرض شاشة فصل على مطلًقا تقدم ال. التيار مأخذ

برنامج استخدام خالل من كبير بشكل للشاشة المتوقع العمر متوسط زيادة يمكنك. استخدامھا عدم حالة في الشاشة تشغيل إيقاف يجب●
.استخدامھا عدم حالة في الشاشة تشغيل إيقاف أو التوقف شاشة

دفع على مطلًقا تقدم ال. سدھا أو الفتحات ھذه تغطية يتم أال يجب لذا. فقط للتھوية مخصصة الشاشة بصندوق الموجودة والفتحات المنافذ●
.األخرى الفتحات أو الشاشة صندوق منافذ في نوع أي من أشياء

.ثابت غير سطح على وضعھا أو الشاشة سقوط تجنب●

.فوقه المشي عدم ويجب. الطاقة كبل فوق متعلقات أية تترك ال●

.الرطوبة أو الحرارة، أو الزائد، الضوء عن بعيًدا التھوية، جيد مكان في الشاشة ضع●

.الكسر أو التشوه أو للخدش تعرضه لتجنب ناعم سطح على ألسفل الشاشة وجه بإمالة تقوم أن يجب الشاشة، قاعدة فّك عند●

الشاشة تنظيف

.والكمبيوتر الشاشة تشغيل بإيقاف قم.١

.الحائط على الطاقة مصدر مقبس من الشاشة افصل.٢

.بالمياه ُمبللة نظيفة قماش قطعة باستخدام الشاشة من البالستيكية األجزاء بتنظيف قم.٣

.االستاتيكية الكھربائية للشحنات مضاد شاشة منظف باستخدام العرض شاشة بتنظيف قم.٤

الكيميائية المواد ھذه أن ذلك. العرض شاشة أو الشاشة لتنظيف أخرى طيارة مواد أية أو النشادر، أو المخفف، أو البنزين، تستخدم ال:تنبيه
.العرض شاشة وكذا الشاشة لصندوق الخارجية الطبقة تلف في تتسبب أن يمكن

الشاشة شحن

.شحنھا أو الشاشة نقل تريد كنت إذا بعد فيما إليه تحتاج فقد. تخزين مكان في األصلي التعبئة بصندوق احتفظ

:للشحن الشاشة لتجھيز

.الشاشة عن والصوت والفيديو الطاقة كبالت افصل.١

.الحماية يوفر ناعم، سطح على الشاشة قاعدة ضع.٢

تصبح حتى الشاشة طي ليتم لألمام، الشاشة ادفع ثم الشاشة، من الخلفي بالجزء يربطھا الذي الجزء عند يديك بإحدى القاعدة أمسك.٣
.الحماية يوفر ناعم سطح على وذلك مستوية،

.األصلي التعبئة صندوق في والقاعدة الشاشة ضع.٤

٥ والصيانة للسالمة اإلرشادية الخطوط   ٢ الفصل



الشاشة إعداد٣

التعبئة صندوق من الشاشة إخراج
.ما مكان في التغليف صندوق بحفظ قم. المحتويات كافة وجود من وتأكد. الصندوق من الشاشة بإخراج قم.١

.به المتصلة األجھزة وكافة الكمبيوتر جھاز تشغيل بإيقاف قم.٢

.الفصل ھذا في" الشاشة تثبيت "راجع. الحائط على أم المكتب سطح على الشاشة تثبيت سيتم كان إذا ما حدد.٣

.للتثبيت تجھيزھا أثناء عليه الشاشة لوضع ومحمي وناعم مستٍو سطح استخدام عليك يجب. الشاشة لتجميع مستٍو سطح بتجھيز قم.٤

.الكبالت بعض لتثبيت مستقيم برأس عادي مفك استخدام يلزمك. الحائط على للتثبيت الشاشة لتجھيز صليبة مفك استخدام يلزمك.٥

الشاشة تثبيت
بتوصيل قم. الكمبيوتر جھاز من بالقرب التھوية وجيد مالئم مكان في الشاشة ضع. حائط على تثبيتھا أو مكتب سطح على الشاشة تثبيت يمكنك
.تثبيتھا من االنتھاء بعد الشاشة كبالت

اإلطار يسبب قد حيث الشاشة لوضع المالئم المكان في التفكير المستخدم على يجب المصقولة، اإلطارات ذات الشاشات إلى بالنسبة:مالحظة
.الالمعة واألسطح المحيط للضوء نتيجة مزعجة انعكاسات

التعبئة صندوق من الشاشة إخراج ٦



المكتب سطح على لالستخدام الشاشة إعداد

على متدلًيا الدعم عمود يكون وبحيث ألسفل وجھھا يكون بحيث الحماية يوفر ناعم، مستٍو، مكتب أو طاولة سطح على العرض شاشة ضع.١
.الحافة

.بالشاشة الضرر إلحاق إلى ذلك يؤدي قد حيث للضغط تعريضھا أو LCD شاشة لمس تجنب. للكسر قابلة الشاشة:تنبيه

الشاشة فرد  ١-٣ شكل

.المطلوب الوضع إلى فردھا يتم أن إلى الشاشة من العلوي الجزء وارفع بالشاشة، اتصالھا موضع من بالقرب يديك بإحدى القاعدة أمسك.٢

الشاشة فرد  ٢-٣ شكل

٧ الشاشة إعداد   ٣ الفصل



.وثابت مستٍو سطح على ضعھا ثم القائم الوضع إلى الشاشة ارفع.٣

القائم الوضع في الشاشة  ٣-٣ شكل

الحائط على للتثبيت الشاشة تجھيز

.الحائط على التثبيت وحدة ثبات من تحقق.١

تثبيت قبل وآمن جيد بشكل بالحائط التثبيت أداة تركيب من تأكد الجھاز، تلف أو لإلصابة األشخاص تعرض مخاطر من للحد!تحذير
.الشاشة وزن لتحمل مالءمتھا مدى من وتأكد الحائط على التثبيت وحدة مع المرفقة التعليمات راجع. الشاشة

.الشاشة عن أخرى كبالت وأية الطاقة كبل بفصل قم.٢

.الحماية يوفر مستٍو، سطح على الشاشة وجه ضع.٣

.بالشاشة الشاشة قاعدة تربط التي األربعة المسامير فك.٤

الشاشة في القاعدة ُتثبت التي المسامير موقع  ٤-٣ شكل

الشاشة تثبيت ٨



.الشاشة أسفل عن بعيًدا القاعدة حرك.٥

الشاشة عن بعيًدا القاعدة تحريك  ٥-٣ شكل

.لفكھا اللوحة قاعدة عند معدنية عملة استخدم. الشاشة خلف الموجودة المربعة اللوحة فك.٦

الشاشة من الخلفي الجزء من اللوحة فك  ٦-٣ شكل

٩ الشاشة إعداد   ٣ الفصل



من الخلفي بالجزء أخرى تثبيت وحدة أية أو المتحرك الذراع تربط التي للمسامير مخصصة الثقوب ھذه. ملولبة ثقوب أربعة ستظھر.٧
.الشاشة

الحائط على التثبيت وحدة لربط الملولبة الثقوب  ٧-٣ شكل

.بأمان الشاشة تركيب لضمان التثبيت أداة مع المرفقة اإلرشادات اتبع.٨

.المسطحة الشاشات لتثبيت VESA معايير مع للوحة الخلفي الجزء في الموجودة الملولبة السنون ذات األربعة التثبيت ثقوب تتوافق

.أخرى تثبيت وحدة أي أو متحرك ذراع بربط قم.٩

الشاشة كبالت توصيل
HDMI كبل أو) رقمي (DVI-D كبل أو) تناظري (VGA كبل توصيل

بطاقة لديك تكون أن يجب ،DVI كبل الستخدام. الكمبيوتر بجھاز الشاشة لتوصيل HDMI كبل أو DVI-D كبل أو VGA فيديو كبل استخدم
التيار عن وفصلھما والشاشة الكمبيوتر تشغيل إيقاف من تأكد. الشاشة من الخلفي الجزء في الموصالت تقع. DVI مع متوافقة رسومات
.الكھربائي

)محددة ُطرز مع متوفر (VGA كبل لتوصيل.١

.بالكمبيوتر الموجود VGA فيديو توصيل بمنفذ اآلخر الطرف وتوصيل للشاشة الخلفي بالجزء VGA فيديو كبل طرفي أحد بتوصيل قم

الشاشة كبالت توصيل ١٠



)محددة ُطرز مع متوفر (DVI-D كبل لتوصيل.٢

الموجود DVI-D فيديو توصيل بمنفذ اآلخر الطرف وتوصيل للشاشة الخلفي بالجزء DVI-D فيديو كبل طرفي أحد بتوصيل قم
يتم. الكمبيوتر جھاز على مثبتة أو مدمجة إما DVI مع المتوافقة الرسومات بطاقة كانت إذا إال الكبل ھذا استخدام يمكنك ال. بالكمبيوتر

.والكبل بالشاشة الخاص DVI-D موصل إرفاق

الموصل أماكن تختلف قد - DVI-D أو VGA كبل توصيل  ٨-٣ شكل

بتحويل DVI أو VGA إشارة تقوم حيث منفصلة صوت وصلة استخدام إلى ستحتاج ،DVI أو VGA إشارة استخدام عند:مالحظة
.الصوت بيانات ُتحول وال فقط الفيديو بيانات

)محددة ُطرز مع متوفر (HDMI كبل توصيل.٣

موصل باستخدام الكمبيوتر بجھاز اآلخر الطرف وتوصيل للشاشة الخلفي بالجزء) متوفر غير (HDMI كبل طرفي أحد بتوصيل قم
HDMI.

HDMI كبل توصيل  ٩-٣ شكل

)HDCP (العالي الترددي النطاق ذي الرقمي المحتوى حماية
تشغيل أجھزة مثل المصادر من العديد في الوضوح عالي المحتوى يتوفر. عالية دقة ذي محتوى تلقي ويمكنھا ،HDCP نظام الشاشة تدعم

ذات صوًرا أو فارغة شاشة ترى فسوف ،HDCP لـ ممكنة شاشة تمتلك ال كنت إذا. الكبالت أو األثير عبر HDTV بث أو Blu-ray أقراص
.المحمية المحتويات لعرض HDCP والشاشة بالكمبيوتر الرسومات بطاقة من كل تدعم أن يجب. الدقة عالي محمي محتوى تشغيل عند أقل دقة

١١ الشاشة إعداد   ٣ الفصل



الصوت كبل توصيل
:التالي التوضيحي الرسم في مبين ھو كما الصوت كبل باستخدام الكمبيوتر بجھاز الشاشة في المدمجة الصوت مكبرات بتوصيل قم

الموصل أماكن تختلف قد - الصوت كبالت توصيل  ١٠-٣ شكل

الصوت كبل توصيل ١٢



الطاقة كبل توصيل
:والطاقة بالكھرباء الخاصة التحذيرات جميع اتبع.١

:الجھاز تلف أو كھربائية لصدمة التعرض مخاطر من للحد!تحذير

تيار بمقبس الطاقة كبل بتوصيل قم. السالمة ميزات من جًدا مھمة ميزة األرضي القابس يعتبر. الطاقة بكبل التأريض قابس تعطيل تجنب
).مؤرض (أرضي بطرف متصل كھربائي

قدر الجھاز من قريب أنه من وتأكد به، الطاقة كبل توصيل يتم الذي المؤرض الطاقة مقبس إلى المستخدم وصول سھولة من تأكد
.عليه توضع التي األشياء بواسطة ثقبه يتم أو المارة عليه يمشي ال حتى له مخصص مكان في الطاقة كبل عزل يجب. المستطاع

.الكبل أو السلك تجذب ال. فيھا يتعثر أو قصد دون أحد عليھا يضغط ال حتى بتنظيمھا قم. الطاقة كبالت أو أسالك على شيء أي تضع ال

).ب الملحق (٢٩ صفحة في الفنية المواصفات راجع إضافية، معلومات على للحصول

الطاقة كبل توصيل  ١١-٣ شكل

.مؤرض كھربائي طاقة بمقبس اآلخر الطرف وتوصيل بالشاشة الطاقة كبل طرفي أحد بتوصيل قم.٢

تيار مقبس توافر عدم حال في التالية اإلجراءات أحد تفعل أن ينبغي كھربائية، صدمة بسبب الشخصية اإلصابات لتالفي!تحذير
أن ينبغي) ٢. (كھربائي تيار لمقبس المناسب التأريض يوفر محول استخدام ينبغي) ١. (صحيح نحو على أرضي بطرف متصل كھربائي
.صحيح نحو على مؤرض كھربائي تيار مقبس لديك يكون

اإلمالة مستوى ضبط
:يلي كما تفضلھا التي للدرجة الشاشة إمالة مستوى بضبط قم مثالية، رؤية على للحصول

.الميل درجة تغيير أثناء الشاشة سقوط لتفادي القاعدة وأمسك مباشرة الشاشة أمام قف.١

١٣ الشاشة إعداد   ٣ الفصل



.الشاشة لمس دون للخلف أو لألمام للشاشة العلوية الحافة تحريك طريق عن اإلمالة مستوى اضبط.٢

اإلمالة ضبط  ١٢-٣ شكل

الشاشة تدوير ضبط
.التدوير ميزة مع لالستعمال صالًحا حركة نطاق الشاشة تتيح

الشاشة تدوير ضبط  ١٣-٣ شكل

.اإلمالة مستوى تغيير أو تدويرھا أثناء LCD شاشة على الضغط تجنب الشاشة، في تلف أو كسر حدوث لتجنب:تنبيه

الشاشة تدوير ضبط ١٤



المفاتيح لوحة تخزين
.استخدامھا عدم حالة في الشاشة أسفل المفاتيح لوحة وضع فيمكنك المكتب، سطح على أكبر خالية مساحة على الحصول تريد كنت إذا

١٥ الشاشة إعداد   ٣ الفصل



الشاشة تشغيل٤

CD بقرص المتضمنة والبرامج المساعدة األدوات
.لديك الكمبيوتر جھاز على تثبيتھا يمكنك التي والبرامج التشغيل برامج على الشاشة مع المرفق CD قرص يحتوي

التشغيل برامج تثبيت

على من تنزيلھا أو CD قرص من ICMو INF الشاشة تشغيل برنامج ملفات تثبيت فيمكنك التشغيل، برامج تحديث إلى بحاجة أنك قررت إذا
.اإلنترنت

CD قرص على من الشاشة تشغيل برامج تثبيت

:CD قرص على من الشاشة تشغيل برامج لتثبيت

.CD قرص قائمة لك تظھر. الكمبيوتر بجھاز CD أقراص محرك في CD قرص أدخل.١

.اللغة اختر.٢

).الشاشة تشغيل برنامج تثبيت (Install Monitor Driver Software فوق انقر.٣

.الشاشة على الموضحة اإلرشادات اتبع.٤

راجع). بالشاشة التحكم لوحة إعدادات (Display Control Panel settings في المالئمة والدقة التحديث معدالت ظھور من تأكد.٥
.المعلومات من مزيد على للحصول Windows ®التشغيل بنظام الخاصة الوثائق

خطأ حدوث حالة في CD قرص من يدوًيا) ICM وملف INF ملف (رقمًيا الموقعة الشاشة تشغيل برامج تثبيت إلى تحتاج قد:مالحظة
للحصول CD قرص على الموجود) التشغيل لبرنامج التمھيدي الملف" (Driver Software Readme "ملف راجع. التثبيت أثناء
).فقط اإلنجليزية باللغة متوفر (اإلرشادات من مزيد على

اإلنترنت من المحدثة التشغيل برامج تنزيل

:الويب على) HP لـ الدعم موقع (HP Support من والبرامج التشغيل برامج ملفات من إصدار أحدث لتنزيل

.http://www.hp.com/support: إلى ارجع.١

.المنطقة/البلد حدد.٢

).والبرامج التشغيل برامج تنزيل (Download Drivers and Software اختر.٣

.بك الخاصة للشاشة البرامج تنزيل صفحات عرض يتم. الشاشة طراز رقم أدخل.٤

.التنزيل بصفحات الموضحة اإلرشادات اتباع خالل من وتثبيتھا والبرامج التشغيل برنامج ملفات بتنزيل قم.٥

.للمتطلبات لديك النظام استيفاء من تأكد.٦

CD بقرص المتضمنة والبرامج المساعدة األدوات ١٦



التلقائي الضبط وظيفة استخدام
الموجود) موافق/تلقائي (Auto/OK الزر استخدام خالل من VGA بإدخال يتعلق فيما للشاشة أداء معدالت أفضل على الحصول بسھولة يمكنك
.المرفق CD قرص على الموجود التلقائي الضبط نمط وبرنامج الشاشة على

اإلجراء ھذا يقوم أن فيمكن ،VGA إدخال تستخدم الشاشة كانت إذا. HDMI أو DVI إدخال تستخدم الشاشة كانت إذا اإلجراء ھذا تستخدم ال
:التالية الحاالت في الصورة جودة بتصحيح

واضح غير أو مشوش تركيز●

ظل تأثيرات أو خطوط، أو شبحية، صور●

باھتة رأسية خطوط●

أفقًيا تمر رفيعة خطوط●

المركز عن بعيدة أو حائدة صور وجود●

١٢ (طويلة زمنية لفترة شاشاتھا على الثابتة الصورة نفس تعرض التي العرض أجھزة في الشاشة صورة احتراق ضرر يحدث قد:تنبيه
إيقاف أو التوقف شاشة تطبيق باستخدام دائًما تقوم أن يجب الشاشة، صورة احتراق ضرر حدوث لتجنب). االستخدام عدم من متواصلة ساعة
.LCD شاشات كل مع وذلك للصورة احتجاز حالة تحدث وقد. طويلة زمنية لفترة استخدامھا عدم حالة في الشاشة تشغيل

:التلقائي الضبط ميزة الستخدام

.الضبط قبل التحمية بعملية لتقوم تقريًبا دقيقة ٢٠ لمدة الشاشة اترك.١

.للشاشة األمامية اللوحة على الموجود) موافق/تلقائي (Auto/OK الزر على اضغط.٢

Auto Adjustment ثم ،)الصورة في التحكم (Image Control وتحديد ،)قائمة (Menu الزر على الضغط يمكنك كما●
.OSD قائمة من) التلقائي الضبط(

.اإلجراء تنفيذ في فاستمر مرضية، غير النتيجة كانت إذا●

.CD قرص قائمة لك تظھر. الكمبيوتر بجھاز CD أقراص محرك في CD قرص أدخل.٣

.اللغة اختر.٤

).التلقائي الضبط برنامج فتح (Open Auto-Adjustment Software حدد.٥

.اإلعداد اختبار نموذج يظھر.٦

التلقائي الضبط إعداد اختبار نموذج  ١-٤ شكل

.المنتصف في وموجودة ثابتة صورة على للحصول الشاشة لوحة على الموجود) موافق/تلقائي (Auto/OK الزر على اضغط.٧

١٧ الشاشة تشغيل   ٤ الفصل



األمامية اللوحة تحكم عناصر
:الشاشة من األمامي األيمن الجانب في التحكم أزرار تقع

الوصفالرمزالرقم

)الطاقة (Power زر يوجد. السكون وضع أو االستعداد وضع على ضبطھا أو الشاشة تشغيلالطاقة١
.للطراز وفًقا وذلك الشاشة من األمامي أو العلوي الجانب في

٢Menu) قائمة فتح)قائمة OSD منھا الخروج أو تحديدھا أو.

.الصوت مستوى ضبط٣

٤Source) الكمبيوتر من الفيديو إدخال مصدر اختيار)المصدر.

.الضبط مستويات وتقليل OSD قائمة خالل للخلف االنتقال٥

.الضبط مستويات وزيادة OSD قائمة خالل لألمام االنتقال٦

٧Auto) قائمة تكون عندما األمثل اإلعداد على تلقائًيا الشاشة ضبط)تلقائي OSD الخيار إدخال / نشطة غير
.المحدد

٨OK) المحدد الخيار إدخال)موافق.

األمامية اللوحة تحكم عناصر ١٨



)OSD (الشاشة على تظھر التي الخيارات استخدام
الفيديو تسجيل وأجھزة والتلفزيونات الشاشات في عادة وتستخدم الشاشة، صورة على متراكبة صورة الشاشة على تظھر التي الخيارات تعتبر

.والوقت والقناة الصوت كمستوى معلومات لعرض DVD أقراص ومشغالت

.لتشغيلھا) تشغيل (Power الزر على اضغط الشاشة، تشغيل عدم حالة في.١

.OSD لـ الرئيسية القائمة تظھر). قائمة (Menu الزر على اضغط ،OSD قائمة إلى للوصول.٢

)ناقص (– الزر أو أعلى، إلى للتمرير الشاشة من الجانبية اللوحة في) زائد (+ الزر على اضغط الفرعية، أو الرئيسية القائمة في للتنقل.٣
.المميزة الوظيفة لتحديد) موافق/تلقائي (Auto/OK الزر على اضغط ثم. عكسي بشكل للتمرير

بالتمرير قمت إذا أسفل إلى القائمة تنتقل. االختيارات من السفلي الجزء في أسفل إلى بالتمرير قمت إذا أعلى إلى القائمة تنتقل:مالحظة
.االختيارات من العلوي الجزء في أعلى إلى

 –.أو + الزر على اضغط محدد، لعنصر المقياس لضبط.٤

Exit أو الفرعية القائمة في) إلغاء (Cancel فحدد اإلعداد، حفظ تريد ال كنت إذا). وعودة حفظ (Save and Return حدد.٥
.الرئيسية القائمة في) خروج(

.OSD قائمة من للخروج) قائمة (Menu الزر على اضغط.٦

واإلعدادات الضبط عمليات حفظ يتم قائمة، عرض عند) للمصنع االفتراضي اإلعداد (ثانية ٣٠ لمدة األزرار لمس يتم لم إذا:مالحظة
.القائمة إغالق يتم ثم

OSD قائمة اختيارات

،OSD قائمة في عنصر تغيير بعد. منھا كل وظيفة ووصف) OSD (الشاشة على تظھر التي الخيارات قائمة اختيارات التالي الجدول يوضح
:يلي ما اختيار يمكنك الخيارات، ھذه على تحتوي القائمة شاشة كانت وإذا

●Cancel) السابق القائمة مستوى إلى للعودة — )إلغاء.

●Save and Return) قائمة شاشة إلى والعودة التغييرات جميع لحفظ — )وعودة حفظ OSD وعودة حفظ خيار يكون ال. الرئيسية
.القائمة في عنصر بتغيير قمت إذا إال نشًطا ھذا

●Reset) السابق اإلعداد الستعادة — )تعيين إعادة.

الوصفالفرعية القائمة خياراتالرئيسية القائمة خياراتالرمز

Brightness) الشاشة سطوع مستوى ضبط )السطوع.

Contrast) الشاشة تباين مستوى ضبط )التباين.

Color) ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد. الشاشة لون تحديد )اللون
6500 K للطراز وفًقا مخصص، لون أو.

  9300 Kاألزرق إلى قليالً مائل أبيض إلى اللون تغيير.

  6500 Kاألحمر إلى قليالً مائل أبيض إلى اللون تغيير.

  sRGBفي المستخدمة اللون مقاييس لمالءمة الشاشة ألوان ضبط
.الصور تكنولوجيا صناعة

١٩ الشاشة تشغيل   ٤ الفصل



الوصفالفرعية القائمة خياراتالرئيسية القائمة خياراتالرمز

 Quick View) أو السطوع بضبط المستخدم قيام عند اإلعدادات حفظ يتم)سريع عرض
Quick View خيارات أحد في األلوان أو التباين

).سريع عرض(

Movie) فيلم(

Photo) صورة(

Gaming) األلعاب(

Text) نص(

Custom) مخصصة(

  Custom Color) وضبطھا بك الخاصة األلوان مقاييس تحديد)مخصص لون:

R) األحمر اللون مستويات ضبط) — األحمر.

G) األخضر اللون مستويات ضبط) — األخضر.

B) األزرق اللون مستويات ضبط) — األزرق.

Image Control) في التحكم
)الصورة

حساس وتعطيل تمكين وكذلك. الشاشة على الصورة ضبط 
).محددة ُطرز (المحيطة اإلضاءة

 Auto Adjustment) إدخال (تلقائًيا الشاشة على الصور ضبط)التلقائي الضبط VGA فقط.(

Clock) خلفية في تظھر عمودية خطوط أو شرائط أية تقليل)الساعة
إلى أيًضا الساعة ضبط يؤدي. ممكن حد أقل إلى الشاشة
).فقط VGA إدخال (األفقية الشاشة صورة تغيير

 Clock Phase) الضبط ھذا لك يتيح. الشاشة على التركيز مستوى ضبط)الساعة حالة
الحروف صور دقة زيادة أو وتنقية أفقي تشويش أي إزالة

).فقط VGA إدخال(

 Horizontal Position) إدخال (للشاشة األفقي الوضع ضبط)األفقي الوضع VGA فقط.(

 Vertical Position) إدخال (للشاشة الرأسي الوضع ضبط)الرأسي الوضع VGA فقط.(

 Custom Scaling) تظھر التي المعلومات تنسيق بھا سيتم التي الطريقة تحديد)مخصص تحجيم
:تحديد. الشاشة على

●Fill to Screen) تظھر) — الشاشة مالءمة
أو مشوھة تبدو وقد بأكملھا الشاشة بحجم الصور
بشكل والعرض االرتفاع ضبط عدم بسبب مطولة
.متناسب

●Fill to Aspect Ratio) العرض نسبة مالءمة
لمالءمة الصورة حجم ضبط يتم) — االرتفاع إلى

.متناسب بشكل وظھورھا الشاشة

 Sharpness) الحدة(

)VGA فقط(

أو حدة أكثر تبدو بحيث الشاشة على الصورة ضبط
.نعومة

 Video OverDrive) الزائدة السرعة
)للفيديو

في الحركة عن الناتج الصورة وضوح عدم من التقليل
ميزة ضبط. الحركة سريعة واأللعاب الفيديو مقاطع

واإلعداد التشغيل؛ إيقاف أو تشغيل على" الزائدة السرعة"
)محددة ُطرز). (التشغيل إيقاف (Off ھو االفتراضي

)OSD (الشاشة على تظھر التي الخيارات استخدام ٢٠



الوصفالفرعية القائمة خياراتالرئيسية القائمة خياراتالرمز

 Dynamic Contrast Ratio) نسبة
)الديناميكية التباين

).الديناميكية التباين نسبة (DCR اإلعداد حالة عرض
ضبط على) الديناميكية التباين نسبة (DCR اإلعداد يعمل

تلقائًيا واألسود األبيض اللون مستويات بين التوازن
:تحديد. ُمثلى صورة على للحصول

تشغيل

التشغيل إيقاف

Off أو) تشغيل (On ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد
.للطراز وفًقا ،)التشغيل إيقاف(

OSD Control) في التحكم OSD( قائمة وضع ضبط OSD الشاشة على.

 Horizontal OSD Position) وضع
OSD األفقي(

الجانب إلى بتحريكھا OSD لقائمة العرض موضع تغيير
للمصنع االفتراضي النطاق. الشاشة من األيمن أو األيسر
.٥٠ ھو

 Vertical OSD Position) وضع
OSD الرأسي(

الجانب إلى بتحريكھا OSD لقائمة العرض موضع تغيير
للمصنع االفتراضي النطاق. الشاشة من السفلي أو العلوي

.٥٠ ھو

.OSD خالل من الخلفية معلومات لعرض للضبطOSD شفافية 

 OSD Timeout) مھلة OSD(خالله تظل والذي بالثواني الوقت ضبط OSD بعد مرئية
ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد. زر آخر على الضغط

.ثانية ٣٠

  Rotate OSD) تدوير OSD(االفتراضي اإلعداد. العمودي أو األفقي الوضع تحديد
)محددة ُطرز). (أفقي (Landscape ھو للمصنع

Management) للشاشة الطاقة إدارة ميزات تحديد )اإلدارة.

 Power Saver) ميزة "راجع (الطاقة توفير ميزة تمكين)الطاقة موفر Power-Saver
:تحديد). الفصل ھذا في)" الطاقة توفير(

تشغيل

التشغيل إيقاف

).تشغيل (On ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد

 Power On Recall) تشغيل استعادة
)الطاقة

في متوقع غير انقطاع حدوث بعد للشاشة الطاقة استعادة
:تحديد. الطاقة

تشغيل

التشغيل إيقاف

).تشغيل (On ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد

 Mode Display) بالتردد الخاصة والمعلومات التحديث ومعدل الدقة عرض)الوضع عرض
القائمة إلى الدخول فيھا يتم مرة كل في الشاشة على

:تحديد. OSD لـ الرئيسية

تشغيل

التشغيل إيقاف

Off أو) تشغيل (On ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد
.للطراز وفًقا ،)التشغيل إيقاف(

٢١ الشاشة تشغيل   ٤ الفصل



الوصفالفرعية القائمة خياراتالرئيسية القائمة خياراتالرمز

 Monitor Status) تشغيلھا فيھا يتم مرة كل في للشاشة التشغيل حالة عرض)الشاشة حالة.
:به الحالة عرض تريد الذي الموقع حدد

Top) أعلى(

Middle) وسط(

Bottom) أسفل(

Off) تشغيل إيقافل(

أو) الشاشة أعلى (Top ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد
Off) للطراز وفًقا ،)التشغيل إيقاف.

 DDC/CI Support) دعم DDC/CI(قائمة ميزات ببعض التحكم إمكانية الكمبيوتر لجھاز يتيح
OSD تحديد. اللون ودرجة والتباين السطوع مثل:

تشغيل

التشغيل إيقاف

).تشغيل (On ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد

 Bezel Power LED) مؤشر Bezel
Power(

في الموجود) LED مؤشر (الضوء تشغيل وإيقاف تشغيل
التشغيل، إيقاف على الضبط عند). الطاقة (Power زر
.األحوال جميع في مطفأ الضوء يظل

 Volume) الصوت مستوى ضبط)الصوت.

  Speaker Self-Test) الذاتي االختبار
)الصوت لمكبر

)HDMI فقط(

.الصوت لمكبرات ذاتي اختبار توفير

 Sleep Timer) المؤقت ضبط قائمة خيارات يعرض)السكون مؤقت:

Set Current Time) ضبط) — الحالي الوقت ضبط
.والدقائق بالساعات الحالي الوقت

Set Sleep Time) ضبط) — السكون وقت ضبط
.السكون وضع إلى الشاشة تحويل فيه تريد الذي الوقت

Set on Time) الوقت ضبط) — التشغيل وقت ضبط
.السكون وضع من الشاشة خروج فيه تريد الذي

Timer) على السكون مؤقت ميزة ضبط) — المؤقت
Off ھو االفتراضي اإلعداد التشغيل؛ إيقاف أو تشغيل

).التشغيل إيقاف(

Sleep Now) في الشاشة ضبط) — اآلن السكون
.السكون وضع في للدخول الحال

Language) قائمة عرض يتم التي اللغة تحديد )اللغة OSD اإلعداد. بھا
).اإلنجليزية (English ھو للمصنع االفتراضي

Information) وعرضھا الشاشة حول الھامة المعلومات تحديد)معلومات.

  Current Settings) الحالي اإلدخال فيديو وضع عرض)الحالية اإلعدادات.

  Recommended Settings
)بھا الموصى اإلعدادات(

.للشاشة بھما الموصى التحديث ومعدل الدقة وضع عرض

  Serial Number) الرقم تقديم الضروري من. للشاشة التسلسلي الرقم عرض)التسلسلي الرقم
.HP لـ الفني بالدعم االتصال عند التسلسلي

)OSD (الشاشة على تظھر التي الخيارات استخدام ٢٢



الوصفالفرعية القائمة خياراتالرئيسية القائمة خياراتالرمز

  Version) للشاشة الثابت البرنامج إصدار عرض)اإلصدار.

  Backlight Hours) اإلضاءة ساعات
)الخلفية

.الخلفية اإلضاءة تشغيل ساعات إجمالي عدد عرض

  Service Support) الموقع زيارة الرجاء الفني، الدعم على للحصول)الفني الدعم :
http://www.hp.com/support

Factory Reset) إلى التعيين إعادة
)المصنع إعدادات

.للمصنع االفتراضية اإلعدادات إلى اإلعدادات إعادة 

Source Control) التحكم
)بالمصدر

للمصنع االفتراضي اإلعداد. الفيديو إدخال إشارة تحديد 
.VGA ھو

  DVIتحديد DVI الفيديو إدخال كإشارة.

  HDMIتحديد HDMI محددة ُطرز. (الفيديو إدخال كإشارة(

  VGAتحديد VGA الفيديو إدخال كإشارة.

  Default Source) عند األساسية أو االفتراضية الفيديو إدخال إشارة تحديد)االفتراضي المصدر
سوف. وصالحين نشطين فيديو بمصدري الشاشة توصيل
.الفيديو تنسيق بتحديد تلقائًيا الشاشة تقوم

  Auto Switch Source) التلقائي التشغيل
)للمصدر

On على بالنظام التلقائي الفيديو إشارة إدخال ضبط
االفتراضي اإلعداد). التشغيل إيقاف (Off أو) تشغيل(

).تشغيل (On ھو للمصنع

الفيديو إدخال موصالت تحديد
:ھي اإلدخال موصالت

)تناظري (VGA موصل●

)محددة ُطرز) (رقمي (DVI-D موصل●

)محددة ُطرز (HDMI موصل●

أو DVI-D كبل أو VGA كبل توصيل يمكنك. الصورة تعرض أنھا كما صالحة فيديو إشارات بھا التي اإلدخال منافذ تلقائًيا الشاشة تحدد
تبديل يمكن. DVI-D كبل من بدالً HDMI كبل يكون. DVI كبل ھو االفتراضي اإلدخال تحديد يكون الكبلين، كال تثبيت حالة وفي. كليھما
إلى VGA اإلدخال مصدر من التبديل يستغرق قد. OSD قائمة في) بالمصدر التحكم (Source Control الخيار باستخدام اإلدخال مصدر
.ثواٍن بضع HDMI اإلدخال

الشاشة أوضاع تحديد
:التالية الشاشة أوضاع لتوضيح الشاشة على خاصة رسائل تظھر

●Input Signal Out of Range) نتيجة الفيديو بطاقة إدخال إشارة تدعم ال الشاشة أن على تدل — )النطاق خارج اإلدخال إشارة
.الشاشة تدعمھا التي تلك من أعلى قيمة على التحديث معدل أو الدقة ضبط

.الجديدة اإلعدادات لتطبيق الكمبيوتر تشغيل أعد. أقل تحديث معدل أو دقة إلى الفيديو بطاقة إعدادات بتغيير قم

●Monitor Going to Sleep) السكون وضع في بالدخول اآلن تقوم الشاشة أن على تدل — )السكون وضع إلى تتحول الشاشة.
.السكون وضع في الصوت مكبرات تشغيل إيقاف يتم

٢٣ الشاشة تشغيل   ٤ الفصل

http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/support


●Power Button Lockout) التحذير رسالة تظھر الطاقة، زر تأمين حالة في. الطاقة زر تأمين على تدل— )الطاقة زر تأمين 
Power Button Lockout) الطاقة زر تأمين(.

.الطاقة زر وظيفة تأمين إللغاء ثواٍن ١٠ لمدة الطاقة زر على الضغط في واستمر اضغط الطاقة، زر تأمين حالة في◦

.الطاقة زر وظيفة لتأمين ثواٍن ١٠ لمدة الطاقة زر على الضغط في واستمر اضغط الطاقة، زر تأمين إلغاء حالة في◦

●Check Video Cable) أو بالكمبيوتر صحيح غير بشكل موصل الفيديو إدخال كبل أن على تدل — )الفيديو كبل من تحقق
.الشاشة

●OSD Lock-out) تأمين OSD( — تعطيل أو تمكين يمكن OSD الزر على االستمرار مع بالضغط Menu) في الموجود) قائمة
.ثواٍن ١٠ لمدة) OSD تأمين (OSD Lock-out التحذير رسالة تظھر ،OSD تأمين حالة في. ثواٍن ١٠ لمدة األمامية اللوحة

.OSD تأمين إللغاء ثواٍن ١٠ لمدة) قائمة (Menu الزر على الضغط في واستمر اضغط ،OSD تأمين حالة في

.OSD لتأمين ثواٍن ١٠ لمدة) قائمة (Menu الزر على الضغط في واستمر اضغط ،OSD تأمين إلغاء حالة في

●Dynamic Contrast Ratio ON) الديناميكية التباين نسبة تشغيل( اإلعداد تطبيق على تدل DCR) الديناميكية التباين نسبة(
).سريع عرض (Quick View خيارات من) فيلم (Movie الوضع تحديد عند

●Dynamic Contrast Ratio OFF) الديناميكية التباين نسبة تشغيل إيقاف( اإلعداد تشغيل إيقاف على تدل DCR) التباين نسبة
.آخر عرض وضع إلى الشاشة تغيير عند) الديناميكية

●No Input Signal) الفيديو إدخال موصل عبر الكمبيوتر من فيديو إشارة تتلقى ال الشاشة أن على تدل — )إدخال إشارة توجد ال
.الطاقة توفير وضع على ضبطھما تم أو اإلدخال إشارة مصدر أو الكمبيوتر تشغيل إيقاف تم قد كان إذا مما تحقق. بالشاشة

●Auto Adjustment in Progress) ضبط "راجع. التلقائي الضبط وظيفة تنشيط على تدل — )التلقائي بالضبط القيام جاٍر
.الفصل ھذا في" الشاشة جودة

الشاشة جودة ضبط
فيھا يتم مرة كل في والحالة والساعة والوضع العرض حجم إلى بالنسبة تلقائًيا الصورة لجودة دقيق ضبط إجراء على التلقائي الضبط ميزة تعمل
من) التلقائي الضبط (Auto-Adjustment برنامج بتشغيل قم ،VGA إلدخال أخرى دقيقة ضبط عمليات إلجراء. للفيديو جديد وضع عرض
.الفصل ھذا في" التلقائي الضبط وظيفة استخدام "راجع. CD قرص

.الصورة على دقيق ضبط إلجراء بالشاشة الساعة وحالة الساعة التحكم عناصر فاستخدم الصورة، لجودة إضافي تحسين إجراء تريد كنت إذا
.الفصل ھذا في" التناظري الفيديو تحسين "راجع

التناظري الفيديو تحسين

OSD قائمة في تحكم عنصري ضبط يمكن. قياسية تناظرية كشاشة الشاشة تشغيل تتيح متقدمة كھربائية دوائر على الشاشات بعض تحتوي
:التناظري الصور أداء لتحسين

●Clock) األدنى الحد إلى الشاشة خلفية في عمودية خطوط أو أشرطة أي ظھور لتقليل القيمة خفض أو زيادة — )الساعة.

●Clock Phase) األدنى الحد إلى اھتزازه أو الفيديو تشوه لتقليل القيمة خفض أو زيادة — )الساعة حالة.

.التناظري الوضع في الشاشة على مرضية صور على الحصول إلى التلقائي الضبط وظيفة تؤِد لم إذا فقط ھذين التحكم عنصري استخدم
:النتائج أفضل على للحصول

.الضبط قبل التحمية بعملية لتقوم تقريًبا دقيقة ٢٠ لمدة الشاشة اترك.١

.CD قرص على الموضح الضبط نموذج تطبيق اعرض.٢

).الصورة في التحكم (Image Control حدد ثم OSD قائمة إلى ادخل.٣

إعدادات على تعتمد) الساعة حالة (Clock Phase إعدادات ألن أوالً صحيح بشكل األساسية) الساعة (Clock إعدادات اضبط.٤
Clock) الرئيسية) الساعة.

الشاشة جودة ضبط ٢٤



حتى القيم ضبط في استمر ،)الساعة حالة (Clock Phaseو) الساعة (Clock قيمة ضبط عند الشاشة على الصورة تشوه حالة في
.التشوه يختفي

 حدد ثم) المصنع إعدادات إلى التعيين إعادة (Factory Reset وحدد OSD قائمة إلى ادخل للمصنع، االفتراضية اإلعدادات الستعادة
Yes) نعم.(

الطاقة توفير ميزة
.الطاقة من عادية وات وحدات الشاشة وتستخدم أخضر) الطاقة (Power مصباح لون يكون العادي، التشغيل وضع في الشاشة تكون عندما
).ب الملحق" (الفنية المواصفات "راجع الطاقة، استھالك إلى بالنسبة

ويتم فارغة الشاشة تصبح المخفضة، الطاقة وضع في الشاشة تكون عندما. الكمبيوتر فيه يتحكم الذي الطاقة توفير وضع أيًضا الشاشة تدعم
في الشاشة تكون عندما. الطاقة من األدنى الحد الشاشة تستخدم. كھرمانًيا) الطاقة (Power مصباح لون ويكون الخلفية اإلضاءة تشغيل إيقاف

لم إذا الطاقة يوفر الذي المخفضة الطاقة وضع تنشيط يتم. العادي التشغيل وضع إلى تعود أن قبل قصيرة إحماء مدة تستغرق ،"تنبيه حالة"
.الميزة ھذه تعمل حتى بالكمبيوتر الطاقة توفير ميزة تشغيل يجب. العمودية المتزامنة اإلشارة أو األفقية المتزامنة اإلشارة الشاشة تكتشف

).الطاقة إدارة مزايا أحياًنا عليھا يطلق (الطاقة توفير مزايا بإعداد الخاصة اإلرشادات لمعرفة الكمبيوتر وثائق راجع

.الطاقة توفير مزايا تتضمن كمبيوتر بأجھزة الشاشة توصيل عند فقط الطاقة توفير ميزة تعمل:مالحظة

٢٥ الشاشة تشغيل   ٤ الفصل



وإصالحھا األخطاء استكشافأ

الشائعة المشكالت حل
:بھا الموصى والحلول مشكلة لكل المحتمل والسبب المحتملة المشكالت التالي الجدول يوضح

الحلالمشكلة

.وبالشاشة مؤرض طاقة بمقبس صحيح نحو على الطاقة كبل توصيل ومن) الطاقة (Power الزر تشغيل من تأكد.يعمل ال للطاقة LEDمؤشر

إذا مما تحقق). Bezel Power مؤشر (Bezel Power LED حدد ثم ،OSD قائمة من) اإلدارة (Management حدد
بضبطه فقم صحيًحا، ذلك كان وإذا ،)التشغيل إيقاف (Off على) Bezel Power مؤشر (Bezel Power LED خيار ضبط تم

).تشغيل (On وضع على

.الطاقة بتشغيل وقم. الطاقة كبل بتوصيل قم.فارغة الشاشة

.المعلومات من المزيد على للحصول ٦ صفحة في الشاشة إعداد انظر. صحيح نحو على الفيديو كبل بتوصيل قم

.الشاشة مسح وحدة تشغيل إليقاف الماوس حرك أو المفاتيح لوحة مفاتيح أحد على اضغط

شديدة أو باھتة أو ضبابية تظھر الصورة
.الظلمة

فاضغط الصورة، تصحيح إلى ذلك يؤِد لم إذا. للشاشة األمامية اللوحة على الموجود) موافق/تلقائي (Auto/OK الزر على اضغط
.والتباين السطوع درجة بضبط وقم OSD قائمة لفتح) قائمة (Menu الزر على

 حدد ثم) الصورة في التحكم (Image Control حدد. OSD قائمة إلى للدخول) قائمة (Menu الزر على اضغط.المنتصف في ليست الصورة
Horizontal Position) األفقي الموضع (أو Vertical Position) الصورة موضع لضبط) الرأسي الموضع.

Check Video "الرسالة ظھور
Cable) "على) الفيديو كبل من تحقق
.الشاشة

تشغيل إيقاف من تأكد. الكمبيوتر جھاز في DVI-D أو VGA بموصل الشاشة في DVI-D أو VGA إشارة كبل بتوصيل قم
.الفيديو كبل توصيل أثناء الكمبيوتر

Input Signal Out "الرسالة ظھور
of Range) "خارج اإلدخال إشارة

.الشاشة على) النطاق

أوضاع "في الموضح الجدول راجع (مدعم إعداد إلى اإلعدادات بتغيير قم. اآلمن الوضع إلى بالدخول قم ثم الكمبيوتر، تشغيل أعد
.الجديدة اإلعدادات تفعيل يتم حتى الكمبيوتر تشغيل أعد). ٢٩ صفحة في الفنية المواصفات في" مسبًقا المعينة الفيديو

ظل وبھا واضحة غير الصورة
.وتشوھات

.والسطوع بالتباين التحكم إعدادات بضبط قم

الموجود الرسومات بطاقة إخراج بموصل مباشرة الشاشة بتوصيل نوصي. تحويل صندوق أو إطالة كبل استخدام عدم من تأكد
.الكمبيوتر من الخلفي بالجزء

).فقط VGA إدخال (المشكلة ھذه بحل التلقائي الضبط ميزة تقوم قد

.المثلى الدقة تدعم الرسومات بطاقة أن من تأكد.المثلى الدقة على الشاشة ضبط تعذر

برنامج أحدث تنزيل يمكنك ،Compaqو HP ألجھزة بالنسبة. الرسومات بطاقة تدعم التي التشغيل برامج أحدث تثبيت من تأكد
الخاص الويب موقع راجع األخرى، لألجھزة بالنسبة. www.hp.com/support: التالي الموقع من لجھازك الرسومات تشغيل
.لديك الرسومات ببطاقة

أقل بدقة بالعرض تقوم أو سوداء الشاشة
).HD (الدقة عالي محتوى تعرض بينما

 أو" العالي المحتوى ذي الرقمي النطاق عرض حماية "راجع. HDCP يدعمان والكمبيوتر الشاشة كانت إذا مما تحقق
http://www.hp.com/support.

الشائعة المشكالت حل ٢٦

http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/support


الحلالمشكلة

الصوت مكبرات من صوت سماع تعذر
.المدمجة

:يلي ما بتنفيذ قم

.المصدر من رأس سماعات باستخدام جيدة المصدر إشارة أن من تأكد●

Volume حدد ثم ،)اإلدارة (Management حدد. OSD قائمة إلى للدخول) قائمة (Menu الزر على اضغط●
.الصوت مستوى لضبط) الصوت مستوى(

.الصوت مستوى زر باستخدام الصوت مستوى ارفع●

التشغيل بنظام ابدأ الزر فوق انقر: جًدا منخفض أو الكتم وضع في ليس الصوت مكبر صوت مستوى أن من تأكد●
Windows Vista™، الصوت أجھزة "تحت. والصوت األجھزة فوق ذلك بعد وانقر ،التحكم لوحة فوق انقر ثم

.ألعلى التمرير شريط حرك ،"األساسي الصوت مستوى "تحت. النظام صوت مستوى ضبط فوق انقر ،"واألصوات

لمستوى) الصوت لمكبر الذاتي االختبار (Speaker Self Test الخيار فاستخدم ،HDMI كبل باستخدام متصالً كنت إذا●
.اإلدخال مصدر في محتملة مشكلة ھناك أن تحديد ثم ومن الصوت، مكبرات عمل من للتأكد OSD صوت

التوصيل (Plug and Play ميزة
.موجودة غير) والتشغيل

التوصيل "ميزة مع متوافقين رسومات وبطاقة كمبيوتر على حصولك يجب بالشاشة، الخاصة" والتشغيل التوصيل "ميزة تعمل حتى
.للكمبيوتر المصنعة الشركة راجع". والتشغيل

.السنون من أي انثناء عدم من وتأكد للشاشة الفيديو كبل من تحقق

من مزيد على للحصول ١٦ صفحة في الشاشة تشغيل بفصل" التشغيل برامج تثبيت "راجع. الشاشة تشغيل برامج تثبيت من تأكد
http://www.hp.com/support: الموقع على أيًضا الشاشة تشغيل برامج تتوفر. المعلومات

يظھر أو ترتعش أو بسرعة ترتد الصورة
.الصورة في مھتز خيال

.اإلمكان قدر الشاشة عن بعيًدا كھربائًيا تداخالً تسبب أن يمكن التي الكھربائية األجھزة انقل

.تستخدمھا التي بالدقة قبوله للشاشة يمكن الذي األقصى التحديث معدل استخدم

سماع وتعذر HDMI اتصال استخدام
.الصوت

التشغيل بنظام ابدأ الزر فوق انقر اإلجراء، بھذا وللقيام. التشغيل نظام في األساسي الصوت كإخراج HDMI صوت تحديد من تأكد
Windows، بجوار تحديد عالمة وجود من تأكد ،"تشغيل "التبويب عالمة وفي ،صوت فوق انقر. التحكم لوحة فوق انقر ثم

.موافق فوق انقر ثم ،"HDMI "اإلخراج

لون (السكون وضع في دائًما الشاشة
).كھرماني LED مؤشر

).تشغيل (On وضع في الكمبيوتر تشغيل مفتاح يكون أن يجب

.لھا المخصصة الفتحة في بإحكام بالكمبيوتر الخاصة الرسومات بطاقة وضع يجب

.بالكمبيوتر صحيح نحو على الشاشة فيديو كبل توصيل من تحقق

.الموجودة السنون من أي انثناء عدم على واحرص الفيديو كبل افحص

بتأمين الخاص LED المؤشر والحظ) الكبيرة األحرف تأمين مفتاح (Caps Lock على اضغط: يعمل الكمبيوتر أن من تأكد
.Caps Lock مفتاح فوق النقر عند LED مؤشر تشغيل إيقاف أو تشغيل يتم. المفاتيح لوحات معظم في الموجود الكبيرة األحرف

hp.com من دعم على الحصول
التي المنطقة/البلد حدد http://www.hp.com/support: التالي الموقع على HP من الفني الدعم راجع العمالء، خدمة بمركز االتصال قبل
.بالشاشة الخاصة الدعم صفحة إلى تصل حتى االرتباطات اتبع ثم فيھا، تقيم

الفني بالدعم لالتصال التجھيز
بالدعم االتصال إلى تحتاج فقد القسم، ھذا في الموضحة وإصالحھا األخطاء استكشاف تلميحات خالل من المشكلة حل على قادر غير كنت إذا

.الشاشة مع المرفقة المطبوعة الوثائق راجع الفني، بالدعم االتصال معلومات على للحصول. الفني

:االتصال عند التالية المعلومات تتوفر أن يجب

)الشاشة من الخلفي بالجانب ملصق على متوفر (الشاشة طراز رقم●

)المعلومات بقائمة OSD شاشة في أو الشاشة من الخلفي بالجانب ملصق على متوفر (للشاشة التسلسلي الرقم●

٢٧ وإصالحھا األخطاء استكشاف   أ الملحق

http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/support


الفاتورة في الموجود الشراء تاريخ●

المشكلة بھا حدثت التي الظروف●

تظھر التي الخطأ رسائل●

الجھاز تكوين●

تستخدمه الذي والبرنامج الجھاز وإصدار اسم●

التصنيف ملصق مكان تحديد
طراز بخصوص HP بـ االتصال عند الرقمين ھذين إلى تحتاج قد. التسلسلي والرقم المنتج رقم الشاشة على الموجود التصنيف ملصق يوضح
.بك الخاص الشاشة

.الشاشة من الخلفي بالجانب التصنيف ملصق يوجد

التصنيف ملصق مكان تحديد ٢٨



الفنية المواصفاتب

إما الفعلي األداء يختلف وقد ؛HP لمكونات الُمصنعة الشركات توفرھا التي النموذجية المواصفات الجھاز ھذا في الواردة المواصفات كافة تمثل
.بالنقصان أو بالزيادة

HP شركة من LCD شاشات
صلبة بطبقة مطلي للتوھج مستقطب: الوجه معالجة

:لإلدخال الطرفية الوحدات

VGA موصل●

)محددة ُطرز (سًنا ٢٤ به D النوع من DVI-D موصل●

)محددة ُطرز (HDMI موصل●

1910m الطراز  ١-ب جدول

 :المواصفات

TFT بتقنية تعمل نشطة بمصفوفة LCD شاشةالعرض شاشة نوع

قطري) بوصة ١٨٫٥ (سم ٤٧المعروضة الصورة حجم

°٢٥ +إلى° ٥-اإلمالة مستوى

)أرطال ٨٫٩ (جرامات كيلو ٤٫٠٥)مغلفة غير تكون عندما (للوزن األقصى الحد

)بوصات ٧٫٢ × ١٨ × ١٤ (مم ١٨٤ × ٤٧٠ × ٣٥٥):عمق × عرض × ارتفاع (األبعاد

تناظري وضع - ھرتز ٦٠ بتردد ٧٦٨ × ١٣٦٦الرسومات لدقة األقصى الحد

تناظري وضع - ھرتز ٦٠ بتردد ٧٦٨ × ١٣٦٦:للرسومات المثلى الدقة

٤٠٠ × ٧٢٠:النص وضع

مم ٠٫٣٠ × ٠٫٣٠للنقاط البينية المسافة

ھرتز كيلو ٨٣ إلى ٢٤)التناظري الوضع (األفقي التردد

ھرتز ٧٦ إلى ٥٠):التناظري الوضع (الرأسي التردد

البيئية المتطلبات

)االرتفاع عن النظر بصرف (الحرارة درجة

)فھرنھايت° ٩٥ إلى° ٤١ (مئوية° ٣٥ إلى° ٥التشغيل عند الحرارة درجة

)فھرنھايت° ١٤٠ إلى° ٤ (–مئوية° ٦٠ إلى° ٢٠–:التشغيل عدم عند الرطوبة نسبة

):المتكثفة غير (النسبية الرطوبة

٢٩ الفنية المواصفات   ب الملحق



 :المواصفات

%٨٠ إلى% ٢٠:التشغيل عند الرطوبة نسبة

%٩٥ إلى% ٥:التشغيل عدم عند الرطوبة نسبة

ھرتز ٥٠/٦٠ ،)تقريًبا (المتردد التيار من فولت ٢٤٠–١٠٠الطاقة مصدر

أقصى بحٍد) W (واط ٢٨٫٥الطاقة استھالك

األمثل) - W (واط ٢ من أقلالسكون أثناء الطاقة استھالك

2010f/i/m ُطرز  ٢-ب جدول

 :المواصفات

TFT بتقنية تعمل نشطة بمصفوفة LCD شاشةالعرض شاشة نوع

قطري) بوصة ٢٠ (سم ٥٠٫٨المعروضة الصورة حجم

°٢٥ +إلى° ٥–اإلمالة مستوى

)رطالً ١١٫٨ (جرامات كيلو ٥٫٣٦)مغلفة غير تكون عندما (للوزن األقصى الحد

)بوصات ٧٫٢ × ١٤٫٦ × ١٩٫٨ (مم ١٨٣٫١ × ٣٧١٫٨ × ٥٠٢٫٦):عمق × عرض × ارتفاع (األبعاد

تناظري وضع - ھرتز ٦٠ بتردد ٩٠٠ × ١٦٠٠الرسومات لدقة األقصى الحد

تناظري وضع - ھرتز ٦٠ بتردد ٩٠٠ × ١٦٠٠:للرسومات المثلى الدقة

٤٠٠ × ٧٢٠:النص وضع

مم ٠٫٢٧٦٨ × ٠٫٢٧٦٨للنقاط البينية المسافة

ھرتز كيلو ٨٣ إلى ٢٤)التناظري الوضع (األفقي التردد

ھرتز ٧٦ إلى ٥٠):التناظري الوضع (الرأسي التردد

البيئية المتطلبات

)االرتفاع عن النظر بصرف (الحرارة درجة

)فھرنھايت° ٩٥ إلى° ٤١ (مئوية° ٣٥ إلى° ٥التشغيل عند الحرارة درجة

)فھرنھايت° ١٤٠ إلى° ٤ (–مئوية° ٦٠ إلى° ٢٠–:التشغيل عدم عند الرطوبة نسبة

):المتكثفة غير (النسبية الرطوبة

%٨٠ إلى% ٢٠:التشغيل عند الرطوبة نسبة

%٩٥ إلى% ٥:التشغيل عدم عند الرطوبة نسبة

ھرتز ٥٠/٦٠ ،)تقريًبا (المتردد التيار من فولت ٢٤٠–١٠٠الطاقة مصدر

أقصى بحٍد) W (واط ٣٥الطاقة استھالك

األمثل) - W (واط ١ من أقلالسكون أثناء الطاقة استھالك

2210i/m ُطرز  ٣-ب جدول

 :المواصفات

TFT بتقنية تعمل نشطة بمصفوفة LCD شاشةالعرض شاشة نوع

قطري) بوصة ٢١٫٥٣ (سم ٥٥٫٦٨المعروضة الصورة حجم

)ُيتبع (1910m الطراز  ١-ب جدول

HP شركة من LCD شاشات ٣٠



 :المواصفات

°٢٥ +إلى° ٥-اإلمالة مستوى

)رطالً ١٢٫٢ (جرامات كيلو ٥٫٥٢)مغلفة غير تكون عندما (للوزن األقصى الحد

)بوصات ٧٫٩ × ٢١٫١ × ١٥٫٤ (مم ٢٠٠ × ٥٣٦ × ٣٩٢):عمق × عرض × ارتفاع (األبعاد

تناظري وضع - ھرتز ٦٠ بتردد ١٠٨٠ × ١٩٢٠الرسومات لدقة األقصى الحد

تناظري وضع - ھرتز ٦٠ بتردد ١٠٨٠ × ١٩٢٠:للرسومات المثلى الدقة

٤٠٠ × ٧٢٠:النص وضع

مم ٠٫٢٤٨٠ × ٠٫٢٤٨٠للنقاط البينية المسافة

ھرتز كيلو ٩٤ إلى ٢٤)التناظري الوضع (األفقي التردد

ھرتز ٧٦ إلى ٥٠):التناظري الوضع (الرأسي التردد

البيئية المتطلبات

)االرتفاع عن النظر بصرف (الحرارة درجة

)فھرنھايت° ٩٥ إلى° ٤١ (مئوية° ٣٥ إلى° ٥التشغيل عند الحرارة درجة

)فھرنھايت° ١٤٠ إلى° ٤ (–مئوية° ٦٠ إلى° ٢٠–:التشغيل عدم عند الرطوبة نسبة

):المتكثفة غير (النسبية الرطوبة

%٨٠ إلى% ٢٠:التشغيل عند الرطوبة نسبة

%٩٥ إلى% ٥:التشغيل عدم عند الرطوبة نسبة

ھرتز ٥٠/٦٠ ،)تقريًبا (المتردد التيار من فولت ٢٤٠–١٠٠الطاقة مصدر

أقصى بحٍد) W (واط ٥٦الطاقة استھالك

األمثل) - W (واط ٢ من أقلالسكون أثناء الطاقة استھالك

2310i/m ُطرز  ٤-ب جدول

 :المواصفات

TFT بتقنية تعمل نشطة بمصفوفة LCD شاشةالعرض شاشة نوع

قطري) سم ٥٨٫٤٢ (بوصة ٢٣٫٠المعروضة الصورة حجم

°٢٥ +إلى° ٥-اإلمالة مستوى

)جرامات كيلو ٩٫٨ (رطالً ٢١٫٦)مغلفة غير تكون عندما (للوزن األقصى الحد

)مم ٢٠٠ × ٥٧٣ × ٤١٢. (بوصات ٧٫٩ × ٢٢٫٦ × ١٦٫٢):عمق × عرض × ارتفاع (األبعاد

تناظري وضع - ھرتز ٦٠ بتردد ١٠٨٠ × ١٩٢٠الرسومات لدقة األقصى الحد

تناظري وضع - ھرتز ٦٠ بتردد ١٠٨٠ × ١٩٢٠:للرسومات المثلى الدقة

٤٠٠ × ٧٢٠:النص وضع

مم ٠٫٢٦٥ × ٠٫٢٦٥للنقاط البينية المسافة

ھرتز كيلو ٩٤ إلى ٢٤)التناظري الوضع (األفقي التردد

ھرتز ٧٦ إلى ٥٠):التناظري الوضع (الرأسي التردد

البيئية المتطلبات

)ُيتبع (2210i/m ُطرز  ٣-ب جدول

٣١ الفنية المواصفات   ب الملحق



 :المواصفات

)االرتفاع عن النظر بصرف (الحرارة درجة

)فھرنھايت° ٩٥ إلى° ٤١ (مئوية° ٣٥ إلى° ٥التشغيل عند الحرارة درجة

)فھرنھايت° ١٤٠ إلى° ٤ (–مئوية° ٦٠ إلى° ٢٠–:التشغيل عدم عند الرطوبة نسبة

):المتكثفة غير (النسبية الرطوبة

%٨٠ إلى% ٢٠:التشغيل عند الرطوبة نسبة

%٩٥ إلى% ٥:التشغيل عدم عند الرطوبة نسبة

ھرتز ٥٠/٦٠ ،)تقريًبا (المتردد التيار من فولت ٢٤٠–١٠٠الطاقة مصدر

أقصى بحٍد) W (واط ٥٦الطاقة استھالك

األمثل) - W (واط ٢ من أقلالسكون أثناء الطاقة استھالك

2510i الطراز  ٥-ب جدول

 :المواصفات

TFT بتقنية تعمل نشطة بمصفوفة LCD شاشةالعرض شاشة نوع

قطري) بوصة ٢٥ (سم ٦٣٫٥المعروضة الصورة حجم

°٢٥ +إلى° ٥-اإلمالة مستوى

)رطالً ١٧٫٩ (جرامات كيلو ٨٫١)مغلفة غير تكون عندما (للوزن األقصى الحد

)بوصات ٧٫٩ × ٢٤٫٣ × ١٧٫٢ (مم ٢٠١ × ٦١٨ × ٤٣٦):عمق × عرض × ارتفاع (األبعاد

تناظري وضع - ھرتز ٦٠ بتردد ١٠٨٠ × ١٩٢٠الرسومات لدقة األقصى الحد

تناظري وضع - ھرتز ٦٠ بتردد ١٠٨٠ × ١٩٢٠:للرسومات المثلى الدقة

٤٠٠ × ٧٢٠:النص وضع

مم ٠٫٢٨٨ × ٠٫٢٨٨للنقاط البينية المسافة

ھرتز كيلو ٩٤ إلى ٢٤)التناظري الوضع (األفقي التردد

ھرتز ٧٦ إلى ٥٠):التناظري الوضع (الرأسي التردد

البيئية المتطلبات

)االرتفاع عن النظر بصرف (الحرارة درجة

)فھرنھايت° ٩٥ إلى° ٤١ (مئوية° ٣٥ إلى° ٥التشغيل عند الحرارة درجة

)فھرنھايت° ١٤٠ إلى° ٤ (–مئوية° ٦٠ إلى° ٢٠–:التشغيل عدم عند الرطوبة نسبة

):المتكثفة غير (النسبية الرطوبة

%٨٠ إلى% ٢٠:التشغيل عند الرطوبة نسبة

%٩٥ إلى% ٥:التشغيل عدم عند الرطوبة نسبة

ھرتز ٥٠/٦٠ ،)تقريًبا (المتردد التيار من فولت ٢٤٠–١٠٠الطاقة مصدر

أقصى بحٍد) W (واط ٦٠الطاقة استھالك

األمثل) - W (واط ٢ من أقلالسكون أثناء الطاقة استھالك

)ُيتبع (2310i/m ُطرز  ٤-ب جدول

HP شركة من LCD شاشات ٣٢



2710m الطراز  ٦-ب جدول

 :المواصفات

TFT بتقنية تعمل نشطة بمصفوفة LCD شاشةالعرض شاشة نوع

قطري) بوصة ٢٧ (سم ٦٨٫٥٨المعروضة الصورة حجم

°٢٥ +إلى° ٥-اإلمالة مستوى

)رطالً ٢١٫٢ (جرامات كيلو ٩٫٦)مغلفة غير تكون عندما (للوزن األقصى الحد

)بوصات ٨٫٤ × ٢٦٫٤ × ١٨٫٥ (مم ٢١٤ × ٦٧١ × ٤٦٩):عمق × عرض × ارتفاع (األبعاد

تناظري وضع - ھرتز ٦٠ بتردد ١٠٨٠ × ١٩٢٠الرسومات لدقة األقصى الحد

تناظري وضع - ھرتز ٦٠ بتردد ١٠٨٠ × ١٩٢٠:للرسومات المثلى الدقة

٤٠٠ × ٧٢٠:النص وضع

مم ٠٫٢٦٥ × ٠٫٢٦٥للنقاط البينية المسافة

ھرتز كيلو ٩٤ إلى ٢٤)التناظري الوضع (األفقي التردد

ھرتز ٧٦ إلى ٤٨):التناظري الوضع (الرأسي التردد

البيئية المتطلبات

)االرتفاع عن النظر بصرف (الحرارة درجة

)فھرنھايت° ٩٥ إلى° ٤١ (مئوية° ٣٥ إلى° ٥التشغيل عند الحرارة درجة

)فھرنھايت° ١٤٠ إلى° ٤ (–مئوية° ٦٠ إلى° ٢٠–:التشغيل عدم عند الرطوبة نسبة

):المتكثفة غير (النسبية الرطوبة

%٨٠ إلى% ٢٠:التشغيل عند الرطوبة نسبة

%٩٥ إلى% ٥:التشغيل عدم عند الرطوبة نسبة

ھرتز ٥٠/٦٠ ،)تقريًبا (المتردد التيار من فولت ٢٤٠–١٠٠الطاقة مصدر

أقصى بحٍد) W (واط ١٢٠الطاقة استھالك

األمثل) - W (واط ٢ من أقلالسكون أثناء الطاقة استھالك

مسبًقا المعينة الفيديو أوضاع
.الشاشة على المنتصف في ومتمركز جيد بحجم تظھر التي مسبًقا المعينة الفيديو إدخال أوضاع من العديد على تلقائًيا الشاشة تتعرف

بل من مسبًقا المعينة الفيديو إدخال أوضاع  ٧-ب جدول 1910m الطراز المصنع، قِ

)ھرتز (الرأسي التردد)ھرتز كيلو (األفقي الترددالدقةمسبًقا المعين الوضع

٤٨٠٣١٫٤٧٥٩٫٩٤ × ١٦٤٠

٤٠٠٣١٫٤٧٧٠٫٠٩ × ٢٧٢٠

٦٠٠٣٧٫٨٨٦٠٫٣٢ × ٣٨٠٠

٧٢٠٤٥٫٠٠٦٠٫٠٠ × ٤١٢٨٠

٧٦٨٤٨٫٣٦٦٠٫٠٠ × ٥١٠٢٤

٩٦٠٦٠٫٠٠٦٠٫٠٠ × ٦١٢٨٠

٣٣ الفنية المواصفات   ب الملحق



)ھرتز (الرأسي التردد)ھرتز كيلو (األفقي الترددالدقةمسبًقا المعين الوضع

١٠٢٤٦٣٫٩٨٦٠٫٠٢ × ٧١٢٨٠

٧٦٨٤٧٫٧١٥٩٫٧٩ × ٨١٣٦٦

بل من مسبًقا المعينة الفيديو إدخال أوضاع  ٨-ب جدول 2010f/i/m ُطرز المصنع، قِ

)ھرتز (الرأسي التردد)ھرتز كيلو (األفقي الترددالدقةمسبًقا المعين الوضع

٤٨٠٣١٫٤٧٥٩٫٩٤ × ١٦٤٠

٤٠٠٣١٫٤٧٧٠٫٠٩ × ٢٧٢٠

٦٠٠٣٧٫٨٨٦٠٫٣٢ × ٣٨٠٠

٧٦٨٤٨٫٣٦٦٠٫٠٠ × ٤١٠٢٤

٧٢٠٤٥٫٠٠٦٠٫٠٠ × ٥١٢٨٠

١٠٢٤٦٣٫٩٨٦٠٫٠٢ × ٦١٢٨٠

٩٠٠٥٥٫٩٣٥٩٫٨٨ × ٧١٤٤٠

٩٠٠٥٥٫٥٤٥٩٫٩٨ × ٨١٦٠٠

بل من مسبًقا المعينة الفيديو إدخال أوضاع  ٩-ب جدول 2710m أو 2510i أو 2310i\m \أو 2210i\m ُطرز المصنع، قِ

)ھرتز (الرأسي التردد)ھرتز كيلو (األفقي الترددالدقةمسبًقا المعين الوضع

٤٨٠٣١٫٤٧٥٩٫٩٤ × ١٦٤٠

٤٠٠٣١٫٤٧٧٠٫٠٩ × ٢٧٢٠

٦٠٠٣٧٫٨٨٦٠٫٣٢ × ٣٨٠٠

٧٦٨٤٨٫٣٦٦٠٫٠٠ × ٤١٠٢٤

٧٢٠٤٥٫٠٠٦٠٫٠٠ × ٥١٢٨٠

٩٦٠٦٠٫٠٠٦٠٫٠٠ × ٦١٢٨٠

١٠٢٤٦٣٫٩٨٦٠٫٠٢ × ٧١٢٨٠

٩٠٠٥٥٫٩٣٥٩٫٨٨ × ٨١٤٤٠

١٢٠٠٧٥٫٠٠٦٠٫٠٠ × ٩١٦٠٠

١٠٥٠٦٥٫٢٩٦٠٫٠٠ × ١٠١٦٨٠

١٠٨٠٦٧٫٥٠٦٠٫٠٠ × ١١١٩٢٠

البكسل ونظام LCD شاشة جودة
توجد قد ذلك، مع. المشكالت من خاٍل أداء على الحصول لضمان المعايير، ألعلى وفًقا ُصنعت أنھا كما الدقة، عالية تقنية LCD شاشة تستخدم
الُمستخدمة LCD شاشات جميع إلى بالنسبة شائعة العيوب ھذه وتعتبر. صغيرة داكنة أو فاتحة بقع ظھور مثل التجميلية العيوب بعض بالشاشة

.أكثر أو واحد فرعي بكسل أو بكسل في عيب إلى العيوب ھذه وتعود. LCD شاشة على مقصورة وليست الموردين جميع من مقدمة منتجات في

نقطة (شكل في دائًما المعيب الكامل البكسل يظھر. أزرق فرعي وبكسل أخضر، فرعي وبكسل أحمر، فرعي بكسل من الواحد البكسل يتكون
ويعد. التشغيل إيقاف قيد يكون عندما) ساطعة خلفية على داكنة نقطة (شكل في دائًما يظھر أو التشغيل، قيد يكون عندما) داكنة خلفية على ساطعة

بل من مسبًقا المعينة الفيديو إدخال أوضاع  ٧-ب جدول )ُيتبع (1910m الطراز المصنع، قِ

البكسل ونظام LCD شاشة جودة ٣٤



أنھا كما التالفة الكلية البكسل نقطة عن أقل بشكل مرئية) النقطة في عيب (التالفة الفرعية البكسل نقطة تكون. ظھوًرا األكثر ھو األول النوع
.فقط محددة خلفية على رؤيتھا ويمكن صغيرة

من مدعومين تحديث ومعدل بدقة العادي التشغيل وضع وفي العادية التشغيل ظروف في الشاشة مشاھدة يجب التالفة، البكسل نقاط موضع لتحديد
عيوب بھا شاشات إنتاج على قدرتھا تحسين في الصناعة ستستمر الوقت، بمرور أنه نتوقع نحن). بوصة ١٦ (تقريًبا سم ٥٠ تبلغ مسافة على

.تحسينات إجراء بمجرد اإلرشادات بتعديل وسنقوم أقل تجميلية

/http://www.hp.com: الويب على التالي HP شركة موقع راجع البكسل، ونظام LCD شاشة حول المعلومات من مزيد على للحصول
support .بشركة الخاص الويب موقع على البكسل نظام حول معلومات على للحصول HP، اكتب HP Pixel Policy) في البكسل نظام

.Enter على واضغط البحث مربع في) HP شركة

٣٥ الفنية المواصفات   ب الملحق
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للوكالة التنظيمية اإلشعاراتج

الفيدرالية االتصاالت مفوضية إشعار
.الفيدرالية االتصاالت لجنة قواعد من عشر الخامس الجزء بموجب الرقمية، لألجھزة) ب (الفئة لحدود مطابق أنه وتبين الجھاز ھذا اختبار تم
د. بالسكان المأھولة األماكن وسط التركيب في الضارة التداخالت ضد الحماية من كافًيا قدًرا لتوفر القواعد ھذه تصميم وتم طاقة الجھاز ھذا ويولّ
تداخل حدوث في يتسبب فقد لإلرشادات، وفًقا واستخدامه تركيبه يتم لم وإذا. كذلك يشعھا أن الممكن ومن ويستخدمھا الراديو موجات ترددات من

الجھاز ھذا تسبب إذا. معين مكان في يحدث لن التشويش بأن ضمان ھناك فليس ذلك، ومع. الراديو موجات على المعتمدة االتصاالت في ضار
تصحيح المستخدم على فيجب تشغيله، إيقاف ثم الجھاز بتشغيل إثباته يمكن الذي األمر وھو والتلفزيون، الراديو الستقبال ضار تداخل حدوث في

:التالية اإلجراءات من أكثر أو إجراء باتباع التداخل

.االستقبال ھوائي موقع تغيير أو توجيه إعادة●

.االستقبال وجھاز الجھاز بين الفاصلة المسافة زيادة●

.عليھا االستقبال جھاز توصيل تم التي الدائرة تلك عن مختلفة دائرة على تيار بمأخذ الجھاز توصيل●

.المساعدة لتقديم التلفزيون أو الراديو أجھزة في خبرة ذا فنًيا أو الموزع استشر●

التعديالت

صريح بشكل عليھا الموافقة يتم لم الجھاز ھذا على تعديالت أو تغييرات أية إجراء أن المستخدم إعالم) FCC (الفيدرالية االتصاالت لجنة تريد
.الجھاز ھذا تشغيل بحق له الممنوح التصريح إبطال إلى يؤدي قد HP من

الكبالت

االتصاالت لجنة وأنظمة قواعد مع التوافق على للحفاظ معدني RFI/EMI موصل بغطاء معزولة بكبالت الجھاز ھذا توصيالت إعداد يجب
).FCC (الفيدرالية

الواليات داخل (الفيدرالية االتصاالت لجنة بشعار المميزة للمنتجات التوافق إعالن
)فقط المتحدة

:التاليين للشرطين التشغيل عملية تخضع). FCC (الفيدرالية االتصاالت لجنة قواعد من عشر الخامس الجزء مع الجھاز ھذا يتوافق

.ضار تداخل إحداث في الجھاز ھذا يتسبب أال.١

.فيه مرغوب غير تشغيل في يتسبب قد الذي التداخل ذلك في بما استقباله، يتم تداخل ألي الجھاز ھذا قبول يجب.٢

:التالي العنوان على فراسلنا بالمنتج، تتعلق أسئلة أية لديك كانت إذا

Hewlett Packard

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, Texas 77269-2000

الفيدرالية االتصاالت مفوضية إشعار ٣٦



HP-INVENT (1-800-474-6836)-800-1 برقم اتصل أو

:التالي العنوان على فراسلنا ،FCC بإعالن تتعلق أسئلة أية لديك كانت إذا

Hewlett Packard

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, Texas 77269-2000

3333-514 (281) برقم اتصل أو

.المنتج على الموجود الطراز ورقم السلسلة ورقم الجزء رقم إلى بالرجوع قم المنتج، ھذا لتحديد

كندا إشعار
.للتشويش المسببة باألجھزة الخاصة الكندية القوانين متطلبات جميع) ب (الفئة من الرقمي الجھاز ھذا يستوفي

Avis Canadien
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel

brouilleur du Canada.

األوروبي لالتحاد تنظيمي إشعار
:التالية) EU (األوروبي االتحاد توجيھات مع المنتج ھذا يتوافق

EC/2006/95 المنخفض بالجھد الخاص التوجيه●

EC/2004/108 الكھرومغناطيسي بالتوافق الخاص التوجيه●

التوافق إعالن في الموضحة) األوروبية المعايير (للتطبيق القابلة المماثلة األوروبية المعايير مع التوافق على التوجيھات ھذه مع التوافق ينطوي
.المنتجات مجموعة أو المنتج لھذا Hewlett-Packard شركة بواسطة الصادر األوروبي لالتحاد

:المنتج على الموضحتين التاليتين العالمتين خالل من التوافق ھذا إلى اإلشارة تتم

Telecom ومنتجات Telecom لشركة التابعة غير للمنتجات صالحة العالمة ھذه
)Bluetooth المثال سبيل على (األوروبي االتحاد مع المتوافقة

.األوروبي االتحاد مع المتوافقة غير والالسلكية السلكية للمنتجات صالحة العالمة ھذه

بطاقة إلى ارجع — منطبًقا ذلك كان إذا فقط يستخدم (اإلشعار صاحبة الجھة رقم*
).المنتج بيانات

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany

/http://www.hp.com/go الويب موقع على الجھاز لھذا األوروبي باالتحاد الخاص الرسمي CE مطابقة إعالن على االطالع يمكن
certificates.
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العمل لكفاءة المحققة للبيئة األلماني اإلشعار
مفاتيح ولوحات كمبيوتر أجھزة يضم نظام من جزًءا ُتكّون عندما ،"GS "االعتماد عالمة تحمل التي HP منتجات أن إلى اإلشارة تجدر

مع الُمرفقة التثبيت أدلة وتوفر. بھا المعمول العمل لكفاءة المحققة البيئة متطلبات مع تتوافق ،"GS "االعتماد عالمة تحمل HP ماركة وشاشات
.التھيئة حول معلومات المنتجات

اليابان إشعار

كوريا إشعار

الطاقة كبل مجموعة متطلبات
بين يتراوح إدخال بجھد الشاشة تشغيل الميزة ھذه تتيح). ALS (تلقائي خطوط تحويل بمفتاح مزوًدا بالشاشة الخاص الطاقة مصدر توفير يتم

.فولت ٢٤٠-٢٠٠ أو فولت ١٢٠–١٠٠

.فيه الجھاز بشراء قمت الذي البلد في االستخدام بمتطلبات الشاشة مع المرفقة) الحائط قابس أو مرن كبل (الطاقة كبل وحدة تفي

.البلد ذلك في استخدامه معتمد طاقة كبل شراء عليك فيجب مختلف، لبلد طاقة لكبل تحتاج كنت إذا

الجھد تصنيف يكون أن يجب. للمنتج الكھربائية التصنيفات ملصق على المبينين والتيار الجھد وكذلك المنتج مع الطاقة كبل يتناسب أن يجب
²مم ٠٫٧٥ للسلك العرضي المقطع مساحة تكون أن يجب ذلك، إلى باإلضافة. المنتج على المحددين والتيار الجھد تصنيف من أكبر للكبل والتيار
الطاقة كبل نوع حول أسئلة لديك كانت إذا). م ٣٫٦ (قدًما ١٢و) م ١٫٨ (أقدام ٦ بين الكبل طول يتراوح أن ويجب AWG ١٨ أو أدنى كحٍد
.منطقتك في HP شركة لدى المعتمد الخدمة بموفر فاتصل استخدامه، يجب الذي

بالقابس، خاص اھتمام إبداء يجب. مقابله في أو فوقه توضع عناصر تثقبه أن أو فوقه المشي احتمالية لتفادي للكبل مسار تحديد يتم أن يجب
.بالمنتج الكبل اتصال ونقطة الكھرباء، ومأخذ

لليابان الطاقة كبل متطلبات

.المنتج ھذا مع الُمرفق الطاقة كبل سوى تستخدم ال اليابان، في الشاشة الستخدام

.أخرى منتجات أية مع المنتج ھذا مع الُمرفق الطاقة كبل باستخدام تقم ال:تنبيه

العمل لكفاءة المحققة للبيئة األلماني اإلشعار ٣٨



للمنتج البيئية اإلشعارات

المواد من التخلص

.حياته نھاية في خاًصا تعامالً يتطلب قد والذي LCD شاشة في الموجود الفلورسنت مصباح في الزئبق مادة على HP منتج يحتوي

تدويرھا، إعادة أو المواد من بالتخلص الخاصة المعلومات على لالطالع. البيئية لالعتبارات نظًرا المادة ھذه من التخلص تنظيم يتم أن يمكن
.http://www.eiae.org  (EIA) اإللكترونية الصناعات اتحاد أو المحلية بالسلطات االتصال يرجى

األجھزة مخلفات من األوروبي االتحاد في خاصة منازل في المقيمين المستخدمين تخلص

مسؤولية تبني عليك ذلك، من بدالً. المنزلية مخلفاتك مع المنتج ھذا من التخلص حظر إلى عبوته على أو المنتج على الموجود الرمز ھذا يشير
سيساعدك. واإللكترونية الكھربائية األجھزة تدوير إعادة أجل من مرخصة تجميع نقطة إلى نقلھا خالل من المستلزمات نفايات من التخلص
صحة تحمي بطريقة التدوير إعادة من والتأكد الطبيعية الموارد توفير في التخلص وقت أثناء المستلزمات نفايات تدوير وإعادة المنفصل التجميع

المحلي المدينة بمكتب االتصال يرجى تدويرھا، إلعادة األجھزة مخلفات إلقاء أماكن حول المعلومات من مزيد على وللحصول. والبيئة األشخاص
.المنتج منه اشتريت الذي المحل أو المنزلية المخلفات من التخلص خدمة أو

الكيميائية المواد

الئحة (REACH مثل القانونية المتطلبات مع للتوافق الزم ھو كما منتجاتھا في الكيميائية المواد حول لعمالئھا معلومات بتقديم HP شركة تلتزم
EC الموقع على المنتج لھذا الكيميائية بالمعلومات تقرير على الحصول ويمكن). األوروبي والمجلس للبرلمان 1907/2006 رقم التنظيمية 

http://www.hp.com/go/reach.

المواد تدوير إلعادة HP برنامج

لمزيد. الشحن إلعادة القابلة والبطاريات HP من األصلية الطباعة وعبوات المستعملة اإللكترونية األجھزة تدوير إعادة على العمالء HP ُتشّجع
.http://www.hp.com/recycle الموقع زيارة يمكنك التدوير، إعادة برامج حول المعلومات من

)RoHS (الخطرة المواد استعمال على القيود

المواد محتويات إعالنات توفير المصنعة الشركة على ،2005 لعام JIS C 0950 بمواصفات المحددة اليابان، في التنظيمية المتطلبات تفرض
قم المنتج، لھذا JIS C 0950 المواد إعالن لعرض. 2006 يوليو 1 بعد للبيع المعروضة اإللكترونية المنتجات من المحددة الفئات لبعض
.http://www.hp.com/go/jisc0950 اإللكتروني الموقع بزيارة
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