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الدليل ھذا حول

والمواصفات وحلھا المشكالت واستكشاف الشاشة أوامر قائمة واستخدام التشغيل برامج وتثبيت الشاشة تركيب حول معلومات الدليل ھذا يوفر
.الفنية

.األرواح في خسائر أو جسدية إصابات إلى يؤدي أن يمكن اإلرشادات اتباع في اإلخفاق أن إلى يشير الطريقة بھذه الوارد النص!تحذير

.المعدات في خسائر أو المعدات في تلف إلى يؤدي أن يمكن اإلرشادات اتباع في اإلخفاق أن إلى يشير الطريقة بھذه الوارد النص:تنبيه

.مھمة تكميلية معلومات يوفر الطريقة بھذه الوارد النص:مالحظة
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المنتج مميزات١

HP من 2310tiو 2310t طرازا
.عريضة نشطة ومصفوفة) TFT (الرقيقة الترانزستور شرائح بتقنية مزودة لوحة على HP من باللمس تعمل التي LCD شاشات تحتوي
:الشاشات ميزات

بالكامل الشاشة عرض دعم إلى باإلضافة ،١٠٨٠ × ١٩٢٠ ودقة) بوصة ٢٣ (سم ٥٨,٤٢ تبلغ قطرية عرض مساحة ذات شاشة●
األقل الدقة لمستويات

جانب إلى جانب من االنتقال أو واقًفا، أو جالًسا الوضع من المشاھدة تتيح عريضة عرض زاوية●

الوقوف وضع في لالستخدام درجة ٥٥ تبلغ إمالة إمكانية●

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

DVI-D إشارة كبل توفير بجانب الرقمية، HDMI وإشارات الرقمية DVI إلشارات 2310t الطراز دعم●

DVI-D إشارة كبل توفير بجانب الرقمية، DVI وإشارات التناظرية VGA إلشارات 2310ti الطراز دعم●

باللمس تعمل التي الشاشة استخدام بإمكانية يسمح كمبيوتر جھاز على USB بموصل الشاشة لتوصيل USB كبل إرفاق●

الميزة ھذه يدعم الكمبيوتر نظام كان إذا والتشغيل التوصيل إمكانية●

أفضل نحٍو على والرسومات باأللعاب االستمتاع يوفر سريع استجابة وقت●

االختياري الكبل لقفل للشاشة الخلفي الجزء في األمان فتحة توفير●

واألسالك الكبالت لتركيب الكبالت إدارة ميزة●

حالة أفضل على الشاشة وضبط إعداد لتسھيل اللغات من بالعديد الشاشة أوامر ضبط●

للصوت كبل توفير مع ألسفل، متجھة مدمجة استريو صوت مكبرات●

المفاتيح لوحة تخزين●

السريع العرض إعدادات عرض●

HDMIو DVI إدخاالت على) العالي الترددي النطاق ذي الرقمي المحتوى حماية (HDCP ُنسخ حماية●

المنتج ووثائق الشاشة تشغيل برامج على يشتمل والوثائق للبرامج مضغوط قرص●

المنخفض الطاقة استھالك احتياجات لتلبية الطاقة توفير ميزة●

:التالية المواصفات مع التوافق●

األوروبي لالتحاد CE توجيھات◦

١٩٩٠ لعام MPR II السويدي التوجيه◦

١ المنتج مميزات   ١ الفصل ARWW



والسالمة الصيانة إرشادات٢

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

.٤٠ صفحة في الطاقة سلك مجموعة متطلبات مراجعة ُيرجى الشاشة، مع لالستخدام الُمعد الصحيح الطاقة كبل حول المعلومات

:للتلف الجھاز تعرض أو كھربية لصدمة التعرض مخاطر لتقليل!تحذير

.السالمة لضمان مھمة ميزة األرضي القابس يعتبر حيث. الطاقة سلك تأريض ميزة تعطيل عدم يجب• 

.األوقات كل في بسھولة إليه الوصول يمكن بحيث المؤرض بالمنفذ الطاقة سلك وصل• 

.الكھربي المنفذ من الطاقة سلك بفصل المنتج عن الطاقة افصل• 

ال. قصد بدون فيھا التعثر يتم أو شخص أي فوقھا يدوس ال بحيث بترتيبھا وقم. الطاقة كبالت أو أسالك فوق شيء أي تضع ال السالمة، لضمان
.القابس بواسطة السلك فامسك كھربي، منفذ من الجھاز فضل عند. الكبالت أو األسالك أحد تجذب

العمل محطة الدليل ھذا يصف). والراحة األمان دليل (Safety and Comfort Guide اقرأ جسيمة، إلصابات التعرض مخاطر لتقليل
الدليل ھذا. عامة وكھربية ميكانيكية سالمة معلومات يوفر كما الكمبيوتر، لمستخدمي المالئمة والصحة العمل وممارسات الجسم ووضع واإلعداد
أحد إرفاق حالة في وذلك للمستندات، المضغوط القرص في أو/و http://www.hp.com/ergo الرابط على الويب شبكة على موجود

.الشاشة مع األقراص

)ضوئية ماسحة أو طابعة أو شاشة المثال سبيل على (الطرفية واألجھزة بالكمبيوتر الطاقة أسالك كل وصل والكمبيوتر، الشاشة لحماية :تنبيه
من حماية الطاقة أشرطة كل توفر ال). UPS (لالنقطاع القابل غير الطاقة مصدر أو طاقة شريط مثل التيار اندفاع من الحماية أجھزة بأحد
تصنيعه جھة تلتزم طاقة شريط استخدم. الخصوص وجه على القدرة ھذه تحدد ملصقات على ھذه الطاقة أشرطة تحتوي أن يجب التيار؛ اندفاع
.التيار اندفاع حماية في اإلخفاق حالة في الجھاز، استبدال تستطيع حتى وذلك التلف لحاالت استبدال بسياسة

.والحجم التصميم ناحية من HP من LCD شاشة لدعم المناسب األثاث استخدم

أو الصناديق أو الصوت مكبرات أو المناضد أو الرفوف أو الكتب خزائن أو الزينة مناضد على المنصوبة LCD شاشات تسقط قد !تحذير
. شخصية إصابات في متسببة العربات

.بھا التعثر أو جرھا أو جذبھا يمكن ال بحيث LCD بشاشة الموصلة والكبالت األسالك جميع لترتيب الحيطة أخذ يجب

الصيانة إرشادات
:للشاشة االفتراضي العمر وزيادة األداء لتعزيز

في. التشغيل إرشادات تتناولھا التي ھذه التحكم مفاتيح بضبط فقط قم. بنفسك المنتج ھذا صيانة محاولة أو الشاشة صندوق فتح عدم يجب●
.المعتمد HP خدمة موفر أو موزع أو ببائع اتصل التلف، أو للسقوط تعرضھا أو مالئم بشكل الشاشة تشغيل عدم حالة

.للشاشة الخلفي الجزء/الملصق لوحة على محدد ھو كما الشاشة، لھذه مالئمين واتصال طاقة مصدر فقط استخدم●

للمنتجات األمبير تقدير إجمالي وأن الكھربي، المنفذ تيار تقدير تتجاوز ال بالمنفذ الموصلة للمنتجات األمبير تقدير إجمالي أن من تأكد●
.جھاز لكل) A أو AMPS (األمبير تقدير لتحديد الطاقة ملصق في انظر. السلك تقدير تتجاوز ال بالسلك الموصلة

تفصل ال. المنفذ من واجذبه بإحكام بالقابس باإلمساك الشاشة افصل. بسھولة إليه الوصول تستطيع الذي المنفذ من بالقرب الطاقة ركب●
.السلك بجذب أبًدا الشاشة

الشاشة طاقة توفير برنامج باستخدام للشاشة المتوقع االفتراضي العمر زيادة تستطيع. االستخدام قيد تكون ال عندما الشاشة تشغيل أوقف●
.االستخدام قيد تكون ال عندما الشاشة تشغيل وإيقاف

".الشاشة على ثابتة صورة "ذات شاشات HP ضمان يشمل ال:مالحظة

ARWW لألمان بالنسبة مھمة معلومات ٢
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في نوع أي من أجسام أية دفع يجب وال. الفتحات ھذه تغطية أو سد عدم يجب. التھوية بغرض بالصندوق الموجودة الفتحات توفير تم لقد●
.األخرى الفتحات أو الصندوق فتحات

.مستٍو غير سطح على وضعھا أو الشاشة إسقاط عدم يجب●

.السلك فوق تسر ال. الطاقة سلك على شيء أي بوضع السماح عدم يجب●

.الشديدة الرطوبة أو الحرارة أو الضوء عن بعيًدا التھوية، جيدة منطقة في بالشاشة احتفظ●

.الكسر أو التشويه أو لخدوش التعرض من لمنعھا ملساء منطقة على ألسفل الشاشة وجه وضع يجب الشاشة، قاعدة فك عند●

الشاشة تنظيف

.الوحدة خلف من الطاقة سلك وافصل الشاشة تشغيل أوقف.١

.االستاتيكية للكھرباء مضادة ونظيفة ناعمة بممسحة والھيكل بمسحھا الغبار من الشاشة نّظف.٢

.٥٠/٥٠ بنسبة اإليزوبروبيل وكحول الماء من خليًطا فاستخدم صعوبة، األكثر التنظيف حاالت في أما.٣

ذلك. مباشرة الشاشة سطح على المنظف مطلًقا ترش ال. بلطف الشاشة سطح لمسح المبللة الممسحة واستخدم ممسحة على المنظف رش:تنبيه
.باإللكترونيات الضرر فيلحق اإلطار خلف يجري قد ألنه

.الھيكل أو العرض شاشة لتنظيف متطايرة مواد أية أو والمرققات البنزين مثل النفط أساسھا مواد على تحتوي التي المنظفات تستعمل ال:تنبيه
.بالشاشة الكيميائية المواد ھذه تضر قد

الشاشة شحن

.الشاشة شحن أو نقل حالة في الحًقا إليه تحتاج فربما التخزين، منطقة في األصلي التعبئة بصندوق احتفظ
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الشاشة تركيب٣

.التالية اإلرشادات اتبع ثم األخرى، الموصلة األجھزة أو الكمبيوتر ونظام الشاشة طاقة تشغيل إيقاف من تأكد الشاشة، لتركيب

الخلفية المكونات

HP من 2310t طراز

2310t طراز من الخلفي الجزء مكونات  ١-٣ شكل

2310t طراز من الخلفي الجزء مكونات  ١-٣ جدول

الوظيفةالمكون

.األمان كبالت قفل مع يستخدم منفذ توفيرالكبل بواسطة القفل وسيلة١

.بالشاشة المتردد التيار طاقة سلك توصيلالمتردد التيار موصل٢

.بالشاشة الصوت كبل توصيلالصوت موصل٣

.بالشاشة HDMI كبل توصيلHDMI موصل٤

.بالشاشة DVI-D كبل توصيلDVI-D موصل٥

.باللمس تعمل التي الشاشة لدعم مضيف بكمبيوتر للشاشة USB كبل توصيلالعلوي USB تدفق موصل٦

ARWW الخلفية المكونات ٤



HP من 2310ti طراز

2310ti طراز من الخلفي الجزء مكونات  ٢-٣ شكل

2310ti طراز من الخلفي الجزء مكونات  ٢-٣ جدول

الوظيفةالمكون

.األمان كبالت قفل مع يستخدم منفذ توفيرالكبل بواسطة القفل وسيلة١

.بالشاشة المتردد التيار طاقة سلك توصيلالمتردد التيار موصل٢

.بالشاشة الصوت كبل توصيلالصوت موصل٣

.بالشاشة DVI-D كبل توصيلDVI-D موصل٤

.بالشاشة VGA كبل توصيلVGA موصل٥

.باللمس تعمل التي الشاشة لدعم مضيف بكمبيوتر للشاشة USB كبل توصيلالعلوي USB تدفق موصل٦

٥ الشاشة تركيب   ٣ الفصل ARWW



الكبالت توجيه
.الحامل مركز عند الكبالت توجيه فتحة عبر تمريرھا عليك الكبالت، توصيل قبل

الكبالت توجيه  ٣-٣ شكل

الكبالت توصيل
.والشاشة الكمبيوتر تشغيل إيقاف تم أنه تأكد بالشاشة، الكبالت توصيل قبل:تنبيه

)فقط HP من 2310ti طراز) (تناظري (VGA فيديو كبل توصيل

والطرف الشاشة من الخلفي الجزء في VGA بموصل) منفصل بشكٍل يباع (VGA إشارة كبل طرفي أحد صل تناظري، تشغيل على للحصول
.بالكمبيوتر VGA بموصل اآلخر

VGA كبل توصيل  ٤-٣ شكل

ARWW الكبالت توجيه ٦



)رقمي (DVI-D فيديو كبل توصيل

اآلخر والطرف الشاشة من الخلفي الجزء في DVI بموصل المرفق DVI-D إشارة كبل طرفي أحد صل رقمي، DVI تشغيل على للحصول
.بالكمبيوتر DVI بموصل

DVI-D كبل توصيل  ٥-٣ شكل

)فقط HP من 2310t طراز) (رقمي (HDMI فيديو كبل توصيل

اآلخر والطرف الشاشة من الخلفي بالجزء) منفصل بشكٍل يباع (HDMI إشارة كبل طرفي أحد صل رقمي، HDMI تشغيل على للحصول
.HDMI موصل يتضمن آخر جھاز أو بكمبيوتر

.HDMI كبل استخدام عند منفصل صوت كبل توصيل يلزم ال. الرقمية والفيديو الصوت إشارات HDMI كبل يدعم:مالحظة

HDMI كبل توصيل  ٦-٣ شكل

٧ الشاشة تركيب   ٣ الفصل ARWW



الصوت كبل توصيل

Audio بموصل اآلخر والطرف الشاشة من الخلفي الجزء في) الصوت مدخل (Audio In بموصل المرفق الصوت كبل طرفي أحد صل
Out) بالكمبيوتر) الصوت مخرج.

HDMI كبل يدعم. الصوت كبل توصيل إلى تحتاج فلن والكمبيوتر، الشاشة بين) فقط 2310t طراز (HDMI كبل وصلت إذا:مالحظة
.الرقمية والفيديو الصوت إشارات

الصوت كبل توصيل  ٧-٣ شكل

USB كبل توصيل

من USB بموصل اآلخر والطرف الشاشة من الخلفي الجزء في الكمبيوتر إلى الشاشة من USB بموصل المرفق USB كبل طرفي أحد صل
.بالكمبيوتر والموجود الشاشة إلى الكمبيوتر

.اللمس شاشة تعمل حتى USB كبل توصيل يجب:مالحظة

USB كبل توصيل  ٨-٣ شكل

ARWW الكبالت توصيل ٨



الطاقة كبل توصيل

.الحائط على الكھربي التيار بمقبس اآلخر والطرف الشاشة من الخلفي الجزء في المتردد التيار طاقة بموصل الطاقة كبل طرفي أحد صل

الطاقة كبل توصيل  ٩-٣ شكل

:للتلف الجھاز تعرض أو كھربية لصدمة التعرض مخاطر لتقليل!تحذير

.السالمة لضمان مھمة ميزة األرضي القابس يعتبر حيث. الطاقة سلك تأريض قابس تعطيل عدم يجب

.األوقات كل في بسھولة إليه الوصول يمكن بحيث مؤرض كھربي بمنفذ الطاقة سلك وصل

.الكھربي المنفذ من الطاقة سلك بفصل الجھاز عن الطاقة افصل

ال. قصد بدون فيھا التعثر يتم أو شخص أي فوقھا يدوس ال بحيث بترتيبھا وقم. الطاقة كبالت أو أسالك فوق شيء أي تضع ال السالمة، لضمان
.القابس بواسطة السلك فامسك كھربي، منفذ من الجھاز فصل عند. الكبالت أو األسالك أحد تجذب

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

٩ الشاشة تركيب   ٣ الفصل ARWW



درجات ٥ بمقدار لألمام الشاشة ستميل. الشاشة لمس دون للخلف أو لألمام للشاشة العلوية الحافة تحريك طريق عن اإلمالة مستوى اضبط.٢
.درجة ٥٥ بمقدار وللخلف

اإلمالة مستوى ضبط  ١٠-٣ شكل

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

المفاتيح لوحة تخزين  ١١-٣ شكل

الشاشة تشغيل
.لتشغيله بالكمبيوتر الطاقة زر على اضغط.١

.لتشغيلھا للشاشة األمامي بالجزء الطاقة زر على اضغط.٢

ARWW المفاتيح لوحة تخزين ١٠



صورة تعرض لتفادي*. الزمن من طويلة لفترة الشاشة على الثابتة الصورة نفس تعرض التي الشاشة على للصورة تلف يحدث ربما:تنبيه
احتجاز إن. الوقت من طويلة لفترة االستخدام قيد تكون ال عندما الشاشة تشغيل إيقاف أو الشاشة موفر تطبيق تنشيط دائًما يجب للتلف، الشاشة
".الشاشة على ثابتة صورة "ذات شاشات HP ضمان يشمل ال. LCD شاشات كل في تحدث أن يمكن حالة تعتبر الصورة

.االستخدام عدم من متواصلة ساعة ١٢ الطويلة بالفترة المقصود* 

).الطاقة زر تأمين (Power Button Lockout ميزة تمكين تم فربما الطاقة، زر على الضغط بعد شيء أي يحصل لم إذا:مالحظة
.ثواٍن ١٠ لمدة الشاشة طاقة زر على باستمرار اضغط الميزة، ھذه لتعطيل

)إدارة (Management حدد ثم الشاشة، مقدمة في القائمة زر على اضغط. الشاشة أوامر قائمة في الطاقة مصباح تعطيل يمكن:مالحظة
 <Bezel Power LED) الھيكل طاقة مصباح < (Off) التشغيل إيقاف.(

اإلشارة يمثل الذي اإلدخال الرسالة ھذه وتوضح. ثواٍن خمس لمدة) الشاشة حالة (Monitor Status رسالة عرض يتم الشاشة، تشغيل عند
إلى باإلضافة االفتراضي، المصدر وإشارة)) التشغيل إيقاف (Off أو) تشغيل (On (للمصدر التلقائي التشغيل إعداد حالة وكذلك حالًيا النشطة

.بھا الموصى مسبًقا المعينة العرض ودقة الحالية مسبًقا المعينة العرض دقة

الشاشة تعرض نشطين، إدخالين وجود حالة في. للعرض اإلدخال ھذا ويستخدم نشط إدخال عن بحًثا اإلشارة إدخاالت تلقائًيا الكمبيوتر يفحص
تغيير يمكنك. نشًطا كان إذا اآلخر اإلدخال الشاشة تعرض فعندئٍذ نشًطا، إدخاالً االفتراضي المصدر يكن لم إذا. االفتراضي اإلدخال مصدر
Source وتحديد األمامية اللوحة في) قائمة (Menu الزر على بالضغط الشاشة على تظھر التي الخيارات في االفتراضي المصدر

Control) بالمصدر التحكم < (Default Source) االفتراضي المصدر.(

للشاشة الداعمة القاعدة فك
).حدة على شراؤھا يتم (أخرى تركيب أداة أي أو دوار ذراع أو حائط، على اللوحة لتركيب الداعمة القاعدة من الشاشة لوحة فك تستطيع

كانا إذا والصوت USB كبلي أيًضا وافصل. واإلشارة الطاقة كبلي فصل ومن الشاشة تشغيل إيقاف من تأكد الشاشة، أجزاء فك بدء قبل:تنبيه
.بالشاشة متصلين

.للشاشة الخلفي الجزء من وأزلھا الكبالت جميع افصل.١

.ونظيف جاف بقماش واغطھا مستو سطح على لألسفل ووجھھا الشاشة ضع.٢

.للشاشة الخلفي الجزء من لفكه) ٢ (ألعلى حركه ثم) ١ (للخلف VESA غطاء لوحة من العلوي الجزء حرك.٣

VESA غطاء لوحة فك  ١٢-٣ شكل

١١ الشاشة تركيب   ٣ الفصل ARWW



.الشاشة بلوحة الحامل قاعدة يربطان اللذين المسمارين فك.٤

القاعدة مسامير فك  ١٣-٣ شكل

).٢ (LCD شاشة لوحة عن بعيًدا وارفعه ألعلى، حركه ثم) ١ (للخلف القاعدة تثبيت وحدة من العلوي الجزء أِمل.٥

القاعدة فك  ١٤-٣ شكل

ARWW للشاشة الداعمة القاعدة فك ١٢



الشاشة تثبيت

.CSA أو UL لدى المسرودة الحائط على التثبيت أجھزة ليدعمه النظام ھذا يعد:مالحظة

.السابق القسم في ١١ صفحة في للشاشة الداعمة القاعدة فك راجع. الداعمة القاعدة من الشاشة فك.١

التركيب فتحات وفي الدوار الذراع لوحة على الموجودة الفتحات في ملم ١٠ بطول براغي أربعة رّكب دوار، بذراع الشاشة إلرفاق.٢
.الشاشة على الموجودة

آخر طرف من تركيب حل إلرفاق. VESA الصناعة معيار تلبي التي ملم ١٠٠ بحجم التركيب فتحات الشاشة ھذه تدعم:تنبيه
ألنھا أطول براغي استخدام عدم يجب). بالشاشة مرفقة غير (ملم ١٠ بطول براغي ميل ٠,٧و ملم ٤ استخدام األمر يتطلب بالشاشة،
لدعم تقديره ثم VESA معيار مع يتوافق التصنيع جھة تركيب حل أن من التحقق األھمية من. للتلف الشاشة تعرض إلى تؤدي أن يمكن
.بالشاشة المرفقة والفيديو الطاقة كبالت استخدام األھمية من أداء، أفضل على للحصول. الشاشة لوحة وزن

دوار ذراع على الشاشة تثبيت  ١٥-٣ شكل

.بأمان الشاشة تثبيت لضمان التركيب بأداة المزودة اإلرشادات اتبع أخرى، تركيب بأدوات الشاشة إلرفاق

.الشاشة بلوحة الكبالت توصيل أعد.٣

١٣ الشاشة تركيب   ٣ الفصل ARWW



التقدير ملصقات مكان تحديد
طراز حول HP بـ االتصال عند األرقام ھذه إلى تحتاج ربما. المسلسل والرقم المنتج ورقم الغيار قطعة رقم الشاشة على التقدير ملصقات توفر

.الشاشة لرأس الخلفية اللوحة في موجودة التقدير ملصقات. الشاشة

التقدير ملصقات مكان تحديد  ١٦-٣ شكل

الكبل بواسطة القفل تثبيت
.HP شركة قبل من يتوفر اختياري كبل قفل بواسطة ثابت بعنصر الشاشة تأمين يمكن

ARWW التقدير ملصقات مكان تحديد ١٤



الشاشة تشغيل٤

المساعدة واألدوات البرامج
:الكمبيوتر على تثبيتھا تستطيع التي الملفات على بالشاشة المرفق المضغوط القرص يحتوي

.INF بامتداد) معلومات (ملف●

.ICM بامتداد) الصورة ألوان تطابق (ملف●

)فقط Windows XP التشغيل نظام (اللمس تشغيل برنامج●

التلقائي للضبط المساعدة األداة●

الشاشة لطراز إضافي برنامج●

راجع. HP شاشات بدعم الخاص الويب موقع من ICM.و INF. ملفات تنزيل يمكن بالشاشة، مضغوط قرص إرفاق عدم حالة في:مالحظة
.الفصل ھذا في ١٦ صفحة في اإلنترنت من التنزيل

المعلومات ملف

رسومات محول مع الشاشة توافق لضمان Microsoft Windows تشغيل نظام بواسطة المستخدمة الشاشة مصادر. INF ملف يحدد
.الكمبيوتر

تثبيت بدون الصحيح النحو على الشاشة وستعمل Microsoft Windows التشغيل لنظام والتشغيل التوصيل ميزات مع الشاشة ھذه تتوافق
توصيل يتم وأن VESA DDC2 مع متوافقة كمبيوتر رسوم بطاقة استخدام يتم أن للشاشة والتشغيل التوصيل ميزة توافق يتطلب. INF .ملف

.توزيع تخزين ذاكرات/مربعات عبر أو BNC نوع من منفصلة موصالت عبر والتشغيل التوصيل ميزة تعمل ال. الرسوم ببطاقة مباشرة الشاشة

الصور ألوان تطابق ملف

الماسحة من أو الطابعة إلى الشاشة من متناسق ألوان تطابق لتوفير الرسومات برامج مع استخدامھا يتم بيانات ملفات عن عبارة ICM. ملفات
.الميزة ھذه تدعم التي الرسومات برامج من الملف ھذا تنشيط يتم. الشاشة إلى الضوئية

).ICC (العالمي األلوان بنظام الخاصة الملف تنسيق لمواصف وفًقا ICM ألوان ملف كتابة تتم:مالحظة

١٥ الشاشة تشغيل   ٤ الفصل ARWW



.ICMو. INF ملفات تثبيت
.تنزيلھا أو المضغوط القرص من. ICMو. INF ملفات تثبيت تستطيع التحديث، تريد أنك تحدد أن بعد

المضغوط القرص من التثبيت

:المضغوط القرص من الكمبيوتر على. ICMو. INF ملفات لتثبت

.المضغوط القرص قائمة تظھر. الكمبيوتر جھاز في المضغوطة األقراص محرك في المضغوط القرص أدخل.١

).الشاشة تشغيل برنامج تمھيد ملف (Monitor Driver Software Readme ملف اعرض.٢

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

.الشاشة على الظاھرة اإلرشادات اتبع.٤

.Windows عرض تحكم لوحة على المالئمة التحديث ومعدالت المالئمة الدقة ظھور من تأكد.٥

في خطأ حدوث حالة في المضغوط القرص من يدوي بشكل إلكترونًيا الموقعة. ICMو. INF الشاشة ملفات تثبيت إلى تحتاج ربما:مالحظة
.المضغوط القرص على الشاشة تشغيل برنامج تمھيد ملف إلى ارجع. التثبيت

اإلنترنت من التنزيل

:HP شاشات دعم ويب موقع من. ICMو INF .لملفات إصدار أحدث لتنزيل

.البلد منطقة وحدد http://www.hp.com/support راجع.١

.التنزيل وصفحة الدعم صفحة إلى لالنتقال الشاشة ارتباطات اتبع.٢

.المتطلبات يلبي النظام أن من تأكد.٣

.اإلرشادات باتباع البرنامج نزل.٤

)فقط Windows XP التشغيل نظام (اللمس تشغيل برنامج تثبيت
كان إذا اللمس تشغيل برنامج تثبيت إلى تحتاج ال. Microsoft Windows XP التشغيل نظام تستخدم التي لألنظمة اللمس تشغيل برنامج يلزم
.Windows 7 أو Windows Vista التشغيل نظام يتضمن لديك النظام

:اللمس تشغيل برنامج لتثبيت

Windows Explorer افتح أو (CD قرص قائمة عرض يتم. الكمبيوتر بجھاز CD-ROM أقراص محرك في CD قرص أدخل.١
ل ).CD قرص من Touch_Driver_Setup.exe وشغِّ

برنامج إعداد معالج عرض سيتم. CD قرص قائمة من Microsoft Windows XP لـ اللمس تشغيل برنامج تثبيت فوق انقر.٢
.اللمس تشغيل

Windows أو Microsoft Windows Vista التشغيل نظامي تستخدم التي لألنظمة اللمس تشغيل برامج تثبيت يلزم ال:مالحظة
7.

.التشغيل برنامج لتثبيت المعالج في الشاشة على الموضحة اإلرشادات اتبع.٣

للحصول ١٦ صفحة في باللمس تعمل التي الشاشة استخدام راجع. Windows تشغيل أنظمة بين اللمس إيماءات وظيفة تختلف:مالحظة
.المعلومات من المزيد على

باللمس تعمل التي الشاشة استخدام
وأنه) Windows XP تستخدم كنت إذا (CD قرص من اللمس تشغيل برنامج وتثبيت USB كبل توصيل من تأكد اللمس، وظيفة استخدام قبل
.Windows التشغيل نظام تشغيل بدء تم

ARWW .ICMو. INF ملفات تثبيت ١٦
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شاشة لوحة من السفلية أو اليمنى أو اليسرى الحافة عمل تعيق غريبة أجسام وجود عدم من تأكد نشطة، اللمس وظيفة تكون عندما:مالحظة
LCD.

المختلفة لإليماءات توضيح أدناه يوجد. المناسبة باإليماءة والقيام Windows التشغيل نظام تشغيل بعد الماوس محل اللمس وظيفة تحل أن يمكن
:الصلة ذات Windows برامج وتطبيقات

.البرامج تطبيقات بعض مع أدناه باألصابع إجراؤھا يتم التي العمليات تعمل ال قد:مالحظة

.السكون وضع من الكمبيوتر تنشيط إلى باللمس تعمل التي الشاشة لمس يؤدي" فلن "السكون، وضع في الكمبيوتر أصبح إذا

باللمس تعمل التي الشاشة تشغيل  ١-٤ جدول

برنامج (Windows 7 دعمباإلصبع إجراؤھا يتم التي العملية
)ضروري غير اللمس تشغيل

Windows Vista دعم
غير اللمس تشغيل برنامج(

)ضروري

Windows XP دعم
اللمس تشغيل برنامج(

)ضروري

اللمس إجراء ھو ھذا. للنقر وحرر المس – المزدوج والنقر النقر
.والمجلدات الملفات لفتح المزدوج النقر يمكنك كما. األھم األساسي

نعمنعمنعم

مع الحال ھو ومثلما. عليھا وحركه بإصبعك الشاشة المس – السحب
الرموز تحريك على اإلجراء ھذا يعمل الماوس، باستخدام السحب
خالل من (النصوص وتحديد اإلطارات وتحريك المكتب سطح عبر

.ذلك إلى وما ،)اليمين أو اليسار إلى السحب

نعمنعمنعم

شريط وليس (المحتوى على ألسفل أو ألعلى اسحب – التمرير
يمكنك. التمرير بعملية للقيام للتمرير القابل باإلطار الخاص) التمرير
قليل قدر وھناك لإلصبع الذاتي القصور من بمزيد الصفحة تحريك

إصبع باستخدام التمرير يمكن. الصفحة نھاية بلوغ عند االرتداد من
.أكثر أو

ال)محدود (نعم)محدود (نعم

بعضھما عن بعيًدا ابسطھما أو مًعا إصبعين ضم – التصغير/التكبير
تدعم التي التطبيقات في ذلك يعمل. تصغيره أو مستند لتكبير البعض
.الماوس بقرص التصغير/التكبير

الالنعم

تكبير على نفسه الوقت في بإصبعين النقر يعمل – بإصبعين النقر
التصغير/التكبير وضع استرداد أو اإلصبع حركة مركز منطقة

.االفتراضي

الال)محدود (نعم

لتدويرھا إصبعيك لف ثم رقمية، صورة على نقطتين المس – التدوير
.حقيقية كصورة

الالنعم

في األمام أو للخلف لالنتقال اليمين أو اليسار ناحية انقر – النقرات
.األخرى والتطبيقات المستعرض

النعمنعم

الوقت لبعض الشاشة على إصبعك ثبت – االستمرار مع الضغط
بالزر النقر وظيفة على للحصول المتحرك الرسم ظھور بعد وحرره
.للماوس األيمن

النعمنعم

تماًما األيمن، بالزر نقر على للحصول – ثاٍن بإصبع والنقر الضغط
.اللمس لوحة أو الماوس على األيمن الزر نقر مثل

الالنعم

.باللمس تعمل التي للتطبيقات) مرفق غير (إلكتروني قلم أو إصبعك استخدام يمكنك:مالحظة
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التلقائي الضبط وظيفة استخدام
لنمط البرمجية المساعدة واألداة الشاشة على )موافق/تلقائي (Auto/OK الزر باستخدام) تناظري (VGA إلدخال الشاشة أداء تحسين يمكنك
.المرفق CD قرص على التلقائي الضبط

ھذا يعمل أن فيمكن ،)تناظري (VGA إدخال تستخدم الشاشة كانت إذا. HDMI أو DVI إدخال تستخدم الشاشة كانت إذا اإلجراء ھذا تستخدم ال
:التالية الحاالت في الصورة جودة تصحيح على اإلجراء

المضطرب أو الواضح غير التركيز●

األشباح أو الظالل أو الخطوط تأثيرات●

الباھتة الرأسية األشرطة●

الرفيعة األفقية التمرير خطوط●

المركز عن بعيدة صورة●

:التلقائي الضبط ميزة الستخدام

.الضبط قبل دقيقة ٢٠ لمدة الشاشة تسخين أتح.١

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

الضبط (Auto-Adjustment) > الصورة في التحكم (Image Control تحديد ثم ،قائمة زر على الضغط أيًضا تستطيع●
.الفصل ھذا في ٢٠ صفحة في الشاشة إعدادات ضبط راجع. الشاشة ألوامر الرئيسية القائمة من) التلقائي

.اإلجراء ھذا مع فتابع مرضية، النتائج تكون لم إذا●

.المضغوط القرص قائمة تظھر. األقراص محرك في المضغوط القرص أدخل.٣

.اإلعداد اختبار نموذج يظھر). التلقائي الضبط برنامج فتح (Open Auto-Adjustment Software حدد.٤

.المنتصف في وموجودة ثابتة صورة على للحصول للشاشة األمامية اللوحة على )موافق/تلقائي (Auto/OK الزر على اضغط.٥

.االختبار نموذج من للخروج المفاتيح لوحة في آخر زر أي أو ESC زر على اضغط.٦

األمامية اللوحة في التحكم مفاتيح
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للشاشة األمامية اللوحة تحكم مفاتيح  ٢-٤ جدول

الوظيفةالتحكم عنصرالرمزالرقم

.الشاشة أوامر قائمة من الخروج أو تحديد أو فتحالقائمة١

ضبط (Volume adjustment قائمة لفتح اضغط الشاشة، أوامر قائمة تشغيل عدم حالة فيناقص/الصوت مستوى٢
.الشاشة أوامر قائمة من الفرعية) الصوت

وخفض OSD قائمة خالل ألسفل لالنتقال فاضغط التشغيل، قيد OSD قائمة كانت إذا
.الضبط مستويات

إشارة إدخال يختار الذي المصدر زر لتنشيط فاضغط نشطة، غير OSD قائمة كانت إذازائد/المصدر٣
.الفيديو

وزيادة OSD قائمة خالل ألعلى لالنتقال فاضغط التشغيل، قيد OSD قائمة كانت إذا
.الضبط مستويات

٤Auto/OK) التلقائي الضبط ميزة لتنشيط الزر ھذا على فاضغط نشطة، غير الشاشة أوامر قائمة كانت إذا)موافق/تلقائي
.الشاشة صورة لتحسين

.المميز القائمة عنصر لتحديد الزر ھذا على اضغط الشاشة، أوامر قائمة تشغيل حالة في

الخلفية الشاشة لوحة في الموجود التشغيل مفتاح دام ما تشغيلھا إيقاف أو الشاشة بتشغيل يقومالطاقة٥
.مشغالً

.الكاملة بالطاقة يعمل = مائي أبيضالطاقة مؤشر ٦

).السكون (Sleep وضع = كھرماني

).السكون موقت (Sleep Timer وضع = وامض كھرماني
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الشاشة إعدادات ضبط
).OSD (الشاشة على تظھر التي الخيارات قائمة من الشاشة إعدادات ضبط يمكن

 وتحديد الشاشة أوامر بفتح المصنع إعدادات إلى اإلعدادات ضبط إعادة حاول العرض، إعدادات بخصوص مشكلة حدوث عند:مالحظة
Factory Reset) الشاشة أوامر قائمة من) المصنع إعدادات إلى الضبط إعادة.

الشاشة أوامر قائمة استخدام

:يلي بما قم الشاشة، أوامر إلى للوصول. خاصتك العرض تفضيالت على اعتماًدا الشاشة صورة لضبط) OSD (الشاشة أوامر قائمة استخدم

.الشاشة لتشغيل الطاقة زر على فاضغط جاھزة، الشاشة تكن لم إذا.١

.للشاشة األمامية اللوحة في القائمة زر على اضغط الشاشة، أوامر قائمة إلى للوصول.٢

– الزر أو لألعلى التمرير أجل من للشاشة األمامية اللوحة على) الجمع عالمة (+ زر على اضغط الشاشة، أوامر قائمة عبر للتنقل.٣
.لألسفل للتمرير) الطرح عالمة(

لتحديد) موافق (OK زر على اضغط ثم التحديد، وتمييز إلى للتمرير – أو + الزر استخدم الشاشة، أوامر قائمة من العناصر أحد لتحديد.٤
.الوظيفة تلك

.المستوى لضبط األمامية اللوحة في – أو + زر باستخدام العنصر بضبط قم.٥

 حدد ثم اإلعداد، حفظ تريد ال كنت إذا) األمر إلغاء (Cancel أو) ورجوع حفظ (Save and Return حدد الوظيفة، ضبط بعد.٦
Exit) خروج (من Main Menu) الرئيسية القائمة(

التعديالت بحفظ الثابتة البرامج فستقوم قائمة، عرض أثناء) للمصنع االفتراضي اإلعداد (ثانية ٣٠ لمدة األزرار لمس يتم لم إذا:مالحظة
حفظ يتم فال نشطة، الشاشة أوامر قائمة كانت بينما الفيديو وضع بتغيير الفيديو في التحكم وحدة قامت إذا ذلك، إلى باإلضافة. واإلنھاء الحالية

.الجديد الوضع وعرض الشاشة أوامر قائمة تشغيل إيقاف وسيتم ،)المعدلة (الحالية اإلعدادات
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الشاشة أوامر قائمة تحديدات

شاشة كانت وإذا الشاشة، أوامر قائمة عناصر أحد تغيير بعد. بھا الخاصة الوظيفية واألوصاف الشاشة أوامر تحديدات التالي الجدول يسرد
:اختيار فتستطيع الخيارات، ھذه على تحتوي القائمة

●Cancel) السابقة القائمة مستوى إلى للرجوع) — األمر إلغاء.

●Save and Return) خيار يتوفر. الشاشة ألوامر الرئيسية القائمة شاشة إلى والرجوع التغييرات كل لحفظ) — ورجوع حفظ
Save and Return) القائمة عناصر أحد تغيير حالة في فقط النشط الوضع في) ورجوع حفظ.

.لالستخدام أدناه المدرجة القائمة عناصر بعض تتوفر ال قد النظام، تكوين لطريقة وفًقا:مالحظة

الشاشة أوامر قائمة  ٣-٤ جدول

الوصفالفرعية القائمةالرئيسية القائمةالرمز

Brightness) سطوع(Adjustable scale) مستوى
)للضبط قابل

.٩٠ ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد. الشاشة سطوع مستوى يضبط

Contrast) تباين(Adjustable scale) مستوى
)للضبط قابل

.٨٠ ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد. الشاشة تباين مستوى يضبط

Color) اللون(6500 ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد. الشاشة لون يحددK) ٦٥٠٠
.الطراز حسب ،)مخصص لون (Custom Color أو) كالفين

9300 K) خفيف بشكل الزرقة إلى المائل األبيض الون إلى اللون يغير)كالفين ٦٥٠٠.

 6500 K) خفيف بشكل الحمرة إلى المائل األبيض الون إلى اللون يغير)كالفين ٦٥٠٠.

  sRGBصناعة في المستخدمة اللون معايير مع تتكيف بحيث الشاشة ألوان يضبط
.الصورة تقنية

 Quick View) اآلتية العرض أوضاع من اختر)سريع عرض:

●Movie) فيلم(

●Photo) صورة(

●Gaming) ألعاب(

●Text) نص(

●Custom) تضبط عندما اإلعدادات حفظ يتم) (مخصص
Brightness) السطوع(، Contrast) أو) التباين Color

)سريع عرض (Quick View خيارات إحدى في) األلوان(
).األخرى

Custom Color) لون
)مخصص

:تفضلھا التي األلوان مستويات ويضبط يحدد

●R - الشخصية األحمر اللون مستويات يضبط

●G - الشخصية األخضر اللون مستويات يضبط

●B - الشخصية األزرق اللون مستويات يضبط

  Reset) الضبط إعادة(قائمة ضبط يعيد Color) االفتراضي المصنع إعداد على) اللون
6500K) كالفين ٦٥٠٠ (ضبط ويعيد Quick View) سريع عرض(

لـ RGB إعدادات ضبط ذلك يعيد ال. االفتراضي) نص (Text خيار على
Custom Color) مخصص لون.(

Image Control
)بالصورة التحكم(

).فقط VGA إدخال (الشاشة صورة لضبط

Auto Adjustment) الضبط
)التلقائي

).فقط VGA دخل (تلقائًيا الشاشة صورة يضبط

Clock) حد أقل إلى الشاشة خلفية في تظھر عمودية خطوط أو شرائط أية لتقليل)مؤقتة ساعة
صورة تغيير إلى أيًضا الساعة ضبط يؤدي). فقط VGA إدخال (ممكن
.األفقية الشاشة
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)ُيتبع (الشاشة أوامر قائمة  ٣-٤ جدول

الوصفالفرعية القائمةالرئيسية القائمةالرمز

Clock Phase) أطوار
)الساعة

ھذا لك يتيح). فقط VGA إدخال (الشاشة على التركيز مستوى لضبط
.الحروف صور دقة زيادة أو وتنقية أفقي تشويش أي إزالة الضبط

Horizontal Position
)األفقي الوضع(

).فقط VGA إدخال (اليمين أو لليسار الشاشة على الصورة وضع لضبط

Vertical Position) الوضع
)الرأسي

).فقط VGA إدخال (ألسفل أو ألعلى الشاشة على الصورة وضع لضبط

Custom Scaling 
)الحجم تخصيص(

:حدد. الشاشة على المعروضة المعلومات تنسيق أسلوب يحدد

●Fill to Screen) الشاشة كامل الصورة تمأل) - الشاشة ملء
للطول المتناسب غير للعرض نظًرا مطولة أو مشوشة تبدو وربما

.والعرض

●Fill to Aspect Ratio) للعرض االرتفاع نسبة حسب ملء- (
.الصورة نسبية على ويحافظ الشاشة تالءم لكي الصورة تحجيم يتم

Sharpness) نعومة أو حدة أكثر بشكل تبدو لكي الشاشة صورة يضبط)حدة.

 Video Overdrive) االستباق
)للفيديو المفرط

أو) للفيديو المفرط االستباق (Video Overdrive وظيفة بتشغيل يقوم
).التشغيل إيقاف (Off ھو االفتراضي اإلعداد. تشغيلھا إيقاف

 Dynamic Contrast
Ratio) الديناميكية التباين نسبة(

واإلعداد). DCR (الديناميكية التباين نسبة تشغيل إيقاف أو لتشغيل
).التشغيل إيقاف (Off ھو للمصنع االفتراضي

OSD Control) التحكم
)الشاشة أوامر في

).OSD (الشاشة أوامر في التحكم أدوات لضبط قائمة يوفر

Horizontal OSD
Position) أوامر قائمة موضع

)األفقي الشاشة

.الشاشة يمين أو يسار على الشاشة أوامر لقائمة العرض موضع يغير
.٥٠ ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد

Vertical OSD Position 
الشاشة أوامر قائمة موضع(

)العمودي

اإلعداد. الشاشة أسفل أو أعلى الشاشة أوامر لقائمة العرض موضع يغير
.٥٠ ھو للمصنع االفتراضي

OSD Transparency 
)الشاشة أوامر قائمة شفافية(

.الشاشة أوامر قائمة عبر الخلفية معلومات عرض يضبط

OSD Timeout) عرض مدة
)الشاشة أوامر قائمة

يتراوح. زر آخر على الضغط بعد الشاشة أوامر لرؤية الزمنية الفترة يضبط
.ثانية ٣٠ ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد. ثانية ٦٠و ٥ بين النطاق

Management) بالشاشة الخاصة الشاشة وأوامر الطاقة إدارة ميزات يحدد)إدارة.

Power Saver) حدد. الطاقة توفير ميزة لتمكين)الطاقة موفر:

●On) تشغيل(

●Off) التشغيل إيقاف(

).تشغيل (On ھو االفتراضي اإلعداد

Power On Recall
)الطاقة تشغيل استدعاء(

:حدد. المتوقع غير الطاقة انقطاع بعد الشاشة إلى الطاقة الستعادة

●On) تشغيل(

●Off) التشغيل إيقاف(

).تشغيل (On ھو االفتراضي اإلعداد
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)ُيتبع (الشاشة أوامر قائمة  ٣-٤ جدول

الوصفالفرعية القائمةالرئيسية القائمةالرمز

Mode Display) عرض
)الوضع

يتم مرة كل في الشاشة على التردد معلومات التحديث ومعدل الدقة يعرض
:حدد. الشاشة ألوامر الرئيسية القائمة إلى الدخول فيھا

●On) تشغيل(

●Off) التشغيل إيقاف(

).تشغيل (On ھو االفتراضي اإلعداد

Monitor Status Display
)الشاشة حالة عرض(

موقع حدد. الشاشة تشغيل فيھا يتم مرة كل في الشاشة تشغيل حالة يعرض
:على الحالة عرض

●Top) أعلى(

●Middle) وسط(

●Bottom) أسفل(

●Off) التشغيل إيقاف(

)أعلى (Top ھو االفتراضي اإلعداد

DDC/CI Support) دعم
DDC/CI(

سبيل على الشاشة، أوامر قائمة ميزات بعض في التحكم للكمبيوتر يتيح
:على اضبط. األلوان حرارة ودرجة والتباين السطوع المثال

●On) تشغيل(

●Off) التشغيل إيقاف(

).تشغيل (On ھو االفتراضي اإلعداد

 Bezel Power LED
)الھيكل طاقة مصباح(

اإلعداد. للشاشة األمامية اللوحة على الطاقة مصباح تشغيل يوقف
).تشغيل (On ھو االفتراضي

 Volume) الصوت مستوى ضبط قائمة خيارات لعرض)الصوت:

النطاق يتراوح. الشاشة سماعات صوت لمستوى للضبط قابل مقياس●
.٩٠ ھو االفتراضي واإلعداد ،١٠٠ إلى ٠ من

●Select Audio Auto-Detect) التلقائي االكتشاف تحديد
أو الكمبيوتر صوت مصدر باكتشاف للشاشة للسماح) - للصوت
HDMI 2310 ُطرز (تلقائًياt فقط.(

●Select HDMI Audio) صوت تحديد HDMI - (للسماح
).فقط 2310t ُطرز (يدوًيا HDMI صوت مصدر بتحديد

●Select PC Audio) بتحديد للسماح) - الكمبيوتر صوت تحديد
).فقط 2310t ُطرز (يدوًيا الكمبيوتر صوت مصدر

●Speaker Self-Test) الصوت لمكبر الذاتي االختبار- (
.السماعات وظائف الختبار
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)ُيتبع (الشاشة أوامر قائمة  ٣-٤ جدول

الوصفالفرعية القائمةالرئيسية القائمةالرمز

Sleep Timer) موقت
)السكون

:الموقت ضبط قائمة خيارات يوفر

●Set Current Time) الوقت يضبط) - الحالي الوقت ضبط
.والدقائق الساعات في الحالي

●Set Sleep Time) الذي الوقت يضبط) - السكون وقت ضبط
.السكون وضع الشاشة تدخل أن فيه تريد

●Set on Time) فيه تريد الذي الوقت يضبط) التشغيل وقت ضبط
.السكون وضع من الشاشة تخرج أن

●Timer) الموقت - (ميزة بضبط Sleep Timer) السكون موقت(
ھو االفتراضي اإلعداد). التشغيل إيقاف (Off أو) تشغيل (On على
Off) التشغيل إيقاف.(

●Sleep Now) تدخل لكي الفور على الشاشة يضبط) - اآلن سكون
.السكون وضع

Language) ھو االفتراضي اإلعداد. الشاشة أوامر عرض لغة يحدد)اللغة
English) اإلنجليزية.(

Information
)معلومات(

.الشاشة حول المھمة المعلومات ويعرض يحدد

Current Settings
)الحالية اإلعدادات(

.الحالي الفيديو دخل وضع يوفر

Recommended
Settings) الموصى اإلعدادات

)بھا

.للشاشة التحديث ومعدل به الموصى الدقة وضع يوفر

Serial Number) الرقم
)التسلسلي

بالدعم اتصل التسلسلي، الرقم إلى الحاجة عند. للشاشة التسلسلي الرقم يحدد
.HP لدى الفني

FW Version) إصدار
)الثابتة البرامج

.للشاشة الثابت البرنامج إصدار الرقم يحدد

Backlight Hours) ساعات
)الخلفية اإلضاءة

.الخلفية اإلضاءة تشغيل ساعات إجمالي يحدد

  Service Support) دعم
)الخدمة

http://www.hp.com/support

Factory Reset
على الضبط إعادة(

)المصنع إعدادات

على DDC/CI تحكم ومفاتيح الشاشة أوامر قائمة إعدادات كل يعيد
).اللغة (Language باستثناء للمصنع، االفتراضية اإلعدادات

Source Control
)بالمصدر التحكم(

.DVI ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد. الفيديو إدخال إشارة تحديد 

  DVIيحدد DVI الفيديو إدخال كإشارة.

  HDMI) 2310 ُطرزt تحديد)فقط HDMI الفيديو إدخال كإشارة.

  VGA) 2310 ُطرزti يحدد)فقط VGA الفيديو إدخال كإشارة.
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)ُيتبع (الشاشة أوامر قائمة  ٣-٤ جدول

الوصفالفرعية القائمةالرئيسية القائمةالرمز

 Default Source) المصدر
)االفتراضي

الشاشة توصيل عند االفتراضية أو األساسية الفيديو إدخال إشارة يحدد
.الفيديو تنسيق بتحديد تلقائًيا الشاشة تقوم. وصالحين نشطين فيديو بمصدري

:التالية التحديدات تتاح

●DVI

●HDMI) 2310 ُطرزt فقط(

●VGA) 2310 ُطرزti فقط(

.DVI ھو للمصنع االفتراضي اإلعداد

 Auto-Switch Source
)التلقائي التحويل مصدر(

اإلعداد. للنظام التلقائية الفيديو إشارة إدخال تشغيل إيقاف/بتشغيل يقوم
).تشغيل (On ھو االفتراضي

Exit) الشاشة أوامر قائمة من يخرج)إنھاء.
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الرقمي التحويل تحسين

).الساعة أطوار (Clock Phase) مؤقتة ساعة (Clock: الصورة أداء لتحسين الشاشة أوامر في تحكم مفتاحي ضبط يمكن

وال. التناظري اإلدخال استخدام عند فقط) الساعة أطوار (Clock Phase و) مؤقتة ساعة (Clock التحكم مفتاحي ضبط يمكن:مالحظة
.الرقمية اإلدخاالت مع المفتاحين ھذين ضبط يمكن

ساعة (Clock إعداد على تعتمد) الساعة أطوار (Clock Phase إعدادات إن حيث صحيح بشكل أوالً) مؤقتة ساعة (Clock ضبط يجب
.مرضية صورة التلقائي الضبط وظيفة تقدم ال عندما ھذه التحكم مفاتيح استخدم. الرئيسي) مؤقتة

●Clock) الشاشة خلفية على المرئية الرأسية األشرطة لتقليل القئمة يقلل/يزيد)—مؤقتة ساعة.

●Clock Phase) الفيديو تشويه أو اھتزاز يقلل/يزيد)—الساعة أطوار.

بالقرص المرفق التلقائي الضبط لنموذج المساعدة األداة باستخدام النتائج أفضل على ستحصل التحكم، مفتاحي استخدام عند:مالحظة
.المضغوط

حتى القيم ضبط في فاستمر مشوھة، الشاشة صورة أصبحت إذا ،)الساعة أطوار (Clock Phaseو) المؤقتة الساعة (Clock قيم ضبط عند
في) المصنع إعدادات على الضبط إعادة (Factory Reset قائمة من) نعم (Yes حدد المصنع، إعدادات ضبط الستعادة. التشويه يختفي
.الشاشة أوامر
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الشاشة حاالت على التعرف
:التالية الشاشة ظروف على التعرف عند الشاشة على خاصة رسائل تظھر

●Monitor Status) رسالة عرض يتم اإلدخال، مصدر إشارة تغيير حالة في أو مشغلة الشاشة تكون عندما)—الشاشة حالة
Monitor Status) التلقائي التحويل مصدر إعداد وحالة لإلدخال الحالية النشطة اإلشارة الرسالة تظھر. ثواٍن ٥ لمدة) الشاشة حالة

)On) مضاء (أو Off) الموصى الضبط المسبقة العرض ودقة الضبط المسبقة الحالية العرض ودقة االفتراضي المصدر وإشارة)) مطفأ
.بھا

●Input Signal Out of Range—Change resolution setting to 1920 x 1080 – 60Hz) اإلدخال إشارة
ر – النطاق خارج لضبط نتيجة اإلدخال إشارة تدعم ال الشاشة أن إلى لإلشارة-)ھرتز ٦٠ بتردد – ١٠٨٠ × ١٩٢٠ إلى الدقة إعداد غيِّ
.الشاشة تدعمھا التي تلك من أعلى قيمة على التحديث معدل أو/و الدقة

●No Source Signal) دخل موصل عبر الكمبيوتر من فيديو إشارة تستقبل ال الشاشة أن غلى يشير)— المصدر إشارة توجد ال
.الطاقة توفير وضع في أو اإليقاف وضع في الكمبيوتر أو اإلدخال إشارة مصدر كان إذا مما تأكد. الشاشة فيديو

●Auto Adjustment in Progress) النشط الوضع في التلقائي الضبط وظيفة أن إلى يشير)— التشغيل قيد التلقائي الضبط.

●Monitor Going to Sleep) السكون وضع يدخل الشاشة وضع أن إلى يشير)— السكون وضع ستدخل الشاشة.

●Check Video Cable) بالكمبيوتر مالءم بشكل متصل غير الكبل أن إلى يشير)— الفيديو كبل فحص.

●OSD Lockout) لمدة األمامية اللوحة في القائمة زر على باستمرار بالضغط الشاشة أوامر تعطيل/تشغيل يمكن)—الشاشة أوامر قفل
.ثواٍن عشر لمدة) الشاشة أوامر قفل (OSD Lockout التحذير رسالة تظھر الشاشة، أوامر قفل حالة في. ثواٍن ١٠

.الشاشة أوامر قفل إللغاء ثواٍن ١٠ لمدة القائمة زر على باستمرار اضغط الشاشة، أوامر قفل حالة في◦

.الشاشة أوامر لقفل ثواٍن ١٠ لمدة القائمة زر على باستمرار اضغط الشاشة، أوامر قفل إلغاء حالة في◦

●Power Button Lockout) التحذير رسالة تظھر الطاقة، زر قفل حالة في. الطاقة زر قفل إلى يشير)— الطاقة زر قفل 
Power Button Lockout) الطاقة زر قفل.(

.الطاقة زر وظيفة قفل إللغاء ثواٍن ١٠ لمدة الطاقة زر على باستمرار اضغط الطاقة، زر قفل حالة في◦

.الطاقة زر وظيفة لقفل ثواٍن ١٠ لمدة الطاقة زر على باستمرار اضغط الطاقة، زر قفل عدم حالة في◦

●Dynamic Contrast Ratio ON) إذا ذلك ويظھر. الديناميكية التباين نسبة تشغيل إلى لإلشارة-)الديناميكية التباين نسبة تشغيل
أو OSD بقائمة) الصورة في التحكم (Image Control في) الديناميكية التباين نسبة (Dynamic Contrast Ratio تشغيل تم
.OSD قائمة في) سريع عرض (Quick View الفرعية القائمة من) فيلم (Movie الوضع تحديد تم إذا

●Dynamic Contrast Ratio OFF) الديناميكية التباين نسبة تشغيل إيقاف إلى لإلشارة-)الديناميكية التباين نسبة تشغيل إيقاف.
في التحكم (Image Control في) الديناميكية التباين نسبة (Dynamic Contrast Ratio تشغيل إيقاف تم إذا ذلك ويظھر
عرض (Quick View الفرعية OSD قائمة في آخر عرض وضع إلى) فيلم (Movie الوضع تغيير تم إذا أو OSD بقائمة) الصورة
).سريع

●Settings Saved as Custom) قائمة في مخصص إعداد حفظ إلى يشير)—"مخصص "كـ اإلعدادات حفظ تم Quick
View) سريع عرض (قائمة من الضبط مسبق إعداد تحديد عند ذلك يحدث. الفرعية Quick View) فيتغير) سريع عرض

Brightness) السطوع (أو Contrast) التباين (أو Color) الشاشة أوامر قائمة في أيًضا) اللون.

●Speaker Self-Test In Progress) اليسرى السماعات باختبار الشاشة قيام إلى لإلشارة-)الصوت لمكبر الذاتي االختبار جاٍر
.واليمنى
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Sleep Timer Mode) السكون موقت وضع(
كما. يوم كل الوقت نفس في الطاقة إيقاف أو تشغيل وقت ضبط لك تتيح الطاقة لتوفير ميزة عن عبارة) السكون موقت (Sleep Timer وضع
:إعدادات خمسة على) السكون موقت (Sleep Timer يحتوي. الشاشة في الخلفية اإلضاءة لمصابيح االفتراضي العمر من يزيد ھذا أن

●Set Current Time) الحالي الوقت ضبط(

●Set Sleep Time) السكون وقت ضبط(

●Set On Time) التشغيل وقت ضبط(

●Timer) الموقت :(On/Off) التشغيل إيقاف/تشغيل(

●Sleep Now) اآلن سكون(

:الموقت لضبط

).الشاشة أوامر قائمة (OSD Menu لعرض للشاشة األمامية اللوحة في القائمة زر على اضغط.١

).إدارة (Management وميز ألسفل مرر.٢

).إدارة (Management لتحديد) موافق (OK زر على اضغط.٣

).الحالي الوقت ضبط > السكون موقت (Sleep Timer > Set Current Time وحدد وميز ألسفل مّرر.٤

أن الحظ). التشغيل وقت (On Time أو) السكون وقت (Sleep Time وقت ضبط إعادة قبل الحالي الوقت ضبط يجب:مالحظة
.دقيقة ١٥و ساعة ١٣ شكل في م ١:١٥ الساعة تظھر المثال، سبيل على. ساعة ٢٤ تنسيق في عرضه يتم الوقت

موقت وضع ضبط إعادة وجب ذلك، حصل وإذا. 00:00 على الموقت ضبط إعادة إلى للشاشة الطاقة فقدان أو الطاقة إمداد فشل يؤدي
.السكون

.لساعات الضبط وضع في للدخول واحدة مرة) موافق (OK زر على اضغط.٥

.الساعة لضبط) الجمع عالمة (+ أو) الطرح عالمة (- زر على اضغط.٦

.بالدقائق الوقت إلدخال أخرى مرة) موافق (OK زر على اضغط.٧

.الدقائق لضبط) الجمع عالمة (+ أو) الطرح عالمة (- زر على اضغط.٨

.المحدد الوقت لقفل) موافق (OK زر على اضغط.٩

Sleep لضبط ٩ إلى ٦ من الخطوات كرر). السكون وقت ضبط (Set Sleep Time إلى التمييز يتجاوز الحالي، الوقت ضبط بعد.١٠
Time) السكون وقت.(

)ورجوع حفظ (Save and Return وحدد مرتين،) موافق (OK زر فاضغط ،)السكون وقت (Sleep Time ضبط تريد كنت إذا.١١
.القائمة من للخروج

إلى ٦ من الخطوات كرر). التشغيل وقت ضبط (Set On Time إلى تلقائُيا التمييز ينتقل ،)السكون وقت (Sleep Time ضبط بعد.١٢
).التشغيل وقت (OnTime لضبط ٩

).السكون موقت (Sleep Timer إعدادات لتنشيط) تشغيل (On على) الموقت وضع (Timer mode اضبط.١٣

.القائمة من للخروج) ورجوع حفظ (Save and Return حدد االنتھاء، عند.١٤

 تنشيط يتم حتى السكون وضع في ويظل الفور على الخلفية اإلضاءة تشغيل إيقاف إلى يؤدي ،)اآلن سكون (Sleep Now الخامس، التحديد
On Time) الشاشة زر على الضغط يتم أو) التشغيل وقت.
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sRGB دعم
.الصور تقنية صناعة في المستخدمة األلوان معايير على تتكيف والتي األلوان، إلدارة sRGB لدعم الشاشة تصميم تم

 sRGB ألوان وضع ملف وتثبيت) قياسي (Standard إلى الشاشة حرارة درجة تغيير إلى ستحتاج ،sRGB دعم ميزة من لالستفادة
(ICM).

بعض يحدث ربما لكن الكمبيوتر، شاشة على sRGB صور ألوان دقة بتحسين sRGB لون حرارة لدرجة المسبق الضبط سيقوم:مالحظة
.األلوان في التغيير

األلوان حرارة درجة تغيير

.الشاشة أوامر من) الرئيسية القائمة (Main Menu لتشغيل للشاشة األمامية اللوحة في القائمة زر على اضغط.١

).اللون (Color حدد.٢

.sRGB حدد.٣

.القائمة من للخروج) ورجوع حفظ (Save and Return حدد.٤

Windows XPو Windows 2000 التشغيل نظام في sRGB ICM ملف تثبيت

الكمبيوتر اتصال حالة في. المسؤول مجموعة أعضاء أحد أو مسؤول أنك على الدخول تسجيل يجب التالي، اإلجراء الستكمال:مالحظة
التشغيل نظامي يدعم ال sRGB ICM ملف. اإلجراء ھذا استكمال االتصال شبكة سياسة إعدادات تمنع فربما االتصال، شبكات بإحدى

Windows 95 وWindows NT.

).التحكم لوحة (Control Panel في) الشاشة (Display رمز فوق انقر.١

Advanced فوق انقر ثم ،)اإلعدادات (Settings التبويب عالمة حدد ،)العرض خصائص (Display Properties إطار في.٢
).المتقدمة اإلعدادات(

Add Profile الحوار مربع لفتح) إضافة (Add فوق انقر ثم ،)األلوان إدارة (Color Management التبويب عالمة حدد.٣
Association) ملف ارتباط إضافة.(

).إضافة (Add زر فوق انقر ثم ،sRGB Color Space Profile.icm ملف حدد.٤

sRGB حدد). االفتراضي الشاشة ملف (Default Monitor Profile أنه على ضبطه يجب بالشاشة، الخاص األلوان ملف لتنشيط.٥
Color Space Profile) ألوان مساحة ملف sRGB(، زر فوق انقر ثم Set as Default) كافتراضي ضبط.(

).موافق (OK فوق أو) تطبيق (Apply فوق انقر.٦

Microsoft Windows Vista التشغيل نظام في sRGB ICM ملف تثبيت

).التحكم لوحة (Control Panel في) والتخصيص المظھر (Appearance and Personalization رمز فوق انقر.١

).التخصيص (Personalization فوق انقر.٢

).العرض إعدادات (Display Settings فوق انقر.٣

).متقدمة إعدادات (Advanced Settings زر فوق انقر.٤

).اللون إدارة (Color Management الزر فوق انقر ثم ،)اللون إدارة (Color Management التبويب عالمة فوق انقر.٥

افتراضيات تغيير (Change System Defaults الزر فوق انقر ثم ،)متقدمة خيارات (Advanced التبويب عالمة فوق انقر.٦
).النظام

).إضافة (Add الزر فوق انقر ،)أجھزة (Devices التبويب عالمة في.٧

).موافق (OK زر فوق انقر ثم ،RGB Color Space Profile.icm ملف حدد.٨

sRGB حدد). االفتراضي الشاشة ملف (Default Monitor Profile أنه على ضبطه يجب بالشاشة، الخاص األلوان ملف لتنشيط.٩
Color Space Profile) ألوان مساحة ملف sRGB(، زر فوق انقر ثم Set as Default) كافتراضي ضبط.(
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Microsoft Windows 7 التشغيل نظام في sRGB ICM ملف تثبيت

).التحكم لوحة (Control Panel في) والتخصيص المظھر (Appearance and Personalization رمز فوق انقر.١

).العرض شاشة (Display فوق انقر.٢

).العرض شاشة إعدادات تغيير (Change display settings فوق انقر.٣

).متقدمة إعدادات (Advanced settings فوق انقر.٤

).اللون إدارة (Color Management الزر فوق انقر ثم ،)اللون إدارة (Color Management التبويب عالمة فوق انقر.٥

افتراضيات تغيير (Change System Defaults الزر فوق انقر ثم ،)متقدمة خيارات (Advanced التبويب عالمة فوق انقر.٦
).النظام

).إضافة (Add الزر فوق انقر ،)أجھزة (Devices التبويب عالمة في.٧

).موافق (OK زر فوق انقر ثم ،RGB Color Space Profile.icm ملف حدد.٨

sRGB حدد). االفتراضي الشاشة ملف (Default Monitor Profile أنه على ضبطه يجب بالشاشة، الخاص األلوان ملف لتنشيط.٩
Color Space Profile) ألوان مساحة ملف sRGB(، زر فوق انقر ثم Set as Default) كافتراضي ضبط.(
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المشكالت حلأ

العامة المشكالت حل
.بھا الموصى والحلول مشكلة لكل المحتملة واألسباب المحتملة المشكالت التالية القائمة تسرد

الحلالمحتمل الحلالمشكلة

النحو على وبالشاشة مؤرض طاقة بمقبس الطاقة كبل توصيل من تأكد.تعمل ال الطاقة.يعمل ال للطاقة LEDمؤشر
.الشاشة تشغيل زر تشغيل ومن الصحيح،

Bezel power مؤشر تشغيل إيقاف تم
LED قائمة في OSD.

 وتحديد OSD قائمة لفتح )قائمة (Menu الزر على اضغط
Management) اإلدارة( < Bezel Power LED) مؤشر
Bezel Power(، تشغيل الوضع على عينه ثم. 

.الطاقة سلك وصل.متصل غير الطاقة سلك.فارغة الشاشة

األمامية اللوحة في الموجود الطاقة زر
.اإليقاف وضع في للشاشة

.األمامية اللوحة تشغيل زر على اضغط

على باستمرار فاضغط الطاقة، زر على الضغط يؤثر لم إذا:مالحظة
.الطاقة زر قفل ميزة لتعطيل ثواٍن ١٠ لمدة الطاقة زر

الشاشة تركيب 3 الفصل راجع. مالئم بشكل الفيديو كبل وصل.مالئم غير بشكل الفيديو كبل توصيل تم
.التفاصيل من المزيد على للحصول ٤ صفحة في

تشغيل إللغاء الماوس انقل أو المفاتيح لوحة على مفتاح أي على اضغط.نشطة الفارغة الشاشة
.للشاشة الفارغة الشاشة أداة

.والكمبيوتر الشاشة بين للتوصيل المرفق USB كبل استخدم.متصل غير USB كبل.تعمل ال اللمس وظيفة

نظام (اللمس تشغيل برنامج تثبيت يتم لم
)فقط Windows XP التشغيل

ت ،Windows XP يستخدم لديك النظام كان إذا تشغيل برنامج فثبِّ
.المرفق CD قرص من اللمس

وجودة مشوه والنص مشوشة؛ الشاشة صورة تظھر
.ضعيفة غير الصور

الكمبيوتر رسومات بطاقة دقة ضبط تم
األصلية الدقة من أقل أو أعلى دقة على

.للشاشة

األصلية الشاشة دقة وضع نفس على الكمبيوتر عرض دقة اضبط
.للصورة جودة أفضل لتوفير بھا الموصى

إذا. األمامية اللوحة على )موافق/تلقائي (Auto/OK الزر على اضغط.للغاية منخفضان والسطوع التباين.واضحة غير أو للغاية داكنة أو مشوھة الصورة تظھر
)قائمة (Menu الزر على فاضغط الصورة، تصحيح إلى ذلك يؤد لم

.الحاجة حسب والتباين السطوع درجة وضبط ،OSD قائمة لفتح

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

عن بعيًدا كھربائًيا تداخالً تسبب أن يمكن التي الكھربائية األجھزة انقل.آخر كھربائي جھاز من الكھربائي التداخل
.اإلمكان قدر الشاشة

Image حدد. الشاشة أوامر قائمة إلى للوصول القائمة زر على اضغط.ضبط إلى الوضع يحتاج ربماالوسط في موجودة غير الصورة
Control/Horizontal Position) األفقي الوضع/بالصورة التحكم(

أو الرأسي الوضع لضبط) الرأسي الوضع (Vertical Position أو
.للصورة األفقي

Check Video رسالة الشاشة على يظھر
Cable) الفيديو كبل افحص.(

الكمبيوتر بين) VGA أو DVI أو HDMI (المناسب الفيديو كبل صل.مفصول الشاشة فيديو كبل
.الفيديو كبل توصيل أثناء الكمبيوتر تشغيل إيقاف من تأكد. والشاشة

Input Signal Out of Range عرض يتم
Change Settings to 1920 × 1080 @

60Hz) ر – النطاق خارج اإلدخال إشارة غيِّ
)ھرتز ٦٠ بتردد – ١٠٨٠ × ١٩٢٠ إلى اإلعدادات

.الشاشة على

التحديث معدل أو/و الفيديو دقة ضبط تم
التي الدرجات من أعلى درجات على

.الشاشة تدعمھا

لتدعم اإلعدادات غير. اآلمن التشغيل وضع وادخل الكمبيوتر تشغيل أعد
الضبط مسبقة العرض حلول على التعرف انظر (مدعوًما إعداًدا
الجديدة اإلعدادات تصبح حتى الكمبيوتر تشغيل أعد). ٣٥ صفحة في

.المفعول سارية
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الحلالمحتمل الحلالمشكلة

دخلت أنھا يبدو وال التشغيل إيقاف وضع في الشاشة
.الطاقة منخفض السكون وضع

Management حدد بالشاشة، الخاصة الشاشة أوامر قائمة في.الشاشة طاقة توفير في التحكم تعطيل تم
 إلى التحكم ضبط يجب). الطاقة موفر (Power Saver) > إدارة(

On) الطاقة توفير أوضاع إلى الشاشة بدخول يسمح لكي) تشغيل.

صوت لتشغيل الكمبيوتر تكوين يتم لم.الصوت سماع وتعذر HDMI اتصال استخدام
HDMI.

نظام في األساسي الصوت كإخراج HDMI صوت تحديد من تأكد
ثم ،Windows التشغيل بنظام ابدأ الزر فوق انقر بذلك، للقيام. التشغيل
،"تشغيل "التبويب عالمة وفي ،صوت فوق انقر. التحكم لوحة فوق انقر
 فوق انقر ثم ،"HDMI "اإلخراج بجوار تحديد عالمة وجود من تأكد
OK) موافق(.

الخيارات في HDMI صوت تحديد يتم لم
).OSD (الشاشة على تظھر التي

Volume وتحديد OSD قائمة لفتح )قائمة (Menu الزر على اضغط
صوت تحديد (Select HDMI Audio إما حدد ثم ،)الصوت(

HDMI( أو Select Audio Auto-Detect) االكتشاف تحديد
.)للصوت التلقائي

مما أكثر منخفض أنه أو الصوت كتم تم.المدمجة الصوت مكبرات من صوت سماع تعذر
.سماعه يمكن

:يلي ما بتنفيذ قم

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

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

.الصوت مستوى لضبط

باللوحة الصوت مستوى زر باستخدام الصوت مستوي ارفع●
.األمامية

أو الكتم وضع في ليس الصوت مكبر صوت مستوى أن من تأكد●
،Windows التشغيل بنظام ابدأ الزر فوق انقر: جًدا منخفض
فوق انقر ،الصوت ضمن. والصوت األجھزة و ،التحكم لوحة
حرك ،الصوت مكبرات ضمن. النظام صوت مستوى ضبط
.ألعلى التمرير شريط

أوامر قفل (OSD Lockout رسالة تظھر
).الشاشة

أوامر قفل وظيفة لتعطيل ثواٍن ١٠ لمدة القائمة زر على باستمرار اضغط.الشاشة أوامر قفل وظيفة تنشيط يتم
.الشاشة

زر (Power Button Lockout رسالة تظھر
).الطاقة قفل

زر وظيفة قفل إللغاء ثواٍن ١٠ لمدة الطاقة زر على باستمرار اضغط.الطاقة زر قفل وظيفة تنشيط يتم
.الطاقة

الفوري الفني الدعم
وقاعدة المعلومات تقنية لخبراء الجماعات ومنتديات الفورية والمساعدة الذاتية الحلول وأدوات الفورية الفني الدعم معلومات إلى للوصول
http://www.hp.com/support إلى انتقل والتشخيص، المراقبة وأدوات المتعددين للبائعين الواسعة المعارف

الفني بالدعم لالتصال االستعداد
أن يجب. الفني بالدعم االتصال إلى تحتاج فربما القسم، ھذا في الواردة المشكالت حل تلميحات باستخدام المشكالت إحدى حل تستطيع ال كنت إذا

:االتصال عند التالية المعلومات تتوفر

الشاشة طراز رقم●

بالشاشة الخاص التسلسلي الرقم●

الفاتورة على الشراء تاريخ●

المشكلة ظلھا في حدثت التي الظروف●

الشاشة على ظھرت التي الخطأ رسائل●
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الجھاز تكوين●

المستخدمة والبرامج األجھزة وإصدار اسم●
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الفنية المواصفاتب

المستوى مواصفات لكل مواصفات أعلى األداء مواصفات تمثل. الكمبيوتر تصنيع جھات بواسطة األداء مواصفات كل توفير تم:مالحظة
.أقل أو أعلى يكون قد الفعلي األداء يختلف وربما لألداء، HP مكونات تصنيع لجھات النموذجية

2310tiو 2310t طرازا
2310tiو 2310t الطرازين مواصفات  ١-ب جدول

عرض شاشة

النوع

سم ٥٨,٤٢ مقاس عريضة شاشة

TFT LCD

بوصة ٢٣ مقاس عريضة شاشة

قطرًيا بوصة ٢٣قطرًيا سم ٥٨,٤٢للعرض القابل الصورة حجم

+٥٥ °إلى- ٥°الميل

رطالً ١٨,١كجم ٨,٢)التفريغ بعد (األقصى الوزن

)القاعدة ذلك في بما (األبعاد

االرتفاع

العمق

العرض

سم ٣٨,٩

سم ١٩,٩

سم ٥٧,٣

بوصة ١٥,٣

بوصات ٧,٨

بوصة ٢٢,٦

)ھيرتز ٦٠ (١٠٨٠ × ١٩٢٠ تناظري دخلللرسوم دقة أقصى

)ھيرتز ٦٠ (١٠٨٠ × ١٩٢٠ رقمي دخل

)ھيرتز ٦٠ (١٠٨٠ × ١٩٢٠ تناظري دخلللرسوم دقة أفضل

)ھيرتز ٦٠ (١٠٨٠ × ١٩٢٠ رقمي دخل

 

٤٠٠ × ٧٢٠النص وضع

مم) العرض (٠,٢٦٥) × االرتفاع (٠,٢٦٥النقاط مسافات

 بوصة لكل بكسل ٩٥,٧بوصة لكل البيكسل وحدات

ھرتز كيلو ٩٤ إلى ٢٤األفقي التردد

ھرتز ٧٦ إلى ٥٠ منالرأسي التحديث معدل

البيئية المتطلبات حرارة درجة

التشغيل حرارة درجة

التخزين عند الحرارة درجة

مئوية درجة ٣٥ إلى ٥

مئوية درجة ٦٠ إلى ٢٠- من

فھرنھايت درجة ٩٥ إلى ٤١

فھرنھايت درجة ١٤٠ إلى- ٤

 %٨٠ إلى ٢٠النسبية الرطوبة

 ھرتز ٥٠/٦٠ متردد، تيار فولت ٢٤٠ إلى ١٠٠الطاقة مصدر

:البحر مستوى عن االرتفاع

التشغيل

التخزين

م ٥٠٠٠ إلى ٠

م ١٢١٩٢ إلى ٠

قدم ١٦٤٠٠ إلى ٠

قدم ٤٠٠٠٠ إلى ٠
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)ُيتبع (2310tiو 2310t الطرازين مواصفات  ١-ب جدول

قياسه تم الذي الطاقة استھالك

كاملة بطاقة تشغيل

النموذجية اإلعدادات

السكون وضع

Bezel تشغيل إيقاف

واط ٥٦

واط ٤٧

واط ٢

واط ١

 

2310t طرازا (مرفق كبل مع واحد DVI موصلالدخل طرف
مرفق غير كبل مع واحد HDMI موصل ؛)2310tiو
غير كبل مع واحد VGA موصل ؛)فقط 2310t طراز(

)فقط 2310ti طراز (مرفق

 

الضبط مسبقة العرض حلول على التعرف
على بالتعرف تلقائًيا الشاشة ھذه تقوم المصنع، إعدادات أنھا على ضبطھا ويتم استخداًما األوضاع أكثر ھي أدناه الواردة العرض دقة درجات

الشاشة، وسط في مالئم حجم في وستظھر الضبط سابقة األوضاع ھذه

بل من مسبًقا المعينة العرض أوضاع 2310tiو 2310t لطرازي المصنع قِ

الضبط مسبقة المصنع أوضاع  ٢-ب جدول

مسبق الوضع
الضبط

)ھيرتز (الرأسي التردد)ھيرتز كيلو (األفقي الترددالبيكسل وحدات تنسيق

٤٨٠٣١,٤٦٩٥٩,٩٤٠ × ١٦٤٠

٤٠٠٣١,٤٦٩٧٠,٠٨٧ × ٢٧٢٠

٦٠٠٣٧,٨٧٩٦٠,٣١٧ × ٣٨٠٠

٧٦٨٤٨,٣٦٣٦٠,٠٠٤ × ٤١٠٢٤

٧٢٠٤٥,٠٠٦٠,٠٠ × ٥١٢٨٠

٩٦٠٦٠,٠٠٦٠,٠٠ × ٦١٢٨٠

١٠٢٤٦٣,٩٨٦٠,٠٢ × ٧١٢٨٠

٩٠٠٥٥,٩٤٥٩,٨٩ × ٨١٤٤٠

١٢٠٠٧٥,٠٠٦٠,٠٠ × ٩١٦٠٠

١٠٥٠٦٥,٢٩٦٠,٠٠ × ١٠١٦٨٠

١٠٨٠٦٧,٥٠٦٠,٠٠ × ١١١٩٢٠

2310t لطراز الوضوح عالية الفيديو تنسيقات

إلى باإلضافة مدعومة التالية الوضوح عالية األوضاع تكون ،HDMI موصل باستخدام) بيانات ُتعرض ال (الفيديو وضع في الشاشة تشغيل عند
القياسي، الوضوح فيديو

الوضع
الضبط مسبق

)ھيرتز (الرأسي التردد)ھيرتز كيلو (األفقي الترددالبيكسل وحدات تنسيقالتوقيت اسم

١480p٤٨٠٣١,٤٦٩٦٠ × ٧٢٠

٢720p60٧٢٠٤٥٦٠ × ١٢٨٠

٣٥ الفنية المواصفات   ب الملحق ARWW



٣576p٥٧٦٣١,٢٥٥٠ × ٧٢٠

٤720p50٧٢٠٣٧,٥٥٠ × ١٢٨٠

٥1080p60١٠٨٠٦٧,٥٦٠ × ١٩٢٠

٦1080p50١٠٨٠٥٦,٢٥٥٠ × ١٩٢٠

المستخدم أوضاع دخول
:حالة في مسبًقا إعداده يتم لم الذي األوضاع أحد باستدعاء الفيديو في التحكم وحدة إشارة تقوم واآلخر الحين بين

قياسي، رسوميات محول تستخدم ال كانت إذا●

مسبًقا، مضبط وضع تستخدم ال كانت إذا●

ھذه من أيٍ على التغييرات إجراء يمكن الشاشة، على تظھر التي الخيارات باستخدام الشاشة معلمات ضبط إعادة يجب فربما ذلك، حدث إذا
معين وضع مع تفعل كما تماًما الجديد، الوضع على تتعرف ثم تلقائًيا، الجديد اإلعداد الشاشة ُتخزن الذاكرة، في وحفظھا جميعھا أو األوضاع
وتخزينھا، إدخالھا يمكن للمستخدم وضًعا عشرون األقل على ھناك المصنع، ِقبل من المسبق التعيين أوضاع إلى باإلضافة مسبًقا،
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الطاقة موفر ميزة
مائي، أبيض الطاقة مصباح لون ويكون واط، ٤٧ من أقل الشاشة تستخدم العادي، التشغيل وضع في الشاشة تكون عندما

أو/و األفقية التزامن إشارة غياب الشاشة اكتشاف حالة في المنخفضة الطاقة حالة إلى الدخول سيتم المنخفضة، الطاقة حالة تدعم الشاشة أن كما
إلى الطاقة ضوء ويتحول الخلفية اإلضاءة تشغيل إيقاف ويتم فارغة، الشاشة تصبح اإلشارات، ھذه غياب اكتشاف عند الرأسية، التزامن إشارة
قبل وجيزة تسخين فترة توجد للطاقة، واط ٢ من أقل باستخدام الشاشة ستقوم المنخفضة، الطاقة حالة في الشاشة تكون عندما الكھرماني، اللون
العادي، التشغيل وضع إلى الشاشة تعود أن

،)الطاقة إدارة ميزات اسم عليه يطلق األحيان بعض في (الطاقة موفر ميزات بإعداد الخاصة اإلرشادات على لالطالع الكمبيوتر دليل راجع

الطاقة، موفر بميزات تتسم كمبيوتر بأجھزة التوصيل عند فقط الذكر سابقة الطاقة موفر ميزة تعمل:مالحظة

عندما مسبًقا، محدد وقت في المنخفضة الطاقة حالة إلى للدخول الشاشة برمجة أيًضا تستطيع بالشاشة، الطاقة موفر أداة في اإلعدادات بتحديد
الكھرماني، باللون يومض الطاقة ضوء فإن المنخفضة، الطاقة حالة إلى للدخول بالشاشة الطاقة موفر أداة استخدام يسبب

٣٧ الفنية المواصفات   ب الملحق ARWW



التنظيمية الوكالة إخطاراتج

الفيدرالية االتصاالت لجنة إخطار
الفيدرالية االتصاالت لجنة قواعد من ١٥ الجزء بموجب ب، الفئة من الرقمية األجھزة حدود مع يتوافق أنه وثبت الجھاز ھذا اختبار تم لقد
)FCC(، أن ويمكن وتوليد باستخدام الجھاز ھذا يقوم السكنية، المناطق في الضار التداخل من معقولة حماية لتوفير الحدود ھذه إعداد تم لقد

التصاالت ضار تداخل حدوث إلى يؤدي أن يمكن ذلك فإن لإلرشادات، وفًقا واستخدامه تركيبه عدم حالة وفي السلكية، ترددات طاقة عنه يصدر
تشغيل على ضار تشويش حدوث في الجھاز ھذا يتسبب لم إذا معين، مكان في يحدث لن التشويش بأن ضمان ھناك فليس ذلك ومع الراديو،
من أكثر أو واحد باتخاذ التشويش إصالح محاولة على المستخدم نشجع فإننا الجھاز، وتشغيل بإطفاء تحديده يمكن ما وھو التليفزيون، أو الراديو
:اإلجراءات تلك

االستقبال، ھوائي توجيه إعادة●

والمستقبل، المستلزمات بين الفصل زيادة●

المستقبل، بھا المتصل الدائرة تلك عن تختلف دائرة على التيار بمأخذ المستلزمات توصيل●

خبرة، ذي تليفزيون أو راديو فني أي أو الوكيل استشارة●

التعديالت

شركة قبل من بوضوح ُتعتمد فال الجھاز ھذا على عملھا يتم تعديالت أو تغييرات بأن المستخدم إعالم) FCC (الفيدرالية االتصاالت لجنة تريد
Hewlett Packard التجھيزات، لتشغيل المستخدم ترخيص تبطل قد

الكبالت

تنظيمات مع التوافق على للحفاظ معدني RFI/EMI موصل أغطية باستخدام معزولة كبالت باستخدام الجھاز بھذا التوصيالت تكون أن يجب
،)FCC (الفيدرالية االتصاالت لجنة وقواعد

الواليات) (FCC (الفيدرالية االتصاالت لجنة شعار تحمل التي المنتجات توافق إعالن
)فقط المتحدة

:التاليين للشرطين يخضع التشغيل ،)FCC (الفيدرالية االتصاالت لجنة من ١٥ الجزء مع الجھاز ھذا يتوافق

ضارة، تداخالت أية في الجھاز يتسبب ال.١

مطلوب، غير تشغيالً تسبب أن يمكن التي التداخالت ذلك في بما استقبالھا، يتم تداخالت أي الجھاز يقبل أن يجب.٢

:بـ اتصل بالمنتج، الخاصة لألسئلة

Hewlett Packard Company

P, O, Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, Texas 77269-2000

(٦٨٣٦-٤٧٤ ٨٠٠-١) HP-INVENT-800-1 بـ اتصل أو

:بـ اتصل ،)FCC (الفيدرالية االتصاالت لجنة بإعالن الخاصة لألسئلة

Hewlett Packard Company

P, O, Box 692000, Mail Stop 510101

ARWW الفيدرالية االتصاالت لجنة إخطار ٣٨



Houston, Texas 77269-2000

)٢٨١ (٥١٤ - ٣٣٣٣ الرقم على اتصل أو

المنتج، في عليه العثور تم الذي الطراز أو السلسلة أو الجزء رقم راجع المنتج، ھذا على للتعرف

Canadian Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing

Equipment Regulations,

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

brouilleur du Canada,

األوروبي لالتحاد التنظيمي اإلخطار
:التالية األوروبي االتحاد توجيھات مع المنتج ھذا يتوافق

EC/2006/95 المنخفض الكھربي الجھد توجيه●

EC/2004/801 رقم EMC توجيه●

أمكن أينما ،EC/2005/32 الطاقة استخدام بمنتجات الخاص التوجيه●

االتحاد إعالن في والواردة) األوروبية المعايير (بھا المعمول المتطابقة األوروبية المعايير مع التوافق إلى يشير التوجيھات ھذه مع التوافق إن
المنتج، عائلة أو المنتج لھذا Hewlett-Packard بواسطة للتوافق األوروبي

:المنتج على الموضوعة التالية التوافق عالمة بواسطة االمتثال ھذا إلى اإلشارة تتم

االتحاد من المطابقة غير بعد عن االتصاالت منتجات مع العالمة ھذه تسري
ملصق إلى ارجع - به معموالً كان إذا فقط مستخدم (المحد الجزء رقم *األوروبي،

،)المنتج

ومنتجات بعد عن االتصال في المستخدمة غير المنتجات مع العالمة ھذه تسري
،)Bluetooth مثل (األوروبي االتحاد من المطابقة بعد عن االتصاالت

،)المنتج ملصق إلى ارجع - به معموالً كان إذا فقط مستخدم (المحدد الجزء رقم*

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

،http://www.hp.com/go/certificates في الجھاز بھذا والخاص EU CE من الرسمي التوافق إعالن على العثور يمكن

األلماني التكيف إخطار
وشاشات مفاتيح ولوحات كمبيوتر أجھزة على يشتمل التي األنظمة أحد من جزًءا تشكل عندما ،"GS "االعتماد عالمة تحمل التي HP منتجات
توفر بالمنتج المرفقة التركيب إرشادات توفر بھا، المعمول التكيف متطلبات تلبي ،"GS "االعتماد عالمة وتحمل HP التجارية العالمة تحمل

بالتھيئة، الخاصة المعلومات

٣٩ التنظيمية الوكالة إخطارات   ج الملحق ARWW
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Japanese Notice

Korean Notice

الطاقة سلك مجموعة متطلبات
فولت ١٢٠و ١٠٠ بين يتراوح دخل جھد على العمل للشاشة الميزة ھذه وتتيح ،)ALS (تلقائًيا الخط تبديل ميزة مع لشاشة طاقة مصدر توفير تم
فولت، ٢٤٠و ٢٠٠ أو

األجھزة شراء تم التي البلد في االستخدام متطلبات تلبي الشاشة مع عليھا الحصول يتم التي) الحائط قابس أو المرن السلك (الطاقة سلك مجموعة
منھا،

البلد، ھذا في لالستخدام معتمد طاقة سلك شراء فعليك مختلف، بلد من طاقة سلك على الحصول إلى بحاجة كنت إذا

والتيار الكھربي الجھد تقدير يكون أن يمكن بالمنتج، الكھربية التقديرات ملصق في المميز والتيار الكھربي وللجھد للمنتج الطاقة سلك تقدير يجب
²ملم ٠,٧٥ عن تقل أال يجب للسلك المستعرضة المنطقة فإن ذلك، إلى باإلضافة المتنج، على المميز والتيار الكھربي الجھد تقدير من أكبر للسلك
سلك نوع حول أسئلة لديك كانت إذا ،)م ٣,٦ (قدًما ١٢و) م ١,٨ (أقدام ٦ بين السلك طول يتراوح وأن األمريكية، السلك مقاييس حسب ١٨ أو

.HP من المعتمد الخدمة بموفر فاتصل استخدامه، يجب الذي الطاقة

والمنفذ بالقابس دائًما االھتمام يجب له، مقابلة أو فوقه موجودة مواد بواسطة للثقب تعرضه أو عليه السير يتم ال بحيث الطاقة سلك توجيه يجب
المنتج، من السلك منھا يخرج التي والنقطة الكھربي

اليابانية الطاقة سلك متطلبات

فقط، المنتج ھذا مع المرفق الطاقة سلك استخدم اليابان، في لالستخدام

أخرى، منتجات أي مع المنتج بھذا المرفق الطاقة سلك استخدام يتم أال يجب:تنبيه

للمنتج البيئية اإلخطارات

المواد من التخلص

عمره انتھاء عند خاًصا تعامالً يتطلب قد والذي LCD شاشة في الموجود الفلورسنت مصباح في الزئبق مادة على ھذا HP منتج يحتوي
االفتراضي،

إعادة أو المواد من التخلص بطريقة الخاصة المعلومات على للتعرف البيئية، لالعتبارات نظًرا للقوانين المادة ھذه من التخلص عملية تخضع قد
،EIA (http://www.eiae.org (اإللكترونية الصناعات باتحاد أو المحلية بالسلطات االتصال الرجاء تصنيعھا،

ARWW Japanese Notice ٤٠
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األجھزة مخلفات من األوروبي االتحاد في خاصة منازل في المقيمين المستخدمين تخلص

من وبدالً األخرى، المنزل مخلفات مع المنتج ھذا من التخلص يجب ال أنه إلى به الخاص الغالف على أو المنتج على الموجود الرمز ھذا يشير
تصنيع إعادة ألغراض المخصصة النفايات جمع مراكز ألحد بتسليمھا تستھلكھا التي األجھزة نفايات من التخلص مسئولية عاتقك على تقع ذلك،
منھا التخلص عند منفصل بشكل تصنيعھا وإعادة المستھلكة األجھزة نفايات جمع يساعد حيث المستھلكة، واإللكترونية الكھربائية األجھزة نفايات
عامة، بصفة البيئة وحماية خاصة بصفة اإلنسان صحة حماية يضمن الذي النحو على تصنيعھا إعادة من والتأكد الطبيعية الموارد توفير على
خدمة بلدك، في المحلي المكتب مراجعة يرجى التدوير، إعادة أجل من فيه المستلزمات نفايات ترك يمكن مكان حول المعلومات من للمزيد

منه، المنتج بشراء قمت الذي المحل أو المنزلية، النفايات من التخلص

HP من التدوير إعادة برنامج

من للمزيد الشحن، إلعادة القابلة والبطاريات HP من األصلية الطباعة وخرطوشات اإللكترونية األجھزة تدوير إعادة على العمالء HP تشجع
،http://www.hp.com/recycle إلى انتقل التدوير، إعادة برامج حول المعلومات

الكيميائية المواد

 REACH كـ القانونية المتطلبات مع التوافق بغرض منتجاتنا في الموجودة الكيميائية المواد عن لعمالئنا المعلومات بتوفير HP تلتزم
)Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council(، تقرير على العثور يمكن

،http://www.hp.com/go/reach على المنتج بھذا الخاصة الكيميائية بالمعلومات

)RoHS (الخطيرة المواد استخدام قيود

المواد محتوى إعالنات التصنيع جھات توفر أن ،٢٠٠٥، JIS C 0950 المواصفة باسم المعروف اليابانية، التنظيمية المتطلبات أحد يوجب
زيارة يرجى المنتج، لھذا JIS C 0950 مواد إعالن لعرض ،٢٠٠٦ يوليو ١ بعد للبيع المعروضة اإللكترونية المنتجات من معينة لفئات
،http://www.hp.com/go/jisc0950 الرابط
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التركي EEE تنظيم

EEE تنظيم مع متوافق

EEE Yönetmeliğine Uygundur
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البيكسل وسياسة LCD شاشة جودةد

تحتوي قد الشاشة فإن ذلك ومع المشكالت، من خاٍل أداء ولضمان HP لمعايير وفًقا تصنيعھا يتم والتي العالية، الدقة بتقنية TFT شاشة تستعين
في المستخدمة LCD شاشات كل في شائعة ميزة ھذه تعتبر ساطعة، أو داكنة نقاط شكل في تظھر التي الجمالية القصور أوجه بعض على

وحدة أو أكثر أو بيكسل لوحدة نتيجة ھذه القصور أوجه وتحدث ،HP تقدمھا التي LCD شاشات تخص وال البائعين كل يقدمھا التي المنتجات
أكثر، أو فرعية بيكسل

زرقاء، وأخرى خضراء ووحدة حمراء فرعية بيكسل وحدة على البيكسل وحدة تحتوي●

نقطة (التشغيل إيقاف وضع في تكون ما دائًما أو) داكنة خلفية على ساطعة نقطة (التشغيل وضع في معيبة بيكسل وحدة تكون ما دائًما●
الثانية، من أكثر مرئية األولى وتكون ،)ساطعة خلفية على داكنة

معينة، خلفية على فقط ومرئية صغيرة وتكون معيبة بيكسل وحدة من أقل بشكل مرئية) نقطة عيب (الفرعية البيكسل وحدة وتكون●

مدعومة دقة درجة في عادي تشغيل وضع في العادية، التشغيل ظروف ظل في الشاشة رؤية تتم أن يجب المعينة، البيكسل وحدة مكان لتحديد
،)بوصة ٢٠ (سم ٥٠ تقريًبا تبلغ لمسافة تحديث، ومعدل

HP وستقوم أقل جمالية قصور أوجه ذات LCD شاشات إنتاج على قدرته تحسين في سيستمر الصناعة قطاع فإن الوقت بمرور أنه HP تتوقع
إجراؤھا، يتم التي للتحسينات وفًقا اإلرشادات بتعديل
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