العربية

دليل المالك

شاشة IPS LED
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز
واالحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

طراز شاشات IPS LED
IPS224V
IPS234V

www.lg.com
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جدول المحتويات

المحتويات
العربية
العربية
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الوضعية الصحيحة الستخدام التلفاز.

التجميع والتحضير
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التجميع والتحضير
العربية
العربية

فك التغليف
تحقق من توفر العناصر التالية في الصندوق .إذا كانت تنقص أي من الملحقات ،فيرجى االتصال بالبائع المحلي الذي اشتريت منه الجهاز .قد تختلف
الصور في هذا الدليل بحسب المنتج الحالي والملحقات.

كابل DVI-D
(هذا الكابل غير مضمن في جميع البلدان).

كابل D-SUB
(هذا الكابل غير مضمن في جميع البلدان).

قرص (CDدليل المالك)  /بطاقة

أو
محول التيار
المتردد  -المستمر
( تبعا للبلد المعني )

محول التيار
المتردد  -المستمر

سلك الطاقة
( تبعا للبلد المعني )

قاعدة الحامل

تنبيه
yتستخدم أي ملحقات غير موافق عليها لضمان السالمة والعمر االفتراضي للمنتج.
yال
yتشمل الكفالة األضرار أو اإلصابات الناتجة من استخدام العناصر غير الموافق عليها.
yال

مالحظة
yتختلف الملحقات المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
yقد
yتتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.
yقد

هيكل الحامل

4

التجميع والتحضير

األجزاء واألزرار
العربية
العربية
مؤشر الطاقة
المصباح مضيء :قيد التشغيل
yy
المصباح منطفئ :متوقف التشغيل
yy
(زر الطاقة)

الزر (راجع ص)11 .

لوحة االتصال (راجع ص)9 .

التجميع والتحضير

إعداد التلفاز

فصل القاعدة الواقفة
1

ضع جانب شاشة التلفاز باتجاه األسفل على مساحة مسطحة ولينة.

ضع جانب شاشة 1التلفاز باتجاه األسفل على مساحة مسطحة ولينة.

تنبيه
ضع غالفاً اسفنجياً أو فوطة وقائية ناعمة على السطح
لحماية الشاشة من أي ضرر.

12
2
3

12
2
3

سحب هيكل الحامل و قاعدة الحامل من مجموعة المونيتور.
تدوير المسمار اللولبي إلى اليسار بنقد واحد.
سحب قاعدة الحامل .

إربط هيكل الحامل بمجموعة المونيتور .
إربط قاعدة الحامل .
تشديد المسمار اللولبي إلى اليمين بنقد واحد.

هيكل الحامل

هيكل الحامل
قاعدة الحامل

هيكل الحامل

قاعدة الحامل

قاعدة الحامل

العربية
العربية

توصيل قاعدة الحامل
1

5

6

التجميع والتحضير

التثبيت على الطاولة
العربية
العربية

1

3

إضغط علي زر (الطاقة) في أسفل لوحة التحكم لتحويل الطاقة
الي حالة التشغيل .

احمل التلفاز وقم بإمالته إلى موضعه الرأسي على الطاولة.
ابق مسافة  10سم (على األقل) من الحائط لتهوية مناسبة.
ِ

تنبيه
افصل سلك الطاقة قبل نقل الشاشة إلى موقع آخر .وإال قد تحدث
صدمة كهربائية.

 10سم
 10سم
 10سم
 10سم

استخدام حامل الكابل

2

قم بتوصيل محول التيار المتردد-المستمر وسلك الطاقة بمأخذ في
الحائط.

حامل الكابل

أو

التجميع والتحضير

استخدام نظام أمان Kensington

تحذير

موصل نظام أمان  Kensingtonموجود خلف التلفاز .لمزيد من
المعلومات حول التثبيت واالستخدام ،راجع دليل الجهاز المرفق مع نظام
أمان  Kensingtonأو تفضل بزيارة الموقع
.http://www.kensington.com
قم بتوصيل كابل نظام أمان  Kensingtonبين التلفاز والطاولة.

ال تلمس الشاشة أو تضغط عليها عند ضبط زاوية الشاشة.

ال تحمل هذه المجموعة مثل الصورة تحت .يمكن شاشة المونيتور
انفصال من القاعدة وإصابة جسمك.

مالحظة
إن نظام أمان  Kensingtonهو اختياري .يمكنك الحصول
عليه من معظم مخازن األجهزة اإللكترونية.

مالحظة
أمل الشاشة  20+درجة إلى  5-درجات إلى األمام أو الخلف
لضبط زاوية التلفاز بحيث تتناسب مع زاوية المشاهدة.

20+

5-

إلى األمام

العربية
العربية

عند ضبط الزاوية ،ال تمسك بأسفل إطار التلفاز كما هو مبين في
الصورة التالية ،إذ قد تؤذي أصابعك.

إلى الخلف

7

8

التجميع والتحضير

العربية
العربية

التثبيت على الحائط

الطراز

لضمان التهوئة المناسبة ،يرجى ترك مسافة تصل إلى  10سم من كل
جانب ومن الحائط .تكون تعليمات التثبيت المفصلة متوفرة لدى البائع.
راجع دليل تركيب قوس التثبيت اإلضافي على الحائط المائل ودليل
اإلعداد.

VESA()A x B
البرغي القياسي
عدد البراغي

IPS224V
IPS234V
x 75 75
M4
4

تنبيه
 10سم
 10سم

 10سم
 10سم

إذا كنت ترغب في تركيب شاشة العرض على الجدار ،الرجاء تركيب
الركيزة الجدارية علي خلف شاشة العرض (اختياري).
عند تثبيت التلفاز باستخدام واجهة التثبيت على الحائط (األجزاء
اإلضافية) ،قم بالتثبيت جيداً بحيث ال يقع.
1عند تركيب الركيزة الجدارية  ،يرجي استخدام المسامير
البرغية و أثقاب المسامير البرغية الجدارية للتثبيت والتي
تتفق مع معيار .VESA
 2إذا كنت تستخدم المسامير البرغية التي تجاوزت الطول
القياسي  ،قد يضر أجزاء شاشة العرض الداخلية.
 3إذا كنت تستخدم المسامير البرغية غير القياسية ،والتي تضر
المنتج و تسببه يقع من موقع التثبيت  ،فال يتحمل LGأي
مسؤولة بذلك .
 4يعتمد علي .VESA
 5يرجى اتباع معايير  VESAكما هي موضحة أدناه.
 784.8مم ( 30.9بوصة) وأقل
yy
* سمك لوحة التثبيت على الحائط 2.6 :مم
 4.0 Φمم  xالسن  0.7مم  xالطول  10مم
* البرغي  :
 787.4مم ( 31.0بوصة) وأكثر
yy
* يرجى استخدام براغي ولوحة التثبيت على الحائط التي تتوافق
مع معايير .VESA

افصل سلك الطاقة ً
أوال ثم انقل التلفاز أو قم بتثبيته .وإال قد تحدث
yy
صدمة كهربائية.
 yقمت بتثبيت التلفاز بالسقف أو على حائط مائل ،فقد يسقط
yإذا
ويؤدي إلى حدوث إصابات بالغة.
استخدم جهاز تثبيت على الحائط معتمد من  LGواتصل بالبائع
yy
المحلي أو بفريق خدمة مؤهل.
yتحكم ربط البراغي فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتلفاز
yال
وإبطال الكفالة.
استخدم البراغي وأجهزة التثبيت على الحائط التي تتناسب مع
yy
معايير  VESAفقط .ال تشمل كفالة هذا الجهاز األضرار أو
اإلصابات الناتجة من سوء استخدام ملحق أو استخدام الملحق
غير المالئم.

مالحظة
استخدم البراغي المدرجة في مواصفات البراغي في معايير
yy
.VESA
تتضمّن مجموعة جهاز التثبيت على الحائط دليل التثبيت
yy
واألجزاء الضرورية.
قوس التثبيت على الحائط هو اختياري .يمكنك الحصول على
yy
الملحقات اإلضافية من البائع المحلي.
yيختلف طول البراغي بحسب جهاز التثبيت على الحائط .تأكد
yقد
من استخدام الطول المناسب.
لمزيد من المعلومات ،راجع التعليمات المرفقة مع جهاز التثبيت
yy
على الحائط.

استخدام التلفاز

9

استخدام التلفاز
يعتمد التلفاز وظيفة التوصيل والتشغيل*.
yy
* التوصيل والتشغيل :تتمحور هذه الوظيفة حول تعرف الكمبيوتر
على جهاز يقوم المستخدم بتوصيله بالكمبيوتر وتشغيله من دون
تهيئة الجهاز أو تدخل المستخدم.

إلرسال إشارات الفيديو الرقمي من الكمبيوتر إلى التلفاز .توصيل
الكمبيوتر والتلفاز بواسطة كابل  DVIكما هو مبين في الصور التالية.

توصيل D-SUB
إلرسال إشارة الفيديو التناظرية من الكمبيوتر إلى التلفاز .قم بتوصيل
الكمبيوتر والتلفاز باستخدام كابل من نوع  D-subمزود بـ  15سناً كما
هو مبين في الصور التالية.

توصيل HDMI
إلرسال إشارات الفيديو الرقمي والصوت من الكمبيوتر أو  A/Vإلى
التلفاز .قم بتوصيل الكمبيوتر أو  A/Vوالتلفاز باستخدام كابل HDMI
كما هو مبين في الصور التالية.

مالحظة
عند استخدام موصل كابل إدخال إشارة من نوع D-Sub
yy
لـ Macintosh

محول Mac
ّ yy
عند استخدام  ،Apple Macintoshتحتاج إلى قابس
محوّل منفصل لتغيير موصل  VGA D-SUBعالي
الكثافة والمزود
بـ  15سناً ( 3صفوف) على الكابل المتوفر إلى موصل
مزود
بـ  15سناً (صفان).

مالحظة
yتحدث مشكلة لجهة التوافق عند استخدام .HDMI PC
yقد

العربية
العربية

توصيل الجهاز بكمبيوتر

توصيل DVI-D

10

استخدام التلفاز

تنبيه

وظيفة "( "Self Image Settingضبط الصورة ذاتياً)

العربية
العربية

اضغط على زر الطاقة في أسفل لوحة لتحويل الطاقة الي حالة التشغيل .
عندما كانت الشاشة في حالة التشغيل  ،يتم تنفيذ وظيفة "Self Image
( "Settingضبط الصورة ذاتياً) تلقائيا( .معتمد في الوضع التناظري
فقط)

yبتوصيل كابل إدخال اإلشارة وتدوير البراغي باتجاه عقارب
yقم
الساعة لش ّده.
yتضغط على الشاشة بإصبعك لوقت طويل إذ قد يؤدي ذلك إلى
yال
إحداث تشويه مؤقت في الشاشة.
yنّب عرض صورة ثابتة على الشاشة لمدة طويلة لتجنب
yتج
احتراق الصورة .استخدم شاشة التوقف إذا كان ذلك ممكناً.

مالحظة
عندما ترغب باستخدام جهازي كمبيوتر مع الشاشة ،يرجى
yy
توصيل كابل اإلشارة (D-SUB/DVI-D/HDMI) على
التوالي في التلفاز.
yتومض الشاشة إذا قمت بتشغيل التلفاز عندما يكون بارداً .هذا
yقد
األمر طبيعي.
yتظهر بعض البقع الحمراء أو الخضراء أو الزرقاء على
yقد
الشاشة .هذا األمر طبيعي.

مالحظة
وظيفة "( "Self Image Settingضبط الصورة ذاتياً).
yy
توفر هذه الوظيفة للمستخدم أفضل ضوابط عرض .عندما
يقوم المستخدم بتوصيل الشاشة للمرة األولى ،تعمل هذه
الوظيفة على ضبط الشاشة إلى أفضل الضوابط إلشارات
اإلدخال الفردية( .معتمدة فقط في الوضع التناظري)
وظيفة ‘( ’AUTOتلقائي).
yy
عند حدوث مشاكل مثل شاشة باهتة أو أحرف باهتة أو
شاشة وامضة أو شاشة مائلة أثناء استخدام الجهاز أو بعد
تغيير استبانة الشاشة ،اضغط على وظيفة ( AUTOتلقائي)
لتحسين االستبانة(.هذه الوظيفة معتمدة فقط في الوضع
التناظري)

تخصيص الضوابط
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تخصيص الضوابط
العربية
العربية

1

اضغط على الزر المطلوب على قعر مجموعة المونيتور.

2

تغيير قيمة عنصر القائمة عن طريق الضغط على األزرار في أسفل الشاشة .
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر السهم ألعلى (

3

).

حدد ( EXITالخروج) لمغادرة قائمة خيارات العرض على الشاشة.

EXIT

INPUT

AUTO

FUNC.

MY KEY

MENU

أزرار التلفاز

الوصف

الزر
(القائمة)

(تلقائي)

اإلدخال)

(زر الطاقة)

للوصول إلى القوائم الرئيسية( .راجع ص)12 .
تتيح لك هذه الوظيفة إقفال ضوابط التحكم الحالية بحيث ال يمكن تغييرها عن غير قصد.
OSD LOCKED/
ثوان.
( UNLOCKEDشاشة خيارات اضغط باستمرار على زر ( MENUالقائمة) لبضع ٍ
يجب أن تظهر الرسالة التالية "( "OSD LOCKEDشاشة خيارات العرض مقفلة).
العرض مقفلة/غير مقفلة)
يمكنك إلغاء قفل عناصر التحكم بشاشة خيارات العرض في أي وقت من خالل الضغط على زر
ثوان .يجب أن تظهر الرسالة التالية "( "OSD UNLOCKEDشاشة
( MENUالقائمة) لبضع ٍ
خيارات العرض غير مقفلة).
استخدم هذا الزر للدخول إلى قائمة ( MY KEYتوفير الطاقة بشكلٍ كبير) .لمزيد من المعلومات( .راجع ص)17 .
استعمال هذا الزر لدخولMY KEY SETTING, DUAL WEB, DUAL DISPLAY, SUPER ENERGY SAVING,
 PICTURE MODEالقوائم ( ،راجع ص)18 .
عند إعداد ضوابط العرض ،اضغط دائماً على زر ( AUTOتلقائي) على خيارات العرض على الشاشة MONITOR SETUP(إلعداد
الشاشة)( .معتمد في الوضع التناظري فقط)
x 1920 1080
وضع العرض األفضل هو

(الخروج /يمكنك اختيار إشارة اإلدخال.
y yندما يتم توصيل إشارتي إدخال على األقل ،يمكنك تحديد إشارة اإلدخال (D-SUB/DVI/HDMI) التي تريدها.
ً
y yعندما يتم توصيل إشارة واحدة فقط ،يتم اكتشافها تلقائيا .الضبط االفتراضي هو .D-SUB
(EXITالخروج)
الخروج من خيارات OSD (( )On Screen Displayالعرض على الشاشة).
لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.
يبقي مؤشر الطاقة لونا أحمر إذا كان العرض يعمل بشكل صحيح (على الموضة) .و إذا كان العرض
مؤشر الطاقة
في وضع السكون ،يلمح مؤشر الطاقة باللون األحمر.
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تخصيص الضوابط

تخصيص الضوابط
العربية
العربية

ضوابط القائمة
1

إضغط زر  MENUعلي قعر مجموعة المونيتور لعرض MENU
. OSD

2

تعيين االختيارات بالضغط على أزرار ◄ أو ► أو▼.

3

اختيار زر " "NEXT MENUإلدخال مزيد من إعدادات االختيار .

4

حدد ( EXITالخروج) لمغادرة قائمة خيارات العرض على الشاشة.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم ألعلى ( ).

في ما يلي تفسير لكل خيار.
القائمة
BRIGHTNESS
CONTRAST

تناظري

رقمي

HDMI

●

●

●

●

●

●

WIDE/ORIGINAL
●

●

●

●

●

●

الوصف
لعمل تعديل السطوع والتباين في الشاشة.
( WIDEعريض)
قم بالتبديل إلى وضع ملء الشاشة بحسب إشارة صورة اإلدخال.
( ORIGINALأصلي)
قم بتغيير نسبة إشارة صورة اإلدخال إلى األصلية.
* تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كانت استبانة اإلدخال أدنى من نسبة التلفاز (.)16:9

RESET

MENU>NEXT MENU

تناظري

رقمي

HDMI

●

●

●

تعديل وضوح الشاشة .

BLACK LEVEL

●

تنظيم مستوي التعويض

OVER SCAN

●

تحسين وضوح واستقرار الشاشة

SHARPNESS PICTURE

COLOR

استعادة كافة اإلعدادات االفتراضية للمصنع .اضغط على أزرار ◄ ► ،إلعادة اإلعداد فورا.

GAMMA

COLOR TEMP
SIX COLOR
COLOR RESET
HORIZONTAL DISPLAY
VERTICAL
CLOCK
PHASE
VOLUME
LANGUAGE OTHERS
POWER INDICATOR
WHITE BALANCE

تناظري :إدخال (D-SUBإشارة تناظرية).
yy
رقمي :إدخال (DVI-Dإشارة رقمية).
yy
 :HDMIإدخال (HDMIإشارة رقمية).
yy

الوصف

تخصيص لون الشاشة
●

●

●

تعديل موقف الشاشة

●
تحسين وضوح واستقرار الشاشة
●
●
●
●

●

●

تعديل الحجم الصوت
تخصيص حالة الشاشة لبيئة التشغيل للمستخدم

تخصيص الضوابط
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PICTURE

2

اختيار زر " "NEXT MENUإلدخال مزيد من إعدادات االختيار .

3

دخول إلى  PICTUREعن طريق الضغط على زر ▼.

4

تعيين االختيارات بالضغط على أزرار ◄ أو ► أو▼.

5

حدد ( EXITالخروج) لمغادرة قائمة خيارات العرض على الشاشة.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم ألعلى ( ).

العربية
العربية

1

إضغط زر  MENUعلي قعر مجموعة المونيتور لعرض MENU
. OSD

في ما يلي تفسير لكل خيار.
MENU > NEXT MENU > PICTURE
SHARPNESS
BLACK LEVEL
OVER SCAN

الوصف
تعديل وضوح الشاشة .
يمكنك ضبط مستوى العرض .إذا حددت '( 'HIGHمرتفع) ،تكون الشاشة ساطعة وإذا حددت ‘( ’LOWمنخفض)،
تكون الشاشة داكنة( .إلدخال HDMIفقط )
y yالعرض :إنها معيار إشارة الفيديو وهي أكثر شاشات التلفاز دكنة.
اختيار سلسلة من الصور المخرجة للتلفزيون الرقمي يؤقت في إدخال  ( HDMIإلدخال HDMIفقط ) يوصي
وظيفة فوق المسحية لتشغيل المعدات السمعية البصرية عند االتصال.

14
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COLOR
العربية
العربية

1

إضغط زر  MENUعلي قعر مجموعة المونيتور لعرض MENU
. OSD

2

اختيار زر " "NEXT MENUإلدخال مزيد من إعدادات االختيار .

3

اختيار  COLORعن طريق الضغط علي زر ►.

4

دخول إلى  COLORعن طريق الضغط على زر ▼.

5

تعيين االختيارات بالضغط على أزرار ◄ أو ► أو▼.

6

حدد ( EXITالخروج) لمغادرة قائمة خيارات العرض على الشاشة.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم ألعلى ( ).

في ما يلي تفسير لكل خيار.
MENU > NEXT MENU > COLOR
GAMMA
COLOR TEMP

الوصف
تعيين قيم جاما الخاص بك GAMMA 2, GAMMA 1, GAMMA 0 :على المرقاب ،يعرض قيم جاما
العالي صورا بيضاء و يعرض جاما القيم المنخفض صورا مظلمة.
CUSTOM
 :REDلضبط مستويات اللون األحمر الخاصة بك.
 :GREENلضبط مستويات اللون األخضر الخاصة بك.
 :BLUEلضبط مستويات اللون األزرق الخاصة بك.
لتحديد لون الشاشة.
( WARMy yدافئ) :لضبط الشاشة على حرارة لون دافئة (أكثر احمراراً).
( MEDIUMy yمتوسط) :لضبط الشاشة على حرارة لون متوسطة.
( COOLy yبارد) :لضبط الشاشة على حرارة لون باردة (أكثر ازرقاقاً).

SIX COLOR

COLOR RESET

تعيين وحفظ صنف و تشبع اللون لمدة ستة ألوان
( )RED/GREEN/BLUE/CYAN/MAGENTA/YELLOWلتلبية متطلبات اللون للمستخدم.
تعديل لون الشاشة.و تعديل لمعان الشاشة
HUE
 SATURATIONتعديل حدة اللون على الشاشة .يجعل حجم الصوت المنخفض حدة اللون أن تكون
أضعف  ،في حين أن حجم الصوت أن يكون أعلي ،تكون حدة اللون أقوى واأللوان
مظلمة.
إعادة تعيين إعدادات األلوان إلى إعدادات افتراضية المصنع لجهاز اإلدخال الحالي .

تخصيص الضوابط
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DISPLAY

2

اختيار زر " "NEXT MENUإلدخال مزيد من إعدادات االختيار .

3

اختيار  DISPLAYعن طريق الضغط علي زر ►.

4

دخول إلى  DISPLAYعن طريق الضغط على زر ▼.

5

تعيين االختيارات بالضغط على أزرار ◄ أو ► أو▼.

6

حدد ( EXITالخروج) لمغادرة قائمة خيارات العرض على الشاشة.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم ألعلى ( ).

العربية
العربية

1

إضغط زر  MENUعلي قعر مجموعة المونيتور لعرض MENU
. OSD

في ما يلي تفسير لكل خيار.
الوصف

MENU > NEXT MENU > DISPLAY
HORIZONTAL
VERTICAL
DUAL
CLOCK
WEB

تحريك الصور يسارا و يمينا .
تحرك الصور فوق و تحت .
تصغير أي أشرطة عمودية أو أشرطة منظورة على خلفية الشاشة .و حجم الشاشة األفقي سوف تتغير أيضا.

PHASE

تعديل بؤرة العرض .هذا البند يسمح لك إلزالة أي ضوضاء األفقي و إيضاحة أو إرهاف صور الخواص .

VOLUME
1

إضغط زر  MENUعلي قعر مجموعة المونيتور لعرض MENU
. OSD

2

اختيار زر " "NEXT MENUإلدخال مزيد من إعدادات االختيار .

3

اختيار  VOLUMEعن طريق الضغط علي زر ►.

4

دخول إلى  VOLUMEعن طريق الضغط على زر ▼.

5

تعيين االخيارات عن طريق الضغط على األزرار ► أو ◄.

6

حدد ( EXITالخروج) لمغادرة قائمة خيارات العرض على الشاشة.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم ألعلى ( ).

في ما يلي تفسير لكل خيار.
MENU > NEXT MENU > VOLUME
VOLUME

الوصف
تعديل حجم الصوت للسماعة تلبس علي الرأس \ السماعة  ( .إلدخال  HDMIفقط)

DUAL
WEB

16
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OTHERS
العربية
العربية

1

إضغط زر  MENUعلي قعر مجموعة المونيتور لعرض MENU
. OSD

2

اختيار زر " "NEXT MENUإلدخال مزيد من إعدادات االختيار .

3

اختيار  OTHERSعن طريق الضغط علي زر ►.

4

دخول إلى  OTHERSعن طريق الضغط على زر ▼.

5

تعيين االختيارات بالضغط على أزرار ◄ أو ► أو▼.

6

حدد ( EXITالخروج) لمغادرة قائمة خيارات العرض على الشاشة.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم ألعلى ( ).

في ما يلي تفسير لكل خيار.
MENU > NEXT MENU > OTHERS
LANGUAGE
POWER INDICATOR
WHITE BALANCE

الوصف
الختيار اللغة التي يتم عرض أسماء عناصر التحكم.
استخدام هذه الوظيفة لتعيين مؤشر الطاقة على الجانب السفلي من الشاشة على وضع  ONأو  .OFFإذا عملت تعيين
 ،OFFسوف تنقطع الطاقة .
إذا عينت  ONفي أي وقت  ،سوف يتحول مؤشر الطاقة تلقائيا الي قيد التشغيل.
إذا كان المخرج لبطاقة الفيديو يختلف عن المواصفات المطلوبة ،فإن مستوى اللون تتدهور بسبب تشويه إشارة
الفيديو .استخدام هذه الوظيفة ،يتم تعديل مستوى اإلشارة لتناسب مستوى اإلخراج القياسي لبطاقة الفيديو من أجل
توفير أفضل صورة .تنشيط هذه الوظيفة ،عندما كانت األلوان البيضاء والسوداء موجودة في الشاشة.

تخصيص الضوابط
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ضوابط MY KEY

2

تعيين االختيارات بالضغط على أزرار ◄ أو ► أو▼.

3

حدد ( EXITالخروج) لمغادرة قائمة خيارات العرض على الشاشة.

في ما يلي تفسير لكل خيار.
MY KEY
MY KEY SETTING
BACK

الوصف
 MY KEYهو مفتاح قصير .يمكنك اختيار واحد من )FUNC.,PICTURE MODE, SUPER ENERGY SAVING
 )DUAL DISPLAY, DUAL WEBلصورتك المفضلة .
اختر  BACKللعودة الي قائمة . MY KEY

العربية
العربية

1

إضغط علي زر  MY KEYعلي قعر مجموعة المونيتور لعرض MY KEY
. OSD

18
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ضوابط FUNC.
العربية
العربية

PICTURE MODE
1

إضغط زر  FUNC.علي قعر مجموعة المونيتور لعرض FUNC.
. OSD

2

دخول إلى  PICTURE MODEعن طريق الضغط على زر ▼.

3

تعيين االخيارات عن طريق الضغط على األزرار ► أو ◄.

4

حدد ( EXITالخروج) لمغادرة قائمة خيارات العرض على الشاشة.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم ألعلى ( ).

في ما يلي تفسير لكل خيار.
PICTURE MODE
CUSTOM
TEXT

وهي الموضة التي يتم تعديل الشاشة الي حالة أفضل لألعمال التالية.

CINEMA
GAME

وهي الموضة التي يتم تعديل الشاشة الي حالة أفضل لعرض الصور.
وهي الموضة التي يتم تعديل الشاشة الي حالة أفضل لعرض أشرطة الفيديو.
هذه هي الموضة التي تتم تعديل الشاشة الي حالة أفضل للعب اللعبة.

PHOTO

PICTURE MODE
CUSTOM
VIVID 1
VIVID 2
STANDARD
CINEMA

الوصف
وهي الموضة التي يمكن المستخدم أن يعدل كل صفة .ويمكن تعديل موضة اللون للقائمة الرئيسية.

الوصف
وهي الموضة التي يمكن المستخدم أن يعدل كل صفة .ويمكن تعديل موضة اللون للقائمة الرئيسية.
لتعديل صورة الفيديو للبيئة المحددة من خالل تعزيز التباين والسطوع واللون ،والحدة.
تعديل الصورة للبيئة الطبيعية.
وهي الموضة التي يتم تعديل الشاشة الي حالة أفضل لعرض أشرطة الفيديو.

تخصيص الضوابط
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SUPER ENERGY SAVING
2

اختيار  SUPER ENERGY SAVINGعن طريق الضغط علي زر ►.

3

دخول إلى  SUPER ENERGY SAVINGعن طريق الضغط على زر ▼.

4

تعيين االختيارات بالضغط على أزرار ◄ أو ► أو▼.

5

حدد ( EXITالخروج) لمغادرة قائمة خيارات العرض على الشاشة.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر السهم ألعلى (
).

في ما يلي تفسير لكل خيار.
SUPER ENERGY SAVING
ON
OFF
RESET

الوصف
بشكل كبير) .يمكنك توفير الطاقة بواسطة وظيفة توفير الطاقة
تمكين ( SUPER ENERGY SAVINGتوفير الطاقة
ٍ
هذه.
بشكل كبير).
الطاقة
(توفير
SUPER
ENERGY
SAVING
تعطيل
ٍ
إلعادة ضبط قيم تقديرات الحد من استهالك الطاقة بالكامل والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

مالحظة
( TOTAL POWER REDUCTIONتوفير الطاقة بالكامل) :مدى توفير الطاقة أثناء استخدام الشاشة.
yy
( TOTAL CO2 REDUCTIONالحد من CO2 بالكامل) :تغيير الخيار توفير الطاقة بالكامل إلى .CO2
yy
SAVING DATA( )W/hحفظ البيانات (واط/ساعة)
yy

بشكل كبير)
( SUPER SAVINGالتوفير ٍ

 546مم
( 21.5بوصة)

 584مم
( 23بوصة)

 6واط/ساعة

 7واط/ساعة

تعتمد الوظيفة ( Saving Dataحفظ البيانات) على اللوحة .وبالتالي ،تختلف هذه القيم باختالف اللوحة وبائع اللوحة.
yy
احتسبت  LGهذه القيم من خالل "بث إشارات الفيديو".
yy
(يحتوي علي نشر الفيديو)IEC 62087 :
بشكل كبير) حجم الطاقة الذي يمكن توفيره باستخدام وظيفة SUPER ENERGY SAVING
ُعنى بـ( SUPER SAVINGالتوفير
yيy
ٍ
بشكل كبير).
الطاقة
(توفير
ٍ

العربية
العربية

1

إضغط زر  FUNC.علي قعر مجموعة المونيتور لعرض . FUNC. OSD.
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* قبل استخدام الوظائف أدناه ،الرجاء تركيب برنامج . DUAL PACKAGE

DUAL DISPLAY

العربية
العربية

1

إضغط زر  FUNC.علي قعر مجموعة المونيتور لعرض FUNC.
. OSD

2

اختيار  DUAL DISPLAYعن طريق الضغط علي زر ►.

3

دخول إلى  DUAL DISPLAYعن طريق الضغط على زر ▼.

4

تعيين االخيارات عن طريق الضغط على األزرار ► أو ◄.

5

حدد ( EXITالخروج) لمغادرة قائمة خيارات العرض على الشاشة.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم ألعلى ( ).

في ما يلي ضوابط البرامج المتوفرة.
DUAL DISPLAY
CLONE
EXTENDED
OFF

الوصف
باستخدام  ، CLONEيمكن المستخدم استعمال المرقاب األوسط كموضة متوسعة للمرقاب األساسي .
باستخدام  ، EXTENDEDيمكن المستخدم استعمال المرقاب األوسط كموضة متوسعة للمرقاب األساسي .
إذا تختار  ، OFFفيكون  DUAL DISPLAYطافئ .

* قبل استخدام الوظائف أدناه ،الرجاء تركيب برنامج . DUAL PACKAGE

DUAL WEB
1

إضغط زر  FUNC.علي قعر مجموعة المونيتور لعرض FUNC.
. OSD

2

اختيار  DUAL WEBعن طريق الضغط علي زر ►.

3

دخول إلى  DUAL WEBعن طريق الضغط على زر ▼.

4

تعيين االخيارات عن طريق الضغط على األزرار ► أو ◄.

5

حدد ( EXITالخروج) لمغادرة قائمة خيارات العرض على الشاشة.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم ألعلى ( ).

DUAL
WEB

في ما يلي ضوابط البرامج المتوفرة.
DUAL WEB
ON
OFF

الوصف
مساعدة المستخدم لتصفح الويب بكفاءة بقسمة في نصف .و مساعدة المستخدم لترتيب وتحريك الواجهات علي الشاشة .و
مساعدة المستخدم للسيطرة على نسبة الواجهات المقسمة.
إذا تختار  ، OFFفيكون  DUAL WEBطافئ .

مالحظة
ادخار الطاقة مع خيار ّ
عندما يصل المرقاب إلى وضع ّ
ادخار الكمبيوتر >-إضغط على أي زر  OSD >-تظهر و يجب المستخدم أن يضغط
yy
على زر مزدوج  >-يمكن المستخدم العودة الى الوضع العادي .

تخصيص الضوابط
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MY KEY SETTING

2

اختيار  MY KEY SETTINGعن طريق الضغط علي زر ►.

3

دخول إلى  MY KEY SETTINGعن طريق الضغط على زر ▼.

4

تعيين االخيارات عن طريق الضغط على األزرار ► أو ◄.

5

حدد ( EXITالخروج) لمغادرة قائمة خيارات العرض على الشاشة.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم ألعلى ( ).

العربية
العربية

1

إضغط زر  FUNC.علي قعر مجموعة المونيتور لعرض FUNC.
. OSD

DUAL
WEB

في ما يلي ضوابط البرامج المتوفرة.
MY KEY SETTING
PICTURE MODE
SUPER ENERGY SAVING
DUAL DISPLAY
DUAL WEB

الوصف
 PICTURE MODEلضبط جهاز المرقاب لظهور أفضل صورة .
إمكانيات  SUPER ENERGY SAVINGيمكنك توفير الطاقة مع هذه وظيفة فعالية الطاقة .
يمكن المستخدم استعمال  CLONEأو  EXTENDEDفي المرقاب اآلخر.
مساعدة المستخدم لتصفح شبكة اإلنترنت بكفاءة من خالل التقسيم في النصف وبعض التسهيالت األخرى لتصفح الصفحات
.المزدوجة
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استكشاف األخطاء وإصالحها

استكشاف األخطاء وإصالحها
العربية
العربية

تحقق من التالي قبل االتصال بمركز الخدمة.
ال يوجد أي صورة
هل سلك الطاقة الخاص بالشاشة متصل؟
هل مصباح مؤشر الطاقة مضيء؟
هل كانت الطاقة في حالة جارية وكان مؤشر
الطاقة يظهر أحمر ؟
هل يومض مؤشر الطاقة؟

هل تظهر الرسالة ""OUT OF RANGE
(خارج النطاق) على الشاشة؟
هل تظهر الرسالة "( "NO SIGNALافحص
كابل اإلشارة) على الشاشة؟

y yتحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح بمأخذ الطاقة.
y yاضغط على زر ( Powerتشغيل).
y yاضبط السطوع والتباين.
y yإذا كانت الشاشة في وضع توفير الطاقة ،حاول تحريك الماوس أو اضغط على أي مفتاح على لوحة
المفاتيح لعودة الشاشة.
y yحاول تشغيل الكمبيوتر.
y yتظهر هذه الرسالة عندما تكون اإلشارة الصادرة من الكمبيوتر (بطاقة الفيديو) خارج نطاق التردد
األفقي أو العمودي للشاشة .راجع قسم "المواصفات" في هذا الدليل وقم بتهيئة الشاشة مجدداً.
y yعندما كان المونيتور في حالة " "No-Signalلمدة خمس دقائق ،فيتحول المونيتور الي موضة
.DPM

هل تظهر الرسالة "( "OSD LOCKEDشاشة خيارات العرض مقفلة) على الشاشة؟
هل تظهر الرسالة “( ”OSD LOCKEDشاشة
خيارات العرض مقفلة) عند الضغط على زر
( MENUالقائمة)؟

y yيمكنك إقفال ضوابط التحكم الحالية إقفال ضوابط التحكم الحالية بحيث ال يمكن تغييرها عن غير
قصد .يمكنك إلغاء قفل عناصر التحكم بشاشة خيارات العرض في أي وقت من خالل الضغط على
ثوان ،فتظهر الرسالة “( ”OSD UNLOCKEDشاشة خيارات
زر ( MENUالقائمة) لبضع ٍ
العرض غير مقفلة).

صورة الشاشة غير صحيحة
موضع الشاشة غير صحيح.
تظهر أشرطة أو خطوط عمودية
على خلفية الشاشة.

y yاضغط على زر ( AUTOتلقائي) لضبط صورة الشاشة تلقائياً وفق الضبط المثالي.
y yاضغط على زر ( AUTOتلقائي) لضبط صورة الشاشة تلقائياً وفق الضبط المثالي.

ال يظهر بوضوح أي تشويش أفقي في أي صور أو y yاضغط على زر ( AUTOتلقائي) لضبط صورة الشاشة تلقائياً وفق الضبط المثالي.
شخصيات.
y yتحقق من ( Control Panelلوحة التحكم) ◄( Displayالعرض) ◄Settings
(الضوابط) وقم بضبط العرض على االستبانة الموصى بها أو قم بضبط صورة الشاشة على الضبط
المثالي .قم بتعيين ضبط اللون على مستوى يفوق  24بت (لون حقيقي).

استكشاف األخطاء وإصالحها
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تنبيه

صورة الشاشة غير صحيحة
موحد أو غير طبيعي.
لون الشاشة ّ

تومض الشاشة.

y yتحقق من كون كابل اإلشارة متصل بشكل صحيح واستخدم مفك لتثبيته عند الضرورة.
y yتحقق من إدراج بطاقة الفيديو بشكل صحيح في الفتحة.
y yقم بتعيين ضبط اللون على مستوى يفوق  24بت (لون حقيقي) في ( Control Panelلوحة
التحكم) ◄ ( Settingsالضوابط).
y yتحقق من ضبط الشاشة على وضع التشابك وفي هذه الحالة ،غيّر الضبط وفق االستبانة الموصى
بها.

هل تظهر الرسالة "( "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor foundشاشة غير معروفة ،تم العثور على شاشة وظيفة
التوصيل والتشغيل ())VESA DDC؟
هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟
y yتأكد من تثبيت برنامج تشغيل الشاشة من القرص المضغوط الخاص ببرنامج التشغيل (أو القرص

المرن) المرفق مع الشاشة .أو يمكنك أيضاً تنزيل برنامج التشغيل من موقع ويب الخاص بنا:
.http://www.lg.com
y yتحقق من اعتماد بطاقة الفيديو وظيفة التوصيل والتشغيل.

ظهور اللمعات
إذا لم تقم بتعيين توقيت الموصى بها؟

y yفإنه سوف تظهر اللمعات إذا كنت تستخدم التوقيت ل  ،HDMI 1080i 60/50 Hzلذا يرجى
ضبط التوقيت مثل  1080Pالذي هو الوضع الموصى بها.

العربية
العربية

تحقق من ( Control Panelلوحة التحكم) ◄( Displayالعرض) ◄( Settingsالضوابط) وتأكد من تغيير التردد واالستبانة .إذا تم
yy
تغييرهما ،فأعد ضبط بطاقة الفيديو على االستبانة الموصى بها.
 yحال عدم تحديد االستبانة الموصى بها (أفضل استبانة) ،قد تصبح األحرف باهتة كما قد تصبح الشاشة خافتة أو مقطوعة أو مائلة .تأكد من
yفي
تحديد االستبانة الموصى بها.
yيختلف أسلوب الضبط بحسب الكمبيوتر و ( O/Sنظام التشغيل) ،وقد ال تكون االستبانة المذكورة أعاله معتمدة من قبل أداء بطاقة الفيديو .في
yقد
هذه الحالة ،يرجى مراجعة جهة تصنيع الكمبيوتر أو بطاقة الفيديو.
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المواصفات

المواصفات
العربية
العربية

IPS224V
الشاشة

إدخال المزامنة

إدخال الصوت

االستبانة

التوصيل والتشغيل
استهالك الطاقة

إدخال الطاقة
محول التيار المتردد-المستمر

األبعاد
(العرض × االرتفاع × العمق)

Flat Panel Active matrix-TFT LCD 54.6سم ( 21.5بوصة)
نوع الشاشة
طبقة مقاومة للتوهج
حجم القطر المرئي 54.6 :سم
 0.247مم ×  0.247مم (المسافة بين وحدات البكسل)
المسافة بين وحدات البكسل
من  30كيلوهرتز إلى  83كيلوهرتز (تلقائي)
التردد األفقي
من  56هرتز إلى  75هرتز ()D-SUB, DVI-D
التردد العمودي
من  56هرتز إلى  61هرتز ()HDMI
مزامنة منفصلة رقمية
شكل اإلدخال
ً
موصل من نوع  D-SUBمزود بـ  15سنا /موصل ( DVI-Dرقمي)
إدخال اإلشارة
موصل HDMI
 RGBالتناظري (0.7 فولت من الذروة إلى الذروة 75 /أوم) الرقمي
شكل اإلدخال
(D-SUBالتناظري) x 1920 :  60 @ 1080هرتز
الحد األقصى
( DVI / HDMIالرقمي) x 1920 : 60 @ 1080هرتز
VESA x 1920  60 @ 1080هرتز
الحد الموصى به
2B DDC(التناظري ،الرقمي)HDMI ,
وضع التشغيل  25 :واط (بشكل نموذجي)
وضع السكون ≤  0.3واط
وضع إيقاف التشغيل ≤  0.3واط
 1.2أمبير
 19فولت
نوع  ،ADS-40SG-19-3 19025Gمن صنع SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
أو نوع  ،ADS-40FSG-19 19025GPG-1من صنع SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
أو نوع  ،ADS-40FSG-19 19025GPBR-1من صنع SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
أو نوع  ،ADS-40FSG-19 19025GPI-1من صنع SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
أو نوع  ،ADS-40FSG-19 19025GPCU-1من صنع SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
أو نوع  ،LCAP21من صنع LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
أو نوع  ،LCAP26-Aمن صنع LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
أو نوع  ،LCAP26-Eمن صنع LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
أو نوع  ،LCAP26-Iمن صنع LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
أو نوع  ،LCAP26-Bمن صنع LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
الخرج  19 :فولت
 1.3أمبير
 50.9سم x  38.7سم x  18.1سم
مع الحامل
 50.9سم x  31.3سم  5.5 xسم
من دون الحامل

الوزن

 2.8كجم

نطاق الميل

من  °5-إلى °20

ظروف
بيئة التشغيل

درجة حرارة التشغيل
نسبة رطوبة التشغيل
درجة حرارة التخزين
نسبة رطوبة التخزين
مرفق ( ) ،غير مرفق ()O
نوع المأخذ في الحائط

قاعدة الحامل
سلك الطاقة

من  10درجات مئوية إلى  35درجة مئوية
من  % 10إلى % 80
من  20-درجات مئوية إلى  60درجة مئوية
من  % 5إلى  % 90دون تكاثف

قد تتغير مواصفات المنتج الموضحة أعاله من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.

المواصفات
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المواصفات
العربية
العربية

IPS234V
الشاشة

إدخال المزامنة

إدخال الصوت

االستبانة

التوصيل والتشغيل
استهالك الطاقة

إدخال الطاقة
محول التيار المتردد-المستمر

األبعاد
(العرض × االرتفاع × العمق)

Flat Panel Active matrix-TFT LCD 58.4سم ( 23بوصة)
نوع الشاشة
طبقة مقاومة للتوهج
حجم القطر المرئي 58.4 :سم
 0.265مم ×  0.265مم (المسافة بين وحدات البكسل)
المسافة بين وحدات البكسل
من  30كيلوهرتز إلى  83كيلوهرتز (تلقائي)
التردد األفقي
من  56هرتز إلى  75هرتز ()D-SUB, DVI-D
التردد العمودي
من  56هرتز إلى  61هرتز ()HDMI
مزامنة منفصلة رقمية
شكل اإلدخال
ً
موصل من نوع  D-SUBمزود بـ  15سنا /موصل ( DVI-Dرقمي)
إدخال اإلشارة
موصل HDMI
 0فولت من الذروة إلى الذروة 75 /أوم) الرقمي
 RGBالتناظري ( .7
شكل اإلدخال
(D-SUBالتناظري)  1920 : 60 @ 1080 xهرتز
الحد األقصى
( DVI / HDMIالرقمي) x 1920 : 60 @ 1080هرتز
 1920 V 60 @ 1080 xهرتز
 ESA
الحد الموصى به
2B DDC(التناظري ،الرقمي)HDMI ,
وضع التشغيل  27 :واط (بشكل نموذجي)
وضع السكون ≤  0.3واط
وضع إيقاف التشغيل ≤  0.3واط
 1.6أمبير
 19فولت
نوع  ،ADS-40SG-19-3 19032Gمن صنع SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
أو نوع  ،ADS-40FSG-19 19032GPG-1من صنع SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
أو نوع  ،ADS-40FSG-19 19032GPBR-1من صنع SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
أو نوع  ،ADS-40FSG-19 19032GPI-1من صنع SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
أو نوع  ،ADS-40FSG-19 19032GPCU-1من صنع SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
أو نوع  ،LCAP21Aمن صنع LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
أو نوع  ،LCAP26A-Aمن صنع LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
أو نوع  ،LCAP26A-Eمن صنع LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
أو نوع  ،LCAP26A-Iمن صنع LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
أو نوع  ،LCAP26A-Bمن صنع LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
الخرج  19 :فولت
 1.7أمبير
 54.4سم x  40.6سم x  18.1سم
مع الحامل
 54.4سم x  33.2سم  5.5 xسم
من دون الحامل

الوزن

 3.1كجم

نطاق الميل

من  °5-إلى °20

ظروف
بيئة التشغيل

درجة حرارة التشغيل
نسبة رطوبة التشغيل
درجة حرارة التخزين
نسبة رطوبة التخزين
مرفق ( ) ،غير مرفق ()O
نوع المأخذ في الحائط

قاعدة الحامل
سلك الطاقة

من  10درجات مئوية إلى  35درجة مئوية
من  % 10إلى % 80
من  20-درجات مئوية إلى  60درجة مئوية
من  % 5إلى  % 90دون تكاثف

قد تتغير مواصفات المنتج الموضحة أعاله من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
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المواصفات

وضع الضبط المسبق (االستبانة)
العربية
العربية

IPS234V/IPS224V
القطبية(أفقي/
عمودي)

أوضاع العرض (االستبانة)

التردد األفقي (كيلوهرتز)

التردد العمودي (هرتز)

 720400 x

31.468

70

+/-

 640480 x

31.469

60

-/-

 640480 x

37.500

75

-/-

 800600 x

37.879

60

+/+

 800600 x

46.875

75

+/+

x 1024768

48.363

60

-/-

x 1024768

60.023

75

+/+

 1152864 x

67.500

75

+/+

x 1280 1024

63.981

60

+/+

x 1280 1024

79.976

75

+/+

x 1680 1050

65.290

60

+/-

x 1920 1080

67.500

60

+/+

الوضع الموصى به

ّ
الموقت
HDMI
أوضاع العرض (االستبانة)

التردد األفقي (كيلوهرتز)

التردد العمودي (هرتز)

480p

31.50

60

576p

31.25

50

720p

37.50

50

720p

45.00

60

1080i

28.12

50

1080i

33.75

60

1080p

56.25

50

1080p

67.50

60

المؤشر
الوضع

لون مؤشر  LEDالضوئي

وضع التشغيل

لون أحمر

وضع السكون

يلمح لونا أحمر

وضع إيقاف التشغيل

متوقف عن التشغيل

الوضع الموصى به

الوضعية الصحيحة
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الوضعية الصحيحة
العربية
العربية

الوضعية الصحيحة الستخدام التلفاز.

اضبط موقع التلفاز لتجنب انعكاس
الضوء عليه.

اعمل على ضبط التلفاز
والوضعية بحيث تشاهد
الصور ضمن أفضل
زاوية عرض.

ضع يديك بلطف على لوحة
المفاتيح ،بحيث يبقى الذراعان
بشكل
منحنيين عند المرافق
ٍ
أفقي تماماً.

احرص على قراءة احتياطات األمان قبل استخدام المنتج.
احتفظ بدليل المالك (الموجود على القرص المضغوط) في مكان
يسهل الوصول إليه لمراجعته في المستقبل.
إن طراز الجهاز ورقمه التسلسلي موجودان في الجهة الخلفية من
الجهاز وفي أحد جوانبه .قم بتدوينهما أدناه في حال احتجت إلى أي
خدمة.
الطراز
الرقم التسلسلي

ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
.)Protection Agency(EPA
As an ENERGY STAR Partner LGE
U. S. A.,Inc. has determined that this
product meets the ENERGY STAR
.guidelines for energy efficiency

