العربية

دليل المالك

شاشة مز ّودة بالمؤشر الضوئي LED
(شاشة لمس مز ّودة بالمؤشر الضوئي )LED

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز
واالحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

قائمة طرازات جهاز شاشة مز ّودة بالمؤشر الضوئي LED
(شاشة لمس مز ّودة بالمؤشر الضوئي )LED
23ET83V

www.lg.com
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الترخيص

"يعد مصطلحا  HDMIو HDMI High-Definition Multimedia Interfaceوشعار HDMI
عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة  HDMI Licensing, LLCفي الواليات المتحدة ودول
أخرى".

العربية
العربية

يملك كل طراز تراخيص مختلفة .للحصول على مزيد من المعلومات حول الترخيص ،قم بزيارة .www.lg.com
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التجميع والتحضير

التجميع والتحضير
العربية
العربية

فك التغليف
تحقق من توفر العناصر التالية في الصندوق .في حالة فقدان أي من الملحقات ،يُرجى االتصال بالوكيل المحلي الذي اشتريت منه الجهاز .قد تختلف
الصور في هذا الدليل عن الجهاز الحالي والملحقات.

القرص المضغوط (دليل المالك) /
البطاقة

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

كابل  USB 2.0من النوع A-B

أو
سلك الطاقة

محول التيار المتردد-المستمر
(هذا يتوقف على البلد)

محول التيار المتردد-المستمر
(هذا يتوقف على البلد)

ربطة الكابل

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

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

التجميع والتحضير
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األجزاء واألزرار
العربية
العربية

مؤشر الطاقة
yالمصباح مضاء :الجهاز قيد التشغيل (أحمر)
y
yالمصباح منطفئ :الجهاز متوقف عن التشغيل
y
(زر الطاقة)

SES

MODE

الزر

H/P
USB UP
HDMI 2

D-SUB IN

لوحة التوصيل

HDMI 1

)

DC-IN (19 V
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التجميع والتحضير

العربية
العربية

نقل جهاز العرض ورفعه

إعداد التلفاز

عند نقل جهاز العرض أو رفعه ،اتبع هذه التعليمات لتجنب خدشه أو
إتالفه ولضمان النقل اآلمن بغض النظر عن شكله أو حجمه.

التثبيت على الطاولة

تحذير

 1احمل التلفاز وقم بإمالته إلى موضعه الرأسي على الطاولة.
حافظ على مسافة  10سم (على األقل) من الحائط لتمكين التهوية
المناسبة.

تجنب لمس شاشة جهاز العرض قدر اإلمكان .فقد يؤدي ذلك إلى
yy
إلحاق الضرر بالشاشة أو ببعض وحدات البكسل المستخدمة
إلنشاء الصور.

 10سم
 10سم
 10سم

yينصح بوضع جهاز العرض في العلبة األصلية أو مواد التعبئة قبل
y
محاولة نقله.
yافصل سلك الطاقة وجميع الكابالت قبل نقل جهاز العرض أو رفعه.
y
yأمسك بالجزء العلوي والسفلي من إطار جهاز العرض بإحكام .ال
y
تمسك باللوحة بحد ذاتها.

2
yعند اإلمساك بجهاز العرض ،يجب أن تبعده عنك لتجنب خدشه.
y

 10سم

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

)

DC-IN (19 V

تعرض المنتج ألي صدمة قوية أو
y
yعند نقل جهاز العرض ،تجنّب ّ
اهتزازات.
yعند نقل جهاز العرض ،اجعله دومًا في وضعية مستقيمة ،وال تقلبه
y
على جانبه أو تميله بشكل جانبي.

أو

)

DC-IN (19 V

التجميع والتحضير
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اضغط على الزر  (( )Powerالطاقة) على اللوحة األمامية
لتشغيل الطاقة.

مالحظة
25

25

افصل سلك الطاقة قبل نقل الجهاز إلى موقع آخر .وإال فقد تحدث
صدمة كهربائية.

لتجنّب إصابة األصابع لدى ضبط الشاشة ،ال تحمل الجزء العلوي
من الحامل كما هو مبيّن أدناه.

ال تلمس الشاشة أو تضغط عليها عند ضبط زاوية جهاز العرض.

ال تُمسك بهذا الجهاز كما يظهر في الصورة أدناه .قد تنفصل
شاشة جهاز العرض عن قاعدة الحامل مما يؤدي إلى تعريضك
إلصابة جسدية.

الجانب
الخلفي

الجانب
األمامي

yأمل الشاشة من  +25درجة إلى  -5درجات لألعلى أو لألسفل
y
لضبط زاوية جهاز العرض بحيث تتناسب مع زاوية المشاهدة.
yتجنّب استخدام المنتج في درجة حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة
y
عالية .قد يؤدي استخدام المنتج عندما يكون مكيّف الهواء قيد
التشغيل إلى ّ
تشكل رطوبة داخل الزجاج.
ستختفي هذه الرطوبة مع الوقت ،األمر الذي قد يختلف بحسب
بيئة التشغيل.

العربية
العربية

تحذير

تحذير
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التجميع والتحضير

ترتيب الكابالت
العربية
العربية

اجمع الكابالت واربطها بواسطة ربطة الكابل المتوفرة.

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

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

استخدام التلفاز
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استخدام التلفاز
العربية
العربية

التوصيل بكمبيوتر

وصلة HDMI

yyيعتمد التلفاز وظيفة Plug & Play*( التوصيل والتشغيل).
Plug & Play*( 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 والصوت من
الكمبيوتر أو  A/Vإلى التلفاز .قم بتوصيل الكمبيوتر أو  A/Vوالتلفاز
باستخدام كابل  HDMIكما هو مبين في الصور التالية.

وصلة D-SUB

H/P

إلرسال إشارة الفيديو التناظرية من الكمبيوتر إلى التلفاز .قم بتوصيل
الكمبيوتر بالتلفاز باستخدام كابل اإلشارة من نوع  D-subذي  15س ًنا
كما هو موضح في الصور التالية.

USB UP

USB UP
HDMI 2

D-SUB IN

HDMI 1

H/P
USB UP
H/P
USB UP

HDMI 2

D-SUB IN

HDMI 1
HDMI 2

D-SUB IN

HDMI 1

(يُباع بشكل منفصل)

HDMI OUT

HDMI OUT

مالحظة
yتحدث مشكلة لجهة التوافق عند استخدام .HDMI PC
yقد

D-SUB OUT

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

H/P

محول Mac
ّ yy
USB UP
استخدام  ،Apple Macintoshتحتاج إلى قابس محوّل
عند
HDMI
 D-SUB Vعالي 2
والمزود
الكثافة
منفصل لتغيير موصل  GA
بـ  15س ًنا ( 3صفوف) على الكابل المتوفر إلى موصل مزود
بـ  15س ًنا (صفان).
D-SUB IN

HDMI 1

USB UP
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استخدام التلفاز

تحذير
العربية
العربية

yyقم بتوصيل كابل إدخال اإلشارة وتدوير البراغي
باتجاه عقارب الساعة إلحكام ربطه.
yال تضغط على الشاشة بإصبعك لوقت طويل إذ قد
y
يؤدي ذلك إلى إحداث تشويه مؤقت على الشاشة.
yتجنّب عرض صورة ثابتة على الشاشة لمدة طويلة
y
لتجنب احتراق الصورة .استخدم شاشة توقف إذا
أمكن.

وظيفة "( "Self Image Settingضبط الصورة ذاتيًا)
اضغط على زر الطاقة لتشغيل جهاز العرض.
اضغط على زر الطاقة في اللوحة األمامية لتشغيل الطاقة .عند تشغيل
الشاشة ،تعمل وظيفة "( "Self Image Settingضبط الصورة
ذاتيًا) تلقائيًا( .هذه الوظيفة معتمدة في الوضع التناظري فقط)

EXIT

INPUT

AUTO

MODE

مالحظة
ً
مأخذا أرضيًا متعد ًدا
عند توصيل سلك الطاقة بالمأخذ ،استخدم
yy
(من  3فتحات) أو مأخذ طاقة أرضيًا.
yتومض الشاشة إذا قمت بتشغيلها في غرفة ذات درجة حرارة
yقد
منخفضة .وهذا أمر طبيعي.
 yبعض األحيان ،قد تظهر على الشاشة نقاط حمراء أو
yفي
خضراء أو زرقاء .وهذا أمر طبيعي.
yيؤدي استخدام كابل  DVIإلى  HDMIإلى حدوث مشاكل في
yقد
التوافق.

مالحظة
وظيفة "( "Self Image Settingضبط الصورة ذاتيًا).
yy
توفر هذه الوظيفة للمستخدم ضوابط العرض المثلى .عندما يقوم
المستخدم بتوصيل الشاشة للمرة األولى ،تعمل هذه الوظيفة
بشكل تلقائي على ضبط الشاشة وفق الضوابط المثلى إلشارات
اإلدخال الفردية( .هذه الوظيفة معتمدة في الوضع التناظري
فقط)
وظيفة "("AUTOتلقائي).
yy
عندما تصادف مشاكل مثل شاشة باهتة أو أحرف باهتة أو
شاشة وامضة أو شاشة مائلة أثناء استخدام الجهاز أو بعد تغيير
استبانة الشاشة ،اضغط على زر وظيفة ( AUTOتلقائي)
لتحسين االستبانة( .هذه الوظيفة معتمدة في الوضع التناظري
فقط)

استخدام التلفاز
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H

H

وصلة كابل  USBبالكمبيوتر
HDMI OUT

HDMI OUT

D-SUB OUT

استخدم منفذ سماعة الرأس لتوصيل جهاز طرفي بجهاز العرض .قم
بالتوصيل كما هو مبين في الصورة.

H/P

(يُباع بشكل منفصل)

USB UP

HDMI 2
H/P
USB UP

D-SUB IN

HDMI 1
HDMI 2

D-SUB IN

HDMI 1

H/P
USB UP
HDMI 2

مالحظة
D-SUB IN

HDMI 1

باع األجهزة الطرفية بشكل منفصل.
yتُy
OUT
HDMI
HDMIوالماوس
المفاتيح
 USBلتوصيل لوحة
OUTمنفذ
yيمكن استخدام
yال
وأجهزة  USBأخرى.
لسماعات األذن ذات القوابس المزوّية فمن الصعب توصيلها
yy
بجهاز طرفي ،لذا استخدم ً
نوعا مستقيمًا.

مالحظة
ُرجي تثبيت أحدث حزمة خدمات من  Windowsقبل
yيy
االستخدام.

نوع مستقيم

نوع زاوي

العربية
العربية

الستخدام شاشة اللمس ،قم بتوصيل منفذ  USBبالكمبيوتر.
استخدم كابل  USB 2.0مع النوع  A-Bلتوصيل الكمبيوتر.
(ال يملك وظيفة موزع جهاز ).USB

وصلة منفذ سماعة الرأس

USB UP

USB UP

مالحظة
yتكون وظائف سماعات الرأس ومكبّر الصوت محدودة بحسب
yقد
ضوابط الصوت الخاصة بالكمبيوتر والجهاز الخارجي.
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تخصيص الضوابط

تخصيص الضوابط
العربية
العربية

1

اضغط على الزر المطلوب في أسفل جهاز العرض.

2

قم بتغيير قيمة عنصر القائمة بالضغط على األزرار في أسفل جهاز العرض.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر السهم لألعلى (

3

).

حدد الخروج لمغادرة قائمة شاشة خيارات العرض.

EXIT

INPUT

AUTO

MODE

SES

MENU

أزرار التلفاز
الوصف

الزر
للوصول إلى القوائم الرئيسية.

القائمة

 OSDمقفلة/تم إلغاء قفل OSD

تتيح لك هذه الوظيفة إقفال ضوابط التحكم الحالية بحيث ال يمكن تغييرها عن غير قصد.
y yاضغط باستمرار على الزر ( Menuالقائمة) لبضع دقائق .عندئذٍ ،ستتم مطالبتك
بضبط قفل شاشة خيارات العرض (.)OSD
y yيمكنك إلغاء قفل عناصر التحكم الخاصة بشاشة خيارات العرض في أي وقت
ثوان .يجب أن تظهر الرسالة التالية "تم إلغاء قفل
بالضغط على زر القائمة لبضع ٍ
."OSD

/ SES

بشكل كبير).
لتمكين وظيفة ( SUPER ENERGY SAVINGتوفير الطاقة
ٍ

( MODEالوضع) /

لالنتقال إلى قائمة ( Picture Modeوضع الصورة).

( AUTOتلقائي)

عند تعديل ضوابط العرض ،اضغط دائمًا الزر ( AUTOتلقائي)( .هذه الوظيفة معتمدة في الوضع التناظري فقط)
× 1920 1080
وضع العرض األفضل هو

اإلدخال  /الخروج

يمكنك اختيار إشارة اإلدخال.
• عند توصيل إشارتي إدخال ،يمكنك تحديد إشارة اإلدخال ( )D-SUB/HDMI1/HDMI2التي تريدها.
• عند توصيل إشارة واحدة فقط ،يتم اكتشافها تلقائيًا .الضبط االفتراضي هو .D-SUB
الخروج
( Oشاشة خيارات العرض).
الخروج من خيارات  SD

(زر الطاقة)

لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.
مؤشر الطاقة

عندما يكون جهاز العرض في وضع التشغيل ،يضيء مؤشر الطاقة باللون األحمر
(وضع التشغيل).
عندما يكون جهاز العرض في وضع توفير الطاقة ،يومض مؤشر الطاقة باللون
األحمر.

مالحظة
تعمل هذه األزرار جميعها باللمس ويمكن تشغيلها ببساطة عن طريق لمس تسميتها بإصبعك.

تخصيص الضوابط
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تخصيص الضوابط
ضوابط القائمة

اإلشراق

1

اضغط على زر القائمة في أسفل جهاز العرض لعرض شاشة خيارات
العرض الخاصة بالقائمة.

2

► أو ▼.
اضبط الخيارات بالضغط على األزرار ◄ أو 

3

حدد الزر "( NEXT MENUالقائمة التالية)" للدخول إلى ضوابط
خيارات إضافية.

4

حدد الخروج لمغادرة قائمة شاشة خيارات العرض.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم لألعلى ( ).

عريض

إعادة الضبط

ال

القائمة التالية

القائمة   >  القائمة التالية   >  الصورة
درجة الوضوح
مرتفعة
إيقاف

درجة اللون األسود
خالل المسح

الخروج

في ما يلي تفسير لكل خيار.
القائمة

عريض  /أصلي

الوصف

HDMI Analog
(تناظري)

اإلشراق

O

O

التباين
أصلي/عريض

O

O

O

O

أصلي

O

O

تغيير نسبة إشارة صورة اإلدخال إلى النسبة األصلية.
* تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كانت استبانة اإلدخال أدنى من نسبة التلفاز (.)16:9
استعادة كل ضوابط الشركة المصنّعة االفتراضية .اضغط على الزرين ► و ◄ إلعادة الضبط على الفور.

عريض
التبديل إلى وضع ملء الشاشة بحسب إشارة صورة اإلدخال.

إعادة الضبط

القائمة > ( NEXT MENUالقائمة التالية)
الصورة

الوصف

HDMI Analog
(تناظري)

الحدة

O

O

لضبط درجة وضوح الشاشة.

درجة اللون األسود

x

O

لضبط مستوى العرض

( OVER SCANالمسح
المتجاوز)

x

O

لتحسين نقاء الشاشة وثباتها

اللون

جاما

DISPLAY
(الشاشة)

درجة حرارة اللون
ستة ألوان
( COLOR RESETإعادة
ضبط اللون)
( HORIZONTALأفقي)
( VERTICALرأسي)
( CLOCKالساعة)
( PHASEالحالة)

VOLUME
(درجة الصوت)
OTHERS
(أخرى)

لضبط سطوع الشاشة وتباينها

اللغة
POWER INDICATOR
(مؤشر الطاقة)
زمن االستجابة

 :HDMIإدخال ( HDMIإشارة رقمية).
yy

O

O

لتخصيص لون الشاشة

O

x

لضبط موضع الشاشة

O

x

لتحسين نقاء الشاشة وثباتها

x

O

لضبط مستوى الصوت

O

O

لتخصيص حالة الشاشة لبيئة تشغيل المستخدم

O

O

لضبط وقت االستجابة للصورة.

العربية
العربية

اإلشراق
التباين
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الصورة
العربية
العربية

1

اضغط على زر القائمة في أسفل التلفاز لعرض شاشة خيارات العرض
الخاصة بالقائمة.

2

حدد الزر "القائمة التالية" للدخول إلى ضوابط خيارات إضافية.

3

حدد الصورة بالضغط على الزر ►.

4

أدخل إلى الصورة بالضغط على الزر ▼.

5

اضبط الخيارات بالضغط على األزرار ◄ أو► أو ▼.

6

حدد الخروج لمغادرة قائمة شاشة خيارات العرض.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم لألعلى ( ).

القائمة   >  القائمة التالية   >  الصورة
درجة الوضوح
مرتفعة

درجة اللون األسود

إيقاف

خالل المسح

الخروج

في ما يلي تفسير لكل خيار.
القائمة > القائمة التالية > الصورة
درجة الوضوح
درجة اللون األسود

خالل المسح

الوصف
لضبط درجة وضوح الشاشة.
يمكنك ضبط مستوى العرض( .إلدخال  HDMIفقط)
* العرض؟ كونه معيار إشارة الفيديو ،فهو الشاشة األكثر دكنة التي يمكن للتلفاز عرضها.
ستكون الشاشة مشرقة.
مرتفعة
منخفضة ستكون الشاشة داكنة.
لتحديد نطاق صورة اإلخراج لتوقيت  DTVفي إدخال ( .HDMIفقط إلدخال  .)HDMIيُنصح بتشغيل وظيفة
( overscanالمسح المتجاوز) عند توصيل معدات .AV

تخصيص الضوابط
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األلوان

2

حدد الزر "( NEXT MENUالقائمة التالية)" للدخول إلى ضوابط
خيارات إضافية.

3

حدد اللون بالضغط على الزر ►.

4

أدخل إلى اللون بالضغط على الزر ▼.

5

► أو ▼.
اضبط الخيارات بالضغط على األزرار ◄ أو 

6

حدد الخروج لمغادرة قائمة شاشة خيارات العرض.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم لألعلى ( ).

جاما

جاما 1

درجة حرارة اللون

مخصص

أحمر
أخضر
أزرق

القائمة   >  القائمة التالية   >  اللون

أحمر

ستة ألوان
درجة اللون
التشبع

ال

إعادة ضبط اللون

الخروج

في ما يلي تفسير لكل خيار.
القائمة > القائمة التالية > اللون
جاما
درجة حرارة اللون

ستة ألوان

إعادة ضبط اللون

الوصف
صورا بلون
لضبط قيمة جاما من اختيارك : .جاما  0وجاما  1وجاما  2على التلفاز ،تعرض قيم جاما العالية
ً
صورا بلون ضارب إلى األسود.
ضارب إلى األبيض في حين تعرض جاما المنخفضة
ً
تخصيص
• أحمر:لضبط مستويات اللون األحمر.
• أخضر:لضبط مستويات اللون األخضر.
• أزرق:لضبط مستويات اللون األزرق.
لتحديد لون الشاشة.
احمرارا).
دافئة :لضبط الشاشة على حرارة لون دافئة (أكثر
ً
متوسطة :لضبط الشاشة على حرارة لون متوسطة.
ً
زرقة).
باردة :لضبط الشاشة على حرارة لون باردة (أكثر
ضبط وتخزين التشبع ودرجة اللون لأللوان الستة (األحمر/األخضر/األزرق/السماوي/األرجواني/األصفر) لتلبية
متطلبات األلوان لدى المستخدم.
ضبط درجة اللون في الشاشة.
درجة اللون
ضبط درجة وضوح األلوان على الشاشة .تؤدي القيم المنخفضة إلى جعل درجة وضوح
اإلشباع
األلوان أضعف واأللوان أفتح ،في حين تؤدي القيم المرتفعة إلى جعل درجة وضوح
األلوان أقوى واأللوان أكثر دكنة.
إعادة ضبط ضوابط األلوان إلى الضوابط االفتراضية للشركة المصنّعة لجهاز اإلدخال الحالي.

العربية
العربية

1

اضغط على زر القائمة في أسفل جهاز العرض لعرض شاشة خيارات
العرض الخاصة بالقائمة.

القائمة   >  القائمة التالية   >  اللون
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الشاشة
العربية
العربية

1

اضغط على زر القائمة في أسفل جهاز العرض لعرض شاشة خيارات
العرض الخاصة بالقائمة.

2

حدد الزر "القائمة التالية" للدخول إلى ضوابط خيارات إضافية.

3

حدد الشاشة بالضغط على الزر ►.

4

أدخل إلى الشاشة بالضغط على الزر ▼.

5

اضبط الخيارات بالضغط على األزرار ◄ أو ► أو ▼.

6

حدد الخروج لمغادرة قائمة شاشة خيارات العرض (.)OSD
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم لألعلى ( ).

القائمة   >  القائمة التالية   >  الشاشة
أفقي
رأسي
الساعة
الحالة

الخروج

في ما يلي تفسير لكل خيار.
الوصف

القائمة   >  القائمة التالية   >  الشاشة
أفقي
رأسي
الساعة

لنقل الصورة لليسار أو لليمين.
لنقل الصورة لألعلى أو لألسفل.
لتصغير أي أشرطة رأسية أو أشرطة مرئية على خلفية الشاشة .سيتغيّر ً
أيضا حجم الشاشة األفقية.

الحالة

لضبط البؤرة المركزية للشاشة .يتيح لك هذا العنصر إزالة أي تشوش أفقي وتنقية صورة الشخصيات أو زيادة
وضوحها.

مستوى الصوت
1

اضغط على زر القائمة في أسفل التلفاز لعرض شاشة خيارات العرض
الخاصة بالقائمة.

2

حدد الزر "( NEXT MENUالقائمة التالية)" للدخول إلى ضوابط
خيارات إضافية.

3

حدد درجة الصوت بالضغط على الزر ►.

4

أدخل إلى درجة الصوت بالضغط على الزر ▼.

5

◄ أو ►.
اضبط الخيارات بالضغط على الزرين 

6

حدد الخروج لمغادرة قائمة شاشة خيارات العرض.
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم لألعلى ( ).

القائمة   >  القائمة التالية   >  درجة الصوت

درجة الصوت

الخروج

في ما يلي تفسير لكل خيار.
القائمة > القائمة التالية > درجة الصوت
درجة الصوت

الوصف
لضبط درجة صوت سماعة الرأس/سماعة األذن (إلدخال  HDMIفقط).

تخصيص الضوابط
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أخرى

2

حدد الزر "( NEXT MENUالقائمة التالية)" للدخول إلى ضوابط
خيارات إضافية.

3

حدد ( OTHERSأخرى) بالضغط على الزر ►.

4

أدخل إلى ( OTHERSأخرى) بالضغط على الزر ▼.

5

► أو ▼.
اضبط الخيارات بالضغط على األزرار ◄ أو 

6

حدد الخروج لمغادرة قائمة خيارات العرض على شاشة خيارات العرض
(.)OSD
للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر أخرى من القائمة ،استخدم زر
السهم لألعلى ( ).

القائمة   >  القائمة التالية   >  أخرى
اإلنجليزية

اللغة

تشغيل

مؤشر الكهرباء

إيقاف

استعداد تلقائي

سريع

زمن االستجابة

10801920 X 60 D-SUBهرتز
الخروج

في ما يلي تفسير لكل خيار.
الوصف

القائمة > القائمة التالية >
أخرى
الختيار اللغة التي تُعرض بها أسماء عناصر التحكم.
اللغة
استخدم هذه الوظيفة لضبط مؤشر الطاقة على الجانب السفلي من التلفاز إلى "التشغيل" أو "إيقاف التشغيل" .إذا قمت بضبط المؤشر إلى
مؤشر الكهرباء
"إيقاف التشغيل" ،فسيتوقف التشغيل.
يتم تشغيل مؤشر الطاقة تلقائيًا.
تشغيل
مؤشر الطاقة متوقف عن التشغيل.
إيقاف
عند انقضاء وقت االستعداد المحدد ،يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا .يؤدي الضغط على أي زر أو تغيير االستبانة إلى تهيئة وقت االستعداد.
استعداد تلقائي

زمن االستجابة

إليقاف تشغيل وظيفة االستعداد التلقائي.
إيقاف
إليقاف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا بعد  4ساعات.
 4ساعات
إليقاف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا بعد  6ساعات.
 6ساعات
إليقاف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا بعد  8ساعات.
 8ساعات
يمكنك ضبط زمن االستجابة للصور المعروضة بحسب سرعة الشاشة .بالنسبة إلى بيئة عادية ،ينصح باستخدام '( 'NORMALعادي).
بالنسبة إلى صورة سريعة الحركة ،ينصح باستخدام '( 'FASTسريع).
قد يؤدي الضبط إلى "مرتفع" إلى التصاق الصورة.
زمن االستجابة متوقف عن التشغيل.
إيقاف
مرتفع

لضبط وقت االستجابة إلى "مرتفع".

متوسط

لضبط وقت االستجابة إلى "متوسط".

منخفض

لضبط وقت االستجابة إلى "منخفض".

العربية
العربية

1

اضغط على زر القائمة في أسفل جهاز العرض لعرض شاشة خيارات
العرض الخاصة بالقائمة.

18

تخصيص الضوابط

العربية
العربية

( SUPER ENERGY SAVINGتوفير الطاقة
بشكل كبير)
ٍ
1

اضغط على زر SES في أسفل التلفاز لعرض شاشة خيارات العرض ()OSD
بشكل كبير).
الخاصة بـ( SUPER ENERGY SAVINGتوفير الطاقة
ٍ

2

اضبط الخيارات بالضغط على األزرار ► أو ◄.

3

حدد الخروج لمغادرة قائمة شاشة خيارات العرض.

SUPER ENERGY SAVING

طبض ةداعإ

فاقيإ

ةضفخنم

ةعفترم

طاو  : 6ءابرهكلا ضفخ
 CO2ضفخ
غ: 4

جورخ

في ما يلي تفسير لكل خيار.
SUPER ENERGY SAVING
بشكل كبير)
(توفير الطاقة
ٍ
مرتفعة
منخفضة
إيقاف
إعادة ضبط

الوصف
بشكل كبير) إلى توفير الطاقة بواسطة هذه الوظيفة ذات الكفاءة العالية
يؤدي تمكين ( SUPER ENERGY SAVINGتوفير الطاقة ٍ
للطاقة.
بشكل كبير) إلى توفير الطاقة بواسطة هذه الوظيفة ذات
يؤدي تمكين ( SUPER ENERGY SAVINGتوفير الطاقة
ٍ
الكفاءة المنخفضة للطاقة.
بشكل كبير)
لتعطيل ( SUPER ENERGY SAVINGتوفير الطاقة
ٍ
إلعادة ضبط قيم تقديرات الحد من استهالك الطاقة بالكامل والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (.)CO2

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
 584مم
( 23بوصة)
(SUPER SAVING
بشكل كبير)
(مرتفعة)(التوفير
ٍ
SUPER SAVING
بشكل كبير)
(منخفضة)(التوفير
ٍ

 6واط/بالساعة
 3واط/بالساعة

تعتمد الوظيفة ( Saving Dataحفظ البيانات) على اللوحة .وبالتالي ،تختلف هذه القيم باختالف اللوحة وبائع اللوحة.
yy
احتسبت  LGهذه القيم من خالل“( ”broadcast video signalبث إشارة الفيديو)
yy
(وهذا يشمل بث الفيديو)IEC 62087 :
بشكل كبير) إلى كمية الطاقة التي يمكن توفيرها باستخدام وظيفة SUPER ENERGY
تشير ميزة( SUPER SAVINGالتوفير
yy
ٍ
بشكل كبير).
( SAVINGتوفير الطاقة
ٍ

تخصيص الضوابط
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وضع الصورة

2

اضبط الخيارات بالضغط على األزرار ◄ أو ►.

3

حدد الخروج لمغادرة قائمة شاشة خيارات العرض.
األلعاب

سينما

الخروج

في ما يلي تفسير لكل خيار.
وضع الصورة
وضعPC
مخصص
النص

للسماح للمستخدم بضبط كل عنصر .يمكن ضبط وضع اللون الخاص بالقائمة الرئيسية.
لتكبير حجم الشاشة بهدف معالجة مستند.

الصورة

لتكبير حجم الشاشة لعرض الصور.

سينما

لتحسين الشاشة بهدف تحسين المؤثرات البصرية الخاصة بملف فيديو.

لعبة

العربية
العربية

1

اضغط على الزر ( MODEوضع) في أسفل التلفاز لعرض قائمة شاشة خيارات
العرض الخاصة بـ وضع الصورة.

وضع الصورة

الوصف

لتكبير حجم الشاشة بهدف اللعب.

وضع ( AVإلدخال  HDMIفقط)
مخصص

للسماح للمستخدم بضبط كل عنصر .يمكن ضبط وضع اللون الخاص بالقائمة الرئيسية.

فاقع 1

لتكبير حجم الشاشة بهدف الحصول على مؤثرات بصرية فاقعة.

فاقع 2

لتكبير حجم الشاشة بهدف الحصول على مؤثرات بصرية فاقعة.

قياسي

لتكبير حجم الشاشة بهدف عرض جودة الصورة العادية.

سينما

لتكبير حجم الشاشة بهدف تحسين المؤثرات البصرية الخاصة بملف فيديو.

الصور

النصوص

تخصيص
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استكشاف األخطاء وإصالحها

استكشاف األخطاء وإصالحها
العربية
العربية

ما من شيء على الشاشة.
هل سلك الطاقة الخاص بشاشة العرض متصل؟

y yتأكد من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح في مأخذ الطاقة.

هل مؤشر الطاقة مضاء؟

y yتحقق من وصلة كابل الطاقة واضغط على زر الطاقة.

هل يضيء مؤشر الطاقة باللون األحمر؟

y yتحقق من تمكين اإلدخال المتصل (القائمة - اإلدخال).

هل يومض مؤشر الطاقة؟

y

هل ظهرت الرسالة "خارج المجال" على الشاشة؟

y
y

هل تظهر الرسالة "CHECK SIGNAL
( "CONNECTIONتحقق من اتصال اإلشارة)
على الشاشة؟

y

فحرك الماوس أو اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح
yإذا كان جهاز العرض في وضع توفير الطاقةّ ،
لتشغيله.
yتأكد من تشغيل الكمبيوتر.
yيحدث هذا األمر عندما تكون اإلشارات المنقولة من الكمبيوتر (بطاقة الفيديو) خارج نطاق التردد األفقي أو
العمودي للتلفاز .يُرجى مراجعة القسم "مواصفات المنتج" في هذا الدليل لضبط التردد المناسب.
yتظهر هذه الرسالة عندما يكون كابل اإلشارة بين الكمبيوتر والتلفاز مفقو ًدا أو غير متصل .تحقق من الكابل
وعاود التوصيل.

هل تظهر الرسالة " OSDمقفلة" على الشاشة؟
هل تظهر الرسالة " OSDمقفلة" عند الضغط على y yيمكنك تأمين ضوابط التحكم الحالية بحيث يتعذر تغييرها عن غير قصد .يمكنك إلغاء قفل عناصر التحكم على
ثوان ،فتظهر الرسالة “OSD
زر القائمة؟
شاشة خيارات العرض في أي وقت من خالل الضغط على زر القائمة لبضع ٍ
( ”UNLOCKEDتم إلغاء قفل .)OSD
استمرار ظهور الصورة على الشاشة.
هل يحدث التصاق الصورة حتى عند إيقاف تشغيل
جهاز العرض؟

y yقد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت إلى إلحاق ضرر بالشاشة ،األمر الذي يتسبب في بقاء
الصورة على الشاشة.
y yاستخدم شاشة توقف لحماية الشاشة عند استخدام جهاز العرض لفترة طويلة من الوقت.

مالحظة
( Vertical Frequencyالتردد العمودي) :يجب تحديث الشاشة مرات عدة في الثانية كمصباح الفلورسنت بهدف عرض صورة ما.
yy
ويُعرف عدد هذه التحديثات في الثانية بالتردد العمودي أو معدل التحديث ويُقاس بوحدة القياس هرتز.
( Horizontal Frequencyالتردد األفقي) :الوقت الذي يستغرقه عرض خط أفقي بالدورة األفقية .ويمكن احتساب عدد الخطوط األفقية خالل ثانية واحدة
yy
من خالل قسمة واحد على الدورة األفقية .وهذا ما يُعرف بالتردد األفقي ويُقاس بوحدة القياس كيلوهرتز.

تبدو الصورة المعروضة على الشاشة غريبة( .يعمل فقط في الوضع التناظري).
يؤدي الضغط على الزر تلقائي إلى تحسين الشاشة تلقائياً بما يالئم وضع العرض الحالي.
هل تبدو مساحة الشاشة غير متمركزة بالوسط؟
ً
يؤدي الضغط على الزر تلقائي إلى تحسين الشاشة تلقائياً بما يالئم وضع العرض الحالي.
خطوطا عمودية على الشاشة؟
هل ترى
هل ترى خطوط تشويش أفقية أو هل يبدو النص
ً
باهتا على الشاشة؟

ال تعمل ميزة اللمس بشكل طبيعي.
ال تعمل ميزة اللمس على اإلطالق.
ّ
يتعذر تشغيل اللمس المتعدد.

يؤدي الضغط على الزر تلقائي إلى تحسين الشاشة تلقائياً بما يالئم وضع العرض الحالي.

y yتحقق من توصيل كابل  USBبشكل صحيح بالكمبيوتر.
(ال يلزم تثبيت برنامج لمس إضافي خاص بـ ).USB
برنامجي التشغيل  Windows 7و  Windows 8فقط.
y yتحقق من نظام التشغيل .إن وظيفة اللمس معتمدة على
َ
y yإصدار  Windows 7 Starterو  Home basicال يعتمدان اللمس المتعدد كخيار افتراضي.
يُرجى التحقق من التفاصيل المذكورة على الصفحة الرئيسية لـMicrosoft.

استكشاف األخطاء وإصالحها

21

تحذير

لون الشاشة غير طبيعي.
هل تبدو ألوان الشاشة زائلة ( 16لو ًنا)؟

y yاضبط اللون إلى  24بت (لون حقيقي) أو إعداد أعلى .في  ،Windowsانتقل إلى ( Control Panelلوحة
التحكم) > ( Displayالشاشة) >الضوابط > ( Color Qualityجودة األلوان).

هل يبدو لون الشاشة غير ثابت أو أحادي؟

y yتأكد من توصيل كابل اإلشارة بشكل صحيح .أعد توصيل الكابل أو أعد إدخال بطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر.

هل توجد بقع على الشاشة؟

y yعند استخدام جهاز العرض ،قد تظهر بقع صغيرة (باللون األحمر أو األخضر أو األزرق أو األبيض أو األسود)
على الشاشة .وهذا األمر طبيعي بالنسبة لشاشة  .LCDفهذا ليس بخطأ كما أنه ال يتعلق بأداء الجهاز.

هل تظهر الرسالة "( "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor foundشاشة غير معروفة ،تم العثور على شاشة وظيفة
التوصيل والتشغيل ())VESA DDC؟
y yتأكد من تثبيت برنامج تشغيل الشاشة من القرص المضغوط الخاص ببرنامج التشغيل (أو القرص المرن) المرفق
هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟
مع الشاشة .أو يمكنك ً
أيضا تنزيل برنامج التشغيل من موقع ويب الخاص بنا.http://www.lg.com :
y yتحقق من اعتماد بطاقة الفيديو وظيفة ( Plug&Playالتوصيل والتشغيل).
الشاشة تومض.
هل حددت االستبانة الموصى بها؟

HDMI
ال يمكن عرض الصورة على ملء الشاشة في
وضع .HDMI

y yإذا كانت الدقة المحددة HDMI 1080i بتردد  50/60هرتز ،فمن المحتمل أن تومض الشاشة .غيّر االستبانة
إلى االستبانة الموصى بها وهي .1080P

y yهل غيّرت خيارات تغيير الحجم الخاصة ببطاقة الفيديو؟
y yتم ضبط ( HDMI Scaling Optionsخيارات تغيير الحجم الخاصة بـ  )HDMIإلى Underscan
افتراضيًا لذا ال يمكن عرض الصورة على ملء الشاشة.
قم بتشغيل برنامج  Catalyst Control Centerوضبط ( Scaling Optionsخيارات تغيير الحجم)
إلى  0%من .Overscan

العربية
العربية

انتقل إلى ( Control Panelلوحة التحكم) ◄ ( Displayالشاشة) ◄ الضوابط للتحقق من حدوث أي تغيير في التردد أو االستبانة .عند حدوث تغيير ما،
yy
عاود ضبط بطاقة الفيديو على االستبانة الموصى بها.
yلم يتم تحديد االستبانة الموصى بها (االستبانة المثالية) ،قد تصبح األحرف باهتة كما قد تصبح الشاشة خافتة أو مقتطعة أو مائلة .تأكد من تحديد االستبانة
yإذا
الموصى بها.
yيختلف أسلوب الضبط بحسب الكمبيوتر ونظام التشغيل ،وقد ال يعتمد أداء بطاقة الفيديو االستبانة المذكورة أعاله .في هذه الحالة ،يُرجى مراجعة الشركة
yقد
المصنّعة للكمبيوتر أو بطاقة الفيديو.
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العربية

ال تستجيب ميزة اللمس عند توسيع سطح المكتب إلى شاشة لمس ثانية.
برنامجي التشغيل  Windows 7و  ،Windows 8يمكنك تهيئة الشاشة الثاني كشاشة لمس كما هو مبيّن أدناه.
في
َ
(( Control Panelلوحة التحكم) ( Hardware and Sound >-الجهاز والصوت) ( Tablet PC Settings >-ضوابط الكمبيوتر الشخصي اللوحي) >-
( Setupاإلعداد)  >-قم بإعداد شاشة اللمس الثانية وانقر فوقها)

<( Tablet PC Settingsضوابط الكمبيوتر الشخصي اللوحي)>
<( Control Panelلوحة التحكم) >-
( Hardware and Soundالجهاز والصوت)>

<قم بإعداد شاشة اللمس الثانية وانقر فوقها>

<( Setupاإلعداد)>

المواصفات
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المواصفات

االستبانة

إشارة الفيديو

موصل اإلدخال
الطاقة

محول التيار المتردد/
المستمر

األبعاد/الوزن

ضبط زاوية الحامل
ظروف بيئة التشغيل

 0.2652مم ×  0.2652مم
المسافة بين وحدات البكسل
( D-SUBالتناظري)  1920 : 1080 xبتردد  60هرتز
أقصى معدل استبانة
:HDMI  1920 1080 xبتردد  60هرتز
× 1920 1080بتردد  60هرتز
معدل االستبانة الموصى به
من  30كيلوهرتز إلى  83كيلوهرتز
التردد األفقي
 56هرتز إلى  75هرتز ()D-Sub
التردد العمودي
من  56هرتز إلى  61هرتز ()HDMI
المزامنة المنفصلة HDMI /
المزامنة
موصل  D-SUBذو  15س ًنا  /موصل HDMI
 1.3أمبير
 19فولت
الفولتية
وضع التشغيل 25 :واط (نموذجي)
استهالك الطاقة (بشكل نموذجي)
وضع توفير الطاقة ≤  0.3واط
وضع إيقاف التشغيل ≤  0.3واط
النوع LCAP21( 24واط سطح المكتب) ،من صنع Lien Chang Electronic
أو النوع LCAP26-E( 24واط التثبيت على الحائط كوريا/االتحاد األوروبي (باستثناء المملكة المتحدة)) ،من صنع
Lien Chang Electronic
 1.3أمبير
اإلخراج 19 :فولت
حجم جهاز العرض (العرض  xاالرتفاع  xالعمق)
 554.8مم ×  399.1مم ×  207.8مم
 6.4كجم
الوزن (من دون التغليف)
إلى األمام/إلى الخلف :من  -5درجات إلى  25درجة (الرأس)
ظروف التشغيل
ظروف التخزين

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إخطار.

درجة الحرارة10 :درجات مئوية إلى  35درجة مئوية؛ الرطوبة 10% :إلى
80%
درجة الحرارة-20 : درجة مئوية إلى  60درجة مئوية؛ الرطوبة 5% :إلى 90%

العربية
العربية

شاشة LCD

النوع

 58.42سم ( TFTشاشة الفيلم الرفيع)
شاشة ( LCDشاشة الكريستال السائل)
الطول القطري للشاشة 58.42 :سم
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وضع الضبط المسبق (االستبانة)
العربية
العربية

أوضاع العرض (االستبانة)

التردد األفقي (كيلوهرتز)

التردد العمودي (هرتز)

القطبية (أفقي/
عمودي)

 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

+/+

 12801024 x

63.981

60

+/+

 12801024 x

79.976

75

+/+

 16801050 x

65.290

60

+/-

× 1920 1080

67.500

60

+/+

الوضع الموصى به

HDMI TIMING
أوضاع العرض (االستبانة)

التردد األفقي (كيلوهرتز)

480P

التردد العمودي (هرتز)

HDMI

31.50

60

O

576P

31.25

50

O

720P

37.50

50

O

720P

45.00

60

O

1080i

28.12

50

O

1080i

33.75

60

O

1080P

56.25

50

O

1080P

67.50

60

O(الوضع الموصى به)

المؤشر
الوضع

لون مؤشر  LEDالضوئي

وضع التشغيل

أحمر

وضع السكون

أحمر وامض

وضع إيقاف التشغيل

إيقاف التشغيل

25
الصحيحةالصحيحة
الوضعيةالوضعية
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الوضعية الصحيحة
العربية
العربية

الوضعية الصحيحة الستخدام جهاز العرض
اضبط الشاشة بحيث يمكنك النظر براحة إليها من زاوية منحدرة بعض الشيء على مستوى العين العادي.
yخذ ً
قسطا من الراحة لمدة عشر دقائق تقريبًا كل ساعة لتخفيف التعب الناتج عن االستخدام المطوّل.
y
yيتيح حامل شاشة اللمس استخدام المنتج في أفضل وضعية.
y
اضبط زاوية الحامل بين  -5درجات مئوية و  25درجة مئوية للحصول على أفضل عرض للشاشة.

اضبط الزاوية بين -5
إلى  25درجة مئوية

يجب أن تنظر إلى الشاشة
مع توجيه نظرك ً
قليال لألسفل.

بحيث ال يحدث انعكاس
أو توهج على الشاشة.

ضع يديك بلطف على
لوحة المفاتيح ،مع المحافظة
على طي الذراعين عند المرفقين
وتمديدهما بشكل أفقي أمامك.

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 .فقم بتدوينهما في حال احتجت إلى أي
خدمة في المستقبل.
الطراز
الرقم التسلسلي

