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تحذير  -إن هذا الجهاز متوافق مع الفئة أ من مجال اللجنة الدولية الخاصة المعنية بالتداخل الراديوي ( )CISPRرقم  .32قد يؤدي استخدام هذا الجهاز
في بيئة سكنية إلى حدوث تداخل راديوي.

احتياطات السالمة
يرجى قراءة احتياطات السالمة هذه بعناية قبل استخدام المنتج.

تحذير
تتعرض إلصابة خطيرة أو لحادث أو للوفاة.
إذا تجاهلت رسالة التحذير ،فقد ّ

تنبيه
يتعرض المنتج للضرر.
تتعرض إلصابة طفيفة أو قد ّ
إذا تجاهلت رسالة التنبيه ،فقد ّ

تحذير
•لالستخدام الداخلي فقط.

احتياطات لدى تثبيت المنتج
تحذير
أبق المنتج بعي ًدا عن مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة الكهربائية.
• ِ
فقد يؤدي وضعه بقربها إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو تعطل المنتج أو تشوّهه.أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول األطفال.
• ِ
وتوجه إلى أقرب مستشفى.
إن المواد المضادة للرطوبة ضارة في حال ابتالعها .في حال ابتالعها عن طريق الخطأ ،أجبر المريض على التقيؤ ّباإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن تتسبب مواد التغليف المصنوعة من الفينيل باالختناق .لذلك ،أب ِقها بعيدة عن متناول األطفال.
ً
أغراضا ثقيلة على المنتج أو تجلس عليه.
•ال تضع
تتعرض إلصابة .لذا ،يجب أن ينتبه األطفال جي ًدا.
في حال تحطم المنتج أو سقوطه ،فقد ّ•ال تترك كبل الطاقة أو كبل اإلشارة في وسط الممر من دون أي مراقبة.
المارة أو يقعون ،ما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو ّ
تعطل المنتج أو وقوع إصابة.
فقد يتعثّر به ّ•ثبّت المنتج في مكان نظيف وجاف.
تعرض المنتج للرطوبة إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو إلحاق الضرر به.
فقد يؤدي تراكم الغبار أو ّ•في حال صدور رائحة دخان أو روائح أخرى أو سماع صوت غريب ،فافصل سلك الطاقة واتصل بمركز الخدمة.
-إذا استمريت باستخدام المنتج من دون اتخاذ اإلجراءات المناسبة ،فسيؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
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•في حال سقوط المنتج أو انكسار الهيكل ،أوقف تشغيله وافصل سلك الطاقة.
إذا استمريت باستخدام المنتج من دون اتخاذ اإلجراءات المناسبة ،فسيؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق .اتصل بمركز الخدمة.ترم أي لعبة أو غرض على شاشة المنتج.
•ال توقع أي غرض على المنتج أو ّ
تعرضه لصدمة .ال ِ
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية أو حدوث عطل في المنتج وإلحاق ضرر بالشاشة.•ال تسمح بسقوط المنتج عند توصيله بجهاز خارجي.
فقد يتسبب ذلك بوقوع إصابة و/أو إلحاق ضرر بالمنتج.•عند توصيل المنتج بجهاز لتشغيل األلعاب ،اترك مسافة تساوي أربعة أضعاف القياس القطري للشاشة بينه وبين الجهاز.
في حال سقوط المنتج بسبب قصر الكبل ،فقد يتسبب ذلك بحدوث إصابة و/أو إلحاق ضرر به.•قد يؤدي ترك صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة إلى إلحاق ضرر بالشاشة ،وقد ينجم عنه بقاء الصورة .الستخدام المنتج لفترة طويلة ،استخدم
شاشة توقف على الكمبيوتر أو استخدم وظيفة منع بقاء الصورة على شاشة المنتج ،وعند عدم استخدام المنتج ،أوقف تشغيله .ال يشمل ضمان هذا المنتج
مشكلة بقاء الصورة والمشاكل ذات الصلة.
يتعرض لبخار الزيت أو رذاذه.
•ال تثبّت هذا المنتج على حائط حيث يوجد احتمال كبير ألن ّ
ضررا بالمنتج ويتسبب في تعطله.
فقد يلحق ذلكً

تنبيه
•تأكد من أن فتحات التهوية في المنتج ليست مسدودة .ثبّت المنتج في مكان يتمتع بمساحة واسعة ومناسبة (أكثر من  100مم بين المنتج والحائط).
إذا ّثبت المنتج على مسافة قريبة ج ًدا من الحائط ،فقد يؤدي ذلك إلى تشوّهه أو إلى نشوب حريق بسبب ارتفاع درجة حرارته الداخلية.
•ال تس ّد فتحة التهوية على المنتج بواسطة غطاء مائدة أو ستارة.
فقد يؤدي ذلك إلى تشوّه المنتج أو نشوب حريق بسبب ارتفاع درجة حرارة المنتج الداخلية.•ثبّت المنتج في مكان ّ
معرض لخطر السقوط.
مسطح وثابت حيث يكون غير ّ
-في حال سقوط المنتج ،فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك أو تحطمه.

•ثبّت المنتج في مكان ال يحدث فيه تشويش كهرومغناطيسي.
أبق المنتج بعي ًدا عن أشعة الشمس المباشرة.
• ِ
فقد يلحق ذلك الضرر به.•إذا ّ
ثبت المنتج في مكان ال يستوفي الشروط الموصي بها ،فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بجودة صورة المنتج وعمره االفتراضي ومظهره.
قبل تثبيت المنتج ،يرجى مراجعة شركة  LGأو اختصاصي في التثبيت معتمد .ينطبق هذا التنبيه على المكان حيث توجد كميات كبيرة من الغبار
أو رذاذ الزيت أو حيث تُستخدم مواد كيميائية أو حيث تكون درجة الحرارة عالية ج ًدا أو منخفضة ج ًدا أو حيث تكون نسبة الرطوبة عالية ج ًدا
أو حيث من المرجح أن يبقى المنتج قيد التشغيل لفترة طويلة (المطار ومحطة القطار ً
مثال) .ويؤدي عدم التقيّد بهذا التنبيه إلى إبطال الكفالة.
•ال تثبّت المنتج في منطقة تفتقر للتهوية المناسبة (مثل ّ
ّ
رف في مكتبة أو في خزانة) أو في الخارج وتجنب وضعه على قطعة قماش مبطنة أو سجادة.
•باإلضافة إلى ذلك ،ال تثبّته في مكان حيث توجد أجهزة تولّد حرارة مثل أجهزة اإلضاءة.
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تحذير
تسربت المياه أو أي مادة غريبة إلى داخل المنتج (التلفاز أو جهاز العرض أو سلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد)،
•في حال ّ
فورا واتصل بمركز الخدمة.
فافصل سلك الطاقة ً
وإال ،فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية نتيجة للضرر الذي تم إلحاقه بالمنتج.•ال تلمس قابس الطاقة أو محوّل التيار المتردد عندما تكون يداك مبلّل َتين .إذا كانت أسنان القابس رطبة أو عليها غبار ،فامسحها وجففها قبل االستخدام.
-وإال ،فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

•احرص على إدخال سلك الطاقة بالكامل في محوّل التيار المتردد.
إذا لم يتم إدخاله بإحكام ،فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.•احرص على استخدام أسالك الطاقة ومحوّالت التيار المتردد المتوفرة أو المعتمدة من قبل.LG Electronics, Inc.
فقد يؤدي استخدام منتجات غير معتمدة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.•عند فصل سلك الطاقة ،أمسكه دائمًا من القابس .وال تث ِنه بقوة مفرطة.
يتعرض سلك الطاقة للضرر ،ما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
فقد ّ•احرص على عدم الدوس على سلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد أو وضع أغراض ثقيلة عليه (أجهزة إلكترونية أو مالبس إلخ.).
احرص على عدم إلحاق ضرر بسلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد باستخدام أدوات حادة.
فقد يؤدي استخدام أسالك طاقة متضررة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.•ال تفكك أب ًدا سلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد وال تصلحه أو تع ّدله.
فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.•احرص على توصيل كبل الطاقة بالتيار المؤرض.
تتعرض لصعق كهربائي أو إلصابة.
فقد ّ•استخدم الفولتية المُق ّدرة فقط.
تتعرض أنت لصعق كهربائي.
يتعرض المنتج للضرر أو قد ّ
قد ّ•في حال حدوث رعد وبرق ،ال تلمس ً
خطرا جسيمًا.
مطلقا سلك الطاقة وكبل اإلشارة إذ قد يشكل ذلك ً
وقد يتسبب بحدوث صدمة كهربائية.•ال تقم بتوصيل أسالك امتداد أو أجهزة كهربائية أو أجهزة تدفئة كهربائية عدة بمأخذ واحد .استخدم قابس طاقة متعدد المآخذ مع طرف تأريض مصمّم
لالستخدام مع الكمبيوتر فقط.
-فقد ينشب حريق بسبب ارتفاع درجة حرارة المنتج.

العربية
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•ال تلمس قابس الطاقة عندما تكون يداك مبلّلتين .باإلضافة إلى ذلك ،إذا كان سن السلك رطبًا أو مغطى بالغبار ،فجفف قابس الطاقة بالكامل
أو امسح عنه الغبار.
تتعرض لصعق كهربائي بسبب الرطوبة الزائدة.
فقد ّ•إذا لم تكن تنوي استخدام المنتج لوقت طويل ،فافصل كبل الطاقة عنه.
تسرب الطاقة الكهربائية أو حدوث صدمة كهربائية
يمكن أن يؤدي تراكم الغبار إلى نشوب حريق أو قد يؤدي تلف المواد العازلة إلى ّأو نشوب حريق.
•قم بتصليح كبل الطاقة بالكامل.
فقد يؤدي عدم تصليحه بالكامل إلى نشوب حريق.موص ً
ً
ال (مثل قطعة معدنية) في أحد َ
موصوال بطرف اإلدخال على الحائط.
طرفي كبل الطاقة عندما يكون الطرف اآلخر
•ال تدخل ّ
فورا بعد توصيله بطرف اإلدخال على الحائط.
باإلضافة إلى ذلك ،ال تلمس كبل الطاقة ً
تتعرض لصعق كهربائي.
فقد ّ• ُتستخدم قارنة الجهاز لفصله عن مأخذ الطاقة.
•يرجى الحرص على تثبيت الجهاز بالقرب من مأخذ الطاقة على الحائط الذي تم توصيله به وعلى إمكانية الوصول إلى المأخذ بسهولة.
•طالما أن هذه الوحدة موصولة بمأخذ التيار المتردد على الحائط ،فلن تنقطع الطاقة من مصدر اإلمداد بالتيار المتردد حتى في حال إيقاف تشغيل الوحدة.

تنبيه
•احرص على إبقاء المأخذ ومحوّل التيار المتردد وأسنان قابس الطاقة نظيفة من الغبار وما إلى ذلك.
فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.•ال تفصل سلك الطاقة أثناء استخدام المنتج.
فقد يؤدي حدوث صدمة كهربائية إلى إلحاق ضرر بالمنتج.•استخدم سلك الطاقة الذي تم توفيره مع الوحدة فقط .إذا استخدمت سلك طاقة آخر ،فتأكد من أنه يتوافق مع المعايير الوطنية المطبّقة عند عدم توفيره من
قبل المزوّد .إذا كان كبل الطاقة عائبًا بأي شكل من األشكال ،فاتصل بالجهة المصنّعة أو بأقرب ّ
موفر لخدمة التصليح معتمد الستبداله.
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تحذير
•احرص على إيقاف تشغيل المنتج.
تتعرض لصعق كهربائي أو قد يتضرر المنتج.
فقد ّ•احرص على إزالة كل الكبالت قبل نقل المنتج.
تتعرض لصعق كهربائي أو قد يتضرر المنتج.
فقد ّ•تأكد من توجيه الشاشة نحو األمام ومن إمساكها بيدَيك كل َتيهما لنقلها .إذا أسقطت المنتج ،فقد يؤدي استخدام المنتج المتضرر إلى حدوث صدمة كهربائية
أو نشوب حريق .اتصل بمركز الخدمة المعتمد لتصليحه.
ً
ً
ومفصوال عن الطاقة وعلى أن تكون كل الكبالت مفصولة .يتطلب حمل جهاز أكبر  2أشخاص أو
متوقفا عن التشغيل
•احرص على أن يكون المنتج
أكثر .ال تضغط على الجهة األمامية من الجهاز.

تنبيه
تعرض المنتج لصدمة عند نقله.
•ال ّ
تتعرض لصعق كهربائي أو قد يتضرر المنتج.
فقد ّترم علبة تغليف المنتج .استخدمها عند نقله.
•ال ِ

احتياطات عند استخدام المنتج
تحذير

•ال ّ
تفك المنتج أو تصلحه أو تع ّدله ً
وفقا لتقديرك الخاص.
فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.اتصل بمركز الخدمة لفحص المنتج أو معايرته أو تصليحه.•إذا أردت ترك الجهاز من دون استخدام لفترة طويلة ،فافصله عن مأخذ الطاقة على الحائط.
أبق المنتج بعي ًدا عن المياه.
• ِ
فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.تعرض الجهة األمامية من الشاشة وجوانبها لصدمة أو تخدشها باستخدام أغراض معدنية.
•ال ّ
ضررا بها.
وإال فقد يلحق ذلكً
•تجنّب درجات الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة العالية.

العربية
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تنبيه
•ال تضع مواد سريعة االشتعال بالقرب من المنتج أو ّ
تخزنها بالقرب منه.
يوجد خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق بسبب استخدام المواد السريعة االشتعال من دون ّتوخي الحذر الالزم.
•عند تنظيف المنتج ،افصل سلك الطاقة وامسحه بلطف مستخدمًا قطعة قماش ناعمة لتفادي خدشه .ال تنظف المنتج باستخدام قطعة قماش رطبة
أو ترش المياه أو أي سوائل أخرى مباشرة عليه .فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية( .ال تستخدم مواد كيميائية مثل البنزين أو مخففات
الطالء أو الكحول).
•خذ ً
قسطا من الراحة من وقت إلى آخر لتريح نظرك وتحميه.
•حافظ دائمًا على نظافة المنتج.
•اجلس بوضعية مريحة وطبيعية عند استخدام المنتج لتريح العضالت.
•خذ ً
قسطا من الراحة بشكل منتظم عند استخدام المنتج لوقت طويل.
ّ
•ال تضغط بشدة على الشاشة أو تخدشها بيَدك أو بواسطة غرض حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم حبر.
•حافظ على المسافة المناسبة بينك وبين المنتج.
قد يضعف نظرك إذا نظرت إلى المنتج عن مسافة قريبة ج ًدا.•اضبط االستبانة والساعة المناسب َتين باالستناد إلى دليل المستخدم.
يمكن أن يضعف نظرك.•استخدم ً
منظفا معتم ًدا فقط عند تنظيف المنتج( .ال تستخدم البنزين أو الثنر أو الكحول).

يمكن للمنتج أن يتشوّه.ً
ً
تعرض الجهاز للتنقيط أو الطرطشة وال تضع أغراضا تحتوي على سوائل ،مثل المزهريات أو األكواب وما إلى ذلك عليه (مثال على الرفوف
•ال ِّ
الموجودة فوق الوحدة).
أبق البطاريات بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة والمواقد
•يجب عدم تعريض البطاريات لدرجة حرارة تتخطى الدرجة المسموح بها .على سبيل المثالِ ،
المفتوحة وأجهزة التدفئة الكهربائية.
•ال تضع البطاريات غير القابلة للشحن في جهاز أثناء شحنه.
•قد يؤدي استخدام سماعات الرأس (سماعات األذن) لفترة طويلة من الوقت أو االستماع إلى مستوى صوت مرتفع إلى إلحاق ضرر بسمعك.
• ّ
رش المياه على قطعة قماش ناعمة مر َتين إلى  4مرات واستخدمها لتنظيف اإلطار األمامي للمنتج؛ وامسح باتجاه واحد فقط .قد تسبب الرطوبة الزائدة
ظهور بقع على المنتج.

المياه

المواد الكيميائية

•ال تستخدم منتجات تعمل بفولتية عالية بالقرب من جهاز العرض( .مثل آلة كهربائية لصعق الذباب)
-ربما يحدث عطل في جهاز العرض ،إذا تعرض لصدمة كهربائية.

التثبيت على حائط
تتعرض إلصابة ما أو تلحق الضرر بالمنتج .لذا نرجو منك االتصال بشخص من فريق الصيانة المعتمد من قبل
•ال تثبّت هذا المنتج بنفسك إذ قد ّ
الشركة المصنّعة.

التجميع والتحضير
تنبيه
•استخدم دائمًا مكونات أصلية لضمان سالمتك وأداء المنتج.
•لن تشمل كفالة المنتج الضرر أو اإلصابة التي تنتج من استخدام مكوّنات غير أصلية.

مالحظة
•قد تختلف الملحقات المتوفرة مع المنتج ً
وفقا للطراز أو المنطقة.
•قد تتغيّر مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إشعار مسبق نتيجة لترقية وظائف المنتج.
•برنامج  SuperSignوالدليل
التنزيل من موقع ويب .LG Electronics )http://partner.lge.com( Lوتنزيل أحدث إصدار من البرنامج المخصص للطراز لديك.
يرجى زيارة موقع ويب  G Electronics•لن تغطي الكفالة أي ضرر قد يسببه استخدام المنتج في بيئة مليئة بالغبار بشكل مفرط.

العربية
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الملحقات االختيارية
تخضع الملحقات االختيارية للتغيير ،من دون إشعار مسبق ،وذلك لتحسين أداء المنتج ،كما يمكن إضافة ملحقات جديدة .قد تختلف الرسوم التوضيحية
الواردة في هذا الدليل عن المنتج والملحقات الفعلية.
مجموعة أدوات الحامل

ST-653T

البراغي
القطر  4.0مم  xالمسافة بين وحدات البكسل  0.7مم  xالطول  12.0مم
مجموعة أدوات مشغّل الوسائط

مشغّل الوسائط
MP500 / MP700

البراغي
القطر  3.0مم  xالمسافة بين وحدات
البكسل  0.5مم  xالطول  6.0مم

قرص ( CDدليل المالك)  /البطاقات

11
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مجموعة األدوات المطابقة لمواصفات قابلية التوصيل المفتوحة

KT-OPSF

البراغي
القطر  3.0مم  xالطول  8.0مم

البراغي
القطر  3.0مم  xالطول  8.0مم

البطاقة (دليل اإلعداد السهل)

سلك الطاقة

كبل التوصيل

مالحظة
•قبل توصيل مجموعة  OPSأو مش ّغل الوسائط ،قم بتوصيل الكبل بالمخرج.

12
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القطع واألزرار
قد تختلف الصورة ً
وفقا للطراز.

التشغيل (الضغط)
القائمة السريعة (اضغط )1
االختيار من القائمة (ضغط )2
إيقاف التشغيل ( 3ضغط مع االستمرار)
1 1عندما يكون جهاز العرض قيد التشغيل ،اضغط على زر
2 2يمكنك استخدام الوظيفة عندما تتحكم في القائمة.
3 3سيتم إغالق كل التطبيقات قيد التشغيل.

التحكم في مستوى الصوت
2
التحكم في القائمة

مرة واحدة.

القائمة السريعة
إليقاف تشغيل الجهاز.

للوصول إلى القوائم السريعة.

لتغيير مصدر اإلدخال.

إغالق القائمة السريعة.

التحكم في القائمة

2

13

بالنسبة إلى طرازات معيّنة فقط.قد تختلف الصورة ًوفقا للطراز.

1 1

2 2
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توصيل الحامل
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توصيل جهاز استشعار األشعة تحت الحمراء
عند توصيل الكبل بالمنتج ،تصبح ميزة استقبال إشارات الريموت نشطة .قم بتدوير جهاز استشعار األشعة تحت الحمراء ً
وفقا التجاه الشاشة
(أفقي/عمودي).
قد تختلف الصورة ًوفقا للطراز.
التثبيت األساسي

[الجهة األمامية]

[الجهة الخلفية]

15

العربية

أفقي

[الجهة األمامية]

[الجهة الخلفية]
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عمودي

[الجهة األمامية]

[الجهة الخلفية]

17

عند التثبيت في الوضع العمودي ،قم بتدوير جهاز العرض بعكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار  90درجة (عندما تكون مقابل الشاشة).

استخدام قفل Kensington
(ال ّ
يتوفر هذا القفل في الطرازات كافة).
موصل نظام أمان  Kensingtonعلى الجهة الخلفية من جهاز العرض .لمزيد من المعلومات حول التثبيت واالستخدام ،راجع دليل
يمكن العثور على ّ
المالك الخاص بقفل  Kensingtonأو تفضل بزيارة الموقع .http://www.kensington.com
قم بتوصيل كبل نظام أمان  Kensingtonبين جهاز العرض والطاولة.

مالحظة
•إن نظام أمان  Kensingtonهو اختياري .يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من معظم متاجر بيع األجهزة اإللكترونية بالتجزئة.
•يعرض الرسم التوضيحي ً
ً
مختلفا عن المنتج الحالي.
مثال عامًا حول كيفية التثبيت وقد يبدو

العربية

الوضع العمودي
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المزود بشعار  LGوإزالته
تثبيت القوس
ّ
بالنسبة إلى طرازات معيّنة فقط.قد تختلف الصورة ًوفقا للطراز.
المزود بشعار LG
إزالة القوس
ّ
أزل البرغي الذي يثبّت القوس
1 1ضع قطعة قماش نظيفة على األرض ،ثم ضع جهاز العرض عليها ّ
براغِ ،
موجهًا الشاشة نحو األسفل .باستخدام مفك ٍ
المزوّد بشعار  LGبالجهة الخلفية السفلى من جهاز العرض.

المزود بشعار LG
القوس
ّ
أزل القوس المزوّد بشعار  .LGعند إعادة تثبيت القوس المزوّد بشعار  ،LGاتبع إجراءات عملية التثبيت لكن بالعكس.
2 2بعد إزالة البرغيِ ،

19

أزل البرغي الذي يثبّت القوس
1 1ضع قطعة قماش نظيفة على األرض ،ثم ضع جهاز العرض عليها ّ
براغِ ،
موجهًا الشاشة نحو األسفل .باستخدام مفك ٍ
المزوّد بشعار  LGبالجهة الخلفية السفلى من جهاز العرض.

المزود بشعار LG
القوس
ّ
أزل القوس المزوّد بشعار  .LGثبّت القوس المزوّد بشعار  LGباستخدام برغي وقم بمحاذاته مع الفتحة على الجهة اليمنى.
2 2بعد إزالة البرغيِ ،

العربية

المزود بشعار  LGعلى الجهة اليمنى
تثبيت القوس
ّ

20
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تثبيت غالف الذاكرة
ثبّت الغطاء باستخدام برغي كما هو ّ
موضح لحماية ذاكرة  USBمن السرقة.

1 1

2 2

21

لتوفير التهوية المناسبة ،يرجى ترك مسافة تبلغ  100مم بين كل جانب من جوانب المنتج والحائطّ .
مفصلة حول التثبيت ،فيمكنك
يوفر لك البائع إرشادات ّ
االطالع على الدليل االختياري لتثبيت قوس التثبيت على حائط مائل وإعداده.

 100مم

 100مم
 100مم

 100مم
 100مم

لتثبيت جهاز العرض على حائط ،قم بتوصيل قوس التثبيت على الحائط (قطعة اختيارية) بالجهة الخلفية من جهاز العرض.
تأكد من توصيل قوس التثبيت على الحائط بإحكام بجهاز العرض ومن تثبيته بإحكام ً
أيضا على الحائط.
1 1استخدم البراغي وأقواس التثبيت على الحائط المتوافقة مع معايير  VESAفقط.
ضررا داخل جهاز العرض.
2 2قد تسبب البراغي التي يتجاوز طولها الطول القياسي
ً
ضررا بالمنتج وقد يتسبب بسقوط جهاز العرض .ال تتحمل شركة LG Electronics
3 3قد يلحق البرغي غير المتوافق مع معايير VESA
ً
براغ غير قياسية.
المسؤولية عن أي حوادث تتعلق باستخدام ٍ
4 4يرجى استخدام البراغي المتوافقة مع معايير  VESAكما هو مذكور أدناه.
• 785مم وأكثر
* براغي التثبيت:القطر  6.0مم  xالمسافة بين وحدات البكسل  1.0مم  xالطول  12مم

 785مم

العربية

التثبيت على حائط
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تنبيه
•افصل سلك الطاقة قبل نقل جهاز العرض أو تثبيته لتجنّب حدوث صدمة كهربائية.
•في حال تثبيت جهاز العرض على سقف أو حائط مائل ،فقد يسقط ويتسبب بحدوث إصابة .استخدم قوس تثبيت على الحائط معتم ًدا من قبل  LGواتصل
بالوكيل المحلي أو بعامل مؤهل لمساعدتك في تثبيت المنتج.
•ال تفرط في ش ّد البراغي ،فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بجهاز العرض وإبطال الكفالة.
•استخدم البراغي وأقواس التثبيت على الحائط التي تتوافق مع معايير  VESAفقط .ال تغطي الكفالة أي أضرار أو إصابات ناتجة من سوء استخدام أو
استخدام ملحقات غير مناسبة.

مالحظة
•تتضمّن مجموعة أدوات التثبيت على الحائط دليل التثبيت والقطع الضرورية كافة.
•إن قوس التثبيت على الحائط قطعة اختيارية .يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من الوكيل المحلي.
•قد يختلف طول البراغي المطلوب باختالف قوس التثبيت على الحائط .تأكد من استخدام البراغي ذي الطول الصحيح.
•لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الدليل المتوفر مع قوس التثبيت على الحائط.
•إن التثبيت المائل عن طريق التوجيه إلى األسفل حتى  30درجة مضمون( .في الظروف التي تصل فيها درجة حرارة إلى  30درجة مئوية ،وتصل
فيها نسبة الرطوبة إلى )50%

الريموت
تستند األوصاف الموجودة في هذا الدليل إلى أزرار الريموت .يرجى قراءة هذا الدليل بعناية الستخدام جهاز العرض بشكل صحيح .لتثبيت البطاريات،
و مع الرمز داخل الحجرة ،ثم أغلق الغطاء.
افتح غطاء حجرة البطاريات وضع هذه األخيرة ( 1.5فولت بحجم  )AAAبحيث يتطابق الطرفان
إلزالة البطارياتّ ،نفذ إجراءات التثبيت بشكل معكوس .قد تختلف الرسوم التوضيحية عن الملحقات الفعلية.

تنبيه
•ال تستخدم البطاريات القديمة والجديدة معًا ،فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالريموت.
•تأكد من توجيه الريموت باتجاه مستشعر الريموت على جهاز العرض.
•قد ال يكون بعض ميزات الريموت مدعومًا في طرازات معيّنة.
•يجب عدم تعريض البطاريات الداخلية والخارجية للمنتج للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار أو ما شابه.
(الطاقة) لتشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله.
لتشغيل جهاز العرض.
إليقاف تشغيل جهاز العرض.
لضبط سطوع الصورة والحد من استهالك الطاقة.
(اإلدخال) لتحديد وضع اإلدخال.
هذه الوظيفة غير مدعومة.
أزرار األرقام واألحرف إلدخال األرقام أو األحرف ً
وفقا لإلعداد.
للتبديل بين لوحة األرقام ولوحة الحروف األبجدية.
لحذف األرقام أو األحرف األبجدية التي تم إدخالها.
(زر رفع/خفض مستوى الصوت) لضبط مستوى الصوت.
لتحديد وضع نسبة الطول إلى العرض.
لضبط موضع الصورة والح ّد من عدم استقرارها إلى الحد األدنى تلقائيًا
(متوفر إلدخال  RGBفقط).
(كتم الصوت) لكتم كافة األصوات.
لضبط سطوع الشاشة.
ليست هذه الوظيفة مدعومة في هذا الطراز.

العربية
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لتحديد وضع الصورة.
(الصفحة الرئيسية) لتنشيط المش ّغل.
للدخول إلى قائمة توازن اللون األبيض.
(اإلعدادات) للوصول إلى القوائم الرئيسية أو حفظ إدخالك والخروج من القوائم.
هذه الوظيفة غير مدعومة.
(أزرار التنقل) للتمرير عبر القوائم أو الخيارات.
لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد اإلدخال.
(الرجوع) يتيح لك الرجوع خطوة واحدة في الوظيفة التفاعلية مع المستخدم.
للخروج من كل مهام شاشة خيارات العرض ( )OSDوتطبيقاتها.
للسماح لك بالتحكم في أجهزة وسائط متعددة مختلفة لالستمتاع بالوسائط
المتعددة ببساطة عبر استخدام الريموت الخاص من خالل قائمة .SimpLink
.
لتحديد وضع
ً
معرف الجهاز،
معرف الصورة
متطابقا مع رقم ّ
عندما يكون رقم ّ
يمكنك التحكم في أي جهاز عرض تريده بتنسيق العرض المتعدد.
أزرار التحكم بقائمة  USBللتحكم بتشغيل الوسائط.

إجراء التوصيالت
يمكن توصيل أجهزة خارجية عدة بجهاز العرض .غيّر وضع اإلدخال ثم حدد الجهاز الخارجي الذي تريد توصيله .للحصول على المزيد من المعلومات
ّ
المتوفر مع كل جهاز.
حول توصيل الجهاز الخارجي ،راجع دليل المستخدم

التوصيل بكمبيوتر
متوفرا .يدعم جهاز العرض هذا ميزة
ليس بعض الكبالت
ً
	*

عند التشغيل.

*.

 :هي ميزة ّ
التعرف على األجهزة التي قام المستخدم بتوصيلها من دون إجراء تكوين للجهاز أو تدخل المستخدم
تمكن الكمبيوتر من ّ

توصيل جهاز خارجي
متوفرا .قم بتوصيل جهاز استقبال عالي الدقة أو  DVDأو  VCRبجهاز العرض وحدد وضع إدخال مناسبًا.
ليس بعض الكبالت
ً
يوصى بتوصيل أجهزة خارجية بجهاز العرض باستخدام كبالت  HDMIبهدف الحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

العربية
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مالحظة
•يوصى باستخدام جهاز العرض مع وصلة  HDMIللحصول على أفضل جودة للصورة.
فريت ،مثل كبل .DVI-D/HDMI
•للتوافق مع مواصفات المنتج ،استخدم كبل واجهة مغلّف بقالب ّ
•إذا قمت بتشغيل جهاز العرض عندما يصبح بار ًدا ،فقد تومض الشاشة .هذا أمر طبيعي.
•في بعض األحيان ،قد تظهر على الشاشة بقعًا حمراء أو خضراء أو زرقاء .هذا أمر طبيعي.
•استخدم كبل HDMI®/™عالي السرعة (أقصر من  3أمتار).
•استخدم ً
كبال معتم ًدا يحمل شعار  .HDMIفي حال عدم استخدام كبل  HDMIمعتم ًدا ،فقد ال تعمل الشاشة أو قد يحدث خطأ في االتصال.
•أنواع كبالت  HDMIالموصى بها
كبل HDMI®/™عالي السرعةكبل HDMI®/™عالي السرعة مع Ethernet•يرجى التحقق من إعدادات الكمبيوتر لديك في حال عدم سماع أي صوت في وضع  .HDMIتتطلب بعض أجهزة الكمبيوتر تغيير إخراج الصوت
االفتراضي يدويًا إلى .HDMI
•إذا كنت تريد استخدام وضع  ،HDMI-PCيجب ضبط الكمبيوتر/التلفاز الرقمي على وضع الكمبيوتر.
•قد تواجه مشاكل في التوافق في حال استخدام الوضع .HDMI-PC
•تأكد من فصل كبل الطاقة.
•إذا قمت بتوصيل جهاز ألعاب بجهاز العرض ،فاستخدم الكبل المتوفر مع جهاز األلعاب.

تنبيه
•قم بتوصيل كبل إدخال اإلشارة وتثبيته بإحكام عن طريق تدوير البراغي باتجاه عقارب الساعة.
ّها ً
•ال تضغط على الشاشة بإصبعك لفترة طويلة ،فقد يسبب ذلك تشو ً
مؤقتا على الشاشة.
•تجنّب عرض صور ثابتة على الشاشة لفترة زمنية طويلة لمنع بقاء الصورة .استخدم شاشة توقف إذا أمكن.
•قد يؤثر جهاز اتصاالت السلكية تم وضعه بالقرب من جهاز العرض في جودة الصورة المعروضة.

استخدام قائمة اإلدخال
(الصفحة الرئيسية)
•
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الستخدام أجهزة عرض عديدة متصلة ببعضها ،قم بتوصيل طرف كبل إدخال اإلشارة (كبل  )DPبمنفذ  DP OUTعلى أحد أجهزة العرض والطرف
اآلخر بمنفذ  DP INبجهاز عرض آخر.
ً
متوافقا مع معيار DP 1.1a (SST)أو أعلى.
	*كبل  :DPاستخدم كبل DP

DP OUT

DP IN

DP OUT

DP IN

DP OUT

DP IN

DP OUT

DP IN

DP OUT

DP IN

DP OUT

HDMI IN

DP OUT

DP IN

DP OUT

DP IN

DP OUT

DVI IN

RS-232C RS-232C
IN
OUT

RS-232C RS-232C
IN
OUT

RS-232C RS-232C
IN
OUT

مالحظة
•بشكل عام ،يمكن توصيل ما يصل إلى  100جهاز عرض عبر منفذ ( DP OUTبمعدل االستبانة الموصى به) ،في حال كانت اإلشارة ثابتة وفي حال
لم تنخفض قوة اإلشارة التي ينقلها الكبل .لتوصيل أكثر من  100جهاز عرض ،يوصى باستخدام ّ
موزع.
ً
طويال ج ًدا ،فاحرص على استخدام مقوّي إشارة أو كبل بصري.
•إذا كان كبل اإلشارة الذي يصل المنتج بالكمبيوتر
ُ
•قد تواجه مشكالت في التوافق إذا كنت تستخدم وظيفة سلسلة أجهزة العرض المترابطة  DPمع طرز أخرى.

العربية

توصيل أجهزة عرض عدة

العربية
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استكشاف األخطاء وإصالحها
ما من صورة معروضة على الشاشة.
اإلجراء الذي يجب اتخاذه

المشكلة
هل سلك الطاقة الخاص بالمنتج موصول؟

ً
موصوال بشكل صحيح في مأخذ الطاقة.
•تحقق مما إذا كان سلك الطاقة

هل تظهر الرسالة "التنسيق غير صالح"؟

•تقع اإلشارة الصادرة من الكمبيوتر (بطاقة الرسومات) خارج نطاق التردد العمودي أو
األفقي للمنتج .اضبط نطاق التردد بالرجوع إلى قسم المواصفات في هذا الدليل.
ً
موصوال .تحقق من كبل اإلشارة.
•ليس كبل اإلشارة بين الكمبيوتر والمنتج

هل تظهر الرسالة "ال توجد إشارة"؟

•الوصول إلى قائمة اإلدخال للتحقق من إشارة اإلدخال.
تظهر الرسالة منتج غير معروف عندما يكون المنتج متصالً.
المشكلة
هل قمت بتثبيت برنامج التشغيل؟

اإلجراء الذي يجب اتخاذه
•تحقق مما إذا كانت وظيفة
الرسومات.

مدعومة بالرجوع إلى دليل مستخدم بطاقة

تبدو الصورة المعروضة على الشاشة غير طبيعية.
المشكلة

اإلجراء الذي يجب اتخاذه

هل موضع الشاشة غير صحيح؟

•تحقق مما إذا كان المنتج يدعم استبانة بطاقة الرسومات وترددها .إذا كان التردد خارج
النطاق ،فاضبط االستبانة على المعدل المُوصى به في إعدادات "شاشة العرض" في لوحة
التحكم.

تظهر الشاشة بشكل غير طبيعي.

•ليست إشارة اإلدخال الصحيحة متصلة بمنفذ اإلشارة .قم بتوصيل كبل اإلشارة الذي يتطابق
مع إشارة إدخال المصدر.
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المشكلة
يظهر طيف للصورة عند إيقاف تشغيل المنتج.

اإلجراء الذي يجب اتخاذه
•في حال استخدام صورة ثابتة لفترة طويلة ،فقد تُتلف وحدات البكسل .استخدم وظيفة
شاشة التوقف.
عال (أسود وأبيض
•عند ظهور صورة داكنة على الشاشة بعد ظهور صورة ذات تباين ٍ
أو رمادي) ،فقد يؤدي ذلك إلى التصاق الصورة .هذا األمر طبيعي للمنتجات المزوّدة
بشاشات .LCD

ال تعمل وظيفة الصوت.
المشكلة
أال يصدر أي صوت؟

الصوت غير واضح ً
بتاتا.
الصوت منخفض ج ًدا.

اإلجراء الذي يجب اتخاذه
•تحقق مما إذا كان كبل الصوت موصول بشكل صحيح.
•اضبط مستوى الصوت.
•تحقق من ضبط الصوت بشكل صحيح.
•حدد صوت المعادل المالئم.
•اضبط مستوى الصوت.

إن لون الشاشة غير طبيعي.
المشكلة
ً
استبانة ألوان الشاشة رديئة ( 16لونا).
إن لون الشاشة غير ثابت أو يظهر لون واحد فقط.
هل تظهر بقع سوداء على الشاشة؟

اإلجراء الذي يجب اتخاذه
•اضبط عدد األلوان على أكثر من  24بت (ألوان حقيقية) .حدد لوحة التحكم -
شاشة العرض  -اإلعدادات  -جدول األلوان في .Windows
أعد إدخال بطاقة الرسومات الخاصة بالكمبيوتر.
•تحقق من حالة اتصال كبل اإلشارة .أو ِ
•يمكن أن تظهر وحدات بكسل عدة (باللون األحمر أو األخضر أو األبيض أو األزرق أو
األسود) على الشاشة ،األمر الذي قد يعود إلى السمات الفريدة لشاشة  .LCDال يُع ّد ذلك
ً
عطال في شاشة .LCD

ال يعمل المنتج بشكل طبيعي.
المشكلة
يتوقف المنتج فجأة عن التشغيل.

اإلجراء الذي يجب اتخاذه
•هل تم ضبط المؤقت؟
•تحقق من إعدادات التحكم في الطاقة .انقطعت الطاقة.

العربية

سيظهر طيف الصورة على المنتج.
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تنبيه
•ال يحدث التصاق الصورة عند استخدام صور متغيّرة باستمرار لكنه قد يحدث عند استخدام صورة ثابتة لفترة طويلة .وبالتالي ،يوصي باتباع التعليمات
أدناه للحد من احتمال حدوث التصاق للصورة عند استخدام صورة ثابتة .يوصى بتغيير الصورة المعروضة على الشاشة مرة واحدة على األقل كل
 12ساعة ،وفي حال القيام بذلك بشكل متكرر أكثر ،فسيكون منع حدوث التصاق الصورة أكثر فعالية.
ظروف التشغيل الموصى بها
1 1غيّر ألوان الخلفية واألحرف باعتماد الفاصل الزمني نفسه.
المعرفUPM 12 :
ّ
كلمة المرور**** :

المعرفUPM 123 :
ّ
كلمة المرور**** :

عند تغيير األلوان ،سيساعدك استخدام األلوان المكملة في منع التصاق الصورة.
Glass
BM
CF

BM

BM
CF

CF

CF

OC
PI
LC
PI
TFT Layers
Glass

 ITOأو MoTi Pixel Layer
2 2غيّر الصورة باعتماد الفاصل الزمني نفسه.

احرص على بقاء األحرف أو الصور قبل تغيير الصورة في الموقع نفسه بعد تغييرها.
ما هو التصاق الصورة؟
عندما تعرض شاشة  LCDصورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت ،قد يسبب هذا ً
فرقا في الفولتية بين األقطاب التي تقوم بتشغيل الكريستال السائل .عندما
يزيد الفرق في الفولتية بين األقطاب مع مرور الوقت ،يميل الكريستال السائل إلى البقاء في جهة واحدة .أثناء هذه العملية ،تبقى الصورة المعروضة ً
سابقا
مرئية .هذا ما يُعرف بالتصاق الصورة.

مواصفات المنتج
قد تتغيّر مواصفات المنتج المذكورة أدناه من دون إشعار مسبق نتيجة لترقية وظائفه.
" إلى التيار المستمر.
يشير الرمز " " إلى التيار المتردد ،و"
شاشة LCD

نوع الشاشة

إشارة الفيديو

االستبانة القصوى

االستبانة الموصى بها

التردد األفقي

التردد العمودي
المزامنة

شاشة شرائح الترانزستور الرقيقة ()TFT
شاشة الكريستال السائل ()LCD
/ HDMI1,2  2160 × 3840 :DisplayPortبتردد  60هرتز
 2160 × 3840 :OPS / HDMI3بتردد  30هرتز
 1080 × 1920 :DVI-Dبتردد  60هرتز
قد ال يكون هذا مدعومًا في بعض أنظمة التشغيل أو بعض أنواع بطاقات الرسومات./ HDMI1,2  2160 × 3840 :DisplayPortبتردد  60هرتز
 2160 × 3840 :OPS / HDMI3بتردد  30هرتز
 1080 × 1920 :DVI-Dبتردد  60هرتز
قد ال يكون هذا مدعومًا في بعض أنظمة التشغيل أو بعض أنواع بطاقات الرسومات.OPS / D(الكمبيوتر) :من  30كيلوهرتز
 isplayPort / H
DVI-D DMI3 /
إلى  83كيلوهرتز
/HDMI1,2( DisplayPortالكمبيوتر) :من  30كيلوهرتز إلى  136كيلوهرتز
( DVI-Dالكمبيوتر) :من  56هرتز إلى  60هرتز
OPS / DisplayPort / HDMI1,2,3(الكمبيوتر) :من  58هرتز إلى  62هرتز
مزامنة منفصلة ،رقمية

منافذ اإلدخال /اإلخراج
بطارية مضمّنة
ظروف بيئة التشغيل

الصوت

درجة حرارة التشغيل
نسبة رطوبة التشغيل
درجة الحرارة في مكان التخزين

متوفرة
 0درجة مئوية إلى  40درجة مئوية
 % 10إلى % 80
 20-درجة مئوية إلى  60درجة مئوية

نسبة الرطوبة في مكان التخزين

 % 5إلى % 85

حساسية اإلدخال

 0.7جذر متوسط مربع الفولتية

العربية
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43UH5F
شاشة LCD

المسافة بين وحدات البكسل

 0.2451مم (أفقي)  0.2451 xمم (عمودي)

الطاقة

الطاقة المُق ّدرة

تيار متردد بجهد من  100إلى  240فولت تقريبًا ،وتردد 50 60/هرتز ،وشدة
 1.2أمبير
وضع التشغيل 75 :واط (نموذجي)
وضع السكون  0.5 ≤ :واط
وضع إيقاف التشغيل 0.5 ≤ :واط
 962.5مم  568.0 xمم  39.9 xمم  11.2 /كجم

استهالك الطاقة

األبعاد (العرض  xاالرتفاع x
العمق)  /الوزن

الشاشة
الشاشة  +الحامل

 962.5مم  613.1 xمم  290.0 xمم  11.8 /كجم

49UH5F
شاشة LCD

المسافة بين وحدات البكسل

 0.27963مم (أفقي) ×  0.27963مم (عمودي)

الطاقة

الطاقة المُق ّدرة

تيار متردد بجهد من  100إلى  240فولت تقريبًا ،وتردد 50 60/هرتز ،وشدة
 1.6أمبير
وضع التشغيل 95 :واط (نموذجي)
وضع السكون  0.5 ≤ :واط
وضع إيقاف التشغيل 0.5 ≤ :واط
 1098.6مم  644.5 xمم  39.9 xمم  15.4 /كجم

استهالك الطاقة

األبعاد (العرض  xاالرتفاع x
العمق)  /الوزن

الشاشة
الشاشة  +الحامل

 1098.6مم  694.3 xمم  290.0 xمم  16.0 /كجم

55UH5F
شاشة LCD

المسافة بين وحدات البكسل

 0.315مم (أفقي) ×  0.315مم (عمودي)

الطاقة

الطاقة المُق ّدرة

تيار متردد بجهد من  100إلى  240فولت تقريبًا ،وتردد 50 60/هرتز ،وشدة
 1.7أمبير
وضع التشغيل 105 :واط (نموذجي)
وضع السكون  0.5 ≤ :واط
وضع إيقاف التشغيل 0.5 ≤ :واط
 1234.4مم  720.9 xمم  39.9 xمم  19.0 /كجم

استهالك الطاقة

األبعاد (العرض  xاالرتفاع x
العمق)  /الوزن

الشاشة
الشاشة  +الحامل

 1234.4مم  770.7 xمم  290.0 xمم  19.6 /كجم

65UH5F
شاشة LCD

المسافة بين وحدات البكسل

 0.372مم (أفقي) ×  0.372مم (عمودي)

الطاقة

الطاقة المُق ّدرة

تيار متردد بجهد من  100إلى  240فولت تقريبًا ،وتردد 50 60/هرتز ،وشدة
 1.9أمبير
وضع التشغيل 120 :واط (نموذجي)
وضع السكون  0.5 ≤ :واط
وضع إيقاف التشغيل 0.5 ≤ :واط
 1453.3مم  844.0 xمم  39.9 xمم  28.2 /كجم

استهالك الطاقة

األبعاد (العرض  xاالرتفاع x
العمق)  /الوزن

الشاشة
الشاشة  +الحامل

 1453.3مم  893.1 xمم  290.0 xمم  28.8 /كجم
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شاشة LCD

المسافة بين وحدات البكسل

 0.27963مم (أفقي) ×  0.27963مم (عمودي)

الطاقة

الطاقة المُق ّدرة

تيار متردد بجهد من  100إلى  240فولت تقريبًا ،وتردد 50 60/هرتز ،وشدة
 1.6أمبير
وضع التشغيل 100 :واط (نموذجي)
وضع السكون  0.5 ≤ :واط
وضع إيقاف التشغيل 0.5 ≤ :واط
 1098.6مم  644.5 xمم  39.9 xمم  15.4 /كجم

استهالك الطاقة

األبعاد (العرض  xاالرتفاع x
العمق)  /الوزن

الشاشة
الشاشة  +الحامل

 1098.6مم  694.3 xمم  290.0 xمم  16.0 /كجم

55UH7F
شاشة LCD

المسافة بين وحدات البكسل

 0.315مم (أفقي) ×  0.315مم (عمودي)

الطاقة

الطاقة المُق ّدرة

تيار متردد بجهد من  100إلى  240فولت تقريبًا ،وتردد 50 60/هرتز ،وشدة
 1.7أمبير
وضع التشغيل 110 :واط (نموذجي)
وضع السكون  0.5 ≤ :واط
وضع إيقاف التشغيل 0.5 ≤ :واط
 1234.4مم  720.9 xمم  39.9 xمم  19.0 /كجم

استهالك الطاقة

األبعاد (العرض  xاالرتفاع x
العمق)  /الوزن

الشاشة
الشاشة  +الحامل

 1234.4مم  770.7 xمم  290.0 xمم  19.6 /كجم

65UH7F
شاشة LCD

المسافة بين وحدات البكسل

 0.372مم (أفقي) ×  0.372مم (عمودي)

الطاقة

الطاقة المُق ّدرة

تيار متردد بجهد من  100إلى  240فولت تقريبًا ،وتردد 50 60/هرتز ،وشدة
 1.9أمبير
وضع التشغيل 130 :واط (نموذجي)
وضع السكون  0.5 ≤ :واط
وضع إيقاف التشغيل 0.5 ≤ :واط
 1453.3مم  844.0 xمم  39.9 xمم  28.2 /كجم

استهالك الطاقة

األبعاد (العرض  xاالرتفاع x
العمق)  /الوزن

الشاشة
الشاشة  +الحامل

 1453.3مم  893.1 xمم  290.0 xمم  28.8 /كجم

العربية

49UH7F
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43UM3DF / 43UM3F
شاشة LCD

المسافة بين وحدات البكسل

 0.2451مم (أفقي)  0.2451 xمم (عمودي)

الطاقة

الطاقة المُق ّدرة

تيار متردد بجهد من  100إلى  240فولت تقريبًا ،وتردد 50 60/هرتز ،وشدة
 1.2أمبير
وضع التشغيل 70 :واط (نموذجي)
وضع السكون  0.5 ≤ :واط
وضع إيقاف التشغيل 0.5 ≤ :واط
 962.5مم  568.0 xمم  39.9 xمم  11.2 /كجم

استهالك الطاقة

األبعاد (العرض  xاالرتفاع x
العمق)  /الوزن

الشاشة
الشاشة  +الحامل

 962.5مم  613.1 xمم  290.0 xمم  11.8 /كجم

49UM3DF / 49UM3F
شاشة LCD

المسافة بين وحدات البكسل

 0.27963مم (أفقي) ×  0.27963مم (عمودي)

الطاقة

الطاقة المُق ّدرة

تيار متردد بجهد من  100إلى  240فولت تقريبًا ،وتردد 50 60/هرتز ،وشدة
 1.6أمبير
وضع التشغيل 85 :واط (نموذجي)
وضع السكون  0.5 ≤ :واط
وضع إيقاف التشغيل 0.5 ≤ :واط
 1098.6مم  644.5 xمم  39.9 xمم  15.4 /كجم

استهالك الطاقة

األبعاد (العرض  xاالرتفاع x
العمق)  /الوزن

الشاشة
الشاشة  +الحامل

 1098.6مم  694.3 xمم  290.0 xمم  16.0 /كجم

55UM3DF / 55UM3F
شاشة LCD

المسافة بين وحدات البكسل

 0.315مم (أفقي) ×  0.315مم (عمودي)

الطاقة

الطاقة المُق ّدرة

تيار متردد بجهد من  100إلى  240فولت تقريبًا ،وتردد 50 60/هرتز ،وشدة
 1.7أمبير
وضع التشغيل 95 :واط (نموذجي)
وضع السكون  0.5 ≤ :واط
وضع إيقاف التشغيل 0.5 ≤ :واط
 1234.4مم  720.9 xمم  39.9 xمم  19.0 /كجم

استهالك الطاقة

األبعاد (العرض  xاالرتفاع x
العمق)  /الوزن

الشاشة
الشاشة  +الحامل

 1234.4مم  770.7 xمم  290.0 xمم  19.6 /كجم

65UM3DF / 65UM3F
شاشة LCD

المسافة بين وحدات البكسل

 0.372مم (أفقي) ×  0.372مم (عمودي)

الطاقة

الطاقة المُق ّدرة

تيار متردد بجهد من  100إلى  240فولت تقريبًا ،وتردد 50 60/هرتز ،وشدة
 1.9أمبير
وضع التشغيل 110 :واط (نموذجي)
وضع السكون  0.5 ≤ :واط
وضع إيقاف التشغيل 0.5 ≤ :واط
 1453.3مم  844.0 xمم  39.9 xمم  28.2 /كجم

استهالك الطاقة

األبعاد (العرض  xاالرتفاع x
العمق)  /الوزن

الشاشة
الشاشة  +الحامل

 1453.3مم  893.1 xمم  290.0 xمم  28.8 /كجم
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الشبكة المحلية الالسلكية (LAN) ()IEEE 802.11a/b/g/n/ac
نطاق التردد (ميجاهرتز)

طاقة اإلخراج (الحد األقصى) (ديسيبل مللي واط)

 2400إلى 2483.5
 5150إلى 5725
 5725إلى ( 5850ال تنطبق على االتحاد األوروبي)

14
16.5
11.5
Bluetooth

نطاق التردد (ميجاهرتز)

طاقة اإلخراج (الحد األقصى) (ديسيبل مللي واط)

 2400إلى 2483.5

8.5

•بما أن قنوات النطاق قد تختلف بحسب كل بلد ،ال يمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو ضبطه .تم تكوين هذا المنتج لجدول التردد اإلقليمي.
•لسالمة المستخدم ،يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله على بُعد  20سم على األقل من الجسم.
•ال ّ
تتوفر " "IEEE 802.11acفي جميع الدول.
(فقط عمان)

OMAN - TRA
R/3588/16
D090258

العربية

مواصفات الوحدة الالسلكية ()LGSBWAC72
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العربية

 / DisplayPort / Dاألدوات المطابقة لمواصفات قابلية التوصيل المفتوحة (الكمبيوتر)
وضع دعم HDMI VI-D /
الدقة

التردد األفقي (كيلوهرتز)

التردد العمودي (هرتز)

600 × 800

37.879

60.317

768 × 1024

48.363

60

720 × 1280

44.772

59.855

1024 × 1280

63.981

60.02

1050 × 1680

65.29

59.954

مالحظة

1080 × 1920

67.5

60

2160 × 3840

67.5

30

،HDMI1/2/3 ،DisplayPort
OPS

2160 × 3840

135

60

،HDMI1/2 DisplayPort

/ DisplayPort / H ( OPSالتلفاز الرقمي)
وضع دعم  DMI
الدقة

التردد األفقي (كيلوهرتز)

التردد العمودي (هرتز)

60P/480

31.5

60

50P/576

31.25

50

50P/720

37.5

50

60P/720

45

60

/108050i

28.1

50

/108060i

33.75

60

50P/1080

56.25

50

60P/1080

67.432

59.94

مالحظة

60P/1080

67.5

60

/216030p

67.5

30

،HDMI1/2/3 ،DisplayPort
OPS

50P/2160

112.5

50

،HDMI1/2 DisplayPort

60P/2160

135

60

،HDMI1/2 DisplayPort
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•التردد األفقي :الفاصل الزمني األفقي هو الوقت المستغرق لعرض خط أفقي واحد .عند قسمة  1على الفاصل الزمني األفقي ،يمكن اعتبار عدد الخطوط
األفقية التي تظهر كل ثانية كالتردد األفقي .ووحدة القياس هي كيلوهرتز.
•التردد العمودي :تعمل شاشة المنتج من خالل تغيّر صورة الشاشة عشرات المرات كل ثانية مثل مصباح فلورسنت .التردد العمودي أو معدل التحديث
هو عدد مرات ظهور الصورة في الثانية .ووحدة القياس هي هرتز.

العربية

مالحظة

العربية
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التراخيص
قد تختلف التراخيص المدعومة بحسب الطراز .لمزيد من المعلومات حول التراخيص ،يرجى زيارة الموقع .www.lg.com

مصطلحا  HDMIو HDMI High-Definition Multimedia Interfaceوشعار  HDMIعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة
 HDMI Licensing Administrator, Inc.في الواليات المتحدة األمريكية ودول أخرى.

تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل  .Dolbyإن  Dolby Atmos ،Dolby Audio ،Dolby Vision ،Dolbyورمز  Dالمزدوج تمثل
عالمات تجارية لمعامل .Dolby

لبراءات اختراع  ،DTSيرجى مراجعة الموقع  .http://patents.dts.comتم تصنيعه بموجب ترخيص من .DTS Licensing Limited
إن  DTSو Symbolو DTSو Symbolمعًا و DTS 2.0 Channelو DTS 2.0+Digital Outو DTS-HDوDTS Virtual:X
هي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة DTS, Inc.في الواليات المتحدة و/أو بلدان أخرى © DTS, Inc..كافة الحقوق محفوظة.

تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد
جوانبه .دوّنهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز
الرقم التسلسلي

يُعتبر الضجيج المؤقت عاديًا عند تشغيل هذا الجهاز أو إيقاف تشغيله.

