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التوصيالت. 2
12

عرض الشاشة. 3
123

تركيب الركيزة. 1
123

شاشة LCD لصورة ملونة

دليل اإلعداد

سلك الطاقة

شاشة	 

  PP200	 ركيزة	 
)DisplayPort منفذ - DisplayPort منفذ( 

كبل إشارة رقمية

	 UU200SS (USB 3.0(  
EIZO من USB كبل

 	 EIZO LCD Utility يحتوي 
Disk على:

دليل المستخدم -
 ضبط اللون -

"G-Ignition" برنامج

حامل الكبل	 

سلك الطاقة	 

  االحتياطات،	 
دليل اإلعداد

 مسامير تركيب 	 
VESA

محتويات العبوة

انقر!

قم بتركيب الركيزة )أربع فتحات) في حامل الركيزة
)أربع ألسنة).

الدقة الموصي بها

2560×1440
: تشغيل

: إيقاف، ❙: تشغيل
)اإلعداد المسبق للمصنع: تشغيل)

: تشغيل

برجاء قراءة االحتياطات ودليل اإلعداد هذا ودليل المستخدم المتوفر على CD-ROM بعناية لتتعرف على االستخدام اآلمن والفعال. مهم 

 	.EIZO LCD Utility Disk  (CD-ROM( لمزيد من المعلومات مثل ضبط الشاشة أو اإلعدادات، انظر دليل المستخدم المتوفر على

DVI DVIDVI USB AUDIO
OUTPUT

Display
PortHDMI

HH200HS
)اختياري)

DD200DL
)اختياري)

2*PP200

)DVI توصيل(
لدخل الصوت عبر 

الشاشة

لوظيفة لوحة وصل 
G-Ignition  / USB

 DVI-HDMI
كبل المحول*1

UU200SS
)USB 3.0( كبل مقبس ستريو صغير 

الحجم*1

 عند نزع كبل منفذ DisplayPort، تأكد من أن الموصل غير مقفل، ثم قم بنزع  2*منتج متوفر باألسواق 1*
الكبل أثناء الضغط على عالمة المثلث )▲) الموجودة على القابس.
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ضبط الزاوية واالرتفاع. 4

تركيب حامل الكبل. 5
123

اللغة. 6

7 .G-Ignition Mobile توصيل الشاشة مع
يتيح لك "G-Ignition Mobile" استخدام الهاتف الذكي الخاص بك كبديل عن وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الشاشة. لمزيد من المعلومات حول G-Ignition Mobile، مثل شروط التشغيل 

 Android( قم بتوصيل الشاشة مع الهاتف الذكي الخاص بك ،G-Ignition Mobile الستخدام .EIZO LCD Utility disk  (CD-ROM( الخاصة به، ارجع إلى دليل المستخدم الموجود على
.Bluetooth عبر خاصية (iOS أو

1

2

إذا لم يتم عرض الصور
إذا كانت المشكلة ال تزال قائمة بعد استخدام اإلصالحات المقترحة، اتصل بوكيل EIZO المحلي.

األسباب المحتملة واإلصالحاتالمشكلة
تحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح.	 مؤشر الطاقة ال يضيء.لم يتم عرض الصور

قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.	 
قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي, وأعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق.	 
اضغط 	 

قم بزيادة درجة "Brightness )السطوع)" أو "Contrast )التباين)" أو "Gain )اكتساب اللون)" من قائمة اإلعدادات.	 مؤشر الطاقة يضيء باللون األبيض.

تحقق من توصيل كبل اإلشارة بشكل صحيح.	 مؤشر الطاقة يضيء باللون البرتقالي.
تحقق من تشغيل الجهاز الخارجي.	 
قم بتشغيل الماوس أو لوحة المفاتيح.	 
قم بتبديل إشارات الدخل من خالل الضغط على محدد إشارة الدخل.	 

تظهر هذه الرسالة عندما ال يتم إدخال اإلشارة بشكٍل صحيح حتى إذا كانت الشاشة تعمل بشكٍل صحيح.	 مثال:تم عرض رسالة
 	 "3-1 Compatible تحقق من تكوين الكمبيوتر للتوافق مع متطلبات الدقة وتردد المسح الرأسي الخاصين بالشاشة )انظر

.)Resolutions/Formats"
أعد تشغيل الكمبيوتر:	 
 اختر اإلعداد المناسب باستخدام األدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات أو الوظائف األخرى.	 

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل لوحة الرسومات.
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)Bluetooth إعدادات( Bluetooth Settings قم بعرض قائمة

عرض قائمة Bluetooth Settings عرض دليل التشغيل
)Bluetooth إعدادات(

توصيل )اقتران) الشاشة إلى هاتف ذكي
استخدام زر التحكم، تشغيل القائمة. اتبع الخطوات أدناه لعمل اقتران للشاشة مع الهاتف الذكي الخاص بك.

محدد إشارة الدخل
اضغط على أحدهما.

الجزء األمامي من الشاشةالجزء الخلفي من الشاشة

اضغط على زر التحكم.

دليل التشغيل

محدد وضع اللون
زر التحكم

اختر "On )تشغيل)".

عرض دليل التشغيل

محدد إشارة الدخل
اضغط على أحدهما.

الجزء الخلفي من الشاشة

محدد وضع اللون
زر التحكم

اإلمالة
تتمحور ركيزة الشاشة وتميل إلى األعلى.

عند إمالة شاشة العرض إلى األعلى، قم بوضع 
يديك على الجزء السفلي من الشاشة وقم بسحبها 

إلى األعلى بقوة أكبر.

ضبط االرتفاع
ضبط االرتفاع دون تدرج	 
 إذا كان من الصعب تحريك الشاشة، قم بوضع 	 

كلتا يديك على الجزء العلوي للشاشة وقم 
بدفعها لألسفل.

 قد تحتاج إلى تحريك الشاشة لألعلى ولألسفل 	 
بقوة نظًرا لكون الوحدة المتحركة مثبتة في 

البداية بشكٍل محكم.

145 ملم )اإلمالة: °35(
155 ملم )اإلمالة: °0)

عند استخدام شاشة العرض في الوضع الطولي
قم بسحب الشاشة ألعلى إلى الموضع األعلى، وقم بإمالتها إلى األعلى، ثم قم بتدويرها 

بمقدار 90 درجة عكس اتجاه حركة عقرب الساعة أو مع اتجاه حركة عقرب الساعة لتوفير 
العرض الطولي.

 أنت بحاجة إلى لوحة الرسومات التي تدعم الوضع الطولي وتحتاج إلى 	 مالحظة
تكوينها لتعمل. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل لوحة الرسومات.

عرض قائمة Languages )اللغات(

الجزء األمامي من الشاشة

اضغط على زر التحكم.

دليل التشغيل

اختر اللغة.


