
 U2417HJ :رقم الموديل

U2417HJb :الموديل التنظيمي

دليل المستخدم
Dell UltraSharp U2417HJ



مالحظات، تنبيهات وتحذيرات
تشير المالحظة إلى وجود معلومات هامة تساعدك على استخدام الكمبيوتر الخاص بك على أفضل نحو مالحظا: 

ممكن.
يشير التنبيه إلى وجود تلف محتمل للجهاز أو فقد للبيانات في حالة عدم اتباع التعليمات.تنبيب: 

يشير التحذير إلى احتمال وقوع تلف في الملكية، جرح شخصي أو وفاة.تحذير: 

____________________

 تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير دون إشعار.
حقوق النشر لعام 2016 © لشركا Dell Inc. جميع الحقوق محفوظا.

 .Dell يُمنع تماماً إجراء أية عملية نسخ بأي شكل من األشكال لهذه المواد دون الحصول على إذن خطي من شركة

العالمات التجارية الواردة في هذا النص: Dell وشعار DELL عالمات تجارية لشركة Dell Inc؛ وتعتبر Microsoft و 
Windows إما عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الواليات المتحدة و/أو البلدان 

األخرى، Intel هي عالمة تجارية لشركة Intel Corporation في الواليات المتحدة والبلدان األخرى؛ كما تعتبر ATI عالمة تجارية 
لشركة Advanced Micro Devices, Inc. وتعتبر ENERGY STAR عالمة تجارية لوكالة حماية البيئة بالواليات المتحدة.

ولكونها شريك لـ ENERGY STAR، فقد حددت شركة Dell Inc. أن هذا المنتج يستوفي إرشادات ENERGY STAR الخاصة 
بكفاءة استخدام الطاقة.

قد تُستخدم عالمات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المستند لإلشارة إما إلى الكيانات المالكة لهذه العالمات واألسماء أو إلى 
منتجاتها. تنفي شركة Dell أي سعي من جانبها المتالك عالمات تجارية أو أسماء تجارية بخالف الخاصة بها.

A00 مراجعا   01 - 2016



تايوتحملا  |  3

المحتويات
حول الشاشة الخاصة بك                                                   5 1

5 يوتحملا تاعبحة                                                                       
6 يمزتا تاينتج                                                                          
8 تاتعرف على تألجزتء حعنلصر تاتوكم                                               
يحتصفلا تاشلشة                                                                     11
20 إيكلنمة تاتحصمل حتاتشغمل                                                          
21                                            )USB( حتجهة تانلقل تاتسلسلي تاعلايي
22 جحدة شلشة LCD حسملسة تابكسل                                                
23 تعلميلا تاصملنة                                                                     

إعداد الشاشة                                                             25 2
25 تحصمل تاوليل                                                                      
25 تحصمل تاشلشة                                                                      
31 تنظمم تاكلبالا                                                                      
32 تحصمل غطلء تاكلبل                                                                
32 إزتاة وليل تاشلشة                                                                  
33 إزتاة غطلء تاكلبل                                                                   
33 تاتويمل على تاولئط )تختملري(                                                    

تشغيل الشاشة                                                            35 3
35 تشغمل تاطلقة                                                                        
35 تستخدتم عنلصر تاتوكم في تالحوة تأليليمة                                        
37                                      )OSD( تستخدتم قلئية تاعرض على تاشلشة
50 ضبط تاود تألقصى ادقة تاحضحح                                                  
51 تستخدتم حظلئف تإليلاة حتادحرتن تايوحري حتاتيدمد تاعيحدي                   
56 ضبط إعدتدتا شلشة تاتدحمر انظليك                                              
57 تستخدتم قلعدة تاشون تاالسلكي                                                     

استكشاف األخطاء وإصالحها                                           61 4
61 تختبلر ذتتي                                                                          
62 تشخمصلا يضينة                                                                  
63 يشكالا شلئعة                                                                      
65 يشكالا خلصة بلاينتج                                                             



4  |  تايوتحملا

65                                 )USB( يشكالا خلصة بلانلقل تاتسلسلي تاعلايي
66                                       )MHL( يشكالا تارتبط علاي تادقة تايتنقل
66 يشكالا تاشون تاالسلكي                                                           

الفهرس                                                                   67 5
 إخطلرتا اجنة تالتصلالا تافمدرتامة )FCC( )تاحالملا تايتودة فقط( 

67 حيعلحيلا تنظميمة أخرى                                                           
67                                                               Dell تالتصلل بشركة
68 إعدتد تاشلشة                                                                         



كب لشاالا لشاشلا لوح  |  5

حول الشاشة الخاصة بك1

محتويات العبوة
يتملاكنلالاتحلمعلشامكبنلتلشامعربض لأدنله.لتأكدلمنلشستالمحلك لشامكبنلتلبشالتال لوارك لDellلفيلكلا لبجبدلأيلايءل

مفقبد.

وعضلشاعنلارلتكبنلششتيلري لبمنلشاممكنلأاللتكبنلمرفق لمعلالاتح.لقدلاللتكبنلوعضلشاميزشتلأبلشابسلئطلمةححةل 
متبفرةلفيلدب لمعين .

اإلعدشدلمعلأيلكلم لآشر،لورجلءلشارجبعلإاىلداي لإعدشدلشاكلم لشاشلصلالكاب لعلىلتعليملتلشإلعدشد.مةححةل 

شاالا 	•

كلم لشااكنلشاالسلكي	•

غطلءلشاكلو 	•

كلو لشاطلق ل)يشتلفلكسبلشادبا (	•
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•	)DPلإاىلMini-DPل)لDPكلو ل

لكلو لتدفقلألعلىل3.0لUSBل	•
)تمكينلمنلفذلUSBلعلىلشاالا (

كلو لUSBلشاماغرل)يمكنلكلم ل	•
شااكنلشاالسلكي(

بسلئطلورشمجلشاتاغي لبشامستندشت	•
داي لشإلعدشدلشاسريع	•
تقريرلمعليرةلشامانع	•
معلبملتلكب لشاسالم لبشاويئ ل	•

بمعلبملتلتنظيمي 
معلبملتلتنظيمي لبمعلبملتلكب ل	•

شاسالم لشاالسلكي 

ميزات المنتج
تكتبيلشاالا لشامسطك لDell U2417HJلعلىلمافبف لناط ،لترشنزستبرلذشتلاريطلرفيعل)TFT(،لالا لكريستل لسلئ ل

)LCD(لبماولحلالضبءلشاشلفي.لبتاتم لميزشتلشاالا لعلى:

• الا لعرضل60.47لسمل)23.8لوبا (ل)تقلسلواك لقطري(.لمستبىلشادق ل1920ل×ل1080،لولإلضلف لإاىلدعملشاالا ل	
ولاكلم لفيملليتعلقلومستبيلتلشادق لشامنشفض .

• زشبي لعرضلعريض لاتتيحلشاعرضلمنلبضعلشاجلبسلأبلشابقبف،لأبلأثنلءلشاتكرحلجنولًلإاىلجنب.	

• تتيحلقلعدةلكلم لشااكنلشاالسلكي لإمكلني لشااكنلشاالسلكيلالهبشتفلشاذكي لأبلشألجهزةلشانقلا .	

• إمكلنيلتلعلىلضوطلتبسيعلنطلقلشإلملا ،لشادبرشنلبشاتبسيعلشارأسي.	

• تقل لكلف لأاترش-ثينل)bezelلUltra-thin(لمنلفجبةلشاكلف لفيلمديلشستشدشملمتعددلشاراد،لمملليتيحلشاتثويتلشألسه لكتىل	
معلتجرو لشامالهدةلشألنيق .

• كلم لقلو لاإلزشا لبفتكلتلتكمي لمقلسل100لمملمنلرشوط لمقلييسلإاكتربنيلتلشافيديبل)™VESA(لالكاب لعلىلكلب ل	
تكمي لمرن .
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• تباي لرقميلكلم لبالم لمعلDisplayPort،لبلDisplayPortلMini،لبلHDMIلل)MHL(لبل3.0لUSBليسلعدل	
علىلعدملشاتأثيرلعلىلشاالا لفيلشامستقو .

• إمكلني لشاتباي لبشاتاغي لإذشلكلنتلمدعم لوبشسط لنظلمح.	

• تدرجلأابشنل%96لsRGBل)CIE1931(لمعلمتبسطلEلDeltaلاـل>4.	

• عمليلتلضوطلاعرضلعلىلشاالا ل)OSD(لاسهبا لضوطلبتكسينلشاالا .	

• تاتم لبسلئطلشاورنلمجلبشامستندشتلعلىلملفلمعلبملتل)INF(،لملفلمطلوق لأابشنلشاابرل)ICM(،لبمستندشتلشامنتج.	

• تضمينلورنلمجلManagerلDisplayلDellل)مرفقلفيلشالسطبشن لشامدمج لشاماكبن لمعلشاالا (.	

• 	.EnergyلStarميزةلمبفرلشاطلق لاتبشفقل

• منفذلتأمينلالسالم .	

• قف لشاكلم .	

• شاقدرةلعلىلشاتودي لمنلجلنبلعريضلإاىلنسو لأوعلدلقيلسي لأثنلءلشاكفلظلعلىلجبدةلشاابرة.	

• 	.EPEATلGoldتقييمل

• ودبنلBFRل/PVCل)شلايلمنلشاهلابجين(لولستثنلءلشاكلوالتلشاشلرجي .	

• 	.TCOالالتلمعتمدةلمنل

• 	.NFPAيتبشفقلمعلشامتطلولتلشاكلاي لالتسريبل99ل

• زجلجلشلايلمنلشازرنيخلبشلايلمنلشازئوقلالبك لفقط.	

• نسو لتولينلدينلميكيلعلاي ل)1:2,000,000(.	

• طلق لشكتيلطي لمقدشرهلل0.5لبشطلفيلبضعلشاسكبن.	

• ليظهرلمقيلسلشاطلق لمستبىلشاطلق لشامستهلك لوبشسط لشاالا لفيلشابقتلشافعليل)شالستهالحلمنلقلعدةلشااكنلشاالسلكي ل	
غيرلمدرج(.
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التعرف على األجزاء وعناصر التحكم

منحر أمامي

عناصر التحكم في اللوحة األمامية

الوصفاللوحة
أزرشرلشابظلئفل)امزيدلمنلشامعلبملت،لشنظرلتاغي لشاالا (1
2)LEDزرلتاغي /إيقلفلتاغي لشاطلق ل)معلمؤارل
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منحر خلفي

منحر خلفي مع حامل شاشة

استخدمالوصفاللوحة
VESAلفتكلتلكم ل)100لممل×ل100لممل-ل1

)VESAمبال لولاشلفلغطلءل
الا لالكم لعلىلشاكلئطلولستشدشملمجمبع لكم لشاكلئطل

VESAلشامتبشفق لمعل)100لممل×ل100لمم(.
كارلشالعتملدشتلشاتنظيمي .ملاقلتنظيمي2
تكريرلشاكلم لمنلشاالا .زرلتكريرلشاكلم 3
تأمينلشاالا لوقف لأملنل)قف لشألملنلغيرلمضمن(.لمنفذلتأمينلالسالم 4
شرجعلإاىلهذشلشاملاقلإذشلكنتلفيلكلج لإاىلشالتال لوارك لملاقلشارقملشاتسلسليلاكبدلشامنتج5

Dellلالدعملشافني.
شستشدملهذشلشامنفذلاجهلزلUSBلشاشلصلوحلأبلشتا لومنفذلمنفذلUSBلالتدفقلشاسفلي*6

.Qi/PMAلشاماغرلعلىلشاقلعدةلااكنلجهلزلمتبشفقلUSB
شستشدمهلاتنظيملشاكلوالتلعنلطريقلبضعهللدشش لشامنفذ.منفذلإدشرةلشاكلو 7
شتا لومنفذلدفقلألسف لUSBلعلىلشاالا لااكنلجهلزلمنفذلUSBلماغر8

.Qi/PMAمتبشفقل

*يباىلولستشدشملهذشلشامنفذلمنلجهلزلUSBلشاالسلكيلمتىلكلنلذاحلممكنلً.
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منحر جانبي

عرض جانبي 45 درجة

استخدمالوصفاللوحة
شاكنلأجهزةلمتبشفق لمعلQiلل)WPC(لأبلPMA.	•ابك لاكنلالسلكي 1

مكلذشةلشاجهلزلولالبك لالكاب لعلىلأقاىلدرج لاكن.	•

يايرلإاىلكلا لشااكنلشاالسلكي.LEDلالاكنلشاالسلكي2

منحر سفلي

منحر سفلي بدون حامل شاشة

استخدمالوصفاللوحة
تباي لكلو لشاطلق .مبا لسلحلطلق لشاتيلرلشامتردد1
2Dellلشالشتيلري.ل)أابشحلوالستيكي لقلول لاإلزشا لدعلئملكم لاريطلابتلDellلاتباي لاريطلابتل

مشفي لأدنله(
3DPلالكمويبترلشاشلصلوح.مبا لDPتباي لكلو ل
با لدش لDisplayPortلMiniل4

شاكجمل
تباي لكلو لMini-DPلإاىلDPلالكمويبترلشاشلصلوح.
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با لشرجل)MST(ل5
لDisplayPortل

شرجلDisplayPortلالالالتلشامزبدةلوتقني لشانق لعورلشاتدفقلشامتعددل
)MST(.لالليمكنلتباي لالا لDP1.1لإاللكأشرلالا لفيلسلسل لMST.ل
اتمكينلMST،لرشجعلشاتعليملتلشامبضك لفيلقسمل"تباي لشاالا لولسشدشمل

.")MST(بظيف لشانق لعورلشاتدفقلشامتعددل
6)MHL(لHDMIمبا لمنفذل.MHLلشاشلا لوحلوكلو لMHLقملوتباي لأجهزةل
قملوتباي لمكورشتلشاابت*.شرجلشطلشاابت7
قملوتباي لكلو لUSBلشامرفقلمعلالاتحلولاالا لبشاكمويبتر.لومجردلتباي لمنفذلUSBلالتدفقلشألعلى8

هذشلشاكلو ،ليمكنحلشستشدشملمباالتلUSBلشامبجبدةلعلىلجلنبلشاالا .
قملوتباي لجهلزلUSBلشاشلصلوح.ليمكنحلفقطلشستشدشملهذشلشامبا لوعدلمنفذلUSBلالتدفقلشاسفلي9

تباي لكلو لUSBلولاكمويبترلبمبا لUSBلالدفقلشألعلىلعلىلشاالا .
إلرسلءلشاكلم لعلىلشاالا لولستشدشملقالببظل3لمل×ل6لممل)شاقالببظلغيرلمرفق(ميزةلتأمينلشاكلم 10

*لمبا لشرجلشاابتلالليدعملشستشدشملسملع لشارأس.

مواصفات الشاشة

مواصفات اللوحة المسطحة

U2417HJالموديل
مافبف لناط ل-لLCDلTFTنبعلشاالا 
تودي لفيلشاطلئرةنبعلشالبك 

ابرةلقلول لالعرض
قطري

منطق لأفقي ،لناط 

منطق لرأسي ،لناط 

شامنطق 

604.70لممل)23.8لوبا (

527.04لممل)20.75لوبا (

296.46لممل)11.67لوبا (

156246.28لمم²ل)242.18لوبا ²(
0.2745لممدرج لشاوكس 
°178ل)رأسي(لنمبذجيزشبي لشاعرض

°178ل)أفقي(لنمبذجي
250لcd/m²ل)نمبذجي(مشرجلشاسطبع

1000لإاىل1ل)نمبذجي(نسو لشاتولين

2Mلإاىل1ل)تاغي لشاتولينلشادينلميكيلشانمبذجي(
مضلدلالمعلنلمعلاالو ل3Hتغطي لشابشجه 
نظلملإضلءةلكبشفلLEDضبءلشاشلفي 

8لميلليلثلني ل)نمبذجي(لمعلمضلعفلشاسرع بقتلشالستجلو 
16.77لمليبنلابنعمقلشالبن

CIE1976لل)%85(،ل1931لCIEل*ل)%72(سلسل لشألابشن

*لتغطي ل]U2417HJ[للsRGBلهيل96%.
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مواصفات الدقة

U2417HJالموديل
30لكيلبهرتزلإاىل83لكيلبهرتزل)تلقلئي(نطلقلشامسحلشألفقي
56لهرتزلإاىل76لهرتزل)تلقلئي(نطلقلشامسحلشارأسي

1920ل×ل1080لعندل60لهرتزشاكدلشألقاىلالدق لشامضوبط لمسوقلً

أوضاع الفيديو المدعمة

U2417HJالموديل
)DPلبلHDMI1080إمكلنيلتلعرضلشافيديبل)تاغي لi576ل،لi1080ل،لp720ل،لp576ل،لp480ل،لi480ل،لp

أوضاع جهاز العرض المضبوطة مسبقاً

التردد الرأسي التردد األفقي )كيلوهرتز(وضع العرض
)هرتز(

ساعة البكسل 
)ميجاهرتز(

 قطبية المزامنة 
)أفقي/رأسي(

-/+VESA31.570.128.3ل،ل720للxلل400

-/-VESA31.560.025.2ل،ل640للxلل480

-/-VESA37.575.031.5ل،ل640للxلل480

+/+VESA37.960.340.0ل،ل800للxلل600

+/+VESA46.975.049.5ل،ل800للxلل600

-/-VESA48.460.065.0ل،ل1024للxلل768

+/+VESA60.075.078.8ل،ل1024للxلل768

+/+VESA67.575.0108.0ل،ل1152للxلل864

+/+VESA64.060.0108.0ل،ل1280للxلل1024

+/+VESA80.075.0135.0ل،ل1280للxلل1024

+/+VESA75.060.0162.0ل،ل1600للxلل1200

+/+VESA67.560.0148.5ل،ل1920للxلل1080
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MHL أوضاع جهاز عرض مصدر

تردد )Hz(وضع العرض
480pللx64060لل

480pللx72060لل

576pللx72050لل

720pللx128060لل

720pللx128050لل

1080iللx192060لل

1080iللx192050لل

1080pللx192030لل

1080pللx192060لل

1080pللx192050لل

480iللx72060ل)1440(ل

576iللx72050ل)1440(ل

المواصفات الكهربائية

U2417HJالموديل
1.4لHDMIلل)2.0لMHL(*،لسع ل600لميجللفباتلاك لشطلتمييزي،ل	•إالرشتلإدشل لشافيديب

معلبق لشإلدشل ل100لأبملازبجلتمييزي
1.2لDisplayPortل**،لسع ل600لميجللفباتلاك لشطلتمييزي،لمعلبق ل	•

شإلدشل ل100لأبملازبجلتمييزي
100لإاىل240لVACل/50لهرتزلأبل60لهرتزل±ل3لهرتز/1.5لAل)نمبذجي(لفباطي /تردد/تيلرلشإلدشل لشامتردد

120لفبات:ل42لأمويرل)شاكدلشألقاى(لعندل0لدرج لمئبي ل)تاغي لولرد(	•شاتيلرلشامتدفق
240لفبات:ل80لأمويرل)شاكدلشألقاى(لعندل0لدرج لمئبي ل)تاغي لولرد(	•

*لمبشافلتلششتيلري لاللتدعمل1.4لHDMI،لبتام لقنلةلإيثرنتلHDMIلل)HEC(،لقنلةلعبدةلشاابتل)ARC(،لمعيلريلادق ل
.4K2لبلK3لمعيلريلادق لسينمللرقمي لDبتنسيق،ل

.DPلبشرجلابتلMSTلبHBR2لبيتضمنل)CORE(للDP1.2ليدعملمبشافلتل**
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الخصائص الفيزيائية

U2417HJالموديل
لDP،لمبّا لأسبدل)يتضمنلدش لDPلبشرجلDP(؛لنوع الموصل

USB؛ل3.0ل)MHL(للHDMI؛لMiniلDisplayPort
رقمي:لقلو لالفا ،لHDMI،لل19لسن	•نوع كابل اإلشارة

رقمي:لقلو لالفا ،لMHL،لل19لسن	•
رقمي:لقلو لالفا ،لDPلإاىلDPلاغير،لل20لسن	•
شانلق لشاتسلسليلشاعلامي:لقلو لالفا ،لUSB،للل9لسن	•

األبعاد )بالحامل(
505.2لممل)19.89لوبا (شالرتفلعل)ممتد(

415.2لممل)16.35لوبا (شالرتفلعل)مضغبط(
539.1لممل)21.22لوبا (شاعرض
201.0لممل)7.91لوبا (شاعمق

األبعاد )بدون الحامل(
321.1لممل)12.64لوبا (شالرتفلع
539.1لممل)21.22لوبا (شاعرض
45.6لممل)1.80لوبا (شاعمق

أبعاد الحامل
419.3لممل)16.51لوبا (شالرتفلعل)ممتد(

329.3لممل)12.96لوبا (شالرتفلعل)مضغبط(
265.0لممل)10.43لوبا (شاعرض
201.0لممل)7.91لوبا (شاعمق
الوزن

8.11لكجمل)17.87لرط (شابزنلمعلشاعوبة
6.04لكجمل)13.31لرط (شابزنلمعلمجمبع لشاكلم لبشاكلوالت

شابزنلودبنلمجمبع لشاكلم ل)ولانسو لاكلم لشاكلئطلأبل
شعتولرشتلكلم لVESAل-لواللكلوالت(

3.56لكجمل)7.85لرط (

2.16لكجمل)4.76لرط (بزنلمجمبع لشاكلم 
إطلرلأسبدل-لبكدةلامعلنل17ل±%3ل)كدلأقاى(بميضلشإلطلرلشألملمي
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الخصائص البيئية

U2417HJالموديل
درجة الحرارة

C°0للإاىلC°40للل)F°32للإاىلF°104(شاتاغي 
شامشزن:لC°20-لإاىلC°60للل)F°4-للإاىلF°140(	•عدملشاتاغي 

•	)140°F4-للإاىل°F(60للل°C20-لإاىل°Cشااكن:ل
الرطوبة
%10لإاىل%80ل)غيرلمكثف (شاتاغي 

شامشزن:ل%5لإاىل%90ل)غيرلمكثف (	•عدملشاتاغي 
شااكن:ل%5لإاىل%90ل)غيرلمكثف (	•

االرتفاع
5,000لمل)16,400لقدم(ل)أقاى(شاتاغي 

12,192لمل)40,000لقدم(ل)أقاى(عدملشاتاغي 
250.99لBTU/سلع ل)كدلأقاى(	•التمييز الحراري

54.20لBTU/سلع ل)نمبذجي(	•

أنماط إدارة الطاقة
شاطلق لأدنلهلإرالدي لودبنلتباي لكلو لاكنلUSBلماغر.مةححةل 

إذشلكلنتلاديحلوطلق لالا لمتبشفق لمعل™DPMلVESAلأبلورنلمجلمثوتلفيلشاكمويبترلشاشلصلوح،لتقبملشاالا لتلقلئيلًلوتقلي ل
شستهالحلشاطلق لفيلكلا لعدملشستشدشمهل.لبتتملشإلالرةلإاىلهذشلكـلوضع توفير الطاقة*.لإذشلشكتافلشاكمويبترلشاشلصلوحلأيلإدشل لمنل
ابك لشامفلتيح،لشاملبس،لأبلأجهزةلإدشل لأشرى،لستقبملشاالا لتلقلئيلًلولستعلدةلعملهل.ليوينلشاجدب لشاتلايلشستهالحلشاطلق لبشإلالرشتل

اميزةلتبفيرلشاطلق لشاتلقلئيلشاتلاي .

VESA استهةك الطاقةمؤشر الطاقةالفيديومزامنة رأسيةمزامنة أفقيةأوضاع
74لبشطل)شاكدلشألقاى(**أويضناطناطناطعملي لعلدي 

16لبشطل)نمبذجي(
أق لمنل0.5لبشطأويضل)تنفس(أويضغيرلناطغيرلناطبضعلإيقلفلشانالط

أق لمنل0.5لبشطإيقلف---إيقلفلشاتاغي 

Energy Starاستهةك الطاقة
18.1لبشط***بضعلشاتاغي 
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سبفلتعم لOSDلفقطلفيلبضعلشاتاغي لشاعلدي.لعندلشاضغطلعلىلأيلزرلفيلبضعلإيقلفلشاتالط،لسبفلتظهرلإكدىلشارسلئ ل
شاتلاي :

أب

.OSDقملوتنايطلشاكمويبترلبشاالا لالكاب لعلىلباب لإاىل

هذهلشاالا لمتبشفق لمعلل®ENERGY STAR.لمةححةل 

*ليمكنلفقطلتنايطلشستهالحلشاطلق لشاافريلفيلبضعلOFFل"إيقلفلشاتاغي "لعنلطريقلفا لشاكلو لشارئيسيلمنلشاالا .

**لأقاىلشستهالحلالطلق لمعلأقاىلضوط،لبUSBلناط.

ل***لتملششتولرلشستهالحلشاطلق ل)فيلبضعلشاتاغي (لمنلتيلرل230لفباتل/ل50لهيرتز.
هذهلشابثيق لالتعريفلفقطلبتعكسلشألدشءلفيلشامعم .لبقدليشتلفلأدشءلشاجهلزلفيلشابشقعلكسبلشاورمجيلتلشامثوت لعليهلبشامكبنلتل
بشاملكقلتلشاتيلطلوتهللوه،لبولاتلايلالليبجدلإازشملعلىلشاارك لشامانع لوتكديثلهذهلشامعلبملت.لبعليهليجبلعلىلشاعمي لعدمل
شالعتملدلعلىلهذهلشامعلبملتلفيلشتشلذلشاقرشرشتلكب لنسبلشاتجلبزلشاكهرولئي لبغيرهل.لباللتضمنلشاارك لشامانع لضمنًيللأبل

اريًكللدق لأبلتململهذهلشامعلبملت.

****لشاقيلسلتلإرالدي لامقدم لشاالا لفقطلودبنلقلعدةلاكنلقيدلشاتاغي .
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تعيينات األسنان

DisplayPort موصل 

جانب مكون من 20 سناً من كابل اإلشارة المتصلرقم السن

1ML0)p(

2GND

3ML0)n(

4ML1)p(

5GND

6ML1)n(

7ML2)p(

8GND

9ML2)n(

10ML3)p(

11GND

12ML3)n(

13GND

14GND

15AUX)p(

16GND

17AUX)n(

18GND

19Re-PWR

20DP_PWRللV3.3+ل
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Mini DisplayPort موّصل

جانب مكون من 20 سناً من كابل اإلشارة المتصلرقم السن

1GND

شكتالفلتباي لناط2

3ML3)n(ل

4GND

5ML3)n(ل

6GND

7GND

8GND

9ML2)n(ل

10ML0)p(ل

11ML2)p(ل

12ML0)p(ل

13GND

14GND

15ML1)n(ل

16AUX)p(ل

17ML1)p(ل

18AUX)n(ل

19GND

20DP_PWRللV3.3+ل
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 HDMI موّصل

جانب مكون من 19 سناً من كابل اإلشارة المتصلرقم السن

TMDSلتلنليبل2ل+1

2TMDSترسلويلنلتل2ل

TMDSلتلنليبل2ل-3

TMDSلتلنليبل1ل+ل4

5TMDSترسلويلنلتل1ل

TMDSلتلنليبل1ل-6

TMDSلتلنليبل0ل+7

8TMDSترسلويلنلتل0ل

TMDSلتلنليبل0ل-9

TMDSلسلع +10

11TMDSترسلسلع ل

TMDSلسلع -12

13CEC

مكفبظ ل)N.C.لعلىلشاجهلز(14

15)SCL(للDDCسلع ل

16)SDA(للDDCويلنلتل

DDCل/CECلأرضي17

طلق ل5+لفبات18

شكتالفلتباي لناط19
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MHL موّصل

جانب مكون من 19 سناً من كابل اإلشارة المتصلرقم السن

TMDSلتلنليبل2ل+1

2TMDSترسلويلنلتل2ل

TMDSلتلنليبل2ل-3

TMDSلتلنليبل1ل+ل4

5GND

TMDSلتلنليبل1ل-6

7+MHL

8TMDSترسلويلنلتل0ل

9-MHL

TMDSلسلع +10

11GND

TMDSلسلع -12

13CEC

مكفبظ ل)N.C.لعلىلشاجهلز(14

15)SCL(للDDCسلع ل

16)SDA(للDDCويلنلتل

17GND

VBUSلل)5+لVل،ل900لmAلككدلأقاى(18

19CBUS

إمكانية التوصيل والتشغيل
يمكنحلتركيبلشاالا لعلىلأيلنظلمليتبشفقلمعلشاتباي لبشاتاغي .لتعم لشاالا لتلقلئيلًلعلىلإمدشدلنظلملشاتاغي لوويلنلتلتعريفل

شاعرضلشاممتدل)EDID(لولستشدشملوربتبكبالتلقنلةلويلنلتلشاعرضل)DDC(لوكيثليستطيعلشانظلملتكبينلنفسهلبتكسينلإعدشدشتل
شاالا .لتتملمعظملتثويتلتلشاالا لواك لأبتبملتيكي؛لكيثليمكنحلتكديدلإعدشدشتلمشتلف لإذشلازملشألمر.لامزيدلمنلشامعلبملتلكب ل

تغييرلإعدشدشتلشاالا ،لشنظرلتاغي لشاالا .
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)USB( واجهة الناقل التسلسلي العالمي
يبفرلاحلهذشلشاقسملمعلبملتلكب لمنلفذلUSBلشامتبفرةلعلىلشاالا .

هذهلشاالا لمتبشفق لمعل3.0لUSBلفلئقلشاسرع .مةححةل 

استهةك الطاقة*معدل البياناتسرعة النقل
4.5لبشطل)ككدلأقاى،لك لمنفذ(5لغيغلوتلفيلشاثلني فلئقلشاسرع 

4.5لبشطل)ككدلأقاى،لك لمنفذ(480لميغلوتلفيلشاثلني سرع لعلاي 

4.5لبشطل)ككدلأقاى،لك لمنفذ(12لميغلوتلفيلشاثلني سرع لكلمل 

لولستشدشملشألجهزةلشامتبشفق لBC1.2لأبلأجهزةل *ليا لإاىل2لأمويرلفيلكلا لمنفذلUSBلشاسفليل)منفذلذبلأيقبن لشإلضلءةل
USBلشاعلدي .

موصل USB للدفق األعلى

جانب من الموصل مكون من 9 أسنانرقم السن
1VCC

2-D

3+D

4GND

5-SSTX

6+SSTX

7GND

8-SSRX

9+SSRX
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موصل USB للدفق األسفل

جانب من الموصل مكون من 9 أسنانرقم السن
1VCC

2-D

3+D

4GND

5-SSTX

6+SSTX

7GND

8-SSRX

9+SSRX

USB منافذ
• 1لتدفقلألعلىل-لشلفي	

• 4لدفقلألسف ل-لشلفي	

• ،ليدعملقدرةلشااكنلشاكلايلشاسريعلإذشلكلنلشاجهلزلمتبشفقلمعل	 مشرجلاكنلشاطلق ل-لشامشرجلورمزلشإلضلءةل
.BC1.2

تتطلبلبظيف ل3.0لUSBلكمويبترلقلدرلعلىلشاعم لمعل3.0لUSB.مةححةل 
تعم لبشجه لUSBلالالا لفقطلعندلتاغي لشاالا لأبلفيلبضعلتبفيرلشاطلق .لإذشلكنتلتريدلإيقلفلتاغي لشاالا لمةححةل 

ثملتاغيلهل،لفقدلتستغرقلشابكدشتلشاطرفي لشامرفق لثبشنلقليل لالستعلدةلشابظيف لشاعلدي .

جودة شاشة LCD وسياسة البكسل
أثنلءلعملي لتانيعلالا لLCD،لايسلمنلشاالئعلدمجلوكس لبشكدلأبلأكثرلفيلكلا لغيرلمتغيرةلبشاتيلتعدلمنلشااعبلرؤيتهللبالل

لتؤثرلعلىلجبدةلشاالا لبقلولي لشستشدشمهل.لامزيدلمنلشامعلبملتلعنلجبدةلالالتلDellلبسيلس لشاوكس ،لقملوزيلرةلمبقعل
.httpل//www.dell.com/support/monitorsلدعم(ل:لDell(للDellلSupport
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تعليمات الصيانة

تنحيف الشاشة الخاصة بك
اقرأ واتبعلتعليملتلشاسالم لقبل تنحيف الشاشة.تنبيبل 

 قبل تنحيف الشاشة، افصل كابل طاقة الشاشة عن المنفذ الكهربائي.تحذيرل 

الكاب لعلىلأفض لشامملرسلت،لشتوعلشاتعليملتلشامبضك لفيلشاقلئم لأدنلهلأثنلءلفحلشامكبنلت،لشاتنظيف،لأبلشاتعلم لمعلالاتح:

• اتنظيفلالاتحلشامقلبم لالثولت،لشستشدملقطع لقملشلنظيف لرطو لقلياًللولاملء.لبابلأمكن،لشستشدملقطع لقملشلشلا ل	
وتنظيفلشاالا لأبلمكلب لمنلسبلالتغطي لشامقلبم لالثولت.لاللتستشدملشاونزين،لشاتنر،لشألمبمنيل،لشامنظفلتلشاكلاط لأبل

شاهبشءلشامضغبط.

• شستشدملقطع لقملشلدشفئ لرطو لقلياًللشلا لوتنظيفلشاالا .لتجنبلشستشدشململدةلمنظف لمنلأيلنبعلكيثلأنلوعضل	
شامبشدلشامنظف لتترحلطوق لاوني لعلىلشاالا .

• إذشلالكظتلمسكبقلًلأويضلعندلفا لالاتح،لشمسكهللوقطع لقملش.	

• تعلم لمعلالاتحلوعنلي لكيثلأنلشاالالتلشاملبن لشاغلمق لقدلتُشدشلبيظهرلعليهللعالملتلوليلويضلءلأكثرلمنل	
شاالالتلشاملبن لشافلتك .

• المسلعدةلعلىلشاكفلظلعلىلأفض لجبدةلالابرةلعلىلالاتح،لشستشدملبشقيلالا ليتغيرلدينلميكيلًلبأبقفلتاغي ل	
الاتحلفيلكلا لعدملشستشدشمهل.
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إعداد الشاشة2

توصيل الحامل
يتمافصلا دحدملاشنلاعحنا دعدعإامنا دمصنع.مةححةل 
وهذ اقدبلادلتطبيقاشلىا دعدعإا دتيابهداحدمل.اشنلاعر ءاأياحدملاآخر،ابرجدءا درجوعاةدىالديلاةشل لا دحدملامةححةل 

 دمندسبادلحصولاشلىاتعليمدتا إلشل ل.

دتوصيلاحدملا دعدعإ:

ضعاجهدزا دعرضاشلىاقطعإاقمدشاأواوسدلةاندشمإ.. 1

ضعا دلسدنينا دموجوليناشلىا دجزءا دعلويامنا دحدملافيا دتجويفا دموجولابددجزءا دخلفيامنا دعدعإ.. 2

 ضغطاشلىا دحدملاحتىايستقرافيامكدنه.. 3

توصيل الشاشة
قبل البدء في أي إجذاءات في هرا القسم، اتبع تعليمدتا دسالمإ.تحريذل 

الاتقمابتوصيلاكلا دكدبالتابددكمبيوترافيانفسا دوقت.مةححةل 

دتوصيلا دعدعإابددكمبيوتر:

اقمابإيقدفاتعغيلا دكمبيوتراو فصلاكدبلا دطدقإ.. 1
قمابتوصيلاكدبلاDP/اMini-DPاةدىاDP/اHDMI/اMHLامناعدعتكابددكمبيوتر.
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HDMI توصيل كابل

MHL توصيل كابل

)DP إلى Mini-DP( األسود DisplayPort توصيل كبل
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) DP إلى DP( األسود DisplayPort توصيل كبل

)MST( توصيل الشاشة باسخدام وحيفة النقل عبذ التدفق المتعدد

يلشماU2417HJاخدصيإا دنقلاشبرا دتلفقا دمتعللا)MSTاDP(.ادالستفدلةامناهذها دخدصيإ,ايجباأناتتو فقامةححةل 
.)MST(ابخيدرا دنقلاشبرا دتلفقا دمتعللاDP1.2بطدقإا درسوما دخدصإابجهدزا دكمبيوترامعا

ةشل لا دمصنعا الفتر ضيادعدعدتاU2417HJاهواDP1.1a.ا

دتمكينا تصدلاMST،ايُرجىا ستخل ماكبلاDPا دمرفقافيا دعلبإافقطا)أواكبلاDP1.2اآخرامعتمل(اوقمابتغييراةشل لاDPاةدىا
DP1.2ابدتبدعا دخطو تا دتدديإ:

أ( الشاشة يمكنها عذض المحتويات

 ستخلمازراOSDادالنتقدلاةدىاDisplay Settingsا"ةشل ل تا دعرض".. 1
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2 ..DisplayPort 1.2نتقلاةدىاتحليلا 

حللاEnableا"تمكين"اأواDisableا"تعطيل"اوفًقدادلخيدرا دمتدح.. 3

4 ..DP1.1aاأواDP1.2تبعا درسددإا دتياتظهراشلىا دعدعإادتأكيلاتحليلا 
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ب( تعرذ على الشاشة عذض أي محتويات )شاشة فاذغة(

1 ..Mini DisplayPortاأواDisplayPortادتحليلا اوا  ستخلما ألزر را

ادملةا8اثو ِناتقريًبد.. 2  ضغطابدستمر راشلىامفتدحا

3 .:DisplayPortستظهرادكارسددإاتهيئإا

ادلخروجالوناةجر ءاأياتغيير ت.. 4 ادتمكينا1.2اDPاأوا دزرا  ستخلما دزرا

كررا دخطو تا دموضحإاأشالهاإلشدلةاتغييرا إلشل ل تاةدىاDP1.1aاشنلا دضرورة.
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يتم استخدام الذسومات لعذض التوضيح فقط. قد يختلف شكل الكمبيوتذ.تنبيبل 

USB 3.0 توصيل كابل
بعلا النتهدءامناتوصيلاكدبلااMini-DPاةدىاDPا/DPا/HDMI،ا تبعا إلجر ء تا دموضحإاألندهادتوصيلاكدبلا3.0اUSBا

بددكمبيوتراوةكمدلاةشل لا دعدعإا دخدصإابك.

اقمابتوصيلامنفذا3.0اUSBادللفقا ألشلىا) دكدبلامرفق(ابمنفذا3.0اUSBامندسباشلىا دكمبيوترا دخدصابك.ا. 1
) نظرامنظراسفليادلتفدصيل.(

قمابتوصيلا دوحل تا دطرفيإادـا3.0اUSBابمندفذا3.0اUSBادللفقا دسفلياشلىا دكمبيوتر.. 2

قمابتوصيلاكدبالتا دطدقإا دخدصإابددكمبيوترا دخدصابكاو دعدعإابمقبساقريبامنك.. 3

اقمابتعغيلا دعدعإاو دكمبيوتر.ا. 4
ةذ اكدنتاعدعتكاتعرضاصورةامعينإ،افإناذدكايعنيا كتمدلا إلشل ل.اةذ ادماتعرضاصورة،ا نظرامعكالتاخدصإابددندقلا

.)USB(دتسلسليا دعددميا 

 ستخلمامنفذا دكدبلا دموجولاشلىاحدملا دعدعإادتنظيما دكدبالت.. 5

)MHL( استخدام ذابط عالي الدقة متنقل
هذها دعدعإامعتملةامناMHL.مةححةل 
الستخل ماخدصيإاMHL،ا ستخلمافقطاكدبلاMHLا دمعتملاوأجهزةا دمصلرا دتياتلشماخرجاMHL.مةححةل 
بعضاأجهزةامصلراMHLاقلاتستغرقاأكثرامنابضعاثو ناأواأكثراإلخر جاصورة،ا شتمدل اشلىاأجهزةامصلرامةححةل 

.MHL
شنلمدايلخلاجهدزامصلراMHLا دمتصلاوضعا الستعل ل،افسوفاتعرضا دعدعإاعدعإاسول ءاأواتظهرارسددإامةححةل 

.MHLألنده،ا شتمدًل اشلىاخرجاجهدزا دمصلرا
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دتمكينا تصدلاMHL،ايرجىاةجر ءا دخطو تا دتدديإ:

قمابتوصيلاكدبالتا دطدقإا دخدصإابددكمبيوتراو دعدعإابمقبساتيدرامترلل.. 1

قمابتوصيلامنفذ(اUSBا دلقيق(اةدىاجهدزامصلراMHLاةدىا1ا)MHL(اHDMIاأوا2ا)MHL(اHDMIامنفذاشلىا. 2
 دعدعإامعاكدبلايعتملاMHLا) نظرامنظراسفليادلتفدصيل(.

3 ..MHLقمابتعغيلا دعدعإاوجهدزامصلرا

اقمابتوصيلامصلرالخلابددعدعإاةدىا1ا)MHL(اHDMIاأوا2ا)MHL(اHDMIابدستخل ماقدئمإاOSDا) نظرا. 4
 ستخل ماقدئمإا دعرضاشلىا دعدعإا)OSD(ادلتفدصيل(.

5 ..)MHL(ةذ ادماتعرضا دصورة،ا نظرامعكالتا در بطاشدديا دلقإا دمتنقلا

تنحيم الكابةت

بعلاتوصيلاكلا دكدبالتا دضروريإابعدعتكاو دكمبيوترا دخدصابك،ا) نظراتوصيلا دعدعإادتوصيلا دكدبل(،اقمابتنظيماكلا دكدبالتا
حسبمداهواموضحاأشاله.
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توصيل غطاء الكابل
يكوناغطدءا دكدبلاموصاًلاشنلمداتعحنا دعدعإامنا دمصنع.مةححةل 

ضعا دلسدنينا دموجوليناشلىا دجزءا دسفليامناغطدءا دكدبلافيا دتجويفا دموجولابددجزءا دخلفيامنا دعدعإ.. 1

أغلقاغطدءا دكدبلاحتىايستقرافيامكدنه.. 2

إزالة حامل الشاشة
دمنعاحلوثاخلوشاشلىاعدعإاLCDاأثندءاةز دإا دحدمل،ا حرصاشلىاوضعا دعدعإاشلىاسطحاندشماونظيف.مةححةل 
وهذ اقدبلادلتطبيقاشلىا دعدعإا دتيابهداحدمل.اشنلاعر ءاأياحدملاآخر،ابرجدءا درجوعاةدىالديلاةشل لا دحدملامةححةل 

 دمندسبادلحصولاشلىاتعليمدتا إلشل ل.

إلز دإا دحدمل:

ضعاجهدزا دعرضاشلىاقطعإاقمدشاأواوسدلةاندشمإ.. 1

 ضغطابدستمر راشلىازراتحريرا دحدمل.. 2

 رفعا دحدملاألشلىاوبعيل ًاشنا دعدعإ.. 3
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إزالة غطاء الكابل

 ضغطاشلىاتبويباشلىاغطدءا دكدبل.. 1

قمابإز دإا دلسدنينا دموجوليناشلىا دجزءا دسفليامناغطدءا دكدبلامنا دتجويفا دموجولابددجزءا دخلفيامنا دعدعإ.. 2

التحميل على الحائط )اختياذي(

)بُعلا دقالووظ:اM4ااxاا10امم(.

.VESAرجعاةدىا دتعليمدتا دمرفقإامعامجموشإا دتحميلاشلىا دحدئطا دمتو فقإامعا 

ضعادوحإا دعدعإاشلىاقطعإاقمدشاأواوسدلةاندشمإاشلىامنضلةاثدبتإاومسطحإ.. 1
قمابإز دإا دحدمل.. 2

 ستخلمامفكاصليبيامنافيليبساإلز دإا دبر غيا ألربعإا دتياتثبتا دغطدءا دبالستيكي.. 3

قمابتوصيلاقوسا دتحميلامنامجموشإا دتحميلاشلىا دحدئطابددعدعإ.. 4

شلقا دعدعإاشلىا دحدئطاشناطريقا تبدعا دتعليمدتا دمرفقإامعامجموشإا دتحميلاشلىا دحدئط.. 5

دالستخل مافقطامعاقوساحملا دحدئطا دملرجاULامعاأقلاقلرةاتحملادلوزن/ دحملابقلرا5.88اكجم.مةححةل 
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تشغيل الشاشة3

تشغيل الطاقة
الةشاشلا لشغشت.  ضاطاعلىازرا

استخدام عناصر التحكم في اللوحة األمامية
 سةخدماأزر را لةحكما لموجودةافيامقدمتا لشغشتالضبطاخصغئصا لصورةا لمر داعرضهغ.اأثنغءا سةخد ماهذها ألزر رالضبطا

عنغصرا لةحكم،اةعرضاقغئمتاOSDا لقشما لرقمشتاللخصغئصانظر ًالةاشرهغ.

شوضحا لجدولا لةغلياأزر را للوحتا ألمغمشت:

الوصفزر اللوحة األمامية
1

 مفتاح االختصار/
Preset Modes "أوضاع 

الضبط المسبق"

 سةخدماهذ ا لزرالالخةشغرامناأوضغعا أللو نا لمضبوطتامسبقغً.
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2

 مفتاح االختصار/
 Brightness/Contrast

"السطوع/التباين"

 سةخدماهذ ا لزراللوصولامبغشرةاإلىاقغئمتاBrightness/Contrastا" لسطوع/ لةبغشن".

3

Menu "قائمة"

 سةخدمازراMenuا"قغئمت"الةشاشلامشزةا لعرضاعلىا لشغشتا)OSD(اوحدداقغئمتاOSD.ا
 نظرا لوصولاإلىانظغما لقغئمت.

4

خروج

 سةخدماهذ ا لزراللعودةاإلىا لقغئمتا لرئشسشتاأواللخروجامناقغئمتاOSDا لرئشسشت.

5

 الطاقة 
)مع مؤشر مصباح الطاقة(

 سةخدمازراالطاقةالتشغيلا لشغشتاوإغالقها.
ةششرا للمبتا لبشضغءاإلىاأنا لشغشتافياحغلتاتشغيلاوةعملابشكلاكغمل.اةششرا للمبتا لبشضغءاإلىا

وضعاةوفشرا لطغقت.

زر اللوحة األمامية
 سةخدما ألزر را لموجودةافيامقدمتا لشغشتالضبطاإعد د تا لصورة.

الوصفزر اللوحة األمامية
1

ألعلى

.OSDسةخدمازرا ألعلىالضبطاعنغصرا)زشغدةا لنطغقغت(افياقغئمتا 

2

ألسفل

.OSDسةخدمازرا ألسفلالضبطاعنغصرا)ةقلشلا لنطغقغت(افياقغئمتا 
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3

موافق

 سةخدمازراموافقالةأكشدا خةشغرك.

4

للخلف

 سةخدمازراللخلفاللعودةاإلىا لقغئمتا لسغبقت.

)OSD( استخدام قائمة العرض على الشاشة

الوصول إلى نظام القائمة
إذ اقمتابةاششرا إلعد د تاثماةغبعتاإلىاقغئمتاأخرى،اأواخرجتامناقغئمتاOSD،اةقوما لشغشتابحفظا لةاششر تامالحظةل 

.OSDةلقغئًشغ.اشةماحفظا لةاششر تاأشًضغاإذ اقمتابةاششرا إلعد د تاثما نةظرتاحةىاةخةفياقغئمتا
 سمانموذجاU2414Hاعبغرةاعنا سماعغمابدوناالحقتاJ.مالحظةل 

الةشاشلاقغئمتاOSDاوعرضا لقغئمتا لرئشسشت.. 1  ضاطاعلىازرا

)HDMI )MHL( 2/ HDMI )MHL( 1( القائمة الرئيسية لإلدخال الرقمي

أو
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)mini DisplayPort( الرقمي لإلدخال  الرئيسية  القائمة 

أو

)DP( الرقمي  لإلدخال  الرئيسية  القائمة 

اللةنقلابشناخشغر تا إلعد د ت.اوأثنغءا النةقغلامنارمزاإلىاآخر،اشةماةمششزا سما لخشغر.ا. 2 اوا  ضاطاعلىا لزرشنا
ر جعا لجدولا لةغليالالطالعاعلىاقغئمتاكغملتابكلا لخشغر تا لمةوفرةاللشغشت.

امرةاو حدةالةنششطا لخشغرا لممشز.. 3  ضاطاعلىا لزرا

الةحدشدا لمعلمتا لمطلوبت.. 4 اوا  ضاطاعلىا لزرشنا

اطبًقغاللمؤشر تا لموجودةافيا لقغئمت،اإلجر ءا. 5 اوا اللدخولافيا لشرشطا لمنزلقاثما سةخدما لزرشنا  ضاطاعلىا
ةاششر ةك.

اللعودةاإلىا لقغئمتا لرئشسشت.. 6 حددا لزرا
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القائمة والقوائم األيقونة
الفرعية

الوصف

Brightness/
 Contrast

"السطوع/التباين"

 سةخدماهذها لقغئمتالةنششطاضبطاBrightness/Contrastا" لسطوع/ لةبغشن".

 Brightness
"السطوع"

Brightnessا" لسطوع"ابضبطاإضغءةاولمعغنا لضوءا لخلفي.

الةقلشلا لسطوعا) لحدا ألدنىا0ا/ا لحدا الزشغدةا لسطوعاو ضاطاعلىا لزرا  ضاطاعلىا لزرا
 ألقصىا100(.

اشةماةعطشلاضبطاBrightnessا" لسطوع"ا لشدوياأثنغءاةشاشلامالحظةل 
Dynamic Contrastا" لةبغشنا لدشنغمشكي".

 Contrast
"التباين"

 ضبطاBrightnessا" لسطوع"اأواًل،اثما ضبطاContrastا" لةبغشن"افقطاإذ الزماإجر ءا لمزشدامنا
 لضبط.

الةقلشلا لةبغشنا) لحدا ألدنىا0ا/ا لحدا الزشغدةا لةبغشناو ضاطاعلىا لزرا  ضاطاعلىا لزرا
 ألقصىا100(.

ةقوماوظشفتاContrastا" لةبغشن"ابضبطادرجتا الخةالفابشنا لمنغطقا ألكثراإعةغًمغاو ألكثراإضغءةا
علىا لشغشت.
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 Input Source
"مصدر اإلدخال"

 سةخدماInput Sourceا"مصدرا إلدخغل"الالخةشغرابشناإشغر تا لفشدشوا لمخةلفتاو لةياشمكنا
ةوصشلهغابغلشغشت.

DisplayPortالةحدشدا حدداإدخغلاDisplayPortاعندمغاةسةخدماموصلاDisplayPortاا)DP(.ا ضاطاعلىا
.DisplayPortمصدراإدخغلا

 Mini
DisplayPort

حدداإدخغلاMini DisplayPortاعندمغاةسةخدماموصلاDisplayPortاMiniااا)DPاMini(.ا
.MiniاDisplayPortالةحدشدامصدراإدخغلا  ضاطاعلىا

HDMI )MHL( 1 
HDMI )MHL( 2

حدداإدخغلاMHL( 1( HDMIاأوا2 )HDMI )MHLاعندمغاةسةخدماموصلاHDMI.ا ضاطاعلىا
.HDMIا)MHL(اأوا2اHDMIا)MHL(الةحدشدامصدراإدخغلا1ا

 Color
 Settings

"إعدادات اللون"

 سةخدماColor Settingsا"إعد د تا للون"الضبطاوضعاإعد دا للون.
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 Input Color
Format 

"تنسيق لون 
اإلدخال"

شسمحالكابضبطاوضعاإدخغلا لفشدشواعلى:
RGB:احدداهذ ا لخشغراإذ اكغنتاشغشةكامةصلتابكمبشوةرا)أوامشالاDVD(ابغسةخد ماكغبلاHDMIا

.MHLابغسةخد ماكغبلاMHL؛اأواأجهزةا)DisplayPortأواكغبلا(
YPbPr:احدداهذ ا لخشغراإذ اكغنتاشغشةكامةصلتابمشالاDVDاعناطرشقاYPbPrابغسةخد ماكغبلا

.MHLابغسةخد ماكغبلاYPbPrاعناطرشقاMHL؛اأواأجهزةا)DisplayPortا)أواكغبلاHDMI
.RGBاغشر)MHLا)أواأجهزةاDVDأواإذ اكغناإعد داخرجاألو نامشالا

شةشحالكاضبطاGammaا"جغمغ"اعلىاPCاأواGamma.MAC "جاما" 
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 Preset Modes
"أوضاع الضبط 

المسبق"

عنداةحدشداPreset Modesا"أوضغعا لضبطا لمسبق"،اشمكنكا خةشغراStandardا"قشغسي"،اأوا
Multimediaا"وسغئطامةعددة"،اأواMovie "الفيلم"، أو Gameا" للعبت"،اأواPaperا" لورق"،ا

أواا.Color Tempا"درجتا لحر رةا للونشت"،اأواsRGBاأواCustom Colorا"لونامخصص"ا
منا لقغئمت.

• Standardا"قشغسي":اةحمشلاإعد د تا أللو نا الفةر ضشتاللشغشت.اوهواوضعا لضبطا لمسبقا	
 الفةر ضي.

• Multimediaا"وسغئطامةعددة":اةحمشلاإعد د تا أللو نا لنموذجشتالةطبشقغتا لوسغئطا لمةعددة.	
• Movieا" لفشلم":اةحمشلاإعد د تا أللو نا لنموذجشتالألفالم.	
• Gameا" للعبت":اةحمشلاإعد د تا أللو نا لنموذجشتالمعظماةطبشقغتا أللعغب.	
• Paperا" لورق":اشقومابةحمشلاإعد د تا لحدةاو لسطوعا لمثغلشتالعرضا لنص.ا مزجاخلفشتا لنصا	

لمحغكغةا لوسغئطا لورقشتادوناأناشؤثراذلكاعلىا لصورا لملونت.اشنطبقاعلىاةنسشقادخلاRGBا
فقط.ا

•  .Color Tempا"درجتا لحر رةا للونشت":اشسمحاللمسةخدمشنابةحدشدادرجتا لحر رةا للونشت:ا	
5000اكاوا5700اكاوا6500اكاوا7500اكاوا9300اكاوا10000اك.ا

• 	.NTSCاشضغهيا%72امناألو نا:sRGB
• Custom Colorا"لونامخصص":اشةشحالكاضبطاإعد د تا أللو ناشدوشغً.ا ضاطاعلىا لزرشنا	

الضبطاقشما أللو نا لثالثتا)أحمر،اأخضر،اأزرق(اوإنشغءاوضعالونالضبطامسبقا اوا
خغصابك.

دقتاsRGBاهيا لمثليالةنسشقاألو نا لمدخالتاRGB.مالحظةل 
 Hue 

"تدرج األلوان"
ةعملاهذها لمشزةاعلىاةحوشلالوناصورةا لفشدشواإلىا للونا ألخضراأوا ألرجو ني.اشةما سةخد ماهذ ا

الضبطا لةدرجامنا'0'اإلىا'100'. اأوا لضبطالونا لنامتا لمطلوب.ا سةخدما

الزشغدةا لظلا ألخضرالصورةا لفشدشو.  ضاطاعلىا

الزشغدةا لظلا ألرجو نيالصورةا لفشدشو.  ضاطاعلىا
Hueا"ةدرجا أللو ن"افقطاعنداةحدشداوضعا لضبطا لمسبقاMovieا" لفشلم"اأواGameامالحظةل 

" للعبت".



ةشاشلا لشغشت  |  43

 Saturation
الضبطا لةشبعامنا'0'ا"اإلشباع" اأوا شمكنالهذها لمشزةاضبطاةشبعا للونا لخغصابصورةا لفشدشو.ا سةخدما

إلىا'100'.

الزشغدةامظهراأحغدشتا للونالصورةا لفشدشو.  ضاطاعلىا

الزشغدةا لمظهرا لملونالصورةا لفشدشو.  ضاطاعلىا
Saturationا" إلشبغع"افقطاعنداةحدشداوضعا لضبطا لمسبقاMovieا" لفشلم"اأوامالحظةل 

Gameا" للعبت".
 Reset Color

 Settings 
"الضبط المسبق 
إلعدادات اللون"

إعغدةاضبطاإعد د تاألو نا لشغشتاعلىا إلعد د تا الفةر ضشتاللمصنع.

 Display
 Settings

"إعدادات العرض"

 سةخدماDisplay Settingsا"إعد د تا لعرض"الضبطا لصورة.

 Aspect Ratio
"نسبة العرض إلى 

االرتفاع"

ضبطانسبتاأبعغدا لصورةاإلىاWide "عريض" بنسبة 9ل16اأوا3ل4اأوا4ل5.

 Sharpness
الضبطا لحدةا"التوضيح" اأوا شمكنالهذها لمشزةاأناةجعلا لصورةاةبدواأكثراحدةاأواأكثراهدوًء .ا سةخدما

منا'0'اإلىا'100'.
 Dynamic
 Contrast

"التباين الديناميكي"

شسمحالكابزشغدةامسةوىا لةبغشنالةوفشراجودةاصورةاأكثراحدةاوأكثراةفصشاًل.

الةحدشداDynamic Contrastا" لةبغشنا لدشنغمشكي"اOnا"ةشاشل"اأواOffا  ضاطاعلىا لزرا
"إشقغفا لةشاشل".

Dynamic Contrastا" لةبغشنا لدشنغمشكي"اأعلىاةبغشناإذ اقمتابةحدشداوضعا لضبطامالحظةل 
 لمسبقاGameا" للعبت"اأواMovieا" لفشلم".



44  |  ةشاشلا لشغشت

 DisplayPort
الةمكشناDisplayPort 1.2اأواةعطشله.1.2  ضاطاعلىا لمفةغحا

قمابةمكشناDP1.2االسةخد ماخغصشتاMSTاDPا) لسلسلتا لممةغزة(اأواHBR2.ا
ةأكدامنادعمابطغقتا لرسومالهذها لخصغئصاقبلاةحدشداDP1.2،اإذاقداشؤديا إلعد دا لخغطئا

إلىاظهوراشغشتافغرغت.االاةدعمابعضابطغقغتا لرسوماخغصشتاضبطاأو مرا لةحكمافيا لشغشتا
ا)MCCS(افياDP1.2،اوفياهذها لحغالتاقداشةماةشاشلابرنغمجاDDMاا

.)DellاDisplayاManager(

 Reset Display
 Settings 

"الضبط المسبق 
إلعدادات شاشة 

العرض"

حدداهذ ا لخشغراالسةعغدةاإعد د تا لشغشتا الفةر ضشت.

 Energy
 Settings

"إعدادات الطاقة"

USB.اأثنغءاوضعا سةعد دا لشغشتUSBشةشحالكاةمكشناأواةعطشلاوظشفتا
ةشاشل/إشقغفاUSBافياوضعا السةعد دامةوفرافقطاعندافكاكغبلانقلاكغبلاUSBاألعلى.امالحظةل 

سشةحولاهذ ا لخشغراإلىا للونا لرمغدياعنداةوصشلاكغبلانقلاUSBاألعلى.
 رجعاإلىاصفحتاإعد داوظشفتا لشحنا لالسلكياللحصولاعلىامعلومغتاحولاإعد دا لشحنامالحظةل 
 لالسلكي.

 Power Button
 LED 

"شاشة LED لزر 
الطاقة"

ةةشحالكاةشاشلاأواإشقغفاضبطامؤشراLEDاللطغقتالةوفشرا لطغقت.

 Reset Energy
 Settings 

"إعادة ضبط إعدادات 
الطاقة"

حدداهذ ا لخشغراالسةعغدةاEnergy Settingsا"إعد د تا لطغقت"ا الفةر ضشت.
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 Menu
 Settings

"إعدادات القائمة"

حدداهذ ا لخشغرالضبطاإعد د تاOSD،امصلالاغتاOSD،ا لمدةا لزمنشتا لةياةظلافشهغا لقغئمتاعلىا
 لشغشت،اوهكذ .

 Language
"اللغة"

Languageا" للات"اعلىاضبطاعرضاOSDاعلىاو حدةامناثمغنالاغتاهيا) إلنجلشزشتاو ألسبغنشتا
و لفرنسشتاو أللمغنشتاو لبرةاغلشتا لبر زشلشتاو لروسشتاو لصشنشتا لمبسطتاو لشغبغنشت(.

 Rotation
"االستدارة"

ةدوشراشغشتا90اOSDادرجتافياعكسا ةجغهاعقغربا لسغعت.اشمكنكاضبطا لقغئمتاحسباةدوشرا لشغشت.

 Transparency
ا)حداأقصى:ا0ا~احداأقصى:ا"الشفافية" اوا حدداهذ ا لخشغرالةاششراشفغفشتا لقغئمتابغلضاطاعلىا لزرشنا

.)100

وقت إيقاف OSD:اشقومابضبطاطولا لمدةا لزمنشتا لةياسةظلهغاقغئمتاOSDانشطتابعداآخرامرةاTimer "الموقت"
ةضاطافشهغاعلىازرامغ.

ا ضبطا لشرشطا لمنزلقابزشغد تاقدرهغا1اثو ٍن،امنا5اثو ٍناإلىا60ا اأوا  سةخدما لزرشنا
ثغنشت.

شةحكمافياوصولا لمسةخدماإلىاإعد د تا لضبط.اعنداةحدشدهاLockا" لةأمشن"،االاشُسمحابأياعملشغتاLock "التأمين"
ضبطامناجغنبا لمسةخدم.اكلا ألزر رامؤمنت.

مالحظةل 
Lockا" لةأمشن"ا-اإمغاةأمشناخفشفا)مناخاللاقغئمتاOSD(اأواةأمشناشدشدا) ضاطابغسةمر راعلىا

 لزرابجو رازرا لطغقتالمدةا10اثو ن(
Unlockا"إلاغءا لةأمشن"ا–اOnlyاإلاغءاةأمشناشدشدا) ضاطابغسةمر راعلىا لزرابجو رازرا لطغقتا

لمدةا10اثو ن(

 Reset Menu
 Settings 

"إعادة ضبط إعدادات 
القائمة"

أعداضبطاكلاإعد د تاOSDاعلىا لقشما لمضبوطتامسبًقغافيا لمصنع.
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 Other
 Settings

"إعدادات أخرى"

Button Sound 
"صوت الزر"

ةصدرا لشغشتاةنبشًهغاكلامرةاشةمافشهغاةحدشداخشغراجدشدامنا لقغئمت.اةقوماهذها لخغصشتابةمكشناأواةعطشلا
 لصوت.

DDC/CIابإمكغنشتاضبطامعلمغتا)DisplayاDataاChannel/CommandاInterface( DDC/CI
 لشغشتا) لسطوع،اةو زنا أللو ن،اإلخ(اعبرا لبر مجا لموجودةاعلىا لكمبشوةرالدشك.

وشمكنكاةعطشلاهذها لمشزةاعناطرشقاةحدشداDisableا"ةعطشل".
قمابةمكشناهذها لمشزةاللحصولاعلىاأفضلاخبرةاللمسةخدماو ألد ءا ألمثلالشغشةك.
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 LCD
 Conditioning

"مواءمة شاشة 
"LCD

شسغعداعلىاةقلشلا لحغالتا لبسشطتامنا الحةفغظابغلصورة.احسبادرجتا الحةفغظابغلصورة،اقداشسةارقا
 لبرنغمجابعضا لوقتاللعمل.اوشمكنكاةمكشناهذها لمشزةاعناطرشقاةحدشداEnableا"ةمكشن".

 Reset Other
 Settings 

"إعادة ضبط إعدادات 
أخرى"

إعغدةاضبطاكلا إلعد د تاةحتاقغئمتاOther Settingsا"إعد د تاأخرى"اعلىاقشما لضبطا لمسبقا
للمصنع.

 Factory Reset
"الضبط المسبق 

للمصنع"

عداضبطاكلاا إلعد د تاعلىا لقشما لمضبوطتامسبًقغافيا لمصنع.

 Personalize
"تشخيص"

شمكناللمسةخدمشنا خةشغرامشزةامنابشناPreset Modesا"أوضغعا لضبطا لمسبق"اأوا
Brightness/Contrastا" لسطوع/ لةبغشن"اأواInput Sourceا"مصدرا إلدخغل"اأوا
Aspect Ratioا"نسبتا لعرضاإلىا الرةفغع"اأواRotationا" السةد رة"اوةعششنهغاكمفةغحا

 خةصغر.

ةحةوياهذها لشغشتاعلىامشزةامضمنتاةعملاعلىامعغشرةا لسطوعاةلقغئشغًالةعوشضاةقغدما لمصبغح.مالحظةل 
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OSD رسائل تحذير
عنداةمكشنامشزةاDynamic Contrastا" لةبغشنا لدشنغمشكي"ا)فياأوضغعا لضبطا لمسبقاهذه:اGameا" للعبت"اأواMovieا

" لفشلم"(،اشةماةعطشلاضبطا لسطوعا لشدوي.

عندمغاالاةقوما لشغشتابدعماوضعادقتاوضوحامعشنت،افسوفاةرىا لرسغلتا لةغلشت:

شعنياذلكاأنا لشغشتاالاشمكنهغا لمز منتامعا إلشغرةا لةياةةلقغهغامنا لكمبشوةر.ار جعامو صفغتا لشغشتالمعرفتانطغقغتا لةردد تا
ا ألفقشتا)Horizontal(او لعمودشتا)Vertical(ا لةياشمكنا لةعغملامعهغابو سطتاهذها لشغشت.ا لوضعا لموصىابهاهو

ا1920ا×ا1080.

:DDC/CIسوفاةرىا لرسغلتا لةغلشتاقبلاةعطشلاوظشفتا
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عندمغاةدخلا لشغشتافياوضعاPower Saveا"ةوفشرا لطغقت"،اةظهرا لرسغلتا لةغلشت:

.OSDقمابةنششطا لكمبشوةراوإشقغظا لشغشتاللحصولاعلىاوصولاإلىا

إذ اضاطتاعلىاأيازراغشرازرا لطغقتافسوفاةظهراإحدىا لرسغئلا لةغلشتاوفًقغالإلدخغلا لمحدد:

 DP/ Mini DisplayPort/ )MHL(  HDMI إدخال

أو

إذ اةماةحدشداإدخغلاHDMIاا)MHL(اأواDisplayPortاMiniاأواDPاوةوصشلا لكغبلا لمقغبل،اشظهراأدنغهامربعاحو رامةحرك.
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أو

أو

أو

ر جعا سةكشغفا ألخطغءاوإصالحهغالمزشدامنا لمعلومغت.

ضبط الحد األقصى لدقة الوضوح
لضبطاأقصىادقتاللشغشت:

:Windows®اأوا8.1اWindows®اأوا8اWindows®فيانظغما لةشاشلا7ا

بغلنسبتالنظغما لةشاشلا8ا®Windowsاأوا8.1ا®Windows،احدداةجغنباسطحا لمكةباللةبدشلاإلىاسطحا لمكةبا. 1
 لكالسشكي.

 نقرابزرا لمغوسا ألشمنافوقاسطحا لمكةباو نقرافوقادقة الشاشة.. 2

 نقررافوقا لقغئمتا لمنسدلتالمسةوىادقتا لشغشتاوحددا1920 × 1080.. 3

 نقرافوقاموافق.. 4
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:Windows®فيا10ا

 نقرابزرا لمغوسا ألشمنافوقاإعدادات العرض.. 1

 نقرافوقاإعدادات العرض المتقدمة.. 2

 نقرافوقا لقغئمتا لمنسدلتاالدقةاوحددا1920 × 1080.. 3

 نقرافوقاتطبيق.. 4

إذ الماةشغهدا1920ا×ا1080اكخشغر،افقداشةعشناعلشكاةحدشثابرنغمجاةشاشلا لرسومغتا لخغصابك.اووفًقغاللكمبشوةرا لخغصابك،ا
أكملاأحدا إلجر ء تا لةغلشت:

:Dellإذ اكغنالدشكاكمبشوةراسطحامكةباأواكمبشوةرامحمولامناطر زا

• www.dell.com/support//لhttp،اأدخلاعالمتا لخدمتا لخغصتابك،اوقمابةنزشلاأحدثابرنغمجاةشاشلالبطغقتا	
 لرسومغتا لخغصتابك.

إذ اكنتاةسةخدماكمبشوةرالشسامناطر زاDellا)سطحامكةباأوامحمول(:

•  نةقلاإلىاموقعا لدعماللكمبشوةرا لخغصابكاوقمابةنزشلاأحدثابر مجاةشاشلا لرسومغت.	

•  نةقلاإلىا لموقعا إللكةرونيالبطغقتا لرسومغتاوقمابةنزشلاأحدثابر مجاةشاشلا لرسومغت.	

استخدام وظائف اإلمالة والدوران المحوري والتمديد العمودي
وهذ اقغبلاللةطبشقاعلىا لشغشتا لةيابهغاحغمل.اعنداشر ءاأياحغملاآخر،ابرجغءا لرجوعاإلىادلشلاإعد دا لحغملامالحظةل 

 لمنغسباللحصولاعلىاةعلشمغتا إلعد د.

اإلمالة، الدوران المحوري
بغسةخد ما لحغملا لمةصلابغلشغشت،اشمكنكاإمغلتاوإد رةا لشغشتاللحصولاعلىاز وشتا لمشغهدةا ألكثرار حت.

شةمافصلا لحغملاعنداشحنا لشغشتامنا لمصنع.مالحظةل 
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التمديد العمودي
شةمددا لحغملابشكلاعمودياوصواًلاإلىا130امم.اشوضحا لرسما لموجوداأدنغهاطرشقتاةمدشدا لحغملابشكلامالحظةل 

عمودي.

تدوير الشاشة
قبلاةدوشرا لشغشت،اشةعشناةمدشداشغشةكارأسشغًابغلكغملا) لةمدشدا لعمودي(اوإمغلةهغابغلكغملاألعلىالةجنباخبطا لحغفتا لسفلشتاللشغشت.
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اتجاه عقارب الساعة تدوير في 

الساعة عقارب  التدوير عكس 
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)180°( الكمية  عكس 
لعكسا لكمشتا)°180(،اأزلا لحغملاو سةخدماحلا لةعلشقاعلىا لحغئطا) خةشغري(.مالحظةل 

السةخد ماوظشفتاRotationاDisplayا"ةدوشرا لشغشت"ا)منظراأفقيامقغبلارأسي(امطلوبابرنغمجاةشاشلامالحظةل 
امحدثاللرسومغتالكمبشوةراDellاغشرا لمرفقامعاهذها لشغشت.الةنزشلابرنغمجا لرسومغت،ا نةقلاإلى

اwww.dell.com/supportاو نظرا لقسماDownloadابخصوصاVideo Driversاللحصولاعلىاآخرا
ةحدشثغتابرنغمجا لةشاشل.

عندمغاةكونافياوضع منظر رأسي،اشمكنكاةجربتاإجر ءاةنزشلادرجتافيا لةطبشقغتا لملشئتابغلرسومغتا)ألعغبامالحظةل 
ثالثشتا ألبعغد،اإلخ.(

إعداد الشاشة المزدوج
 لقدرةاعلىا لةدوشرا°90افيا ةجغهاعقغربا لسغعت،او°90اعكسا ةجغهاعقغربا لسغعت،اوعكسا لكمشتا)°180(اشؤدياإلىاةمكشنا

 لحدودا ألرفعامناكلاشغشتالشةماوضعهغابجو راجنبهغا لبعضالضمغنا لحصولاعلىاأقلافجوةابشناصورا لعرض.ا

إعد دا لشغشتا لمزدوجا لموصىابه:

إلى جنب( أفقي )جنباً 
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)أعلى-أسفل( أفقي 

مدعمامناحلا لةعلشقاعلىا
 لحغئطا) خةشغري(

رأسي
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ضبط إعدادات شاشة التدوير لنظامك
بعداةدوشراشغشةك،اشةعشناعلشكاإكمغلا إلجر ءاأدنغهالضبطاإعد د تاشغشتا لةدوشرالنظغمك.

إذ اكنتاةسةخدما لشغشتامعاكمبشوةراغشراDell،اشةعشناعلشكا النةقغلاإلىاموقعا لوشبا لخغصاببرنغمجاةشاشلامالحظةل 
 لرسومغتاأواموقعا لوشبا لخغصابغلشركتا لمصنعتاللكمبشوةراللحصولاعلىامعلومغتاعناةدوشرا" لمحةوشغت"اعلىا

شغشةك.

لضبطاإعد د تاشغشتا لةدوشر:

 نقرابزرا لمغوسا ألشمنافوقاسطحا لمكةباو نقرافوقاPropertiesا"خصغئص".. 1

حدداعالمتاةبوشباSettingsا"إعد د ت"او نقرافوقازراAdvancedا"مةقدم".. 2

إذ اكغنالدشكابطغقتارسومغتاATI،احدداعالمتا لةبوشباRotationا"ةدوشر"او ضبطا لةدوشرا لمفضل.. 3

إذ اكغنالدشكابطغقتارسومغتاnVidia،ا نقرافوقاعالمتا لةبوشباnVidia،افيا لعمودا ألشسراوحدداNVRotate،اثماحددا. 4
 لةدوشرا لمفضل.

إذ اكغنالدشكابطغقتارسومغتا®Intel،احدداعالمتاةبوشبا لرسومغتاIntel،ا نقرافوقاGraphic Propertiesا. 5
"خصغئصا لرسومغت"،احدداعالمتا لةبوشباRotationا"ةدوشر"،اثما ضبطا لةدوشرا لمفضلالدشك.

إذ الماةرىاخشغرا لةدوشراأواكغناالاشعملابشكلاصحشح،ا نةقلاإلىاموقعا لوشباwww.dell.com/supportامالحظةل 
وقمابةنزشلاأحدثابرنغمجاةشاشلالبطغقتا لرسومغتا لخغصتابك.
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استخدام قاعدة الشحن الالسلكي
ةةشحالكاقغعدةاحغملا لشغشتاشحناجهغزامحمولاأواهغةفاذكيامعةمداا)WPC(اQiا/PMAاالسلكشغ.المزشدامنا لمعلومغتاحولا

امعغششرا لشحنا لالسلكشتاو ألجهزةا لمعةمدة،ا نظر:اhttp://www.wirelesspowerconsortium.comاوا
http://www.merger.powermatters.org

إعداد وظيفة الشحن الالسلكي
 السةعد دافياOSDا)مناخاللاEnergy Settingsا"إعد د تا لطغقت"(اقبلا سةخد ماوظشفتا لشحنامالحظةل 
 لالسلكي.

قمابةوصشلاكغبلاUSBا لمصارابغلد خلابمنفذادفقاألسفلاUSBابغلشغشتاومنفذاUSBا لمصارابحغملا لشحنا لالسلكي.اشضيءا
LEDا ألبشضالمدةا3اثو ن،اثماشنطفئالشششراإلىاةمكشناوظشفتا لشحنا لالسلكشت.

إلشقغفاوظشفتا لشحنا لالسلكي،ا فصلاكغبلاUSBا لمصارالحغملا لشحنا لالسلكيامنامنفذادفقاألسفلاUSBابغلشغشت.
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شحن الهاتف المحمول الخاص بك السلكيا
لشحنا لهغةفا لمحمولاالسلكشغ:

 قرأا لوثغئقا لمرفقتامعاجهغزا لمحمولاللحصولاعلىامعلومغتاحولاكشفشتا سةخد ماوظشفتا لشحنا لالسلكشت. 1

ةأكدامناأنامنطقتا لشحنا لخغصتابقغعدةا لشحنا لالسلكياخغلشتامناأياشيءاشعةرضهغ،اثماوضعاجهغزا لهغةفا لنقغلا. 2
 لخغصابكافياوسطامنطقتا لشحن

عندمغاشةماوضعا لجهغزابشكلاصحشحاعلىامنطقتا لشحن،اشةحولاLEDا ألبشضامششر اإلىاأنا لجهغزاقشدا لشحن.. 3

عندمغاشةماشحنا لبطغرشتامنا لجهغزابغلكغمل.ا)عغدةا<%98(،اشنطفئاLEDا ألبشض.. 4
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تجنب شحن جهاز  )PMA/ Qi )WPC غير معتمد، أو وضع شيء في منطقة الشحن الالسلكية. إذا كنت تحذيرل 
تستخدم غطاء شحن السلكي  )PMA/ Qi )WPC معتمد للهاتف المحمول، تجنب وضع الغطاء في منطقة الشحن دون 

وضع جهاز المحمول فيه.
ال تضع أي وسائط تخزين ممغنطة )مثل األقراص المرنة أو بطاقات االئتمان( بالقرب من منطقة الشحن. حيث تحذيرل 

يمكن أن يؤدي ذلك إلى مسح البيانات على الوسائط.

شةوقفا لوقتا لمسةارقالشحنا لهغةفا لمحمولاكلشغاعلىاعمرابطغرشتا لجهغزا/اقدرةهغاوكفغءةا لشحن.مالحظةل 

لةجنباأياةدخلاأثنغءاشحنا لجهغز،اةجنباوضعاأياشيءاحولا لجهغزاومنطقتا لشحن.مالحظةل 

ومنا لطبشعياأناةسخناقغعدةاحغملا لشحناو لجهغزا لمحمولاأثنغءا لشحن.مالحظةل 

وسشةماإشقغفاةشاشلاوظشفتا لشحنا لالسلكياإذ اةوقفاةشاشلاطغقتا لشغشت.مالحظةل 

وضع LED حالة الشحن
شصفا لجدولا لةغليا لحغلتابأناLEDاشششراإلى:

LED األنشطةمؤشر
ةماةمكشنا لشحنا لالسلكي.شظهراLEDا ألبشضالمدةا3اثو ن،اثماشةوقف.

الاششحن.الاشةماةشاشلاLEDاعنداوضعا لجهغزافيامنطقتا لشحن.

 لشحن.LEDا ألبشض

بطغرشتا لجهغزامشحونتابشكلاكغمل.شنطفئاLEDا ألبشض

شظهراأنابطغرشتاجهغزكامشحونتابغلكغملاوبغلفعلاقداةرغبافياشظهراLEDا ألبشضالمدةا2اثو ن،اثماشةوقف.
إز لةهامنامنطقتا لشحن.



60  |  ةشاشلا لشغشت



االصإا  اطخأاا فاشكتسا  |  61

استكشاف األخطاء وإصالحها4

قبل البدا في أي اجرااات في هذا القام، البع لعليمات الاكمة.تحريذح 

اختباذ راتي
لففر إاإلك ميزة االخلبار الذالي فاللي لليح لك اللتقق من عمل إاإلك على نتف شتيح. اذا صانت إاإلك فجساز الصمبيفلر 

الخاص بك ملشلين فلصن اللزال الإاإة مظلمة، قم بلإغيل االخلبار الذالي للإاإة عن أريق اجراا الخأفات اللالية:

قم بإيقا  لإغيل الصمبيفلر الخاص بك فالإاإة.. 1

افشل صابل الفيديف من الجزا الخلفي من الصمبيفلر. لضمان التشفل على عملية اخلبار ذالي شتيتة، قم بنزع صل الصابكت . 2
الرقمية من الجزا الخلفي من الصمبيفلر.

قم بلإغيل الإاإة.. 3

ينبغي أن يظسر مربع التفار الملنقل على الإاإة )على خلفية افداا( اذا لم للمصن الإاإة من اإلتااس بإإارة الفيديف فالعمل بإصل 
شتيح. فأثناا العمل في فضع االخلبار الذالي، لظل لمبة LED الخاشة بالأاقة بيضاا. عكفة على ذلك، فففًقا لإلدخال المتدد، 

اف  يالمر أتد مربعات التفار المفضتة أدناه في اللمرير عبر الإاإة.

أف
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أف

أف

يظسر هذا المربع أيًضا أثناا اللإغيل العادي للنظام في تالة انفشال أف لل  صابل الفيديف.. 4

قم بإغكق الإاإة فأعد لفشيل صابل الفيديف؛ ثم قم بلإغيل صل من الصمبيفلر فالإاإة.. 5

اذا ظلت الإاإة فارغة بعد لنفيذ اإلجراا الاابق، فلتقق من عنشر لتصم الفيديف فالصمبيفلر، طن الإاإة لعمل بإصل اليم في هذه 
التالة.

تشخيصات مضمنة
لإلمل الإاإة على أداة لإخيص مضمنة لااعدك في لتديد ما اذا صان عيب الإاإة الذي لفاجسه نالًجا عن مإصلة داخلية في الإاإة 

أف في الصمبيفلر أف بأاقة الفيديف.

ال يمصنك لإغيل اللإخيشات المضمنة اال عندما يصفن صابل الفيديف مفشفاًل فالإاإة في فضع االخلبار الذالي.مالححةح 
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للإغيل اللإخيشات المضمنة:

لأصد من نظافة الإاإة )ال لفجد دقائق غبار على اأح الإاإة(.. 1

افشل صابل )صابكت( الفيديف من الجزا الخلفي من الصمبيفلر أف الإاإة. لدخل الإاإة بعد ذلك في فضع االخلبار الذالي.. 2

اضغأ باالمرار على الزذ 1 ف الزذ 4 على اللفتة اطمامية باللزامن لمدة 2 ثانية. لظسر إاإة رمادية اللفن.. 3

افتص الإاإة بعناية بتًثا عن عيفب.. 4

اضغأ على  الزذ 4 على اللفتة الجانبية مرة أخرى. يلغير لفن الإاإة الى اطتمر.. 5

افتص العرض بتًثا عن عيفب.. 6

صّرر الخأفلين رقم 5 ف6 لفتص العرض في الإاإات الملفنة باللفن اطخضر فاطزرق فاطافد فاطبيض فإاإات . 7
النشفص.

يصلمل االخلبار عندما لظسر إاإة النشفص. للخرفج، اضغأ على الزذ 4 مرة أخرى.

اذا لم لصلإ  أي عيفب في الإاإة أثناا االخدام أداة اللإخيص المضمنة، يعني ذلك أن الإاإة لعمل بإصل اليم. لتقق من بأاقة 
الفيديف فالصمبيفلر.

مشكالت شائعة
يتلفي الجدفل اللالي على معلفمات عامة عن مإصكت الإاإة الإائعة اللي قد لفاجسسا فالتلفل الممصنة:

الحلول المحتملةما تواجههاألعذاض الشائعة
ال يفجد فيديف/لمبة 

LED الخاص بالأاقة 
مأفأة

•ال لفجد شفرة لأصد من أن صابل الفيديف الذي يفشل الإاإة بالصمبيفلر ملشل بإصل شتيح فمتصم.	
• لأصد من أن خرج الأاقة يعمل بإصل اليم باالخدام أي جساز صسربائي آخر.	
• لأصد من انضغاأ زر الأاقة بالصامل.	
• لأصد من لتديد مشدر اإلدخال الشتيح عبر قائمة لتديد Input Source "مشدر 	

اإلدخال".
ال يفجد فيديف/لمبة 

LED الخاص بالأاقة 
مضيئة

ال لفجد شفرة أف شفرة 
بك اأفع

• 	.OSD قم بزيادة عناشر لتصم الاأفع فاللباين عبر قائمة
• قم بإجراا الفتص بميزة االخلبار الذالي للإاإة.	
• لتقق من فجفد أانان منثنية أف مصافرة في مفشل صابل الفيديف.	
• قم بلإغيل اللإخيشات المضمنة.	
• لأصد من لتديد مشدر اإلدخال الشتيح عبر قائمة لتديد Input Source "مشدر 	

اإلدخال".
الشفرة مإفإة أف لرصيز ضعي 

ضبابية أف فهمية
• لخلص من صابكت لمديد الفيديف.	
• أعد ضبأ الإاإة على اعدادات المشنع.	
• قم بلغيير دقة فضفح الفيديف الى نابة العرض الى االرلفاع الشتيتة.	

شفرة ممفجة أف ترصة اهلزاز/ارلعاش الفيديف
دقيقة

• أعد ضبأ الإاإة على اعدادات المشنع.	
• لتقق من العفامل البيئية.	
• قم بلغيير مصان الإاإة فقم بإجراا االخلبار في تجرة مخللفة.	

لإلمل إاإة LCD على بصاكت ناقشة
بقع

• لإغيل فايقا  لإغيل الأاقة.	
• 	.LCD البصال الملفق  بإصل دائم يُعلبر عيًبا أبيعًيا قد يتدث في لقنية
•  لمزيد من المعلفمات عن جفدة إاإات Dell فايااة البصال، قم بزيارة مفقع 	

 Dell( Dell Support دعم(: 
.httpح//www.dell.com/support/monitors
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لإلمل إاإة LCD على بصاكت ثابلة فمللشقة
بقع ااأعة

• لإغيل فايقا  لإغيل الأاقة.	
• 	.LCD البصال الملفق  بإصل دائم يُعلبر عيًبا أبيعًيا قد يتدث في لقنية
•  لمزيد من المعلفمات عن جفدة إاإات Dell فايااة البصال، قم بزيارة مفقع 	

 Dell( Dell Support دعم(: 
.httpح//www.dell.com/support/monitors

الشفرة باهلة جًدا أف مإصكت الاأفع
ااأعة جًدا

• أعد ضبأ الإاإة على اعدادات المشنع.	
• 	.OSD اضبأ عناشر لتصم الاأفع فاللباين عبر قائمة

عدم لفايأ الإاإة بإصل لإفيه هنداي
شتيح

• أعد ضبأ الإاإة على اعدادات المشنع.	
• 	.OSD اضبأ عناشر اللتصم اطفقية فالرأاية عبر قائمة

لإلمل الإاإة على خأ خأفأ أفقية/عمفدية
فاتد أف أصثر

• أعد ضبأ الإاإة على اعدادات المشنع.	
• قم بإجراا الفتص بميزة االخلبار الذالي للإاإة فتدد ما اذا صانت الخأفأ مفجفدة أيًضا 	

في فضع االخلبار الذالي.
• لتقق من فجفد أانان منثنية أف مصافرة في مفشل صابل الفيديف.	
• قم بلإغيل اللإخيشات المضمنة.	

الإاإة ممزفجة أف لبدف مإصكت المزامنة
مإققة

• أعد ضبأ الإاإة على اعدادات المشنع.	
• قم بإجراا الفتص بميزة االخلبار الذالي للإاإة للتديد ما اذا صانت الإاإة الممزفجة 	

لظسر في فضع االخلبار الذالي.
• لتقق من فجفد أانان منثنية أف مصافرة في مفشل صابل الفيديف.	
• أعد لإغيل الصمبيفلر في الوضع اآلمن.	

المإصكت الملعلقة 
بالاكمة

عكمات مرئية للدخان أف 
الإرر

• ال لقم بإجراا أي خأفات الالصإا  اطخأاا فاشكتسا.	
• الشل بإرصة Dell على الففر.	

للعأل الإاإة في اللإغيل مإصكت ملقأعة
فاإلغكق

• لأصد من أن صابل الفيديف الذي يفشل الإاإة بالصمبيفلر ملشل بإصل شتيح فمتصم.	
• أعد ضبأ الإاإة على اعدادات المشنع.	
• قم بإجراا الفتص بميزة االخلبار الذالي للإاإة للتديد ما اذا صانت المإصلة الملقأعة 	

لتدث في فضع االخلبار الذالي.

•الشفرة ينقشسا لفنلفن ناقص قم بإجراا الفتص بميزة االخلبار الذالي للإاإة.	
• لأصد من أن صابل الفيديف الذي يفشل الإاإة بالصمبيفلر ملشل بإصل شتيح فمتصم.	
• لتقق من فجفد أانان منثنية أف مصافرة في مفشل صابل الفيديف.	

•لفن الشفرة ليس جيًدالفن خاأئ 	 Color Settings أفضاع الضبأ المابق" في" Preset Modes تافل لجربة
 Color Settings OSD في R/G/B اعدادات اللفن". اضبأ قيمة" OSD

"اعدادات اللفن".
•  قم بلغيير Input Color Format "لنايق لفن اإلدخال" الى RGB أف 	

YPbPr في Color Settings OSD "اعدادات اللفن".
• قم بلإغيل اللإخيشات المضمنة.	

بقاا الشفرة من شفرة 
ثابلة ملرفصة على 
الإاإة لفلرة أفيلة

ظسفر ظل خافت للشفرة 
الثابلة المعرفضة على 

الإاإة

• االخدم ميزة Power Management )ادارة الأاقة( إلغكق الإاإة في صل 	
اطفقات اللي ال لُالخدم فيسا )لمزيد من المعلفمات، راجع أنماأ ادارة الأاقة(.

• فصبديل، االخدم إاإة لفق  للغير ديناميصًيا.	
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مشكالت خاصة بالمنتج

الحلول المحتملةما تواجههاألعذاض الخاصة
شفرة الإاإة شغيرة 

للغاية
يلم لفايأ الشفرة على 
الإاإة، فلصنسا ال لمأل 
مااتة العرض بأصملسا

•  افتص اعداد Aspect Ratio "نابة العرض الى االرلفاع" في 	
Display Settings OSD "اعدادات العرض".

• أعد ضبأ الإاإة على اعدادات المشنع.	

ال يمصن ضبأ الإاإة 
باالخدام اطزرار 
المفجفدة باللفتة 

اطمامية

 OSD ال لظسر قائمة
على الإاإة

• قم بإغكق الإاإة ففشل الك الأاقة ثم قم بلفشيله فلإغيل الإاإة مرة أخرى.	
• لتقق مما اذا صانت قائمة OSD مقفلة. اذا صانت اإلجابة نعم، اضغأ باالمرار على الزر 	

 Lock المفجفد بجفار زر الأاقة لمدة 10 ثفان إللغاا القفل )لمزيد من المعلفمات، انظر
"اللأمين"(.

ال لفجد اإارة ادخال 
عند الضغأ على 

عناشر اللتصم الخاشة 
بالمالخدم

ال لفجد شفرة، لمبة 
LED بيضاا

• افتص مشدر اإلإارة. لتقق من أن الصمبيفلر ليس في فضع لففير الأاقة عن أريق 	
لتريك المافس أف الضغأ على أي مفلاح بلفتة المفاليح.

• لأصد مما اذا صان صابل اإلإارة مفشًك بإصل اليم. أعد لفشيل صابل اإلإارة اذا لزم 	
اطمر.

• أعد ضبأ الصمبيفلر أف مإغل الفيديف.	

الشفرة لن لمأل الإاإة 
بأصملسا

ال يمصن للشفرة ملا 
ارلفاع أف عرض الإاإة

• نظراً لفجفد لنايقات فيديف مخللفة )نابة اطبعاد( لـ DVD، فقد لعمل الإاإة في فضع 	
إاإة ممللئة.

• قم بلإغيل اللإخيشات المضمنة.	

)USB( مشكالت خاصة بالناقل التسلسلي العالمي

الحلول المحتملةما تواجههاألعذاض الخاصة
أجسزة USB الأرفية ال فاجسة USB ال لعمل

لعمل
• لتقق من لإغيل الإاإة.	
• أعد لفشيل صابل الدفق طعلى بجساز الصمبيفلر.	
• أعد لفشيل أجسزة USB الأرفية )مفشل الدفق طافل(.	
• قم بإيقا  الإاإة ثم لإغيلسا مرة أخرى.	
• أعد لمسيد الصمبيفلر.	
• للألب بعض أجسزة USB مثل HDD المتمفل الخارجي لفاجد ليار صسربائي أعلى؛ قم 	

بلفشيل الجساز مباإرة بنظام الصمبيفلر.
 USB 3.0 فاجسة
عالية الارعة لعمل 

ببأا

 USB 3.0 أجسزة
الأرفية لعمل ببأا أف ال 

لعمل على اإلأكق

• 	.USB 3.0 لأصد من أن الصمبيفلر مزفد بإمصانية
•  لتلفي بعض أجسزة الصمبيفلر على صل من منفذي USB 3.0، ف USB 2.0 ف 	

USB 1.1. لأصد من االخدام منفذ USB الشتيح.
• أعد لفشيل صابل الدفق طعلى بجساز الصمبيفلر.	
• أعد لفشيل أجسزة USB الأرفية )مفشل الدفق طافل(.	
• أعد لمسيد الصمبيفلر.	
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)MHL( مشكالت الذابط عالي الدقة المتنقل

الحلول المحتملةما تواجههاألعذاض الخاصة
لعذر رؤية شفرة جساز فاجسة MHL ال لعمل

MHL المعرفضة على 
الإاإة

• 	.MHL فجساز MHL لأصد من اعلماد صابل
• لأصد أن جساز MHL قيد اللإغيل.	
• لأصد أن جساز MHL ليس في فضع االالعداد.	
• لأصد أن الشال صابل MHL الرئياي مقابل لمشدر اإلدخال المتدد في قائمة OSD، أي 	

.HDMI )MHL( 2أف HDMI )MHL( 1
• انلظر لمدة 30 ثانية بعد لفشيل صابل MHL تيث لتلاج بعض أجسزة MHL الى فقلا 	

انلعاش أأفل.

مشكالت الشحن الالسلكي

الحلول المحتملةما تواجههاألعذاض الخاصة
الإتن الكالصي ال 

يعمل
•ال يإتن بالسال  المتمفل لأصد أن فظيفة الإتن الكالصية بالسال  المتمفل لعمل بإصل شتيح، فأن هذا الجساز 	

يلم فضعسا بإصل شتيح في فاأ منأقة الإتن.
• لأصد من عدم فجد أي إيا آخر بين السال  المتمفل فمنأقة الإتن.	
• لأصد من االخدام صبل USB المشغر المدمج للفشيل الإاإة فتامل الإتن الكالصية.	
• قد ال يعمل الإتن الكالصي بالقرب من اطجسزة اللي لنبعث منسا أاقة صسرفمغناأياية 	

قفية )مثل فرن الميصرففي  أف جساز الالصي(. قم بإيقا  هذه اطجسزة فتافل مرة 
أخرى.
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الفهرس5

 عليماتتالسالمة :ريرحت

اس خدامتأدواتتال :كم،تعملياتتالضبط،تأوتاإلجراءاتتغيرتالمركورةتفيتهراتالمس ندتقدتين جتعنهتال عرضت :ريرحت
لصدمة،تمخاطرتكهربية،تو/أوتمخاطرتميكانيكية.

رلحصول على معلومات حول تعليمات سرسالمة، سنظل دليل معلومات املنتج.

إخطاراتتلجنةتاال صاالتتالفيدراليةت)FCC(ت)الوالياتتالم :دةتفقط(تومعلوماتت
 نظيميةتأخرى

رالطالع على إخطالست رجنة سالتصاالت سرهيدلسرية )FCC( وسرمعلومات سرتنظيمية سألخلى، سنظل موقع سرويب سرخاص بارتوسفق 
.www.dell.com/regulatory_compliance سرتنظيمي سرموجود على سرعنوسن سرتاري

Dellاال صالتبشركةت
بالنسبةتللعمالءتمنتداخلتالوالياتتالم :دة،تا صلتعلىترقمتWWW-DELL-800تت)800-999-3355(.

إذس رم يكن رديك ستصال إنتلنت نشط، يمكنك سرعثول على معلومات سالتصال على فاتولة سرشلسء سرخاصة بك، مال:ظةحت
.Dell قسيمة سرتعبئة، سرهاتولة، أو دريل منتجات

 وفرتشركةتDellتالعديدتمنتخياراتتالدعمتوالخدمةتال يت ع مدتعلىتالويبتوكرلكتالها ف.تيخ لفتال وفرت:سبتالدولةتوالمن ج،ت
وقدتالت  وفرتبعضتالخدماتتفيتمنطق ك.ت

لل:صولتعلىتم: وىتدعمتالشاشةتعبرتاإلن رنتح

1 ..www.dell.com/support/monitors تهضل بزيالة موقع سرويب

لال صالتبشركةتDellتبخصوصتمشاكلت  علقتبالمبيعات،تالدعمتالفني،تأوتبخدمةتالعمالءح

1 ..www.dell.com/support تهضل بزيالة موقع سرويب

تحقق من دورتك أو منطقتك في سرقائمة سرمنسدرة Country/RegionتAتChoose "سختيال دورة/منطقة" سرموجودة . 2
بارجزء سرسهلي من سرصهحة.

سنقل فوق UsتContact "ستصل بنا" على سرجزء سأليسل من سرصهحة.. 3

حدد لسبط سرخدمة أو سردعم سرمناسب حسب سحتياجك.. 4

سختل طليقة سالتصال بشلكة Dell سرمناسبة بارنسبة رك.. 5

http://www.dell.com/regulatory_compliance
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إعدادتالشاشة

إعدادتمس وىتدقةتالشاشة
رلحصول على أفضل أدسء رلشاشة مع أنظمة تشغيل ®Microsoft® Windows، سضبط دقة سرشاشة على 1920 × 1080تبكسلت

عنتطريقت نفيرتالخطواتتال اليةح

:Windows® 8.1 أو Windows® 8 أو Windows® 7 في نظام سرتشغيل

بارنسبة رنظام سرتشغيل Windows® 8 أو Windows® 8.1، حدد تجانب سطح سرمكتب رلتبديل إرى سطح سرمكتب . 1
سركالسيكي.

سنقل بزل سرماوا سأليمن فوق سطح سرمكتب وسنقل فوق دقةتالشاشة.. 2

سنقلل فوق سرقائمة سرمنسدرة رمستوى دقة سرشاشة وحدد 1920 × 1080.. 3

سنقل فوق موافق.. 4

:Windows® 10 في

سنقل بزل سرماوا سأليمن فوق إعداداتتالعرض.. 1

سنقل فوق إعداداتتالعرضتالم قدمة.. 2

سنقل فوق سرقائمة سرمنسدرة الدقة وحدد 1920 × 1080.. 3

سنقل فوق  طبيق.. 4

إذس رم تشاهد مستوى سردقة سرموصى به كخيال، فقد يتعين عليك تحديث بلنامج تشغيل سرلسومات سرخاص بك. يُلجى سختيال سرسيناليو 
سرتاري سرذي يصف نظام سركمبيوتل سرذي تستخدمه على أفضل وجه، وستبع سرخطوست سرتارية:

إراتكانتلديكتسطحتمك بتمنت™Dellتأوتكمبيو رتم:مولتمنت™Dellتمعتإمكانيةتوصولتإلىت
اإلن رنت

www.dell.com/support، أدخل عالمة سرخدمة سرخاصة بك، وقم بتنزيل أحدث بلنامج تشغيل ربطاقة سرلسومات . 1
سرخاصة بك.

بعد تثبيت بلسمج سرتشغيل رمحول سرلسومات، حاول ضبط سردقة على 1920 × 1080 ملة أخلى.. 2

إذس رم يكن بمقدولك ضبط سردقة على 1920 × 1080، بلجاء سالتصال بشلكة  ™Dell  رالستهسال عن محول مال:ظةحت
سرلسومات سرذي يدعم مستويات سردقة هذه.

Dell™إراتلمتيكنتلديكتسطحتمك ب،تأوتكمبيو رتم:مولتأوتبطاقةترسوماتتمنت
:Windows® 8.1 أو Windows® 8 أو Windows® 7 في نظام سرتشغيل

بارنسبة رنظام سرتشغيل Windows® 8 أو Windows® 8.1، حدد تجانب سطح سرمكتب رلتبديل إرى سطح سرمكتب . 1
سركالسيكي.

سنقل بزل سرماوا سأليمن فوق سطح سرمكتب وسنقل فوق  شخيص.. 2

سنقل فوق  غييرتإعداداتتشاشةتالعرض.. 3

سنقل فوق إعداداتتم قدمة.. 4



سرهفلا  |  69

تعلف على مولد أدسة سرتحكم في سرلسومات سرخاصة بك من سروصف سرموجود بأعلى سرنافذة )مثل NVIDIA، وATI، و. 5
Intel إرخ.(.

 سلجع إرى موقع ويب موفل بطاقة سرلسومات رلحصول على بلنامج تشغيل محدث )على سبيل سرمثال، . 6
.)http://www.NVIDIA.com أو http://www.ATI.com

بعد تثبيت بلسمج سرتشغيل رمحول سرلسومات، حاول ضبط سردقة على 1920 × 1080 ملة أخلى.. 7

:Windows® 10 في

سنقل بزل سرماوا سأليمن فوق إعداداتتالعرض.. 1

سنقل فوق إعداداتتالعرضتالم قدمة.. 2

سنقل فوق سرقائمة سرمنسدرة الدقة وحدد 1920 × 1080.. 3

تعلف على مولد أدسة سرتحكم في سرلسومات سرخاصة بك من سروصف سرموجود بأعلى سرنافذة )مثل NVIDIA، وATI، و. 4
Intel إرخ.(.

 سلجع إرى موقع ويب موفل بطاقة سرلسومات رلحصول على بلنامج تشغيل محدث )على سبيل سرمثال، . 5
.)http://www.NVIDIA.com أو http://www.ATI.com

بعد تثبيت بلسمج سرتشغيل رمحول سرلسومات، حاول ضبط سردقة على 1920 × 1080 ملة أخلى.. 6

إذس رم يكن بمقدولك ضبط سردقة سرموصى بفا، بلجاء سالتصال بارشلكة سرمصنعة رلكمبيوتل سرخاص بك أو ملسعاة مال:ظةحت
شلسء محول لسومات يدعم دقة سرهيديو.

http://www.NVIDIA.com
http://www.ATI.com
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