
Dell™ U3014 شاشة لوحية مسطحة

دليل امستخدم

العرض عى 2560 × 1600 )الحد اأقى( ضبط دقة 

الواردة ي هذه الوثيقة عرضًة للتغير دون سابق إخطار. امعلومات 

.Dell Inc 2013© جميع الحقوق محفوظة

.Dell Inc منع منًعا باتًا نسخ هذه امواد بأية وسيلة كانت دون الحصول عى إذن كتاي من ركة

الوايات امتحدة أو الدول لركة Intel Corporation ي  اأخرى، وأن Intel هي عامة مسجلة  الوايات امتحدة أو الدول  لركة Microsoft Corporation ي  شعارات أو عامات مسجلة  شعارات  Microsoft وWindows هي إما  Dell؛ ي حن أن كاً من   Inc لركة عامتن تجاريتن   DELL وشعار Dell العامات التجارية امستخدمة ي هذه الوثيقة: تُعد

Dell باستيفاء هذا امنتج لكافة توجيهات ENERGY STAR امعنية بتوفر الطاقة.  Inc أقرت ركة  ،ENERGY STAR اأمريكية. من منطلق كونها أحد ركاء بركة Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR عامة تجارية مسجلة لوكالة حاية البيئة  اأخرى، وأن ATI عامة تجارية خاصة 

لإشارة إى الكيانات التي تحمل العامات واأساء أو امنتجات الخاصة بتلك الكيانات. وتخي ركة Dell Inc مسؤوليتها عن أية منفعة تتعلق ملكية العامات واأساء التجارية بخاف تلك التي تعود ملكيتها إليها. قد تُستخدم العامات واأساء التجارية اأخرى ي هذه الوثيقة 

U3014t طراز

A01 يناير 2013 النسخة امنقحة



Dell™ U3014 دليل استخدام الشاشة اللوحية امسطحة

تعرف عى الشاشة

إعداد الشاشة

تشغيل الشاشة 

اأعطال وإصاحها استكشاف 

املحق

اماحظات، والتنبيهات، والتحذيرات

ماحظة: تشر اماحظة إى معلومات مفيدة تساعدك ي استخدام جهاز الكمبيوتر امتوافر لديك عى نحو أفضل.

اأجهزة التي لديك للتلف أو فقد البيانات ويرشدك إى كيفية تاي مثل هذه امشكات. أرار محتملة قد تؤدي إى تعرض  تنبيه:يشر التنبيه إى وجود 

أرار للممتلكات أو تعرض اأشخاص لإصابة, أو الوفاة. تحذير: يشر التحذير إى احتالية حدوث 

الواردة ي هذه الوثيقة عرضًة للتغير دون سابق إخطار. امعلومات 

.Dell Inc 2013© جميع الحقوق محفوظة

.Dell Inc منع منًعا باتًا نسخ هذه امواد بأية وسيلة كانت دون الحصول عى إذن كتاي من ركة

الوايات لركة Intel Corporation ي  الوايات امتحدة أو الدول اأخرى، وأن Intel هي عامة مسجلة  لركة Microsoft Corporation ي  لركة Dell Inc؛ ي حن أن كاً من شعارات  Microsoft و Windows هي إما شعارات أو عامات مسجلة  العامات التجارية امستخدمة ي هذه الوثيقة: تُعد Dell وشعار DELL عامتن تجاريتن 

؛ أما ENERGY STAR فهي عامة تجارية مسجلة لوكالة حاية البيئة اأمريكية. من منطلق كونها أحد ركاء ENERGY STAR، أقرت ركة Dell Inc باستيفاء هذا امنتج لكافة توجيهات ENERGY STAR امعنية بتوفر الطاقة. .Advanced Micro Devices, Inc عامة تجارية خاصة بركة ATI اأخرى، وأن امتحدة أو الدول 

لإشارة إى الكيانات التي تحمل العامات واأساء أو امنتجات الخاصة بتلك الكيانات. وتخي ركة Dell Inc مسؤوليتها عن أية منفعة تتعلق ملكية العامات واأساء التجارية بخاف تلك التي تعود ملكيتها إليها. قد تُستخدم العامات واأساء التجارية اأخرى ي هذه الوثيقة 

U3014t طراز

A01 يناير 2013 النسخة امنقحة



رجوع إى صفحة امحتويات

إعداد الشاشة
Dell™ U3014 شاشة لوحية مسطحة

العرض عى 2560 × 1600 )الحد اأقى( ضبط دقة 

العرض عى 2560 × 1600 بكسل، وذلك باتباع الخطوات التالية: للحصول عى أفضل أداء ممكن للشاشة مع أنظمة تشغيل ®Microsoft® Windows اضبط دقة 

:Window s® 8 أو Window s® 7 أو ®Window s Vista ي نظام التشغيل

1. ابالنسبة لنظام التشغيل Window s® 8 فقط, حدد خيار مربعات سطح امكتب لانتقال إى سطح امكتب الكاسيي.

2. انقر بزر اماوس اأمن عى سطح امكتب ثم انقر فوق Screen resolution )دقة الشاشة(.

3.  )دقة الشاشة( ثم حدد خيارScreen resolutionنقر عى القامة امنسدلة من  2560 × 1600.

4. انقر فوق OK )موافق(.

إذا لم تشاهد الدقة الموصى بها كخيار ،فقد يتعين عليك تحديث برنامج تشغيل الرسومات الخاص بك. يُرجى اختيار السيناريو التالي الذي يصف نظام الكمبيوتر الذي تستخدمه على أفضل وجه ،واتبع الخطوات التالية.

امعروضة عى الشاشة إى اإعداد 1:1 إذا كانت دقة الجهاز اللوحي اأصلية مطلوبة )وي هذه الحالة، قد تكون هناك أرطة سوداء موجودة أساًسا ماحظة: إذا تم توصيل جهاز لوحي أو ُمشِغل أقراص DVD/Blu-Ray، فقد تقتر دقة الخرج القصوى عى 1920 × 1080. وعندئٍذ يُرجى تغير إعداد فيديو امعلومات 
عى جانبي الشاشة(.

الرسومات، قد تدعم التوصيات باستخدام HDMI دقة حتى  فقط. ماحظة: حسب بطاقة 

اإنرنت. الوصول إي  ومزوًدا بإمكانية   Dell™ 1: إذا كان الكمبيوتر امكتبي أو امحمول من

.Dell™ 2: إن م يكن الكمبيوتر امكتبي أو الكمبيوتر امحمول أو بطاقة الرسوم من

 

رجوع إى صفحة امحتويات

1600 × 2560



 

رجوع إى صفحة امحتويات

تعرف عى الشاشة
Dell™ U3014 دليل استخدام الشاشة اللوحية امسطحة

محتويات العبوة

خصائص امنتج

باأجزاء ومفاتيح التحكم التعريف 

مواصفات الشاشة

إمكانية التوصيل والتشغيل

)USB( واجهة الناقل التسلسي العامي

مواصفات قارئ البطاقات

جودة شاشة LCD وسياسة البكسل

إرشادات الصيانة

محتويات العبوة

.Dell بركة يرجى العلم بأنه يتم شحن الشاشة مرفًقا معها امكونات اموضحة أدناه. تأكد من استام جميع هذه العنار وي حال فقدان أي منها، يرجى ااتصال 

ماحظة: بعض العنار قد تكون اختيارية وقد ا يتم شحنها مع الجهاز. قد ا تتوافر بعض الخصائص أو الوسائط ي بعض الدول.

ماحظة: لإعداد مع أي حامل آخر، يرجى الرجوع إى دليل إعداد الحامل ذات الصلة للتعرف عى تعليات اإعداد.



الحامل

الشاشة



كبل DisplayPort (DP إىDP صغر)

كبل DVI-DL  )رباط مزدوج(

 كابل تدفق أعى USB 3.0 )مكن منافذ USB عى الشاشة(

رباط كبات من ركة فيلكرو

كبل الطاقة )يختلف باختاف البلد امستخدم فيه(



برامج التشغيل ووسائط الوثائق

دليل اإعداد الريع

دليل معلومات امنتج والسامة

معايرة امصنع تقرير 

خصائص امنتج

عرض بلورية )LCD(. ومن بن الخصائص التي تتميز بها الشاشة: تتميز شاشة U3014 اللوحية امسطحة مصفوفة نشطة وبرانزيستور رقيق الطبقات )TFT( وبشاشة 

. ■ زاوية عرض عريضة لتتيح العرض من وضع الجلوس أو الوقوف ،أو أثناء التحرك جنبا إلى جنب

■ إمكانيات على ضبط توسيع نطاق اإمالة ،الدوران والتوسيع الرأسي.

( للحصول على حلول تحميل مرنة.■ حامل قابل لإزالة وفتحات تحميل مقاس 100 مم من رابطة مقاييس إلكترونيات الفيديو )™ VESA

إمكانية التوصيل والتشغيل حال الدعم من قبل النظام.■

ضبط قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة لسهولة اإعداد وتحسين الشاشة. ■

 تحتوي وسائط البرامج والوثائق على ملف معلومات )INF( وملف مطابقة ألوان الصورة )ICM( وتطبيق برنامج Dell Display Manager وبرنامج معايرة األوان ووثائق المنتج.■

فتحة قفل الحماية.■

إمكانية إدارة اأصول.■

إمكانية التحويل من نسبة العرض إلى اارتفاع العريضة إلى نسبة العرض إلى اارتفاع المعيارية مع الحفاظ على جودة الصورة.■

■TCO. عروض معتمدة من

 )مرفق في ااسطوانة المدمجة المشحونة مع الشاشة(.Dell Display Managerتضمين برنامج ■

زجاج خالي من الزرنيخ وخالي من الزئبق للوحة فقط.■

نسبة تباين ديناميكي عالية ) 2.000.000:1(.■

BFR/PVC مصّغر.■

 يظهر مقياس الطاقة مستوى الطاقة المستهلكة بواسطة الشاشة في الوقت الفعلي.■

■.EPEAT Gold تقييم 

■.Energy Star ميزة موفر الطاقة لتوافق

. لأللوانsRGB وAdobeالتوافق مع معايير ■

).RGB( واإزاحة )RGB الحديثة. وضع األوان المخصصة )تحكم في األوان من 6 محاور( للتشبع والتدرج وااكتساب )Dell 3014 بالنسبة لشاشات Adobe RGB وRGBمعايرة من قبل المصنع لمصدر دخل ■

■  ƗƮǍƕ 29.77 ƩƓǀǆƕ ƓĄǒƧƱƿ ƯƧƶǄǃ ƗǄƕƓƿ ƖƧǍƮ (ǅƪ 75.62).  مستوي الدقة 1600X2560، باإضافة إلي دعم الشاشة بالكامل فيما يتعلق بمستويات الدقة المنخفضة. 

9709827
註解
“Marked”的設定者是“9709827”



معالجة داخلية 12 بت والتي تعمل علي اختيار HDMI مع األوان العميقة )12 بت(.■

معالجة داخلية 12 بت باستخدام جدول البحث 14 بت.■

SD/Mini SD، MS/HSMD/MSPRO، MMC( USB 3.0قارئ البطافات ).■

دعم DVI-D، ومنفذ DisplayPort، ومنفذ DisplayPort الصغير، ومنفذ HDMI، وDP1.1a، وDP 1.2 MST )المعروف كذلك باسم Daisy Chain )سلسلة ديزي( من DP( وHBR2 )إعداد المصنع اافتراضي هو DP1.1a. لتمكين MST وHBR2، يرجى الرجو  ■
.("DP MST الموجود في القسم "توصيل الشاشة بوظيفة

■.(PIP( وصورة داخل صورة )PBP( يدعم وضع صور متتابعة

باأجزاء ومفاتيح التحكم التعريف 

امنظر اأمامي

اأمامي مفاتيح التحكم باللوحة اأماميةامنظر 

الوصفاملصق

أزرار الوظائف (مزيد من امعلومات ،انظر تشغيل الشاشة) 1

2)LED زر تشغيل/إيقاف الطاقة )مع مؤر مصباح



امنظر الخلفي

امنظر الخلفي وحامل الشاشةامنظر الخلفي

استخدمالوصفاملصق

شاشة التثبيت عى الحائط من خال طاقم التثبيت عى الحائط امتوافق مع معيار VESA بنسبة )100 مم × 100 مم(فتحات تثبيت معيار VESA بنسبة )100 مم - خلف لوحة VESA امرفقة(1

إدراج اموافقات التنظيمية.املصق التنظيمي2

تحرير الحامل من الشاشة.زر تحرير الحامل3

لتأمن الشاشة بقفل كبل الحاية.فتحة قفل الحاية4

بركة Dell لطلب الدعم الفني.ملصق رقم الخدمة5 يرجى الرجوع إى هذا املصق إذا دعت الحاجة إى ااتصال 

للباركود6 بركة Dell لطلب الدعم الفني.ملصق الرقم التسلسي  يرجى الرجوع إى هذا املصق إذا دعت الحاجة إى ااتصال 

7Dell الصوي ااختياري.حوامل تثبيت ريط صوت Dell إرفاق ريط

لتجميع الكبات ؛أدخلها عر الفتحة.فتحة تجميع الكبات8



امنظر الجانبي

اأير امنظر الجانبي اأمنامنظر الجانبي 

ااستخدامالوصفاللوحة

راجع مواصفات قارئ البطاقات للمزيد من امعلومات.قارئ البطاقات1

اأجهزة التي تدعم USB.منافذ USB للتدفق السفي2 توصيل 

 منافذ USB للتدفق السفي3
.USB اأجهزة التي تدعم توصيل 

يدعم منفذ USB أجهزة الشحن امتوافقة مع BC 1.2 بحد أقى 1.5 أمبر للشحن الريع.



امنظر السفي

امنظر السفي

استخدمالوصفاملصق

توصيل كبل الطاقة لريط الصوت )اختياري(.موصل طاقة التيار امبار لـريط Dell الصوي1

توصيل كبل الطاقة.موصل كبل التيار امردد2

3DisplayPort للكمبيوتر الخاص بك.وصل دخل DP توصيل كابل

قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر خاصتك بكبل DP إي DPوصل دخل DisplayPort صغر الحجم4

5DVI امزدوج( بجهاز الكمبيوتر.موصل وَصل كبل DVI )للربط 

مزدوج الرابط آخر معتمد لهذا ااتصال.  DVI مزدوج الرابط امرفق بالعبوة أو أي كبل  DVI ا تستخدم إا كبل

6HDMI للكمبيوتر الخاص بك.موصل HDMI توصيل كابل

7DisplayPort )MST( وصل خرج."DP MSTراجع التعليات اموضحة ي قسم "توصيل الشاشة لتمكن خاصية ،MST لتمكن .MST إا كأخر شاشة ي سلسلة DP 1.1 ا مكن توصيل شاشة .)MST( امزودة بتقنية النقل عر التدفق امتعدد خرج DisplayPort للشاشات 

بالنسبة لقناة HDMI 1.4 أو منفذ خرج صوت قناة DisplayPort 1.2.منافذ توصيل الصوت8

اأسود. استخدم هذا اموصل مع قناة 2.0 لوصلة الصوت.* وَصل خرج قناة الصوت باموصل 

بالجزء الجانبي أو السفي للشاشة.منفذ USB العلوي9 موصات USB اموجودة  مجرد توصيل هذا الكبل، مكن استخدام  توصيل كبل USB امرفق مع الشاشة، بن الشاشة والكمبيوتر. 

وِصل جهاز USB. ا مكنك استخدام هذا اموِصل إا بعد توصيل كبل USB بالكمبيوتر أو موِصل USB امضاد للتيار ي الشاشة.منافذ USB السفلية10

* موصل خرج الصوت ا يدعم استخدام ساعة الرأس.

 



مواصفات الشاشة

مواصفات اللوحة امسطحة

مصفوفة نشطة - شاشة بلورية بتقنية TFTنوع الشاشة

التبديل امستوي AHنوع اللوحة

للعرض قطرية مقاس 30 بوصة(أبعاد الشاشة صورة قابلة  756.2 مم )حجم 

قطري

641.28 مم 25.25  بوصةأفقي

400.80 مم  15.78  بوصةرأي

0.25  )أفقي( × 0.25  )رأي( ممدرجة البكسل

زاوية امشاهدة
178 درجة )رأي( موذجي

178درجة )أفقي( موذجي

اإراق 350 شمعة/ م² )موذجي(، و50 شمعة/م² )بحد أدى(خرج 

من 1000 إى 1 )موذجية(، 2.000.000: 1 )مكن التباين الديناميي النموذجي(نسبة التباين

مقاومة للتوهج مع طبقة قوية من مادة 3Hطبقة التغطية

نظام إضاءة مؤر بيان الحالةإضاءة خلفية

30 ألف ساعةاإضاءة الخلفية

ااستجابة 6 ملي ثانية رمادي إى رمادي )معيارية(زمن 

1.074 بليون لونعمق األوان

CIE 1931(, 120% )CIE 1976( * % 103)التسلسل اللوي

.(CIE 1976 والمعيار ااختباري CIE 1931 وفًقا للفضاء اللوني( AdobeRGB 99% بينما تبلغ تغطية ،)CIE 1976 والمعيار ااختياري CIE 1931 وفًقا للفضاء اللوني( sRGB [U3014] %100 تبلغ نسبة تغطية*

أبعاد الصورة القابلة للعرض

)75.62 سم   29.77  بوصة

(

(

(

(

(



مواصفات الدقة

هرتز )تلقائيًا(نطاق امسح اأفقي هرتز إى 113 كيلو  من 30 كيلو 

هرتز )تلقائيًا(نطاق امسح الرأي هرتز إى 86  من 56 

هرتزالحد اأقى للدقة امعدة مسبًقا تردد 60  2560 × 1600 عند 

اأوضاع التي تدعم الفيديو

عرض الفيديو 480p, 576p, 720p, 1080p, 480i, 576i, 1080iإمكانية 

أوضاع العرض امعدة مسبًقا

العرض هرتز)وضع  هرتز)الردد اأفقي (كيلو  هرتز)الردد الرأي ( قطبية التزامن (أفقي/رأي)ساعة البكسل (ميجا 

VESA, 720 x 40031.570.028.3+/-

VESA, 640 x 48031.560.025.2-/-

VESA, 640 x 48037.575.031.5-/-

VESA, 800 x 60037.960.040.0+/+

VESA, 800 x 60046.975.049.5+/+

VESA, 1024 x 76848.460.065.0-/-

VESA, 1024 x 76860.075.078.8+/+

VESA, 1152 x 86467.575.0108.0+/+

VESA, 1280 x 102464.060.0108.0+/+

VESA, 1280 x 102480.075.0135.0+/+

VESA, 1280 x 80049.760.083.5+/+

VESA, 1600 x 120075.060.0162.0+/+

VESA, 1920 x 120074.060.0154.0+/+

 VESA, 2048 x 1280-R 78.960.0174.3+/+
VESA, 2560 x 160099.560.0348.5+/+

امواصفات الكهربائية

إشارات دخل الفيديو
DVI-D TMDS رقمية، 600 ملي فولت لكل خط تفاضي، القطبية موجبة عند مقاومة دخل 50 أوم

DP1.2/HDMI1.4 اإشارة دعم دخل 

مركب عى اأخر(إشارات دخل التزامن تزامن  استمرار مطلوبة )تشمل نقاط التحفيز( والتزامن عى اأخر ) تزامن منفصل، ومستوى مدة 



تردد/تيار دخل التيار امردد هرتز/1.8 أمبر )موذجي(فولطية/ هرتز + 3  هرتز أو 60  من 100 فولت تيار مردد إى 240 فولت تيار مردد/50 

التيار امتدفق
120 فولت: 30 أمبر )الحد اأقى(

240 فولت: 60 أمبر )الحد اأقى(

الخصائص امادية

DVI-D، موّصل أبيضنوع اموصل

)DP وخرج DP موّصل أسود )يتضمن دخل ،DP

Mini DP

HDMI

USB 3.0

اإشارة DVI-Dنوع كبل 

DP إي DP صغر

HDMI

USB 3.0

اأبعاد (مع الحامل)

572.7 مم (22.55  بوصة)اارتفاع )ممتد(

19.00  مم (482.7 بوصة)اارتفاع )مضغوط(

689.7 مم(27.15  بوصة)العرض

201.4 مم(7.93  بوصة)العمق

اأبعاد (دون الحامل)

449.2 مم(17.69  بوصة)اارتفاع

689.7 مم(27.15  بوصة)العرض

61.0 مم(2.40  بوصة)العمق

أبعاد الحامل

414.5 مم (16.32  بوصة)اارتفاع )ممتد(

368.5 مم (14.51  بوصة)اارتفاع )مضغوط(

314.9 مم(12.40 بوصة)العرض



201.4 مم(7.93  بوصة)العمق

الوزن

13.65  كجم (30.09  رطل)الوزن شامل العبوة

10.84  كجم (23.90  رطل)الوزن شامل أجزاء الحامل والكبات

الوزن غر شامل أجزاء الحامل

)وفًقا معاير التثبيت عى الحائط أو معاير VESA - ا توجد كبات(

7.35  كجم (16.20  رطل)

2.46  كجم (5.42  رطل)وزن أجزاء الحامل

اأمامي اأمامي.(معان اإطار  الخارجي  Dell Gloss 4+/-1 )خط دقيق عى السطح 

الخصائص البيئية

الحرارة درجة 

من 0° إى 40° درجة مئويةالتشغيل

عدم التشغيل
فهرنهايت( التخزين: من 20-° إى 60° درجة مئوية )من 4-° إى °140

فهرنهايت( الشحن: من 20-° إى 60° درجة مئوية )من 4-° إى 140° درجة 

الرطوبة

من %10 إى %80 )ي حالة عدم التكثيف(التشغيل

عدم التشغيل
التخزين: من %5 إى %90 )ي حالة عدم التكثيف(

الشحن: من %5 إى %90 )ي حالة عدم التكثيف(

اارتفاع

5.000 م (16.400 قدم) الحد اأقىالتشغيل

10.668 م (35.000 قدم) الحد اأقىعدم التشغيل

الحراري التبديد 
حرارية إنجليزية/ساعة )الحد اأقى( 409.46 وحدة 

حرارية إنجليزية/ساعة )موذجي( 204.73 وحدة 



إدارة الطاقة أوضاع 

عرض أو برنامج مثبت عى الكمبيوتر متوافق مع امعيار ™VESA's DPM, فسيقلل ذلك من استهاك الشاشة للطاقة تلقائيًا ي حالة عدم ااستخدام. وهو ما يشر إى Power Save Mode )وضع توفر الطاقة(*. وي حال اكتشاف الكمبيوتر أي إدخال من لوحة امفاتيح أو اماوس أو أية أجهزة إدخال إذا كان لديك بطاقة 

وإشارات خاصية التوفر التلقاي للطاقة: أخرى، فإن الشاشة تستأنف عملها تلقائيًا. يعرض الجدول التاي استهاك الطاقة 

VESA استهاك الطاقةمؤر الطاقةالفيديوالتزامن الرأيالتزامن اأفقيأوضاع

120 وات )الحد اأقى( **أبيضنشطنشطنشطالتشغيل العادي

60 وات )موذجي(

أقل من 0.5 واتأبيض )إظهار وتعتيم(فارغمعطَلمعطَلوضع Active-off )إيقاف النشاط(

أقل من 0.5 واتإيقاف   -    -   -إغاق

الرساات التالية: امعروضة عى الشاشة إا ي وضع التشغيل العادي. وعند الضغط عى أي زر ي وضع إيقاف النشاط، تظهر لك  ا تعمل وظيفة امعلومات 

امعروضة عى الشاشة. قم بتنشيط جهاز الكمبيوتر والشاشة للوصول إى قامة امعلومات 

.ENERGY STAR® ماحظة: تتوافق هذه الشاشة مع

ا مكن تحقيق معدل استهاك طاقة مقدار صفر ي وضع OFF )إيقاف التشغيل( إا عند فصل الكبل الرئيي عن الشاشة.  *

لإراق و تنشيط USB واستخدام ريط Dell الصوي. ** أعى استهاك للطاقة عند الحد اأقى 



التوزيع الطري

منفذ توصيل DVI منفذ توصيل HDMI به 19 دبوًسا

 

PIN اإشارة امتصلرقم 19 دبوًسا جانبيًا بكبل 
(الكبل غر مرفق)

PIN اإشارة امتصلرقم 19 دبوًسا جانبيًا بكبل 
(الكبل غر مرفق)

1+TMDS DATA 211TMDS حائل ساعة

2TMDS DATA 2 SHIELD12TMDS ساعة-

3-TMDS DATA 213تعويم

4+TMDS DATA 114تعويم

5TMDS DATA 1 SHIELD15)SDA( DDC CLOCK

6-TMDS DATA 116)SDA( DDC DATA

7+TMDS DATA 017)أري ( GROUND

8TMDS DATA 0 SHIELD18الطاقة +5 فولت

9-TMDS DATA 019)اكتشاف التوصيل الريع( HOT PLUG DETECT

10TMDS ساعة  

 

PIN منفذ توصيل الشاشة ذي 24 دبوسرقمPIN منفذ توصيل الشاشة ذي 24 دبوسرقم

1TMDS RX2-13التعويم

2TMDS RX2+14بقدرة 5+ فولت/3.3+ فولت طاقة 

ااختبار الذايTMDS15 أري3

اكتشاف 16Hot Plugالتعويم4

TMDS RX0-17التعويم5

6DDC 18ساعة+TMDS RX0

7DDC أري19بيانات TMDS

التعويم20التعويم8

9TMDS RX1 التعويم21-

10TMDS RX1 TMDS أري22+

ساعة TMDS23+TMDS أري11

ساعة TMDS-24التعويم12

 

 

 

 

 

 

 

 



DisplayPort منفذ توصيل

PIN اإشارة امتصلرقم اإشارة امتصلرقم PINالجانب امزود بعدد 20 سًنًا من كبل  الجانب امزود بعدد 20 سًنًا من كبل 

1ML0 )p(11GND

2GND12ML3 )n(

3ML0 )n(13GND

4ML1 )p(14GND

5GND15AUX )p(

6ML1 )n(16GND

7ML2 )p(17AUX )n(

8GND18HPD

9)ML2 )n(19DP_PWR Return

10ML3 )n(203.3V DP_PWR+

PIN اإشارة امتصلرقم اإشارة امتصلرقم PINالجانب امزود بعدد 20 سًنًا من كبل  الجانب امزود بعدد 20 سًنًا من كبل 

1GND11ML2 )p(

2Hot Plug Deltect12ML0 )p(

3ML3 )n(13GND

4GND14GND

5ML3 )n(15ML1 )n(

6GND16AUX )n(

7GND17ML1 )n(

8GND18AUX )n(

9)ML2 )n(19GND

10ML0 )p(203.3V DP_PWR+

إمكانية التوصيل والتشغيل

بروتوكوات قناة بيانات الشاشة ما مكن النظام من تهيئة نفسه وضبط إعدادات الشاشة. تتم معظم عمليات تثبيت الشاشة تلقائيًا، ومن ثم مكنك تحديد إعدادات مختلفة إذا كنت ترغب ي تزود نظام الكمبيوتر تلقائيًا ببيانات تعريفية ممتدة خاصة بها من خال  مكنك تثبيت الشاشة ي أي نظام متوافق مع خاصية التوصيل والتشغيل. أنها 

ذلك. مزيد من امعلومات حول تغير إعدادات الشاشة، يرجى الرجوع إى تشغيل الشاشة.



(USB) واجهة الناقل التسلسي العامي

اأير من الشاشة. يقدم هذا القسم معلومات حول منافذ USB اموجودة ي الجانب 

.USB 3.0 اموجودة بهذه الشاشة متوافقة مع USB ماحظة: منافذ

 استهاك الطاقةمعدل نقل البياناترعة النقل

4.5 وات )كحد أقى لكل منفذ(5 جيجا بايت/ثانيةرعة فائقة

2.5 وات )كحد أقى لكل منفذ(480 ميجابت/ثانيةرعة عالية

2.5 وات )كحد أقى لكل منفذ(12 ميجابت/ثانيةأقى رعة

. BC1.2 اأجهزة امتوافقة مع ماحظة :*:يصل إى 1.5 أمبر ي حالة منفذ USB السفي )منفذ ذو أيقونة الرق  ( باستخدام 

منفذ توصيل USB السفي موصل USB العلوي

PIN اإشارةرقم اسم 

1VBUS

2-D

3+D

4GND

5-StdB_SSTX

6+StdB_SSTX

7GND_DRAIN

8-StdB_SSRX

9+StdB_SSRX

PIN اإشارةرقم اسم 

1VBUS

2-D

3+D

4GND

5-StdA_SSRX

6+StdA_SSRX

7GND_DRAIN

8-StdA_SSTX

9+StdA_SSTX



درع الشاشةإطار الشاشةدرع الشاشةإطار الشاشة

USB منافذ

1 علوي - ي الجانب الخلفي

اأير 4 سفي، 2 ي الجانب الخلفي، و2 ي الجانب 

.BC1.2 كا يتيح إمكانية الشحن الريع إذا كان الجهاز متوافًقا مع مواصفات) اأير )امنفذ ذو أيقونة الرق  اموجود هو ومنفذ آخر عى الجانب  يدعم منفذ شحن الطاقة السفي 

..USB 3.0 جهاز كمبيوتر متوافق مع منفذ USB 3.0 ماحظة: تتطلب وظيفة

الطرفية امرفقة ثواٍن قليلة استئناف وظائفها العادية. اأجهزة  تستغرق  ماحظة: ا تعمل واجهة USB الخاصة بالشاشة إا عند تشغيل الشاشة أو عندما تكون ي وضع توفر الطاقة. إذا تم إيقاف الشاشة ثم تشغيلها قد 

مواصفات قارئ البطاقات

نظرة عامة

الذاكرة. بقراءة وكتابة امعلومات من وإى بطاقة  الفاش جهاز تخزين USB والذي يسمح للمستخدمن   يعد قارئ بطاقات ذاكرة 

الفاش تلقائياً. تتعرف أنظمة Microsoft® Window s ®Vista وWindows® 7 وWindows® 8 عى قارئ بطاقات ذاكرة 

محرك / مشغل منفصل. كحرف  مجرد التثبيت والتعريف ،تظهر كل بطاقة ذاكرة منفصلة )منفذ( 

امحرك. مكن أداء جميع عمليات املف القياسية )النسخ واإلغاء والسحب واإفات الخ( مع هذا 

الذاكرة بشكل سليم عند إدخالها ي فتحة البطاقة. التعرف عى بطاقات  برامج التشغيل والوثائق امرفق بالشاشة( لضان  ماحظة: ثبِت برنامج تشغيل قارئ البطاقات )امتوفر ي القرص امدمج لوسائط 

الخصائص

الفاش الخصائص التالية: يحمل قارئ بطاقات ذاكرة 

يدعم أنظمة تشغيل Microsoft® Window s® Vista , Window s® 7,Window s® 8 أنظمة التشغيل

)Window s® 8و Window s® 7و Microsoft® Window s® Vista امشغات غر مطلوبة موجب أنظمة تشغيل كبرة السعة ) أداة التخزين 

الذاكرة  يدعم وسائط متعددة لبطاقة 



الذاكرة امدعومة: يتضمن الجدول التاي قامة بطاقات 

نوع بطاقات ذاكرة الفاشرقم امنفذ

1MS Pro HG
(HSMS) بطاقة رائح الذاكرة عالية الرعة

(w مهايئ نوع) (MS PRO)/Memory Stick Duo بطاقات Memory Stick Pro
(w مهايئ نوع) الرقمية امؤمنة الصغرة الرقمية امؤمنة ،البطاقات  الرقمية امؤمنة MS Duo (Mini-SD ،) البطاقات  البطاقات 

SDHC) ما ي ذلك TransFlash (SD
MMC) بطاقة الوسائط امتعددة  (بطاقة

U3014أقى قدرة للبطاقة مدعومة بقارئ بطاقات

U3014دعم أقى قدرة من خال امواصفاتمواصفات الدعمنوع البطاقة

MS Pro HGUSB 3.0 تدعم رعة Memory Stick Pro-HGمدعوم32 جيجا بايت

MS DuoMemory Stick Duo مدعوم32 جيجا بايتمواصفات

SDSD مواصفات بطاقة ذاكرةTB 1مدعوم

MMCمدعوم32 جيجا بايتمواصفات نظام بطاقة الوسائط امتعددة

عام

الرعة(نوع ااتصال الرعة )جهاز USB متوافق عاي  جهاز USB 2.0/3.0 عاي 

Microsoft® Windows® Vista, Windows® 7 and Windows® 8أنظمة التشغيل امدعومة

LCD سياسة الجودة والبكسل بشاشة

بركة Dell عى: من الطبيعي أثناء عملية تصنيع شاشة LCD أن تصبح وحدة بكسل واحدة أو أكر ثابتة وي حالة غر متغرة يصعب رؤيتها وا تؤثر عى جودة أو إمكانية استخدام الشاشة. للمزيد من امعلومات عن سياسة الجودة والبكسل بشاشة Dell، مكنك الرجوع إى موقع الدعم الخاص 

.www.dell.com/support/monitors

http://www.dell.com/support/monitors


إرشادات الصيانة

تنظيف الشاشة

واحرص عى إتباعها قبل تنظيف الشاشة.  تحذير: اقرأ تعليات السامة 

تحذير:افصل كبل الطاقة الخاص بالشاشة عن مأخذ التيار قبل تنظيفها. 

امارسات حال إخراج الشاشة من العبوة أو تنظيفها أو التعامل معها: الواردة بالقامة أدناه للتعرف عى أفضل  اتبع التعليات 

اأمونيا أو مواد التنظيف الكاشطة أو الهواء امضغوط. استخدم قطعة قاش ناعمة ونظيفة مبللة قلياً باماء لتنظيف الشاشة امضادة للكهرباء اإستاتيكية. واستخدم نوع من القاش مخصص لتنظيف الشاشة أو أحد امحاليل امناسبة لتنظيف طبقة الشاشة امضادة للكهرباء اإستاتيكية إن أمكن. تجنب استخدام البنزين أو التر أو مادة 

استخدم قطعة قاش ناعمة مبللة قلياً لتنظيف الشاشة. تجنب استخدام منظفات من أي نوع، حيث تتسبب بعض هذه امنظفات ي ترك طبقة معتمة عى الشاشة. 

إخراجها من العبوة، قم مسحه بقطعة قاش. وي حال ماحظتك لوجود مسحوق أبيض عى الشاشة عند 

برفق وبعناية فقد تتعرض الشاشات ذات اللون الداكن للخدش أكر من الشاشات ذات اللون الفاتح.  احرص عى التعامل مع الشاشة 

امعروضة عليها. للصورة  استخدم برنامج تغير الشاشة امؤقتة بشكل مستمر وأوقف تشغيل الشاشة عندما ا تكون قيد ااستخدام، وذلك للحفاظ عى أفضل جودة 

رجوع إى صفحة امحتويات



رجوع إى صفحة امحتويات

إعداد الشاشة
Dell™ U3014 دليل استخدام الشاشة اللوحية امسطحة

تركيب الحامل

توصيل الشاشة

تنظيم الكبات

توصيل Soundbar AX510 / AX510PA )اختياري(

فك الحامل

التثبيت عى الحائط )اختياري(

تركيب الحامل

ماحظة: يتم فك الحامل من الشاشة عند شحنها من امصنع.

بالركيب. تركيب الحامل إتباع التعليات الخاصة  الرجوع إى دليل  امزودة بحامل. ي حالة راء أي حامل آخر، يرجى  ماحظة: هذا خاص بالشاشة 



لركيب الحامل بالشاشة، يرجى اتباع الخطوات اآتية:

1. انزع غطاء الشاشة وضعها عليه.

اموجود ي الجهة الخلفية من الشاشة. الخارجي  الجزء العلوي من الحامل داخل الحز  2. قم بتثبيت اللسانن ي 

3. اضغط عى الحامل حتى يستقر مكانه.

توصيل الشاشة

الواردة ي هذا القسم يرجى الرجوع إى تعليات السامة. اإجراءات  الروع ي أي من  تحذير: قبل 

لتوصيل الشاشة بالكمبيوتر، اتبع الخطوات التالية:

 قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وفصل كبل الطاقة الخاص به.1.

الجزء الخلفي من الكمبيوتر.2. اأسود اللون منفذ الفيديو امناسب ي   DP)DisplayPort(/mDP/HDMI اأزرق اللون أو الرقمي( اأبيض اللون أو ( DVI-D وصل الكبل 

تجنب استخدام جميع الكبات اموجودة مع نفس جهاز الكمبيوتر.

مزودة بأنظمة فيديو مناسبة. بأجهزة كمبيوتر مختلفة  ا تستخدم جميع الكبات إا عند توصيلها 

أقراص DVD/Blu-Ray، فقد تقتر دقة الخرج القصوى عى 1920 × 1080. وعندئٍذ يُرجى تغير إعداد فيديو امعلومات امعروضة عى الشاشة إى اإعداد 1:1 إذا كانت دقة الجهاز اللوحي اأصلية مطلوبة )وي هذه الحالة، قد تكون ماحظة:  إذا تم توصيل جهاز لوحي أو ُمشِغل 

موجودة أساًسا عى جانبي الشاشة(. أرطة سوداء  هناك 

توصيل كبل DVI اأبيض



اأسود اللون )أو DP الصغر(  DisplayPort توصيل كبل

اأسود  HDMI توصيل كابل



)MST( توصيل الشاشة باسخدام وظيفة النقل عر التدفق امتعدد

.MST مع الخيار DP1.2 معتمدة ليعمل PC Graphics لاستفادة من هذه الخاصية، ينبغي أن تكون بطاقة الرسوم بالكمبيوتر .DP MST بدعم خاصية U3014 ماحظة: يقوم

.DP1.1a هو U3014 اافراي ي إعداد امصنع 

لتمكن توصيل MST، يفضل أا تستخدم سوى الكبل DP امرفق ي العبوة )أو أي كبل DP1.2 معتمد( وتغير إعداد DP إى DP1.2 من خال القيام بالخطوات التالية:

عرض امحتويات أ( الشاشة قادرة عى 

1. استخدم زر "OSD" لانتقال إى إعدادات الشاشة



DisplayPort 1.2 2. اذهب إى تحديد منفذ

3. حدد Enable )مكن( أو Disable )تعطيل( وفق ما تريد

DP1.1a أو DP1.2 4. اتبع رسالة الشاشة لتأكيد اختيار



فارغة( عرض أي محتوى )الشاشة  ب( فشل الشاشة ي 

العرض عى الشاشة اموجود بقامة  العرض عى الشاشة )OSD( استدعاء مصدر الدخل  1. اضغط عى زر قامة 

2. استخدم الزر  )أعى( أو  )أسفل( لتحديد منفذ "DisplayPort" أو منفذ "DisplayPort الصغر"



ااستمرار عى امفتاح   مدة 8 ثوان تقريبًا. 3. اضغط مع 

:DisplayPort 4. ستظهر رسالة تهيئة منفذ

للخروج بدون القيام بأية تغيرات 5. استخدم الزر   لتمكن DP1.2 أو الزر   

كرر الخطوات السابقة للعودة إى اإعداد DP 1.1a إذا لزم اأمر.

تنبيه: تستخدم الرسوم التوضيحية أغراض التوضيح فقط. فقد يختلف شكل جهازك عن هذا الرسم التوضيحي.



USB 3.0 توصيل كبل

تركيب الشاشة: اإجراءات التالية لتوصيل كبل USB 3.0 بجهاز الكمبيوتر وإكال  عند اانتهاء من توصيل كبل HDMI/DVI/Mini DP/DP، يرجى اتباع 

مرفق معه الكبل( منفذ USB 3.0 امناسب ي جهاز الكمبيوتر الخاص بك. )مزيد من التفاصيل راجع امنظر السفي.(1. وصل منفذ USB 3.0 العلوي )

سواء الجانبية أو السفلية( اموجودة بالشاشة.2. الطرفية منافذ USB السفلية )  USB 3.0 وصل أجهزة

وصل كبل الطاقة الخاص بالكمبيوتر وكبل الطاقة الخاص بالشاشة مأخذ تيار قريب.3.

شغل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.4.

صورة، راجع حل امشكات. 5. الركيب والتوصيل قد مت بنجاح. وي حالة عدم ظهور  صورة عى الشاشة، تكون عملية  ي حالة ظهور 

استخدم فتحة الكبل اموجودة ي حامل الشاشة لتنظيم الكبات.

 

 

 

 



تنظيم الكبات

تركيب جميع الكبات بجهاز الكمبيوتر والشاشة )راجع توصيل الشاشة لتوصيل الكبات(، استخدم فتحة تجميع الكبات لتنظيمها جميعا كا هو موضح أعاه. بعد 



توصيل Soundbar AX510 / AX510PA )اختياري(

.Dell بخاف ريط تنبيه: ا تستخدم مع جهازك أي ريط صوي 

12 فولت تيار مبار( مخصص لريط الصوت  من Dell فقط. خرج + ماحظة:  موصل الطاقة الخاص بريط الصوت )

لتثبيت الريط الصوي اتبع الخطوات اآتية:

الجزء السفي من الشاشة.1. الجزء الخلفي من الشاشة ،قم بتوصيل ريط الصوت عن طريق محاذاة امنفذين ذي اللسانن عى طول  عى 

حرك الريط الصوي جهة اليسار حتى يستقر ي مكانه.2.

وصل Soundbar )الريط الصوي( موصل الطاقة امبار.3. 

اموجود بالكمبيوتر.4. اموجود بالجانب السفي لريط الصوت مقبس خرج الصوت  ااسريو الصغر اأخر  وصل قابس 

اموجود بالشاشة. ااسريو الصغر ي منفذ خرج الصوت  بالنسبة لـ HDMI/DP، مكن إدخال مقبس 

.HMDI/DP إذا م تحصل عى صوت فافحص الكمبيوتر الشخي للتأكد من أنه قد تم تهيئة خرج الصوت عى خرج



فك الحامل

ماحظة: تأكد من وضع شاشة LCD عى سطح ناعم نظيف، لضان منع حدوث أي خدوش بها أثناء فك الحامل.

بالركيب. تركيب الحامل إتباع التعليات الخاصة  الرجوع إى دليل  امزودة بحامل. ي حالة راء أي حامل آخر، يرجى  ماحظة: هذا خاص بالشاشة 

لفك الحامل، اتبع ما يي:

ضع الجهاز فوق سطح ثابت.1.

باستمرار عى زر تحرير الحامل.2. اضغط 

ارفع الحامل أعى ثم انزعه عن الشاشة.3. 



التثبيت عى الحائط )اختياري(

)أبعاد امسار: M4 × 10 مم(.

.VESA راجع التعليات امُرفقة مع مجموعة تثبيت القاعدة امتوافقة مع معاير

1.ضع الشاشة اللوحية عي قطعة مابس ناعمة أو بطانة عي سطح منضدة مستو وثابت.

2. فك الحامل.

3. استخدم مفك براغي لفك اأربع مسامر التي تثبت الغطاء الباستيي.

4. وصل حامل التثبيت مجموعة التثبيت عى الحائط ومنها إى الشاشة.

5. ثبت الشاشة عي الحائط من خال اتباع التعليات امرفقة مع مجموعة تثبيت القاعدة

ماحظة: ااستخدام فقط مع حامل تثبيت حائط معتمد من هيئة UL بحجم أقله 7.35 كجم.

رجوع إى صفحة امحتويات



رجوع إى صفحة امحتويات

تشغيل الشاشة
Dell™ U3014 دليل استخدام الشاشة اللوحية امسطحة

تشغيل الطاقة

استخدام لوحة التحكم اأمامية

)OSD( امعروضة عى الشاشة استخدام قامة امعلومات 

ضبط الحد اأقى للدقة

استخدام Soundbar AX510 / AX510PA فقط )اختياري(

والدوران والتوسعة الرأسية استخدام اإمالة 

تشغيل الطاقة

اضغط عى زر  لتشغيل الشاشة



استخدام لوحة التحكم اأمامية

الرقمية للخصائص لتوضيح التغير ي قيمتها. امعروضة عى الشاشة OSD القيم  امعروضة. عند استخدام هذه امفاتيح لضبط عنار التحكم، تُظهر قوائم امعلومات  الصورة  اأمامي من الشاشة لضبط خصائص  الجزء  استخدم مفاتيح التحكم اموجودة ي 

يوضح الجدول التاي أزرار اللوحة اأمامية:

الوصفأيقونة اللوحة اأمامية

1

Shortcut key / Preset
اأوضاع Modes )مفتاح ااختصار/ 

امعدة مسبًقا(

أوضاع األوان امعدة امسبقة. اأوضاع امعدة مسبًقا( لاختيار من قامة  ( Preset Modes استخدم مفتاح

2

Shortcut key /
Brightness/Contrast
)مفتاح ااختصار / التباين/السطوع(

استخدم مفتاح Brightness / Contrast ) السطوع / التباين( للوصول مبارة إى قامة التحكم Brightness/ Contrast )السطوع / التباين(.

استخدم مفتاح Brightness / Contrast ) السطوع / التباين( للوصول مبارة إى قامة التحكم Brightness/ Contrast )السطوع / التباين(.3

DVI-D منفذ دخل

DisplayPort منفذ دخل



Input Source/مفتاح ااختصار
)مصدر دخل(

  دخل DisplayPort صغر

HDMI منفذ دخل  

اختيار مصدر الدخل امطلوب لانتقال بن خيارات اإعدادات وامس زر امس زر  و  يعرض ريط تحديد امصدر.

4

 

زر Menu )القامة(

الوصول إى نظام القامة. امعروضة عى الشاشة. راجع  امعروضة عى الشاشة )OSD( ثم قم باختيار قامة امعلومات  عرض امعلومات  استخدم زر MENU )القامة( لبدء 

5

 

خروج( ( Exit زر

امعروضة عى الشاشة. الرئيسية للمعلومات  الخروج من القامة  الرئيسية أو  استخدم هذا الزر للرجوع إى القامة 

6

زر Power )الطاقة( 
مؤر LED ميء( ( 

استخدم زر Power )الطاقة( لتشغيل أو إيقاف الشاشة.

يشر مؤر بيان الحالة عندما ييء باللون أبيض إى أن الشاشة قيد التشغيل وتعمل بالكامل.

إدارة طاقة الشاشة( ي وضع توفر الطاقة. يشر مؤر بيان الحالة عندما يومض باللون اأبيض إى أن DPMS )نظام 

زر اللوحة اأمامية

الصورة. اأزرار اموجودة ي مقدمة الشاشة لضبط إعدادات  استخدم 

الوصفأيقونة اللوحة اأمامية



1

أعى

.OSD استخدم زر أعى لضبط )زيادة نطاقات( العنار ي قامة

2

أسفل

.OSD ستخدم زر أسفل لضبط )تقليل نطاقات( العنار ي قامة

3

موافق

استخدم زر موافق لتأكيد اختيارك.

4

 
رجوع

استخدم زر رجوع للعودة إى القامة السابقة.

 

)OSD( استخدام قامة امعلومات امعروضة عى الشاشة

الوصول إى نظام القامة

امعروضة. امعروضة، تقوم الشاشة بحفظ التغيرات تلقائيًا كا تحفظها أيًضا إذا تم التغير ثم اانتظار حتى تختفي قامة امعلومات  الخروج من قامة امعلومات  ماحظة: ي حال تغير إعداد معن ثم اانتقال إى قامة أخرى أو 

امعروضة عى الشاشة وعرض القامة الرئيسية. عرض قامة امعلومات  1. اضغط عى زر  لبدء 



ااطاع عى الجدول التاي للتعرف عى القامة الكاملة للخيارات الشاشة امتاحة. 2. اضغط عى زري  و لانتقال بن خيارات اإعدادات. أثناء اانتقال من أيقونة أخرى يتم تظليل اسم هذا الخيار. يرجى 

مرة واحدة لتنشيط الوظيفة امحددة. 3. اضغط عى زر  

4. اضغط عى  و لتحديد امعلم امطلوب.

امعروضة عى القامة، لتفعيل التغيرات. امؤرات  واتبع  اانزاقي ثم استخدام زري   و 5. اضغط عى  للدخول إى الريط 

مرة أخرى للعودة إى القامة الرئيسية. 6.  حدد زر  

الوصفالقامة والقوائم الفرعيةاأيقونة

Brightness
Contrast/)السطوع(

)التباين(

استخدم هذه القامة لتنشيط ضبط Brightness/Contrast )التباين/السطوع(.



تَضبط خاصية السطوع مستوى إراق اإضاءة الخلفية للشاشة.Brightness )السطوع( 

اأدى 0؛ الحد اأقى 100(. اضغط عى زر  لزيادة السطوع واضغط عى زر  لتقليل السطوع )الحد 

التعديات.Contrast )التباين(  رورة إجراء مزيًدا من  اضبط درجة السطوع أواً، ثم اضبط التباين، إذا كان فقط مة 

اأدى 0؛ الحد اأقى 100(.  اضغط عى زر  لزيادة السطوع واضغط عى زر  لتقليل السطوع )الحد 

تًضبط خاصية التباين الفرق بن مستوى السطوع واإعتام عى الشاشة.



Input Source )مصدر
الدخل(

إشارات الفيديو امختلفة التي رما تكون متصلة بالشاشة. استخدم قامة Input Source )مصدر الدخل( لانتقال بن 

Scan Sources )الكشف 
عن امصادر(

.HDMI الصغر أو دخل Displayport أو دخل Displayport أو دخل DVI-D الكشف عن امصادر( وستقوم الشاشة تلقائياً باكتشاف دخل( Scan Sources أضغط عي  لتحديد  

DVI-D.VGA الرقمي. اضغط عى زر  اختيار مصدر الدخل  )DVI( عند استخدام موصل DVI-D اخر منفذ دخل

DisplayPort.VGA التناظري. اضغط عى زر  اختيار مصدر الدخل )DisplayPort )DP  عند استخدام موصل DisplayPort اخر منفذ دخل

اخر منفذ دخل DisplayPort الصغر عند استخدام موصل DisplayPort )DP( الصغر. اضغط عى لتحديد مصدر دخل DisplayPort الصغر.منفذ DisplayPort الصغر

HDMI.HDMI امس زر  اختيار مصدر دخل .HDMI عند استخدام منفذ توصيل HDMI حدد منفذ دخل

 

Color Settings
)إعدادات األوان(

الحرارة اللونية. استخدم خاصية Color Settings )إعدادات األوان( لضبط إعدادات وضع األوان ودرجة 

 



 Input Color
Format )تنسيق إدخال

األوان(

يسمح لك بضبظ وضع إدخال الفيديو عي:

.DVI باستخدام كابل DVD حدد هذا الخيار إذا كانت شاشتك متصلة بكمبيوتر أو مشغل :RGB
.RGB ليس DVD ؛ أو  إذا كان إعداد إخراج األوانDVI بكابل YPbPr  عن طريق DVD إذا كانت الشاشة متصلة مشغل YPbPr  حدد الخيار :YPbPr



يتيح لك ضبط الجاما عي PC أو Gamma.MAC )جاما(



اأوضا  ( Preset Modes
ع امعدة مسبًقا(

اأفام(، أو Game )األعاب(، أو Paper )اللونية(، أو Color Space )مساحة األوان(، ( Movie أو ،)الوسائط امتعددة( Multimedia أو ،)قياي( Standard مكنك اختيار ،)اأوضاع امعدة مسبّقا ( Preset modes عندما تقوم بتحديد

أو Custom Color )األوان امخصصة(.





اافراي امعد مسبًقا. اافراضية ألوان الشاشة. هذا هو الوضع  قياي: تحميل اإعدادات 

Multimedia )الوسائط امتعددة(: تحميل إعدادات األوان امناسبة لتطبيقات الوسائط امتعددة.
اأفام. اأفام: تحميل إعدادات األوان امناسبة لتطبيقات معظم 

Game )األعاب(: تحميل إعدادات األوان امناسبة لتطبيقات معظم األعاب. عى امستخدم أن يقوم باستخدام وضع اإعداد امسبق للعبة لتشغيل األعاب طوال الوقت.  تم تعطيل SVE ي وضع Game )األعاب(.
يري عى تنسيق دخل RGB فقط. الورقية دون أن يؤثر ذلك عى الصور املونة.   الورق(: يقوم بتحميل إعدادات الحدة والسطوع امثالية لعرض النص. امزج خلفية النص محاكاة الوسائط  (Paper

الزرقاء وضبط اانحدار عند 10.000 كلفن. الحرارة اللونية(: تبدو الشاشة أكر دفئًا مع الدرجة اللونية الحمراء/الصفراء وضبط اانحدار عند 5.000 كلفن، وتبدو أكر برودة مع الدرجة اللونية  درجة  ( Color Temp





.CAl2، CAL1، sRGB ، Adobe RGB :مساحة األوان(: يسمح للمستخدمن بتحديد مساحة اللون( Color Space

Adobe RGB: هذا الوضع متوافق مع Adobe RGB )تغطية %99(.

..NTSC يضاهي 72% من ألوان :sRGB

.Dell اأخري امعتمدة من معايرة األوان Ultrasharp من Dell( أو الرامج  اأوضاع امعدة مسبّقا باستخدام Dell Ultrasharp Color Calibration Solution )حل  معايرة  CAL2 / CAL1: مكن للمستخدم 

امتوفرة لدي ركة طراز i1Display Pro. مكنك راء جهاز i1Display Pro عر امواقع اإلكرونية الخاص باإلكرونيات والرامج واملحقات  معايرة األوان Ultrasharp من Dell مع جهاز X-rite colorimeter )جهاز مقياس إضاءة اللون(  برامج  تعمل 

.Dell



.RGB اأمثل لتنسيق ألوان دخل ماحظة :تم ضبط دقةsRGB  وAdobeRGB وCAL 1 وCAL 2 عى النحو 

للحصول عى أفضل دقة لألوان لكل من sRGB وAdobeRGB، قم بإيقاف تشغيل Uniformity Compensation )تعويض ااتساق(.

.CAL2و CAL1 ماحظة :ستؤدي إعادة تعين إعدادات امصنع إى إزالة كل البيانات التي مت معايرتها ي

لون مخصص(: يتيح هذا الخيار إمكانية ضبط إعدادات األوان يدويًا. اضغط عى زري  و  لضبط قيم األوان اأزرق، اأخر، اأحمر وقم بإنشاء وضع اللون الذي يتناسب معك. ( Custom Color

اإزاحة(، Hue )تدرج اللون(، Saturation )التشبع(. ( Offset ،)اكتساب( Gain استخدم زر  أو  اختيار

اافراضية 100(. Gain )اكتساب(: حدد هذا الخيار لضبط مستوى اإدخال الخاص باكتساب إشارة RGB )القيمة 

اافراضية 50( للتحكم ي لون الشاشة اأساي. اأسود الخاص بـ RGB )القيمة  اإزاحة(: حدد هذا الخيار لضبط قيمة مستوى إزاحة اللون  ( Offset

Hue )تدرج األوان(: حدد هذا الخيار لضبط تدرج ألوان مجموعة RGBCMY كا عى حدة.

Saturation )التشبع(: حدد هذا الخيار لضبط تشبع ألوان مجموعة RGBCMY كا عى حدة.

Hue )تدرج اللون(

الصورة. استخدم زر  أو  لضبط تدرج اللون من 0 حتى 100. اختيارها لضبط اللون امطلوب للمظهر ي  اأرجواي. ويتم  مكن لهذه الخاصية تحويل ألوان صور الفيديو إى اللون اأخر أو 

اضغط عى  لزيادة الظل اأخر عى صور الفيديو.

اأرجواي عى صور الفيديو. اضغط عى  لزيادة الظل 

اأفام واألعاب. ماحظة: تتوفر خاصية تدرج األوان لوضعي 

Saturation )التشبع(

مكن لهذه الخاصية ضبط درجة تشبع ألوان صور الفيديو. استخدم زر  أو  لضبط تدرج اللون من 0 حتى 100.

اضغط عى زر  لزيادة ظهور صور الفيديو باللون اأحادي.

اضغط عى زر  لزيادة ظهور ألوان صور الفيديو.

اأفامواألعاب. ماحظة: تتوفر خاصية التشبع لوضعي 

Reset Color Settin
gs )إعادة ضبط إعدادات األوا

ن(

اافراضية. إعد ضبط إعدادات ألوان الشاشة إى إعدادات امصنع 



Display Settings
العرض( )إعدادات 

الصورة. العرض لضبط  استخدم إعدادات 

Aspect Ratio )نسبة
اارتفاع( العرض إى 

الصورة إي ارتفاعها كـ 16:10 أو 16:9 أو تغير تلقاي للمقاس أو 3:4 أو 1:1. عرض  ضبط نسبة 

Sharpness )الحدة(

الصورة حتى تبدو أكر حدة أو أكر نعومة. استخدم زر  أو  لضبط حدة األوان من 0 حتى 100. مكن لهذه الخاصية ضبط 

Noise Reduction
)خفض الضجيج(

اموجود عى حافتها. امتحركة عن طريق خفض التشويش  حسن جودة الصور 

Dynamic Contrast
)التباين الديناميي(

يضبط التباين الديناميي نسبة التباين عى 2,000,000: 1.

إيقاف" التباين الديناميي. اضغط عى زر  لتحديد "تشغيل" أو "

اأفام. درجة تباين أعى إذا تم اختيار وضعي األعاب و  ماحظة: توفر خاصية التباين الديناميي 

Uniformity
Compensation

)تعويض ااتساق(

حدد إعدادات تعويض اتساق سطوع الشاشة وألوانها.

اأوضاع امعّدة مسبًقا اأمثل للشاشة؛ سيتم تعطيل السطوع وتباين األوان مع بعض  بامركز للحصول عى سطوع موّحد وألوان موّحدة ي الشاشة بأكملها. للحصول عى اأداء  يضبط Uniformity Compensation )تعويض ااتساق( امناطق امختلفة بالشاشة فيا يتعلق 

الحرارة اللونية وsRGB( عند تشغيل Uniformity Compensation )تعويض ااتساق(. عند تشغيل Uniformity Compensation )تعويض ااتساق(، ا مكن تفعيل خاصية Energy Smart )الطاقة الذكية(. )قياي ودرجة 

. ماحظة : يُوىص باستخدام إعداد السطوع االفرتايض للمصنع عند تشغيل Uniformity Compensation (تعويض االتساق)
             بالنسبة إىل إعداد مستوى السطوع اآلخر، قد يختلف أداء االتساق عن البيانات املعروضة يف تقرير معايرة املصنع.

Smart Video.)تحسن الفيديو الذي ( Smart Video Enhance لـ )إيقاف( "Off أفام( أو "Advance" )متقدم( أو " ( "Movie" اضغط عى امفتاح   لتحديد إعداد



تحسن الفيديو ( Enhance
الذي(

حركة( الفيديو تلقائيًا ي أي إطار عى الشاشة ويدخل تحسينات عى الفيديو. وا يتم إدخال تحسينات سوى عى إطارات الفيديو. يتوفر إعدادين مختلفن لتحسن الفيديو: يقوم Smart Video Enhance )تحسن الفيديو الذي( باكتشاف )

لأفام أو مقاطع فيديو الوسائط امتعددة. أفام( - مناسب  ( Movie

Advance )متقدم( - إعداد مخصص قابل للضبط.

اأكر ي الغالب(، ي حالة وجود إطارات فيديو متعددة نشطة ي الشاشة. ماحظة: يحسن إعداد Smart Video Enhance )تحسن الفيديو الذي( )SVE( أحد إطارات الفيديو )

ماحظة: تم تعطيل SVE ي وضع Game )األعاب(.

امعروض ملء الشاشة( عند تنشيط/إلغاء تنشيط SVE. وهذا سلوك متوقع نتيجة تطبيق إعدادات تحسن النافذة. ماحظة: قد تاحظ تغر لون نافذة الفيديو )أو الفيديو 

 DisplayPort 1.2.أو تعطيله DisplayPort 1.2 انقر عى امفتاح   لتمكن

.DP1.2 قم بتمكن ،HBR2 أو ميزة )Daisy سلسلة( DP MST استخدام

فارغة. اميزات قبل اختيار DP1.2. وقد يؤدي اإعداد الخطأ إى شاشة  ماحظة: تأكد من إمكانية دعم بطاقة الرسوم لهذه 
.)Dell العرض من الرسومات ا تدعم MCCS )مجموعة أوامر التحكم ي الشاشة( عند DP1.2. وي هذه الحاات، قد ا يعمل DDM )مدير  عض بطاقات 

Display Info )معلومات 
العرض(

للصورة. تعرض اإعدادات الحالية 

 Reset Display
Settings )إعادة ضبط

العرض( إعدادات 

اافراضية. حدد هذا الخيار استعادة اإعدادات 

PIP Settings.صورة من مصدر دخل آخر تعرض هذه الوظيفة نافذة يظهر فيها 

 إطار الرئيي

إطار الفرعي

DVImin-DPDPHDMI

DVIX√√X

min-DP√XX√

DP√XX√

HDMIX√√X

الصورة ي وضع الصور امتتابعة ي منتصف الشاشة ،وليست ِملؤها. ماحظة:تظهر 

صورة/صور متتابعة( عندما يكون مغلقاً صورة داخل  ( PIP/PBP القامة الفرعية لوضع



صورة/صور متتابعة( عندما يكون مفتوحا صورة داخل  ( PIP/PBP القامة الفرعية لوضع



صورة داخل (PIP Mode
صورة(

صورة( ووضع PBP )صور متتابعة( استخدم زري صورة داخل  ( PIP هناك وضعن: وضع

صورة( أو PBP )صور متتابعة(. صورة داخل  ( PIP أو )غلق( Off لاستعراض وزر  اختيار و 

صورة(.Size)الحجم( صورة داخل  ( PIP اختيار حجم نافذة وضع

Large )كبر(". لاستعراض وزر  اختيارد "Small )صغر(" أو " و  

صورة(Position)الوضع( صورة داخل  ( PIP اختيار وضع نافذة وضع

لاستعراض وزر  اختيارد "Top-Left )أعى اليسار(" أو "Top-Right )أعى اليمن(" أو "Bottom-Right )أسفل اليمن(" أو "Bottom-Left )أسفل اليسار(". و 

صورة/صور متتابعة(.Contrast)التباين( صورة داخل  ( PIP/PBP الصورة ي وضع ضبط مستوى تباين 

هذا الزر يخفض مستوى التباين

هذا الزر يزيد مستوى التباين.

Other Settings
)إعدادات أخرى(

امعروضة عى الشاشة وامدة الزمنية التي تظهر فيها القامة عى الشاشة، وغر ذلك. امعروضة عى الشاشة، مثل لغة امعلومات  حدد هذا الخيار لضبط إعدادات امعلومات 



 

اأسباي، الفرني، اأماي، الرتغالية الرازيلية، الروسية، الصينية امبسطة، اليابانية(.Language )اللغة(  امعروضة عى الشاشة عى واحدة من بن ماي لغات )اإنجليزي،  تعمل خيارات اللغة عى ضبط لغة امعلومات 

 Menu Transparen
cy )شفافية القامة(

 
 

اأدى: 0 ~ الحد اأقى: 100 (. حدد هذا الخيار لتغير شفافية الشاشة بالضغط عى زري  و    )الحد 

Menu Timer )موقت ال 
قامة(

مرة تم فيها الضغط عى زر. امعروضة عى الشاشة بعد آخر  امعروضة عى الشاشة(: ضبط مدة نشاط امعلومات  عرض امعلومات  OSD Hold Time )مدة 

استخدم زر  أو  لضبط ريط التمرير بزيادة 1 ثانية ي الضغطة، بداية من 5 ثواي إى 60 ثانية.

Menu Lock )قفل القامة 
)

اأزرار ستكون مغلقة. يتحكم ي وصول امستخدم إى اإعدادات. عند اختيار Lock )قفل(، ا يسمح حينئذ بإجراء إعدادات امستخدم أن كافة 

 

اموجود أعى زر الطاقة مدة 10 ثواي( وااستمرار عى الزر  اأزرار ذاتها )عن طريق الضغط  امعروضة عى الشاشة( أو عى  ماحظة:خاصية القفل - إما أن تكون قفل إلكروي )عن طريق قامة امعلومات 
اموجود أعى زر الطاقة مدة 10 ثواي( وااستمرار عى الزر  اأزرار )عن طريق الضغط  متوفرة فقط إلغاء قفل  خاصية إلغاء القفل–

 Menu Button
صوت زر الشاشة( (Sound

مرة يتم فيها تحديد خيار جديد ي القامة. هذا الزر مّكن الصوت أو يعطله. تصدر الشاشة صفرًا ي كل 



Auto Rotate )تدوير 
تلقاي(

امعروضة عى الشاشة )OSD( تلقائياً. محوري( أو العكس ؛فسيؤدي ذلك إى تدوير قامة امعلومات  ( Pivot إى )منظر طبيعي( Landscape مزود مستشعر توجيه. عند تدوير الشاشة من هذه الشاشة 

تدويره هو اآخر وفًقا لذلك. وي حالة تثبيت برنامج )DDM (Dell Display Manager ووجود بطاقة رسوم مناسبة بالكمبيوتر ؛فإن محتوى الشاشة سيتم 

حدد Auto Rotate )تدوير تلقاي( لتعطيل هذه الخاصية

صورة/صور متتابعة(. صورة داخل  ( PIP/PBPعند تنشيط وضع )تدوير تلقاي( Auto Rotate ماحظة: ا تتاح خاصية

Energy Smart )الطاقة 
الذكية(

لتشغيل أو إيقاف تشغيل التعتيم الديناميي.

امعروضة عى نسبة عالية من امناطق الساطعة. الصورة  تعمل ميزة التعتيم الديناميي تلقائيا عى تقليل مستوى سطوع الشاشة عندما تحتوي 

 Menu Location
)موقع القامة(

.)OSD( امعروضة عى الشاشة تحديد موضع نافذة قامة امعلومات 

 Power Save Audio
)توفر طاقة الصوت(

لتشغيل قوة الصوت أو إيقافها أثناء وضع توفر الطاقة.

 DDC/CI.)تعطيل( Disable برامج مثبتة عى الكمبيوتر. وبإمكانك تعطيل هذه الوظيفة، باختيار موازنة األوان( عن طريق  تتيح DDC/CI )قناة بيانات الشاشة/واجهة اأوامر( ضبط معلات الشاشة )السطوع، 

للحصول عى أفضل أداء للشاشة، يستحسن مكن هذه الخاصية. 

 LCD Conditioning
)LCD مواءمة(

الرنامج بعض الوقت. وبإمكانك مكن هذه الوظيفة، باختيار Enabled )مكن(. يستغرق تشغيل  الصورة، قد  الصورة. وفًقا لدرجة احتجاز  يساعد عى الحد من الحاات الثانوية احتجاز 



Factory Reset )إعادة ا 
لضبط إى إعدادات امصنع(

امعروضة عى الشاشة إى إعدادات امصنع امسبقة. إعادة جميع إعدادات امعلومات 

مكن للمستخدمن اختيار ميزة من بن "Preset Modes" أو "Brightness/Contrast" أو "Input Source" أو "وضع PIP" وتعيينها كمفتاح اختصار.Personalize )تخصيص(



رسائل التحذير بقامة امعلومات امعروضة عى الشاشة

أوضاع الضبط امسبق هذه: Game أو Movie(، يتم تعطيل ضبط السطوع اليدوي. عند مكن ميزة Energy Smart أو Dynamic Contrast )ي 



الرسالة التالية: إن م تدعم الشاشة وضع دقة معن ستظهر 

 

والرأي بالشاشة. الوضع اموى به هو 2560 × 1600. الردد اأفقي  اإشارة امُستلمة من الكمبيوتر. راجع مواصفات الشاشة للتعرف عى نطاقات  هذا يعني أنه ا مكن مزامنة الشاشة مع 

 

.DDC/CI الرسالة التالية قبل تعطيل وظيفة ستظهر لك 



الرسالة التالية: عندما تنتقل الشاشة إى وضع توفر الطاقة، ستظهر 

 

)OSD( امعروضة عى الشاشة قم بتنشيط جهاز الكمبيوتر والشاشة للوصول إى قامة امعلومات 

الرسالة التالية وفًقا للدخل امحدد: إذا تم الضغط عى أي زر أخر غر زر الطاقة ستظهر 

DVI-D/Mini DP/DP/HDMI دخل   

امعايرة(، يتم تعطيل ضبط السطوع/التباين اليدوي.. عند ضبط Uniformity Compensation )تعويض ااتساق( عى "Calibrated" )مت 



متحرك كا هو موضح أدناه. إذا تم اختيار منفذ دخل  DVI-D أو DisplayPort أو DisplayPort الصغر أو HDMI وكانت كبات DVI-D وDisplayPort وDisplayPort الصغر وHDMI غر متصلة، سيظهر مربع حوار 

أو

أو

   

  راجع حل امشكات للمزيد من امعلومات.

 



ضبط الحد اأقى للدقةة

لضبط الحد اأقى لدقة الشاشة:

: Windows® 8 أو  Windows® 7  أو Windows Vista®

1. مع نظام التشغيل Windows® 8 فقط، حدد خاصية تجانب بسطح امكتب للتبديل إى سطح امكتب التقليدي.

2. انقر بزر اماوس اأمن عى سطح امكتب ثم انقر عى Screen resolution )دقة الشاشة(.

.x 1600 2560 دقة الشاشة( ثم حدد( Screen resolution 3. انقر فوق القامة امنسدلة ي

4. انقر فوق OK )موافق(.

اإجراءات التالية: برامج الرسوم الخاص بك. بناء عى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أكمل أحد  إن م يكن خيار 2560 × 1600 ضمن الخيارات، فرما تكون ي حاجة إى تحديث مشغل 

:Dell إذا كان لديك كمبيوتر شخي أو محمول من

اذهب إى موقع support.dell.com، ثم أدخل رقم الخدمة الخاص بك وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل لبطاقة الرسوم الخاصة بك.

إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر ليس من إنتاج ركة Dell )محمول أو مكتبي(:

برامج تشغيل الرسوم. اذهب إى موقع الدعم الخاص بجهاز الكمبيوتر وقم بتنزيل أحدث 

برامج تشغيل الرسوم. اإلكروي الخاص ببطاقة الرسوم وقم بتنزيل أحدث  اذهب إى اموقع 

 

 

 

 

 

 

 

 



استخدام Soundbar AX510 / AX510PA فقط )اختياري(

مزود مفتاح دوار للتحكم ي فتح / غلق الصوت وضبط امستوى العام للنظام، باإضافة إى مؤر أزرق لبيان الطاقة، ومقبسن لتوصيل ساعات الرأس. ريط الصوت Dell هو نظام به قناتن اسريو قابل للتثبيت عى الشاشات اللوحية امسطحة من Dell. كا أنه 

آلية التوصيل1.

مقابس ساعات الرأس2.

مؤر الطاقة3. 

مفتاح التحكم ي الصوت/الطاقة4.



استخدام اإمالة والدوران والتوسعة الرأسية

بالركيب. تركيب الحامل إتباع التعليات الخاصة  الرجوع إى دليل  امزودة بحامل. ي حالة راء أي حامل آخر، يرجى  ماحظة: هذا خاص بالشاشة 

التوسعة الرأسيةاميل والدوران
أوضاع امشاهدة راحة. ماحظة: مكن توسعة الشاشة رأسيًا حتى 90 مم، ويوضح الشكل أدناه كيفية توسعة الحامل رأسيًا.بفضل القاعدة امضمنة، مكنك إمالة الشاشة بالزاوية التي توفر أكر 

ماحظة: يوضح الشكل امبن أعاه كيفية إطالة الحامل رأسيًا.ماحظة: 

رجوع إى صفحة امحتويات

 يوضح الشكل المبين أعاله آيفية إطالة الحامل رأسًيا. 



رجوع إى صفحة امحتويات

استكشاف اأعطال وإصاحها
Dell™ U3014 دليل استخدام الشاشة اللوحية امسطحة

  ااختبار الذاي

  التشخيصات امضمنة

  امشكات الشائعة

  مشكات الجهاز امحددة

  امشكات الخاصة بالناقل التسلسي العامي

Dell مشكات ريط الصوت  

  استكشاف أعطال قارئ البطاقات وإصاحها

الواردة ي هذا القسم يرجى الرجوع إى تعليات السامة. اإجراءات  الروع ي أي من  تحذير: قبل 

ااختبار الذاي

تتوفر بالشاشة خاصية ااختبار الذاي والتي تسمح بالتحقق من عمل الشاشة بالشكل امناسب، إذا كان الكمبيوتر والشاشة متصان عى نحو سليم ولكن الشاشة معتمة، قم بتشغيل خاصية ااختبار الذاي للشاشة من خال الخطوات التالية:

أغلق جهاز الكمبيوتر والشاشة.1.

الجزء الخلفي من الكمبيوتر.2. الجزء الخلفي من الكمبيوتر. لضان الحصول عى عملية اختبار ذاي صحيحة ،قم بنزع كل كابات الفيديو من  افصل كابل الفيديو من 

شغل الشاشة.3.

باستمرار عى الشاشة بناًء عى اإدخال امحدد أيًضا. امتحرك عى الشاشة )عى خلفية سوداء( إذا م تستشعر الشاشة إشارة الفيديو وكانت تعمل عى نحو سليم. يظل لون مؤر بيان الطاقة محتفظًا باللون اأبيض ي وضع ااختبار الذاي. ستظهر إحدى مربعات الحوار اموضحة أدناه  ستاحظ ظهور مربع الحوار 

أو

  أو



أو 

يظهر هذا امربع أيضا أثناء التشغيل العادي للنظام إذا انقطع أو تلف كبل الفيديو.4.

أغلق الشاشة وأعد توصيل كبل الفيديو، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر والشاشة.5.

اإجراء، تحقق من وحدة التحكم بالفيديو والكمبيوتر حتى تعمل الشاشة عى نحو سليم. فارغة بعد هذا  إذا ظلت الشاشة 

التشخيصات امضمنة

تحتوي الشاشة عى أداة تشخيص مضمنة تساعدك عى تحديد ما إذا كانت امشكلة التي تواجهها تتعلق بالشاشة أم أنها تتعلق بالكمبيوتر وبطاقة الفيديو.

ماحظة: ا مكنك إجراء التشخيصات امضمنة إا عند فصل كبل الفيديو عى أن تكون الشاشة مضبوطة عى وضع ااختبار الذاي.

لتشغيل التشخيصات امضمنة:

تأكد من أن الشاشة نظيفة )عدم وجود غبار مراكم عى سطح الشاشة(.1.

كبات( الفيديو من الجهة الخلفية للكمبيوتر أو الشاشة. سوف تنتقل الشاشة بعد ذلك إى وضع ااختبار الذاي.2. انزع كبل )



باستمرار مدة ثانيتن. ستظهر شاشة رمادية اللون.3. ااستمرار عى زر 1 و زر 4 عى اللوحة اأمامية  اضغط مع 

افحص الشاشة بعناية للتأكد من عدم وجود حاات غر طبيعية.4.

مرة أخرى. يتغر لون الشاشة إى اللون اأحمر.5. اضغط زر 4 عى اللوحة اأمامية 

افحص الشاشة للتأكد من عدم وجود أي حاات غر طبيعية.6.

واأبيض والشاشات النصية.7. واأسود  الرمادي واأحمر واأخر واأزرق  العرض باللون  العرض أثناء تشغيل  كرر الخطوتن 5 و6 لفحص 

مرة أخرى.  للخروج، اضغط عى زر 4  يكتمل ااختبار عند ظهور الشاشة البيضاء. 

إذا م تعر عى أي حاات غر طبيعية عقب استخدام أداة التشخيص امضمنة، فإن الشاشة ي هذه الحالة تعمل عى نحو سليم. افحص بطاقة الفيديو وجهاز الكمبيوتر.

امشكات الشائعة

يحتوي الجدول التاي عى معلومات عامة عن مشكات الشاشة الشائعة امحتمل مواجهتها والحلول اممكنة لها.

الحلول اممكنةما تواجههاأعطال الشائعة

صورةا يوجد فيديو/إيقاف مؤر الطاقة تحقق من توصيل كبل الفيديو بالشاشة وجهاز الكمبيوتر عى نحو سليم ومحكم.ا توجد 

تحقق من أن مأخذ التيار الكهرباي يعمل بشكل مناسب من خال استخدام أي معدة كهربائية أخرى.

تأكد من الضغط عى زر الطاقة ضغطة كاملة.

تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح من خال زر اختيار مصدر الدخل.

صورة أو سطوعا يوجد فيديو/تشغيل مؤر الطاقة امعروضة عى الشاشة.ا توجد  ارفع درجة السطوع والتباين من خال قامة امعلومات 

تحقق من تشغيل خاصية فحص الشاشة بااختبار الذاي

مكسورة موصل كبل الفيديو. تحقق من عدم وجود أي انثناء أو دبابيس 

قم بتشغيل التشخيصات امضمنة.

تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح من خال زر اختيار مصدر الدخل.

الركيز أزل كبات الفيديو امستخدمة للتطويل.الصورة مشوشة أو غر واضحة أو لها ظلرداءة 

أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.

العرض الصحيحة )16:9(. قم بتغير دقة الفيديو إى نسبة 

عرض الفيديو متحركة بشكل طفيفعدم ثبات/تشوش  أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.صورة متموجة أو 

تحقق من العوامل البيئية.

غرفة أخرى. واختبارها ي  قم بتغير مكان الشاشة 

امرفق مع الشاشة(. ماحظة: امزدوج ) عند استخدامك لتوصيل DVI، تأكد من استخدام كبل DVI للربط 

الرورة. تحقق من إحكام ربط الكبل. افصل الكبل وأعد توصيله عند 

دورة الطاقة.وجود بقع عى شاشة LCD.فقدان وحدات البكسل تشغيل - إغاق 

.LCD تعد وحدات البكسل امغلقة داما خلا طبيعيا ممكن حدوثه ي تكنولوجيا

.www.dell.com/support/monitors :عى Dell بركة للمزيد من امعلومات عن سياسة الجودة والبكسل بشاشة Dell، مكنك الرجوع إى موقع الدعم الخاص 

دورة الطاقة.وجود بقع ساطعة عى شاشة LCD.وحدات البكسل العالقة تشغيل - إغاق 

.LCD تعد وحدات البكسل امغلقة داما خلا طبيعيا ممكن حدوثه ي تكنولوجيا



.www.dell.com/support/monitors :عى Dell بركة للمزيد من امعلومات عن سياسة الجودة والبكسل بشاشة Dell، مكنك الرجوع إى موقع الدعم الخاص 

أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.الصورة شديدة اإعتام أو السطوعامشاكل امتعلقة بالسطوع

امعروضة عى الشاشة. اضبط السطوع والتباين من خال قامة امعلومات 

متمركزة عى نحو سليمالتشوه الهندي أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.الشاشة غر 

اأفقية/الرأسية أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.يوجد خط أو أكر بالشاشةالخطوط 

شغل خاصية التحقق بااختبار الذاي لتحديد ما إذا كانت هذه الخطوط موجودة أيًضا ي وضع ااختبار الذاي.

مكسورة موصل كبل الفيديو. تحقق من عدم وجود أي انثناء أو دبابيس 

قم بتشغيل التشخيصات امضمنة.

امرفق مع الشاشة(. مزدوج ) إن كنت تستخدم اتصال DVI، تأكد بأن الكبل امستخدم هو كبل DVI ذو رباط 

مرة أخرى إن تطلب اأمر. تحقق من أن اتصال الكبل محكم. افصل الكبل ووصله 

أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.الشاشة مشوشة أو تبدو منقسمةامشاكل امتعلقة بالتزامن

شغل خاصية التحقق بااختبار الذاي لتحديد ما إذا كانت هذه الخطوط موجودة أيًضا ي وضع ااختبار الذاي.

مكسورة موصل كبل الفيديو. تحقق من عدم وجود أي انثناء أو دبابيس 

قم بتشغيل التشخيصات امضمنة.

امرفق مع الشاشة(. مزدوج ) إن كنت تستخدم اتصال DVI، تأكد بأن الكبل امستخدم هو كبل DVI ذو رباط 

مرة أخرى إن تطلب اأمر. تحقق من أن اتصال الكبل محكم. افصل الكبل ووصله 

لأدخنة والررامشاكل امتعلقة بالسامة اأعطال وإصاحها.اإشارات امرئية  ا تقم بإجراء أي خطوات استكشاف 

بركة Dell عى الفور. اتصل 

تحقق من توصيل كبل الفيديو بن الشاشة وجهاز الكمبيوتر عى نحو سليم ومحكم.تشغيل وإيقاف الخلل الوظيفي للشاشةامشاكل امتعلقة بالتقطع

أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.

قم بتشغيل خاصية التحقق بااختبار الذاي لتحديد ما إذا كان امشاكل امتعلقة بالتقطع تظهر ي وضع ااختبار الذاي أم غر ذلك.

تحقق من تشغيل خاصية فحص الشاشة بااختبار الذايالصورة فاقدة لألوانفقدان األوان

تحقق من توصيل كبل الفيديو بن الشاشة وجهاز الكمبيوتر عى نحو سليم ومحكم.

مكسورة موصل كبل الفيديو. تحقق من عدم وجود أي انثناء أو دبابيس 

الصورة رديئةوجود خلل ي األوان امعروضة عى الشاشة إى وضع الرسوم أو الفيديو بناًء عى التطبيق.ألوان  قم بتغير وضع ضبط األوان ي إعدادات الضبط بقامة امعلومات 

B( ي إعدادات ضبط األوان بقامة اأزرق ) /)G( اأخر /)R امعروضة عى الشاشة. اضبط قيم اللون اأحمر ) جرب استخدام إعدادات ضبط مختلفة معدة مسبًقا لألوان ي قامة امعلومات 

إدارة األوان مغلقة. امعروضة عى الشاشة إذا كان  امعلومات 

امعروضة عى الشاشة. تغير تنسيق إدخال األوان إى PC RGB أو YPbPr ي اإعدادات امتقدمة بقامة امعلومات 

قم بتشغيل التشخيصات امضمنة.

الصورة وسكونها عى يسار الشاشة لفرة طويلة من الوقت امعروضة عى الشاشةاحتجاز  للصورة الساكنة  إدارة الطاقة(.وجود ظل باهت  أوضاع  ااطاع عى  إدارة الطاقة لغلق الشاشة أثناء عدم ااستخدام )للمزيد من امعلومات، يرجى  استخدم خاصية 

وبديا عن ذلك، استخدم خاصية الشاشة امؤقتة امتغرة ديناميكيا.

امشكات الخاصة بامنتج

اأعطال الحلول اممكنةما تواجههبعض 



صغرة جدا العرض بالكاملصورة الشاشة  متمركزة بالشاشة ولكنها ا مأ منطقة  امعروضة عى الشاشة.الصورة  الصورة بقامة امعلومات  تحقق من ضبط نسب الحجم ي ضبط 

أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.

امعروضة عى الشاشةا مكن ضبط الشاشة باأزرار اموجودة عى اللوحة اأمامية أغلق الشاشة وافصل كبل الطاقة وأعد توصيله ثم أعد تشغيل الشاشة.عدم ظهور قامة امعلومات 

اموجود أعى زر الطاقة مدة 10 ثواي لتفعيلها. يرجى الرجوع إى ااستمرار عى الزر  امعروضة عى الشاشة مقفلة أم ا. إذا كانت اإجابة نعم، اضغط مع  تحقق ما إذا كانت قامة امعلومات 

قفل القامة.

صورة ،ضوء مؤر البيان باللون اأزرق.ا توجد إشارة دخل عند الضغط عى مفاتيح تحكم امستخدم اإشارة. تأكد من عدم ضبط الكمبيوتر عى وضع توفر الطاقة من خال تحريك اماوس أو الضغط عى أي مفتاح بلوحة امفاتيح.ا توجد  تحقق من مصدر 

اإشارة إذا تطلب اأمر. اإشارة عى نحو سليم، ثم أعد توصيل كبل  تحقق من توصيل كبل 

أعد ضبط الكمبيوتر أو مشغل الفيديو.

الصورة الشاشة بالكامل. عرض الشاشةم مأ  ارتفاع أو  العرض ملء الشاشة بالكامل.الصورة ا مأ  اارتفاع( أقراص DVD، قد تصبح مساحة  العرض إى  نتيجة التنسيقات امختلفة للفيديو )نسبة 

قم بتشغيل التشخيصات امضمنة.

الصورة الشاشة بالكامل. عرض الشاشةم مأ  ارتفاع أو  تحقق من معيار DP )DP 1.1a أو DP 1.2( امعتمد من بطاقة الرسوم الخاصة بك ،وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل لبطاقة الرسوم وتثبيته.الصورة ا مأ 

ا تدعم بعض بطاقات الرسوم DP 1.1a شاشات DP 1.2، ولذا قم بتغير إعداد DP الخاص بالشاشة ما يتوافق مع بطاقة الرسوم مع مراعاة اتباع التعليات التالية ي قسم "توصيل

."DP MST خاصية الشاشة لتمكن ·

)USB( امشكات الخاصة بالناقل التسلسي العامي

اأعطال الحلول اممكنةما تواجههبعض 

الطرفية ا تعملوسيلة التوصيل USB ا تعمل  USB تحقق من أن الشاشة عى وضع التشغيل.وحدات

أعد توصيل الكبل العلوي بالكمبيوتر.

أعد توصيل أطراف USB )منفذ التوصيل السفي(.

مرة أخرى. أغلق الشاشة ثم أعد تشغيلها 

أعد مهيد جهاز الكمبيوتر.

اأقراص الثابتة الخارجية وامحمولة لتيار كهرباي مرتفع؛ لذا قم بتوصيل الجهاز مبارة بالكمبيوتر. محرك  تتطلب بعض أجهزة USB مثل 

الرعة تعمل ببطء. اإطاقواجهة USB 3.0 عالية  الطرفية تعمل ببطء أو ا تعمل عى   USB 3.0 تأجهزة  .USB 3.0 تحقق من توافق جهاز الكمبيوتر مع

بعض أجهزة الكمبيوتر بها منفذ USB 3.0 ومنفذ USB 2.0. تأكد من استخدام منفذ USB الصحيح. 

أعد توصيل الكبل العلوي بالكمبيوتر.

أعد توصيل أطراف USB )منفذ التوصيل السفي(.

أعد مهيد جهاز الكمبيوتر.

Dell™ مشكات ريط الصوت

الحلول اممكنةما تواجههاأعطال الشائعة

اأمامي.ا توجد طاقة بالريط الصوي - مؤر الطاقة مغلقاختفاء الصوت مؤر البيان باللون اأزرق( عى الريط الصوي  قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت عى الريط الصوي ي اتجاه عقارب الساعة عى الوضع امتوسط؛ تحقق من إضاءة مؤر الطاقة )

تحقق من اتصال كبل الطاقة بامهايئ من خال الريط الصوي.



وصل كبل خط الصوت ي مقبس الصوت بجهاز الكمبيوتر.وجود طاقة بالريط الصوي - مؤر الطاقة ي وضع التشغيلاختفاء الصوت

اضبط مستوى الصوت ي نظام Windows عى أعى درجة.

.)MP3 قرص مضغوط صوي أو مشغل قم بتشغيل بعض امحتويات الصوتية عى الكمبيوتر )مثل 

قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت من الريط الصوي ي اتجاه عقارب الساعة عى أعى درجة للصوت.

قم بتنظيف وإعادة تثبيت خط الصوت ي امقبس.

اأقراص امضغوطة امحمول(. قم باختبار ريط الصوت باستخدام مصدر صوت آخر )مثل مشغل 

بإزالة أي عوائق بن ريط الصوت وامستخدم.استخدام بطاقة الصوت بالكمبيوتر كمصدر للصوتالصوت مشوش قم 

تأكد من أن خط الصوت تم إدخاله بالكامل ي مقبس بطاقة الصوت.

اضبط مستوى الصوت ي نظام Windows عى مستوى متوسط.

اخفض مستوى الصوت بتطبيق الصوت.

قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت من الريط الصوي عكس عقارب الساعة عى درجة صوت منخفضة.

قم بتنظيف وإعادة تثبيت خط الصوت ي امقبس.

قم باستكشاف أعطال بطاقة الصوت بالكمبيوتر وإصاحها.

اأقراص امضغوطة امحمول(. قم باختبار ريط الصوت باستخدام مصدر صوت آخر )مثل مشغل 

بإزالة أي عوائق بن ريط الصوت وامستخدم.استخدام مصدر صوت آخرالصوت مشوش قم 

تأكد من أن خط الصوت تم إدخاله بالكامل ي مقبس مصدر الصوت.

قم بخفض مستوى مصدر الصوت.

قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت من الريط الصوي عكس عقارب الساعة عى درجة صوت منخفضة.

قم بتنظيف وإعادة تثبيت خط الصوت ي امقبس.

بإزالة أي عوائق بن ريط الصوت وامستخدم.يخرج الصوت من جانب واحد بالريط الصوي.خرج الصوت غر متوازن قم 

تأكد من أن مقبس دخل الصوت تم إدخاله بالكامل ي مقبس بطاقة الصوت أو مصدر الصوت.

اضبط أدوات التحكم ي توازن الصوت بنظام Windows )يسار-من( عى النقطة امتوسطة.

قم بتنظيف وإعادة تثبيت خط الصوت ي امقبس.

قم باستكشاف أعطال بطاقة الصوت بالكمبيوتر وإصاحها.

اأقراص امضغوطة امحمول(. قم باختبار ريط الصوت باستخدام مصدر صوت آخر )مثل مشغل 

بإزالة أي عوائق بن ريط الصوت وامستخدم.درجة الصوت منخفضة جًدادرجة الصوت منخفضة قم 

قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت من الريط الصوي ي اتجاه عقارب الساعة لضبط أعى درجة للصوت.

اضبط مستوى الصوت ي نظام Windows عى أعى درجة.

برفع مستوى الصوت بتطبيق الصوت. قم 

اأقراص امضغوطة امحمول(. قم باختبار ريط الصوت باستخدام مصدر صوت آخر )مثل مشغل 

استكشاف أعطال قارئ البطاقات وإصاحها

…تنبيه :تجنب إخراج الجهاز أثناء قراءة أو نسخ الوسائط .قد يتسبب ذلك ي فقدان البيانات أو وقوع خلل وظيفي ي الوسائط.

الحلالسببامشكلة

امحرك م يُخصص بعد. حرف 

)Window s® XP فقط(

محرك الشبكة. A. انقر بزر اماوس اأمن أيقونة My Computer )جهاز الكمبيوتر( اموجودة عى سطح امكتب ،ثم انقر أيقونة Manageالتعارض مع حرف 

إدارة ( Desk Management انقر ,)إدارة جهاز الكمبيوتر ( Computer Management وتحت أيقونة .)إدارة (
سطح امكتب(.



 Change امحركات باللوحة اليمنى ثم انقر متحرك( بقامة  B. انقر بزر اماوس اأمن أيقونة Removable Device )جهاز 

Drive Letter and Paths )تغير الحروف وامسار(.

متحرك( ،واخر أحدها عى امحرك لـ Removable Device )جهاز  C. انقر Change )تغير( ،وي امربع امنسدل حدد حرف 

محركات الشبكة التي تم تعيينها. أا يكون مخصًصا 

مرة أخرى D. انقر OK )موافق( ،ثم انقر OK )موافق( 

 

،ولكن يتعذر امحرك  تم تخصيص حرف 

الوصول للوسائط

امحرك ي برنامج Explorer واخر Format )التنسيق( من القامة التي ستظهر.تحتاج الوسائط إى إعادة تنسيق. انقر بزر اماوس اأمن عى 

تظهر رسالة خطأ محتواها "خطأ ي نسخ املف أو مجلد املفات."تظهر رسالة خطأ محتواها " ا مكن نسخ امجلد )اسم امجلد( أو املف )اسم املف "تُخرج الوسائط أثناء النسخ أو امسح.

،(أثناء عملية النسخ ،أو "ا مكن مسح امجلد )اسم امجلد( أو املف )اسم املف". ،(ا مكن القيام بالنسخ أو امسح ي نفس اسم امجلد أو املف أثناء

عمليه امسح.

مرة أخرى. أعد إدخال الوسائط ثم انسخ أو امسح 

قم بتنسيق الوسائط لنسخ أو مسح نفس اسم امجلد أو املف.

عى الرغم من عدم ظهور النافذة

امنبثقة ،تخرج الوسائط أثناء وميض

مؤر البيان.

اإجراء عى الوسائط. قم بتنسيق الوسائط لنسخ أو مسح نفس اسم امجلد أو املف.عى الرغم من عدم ظهور النافذة امنبثقة أثناء النسخ ،إا أنه إذا قمت بإخراج الوسائط أثناء وميض مؤر البيان ،فا تستطيع إكال 

تحقق من تشغيل مفتاح حاية نسخ الوسائط.تم تشغيل مفتاح حاية النسخ.يتعذر تنسيق أو نسخ الوسائط.

تحقق من أن الشاشة عى وضع التشغيل.وسيلة التوصيل USB ا تعمل.قارئ البطاقات ا يعمل

أعد توصيل الكبل العلوي من الكمبيوتر إى الشاشة.

أعد إدخال الوسائط.

مرة أخرى. أغلق الشاشة ثم أعد تشغيلها 

أعد مهيد جهاز الكمبيوتر.
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املحق
Dell™ U3014 دليل استخدام الشاشة اللوحية امسطحة

  تعليات السامة

اأخرى الوايات امتحدة فقط( وامعلومات التنظيمية  الفيدرالية ) ااتصاات    إشعار لجنة 

Dell بركة   ااتصال 

تحذير: تعليات السامة

التعرض إى صدمة و/أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية. بخاف امنصوص عليها تحديًدا ي هذه الوثيقة إى  تحذير: قد يؤدي استخدام أي أزرار تحكم أو تعديات أو إجراءات 

مزيد من امعلومات حول تعليات السامة، يرجى الرجوع إى دليل معلومات امنتج.

اأخرى الوايات امتحدة فقط( وامعلومات التنظيمية  إشعار لجنة ااتصاات الفيدرالية )

.www.dell.com\regulatory_compliance زيارة موقع االتزام التنظيمي التاي اأخرى، يرجى  الفيدرالية وامعلومات التنظيمية  ااتصاات  وفيا يتعلق بإشعارات لجنة 

Dell بركة ااتصال 

.800-WWW-DELL )800-999-3355( الوايات امتحدة، يرجى ااتصال عى رقم للعماء ي 

.Dell الفاتورة أو كتالوج منتجات ركة الراء أو ملصق العبوة أو  فاتورة  باإنرنت، مكنك الحصول عى معلومات ااتصال من  ماحظة: إذا م يكن لديك اتصال حاي 

اختاف البلد وامنتج، ومن ثم قد ا يتوفر بعضها ي منطقتك. اإنرنت أو الهاتف، إا أن توافر هذه الخدمات يختلف تبًعا  تقدم ركة Dell خيارات دعم وخدمة متعددة سواء عر شبكة 

اإنرنت: للحصول عى محتوى خاص بدعم الشاشة عر 

www.dell.com/support/monitors :يُرجى زيارة اموقع اإلكروي

لاستفسار عن أمور تتعلق بامبيعات أو بخدمة العماء: بركة Dell للحصول عى الدعم الفني أو  لاتصال 

.1.support.dell.com :بزيارة اموقع التاي قم 

تحقق من البلد أو امنطقة التي تتواجد بها ي القامة امنسدلة Choose A Country/Region )اخر بلد/منطقة( اموجودة أسفل الصفحة.2.

اأير من الصفحة.3. اموجود ي الجانب  انقر فوق زر Contact Us )اتصل بنا( 

حدد رابط الخدمة أو الدعم امناسب وفًقا احتياجاتك.4.

http://www.dell.com/regulatory_compliance
http://www.dell.com/support/monitors
http://support.dell.com/


بالركة.5. اخر الطريقة التي تفضلها لاتصال 
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إعداد الشاشة
Dell™ U3014 شاشة لوحية مسطحة

باإنرنت مزود بإمكانية ااتصال   Dell™ إذا كان لديك جهاز كمبيوتر شخي أو محمول من

1. اذهب إى موقعنا عى http://support.dell.com, ثم أدخل رقم الصيانة الخاص بك وقم بتنزيل أحدث برنامج التشغيل لبطاقة الرسوم الخاصة بك.

مرة أخرى. برامج التشغيل الخاصة مهايئ الرسوم، أعد ضبط درجة الدقة عى 2560 × 1600  2. بعد تثبيت 

بركة ™Dell لاستفسار عن مهايئ الرسوم الذي يدعم مستويات الدقة هذه . قدرتك عى ضبط درجة الدقة عى 2560 × 1600، يرجى ااتصال  ماحظة: ي حال عدم 
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إعداد الشاشة
Dell™ U3014 شاشة لوحية مسطحة

Dell™ لركة الرسوم غر تابعة  إذا كان الكمبيوتر الشخي أو امحمول أو بطاقة 

:Windows® 8 أو Windows® 7 أو Windows Vista® ي نظام التشغيل

1.ابالنسبة لنظام التشغيل Window s® 8 فقط, حدد خيار مربعات سطح امكتب لانتقال إى سطح امكتب الكاسيي.

2. انقر بزر اماوس اأمن عى سطح امكتب ثم انقر فوق Personalization )تخصيص(.

العرض(. 3. انقر فوق أيقونة Change Display Settings )تغير إعدادات 

4. انقر فوق Advanced Settings )إعدادات متقدمة(.

مزود وحدة التحكم ي بطاقة الرسوم من الوصف اموضح أعى النافذة )مثل NVIDIA أو ATI أو Intel أو غرها(. عرّف   .5

.)http://www.NVIDIA.com أو http://www.ATI.com برامج التشغيل )مثل لاطاع عى أحدث  اإلكروي مقدم بطاقة الرسوم  6. يرجى الرجوع إى اموقع 

برامج التشغيل الخاصة مهايئ الرسوم، أعد ضبط درجة الدقة عى 2560 × 1600. 7. بعد تثبيت 

ماحظة: إذا تعذر عليك ضبط الدقة اموى بها، يُرجى ااتصال مُصِنع الكمبيوتر أو راء مهايئ رسومات يدعم دقة الفيديو..

امعروضة عى الشاشة إى اإعداد 1:1 إذا كانت دقة الجهاز اللوحي اأصلية مطلوبة )وي هذه الحالة، قد تكون هناك أرطة سوداء موجودة أساًسا عى ماحظة: إذا تم توصيل جهاز لوحي أو ُمشِغل أقراص DVD/Blu-Ray، فقد تقتر دقة الخرج القصوى عى 1920 × 1080. وعندئٍذ يُرجى تغير إعداد فيديو امعلومات 
جانبي الشاشة(..
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http://www.nvidia.com/
http://www.ati.com/
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