XG270

الشاشة
دليل المستخدم

طراز رقم VS17961
رقم القطعةXG270 :

شكرا الختياركم ®ViewSonic
ً
تُعد شركة ® ViewSonicشركة رائدة عالميًّا في مجال الحلول البصرية؛ لذا تسعى دائ ًما لتحقيق ما يفوق التوقعات
العالمية من خالل التطور التكنولوجي واالبتكار والبساطة ،فنحن نعتقد أن منتجاتنا لديها القدرة على إحداث تأثير
إيجابي في العالم ،كما أننا على ثقة من أن منتج ® ViewSonicالذي اخترته سيق ّدِم لك الخدمة الممتازة.
شكرا الختياركم ®!ViewSonic
مرة أخرى
ً
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احتياطات السالمة

يرجى قراءة احتياطات السالمة التالية قبل استخدام الجهاز.
•احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه عند الحاجة.
•اقرأ جميع التحذيرات واتبع كافة التعليمات.
•اجلس على بُعد  18بوصة ( 45سم) على األقل من الجهاز.
•اترك مسافة مقدارها  4بوصات ( 10سم) على األقل حول الجهاز لضمان التهوية المناسبة.
•ضع الجهاز في منطقة جيدة التهوية .تجنَّب وضع أي شيء على الجهاز من شأنه منع تبديد الحرارة.
•تجنَّب استخدام الجهاز بالقرب من المياه؛ احرص على عدم تعريض الجهاز للرطوبة؛ وذلك للحد من
خطورة حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
•تجنَّب تعريض الجهاز ألشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة األخرى.
•تجنَّب تركيب الجهاز بالقرب من أي مصادر للحرارة ،مثل األجسام المشعة أو المواقد أو غيرها من
األجهزة األخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي قد تُزيد من درجة حرارة الجهاز إلى مستويات خطرة.
•استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الحاوية الخارجية ،لمزيد من المعلومات ارجع إلى قسم
“الصيانة” في صفحة69صفحة.
•قد تظهر بقع على الشاشة عند لمسها ،ولتنظيف البقع الدهنية الموجودة على الشاشة يرجى الرجوع إلى
قسم “الصيانة” في صفحةقسم "تنظيف الغطاء" في صفحة .69
•تجنَّب لمس سطح الشاشة بمواد حادة أو صلبة؛ ألن ذلك قد يتسبب في تلفها.
•احرص على عدم إسقاط الجهاز أو تعريضه لالصطدام عند نقله.
•تجنَّب وضع الجهاز على سطح غير مست ٍو أو غير مستقر ،فقد يسقط الجهاز؛ مما قد يؤدي إلى إصابة
شخصية أو عطل في الجهاز.
•تجنَّب وضع أي أشياء ثقيلة على الجهاز أو كبالت التوصيل.
فورا،
•في حالة انبعاث دخان أو رائحة غريبة أو صدور ضوضاء غير عادية ،أوقف تشغيل الشاشة ً
واتصل بالموزع أو الشركة ،فمن الخطورة االستمرار في استخدام الجهاز.
•ال تتجاهل شروط السالمة المتعلقة بقابس التوصيل المستقطب أو األرضي القابس المستقطب له نصالن
أحدهما أوسع من اآلخر .في حين يحتوي قابس التوصيل األرضي على شفرتين وشعبة ثالثة تُستخدم في
صا على سالمتك ،إذا لم
التوصيل األرضي .وقد تم توفير الشفرة العريضة والشعبة الثالثة في القوابس حر ً
يكن القابس مناسبًا للمقبس ،فاحرص على توفير مهايئ ،وتجنَّب إدخال القابس في المقبس بقوة.
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•تجنَّب نزع الطرف األرضي عند توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي ،حيث يرجى التأكد
من عدم نزع الطرف األرضي.
•احرص على عدم السير على كبل الطاقة أو تآكله ،خاصةً من ناحية القابس ونقطة خروجه
من الجهاز ،ضع الجهاز بالقرب من مأخذ تيار يس ُهل الوصول إليه.
•استخدم فقط المرفقات/الملحقات التي توصي بها الجهة المص ِنّعة.
•احرص على توخي الحذر عند تحريك المنضدة أو الجهاز أو كليهما معًا عند استخدام منضدة
متحركة؛ وذلك لتجنب التعثر واإلصابة.
•افصل قابس الطاقة من منفذ التيار المتردد في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة.
•ويرجى الرجوع إلى الفنيين المؤهلين في كافة أعمال الصيانة .مع العلم بأنه ينبغي إجراء
أعمال الصيانة عند تعرض الوحدة للتلف على أي نحو ،مثل:
»حدوث تلف في كبل أو مقبس التيار الكهربائي
»انسكاب سائل على الوحدة أو سقوط شيء بداخلها
»حال تعرضها لرطوبة
»إذا لم تعمل الوحدة بصورة طبيعية ،أو في حال تعرضها للسقوط
•مالحظة :قد يتسبب ضغط الصوت المرتفع -لفترات ممتدة -من سماعات األذن أو سماعات الرأس في
اإلضرار بحاسة السمع أو فقدانها؛ لذا احرص على ضبط مستوى الصوت على المستويات المناسبة عند
استخدام سماعات األذن أو سماعات الرأس؛ وذلك تجنبًا لإلضرار بحاسة السمع.
•مالحظة :قد تزداد درجة حرارة الشاشة أو تتوقف عن العمل! إذا توقف الجهاز عن العمل تلقائيًّا ،فيرجى
تشغيله مرة أخرى ،قم بتغيير معدل التحديث ودقة الشاشة بعد إعادة التشغيل ،ولمزيد من التفاصيل يرجى
الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص ببطاقة الرسومات.
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مقدمة

محتويات العبوة

•الشاشة
•كبل الطاقة
•كبل الفيديو
•دليل بدء التشغيل السريع
:ةظحال مقد تختلف كبالت الفيديو والطاقة الموجودة في عبوة المنتج حسب بلد الشراء؛ لذا يرجى
االتصال بالموزع المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.
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نظرة عامة على المنتج
الجانب األمامي
الغطاء المتميز

الغطاء المتميز

شاشة العرض

مؤشر  LEDالطاقة
مفتاح التشغيل

مفتاح الوصول السريع

مفتاح المقود

الجانب الخلفي

دخل التيار المباشر
تحميل USB

مخرج الصوت

تنزيل USB

HDMI

DisplayPort

:ةظحال ملمزيد من المعلومات عن مفتاح [●]  ]▼[ / ]▲[ / ]►[ / ]◄[ /ووظائفه يرجى الرجوع إلى
( Hot Keysمفاتيح التشغيل السريع) في صفحة .27
8

اإلعداد األولي
صلة إلعداد الشاشة.
يو ِفّر هذا القسم تعليمات مف َّ

تركيب الحامل
١ضع الشاشة على سطح مستقر ومست ٍو بحيث يكون جانب الشاشة متج ًها لألسفل.٢قم بمحاذاة النقطتين على قاعدة حامل الشاشة لتوصيلهما بعنق حامل الشاشة.٣-استخدم البراغي الملحقة بقاعدة حامل الشاشة ،وأحكم ربطها بقاعدة حامل الشاشة.
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٤قم بمحاذاة وتحريك الخطاطيف العلوية الموجودة في حامل الشاشة داخل فتحات تثبيت الحامل ،كما هوموضح في الرسم أدناه:

:ةظحال متأكد من إحكام ربط الحامل وأن لسان التحرير السريع مستقر في مكانه.
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٥-باستخدام مقبض الحامل ارفع الجهاز في وضع رأسي على سطح مستو وثابت.

:ةظحال ماحرص على وضع الجهاز باستمرار على سطح مست ٍو وثابت ،حيث قد يؤدي عدم القيام بذلك
إلى سقوط الجهاز وإلحاق الضرر به ،و/أو قد يؤدي إلى حدوث إصابات شخصية.
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تركيب وفك الغطاء المتميز
١قم بتحضير قطعتي الغطاء المتميز ومفك براغي.٢تأكد من وضع قطعتي الغطاء في االتجاه الصحيح:ﻯﻝﻉﺃ

ﻝﻑﺱﺃ

٣حاذي براغي في الغطاء المتميز مع فتحات البراغي على جانب الشاشة.٤-ركب بحرص الغطاء المتميز بالشاشة ،مع مراعاة عدم المبالغة في ربط البراغي.

٥-لفك الغطاء المتميز قم بإجراء الخطوات السابقة لكن بترتيب عكسي.
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التثبيت على الحائط
راﺟﻊ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ لالطالع على األبعاد اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ألطقم التثبيت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ.
:ةظحال ملالستخدام فقط مع كتيفة أو طاقم تركيب على الحائط معتمدة من  .ULوللحصول على أدوات
التثبيت على الحائط أو قاعدة ضبط االرتفاع اتصل بشركة ® ViewSonicأو الموزع المحلي.
الحد األقصى
(العرض × االرتفاع) (العرض × االرتفاع × العمق)
للتحميل
 14كجم

نمط الثقب

لوحة الواجهة

 100 × 100ملم

 2.6 × 115 × 115ملم

ثقب اللوحة
 5 Øملم

:ةظحال متُباع أطقم التثبيت على الحائط منفصلةً.
١أوقف تشغيل الجهاز ،ثم افصل جميع الكبالت.٢ضع الجهاز على سطح مستقر ومست ٍو بحيث يكون جانب الشاشة متج ًها لألسفل.٣-اضغط مع االستمرار على لسان التحرير السريع ،وارفع الحامل بحرص.

َّ
الخطافات ،وقم بنزع الحامل.
٤-ادفع برفق نحو األسفل لفك تعلق
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مواصفات البراغي
وكميتها
4م ×  10ملم
 4قطع

٥اربط كتيفة التثبيت بفتحات تثبيت  VESAالموجودة في الجزء الخلفي من الشاشة ،ثم ث ِبّتها بإحكام بأربعة( )4براغٍ ( 10 × M4ملم)

 100ملم

 100ملم

٦-اتبع التعليمات المرفقة مع أطقم تثبيت الشاشة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ.
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استخدام فتحة الحماية
لمنع سرقة الجهاز استخدم جهاز قفل بفتحة حماية إلحكام تثبيت الجهاز بكائن ثابت.
فيما يلي مثال على طريقة إعداد جهاز إقفال فتحة الحماية على منضدة.
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التوصيالت
يُرشدك هذا القسم إلى طريقة توصيل الشاشة باألجهزة األخرى.

التوصيل بالتيار الكهربائي
صل سلك الطاقة بالمهايئ.
١و ّصل مهايئ الطاقة بقابس دخل التيار المباشر الموجود في الجانب الخلفي من الجهاز.
٢و ِ ّصل كبل الطاقة بمأخذ تيار كهربائي.
٣-و ِ ّ

۳

۲
۱
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توصيل أجهزة خارجية
توصيل HDMI

صل نهاية الطرف اآلخر للكبل بمنفذ
صل أحد طرفي كبل  HDMIبمنفذ  HDMIالموجود بالشاشة ،ثم و ِ ّ
و ِّ
 HDMIبجهاز الكمبيوتر.
:ةظحال مالشاشة مزودة بمنفذين .HDMI 2.0

2
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1

توصيل DisplayPort
صل نهاية الطرف اآلخر للكبل بمنفذ
صل أحد طرفي كبل  DisplayPortبمنفذ  ،DisplayPortثم و ِ ّ
و ِّ
 DisplayPortأو بمنفذ  DPصغير بجهاز الكمبيوتر.
:ةظحال ملتوصيل الشاشة بمنفذ  )v. 1&2( Thunderboltفي جهاز  Macوصل طرف كبل DP
الصغير "من كبل  DPالصغير المتصل بكبل  "DisplayPortبمنفذ  Thunderboltفي جهاز
صل نهاية الطرف اآلخر للكبل بمنفذ  DisplayPortالموجود بالشاشة.
 ،MACثم و ِ ّ
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توصيل USB

صل الطرف اآلخر من الكبل بمنفذ USB
صل أحد طرفي كبل  USBبمنفذ  USBالموجود بالشاشة ،ثم و ِ ّ
و ِّ
بجهاز الكمبيوتر.
:ةظحال متدعم الشاشة نوعين ( )2من منافذ  ،USBوعند التوصيل يرجى اتباع اإلرشادات التالية:
• 3منافذ  USBمن النوع  :Aتوصيل أجهزة طرفية من النوع ( Aكأجهزة التخزين ولوحة
المفاتيح والماوس).
ͪمالحظة :الستخدام بعض األجهزة الطرفية يرجى التأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر
بمنفذ شاشة  USBمن النوع .B
صل كبل  USBذكر من نوع ( Bمربع بزاويتين مقطوعتين)
•منفذ  USBمن نوع  :Bو ِ ّ
صل الطرف اآلخر من الكبل بمنفذ تنزيل  USBالموجود بجهاز الكمبيوتر.
بهذا المنفذ ،ثم و ِ ّ

:ةظحال ميدعم منفذ  USBمن نوع  Aالموجود بجانب منفذ  USBمن نوع  Bالشحن السريع بقدرة
 5فولت  2.1أمبير ،فيما يدعم منفذا  USBاآلخران من نوع  Aالشحن بقدرة  5فولت 0.9
أمبير.
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توصيالت الصوت

أدخل مقبس دخل صوت سماعات األذن أو سماعات الرأس في منفذ  Audio Outبالشاشة ،كما يمكن
توصيل الشاشة بسماعات شريطية باستخدام كبل صوت.
:ةظحال مكما أن الشاشة مزودة بسماعات مزدوجة.

20

استخدام الشاشة
ضبط زاوية العرض
صى بضبط زاوية العرض باستخدام أي من الطرق التالية:
للحصول على أفضل عرض يو َ

ضبط االرتفاع

ارفع الشاشة أو أنزلها إلى االرتفاع الذي تريده ( 0إلى  120مم).

:ةظحال معند الضبط اضغط ألسفل بقوة على طول مسار الضبط ممس ًكا بالشاشة بكلتا يديك من الجانب.
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ضبط زاوية الميل

قم بإمالة الشاشة إلى األمام أو إلى الخلف إلى زاوية العرض الذي تريده ( 5-إلى  20درجة).

:ةظحال معند الضبط امسك الحامل بإحكام بيد واحدة مع إمالة الشاشة إلى األمام أو الخلف مستخد ًما يدك
األخرى.

ضبط اتجاه الشاشة (محور الشاشة)
١اضبط ارتفاع الشاشة على أعلى موضع لها ،ثم قم بإمالة الشاشة للخلف إلى أن تصل لوضع اإلمالةالكامل.

:ةظحال متأكد من فك الغطاء المتميز أو طيه قبل التدوير المحوري للشاشة.
22

٢-قم بتدوير الشاشة  °90من االتجاه األفقي إلى االتجاه العمودي.

:ةظحال م
•عند الضبط امسك جانبي الشاشة بإحكام بكلتا يديك.
•لتدوير صورة الشاشة ،قم بتغيير إعدادات اتجاه عرض نظام الكمبيوتر يدويًا.
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ضبط زاوية الدوران

قم بتدوير الشاشة إلى اليمين أو اليسار للحصول على زاوية العرض المرغوب فيها (.)˚45
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تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

١قم بتوصيل سلك الطاقة المتصل بمقبس الطاقة.٢اضغط على زر ( Powerالطاقة) لتشغيل الشاشة.٣-اضغط على زر ( Powerالطاقة) مرة أخرى إليقاف تشغيل الشاشة.

قدرا قليالً من الطاقة الكهربائية طالما ظل كبل الطاقة متصالً بمقبس الطاقة.
:ةظحال متستهلك الشاشة ً
إذا كنت تنوي عدم استخدام الشاشة لفترة طويلة ،فيرجى نزع كبل الطاقة من مقبس الطاقة.
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استخدام مفاتيح لوحة التحكم
استخدم مفاتيح لوحة التحكم للوصول إلى قائمة الوصول السريع ،وانتقل عبر قائمة المعلومات المعروضة
على الشاشة وقم بتغيير اإلعدادات.

مفتاح الوصول السريع

مفتاح المقود

( Quick Access Menuقائمة الوصول السريع)

اضغط على ( Quick Access Keyمفتاح الوصول السريع) لتنشيط Quick Access Menu
(قائمة الوصول السريع) .للمزيد من المعلومات ،راجع صفحة .56
Quick Access

Blue Light Filter
™PureXP
OverClocking
Return

to go to next
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Press

( Hot Keysمفاتيح التشغيل السريع)
عندما تكون قائمة المعلومات المعروضة في وضع إيقاف التشغيل ستتمكن من الوصول بسرعة إلى الوظائف
الخاصة عن طريق استخدام مفاتيح لوحة التحكم.
المفتاح
[◄]

الوصف
ثوان لقفل /إلغاء قفل قائمة المعلومات
اضغط على المفتاح مع االستمرار لمدة 5
ٍ
المعروضة على الشاشة.
ثوان لقفل/
عندما تظهر القائمة على الشاشة ،استمر في الضغط على المفتاح لمدة 10
ٍ
إلغاء قفل قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.
Locking OSD

Press and hold for 10s to lock OSD

في حالة قفل قائمة المعلومات المعروضة ،ستظهر على الشاشة الرسالة التالية:
OSD Lock/Unlock
OSD Locked
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المفتاح
1
[►]

الوصف
ثوان لقفل /إلغاء قفل زر ( Powerتشغيل).
اضغط على المفتاح مع االستمرار لمدة 5
ٍ
ثوان لقفل/
عندما تظهر القائمة على الشاشة ،استمر في الضغط على المفتاح لمدة 10
ٍ
إلغاء قفل زر ( Powerتشغيل).
Locking Power Button

Press and hold for 10s to lock Power

في حالة قفل زر ( Powerتشغيل) ستظهر على الشاشة الرسالة التالية:
Power Lock/Unlock
Power Button Locked

[▲]

ثوان لعرض /إخفاء شاشة بدء التشغيل عندما
اضغط على المفتاح مع االستمرار لمدة 5
ٍ
يكون الجهاز قيد التشغيل.
Boot Up Screen On/Off
Off
Press to Turn On

1

يؤدي الضغط على هذا المفتاح فقط إلى تمكين ( Input Selectوظيفة تحديد) الدخل.
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تهيئة اإلعدادات
التشغيل العام
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼] لعرض قائمة المعلومات المعروضة
ّ اضغط على المفتاح [●] أو١.على الشاشة

X G 2 7 0

Game Modes

Display

Input Select

Adaptive Sync

ON

Max. Refresh Rate

240 Hz

ViewMode

Audio Adjust

Custom 1
Game Modes

Setup Menu

HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort

Exit

Navi.

Power

 ثم قم بتحريك مفتاح المقود [▼] للدخول إلى،حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد القائمة األساسية
ّ ٢.القائمة المحددة

X G 2 7 0

Game Modes

Display

Input Select

Adaptive Sync

ON

Max. Refresh Rate

240 Hz

ViewMode

Audio Adjust

Volume
Mute

Exit

Navi.
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Power

Custom 1

Setup Menu

Game Modes

]►[  ثم قم بتحريك مفتاح المقود،حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد خيار القائمة المرغوب فيه
ّ ٣.للدخول إلى القائمة الفرعية

X G 2 7 0

Game Modes

Display

Input Select

Volume

On

Mute

Off

Adaptive Sync

ON

Max. Refresh Rate

240 Hz

ViewMode

Exit

Audio Adjust

Navi.

Custom 1
Game Modes

Setup Menu

Power

. ثم اضغط على مفتاح [●] للتأكيد،تحديد اإلعداد/حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لضبط
ّ ٤-

X G 2 7 0

Game Modes

Display

Input Select

Volume

On

Mute

Off

Adaptive Sync

ON

Max. Refresh Rate

240 Hz

ViewMode

Exit

Navi.
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Audio Adjust

Power

Custom 1

Setup Menu

Game Modes

.ةظحال مال تتطلب بعض تعديالت خيارات القائمة من المستخدم الضغط على مفتاح [●] لتأكيد االختيار:

X G 2 7 0

Game Modes

Display

Input Select

Adaptive Sync

ON

Max. Refresh Rate

240 Hz

ViewMode

Audio Adjust

Custom 1
Game Modes

X G 2 7 0

Setup Menu

Game Modes

Volume

On

Volume

Mute

Off

Mute

Display

Input Select

Adaptive Sync

ON

Max. Refresh Rate

240 Hz

ViewMode

Audio Adjust

Custom 1
Game Modes

Setup Menu

50
/100

Exit

Navi.

Power

Exit

دليل المفتاح

Navi.

Power

دليل المفتاح
.اضغط على مفتاح [◄] للعودة إلى القائمة السابقة٥-

Quick Access ةظحال مللخروج من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة اضغط على مفتاح:
.)
( )(الوصول السريع

31

شجرة قائمة المعلومات المعروضة
القائمة الرئيسية

Gaming Modes
(أوضاع األلعاب)

( Displayالشاشة)

القائمة الفرعية

( Standardقياسي)
Custom 1
(مخصص )1
Custom 2
(مخصص )2
FPS
MOBA
Battle Royale
( Realisticواقعي)
( Vibrantنابض بالحياة)
Console Speed
(سرعة وحدة التحكم)
Console Color
(لون وحدة التحكم)
Adaptive Sync
(مزامنة تكيفية)
HDR10

™PureXP

OverClocking
Hertz Limiter
(محدد هرتز)

Response Time OD
(وقت االستجابة )OD

Blue Light Filter
(مرشح الضوء األزرق)

خيار القائمة

( Onتشغيل)
( Offإيقاف)
( Autoتلقائي)
( Offإيقاف)
( Lightاإلضاءة)
( Normalعادي)
( Extremeزائد)
( Ultraفائق)
( Offإيقاف)
( Onتشغيل)
( Offإيقاف)
( Nativeأصلي)
 60هرتز
 100هرتز
 144هرتز
 180هرتز
 240هرتز
( Standardقياسي)
( Fastسريع)
( Fasterأسرع)
Ultra Fast
(فائق السرعة)
( Fastestاألسرع)
(Explanation (i
(توضيح ())i
()100~0 ،+/-
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القائمة الرئيسية

القائمة الفرعية

خيار القائمة

( Displayالشاشة)

Color Temperature
(الحرارة اللونية)

sRGB
Bluish
(مائل إلى األزرق)
( Coolبارد)
( Nativeأصلي)
( Warmدافئ)
( Redأحمر)

Full Color Control
(تحكم كامل في األلوان) ( Greenأخضر)
( Blueأزرق)
Color Adjust
(ضبط اللون)

Color Space
(مساحة اللون)

()100~0 ،+/-
()100~0 ،+/-
()100~0 ،+/-

( Autoتلقائي)
RGB
YUV

Color Range
(النطاق اللوني)

Gamma
(إعدادات جاما)

( Autoتلقائي)
Full Range
(نطاق كامل)
Limited Range
(نطاق محدود)
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6

Color Saturation
(تشبع األلوان)

2.8
()100~0 ،+/-

)22~0 ،+/-( Black Stabilization
(تثبيت اللون األسود)
Image Adjust
(ضبط الصورة)

ViewScale

( Fullكامل)
Aspect
(نسبة العرض إلى
االرتفاع)
1:1
)3:4( ”19
)10:16( 19”W
)9:16( ”21.5
)10:16( 22”W
)9:16( 23.6”W
)9:16( 24”W
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()100~0 ،+/-
()100~0 ،+/-

القائمة الرئيسية

القائمة الفرعية

خيار القائمة

( Displayالشاشة)

Image Adjust
(ضبط الصورة)

( Contrastالتباين)

Input Select
(تحديد الدخل)

HDMI 1

( Brightnessالسطوع) ()100~0 ،+/-
()100~0 ،+/-
( Sharpnessالحدة)
Advanced DCR
( DCRمتقدمة)

()20~0 ،+/-

Overscan
(المسح الزائد)

( Onتشغيل)

HDMI 2
DisplayPort

View Mode
(خاصية
)ViewMode

( Standardقياسي)
( Movieالفيديو)
( Webالويب)
( Textالنص)
MAC
( Monoأحادي)

Audio Adjust
(ضبط الصوت)

()100~0 ،+/-

Volume
(مستوى الصوت)

()100~0 ،+/-

Mute
(كتم الصوت)

( Onتشغيل)
( Offإيقاف)
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( Offإيقاف)

القائمة الرئيسية

Setup Menu
(قائمة اإلعداد)

القائمة الفرعية

( Languageاللغة)

Information
(المعلومات)
Quick Access
(الوصول السريع)

خيار القائمة
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Suomi
Русский
Türkçe
日本語
한국어
繁體中文
简体中文
Česká
Svenska

) On/Offتشغيل/
Blue Light Filter
(مرشح الضوء األزرق) إيقاف التشغيل)
) On/Offتشغيل/
™PureXP
إيقاف التشغيل)
) On/Offتشغيل/
OverClocking
إيقاف التشغيل)
) On/Offتشغيل/
FPS
إيقاف التشغيل)
) On/Offتشغيل/
MOBA
إيقاف التشغيل)
) On/Offتشغيل/
Battle Royale
إيقاف التشغيل)
) On/Offتشغيل/
( Realisticواقعي)
إيقاف التشغيل)
( Vibrantنابض بالحياة) ) On/Offتشغيل/
إيقاف التشغيل)
) On/Offتشغيل/
Console Speed
إيقاف التشغيل)
(سرعة وحدة التحكم)
) On/Offتشغيل/
Console Color
إيقاف التشغيل)
(لون وحدة التحكم)
) On/Offتشغيل/
Custom 1
إيقاف التشغيل)
(مخصص )1
) On/Offتشغيل/
Custom 2
إيقاف التشغيل)
(مخصص )2
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القائمة الرئيسية

Setup Menu
(قائمة اإلعداد)

القائمة الفرعية

Crosshair
(وظيفة )Crosshair

خيار القائمة

( Type Aالنوع )A

( Type Bالنوع )B

( Type Cالنوع ج)

Elite RGB

( Offإيقاف)
( Rearالجزء الخلفي)

( Baseالقاعدة)

Always On
(تشغيل دائم)

Resolution Notice
(إشعار الدقة)
Boot Up Screen
(شاشة بدء التشغيل)
( OSD Timeoutمدة
عرض قائمة المعلومات)
OSD Background
(خلفية القائمة المعروضة
على الشاشة)
( OSD Pivotتدوير
محوري للمعلومات
المعروضة على الشاشة)

( Resetإعادة تعيين)
( Offإيقاف)
( Onتشغيل)
( Offإيقاف)
( Onتشغيل)
( Offإيقاف)
60/30/15/5
( Onتشغيل)
( Offإيقاف)
( Onتشغيل)
( Offإيقاف)
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( Greenأخضر)
( Whiteأبيض)
( Yellowأصفر)
( Greenأخضر)
( Whiteأبيض)
( Yellowأصفر)
( Greenأخضر)
( Whiteأبيض)
( Yellowأصفر)
Rainbow
(قوس قزح)
Breathing
(وميض)
( Stackمكدس)
( Othersأخرى)
( Offإيقاف)
Rainbow
(قوس قزح)
Breathing
(وميض)
( Stackمكدس)
( Othersأخرى)
( Offإيقاف)
( Onتشغيل)
( Offإيقاف)

Preview Image
(معاينة الصورة)
Preview Image
(معاينة الصورة)
Preview Image
(معاينة الصورة)

القائمة الرئيسية

القائمة الفرعية

خيار القائمة

Setup Menu
(قائمة اإلعداد)

Power Indicator
(مؤشر الطاقة)

( Onتشغيل)

Auto Power Off
(إيقاف التشغيل التلقائي)
( Sleepالسكون)

( Offإيقاف)
( Onتشغيل)
( Offإيقاف)
 30دقيقة
 45دقيقة
 60دقيقة
 120دقيقة
( Offإيقاف)

ECO Mode
(الوضع االقتصادي)

( Standardقياسي)
( Optimizeتحسين)
( Conserveترشيد)

DDC/CI

( Onتشغيل)
( Offإيقاف)

DisplayPort 1.1

( Onتشغيل)
( Offإيقاف)

Standby Charger
(شاحن احتياطي)

( Onتشغيل)
( Offإيقاف)

Rename
(إعادة التسمية)
Memory Recall
(استدعاء من الذاكرة)
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خيارات القائمة
( Game Modesأوضاع األلعاب)
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼] لعرض قائمة المعلومات المعروضة
١اضغط على المفتاح [●] أو ّعلى الشاشة.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد ( Game Modesأوضاع األلعاب) ،ثم قم بتحريك مفتاح المقود
ّ ٢[▼] للدخول إلى قائمة ( Game Modesأوضاع األلعاب).

ON

Adaptive Sync

240 Hz

Max. Refresh Rate

Custom 1
Game Modes

Setup Menu

Audio Adjust

X G 2 7 0

ViewMode

Input Select

Display

Game Modes
Standard
Custom 1
Custom 2
FPS
MOBA
Battle Royale

Power

Navi.

Exit

حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد اإلعداد ،ثم اضغط على مفتاح [●] لتأكيد االختيار.
ّ ٣خيار القائمة
( Standardقياسي)
Custom 1/2
(مخصص )2/1
FPS
MOBA

الوصف
حدد هذا الخيار لالستخدام العام.
يتوفر إعدادان "مخصصان" قابلين للتخصيص للمساعدة في مطابقة التفضيالت
الفردية والموائمة مع كل أنواع األلعاب المتاحة في األسواق.
مثالية أللعاب الالعب المسدد األول.
حدد هذا الخيار أللعاب ساحة المعركة عبر اإلنترنت التي يشارك فيها عدة
العبين.
تم ضبطها أللعاب باتل رويال.
عرض واقعي محاكي أللوان الطبيعة.
ألوان مزدهرة ومشبعة.

Battle Royale
( Realisticواقعي)
Vibrant
(نابض بالحياة)
Console Speed
سرعة مركزة الستخدام وحدة التحكم.
(سرعة وحدة التحكم)
Console Color
تركيز دقة األلوان الستخدام وحدة التحكم.
(لون وحدة التحكم)
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عرض
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼] لعرض قائمة المعلومات المعروضة
١اضغط على مفتاح [●] أو ّعلى الشاشة.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد ( Displayعرض) ،ثم حرك مفتاح المقود [▼] للدخول إلى
ّ ٢قائمة ( Displayعرض).

ON

Adaptive Sync

240 Hz

Max. Refresh Rate

Custom 1
Game Modes

Setup Menu

Audio Adjust

X G 2 7 0

ViewMode

Input Select

Display

Game Modes
Adaptive Sync
HDR10
™PureXP
OverClocking
Hertz Limiter
Response Time OD

Power

Navi.

Exit

حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد خيار القائمة ،ثم حرك مفتاح المقود [►] للدخول إلى القائمة
ّ ٣الفرعية.
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لضبط/تحديد اإلعداد ،ثم اضغط على مفتاح [●] للتأكيد (إذا كان ذلك
ّ ٤ممكنًا).
:ةظحال مقد يكون لبعض خيارات القائمة الفرعية قوائم فرعية أخرى ،للدخول إلى القائمة الفرعية المعنية
حرك مفتاح المقود [►].
ّ
خيار القائمة
Adaptive Sync
(مزامنة تكيفية)
HDR10
™PureXP

الوصف
تمنع تقطيع الصور أثناء اللعب.
يقلل من التباين الكلي لمشهد معين ،بحيث يمكن رؤية التفاصيل في
التمييزات والظالل.
اختصار لمصطلح "تجربة نقية" ،وتساعد هذه الميزة في تعزيز الصورة
ضا وأوضح رؤية.
المرئية للكائنات المتحركة ،وجعلها أقل غمو ً
عندما يتجاوز التشغيل معدل تحديث الشاشة البالغ  240هرتز.
يسمح للمستخدم بالتحكم في عدد اإلطارات التي يتم عرضها على الشاشة.

OverClocking
Hertz Limiter
(محدد هرتز)
 Response Time ODوظيفة توليف متقدمة تسمح للمستخدمين بضبط وقت استجابة الشاشة.
(وقت االستجابة )OD
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الوصف
خيار القائمة
مرشح قابل للضبط متوفر في جميع ( Game Modesأوضاع األلعاب)،
Blue Light Filter
(مرشح الضوء األزرق) وهو يعمل على حجب الضوء األزرق عالية الطاقة للحصول على تجربة
مشاهدة مريحة.
وللحصول على مزيد من المعلومات يُرجى الرجوع إلى صفحة .53
 Color Temperatureيح ّدِد إعداد درجة حرارة اللون.
(الحرارة اللونية)
• :sRGBسطوع أقل وألوان طبيعية أكثر.
•( Bluishمائل إلى األزرق) :يضبط درجة حرارة اللون عند .9,300K
•( Coolبارد) :يضبط درجة حرارة اللون عند .7,500K
•أصلي :درجة الحرارة اللونية االفتراضية يوصى به لالستخدام العادي.
•( Warmدافئ) :يضبط درجة حرارة اللون عند .5,000K
•( Full Color Controlتحكم كامل في األلوان)  :يضبط قيم اللون
األحمر واألخضر واألزرق إلى القيم المطلوبة.
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خيار القائمة
Color Adjust
(ضبط اللون)

الوصف
( Color Spaceمساحة اللون)
يسمح للمستخدمين باختيار مساحة اللون التي يرغبون في استخدامها لخرج
اللون.
•( Autoتلقائي)  :يتعرف تلقائيًّا على تنسيق األلوان ومستويات اللونين
األسود واألبيض.
• :RGBيكون لون إشارة الدخل هو .RGB
• :YUVيكون لون إشارة الدخل هو .YUV
( Color Rangeالنطاق اللوني)
يُمكن الشاشة من اكتشاف تنسيق لون إشارة الدخل تلقائيًّا .يمكنك تغيير
خيارات األلوان يدويًّا لتتناسب مع نطاق األلوان الصحيحة ،وذلك إذا لم تكن
األلوان معروضة بصورة مناسبة.
•( Autoتلقائي)  :يتعرف تلقائيًّا على تنسيق األلوان ومستويات اللونين
األسود واألبيض.
•( Full Rangeنطاق كامل)  :تكون مستويات اللونين األبيض واألسود
مكتملة.
•( Limited Rangeنطاق محدود)  :تكون مستويات اللونين األبيض
واألسود محدودة.
( Gammaإعدادات جاما)
يسمح للمستخدمين بضبط مستوى السطوع لمستويات درجات الرمادي
للشاشة يدويًا.
( Color Saturationتشبع األلوان)
يضبط عمق اللون لكل لون ( redاألحمر) و ( greenاألخضر) و blue
(األزرق) و ( cyanالسماوي) و ( magentaاألرجواني) و yellow
(األصفر))
( Black Stabilizationتثبيت اللون األسود)
يوفر رؤية عالية الوضوح وتفاصيل عالية الدقة من خالل تفتيح المشاهد
المظلمة.
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خيار القائمة
Image Adjust
(ضبط الصورة)

الوصف
ViewScale
يمكن للمستخدمين ضبط حجم عرض الصورة على الشاشة ،مما يسمح
بسيناريو "أكثر مالئمة".
( Contrastالتباين)
يضبط الفرق بين خلفية الصورة (مستوى اللون األسود) والمقدمة (مستوى
اللون األبيض).
( Brightnessالسطوع)
يضبط مستويات الخلفية السوداء للصورة المعروضة على الشاشة.
( Sharpnessالحدة)
يضبط جودة الصورة على الشاشة.
 DCR) Advanced DCRمتقدمة)
يكتشف إشارة الصورة تلقائيًا ويتحكم بذكاء في سطوع اإلضاءة الخلفية
واللون لتحسين القدرة على جعل األسود أكثر سوادًا في المشاهد المظلمة
ضا في بيئة مشرقة.
وجعل اللون األبيض أكثر بيا ً
( Overscanالمسح الزائد)
يشير إلى صورة مقصوصة على شاشة الجهاز ،وهو إعداد يعمل على تكبير
المحتويات المتحركة؛ مما يعمل على إخفاء حواف الفيلم.
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( Input Selectتحديد الدخل)
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼] لعرض قائمة المعلومات على
١اضغط على المفتاح [●] أو ّالشاشة.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد ( Input Selectتحديد الدخل) ،ثم حرك مفتاح المقود [▼]
ّ ٢للدخول إلى قائمة ( Input Selectتحديد الدخل).

ON

Adaptive Sync

240 Hz

Max. Refresh Rate

Custom 1
Game Modes

Setup Menu

Audio Adjust

X G 2 7 0

ViewMode

Input Select

Display

Game Modes
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort

Power

Navi.

Exit

حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد مصدر الدخل الذي تريده ،ثم اضغط على مفتاح [●] لتأكيد
ّ ٣االختيار.
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ViewMode
:ةظحال ميتاح وضع  ViewModeعند استخدام ( Custom 1مخصص  )1او ( Custom 2مخصص )2
في ( Game Modesأوضاع األلعاب) فقط.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼] لعرض قائمة المعلومات على
١اضغط على المفتاح [●] أو ّالشاشة.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد  ، ViewModeثم حرك مفتاح المقود [▼] للدخول إلى قائمة
ّ ٢.ViewMode

ON

Adaptive Sync

240 Hz

Max. Refresh Rate

Custom 1
Game Modes

Setup Menu

Audio Adjust

X G 2 7 0

ViewMode

Input Select

Display

Game Modes
Standard
Movie
Web
Text
MAC
Mono

Power

Navi.

Exit

حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد اإلعداد ،ثم اضغط على مفتاح [●] لتأكيد االختيار.
ّ ٣الوصف
خيار القائمة
( Standardقياسي) حدد هذا الخيار لالستخدام العام.
ح ّدِد هذا الخيار لمشاهدة األفالم.
( Movieالفيديو)
حدد هذا الخيار لتصفح الويب.
( Webالويب)
حدد هذا الخيار للمهام النصية.
( Textالنص)
حدد هذا الخيار عند التوصيل بأجهزة ماك.
MAC
ح ّدِد هذا الخيار عند مشاهدة صور أحادية اللون.
( Monoأحادي)
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( Audio Adjustضبط الصوت)
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼] لعرض قائمة المعلومات على
١اضغط على المفتاح [●] أو ّالشاشة.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد ( Audio Adjustضبط الصوت) ،ثم حرك مفتاح المقود [▼]
ّ ٢للدخول إلى قائمة ( Audio Adjustضبط الصوت).

ON

Adaptive Sync

240 Hz

Max. Refresh Rate

Custom 1
Game Modes

Setup Menu

Audio Adjust

X G 2 7 0

ViewMode

Input Select

Display

Game Modes
Volume
Mute

Power

Navi.

Exit

حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد الخيار الذي تريده ،ثم حرك مفتاح المقود [►] للدخول إلى القائمة
ّ ٣الفرعية.
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لضبط/تحديد اإلعداد ،ثم اضغط على مفتاح [●] لتأكيد االختيار (إذا كان
ّ ٤ذلك ممكنًا).
خيار القائمة
Volume
(مستوى الصوت)
Mute
(كتم الصوت)

الوصف
ضبط مستوى الصوت.
يتيح تعطيل الصوت.
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( Setup Menuقائمة اإلعداد)
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼] لعرض قائمة المعلومات المعروضة
١اضغط على مفتاح [●] أو ّعلى الشاشة.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد ( Setup Menuقائمة اإلعداد) ،ثم حرك مفتاح المقود [▼]
ّ ٢للدخول إلى قائمة ( Setup Menuقائمة اإلعداد).

ON

Adaptive Sync

240 Hz

Max. Refresh Rate

Custom 1
Game Modes

Setup Menu

Audio Adjust

X G 2 7 0

ViewMode

Input Select

Display

Game Modes
Language Select
Information
Quick Access
Crosshair
Elite RGB
Resolution Notice

Power

Navi.

Exit

حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد خيار القائمة ،ثم حرك مفتاح المقود [►] للدخول إلى القائمة
ّ ٣الفرعية.
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لضبط/تحديد اإلعداد ،ثم اضغط على مفتاح [●] للتأكيد (إذا كان ذلك
ّ ٤ممكنًا).
:ةظحال مقد يكون لبعض خيارات القائمة الفرعية قوائم فرعية أخرى ،للدخول إلى القائمة الفرعية المعنية
حرك مفتاح المقود [►].
ّ
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خيار القائمة
Language Select
(تحديد اللغة)
Information
(المعلومات)
Quick Access
(الوصول السريع)
Crosshair
(وظيفة )Crosshair
Elite RGB

الوصف
يح ّدِد اللغة المطلوبة من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.
يعرض معلومات عن الشاشة.
حدد الخيارات الموجودة في قائمة الوصول السريع.
تساعد في جعل التص ّ ِويب أكثر دقة وسرعة أثناء ألعاب  FPSمع التراكب
على الشاشة .للمزيد من المعلومات ،راجع صفحة .58
يتحكم هذا اإلعداد في إضاءة  RGBخلف الشاشة وتحت اإلطار لتعزيز
تجربة ألوان  .RGBوعند تشغيل هذا اإلعداد أو بعد إعادة تعيينه يتم تنشيط
وظيفة موجة قوس قزح االفتراضية.
ضا مزامنة أضواء  RGBمع العديد من الشركاء
باإلضافة إلى ذلك يتم أي ً
الرئيسيين ،ويؤدي تنزيل برامجهم إلى منحك القدرة على معالجة إمكانيات
 RGBبصورة أفضل.
وإذا رغبت في االستفادة من برامج الشركاء ،فراجع اإلعداد المتقدم أدناه.
إعداد  RGBلبرنامج شريك
•قم بزيارة  https://www.viewsonic.com/elite/rgb/واختر
برنامج  RGBشريك لتنزيله.
•قم بتنزيل البرنامج المختار ثم تثبيته.
•مرفق بالشاشة كابل  USB 3.0ذكر من النوع  Aوكابل ذكر من النوع
 .Bقم بتوصيل موصل  USB 3.0ذكر من النوع  Bبالشاشة والموصل
 USB 3.0ذكر من النوع  Aبجهاز الكمبيوتر.
•قم بتشغيل برنامج الشريك ،وابدأ في تخصيص إضاءة !RGB
ضا الرجوع إلى برامج إعداد  RGBالخاص بنا عبر اإلنترنت على
ويمكن اي ً
.https://www.viewsonic.com/elite/rgb/

Resolution Notice
(إشعار الدقة)
Boot Up Screen
(شاشة بدء التشغيل)

*تتوقف اختالفات الوضع وميزات التخصيص وأي ميزات أو استخدامات
أخرى على شروط االستخدام واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وإمكانيات
البرنامج كما هو محدد أو منصوص عليه في برامج الشركاء.
قادرا على إخبار المستخدمين بأن دقة العرض
ف ِعّل هذا الخيار لجعل النظام ً
الحالية هي ليست الدقة األصلية الصحيحة.
تسمح بالتبديل بين تشغيل شاشة البدء أو إيقافها.
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خيار القائمة
OSD Timeout
(مدة عرض قائمة
المعلومات)
OSD Background
(خلفية القائمة المعروضة
على الشاشة)
OSD Pivot
(تدوير محوري
للمعلومات المعروضة
على الشاشة)
Power Indicator
(مؤشر الطاقة)
Auto Power Off
(إيقاف التشغيل التلقائي)
( Sleepالسكون)
ECO Mode
(الوضع االقتصادي)
DDC/CI
DispayPort 1.1
Standby Charger
(شاحن احتياطي)
Rename
(إعادة التسمية)
Memory Recall
(استدعاء من الذاكرة)

الوصف
تضبط الفترة الزمنية التي تظل فيها قائمة المعلومات معروضة على الشاشة.
تعرض/تخفي خلفية قائمة المعلومات المعروضة عندما تكون تلك القائمة
ظاهرة على الشاشة.
يح ّدِد اتجاه قائمة المعلومات المعروضة.

يضبط مؤشر الطاقة على وضع التشغيل أو اإليقاف ،وإذا كان الخيار
مضبو ً
طا على ( Onتشغيل) ،فسيضيء مؤشر الطاقة باللون األزرق عند
تشغيل الجهاز.
ف ِعّل هذا الخيار لجعل الشاشة تتوقف تلقائيًّا بعد فترة زمنية معينة.
يضبط مقدار وقت السكون قبل أن تتحول الشاشة إلى وضع Sleep
(السكون).
يُتيح االختيار من بين أوضاع مختلفة بنا ًء على استهالك الطاقة.
ف ِعّل هذا الخيار للتحكم في الشاشة عن طريق بطاقة الرسومات.
يدعم تمكين /تعطيل .DisplayPort 1.1
عند تنشيط الشاحن االحتياطي يستمر  USBفي التزويد بالطاقة حتى عندما
تكون الشاشة في وضع االستعداد.
إعادة تسمية الملف الشخصي المخصص.
يعيد جميع اإلعدادات إلى قيمها االفتراضية.
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اإلعدادات والخصائص المتقدمة
يصف هذا القسم الخصائص المتقدمة في الشاشة.

( Adaptive Syncالمزامنة التكيفية)
يؤدي تمكين ( Adaptive Syncالمزامنة التكيفية) إلى إنهاء التشوش والتقطع في اللعب لمنح الالعبين أداء
مرن وخالي من التقطيع عند أي معدل إطارات.
لتمكين وظيفة المزامنة التكيفية:
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼] لعرض قائمة المعلومات على
١اضغط على المفتاح [●] أو ّالشاشة.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد ( Displayعرض) ،ثم حرك مفتاح المقود [▼] للدخول إلى
ّ ٢قائمة ( Displayعرض).
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد ( Adaptive Syncالمزامنة التكيفية) .ثم حرك مفتاح المقود
ّ ٣[►] لتأكيد االختيار.
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد ( Onتشغيل) أو ( Offإيقاف) .ثم اضغط على مفتاح [●] لتأكيد
ّ ٤االختيار.
:ةظحال مالستخدام وظيفة  ،G-Syncيجب استخدام وصلة  .DisplayPortكما يرجى مالحظة ما يلي:
١يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر به بطاقة رسومات GeForce GTX 10-Seriesأو .GeForce RTX 20-Series
٢ويجب أن يكون مثبتا عليه أحدث إصدار من برنامج التشغيل .GeForce٣للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية تمكين  G-Syncعلى شاشة مزامنة تكيفيةيرجى زيارةhttps://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/geforce- :
.rtx-2060-g-sync-compatible-game-ready-driver/
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™PureXP

اختصار لمصطلح "تجربة نقية" ،وتساعد هذه الميزة في تعزيز الصورة المرئية للكائنات المتحركة ،وجعلها
ضا على شريط البث الحي في بعض األلعاب .وتعد  XPطريقة
ضا وأوضح رؤية .وتتاح ميزة  XPأي ً
أقل غمو ً
شائعة ورائعة للتسمية ،كما هو الحال في صناعة الفيديو ومأثراته مثل  ،VFXوهي تضيف لمسة رائعة على
األلعاب والمزايا التكنولوجية.
فهذه هي تقنية  ViewSonicالحصرية لتحسين وقت استجابة الصور المتحركة ( )MPRTللحصول على
ضا من قبل  ،Blur Bustersوهي مؤسسة مهنية معنية
أداء أفضل أثناء اللعب .وقد تم اعتماد هذه الوظيفة أي ً
بالقضاء على ضبابية الحركة وجعل الصور المتحركة أكثر وضو ًحا.
لتمكين وظيفة ™:PureXP
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼] لعرض قائمة المعلومات على
١اضغط على المفتاح [●] أو ّالشاشة.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد ( Displayعرض) ،ثم حرك مفتاح المقود [▼] للدخول إلى
ّ ٢قائمة ( Displayعرض).
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد ™ ،PureXPثم حرك مفتاح المقود [►] لتأكيد االختيار.
ّ ٣حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد التجربة التي تريدها ،ثم اضغط على مفتاح [●] لتأكيد االختيار.
ّ ٤خيارات القائمة
( Lightاإلضاءة)
( Normalعادي)
( Extremeزائد)
( Ultraفائق)
( Offإيقاف)
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( Hertz Limiterمحدد الهرتز)
يُمكن ضابط الهرتز في الشاشة بالتحكم في عدد اإلطارات الخارجة منها .وتضع الشاشة حدًا أقصى لعدد
اإلطارات التي يمكن عرضها لتوفير الطاقة والتحميل الجانبي.
لضبط محدد الهرتز:
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼] لعرض قائمة المعلومات على
١اضغط على المفتاح [●] أو ّالشاشة.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد ( Displayعرض) ،ثم حرك مفتاح المقود [▼] للدخول إلى
ّ ٢قائمة ( Displayعرض).
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد ( Hertz Limiterمحدد الهرتز) ،ثم حرك مفتاح المقود [►]
ّ ٣لتأكيد االختيار.
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد خرج اإلطارات المفضل لديك ،ثم اضغط على مفتاح [●] لتأكيد
ّ ٤االختيار.
خيارات القائمة
( Nativeأصلي)
 60هرتز
 100هرتز
 144هرتز
 180هرتز
 240هرتز
:ةظحال م
•إذا كانت خاصية المزامنة التكيفية قيد التشغيل سيتم تعطيل محدد الهرتز.
•قد ال تدعم  ViewScaleمستويات الهرتز كلها.
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( Response Time ODوقت االستجابة )OD

يسمح ضبط إعداد ( Response Time ODوقت االستجابة  )ODللمستخدم بضبط وقت االستجابة المفضل
لديه .ومع وجود  5إعدادات لالختيار فيما بينها يتمكن المستخدمون من تحديد الخيار األكثر مالئمة لكل
سيناريو استخدام،
ويعمل كل إعداد على زيادة سرعة وقت االستجابة ،مما يتيح للمستخدمين مطابقة جهاز الكمبيوتر مع نوع
اللعبة ،لتنفيذ سيناريو "األكثر مالئمة".
لتمكين وظيفة وقت االستجابة :OD
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼] لعرض قائمة المعلومات على
١اضغط على المفتاح [●] أو ّالشاشة.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد ( Displayعرض) ،ثم حرك مفتاح المقود [▼] للدخول إلى
ّ ٢قائمة ( Displayعرض).
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد ( Response Time ODوقت االستجابة  ،)ODثم حرك مفتاح
ّ ٣المقود [►] لتأكيد االختيار.
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد وقت االستجابة المفضل ،ثم اضغط على مفتاح [●] لتأكيد
ّ ٤االختيار.
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مرشح الضوء األزرق وصحة العينين

يحجب ( Blue Light Filterمرشح الضوء األزرق) الضوء األزرق عالي الطاقة للحصول على تجربة
مشاهدة مريحة.

إعداد الوصول السريع إلى مرشح الضوء األزرق

يمكن تمكين مرشح الضوء األزرق أو تعطيله بسرعة فائقة من خالل
( Quick Access Keyمفتاح الوصول السريع).
Quick Access

Blue Light Filter
™PureXP

مفتاح الوصول السريع

OverClocking
Return

to go to next

Press

:ةظحال موعند تمكين مرشح الضوء األزرق ( )BLFمن خالل ( Quick Access Keyمفتاح الوصول
السريع) تكون قيمة  BLFهي  ،100وهي قيمة معتمدة من قبل  ،TÜVومع ذلك تبلغ قيمة
 BLFصفر إذا اختار المستخدم وظيفة أخرى من خالل ( Quick Access Keyمفتاح الوصول
السريع).
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ويرجى عند استخدام الشاشة واالستمتاع بما تقدمه مراعاة ما يلي:
•قد يؤدي الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشة إلى التهاب العينين وإلحاق الضرر بهما ،وللحد من تلك
التأثيرات يوصى بأخذ فترات استراحة دورية خالل المشاهدة إلراحة العينين.
•يسمح للمستخدمين بتخصيص قيمة مرشح الضوء األزرق من خالل ( Display Menuقائمة العرض).
ON

Adaptive Sync

240 Hz

Max. Refresh Rate

Custom 1
Game Modes

Setup Menu

Audio Adjust

X G 2 7 0

ViewMode

Input Select

Display

Game Modes
Blue Light Filter
Color Temperature
Color Adjust
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Image Adjust

/100

Power

Navi.

Exit

ضا ميزة الخلو من الوميض ،مما يقلل أو يزيل وميض الشاشة ،ومن ثم يقلل من إجهاد
•تدعم الشاشة أي ً
العينين.

حساب االستراحات

المطول أمام الشاشة ،ويوصى بأال تقل فترة االستراحة القصيرة
يوصى بأخذ استراحات دورية عند الجلوس
ّ
عن  5دقائق بعد جلوس متواصل أمام الشاشة لمدة ساعة واحدة أو ساعتين.
وفترات االستراحة األقصر والمتكررة أفضل بصفة عامة من أخذ فترات االستراحة األطول واألبعد.

النظر إلى أجسام بعيدة

يمكن تقليل إجهاد العينين وجفافها أثناء فترات االستراحة بالتركيز على أشياء بعيدة.

تمرينات العينين والرقبة
تمرينات العينين
تساعد تمرينات العينين في الحد من إجهادها .قم بتحريك عينيك إلى اليسار وإلى اليمين وإلى أعلى وإلى
أسفل .كرر إذا استلزم األمر ذلك.
تمرينات الرقبة
ضا في الحد من إجهاد العينين .قم بإرخاء ذراعيك ودعهما يتدلىا بجانبك ،ثم انحني
تساعد تمرينات الرقبة أي ً
لألمام قليالً إلطالة الرقبة ،ثم أدر رأسك إلى اليمين وإلى اليسار .كرر إذا استلزم األمر ذلك.
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ViewScale

يتمكن المسخدمون بفضل  ViewScaleمن ضبط نسبة العرض إلى االرتفاع الحالية لتناسب سيناريو استخدام
معين .مدرج أدناه نسب العرض إلى االرتفاع.
:ةظحال موإذا اختار المستخدمون وضع نسبة عرض إلى ارتفاع  ViewScaleغير أصلي ،فقد يؤثر ذلك
على االستخدام.

لتمكين :ViewScale
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼] لعرض قائمة المعلومات على
١اضغط على المفتاح [●] أو ّالشاشة.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد ( Displayعرض) ،ثم حرك مفتاح المقود [▼] للدخول إلى
ّ ٢قائمة ( Displayعرض).
حرك مفتاح المقود [►]
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد ( Image Adjustضبط الصورة) ،ثم ّ
ّ ٣للدخول إلى القائمة الفرعية.
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد  ،ViewScaleثم حرك مفتاح المقود [►] للدخول إلى القائمة
ّ ٤الفرعية.
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد نسبة العرض إلى االرتفاع التي تريدها ،ثم اضغط على مفتاح
ّ ٥[●] لتأكيد االختيار.
نسبة العرض إلى
االرتفاع
( Fullكامل)

الوصف
يعمل على تغيير حجم الصورة المدخلة لملء الشاشة ،وهذا هو خيار الدخل
االفتراضي ،وهو مثالي لصور .9:16
يسمح للصورة المدخلة بملء الشاشة بأقصى مساحة ممكنة دون تقطيع الصور.

Aspect
(نسبة العرض إلى
االرتفاع)
يتم عرض الصورة مباشرة ً بدون تغيير حجمها.
1:1
يحاكي الصورة المدخلة بنسبة عرض إلى ارتفاع  3:4وحجم عرض  19بوصة.
)3:4( ”19
 )10:16( 19”Wيحاكي الصورة المدخلة بنسبة عرض إلى ارتفاع  10:16وحجم  19بوصة
عرض.
يحاكي الصورة المدخلة بنسبة عرض إلى ارتفاع  9:16وحجم  21.5بوصة
)9:16( ”21.5
عرض.
 )10:16( 22”Wيحاكي الصورة المدخلة بنسبة عرض إلى ارتفاع  10:16وحجم  22بوصة
عرض.
 )9:16( 23.6”Wيحاكي الصورة المدخلة بنسبة عرض إلى ارتفاع  9:16وحجم  23.6بوصة
عرض.
 )9:16( 24”Wيحاكي الصورة المدخلة بنسبة عرض إلى ارتفاع  9:16وحجم  24بوصة
عرض.
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( Quick Accessالوصول السريع)
يمكن بدء بعض الوظائف واألوضاع سريعًا من خالل مفتاح وقائمة الوصول السريع .ويحدد المستخدمون
ضا الوظائف أو األوضاع المفضلة لديهم والتي يريدون إضافتها إلى قائمة الوصول السريع من خالل
أي ً
( Setup Menuقائمة اإلعداد) في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة .ويتم تمكين الوظيفة /الوضع
بمجرد تحريك شريط الضوء على العنصر ليتم تعطيله بعد إزالة الشريط.
تشير "( "Returnرجوع) في قائمة الوصول السريع إلى إمكانية رجوع المستخدمين "تلقائيًا" إلى الوضع
الذي اختاروه قبل الدخول إلى قائمة الوصول السريع.
فعلى سبيل المثال ،إذا اختار مستخدم وضع "( "Console Speedسرعة وحدة التحكم) قبل الدخول إلى
قائمة الوصول السريعـ ويوجد خيار  FPSفي قائمة الوصول السريع ،فوفقًا لتعريف الوصول السريع يقوم
المستخدم بتمكين وضع  FPSعندما يتحرك شريط الضوء على العنصر .وعند تحريك شريط الضوء على
"( "Returnرجوع) ،يتم تغيير الوضع إلى "( "Console Speedسرعة وحدة التحكم) تلقائيًا ،وهو ما يماثل
الوضع القائم قبل دخول المستخدم إلى قائمة الوصول السريع.
لتنشيط قائمة الوصول السريع:
١اضغط على ( Quick Access Keyمفتاح الوصول السريع) لعرض ( Quick Access Menuقائمةالوصول السريع).
٢-اضغط على ( Quick Access Keyمفتاح الوصول السريع) لتحديد الخيار المطلوب.

Quick Access

Blue Light Filter
™PureXP
OverClocking
Return

to go to next

Press

:ةظحال م
•لتغيير الوظائف االفتراضية لقائمة الوصول السريع (مرشح الضوء
األزرق و™ PureXPو )OverClockingقم أوالً بإزالة وظيفة
افتراضية أو أكثر عبر ( Setup Menuقائمة اإلعداد) OSD
(قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة).
ثوان.
•تختفي قائمة الوصول السريع تلقائيًا بعد 3
ٍ
لتغيير خيارات قائمة الوصول السريع:
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼]
١اضغط على المفتاح [●] أو ّلعرض قائمة المعلومات على الشاشة.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد ( Setup Menuقائمة اإلعداد) ،ثم
ّ ٢حرك مفتاح المقود [▼] للدخول إلى قائمة ( Setup Menuقائمة اإلعداد).
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد ( Quick Accessالوصول
ّ ٣السريع) ،ثم حرك مفتاح المقود [►] للدخول إلى القائمة الفرعية.
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد الخيار المطلوب ،ثم اضغط على
ّ ٤مفتاح [●] لتأكيد االختيار.
:ةظحال مقد يكون لبعض خيارات القائمة الفرعية قوائم فرعية أخرى،
حرك مفتاح المقود [►].
للدخول إلى القائمة الفرعية المعنية ّ
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إضاءة Elite RGB
يتحكم هذا اإلعداد في إضاءة  RGBخلف الشاشة وتحت اإلطار .عند التشغيل أو بعد إعادة تعيين الشاشة يتم
تنشيط وضع الوميض االفتراضي.
للدخول إلى قائمة :Elite RGB
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼] لعرض قائمة المعلومات على
١اضغط على المفتاح [●] أو ّالشاشة.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد ( Setup Menuقائمة اإلعداد) ،ثم حرك مفتاح المقود [▼]
ّ ٢للدخول إلى قائمة ( Setup Menuقائمة اإلعداد).
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد  ،Elite RGBثم حرك مفتاح المقود [►] للدخول إلى القائمة
ّ ٣الفرعية.
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد الخيار المطلوب ،ثم اضغط على مفتاح [●] لتأكيد االختيار.
ّ ٤:ةظحال مقد يكون لبعض خيارات القائمة الفرعية قوائم فرعية أخرى ،للدخول إلى القائمة الفرعية المعنية
حرك مفتاح المقود [►].
ّ
ضا مزامنة إضاءات  RGBالخلفية مع العديد من الشركاء الرئيسيين ،ويؤدي تنزيل برامجهم إلى
كما يتم أي ً
منحك القدرة على ضبط إمكانيات  RGBبصورة أفضل.
إلعداد برنامج  RGBشريك:
١قم بزيارةhttps://www.viewsonic.com/elite/rgb/ :٢قم بتحديد برنامج  RGBلشريك ونزله.٣وصل أحد طرفي كبل  USBمن النوع  Bبالشاشة والطرف اآلخر بالكمبيوتر.٤بدأ البرنامج الشريك وثبته.٥-ابدأ في تخصيص إضاءة  RGBفي الشاشة.
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وظيفة Crosshair

اختر من بين أنماط وألوان  crosshairالمختلفة لتتراكب على الشاشة.
لتمكين وظيفة :Crosshair
حرك مفتاح المقود [◄] أو [▲] أو [▼] لعرض قائمة المعلومات على
١اضغط على المفتاح [●] أو ّالشاشة.
حرك مفتاح المقود [◄] أو [►] لتحديد ( Setup Menuقائمة اإلعداد) ،ثم حرك مفتاح المقود [▼]
ّ ٢للدخول إلى قائمة ( Setup Menuقائمة اإلعداد).
حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد  ،Crosshairثم حرك مفتاح المقود [►] لتأكيد االختيار.
ّ ٣حرك مفتاح المقود [▲] أو [▼] لتحديد نمط ولون  crosshairالمفضل لديك ،ثم اضغط على مفتاح [●]
ّ ٤لتأكيد االختيار.
:ةظحال مسيتم عرض صورة معاينة ( crosshairمن حيث النوع واللون) على الجانب األيمن من قائمة
المعلومات المعروضة على الشاشة قبل التأكيد.
الوصف

وظيفة
Crosshair
النوع أ

النوع ب

النوع ج

Adjust
Main Menu

:ةظحال ميظهر مربع الرسالة هذا مع وظيفة ،crosshair
ثوان.
ويختفي تلقائيًا بعد 3
ٍ

Exit
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تحديث البرامج المثبَّتة

للحصول على أفضل أداء للشاشة ولحل أي مشكالت قد تواجهك يُفضَّل اإلبقاء على أحدث إصدار من البرامج
الثابتة للشاشة .يمكن تحديث البرنامج الثابت للشاشة بسهولة وفي أي وقت ،وذلك من خالل كبل  USBوأداة
تحديث البرنامج الثابت.
يمكن زيارة موقع  https://www.viewsonic.com/elite/display-controller/للتعرف على
أحدث إصدار من البرنامج الثابت وتنزيله مع أداة التحديث.
لتحديث البرامج المثبَّتة:
١ابحث عن  Firmware Update Toolونزلها مع أحدث إصدار من البرامج الثابتة للشاشة من موقع.http://www.viewsonic.com/elite/display-controller/
صل الكبل الذكر الخاص بالـ  USBمن النوع ( Bمربع بزاويتين مقطوعتين) بمنفذ الـ  USBمن النوع
٢و ِ ّصل نهاية الطرف اآلخر للكبل بمنفذ  USBلجهاز الكمبيوتر.
 Bفي الشاشة .ثم و ِ ّ

٣فك ضغط أداة تحديث البرامج المثبَّتة ،ثم انقر مرتين على الملف ذي االمتداد  .exeأو ملف ،.pkg fileثم اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة إلكمال تثبيت التطبيق.
٤ش ِغّل أداة تحديث البرامج المثبَّتة ،وسيكتشف التطبيق تلقائيًّا طراز الشاشة وإصدار البرنامج المثبَّت الحالي،ويتحقَّق منهما.
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٥-انقر فوق ( Updateتحديث) لترقية البرنامج المثبَّت للشاشة.

٦انتظر حتى استكمال عملية الترقية.:ةظحال م
•إذا حدث أي انقطاع أثناء عملية تحديث البرامج المثبَّتة ،فقد يؤدي ذلك دائ ًما إلى تلف الشاشة .ال
تفصل كبل الـ  ،USBوال تو ِقف تشغيل الكمبيوتر والشاشة.
•يتلقى المستخدمون بفضل استخدام ( Elite Display Controllerمتحكم العرض المتميز)
إشعارات تلقائية عند توفر برنامج ثابت جديد.
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الملحق

المواصفات
العنصر

شاشة LCD

الفئة

المواصفات

النوع

 ،TFTمصفوفة نشطة ،LCD 1080 × 1920
بدرجة بكسل  0.3108ملم  0.3108 xملم
 68.6سم 27 ،بوصة ( 27بوصة قابلة للعرض)

حجم العرض
مرشح األلوان

خط  RGBرأسي

سطح زجاجي

نوع مضاد للتوهج ،بطبقة صلبة 3H

إشارة الدخل

مزامنة الفيديو

 TMDSرقمية ()Ω 100
 255-15 :HDMI :fhكيلو هرتز 240-48 :fv ،هرتز
 255-255 :DisplayPort :fhكيلو هرتز 241-48 :fv ،هرتز

التوافق

حتى 1080 × 1920
جهاز كمبيوتر
نظام تشغيل  Macintoshحتى 1080 × 1920
 1080 × 1920عند  240هرتز
موصى به
• 1080 × 1920عند  240 ،144 ،120 ،100هرتز
مدعوم
• 1050 × 1680عند  60هرتز
• 900 × 1440عند  75 ،60هرتز
• 1024 × 1280عند  75 ،60هرتز
• 768 × 1024عند  75 ،72 ،70 ،60 ،50هرتز
• 600 x 800عند  75 ،72 ،60 ،56هرتز
• 400 × 720عند  70هرتز
• 480 × 640عند  75 ،72 ،67 ،60 ،50هرتز
تيار متردد  240-100فولت 60/50 ,هرتز (تبديل تلقائي)
فولطية الدخل
 335.664 × 596.736ملم ( 23.49بوصة ×  13.22بوصة)
مسح كامل
(أفقي  xرأسي)
 0إلى  40درجة مئوية ( 32إلى  104فهرنهايت)
درجة الحرارة
 %20إلى ( %90في حالة عدم التكثف)
الرطوبة
 10,000قدم ( 3.048كم)
االرتفاع
 20إلى  60درجة مئوية ( 4-إلى  140درجة فهرنهايت)درجة الحرارة
 %5إلى ( %90في حالة عدم التكثف)
الرطوبة
 000 ،40قدم ( 12.1كم)
االرتفاع
 265.2 × 571.6~458.7 × 614.2ملم
المواصفات الفيزيائية
(العرض × االرتفاع × ( 24.18بوصة ×  22.50~18.06بوصة ×  10.44بوصة)
العمق)
 100 × 100ملم
األبعاد
 11.6كجم ( 25.6رطالً)
المواصفات الفيزيائية
3
4
تشغيل
 41وات (نموذجي)

الدقة

1

مهايئ التيار الكهربائي
منطقة العرض

2

ظروف التشغيل

ظروف التخزين

األبعاد

حامل التثبيت على الحائط
الوزن
أوضاع توفير الطاقة

إيقاف

<  0.3وات (بحد أقصى)

1

ال تع ِيّن بطاقة الرسومات في الكمبيوتر على قيمة تتجاوز أوضاع التوقيت؛ وإال فقد يؤدي ذلك إلى تلف دائم للشاشة.
2
يرجى استخدام مهايئ الطاقة الذي توفره شركة ® ViewSonicأو أي شركة أخرى معتمدة فقط.
3
تأكد من أن حالة الجهاز متوافقة مع معايير .EEI
4
بدون  USBوصوت.
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مسرد المصطلحات

ورتبت المصطلحات فيه
يضم هذا القسم مسرد المصطلحات المعيارية المستخدمة في كل شاشات ُ .LCD
حسب الترتيب األبجدي.
:ةظحال مقد ال تنطبق بعض الشروط على الشاشة التي لديك.

A

 DCR) Advanced DCRمتقدمة)
تقوم تكنولوجيا  DCRتلقائيًا بالكشف عن إشارة الصورة والتحكم بذكاء في سطوع اإلضاءة الخلفية
ضا في
واللون لتحسين القدرة على جعل األسود أكثر سوادًا في مكان مظلم وجعل األبيض أكثر بيا ً
بيئة مشرقة.
( Adaptive Syncمزامنة تكيفية)
يؤدي تمكين تقنية ( Adaptive Syncالمزامنة التكيفية) إلى إنهاء اللعب المشوش وتقطع اإلطارات
لمنح الالعبين أداء مرن وخالي من التقطيع عند أي معدل إطارات.
( Audio Adjustضبط الصوت)
تقوم هذه الوظيفة بضبط الصوت أو كتمه أو التبديل بين المدخالت إذا كان هناك أكثر من مصدر
واحد.
( Auto Detectكشف تلقائي)
إذا كان مصدر الدخل الحالي بدون إشارة ،فستتحول الشاشة تلقائيًّا إلى خيار الدخل التالي .قد ت ُ َّ
عطل
هذه الوظيفة في بعض النماذج افتراضيًّا.

B

( Black Stabilizationتثبيت اللون األسود)
يوفر تثبيت اللون األسود استقرار الرؤية المتزايدة وبالتفصيل عن طريق إشراق المناظر المظلمة.
( Blue Light Filterمرشح الضوء األزرق)
يقلل مستوى الضوء األزرق ذي الطاقة العالية للحصول على تجربة مشاهدة مريحة.
( Boot Up Screenشاشة بدء التشغيل)
يؤدي إيقاف شاشة بدء التشغيل إلى عدم عرض الرسالة التي تظهر على الشاشة عند تشغيلها.
( Brightnessالسطوع)
يضبط مستويات الخلفية السوداء للصورة المعروضة على الشاشة.
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C

( Color Adjustضبط اللون)
يوفر عدة أوضاع لضبط اللون للمساعدة في ضبط إعدادات األلوان لتتناسب مع احتياجات
المستخدم.
( Color Rangeالنطاق اللوني)
يُمكن الشاشة من اكتشاف تنسيق لون إشارة الدخل تلقائيًّا .يمكنك تغيير خيارات األلوان يدويًّا
لتتناسب مع نطاق األلوان الصحيحة ،وذلك إذا لم تكن األلوان معروضة بصورة مناسبة.
الخيارات
تلقائي
نطاق كامل
نطاق محدود

الوصف
تتعرف الشاشة تلقائيًّا على تنسيق األلوان ومستويات اللونين األسود واألبيض.
يكون النطاق اللوني لمستويات اللونين األبيض واألسود مكتمالً.
يكون النطاق اللوني لمستويات اللونين األبيض واألسود محدودًا.

( Color Spaceمساحة اللون)
يسمح للمستخدمين باختيار أي مساحة ألوان يودون استخدامها لخرج لون الشاشة (.)YUV ،RGB
( Color Temperatureالحرارة اللونية)
يتيح للمستخدمين اختيار إعدادات درجة حرارة لون محدد لتخصيص المزيد من تجارب المشاهدة.
الوضع االفتراضي الحالة األصلية للوحة
للوحة
مساحة األلوان المعيارية لنظام .Windows
sRGB
مائل إلى األزرق يضبط درجة حرارة اللون عند .9300K
يضبط درجة حرارة اللون عند .7500K
بارد
درجة الحرارة اللونية االفتراضية يوصى به لالستخدام العام.
أصلي
يضبط درجة حرارة اللون عند .5000K
دافئ
ColorX
وضع لوني فريد من نوعه يعمل على توازن السرعة واأللوان في أفالم الحركة سريعة اإليقاع.
الخيار األفضل لأللعاب التي تتطلب رد فعل يشبه االنتفاض وألوان دقيقة لالستجابة السريعة.
( Contrastالتباين)
يضبط الفرق بين خلفية الصورة (مستوى اللون األسود) والمقدمة (مستوى اللون األبيض).
وظيفة Crosshair
اختر من بين أنماط وألوان  crosshairالمختلفة لتتراكب على الشاشة.
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E

( Elite RGB Lightingإضاءة )Elite RGB
يتحكم هذا اإلعداد في إضاءة  RGBخلف الشاشة وتحت اإلطار .يمكن ضبط لون ونمط إضاءة
.RGB

G

( Game Modeوضع األلعاب)
دمج تصميم األلعاب المعروضة على الشاشة ،بما في ذلك إعدادات األلعاب التي تم معايرتها مسبقًا
لكل من  FPSو RTSو  .MOBAإذ يُخصص كل وضع وفق اختبارات األلعاب والتعديالت التي
أُدخلت عليها للحصول على أفضل مزيج من األلوان والتكنولوجيا.
( Gammaإعدادات جاما)
يسمح للمستخدمين بضبط مستوى السطوع لمستويات درجات الرمادي للشاشة يدويًا .يوجد ستة
اختيارات 1.8 :و 2.0و 2.2و 2.4و 2.6و.2.8

H

( Hertz Limiterمحدد الهرتز)
يسمح للمستخدم بالتحكم في عدد اإلطارات التي يتم عرضها على الشاشة .وتضع الشاشة حدًا أقصى
لعدد اإلطارات التي يمكن عرضها لتوفير الطاقة والتحميل الجانبي.
( Hueتدرج األلوان)
تدرج اللون لكل لون ( redاألحمر) و ( greenاألخضر) و ( blueاألزرق) و cyan
يضبط ُّ
(السماوي) و ( magentaاألرجواني) و ( yellowاألصفر)).

I

( Informationالمعلومات)
يعرض وضع التوقيت (دخل إشارة الفيديو) القادمة من بطاقة الرسومات في الكمبيوتر ،ورقم طراز
 LCDوالرقم التسلسلي وعنوان موقع الويب  URLلـ ® .ViewSonicراجع دليل المستخدم الخاص
ببطاقة الرسومات للحصول على تعليمات حول تغيير الدقة ومعدل التحديث (التردد الرأسي).
:ةظحال م 768 × 1024 VESAعند  60هرتز مثال يعني أن الدقة  768 × 1024ومعدل
التحديث هو  60هرتز.
( Input Selectتحديد الدخل)
يُبدل بين خيارات الدخل المتاحة للشاشة.
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L

( Low Input Lagتباطؤ انخفاض الدخل)
تق ّدِم ® ViewSonicخاصية تباطؤ انخفاض الدخل ،وذلك باستخدام مخفض عملية رصد اإلشارة
الذي يقلل من وقت استجابة اإلشارة .تحت القائمة الفرعية "تباطؤ الدخل المنخفض" يمكنك تحديد
السرعة المناسبة الستخدامك من بين الخيارات المتاحة.

M

( Manual Image Adjustالضبط اليدوي للصورة)
يعرض قائمة ( Manual Image Adjustضبط الصورة.يدويًّا) ،حيث يُمكنك ضبط مستوى الجودة
في العديد من الصور يدويًّا.
( Memory Recallاستدعاء من الذاكرة)
يُعيد التعديالت إلى ضبط المصنع إذا كانت الشاشة تعمل في وضع التوقيت المحدد مسبقًا المدرج في
"المواصفات" الواردة في هذا الدليل.
:ةظحال م(استثناء) ال يؤثر هذا التحكم على التغييرات التي تجرى على Language Select
(تحديد اللغة) أو إعداد ( Power Lockقفل التشغيل).

O

( Offsetإزاحة)
ضبط مستويات اللون األسود فيما يخص األلوان األحمر واألخضر واألزرق .تُتيح وظائف
االكتساب واإلزاحة للمستخدمين التحكم في توازن اللون األبيض ألقصى قدر من التحكم عند التعامل
مع التباين والمشاهد المظلمة.
( OSD Pivotتدوير محوري للمعلومات المعروضة على الشاشة)
يحدد اتجاه عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.
( Overscanالمسح الزائد)
يشير إلى صورة مقصوصة على شاشة الجهاز ،وهو إعداد يعمل على تكبير المحتويات المتحركة؛
مما يعمل على إخفاء حواف الفيلم.

P

( Power Indicatorمؤشر الطاقة)
ضا في
الضوء الذي يظهر عندما تكون الشاشة في وضع التشغيل أو اإليقاف .ويتحكم هذا اإلعداد أي ً
إضاءة الحامل .ويمكن أن يقوم المستخدم بإيقاف تأثير اإلضاءة تحت ( Power Indicatorمؤشر
الطاقة) .باإلضافة إلى ذلك ،يعرض مؤشر الطاقة لون متوسط يفسر إشارة لون الدخل المستلمة على
الشاشة مباشرة.
™PureXP
اختصار لمصطلح "تجربة نقية" ،وتساعد هذه الميزة في تعزيز الصورة المرئية للكائنات المتحركة،
ضا على شريط البث الحي في بعض
ضا وأوضح رؤية .وتتاح ميزة  XPأي ً
وجعلها أقل غمو ً
األلعاب .وتعد  XPطريقة شائعة ورائعة للتسمية ،كما هو الحال في صناعة الفيديو ومأثراته مثل
 ،VFXوهي تضيف لمسة رائعة على األلعاب والمزايا التكنولوجية.
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Q

( Quick Accessالوصول السريع)
يمكن بدء بعض الوظائف واألوضاع سريعًا من خالل مفتاح وقائمة الوصول السريع .ويحدد
ضا الوظائف أو األوضاع المفضلة لديهم والتي يريدون إضافتها إلى Quick
المستخدمون أي ً
( Access Menuقائمة الوصول السريع) من خالل ( Setup Menuقائمة اإلعداد) في قائمة
المعلومات المعروضة على الشاشة .ويتم تمكين الوظيفة /الوضع بمجرد تحريك شريط الضوء على
العنصر ليتم تعطيله بعد إزالة الشريط.

R

( Recallاستدعاء)
يُعيد تعيين إعدادات  Veiwmodeللشاشة.
( Resolution Noticeإشعار الدقة)
ضح اإلشعار للمستخدمين أن دقة العرض ال تُمثل الدقة األصلية الصحيحة .سيظهر هذا اإلشعار
يُو ِ ّ
في نافذة إعدادات العرض عند إعداد دقة العرض.
( Response Time ODوقت االستجابة )OD
وظيفة توليف متقدمة تسمح للمستخدمين بضبط وقت استجابة الشاشة .إذ يمكن للمستخدم االختيار
من بين خمسة ( )5مستويات مختلفة لضبط وقت االستجابة بدقة ليكون بالسرعة المطلوبة مع تقليل
التعتيم أو الظالل حسب سيناريو كل لعبة على حدة.

S

( Setup Menuقائمة اإلعداد)
يضبط إعدادات قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة .يمكن أن تعمل العديد من هذه اإلعدادات
على تنشيط اإلشعارات المعروضة على الشاشة حتى ال يضطر المستخدمون إلى إعادة فتح القائمة.
( Sharpnessالحدة)
يضبط جودة الصورة على الشاشة.

V

( View Modeخاصية )ViewMode
تقدم خاصية  ViewModeمن  ViewSonicالفريدة أوضاع ( Gameاللعب) و ( Movieأفالم)
Webو (الويب) و ( Textمعلومات) و  MACو ( Monoأحادي) المضبوطة مسبقًا .وتهدف هذه
األوضاع المحددة مسبقًا لتوفير تجربة المشاهدة المثلى الستخدامات الشاشة المختلفة.
ViewScale
يمكن لالعبين ضبط حجم عرض الصورة على الشاشة ،مما يسمح بسيناريو "أكثر مالئمة".
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استكشاف األعطال وإصالحها
يوضح هذا القسم بعض األعطال التي قد تواجهها أثناء استخدام الشاشة.
العطل أو المشكلة
عدم وجود طاقة

صل بمصدر التيار،
الجهاز مو َّ
ولكن ال تظهر صورة على
الشاشة
ألوان الشاشة خاطئة أو غير
طبيعية

صورة الشاشة فاتحة أو داكنة
أكثر من الالزم
اختفاء وظهور الصور
المعروضة على الشاشة

صورة الشاشة غير واضحة

الحلول الممكنة
•تأكد من تشغيل الشاشة بالضغط على زر ( Powerالطاقة).
•تأكد من توصيل كبل الطاقة بالشاشة وبمأخذ التيار الكهربائي على
نحو سليم ومحكم.
صل جهاز كهربائي آخر (مثل الراديو) بالقابس؛ وذلك للتأكد من
•و ِ ّ
أن القابس به طاقة كهربائية.
صل
•تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل بين الشاشة والكمبيوتر مو َّ
على نحو سليم ومحكم.
•اضبط إعدادات التحكم في السطوع والتباين.
•تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح.
•إذا فُقد أي لون (أحمر أو أخضر أو أزرق) ،فافحص كبل الفيديو؛
صل على نحو سليم ومحْ كم ،إذ يؤدي فقد أو
وذلك للتأكد من أنه مو َّ
كسر بعض السنون الموجودة في الكبل الموصل إلى توصيل غير
مالئم.
صل الشاشة بجهاز كمبيوتر آخر.
•و ِ ّ
•إذا كان لديك بطاقة رسوم قديمة ،فتواصل مع ®ViewSonic
للحصول على مهايئ تيار كهربائي من نوع آخر غير .DDC
•ضبط إعدادات السطوع والتباين باستخدام قائمة .OSD
•أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.
•تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح.
•تحقَّق من عدم وجود أي دبابيس مكسورة أو مثنية بموصل كبل
الفيديو.
صل
•تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل بين الشاشة والكمبيوتر مو َّ
على نحو سليم ومحكم.
•اضبط دقة العرض حسب نسبة ارتفاع الصورة إلى عرضها.
•أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.
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العطل أو المشكلة
عدم تمركز الصورة في
منتصف الشاشة بصورة
صحيحة

الحلول الممكنة
•اضبط أدوات التحكم األفقية والرأسية من خالل قائمة المعلومات
المعروضة على الشاشة.
•تحقَّق من نسبة ارتفاع الصورة إلى عرضها.
•أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.

الشاشة تظهر بلون أصفر

•تأكد من أن ( Blue Light Filterمرشح الضوء األزرق) في
وضع إيقاف التشغيل.
•تحقَّق مما إذا كانت قائمة المعلومات المعروضة مقفلة.
•أوقف تشغيل الشاشة ،وافصل سلك الطاقة ،وقم بتوصيله مرة
أخرى ،ثم أعد تشغيل الشاشة.
•أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.
•اضغط على مفتاح واحد فقط في كل مرة.
•أعد تشغيل الكمبيوتر.

ال تظهر قائمة المعلومات
المعروضة على الشاشة أو
تعذر الوصول إلى عناصر
تحكم القوائم المعروضة
مفاتيح لوحة التحكم ال تعمل
ال يمكن اختيار بعض القوائم
من ( OSDالمعلومات
المعروضة على الشاشة)
ال يوجد خرج صوت

الشاشة ال تستقيم عند تشغيلها

•قم بضبط  ViewModeأو مصدر الدخل.
•أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.
•تأكد من توصيل قابس اإلستريو الصغير إذا كنت تستخدم سماعات
أذن.
•تأكد من عدم كتم الصوت وأن مستوى الصوت ليس معينًا عند .0
•تحقَّق من صحة ضبط إعداد دخل الصوت.
•تأكد من عدم وجود أي عوائق على الشاشة أو بالقرب منها ومن
وجود مساحة كافية حولها.
•وللحصول على مزيد من المعلومات يُرجى الرجوع إلى «ضبط
زاوية العرض» في صفحة.21

أجهزة  USBالمتصلة بالشاشة
ال تعمل

•تأكد من توصيل كبل  USBعلى نحو سليم.
جرب التغيير إلى منفذ  USBآخر (إن أمكن).
• ِّ
صل
•تحتاج بعض أجهزة  USBإلى تيار كهربائي مرتفع؛ لذا و ِ ّ
الجهاز بالكمبيوتر مباشرة.

الجهاز الخارجي متصل،
ولكن ال تظهر صورة على
الشاشة

•تأكد من زر التشغيل على وضع On
•اضبط السطوع والتباين باستخدام قائمة .OSD
•افحص كبل التوصيل للتأكد من توصيله على نحو سليم و ُمحكم ،إذ
يؤدي فقد أو كسر بعض السنون الموجودة في الكبل الموصل إلى
توصيل غير مالئم.
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الصيانة
احتياطات عامة

•تأكد من أن الشاشة في وضع إيقاف التشغيل ،مع إخراج كبل الطاقة من مقبس التيار الكهربائي.
•يُحظر رش أو صب أي سائل على الشاشة أو الغطاء الخارجي بصورة مباشرة.
•تعامل مع الشاشة برفق؛ وذلك إلمكانية ظهور خدوش أو عالمات على الشاشات الداكنة مقارنة بالشاشات
ذات األلوان الفاتحة.

تنظيف الشاشة

•امسح الشاشة بقطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر؛ وذلك إلزالة الغبار والجسيمات األخرى.
•إذا لم تتمكن من تنظيف الشاشة كليًّا ،فضع كمية قليلة من منظف زجاج خا ٍل من مادتي األمونيا والكحول
على قطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر ،ثم امسح الشاشة.

تنظيف الغطاء

•استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
•إذا لم تتمكن من تنظيف الغطاء كليًّا ،فضع كمية قليلة من مادة تنظيف معتدلة وخالية من مادتي األمونيا
والكحول على قطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر ،ثم امسح بها السطح المتسخ.

بيان إخالء المسؤولية

•ال توصي شركة  ®ViewSonicباستخدام المنظفات التي تعتمد على مادتي األمونيا أو الكحول عند
أضرارا بالشاشة و/أو غطائها.
تنظيف الشاشة أو الغطاء ،فقد تلحق بعض المنظفات الكيميائية
ً
•ال تكون شركة  ®ViewSonicمسؤولة عن أي أضرار تنجم عن استخدام المنظفات التي تحتوي على
مادة األمونيا أو الكحول.
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إعالن التوافق مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة )RoHS2( 2
ص ِنّع هذا المنتج ليكون متوافقًا مع التوجيه رقم  2011/65/EUالصادر عن البرلمان األوروبي
ص ِ ّمم و ُ
ُ
والمجلس المعني بحظر استخدام مواد خطرة معينة في األجهزة الكهربائية واإللكترونية (المعروف باسم
 ،)RoHS2 Directiveومن ثَم فإن هذا المنتج يُعد متوافقًا مع أقصى حدود تركيز هذه المواد ،كما حددتها
اللجنة األوربية للتوافق الفني ( ،)TACوالموضحة فيما يلي:
الرصاص ()Pb

الحد األقصى للتركيز الموصى به
%0.1

التركيز الفعلي

المادة

الزئبق ()Hg
الكادميوم ()Cd
الكروم سداسي التكافؤ ()Cr6⁺
ثنائي الفينيل متعدد البروم ()PBB
إيثرات ثنائي الفينيل متعدد البروم ()PBDE
ثنائي الفثاليت (ثنائي إيثيل الهكسيل)
()DEHP
فثاالت بنزيل بوتيل ()BBP
فثاالت ثنائي البوتيل ()DBP
فثاالت ثنائي االيزو بيوتيل ()DIBP

%0.1
%0.01
%0.1
%0.1
%0.1
%0.1

< %0.1
< %0.01
< %0.1
< %0.1
< %0.1
< %0.1

%0.1
%0.1
%0.1

< %0.1
< %0.1
< %0.1

< %0.1

تم استثناء بعض مكونات المنتجات المذكورة أعاله بموجب الملحق  IIIمن توجيهات  RoHS2كما هو
موضح أدناه .أمثلة للمكونات المستثناة:
•الزئبق في مصابيح فلورسنت الكاثود البارد ومصابيح فلورسنت اإللكترود الخارجي ( CCFLو)EEFL
ألغراض خاصة ال تتجاوز (في المصباح الواحد):
ͪقصير (≧  500ملم) :بحد أقصى  3.5مللجرام للمصباح الواحد.
ͪمتوسط (>  500ملم و ≧  1,500ملم) :بحد أقصى  5ملليجرام للمصباح.
ͪطويل (>  1.500ملم) :بحد أقصى  13ملليجرام للمصباح.
•الرصاص في زجاجة من أنابيب األشعة الكاثودية.
•الرصاص في زجاجة من أنابيب الفلوروسنت ال يتجاوز نسبة .%0.2
•الرصاص كعنصر مسبوك باأللومنيوم بنسبة  %0.4رصاص وزنًا.
•سبيكة نحاس تحتوي على  %4رصاص وزنًا.
•الرصاص الداخل في سبائك اللحام عالية الحرارة (كالسبائك التي يمثل الرصاص نسبة  %85أو أكثر من
وزنها).
•المكونات الكهربائية أو اإللكترونية المحتوية على الرصاص الممتزج بالزجاج أو الخزف ،فضالً عن
الخزف العازل كهربيًا في المكثفات كاألجهزة اإللكتروضغطية أو في مركب المصفوف الخزفي أو
الزجاجي.
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Process Color

C0 M91 Y72 K24

Process Color

C0 M0 Y0 K100

Process Color

C0 M91 Y72 K24

Spot Color

Pantone Black C

Spot Color

Pantone 187 C

