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ViewSonic® شكًرا الختياركم
تُعد شركة ®ViewSonic شركة رائدة عالميًّا في مجال الحلول البصرية؛ لذا تسعى دائًما لتحقيق ما يفوق 
التوقعات العالمية من خالل التطور التكنولوجي واالبتكار والبساطة، فنحن نعتقد أن منتجاتنا لديها القدرة على 
م لك الخدمة  إحداث تأثير إيجابي في العالم، كما أننا على ثقة من أن منتج ®ViewSonic الذي اخترته سيقّدِ

الممتازة. 

!ViewSonic® مرة أخرى شكًرا الختياركم
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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 18 بوصة )45 سم( على األقل من الجهاز.  •
اترك مسافة مقدارها 4 بوصات )10 سم( 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” من هذا الدليل.

تجنب لمس الشاشة، فقد يتجمع الزيت على الشاشة إذا لمستها.  •
تجنَّب لمس سطح الشاشة بمواد حادة أو صلبة؛ ألن ذلك قد يتسبب في تلفها.  •

يمنع وضع الجهاز على قماش أو مادة أخرى توجد بين الجهاز وقطعة األثاث التي تحمله.  •
احرص على عدم إسقاط الجهاز أو تعريضه لالصطدام عند نقله.  •

تجنَّب وضع الجهاز على سطح غير مستٍو 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.  •
احرص دائما على استخدام الحاويات أو الحوامل الُموصى بها من قِبل الجهة المصنعة لمجموعة الجهاز.  •

احرص دائما على ا تستخدم قطعة األثاث التي يمكن أن تحمل الجهاز بأمان.  •
احرص دائما على تأكد من أن الجهاز ليس بارًزا على حافة قطعة األثاث التي تحمله.  •

تجنب وضع الجهاز على قطعة أثاث طويلة كخزانة أو مكتبة دون تثبيت كٍل من قطعة األثاث والجهاز   •
بداعمة مناسبة.

احرص دائما على تعليم األطفال األخطار التي يمكن أن تلحق بهم نتيجة التسلق على قطعة األثاث الحاملة   •
للجهاز من أجل الوصول إليه أو إلى المعدات المرتبطة به.
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ال تضع الشاشة في مكان يُرجح وجود أطفال به.  •
تجنب وضع العناصر التي قد تغري األطفال بالتسلق كاأللعاب وأجهزة التحكم عن بعد على المنتج أو   •

األثاث الذي تم وضع المنتج عليه.
في حالة انبعاث دخان أو رائحة غريبة أو صدور ضوضاء غير عادية، أوقف تشغيل الشاشة فوًرا،   •

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 

التوصيل األرضي. وقد تم توفير الشفرة العريضة والشعبة الثالثة في القوابس حرًصا على سالمتك، إذا لم 
يكن القابس مناسبًا للمقبس، فاحرص على توفير مهايئ، وتجنَّب إدخال القابس في المقبس بقوة.

تجنَّب نزع الطرف األرضي عند توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي، حيث يرجى التأكد من عدم نزع   •
الطرف األرضي.

احرص دائًما على توجيه وإدارة األسالك والكابالت المتصلة بالجهاز بحيث ال يمكن التعثر فيها أو سحبها   •
أو اإلمساك بها.

احرص على عدم السير على كبل الطاقة أو تآكله، خاصةً من ناحية القابس ونقطة خروجه من الجهاز،   •
ضع الجهاز بالقرب من مأخذ تيار يسُهل الوصول إليه.

افصل قابس الطاقة من منفذ الطاقة في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة.  •
يرجى التأكد من تركيب نظام توزيع كهربائي في المبنى. ينبغي أن يوفر النظام قاطع دائرة كهربائية بقدرة   •

120 أو 240 فولت، 20 أمبير.
ال تستخدم سوى المرفقات/الملحقات مثل العربات أو الحوامل أو الحوامل الثالثية أو األرفف أو الطاوالت   •

المحددة من قِبل الجهة المصنعة.
احرص على توخي الحذر عند تحريك المنضدة أو الجهاز أو كليهما معًا عند استخدام منضدة   • 

متحركة؛ وذلك لتجنب التعثر واإلصابة.
ويرجى الرجوع إلى الفنيين المؤهلين في كافة أعمال الصيانة. مع العلم بأنه ينبغي إجراء أعمال الصيانة   •

عند تعرض الوحدة للتلف على أي نحو، مثل: 
في حالة تلف سلك اإلمداد بالطاقة أو القابس.  »

في حالة انسكاب سائل على الوحدة أو سقوط شيء بداخلها.  »
في حالة تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة الزائدة.  »

إذا لم تعمل الوحدة بصورة طبيعية، أو في حال تعرضها للسقوط.  »
لذا احرص على ضبط مستوى الصوت على المستويات المناسبة عند استخدام سماعات األذن أو سماعات   •

الرأس؛ وذلك تجنبًا لإلضرار بحاسة السمع.
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يمكن أن يساعد تثبيت الشاشة في حائط أو جسم ثابت باستخدام الحبال أو أدوات التقييد األخرى على دعم   •
وزن الشاشة لمنع سقوطها.

نمط الثقب )العرض 
× االرتفاع(

لوحة الواجهة )العرض 
مواصفات البراغي وكميتها ثقب اللوحة×االرتفاع × العمق(

4 م × 10 ملم Ø 5 ملم115 × 115 × 2.6 ملم100 × 100 ملم
4 قطع

or VESA wall moun�ng hole

مالحظة: 
ينبغي أن تكون أداة التقييد أو السلك أو الحبل قادًرا على تحمل قوة قدرها 100 نيوتن.  •

تأكد من استواء الحبل أو السلك، وأِزل أي ارتخاء إن ُوجد به. ويتعين أن يكون الجانب الخلفي   •
ألداة التقييد مواجًها للحائط لضمان عدم إمالة األداة بفعل أي قوة خارجية.

تأكد من أن الشاشة ال تميل تحت تأثير قوة خارجية على أي ارتفاع وزاوية دوران للجهاز.  •
في حال اإلبقاء على الشاشة الحالية ونقلها إلى مكان آخر يجب تطبيق نفس االعتبارات الواردة   •

أعاله.
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مقدمة
محتويات العبوة

الشاشة 	•
كبل	الطاقة 	•
مهايئ	طاقة 	•
كبل	الفيديو 	•

دليل	بدء	التشغيل	السريع 	•

قد	تختلف	كبالت	الفيديو	والطاقة	الموجودة	في	عبوة	المنتج	حسب	بلد	الشراء؛	لذا	يرجى	 مالحظة: 
االتصال	بالموزع	المحلي	للحصول	على	مزيد	من	المعلومات.
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نظرة عامة عن المنتج
الجانب األمامي

شاشة	العرض

مؤشر	LED	الطاقة

مفتاح	التشغيل	

مفتاح	المقود

مفتاح	الوصول	السريع

الجانب الخلفي

1 1 2 3 4 5 6

HDMI  -1DisplayPort خرج	الصوت2-   -3
	USB	تحميل  -4	USB	تنزيل دخل	التيار	المباشر5-   -6

	Hot“	إلى	ارجع	ووظائفه	]►[ / ]▲[ / ]▼[	]◄[ /	]●[ /	مفتاح	حول	المعلومات	من	لمزيد مالحظة: 
Keys”	في	صفحة	28.
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اإلعداد األولي
لة إلعداد الشاشة. يوفِّر هذا القسم تعليمات مفصَّ

تركيب الحامل
ضع الشاشة على سطح مستقر ومستٍو بحيث يكون جانب الشاشة متجًها لألسفل.- 1

قم بمحاذاة النقطتين على قاعدة حامل الشاشة لتوصيلهما بعنق حامل الشاشة.-  

استخدم البراغي الملحقة بقاعدة حامل الشاشة، وأحكم ربطها بقاعدة حامل الشاشة.-  
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قم بمحاذاة وتحريك الخطاطيف العلوية الموجودة في حامل الشاشة داخل فتحات تثبيت الحامل، كما هو -  
موضح في الرسم أدناه:

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

احرص على وضع الجهاز باستمرار على سطح مستٍو وثابت، حيث قد يؤدي عدم القيام بذلك  مالحظة: 
إلى سقوط الجهاز وإلحاق الضرر به، و/أو قد يؤدي إلى حدوث إصابات شخصية.
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استخدام مثبت الماوس

يوجد في الجزء الخلفي من الشاشة أسفل منافذ الدخل/الخرج مثبتان للماوس. استخدمهما لمنع سحب كابل 
الماوس وتخصيص إعداد استخدام الماوس.
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التثبيت على الحائط
راجع الجدول أدناه لالطالع على األبعاد القياسية ألطقم التثبيت على الحائط.

ال تسختدم سوى أطقم/أرفف التركيب على الحائط المعتمدة من UL. وللحصول على أدوات  مالحظة: 
التثبيت على الحائط أو قاعدة ضبط االرتفاع اتصل بشركة ®ViewSonic أو الموزع المحلي.

الحد األقصى 
للتحميل

 نمط الثقب 
)العرض × االرتفاع(

 لوحة الواجهة 
مواصفات البراغي ثقب اللوحة)العرض ×االرتفاع × العمق(

وكميتها 

4 م × 10 ملم Ø 5 ملم115 × 115 × 2.6 ملم100 × 100 ملم14 كجم
4 قطع

تُباع أطقم التثبيت على الحائط منفصلةً. مالحظة: 

أوقف تشغيل الجهاز، ثم افصل جميع الكبالت.- 1

ضع الجهاز على سطح مستقر ومستٍو بحيث يكون جانب الشاشة متجًها لألسفل.-  

اضغط مع االستمرار على لسان التحرير السريع، وارفع الحامل بحرص.-  

ادفع برفق نحو األسفل لفك تعلق الخطَّافات، وقم بنزع الحامل.-  
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 اربط كتيفة التثبيت بفتحات تثبيت VESA الموجودة في الجزء الخلفي من الشاشة، ثم ثبِّتها بإحكام بأربعة -  
)4( براغٍ )M4 × 10 ملم( 

100 ملم

100 ملم

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.

إضافةً إلى ذلك يمكن أن يساعد تثبيت الشاشة في حائط أو جسم ثابت باستخدام كابل األمان على دعم وزن 
الشاشة لمنع سقوطها.

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
وّصل سلك الطاقة بالمهايئ.- 1
ل مهايئ الطاقة بقابس دخل التيار المباشر الموجود في الجانب الخلفي من الجهاز.-   وّصِ
ل كبل الطاقة بمأخذ تيار كهربائي.-   وّصِ

2

1

3
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توصيل أجهزة خارجية
HDMI توصيل

ل نهاية الطرف اآلخر للكبل بمنفذ  ل أحد طرفي كبل HDMI بمنفذ HDMI الموجود بالشاشة، ثم وّصِ وّصِ
HDMI بجهاز الكمبيوتر.

.HDMI 2.0 الشاشة مزودة بمنفذين مالحظة: 
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DisplayPort توصيل
ل نهاية الطرف اآلخر للكبل بمنفذ  ل أحد طرفي كبل DisplayPort بمنفذ DisplayPort، ثم وّصِ وّصِ

DisplayPort أو بمنفذ DP صغير بجهاز الكمبيوتر.

 DP وصل طرف كبل Mac في جهاز Thunderbolt (v. 1&2) مالحظة:  لتوصيل الشاشة بمنفذ
الصغير "من كبل DP الصغير المتصل بكبل DisplayPort" بمنفذ Thunderbolt في 
ل نهاية الطرف اآلخر للكبل بمنفذ DisplayPort الموجود بالشاشة.   جهاز MAC، ثم وّصِ



 0

USB توصيل
 USB ل الطرف اآلخر من الكبل بمنفذ ل أحد طرفي كبل USB بمنفذ USB الموجود بالشاشة، ثم وّصِ وّصِ

بجهاز الكمبيوتر.

تدعم الشاشة نوعين (2) من منافذ USB، وعند التوصيل يرجى اتباع اإلرشادات التالية: مالحظة: 
 عدد 2 منفذ USB من نوع A: توصيل أجهزة طرفية من النوع A (كأجهزة التخزين ولوحة    

المفاتيح والماوس).

�    مالحظة: الستخدام األجهزة الطرفية يرجى التأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر بمنفذ 
.B من النوع USB شاشة

�    مالحظة: لتحليل NVIDIA Reflex Latency يرجى توصيل الماوس بمنفذ 
). تعرف على المزيد من خالل صفحة 49. USB يحمل شعار الماوس (

ل كبل USB ذكر من نوع B (مربع بزاويتين      عدد 1 منفذ USB من نوع B: وّصِ
ل الطرف اآلخر من الكبل بمنفذ تنزيل USB الموجود  مقطوعتين) بهذا المنفذ، ثم وّصِ

بجهاز الكمبيوتر.

 

يدعم منفذ USB من نوع A الموجود بجانب منفذ USB من نوع B الشحن السريع بقدرة   مالحظة: 
5 فولت/2.1 أمبير، فيما يدعم منفذا USB اآلخران من نوع A الشحن بقدرة 5 فولت/0.9 أمبير.



 1

توصيالت الصوت
أدخل مقبس دخل صوت سماعات األذن أو سماعات الرأس في منفذ Audio Out بالشاشة، كما يمكن 

توصيل الشاشة بسماعات شريطية باستخدام كبل صوت.

كما أن الشاشة مزودة بسماعات مزدوجة. مالحظة: 
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استخدام الشاشة
ضبط زاوية العرض

للحصول على أفضل عرض يوَصى بضبط زاوية العرض باستخدام أي من الطرق التالية:

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

عند الضبط اضغط ألسفل بقوة على طول مسار الضبط ممسًكا بالشاشة بكلتا يديك من الجانب. مالحظة: 
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ضبط زاوية الميل
قم بإمالة الشاشة إلى األمام أو إلى الخلف إلى زاوية العرض الذي تريده )-5 إلى 20 درجة(.

عند الضبط امسك الحامل بإحكام بيد واحدة مع إمالة الشاشة إلى األمام أو الخلف مستخدًما يدك  مالحظة: 
األخرى.

ضبط اتجاه الشاشة )محور الشاشة(

اضبط ارتفاع الشاشة على أعلى موضع لها، ثم قم بإمالة الشاشة للخلف إلى أن تصل لوضع اإلمالة الكامل.-  
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قم بتدوير الشاشة 90 درجة من االتجاه األفقي إلى االتجاه العمودي.- 	

مالحظة:  
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 )30 درجة(.
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تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
قم بتوصيل سلك الطاقة المتصل بمقبس الطاقة.-  
اضغط على زر Power )تشغيل( لتشغيل الشاشة.- 2
اضغط على زر Power )تشغيل( مرة أخرى إليقاف تشغيل الشاشة.- 3

تستهلك الشاشة قدًرا قليالً من الطاقة الكهربائية طالما ظل كبل الطاقة متصالً بمقبس الطاقة.   مالحظة: 
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 Menu )قائمة الوصول السريع(
 Quick Access Menu الوصول السريع( لتنشيط( Quick Access اضغط على مفتاح

)قائمة الوصول السريع(. للمزيد من المعلومات، راجع صفحة 52.

Quick Access

Blue Light Filter

On
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Hot Keys )مفاتيح التشغيل السريع(
عندما تكون قائمة المعلومات المعروضة في وضع إيقاف التشغيل ستتمكن من الوصول بسرعة إلى الوظائف 

الخاصة عن طريق استخدام مفاتيح لوحة التحكم.

الوصفالمفتاح
اضغط على المفتاح مع االستمرار لمدة 5 ثواٍن لقفل/ إلغاء قفل قائمة المعلومات ]◄[

المعروضة على الشاشة.
في حالة قفل قائمة المعلومات المعروضة، ستظهر على الشاشة الرسالة التالية:

OSD Lock/Unlock

OSD Locked

اضغط على المفتاح مع االستمرار لمدة 5 ثواٍن لقفل/ إلغاء قفل زر Power )تشغيل(.]►[  
في حالة قفل زر Power )تشغيل( ستظهر على الشاشة الرسالة التالية:

Power Lock/Unlock

Power Button Locked

اضغط على المفتاح مع االستمرار لمدة 5 ثواٍن لعرض/ إخفاء شاشة بدء التشغيل عندما ]▲[
يكون الجهاز قيد التشغيل. 

Boot Up Screen On/Off

Off

Press to Turn On

1     يؤدي الضغط على هذا المفتاح فقط إلى تمكين وظيفة Input Select )تحديد الدخل(.
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تهيئة اإلعدادات
التشغيل العام

 اضغط على المفتاح ]●[ أو حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]▲[ أو ]▼[ لعرض قائمة المعلومات على -  
الشاشة.

G-Sync

Game Modes

ON

Auto Switch

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort

Hz

Custom 1

Max. Refresh Rate

Exit Navi. Power

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

240
X G 2 7 1 Q G

     G-SYNC® 
     Processor

 حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]►[ لتحديد القائمة األساسية، ثم قم بتحريك مفتاح المقود ]▼[ للدخول إلى - 2
القائمة المحددة.

 

G-Sync

Game Modes

ON

Volume

Mute

Hz

Custom 1

Max. Refresh Rate

Exit Navi. Power

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

240
X G 2 7 1 Q G

     G-SYNC® 
     Processor
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 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لتحديد خيار القائمة المرغوب فيه، ثم قم بتحريك مفتاح المقود ]►[ - 3
للدخول إلى القائمة الفرعية.

G-Sync

Game Modes

ON

Volume

Mute

On

Off

Hz

Custom 1

Max. Refresh Rate

Exit Navi. Power

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

240
X G 2 7 1 Q G

     G-SYNC® 
     Processor

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لضبط/تحديد اإلعداد، ثم اضغط على مفتاح ]●[ للتأكيد.- 4

 

G-Sync

Game Modes

ON

Volume

Mute

On

Off

Hz

Custom 1

Max. Refresh Rate

Exit Navi. Power

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

240
X G 2 7 1 Q G

     G-SYNC® 
     Processor

 



3 

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

 

G-Sync

Game Modes

ON

Volume

Mute

On

Off

Hz

Custom 1

Max. Refresh Rate

Exit Navi. Power

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

240
X G 2 7 1 Q G

     G-SYNC® 
     Processor

G-Sync

Game Modes

ON

Volume

Mute

Hz

Custom 1

Max. Refresh Rate

Exit Navi. Power

50

/100

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

240
X G 2 7 1 Q G

     G-SYNC® 
     Processor

دليل المفتاح دليل المفتاح

 اضغط على مفتاح ]◄[ للعودة إلى القائمة السابقة.- 5

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



32

شجرة قائمة المعلومات المعروضة
خيار القائمةالقائمة الفرعيةالقائمة الرئيسية

 Game Modes
)أوضاع األلعاب(

Standard )قياسي(

ULMB)إيقاف تشغيل( Off
On )تشغيل(

 ULMB Pulse Width
)ULMB عرض نبضة(

)+/-(

 Dark Boost 
)دعم األلوان الداكنة(

 Level 1 
)المستوى االول(

 Level 2 
)المستوى الثاني(

 Level 3 
)المستوى الثالث(

Off )إيقاف تشغيل(
 Blue Light Filter 

)مرشح الضوء األزرق(
)100~0 ،+/-(

 Response Time OD
)OD وقت االستجابة(

 Standard 
)قياسي(

Advanced )متقدم(
 Ultra Fast 
)فائق السرعة(

Recall )استدعاء(

 Custom 1/2 
)مخصص 2/1(

ULMB)إيقاف تشغيل( Off
On )تشغيل(

 ULMB Pulse Width
)ULMB عرض نبضة(

)+/-(

 Dark Boost 
)دعم األلوان الداكنة(

 Level 1 
)المستوى االول(

 Level 2 
)المستوى الثاني(

 Level 3 
)المستوى الثالث(

Off )إيقاف تشغيل(
 Blue Light Filter 

)مرشح الضوء األزرق(
)100~0 ،+/-(

 Response Time OD
)OD وقت االستجابة(

 Standard 
)قياسي(

 Advanced 
)متقدم(

 Ultra Fast 
)فائق السرعة(

Recall )استدعاء(
FPS

Battle Royale
MOBA

Console )وحدة التحكم(
Movie )الفيديو(

Web )الويب(
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خيار القائمةالقائمة الفرعيةالقائمة الرئيسية
 Display
)الشاشة(

 Peak white )nits(
)أقصى مستوى من اللون 

األبيض )نت((

)450~0 ،+/-(

)-/+، 100~0(Contrast )التباين(

 6-axis Color 
)ألوان 6 محاور(

Red )أحمر(
Green )أخضر(

Blue )أزرق(
Cyan )سماوي(

Magenta )أرجوانى(
Yellow )أصفر(

 Color Temperature
)الحرارة اللونية(

sRGB
Bluish )مائل إلى األزرق(

Native )أصلي(
Warm )دافئ(

 User Color 
)لون المستخدم(

 Red Gain 
)كسب األحمر(

)100~0 ،+/-(

 Blue Gain 
)كسب األزرق(

)100~0 ،+/-(

 Green Gain
)كسب األخضر(

)100~0 ،+/-(

 Gamma 
)إعدادات جاما(

1.8
2.0
2.2
2.4
2.6

 SDR Colors sRGB
 sRGB أوضاع األلوان(

)SDR لـ

On )تشغيل(
Off )إيقاف تشغيل(

 SDR Variable BL
)اإلضاءة الخلفية المتغيرة 

)SDR لوضع

On )تشغيل(
Off )إيقاف تشغيل(

 HDR Variable BL
)اإلضاءة الخلفية المتغيرة 

)HDR لوضع

On )تشغيل(
Off )إيقاف تشغيل(

DP YCbCR sRGB)تشغيل( On
Off )إيقاف تشغيل(

 HDMI YCbCR
sRGB

On )تشغيل(
Off )إيقاف تشغيل(

 Scaling Pix Rep
)Pix Rep تحجيم(

 Fixed Aspect Ratio
)نسبة ثابتة للعرض إلى 

االرتفاع(
Full Screen )ملء الشاشة(

 Variable BL Mode
)وضع BL المتغير(

Mode 1 )الوضع 1(
Mode 2 )الوضع 2(
Mode 3 )الوضع 3(



34

خيار القائمةالقائمة الفرعيةالقائمة الرئيسية
 G-SYNC  

 Processor
)المعالج 

)G-SYNC

 NVIDIA Reflex وحدة
 Latency Analyzer

)قياس زمن استجابة النظام(

 G-SYNC Esports
 G-SYNC وضع(

)Esports

On )تشغيل(

Off )إيقاف تشغيل(
 PC + Display Latency

)زمن استجابة الشاشة + 
الكمبيوتر(

On )تشغيل(

Off )إيقاف تشغيل(

 Monitoring Sensitivity
)متابعة الحساسية(

Low )منخفض(
Median )وسط(

High )عالي(
 Show Monitoring

 Rectangle 
)إظهار مستطيل المتابعة(

On )تشغيل(

Off )إيقاف تشغيل(

 Rectangle Preset 
)الضبط المسبق للمستطيل(

 Centered
)مركزي(

 Right Handed 
)اليد اليمنى(

 Left Handed 
)اليد اليسرى(

 Rectangle Location 
)موقع المستطيل(

 Rectangle Size 
)حجم المستطيل(

FPS)تشغيل( On
Off )إيقاف تشغيل(

 HUD Location 
)HUD موقع(

Left Top )أعلى اليسار(
Right Top )أعلى اليمين(

Left Bottom )أسفل اليسار(
 Right Bottom 

)أسفل اليمين(

 HUD Color 
)HUD لون(

Cyan )سماوي(
Green )أخضر(

Blue )أزرق(
Yellow )أصفر(

 Input Select
)تحديد الدخل(

 Auto Switch 
)تبديل تلقائي(

On )تشغيل(
Off )إيقاف تشغيل(

HDMI 1
HDMI 2

DisplayPort
 Audio Adjust

)ضبط الصوت(
 Volume 

)مستوى الصوت(
)100~0 ،+/-(

On )تشغيل(Mute )كتم الصوت(
Off )إيقاف تشغيل(
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خيار القائمةالقائمة الفرعيةالقائمة الرئيسية
 Setup Menu

)قائمة اإلعداد(

Language )اللغة(

English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Suomi

Русский
Türkçe
日本語

한국어

繁體中文
简体中文

Česká
Svenska

 Resolution Notice
)إشعار الدقة(

On )تشغيل(
Off )إيقاف تشغيل(

 Information
)المعلومات(

 Quick Access
)الوصول السريع(

 Blue Light Filter 
)مرشح الضوء األزرق(

On/Off )تشغيل/
إيقاف التشغيل(

ULMB/تشغيل( On/Off
إيقاف التشغيل(

On/Off )تشغيل/Standard )قياسي(
إيقاف التشغيل(

On/Off )تشغيل/Custom 1 )مخصص 1(
إيقاف التشغيل(

On/Off )تشغيل/Custom 2 )مخصص 2(
إيقاف التشغيل(

FPS/تشغيل( On/Off
إيقاف التشغيل(

Battle Royale/تشغيل( On/Off
إيقاف التشغيل(

MOBA/تشغيل( On/Off
إيقاف التشغيل(

On/Off )تشغيل/Console )وحدة التحكم(
إيقاف التشغيل(
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خيار القائمةالقائمة الفرعيةالقائمة الرئيسية
 Setup Menu

)قائمة اإلعداد(

 Crosshair 
)Crosshair وظيفة(

Type )النوع(
Type A )النوع أ(

Type B )النوع ب(
Type C )النوع ج(

Color )اللون(
Green )أخضر(
White )أبيض(

Yellow )أصفر(
Off )إيقاف تشغيل(

Elite RGB

Rear )الجزء الخلفي(

 Rainbow 
)قوس قزح(

 Breathing
)وميض(

Stack )مكدس(
Others )أخرى(

Base )القاعدة(

 Rainbow 
)قوس قزح(

 Breathing
)وميض(

Stack )مكدس(
Others )أخرى(

Always On )تشغيل دائم(
On )تشغيل(

Off )إيقاف تشغيل(
Reset )إعادة تعيين(

On )تشغيل(
Off )إيقاف تشغيل(

OSD Timeout )مدة 
عرض قائمة المعلومات(

60/30/15/5

 OSD Background
)خلفية القائمة المعروضة 

على الشاشة(

On )تشغيل(
Off )إيقاف تشغيل(

 Power Indicator
)مؤشر الطاقة(

On )تشغيل(
Off )إيقاف تشغيل(
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خيار القائمةالقائمة الفرعيةالقائمة الرئيسية
 Setup Menu

)قائمة اإلعداد(
 Standby Charger

)شاحن احتياطي(
Off )إيقاف تشغيل(

On )تشغيل(

Sleep )السكون(

Minutes 30 )30 دقيقة(
Minutes 45 )45 دقيقة(
Minutes 60 )60 دقيقة(

Minutes 120 )120 دقيقة(
Off )إيقاف تشغيل(

 Deep Sleep 
)سكون عميق(

HDMI Deep Sleep
 DisplayPort Deep

Sleep

 ECO Mode 
)الوضع االقتصادي(

Standard )قياسي(
Optimize )تحسين(
Conserve )ترشيد(

 All Recall 
)استدعاء الكل(
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خيارات القائمة

أوضاع األلعاب
 اضغط على المفتاح ]●[ أو حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]▲[ أو ]▼[ لعرض قائمة المعلومات على الشاشة.-  

 حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]►[ لتحديد Game Modes )أوضاع األلعاب(، ثم قم بتحريك مفتاح - 2
المقود ]▼[ للدخول إلى قائمة Game Modes )أوضاع األلعاب(.

G-Sync

Game Modes

ON

Standard

Custom 1

Custom 2

FPS

Battle Royale

MOBA

Hz

Custom 1

Max. Refresh Rate

Exit Navi. Power

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

240
X G 2 7 1 Q G

     G-SYNC® 
     Processor

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لتحديد اإلعداد، ثم اضغط على مفتاح ]●[ لتأكيد االختيار.- 3

الوصفخيار القائمة
 Standard

)قياسي(
حدد هذا الخيار لالستخدام العام.

 Custom 1/2
)مخصص 2/1(

يتوفر إعدادان "مخصصان" قابلين للتخصيص للمساعدة في مطابقة التفضيالت 
الفردية والموائمة مع كل أنواع األلعاب المتاحة في األسواق.

FPS.مثالية أللعاب الالعب المسدد األول
Battle Royale.تم ضبطها أللعاب باتل رويال

MOBA حدد هذا الخيار أللعاب ساحة المعركة عبر اإلنترنت التي يشارك فيها عدة
العبين.

 Console 
)وحدة التحكم(

تركيز دقة األلوان الستخدام وحدة التحكم.

د هذا الخيار لمشاهدة األفالم.Movie )الفيديو( حّدِ
حدد هذا الخيار لتصفح الويب.Web )الويب(
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الشاشة
 اضغط على المفتاح ]●[ أو حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]▲[ أو ]▼[ لعرض قائمة المعلومات على الشاشة.-  

 حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]►[ لتحديد Display )عرض(، ثم حرك مفتاح المقود ]▼[ للدخول إلى - 2
قائمة Display )عرض(.

G-Sync

Game Modes

ON

Peak White Nits

Contrast

6-axis Color

Color Temperature

Gamma

SDR Colors sRGB

Hz

Custom 1

Max. Refresh Rate

Exit Navi. Power

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

240
X G 2 7 1 Q G

     G-SYNC® 
     Processor

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لتحديد خيار القائمة، ثم حرك مفتاح المقود ]►[ للدخول إلى القائمة الفرعية.- 3

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لضبط/تحديد اإلعداد، ثم اضغط على مفتاح ]●[ للتأكيد )إذا كان ذلك - 4
ممكنًا(.

قد يكون لبعض خيارات القائمة الفرعية قوائم فرعية أخرى، للدخول إلى القائمة الفرعية المعنية  مالحظة: 
حّرك مفتاح المقود ]►[.

الوصفخيار القائمة
 Peak white )Nits(
)أقصى مستوى من اللون 

األبيض )نت((

يضبط مستويات الخلفية السوداء للصورة المعروضة على الشاشة.

يضبط الفرق بين خلفية الصورة )مستوى اللون األسود( والمقدمة )مستوى Contrast )التباين(
اللون األبيض(.

 6-axis Color 
)ألوان 6 محاور(

ضبط األلوان األحمر واألخضر واألزرق والسماوي واألصفر واألرجواني.
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الوصفخيار القائمة

 Color
 Temperature

)الحرارة اللونية(

د إعداد درجة حرارة اللون. يحّدِ
sRGB: سطوع أقل وألوان طبيعية أكثر.  	

Bluish )مائل إلى األزرق(: يضبط درجة حرارة اللون عند 9,300 ك.  	
Cool )بارد(: يضبط درجة حرارة اللون عند 7,500 ك.  	

Native )أصلي(: درجة الحرارة اللونية االفتراضية يوصى به   	
لالستخدام العادي.

Warm )دافئ(: يضبط درجة حرارة اللون عند 5,000 ك.  	
Full Color Control )تحكم كامل في األلوان(: يضبط قيم اللون   	

األحمر واألخضر واألزرق إلى القيم المطلوبة.
 Gamma 

)إعدادات جاما(
يسمح للمستخدمين بضبط مستوى السطوع لمستويات درجات الرمادي 

للشاشة يدويًا.

 SDR Colors sRGB
 sRGB أوضاع األلوان(

)SDR لـ

.SDR التمكين فقط على الوضع
.sRGB إيقاف تشغيل(: تعطيل مساحة ألوان( Off

.sRGB تشغيل(: تمكين مساحة ألوان( On
مالحظة: 

.sRGB تفعيل ألوان Windows تتطلب أنظمة  	
 Wide إيقاف وضع السلسلة اللونية Mac تتطلب أنظمة  	

Gamut ذات النطاق الواسع.
 SDR Variable BL

)اإلضاءة الخلفية المتغيرة 
)SDR لوضع

.SDR ضبط وضع اإلضاءة الخلفية المستخدم في وضع

 HDR Variable BL
)اإلضاءة الخلفية المتغيرة 

)HDR لوضع

.HDR ضبط وضع اإلضاءة الخلفية المستخدم في وضع

DP YCbCR sRGB

:SDR في وضع DP على دخل YCbCR تحديد منحنى جاما لتنسيقات
عند التمكين )افتراضي( سيستخدم دخل DP جاما sRGB لعرض مدخالت 

.YCbCR
.YCbCR لعرض مدخالت BT1886 جاما DP عند التعطيل سيستخدم دخل

 HDMI YCbCR
sRGB

:SDR في وضع HDMI على دخل YCbCR تحديد منحنى جاما لتنسيقات
عند التمكين سيستخدم دخل HDMI جاما sRGB لعرض مدخالت 

.YCbCR
عند التعطيل )افتراضي( سيستخدم دخل HDMI جاما BT1886 لعرض 

.YCbCR مدخالت
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الوصفخيار القائمة

 Scaling Pix Rep 
)Pix Rep تحجيم(

Aspect )نسبة العرض إلى االرتفاع(
.H/V قم بتغيير حجم مصدر الدخل لملء الشاشة، لكن احتفظ بمعدل توقيت

1:1
التحجيم متوقف.

 Variable BL Mode 
)وضع BL المتغير(

ضبط وقت االستجابة األساسي لإلضاءة الخلفية المتغيرة عند تمكين وضع 
اإلضاءة الخلفية المتغيرة.
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)G-SYNC المعالج( G-SYNC Processor 

 اضغط على المفتاح ]●[ أو حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]▲[ أو ]▼[ لعرض قائمة المعلومات على -  
الشاشة.

 حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]►[ لتحديد G-SYNC Processor )معالج G-SYNC(. ثم حّرك - 2
.)G-SYNC معالج( G-SYNC Processor مفتاح المقود ]▼[ للدخول إلى قائمة

G-Sync

Game Modes

ON

NVIDIA Reflex Latency Analyzer

FPS

HUD Location

HUD Color

Hz

Custom 1

Max. Refresh Rate

Exit Navi. Power

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

240
X G 2 7 1 Q G

     G-SYNC® 
     Processor

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لتحديد خيار القائمة، ثم حرك مفتاح المقود ]►[ للدخول إلى القائمة - 3
الفرعية.

الوصفخيار القائمة
 NVIDIA Reflex وحدة

 Latency Analyzer
)قياس زمن استجابة 

النظام(

تحسين وقياس زمن االستجابة في األلعاب.

FPS.إظهار رقم معدل التحديث على الشاشة
 HUD Location 

)HUD ضبط موقع رقم معدل التحديث.)موقع

 HUD Color 
)HUD ضبط لون رقم معدل التحديث.)لون
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Input Select )تحديد الدخل(
 اضغط على المفتاح ]●[ أو حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]▲[ أو ]▼[ لعرض قائمة المعلومات على -  

الشاشة.

 حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]►[ لتحديد Input Select )تحديد الدخل(، ثم حرك مفتاح المقود ]▼[ - 2
للدخول إلى قائمة Input Select )تحديد الدخل(.

G-Sync

Game Modes

ON

Auto Switch

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort

Hz

Custom 1

Max. Refresh Rate

Exit Navi. Power

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

240
X G 2 7 1 Q G

     G-SYNC® 
     Processor

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لتحديد مصدر الدخل الذي تريده، ثم اضغط على مفتاح ]●[ لتأكيد - 3
االختيار.



44

Audio Adjust )ضبط الصوت(
 اضغط على المفتاح ]●[ أو حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]▲[ أو ]▼[ لعرض قائمة المعلومات على -  

الشاشة.

 حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]►[ لتحديد Audio Adjust )ضبط الصوت(، ثم حرك مفتاح المقود - 2
]▼[ للدخول إلى قائمة Audio Adjust )ضبط الصوت(.

G-Sync

Game Modes

ON

Volume

Mute

Hz

Custom 1

Max. Refresh Rate

Exit Navi. Power

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

240
X G 2 7 1 Q G

     G-SYNC® 
     Processor

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لتحديد الخيار الذي تريده، ثم حرك مفتاح المقود ]►[ للدخول إلى - 3
القائمة الفرعية.

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لضبط/تحديد اإلعداد، ثم اضغط على مفتاح ]●[ لتأكيد االختيار )إذا - 4
كان ذلك ممكنًا(.

الوصفخيار القائمة
ضبط مستوى الصوت.Volume )مستوى الصوت(

تمكين/تعطيل الصوت.Mute )كتم الصوت(
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Setup Menu )قائمة اإلعداد(
 اضغط على المفتاح ]●[ أو حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]▲[ أو ]▼[ لعرض قائمة المعلومات على الشاشة.-  

 حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]►[ لتحديد Setup Menu )قائمة اإلعداد(، ثم حرك مفتاح المقود ]▼[ - 2
للدخول إلى قائمة Setup Menu )قائمة اإلعداد(.

G-Sync

Game Modes

ON

Language

Resolution Notice

Information

Quick Access

Crosshair

Elite RGB

Hz

Custom 1

Max. Refresh Rate

Exit Navi. Power

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

240
X G 2 7 1 Q G

     G-SYNC® 
     Processor

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لتحديد خيار القائمة، ثم حرك مفتاح المقود ]►[ للدخول إلى القائمة - 3
الفرعية.

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لضبط/تحديد اإلعداد، ثم اضغط على مفتاح ]●[ للتأكيد )إذا كان ذلك - 4
ممكنًا(.

قد يكون لبعض خيارات القائمة الفرعية قوائم فرعية أخرى، للدخول إلى القائمة الفرعية المعنية  مالحظة: 
حّرك مفتاح المقود ]►[.
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الوصفخيار القائمة
د اللغة المطلوبة من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.Language )اللغة( يحّدِ

 Resolution Notice
)إشعار الدقة(

ل هذا الخيار لجعل النظام قادًرا على إخبار المستخدمين بأن دقة العرض  فعِّ
الحالية هي ليست الدقة األصلية الصحيحة.

 Information 
)المعلومات(

يعرض معلومات عن الشاشة.

 Quick Access 
)الوصول السريع(

حدد الخيارات الموجودة في قائمة الوصول السريع.

 Crosshair 
)Crosshair وظيفة(

يب أكثر دقة وسرعة أثناء ألعاب FPS مع التراكب على  تساعد في جعل التصِوّ
الشاشة. وللحصول على مزيد من المعلومات يُرجى الرجوع إلى صفحة 54.

Elite RGB

يتحكم هذا اإلعداد في إضاءة RGB خلف الشاشة وتحت اإلطار لتعزيز 
تجربة ألوان RGB. عند تشغيل هذا اإلعداد أو بعد إعادة تعيينه يتم تنشيط 

وظيفة "الوميض" االفتراضية. 

باإلضافة إلى ذلك يتم أيًضا مزامنة أضواء RGB مع العديد من الشركاء 
الرئيسيين، ويؤدي تنزيل برامجهم إلى منحك القدرة على معالجة إمكانيات 

RGB بصورة أفضل. 

وإذا رغبت في االستفادة من برامج الشركاء، فراجع اإلعداد المتقدم أدناه.

إعداد RGB لبرنامج شريك
قم بزيارة /https://www.viewsonic.com/elite/rgb واختر   	

برنامج RGB شريك لتنزيله.
قم بتنزيل البرنامج المختار ثم تثبيته.  	

مرفق بالشاشة كابل USB 3.0 ذكر من النوع A وكابل ذكر من النوع   	
B. قم بتوصيل موصل USB 3.0 ذكر من النوع B بالشاشة والموصل 

USB 3.0 ذكر من النوع A بجهاز الكمبيوتر. 
!RGB قم بتشغيل برنامج الشريك، وابدأ في تخصيص إضاءة  	

ويمكن ايًضا الرجوع إلى برامج إعداد RGB الخاص بنا عبر اإلنترنت على 
.https://www.viewsonic.com/elite/rgb/

*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.
 OSD Timeout 
)مدة عرض قائمة 

المعلومات(

تضبط الفترة الزمنية التي تظل فيها قائمة المعلومات معروضة على الشاشة.

https://www.viewsonic.com/elite/rgb/
https://www.viewsonic.com/elite/rgb/
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الوصفخيار القائمة
 OSD Background
)خلفية القائمة المعروضة 

على الشاشة(

تعرض/تخفي خلفية قائمة المعلومات المعروضة عندما تكون تلك القائمة 
ظاهرة على الشاشة.

 Power Indicator
)مؤشر الطاقة(

يضبط مؤشر الطاقة على وضع التشغيل أو اإليقاف، وإذا كان الخيار 
مضبوًطا على تشغيل، فسيضيء مؤشر الطاقة باللون األزرق عند تشغيل 

الجهاز.
 Standby Charger

)شاحن احتياطي(
عند تنشيط الشاحن االحتياطي يستمر USB في التزويد بالطاقة حتى عندما 

تكون الشاشة في وضع االستعداد.

 يضبط مقدار وقت السكون قبل أن تتحول الشاشة إلى وضع Sleep )السكون(
Sleep mode )السكون(.

 Deep Sleep 
)سكون عميق(

On )تشغيل(
عند عدم وجود إشارة، ستدخل الشاشة في وضع السكون بعد 15 دقيقة.

Off )إيقاف تشغيل(
عند عدم وجود إشارة، لن تدخل الشاشة في وضع السكون.

 ECO Mode 
)الوضع االقتصادي(

يُتيح االختيار من بين أوضاع مختلفة بناًء على استهالك الطاقة.

 All Recall 
)استدعاء الكل(

يعيد جميع اإلعدادات إلى قيمها االفتراضية.
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اإلعدادات والخصائص المتقدمة
يصف هذا القسم الخصائص المتقدمة في الشاشة.

وحدة NVIDIA Reflex Latency Analyzer )قياس زمن استجابة النظام(
NVIDIA Reflex هي تقنية مصممة لتقليل تباطؤ الدخل بين األجهزة الطرفية )مثل الماوس( وجهاز 

الكمبيوتر/الشاشة لتقليل زمن االستجابة والمساعدة في تحسين أدائك وتجربتك داخل اللعبة.

الستخدام وحدة NVIDIA Reflex Latency Analyzer )قياس زمن استجابة النظام(:
 قم بتوصيل الشاشة من خالل DisplayPort بوحدة معالجة الرسومات GeForce الخاصة بك.-  

 تأكد من توصيل كابل USB من النوع B بالشاشة وجهاز الكمبيوتر.-  

Type B Type A

 قم بتوصيل الماوس المتوافق مع NVIDIA Reflex بمنفذ USB من النوع A في الجزء الخلفي من -  
.) الشاشة المميز برمز الماوس )

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/reflex/supported-products/
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/reflex/supported-products/


49

 قم بتشغيل وحدة NVIDIA Reflex Latency Analyzer )قياس زمن استجابة النظام( في قائمة - 4
OSD )المعلومات المعروضة على الشاشة(: 

اضغط على المفتاح ]●[ أو حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]▲[ أو ]▼[ لعرض قائمة المعلومات   »
على الشاشة.

باستخدام مفتاح المقود انتقل إلى: G-SYNC Processor )معالج G-SYNC( < وحدة   » 
 NVIDIA Reflex Latency Analyzer )قياس زمن استجابة النظام( < 

PC + Display Latency )زمن استجابة الشاشة + الكمبيوتر( < On )تشغيل(.

G-Sync

Game Modes

ON

NVIDIA Reflex Latency Analyzer

FPS

HUD Location

HUD Color

G-SYNC Esports

PC + Display Latency

Monitoring Sensitivity

Show Monitoring Rectangle

Rectangle Location

Rectangle Size

On

Off

Hz

Custom 1

Max. Refresh Rate

Exit Navi. Power

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

240
X G 2 7 1 Q G

     G-SYNC® 
     Processor

 قم بإعداد Monitoring Rectangle )مستطيل المتابعة(. -  
تقيس وحدة NVIDIA Reflex Latency Analyzer )قياس زمن استجابة النظام( الومضات 

أو تغيرات السطوع على الشاشة. يتم أخذ القياسات داخل Monitoring Rectangle )مستطيل 
المتابعة(. 

لقياس زمن االستجابة يجب تحريك Monitoring Rectangle )مستطيل المتابعة( فوق موقع على 
الشاشة حيث سيصدر وميض أو يحدث تغيير في السطوع عند الضغط على زر الماوس األيسر )على 

.))FPS( سبيل المثال وضعه فوق فوهة سالح ناري في أحد ألعاب التصويب من منظور الالعب
:)OSD( من قائمة البيانات المعروضة على الشاشة

اضغط على المفتاح ]●[ أو حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]▲[ أو ]▼[ لعرض قائمة المعلومات   »
على الشاشة.

باستخدام مفتاح المقود انتقل إلى: G-SYNC Processor )معالج G-SYNC( < وحدة   »
NVIDIA Reflex Latency Analyzer )قياس زمن استجابة النظام( < موقع المستطيل 

لضبط موقع Monitoring Rectangle )مستطيل المتابعة(. 
مالحظة: 
يمكن اختيار موقع مسبق الضبط من Rectangle Preset )الضبط المسبق للمستطيل(.	 
يمكن ضبط حجم مستطيل المتابعة من Rectangle Size )حجم المستطيل(.	 

 اآلن يمكن قياس زمن استجابة الشاشة + الكمبيوتر عن طريق الضغط على زر الماوس األيسر.-  

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/reflex-latency- :لتعلم المزيد قم بزيارة
.analyzer-360hz-g-sync-monitors/

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/reflex-latency-analyzer-360hz-g-sync-monitors/.
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/reflex-latency-analyzer-360hz-g-sync-monitors/.
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/reflex-latency-analyzer-360hz-g-sync-monitors/.
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مرشح الضوء األزرق وصحة العينين
يحجب Blue Light Filter )مرشح 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 Key )مفتاح 

الوصول السريع(.

Quick Access

Blue Light Filter

On

وعند تمكين مرشح الضوء األزرق )BLF( من خالل Quick Access Key )مفتاح  مالحظة: 
الوصول السريع( تكون قيمة BLF هي 100، وهي قيمة معتمدة من قبل TÜV، ومع ذلك 

 Quick Access Key صفر إذا اختار المستخدم وظيفة أخرى من خالل BLF تبلغ قيمة
)مفتاح الوصول السريع(.

مفتاح الوصول السريع



  

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 Game Modes Menu )قائمة   	
أوضاع األلعاب(.

G-Sync

Game Modes

ON

Standard

Custom 1

Custom 2

FPS

Battle Royale

MOBA

ULMB

ULMB Pulse Width

Dark Boost

Blue Light Filter

Response Time OD

Recall

Game Modes Display Input Select Audio Adjust Setup Menu

Hz240
Custom 1

Max. Refresh Rate
X G 2 7 1 Q G

Exit Navi. Power
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/100

     G-SYNC® 
     Processor

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

حساب االستراحات
يوصى بأخذ استراحات دورية عند الجلوس المطّول أمام الشاشة، ويوصى بأال تقل فترة االستراحة القصيرة 

عن 5 دقائق 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
تساعد تمرينات الرقبة أيًضا في الحد من إجهاد العينين. قم بإرخاء ذراعيك ودعهما يتدلىا بجانبك، ثم انحني 

لألمام قليالً إلطالة الرقبة، ثم أدر رأسك إلى اليمين وإلى اليسار. كرر إذا استلزم األمر ذلك.



  

Quick Access )الوصول السريع(
يمكن بدء بعض الوظائف واألوضاع سريعًا من خالل مفتاح وقائمة الوصول السريع. ويحدد المستخدمون 

أيًضا الوظائف أو األوضاع المفضلة لديهم والتي يريدون إضافتها إلى قائمة Quick Access )الوصول 
السريع( من خالل قائمة Setup )اإلعداد( في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. سيتم تمكين 

الوظيفة/الوضع بمجرد الضغط على Quick Access Key )مفتاح الوصول السريع(.

Quick Access

Blue Light Filter

On

Quick Access

Blue Light Filter

Off

تختفي قائمة الوصول السريع تلقائيًا بعد 3 ثواٍن. مالحظة: 
لتغيير وظائف الوصول السريع لـ Quick Access Key )مفتاح الوصول السريع(:

 اضغط على المفتاح ]●[ أو حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]▲[ أو ]▼[ لعرض قائمة المعلومات على الشاشة.-  

 حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]►[ لتحديد Setup Menu )قائمة اإلعداد(، ثم حرك مفتاح المقود ]▼[ -  
للدخول إلى قائمة Setup Menu )قائمة اإلعداد(.

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لتحديد Quick Access )الوصول السريع(، ثم حرك مفتاح المقود -  
]►[ للدخول إلى القائمة الفرعية.

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لتحديد الخيار المطلوب، ثم اضغط على مفتاح ]●[ لتأكيد االختيار.- 4



  

)Elite RGB إضاءة( Elite RGB Lighting
يتحكم هذا اإلعداد في إضاءة RGB خلف الشاشة وتحت اإلطار. عند التشغيل أو بعد إعادة تعيين الشاشة يتم 

تنشيط وضع الوميض االفتراضي. 

:Elite RGB للدخول إلى قائمة

 اضغط على المفتاح ]●[ أو حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]▲[ أو ]▼[ لعرض قائمة المعلومات على -  
الشاشة.

 حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]►[ لتحديد Setup Menu )قائمة اإلعداد(، ثم حرك مفتاح المقود ]▼[ -  
للدخول إلى قائمة Setup Menu )قائمة اإلعداد(.

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لتحديد Elite RGB، ثم حرك مفتاح المقود ]►[ للدخول إلى القائمة -  
الفرعية.

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لتحديد الخيار المطلوب، ثم اضغط على مفتاح ]●[ لتأكيد االختيار.- 4

قد يكون لبعض خيارات القائمة الفرعية قوائم فرعية أخرى، للدخول إلى القائمة الفرعية المعنية  مالحظة: 
حّرك مفتاح المقود ]►[.

كما يتم أيًضا مزامنة إضاءات RGB الخلفية مع العديد من الشركاء الرئيسيين، ويؤدي تنزيل برامجهم إلى 
منحك القدرة على ضبط إمكانيات RGB بصورة أفضل.

إلعداد برنامج RGB شريك:

  -https://www.viewsonic.com/elite/rgb/ :قم بزيارة

قم بتحديد برنامج RGB لشريك ونزله.-  

وصل أحد طرفي كبل USB من النوع B بالشاشة والطرف اآلخر بالكمبيوتر.-  

بدأ البرنامج الشريك وثبته.- 4

ابدأ في تخصيص إضاءة RGB في الشاشة.-  

https://www.viewsonic.com/elite/rgb/


 4

)Crosshair وظيفة( Crosshair
اختر من بين أنماط وألوان crosshair المختلفة لتتراكب على الشاشة.

:Crosshair لتمكين وظيفة

 اضغط على المفتاح ]●[ أو حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]▲[ أو ]▼[ لعرض قائمة المعلومات على الشاشة.-  

 حّرك مفتاح المقود ]◄[ أو ]►[ لتحديد Setup Menu )قائمة اإلعداد(، ثم حّرك مفتاح المقود ]▼[ -  
للدخول إلى Setup Menu )قائمة اإلعداد(.

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لتحديد Crosshair )وظيفة Crosshair(، ثم حرك مفتاح المقود -  
]►[ لتأكيد االختيار.

 حّرك مفتاح المقود ]▲[ أو ]▼[ لتحديد نمط ولون crosshair المفضل لديك، ثم اضغط على مفتاح - 4
]●[ لتأكيد االختيار.

سيتم عرض صورة معاينة crosshair )من حيث النوع واللون( على الجانب األيمن من قائمة  مالحظة: 
المعلومات المعروضة على الشاشة قبل التأكيد.

وظيفة 
Crosshairالوصف

النوع أ

النوع ب

النوع ج

Exit

Adjust

Main Menu
 ،crosshair يظهر مربع الرسالة هذا مع وظيفة مالحظة: 

ويختفي تلقائيًا بعد 3 ثواٍن. 
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الملحق
المواصفات

المواصفاتالفئةالعناصر
LCD بدرجة بكسل النوعشاشة ،LCD 1440 × 2560 مصفوفة نشطة ،TFT

0.2331 ملم × 0.2331 ملم
68.6 سم، 27 بوصة )27 بوصة قابلة للعرض(حجم العرض
خط RGB رأسيمرشح األلوان
نوع مضاد للتوهج، بطبقة صلبة 3Hسطح زجاجي

TMDS رقمية )Ω 100(مزامنة الفيديوإشارة الدخل
fh :HDMI: 30-230 كيلو هرتز، fv: 48-144 كيلو هرتز

fh :DisplayPort: 30-250 كيلو هرتز، fv: 48-240 هرتز
حتى 2560 × 1440جهاز كمبيوترالتوافق

Macintosh1440 × 2560 حتى
x 2560 1440 عند 240هرتزموصى به

x 2560 1440 عند 100، 120، 144، 165، 240 هرتز	 مدعومالدقة1
x 1920 1080 عند 100، 120، 144 هرتز	 
x 1680 1050 عند 60 هرتز	 
x 1440 900 عند 60، 75 هرتز	 
x 1280 1024 عند 60، 75 هرتز	 
x 1024 768 عند 50، 60، 70، 72، 75 هرتز	 
x 800 600 عند 56، 60، 72، 75 هرتز	 
x 720 400 عند 70 هرتز	 
x 640 480 عند 50، 60، 67، 72، 75 هرتز	 

تيار متردد 100-240 فولت، 60/50 هرتز )تبديل تلقائي(فولطية الدخلمهايئ التيار الكهربائي2
596.736 × 335.664 ملم )23.49 بوصة × 13.22 بوصة(مسح كامل )أفقي x رأسي(منطقة العرض

0 إلى 40 درجة مئوية )32 إلى 104 فهرنهايت(درجة الحرارةظروف التشغيل
20% إلى 90% )في حالة عدم التكثف(الرطوبة
10,000 قدم )3.048 كم(االرتفاع

-20 إلى 60 درجة مئوية )-4 إلى 140 درجة فهرنهايت(درجة الحرارةظروف التخزين
5% إلى 90% )في حالة عدم التكثف(الرطوبة
40,000 قدم )12.1 كم(االرتفاع

األبعاد المادية )العرض األبعاد
×االرتفاع × العمق(

614.2 × 458.7~571.6 × 265.2 ملم
)”10.44 x ”22.50~18.06 x ”24.18(

x 100 100 ملماألبعادحامل التثبيت على الحائط
11.95 كجم )26.35 رطل(األبعاد الماديةالوزن

50 وات )نموذجي( 4تشغيل3أوضاع توفير الطاقة
> 0.3 وات )بحد أقصى(إيقاف تشغيل

ال تعيِّن بطاقة الرسومات في الكمبيوتر على قيمة تتجاوز أوضاع التوقيت؛ وإال فقد يؤدي ذلك إلى تلف دائم للشاشة.  1

يرجى استخدام مهايئ الطاقة الذي توفره شركة ®ViewSonic أو أي شركة أخرى معتمدة فقط.  2

 .EEI تأكد من أن حالة الجهاز متوافقة مع معايير  3

بدون USB وصوت.  4
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مسرد المصطلحات
يضم هذا القسم مسرد المصطلحات المعيارية المستخدمة في كل شاشات LCD. وُرتبت المصطلحات فيه 

حسب الترتيب األبجدي.
قد ال تنطبق بعض الشروط على الشاشة التي لديك. مالحظة: 

A)متقدمة DCR) Advanced DCR
تقوم تكنولوجيا DCR تلقائيًا بالكشف عن إشارة الصورة والتحكم بذكاء في سطوع اإلضاءة الخلفية 

واللون لتحسين القدرة على جعل األسود أكثر سواًدا في مكان مظلم وجعل األبيض أكثر بياًضا في 
بيئة مشرقة.

Adaptive Sync )مزامنة تكيفية(
يؤدي تمكين تقنية Adaptive Sync )المزامنة التكيفية( إلى إنهاء اللعب المشوش وتقطع 

اإلطارات لمنح الالعبين أداء مرن وخالي من التقطيع عند أي معدل إطارات.
Audio Adjust )ضبط الصوت(

تقوم هذه الوظيفة بضبط الصوت أو كتمه أو التبديل بين المدخالت إذا كان هناك أكثر من مصدر واحد.
Auto Detect )كشف تلقائي(

إذا كان مصدر الدخل الحالي بدون إشارة، فستتحول الشاشة تلقائيًّا إلى خيار الدخل التالي. قد تُعطَّل 
هذه الوظيفة في بعض النماذج افتراضيًّا.

B)تثبيت اللون األسود( Black Stabilization
يوفر تثبيت اللون األسود استقرار الرؤية المتزايدة وبالتفصيل عن طريق إشراق المناظر المظلمة.

Blue Light Filter )مرشح الضوء األزرق(
يقلل مستوى الضوء األزرق ذي الطاقة العالية للحصول على تجربة مشاهدة مريحة.

Boot Up Screen )شاشة بدء التشغيل(
يؤدي إيقاف شاشة بدء التشغيل إلى عدم عرض الرسالة التي تظهر على الشاشة عند تشغيلها.

Brightness )اللمعان(
يضبط مستويات الخلفية السوداء للصورة المعروضة على الشاشة.
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C)ضبط اللون( Color Adjust
يوفر عدة أوضاع لضبط اللون للمساعدة في ضبط إعدادات األلوان لتتناسب مع احتياجات المستخدم.

Color Range )النطاق 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.

الوصفالخيارات
تتعرف الشاشة تلقائيًّا على تنسيق األلوان ومستويات اللونين األسود واألبيض.Auto )تلقائي(

يكون النطاق اللوني لمستويات اللونين األبيض واألسود مكتمالً.نطاق كامل
يكون النطاق اللوني لمستويات اللونين األبيض واألسود محدوًدا.نطاق محدود

Color Space )مساحة اللون(
.)RGB، YUV( يسمح للمستخدمين باختيار أي مساحة ألوان يودون استخدامها لخرج لون الشاشة

Color Temperature )الحرارة اللونية(
يتيح للمستخدمين اختيار إعدادات درجة حرارة لون محدد لتخصيص المزيد من تجارب المشاهدة.

الوضع االفتراضي 
للوحة

الحالة األصلية للوحة

sRGB.Windows مساحة األلوان المعيارية لنظام
Bluish )مائل 

إلى األزرق(
يضبط درجة حرارة اللون عند 9,300 ك.

يضبط درجة حرارة اللون عند 7,500 ك.Cool )بارد(
درجة الحرارة اللونية االفتراضية يوصى به لالستخدام العام.Native )أصلي(

يضبط درجة حرارة اللون عند 5,000 ك.Warm )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.
Contrast )التباين(

يضبط الفرق بين خلفية الصورة )مستوى اللون األسود( والمقدمة )مستوى اللون األبيض(.
)Crosshair وظيفة( Crosshair

اختر من بين أنماط وألوان crosshair المختلفة لتتراكب على الشاشة.
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E)Elite RGB إضاءة( Elite RGB Lighting
.RGB خلف الشاشة وتحت اإلطار. يمكن ضبط لون ونمط إضاءة RGB يتحكم هذا اإلعداد في إضاءة

G)وضع األلعاب( Game Mode
دمج تصميم األلعاب المعروضة على الشاشة، بما في ذلك إعدادات األلعاب التي تم معايرتها مسبقًا 
لكل من FPS وRTS وMOBA. إذ يُخصص كل وضع وفق اختبارات األلعاب والتعديالت التي 

أُدخلت عليها للحصول على أفضل مزيج من األلوان والتكنولوجيا.
Gamma )إعدادات جاما(

يسمح للمستخدمين بضبط مستوى السطوع لمستويات درجات الرمادي للشاشة يدويًا. يوجد ستة 
اختيارات: 1.8 و2.0 و2.2 و2.4 و2.6 و2.8.

H)محدد الهرتز( Hertz Limiter
يسمح للمستخدم بالتحكم في عدد اإلطارات التي يتم عرضها على الشاشة. وتضع الشاشة حًدا أقصى 

لعدد اإلطارات التي يمكن عرضها لتوفير الطاقة والتحميل الجانبي.
Hue )تدرج األلوان(

 cyanاألزرق( و( blueو )األخضر( greenو )األحمر( red( ج اللون لكل لون يضبط تدرُّ
)السماوي( وmagenta )األرجواني( وyellow )األصفر((.

I)المعلومات( Information
يعرض وضع التوقيت )دخل إشارة الفيديو( القادمة من بطاقة الرسومات في الكمبيوتر، ورقم طراز 

LCD والرقم التسلسلي وعنوان موقع الويب URL لـ ®ViewSonic. راجع دليل المستخدم الخاص 
ببطاقة الرسومات للحصول على تعليمات حول تغيير الدقة ومعدل التحديث )التردد الرأسي(.

VESA 1024 × 768 عند 60 هرتز مثال يعني أن الدقة 1024 × 768 ومعدل  مالحظة: 
التحديث هو 60 هرتز.

Input Select )تحديد الدخل(
يُبدل بين خيارات الدخل المتاحة للشاشة.
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L)تباطؤ انخفاض الدخل( Low Input Lag
م ®ViewSonic خاصية تباطؤ انخفاض الدخل، وذلك باستخدام مخفض عملية رصد اإلشارة  تقّدِ
الذي يقلل من وقت استجابة اإلشارة. تحت القائمة الفرعية "تباطؤ الدخل المنخفض" يمكنك تحديد 

السرعة المناسبة الستخدامك من بين الخيارات المتاحة.

M)الضبط اليدوي للصورة( Manual Image Adjust
يعرض قائمة "Manual Image Adjust" )ضبط الصورة.يدويًّا(، حيث يُمكنك ضبط مستوى 

الجودة في العديد من الصور يدويًّا.
Memory Recall )استدعاء من الذاكرة(

يُعيد التعديالت إلى ضبط المصنع إذا كانت الشاشة تعمل في وضع التوقيت المحدد مسبقًا المدرج في 
"المواصفات" الواردة في هذا الدليل.

)استثناء( ال يؤثر هذا التحكم على التغييرات التي تجرى على "تحديد اللغة" أو إعداد   مالحظة: 
"قفل التشغيل".

O)إزاحة( Offset
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 Pivot )تدوير محوري للمعلومات المعروضة على الشاشة(
يحدد اتجاه عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

Overscan )المسح الزائد(
يشير إلى صورة مقصوصة على شاشة الجهاز، وهو إعداد يعمل على تكبير المحتويات المتحركة؛ 

مما يعمل على إخفاء حواف الفيلم.

P)مؤشر الطاقة( Power Indicator
الضوء الذي يظهر عندما تكون الشاشة في وضع التشغيل أو اإليقاف. ويتحكم هذا اإلعداد أيًضا في 
إضاءة الحامل. ويمكن أن يقوم المستخدم بإيقاف تأثير اإلضاءة تحت Power Indicator )مؤشر 
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، 
وجعلها أقل غموًضا وأوضح رؤية. وتتاح ميزة XP أيًضا على شريط البث الحي في بعض 

األلعاب. وتعد XP طريقة شائعة ورائعة للتسمية، كما هو الحال في صناعة الفيديو ومأثراته مثل 
VFX، وهي تضيف لمسة رائعة على األلعاب والمزايا التكنولوجية.
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Q)الوصول السريع( Quick Access
يمكن بدء بعض الوظائف واألوضاع سريعًا من خالل مفتاح وقائمة الوصول السريع. ويحدد 
 Quick المستخدمون أيًضا الوظائف أو األوضاع المفضلة لديهم والتي يريدون إضافتها إلى

Access Menu )قائمة الوصول السريع( من خالل Setup Menu )قائمة اإلعداد( في قائمة 
المعلومات المعروضة على الشاشة. ويتم تمكين الوظيفة/ الوضع بمجرد تحريك شريط الضوء على 

العنصر ليتم تعطيله بعد إزالة الشريط.

R)استدعاء( Recall
يُعيد تعيين إعدادات Veiwmode للشاشة.
Resolution Notice )إشعار الدقة(

ح اإلشعار للمستخدمين أن دقة العرض ال تُمثل الدقة األصلية الصحيحة. سيظهر هذا اإلشعار  يُوّضِ
في نافذة إعدادات العرض عند إعداد دقة العرض.

)OD وقت االستجابة( Response Time OD
وظيفة توليف متقدمة تسمح للمستخدمين بضبط وقت استجابة الشاشة. إذ يمكن للمستخدم االختيار 

من بين خمسة )5( مستويات مختلفة لضبط وقت االستجابة بدقة ليكون بالسرعة المطلوبة مع تقليل 
التعتيم أو الظالل حسب سيناريو كل لعبة على حدة.

S)قائمة اإلعداد( Setup Menu
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.

Sharpness )الحدة(
يضبط جودة الصورة على الشاشة.

V)ViewMode خاصية( View Mode
تقدم خاصية ViewMode من ViewSonic الفريدة أوضاع "اللعب" و"أفالم" و"الويب" 

و"معلومات" وMAC و"أحادي" 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.

الحلول الممكنةالعطل أو المشكلة
تأكد من تشغيل الشاشة بالضغط على زر Power )الطاقة(. عدم وجود طاقة  •

تأكد من توصيل كبل الطاقة بالشاشة وبمأخذ التيار الكهربائي على   •
نحو سليم ومحكم.

ل جهاز كهربائي آخر )مثل الراديو( بالقابس؛ وذلك للتأكد من  وّصِ  •
أن القابس به طاقة كهربائية.

الجهاز موصَّل بمصدر التيار، 
ولكن ال تظهر صورة على 

الشاشة

تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل بين الشاشة والكمبيوتر موصَّل   •
على نحو سليم ومحكم.

اضبط إعدادات التحكم في السطوع والتباين.  •
تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح.  •

ألوان الشاشة خاطئة أو غير 
طبيعية

إذا فُقد أي لون )أحمر أو أخضر أو أزرق(، فافحص كبل الفيديو؛ وذلك   •
للتأكد من أنه موصَّل على نحو سليم ومْحكم، إذ يؤدي فقد أو كسر 
بعض السنون الموجودة في الكبل الموصل إلى توصيل غير مالئم.

ل الشاشة بجهاز كمبيوتر آخر. وّصِ  •
 ViewSonic® إذا كان لديك بطاقة رسوم قديمة، فتواصل مع  •
.DDC للحصول على مهايئ تيار كهربائي من نوع آخر غير

صورة الشاشة فاتحة أو داكنة 
أكثر من الالزم

.OSD ضبط إعدادات السطوع والتباين باستخدام قائمة  •
أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.  •

اختفاء وظهور الصور 
المعروضة على الشاشة

تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح.  •
تحقَّق من عدم وجود أي دبابيس مكسورة أو مثنية بموصل كبل   •

الفيديو.
تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل بين الشاشة والكمبيوتر موصَّل   •

على نحو سليم ومحكم.
اضبط دقة العرض حسب نسبة ارتفاع الصورة إلى عرضها.صورة الشاشة غير واضحة  •

أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.  •
عدم تمركز الصورة في 
منتصف الشاشة بصورة 

صحيحة

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.  •

تأكد من أن Blue Light Filter )مرشح الضوء األزرق( في الشاشة تظهر بلون أصفر  •
وضع إيقاف التشغيل.
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الحلول الممكنةالعطل أو المشكلة
ال تظهر قائمة المعلومات 

المعروضة على الشاشة أو 
تعذر الوصول إلى عناصر 

تحكم القوائم المعروضة

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.مفاتيح لوحة التحكم ال تعمل  •
أعد تشغيل الكمبيوتر.  •

ال يمكن اختيار بعض القوائم 
من OSD )المعلومات 
المعروضة على الشاشة(

قم بضبط ViewMode أو مصدر الدخل.  •
أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.  •

تأكد من توصيل قابس اإلستريو الصغير إذا كنت تستخدم سماعات ال يوجد خرج صوت  •
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 الشاشة ال تستقيم عند تشغيلها  •
وجود مساحة كافية حولها.

وللحصول على مزيد من المعلومات يُرجى الرجوع إلى "ضبط   •
زاوية العرض" في صفحة 22.

أجهزة USB المتصلة 
بالشاشة ال تعمل

تأكد من توصيل كبل USB على نحو سليم.  •
ب التغيير إلى منفذ USB آخر )إن أمكن(. جّرِ  •

ل  تحتاج بعض أجهزة USB إلى تيار كهربائي مرتفع؛ لذا وّصِ  •
الجهاز بالكمبيوتر مباشرة.

الجهاز الخارجي متصل، 
ولكن ال تظهر صورة على 

الشاشة

تأكد من زر التشغيل على وضع On )تشغيل(  •
.OSD اضبط السطوع والتباين باستخدام قائمة  •

افحص كبل التوصيل للتأكد من توصيله على نحو سليم وُمحكم،   • 
إذ يؤدي فقد أو كسر بعض السنون الموجودة في الكبل الموصل 

إلى توصيل غير مالئم.



63

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 خاٍل 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 ®ViewSonic باستخدام المنظفات التي تعتمد على مادتي األمونيا أو الكحول عند   •

تنظيف الشاشة أو الغطاء، فقد تلحق بعض المنظفات الكيميائية أضراًرا بالشاشة و/أو غطائها.
ال تكون شركة ®ViewSonic مسؤولة عن أي أضرار تنجم عن استخدام المنظفات التي تحتوي على   •

مادة األمونيا أو الكحول.
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المعلومات التنظيمية والخدمية
معلومات التوافق       

يتناول هذا القسم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة باللوائح، يجب أن تشير التطبيقات المتوافقة إلى ملصقات 
اللوائح االسمية والعالمات ذات الصلة على الوحدة.

بيان االمتثال الخاص بلجنة االتصاالت الفيدرالية
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية. ويخضع تشغيله إلى الشرطين 

التاليين: )1( أال يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و)2( أن يستقبل هذا الجهاز أي تداخل مستقبَل، 
بما في ذلك التداخل الذي قد يترتب عليه أوضاع تشغيل غير مرغوبة. تم اختبار هذا الجهاز وُوجد أنه متوافق 
مع الحدود الخاصة بجهاز رقمي من الفئة "ب"، وذلك حسب الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية.

وقد تم وضع هذه اللوائح لتوفير مستوى مقبول من الحماية من التداخل الضار عند التركيب داخل المنازل، 
ويولِّد هذا الجهاز طاقة من ترددات موجات الراديو ويستخدمها، ومن الممكن أن يشعها كذلك. وإذا لم يتم 

تركيبه واستخدامه وفقًا لإلرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في االتصاالت المعتِمدة على موجات 
الراديو. ومع ذلك فليس هناك ثمة ما يضمن عدم حدوث هذه التداخالت عند التركيب في مكان بعينه، وإذا كان 

هذا الجهاز يسبب تداخالً ضاًرا الستقبال الراديو أو التلفاز -وهو ما يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز 
وإيقاف تشغيله- فإننا نحث المستخدم على محاولة تصحيح التداخل باتباع أحد اإلجراءات التالية أو أكثر:

إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيير موضعه.	 
زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.	 
توصيل الجهاز بمقبس تيار كهربائي مختلف عن المقبس الموصل به جهاز االستقبال.	 
الرجوع إلى الموزع أو أحد فنّي الراديو أو التلفزيون المتخصصين للحصول على المساعدة الالزمة.	 

تحذير: يرجى االنتباه إلى أن القيام بتغييرات أو تعديالت غير معتمدة صراحةً من قِبل الجهة المسؤولة عن 
االمتثال قد يؤدي إلى إبطال حقك في تشغيل الجهاز.

بيان وزارة الصناعة الكندية
CAN ICES-003)B( / NMB-003)B(

التوافق مع معايير االتحاد األوروبي )CE( لالستخدام في الدول األوروبية
يتوافق الجهاز مع توجيه EMC رقم EU/2014/30 وتوجيه خفض الفولطية رقم /2014/35

.EU
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المعلومات التالية خاصة بالدول األعضاء في االتحاد األوروبي فقط:
تشير العالمة الموجودة ناحية اليمين إلى توافق المنتج مع التوجيه EU/2012/19 الخاص 

بمخلفات األجهزة الكهربائية واإللكترونية )WEEE(. كما تشير العالمة إلى المطلب المتمثل 
في عدم التخلص من الجهاز باعتباره نفايات بلدية غير مصنفة، إلى جانب اتباع أنظمة االستعادة 

والجمع وفقاً للقانون المحلي.

)RoHS2( 2 إعالن التوافق مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة
م وُصنِّع هذا المنتج ليكون متوافقًا مع التوجيه رقم EU/2011/65 الصادر عن البرلمان األوروبي  ُصّمِ
والمجلس المعني بحظر استخدام مواد خطرة معينة في األجهزة الكهربائية واإللكترونية )المعروف باسم 

RoHS2 Directive(، ومن ثَم فإن هذا المنتج يُعد متوافقًا مع أقصى حدود تركيز هذه المواد، كما حددتها 
اللجنة األوربية للتوافق الفني )TAC(، والموضحة فيما يلي:

الحد األقصى للتركيز المادة
الموصى به

التركيز الفعلي

)Pb( 0.1%0.1%الرصاص <
)Hg( 0.1%0.1%الزئبق <

)Cd( 0.01%0.01%الكادميوم <
)Cr6⁺( 0.1%0.1%الكروم سداسي التكافؤ <

)PBB( 0.1%0.1%ثنائي الفينيل متعدد البروم <
)PBDE( 0.1%0.1%إيثرات ثنائي الفينيل متعدد البروم <

تم استثناء بعض مكونات المنتجات المذكورة أعاله والواردة في ملحق توجيهات RoHS2 على النحو 
التالي:

 	 )EEFLو CCFL( الزئبق في مصابيح فلورسنت الكاثود البارد ومصابيح فلورسنت اإللكترود الخارجي
ألغراض خاصة ال تتجاوز )في المصباح الواحد(: 

ͪ ͪ)500ͪمم(:ͪبحدͪأقىص3.5ͪͪمللجرامͪللمصباحͪالواحد.ͪ	 )1(ͪقص�ي
ͪ 1,500ͪملم(:ͪبحدͪأقىص5ͪͪملليجرامͪللمصباح.ͪ	 )2(ͪمتوسطͪالطولͪ)<500ͪͪͪو
ͪ )3(ͪطويلͪ)<1,500ͪͪملم(:ͪبحدͪأقىص13ͪͪملليجرامͪللمصباح.	

الرصاص في زجاجة من أنابيب األشعة الكاثودية.	 
الرصاص في زجاجة من أنابيب الفلوروسنت ال يتجاوز نسبة %0.2.	 
الرصاص كعنصر مسبوك باأللومنيوم بنسبة 0.4% رصاص وزنًا.	 
سبيكة نحاس تحتوي على 4% رصاص وزنًا.	 
الرصاص الداخل في سبائك اللحام عالية الحرارة )كالسبائك التي يمثل الرصاص نسبة 85% أو 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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حظر استخدام المواد الخطرة في الهند
بيان حظر استخدام المواد الخطرة )الهند( يتوافق هذا المنتج مع "قانون النفايات الكهربائية واإللكترونية بالهند 
2011" الذي يحظر استخدام الرصاص أو الزئبق أو الكروم سداسي التكافؤ أو المركبات ثنائية الفينيل متعدد 

البروم أو اإليثرات ثنائية الفينيل متعدد البروم في تركيزات يتجاوز وزنها 0.1% و0.01% من الكادميوم، 
باستثناء اإلعفاءات المنصوص عليها في الجدول 2 من القانون.

التخلص من المنتج عند انتهاء عمره االفتراضي
تراعي شركة ®ViewSonic االعتبارات البيئية، كما تلتزم بالعمل والعيش في نطاق صديق للبيئة. كما 

تشكركم على االنضمام للحوسبة الذكية والخضراء. يرجى زيارة
الموقع اإللكتروني لـ ®ViewSonic؛ لمعرفة المزيد

الواليات المتحدة األمريكية وكندا:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

أوروبا:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

تايوان:
https://recycle.epa.gov.tw/

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
https://recycle.epa.gov.tw/
https://recycle.epa.gov.tw/
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معلومات حقوق الطبع والنشر
حقوق الطبع والنشر محفوظة لمصلحة شركة ViewSonic® 2021. جميع الحقوق محفوظة.

لة لشركة أبل. تُعد ماكنتوش وباور ماكنتوش عالمات تجارية مسجَّ

لة لشركة مايكروسوفت بالواليات المتحدة  تُعد مايكروسوفت وويندوز وشعار ويندوز عالمات تجارية مسجَّ
األمريكية ودول أخرى.

تُعد ®ViewSonic وشعار الطيور الثالثة وOnView وViewMatch وViewMeter هي عالمات 
.ViewSonic® لة لمصلحة شركة تجارية مسجَّ

 Video Electronics Standardsهي عالمة تجارية مسجلة لمصلحة مؤسسة VESA تُعد
Association. تُعد DPMS وDisplayPort وDDC عالمات تجارية ُمسجلة لمصلحة شركة 

.VESA

لة لمصلحة وكالة حماية البيئة بالواليات المتحدة األمريكية. تُعد ®ENERGY STAR عالمة تجارية مسجَّ

قررت شركة PHILIPS -بصفتها شريًكا في ®ENERGY STAR- توافق هذا المنتج مع توجيهات 
®ENERGY STAR الخاصة بكفاءة استهالك الطاقة.

إخالء المسؤولية: شركة ®ViewSonic غير مسؤولة عن أي أخطاء فنية أو تحريرية في هذا الدليل، أو ما 
قد يطرأ عليه من حذف، كذلك تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي أضرار طارئة أو مترتبة على ما ورد في هذا 

الدليل أو أداء المنتج أو استخدامه،

ونظًرا لحرص شركة ®ViewSonic على مواصلة تحسين المنتج فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في تغيير 
مواصفات المنتج دون إخطار ُمسبَق بذلك، كما يمكن تغيير المعلومات الواردة في هذا الدليل أيًضا دون أي 

إخطار بذلك.

ال يجوز نسخ أي جزء من أجزاء هذا الدليل أو إعادة إصداره أو نقله بأي وسيلة من الوسائل وألي غرض 
.ViewSonic® كان دون الحصول على إذن كتابي ُمسبَق من شركة

XG271QG_UG_ARB_1a_20210412
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خدمة العمالء
ع. لطلب الدعم الفني أو خدمة صيانة المنتج راجع الجدول الموجود أدناه أو اتصل بالموّزِ

  ستحتاج إلى الرقم التسلسلي للمنتج.ةمالحظة: 

موقع الويبالبلد/ المنطقةموقع الويبالبلد/ المنطقة

آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا 
Australia www.viewsonic.com/au/Bangladesh www.viewsonic.com/bd/

中国 )China(www.viewsonic.com.cn香港 )繁體中文) www.viewsonic.com/hk/

Hong Kong )English( www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/in/ 

Indonesia www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/ 

日本 )Japan(www.viewsonic.com/jp/ Korea www.viewsonic.com/kr/ 

Malaysia www.viewsonic.com/my/ Middle East www.viewsonic.com/me/

Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/ 

New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/ 

Philippines www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/ 

臺灣 )Taiwan(www.viewsonic.com/tw/ ประเทศไทย www.viewsonic.com/th/ 

Việt Nam www.viewsonic.com/vn/ South Africa & 
Mauritius www.viewsonic.com/za/ 

األمريكتان
United States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us 

Latin America www.viewsonic.com/la

أوروبا 
Europe www.viewsonic.com/eu/ France www.viewsonic.com/fr/ 

Deutschlandwww.viewsonic.com/de/ Қазақстан www.viewsonic.com/kz/

Россия www.viewsonic.com/ru/España www.viewsonic.com/es/

Türkiye www.viewsonic.com/tr/ Україна www.viewsonic.com/ua/ 

United Kingdomwww.viewsonic.com/uk/
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الضمان المحدود
ViewSonic® شاشة

ما الذي يغطيه الضمان:
تضمن شركة ®ViewSonic بأن المنتج خاٍل من أي عيوب في المواد والتصنيع أثناء فترة الضمان. 

إذا أُثبت أن هناك أي عيوب في المواد والتصنيع أثناء فترة الضمان، فسيكون الخيار الوحيد لدى شركة 
®ViewSonic هو القيام بعملية إصالح المنتج أو استبداله بنفس المنتج. قد يحتوي المنتج أو األجزاء 

الُمستبَدلة على بعض األجزاء أو المكونات الُمعاد تصنيعها أو تجديدها. وسيغطي الضمان الوحدة الُمستبَدلة أو 
التي تم إصالحها أو قطع الغيار أو المكونات طول الوقت المتبقي على الضمان األصلي المحدَّد المدة للعميل، 

م ®ViewSonic أي ضمان ألي برنامج تابع لجهة خارجية -سواء تم  حيث لن تُمدَّد فترة الضمان. ال تقّدِ
تضمينه مع المنتج أم تثبيته من خالل العميل- أو تركيب أي أجزاء أو مكونات غير ُمصرح بها )مثل مصابيح 

جهاز العرض(. )يرجى الرجوع إلى: قسم "ما الذي ال يغطيه الضمان وما الذي يبطله"(.

ما هي المدة التي يسري فيها الضمان:
تتراوح مدة ضمان شاشات ®ViewSonic بين عام واحد وثالثة أعوام حسب بلد الشراء لكل األجزاء، بما 

في ذلك مصدر اإلضاءة وكل خدمات العمل من تاريخ أول عملية شراء للمستهلك.

َمن يسري عليه الضمان:
يسري الضمان فقط على المستهلك األول الذي يقوم بشراء المنتج.

ما الذي ال يغطيه الضمان وما الذي يبطله:
ه الرقم التسلسلي من عليه أو يُعدَّل أو يُزال. 	  أي منتج يُشوَّ
حدوث ضرر أو تلف أو عطل ناتج عن:	 

ͪ أيͪحادثةͪمنͪفعلͪ	 ͪأͪو ي
ماسͪكهربا�ئ ماءͪأͪو أͪو التعرضͪلناͪر إهمالͪأͪو سوءͪاستخدامͪأͪو حادثͪأͪو

عدمͪاتباعͪالتعليماتͪالمتاحةͪمعͪالمنتج. ُͪمرصحͪبهاͪأͪو إجراءͪأيͪتعديالتͪغ�ي الطبيعةͪأͪو
ͪ كةͪ	 ضͪمنͪ�ش ͪمفوَّ أيͪمحاولةͪإلصالحͪالمنتجͪمنͪخاللͪأيͪشخصͪغ�ي أيͪتصليحͪأͪو

.ViewSonic®

ͪ بها.	 ͪر إلحاقͪالرصض وسائطͪالتخزينͪالقابلةͪلإلزالةͪأͪو البياناتͪأͪو امجͪأͪو أيͪفقدانͪلل�ب
ͪ البىلͪمنͪاالستعمالͪالعادي	
ͪ تركيبه.	 فكͪالمنتجͪأͪو

فقدان البيانات أو البرامج أثناء إجراء عملية اإلصالح أو االستبدال	 
أي ضرر يلحق بالمنتج بسبب الشحن.	 



70

أي أضرار تلحق بالمنتج نتيجة عوامل خارجية، مثل اضطرابات في التيار الكهربائي أو انقطاعه.	 
 	.ViewSonic استخدام ملحقات أو أجزاء ال تتوافق مع مواصفات شركة
فشل المالك في إجراء الصيانة الدورية للمنتج، كما هي مذكورة في دليل المستخدم.	 
أي سبب آخر ال صلة له بالعيوب الموجودة بالمنتج.	 
األضرار الناتجة عن الصور الساكنة )غير المتحركة( المعروضة لفترات طويلة من الزمن )يشار إليها 	 

أيًضا باسم حرق الصورة(.
البرامج - أي برنامج تابع لجهة خارجية تم تضمينه مع المنتج أو تثبيته من خالل العميل.	 
األجهزة/الملحقات/األجزاء/المكونات - تركيب أي أجهزة أو ملحقات أو أجزاء أو مكونات ُمستهلكة غير 	 

ُمصرح بها )مثل مصابيح جهاز العرض(.
تلف الطالء أو إساءة استخدامه على سطح الشاشة من خالل التنظيف غير المناسب، كما هو موضح في 	 

دليل المستخدم الخاص بالمنتج.
رسوم خدمات الفك والتركيب واإلعداد، بما في ذلك تثبيت المنتج على الجدار.	 

كيفية الحصول على خدمة الصيانة:
 	 ViewSonic® لمزيد من المعلومات المتعلقة بالحصول على الخدمة في فترة الضمان اتصل بدعم عمالء

)يرجى الرجوع إلى صفحة "خدمة العمالء"(. سيُطلب منك الرقم التسلسلي للمنتج.
للحصول على خدمة الضمان سيُطلب منك ما يلي: )أ( فاتورة الشراء األصلية المؤرخة )ب( اسمك )ج( 	 

عنوانك )د( وصف المشكلة )هـ( الرقم التسلسلي للمنتج.
استالم المنتج أو شحنه أو النقل المسبق الدفع في الحاوية األصلية إلى حد مراكز الصيانة المعتمدة من 	 

شركة ®ViewSonic أو إلى الشركة نفسها.
للحصول على المزيد من المعلومات أو لالستفسار عن اسم أقرب مركز خدمة يرجى االتصال بشركة 	 

.ViewSonic®

قيود الضمانات الضمنية:
ال توجد هناك أي ضمانات - صريحة أو ضمنية- أكثر شموالً من تلك المبينة في هذه الوثيقة، بما في ذلك 

الضمانات الضمنية المتعلقة بالرواج والمالءمة لهدف معين.
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عرض نموذج بنود الضمان في دليل المستخدم
 VSC_TEMP_2007

األضرار المستثناة:
تقتصر مسؤولية شركة ViewSonic على تكاليف إصالح المنتج واستبداله. وال تتحمل الشركة المسؤولية 

عما يلي:
األضرار التي تلحق بممتلكات أخرى نتيجة وجود أي عيوب بالمنتج أو األضرار الناشئة عن عدم مالءمته 	 

أو عدم القدرة على استخدامه أو ضياع الوقت أو خسارة األرباح أو فرص العمل أو السمعة أو التعارض 
مع المصالح التجارية أو أي خسارة تجارية أخرى حتى لو تم اإلبالغ بإمكانية حدوث مثل هذه األضرار.

أي أضرار أخرى، سواء أكانت عرضية أم غير ذلك.	 
أي دعوى مقدَّمة ضد العميل من قِبل طرف آخر.	 
 	.ViewSonic® ض من شركة أي تصليح أو أي محاولة إلصالح المنتج من خالل أي شخص غير مفوَّ

نفاذ قوانين الدولة:
يمنح هذا الضمان العميل حقوقًا قانونية معينة إلى جانب حقوق أخرى تختلف من دولة ألخرى. وهناك بعض 

الدول ال تسمح بوضع أي قيود على الضمانات الضمنية، و/أو ال تسمح باستثناء األضرار العرضية أو 
الالحقة؛ لذا فإن هذه القيود واالستثناءات سالفة الذكر ال تنطبق على العميل.

المبيعات خارج الواليات المتحدة األمريكية وكندا:
لمزيد من المعلومات عن الضمانات والخدمات التي تقدمها شركة ®ViewSonic على منتجاتها المباعة 

ع المحلي لها.  خارج الواليات المتحدة وكندا يرجى االتصال بشركة ®ViewSonic والموّزِ
تخضع فترة ضمان هذا الجهاز في األجزاء الرئيسية من الصين )باستثناء هونج كونج ومكاو وتايوان( للبنود 

والشروط الخاصة ببطاقة ضمان الصيانة. 
 فيما يخص المستخدمون في أوروبا وروسيا يمكن العثور على التفاصيل الكاملة للضمان المقدَّم على:

 ”Support/Warranty Information“ تحت http://www.viewsonic.com/eu/  
)معلومات الضمان/الدعم(.

http://www.viewsonic.com/eu/
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