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تعليمات السالمة
التحذيرات واالحتياطات

 تعرف على هذه الرموز الخاصة بالسالمة

ال تفتح

تنبيه
خطر حدوث صدمة كهربائية

تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، يمنع فتح الغطاء (أو الجزء الخلفي). ال توجد 
بالداخل أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. لذا يرجى الرجوع إلى فنيي الصيانة المؤهلين 

إلجراء الصيانة.

تنبيه:  للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، يمنع فتح الغطاء )أو الجزء 
الخلفي(. ال توجد بالداخل أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه، لذا 

يرجى الرجوع إلى فنيي الصيانة المؤهلين إلجراء الصيانة.

يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالي في الداخل. لذا قد تتعرض 
للخطر في حالة لمس أي من األجزاء الموجودة داخل هذا المنتج.

ينبه هذا الرمز إلى وجود تعليمات هامة حول تشغيل وصيانة هذا 
المنتج.

تنبيه:  لمنع حدوث صدمات كهربائية احرص على محاذاة الشفرة العريضة 
للمقيس مع الفتحة الواسعة، وأدخل المقيس بالكامل.

يحظر تعريض الجهاز للمطر أو الرطوبة تفادًيا لتلفه، األمر الذي قد ينتج عنه نشوب حريق 
أو التعرض لصدمة كهربائية.

يجب تركيب الجهاز بالقرب من مأخذ تيار كهربائي يسهل الوصول إليه.

اقرأ هذه التعليمات والتزم بها عند توصيل الشاشة واستخدام 
المعلومات العامة: 

افصل الشاشة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة. 	 
افصل الشاشة عند تنظيفها بقطعة قماش مبللة قلياًل. يمكن مسح الشاشة باستخدام 	 

قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها. ومع ذلك، تجنب مطلًقا استخدام الكحول أو 
السوائل التي تحتوي على أمونيا. 

استشر فني صيانة إذا كانت الشاشة ال تعمل بصورة طبيعية بعد اتباع التعليمات 	 
الموضحة في هذا الدليل. 

ال ينبغي فتح غطاء الشاشة إال بواسطة موظف الخدمة المؤهل. 	 
احتفظ بالشاشة بعيًدا عن أشعة الشمس المباشرة وعن المواقد أو أي مصدر من 	 

المصادر الحرارية األخرى. 
أزل أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية أو يمنع التبريد الالزم للمكونات 	 

اإللكترونية لشاشة العرض. 
ال تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل. 	 
حافظ على البطارية جافة. تجنب تعريض الشاشة للمطر أو الرطوبة الشديدة، لتفادي 	 

حدوث صدمة كهربائية.
عند إيقاف تشغيل الشاشة عن طريق نزع كبل الطاقة، يرجى االنتظار لمدة 6 ثوان 	 

قبل إعادة تركيب كبل الطاقة لتشغيل الشاشة في حالة التشغيل العادي. 
لتجنب تعرض الشاشة لخطر الصدمات أو األضرار الدائمة، ال تعرضها لألتربة أو 	 

المطر أو الماء أو البيئة شديدة الرطوبة. 
عند وضع الشاشة في مكانها، تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة ومأخذ التيار. 	 
مهم: احرص دائًما على تنشيط برنامج الشاشة المؤقتة عند االستخدام. في حالة 	 

استمرار وجود صورة ثابتة على الشاشة لفترة زمنية طويلة، فقد يتسبب ذلك في ترك 
"صورة بعدية أو صورة ظلية" على الشاشة. وهذه الظاهرة معروفة كأحد عيوب تقنية 

لوحة شاشة LCD. وفي معظم الحاالت ستختفي صورة الظلية تدريجًيا على مدار 
مدة زمنية بعد إيقاف تشغيل الطاقة. يرجى العلم أن أعراض الصورة الظلية ال يمكن 

معالجتها، وال يشملها الضمان.
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إرشادات السالمة المهمة
اقرأ هذه التعليمات بعناية.. 1
احتفظ بهذه التعليمات.. 2
احرص على مراعاة جميع التحذيرات.. 3
اتبع كافة التعليمات.. 4
ال تضع الجهاز بالقرب من مصدر الماء أو السوائل.. 5
ال تنظف الجهاز إال بقطعة قماش جافة.. 6
تجنب سد أي من فتحات التهوية. واحرص على تركيب الجهاز وفقا لتعليمات الجهة . 7

المصنعة.
تجنب تركيب الجهاز بالقرب من أية مصادر للحرارة مثل األجسام المشعة أو المواقد . 8

أو غيرها من األجهزة األخرى )بما فيها مكبرات الصوت( التي تصدر حرارة.
ال تتجاهل غرض السالمة الخاص بقابس التوصيل المستقطب أو األرضي. يحتوى . 9

قابس التوصيل المستقطب على شفرتين إحداهما أعرض من األخرى، في حين يحتوي 
قابس التوصيل األرضي على شفرتين وشعبة ثالثة تستخدم في التوصيل األرضي، وقد 

تم تزويد القابس بالشفرة الثالثة أو العريضة لدواعي السالمة. في حال تعذر تركيب 
القابس في مأخذ التيار، يجب تغير المأخذ بمعرفة فني متخصص.

ال تمش فوق كبل الطاقة واحرص على حمايته من التآكل، خاصة عند القوابس ومآخذ . 10
التيار ونقطة خروجه من الجهاز.

ال تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي توصي الجهة المصنعة بها.. 11
ال تضع الجهاز إال على المنضدة المتحركة أو الحامل أو الحامل . 12

الثالثي أو الرف أو المنضدة الموصى بها من الجهة المصنعة أو 
التي يتم بيعها مع الجهاز. وعند استخدام المنضدة المتحركة، يجب 

توخي الحذر عند تحريك المنضدة والجهاز مًعا لتجنب اإلصابة 
جراء السقوط أو التعثر.

احرص على فصل الجهاز أثناء هبوب العواصف البرقية أو في حال عدم استخدامه . 13
لفترات طويلة.

ويرجى الرجوع إلى الفنيين المؤهلين في كافة أعمال الصيانة. ينبغي صيانة الجهاز . 14
عند تعرضه ألي شكل من أشكال التلف، مثل تلف قابس أو كبل اإلمداد بالطاقة أو 
انسكاب السوائل أو سقوط شيء على الجهاز أو عند تعرضه للمطر أو الرطوبة أو 

عند عمله بشكل غير طبيعي أو في حال سقوطه.

تحذير:   يحظر تعريض الجهاز للمطر أو الرطوبة تفادًيا لنشوب حريق أو 
التعرض لصدمة كهربائية.

تحذير:  ال تعرض الجهاز لقطرات أو رزاز المياه، وال تضع عليه أي شيء 
مملوء بالماء، كآنية الزهور مثاًل.

تحذير:  يجب عدم تعريض البطاريات )المركبة( لدرجات الحرارة الزائدة مثل 
أشعة الشمس أو النار أو غير ذلك.

تحذير:  ُيستخدم قابس التيار الكهربائي أو وصلة ربط الجهاز كأداة لفصل 
الجهاز، ويجب أن تظل أداة فصل الجهاز في المتناول عند الحاجة 

إليها.

تحذير:  يرجى االحتفاظ بالمنتج بعيدًا دائمًا عن الشموع أو غيرها من مصادر 
 اللهب المكشوفة لتجنب نشوب حريق.

تحذير:  لتجنب التعرض لإلصابة يجب تثبيت هذا الجهاز على األرضية/الحائط 
بأمان من خالل اتباع تعليمات التركيب الموضحة.

تنبيه:  هذه التعليمات موجهة لفريق الصيانة المؤهل فقط. للحد من خطر 
اإلصابة بصدمة كهربائية/ ال تقم بإجراء أي أعمال صيانة غير تلك 

الواردة في تعليمات التشغيل، إال إذا كنت مؤهاًل للقيام بذلك.

تنبيه:  قد يتسبب ضغط الصوت المرتفع من سماعات األذن أو سماعات 
الرأس في اإلضرار بحاسة السمع أو فقدانها. يؤدي تعديل ضبط موازن 

الصوت إلى أقصى ارتفاع إلى زيادة مستوى صوت سماعة األذن 
وفولطية خرج سماعة الرأس ومستوى ضغط الصوت. لذا ينصح 

بضبط المعادل على مستوى مناسب لحماية األذن.

في حالة استخدام UL/CUL: يستخدم فقط مع قائمة أحمال رف التثبيت على الحائط بحد 
أقصى وزن/حمل:

أقصى وزن/حمل )كج(الموديل
SD324-YB19.8
SD424-YB35.7
SD554-YB63.6

في حالة استخدام CB: احرص على تأمين الجهاز ووسائل التركيب المرتبطة به أثناء 
االختبار:

وزن الوحدة الموديل
)كج(

 VESA حجم
)مم(

مسامير التثبيت*
)×=سمك لوحدة التثبيت على الحائط(

SD324-YB6.6100 × 200M6 × )16 + X(
SD424-YB11.9400 × 400M6 × )20 + X(
SD554-YB21.2400 × 400M6 × )24 + X(
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المعلومات التنظيمية
CE إعالن مطابقة

نقر بمسؤوليتنا بأن هذا المنتج يطابق المعايير التالية: 

 	 EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
)متطلبات السالمة الخاصة بالصوت والفيديو واألجهزة اإللكترونية المماثلة(

EN55022:2010 )متطلبات التشويش الالسلكي لمعدات تكنولوجيا المعلومات(	 
EN55024:2010 )معايير حماية معدات تكنولوجيا المعلومات(	 
EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 )حدود انبعاثات التيار التوافقي(	 
EN61000-3-3:2008 )حدود اضطرابات الفولطية والوميض( 	 
EN 50581:2012 )الوثائق الفنية لتقييم المنتجات الكهربائية واإللكترونية 	 

بخصوص الحد من المواد الخطرة(
فضاًل على ذلك،تستوفي الشاشة الشروط الواردة في التوجيهات المعمول بها:

 EC/2006/95 )توجيه الفولطية المنخفضة(	 
EC/2004/108 )توجيه التوافق الكهرومغناطيسي( 	
EC/2009/125 )توجيهات EC ،ErP رقم 1275/2008، 642/2009  	

التوجيهات التنفيذية الستهالك الطاقة في وضعي االستعداد والتوقف(
EEC/93/68 )تعديل توجيه EMC وخفض الجهد( من إنتاج مؤسسة مصنعة حسب  	

.ISO9000 مستوى
	  )RoHS 2 2011/65 )توجيه/EU
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المركز البولندي لالختبار وإصدار الشهادات
ينبغي على الشاشة سحب الطاقة من مقبس محمي بدائرة حماية )مقبس ذي ثالثة شعب(. 

كما ينبغي توفير نفس مصدر اإلمداد بالطاقة لكافة األجهزة التي تعمل مًعا )مثل، الكمبيوتر 
والشاشة والطابعة وغيرها من األجهزة(.

ينبغي أن يكون لمحول مطاور التركيبات الكهربائية في الغرفة جهاز حماية دائرة قصر 
احتياطي في شكل منصهر بقيمة اسمية ال تتجاوز 16 أمبير.

وإليقاف تشغيل الشاشة تماًما، يجب نزع كبل اإلمداد بالطاقة من مقبس الطاقة القريب من 
الشاشة بحيث يسهل الوصول إليه.

 تؤكد عالمة الحماية "ب" على مطابقة الشاشة لمتطلبات استخدام الحماية لمعايير
.PN-89/E-06251و PN-93/T-42107

)EMF( المجاالت الكهربائية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية
تصنع الشركة الكثير من المنتجات وتبيعها للعمالء مثل، األجهزة اإللكترونية التي . 1

تتمتع بالقدرة على إصدار أو استقبال إشارات كهرومغناطيسية.
من أهم المبادئ األساسية للشركة االلتزام بجميع تدابير الصحة والسالمة الواجب . 2

توافرها في المنتجات لاللتزام بكافة المتطلبات القانونية المعمول بها وتستوفي معايير 
األجهزة الكهرومغناطيسية المطبقة عند صناعة هذه المنتجات.

ونلتزم بتطوير المنتجات التي ال تؤثر سالبا على الصحة وإنتاجها وتسويقها.. 3
تؤكد الشركة على أنه في حالة استخدام المنتجات بالشكل السليم المعدة له، فستكون تلك . 4

المنتجات آمنة، وذلك وفًقا لألدلة العلمية المتوفرة حالًيا.
تلعب الشركة دوًرا فعااًل في تطوير معايير السالمة والمجاالت الكهرومغناطيسية . 5

العالمية مما يجعلها تتطلع إلى مزيد من التطورات في المعايرة إلحداث تكامل في 
منتجاتها.

هذه المعلومات متاحة للمملكة المتحدة فقط
تحذير – يجب تأريض هذا الجهاز.

هام:

(A)

(B)

هذا الجهاز مزود بقابس مقولب معتمد شدته 13 أمبير. لتغيير منصهر بآخر من نوع هذا 
القابس، يرجى اتباع الخطوات التالية:

احرص على إزالة المنصهر وغطاءه.. 1
2 ..BSI 5 أوA,A.S.T.A 1362 BS ركب المنصهر الجديد المعتمد من
أعد تركيب غطاء المنصهر.. 3

إذا كان القابس المثبت ال يتناسب مع مأخذ التيار لديك، ينبغي قطع القابس وتركيب آخر 
مزود بثالثة دبابيس بداًل منه.

وفي حالة احتواء القابس الرئيسي على منصهر، ينبغي أن تكون قيمته 5 أمبير. في حالة 
استخدام قابس بدون منصهر، ينبغي أال تزيد قيمة المنصهر في لوحة التوزيع عن 5 أمبير.

مالحظة:  لتجنب التعرض لصدمة كهربائية محتملة، يجب التخلص من القابس المقطوع 
حتى ال يتم إدخاله في أي مقبس شدته 13 أمبير.

كيفية توصيل قابس

األسالك الموجودة في طرف التوصيل الرئيسي ملونة وفًقا للرموز اآلتية:
)"N"( "أزرق - "محايد

)”L“( "بني - "حي
)”E“( "أخضر وأصفر - "أرضي

يجب توصيل السلك الملون باللونين األخضر واألصفر بطرف القابس المميز بحرف . 1
“E” أو الرمز األرضي أو ملون باللون األخضر أو األخضر واألصفر.

كما يجب توصيل السلك األزرق بطرف القابس المميز بحرف “N” أو الملون باللون . 2
األسود.

كما يجب توصيل السلك البني بطرف القابس المميز بحرف “L” أو الملون باللون . 3
األحمر.

يرجى التأكد من تثبيت قابضة األطراف بإحكام على غالف السلك الرئيسي - وليس على 
األسالك الثالثة فقط وذلك عند استبدل غطاء القابس.
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China RoHS

中国电子信息产品污染控制标识要求

本产品有毒有害物质或元素的名称及含量标识表：

零部件名称

有毒有害物质或元素

铅 
(Pb)

汞 
(Hg)

镉 
(Cd)

六价铬
(Cr 6+)

多溴联苯
(PBBs)

多溴二苯醚
(PBDEs)

塑料外框 ○ ○ ○ ○ ○ ○

后壳 ○ ○ ○ ○ ○ ○

LCD 
面板

CCFL × × ○ ○ ○ ○

LED × ○ ○ ○ ○ ○

电源基板 × ○ ○ ○ ○ ○

主基板 × ○ ○ ○ ○ ○

按键基板 × ○ ○ ○ ○ ○

底座 ○ ○ ○ ○ ○ ○

电源线 × ○ ○ ○ ○ ○

其他线材 × ○ ○ ○ ○ ○

遥控器 × ○ ○ ○ ○ ○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、
集成电路、连接器等。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/
T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的
限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
SJ/T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规
定的限量要求；

备注：以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技
术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。

 10
环保使用期限

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为 10 年。

电子信息产品的环境保护使用期限是指电子信息产品中所含的有
毒有害物质或元素不会向外部泄漏或出现突然变异，并且电子信
息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环境造成严重污
染或对人体、财产带来严重损害的期限。

在环境保护期限中，请按照使用说明书使用本产品。

本环境保护使用不覆盖易损件：电池。

《废弃电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命
终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律规定，
将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处
理。

 
仅适用于非热带气候条件下安全使用 :

汉 文 仅适用于非热带气候条件下安全使用。

蒙古文

藏 文

维 文

壮 文
Dan hab yungh youq gij dienheiq diuzgen mbouj dwg 
diegndat haenx ancienz sawjyungh.

≤2000m
 
仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用 :

汉 文 仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用。

蒙古文

藏 文

维 文

壮 文 Hai dou gaxgonq, wngdang sien duenh denvasen bae.

汉 文
“注意
如果电池更换不当会有爆炸危险
只能用同样类型或等效类型的电池来更换”

蒙古文

藏 文

维 文

壮 文

“Louzsim 
Danghnaeuz denyouz vuenh ndaej mbouj habdangq aiq miz 
gij yungyiemj fatseng bauqcaq 
Cijndaej yungh gij denyouz doengzyiengh loihhingz roxnaeuz 
daengjyauq loihl haenx vuenh”

汉 文
“接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离 , 不
然可能会引起着火等危险 !”

蒙古文

藏 文

维 文

壮 文
“Gij mizsienq vangjloz denhsen ciephaeuj bonj sezbi 
daeuj haenx itdingh aeu caeuq gij ciepdieg baujhoh doxliz, 
mboujne aiq miz gij yungyiemj dawzfeiz daengj!”
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Placering/Ventilation

VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH 
UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN 
UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS 
STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN 
TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ 
AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

التخلص من الشاشة بعد انتهاء عمرها االفتراضي
تحتوي هذه الشاشة الجديدة على مواد يمكن إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى. فبإمكان 

الشركات المتخصصة إعادة تدوير هذا المنتج لزيادة كمية المواد القابلة إلعادة االستخدام 
وتقليل الكمية التي يتم التخلص منها.

يرجى االطالع على اللوائح المحلية بشأن كيفية التخلص من الشاشة القديمة وتسليمها 
لموزع محلي.

)للعمالء الموجودون في كندا والواليات المتحدة األمريكية(
قد تحتوي هذه الشاشة على الرصاص و/أو الزئبق. يرجى التخلص من الشاشة وفًقا للوائح 
المحلية والفيدرالية. وللمزيد من المعلومات حول إعادة التدوير، يرجى الدخول على الموقع 

www.eia.org )مبادرة توعية المستهلك(

WEEE-مخلفات المعدات اإللكترونية واألجهزة الكهربائية
يرجى تنبيه المستخدمين في االتحاد األوروبي

توضح هذه العالمة الموجودة على المنتج أو مواد تغليفه أنه ال يجوز 
التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية، وذلك بموجب 

التوجيه األوروبي EC/2002/96  الذي يحكم عملية التخلص 
من األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستعملة. وتقع على عاتقك 
مسؤولية التخلص من هذه الُمعدة من خالل نظام تجميع مخصص 
لنفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية. ولمعرفة أماكن التخلص 
من هذه النفايات الكهربائية واإللكترونية، اتصل بمكتب الحكومة 
المحلي لديك، أو نظام التخلص من النفايات المنزلية الذي تتعامل 

معه، أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

توجيهات خاصة بانتهاء العمر االفتراضي للشاشة-إعادة التدوير
تحتوي هذه الشاشة الجديدة على مواد عديدة يمكن تدويرها 

واستخدامها مرة أخرى.

يرجى التخلص من الشاشة وفًقا للقوانين المحلية والفيدرالية وقوانين 
الواليات.



SD324-YB/ SD424-YB/ SD554-YB

viii

جدول المحتويات
تغيير اإلعدادات................................................14  .5
اإلعدادات..............................................14  .5.1
قائمة Picture )الصورة(................41  .5.1.1
قائمة Sound )الصوت(..................15  .5.1.2

 General settings قائمة  .5.1.3 
)اإلعدادات العامة(..........................15
16......... Network Settings )إعدادات الشبكة(  .5.2

وضع اإلدخال..................................................17  .6

تنظيف الشاشة واكتشاف األخطاء وإصالحها...............18  .7
التنظيف................................................18  .7.1
استكشاف المشكالت وإصالحها......................19  .7.2

20............................................. المواصفات الفنية  .8
20........................................SD324-YB  .8.1
21........................................SD424-YB  .8.2
22........................................SD554-YB  .8.3

إفراغ محتويات العبوة والتثبيت................................1  .1
1.................................. إفراغ محتويات العبوة  .1.1
1......................................... محتويات العبوة  .1.2
مالحظات حول تثبيت الشاشة..........................1  .1.3
تثبيت الشاشة على حائط................................2  .1.4

أجزاء الشاشة ووظائفها........................................4  .2
4............................................ لوحة التحكم  .2.1
أطراف توصيل الدخل/الخرج..........................5  .2.2
وحدة التحكم عن ُبعد....................................6  .2.3
6............................... الوظائف العامة  .1.3.2

تركيب البطاريات في   .2.3.2 
وحدة التحكم عن بعد..........................7
التعامل مع وحدة التحكم عن بعد.............7  .2.3.3
تشغيل نطاق وحدة التحكم عن بعد...........7  .2.3.4

التوصيل..........................................................8  .3
8................................. توصيل أجهزة خارجية  .3.1
توصيل أكثر من شاشة................................9  .3.2
9..... توصيل تحكم RS232C )اختياري(  .3.2.1

توصيل األشعة تحت   .3.2.2 
9........................... الحمراء )اختياري(

توصيل وظيفة إضافية من خالل األشعة  .3.3 
تحت الحمراء )اختياري(...............................9
التوصيل السلكي بالشبكة )اختياري(....................10  .3.4

التشغيل......................................................... 11  .4
مشاهدة مصدر الفيديو المتصل....................... 11  .4.1
11 ................................. تغيير تنسيق الصورة  .4.2
11 ..................... تشغيل ملفات الوسائط المتعددة  .4.3
11 ............... تشغيل الملفات من الكمبيوتر  .4.3.1

تشغيل ملفات الوسائط المتعددة   .4.3.2 
11 ............................USB من جهاز
خيارات التشغيل.......................................12  .4.4
12................... تشغيل ملفات الموسيقى  .4.4.1
تشغيل األفالم................................13  .4.4.2
تشغيل ملفات الصور......................13  .4.4.3



 SD324-YB/ SD424-YB/ SD554-YB

1

إفراغ محتويات العبوة والتثبيت. 1

إفراغ محتويات العبوة. 1.1
تأتي الشاشة معبأة داخل صندوق كرتوني مع الملحقات القياسية.	 
تأتي الملحقات االختيارية معبأة كل على حدة.	 
ننصح بأن يحمل الشاشة شخصين، وذلك نظًرا لحجمها ووزنها.	 
يرجى التأكد من وجود جميع محتويات الشاشة وبحالة جيدة بعد فتح العبوة.	 

محتويات العبوة2.1. 
يرجى التأكد من وجود المحتويات التالية داخل العبوة:

 	LCD شاشة العرض
 	CD ROM
 	AAA وحدة تحكم عن بعد بها بطاريات من نوع
كبل طاقة طوله )1.8 متر(	 
كبل VGA طوله )1.8 متر(	 
عيرسال تيبثتال ليلد	 

* The supplied power cord varies depending on destination.

Power Cord

Remote Control 
and AAA Batteries

VGA Cable

CD ROM

Quick Start Guide

مالحظات:
في جميع المناطق األخرى، يرجى استخدام كبل طاقة يتناسب مع فولطية التيار المتردد لمقبس الطاقة، على أن يكون معتمًدا ومتوافًقا مع لوائح السالمة المعمول بها في دولتك.	 
يرجى االحتفاظ بالعبوة ومواد التغليف لشحن الشاشة.	 

مالحظات حول تثبيت الشاشة3.1. 
احرص دائًما على استخدام القابس المعد خصيًصا لهذه الشاشة نظًرا ألنها تتميز بارتفاع نسبة استهالكها للطاقة. يرجى استشارة مركز الخدمة التابع لك عند الحاجة إلى خط موسع.	 
ينبغي تركيب الشاشة على سطح مستٍو لتجنب إمالتها. ينبغي مراعاة المسافة بين الجانب الخلفي للشاشة والحائط لضمان التهوية المناسبة. تجنب تركيب الشاشة في المطبخ أو الحمام أو أي 	 

مكان آخر يتميز برطوبته العالية حيث يؤدي ذلك إلى تقليل العمر االفتراضي للمكونات اإللكترونية في الشاشة.
يمكن تشغيل الشاشة بصورة طبيعية على ارتفاع 2000 م فقط. في حالة تثبيت الشاشة على ارتفاع يزيد على 2000 م، قد تحدث حاالت غير طبيعية.	 

لإلتحاد األوروبي VGA كبل

وحدة التحكم عن بعد وبطاريات 
AAA بحجم

* يختلف كبل الطاقة حسب الوجهة.

عيرسال تيبثتال ليلد
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تثبيت الشاشة على حائط4.1. 
لتثبيت هذه الشاشة على الحائط، يتعين عليك الحصول على طاقم أدوات التثبيت على الحائط القياسية. كما توصي الشركة باستخدام واجهة تثبيت تتوافق مع المعيار القياسي UL1678 المعمول 

بها في أمريكا الشمالية.

:SD324-YB
200

100

:SD424-YB
400

400

:SD554-YB
400

400

ضع ورقة واقية على منضدة، بحيث تكون ملفوفة حول الشاشة عند تغليفها وأسفل سطح الشاشة لتجنب تعرض وجه الشاشة للخدش.. 1
احرص على أن يكون لديك جميع الملحقات الخاصة بتركيب هذه الشاشة.. 2
اتبع التعليمات المرفقة مع مجموعة تثبيت القاعدة. فقد يؤدي عدم اتباع إجراءات التثبيت الصحيحة إلى تلف المعدات أو إصابة المستخدم أو الشخص الذي يقوم بالتثبيت. وال يشمل ضمان . 3

المنتج إصالح التلف الناتج عن التثبيت غير السليم.
 يرجى استخدم مسامير تثبيت وربطها جيدا عند التثبيت على جدار:. 4

مسامير التثبيت*حجم VESA )مم(الموديل
)×=سمك لوحدة التثبيت على الحائط(

SD324-YB100 × 200M6 × )16 + X(
SD424-YB400 × 400M6 × )20 + X(
SD554-YB400 × 400M6 × )24 + X(

تنبيه:
لمنع سقوط الشاشة: 

للحد من احتمال حدوث إصابة أو تلف ناجم عن سقوط الشاشة في حالة حدوث زالزل أو غير ذلك من الكوارث الطبيعية، يرجى استشارة الجهة المصنعة للحامل حول مكان التثبيت.	 

الورقة الواقية

الجدولالجدول

الورقة الواقية

الجدول

الورقة الواقية
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متطلبات التهوية لألماكن المغلقة
يرجى ترك مساحة بين الشاشة واألجسام المحيطة كما هو موضح بالشكل للسماح بانتشار الحرارة في المكان.

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm

مالحظة:  يرجى استشارة فني متخصص عند تثبيت الشاشة على الحائط وذلك لتثبيتها بطريقة مناسبة. حيث تخلي الشركة مسؤوليتها عن عمليات تثبيت الشاشة التي ال تتم عن يد فني 
متخصص.
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أجزاء الشاشة ووظائفها. 2

لوحة التحكم1.2. 
:SD324-YB

IN
PU

T
M

EN
U3

2

5

4

1

7

6

8

:SD424-YB

IN
PU

T
M

EN
U3

2

5

4

1

7

6

8

:SD554-YB

IN
PU

T
M

EN
U3

2

5

4

1

7

6

8

] زر ]  1

اضغط على هذا الزر لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.

[ )الدخل( زر ]  2

اضغط لتحديد صوت اإلدخال.

[ )قائمة( زر ]  3

.)OSD( اضغط للوصول إلى قائمة البيانات المعروضة على الشاشة

] زر ]  4

اضغط على هذا الزر لتحريك شريط التحديد إلى أعلى لضبط العنصر المحدد أثناء 
تشغيل قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

] زر ]  5

اضغط على هذا الزر لتحريك شريط التحديد إلى أسفل لضبط العنصر المحدد أثناء 
تشغيل قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

] زر ]  6

اضغط على هذا الزر لزيادة الضبط أثناء تشغيل قائمة المعلومات المعروضة على 
الشاشة أو زيادة مستوى خرج الصوت أثناء إيقاف تشغيل القائمة.

] زر ]  7

اضغط على هذا الزر لخفض الضبط أثناء تشغيل قائمة المعلومات المعروضة على 
الشاشة أو تقليل مستوى خرج الصوت أثناء إيقاف تشغيل هذه القائمة.

8  مستشعر وحدة التحكم عن بعد ومؤشر حالة الطاقة

يستقبل اإلشارات الصادرة من وحدة التحكم عن بعد.	 
يضيء باللون األخضر عند تشغيل الشاشة- 
يضيء باللون األحمر عند تشغيل الشاشة في وضع االستعداد- 
ال يضيء المؤشر عند انقطاع التيار الرئيسي عن الشاشة- 
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أطراف توصيل الدخل/الخرج2.2. 
:SD324-YB
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:SD554-YB
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دخل التيار المتردد  1

منفذ دخل التيار المتردد.

مفتاح الطاقة الرئيسي  2

المفتاح الرئيسي لتشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها.

)HDMI مدخل( HDMI IN  3

.HMDI مدخل تشغيل الفيديو/الصوت الخاص بـ

)DVI مدخل( DVI IN  4

.DVI-D مدخل تشغيل فيديو

RJ-45  5

وظيفة التحكم في الشبكة المحلية الستخدام إشارة وحدة التحكم عن بعد من
مركز التحكم.

  )D-Sub( )VGA مدخل( VGA IN  6

.VGA مدخل تشغيل فيديو

 )RCA( )بكرملا ويديفلا لخد( COMPONENT IN  7

.YPbPr إدخال مصدر الفيديو المركب

 )RCA( )توصلا لخد( AUDIO IN  8

إدخال مصدر الصوت من جهاز AV الخارجي.

 )RCA( )مخرج الصوت( AUDIO OUT  9

مخرج إشارة الصوت لتوصيل الشاشة بجهاز صوت وصورة خارجي.

 )3.5mm( )توصلا لخد( AUDIO IN  10

مدخل الصوت من كمبيوتر شخصي.

)SPDIF مخرج( SPDIF OUT  11

مخرج إشارة صوت رقمي لتوصيل الشاشة بجهاز صوت وصورة خارجي.

  IR IN / 13 IR OUT )ءارمحلا تحت ةعشألا(   12

 )3.5 mm( )ءارمحلا تحت ةعشألا(
دخل وخرج األشعة تحت الحمراء للوظيفة اإلضافية.

مالحظات: 
 	.]IR IN[ سيتوقف حساس وحدة التحكم عن بعد إذا تم توصيل المقبس
للتحكم عن بعد بجهاز الصوت والصورة الخاص بك عبر هذه الشاشة، راجع 	 

صفحة 9 لمعلومات عن توصيل مرور األشعة فوق الحمراء

  IR IN / 15 RS232C( IR OUT جرخ(   14

 )2.5 mm( )لخد RS232C(
ُيستخدم مدخل/ مخرج شبكة RS232C في الوظيفة اإلضافية.

USB منفذ  16

.USB توصيل جهاز تخزين
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وحدة التحكم عن ُبعد. 2.3

الوظائف العامة1.3.2. 

1

14

15

16

10

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

13

1  زر الطاقة

تشغيل الشاشة أو إيقافها.

]PLAY[ أزرار  2

التحكم في تشغيل ملفات الوسائط.

3  زر SOURCE )السمعي( 

 ،Networkأو ،USB الختيار ] [ أو ] تحديد مصدر الدخل. اضغط على زر ]
 ] أوHDMI، أوDVI، أوYPbPr، أوAV، أو VGA. ثم اضغط على الزر ]

للتأكيد والخروج.

 HOME  زر  4

.)OSD( الوصول إلى قائمة البيانات المعروضة على الشاشة

زر  LIST )قائمة(  5

ال توجد وظائف.

NAVIGATION  6    أزرار

التنقل بين القوائم وتحديد العناصر.

الزر    7

تأكيد أحد اإلدخاالت أو االختيارات.

زر  ADJUST )الضبط(   8

للوصول إلى القوائم المتاحة للخيارات والصور واألصوات.

 BACK  زر  9

للرجوع إلى صفحة القائمة السابقة أو الخروج من الوظيفة السابقة.

 VOLUME  10  زر

ضبط مستوى الصوت.

زر كتم الصوت  11

اضغط على هذا الزر لتشغيل خاصية صامت أو إيقاف تشغيلها.

 COLOR  12    أزرار

تحديد مهام أو خيارات.

 NUMERIC أزرار  13

إلدخال نص إلعداد الشبكة.

زر  FORMAT )التنسيقات(   14

لتغيير تنسيق الصورة.

زر  INFO )المعلومات(   15

عرض معلومات عن النشاط الحالي.

زر  OPTIONS )الخيارات(  16

للوصول إلى القوائم المتاحة للخيارات والصور واألصوات.
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تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد2.3.2. 
يتم تشغيل وحدة التحكم عن بعد ببطاريتين من نوع AAA 1.5 فولت.

لتركيب أو استبدال البطاريتين: 
اضغط ثم اسحب الغطاء لفتحه. . 1
قم بمحاذاة البطاريتين وفًقا لإلشارتين )+( و)-( الموضحتين داخل حجرة البطارية. . 2
أعد تركيب الغطاء في مكانه. . 3

تنبيه:
قد يؤدي استخدام البطاريات بشكل خاطئ إلى حدوث تسرب أو انفجار. احرص على اتباع هذه التعليمات: 

ضع بطاريتين من فئة “AAA” بحيث تتوافق إشارتا )+( و)-( بكل بطارية مع إشارتي )+( و)-( الموجودتين بحجرة البطارية.	 
ال تستخدم نوعين مختلفين من البطاريات مًعا.	 
ال تستخدم بطارية جديدة بجانب أخرى مستعملة. فهذا من شأنه تقصير عمر البطارية أو إحداث تسرب بها.	 
أخرج البطاريات الفارغة في الحال لتجنب تسرب سوائل في حجرة البطارية. وتجنب لمس حامض البطاريات المكشوف، فقد يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بالجلد.	 

مالحظة:  إذا كنت تعتزم عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة، يرجى إخراج البطاريات منها.

التعامل مع وحدة التحكم عن بعد3.3.2. 
ال تعرض الوحدة لصدمات قوية.	 
احرص على عدم تناثر المياه أو أية سوائل أخرى عليها. وإذا أصابها البلل، فامسح المياه عنها فوًرا حتى تجف.	 
تجنب تعريضها للحرارة أو البخار.	 
ال تفتح الوحدة إال لتركيب البطاريات.	 

تشغيل نطاق وحدة التحكم عن بعد4.3.2. 
قم بتوجيه مقدمة وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر الخاص بها في الشاشة أثناء الضغط على األزرار.

استخدم وحدة التحكم عن بعد في حدود مسافة ال تزيد عن حوالي 10 أمتار )33 قدًما( من المستشعر الموجود 
بالشاشة، أو بزاوية أفقية أو رأسية ال تزيد عن 30 درجة.

مالحظة:  قد ال تعمل وحدة التحكم عن بعد على نحو صحيح إذا تعرضت أداة استشعار وحدة التحكم في الشاشة 
ألشعة الشمس المباشرة أو اإلضاءة القوية، أو عند وجود حائل في طريق تبادل اإلشارات.

30 30
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التوصيل. 3
مالحظة:  الغرض من الوحدات الطرفية والكبالت المعروضة هو العرض التوضيحي فقط.

توصيل أجهزة خارجية1.3. 

DVD / VCR / VCD

PC

AU
DI

O 
OU

T
U

S
B

R
S

23
2C IN

O
U

T

IR

IN
O

U
T

AU
DI

O 
IN

AU
DI

O
IN

SP
DI

F

HDMI IN DVI IN RJ-45 VGA IN COMPONENT IN

AC IN

Y Pb Pr

R

L

R

L

USB

مكبر صوت استريو

COMPONENT OUT )YPbPr(

HDMI خرج

خرج الصوت

دخل الصوت

USB

ت
صو

 ال
رج

خ

D
V

I ج
خر

V
G

A
ج 

خر
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توصيل أكثر من شاشة2.3. 

توصيل تحكم RS232C )اختياري(1.2.3. 

PC

[RS-232C]

توصيل األشعة تحت الحمراء )اختياري(2.2.3. 

مالحظة:  سيتوقف حساس وحدة التحكم عن بعد إذا تم توصيل مدخل األشعة تحت الحمراء ]IR IN[ )دخل األشعة تحت الحمراء(.

توصيل وظيفة إضافية من خالل األشعة تحت الحمراء )اختياري(. 3.3

DVD / VCR / VCD

(DVD / VCR / VCD)

(SD324-YB, SD424-YB, SD554-YB)

شاشة العرض 1 شاشة العرض 2

]RS232C IN[ 
)RS232C مدخل(

]RS232C OUT[ 
)RS232C مخرج(

]RS232C IN[ 
)RS232C مدخل(

]RS232C OUT[ 
)RS232C مخرج(

شاشة العرض 1 شاشة العرض 2

]IR IN[ 
)دخل األشعة تحت الحمراء(

]IR OUT[ 
)خرج األشعة تحت الحمراء(

]IR IN[ 
)دخل األشعة تحت الحمراء(

]IR OUT[ 
)خرج األشعة تحت الحمراء(

خارجي
 مستقبل لألشعة
تحت الحمراء

]IR OUT[ 
)خرج األشعة تحت الحمراء(

]IR IN[ 
)دخل األشعة تحت الحمراء(

وحدة التحكم عن ُبعد

العرض
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التوصيل السلكي بالشبكة )اختياري(4.3. 
إذا قمت بتوصيل هذه الشاشة بشبكة رئيسية، يمكنك عرض الصور وتشغيل الموسيقى والفيديوهات من على الكمبيوتر الخاص بك. انظر تشغيل ملفات الوسائط المتعددة )صفحة 11( لمزيد من 

التفاصيل.

PC

[RJ-45][RJ-45]

إلعداد الشبكة:
قم بتشغيل جهاز التوجيه وإعداد DHCP الخاص به.. 1
2 ..Ethernet وصل جهاز التوجيه بهذه الشاشة عن طريق كابل
3 ..OSD الضغط على زر   لعرض قائمة
[ للدخول إلى القائمة الفرعية.. 4 اضغط على زر  أو  الختيار عنصر القائمة }Network settings{ )إعدادات الشبكة(. اضغط على الزر ]
، أو زر الرقم لضبط القيمة. اضغط على الزر  للتأكيد.. 5 ، أو  ، أو  ، أو  اضغط على الزر 

.EMC مغطى ليتوافق مع توجيهات CAT-5 Ethernet مالحظة:  التوصيل بكابل

اإلنترنت

جهاز توجيه
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التشغيل. 4
مالحظة:  يوجد زر التحكم الموضح في هذا القسم أساسا على وحدة التحكم عن بعد، ما لم 

يذكر خالف ذلك.

مشاهدة مصدر الفيديو المتصل1.4. 
انظر صفحة 8 لمعلومات عن التوصيل الخارجي للمعدات.

اضغط على زر   )السمعي(.. 1
2 .. اضغط على زر  أو  الختيار جهاز، ثم اضغط على زر 

تغيير تنسيق الصورة2.4. 
يمكنك تغيير تنسيق الصورة لتناسب مصدر الفيديو. إذ أن لكل مصدر فيديو تنسيقات 

الصور المتاحة الخاصة به.
تعتمد التنسيقات المتاحة للصورة على مصدر الفيديو:

اضغط على زر   )التنسيقات(.. 1
2 .. اضغط على زر  أو  الختيار تنسيق الصورة الذي تريده، ثم اضغط على زر 

}Auto zoom{ )التكبير تعديل(: تكبير الصورة لتمأل الشاشة. ويوصى بهذه 	 
.PC أو HD العملية عند الحد األدنى لتشويه الشاشة وال يوصى بها لـ

}Movie expand 16:9{ )توسيع 16:9(: اضبط نسبة تنسيق 4:3 على 	 
.HD H, PC 16:9، وهو غير مفضل لصورة

}Wide screen{ )شاشة عريضة(: عرض محتوى غير متمدد بتنسيق 	 
.PCأو HD بعرض الشاشة. ال يوصى بهذه العملية لـ

}Unscaled{ )بدون قياس(: لعرض تفاصيل أكثر عن PC. متاح فقط عند 	 
تحديد وضع PC في قائمة }Picture{ )صورة(.

}4:3{: عرض تنسيق 4:3 القديم.	 

تشغيل ملفات الوسائط المتعددة3.4. 
يمكن تشغيل الفيديو والصور والموسيقى على الشاشة من: 

جهاز الكمبيوتر المتصل بالشاشة من خالل الشبكة.	 
جهاز USB متصل بالشاشة.	 

تشغيل الملفات من الكمبيوتر1.3.4. 
لتشغيل الملفات من الكمبيوتر ستحتاج إلى: 

 	.)uPnP( شبكة سلكية، متصلة بجهاز توجيه دعم التركيب والتشغيل العالمي
اختياري: كابل LAN لتوصيل الشاشة بالشبكة.	 
خادم وسائط قيد التشغيل على الكمبيوتر الخاص بك.	 
إعدادات مناسبة على جدار حماية الكمبيوتر للسماح بتشغيل خادم الوسائط.	 

إعداد الشبكة
قم بتوصيل الشاشة والكمبيوتر بنفس الشبكة. ارجع إلى صفحة 10 لتوصيل الشاشة . 1

بالشبكة.
لتشغيل الكمبيوتر وجهاز التوجيه.. 2

مالحظة:  إذا لم يعود الجهاز إلى وضع DLNA بسبب االضطرابات الكهربائية الخارجية 
)مثل التفريغ الكهربائي(، فإن األمر يتطلب تدخل المستخدم.

إعداد مشاركة الوسائط
لتثبيت خادم الوسائط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لمشاركة ملفات الوسائط. وهذه . 1

بعض خوادم الوسائط:

بالنسبة لـ PC: برنامج Windows Media Player اإلصدار 11 )أو أحدث( 	 
TVersity أو

 	Twonky :Mac بالنسبة لنظام
شغل مشاركة الوسائط على الكمبيوتر الخاص بك باستخدام خادم الوسائط. ولمزيد من . 2

المعلومات حول إعداد خادم الوسائط، يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لخادم 
الوسائط.

تشغيل الملفات 
اضغط على زر   )السمعي(.. 1
2 . ، حدد }Browse network{ )استعراض الشبكة(، ثم اضغط على زر 
اختر ملف من متصفح المحتويات، واضغط على زر  لبدء التشغيل. . 3
اضغط على أزرار تشغيل الموجودة على وحدة التحكم عن بعد للتحكم في عملية . 4

التشغيل. 

نصائح:
اختر الشريط العلوي لترشيح الملفات حسب النوع.	 
اختر ]Sort[ )فرز( لترتيب الملفات حسب اسم األلبوم، الفنان، أو غيرها من الحقول.	 
لمسح قائمة خوادم الوسائط غير المتصلة اضغط على زر   	 

)الخيارات( ثم حدد ]Clear offline servers[ )مسح الخوادم غير المتصلة( 
. واضغط على زر 

4.3.2 .USB تشغيل ملفات الوسائط المتعددة من جهاز
.USB يمكن للشاشة تشغيل ملفات الموسيقى واألفالم والصور من جهاز

وّصل جهاز USB بالمنفذ الخاص به في الشاشة، . 1

AU
DI

O 
OU

T
U

S
B

R
S

23
2C IN

O
U

T

IR

IN
O

U
T

AU
DI

O 
IN

AU
DI

O
IN

SP
DI

F

USB

ثم اضغط على زر   )السمعي(، وحدد USB ثم اضغط على زر . 2
 .
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يتم الكشف عن جهاز USB المتصل تلقائيا لجميع ملفاتها القابلة للتشغيل، التي سيتم . 3
حفظها تلقائيا إلى 3 أنواع:  )الموسيقى(  و )األفالم(  و

.  )الصور( 

اضغط على زر  BACK للذهاب إلى أعلى نقطة في الشاشة. اضغط على . 4
زر   الختيار نوع الملفات. اضغط على زر  للدخول إلى قائمة التشغيل 

الخاصة به.
اختر الملف الذي ترغب في تشغيله، واضغط على زر  لبدء التشغيل.. 5
اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للتحكم في خيارات التشغيل.. 6
اضغط على أزرار )PLAY )H  F  G  I  J للتحكم في التشغيل. . 7

نظام الملفات المدعوم: 
 	FAT32

تنسيق الملفات المدعومة: 
 	MP3 ،WMA ،M4A ،AAC ،AC3 :الموسيقى
 	AVI ،MP4 ،MOV ،MPG :األفالم
 	GIF ،BMP ،PNG ،JPEG :الصور

تنبيه:
ال تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية إذا لم يكن جهاز USB مدعوًما، وال تتحمل 	 

المسؤولية عن تلف البيانات أو فقدانها من الجهاز.
تجنب التحميل المفرط لمنفذ USB. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك 	 

طاقة أكثر من 500 م أمبير فاحرص على توصيله بمصدر الطاقة الخارجي الخاص 
به.

خيارات التشغيل4.4. 

تشغيل ملفات الموسيقى1.4.4. 
اختر  )الموسيقى(  من الشريط العلوي.. 1
2 . . اختر أحد المسارات الموسيقية، ثم اضغط على زر 

USB deviceSortPlay All OptionsInfo

05:051. Music

Album

لتشغيل كل المسارات الموجودة في مجلد ما، اختر ملف موسيقي واحد، ثم اختر 	 
}Play All{ )تشغيل الكل(.

 	. للتخطي إلى المسار السابق أو التالي، اضغط على زر  أو 
. اضغط على زر 	  إليقاف تشغيل المسار الموسيقي مؤقًتا، اضغط على زر 

 مرة ثانية الستئناف التشغيل.
 	. للتسريع إلى األمام أو الخلف لمدة 10 ثوان اضغط على زر  أو 
للبحث إلى الخلف أو األمام، اضغط على زر G أو J، ثم اضغط بشكل 	 

متكرر للتبديل بين السرعات المختلفة.
 	.H إليقاف الموسيقى اضغط على زر

خيارات الموسيقى 
أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على زر   )الخيارات( ثم على زر  

الختيار خيار معين:
}Repeat{ )تكرار(: اختر }Repeat{ )تكرار( لتشغيل مسار أو ألبوم بشكل 	 

متكرر، أو اختر }Play once{ )تشغيل مرة واحدة( لتشغيل المسار مرة واحدة.
}Media server{ )خادم الوسائط(: عند تشغيل الملف من خادم الوسائط، يمكن 	 

تحديد خادم وسائط آخر.
}Shuffle On{ )تشغيل التبديل( / }Shuffle Off{ )إيقاف التبديل(: تمكين أو 	 

تعطيل التشغيل العشوائي لملفات الفيديو.

مالحظة:   لعرض معلومات عن أغنية )كالعنوان أو الفنان أو المدة(، ينبغي اختيار األغنية 
ثم الضغط على زر   )المعلومات(. إلخفاء المعلومات ينبغي الضغط 

على زر   )المعلومات( مرة أخرى.
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تشغيل األفالم2.4.4. 
اختر  )األفالم(  من الشريط العلوي. . 1
2 . . اختر فيديو معين، ثم اضغط على زر 

USB devicePlay All OptionsInfo

Track

لتشغيل كل أفالم الفيديو الموجودة في مجلد ما، اختر ملف فيديو واحد، ثم اختر 	 
}Play All{ )تشغيل الكل(.

 	. للتخطي إلى الفيديو السابق أو التالي، اضغط على زر  أو 
. اضغط على زر  	  إليقاف تشغيل الفيديو بشكل مؤقت، اضغط على زر 

مرة ثانية الستئناف التشغيل.
 	. للتسريع إلى األمام أو الخلف لمدة 10 ثوان اضغط على زر  أو 
للبحث إلى الخلف أو األمام، اضغط على زر G أو J، ثم اضغط بشكل 	 

متكرر للتبديل بين السرعات المختلفة.
 	.H إليقاف الفيديو اضغط على زر

خيارات األفالم 
أثناء تشغيل الفيديو اضغط على زر   )الخيارات( ثم على زر  

الختيار خيار معين:
}Subtitles{ )النص المترجم(: يتيح اختيار إعدادات النص المترجم المتوفرة.	 
}Subtitle Language{ )لغة الترجمة(: يتيح اختيار لغة النص المترجم إذا 	 

كانت متوفرة.
}Character Set{ )مجموعة األحرف(: يتيح اختيار مجموعة األحرف الصحيحة 	 

للنص المترجم.
}Audio Language{ )لغة الصوت(: يتيح اختيار لغة الصوت.	 
}Repeat{ )تكرار(: اختر }Repeat{ )تكرار( لتكرار تشغيل ملف الفيديو أو 	 

}Play once{ )تشغيل مرة واحدة( لتشغيل ملف الفيديو مرة واحدة.
}Media server{ )خادم الوسائط(: عند تشغيل الملف من خادم الوسائط، يمكن 	 

تحديد خادم وسائط آخر.
}Shuffle On{ )تشغيل التبديل( / }Shuffle Off{ )إيقاف التبديل(: تمكين أو 	 

تعطيل التشغيل العشوائي لملفات الفيديو.

مالحظة:   لعرض معلومات عن فيديو )على سبيل المثال، مكان التصوير أو المدة أو 
العنوان أو التاريخ(، ينبغي اختيار الفيديو، ثم الضغط على زر   

)المعلومات(. إلخفاء المعلومات ينبغي الضغط على زر   
)المعلومات( مرة أخرى.

تشغيل ملفات الصور3.4.4. 
اختر  )الصور(  من الشريط العلوي. . 1
2 . . اختر عرض الصور كمصغرات، ثم اضغط على زر 

USB deviceSortPlay All OptionsInfo

Date

بدء عرض الشريحة 
في حالة وجود العديد من الصور في مجلد واحد حدد صورة ثم اختر }Play All{ )تشغيل 

الكل(.
 	. للتخطي إلى الصورة السابقة أو التالية، اضغط على زر  أو  ثم اضغط على زر 
 	.H إليقاف عرض الشرائح اضغط على زر

خيارات عرض الشرائح 
أثناء تشغيل عرض الشرائح اضغط على زر   )الخيارات( ثم على زر 

 الختيار خيار معين:
}Shuffle Off{ )إيقاف التبديل( / }Shuffle On{ )تشغيل التبديل(: تمكين أو 	 

تعطيل العرض العشوائي للصور في عرض الشرائح.
}Repeat{ )تكرار(: حدد }Repeat{ )تكرار( لتكرار مشاهدة عرض الشرائح أو 	 

}Play once{ )تشغيل مرة واحدة( لمشاهدته مرة واحدة.
}Slideshow Time{ )وقت عرض الشرائح(: حدد وقت عرض كل صورة في 	 

عرض الشرائح.
}Slideshow Transitions{ )االنتقال بين عرض الشرائح(: حدد طريقة 	 

االنتقال من صورة ألخرى.
}Media server{ )خادم الوسائط(: عند تشغيل الملف من خادم الوسائط، يمكن 	 

تحديد خادم وسائط آخر.
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تغيير اإلعدادات. 5
استخدام وحدة التحكم عن بعد: 

  

1 ..OSD الضغط على زر   لعرض قائمة
، أو  ، أو  أو  الختيار عنصر القائمة الخاص بها أو لضبط . 2 اضغط على زر 

قيمته. اضغط على الزر  للتأكيد.
اضغط على زر   للرجوع إلى القائمة السابقة.. 3
4 ..OSD اضغط على زر  )خروج( للخروج من قائمة

استخدام أزرار التحكم الخاصة بالشاشة: 

IN
PU

T
M

EN
U

1 ..OSD اضغط على زر  )قائمة( لعرض قائمة
[ الختيار عنصر القائمة الخاص بها . 2 [ أو ] [ أو ] [ أو ] اضغط على زر ]

أو لضبط قيمته.
الضغط على زر  )الدخل( لتأكيد اختيار القائمة والدخول إلى قائمتها . 3

الفرعية.
4 ..OSD اضغط على زر  )قائمة( للخروج من قائمة

اإلعدادات1.5. 

قائمة Picture )الصورة(1.1.5. 

Picture style
Restore style
Backlight
Contrast
Brightness
Colour
Sharpness
Advanced
Game or computer
Foramat and edges

Picture
Sound
General settings
Network settings

Picture style )نمط الصورة(
يتيح اختيار إعداد الصورة المحدد مسبًقا.

Restore style )استعادة النمط(
يتيح استعادة إعداد آخر صورة تم تحديدها مسبًقا.

Backlight )تباين اإلضاءة الخلفية(
يتيح ضبط درجة سطوح تباين اإلضاءة الخلفية للشاشة.

Contrast )التباين(
يتيح ضبط تباين الفيديو. 

Brightness )اللمعان(
يتيح ضبط مستوى سطوع الشاشة.

Colour )اللون(
يتيح ضبط مستوى تشبع لون الصورة.

Sharpness )الوضوح(
يتيح ضبط حدة األلوان في الصورة.

Advanced )متقدم(
يتيح الوصول إلى اإلعدادات المتقدمة مثل جاما وإعدادات الميل وتباين الفيديو.

}Noise reduction{ )تقليل التشويش(: يتيح اختيار تقليل مقدار التشويش 	 
على الصورة.

}Gamma{ )جاما(: تتيح ضبط اإلعداد غير الخطي لمعدل إضاءة الصورة 	 
وتباينها. 

}Color Temp{ )درجة الحرارة اللونية(: يتيح تغيير توازن األلوان.	 
}.Custom color temp{ )درجة الحرارة اللونية حسب الطلب(: تتيح 	 

تخصيص إعداد توازن األلوان.
}Advanced sharpness{ )وضوح متقدم(: يمكن الوضوح الفائق 	 

وبصفة خاصة في خطوط الصورة ومعالمها.
}Dynamic Contrast{ )تباين حركي(: يتيح تحسين التفاصيل الموجودة 	 

في المناطق المظلمة للصورة والمتوسطة اإلضاءة والمضيئة وذلك بشكل 
ديناميكي. 

}Dynamic backlight{ )اإلضاءة الخلفية الديناميكية(: يتيح اختيار 	 
مستوى تباين اإلضاءة الخلفية لتحسين استهالك الطاقة الديناميكي وتباين الصور. 

}Colour enhancement{ )تحسين اللون(: يحسن	 

Game or computer )لعبة أو كمبيوتر(
عند عرض محتوى من وحدة األلعاب الموصلة، قم باختيار }Game{ )اللعبة( لتطبيق إعدادات 

اللعبة، عند توصيل الكمبيوتر من خالل HDMI، قم باختيار }Computer{ )الكمبيوتر(.
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 Picture{  )التنسيق والحواف( }Format and edges{ تأكد من تحديد
format{ )تنسيق الصورة( Unscaled{ { )بدون قياس( لعرض أقصى قدر من 

التفاصيل.

Format and edges )التنسيق والحواف(
يتيح الوصول إلى اإلعدادات المتقدمة للتحكم في تنسيق عرض الصورة.

}Picture format{ )تنسيق الصورة(: يتيح تغيير تنسيق الصورة.	 
}Screen edges{ )حدود الشاشة(: يتيح تغيير حجم الصورة.	 
}Picture shift{ )تحريك الصورة(: يتيح تحريك وضع الصورة إن كان هذا 	 

الخيار متاًحا.

قائمة Sound )الصوت(2.1.5. 

Sound style
Restore style
Bass
Treble
Audio out
Advanced

Picture
Sound
General settings
Network settings

Sound style )نمط الصوت(
يتيح الوصول إلى إعدادات الصوت المحددة مسبًقا.

Restore style )استعادة النمط(
يتيح استعادة إعداد آخر صوت تم تحديده مسبًقا.

Bass )جهور(
ضبط مستوى الصوت الجهير لمكبر الصوت وسماعات الرأس.

Treble )عالي الطبقة(
ضبط مستوى الصوت الثالثي لمكبر الصوت وسماعات الرأس.

Audio out )إخراج الصوت(
يتيح ضبط حجم إخراج الصوت.

Advanced )متقدم(
الوصول إلى اإلعدادات المتقدمة لتعزيز تجربة الصوت.

}Auto volume leveling{ )استواء تلقائي للصوت(: يتيح التمكين من 	 
تقليل التغييرات المفاجئة في الصوت.

}Speaker{ )مكبر الصوت(: تتيح تشغيل السماعات الداخلية أو إيقاف تشغيلها.	 
}Clear sound{ )الصوت مسح(: يتيح تعزيز جودة الصوت.	 
}Audio out format{ )تنسيق إخراج الصوت(: يتيح اختيار نوع إخراج 	 

الصوت عبر موصل إخراج الصوت الرقمي.
}Audio out delay{ )تأخير إخراج الصوت(: يتيح تزامن الصورة على 	 

هذه الشاشة مع الصوت تلقائًيا من خالل نظام العرض المنزلي المتصل.
}Audio out offset{ )قيمة فرق إخراج الصوت(: تتيح ضبط اإلعداد الخاص 	 

 }Audio out delay{ بتأخير إخراج الصوت. كما أنها متوافرة في حالة تشغيل
)تأخير إخراج الصوت(.

قائمة General settings )اإلعدادات العامة(3.1.5. 

Menu language
Monitor id
Eco mode
Auto search
Clock
USB scheduling
Sleep timer
Auto switch off
Control settings
Factory settings

Picture
Sound
General settings
Network settings

Menu language )لغة القائمة(
.OSD تتيح اختيار اللغة المستخدمة في قوائم

Monitor id )هوية الشاشة(
تعيين رقم التعريف للتحكم في هذه الشاشة من خالل اتصال RS232C. يجب أن تحتوي 

كل شاشة على رقم هوية فريد عند توصيل مجموعات متعددة من هذه الشاشة.

Eco mode )الوضع إقتصادي(
يتيح ضبط الشاشة لتقليل استهالك الطاقة تلقائًيا.

Auto search )بحث تلقائي(
يمكن الشاشة من اكتشاف مصادر اإلشارة المتاحة وعرضها تلقائيًّا.

Clock )الساعة(
يتيح ضبط إعدادات الساعة.

)USB جدولة( USB scheduling
تسمح هذه الوظيفة ببرمجة حتى 3 فواصل زمنية مجدولة لتنشيط هذه الشاشة، والتشغيل 

التلقائي لملف وسائط USB من إعدادك.
بعد تغيير خيار }Clock{ )الساعة( في قائمة }General settings{ )إعدادات عامة(، 

يلزم ضبط هذه }USB scheduling{ )جدولة USB( مرة أخرى.

Sleep timer )موقت النوم(
يتيح غلق هذه الشاشة بعد وقت محدد.

Auto switch off )إيقاف التشغيل تلقائًيا(
تعيين وقت إليقاف تشغيل هذه الشاشة بعد مدة معينة من عدم النشاط. اضغط على أي مفتاح 

في لوحة التحكم من بعد لتعطيل هذه الوظيفة.

Control settings )إعدادات التحكم(
}Local KB lock{ )قفل لوحة المفاتيح المحلية( يتيح تمكين وظيفة لوحة مفاتيح 	 

الشاشة )أزرار التحكم( أو تعطيلها.
}Unlock{ )إلغاء القفل(: يتيح تمكين وظيفة لوحة المفاتيح.	 
}Lock all{ )قفل الكل(: يتيح قفل كل وظائف أزرار لوحة المفاتيح.	 
}Lock but volume{ )قفل الكل باستثناء زر الصوت(: يتيح تعطيل كل 	 

. وظائف أزرار لوحة المفاتيح باستثناء زر  و
}Lock but power{ )قفل الكل باستثناء زر الطاقة(: يتيح تعطيل كل 	 

. وظائف أزرار لوحة المفاتيح باستثناء زر  
}RC lock{ )قفل RC(: يتيح تمكين وظيفة زر التحكم عن بعد أو تعطيلها.	 

}Unlock{ )إلغاء القفل(: تمكين وظيفة الزر.	 
}Lock all{ )قفل الكل(: قفل كل وظائف األزرار.	 
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}Lock but volume{ )قفل الكل باستثناء زر الصوت(: يتيح تعطيل كل 	 
. وظائف األزرار باستثناء زر   

}Lock but power{ )قفل الكل باستثناء زر الطاقة(: يتيح تعطيل كل 	 
. وظائف األزرار باستثناء زر  

مالحظة:   لتعطيل وظيفة القفل من عنصر ]Local KB lock[ )قفل لوحة المفاتيح 
المحلية( أو ]RC lock[ )قفل RC(، اضغط على أزرار  8 9 9 1 في 

وحدة التحكم من بعد.

Factory settings )إعدادات مصنع(
تتيح إعادة ضبط جميع اإلعدادات المخصصة لألوضاع االفتراضية للمصنع.

Network Settings )إعدادات الشبكة(. 5.2

View network settings
Network configuration
Static IP configuration
Digital Media Render...
Network name

Picture
Sound
General settings
Network settings

View network settings )عرض إعدادات الشبكة(
عرض حالة الشبكة المتصلة.

Network configuration )تهيئة الشبكة(
يتيح اختيار طريقة قيام هذه الشبكة بتعيين العناوين إلى مصادر الشبكات.

)IP تهيئة ثابت( Static IP Configuration
يتيح تحديد }IP address{ )عنوان IP( و}Netmask{ )قناع شبكة( 

و}Gateway{ )البوابة( و}DNS1 { و}DNS2{ لهذه الشاشة.

)DMR - أداة تجهيز الوسائط الرقمية( Digital Media Renderer - DMR
يتيح استالم ملفات وسائط متعددة من هواتف ذكية أو أجهزة لوحية متصلة بالشبكة.

Network name )اسم الشبكة(
يتيح إعادة تسمية هذه الشاشة لسهولة التعرف عليها إن كان لديك أكثر من شاشة متصلة 

بالشبكة.
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وضع اإلدخال. 6
دقة الكمبيوتر الشخصي

الدقة القياسية
الدقة الفعالة

مناسبة لوضعالنسبة الباعيةمعدل البكسلمعدل التحديث
خطوط عموديةبكسل أفقي

VGA640
25,175 ميغاهيرتز 60 هرتز 480 

مصفوفة رسوم الفيديو3:4 31,5 ميغاهيرتز 72 هرتز 480
31,5 ميغاهيرتز 75 هرتز 480

WVGA720 400 مصفوفة رسوم فيديو عريضة33,759:16 ميغاهيرتز 70 هرتز

SVGA800
40 ميغاهيرتز 60 هرتز 600 

VGA ممتاز3:4
49,5 ميغاهيرتز 75 هرتز 600

XGA1024
65 ميغاهيرتز 60 هرتز 768 

مصفوفة رسوم ممتدة3:4
78,75 ميغاهيرتز 75 هرتز 768

WXGA1280768عريض79,53:5 ميغاهيرتز60 هرتز XGA
WXGA1280800عريض79,510:16 ميغاهيرتز60 هرتز XGA
SXGA12801024ممتاز1084:5 ميغاهيرتز60 هرتز XGA
WXGA1360768عريض85,59:16 ميغاهيرتز60 هرتز XGA
UXGA16001200فائق1623:4 ميغاهيرتز60 هرتز XGA

HD108019201080148,59:16 ميغاهيرتز60 هرتزHD1080

:SDTV دقة

الدقة القياسية
الدقة الفعالة

مناسبة لوضعالنسبة الباعيةمعدل البكسلمعدل التحديث
خطوط عموديةبكسل أفقي

480i
720480

13,5 ميغاهيرتز29,97 هرتز
معيار NTSC المعدل3:4

480p27 ميغاهيرتز59,94 هرتز
576i

720480
13,5 ميغاهيرتز25 هرتز

معيار PAL المعدل3:4
576p27 ميغاهيرتز50 هرتز

:HDTV دقة

الدقة القياسية
الدقة الفعالة

مناسبة لوضعالنسبة الباعيةمعدل البكسلمعدل التحديث
خطوط عموديةبكسل أفقي

720p1280720
50 هرتز

وضع DVB الطبيعي74,259:16 ميغاهيرتز
60 هرتز

1080i19201080
25 هرتز

وضع ATSC الطبيعي74,259:16 ميغاهيرتز
30 هرتز

1080p19201080
50 هرتز

وضع ATSC الطبيعي148,59:16 ميغاهيرتز
60 هرتز

تعتبر جودة نص الكمبيوتر مثالية في وضع 1080 عالي الدقة )1920 × 1080، 60 هرتز(.	 
قد تبدو شاشة عرض الكمبيوتر الخاص بك مختلفة تبًعا للصنع )وإصدار Windows الخاص بك(.	 
اطلع على كتيب تعليمات الكمبيوتر للحصول على معلومات حول توصيل الكمبيوتر بالشاشة.	 
في حالة وجود وضع تحديد التردد األفقي والرأسي، حدد 60 هرتز )رأسي( و31.5 كيلو هرتز )أفقي(. وفي بعض الحاالت، قد تظهر بعض اإلشارات غير الطبيعية )مثل الخطوط( على 	 

[ )الدخل( للدخول إلى وضع الفيديو. تأكد أيًضا من أن الكمبيوتر متصل. الشاشة عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر )أو إذا تم فصل الكمبيوتر(. إذا حدث ذلك، اضغط على زر ]
عندما تبدو اإلشارات المتزامنة األفقية غير منتظمة في وضع RGB، تحقق من وضع حفظ طاقة الكمبيوتر أو توصيالت الكبالت.	 
يتوافق جدول إعدادات الشاشة مع معايير IBM/VESA، ويعتمد على الدخل التناظري.	 
يعتبر وضع دعم DVI كنفس وضع دعم الكمبيوتر.	 
يعتبر أفضل توقيت للتردد الرأسي لكل وضع هو 60 هرتز.	 
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تنظيف الشاشة واكتشاف األخطاء وإصالحها. 7

التنظيف1.7. 

توخي الحذر عند استخدام هذه الشاشة
تجنب وضع يديك أو وجهك أو أي جسم آخر بالقرب من فتحات التهوية الخاصة بالشاشة. إذ أن الجزء العلوي من هذه الشاشة عادة ما يكون ساخًنا جًدا بسبب الحرارة العالية لهواء 	 

العادم الذي يصدر من فتحات التهوية. ومن الممكن حدوث حروق أو إصابات شخصية إذا اقترب أي عضو من أعضاء الجسم بدرجة كبيرة جًدا. وقد يتسبب وضع أي جسم بالقرب من 
أعلى هذه الشاشة في تلف هذا الجسم نتيجة للحرارة باإلضافة إلى تلف الشاشة نفسها.

تأكد من فصل جميع الكبالت قبل نقل الشاشة. فقد يتسبب نقل الشاشة مع توصيل كبالتها في تلف الكبالت، األمر الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.	 
افصل قابس الطاقة من مأخذ التيار في الحائط كإجراء سالمة قبل القيام بتنظيف الشاشة أو إجراءات الصيانة.	 

تعليمات تنظيف اللوحة األمامية
تمت معالجة مقدمة هذه الشاشة بصفة خاصة. لذا قم بمسح السطح بقطعة قماش نظيفة أو قماش ناعم خاٍل من الوبر.	 
في حالة اتساخ السطح، بلِّل قطعة من القماش الناعم الخال من الوبر في محلول منظف خفيف. وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من السائل الزائد. ثم امسح سطح هذه الشاشة إلزالة 	 

الغبار. وبعد ذلك استخدم قطعة قماش جافة من نفس النوع للتجفيف.
ال تخدش سطح الشاشة أو تطرق عليه بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.	 
ال تستخدم المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات، والمذيبات، والِثنر.	 

تعليمات تنظيف حاوية الشاشة
في حالة اتساخ حاوية الشاشة، امسحها بقطعة قماش جافة وناعمة.	 
في حالة اتساخ حاوية الشاشة للغاية، بلِّل قطعة قماش خال من الوبر في محلول منظف خفيف. وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من أكبر كمية من الرطوبة بقدر اإلمكان. ثم امسح 	 

حاوية الشاشة. واستخدم قطعة قماش جافة أخرى للمسح حتي يجف السطح.
ال تجعل أي سائل أو منظف يالمس سطح هذه الشاشة. وفي حالة تخلل الماء أو الرطوبة داخل الجهاز، قد تحدث مشكالت في التشغيل أو مخاطر التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية.	 
ال تخدش حاوية الشاشة أو تطرق عليها بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.	 
ال تستخدم المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات والمذيبات والِثنر على حاوية الشاشة.	 
ال تضع أي شيء مصنوع من المطاط أو البولي فينيل كلوريد بالقرب من حاوية الشاشة لفترات طويلة.	 
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استكشاف المشكالت وإصالحها2.7. 
الحلالسبب المحتملالَعَرض

كبل الطاقة غير متصل.. 1ال يتم عرض عرض أي صورة
لم يتم تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي على ظهر هذه . 2

الشاشة.
ال يوجد اتصال بالدخل المحدد.. 3
الشاشة في وضع االستعداد.. 4

ِصل سلك الطاقة.. 1
تأكد من تشغيل مفتاح الطاقة.. 2
قم بتوصيل وصلة اإلشارة للشاشة.. 3

انقل الشاشة إلى موقع آخر للتحقق من قلة التداخل.بسبب األجهزة الكهربية أو ال مصابيح الفلورية.يحدث تداخل على هذه الشاشة أو يتم سماع ضوضاء

تأكد أن كبل اإلشارة متصل بإحكام بظهر هذه الشاشة.لم يتم توصيل كبل اإلشارة بشكل صحيح.اللون غير طبيعي

لم يتم توصيل كبل اإلشارة بشكل صحيح.. 1الصورة مشوهة بأنماط غير طبيعية
إشارة الدخل أعلى من قدرات الشاشة.. 2

تأكد من توصيل كبل اإلشارة بإحكام.. 1
تحقق من مصدر إشارة الفيديو لمعرفة ما إذا كانت أعلى . 2

من نطاق الشاشة. يرجى التحقق من المواصفات عن 
طريق قسم المواصفات الخاص بهذه الشاشة.

استخدم وضع التكبير/التصغير أو وظيفة التكبير/التصغير لم يتم ضبط وضع التكبير/التصغير بشكل صحيح.الصورة المعروضة ال تمأل الشاشة بالكامل
المخصصة في قائمة الشاشة لضبط عرض الصورة وُمعّلمات 

تردد الوقت.

تحقق من أن كل من دخل الفيديو ودخل الصوت تم توصيلهما كبل إشارة المصدر متصل بشكل غير صحيح.يمكن سماع صوت بدون صورة
بشكل صحيح.

كبل إشارة المصدر متصل بشكل غير صحيح.. 1رؤية صورة بدون سماع صوت
خفض مستوى الصوت.. 2
تشغيل ]MUTE[ )صامت(.. 3
لم يتم توصيل أي سماعة خارجية.. 4

تحقق من أن كل من دخل الفيديو ودخل الصوت تم . 1
توصيلهما بشكل صحيح.

[ لسماع الصوت.. 2 [ أو ] اضغط على زر ]
3 . ]MUTE[  إيقاف تشغيل كتم الصوت باستخدام زر

)صامت(.
وّصل السماعات الخارجية واضبط مستوى الصوت على . 4

مستوى مالئم.

تم تصنيع هذه الشاشة باستخدام مستوى عاٍل للغاية من التقنية ربما لم يتم تشغيل بعض وحدات البكسل في الشاشة.بعض الصور ال تضيء 
الدقيقة: ومع ذلك، ال يتم قد ال ُتعرض بعض وحدات البكسل 

في هذه الشاشة أحياًنا. وهذا ليس خلاًل وظيفًيا.

رؤية بعض الصور على هذه الشاشة بعد إيقاف تشغيل هذه 
الشاشة. )أمثلة على الصور الثابتة متضمنة الشعارات، 

وألعاب الفيديو، وصور الكمبيوتر، والصور المعروضة في 
الوضع الطبيعي 4:3(

ال تترك أي صورة ثابتة ُتعرض لفترة زمنية طويلة حيث يمكن يتم عرض صورة ثابتة لفترة زمنية ممتدة
أن يتسبب ذلك في بقاء الصورة ثابتة على الشاشة بشكل دائم.
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المواصفات الفنية. 8

SD324-YB  .1.8

العرض:
المواصفاتالعنصر 

LCD مقاس 31.5 بوصة )80 سم(حجم الشاشة )المنطقة النشطة( 
9:16 النسبة الباعية 

1920 )أفقي( × 1080 )رأسي( عدد وحدات البكسل 
0.36375 )أفقي( × 0.36375 )رأسي( ]مم[عرض البكسل 

16.7 مليون لوناأللوان القابلة للعرض 
350 شمعة/م2اللمعان

1:3000 معدل التباين )نموذجي( 
178 درجةزاوية العرض 

أطراف توصيل الدخل/الخرج:
المواصفاتالعنصر

5 واط )يسار( + 5 وات )يمين( RMS[/16Ω[، نظام 1 مكبر صوت 1 مسارمكبرات الصوت الداخليةخرج السماعات 
82 ديسيبيل/وات/ميجا/160 هرتز ~ 13 كيلو هرتز 

0.5 فولت ]جذر متوسط التربيع[ )عادي( / 2 قناة )يسار/يمين(عدد 2 مقبس RCAخرج الصوت 
عدد 1 ستريو 3.5 ملمدخل الصوت

RCA عدد 2 مقبس
0.5 فولت ]جذر متوسط التربيع[ )عادي( / 2 قناة )يسار/يمين(

RS232C 2.5 مم × 2دخل/خرج TXD + RXD )1:1(
LAN  RJ-45 عدد 1 مقبس 

)8 دبوس(
10/100  LAN منفذ

 HDMI إدخال HDMI عدد 1 مقبس 
)من نوع A( )19 دبوس( 

RGB رقمي: تطبيق TMDS )فيديو + صوت( 
)WUXGA( الحد األقصى:  الفيديو: 720 بكسل و1080 بكسل و1080/60 × 1920 هرتز 

الصوت: 48 كيلو هرتز / 2 قناة )يمين ويسار(
يدعم تقنية LPCM فقط

 DVI-D دخل DVI-D فيديو( مقبس( TMDS رقمي: تطبيق RGB
 VGA دخل D-Sub عدد 1 مقبس 

)15 دبوس( 
دخل RGB تناظري: 0.7 فولت ]p-p[  )75 أوميجا(، هرتز/CS/فولت: TTL  )2.2 كيلو أوميجا(، التزامن على 

األخضر: 1 فولت ]p-p[  )75 أوميجا(
 )WUXGA( الحد األقصى: 720 بكسل و1080 بكسل و1080/60 × 1920 هرتز

Y: 1 فولت ]p-p[  )75 أوميجا(، Pb: 0,7 فولت ]p-p[  )75 أوميجا(، Pr: 0,7 فولت ]p-p[  )75 أوميجا( عدد 3 مقبس RCAدخل الفيديو المركب 
 1080p1080 وi720 وp576 وp480 وp576 وi480 وi :الحد األقصى

SPDIF خرجSPDIF منفذHDMI خرج صوت رقمي تسلسلي عندما يكون الدخل
دخل / خرج األشعة تحت 

الحمراء
وظيفة أشعة تحت الحمراء إضافية أو سلسلة األشعة تحت الحمراء المتتالية3.5 مم × 2

USB دخل:)B من نوع( USB 1 توصيل كمبيوتر خارجيعدد ،USB 2.0

المواصفات العامة:
المواصفاتالعنصر 

240-100 فولت  60-50 هرتز و1.5 أمبيردخل الطاقة 
62 واتاستهالك الطاقة )الحد األقصى(

50 واتاستهالك الطاقة )النموذجي(
)EPA6.0( 36 واتاستهالك الطاقة

>0.5 وات استهالك الطاقة )وضع االستعداد وإيقاف التشغيل(
745 × 439.5 × 39.8 مماألبعاد )العرض × االرتفاع × العمق( 

6.6 كجمالوزن
9.0 كجمإجمالي الوزن

األجواء البيئية:
المواصفاتالعنصر 

5 ~ 40 سيليزيوسالتشغيليةدرجة الحرارة 
-20 ~ 60 سيليزيوس التخزين

20 ~ %80 مستوى الرطوبة النسبية )في حالة عدم التكثيف(التشغيليةالرطوبة 
10 ~ %90 مستوى الرطوبة النسبية )في حالة عدم التكثيف(التخزين

0 ~ 2,000 مالتشغيليةخط االرتفاع 
0 ~ 5,000 مالتخزين
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SD424-YB  .2.8

العرض:
المواصفاتالعنصر 

LCD مقاس 42 بوصة )106.7 سم(حجم الشاشة )المنطقة النشطة( 
9:16 النسبة الباعية 

1920 )أفقي( × 1080 )رأسي( عدد وحدات البكسل 
0.4845 )أفقي( × 0.4845 )رأسي( ]مم[عرض البكسل 

16.7 مليون لوناأللوان القابلة للعرض 
350 شمعة/م2اللمعان

1:3000 معدل التباين )نموذجي( 
178 درجةزاوية العرض 

أطراف توصيل الدخل/الخرج:
المواصفاتالعنصر

7 واط )يسار( + 7 وات )يمين( RMS[/16Ω[، نظام 1 مكبر صوت 1 مسارمكبرات الصوت الداخليةخرج السماعات 
82 ديسيبيل/وات/ميجا/160 هرتز ~ 13 كيلو هرتز 

0.5 فولت ]جذر متوسط التربيع[ )عادي( / 2 قناة )يسار/يمين(عدد 2 مقبس RCAخرج الصوت 
عدد 1 ستريو 3.5 ملمدخل الصوت

RCA عدد 2 مقبس
0.5 فولت ]جذر متوسط التربيع[ )عادي( / 2 قناة )يسار/يمين(

RS232C 2.5 مم × 2دخل/خرج TXD + RXD )1:1(
LAN 8(  RJ-45 عدد 1 مقبس

دبوس(
10/100  LAN منفذ

 HDMI إدخال HDMI عدد 1 مقبس 
)من نوع A( )19 دبوس( 

RGB رقمي: تطبيق TMDS )فيديو + صوت( 
)WUXGA( الحد األقصى:  الفيديو: 720 بكسل و1080 بكسل و1080/60 × 1920 هرتز 

الصوت: 48 كيلو هرتز / 2 قناة )يمين ويسار(
يدعم تقنية LPCM فقط

 DVI-D دخل DVI-D فيديو( مقبس( TMDS رقمي: تطبيق RGB
 VGA دخل D-Sub عدد 1 مقبس 

)15 دبوس( 
دخل RGB تناظري: 0.7 فولت ]p-p[  )75 أوميجا(، هرتز/CS/فولت: TTL  )2.2 كيلو أوميجا(، التزامن على 

األخضر: 1 فولت ]p-p[  )75 أوميجا( 
 )WUXGA( الحد األقصى: 720 بكسل و1080 بكسل و1080/60 × 1920 هرتز

Y: 1 فولت ]p-p[  )75 أوميجا(، Pb: 0,7 فولت ]p-p[  )75 أوميجا(، Pr: 0,7 فولت ]p-p[  )75 أوميجا( عدد 3 مقبس RCAدخل الفيديو المركب 
 1080p1080 وi720 وp576 وp480 وp576 وi480 وi :الحد األقصى

SPDIF خرجSPDIF منفذHDMI خرج صوت رقمي تسلسلي عندما يكون الدخل
دخل / خرج األشعة تحت 

الحمراء
وظيفة أشعة تحت الحمراء إضافية أو سلسلة األشعة تحت الحمراء المتتالية3.5 مم × 2

USB دخل:)B من نوع( USB 1 توصيل كمبيوتر خارجيعدد ،USB 2.0

المواصفات العامة:
المواصفاتالعنصر 

240-100 فولت  60-50 هرتز و2.5 أمبيردخل الطاقة 
90 واتاستهالك الطاقة )الحد األقصى(

75 واتاستهالك الطاقة )النموذجي(
)EPA6.0( 75 واتاستهالك الطاقة

>0.5 وات استهالك الطاقة )وضع االستعداد وإيقاف التشغيل(
980.4 × 572.9 × 38.5 مماألبعاد )العرض × االرتفاع × العمق( 

11.9 كجمالوزن
15.3 كجمإجمالي الوزن

األجواء البيئية:
المواصفاتالعنصر 

درجة الحرارة 
5 ~ 40 سيليزيوسالتشغيلية
-20 ~ 60 سيليزيوس التخزين

الرطوبة 
20 ~ %80 مستوى الرطوبة النسبية )في حالة عدم التكثيف(التشغيلية
10 ~ %90 مستوى الرطوبة النسبية )في حالة عدم التكثيف(التخزين

خط االرتفاع 
0 ~ 2,000 مالتشغيلية
0 ~ 5,000 مالتخزين
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SD554-YB  .3.8

العرض:
المواصفاتالعنصر 

LCD مقاس 54.6 بوصة )138.7 سم(حجم الشاشة )المنطقة النشطة( 
9:16 النسبة الباعية 

1920 )أفقي( × 1080 )رأسي( عدد وحدات البكسل 
0.630 )أفقي( × 0.630 )رأسي( ]مم[عرض البكسل 

16.7 مليون لوناأللوان القابلة للعرض 
350 شمعة/م2اللمعان

1:3000 معدل التباين )نموذجي( 
178 درجةزاوية العرض 

أطراف توصيل الدخل/الخرج:
المواصفاتالعنصر

7 واط )يسار( + 7 وات )يمين( RMS[/16Ω[، نظام 1 مكبر صوت 1 مسارمكبرات الصوت الداخليةخرج السماعات 
82 ديسيبيل/وات/ميجا/160 هرتز ~ 13 كيلو هرتز 

0.5 فولت ]جذر متوسط التربيع[ )عادي( / 2 قناة )يسار/يمين(عدد 2 مقبس RCAخرج الصوت 
عدد 1 ستريو 3.5 ملمدخل الصوت

RCA عدد 2 مقبس
0.5 فولت ]جذر متوسط التربيع[ )عادي( / 2 قناة )يسار/يمين(

RS232C 2.5 مم × 2دخل/خرج TXD + RXD )1:1(
LAN 8(  RJ-45 عدد 1 مقبس

دبوس(
10/100  LAN منفذ

 HDMI إدخال HDMI عدد 1 مقبس 
)من نوع A( )19 دبوس( 

RGB رقمي: تطبيق TMDS )فيديو + صوت( 
)WUXGA( الحد األقصى:  الفيديو: 720 بكسل و1080 بكسل و1080/60 × 1920 هرتز 

الصوت: 48 كيلو هرتز / 2 قناة )يمين ويسار(
يدعم تقنية LPCM فقط

 DVI-D دخل DVI-D فيديو( مقبس( TMDS رقمي: تطبيق RGB
 VGA دخل D-Sub عدد 1 مقبس 

)15 دبوس( 
دخل RGB تناظري: 0.7 فولت ]p-p[  )75 أوميجا(، هرتز/CS/فولت: TTL  )2.2 كيلو أوميجا(، التزامن على 

األخضر: 1 فولت ]p-p[  )75 أوميجا( 
 )WUXGA( الحد األقصى: 720 بكسل و1080 بكسل و1080/60 × 1920 هرتز

Y: 1 فولت ]p-p[  )75 أوميجا(، Pb: 0,7 فولت ]p-p[  )75 أوميجا(، Pr: 0,7 فولت ]p-p[  )75 أوميجا( عدد 3 مقبس RCAدخل الفيديو المركب 
 1080p1080 وi720 وp576 وp480 وp576 وi480 وi :الحد األقصى

SPDIF خرجSPDIF منفذHDMI خرج صوت رقمي تسلسلي عندما يكون الدخل
دخل / خرج األشعة تحت 

الحمراء
وظيفة أشعة تحت الحمراء إضافية أو سلسلة األشعة تحت الحمراء المتتالية3.5 مم × 2

USB دخل:)B من نوع( USB 1 توصيل كمبيوتر خارجيعدد ،USB 2.0

المواصفات العامة:
المواصفاتالعنصر 

240-100 فولت  60-50 هرتز و2.5 أمبيردخل الطاقة 
118 واتاستهالك الطاقة )الحد األقصى(

102 واتاستهالك الطاقة )النموذجي(
)EPA6.0( 70 واتاستهالك الطاقة

>0.5 وات استهالك الطاقة )وضع االستعداد وإيقاف التشغيل(
1264.7 × 735.5 × 42.8 مماألبعاد )العرض × االرتفاع × العمق( 

21.2 كجمالوزن
25.7 كجمإجمالي الوزن

األجواء البيئية:
المواصفاتالعنصر 

5 ~ 40 سيليزيوسالتشغيليةدرجة الحرارة 
-20 ~ 60 سيليزيوس التخزين

20 ~ %80 مستوى الرطوبة النسبية )في حالة عدم التكثيف(التشغيليةالرطوبة 
10 ~ %90 مستوى الرطوبة النسبية )في حالة عدم التكثيف(التخزين

0 ~ 2,000 مالتشغيليةخط االرتفاع 
0 ~ 5,000 مالتخزين
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