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يرجى قراءة االحتياطات ودليل اإلعداد هذا ودليل املستخدم املُخزن يف القرص املضغوط بعناية الستيعاب االستخدام اآلمن والفعال.
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شاشة LCD ملونة 
دليل اإلعداد   

سلك الطاقة

FD-C39
 (DVI) كابل إشارة رقمية  

أو

اتصال رقمي

اتصال تناظري
(D-sub)

(DVI)
FD-C39

MD-C87
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 يشتمل قرص EIZO LCD Utility Disk عىل 
معلومات مفصلة.

براغي تثبيت

DVI

D-Sub

AUDIO OUTPUT

PRECAUTIONS
(احتياطات)

Setup Guide
(دليل التثبيت)

EIZO LCD Utility Disk

MD-C87
كابل إشارة تناظرية 

كابل قابس صغير استريو

1280×1024
قم بتشغيل الشاشة، ثم جهاز الكمبيوتر.

استخدم
أحد هذه

املوصالت.

استخدم
أحد هذه

املوصالت.
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مشكلة عدم وجود صورة   
في حالة عدم عرض أي صورة على الشاشة حتى بعد تنفيذ  إجراء اإلصالح التالي، اتصل بوكيل EIZO المحلي.

السبب املحتمل والعالجمشاكل

ال توجد صورة

مؤرش التشغيل ال ييضء.

ييضء مؤرش التشغيل باللون األزرق.

ييضء مؤرش التشغيل باللون الربتقايل.

اخرت اإلعداد املناسب باستخدام برامج األدوات املساعدة اخلاصة بلوحة الرسومات.  
راجع دليل لوحة الرسومات للحصول عىل تفاصيل.
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لكشبو اًيئاقلت ةشاشلا عوطس طبضل ةطيحملا ةئيبلا عوطس ةشاشلا نم يمام يكتشف المستشعر في الجانب األ
.Auto EcoView مريح باستخدام وظيفة 

Auto EcoViewEcoView Index
 يعرض هذا املؤرش معدل توفري الطاقة، وخفض 

CO2 كنتيجة  الطاقة، وخفض انبعاثات 
لسطوع الشاشة.

سالة. تظهر الرّ

حرك املاوس أو اضغط أي مفتاح عىل لوحة املفاتيح.  

حيح. 
إذا استمرت املشكلة، أوقف تشغيل 

•  حتققمن توصيل كابل الطاقة بشكلص
الشاشة ثم أعد تشغيلها مرة أخر بعد عدة دقائق. •

[Brightness] (السطوع) أو [Contrast] (التباين) أو  •  قم بتعيني كل قيمة ضبط يف
[Gain] (االكتساب) إىل مستو أعىل.

•  قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام     .
•

•  حتقق من تشغيل الكمبيوتر.

•  قد تظهر الرسالة املعروضة عىل اليسار، وذلك ألن بعض أجهزة الكمبيوتر ال خترج 
اإلشارة مبارشة بعد تشغيل الطاقة.

 •  حتقق من تشغيل الكمبيوتر.
 •  حتقق من توصيل كابل اإلشارة بشكل صحيح.

•  قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام .

 •  حتقق من توافق إعداد اإلشارة اخلاص بالكمبيوتر مع دقة الصورة وإعدادات الرتدد 
الرأيس للشاشة.

•  أعد تشغيل الكمبيوتر.
   •

)ةيمقر ةراشإ لاخدإ دنع طقف ضرعُت( ةيطقنلا ةعاسلا :  fD 
fH : الرتددات األفقية
fV : الرتددات الرأسية

ُ

•
لإلجراء التايل (للحصول عىل إشارة

ا 
وفقاً

 عند إدخال إشارة مزامنة عىل اإلشارة اخلرضاء، جيب تغيري إعداد [SoG] للشاشة مسبق ً
تناظرية).

إليقاف تشغيل الشاشة. (1) اضغط عىل 
ألسفل لتشغيل الشاشة. مع االستمرار يف الضغط عىل  (2) اضغط عىل 

. ، ثم اضغط عىل  أو  مع  <On> (3) حدد

توضح الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق الرتدد 
املحدد. (يتم عرض تردد اإلشارة هذا باللون األمحر.)

مثال:

تظهر هذه الرسالة يف حالة عدم وجود إشارة دخل.
مثال:
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*Height adjustable Stand 


