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مھم
یرجى قراءة االحتیاطات ودلیل اإلعداد ھذا ودلیل المستخدم الُمخزن في القرص المضغوط بعنایة الستیعاب االستخدام اآلمن والفعال.
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منتج متوفر تجارًیا
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HDMI كابل
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مشكلة عدم وجود صورة
في حالة عدم عرض أي صورة على الشاشة حتى بعد تنفیذ إجراء اإلصالح التالي، اتصل بالوكیل المحلي.

السبب المحتمل والعالجمشاكل

تظھر الّرسالة.

ال یضيء مؤشر الطاقة.

یضيء مؤشر الطاقة باللون األزرق.

یضيء مؤشر الطاقة باللون البرتقالي.

ال توجد صورة

مثال:

تحقق من توصیل كابل الطاقة بشكل صحیح.  •
أدر مفتاح الطاقة الرئیسي على وضع التشغیل.  •

قم بإیقاف تشغیل الطاقة الرئیسیة، ثم أعد تشغیلھا مرة أخرى بعد عدة دقائق.  •

قم بزیادة (السطوع) ”Brightness“ و/أو (التباین) ”Contrast“ و/أو   •
(االكتساب) ”Gain“  في قائمة اإلعداد.

توضح الرسالة أن اشارة الدخل ھي خارج النطاق المحدد.  •
تحقق ما إذا تمت تھیئة الكمبیوتر لتحقیق متطلبات نسبة الوضوح وتردد المسح   •

العمودي لشاشة.
أعد تشغیل الكمبیوتر.  •

•اختر اإلعداد المناسب باستخدام برامج األدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات. 
راجع دلیل لوحة الرسومات للحصول على تفاصیل.
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تحقق من توصیل كابل اإلشارة بشكل صحیح.  •
تحقق من تشغیل الجھاز الخارجي.  •

شغل الماوس أو لوحة المفاتیح.  •
قم بتحویل إشارة الدخل.  •

إذا تم توصیل جھاز خارجي، قم بتغییر اسلوب الخروج من وضع توفیر الطاقة.   •
اوقف التشغیل ومن ثم اضغط         على الشاشة لمدة خمس ثوان أو أكثر لتغییر 

اسلوب الخروج ومن ثم قم بالتشغیل مرة أخرى.
إذا تم توصیل الجھاز الخارجي بمنفذ HDMI، قم بتغییر اسلوب التوثیق.  •
وقف تشغیل الطاقة وتشغیلھا مرة أخرى في حالة الضغط باستمرار    .  

مستوى الصوت

Brightness (السطوع)


