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خزن يف القرص املضغوط بعناية الستيعاب االستخدام اآلمن والفعال.
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يرجى قراءة االحتياطات ودليل اإلعداد هذا ودليل املستخدم امل

الشاشة

PP200
 (DisplayPort) كابل إشارة رقمية
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شاشة LCD ملونة 
دليل اإلعداد   

سلك الطاقة

DD200DL
 (DVI dual link) كابل إشارة رقمية  

يشتمل قرص EIZO LCD Utility Disk على معلومات مفصلة.

PRECAUTIONS
(احتياطات)

EIZO LCD Utility Disk
EIZO LCD Utility Disk

DD200DL

PP200

DVI

DisplayPort

USB

AUDIO OUTPUT*1 USB كابل

1* منتج متوفر جتاريًا

كابل قابس صغير استريو1*

اتصال رقمي

اتصال رقمي

(DVI)

(DisplayPort)

أو

2560×1440.CEA-861 ومعيار VESA جيب أن تتطابق لوحة الرسومات مع معيار

Setup Guide
(دليل التثبيت)

حامل الكابل

Assembling the Stand

قاعدة احلامل
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مشكلة عدم وجود صورة   
يف حالة عدم عرض أي صورة على الشاشة حىت بعد تنفيذ  إجراء اإلصالح التايل، اتصل بوكيل EIZO احمللي.

السبب المحتمل والعالجمشاكل

ال توجد صورة

مؤشر التشغيل ال يضيء.

يضيء مؤشر التشغيل باللون األزرق.

يضيء مؤشر التشغيل باللون الربتقايل.

مؤشر التشغيل يومض باللون الربتقايل.

حتقق مما إذا كان سلك الطاقة متصًال بشكل صحيح.  •
قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.  •

اضغط على الزر     .  •
أوقف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي، مث أعد تشغيله مرة أخرى بعد مرور بضع دقائق.  •

توضح الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق الرتدد احملدد. 
حتقق ما إذا متت هتيئة جهاز الكمبيوتر ملوافقة متطلبات الدقة وتردد املسح العمودي اخلاص مثال:  •

بالشاشة.
أعد تشغيل الكمبيوتر.  •

اخرت اإلعداد املناسب باستخدام برامج األدوات املساعدة اخلاصة بلوحة الرسومات.  •
راجع دليل لوحة الرسومات للحصول على تفاصيل.

 “Gain” (التباين) و/أو “Contrast” (السطوع) و/أو “Brightness” قم بزيادة  •
(االكتساب) يف قائمة اإلعداد.

تظهر الّرسالة.

• مت توصيل اجلهاز باستخدام منفذ DisplayPort فهل يوجد به مشكلة. قم حبل 
وأوقف تشغيل الشاشة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. راجع دليل املستخدم املشكلة، 

Auto EcoView
لضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لسطوع البيئة.

EcoView Sense
املستشعر يف اجلهة االمامية من الشاشة يكتشف حركة شخص أمام الشاشة. عندما يبتعد شخص عن الشاشة، تتحول الشاشة إىل وضع توفري الطاقة تلقائياً وال يتم عرض الصور على الشاشة. لذلك، تقوم 

هذه الوظيفة بتقليل استهالك الطاقة. ميكن ضبط احلساسية والوقت الذي يتم فيه تفعيل وضع توفري الطاقة وفقاً لبيئة استخدام الشاشة وحركة املستخدم.

مستوى توفري الطاقة

جلهاز اخلرج الذي يستخدمه للتعرف على التفاصيل. 

تدوير الشاشة

قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام               .  •
حرك املاوس أو اضغط أي مفتاح على لوحة املفاتيح.  •
افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل.  •

عندما تكون وظيفة EcoView Sense يف ”On“ (التشغيل)، قد تقوم الشاشة بالتبديل إىل وضع   •
توفري الطاقة. اقرتب من الشاشة. إذا مل يتم عرض الشاشة، حرك املاوس أو اضغط أي مفتاح على 

لوحة املفاتيح.


