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توصيل 2
اإلشارة 1     2 USB

DVIDVI Mini DisplayPort
Thunderbolt

Mini DisplayPort
Thunderbolt

 DisplayPort DisplayPortHDMIHDMI

 – DisplayPort
DisplayPort

)PP200(
)الخيار(

 – DisplayPort
منفذ عرض صغير

)PM200(

 – HDMI
HDMI

)HH200HS( 
)الخيار(

– DVI
DVI

)FD-C39(

جهاز 
الكمبيوتر

USBUSB

1*

استخدام واحًدا من هذه الموصالت.

*1 عند فصل كبل DisplayPort، اضغط ألسفل 
على عالمة  بطرف الكبل مع سحبه للخارج.

1*

تأكد دوًما من توصيل هذا الكبل.

USB
)UU200SS(



الحامل    الطاقة    
يحافظ استخدام حامل الكابل خلف 

الركيزة على ترتيب جميع الكابالت 
بعناية.

ضبط    ال

344°

155 مم

35°

5°



الغطاء 5
لتفاصيل عن التثبيت ارجع إلى دليل مستخدم غطاء الشاشة )أخرج غطاء الشاشة من العلبة(.

ض   العر
مفتاح الطاقة 2  مفتاح الطاقة الرئيسي 1  

 معدل الدقة    

تشغيلإيقاف تشغيل

1200 × 1920



المعايرة الذاتية
يسمح لك بالقيام بالمعايرة من آن إلى أخر.

للمزيد من التفاصيل عن المعايرة الذاتية ارجع إلى دليل مستخدم الشاشة على القرص المضغوط.	 

ColorNavigator 6

 لالطالع على إرشادات التشغيل، راجع »Quick Reference« )المرجع السريع( ودليل مستخدم ColorNavigator )المخزن على القرص المضغوط(.	 

30 تقريًبا
أوقف المستشعر في هذا الموضع.



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

األسباب المحتملة واإلصالحالمشكلة
تحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح.	 مؤشر الطاقة ال يضئ.عدم وجود صورة

ل مفتاح الطاقة الرئيسي بالناحية الخلفية من الشاشة.	  شغِّ
 	. المس 
أوقف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي، ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق.	 

زيادة »Brightness« )السطوع( أو/و »Gain« )اكتساب اللون( في قائمة اإلعدادات.	 مؤشر الطاقة يضئ باللون األبيض.
.	 مؤشر الطاقة يضئ باللون البرتقالي. قم بتبديل إشارة الدخل مع 

قم بتشغيل الماوس أو لوحة المفاتيح.	 
تحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر.	 

قد تحدث هذه المشكلة في حالة توصيل جهاز كمبيوتر عبر موصل DisplayPort. أجِر التوصيل 	 يومض مؤشر التشغيل باللون البرتقالي واألبيض.
لها مرة أخرى. بواسطة كبل اإلشارة المحدد من ِقَبل شركة EIZO، وأوقف تشغيل الشاشة، ثم شغِّ

تظهر هذه الرسالة في حالة عدم وجود إشارة دخل.تظهر الرسالة.
مثال:

قد تظهر الرسالة المبينة على اليمين، ألن بعض أجهزة الكمبيوتر ال تقوم بإخراج اإلشارة بعد تشغيل 	 
الطاقة فوًرا.

تحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر.	 
تحقق من توصيل كبل اإلشارة بشكل صحيح.	 
 	. قم بتبديل إشارة الدخل مع 

توضح الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق التردد المحدد.	 مثال:
تحقق من تكوين الكمبيوتر للتوافق مع متطلبات الدقة وتردد المسح الرأسي الخاصين بالشاشة.	 
أعد تشغيل الكمبيوتر:	 
اختر اإلعداد المناسب باستخدام األداة المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات. ارجع إلى دليل مستخدم 	 

لوحة الرسومات لمزيد من التفاصيل.
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