
مھم
یرجى قراءة االحتیاطات ودلیل اإلعداد ھذا ودلیل المستخدم الُمخزن في القرص المضغوط بعنایة الستیعاب االستخدام اآلمن والفعال.
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شاشة LCD ملونة 
دلیل اإلعداد   

سلك الطاقة

سلك الطاقة

FD-C39
 (DVI) كابل إشارة رقمیة  

اتصال رقمي

اتصال رقمي

اتصال تناظري
(D-sub)

(DVI)
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 یشتمل قرص EIZO LCD Utility Disk ىلع
معلومات مفصلة.

براغي تثبیت

PRECAUTIONS
(احتیاطات)

Setup Guide
(دلیل التثبیت)

EIZO LCD Utility Disk

MD-C87
كابل إشارة تناظریة 

كابل قابس صغیر استریو

كابل قابس صغیر استریو

1280×1024
قم بتشغیل الشاشة، ثم جھاز الكمبیوتر.

DVI

D-Sub

DisplayPort

AUDIO OUTPUT

استخدم
أحد ھذه

الموصالت.

FD-C39

MD-C87

PP200
رايتخا
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مشكلة عدم وجود صورة   
في حالة عدم عرض أي صورة على الشاشة حتى بعد تنفیذ  إجراء اإلصالح التالي، اتصل بوكیل EIZO المحلي.

السبب المحتمل والعالجمشاكل

ال توجد صورة

مؤشر التشغیل ال یضيء.

مؤشر الطاقة یضئ باللون األبیض

یضيء مؤشر التشغیل باللون البرتقالي.

تظھر الّرسالة.

    

•قم بزیادة درجة ”Brightness“ (السطوع) و ”Contrast“ (التباین) و/أو 

 
 

 

  
   

 

•تحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح

•اللمس     .

”Gain“ (اكتساب اللون) من قا�ة اإلعدادات.

•قم بتبديل إشارة الدخل.

•قم بتشغيل املاوس أو لوحة املفاتيح.

•تحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر.

•وفًقا لنوع جهاز الكمبيوتر ولوحة الرسومات، ال يتم اكتشاف إشارة اإلدخال وال تستعيد 

  الشاشة حالتها من وضع توف§ الطاقة مرة أخرى. يف حالة عدم عرض الشاشة حتى بعد

  تحريك املاوس أو الضغط عىل أي مفتاح بلوحة املفاتيح، قم بتنفيذ اإلجراءات التالية.

  قد تتفاقم املشكلة.

     املس    إليقاف تشغيل الشاشة.

     أثناء ملس املفتاح املوجود أقىص اليسار، املس     ملدة تزيد عن ثانيت±.

     ستظهر قا�ة”Administrator Settings“ (إعدادات املسؤول).

     حدد ”Compatibility Mode“ (وضع التوافق).  

     حدد ”On“(تشغيل).  .

     حدد"Apply" (تطبيق)، ثم  دد     .

1   أعد تشغيل الكمبيوتر: .

تظهر هذه الرسالة عندما

تكون اإلشارة غ§ مدخلة

بشكل صحيح حتى وإن كانت

الشاشة تعمل بشكل صحيح.

مثال:

•قد تحدث هذه املشكلة يف حالة توصيل جهاز كمبيوتر عرب موصل مؤرش الطاقة يومض باللون الربتقايل.

 EIZO أجِر التوصيل بواسطة كبل اإلشارة املحدد من ِقبَل رشكة . DisplayPort
لها مرة أخرى. ، وأوقف تشغيل الشاشة، ثم شغِّ

•تحقق من تكوين الكمبيوتر للتوافق مع متطلبات الدقة وتردد املسح الرأيس 

 الخاص± بالشاشة.

•أعد تشغيل الكمبيوتر:

•اخرت اإلعداد املناسب باستخدام األدوات املساعدة الخاصة بلوحة الرسومات.

 ارجع إىل دليل لوحة الرسومات ملزيد من العلومات.
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