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 حقوق الطبع والنشر

 مصرح غیر جمیع الحقوق محفوظة. .BenQ Corporationم محفوظة لشركة  2015لعام © حقوق الطبع والنشر 
 أي إلي ترجمتھ أو المعلومات، استرداد أنظمة أحد في تخزینھا أو الوثیقة، ھذه أجزاء من أیاً  نسخ أو إرسال أو عرض بإعادة

 وسیلة بأي أو یدویة، أو كیمیائیة بصریة، مغناطیسیة، میكانیكیة، إلكترونیة، وسیلة بأي أو شكل أي في كمبیوتر لغة أو لغة
 .الشركة قبل من مسبق كتابي إذن علي الحصول بدون أخرى،

 إلغاء المسئولیة

 وتخلي الوثیقة، ھذه بمحتویات یتعلق فیما ضمنیة أو صریحة كانت سواء نوع أي من ضمانات أي BenQ شركة تقدم ال
 إجراء في بالحق لنفسھا تحتفظ BenQ شركة أن كما .معین لغرض والمالئمة بالتسویق خاصة ضمانات أي عن مسئولیتھا
 .التغییرات أو التعدیالت بھذه شخص أي بإخطار جانبھا من التزام أي دون محتویات على آلخر حین من التغییرات

 تعلیمات السالمة الخاصة بالطاقة

 

 الرجاء إتباع تعلیمات اآلمان التالیة لمستوى أداء أفضل وعمر افتراضي أطول لجھاز العرض خاصتك

 عن مصدر التیار الكھربائي المتردد. تعمل فیشة التیار الكھربائي المتردد على عزل الجھاز •

لذا یجب تثبیت مأخذ الفیشة بالقرب من الجھاز  یعمل كبل الكھرباء كجھاز لفصل الطاقة لألجھزة التي توصل باستخدام فیشة. •
 في مكان یسھل الوصول إلیھ.

 المتوافر، الطاقة نوع من كداً متأ تكن لم إذا  یجب تشغیل ھذا المنتج باستخدام نوع الطاقة المبین في الملصق التوضیحي. •
 .المحلیة الطاقة شركة أو منھ اشتریت الذي الموزع استشر

 .2رقم 0.75جیجا، یجب استخدام  3جیجا أو  0، أو H05VV-Fأو  H03VV-Fسلك طاقة معتمد أكبر من أو یساوي  •

 العنایة بالمنتج وتنظیفھ

قم  التیار الكھربائي المتردد الموجود بالحائط قبل التنظیف.قم دائماً بفصل فیشة جھاز العرض خاصتك من مأخذ  التنظیف. •
تجنب استخدام  بقطعة من القماش الناعم الخالي من األنسجة الوبریة. LCD بتنظیف سطح جھاز العرض بالبلورات المائیة

 أي مواد سائلة أو مذیبات متطایرة أو منظفات األسطح الزجاجیة.

لذا، ال یجوز إغالقھا أو  زء الخلفي والجزء العلوي من جھاز العرض خاصة بالتھویة.إن الفتحات والمنافذ الموجودة بالج •
 كما اإلشعاع، أو الطاقة مصادر من مصدر أي فوق أو من بالقرب خاصتك العرض جھاز وضع یجوز ال تغطیتھا إطالقاً.

 .المناسبة التھویة توفیر حالة في إال الغرض لھذا معد مكان أي في وضعھ یجوز ال

 ال تقم إطالقاً بإدخال أي جسم داخل ھذا المنتج أو تسكب أیاً من أنواع السوائل داخلھ. •
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 تحذیرات واحتیاطات السالمة

عدم االستخدام المالئم سیؤدي إلى  قد یتم إبطال الضمان إذا لم یتم اتباع أي من التعلیمات الواردة في دلیل المستخدم ھذا. •
 مان ھذه أیضاً على الملحقات األصلیة.قد تنطبق تعلیمات األ إبطال الضمان.

 أو/و أجزاء برامج، وجود نتیجة) النظام وفشل البیانات فقد مثل (مشاكل ظھرت إذا الوحیدة المسؤولیة المستخدم یتحمل •
 .أصلیة غیر ملحقات

 اإللكترونیة الصدمات مثل ممكنة مخاطر حدوث لتجنب الجھاز مع فقط) الطاقة كابل مثل (األصلیة الملحقات استخدام برجاء •
 .والحرائق

 بالنسبة .مستقرة حالة إلى للوصول للنظام) BenQ لـ القیاسي االختبار حالة ظل في (دقیقة 30 حوالي األمر یستغرق •
 .الشاشة تشغیل بعد دقیقة 30 لمدة االنتظار الرجاء صورة، تحسین أو مھم لون تحدید على تشتمل التي لألعمال

 لتمدید مستقر عرض على والحفاظ العین، توتر لتخفیف طویلة لفترة لالستخدام منخفض سطوع على الشاشة بضبط یوصى •
 ضبط اإلضاءة الخلفیة انظر.الشاشة حول اإلضاءة حالة حسب الشاشة سطوع ضبط دائماً  علیك یتعین .الشاشة عمر فترة

 .المعلومات من مزید على للحصول 37 بالصفحة رقم

 الخدمة

 غیره أو جداً  عالي كھربائي لجھد یعرضك قد إزالتھا أو األغطیة فتح ألن نظراً  بنفسك، المنتج ھذا إصالح أو صیانة تحاول ال
 غیر بشكل تناولھ أو المنتج كسقوط أخرى حوادث أي وقوع أو أعاله مبین ھو كما المنتج استخدام سوء حالة في .المخاطر من

 .المنتج وخدمة لصیانة المؤھل الخدمة بفني اتصل صحیح،
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BenQ ecoFACTS 
BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of 
its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate 
vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting 
international regulatory requirement and standards pertaining to environmental 
management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to 
incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, 
packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label 
lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers 
make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at 
http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and 
achievements. 

 
 

http://csr.benq.com/
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 بدء التشغیل
المحلي فإذا كانت مفقودة أو تالفة، الرجاء االتصال بالوكیل  عند فتح العبوة وإخراج محتویاتھا تأكد من وجود العناصر التالیة.

 الذي اشتریت منھ المنتج على الفور.

 BenQ LCDشاشة عرض بالبلورات المائیة 

 

 حامل الشاشة

 

 قاعدة الشاشة

 

 دلیل بدء التشغیل السریع

 

CD-ROM 

 
 كابل الكھرباء

(قد تختلف الصورة عن المنتج المورد للمنطقة التي 
 تقطنھا)

 

 DVI-DL كابل الفیدیو:

 



 

 7 بدء التشغیل
 

 mini DPإلى  DP الفیدیو:كابل 

 

 HDMI كابل الفیدیو:
 (ملحق اختیاري)

 

 USBكابل 

 

 OSDأداة التحكم في 

 

 خطاف التظلیل

 
 

 

یمكن أن تخضع  غیر للكابالت بالنسبة. منطقتك في المزود والمنتج الفعلیة المحتویات عن ھنا المعروضة المتوفرة والصور الملحقات تختلف قد •
 .منفصل بشكل شرائھا یمكنك منتجك، مع المرفقة العبوة للتغییر بدون إخطار مسبق.محتویات 

 التغلیف اإلسفنجي الموجود مناسب لحمایة الشاشة أثناء النقل. احتفظ بالصندوق والتغلیف لالستخدام فیما بعد عند الحاجة إلى نقل الشاشة. •

 

 األطفال الصغار.احفظ دائماً المنتج والملحقات بعیداً عن متناول 
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 التعرف على جھاز العرض خاصتك
 منطقتك.التوضیحات المضمنة في ھذا المستند للرجوع إلیھا فقط وقد تظھر مختلفة عن مظھر المنتج المقدم إلى 

 منظر أمامي
 SW24سلسلة 

 

 SW27سلسلة 

 
 أزرار التحكم 1.
 زر الطاقة 2.

 

 

 المنظر الخلفي

 

 قابس إدخال طاقة التیار المتردد 3.

 OSDمقبس أداة التحكم في  4.

 قابس المیكروفون 5.

 DVI-Dمقبس  6.

 فتحة التعامل مع الكابل 7.

 HDMIمقبس  8.

 DisplayPortمقبس  9.
(دفق ألعلى؛ االتصال  USBمنفذ  10.

 بالكمبیوتر)
 Kensingtonفتحة قفل  11.
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 المقبض 12.

 خطاف (لتركیب خطاف التظلیل) 13.

(دفق ألسفل؛ االتصال USB  2 xمنفذ  14.
 )USBبأجھزة 

 SDمنفذ بطاقة  15.

 VESAزر تحریر حامل  16.

 

 

 المخطط العلوي قد یختلف حسب المودیل. •

 المنتج المورد للمنطقة التي تقطنھ.قد تختلف الصورة عن  •
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 التوصیالت
 بالنسبة للكابالت غیر المرفقة مع منتجك، یمكنك شرائھا بشكل منفصل. توضیحات االتصال التالیة ھي لغرض المرجعیة فقط.

 .15 - 13 لالطالع على طرق االتصال بالتفصیل، انظر صفحة

 

 

 جھاز قیاس شدة اللون

 الطرفیة USBأجھزة 

 SDبطاقة 

أداة التحكم في 
OSD 

 سماعات الرأس

 كمبیوتر/حاسب دفتري
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 كیفیة تجمیع معدات الشاشة

 

  الكمبیوتر على وضع التشغیل فالبد من إیقاف تشغیلھ قبل متابعة العمل.إذا كان جھاز  •
 ال تقم بتوصیل أو تشغیل جھاز العرض لحین صدور تعلیمات ترشدك للقیام بذلك.

 قد تختلف مقابس اإلدخال واإلخراج المتوفرة حسب المودیل الذي تم شراؤه. الشروحات التالیة ھي لغرض المرجعیة فقط. •

 

 اعدة جھاز العرض.ركیب ق .1
 
 

 

 

مع مراعاة أن وضع سطح الشاشة على أي شيء كالماوس أو الدباسة سیؤدي  یرجى توخ الحذر تالشیاً إللحاق أي ضرر أو تلف بجھاز العرض.
العرض على جانبیھ كما یؤدي جر أو تحریك جھاز  إلى كسر زجاج أو ركیزة شاشة العرض بالبلورات المائیة مما یؤدي بدوره إلى إلغاء الضمان.

 على مكتبك إلى خدش أو إتالف األجزاء الجانبیة لجھاز العرض وإلحاق الضرر بأزرار التحكم.
 

قم بحمایة الشاشة من خالل تنظیف المنطقة المفتوحة المسطحة على 
مكتبك ووضع قطعة ناعمة مثل حقیبة تعبئة الشاشة على المكتب 

 المخصصة للحشو.

 نظیف ومستو ومبطن. ضع وجھ الشاشة على سطح

 

) الشاشة مع الحامل ذراع وموازنة بضبط قم  حتى معاً  ادفعھما ثم ،(
) بإحكام تثبیتھما ویتم مكانھما في یدخال ). 

 

تأكد من  قم بضبط وموازنة قابس قاعدة الحامل مع نھایة ذراع الحامل.
 محاذاة السھم الموجود بنھایة حامل الشاشة بقاعدة الشاشة.
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القاعدة في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى ال تتمكن من االستمرار  أدر
 أكثر من ذلك.

 

 ) واحكم ربط القالووظ كما ھو موضح ارفع غطاء القالووظ (

 ثم ادفع الغطاء مرة أخرى. ).(

 ضع الحامل والقاعدة بحرص.

 

حاول الحامل والقاعدة للخارج مرة ثانیة برفق للتأكد من توصیلھما 
 وتثبیتھما بشكل صحیح.

رفع جھاز العرض بعنایة، واقلبھ وضعھ في وضع قائم على حاملھ على 
 سطح مستو.

 

 

 

لنقل الشاشة، یتعین علیك مسك المقبض وأسفل قاعدة الحامل في نفس الوقت 
 كما ھو موضح في الشكل.
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بالصفحة  ضبط ارتفاع الشاشة انظر قد ترید ضبط ارتفاع حامل الشاشة. 
 .المعلومات من مزید على للحصول 19 رقم

 

 

 

ینبغي وضع جھاز العرض وضبط زاویة الشاشة لتقلیل االنعكاسات غیر 
 المرغوب فیھا الناتجة عن مصادر الضوء األخرى ألقصى درجة ممكنة.

 

 

 بتوصیل كابل فیدیو الكمبیوتر.قم  .2
 DL-DVIلتوصیل كابل 

(الموجودة بالنھایة بدون المرشح)  DVI-DLقم بتوصیل وصلة كابل 
قم بتوصیل النھایة األخرى من الكابل (الموجودة  بمقبس فیدیو الشاشة.

 بالنھایة مع المرشح) بمقبس فیدیو الكمبیوتر.

التوصیالت من التلف أثناء قم بتضییق كل اللوالب اإلصبعیة لمنع 
 االستخدام.

 

 IHDMلتوصیل كابل 
قم  الموجود بالشاشة. HDMIبمنفذ  HDMIقم بتوصیل وصلة كابل 

 بجھاز إخراج رقمي. HDMIبتوصیل الطرف اآلخر من الكابل بمنفذ 

 أو
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 DPلتوصیل كابل 
 وصلة بتوصیل قم بمقبس فیدیو الشاشة. DPقم بتوصیل وصلة كابل 

 .الشاشة فیدیو بمقبس DP كابل

 

 

قد تختلف كابالت الفیدیو المضمنة في حزمتك وتوضیحات المقبس الموجودة 
 على الیمین بناًء على المنتج المتوفر في منطقتك.

 

 أو

 

 بجھاز العرض. OSDتوصیل أداة التحكم في  .3
المصغر (خاص باتصال  USBبمنفذ  OSDقم بتوصیل أداة التحكم في 

 ) على الجزء الخلفي من الشاشة.OSDالتحكم في أداة 

 

 بشكل صحیح على قاعدة الشاشة الخاصة بك. OSDوضع مراقب 

أداة التحكم في  انظر ،OSD في التحكم أداة حول المعلومات من لمزید
OSD 33 بالصفحة رقم. 

 

 قم بتوصیل سماعات الرأس. .4
یمكنك توصیل سماعات الرأس بقابس سماعة الرأس الموجود في الجانب 

 األیسر من الشاشة.
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 .USBقم بتوصیل أجھزة  .5
 USBمنفذ بین الكمبیوتر والشاشة (بواسطة  USBقم بتوصیل كابل 

للدفق األعلى  USBیقوم منفذ  للدفق األعلى الموجود بالجزء الخلفي).
 المتصلة بالشاشة. USBبنقل البیانات بین الكمبیوتر وأجھزة 

 

(دفق ألسفل) الموجودة  USBمن خالل منافذ  USBقم بتوصیل أجھزة 
زة للدفق األسفل ھذه بنقل البیانات بین أجھ USBتقوم منافذ  على الشاشة.

USB .المتصلة ومنفذ الدفق األعلى 

 انظر الشاشة الموجودة على الیمین.

 

 قم بتوصیل بطاقة الذاكرة. .6
باتباع االتجاه الموضح على البطاقة  MSأو  MMCأو  SDأدخل بطاقة 

 لتبدیل الملفات.
 

 

 

 تنسیقات بطاقات الذاكرة المدعمة ھي كما یلي:
SDXC / SDHC / SD - 

MMC - 
Memory Stick Pro / Memory Stick - 

MS-Pro Duo / MS Duo - 
 

 

 توصیل كبل الطاقة بجھاز العرض. .7
 قم بتوصیل أحد طرفي كبل الطاقة بقابس الطاقة المحدد بكلمة 

ال تقم بتوصیل الطرف األخر بمأخذ  بالجزء الخلفي من جھاز العرض.
 التیار الكھربائي اآلن.
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 قم بتنظیم الكابالت. .8

 

 توصیل جھاز العرض بالطاقة والتشغیل. .9
قم بتوصیل الطرف اآلخر من كبل الطاقة بأحد مآخذ التیار الكھربائي وقم 

 بتشغیلھ.

 

 

 قد تختلف الصورة عن المنتج المورد للمنطقة التي تقطنھ.
 

 

  فم بتشغیل الشاشة بالضغط على زر الطاقة الموجود على الشاشة.

تحقیق أقصى  الكمبیوتر أیضاً، واتبع التعلیمات الموضحة فيقم بتشغیل 
لتثبیت برنامج  27 بالصفحة رقم BenQاستفادة من جھاز عرض 

 الشاشة.

 

 

لتمدید عمر الخدمة الخاص بالمنتج، نوصي باستخدام وظیفة إدارة الطاقة 
 وتر.الخاصة بالكمبی
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 كیفیة فصل الحامل والقاعدة
 تجھیز جھاز العرض والمنطقة. .1

قم بإیقاف  قم بإیقاف تشغیل جھاز العرض والطاقة قبل فصل كبل الطاقة.
 تشغیل جھاز الكمبیوتر قبل فصل كبل إشارة جھاز العرض.

قم بحمایة جھاز العرض وشاشتھ بتنظیف مساحة خالیة على مكتبك 
كالفوطة، على المكتب لیكون بمثابة بطانة، قبل وضع ووضع شيء ناعم، 

 وجھ الشاشة ألسفل على سطح نظیف ومبطن.

 

 

مع مراعاة  یرجى توخ الحذر تالشیاً إللحاق أي ضرر أو تلف بجھاز العرض.
أن وضع سطح الشاشة على أي شيء كالماوس أو الدباسة سیؤدي إلى كسر 

المائیة مما یؤدي بدوره إلى إلغاء زجاج أو ركیزة شاشة العرض بالبلورات 
كما یؤدي جر أو تحریك جھاز العرض على جانبیھ على مكتبك إلى  الضمان.

خدش أو إتالف األجزاء الجانبیة لجھاز العرض وإلحاق الضرر بأزرار 
  التحكم.

 

 

 أزل قاعدة الشاشة. .2

 ) واحكم ربط القالووظ كما ھو موضح ارفع غطاء القالووظ (

).( 

 

أدر القاعدة في اتجاه عقارب الساعة حتى ال تتمكن من االستمرار أكثر 
 من ذلك.

 

 ثم افصل القاعدة عن الحامل.
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 إزالة حامل الشاشة. .3

)وھو VESA حامل تحریر زر على باستمرار الضغط أثناء ) ، 

).و ( الشاشة عن الحامل افصل   
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 تثبیت غطاء التظلیل (خطوة اختیاریة)

 

 لمنع الوھج أو االنعكاسات غیر المرغوب فیھا لمصادر الضوء األخرى على شاشتك، یمكنك تثبیت غطاء التظلیل. •

 یرجى توخ الحذر تالشیاً إللحاق الضرر بغطاء التظلیل أو الشاشة. وأعلم بأن جمیع قطع غطاء التظلیل مصممة بشكل جید ویمكن تثبیتھا على •
 ب استخدام القوة المفرطة عند تثبیت غطاء التظلیل لتجنب األضرار المحتملة.الشاشة الخاصة بك بشكل صحیح. تجن

 

 اإلعداد لتثبیت غطاء التظلیل. .1

 ضع الشاشة في وضع مستقیم على الحامل الخاص بھا فوق سطح مستو.
 تأكد من استدارة الشاشة إلى الوضع األفقي.

إلكمال التركیب  قطع مختلفة. اتبع التعلیمات 5یتكون غطاء التظلیل من 
 بعنایة.

 

 تثبیت الجزء األیمن من غطاء التظلیل. .2

 

 اإلرفاق على الجانب األیسر من الشاشة. .3
على الغطاء بالشریط الكائن  Lقم بمحاذاة الشریط الذي على شكل حرف 

 على الجانب األیسر للشاشة، واضغط ألسفل من أجل إحكام تثبیت الغطاء.

 

الكائن داخل الغطاء مع الفیلكرو الكائن على الجزء العلوي حاذ الفیلكرو 
 من الشاشة.
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 تثبیت الجزء األیسر من غطاء التظلیل. .4

 

 اإلرفاق على الجانب األیمن من الشاشة. .5
على الغطاء بالشریط الكائن على  Lحاذ الشریط الذي على شكل حرف 

 إحكام تثبیت الغطاء.الجانب األیمن للشاشة، واضغط ألسفل من أجل 

 

حاذ الفیلكرو الكائن داخل الغطاء مع الفیلكرو الكائن على الجزء العلوي 
 من الشاشة.

 

 .تثبیت القطعة  .6
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إذا كنت تنوي معایرة ألوان الشاشة من خالل مقیاس  .7
ألسفل بحیث یمكن تثبیت   األلوان، حرك القطعة

 .مقیاس األلوان

 

 

التعلیمات الخاصة بمقیاس األلوان الذي قمت بشرائھ واستخدم اتبع كتیبات 
 البرنامج المزود إلتمام عملیة التثبیت والمعایرة.
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 ضبط ارتفاع الشاشة
لضبط ارتفاع الشاشة، امسك كل من الجانبین األیسر واألیمن من  .1

الشاشة لتخفیض الشاشة أو ارفعھ ألعلى وصوالً إلى االرتفاع 
 المطلوب.

 
في الشاشة یكون الحامل قابل للضبط مما یساعد على مواكبة ارتفاع  .2

حرك العالمة على المقیاس لضبط  الشاشة بالطریقة التي تفضلھا.
 ارتفاع الشاشة.

 
 

 

تجنب وضع یدیك على الجزء العلوي من الحامل القابل لتعدیل ارتفاعھ أو بأسفل  •
 الشاشة أو تنزیلھا قد یسبب أضراراً شخصیة.الشاشة، حیث أن الحمل رفع 

 احرص على بقاء األطفال بعیداً عن الشاشة أثناء تنفیذ ھذه العملیة.

   
إذا تم تدویر الشاشة إلى الوضع الرأسي وضبط االرتفاع حسب الطلب، یتعین علیك مالحظة أن الشاشة العریضة  •

 ارتفاع ممكن. سوف تحافظ على ارتفاع الشاشة حتى ال یصل إلى أقل
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 ضبط زاویة المشاھدة
ارجع إلى مواصفات المنتج  یمكنك وضع الشاشة بالزاویة المطلوبة مع وظائف انحناء وتدویر وضبط ارتفاع الشاشة.

 للحصول على التفاصیل.

 تعدیل زاویة الشاشة

یساعد المقیاس أعلى العمود على الحفاظ  قم بإمالة الشاشة قلیال.
 المیل المفضلة.على تتبع زاویة 

 
 

 

 دوران الشاشة

 قم بتشغیل جھاز العرض إلى الیسار أو الیمین كما ترید.
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 تثبیت الشاشة لعرض الصورة رأسیاً 
 ارتكاز شاشة العرض. .1

 درجة. 90قبل تدویر الشاشة متخذاً اتجاه عرض رأسي، یجب تدویر الشاشة 

 Portrait حدد من القائمة المنبثقة. "دقة الشاشة" Screen resolutionانقر بزر الماوس األیمن فوق سطح المكتب وحدد 
 .اإلعداد بتطبیق وقم ،"االتجاه" Orientation في" مودي"

 

 

 التعلیمات مستند إلى ارجع حسب نظام التشغیل الموجود على جھاز الكمبیوتر الخاص بك، یتعین اتباع إجراءات مختلفة لضبط اتجاه دقة الشاشة.
 .التفاصیل على للحصول لدیك التشغیل بنظام الخاص

 

 على المحور. OSDقم بتدویر قائمة  .2
 .OSDبمجرد تدویر الشاشة، تحتاج أیضاً إلى تدویر قائمة 

 مع الشاشة. OSDتدور قائمة  ."تشغیل" On حدد ."تدویر على المحور تلقائي" Auto Pivotو  "لنظام" Systemانتقل إلى 

 

 الشاشة إلى أقصى حد وأملھا.مد  .3
ارفع جھاز العرض برفق إلى األعلى ومن ثم قم بتوسیعھ إلى أقصى 

 .الشاشة بإمالة قم ثم وضع امتداد.

 

 

یجب مد الشاشة رأسًیا للسماح للشاشة باإلدارة من الوضع العرضي إلى 
 الوضع الطولي.

 

 
 

 

 الساعة.درجة في اتجاه عقارب  90أدر الشاشة بزاویة  .4

 

 

بسطح قاعدة  LCDلتفادي ارتطام حافة شاشة العرض بالبلورات المائیة 
 الشاشة عند إدارتھا، قم بإمالة الشاشة إلى أعلى مكان قبل أن تبدأ في اإلدارة.

یجب أیضاً التأكد من عدم وجود عوائق حول الشاشة ومن وجود مساحة كافیة 
 للكابالت.
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ضبط  انظر زاویة المشاھدة المطلوبة.اضبط الشاشة إلى  .5
 .تالمعلوما من للمزید 23 بالصفحة رقم زاویة المشاھدة
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 استخدام طقم تثبیت الشاشة على الحائط.
ملم، مما یسمح بتركیب رف تثبیت على  100قیاسي  VESAعلى حامل تثبیت  LCDیحتوي الجزء الخلفي من شاشة 

 في تركیب طقم تثبیت الشاشة على الحائط.ُیرجى قراءة االحتیاطات بعنایة قبل الشروع  الحائط.

 االحتیاطات
 قم بتركیب الشاشة وطقم تثبیت الشاشة على حائط ذي سطح مستو. •

 تأكد من أن المواد المصنوع منھا الحائط ثابتة لتتحمل ثقل الشاشة. •

 .LCDقم بإیقاف تشغیل الشاشة وبفصل التیار الكھربي قبل فصل الكابالت من شاشة  •

 الشاشة. إزالة حامل .1
افصل حامل  ضع وجھ الشاشة ألسفل على سطح نظیف ومبطن جیًدا.

 بالصفحة رقم كیفیة فصل الحامل والقاعدةالشاشة كما ھو موضح في 
17. 

 

 قم بإزالة المسامیر القالووظ من على الغطاء الخلفي. .2
 استخدم مفك صلیبة لفك المسامیر القالووظ من على الغطاء الخلفي.

 مسامیرال فقدان لتجنب مغناطیسیة رأس ذي مفك باستخدام ُینصح
 .القالووظ

 

 

في حالة الرغبة في استخدام الشاشة بالقاعدة الخاصة بھا في المستقبل، ُیرجى 
االحتفاظ بقاعدة الشاشة وحامل الشاشة والمسامیر القالووظ في مكان آمن 

 الستخدامھا عند الحاجة.
 

 

اتبع أدلة التعلیمات الخاصة برف التثبیت على الحائط  .3
 بشرائھ إلكمال التركیب.الذي قمت 
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 BenQتحقیق أقصى استفادة من جھاز عرض 
 BenQ LCDینبغي علیك تثبیت برنامج تشغیل  الجدیدة المسطحة، BenQ LCDلتحقیق أقصى استفادة من شاشة 

 .BenQ LCDالمخصص المتوفر على القرص المضغوط لجھاز عرض 

العملیة التي یتعین علیك اتباعھا لتثبیت  BenQ LCDسوف تحدد الظروف التي یتم فیھا توصیل وتثبیت جھاز عرض 
 Microsoftر تستخدمھ من نظام ترتبط ھذه الظروف بأي إصدا بنجاح. BenQ LCDبرنامج تشغیل جھاز عرض 

Windows  وما إذا كنت تقوم بتوصیل جھاز العرض وتثبیت البرامج على كمبیوتر جدید (دون استخدام برنامج تشغیل
جھاز عرض موجود)، أو ما إذا كنت تقوم بترقیة تثبیت موجود (والذي یشتمل بالفعل على برنامج تشغیل جھاز عرض 

 موجود) مع جھاز عرض أحدث.

ي كلتا الحالتین مع ذلك، فإنھ في المرة التالیة لتشغیل الكمبیوتر (بعد توصیل جھاز العرض بالكمبیوتر)، سوف یتعرف نظام ف
Windows  تلقائیاً على الجھاز الجدید (أو المختلف)، وسیبدأ تشغیل معالجFound New Hardware Wizard 

 ."معالج العثور على أجھزة جدیدة"

"قرص  Have Diskعند ھذه النقطة، انقر فوق زر  الج حتى یطلب منك تحدید طراز جھاز العرض.اتبع إرشادات المع
لمزید من التفاصیل  ثم حدد طراز جھاز العرض المناسب. BenQ LCD، وأدرج القرص المضغوط لجھاز عرض خاص"

 لى:واإلرشادات التي تتم خطوة بخطوة لترقیة تلقائیة (جدیدة) أو تثبیت (موجود)، ارجع إ

 .28 رقم بالصفحة كیفیة تثبیت جھاز العرض على كمبیوتر جدید •

 .29 رقم بالصفحة كیفیة ترقیة جھاز العرض على كمبیوتر موجود •

 

، یجب أن یتم تسجیل دخول بصفتك المسئول أو Windowsإذا احتجت إلى "اسم المستخدم" و"كلمة المرور" لتسجیل الدخول على كمبیوتر  •
عالوة على ذلك، في حالة اتصال جھاز الكمبیوتر بشبكة بھا  كعضو في مجموعة المسئولین من أجل تثبیت برنامج تشغیل جھاز العرض.

 فقد تمنعك إعدادات نھج الشبكة من تثبیت البرنامج على جھاز الكمبیوتر الخاص بك.متطلبات وصول األمان، 

 للتحقق من اسم المودیل الذي تم شراؤه، ارجع إلى ملصق المواصفات الموجود على الجزء الخلفي من الشاشة. •
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 كیفیة تثبیت جھاز العرض على كمبیوتر جدید
على كمبیوتر  BenQ LCDلتحدید وتثبیت برنامج تشغیل جھاز عرض  توضح ھذه اإلرشادات بالتفصیل اإلجراء الالزم

وُتعتبر ھذه اإلرشادات مناسبة فقط لكمبیوتر لم  جدید لم یتم تثبیت أي برنامج من برامج تشغیل جھاز العرض علیھ من قبل.
 أول جھاز عرض یتم توصیلھ بھ. BenQ LCDیتم استخدامھ من قبل، والذي ُیعتبر جھاز عرض 

 

إلى كمبیوتر موجود یتم بالفعل توصیل جھاز عرض آخر بھ (ومثبت علیھ برنامج تشغیل جھاز  BenQ LCDالة إضافة جھاز عرض في ح
 .فیة ترقیة جھاز العرض على كمبیوتر موجودكی یتعین علیك اتباع التعلیمات الخاصة بـ العرض)، ینبغي علیك أال تتبع ھذه اإلرشادات.

 

 .11 بالصفحة رقم كیفیة تجمیع معدات الشاشة في الموجودة اإلرشادات اتبع .1
 ، سیقوم تلقائیاً باكتشاف جھاز العرض الجدید ویبدأ تشغیل Windowsأ تشغیل نظام وعندما یبد

Found New Hardware Wizard "اتبع رسائل المطالبة حتى یتم عرض الخیار  ."معالج العثور على أجھزة جدیدة
Install Hardware Device Drivers "تثبیت برامج تشغیل األجھزة". 

 داخل الحاسب اآللي. BenQوانة شاشة الكریستال السائلة أدرج محرك أقراص اسط .2
، "البحث عن برنامج تشغیل مناسب للجھاز" Search for a suitable driver for my device حدد خیار .3

 ."التالي" Nextوانقر فوق 
 ."التالي" Nextحدد الخیار الخاص بمحركات األقراص المضغوطة (وقم بإلغاء تحدید الخیارات األخرى) ثم انقر فوق  .4
 ."التالي" Nextانظر للتأكد من أن المعالج قد اختار االسم الصحیح لجھاز العرض، وانقر فوق  .5
 ."إنھاء" Finishانقر فوق  .6
 أعد تشغیل الكمبیوتر. .7

 

 ى ملفات محرك األقراص المناسبة الخاصة بالمودیل الذي تم شراؤه، ارجع إلى الجدول التالي.للعثور عل

 

 المودیالت المناسبة ملفات محرك األقراص

SW2401 SW2401PT 

SW2700 SW2700PT 
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 كیفیة ترقیة جھاز العرض على كمبیوتر موجود
توضح ھذه اإلرشادات بالتفصیل اإلجراء الالزم لتحدیث برنامج تشغیل جھاز العرض الموجود یدویاً على الكمبیوتر الذي 

و  Windows 8.1و Mac OSیتم االختبار حالیاً لیكون متوافقاً مع نظام التشغیل  .Microsoft Windowsیعمل بنظام 
Windows 8 وWindows 7. 

 

، إال أنھ في وقت Windowsللطراز الخاص بك بشكل مثالي مع إصدارات أخرى من نظام  BenQ LCDجھاز عرض قد یعمل برنامج تشغیل 
، وعلى ذلك ال یمكنھا أن Windowsبأي اختبار لبرنامج التشغیل ھذا على اإلصدارات األخرى من  BenQكتابة ھذه الوثیقة، لم تقم شركة 
 تضمن عملھ على ھذه األنظمة.

) على القرص المضغوط لجھاز .infثبیت برنامج تشغیل جھاز العرض على تحدید ملف معلومات مناسب (تنطوي عملیة ت
بتثبیت ملفات برنامج  Windowsلطراز جھاز العرض المحدد الذي قمت بتوصیلھ، والسماح لنظام  BenQ LCDعرض 

على  Windowsإذ یشتمل نظام  .وما علیك سوى توجیھھ في االتجاه الصحیح التشغیل المناسب من القرص المضغوط.
Upgrade Device Driver Wizard  (معالج ترقیة برنامج تشغیل الجھاز) الذي یقوم بأتمتة المھمة ویرشدك خالل

  عملیة تحدید الملف والتثبیت.

 ارجع إلى:

 .30 بالصفحة رقم Windows 8) 8.1كیف تقوم بالتثبیت على أنظمة ( •

 .31 بالصفحة رقم Windows 7كیف تقوم بالتثبیت على أنظمة  •
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 Windows 8) 8.1كیف تقوم بالتثبیت على أنظمة (
 ."خصائص العرض" Display Propertiesفتح  .1

 شریط لعرض المفاتیح لوحة على Windows + C األزرار على اضغط أو الشاشة من األیمن السفلي الجانب إلى المؤشر حرك
Charm "إلى انتقل ."رمز Settings "إعدادات"، Control Panel "لوحة التحكم"، Devices and Printers 

 .القائمة من الشاشة فوق األیمن الماوس بزر وانقر "األجھزة والطابعات"

، "العرض" Display، "تشخیص" Personalizeبشكل بدیل، انقر بزر الماوس األیمن فوق سطح المكتب وحدد 
Devices and Printers "وانقر بزر الماوس األیمن فوق اسم الشاشة من القائمة."األجھزة والطابعات ، 

 من القائمة. "خصائص" Propertiesحدد  .2
 ."األجھزة" Hardwareانقر فوق عالمة التبویب  .3
 ."خصائص" Properties، ثم الزر العامة" PnP"شاشة  Generic PnP Monitorانقر فوق  .4
 ."تحدیث برنامج التشغیل" Update Driverوفوق زر  "برنامج التشغیل" Driverانقر فوق عالمة تبویب  .5
 داخل الحاسب اآللي. BenQأدرج محرك أقراص اسطوانة شاشة الكریستال السائلة  .6
  یار، حدد الخ"تحدیث برنامج محرك األقراص" Update Driver Softwareفي نافذة  .7

Browse my computer for driver software "استعراض حاسبي اآللي لبرنامج محرك األقراص". 
 d (حیث یمثل الحرف \d:\BenQ_LCD\Driver وانتقل إلى الدلیل التالي: "استعراض" Browseانقر فوق  .8

 ).CD-ROMمحدد حرف برنامج التشغیل لـ 

 

 إلخ. :"Fأو " :"Eأو " :"Dفقد یكون " –عن المثال الموضح أعاله حسب نظامك  CDالخاص بمحرك قد یختلف حرف محرك األقراص الصلبة 

 

 ."التالي" Nextحدد اسم المجلد الصحیح لشاشتك من قائمة برامج التشغیل المتوفرة، وانقر فوق  .9
 جھاز الكمبیوتر لدیك.سیؤدي ذلك على نسخ وتثبیت الملفات الخاصة ببرنامج تشغیل جھاز العرض المناسب على 

 ."إغالق" Closeانقر فوق  .10
 قد یتم توجیھك إلعادة تشغیل الكمبیوتر الخاص بك بعد إتمام تحدیث برنامج التشغیل.
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 Windows 7 كیف تقوم بالتثبیت على أنظمة
 ."خصائص العرض" Display Propertiesفتح  .1

 ، "األجھزة والصوت"Hardware and Sound ، و"لوحة التحكم" Control Panel ،"البدء" Startانتقل إلى 
 وانقر بزر الماوس األیمن فوق اسم الشاشة من القائمة. "األجھزة والطابعات" Devices and Printersو

  ،"العرض" Display، "تشخیص" Personalizeبشكل بدیل، انقر بزر الماوس األیمن فوق سطح المكتب وحدد 
Devices and Printers "وانقر بزر الماوس األیمن فوق اسم الشاشة من القائمة."األجھزة والطابعات ، 

 من القائمة. "خصائص" Propertiesحدد  .2
 ."األجھزة" Hardwareانقر فوق عالمة التبویب  .3
 ."خصائص" Properties، ثم الزر العامة" PnP"شاشة  Generic PnP Monitorانقر فوق  .4
 ."تحدیث برنامج التشغیل" Update Driverوفوق زر  "برنامج التشغیل" Driverانقر فوق عالمة تبویب  .5
 داخل الحاسب اآللي. BenQأدرج محرك أقراص اسطوانة شاشة الكریستال السائلة  .6
  ، حدد الخیار"تحدیث برنامج محرك األقراص" Update Driver Softwareفي نافذة  .7

Browse my computer for driver software "استعراض حاسبي اآللي لبرنامج محرك األقراص". 
 d(حیث یمثل الحرف  \d:\BenQ_LCD\Driver: وانتقل إلى الدلیل التالي "استعراض" Browseانقر فوق  .8

 ).CD-ROMمحدد حرف برنامج التشغیل لـ 

 

 إلخ. :"Fأو " :"Eأو " :"Dفقد یكون " –الموضح أعاله حسب نظامك  عن المثال CDقد یختلف حرف محرك األقراص الصلبة الخاص بمحرك 

 

 ."التالي" Nextحدد اسم المجلد الصحیح لشاشتك من قائمة برامج التشغیل المتوفرة، وانقر فوق  .9
 سیؤدي ذلك على نسخ وتثبیت الملفات الخاصة ببرنامج تشغیل جھاز العرض المناسب على جھاز الكمبیوتر لدیك.

 ."إغالق" Closeانقر فوق  .10
 قد یتم توجیھك إلعادة تشغیل الكمبیوتر الخاص بك بعد إتمام تحدیث برنامج التشغیل.
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 كیفیة ضبط جھاز العرض

 التحكم لوحة

 
 

 الوصف االسم العدد

 الوصول إلى الوظائف أو عناصر القائمة المعروضة على الشاشة، بجوار كل مفتاح. مفاتیح التحكم .1

 یقوم بتشغیل أو إیقاف تشغیل الطاقة. مفتاح الطاقة .2
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 OSDأداة التحكم في 
 .OSDأیضاً طریقة سریعة للتحكم والوصول إلى قوائم  OSDالتحكم، توفر أداة التحكم في بخالف مفاتیح 

 

 بجھاز العرض. OSDتوصیل أداة التحكم في  في الموجودة اإلرشادات اتبع بشاشتك قبل االستخدام. OSDتحتاج إلى توصیل أداة التحكم في 
 .14 قمبالصفحة ر

 

  
 

 الوصف االسم العدد

1. Controller Key 1 
 )1(مفتاح أداة التحكم 

 )."وضع الصورة" Adobe RGB )Picture Modeاضغط لالنتقال إلى  •
ثوان للحصول على قائمة الخیارات، حدد میزة أخرى  5اضغط باستمرار لمدة  •

 .وقم بالتأكید مع  ،أو  لقائمة اإلعداد بالضغط على 

2. Controller Key 2 
 )2(مفتاح أداة التحكم 

 )."وضع الصورة" sRGB )Picture Modeاضغط لالنتقال إلى  •
ثوان للحصول على قائمة الخیارات، حدد میزة أخرى  5اضغط باستمرار لمدة  •

 .وقم بالتأكید مع  ،أو  لقائمة اإلعداد بالضغط على 

3. Controller Key 3 
 )3(مفتاح أداة التحكم 

وضع " Picture Mode( "ود وأبیض" B+Wاضغط لالنتقال إلى  •
 )."الصورة

ثوان للحصول على قائمة الخیارات، حدد میزة أخرى  5اضغط باستمرار لمدة  •
 .وقم بالتأكید مع  ،أو  لقائمة اإلعداد بالضغط على 

 الخروج من قائمة. OSD • )زر إرجاع ( .4
 القائمة السابقة.عودة إلى  •
 تنشیط قائمة مفاتیح التشغیل السریع. •



 

 العرض جھاز ضبط كیفیة 34
 

 الوصف االسم العدد

 أزرار التنقل  .5
)  /  /  /( 

 للضبط ألعلى/ألسفل. :  •
 للضبط لتقلیل/لزیادة. :  •
 إدخال القوائم الفرعیة. :  •
 عودة إلى القائمة السابقة. :  •

 تنشیط قائمة مفاتیح التشغیل السریع. • )( OKمفتاح  .6
 القائمة.تحدید عناصر  •

 

 

ال تقم بتوصیلھ بأجھزة أخرى من خالل  بشكل حصري وتتوفر لمودیالت متوافقة فقط. BenQ LCDلشاشة  OSDتم تصمیم أداة التحكم في 
 المصغرة. USBمنافذ 
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 عملیة القائمة الرئیسیة
لضبط كل  OSDقائمة یمكنك استخدام  (عرض على الشاشة) بواسطة مفاتیح التحكم. OSDیمكن الوصول إلى كل قوائم 

 اإلعدادات على شاشتك.

 
 

 اضغط على أي من مفاتیح التحكم. .1
تعتبر عناصر التحكم الثالثة الیسرى بمثابة مفاتیح مخصصة ویتم تخصیصھا  یتم عرض قائمة مفاتیح التشغیل السریع. .2

 لوظائف معینة.
 ) "قائمة" للوصول إلى القائمة الرئیسیة.Menu( حدد  .3
التنقل خالل القائمة  انظر لقائمة الرئیسیة، اتبع الرموز التي بجوار مفاتیح التحكم إلجراء عملیات ضبط أو تحدید.في ا .4

 .القائمة خیارات حول تفاصیل على للحصول 38 بالصفحة رقم الرئیسیة

قائمة  في OSD العدد
 مفاتیح التشغیل السریع

في  OSDأیقونة 
 الوظیفة القائمة الرئیسیة

 

Custom Key 1 
 "1"مفتاح مخصص 

 Input بشكل افتراضي، المفتاح ھو المفتاح األساسي • 
تخصیص مفاتیح  انظر االفتراضیة، اإلعدادات لتغییر ."لإلدخال"

 .37بالصفحة رقم  التشغیل السریع
 للضبط ألعلى/ألسفل. •
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قائمة  في OSD العدد
 مفاتیح التشغیل السریع

في  OSDأیقونة 
 الوظیفة القائمة الرئیسیة

 

Custom Key 2 
 "2"مفتاح مخصص 

 Color Modeبشكل افتراضي، المفتاح ھو المفتاح األساسي  • 
تخصیص  انظر االفتراضیة، اإلعدادات لتغییر ."وضع اللون"

 .37 بالصفحة رقم مفاتیح التشغیل السریع
 للضبط لتقلیل/لزیادة. •

 

Custom Key 3 
 "3"مفتاح مخصص 

 Brightness بشكل افتراضي، المفتاح ھو المفتاح األساسي •  / 
تخصیص  انظر االفتراضیة، اإلعدادات لتغییر ."السطوع"

 .37بالصفحة رقم  مفاتیح التشغیل السریع
 إدخال القوائم الفرعیة. •
 تحدید عناصر القائمة. •

 

Menu "تنشیط القائمة الرئیسیة. •  "القائمة 
 عودة إلى القائمة السابقة. •

 

Exit "خروج"  OSD .الخروج من قائمة 

 

 

• OSD .العرض على الشاشة = 
بضع ستختفي شاشات مفاتیح التشغیل السریع بعد مرور  یعمل مفتاح التشغیل السریع فقط أثناء توقف عرض القائمة الرئیسیة في الوقت الحالي.

 ثواٍن من عدم الضغط على أي مفتاح.

 ثوان. 10، اضغط باستمرار على أي مفتاح لمدة OSDلفتح أدوات التحكم في  •
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 تخصیص مفاتیح التشغیل السریع
تقوم مفاتیح التحكم الثالثة الیسرى (تسمى أیضاً مفاتیح مخصصة) بمثابة مفاتیح تشغیل سریع لتوفیر توصیل سریع إلى 

 یمكنك تغییر اإلعداد االفتراضي وتخصیص وظائف مختلفة لھذه المفاتیح. مسبقاً.الوظائف المعرفة 

 قائمة"" (Menu)  على واضغط السریع، التشغیل مفاتیح قائمة على للحصول التحكم عناصر من أي على اضغط .1
 .الرئیسیة القائمة إلى للوصول

 ."النظام" Systemانتقل إلى  .2
 ترید تغییره. حدد المفتاح المخصص الذي .3
سوف تظھر رسالة منبثقة، بحیث تظھر  في القائمة الفرعیة، حدد الوظیفة التي یمكن الوصول إلیھا بواسطة ھذا المفتاح. .4

 إتمام عملیة اإلعداد.

 ضبط لون العرض
 لضبط لون العرض، یمكنك إجراء أي من التالي:

 ."وضع اللون"  > Color Modeللون""ضبط ا Color Adjustmentتطبیق إعدادات اللون القیاسي من  •

 :تغییرھا ترید قد التي اإلعدادات یلي فیما .OSDتغییر إعدادات العرض واللون بشكل یدوي من قائمة  •
- Color Temp. "41 انظر صفحة( "درجة اللون( 

- Gamma "42 صفحة انظر( "جاما ( 

- Color Gamut "42 صفحة انظر( "سلسلة األلوان ( 

- Hue "42 صفحة انظر( "تدرج اللون ( 

- Saturation "43 صفحة انظر( "اإلشباع ( 

- Black Level "43 انظر صفحة( "المستوى األسود ( 

  الذي ضبتھ للتو، قد تختلف الخیارات المتوفرة لضبط اللون. "وضع اللون" Color Modeحسب 
 .المعلومات من للمزید 44 رقم لصفحةبا "وضع لون" Color Modeخیارات القائمة المتوفرة لكل  انظر

  > "ضبط اللون" Color Adjustmentبمجرد إتمام الضبط، یمكنك حفظ اإلعدادات المخصصة من 
Save Color Settings "حفظ إعدادات اللون". 

 Palette Master(یتم الشراء بشكل منفصل) للعمل مع البرنامج المتوفر المسمى  اللوناستخدم جھاز قیاس شدة  •
 Color Mode > "اللون "ضبط Color Adjustmentیتم حفظ نتیجة المعایرة تحت اسم  وتحسین لون العرض.

  .انظر "2 المعایرة" Calibration 2 أو "1 المعایرة" Calibration 1 > "اللون "وضع
Palette Master How-to-Use Guide "Palette Master المتوفر على  "كیفیة استخدام الدلیل)

www.benq.com( .لمزید من المعلومات 
 > "اللون وضع" Color Mode > "اللون ضبط" Color Adjustment إلى انتقل المعایرة، نتیجة لتطبیق

Calibration 1 "أو "1 المعایرة Calibration 2 "2 المعایرة". 

 ضبط اإلضاءة الخلفیة
 > "ضبط اللون" Color Adjustmentلضبط اإلضاءة الخلفیة للشاشة، یمكنك شحن اإلضاءة الخلفیة یدویاً من 

Brightness "انظر"السطوع . Brightness "المعلومات من مزید على للحصول 41بالصفحة رقم  "السطوع. 

http://www.benq.com/
http://www.benq.com/


 

 التنقل خالل القائمة الرئیسیة 38
 

 التنقل خالل القائمة الرئیسیة
 عناصر من أي على اضغط (العرض على الشاشة) لضبط كافة اإلعدادات على جھاز العرض. OSDیمكن استخدام قائمة 

 .الرئیسیة القائمة إلى للوصول "القائمة" (Menu)  على واضغط السریع، التشغیل مفاتیح قائمة على للحصول التحكم
 .تفاصیل على للحصول 35 بالصفحة رقم عملیة القائمة الرئیسیة انظر

سوف تظھر خیارات القائمة غیر المتوفرة  اإلدخال والوظائف واإلعدادات.قد تختلف خیارات القوائم المتوفرة حسب مصادر 
بالنسبة للمودیالت التي ال تتوفر فیھا  المطابقة. OSDسیتم تعطیل أي مفاتیح ال تتوفر وسوف تختفي رموز  بلون رمادي.

 وظائف معینة، لن تظھر إعدادات وعناصر ذات صلة على القائمة.

 

على الشاشة  العرض إعدادات أسفل 46 بالصفحة رقم "اللغة" Language انظر منطقتك، في المتوفر المنتج عن OSD قائمة لغات تختلف قد
OSD  تحتSystem "و "النظام ،OSD Settings  إعدادات"OSD" للحصول على مزید من التفاصیل.  

 

 للحصول على المزید من المعلومات عن كل قائمة، ُیرجى الرجوع إلى الصفحات التالیة:

 39 بالصفحة رقم "جھاز العرض" Displayقائمة  •

 40بالصفحة رقم  "ضبط اللون" Color Adjustmentقائمة  •

  45بالصفحة رقم  "النظام" Systemقائمة  •
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 "جھاز العرض" Displayقائمة 
سوف تظھر خیارات القائمة غیر المتوفرة  قد تختلف خیارات القوائم المتوفرة حسب مصادر اإلدخال والوظائف واإلعدادات.

بالنسبة للمودیالت التي ال تتوفر فیھا  المطابقة. OSDز سیتم تعطیل أي مفاتیح ال تتوفر وسوف تختفي رمو بلون رمادي.
 وظائف معینة، لن تظھر إعدادات وعناصر ذات صلة على القائمة.

 
 

 من قائمة مفاتیح التشغیل السریع. ) "القائمة"Menu( حدد  .1

 ."العرض" Displayلتحدید  أو  استخدم  .2

 لتحدید عنصر من القائمة. أو  لالنتقال إلى قائمة فرعیة، ثم استخدم  حدد  .3

 إلجراء تحدید. إلجراء عملیات ضبط، أو استخدم  أو  استخدم  .4

 .للعودة إلى القائمة السابقة، حدد  .5

 .للخروج من القائمة، حدد  .6

 النطاق الوظیفة العنصر

Input "اإلدخال إلى نوع اتصال كابل الفیدیو الخاص بك.استخدم ھذا لتغییر  "إدخال • DVI 
• HDMI 
• DP 

Aspect Ratio 
"نسبة العرض إلى 

 االرتفاع"

دون تشویھ  16:9تتوفر ھذه المیزة للسماح بعرض نسبة األبعاد بخالف 
 ھندسي.

 

Full "نموذجي للصور بنسبة  تدریج صورة اإلدخال لتعبئة الشاشة.  "كامل
 .16:9األبعاد 

 

Aspect 
  "نسبة أبعاد"

یتم عرض صورة اإلدخال دون تشویھ ھندسي یمأل أكبر قدر 
  ممكن من الشاشة.

 

  یعرض الصورة المدخلة في قرارھا األصلي دون زیادة. 1:1
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 "ضبط اللون" Color Adjustmentقائمة 
تظھر خیارات القائمة غیر المتوفرة  سوف قد تختلف خیارات القوائم المتوفرة حسب مصادر اإلدخال والوظائف واإلعدادات.

بالنسبة للمودیالت التي ال تتوفر فیھا  المطابقة. OSDسیتم تعطیل أي مفاتیح ال تتوفر وسوف تختفي رموز  بلون رمادي.
 وظائف معینة، لن تظھر إعدادات وعناصر ذات صلة على القائمة.

 
 

 ریع.من قائمة مفاتیح التشغیل الس ) "القائمة"Menu( حدد  .1

 ."ضبط اللون" Color Adjustmentلتحدید  أو  استخدم  .2

 لتحدید عنصر من القائمة. أو  لالنتقال إلى قائمة فرعیة، ثم استخدم  حدد  .3

 إلجراء تحدید. إلجراء عملیات ضبط، أو استخدم  أو  استخدم  .4

 .حدد السابقة، القائمة إلى للعودة .5

 .حدد للخروج من القائمة،  .6

 النطاق الوظیفة العنصر

Color Mode 
 "وضع اللون"

  لتحدید أحد أوضاع اللون التي تالئم نوع الصور المعروضة على الشاشة.

Standard 
 "قیاسي"

 لتطبیق الحاسب الرئیسي.

Adobe RGB  للحصول على عرض أفضل یوافق اللون مع البرامج
 .Adobe® RGBالطرفیة المتوافقة مع 

sRGB  للحصول على عرض أفضل یوافق اللون مع البرامج
 .sRGBالطرفیة المتوافقة مع 

B+W  
 "أسود وأبیض"

 تطبیق نظام األسود واألبیض.

Photo  صورة"
 فوتوغرافیة"

 لعرض الصور الثابتة.
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 النطاق الوظیفة العنصر

 Low Blue 
Light  ضوء"

 أزرق منخفض"

تقلیل الضوء األزرق المنبعث من الشاشة لتقلیل خطر 
 التعرض لضوء أزرق للعینین.

 

 

 

 Low Blue Lightتشیر قیمة كل وضع من أوضاع 
إلى كمیة الضوء األزرق  "ضوء أزرق منخفض"

 ."قیاسي" Standardالمخفضة مقارنة بالوضع 
 

 

Multimedia 
"الوسائط 
 المتعددة"

 %30- لعرض ملفات الوسائط المتعددة.

Web Surfing 
 "تصفح الویب"

 %50- الویب.لتصفح 

Office 
 "المكتب"

 %60- لألعمال المكتبیة أو بیئة المكتب.

Reading 
 "قراءة"

لقراءة الكتب اإللكترونیة أو 
 المستندات.

-70% 

Calibration 1 
 "1"المعایرة 

تطبیق نتیجة المعایرة المحسنة بواسطة برنامج المعایرة 
وجھاز قیاس شدة  Palette Masterالمتوفر باسم 

  انظر اللون (یتم الشراء بشكل منفصل).
Palette Master How-to-Use Guide  

"Palette Master المتوفر  "كیفیة استخدام الدلیل)
 ) لمزید من المعلومات.www.benq.comعلى 

 

Calibration 2 
 "2"المعایرة 

 

Custom 1 
 "1مخصص "

تطبیق تولیفة من إعدادات اللون المعرفة بواسطة 
 المستخدمین.

 

Custom 2 
 "2مخصص "

 

Brightness 
 "السطوع"

 100إلى  0من  لضبط التوازن بین الظالل الفاتحة والداكنة.

Contrast 
 "التباین"

 100إلى  0من   یضبط درجة االختالف بین السطوع والقتامة.

Sharpness 
 "الحدة"

 10إلى  0من  لضبط دقة ووضوح رؤیة حواف األھداف الموجودة في الصورة.

Color Temp. 
 "درجة اللون"

5000K .یتم  تطبیق تدرج لوني (بارد أو دافئ) على الصورة
تصبح الشاشة  قیاس درجة اللون بدرجات ك (كیلفین).

مائلة إلى اللون األحمر إذا كانت درجة اللون منخفضة، 
 إلى الزرقة إذا كانت درجة اللون عالیة.وتصبح مائلة 

 

 

 

قد یتم عرض بعض تدرجات األلوان بشكل جید إذا تم 
 ضبط ھذا اإلعداد.

 

 

6500K  

9300K  

http://www.benq.com/
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 النطاق الوظیفة العنصر

User Define 
"تعریف 

 المستخدم"

ویؤدي المزج بین األلوان األساسیة األحمر واألخضر 
 إلى انتقل واألزرق إلى تغییر التدرج اللوني للصورة.

 لتغییر )أزرق( Bو ،)أخضر( G، )أحمر( R قائمة
 .اإلعدادات

یؤدي تقلیل لون أو أكثر من ھذه األلوان إلى تقلیل تأثیر 
ھذه األلوان على التدرج اللوني للصورة، فإذا قمت على 

سبیل المثال بتقلیل مستوى اللون األزرق، فستأخذ 
حالة  (مثال في الصورة لوًنا یمیل إلى األصفر تدریجًیا.

تخفیض المستوى األزرق تتحول الصورة تدریجیا إلى 
وإذا قمت بتقلیل اللون األخضر، فستمیل  اللون األصفر.

 الصورة إلى تدرج اللون األحمر األرجواني.)

• R Gain  
  "اكتساب األحمر"

 )100إلى  0(من 
• G Gain  

  "اكتساب األخضر"
 )100إلى  0(من 

• B Gain  
  "اكتساب األزرق"

 )100إلى  0(من 

Gamma 
 "جاما"

 1.6 • یضبط حدة النغمة.
• 1.8 
• 2.0 
• 2.2 
• 2.4 
• 2.6 

Color 
Gamut  سلسلة"
 األلوان"

 عند یتوفر ال(
 Color ضبط

Mode وضع" 
 على اللون"

Adobe RGB 
 أو sRGB أو

B+W أسود" 
 أو وأبیض"

Calibration 
 )"المعایرة"

Adobe RGB  مناسب لألجھزة الطرفیة المتوافقة مع 
Adobe® RGB. 

 

sRGB  مناسبة للوحدات الطرفیة المتوافقة معsRGB.  

Hue  تدرج"
 اللون"

 ضبط درجة مالحظة األلوان.
 

 

 

 قد یتم عرض بعض تدرجات األلوان بشكل جید إذا تم ضبط ھذا اإلعداد.
 

• R  
• G  
• B  
• C  
• M  
• Y 
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 النطاق الوظیفة العنصر

Saturation 
 "اإلشباع"

 ضبط درجة نقاء األلوان.
 

 

 

 تدرجات األلوان بشكل جید إذا تم ضبط ھذا اإلعداد.قد یتم عرض بعض 
 

• R  
• G  
• B  
• C  
• M  
• Y  

Black Level 
"المستوى 

 األسود"

 10إلى  0من  ضبط لمعان المناطق المظلمة في صورة.

Save Color 
Settings 

"حفظ إعدادات 
 األلوان"

 Custom Mode 1 • حفظ مجموعة جدیدة من إعدادات اللون المخصصة.
  "1وضع مخصص "
• Custom Mode 2 

  "2وضع مخصص "

Reset Color 
"إعادة ضبط 

 اللون"

  "نعم" YES •  یعید ضبط إعدادات اللون المخصصة الخاصة بإعدادات المصنع االفتراضیة.
• NO "ال"  
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 "وضع لون" Color Modeخیارات القائمة المتوفرة لكل 
أوضاع اللون وخیارات  الذي ضبتھ للتو، قد تختلف الخیارات المتوفرة لضبط اللون. "وضع اللون" Color Modeحسب 

 العرض المتوفرة ھي كما یلي:

 Color Mode "وضع اللون" 

 Standard ضبط 
 "قیاسي"

Adobe 
RGB sRGB 

B+W 
"أسود 

 وأبیض"

Photo 
"صورة 

 فوتوغرافیة"

Low Blue 
Light  ضوء"

 أزرق منخفض"

Calibration 
 "معایرة"

Custom 
 "مخصص"

Brightness 
 V غیر متوفر V V V V V V "السطوع"

Contrast 
 V غیر متوفر V V V V V V "التباین"

Sharpness 
 V V V V V V V V "الحدة"

Color Temp. 
 "درجة اللون"

5000K / 
6500K / 
9300K 

5000K / 
6500K / 
9300K 

5000K / 
6500K / 
9300K 

5000K / 
6500K / 
9300K 

5000K / 
6500K / 
9300K 

 V غیر متوفر غیر متوفر

Gamma 
 "جاما"

 V غیر متوفر 2.2 / 1.8 2.2 / 1.8 2.2 / 1.8 2.2 / 1.8 2.2 / 1.8 2.2 / 1.8

Color Gamut 
 "سلسلة األلوان"

V غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر V V غیر متوفر V 

Hue  
 "تدرج اللون"

 V V غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر متوفرغیر  غیر متوفر غیر متوفر

Saturation 
 "اإلشباع"

 V V غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر

Black Level 
"المستوى 

 األسود"

V V V V V غیر متوفر غیر متوفر V 

 

 

V: .تتوفر كل الخیارات للضبط 
 للضبط.ال تتوفر كل الخیارات  غیر متوفر:
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 "النظام" Systemقائمة 
سوف تظھر خیارات القائمة غیر المتوفرة  قد تختلف خیارات القوائم المتوفرة حسب مصادر اإلدخال والوظائف واإلعدادات.

بالنسبة للمودیالت التي ال تتوفر فیھا  المطابقة. OSDسیتم تعطیل أي مفاتیح ال تتوفر وسوف تختفي رموز  بلون رمادي.
 معینة، لن تظھر إعدادات وعناصر ذات صلة على القائمة.وظائف 

 
 

 من قائمة مفاتیح التشغیل السریع. ) "القائمة"Menu( حدد  .1

 ."النظام" Systemلتحدید  أو  استخدم  .2

 لتحدید عنصر من القائمة. أو  لالنتقال إلى قائمة فرعیة، ثم استخدم  حدد  .3

 إلجراء تحدید. إلجراء عملیات ضبط، أو استخدم  أو  استخدم  .4

.حدد السابقة، القائمة إلى للعودة .5   

 .للخروج من القائمة، حدد  .6
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 النطاق الوظیفة العنصر

OSD Settings 
 "OSDإعدادات "

Language 
 "اللغة"

 .OSDیضبط لغة قائمة العرض على الشاشة 
 

 

 

قد تختلف خیارات اللغة المعروضة على قائمة 
عن تلك الموضحة جھة  OSDالعرض على الشاشة 

 الیسار، وفًقا للمنتج المتوفر في منطقتك.
 

• English 
• Français 
• Deutsch 
• Italiano 
• Español 
• Polski 
• Česky 
• Magyar 
• SiCG/BiH/CRO 
• Română 
• Nederlands 
• Русский 
• Svenska 
• Português 
• 日本語 
• 繁體中文 
• 简体中文 

Display 
Time  

 "وقت العرض"

یضبط وقت العرض الخاص بالعرض على الشاشة 
OSD. 

• 5 sec.   " 5ثانیة"  
• 10 sec.   " 10ثانیة"  
• 15 sec. " 15ثانیة"  
•  20 sec." 20ثانیة"  
•  25 sec." 25ثانیة"  
•  30 sec." 30ثانیة"  

OSD Lock 
"قفل العرض 
على الشاشة 

OSD" 

عند  الشاشة دون قصد.لمنع تغییر كافة إعدادات 
تفعیل ھذه الوظیفة، یتم إیقاف تشغیل عملیات مفاتیح 

التشغیل السریع ومفاتیح التحكم الخاصة بالعرض 
 .OSDعلى الشاشة 

 

 

 

، اضغط باستمرار على OSDلفتح أدوات التحكم في 
 ثوان. 10أي مفتاح لمدة 

 

 

HDMI RGB 
PC Range  

 "نطاق كمبیوتر 
HDMI RGB" 

حدد خیاراً یتطابق مع إعداد نطاق  نطاق تدرجات األلوان.تحدید 
RGB  على جھازHDMI .المتصل 

• RGB  
  255)إلى  0من (
• RGB  

 235)إلى  16من (

Audio "الصوت" Volume 
 "وحدة تخزین"

 100إلى  0من  • ضبط مستوى الصوت.
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 النطاق الوظیفة العنصر

Mute  
 "كتم الصوت"

 ""تشغیل ON • كتم صوت إدخال الصوت.
• OFF "إیقاف" 

AMA  تحسین وقت استجابة المستوى الرمادي للوحةLCD  شاشة الكریستال)
 السائلة).

• ON تشغیل"" 
• OFF "إیقاف" 

Auto Power Off 
 "إیقاف التشغیل تلقائیاً "

 "إیقاف" OFF • ضبط الوقت إلیقاف تشغیل الشاشة تلقائیاً في وضع توفیر الطاقة.
• 10 min.  

 "10"دقیقة   
• 20 min.  

 "20"دقیقة   
• 30 min.  

 "30"دقیقة   

Auto Pivot  
"تدویر على المحور 

 تلقائي"

 ""تشغیل ON • مع الشاشة. OSDضبط لتدویر قائمة 
• OFF "إیقاف" 

Resolution 
Notice  

 "إخطار الدقة"

ضبط ما إذا كنت تعرض إخطار الدقة للدقة الموصى بھا عند اكتشاف 
 مصدر إدخال جدید بواسطة الشاشة.

• ON تشغیل"" 
• OFF "إیقاف" 

Custom Key 1 
 "1"مفتاح مخصص 

 Brightness • .1یضبط الوظیفة المراد الوصول إلیھا عن طریق مفتاح مخصص 
  "السطوع"

• Contrast "التباین"  
• Input "إدخال" 
• Color Mode 

  "وضع اللون"
• Color temp. 

 "درجة اللون"
• Gamma "جاما"  
• Color gamut 

 ""سلسلة األلوان

Custom Key 2 
 "2"مفتاح مخصص 

 .2یضبط الوظیفة المراد الوصول إلیھا عن طریق مفتاح مخصص 

Custom Key 3 
 "3"مفتاح مخصص 

 .3یضبط الوظیفة المراد الوصول إلیھا عن طریق مفتاح مخصص 
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 النطاق الوظیفة العنصر

Controller Key 1 
 "1"مفتاح أداة التحكم 

 Standard • .1إلیھا عبر مفتاح أداة التحكم  ضبط المیزة أو قائمة اإلعداد للوصول
  "قیاسي"

• Adobe RGB  
• sRGB  
• B+W  أسود"

  وأبیض"
• Photo  صورة"

  فوتوغرافیة"
• Low Blue Light 

  "ضوء أزرق منخفض"
• Calibration 1 

  "1"المعایرة 
• Calibration 2 

  "2"المعایرة 
• Custom 1 

  "1مخصص "
• Custom 2 

  "2مخصص "

Controller Key 2 
 "2"مفتاح أداة التحكم 

 .2ضبط المیزة أو قائمة اإلعداد للوصول إلیھا عبر مفتاح أداة التحكم 

Controller Key 3 
 "3"مفتاح أداة التحكم 

 .3ضبط المیزة أو قائمة اإلعداد للوصول إلیھا عبر مفتاح أداة التحكم 

DDC/CI  على الحاسب یتیح ضبط إعدادات الشاشة من خالل البرنامج الموجود
 الشخصي.

 

 

 

DDC/CI قصیرة لقناة بیانات الشاشة/واجھة األوامر، التي تم إعدادھا ،
  بواسطة رابطة مقاییس إلكترونیات الفیدیو

Video Electronics Standards Association VESA)(. 
إرسال عناصر التحكم في الشاشة بواسطة البرنامج  DDC/CIتتیح قدرة  

 لتشخیصات بعیدة.
 

• ON تشغیل"" 
• OFF "إیقاف" 

Information 
 "المعلومات"

 "إدخال" Input • تعرض إعدادات خصائص جھاز العرض الحالیة.
• Current 

Resolution  الدقة"
 "الحالیة

• Optimum 
Resolution 

 أفضل( "دقة أفضل"
 )الشاشة مع

• Model Name 
 ""اسم المودیل

Reset All  
 "إعادة ضبط الكل"

اإلعدادات الھندسیة وإعدادات اللون والوضع إلى قیم إلعادة ضبط كافة 
 المصنع االفتراضیة.

• YES "نعم" 
• NO "ال" 
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 وإصالحھااستكشاف األخطاء 

 األسئلة الشائعة

 

 في حالة عدم وضوح الصورة:

 

الموجود  "ضبط دقة الشاشة"Adjusting the Screen Resolution اقرأ اإلرشادات الموجودة على الرابط 
)، ثم قم بتحدید الدقة الصحیحة، ومعدل التحدیث وقم بعملیات الضبط بناًء على ھذه CDعلى االسطوانة المضغوطة (

 التعلیمات.
 

 

 ھل یحدث عدم وضوح الصور في ظل دقة أقل من الدقة األصلیة (الحد األقصى) فقط؟

 

الموجود  "ضبط دقة الشاشة"Adjusting the Screen Resolution اقرأ اإلرشادات الموجودة على الرابط 
 .األصلي الدقة مستوى حدد ).CDعلى االسطوانة المضغوطة (

 

 

 أخطاء البكسل في الحاالت التالیة:یمكن مالحظة 

إذا كان واحد من العدید من نقاط البكسل یأخذ اللون األسود دائًما، واحد أو المزید من نقاط البكسل یأخذ اللون األبیض دائًما، 
 واحد أو المزید من نقاط البكسل یأخذ دائًما اللون األحمر، األخضر، األزرق أو لون آخر.

 

 .LCDتنظیف شاشة العرض بالبلورات المائیة  •
 تشغیل وإیقاف تشغیل الطاقة. •
ھذه ھي وحدات بكسل تعمل أو ال تعمل دائماً وتعتبر خلالً طبیعًیا یحدث في تكنولوجیا شاشات العرض بالبلورات المائیة  •

LCD. 
 

 

 تكون ألوان الصورة غیر صحیحة.

 

 القرنفلي.عندما تكون باللون األصفر، األزرق أو 

 "نعم" YESثم اختر  "إعادة ضبط اللون" Reset Colorو "ضبط اللون" Color Adjustmentانتقل إلى 
  إلعادة ضبط إعدادات األلوان على اإلعدادات االفتراضیة للمصنع.

د من غیر صحیحة أیضاً، فإن ھذا یعني فقدان واح OSDفي حالة بقاء الصورة غیر صحیحة وألوان العرض على الشاشة 
إذا لم یأت ذلك بنتیجة، تحقق من كابل  تحقق من توصیالت كابل اإلشارة اآلن. األلوان الثالثة األساسیة في مدخل اإلشارة.

 اإلشارة، في حالة انثناء أو كسر أي سن، یرجى االتصال بالوكیل المحلي للحصول على الدعم الالزم.

 

 .اشةظھور ظل خافت للصورة الثابتة المعروضة على الش

 

قم بتشغیل خاصیة إدارة الطاقة لتمكین جھاز الكمبیوتر والشاشة خاصتك من التحول إلى وضع الطاقة المنخفضة، وضع  •
 "الخمول"، في حالة عدم استخدامھما.

 استخدم خاصیة شاشة التوقف لمنع ظھور بقع بالصورة. •
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 باللون األبیض أو البرتقالي. LEDفي حالة إضاء مؤشر 

 

 بلون أبیض ثابت، تكون الشاشة قید التشغیل. LEDإذا أضاءت مصابیح  •
"خارج  Out of Rangeباللون األبیض ووجود الرسالة خارج النطاق  LEDفي حالة إضاءة لمبة بیان الحالة  •

ر لى الشاشة، فإن ھذا یعني أنك تستخدم أحد أوضاع العرض التي ال یدعمھا جھاز العرض، لذا یرجى تغییع النطاق"
"الضبط  Preset display modesالرجاء قراءة قسم  واحد من األوضاع المدعمة (الموصى بھا). اإلعداد إلى

 ."ضبط دقة الشاشة" Adjusting the Screen Resolutionمن الرابط  المسبق ألوضاع شاشة العرض"
اضغط على أي زر من على  یعد نشطاً. باللون البرتقالي، فإن وضع إدارة الطاقة LEDفي حالة إضاءة لمبة بیان الحالة  •

إذا لم یأت ذلك بنتیجة، تحقق من  إذا لم یجدي ذلك، تحقق من توصیالت كابل اإلشارة. لوحة المفاتیح أو حرك الماوس.
 كابل اإلشارة، في حالة انثناء أو كسر أي سن، یرجى االتصال بالوكیل المحلي للحصول على الدعم الالزم.

  یعمل، تحقق من قابس التیار وحدة تزوید الطاقة، ووحدة الطاقة الخارجیة ومفتاح الطاقة.ال LEDإذا كان مصباح  •
 

 

 في حالة ذبذبة، إضاءة أو ومیض الصورة:

 

الموجود  "ضبط دقة الشاشة" Adjusting the Screen Resolutionاقرأ اإلرشادات الموجودة على الرابط 
بتحدید الدقة الصحیحة، ومعدل التحدیث وقم بعملیات الضبط بناًء على ھذه )، ثم قم CDعلى االسطوانة المضغوطة (

 التعلیمات.
 

 

 أنت تشغل الشاشة كدقة أصلیة، ولكن الصورة مشوھة.

 

للحصول على  قد تظھر الصور من مصادر اإلدخال المختلفة مشوھة أو ممتدة على الشاشة التي یتم تشغیلھا بدقتھا األصلیة.
 "نسبة العرض إلى االرتفاع" Aspect Ratioأفضل أداء للعرض لكل نوع من مصادر اإلدخال، یمكنك استخدام وظیفة 

  .39 الصفحة "نسبة العرض إلى االرتفاع" Aspect Ratio انظر إلعداد نسبة أبعاد مالئمة لمصاد اإلدخال.

 

 في حالة ظھور الصورة في اتجاه واحد:

 

الموجود  "ضبط دقة الشاشة"Adjusting the Screen Resolution الرابط  على الموجودة اإلرشادات اقرأ
)، ثم قم بتحدید الدقة الصحیحة، ومعدل التحدیث وقم بعملیات الضبط بناًء على ھذه CDعلى االسطوانة المضغوطة (

 التعلیمات.

 

 ال یمكن الوصول إلیھا: OSDعناصر تحكم العرض على الشاشة 

 

  ثوان. 10عند قفل الضبط المسبق، اضغط باستمرار على أي مفتاح لمدة  OSDلفتح عناصر تحكم 

 

 ال یمكن سماع أي صوت من المكبرات الخارجیة المتصلة.

 

 قم بنزع السماعة (إذا كانت المساعة متصلة بالشاشة). •
 تحقق من توصیل الخط الخارج بشكل صحیح. •
 .USB، تحقق من اتصال USBإذا كانت مكبرات الصوت الخارجیة تعمل بواسطة  •
 قم بزیادة مستوى الصوت (قد یكون الصوت مكتوماً أو منخفضاً جداً) على مكبرات الصوت الخارجیة. •

  



 

 51 استكشاف األخطاء وإصالحھا
 

 
 
 

 ھل ما زلت بحاجة لمزید من المساعدة؟
بالبرید  إذا لم تحل ما تواجھھ من مشكالت بعد التحقق من ھذا الدلیل، یرجى االتصال بمكان شرائك لھذا الجھاز أو مراسلتنا

 .Support@BenQ.com االلكتروني على العنوان التالي:

 




