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معلومات السالمة
Before installing this product, read the Safety Information. 
 .قبل تثبيت هذا المنتج، ُیرجى قراءة معلومات السالمة

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança. 
在安装本产品之前，请仔细阅读 Satety Imformation (安全信息)。 

 

在安裝本產品之前，請先閱讀『安全資訊』。 
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 بدء التشغيل–الفصل األول 
یشتمل هذا الدليل على معلومات تفصيلية حول الشاشة اللوحية المسطحة وإللقاء نظرة سریعة على تلك 

 .المعلومات، یرجى االطالع على بيان اإلعداد المرفق مع الشاشة

محتویات عبوة البيع
: أن تحتوي عبوة المنتج على العناصر التاليةینبغي

بيان إعداد الشاشة اللوحية المسطحة  • 
دليل االستخدام اآلمن واستكشاف األخطاء وإصالحها والضمان الخاص بالشاشة  • 

المدمج" الدليل المرجعي وبرنامج التشغيل"قرص   • 
الشاشة اللوحية المسطحة  • 

آبل الطاقة  • 
 • موصل بالشاشة–آبل توصيل تناظري  

ترآيب القاعدة والتعامل مع الشاشة
.إلعداد وترآيب الشاشة، یرجى االطالع على األشكال التوضيحية الواردة أدناه

  ال تلمس الشاشة من لوحة العرض؛ حيث إنها مصنوعة من الزجاج وقد یتسبب الضغط الزائد:مالحظة
 . أو التعامل معها بعنف في تلفها
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نظرة عامة على الشاشة
  القسم على بعض المعلومات الخاصة بحمل الشاشة وضبط أوضاعها وضبط مفاتيح التحكم واستخدام فتحة تثبيتذاهیشتمل 
 .الكبل

ضبط الميالن
تحدید وضعية الشاشة وآيفية "للمزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلى . الشرح التالي یوضح نطاق الميالن للشاشة

 .١-٢في صفحة " مشاهدتها

كممفاتيح التح
.یوجد بالجانب األیمن من الشاشة مفاتيح تحكم تستخدم لضبط العرض

 

.٣-٢صفحة " ضبط صورة الشاشة"للمزید من المعلومات عن آيفية استخدام هذه المفاتيح، یرجى الرجوع إلى 

 TR٢RT        دليل استخدام الشاشة اللوحية المسطحة-١

-5 20

 



 

إعداد الشاشة
.تعرف على طریقة إعداد الشاشةیتضمن هذا القسم معلومات من شأنها أن تقدم لك المساعدة لل

توصيل وتشغيل الشاشة
تأآد من قراءة معلومات االستخدام اآلمن الموجودة في دليل االستخدام اآلمن واستكشاف: مالحظة 

 . األخطاء وإصالحها والضمان قبل القيام بهذا اإلجراء
الطاقة الخاص بجهاز قم بإیقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر وجميع األجهزة المتصلة به ثم افصل آبل  .١

 .الكمبيوتر

.قم بتوصيل آبل اإلشارة التناظریة بمنفذ الفيدیو الموجود بالجانب الخلفي لجهاز الكمبيوتر  ٢. 
 

 . أحد طرفي آبل اإلشارة موصل مسبقًا بالشاشة:مالحظة

٣     بدء التشغيل–الفصل األول    -١
T 



 

أدخل آبل الشاشة في الجزء المخصص له على الشاشة، ثم قم بتوصيله وآبل جهاز الكمبيوتر  ٣. 

.آخذ آهربية مؤرضة بم 

 
.قم بتشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر. ٤

 

٤        دليل استخدام الشاشة اللوحية المسطحة-١
T 

 



 

، وانقر على قرص الدليل المرجعي وبرنامج التشغيل المدمجلتثبيت برنامج تشغيل الشاشة، أدخل  .٤
Install driver )المعروضة على الشاشة، واتبع التعليمات )تثبيت برنامج التشغيل. 

 .٥ Automatic Image Setupلتحسين جودة الصور المعروضة على الشاشة، اضغط على 
، علمًا بأن عملية الضبط التلقائي تتطلب تشغيل الشاشة )مفتاح الضبط التلقائي للصورة ( key 

. يه في حالة التشغيل العادي دقيقة على األقل، وهو األمر الذي ال تحتاج إل١٥لمدة  

 

للمزید من . إذا لم تسفر عملية اإلعداد التلقائي للصورة عن النتائج المرغوبة، قم بإعداد الصورة یدویًا :مالحظة
 .٣-٣صفحة " اإلعداد اليدوي للصورة"المعلومات، یرجى الرجوع إلى 

تسجيل الجهاز
Lenovo™ نرجو منك تسجيل الشاشة التي لدیك وإمدادنا ، ونتج من منتجات منشكرك على شراء هذا ال

بالمعلومات التي من شأنها مساعدة شرآة Lenovo على تحسين ما تقدمه من خدمات في المستقبل؛   
حيث یمثل ما تمدنا به من تعليقات أهمية بالغة لتطویر المنتجات والخدمات التي تحوز على اهتمامك  

:ك تسجيل الجهاز الذي لدیك على موقع الویب التاليیمكن. وآذلك لبناء طرق تواصل أفضل معك
http://www.lenovo.com/register 

Lenovo  بتوفير آافة المعلومات والتحدیثات التي تطرأ على المنتج الذي قمت بتسجيله ما لم سوف تقوم 
.تذآر رغبتك في عدم استالم مثل تلك المعلومات في االستبيان الموجود على موقع الویب

٥     بدء التشغيل–الفصل األول    -١
T 



 

 ضبط واستخدام الشاشة–فصل الثاني ال
.یشتمل هذا القسم على المعلومات الخاصة بضبط واستخدام الشاشة

الراحة ومرونة االستخدام
ل على أفضل جودة تشغيل ممكنة من ویحظى تصميم الشاشة بأهمية بالغة، إذ إنه یؤثر على إمكانية الحص

ینبغي ترتيب مكان العمل والمعدات المستخدمة . خدامجهاز الكمبيوتر الشخصي وتوفير الراحة أثناء االست 

 
 

بحيث تتالءم مع االحتياجات الشخصية ونوع العمل الذي تقوم به، عالوة على ضرورة اتباع العادات 

 

ثناء فترة العمل وذلك للحصول على أفضل أداء ممكن واالستمتاع بالراحة أثناء استخدام جهاز أالصحية 
.الكمبيوتر

علومات التفصيلية حول أي من هذه الموضوعات، یرجى زیارة موقع الویب الخاص لمزید من الم 
.http://www.lenovo.com/healthycomputing/ باالستخدام الصحي للكمبيوتر وهو

ترتيب مكان العمل
استخدم مكتبًا ذا ارتفاع مناسب ومنطقة عمل یمكن الوصول إلى آافة جوانبها بسهولة حتى تتمكن من العمل  

.وأنت في راحة آاملة

قم بتنظيم منطقة العمل بحيث تتالءم مع طریقة استخدام المواد واألجهزة، مع اإلبقاء عليها نظيفة مع  
مراعاة توفير مساحة خالية ونظيفة للمواد المستخدمة أثناء العمل، وآذلك وضع العناصر التي یتم  

 .كان یسهل الوصول إليه في م–وس أو الهاتف ا مثل الم–استخدامها بشكل متكرر 

یلعب تصميم الجهاز وطریقة إعداده دورًا هامًا في تحدید وضع الجلوس أثناء العمل، وفيما یلي بعض  
الفقرات التي توضح آيفية إعداد وضع الجهاز بأفضل طریقة توفر وضعية جلوس مریحة أثناء العمل مع 

 
.الحفاظ على تلك الوضعية

شاهدتهاتحديد وضعية الشاشة وآيفية م
قم بوضع شاشة الكمبيوتر وضبطها بشكل یوفر لك الراحة الكاملة عند االستخدام، وذلك بمراعاة النقاط  

:التالية
 مم ٧٦٠ مم و ٥١٠ تتراوح المسافة المثالية التي یجب أن تفصلك عن الشاشة بين :مسافة المشاهدة •

محيطة ووقت العرض، ویمكنك وتختلف تلك المسافة باختالف اإلضاءة ال)  بوصة٣٠ إلى ٢٠من (
مشاهدة الشاشة من مسافات مختلفة عن طریق تغيير وضعيتها أو تغيير وضع الجلوس أو موضع 

 .حافظ على مسافة العرض التي توفر لك أفضل مستویات الراحة. الكرسي
رأسي (اضبط ارتفاع الشاشة بحيث تكون الرأس والرقبة في وضع مریح ومحاید : ارتفاع الشاشة •

، وفي حالة عدم توافر خاصية ضبط االرتفاع في الشاشة التي لدیك، یمكن وضع آتب أو )ائمأو ق
ولعل أحد اإلرشادات العامة . أي شيء صلب تحت قاعدة الشاشة حتى تصل إلى االرتفاع المطلوب

التي تجدر اإلشارة إليها هنا هي الحرص على أن تكون قمة الشاشة على مستوى واحد أو منخفضة 
 عن مستوى العين عندما تكون جالسًا في وضع مریح، ومهما یكن من أمر، احرص على ضبط قليًال

ارتفاع الشاشة بحيث تكون المسافة الفاصلة بين العين ومرآز الشاشة مالئمة ومریحة عندما تكون 
.جالسًا في وضع استرخاء 

بوضوح مع الحفظ  اضبط زاویة ميل الشاشة بحيث یمكنك رؤیة المحتوى المعروض عليها :الميل •
 .على الوضع المفضل للرأس والرقبة

: حدد موقع الشاشة بحيث تتجنب الضوء الساطع أو انعكاس الضوء عليها من اإلضاءة الموقع العام •
 .العلویة أو النوافذ القریبة

 :فيما یلي بعض التلميحات الخاصة بتوفير الراحة عند مشاهدة الشاشة
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.ب مع نوع العمل الذي تقوم بهاستخدم اإلضاءة التي تتناس  • 
استخدم المفاتيح الخاصة بضبط السطوع والتباین والصورة، إذا آانت متوفرة بالشاشة، لتحسين جودة   • 

.العرض لتتناسب مع أوضاع الرؤیة التي تفضلها 
.احتفظ بالشاشة نظيفة لتتمكن من الترآيز على المحتوى المعروض عليها  • 

 

  تتطلب الترآيز في الشاشة لفترت طویلة في إجهاد العين، لذا احرص على یمكن أن یتسبب القيام بأنشطة
النظر بعيدًا عن الشاشة على فترات منتظمة والترآيز على شيء یبعد عنك بمسافة آبيرة، وذلك إلراحة  

وفي حالة الرغبة في االستفسار عن إجهاد العين أو عدم الشعور . عضالت العين والعمل على استرخائها
.راحة أثناء النظر إلى الشاشة، عليك باستشارة أحد المتخصصين وااللتزام بنصائحهبال 

تلميحات سریعة عن عادات العمل الصحية
تمثل المعلومات التالية ملخصًا لبعض العوامل التي من شأنها الحفاظ على راحتك وتحسين آفاءتك  

.اإلنتاجية أثناء استخدام جهاز الكمبيوتر
یؤثر ترتيب مكان العمل وإعداد شاشة الكمبيوتر بشكل بالغ : حيحة بإعداد الشاشةتبدأ الجلسة الص •

على وضعية الجلوس أثناء استخدام الكمبيوتر، ولذا احرص على ضبط موضع واتجاه الشاشة وفقًا 
 حتى یمكنك الجلوس بوضعية ١-٢في صفحة " ترتيب منطقة العمل"للتلميحات الواردة في فقرة 

واستخدم وسائل ضبط مكونات جهاز الكمبيوتر . على الراحة والكفاءة واإلنتاجيةتكفل لك الحفاظ 
وأثاث المكتب لتتوافق مع الوضع الذي تفضله في الوقت الحالي وآلما تغيرت األوضاع التي 

.تفضلها 
 آلما طالت :تساعد بعض التغييرات البسيطة في وضعية الجلوس على تجنب الشعور بعدم الراحة •

 والعمل على الكمبيوتر، زادت أهمية مراعاة وضعية الجلوس أثناء العمل، لذا تجنب فترة الجلوس
واحرص على إجراء بعض التعدیالت البسيطة على وضعية . الجلوس لفترة طویلة في وضع واحد

الجلوس من حين آلخر لتجنب الشعور بعدم الراحة، واحرص على استخدام وسائل الضبط المتوفرة 
 .و األجهزة المستخدمة بشكل یتالءم مع التغييرات التي تطرأ على وضعية الجلوسفي أثاث المكتب أ

یفتقر العمل على : تساعد االستراحت الدورية القصيرة على ضمان استخدام الكمبيوتر بشكل صحي •
 قصيرة في مثل هذا النوع من العمل ةجهاز الكمبيوتر إلى الحرآة والحيویة، ولهذا یعد أخذ فترة راح

احرص بين الحين واآلخر على الوقوف أو التمدد أو السير للحظات لشرب الماء أو . بالغ األهميةأمرًا 
خذ فترة راحة قصيرة من العمل على الجهاز، واعلم أن أخذ فترة راحة قصيرة من العمل یجعلك 

 .مستعدًا لتعدیل وضعية الجلوس وتمنحك الراحة وفعالية الجلوس

الوصول للمعلومات
Lenovo بتوفير إمكانية الوصول للمعلومات والتقنيات لذوي االحتياجات الخاصة، إذ    تلتزم شرآة

یستطيع المستخدمون بمساعدة تلك التقنيات الوصول إلى المعلومات بأآثر الطرق مالءمة لنوع  
: للمزید من المعلومات حول إمكانية الوصول للمعلومات، یرجى زیارة. اإلعاقة الخاصة بهم

http://www-03.ibm.com/research/accessibility/requests/accvpat.nsf/ 
lenovo-bidx?OpenForm 

 

٢        دليل استخدام الشاشة اللوحية المسطحة    -٢



ضبط صورة الشاشة
.یشتمل هذا القسم على بيان بخصائص مفاتيح التحكم المستخدمة لضبط صورة الشاشة

استخدام مفاتيح التحكم المباشر
(OSD) .ات العرض على الشاشة یمكن استخدام مفاتيح التحكم المباشر في حالة عدم ظهور معلوم

  . تتميز مفاتيح التحكم المباشر بلونها األزرق:مالحظة
مفاتيح التحكم المباشر: ١-٢جدول 

البيان الضبط األيقونة
.تنشيط الضبط التلقائي للصورة إعداد الصورة  

OSD )(كم المعروضة على الشاشة استخدام مفاتيح التح
یتم استعراض اإلعدادات القابلة للضبط بواسطة مفاتيح التحكم من خالل المعلومات المعروضة على 

.الشاشة آما هو موضح أدناه

 

:الستخدام مفاتيح التحكم
 .شاشة لفتح القائمة الرئيسية للمعلومات المعروضة على ال اضغط على -١

.  الختيار هذه الوظيفة للتنقل بين األیقونات، ثم اخترأیقونة واضغط على  أو    استخدم -٢
یمكنك التنقل بين االختيارات حال وجود قوائم فرعية باستخدام   ثم الضغط على  أو  

اضغط على .  للضبط . للحفظ استخدم . الختيار هذه الوظيفة أو 
 للرجوع خالل القوائم الفرعية والخروج من قائمة المعلومات المعروضة على   اضغط على -٣

 .الشاشة
.  ثوان لقفل قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة١٠ لمدة  اضغط مع االستمرار على -٤ 

 اضغط مع االستمرار على . حول هذا دون حدوث أي تعدیالت غير مقصودة لهذه المعلوماتيس
.بطها ثوان إللغاء قفل المعلومات المعروضة على الشاشة وإتاحة إمكانية ض١٠لمدة  
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Novo Vision      الوصول مباشرة إلىNOVO Vision  
        

 القائمة
   

      
 

  قفل أو فتح قائمة التعليمات المعروضة على الشاشة
  



 

ةئمة المعلومات المعروضة على الشاشا  وظائف ق٢-٢جدول 
البيان القائمة الفرعية أيقونات المعلومات المعروضة على 

الشاشة على القائمة الرئيسية
ضبط السطوع الكلي السطوع  

ضبط الفروق بين المناطق المضيئة 
والمظلمة

التباین  
التباین/السطوع 

تحریك الصورة إلى اليسار أو اليمين الوضع األفقي  

تحریك الصورة إلى أعلى أو أسفل الوضع الرأسي  

وضع الصورة 
 

تحسين جودة الصورة تلقائيًا قائيتل  

 راجع . تحسين جودة الصورة یدویًا
في صفحة " اإلعداد اليدوي للصورة"
٣ 
-٣.
  تردد عناصر الصورة•
  الفارق الزمني•
 حفظ•

یدوي  

إعداد الصورة 

 

ضبط آثافة اللون األحمر واألخضر 
.واألزرق

األلوان 

افتراضي  •
 • sRGB 

مائل إلى األحمر  •
مائل إلى األزرق  •

وضع لضبط المسبق

خصائص الصورة 

 

یعمل على رفع أو خفض : أحمر   •
 في " األحمر"درجة التشبع باللون 

الصورة
 یعمل على رفع أو خفض : أخضر •

في " األخضر"درجة التشبع باللون 
.الصورة

 یعمل على رفع أو خفض : أزرق •
في " األزرق"درجة التشبع باللون 

 .ورةالص
 یعمل على حفظ اختيارات : حفظ •

.األلوان المخصصة

مخصص
 

 تعرض درجة الدقة ومعدل التحدیث 
 ال یمكن : مالحظة. وتفاصيل المنتج

 إجراء أي تعدیل على اإلعدادات في 
.هذه الصفحة

المعلومات    

 القسم قائمة باللغات التي یتضمن هذا 
 یتم تطبيق : مالحظة. تدعمها الشاشة

اللغة التي تم اختيارها على المعلومات 
المعروضة على الشاشة فقط، وال 

 تطبق 
 على أي برامج یتم تشغيلها على 

.الكمبيوتر

اللغة  

الخيارات 

٤        دليل استخدام الشاشة اللوحية المسطحة    -٢

 .SRGB ال يمكن ضبط السطوع والتباين في وضع



 

)تابع(لشاشة   وظائف قائمة المعلومات المعروضة على ا٢-٢جدول 
البيان القائمة الفرعية أيقونات المعلومات المعروضة 

على الشاشة على القائمة
یتيح خيار وضع القائمة إمكانية ضبط موقع القائمة 

.على الشاشة
وضع القائمة   

 یعيد الوضع االفتراضي القائمة إلى اإلعدادات 
فتراضيةاال

افتراضي

تغيير الوضع األفقي للمعلومات المعروضة : أفقي •
 .على الشاشة

 تغيير الوضع الرأسي للمعلومات : رأسي •
 .المعروضة على الشاشة

حفظ •

مخصص

 إلغاء •
 إعادة ضبط •
إعادة ضبط الشاشة لإلعدادات األصلية للمصنع •

استعادة ضبط المصنع  

 ات القائمة الخاصة بطرق أزرار التحكم وإعداد
.الوصول المفضلة

:حاالت تكرار الضغط على الزر  

. للتغيير أو اختر 
 إیقاف •
 افترضي •
بطيء •

 تتيح إمكانية ضبط مدة : مهلة القائمة 

 نشاط المعلومات المعروضة على الشاشة بعد آخر 
.مرة تم فيها الضغط على أي من األزرار

إمكانية الوصول

الخيارات 

 

يار وضع عرض مدعوماخت
یتم التحكم في وضع العرض الذي تستخدمه الشاشة عن طریق جهاز الكمبيوتر، ولذا یرجى الرجوع إلى  

 .الوثائق المرفقة بجهاز الكمبيوتر لمعرفة المزید من التفاصيل حول آيفية تغيير أوضاع العرض
أمر طبيعي، إذ یمكن إعادة س الصورة وموقعها وشكلها عند تغيير وضع العرض، وهو اقد یتغير مق 

.ضبطها باستخدام اإلعداد التلقائي للصورة ومفاتيح التحكم في الصورة
CRT شاشات فبخال والتي تتطلب معدل تحدیث عالي لتقليل الوميض، فإن تقنية شاشة العرض 

 .البلوریة أو الشاشة اللوحية المسطحة خالية تمامًا من الوميض
 وهو مهيأ حاليًا على وضع CRTخدام النظام الخاص بك مع شاشة إذا آان قد سبق است: مالحظة

 مؤقتًا لحين انتهائك من CRTعرض خارج نطاق هذه الشاشة، فأنت بحاجة إلى إعداد ترآيب شاشة 
 هرتز وهذا هو وضع عرض ٦٠ بتردد ٩٠٠ × ١٤٤٠إعادة تهيئة النظام ویفضل أن تتم التهيئة على 

 .الدقة األصلي
  .عرض التالية في المصنعتم ضبط أوضاع ال

 

  ضبط واستخدام الشاشة–الفصل الثاني      -٢
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  أوضاع العرض التي تم ضبطها في المصنع٣-٢جدول 
معدل التحديث  مقاس مستوى الدقة

٦٠  هرتز٧٥ هرتز، ٧٢ هرتز، ٦٦هرتز،   ٤٨٠ × ٦٤٠
٤٠٠ × ٧٢٠  هرتز٧٠

٦٠٠ × ٨٠٠ ٦٠  هرتز٧٥ هرتز، ٧٢هرتز، 
٧٦٨  ×١٠٢٤ ٦٠  هرتز٧٥ هرتز، ٧٠هرتز، 

١٠٢٤ × ١٢٨٠ هرتز٧٦ هرتز، ٧٥ هرتز، ٧٢ هرتز، ٧٠ هرتز، ٦٠

٩٠٠ × ١٤٤٠ هرتز٧٥ هرتز، ٦٠

 نظام توفير الطاقة
یتم تنشيط خاصية توفير الطاقة عندما یكتشف جهاز الكمبيوتر توقفك عن استعمال الماوس أو لوحة 

عدید من الحاالت مثل تلك المذآورة في المفاتيح للفترة التي یتم تحدیدها من قبل المستخدم، وهناك ال
 .الجدول الموضح أدناه

لضمان الحصول على األداة األمثل للشاشة، احرص على إیقاف تشغيلها في نهایة آل یوم عمل أو في 
 .حالة عدم استخدامها لفترة طویلة أثناء اليوم

  مؤشر الطاقة٤-٢جدول 
التوافق استعادة التشغيل الشاشة مؤشر الطاقة حالةال

عادیة   تشغيل
ENERGY STAR  الضغط على أي مفتاح

 أو تحریك الماوس
 قد یتأخر ظهور الشاشة 

 مرة أخرى لفترة 
 .وجيزة
 ینشط آذلك :مالحظة

 وضع االستعداد في 
 حالة عدم توصيل 

الشاشة بمصدر دخل 
.للصور

فارغة أصفر ضارب إلى 
الحمرة

وضع 
التعطيل /االستعداد

ENERGY STAR  الضغط على أي مفتاح
 أو تحریك الماوس

 قد یتأخر ظهور الشاشة 
 مرة أخرى لفترة 

.وجيزة

فارغة إیقاف إیقاف

        دليل استخدام الشاشة اللوحية المسطحة    -٢
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٦

      

 

  

هادئ    أزرق 



 

االعتناء بالشاشة
 .تأآد من فصل الطاقة قبل القيام بأي إجراءات صيانة للشاشة

:تجنب
 .استخدام الماء أو أي وسائل على الشاشة مباشرة •
 .ت أو المواد الكاشطةاستخدام المذیبا •
 .استخدام أي مواد تنظيف قابلة لالشتعال لتنظيف الشاشة أو أي أجهزة آهربية أخرى •
 .مالمسة الشاشة بأي أدوات حادة أو آاشطة، فقد یتسبب ذلك في إلحاق ضرر دائم بها •
استخدام أي منظفات تحتوي على محاليل مضادة للكهرباء الساآنة أو أي إضافات مشابهة، فقد  •

 .یتسبب ذلك في اإلضرار بغطاء الشاشة
:احرص على

 .تنظيف األغطية والشاشة بقطعة قماش ناعمة ومبللة بلًال بسيطًا •
إزالة الشحوم وعالمات األصابع من على الشاشة باستخدام قطعة قماس مبللة وآمية قليلة من سائل  •

 .تنظيف مخفف

فك حامل الشاشة

٧  ضبط واستخدام الشاشة–الفصل الثاني      -٢ T 



 

جعية معلومات مر–الفصل الثالث 
یحتوي هذا القسم على مواصفات الشاشة وإرشادات تثبيت برنامج تشغيلها یدویًا باإلضافة إلى المعلومات 

 .المتعلقة باستكشاف األخطاء وإصالحها ومعلومات الخدمة

مواصفات الشاشة
 XX1-6920مواصفات الشاشة بالنسبة لنوع المودیل 

 ١-٣ Lenovo محفوظة لشرآة ٢٠٠٦ حقوق الطبع والنشر لعام ©

  ) بوصة15.75( مم 400
  ) بوصة7.79( مم 198
  ) بوصة18.27( مم 464

  االرتفاع
  العمق

 العرض

  األبعاد

 الحامل نطاق الميل  20°+/5°-
ذراع يباع )  بوصة3.94( مم 100

  .منفصًال
 VESAحامل  مدعوم

 ) بوصة19.05( مم 481.4
 ) بوصة16.07( مم 408.24
 ) بوصة16.16( مم 410.4

 ) بوصة10.05( مم 255.15
  ) بوصة10.1( مم 256.5 
 )رأسي) ( بوصة0.011( مم 0.285 

  مقاس الصورة المعروضة
  الحد األقصى لالرتفاع
  الحد األقصى للعرض

 درجة البكسل

 الصورة

 60/50 فولت تيار متردد، 264 – 90
   هرتز3 ±

   أمبير1.7

  فلطية اإلمداد
 الحد األقصى للتغذية بالتيار

 دخل التيار

   وات36أقل من 
   وات2أقل من 
   وات1أقل من 

  التشغيل العادي
  التعطيل/في حالة االستعداد

  مؤقت
 إيقاف التشغيل

  استهالك الطاقة
 تشير األرقام الخاصة باستهالك الطاقة :مالحظة

 إلى آل من الشاشة ووحدة التغذية بالطاقة 
 .مجتمعتين

 0.07 أوم 75تشغيل تناظري مباشر، 
  فولت

  )الحد األقصى( بكسل 1440
  )الحد األقصى(ط  خ900
   ميجا هرتز137

  إشارة الدخل
  مقاس مستوى الدقة األفقية
  مقاس مستوى الدقة الرأسية

 تردد عناصر الصورة

 دخل الفيديو

CI VESA DDC التوصيالت 
   آيلو هرتز81 – آيلو هرتز 30
   هرتز75 –هرتز  60

  التردد األفقي
  التردد الرأسي

 الدقة األصلية  بتردد900 × 1440

 VESAأوضاع (أوضاع العرض المدعومة 
  )ياسية بين النطاقات المشار إليهاالق

 
 

 درجة 95 إلى 5( درجة مئوية 35 10
  )فهرنهايت

 إلى 4-( درجة مئوية 60 إلى 20-
  ) درجة فهرنهايت140

 إلى 4-( درجة مئوية 60 إلى 20-
  ) درجة فهرنهايت140

  التشغيل
  التخزين
 الشحن

 درجة الحرارة

  %80إلى % 10
  %95إلى % 5
  %95إلى % 5

  التشغيل
  التخزين
 الشحن

  الرطوبة



 

استكشاف األخطاء وإصالحها
وقبل االتصال . عند حدوث أي أعطال في إعداد أو استخدام الشاشة، فيمكنك القيام بإصالحها بنفسك

 .، حاول القيام باإلجراءات المقترحة التي تتناسب مع هذا العطلLenovoبالموزع أو شرآة 
  استكشاف األخطاء وإصالحها٢-٣جدول 

المرجع اإلجراءات المقترحة األسباب المحتملة العطل
وضع عرض "اختيار 
 ٥-٢صفحة " مدعوم

إذا آنت تقوم باستبدال  • 
 الشاشة القدیمة، أعد 

 توصيلها ثم اضبط وضع 
 العرض على النطاق المحدد 

 .للشاشة الجدیدة
في حالة استخدام نظام  •

Windows أعد تشغيل ، 
 النظام في وضع األمان، ثم 
 اختر أحد أوضاع العرض 

 المدعومة في جهاز 
 .تر الذي لدیكالكمبيو

 إذا استمرت المشكلة بعد  •
 القيام بهذه اإلجراءات، بادر 

 .باالتصال بمرآز الدعم

تم ضبط النظام على أحد 
أوضاع العرض التي ال 

.تدعمها الشاشة

تظهر رسالة 
"Out of 

 Range" 
خارج ( 

على ) النطاق 
الشاشة،  
ویومض  

مؤشر الطاقة  
باللون  

.األخضر 

"  الشاشةتوصيل وتشغيل "
 ٣-١صفحة 

تأآد من إحكام توصيل آبل اإلشارة 
.بالنظام أو الشاشة

لم یتم توصيل آبل إشارة 
الفيدیو بالشاشة أو النظام 

.بشكل جيد

" ضبط صورة الشاشة"
٣-٢صفحة 

 اختر إعداد ألوان آخر  من قائمة 
.المعلومات المعروضة على الشاشة

إعدادات األلوان قد تكون 
.غير صحيحة

" ضبط صورة الشاشة"
 .٣-١صفحة 

قم بإجراء عملية الضبط التلقائي 
.للصورة

لم یتم إجراء عملية الضبط
 .التلقائي للصورة

جودة الصورة 
.ردیئة للغایة

" توصيل وتشغيل الشاشة"
٣-١صفحة 

آبل الطاقة مفصول أو غير محكم •
 .التوصيل 

تأآد من صحة توصيل آبل  •
 .الطاقة 

 .وجود طاقة في المأخذتأآد من  •
 .قم بتشغيل الشاشة •
 .جرب استخدام آبل طاقة آخر •
.جرب استخدام مأخذ تيار آخر •

لم یتم تشغيل مفتاح الطاقة
 .الموجود على الشاشة

.ال یوجد طاقة في المأخذ

مؤشر الطاقة غير 
مضاء وال توجد 

صورة على 
.الشاشة
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)بعتا(  استكشاف األخطاء وإصالحها ٢-٣جدول 
المرجع اإلجراات المقترحة األسباب المحتملة المشكلة

" نظام توفير الطاقة" 
٦-٢صفحة 

اضغط على أي مفتاح من  • 
 على لوحة المفاتيح أو حرك 
 .الماوس الستعادة التشغيل

تحقق من إعدادات خيارات  •
.الطاقة في الكمبيوتر

تم ضبط الشاشة على  
التعطيل /وضع االستعداد

المؤقت

الشاشة مطفأة ویضيء 
مؤشر الطاقة بلون  
الكهرمان باستمرار أو 
یومض باللون األخضر

" توصيل وتشغيل الشاشة"
٣-١صفحة 

 تأآد من إحكام توصيل آبل 
 .الفيدیو بالنظام

آبل إشارة الفيدیو  
 مفصول أو غير محكم 

 التوصيل بالنظام أو 
.الشاشة

 " ضبط صورة الشاشة“
 ٣-٢صفحة 

 قم بضبط إعداد السطوع 
والتباین من قائمة المعلومات 

.المعروضة على الشاشة

 تم ضبط إعداد سطوع 
وتباین الشاشة على أدنى 

.مستوى

یضيء مؤشر الطاقة  
 ال باللون األخضر ولكن

 
توجد صورة على 

.الشاشة

"الخدمة والدعم"الملحق أ، 
١-صفحة أ 

إذا آان هناك ما یزید على  
ل مفقودة، خمس وحدات بكس

.بادر باالتصال بمرآز الدعم

یعد ذلك إحدى خصائص 
 تقنية شاشة العرض 

 البلوریة وال یدل على 
 .لل بهاخوجود 

تظهر واحدة أو أآثر من
 

 
وحدات البكسل بال 

.ألوان

" ضبط صورة الشاشة" 
 ٣-٢صفحة 

"اإلعداد اليدوي للصورة"

اضبط إعدادات الدقة الموجودة 
 الءم مع الدقة بالنظام لكي تت 

 :األصلية الخاصة بهذه الشاشة
  عند ١٠٢٤ × ١٢٨٠
 . هرتز٦٠تردد 

 اختيار وضع عرض "
٥-٢صفحة " مدعوم

 قم بإجراء عملية الضبط 
 إذا لم . التلقائي للصورة

تساعدك عملية الضبط التلقائي 
.للصورة، فقم بضبطها یدویًا

 راجع القسم المتقدم من 
خصائص عرض النظام 

الخاص بك

عند استخدام الشاشة بمستوى 
 الدقة األصلية، فإنه یمكن 

على بعض التحسيناتالحصول 
 اإلضافية عن طریق ضبط 

إعداد النقطة في البوصة 
(DPI)في النظام . 

لم یتم إعداد الصورة  •
 على النحو األمثل

 لم یتم ضبط إعداد  •
 خصائص العرض 

الخاصة بالنظام على 
.النحو األمثل

تظهر خطوط مهزوزة 
في النص أو صورة  

 .مشوشة
تظهر خطوط أفقية أو 

.ورةرأسية على الص 

ضبط الصورة یدویًا
 .إذا لم تسفر عملية الضبط التلقائي للصورة عن النتائج المرغوبة، فقم بضبطها یدویًا

 . دقيقة حتى تصبح مهيأة للعمل١٥ قم بتشغيل الشاشة واترآها لمدة :مالحظة
 الموجود في الجانب السفلي من الشاشة إلظهار قائمة المعلومات المعروضة على غط على  اض-١

 .الشاشة
 . للدخول إلى الوظيفة ثم اضغط على  الختيار  أو  استخدم -٢

Phase) الفارق الزمني(.  استخدم -٣ أو  الختيار ضبط  Clock و )تردد عناصر الصورة (
 

 إلى ضبط عدد ) تردد وحدات البكسل() تردد عناصر الصورة (Clockیؤدي إعداد  •
 في حالة ضبط التردد . وحدات البكسل التي یتم مسحها ضوئيًا عند إجراء المسح األفقي

 مة غير صحيحة، تظهر على الشاشة بعض الخطوط الرأسية آما یظهر عرض الصورة بقي
 .بطریقة خاطئة

 • على ضبط الفارق الزمني الخاص بإشارة تردد ) الفارق الزمني (Phaseیعمل إعداد 
 یؤدي ضبط الفارق الزمني بطریقة خاطئة إلى ظهور بعض التشویش . وحدات البكسل

. وان الفاتحةاألفقي على الصور ذات األل 

 TR٣RT  معلومات مرجعية–الفصل الثالث      -٣

 و )تردد عناصر الصورة (Clock عند اختفاء هذا التشویش من الصورة، قم بحفظ ضبط -٤
Phase) الفارق الزمني(. 

 . للخروج من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة  اضغط على زر -٥

Administrator
线条
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 غيل الشاشة یدویًاتثبيت برنامج تش

نظام التشغيل في ًا ــــل الشاشة يدويـــتباعها لتثبيت برنامج تشغيإ الخطوات التي ينبغي فيما يلي
Microsoft® Windows® Vistaو Microsoft® Windows® XPو Microsoft 

Windows 2000 Professional .  
 

  Windows Vista الشاشة في نظام التشغيل تثبيت برنامج تشغيل
 

  :بما يليقم  Microsoft® Windows Vistaالتشغيل تشغيل الشاشة في نظام لتثبيت برنامج 
 

 Plug خاصية الستخدام Lenovoدمج المرفق مع شاشة  يجب تنزيل الملفات من القرص الم:مالحظة
and Play )الموجودة في نظام التشغيل ) التشغيل فور التوصيلWindows Vista.  

 . بهةتصل األجهزة المجميعكمبيوتر وشغيل القم بإيقاف ت .1
 .صحيحالشاشة بشكل تأآد من توصيل  .2
 .Windows Vista نظام التشغيل ثم قم ببدء تشغيل النظام في. ل الشاشة ثم وحدة النظاميشغقم بت .3
 ← )ابدأ( Startعلى  بالنقر )خصائص العرض( Display Propertiesالنافذة افتح  .4

Control Panel )على األيقونةًا مزدوجنقرًا  انقر  ثم) التحكملوحة Hardware and 
Sound )األجهزة والصوت(. 

 .)تخصيص( Personalization على األيقونةانقر  .5
 .)إعدادات العرض( Display Settings على األيقونةانقر  .6
 .)إعدادات متقدمة (Advanced Settingsزر ال علىانقر  .7
 .)الشاشة( Monitor انقر فوق عالمة التبويب .8
 .)خصائص (Properties الزر علىانقر  .9

 .)برنامج التشغيل (Driverتبويب الانقر فوق عالمة  .10
تحدیث ( "Update Driver Software-Generic PnP Monitor"النافذة افتح  .11

تحدیث برنامج ( Update Driverعلى  بالنقر )Generic PnPشاشة  -تشغيلال برنامج
 Browse my computer for driver software زرال على، ثم انقر )التشغيل

 .) برنامج التشغيل الخاص بي للعثور علىاستعراض الكمبيوتر(
 "Let me Pick from a list of device drivers on my computer" حدد  .12

 Next  زرال على ثم انقر ) على الكمبيوترالموجودةتشغيل الاختيار من قائمة برامج دعني (
 .)التالي(

 وانتقل إلى )استعراض( Browse انقر على الزر .) خاصقرص (Hard Disk انقر على الزر .13
 . الدليل التالي

X:\Monitor Drivers\Windows Vista  
  ).  حرف المحرك المحدد لمحرك األقراص المدمجةXحيث يمثل (

 .)موافق( OKعلى الزر انقر ثم . )فتح( Openعلى الزر ثم انقر  "L193 wide.inf "حدد الملف  .14
محرك  إلى دمجيتم نسخ الملفات من القرص المس. )التالي (Nextعلى انقر و wide L193حدد .15

 .األقراص الصلبة الخاص بك
 .دمجالقرص المثم قم بإخراج المفتوحة جميع النوافذ أغلق  .16
األلوان مطابقة معدل تحديث وأوضاع اختيار أقصى سيقوم النظام تلقائًيا ب .النظامأعد تشغيل  .17

  .هالمتوافقة مع
، ال يؤدي معدل التحديث األسرع إلى تحسين جودة العرض على ف ق ؤ على عكس شاشات :مالحظة

 900 × 1440دقة المستوى إما باستخدام  Lenovoلذلك توصي شرآة . شاشات العرض البلورية
 . هرتز60 بمعدل تحديث 480 × 640 هرتز أو 60بمعدل تحديث 
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 Windows XP لتشغيل اتثبيت برنامج تشغيل الشاشة في نظام
 قرص ، يجب تحميل الملفات من Windows XPالستخدام خاصية التشغيل فور التوصيل في نظام 

  .الدليل المرجعي وبرنامج التشغيل المدمج
     التشغيل  في نظامًا تلقائيالصورة  يجب استكمال هذا القسم قبل االستمرار في ضبط :مالحظة

          Windows XP.  
  . تشغيل الكمبيوتر وجميع األجهزة المتصلة بهقم بإيقاف .1
  .تأآد من توصيل الشاشة بشكل صحيح .2
  .Windows XPالنظام في نظام التشغيل تشغيل  ء دبقم بتشغيل الشاشة ثم وحدة النظام، قم ب .3
 ←) بدء (Startبالنقر على ) خصائص العرض (Display Propertiesنافذة الافتح    .4

Settings) إعدادات ( ←Control Panel) أدخل في لوحة التحكم/حدد، )لوحة التحكم 
Display) العرض.(  

  .)إعدادات (Settingsانقر على عالمة تبويب  .5
  ).خيارات متقدمة (Advancedزر الانقر على  .6
  .)الشاشة (Monitorانقر على عالمة تبويب  .7
  ).خصائص (Propertiesزر الانقر على  .8
  ).التشغيلبرامج  (Driversانقر على عالمة تبويب  .9

بالنقر على ) معالج تحدیث األجهزة (Hardware Update Wizard نافذةالافتح  .10
Update Driver) إذا ظهر ، )تحدیث برنامج التشغيل"Can Windows connect to 

Windows Update…" ) السماح لنظامWindows باالتصال بـ Windows 
Update)  تحدیث نظامWindows(...(يار ، فيرجى تحديد الخ"No, not this time "

   ).التالي (Nextثم انقر على ، )ال، ليس هذه المرة(
تثبيت من ( "Install from a list or Specific location (Advanced)" حدد .11

 .)التالي (Nextثم انقر على  ،))خيارات متقدمة (المكان المحدد أو القائمة
ال تبحث، " (Don't search. I will choose the driver to install"حدد الخيار  .12

  .)التالي (Nextثم انقر على ، )سأختار برنامج التشغيل المراد تثبيته
وانتقل إلى ) استعراض (Browseانقر على الزر  ).قرص خاص (Have Diskانقر على الزر  .13

 . الدليل التالي
X:\Monitor Drivers\Windows XP & Windows 2000  

  ). لمحدد لمحرك األقراص المدمجة حرف المحرك اXحيث يمثل (
 .)موافق( OKعلى الزر انقر ثم . )فتح( Openعلى الزر ثم انقر  "L193 wide.inf"حدد الملف  .14
محرك  إلى دمجيتم نسخ الملفات من القرص المس. )التالي (Nextعلى انقر و wide L193حدد .15

 .األقراص الصلبة الخاص بك
 .دمجالقرص المج ثم قم بإخراالمفتوحة جميع النوافذ أغلق  .16
األلوان مطابقة معدل تحديث وأوضاع اختيار أقصى سيقوم النظام تلقائًيا ب .النظامأعد تشغيل  .17

  .المتوافقة معه
، ال يؤدي معدل التحديث األسرع إلى تحسين جودة العرض على ف ق ؤ على عكس شاشات :مالحظة

 900 × 1400دقة المستوى إما باستخدام  Lenovoلذلك توصي شرآة . شاشات العرض البلورية
 . هرتز60 بمعدل تحديث 480 × 640 هرتز أو 60بمعدل تحديث 
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  Windows 2000  التشغيلتثبيت برنامج تشغيل الشاشة في نظام
 قرص ، يجب تحميل الملفات من Windows 2000الستخدام خاصية التشغيل فور التوصيل في نظام 

  .الدليل المرجعي وبرنامج التشغيل المدمج
                      التشغيلفي نظامًا تلقائيالصورة  يجب استكمال هذا القسم قبل االستمرار في ضبط :حظةمال

          Windows 2000.  
  .قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وجميع األجهزة المتصلة به .1
  .تأآد من توصيل الشاشة بشكل صحيح .2
  .Windows 2000النظام في نظام التشغيل تشغيل  ء دبقم بتشغيل الشاشة ثم وحدة النظام، قم ب .3
 ←) بدء (Startبالنقر على ) خصائص العرض (Display Propertiesافتح نافذة    .4

Settings) إعدادات ( ←Control Panel) أدخل في لوحة التحكم/حدد، )لوحة التحكم 
Display) العرض.(  

  .)إعدادات (Settingsانقر على عالمة تبويب  .5
  ).خيارات متقدمة (Advancedزر الانقر على  .6
  .)الشاشة (Monitorانقر على عالمة تبويب  .7
  ).خصائص (Propertiesزر الانقر على  .8
  ).برامج التشغيل (Driversانقر على عالمة تبويب  .9

بالنقر على ) معالج تحدیث األجهزة (Hardware Update Wizard نافذةالافتح  .10
Update Driver) تحدیث برنامج التشغيل(ر على ، ثم انقNext) التالي.(   

 Display a list of the known drivers for this device so"حدد الخيار  .11
that I can choose a specific driver) " عرض قائمة برامج التشغيل المعروفة
  .)التالي (Nextثم انقر على ، )لهذا الجهاز حتى یمكنني اختيار برنامج تشغيل معين

وانتقل إلى ) استعراض (Browseانقر على الزر  ).قرص خاص (Have Diskانقر على الزر  .12
 . الدليل التالي

X:\Monitor Drivers\Windows XP & Windows 2000  
  ).  حرف المحرك المحدد لمحرك األقراص المدمجةXحيث يمثل (

 .)موافق( OKعلى الزر انقر ثم . )فتح( Openعلى الزر ثم انقر  "L193 wide.inf"حدد الملف  .13
محرك  إلى دمجيتم نسخ الملفات من القرص المس. )التالي (Nextعلى انقر و wide  L193دحد .14

 .األقراص الصلبة الخاص بك
 .دمجالقرص المثم قم بإخراج المفتوحة جميع النوافذ أغلق  .15
األلوان مطابقة معدل تحديث وأوضاع اختيار أقصى سيقوم النظام تلقائًيا ب .النظامأعد تشغيل  .16

  .معهالمتوافقة 
، ال يؤدي معدل التحديث األسرع إلى تحسين جودة العرض على ف ق ؤ على عكس شاشات :مالحظة

 900 × 1440دقة المستوى إما باستخدام  Lenovoلذلك توصي شرآة . شاشات العرض البلورية
 . هرتز60 بمعدل تحديث 480 × 640 هرتز أو 60بمعدل تحديث 

 الحصول على تعليمات إضافية
للحصول على مزيد . Lenovo التابع لشرآة ة استمرار المشكلة، يرجى االتصال بمرآز الدعمفي حال

الموجود " الخدمة والدعم"من المعلومات عن آيفية االتصال بمرآز الدعم، يرجى الرجوع إلى الملحق أ، 
  .1-في صفحة أ

 



 

معلومات الخدمة
أرقام المنتج

 .آما هو موضح أدناهیوجد رقم المنتج الخاص بالشاشة في الجزء الجانبي لحافة شاشة العرض 

 مسؤوليات العمالء
ال یغطي الضمان المنتجات التي تعرضت للتلف بسبب الحوادث أو سوء االستخدام أو الترآيب أو استخدام المنتج بما ال 

ييرات أو إصالحات یتفق والمواصفات واإلرشادات، إلى جانب حدوث الكوارث الطبيعية أو الشخصية أو إجراء أیة تغ
 .أو تعدیالت غير مصرح بها

 :فيما یلي أمثلة لصور سوء االستخدام التي ال یغطيها الضمان
ویمكن منع حدوث ذلك عن طریق استخدام شاشة توقف أو خاصية . CRTاحتراق الصور على شاشة عرض  •

 .توفير الطاقة
 .التلف المادي لألغطية أو الحافة أو القاعدة أو الكبالت •
 .دوش أو الثقوب التي تحدث لشاشات العرضالخ •

٦ دليل استخدام الشاشة اللوحية المسطحة     -٣   T 
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األجزاء القابلة للصيانة
Lenovo یمكن صيانة األجزاء التالي ذآرها في مرآز الصيانة التابع لشرآة  أو موزعيLenovo 

یوضح الجدول أدناه . تستخدم هذه األجزاء في أغراض الصيانة فقط. المعتمدین وذلك لدعم ضمان العمالء
 .XX1-6920ة بمودیل المعلومات المتعلق

  قائمة باألجزاء القابلة للصيانة٣-٣جدول 

٧  معلومات مرجعية–الفصل الثالث      -٣

)MTM(موديل نوع الجهاز  اللون رقم جزء الوحدة القابلة   البيان
لالستبدال في موقع العمل 
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 الخدمة والدعم–الملحق أ 
للحصول على . تقدم المعلومات التالية بيانًا بخدمات الدعم الفني التي یمكن توفيرها للمنتج أثناء فترة الضمان أو طوال عمر المنتج

.، یرجى الرجوع إلى بيان الضمان المحدود الخاص بالشرآة  Lenovoشرح آامل لشروط ضمان شرآة 

ي عبر اإلنترنتالدعم الفن
یمكن الحصول على خدمات الدعم الفني عبر اإلنترنت طوال فترة عمر المنتج، وذلك من خالل موقع الویب الخاص بدعم 

 .http://www.lenovo.com/supportأجهزة الكمبيوتر الشخصية 

نات التالفة، إضافة إلى أنه في حالة ترآيب المساعدة الفنية الخاصة باستبدال أو تغيير المكو  تقدم الشرآة أثناء فترة الضمان خدمات 
الوحدة في حاسوب Lenovo، یحق للمستخدم الحصول على الخدمة في المكان الذي یتواجد به، ویمكن االستعانة بمساعدة ممثل الدعم  

.الفني في تحدید البدیل المناسب 

الدعم الفني عبر الهاتف
لدعم الخاصة بالترآيب أو التهيئة في مقابل عائد مادي وفقًا للشروط التي تضعها یقوم مرآز دعم العمالء بإلغاء أو تقدیم خدمات ا

 Lenovo یومًا من سحب المنتج من السوق، آما یتم توفير عروض دعم إضافية تشمل تقدیم خدمة المساعدة في ٩٠ وذلك بعد مرور 
.الترآيب خطوة بخطوة بمقایل مادي بسيط

 :وفير أآبر قدر ممكن من المعلومات التاليةلمساعدة ممثل الدعم الفني، یرجى ت
 اسم المنتج •
 رقم المنتج •
 إیصال الشراء •
 جهة تصنيع جهاز الحاسب والمودیل والرقم التسلسلي ودليل االستخدام •
 )إن وجدت(الصيغة النصية لرسائل الخطأ  •
 وصف المشكلة •
 معلومات تهيئة األجهزة والبرامج الخاصة بالنظام •

ممثل الدعم الفني أثناء تواجدك بالقرب من جهاز الكمبيوتر، فقد یرغب في إرشادك لحل المشكلة أثناء حاول إن أمكن االتصال ب
 .ةمالمكال

للحصول على أرقام الهواتف الحالية، یرجى زیارة موقع الویب . أرقام الهواتف عرضة للتغيير دون سابق إخطار
) Support phone list  والنقر على http://www.lenovo.com/support/phoneإذا لم یكن . )قائمة هواتف الدعم

 Lenovo. الرقم الخاص ببلدك أو منطقتك موجودًا بالقائمة، یرجى االتصال بالبائع أو ممثل تسویق

رقم الهاتف البلد أو المنطقة 

3028888-11-27+ و  0800110756 :  جنوب أفریقيا055-555-1475(0) 44+: أفریقيا

Lenovo تجاري لشرآة كقرب شریاتصل بأ: أفریقيا الوسطى 

أفریقيا

)باللغة األسبانية (0800-288-5366 األرجنتين

)باللغة اإلنجليزیة (131-426 أستراليا

 5901-24592-01: دعم التحدیث والتشغيل

)باللغة األلمانية (  01-211-454-610 : خدمة الضمان والدعم

النمسا

)غة الهولندیةبالل (9820-210-02: دعم التحدیث والتشغيل 

 )باللغة الفرنسية (9800-210-02: دعم التحدیث والتشغيل

 )باللغتين الهولندیة والفرنسية (3611-225-02: خدمة الضمان والدعم

 بلجيكا

)باللغة األسبانية(  بوليفيا 0800-0189

 ١-Lenovo A محفوظة لشرآة ٢٠٠٦ حقوق الطبع والنشر لعام ©



 

 8986-3889 (11): منطقة ساو باولو

)باللغة البرتغالية البرازیلية (4815-701-0800: منطقة ساو باولو  االتصال المجاني خارج 

البرازیل

 3344-383-416: من تورونتو

)باللغتين اإلنجليزیة والفرنسية(   1-800-565-3344 : من خارج تورونتو

آندا

)باللغة األسبانية (1130-020-1230: االتصال المجاني  تشيلي

)بلغة الماندرین (  5070 ، 5070 8610 84981188 نالصي ،800-810-1818

 7799-2825-852: أجهزة الكمبيوتر المنزلية

 0333-8205-852: أجهزة الكمبيوتر التجاریة

)بلغات الكانتونيز واإلنجليزیة والماندرین (  852-2825-6580 :WorkPad ThinkPadو 

منطقة هونج آونج (الصين 
)اإلداریة الخاصة

آولومبيا )باللغة األسبانية (01-800-952-0466

)باللغة األسبانية (800-011-1029  آوستاریكا

آرواتيا 0800-0426

 قبرص 357-22-841100+

 جمهوریة التشيك 420-2-7213-1316+

 8200-4520: دعم التحدیث والتشغيل

)باللغة الدانمارآية (  7010-5150 : خدمة الضمان والدعم

الدانمارك

)باللغة األسبانية (2080-434-866-1: االتصال المجاني   التشيكجمهوریة

اإلآوادور )باللغة األسبانية (1-800-426911

)باللغة األسبانية (800-6264  السلفادور

إستونيا 386-61-1796-699+

 6960-459-09: دعم التحدیث والتشغيل

)باللغة الفنلندیة (  +358-800-1-4260 : خدمة الضمان والدعم

فنلندا

 450-557-0238:  دعم التحدیث والتشغيل

):  لألجهزة(لضمان والدعم خدمة ا 0810-631-213

)باللغة الفرنسية (  0810-631-020 ): للبرامج(خدمة الضمان والدعم 

فرنسا

 49201-15-07032: دعم التحدیث والتشغيل

)باللغة األلمانية (  01805-25-35-58 : خدمة الضمان والدعم 

ألمانيا

اليونان 30-210-680-1700+

)ألسبانيةباللغة ا( 1800-624-0051  جواتيماال

 4222-232: تيجوسيجالبا

)باللغة األسبانية (2234-552: سان بيدرو سوال 

الهندوراس

المجر 36-1-382-5720+

الهند 8970-2678-80-91+ 6666-425-1800 )باللغة اإلنجليزیة(
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 )باللغة اإلنجليزیة (800-140-3555

)سيةبلغة الباهاسا واللغة األندوني (62-21-251-2955 

أندونيسيا

 9202-815-01: دعم التحدیث والتشغيل

01-881-1444 )باللغة اإلنجليزیة (: خدمة الضمان والدعم 

أیرلندا

 3900-531-3-972+: مرآز خدمة جيفات شوميل

)باللغتين اإلنجليزیة والعبریة (  +972-4-849-4608 : مرآز خدمة حيفا

إسرائيل

 6101-7031-02: دعم التحدیث والتشغيل

+39-800-820094 )باللغة اإلیطالية (: خدمة الضمان والدعم 

إیطاليا

 5550-20-0120: االتصال المجاني

: االتصاالت الدولية 81-46-266-4716+

سيتم الرد على الرقمين السابقين باللغة اليابانية، ولتلقي الدعم باللغة اإلنجليزیة، یرجى االنتظار حتى ینتهي 
یرجى طلب تلقي الدعم باللغة اإلنجليزیة، . اليابانية، إذ یقوم المشغل بالرد بعد ذلكالصوت المسجل باللغة 

 .وسوف یتم تحویل المكالمة ليرد عليها مشغل یتحدث اإلنجليزیة

 695-558-0120: برامج الكمبيوتر

)باللغة اليابانية (  +81-44-200-8666 : المكالمات الخارجية

اليابان

آوریا )ةباللغة الكوری (1588-5801

التفيا 386-61-1796-699+

ليتوانيا 386-61-1796-699+

)باللغة الفرنسية (352-298-977-5063+ لوآسمبورج

ماليزیا )باللغات اإلنجليزیة والباهاسا ولغة ميالنو (1800-88-8558

مالطا 356-23-4175+

)باللغة األسبانية( 01-800-123-1632 المكسيك

الشرق األوسط 1475-555-055(0) 44+

)باللغة الهولندیة (31-20-514-5770+ هولندا

)باللغة اإلنجليزیة (0800-733-222  نيوزلندا

)باللغة األسبانية( 001-800-220-1830 نيكارجوا

 1100-6681: دعم التحدیث والتشغيل

) باللغة النرویجية (  8152-1550 : خدمة الضمان والدعم

النرویج

)باللغة األسبانية (2080-434-866-001االتصال المجاني   بنما

)باللغة األسبانية( 0-800-00-966  بيرو

 )باللغة اإلنجليزیة (1800-1888-1426

)باللغة الفلبينية (63-2-995-8420 

الفلبين

بولندا 48-22-878-6999+

)باللغة البرتغالية (351-21-892-7147+  البرتغال
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رومانيا 4-021-224-4015+

)باللغة الروسية (7-495-940-2000+  االتحاد الروسي

)باللغات اإلنجليزیة والباهاما وميالنو (1800-3172-888  سنغافورة

سلوفاآيا 421-2-4954-1217+

سلوفينيا 386-1-4796-699+

)باللغة األسبانية (0901-100-000 91-714-7983  إسبانيا

)باللغة اإلنجليزیة(  نكاسيریال 94-11-2448-442+

 4420-477-08: دعم التحدیث والتشغيل

077-117-1040 )باللغة السویدیة (: خدمة الضمان والدعم 

السوید

 0900-333-058: دعم التحدیث والتشغيل

) باللغات األلمانية والفرنسبة واإلیطالية (  0800-55-54-54 : خدمة الضمان والدعم

سویسرا

)لمندارینبلغة ا (  0800-000-700 تایوان و 886-2-8723-9799

)باللغة التایبالندیة (1-800-299-229  تایالند

)باللغة الترآية (00800-4463-2041  ترآيا

 055-555-01475: دعم التحدیث والتشغيل

)باللغة اإلنجليزیة (  08705-500-900 : خدمة الضمان والدعم

المملكة المتحدة

)باللغة اإلنجليزیة (1-800-426-7378  متحدة األمریكيةالوالیات ال

)باللغة األسبانية (000-411-005-6649 أروجواي

)باللغة األسبانية (0-800-100-5722  فنزویال

 6675-843-4-84: للمنطقة الشمالية وهانوي

)باللغتين اإلنجليزیة والفيتنامية (  84-8-829-5160 : للمنطقة الجنوبية ومدینة هو تشي مينه

فيتنام
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 مالحظات-الملحق ب
Lenovoقد ال تتوفر منتجات أو خدمات أو امتيازات شرآة  المشار إليها في هذه الوثيقة في آافة الدول،  

لذا احرص على استشارة ممثل شرآة Lenovo المحلي للحصول على معلومات حول المنتجات  
تجات أو ال یعني ورود إشارة إلى أي من المن. والخدمات المتوفرة حاليًا في المنطقة التي تقطن بها 

Lenovo إلى عدم إمكانية استخدام غيرها، إذ یجوز استخدام أي البرامج أو الخدمات التي توفرها شرآة 

من المنتجات أو البرامج أو الخدمات األخرى المماثلة في األداء الوظيفي مع تلك الخاصة بشرآة 
Lenovo أن تقييم أداء أي منتج أو  على أال تنتهك أیًا من حقوق الملكية الفكریة للشرآة، مع مراعاة 

.برنامج أو خدمة أخرى یعد من مسؤوليات المستخدم 

 براءات اختراع أو طلبات براءات اختراع معلقة تغطي المادة المشار Lenovoقد یكون لدى شرآة 
أنه یمكنك علمًا ب. في هذه الوثيقة، إال أن تقدیم هذه الوثيقة ال یعد تصریحًا باستخدام أي من تلك البراءات 

:إرسال أي استفسارات آتابية حول هذه التراخيص إلى 

Lenovo (United States), Inc. 
500 Park Offices Drive, Hwy. 54 
Research Triangle Park, NC 27709 
U.S.A. 
Attention: Lenovo Director of Licensing 

من أي نوع صریحًة آانت أو دون أي ضمانات ) آما هي( هذه النشرة .LENOVO GROUP LTDتوفر 

 
ضمنية، والتي تشمل وال تقتصر على الضمانات المتعلقة بعدم انتهاك حقوق الملكية أو قابلية التداول التجاري أو 

 
هناك بعض التشریعات التي ال تسمح بإخالء المسؤولية عن أي من الضمانات الصریحة . المالئمة لغرض بعينه

.ددة، ولذا قد ال ینطبق عليك هذا البيانأو الضمنية في معامالت تجاریة مح 
 قد تشتمل هذه المعلومات على بعض األخطاء التقنية أو المطبعية، إال أنه یتم تعدیل المعلومات التي 

 تتضمنها هذه الوثيقة بصورة دوریة، وسيتم إدراج هذه التعدیالت في الطبعات الجدیدة لهذه النشرة، ویحق 
أو البرنامج /و) المنتجات(أو التعدیالت على المنتج /ينات و إدخال بعض التحس  Lenovoلشرآة 

.المشار إليها في هذه النشرة في أي وقت دون إخطار) البرامج( 

 المنتجات المشار إليها في هذه الوثيقة غير معدة لالستخدام في عمليات زرع األعضاء أو أجهزة دعم 
 علمًا بأن المعلومات الواردة في هذه . ألشخاصالحياة والتي قد یتسبب أي خلل بها في إصابة أو وفاة ا

آما أنه لم یرد في . Lenovoعلى أي تأثير أو تغيير في خصائص أو ضمانات منتج  الوثيقة ال تنطوي 
هذه الوثيقة ما من شأنه أن یكون ترخيصًا صریحًا أو مضمنًا أو تأمينًا وفقًا لحقوق الملكية الفكریة لشرآة 
، هذا وقد جمعت آافة المعلومات الواردة في هذه الوثيقة في ظروف  أو أي أطراف أخرى  Lenovo

.خاصة وهي مقدمة آمثال للتوضيح، وقد تختلف النتائج باختالف ظروف التشغيل 

Lenovoیحق لشرآة  استخدام أو توزیع أي من المعلومات التي یمدها بها العميل بأي طریقة تراها  
.مناسبة دون إلزامه بأیه مسؤوليات 

Lenovoاإلشارة إلى مواقع اإلنترنت غير التابعة لشرآة تمت  في هذه النشرة بغرض راحة العمالء  
ن أفقط، مما یعني أنه ال یلزم بالضرورة موافقة الشرآة على مضمون أو محتوى هذه المواقع، آما  

ع تقع على عاتق محتواها ال یعد جزءًا من الوثائق الخاصة بالمنتج، وبهذا فإن مسؤولية استخدام تلك المواق

.المستخدم 

تم تحدید بيانات األداء التي تحتوي عليها هذه الوثيقة في ظروف تشغيل خاصة، ولذا فإنها قد تختلف 
بشكل آبير عن البيانات التي یتم الحصول عليها في ظروف تشغيل أخرى، ومن الممكن أن یكون قد تم 

 ١-Lenovo B محفوظة لشرآة ٢٠٠٦ حقوق الطبع والنشر لعام ©

ليس هناك أي ضمان على أن تلك عمل بعض القياسات على أنظمة ذات مستوى تطویري محدد و
وقد تكون هناك بعض القياسات التي تم تقدیرها من خالل . القياسات متماثلة في األنظمة المتاحة بشكل عام
وبناًء على ذلك ینبغي على مستخدمي هذه الوثيقة التحقق . المالحظات، وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلية

 .لتشغيل الخاصة بهممن البيانات التي تنطبق على بيئة ا



 

العالمات التجاریة
Lenovo العالمات التجاریة لشرآة يالمصطلحات اآلتية ه في الوالیات المتحدة أو الدول األخرى أو  

:آليهما 

Lenovo 
 Lenovo شعار

ENERGY STAR یعد آل من عالمة  وشعارENERGY STAR عالمتين مسجلتين في الوالیات 
.المتحدة األمریكية  

Microsoft وWindows عالمتان تجاریتان لشرآة Microsoft في الوالیات المتحدة أو الدول  
 .األخرى أو آليهما

أما عن باقي أسماء الشرآات أو المنتجات أو الخدمات فقد تكون عالمات تجاریة أو عالمات خدمات  
.لشرآات أخرى 

 

  B-دليل استخدام الشاشة اللوحية المسطحة  ٢ 
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