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  .TE Connectivity Ltd، شرآة اليكترونيكسكو ي  شرآة ت2011©حقوق الطبع والنشر

   جميع الحقوق محفوظة

ة              ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو نقله أو نسخه             ة أو لغ ة لغ ى أي ه ال تعادته أو ترجمت ه في نظام يمكن اس أي  حاسوب  أو تخزين ، ب
سخ       ك دون إذن مسبق من          إشكل أو وسيلة، وعلى سبيل المثال ال الحصر ن ة أو خالف ذل ة أو يدوي سية أو بصرية أو آيميائي ة أو مغناطي لكتروني

  .اليكترونيكسشرآة تيكو 

  

  إخالء مسئولية

ول    وحدة   والشرآات التابعة لها في       اليكترونيكسن شرآة تيكو    لم تعيّ . ر دون إشعار  يفي هذه الوثيقة خاضعة للتغي    ة  الواردالمعلومات  إن   تجارة حل
و  اتكنولوجي رآة تيك ي ش رونيكس اللمس ف اعي  (اليكت شكل جم ل أو ") TE"ب ذا  ضماناتأي تمثي ات ه ا يخص محتوي دليل فيم ه ال ى وج ، وعل

رات من حين    يتغيإجراء   و الدليل بحق تنقيح هذا     TE  شرآة وتحتفظ. ضمنية للتسويق أو التهيئة لغرض معين      ضمانات   ةالخصوص تتنصل من أي   
  .عن هذه التعديالت أو المراجعاتلتزام بإشعار أي شخص اال محتوياته دون  علىآلخر

 
  

  إقرار بالعالمة التجارية
  
  

ن  ل م عار (TE Connectivity و TE Connectivity و IntelliTouch و Elo TouchSystemsآ عار (TEو ) ش  هي )ش
ة لمجموعة شرآات      . TE Connectivity Ltd تجارية لمجموعة شرآاتات عالم ة تجاري د تكون   . مايكروسوف ويندورز هو عالم وق

ات أ ماء لمنتج ذآورة ألس ا هي خرى م ة هن ات تجاري سجلة لأعالم ة م ات تجاري او عالم ي تملكه شرآات الت رآة . ل دعي ش  Tycoال ت
Electronics ي مصلحة في العالمات التجارية ما عدا تلك التي تملكهاأ.
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   المقدمة-1الفصل 
 

  وصف المنتج                                                    
دة ا  ة اللمس الجدي ع شاش ضمون داألتجم ةء الم ات أنظم رآة  اللمس لمنتج ن ش دث Elo TouchSystems م ي وأح ورات ف  التط

  .تنتج مجموعة المزايا هذه انسياب طبيعي للمعلومات بين المستخدم وشاشة اللمس. تكنولوجيا اللمس وتصاميم العرض
 

وري  لوحة و بت، 24 هذه مجموعة ألوان    شاشة اللمس العريضة   تشمل شيطة    من مص  عرض آرستالي بل ة ن دّ تفوفة ترانزستور رقيق م ق
ة       الخلفي  يودادضوء ال   ل  قّليو. رض عالي الجودة  أداء ع  ر      استهالك الطاق شكل آبي ل الزئ  يوب ة بلوحات     (ق  ب زي  المضاءة   CCFLمقارن
شغيل بمجرد الترآ              شاشة   داءأ التي تعزز    األخرىالمزايا  من  و). خلفيتها ة الت ا مع تقني وري توافقه ب،   العرض الكرستالي البل خاصية  وي

  . ء شريط مغناطيسي اختياريىوقار الشاشةعلى عرض التحكم بال
 

 االحتياطات                                                                   
ذا    وصية تحسب ال الصيانة  إجراءات  رات واالحتياطات و  اتبع جميع التحذي   ستخدم ه ل الم ادة في دلي ع مخاطر     لزي دد   عمر وحدتك ومن ته
   .انظر الى فصل السالمة والصيانة للمزيد من المعلومات. سالمة المستخدم 

 
د     قبل .  للوحدةةللتجهيز والصيانة الجيد معلومات مهمة   على  يحتوي هذا الدليل     شغيل شاشة اللمس الجدي ز وت رأ ، ةتجهي دليل وال   اق ذا ال  ه

  .سيما الترآيب، التجميع وفصول التشغيل



  الترآيب-2الفصل 
 

شاشة اللمس                               فك تغليف     
 موجودةن المواد التالية  أآدأافتح الكرتونة وت:  
  ورقة حماية لوجه الشاشةمع شاشة اللمس 
  قرص مدمجElo TouchToolsوقرص مدمج ألدلة المستخدم      
 ب معلومات تنظيمية باللغة اليابانيةتّيآ 
 دليل الترآيب السريع  
 بل يآVGA 
 بل يآUSB 

 طاقة مهايئ  تيار مستمر-تيار متردد
 

  والتجهيزات البينية الموصل لوحة 
 

 
 

   
 
  

                             

مخرج شاشة 
 USBلمس 

  : طاقة تيار مستمرمدخل 
   ملم6.4= قطر االسطوانة الداخلي
   ملم2.0= قطر الدبوس الخارجي

   ملم8.8= عمق االسطوانة
  %5 ± فولت تيار مستمر 12= فولطية إدخال 

  وصالت شاشة اللمس
ك،  VGA ومصدر الفيديو  VGA بين وصالت االدخال لشاشة      VGAديو  ي آوابل الف  قم بتوصيل . 1 م شد ب  . بالترتيب  الخاص ب ام  إث حك

  .فضل اداءأديو للحصول على ل الفييببراغي آ
  .حاسوبك في USBالشاشة ومنفذ ) منفذ (USB بين وصلة USBبل اللمس ياربط آ. 2
ار الم      وصل وصلة   أ. التيار المستمر  مصدر طاقة    إلى طاقة االدخال    مهايئاربط وصلة   . 3 ة التي ايئ مخرج طاق بس  ستمر مه إدخال  بمق

 اشةلشلالطاقة 
. 4  .اضغط زر الطاقة للتشغيل. غالقإلشحن شاشة اللمس في وضع اُت

 

 
  تكنولوجيا اللمسبرامج إعداد ترآيب 

  حاسوبكمع جهاز للعمل اللمس شاشة إلعداد برامج الترآيب بعض يجب 
 

ى  2008 و2003 سيرفر  بت  32 و وي بوس و فيستا و إآس بي  و 7ويندوز  برامج اإلعداد بأنظمة تشغيل     د  تزّو دمج    عل القرص الم
 مسالمرفق مع شاشة الل

مدخل فيديو 
VGA 
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www.elotouch.com    : للحصولقم ب   موقعزيارة

 لمسمن برامج إعداد تكنولوجيا الحدث نسخ أ  
  برامج إعداد تكنولوجيا اللمس عن إضافيةمعلومات  
 برامج إعداد تكنولوجيا اللمسترآيب مفصلة حول  إرشادات   
 أخرى تشغيل ظمةألن برامج إعداد تكنولوجيا اللمس  

 
 
لأ دمج  دخ رص الم ى  إ Elo TouchTools الق ة  ل راص المدمج ّواقة األق ي س وبك  ف رص بت  . حاس يقوم الق امج          ل يشغس برن

Elo TouchTools   اختر . تلقائيا “Install Driver for This computer” ) حاسوبلهذا البرنامج اإلعداد ب يرآت :(  
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http://www.elotouch.com/


ة   ى أنظم ب عل شغيل للترآي دوز ت ي،  لوين س ب ستا  إآ يرفر وفي يرفر  و2003 وس وس و2008س ب  ،  وي ب ر ترآي  USB“اخت
Touchscreen Drivers”)  الخاصة بمنفذ شاشة اللمس برامج إعداد( USBعندما يطلب منك  

 
 

 Elo USB Interfaces – Other“تحت "  برنامج إعدادب يرآت" ”Install driver“ مربع اختر، 7ويندوز لنظام تشغيل ترآيب لل
Touchscreens”)  واجهاتUSB ELO – األخرى لشاشات اللمس(  

 
 

رامج اإلعداد       هي  ت رخصة المستخدم النهائي، سوف تن     تفاقيةا اختيار الموافقة على  بعد   ة ترآيب ب شغيل     أ. عملي اء    حاسوبك   عد ت د انته بع
  .الترآيبعملية 
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  التجميع-3الفصل 
 

                 معلومات عامة عن التجميع       
شاشة         يمكن تدوير نص   ى ال ة المعروضة عل ة    )OSD( الكتاب شاشة     من خالل قائم ى ال ة المعروضة عل تالئم  الكتاب شكل أفضل    ل ب

  . عملية التجميعتوجيه 
 

  .يةي شيء في فتحات التهوأو تدخل أو تغطيها أال تغلقها . على صندوق شاشة اللمس هي للتهويةأالثقوب الموجودة على جوانب و

 
   الخلفيVESAتجميع 

ة براغي        75×75تم تزويد نمط تجميع من أربعة ثقوب         م ألربع شاشة        M4 مل ى الجانب الخلفي لل فك الحامل باستعمال مفك       .  عل
   VESA FDMI :  VESA MIS-B, 75, Cتوافق مالرمز العد . براغي فيلبس للوصول لهذه التجهيزات البينية للتجميع

 

 
 

  

  

 M4 مسنن برغي 
م   7صى طول برغي     أق  مل

 X4من سطح التجميع، 
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  ل التشغي-4الفصل 
                                                                                          الطاقة 

  .غالق شاشة اللمس، اضغط زر طاقة شاشة اللمس مرة واحدةإ أولتشغيل 
  :سفل شاشة اللمس وفقا للجدول التاليأ الطاقة على مؤشريعمل 

  
 LED شرمؤ حالة   وحدة الحاسوب/شاشة اللمسحالة 

 إغالق إغالق
 نبض سبات
 تشغيل تشغيل

 
صلة حول       ملحصول على   ل. اإلغالقو  أ السبات حالة حين يكون في     ةيستهلك النظام طاقة منخفض    ة، راجع      علومات مف االستهالك الطاق

 Elo :  www.elotouch.com اإللكتروني لشرآة فنية على الموقعالمواصفات ال
 

ى  فأرة أالتحريك آذلك (من حالة السبات،    المضيف المرفق    الشخصي   لحاسوبإلى إخراج ا  لمس الشاشة   يؤدي   اتيح   أو الضغط عل حد مف
    )لوحة المفاتيح

 
  . الطاقة حين تخطط لفترة طويلة من عدم االستخداممهايئ وتقليل استهالك الطاقة الضائعة، افصل لتحسين الموثوقية

 
                                           اللمس                                        

مع درجة الوضوح بشكل آامل  معاير  مدخل غير   الفيديو ال كن  يما لم   (شاشة اللمس انتلي في المصنع وال تحتاج معايرة يدوية          تتم معايرة   
  )  مستخدم معينحسب حاجة اللمس إذا آانت هناك حاجة لمعايرة استخدامو أ، الطبيعية

 
                                                                               الفيديو      

ي   تكون   ،أفضلأجل أداء من و ،عمومًا .ين بعدد البكسلقاسدرجة وضوح العرض الطبيعية هي عرض العرض وارتفاعه م       الصورة الت
ة       مع    درجة وضوح مخرج حاسوبك   طابق  تحين  جودة  فضل  بأتعرض على هذه الشاشة      شاشة     لدرجة الوضوح الطبيعي ذه ال  x 1366ه

768     
 

ا وضوح  درجة حسب بعرض الفيديو الشاشة تقوم ، غير طبيعيةوضوح مخرجات الحاسوب عند درجات    وضوح  لدرجة  بالنسبة   . لوحته
شمل  ذا ي د أوه صورة الو ضغط ش ي ةخلادال ة ف ودي  حسب الحاج ي والعم دين األفق ة لتناسب )  Y و X (البع العرض  وضوحدرج

ديو الخارج                         . الطبيعية ة الفي ة موائم شاشة بعملي وم ال دما تق ومن التأثيرات المصاحبة غير المرغوبة لعملية الموائمة هذه فقدان الجودة عن
ل الصور   (من مسافات قريبة تفاصيل هذا أآثر وضوحًا عند مشاهدة صور غنية بالجودة  فقدان ال  يكون   . لتالئم العرض  من الحاسوب    مث

  .)بنط صغيرمكتوب بتوي نص التي تح
 
 

ات     VGA بالنسبة لفيديو    أنه غير   .فيديوعلى ال تعديالت  خاصتك ل شاشة اللمس   تحتاج  ن  أليس من المحتمل     اج االختالف  التناظري، قد تحت
ة ال  ات بطاق ي مخرج ديو إف ديالت في ى تع ا ل الل  يجريه ن خ ستخدم م ودة صورة  OSDالم ع ج ة اللمس المعروضة لرف ذه  . شاش وه

ل الحاجة     آذلك،  .  شاشة اللمس  "تحفظها"ديالت    التع ديالت   إلجراء   لتقلي ى وضعية    تع شكل      توقيت عل شاشة ب وم ال ة، تق ديو المختلف ات الفي
ذا المجال       توقيت الفيديو   وضعيات  صحيح بقياس وعرض بعض      ة في ه ديو،           . المعروف ذه لحاالت الخاصة بالفي ة له ى قائم للحصول عل

   .com.elotouch.www : اإللكترونيشاشة على الموقعجع المواصفات الفنية لهذه الار

http://www.elotouch.com/


   (OSD) عرض على الشاشةال
. 

  .العرض المختلفةعناصر لتعديل هذه األزرار ن تستخدم أيمكن . سفل الشاشةعند أالشاشة لعرض على ل أزرار ةتوجد أربع

 
   

  : آما يليزرار ووظائفهاألاتكون 
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  :الوظيفة حين يكون العرض مفتوح  :فتوحمالعرض على الشاشة غير وظيفة عندما يكون ال  الزر
 Menu 

)
  الشاشةعلى  القائمة الرئيسية للعرض عرض

) القائمة  
  ة قائمة عرض الشاشة السابقة إلىدوعال

 ر بند قائمة سابقيااخت/  المختارالعنصرزيادة  الفرعية العرض على الشاشة سطوع قائمة عرض قيمة   

تقليل       تالياختيار بند قائمة/ قيمة العنصر المختار   العرض على الشاشة الفرعيةتباينقائمة عرض

Select 
)

   تعديل تلقائي
)اختيار  

  اختر القائمة الفرعية للدخول/ تعديل لل عنصراختر

 
ي لعرض   يفيدالعلى أعرض تي تمستخدم الالعرض للشاشة بواجهة   العلى  عرض  ال أزراراستخدام  يتحّكم   و المدخل، مما يتيح تعديل حقيق

  : ةالتاليناصر الع
 

 التعديل المتاح  العنصر
  تقليل سطوع الشاشة/ زيادة

  السطوع
  على درجةأ: االفتراضي

  
  التباين  تقليل تباين الشاشة/ زيادة

   تظليل رماديأداءفضل أ: االفتراضي
 

  الساعة  .وحةللاتتيح تعديالت دقيقة لساعة نقاط بيكسل 
 VGAيمكن تطبيقه فقط على مدخالت  فيديو

 
 المرحلة  .للوحةا ساعة نقاط بيكسل مرحلةلا تتيح تعديال دقيق

 VGAمدخالت فيديو على ق فقط تطّب
 و الموقع العمودي والساعة وبنود قائمةاألفقيموقع الثر على تناظرية، التي تؤال VGA فيديو إشارةلى إل تلقائيا ساعة النظام يعّد

التعديل التلقائي  .المرحلة
 VGAق فقط على مدخالت فيديو تطّب

    العرض بزيادة بيكسل فردية شاشةعلىأفقيا تحريك الصورة 
  الوسط: االفتراضي

ت VGAبق فقط على مدخالت فيديو ّطاألفقي -الموقع
  

  . العرض بزيادة بيكسل فردية شاشة ىتحريك الصورة عموديا عل
 -الموقع
  العمودي

  الوسط : االفتراضي
 VGAتّطبق فقط على مدخالت فيديو

  القائمة  اختيار



 
 1509L –  دليل المستخدم 

  صفحة 11 من SW601697 -  18 منقحة  أ
 

 العرضنسبة 

 
    العرضو الحفاظ على نسبةأمفاتيح طريقة التدرج بين تدرج تام 

  التدرج التام: االفتراضي
 
  . الطبيعيلوضوح الشاشة) مطلوبال بحس األسفللى إ أو األعلىالى  (اإلدخال لفيديو Y  وX  أبعاد  يقيس- ج التامرالتد
درجاتيتم تعديل ، X 768 1366قل من عرض أدخال بنسبة إ ووفيديمنظر طبيعي وجود امتداد  افتراض -العرض  نسبة ملء

ا ل   )سفل حسب الحاجة   أ أو الى    أعلىالى  (اإلدخال   لفيديو   Yالبعد   ديل   و ،  Yوضوح شاشة العرض       وفق د  تع ىX البع اظ عل  للحف
  )ن وعلى اليساريشرطة سوداء متساوية على اليمأوملء بقية العرض ب(دخال إلفيديو ا عرضنسبة 

 
  .عرض المتاحةنسب الخيارات عادة معايرة عند التنقل بين إ  إلى قد تحتاج شاشة اللمس

  الحدة
   . المعروضة وضوح الصورةتعديل حدة
  ال يوجد تعديل لحدة الصورة: االفتراضي

  الطبيعيةدخال غير اإل فيديو وحدرجات وضق فقط على طّبي

  حرارةدرجة
 اللون

ة  ار درج رارةاختي ون ح ات. عرض الل رارة درج وان  ح ياألل ، K 9300 ، 7500K ، 6500K،5500K  المعروضة ه
ستخدم  هحدد ما ي  وآذلك ستخدم،           . الم ار الم ار خي م اختي ستخدم     إذا ت ر درجة    أيمكن للم ون بتغ    حرارة    ن يغي ر   ي الل واني آسب األل

  .100 الى 0ج من ي الموجودة على تدرB) (األزرق  و)G( األخضر و R)(حمر األ
  100جميعها مضبوطة على  B)(واألزرق ) G( و األخضر R)( األلوان األحمر   مع تحديد المستخدم: االفتراضي

مدة توقف 
عرض الشاشة

 

 الى5مدى التعديل بين . الشاشةعلى عرض ال تظرها شاشة اللمس قبل اغالقنالشاشة التي سوف تعلى عرض  التعديل مدة توقف    
   .  ثانية60

   ثانية15: االفتراضي

لغة عرض 
 الشاشة

ار   شاشة      أياختي ا  معلومات عرض ال دم فيه ة تق ة واأل     .  لغ سية وااليطالي ة والفرن ة  لاللغات المتاحة هي االنجليزي بانيةماني واألس
  .والصينية المبسطة والتقليدية واليابانية

   اللغة االنجليزية:االفتراضي
استعادة ضبط 
  االفتراضي

دا(التعديل الخاصة بعرض الشاشة   ناصر   االفتراضية لضبط المصنع لع    اإلعداداتيعيد  " استعادة الضبط االفتراضي  "اختيار   ما ع
  .ةسبقم الفيديو الوضعية اتوتوقيت) لغةال

 
تم من خالل              ي ت ى  ععرض  التحفظ تلقائيا جميع تعديالت شاشة اللمس الت شاشة   ل ا  ال ور إدخاله وفر  . ف زة   عليك  ت ذه المي ادة  ه ضبط  إع

ود       حدث  ذا إو. الطاقةمصدر فصل عن و ُتأ في آل مرة تغلق شاشة اللمس       كخيارات ن تع ائي، ل ار الكهرب دادا انقطاع في التي ى  إ تاإلع ل
  . خصائص ضبط المصنع

  
 

                           الشاشة   على عرض الفصل الطاقة و
ى   اضغط  ة  (”Menu“   أزرارواستمر في الضغط عل ى  (”Up“ و )قائم شغيل    )أعل انيتين لت دة ث اف  / لم زة  إيق ى  ض العر غالق  إمي عل
شاشة  ى  عرض  الغالق  يكون إ حين  . ال شاشة  عل ل   ال ة تفعي ؤدي   ، في حال ن ي ى   ل اتيح الضغط عل ة  (”Menu“مف ى  (Up  ، )قائم ، )أعل

Down )أسفل( ،أو Select ) ثير على النظامأ تلن يكون له) اختيار.  
 
 

زة  إيقاف/ لتشغيل  نثانيتي لمدة   )أسفل(و  ) قائمة (”Menu“زرارأ في الضغط على     واستمراضغط   ة  إ مي غالق  إحين يكون   . غالق الطاق
  .ثير على النظامألضغط على مفتاح الطاقة تلن يكون لل، يفعفي حالة تالطاقة 
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  الدعم الفني-5الفصل 
 

  .  اللمس الخاصة بك، راجع المقترحات التالية مشكلة مع شاشةتكذا واجهإ
  .TE Touch Solutionsفي شرآة و االتصال بخدمة العمالء أذا استمرت المشكلة، الرجاء االتصال بالوآيل المحلي إ

 
 لمشاآل الشائعة                          احلول 

 

 الحل الفني المقترح  المشكلة

  نظامشاشة اللمس ال تستجيب عند تشغيل ال
  . موصول على نحو صحيحالمباشرالتيار  ل طاقةن محّوأآد أت
  . يعمل المباشر التيارل طاقةن محّوأآد أت

  عرض الشاشة باهت
  .الشاشة لزيادة السطوععلى عرض ال خاصيةاستخدم 
  . لزيادة التباينخاصية العرض على الشاشةاستخدم 

 
  بيضأعرض الشاشة 

شاشة      ضيومال طاقة  مؤشر ال   آانت حالة  إذا حاسوب و وحدة ال أ، قد تكون ال
لمس شاشة اللمس لتعاينا/ فأرةك ال حّر/ ي مفتاح  أ اضغط. باتفي وضع الس  

  .اذا ما عادت الصورة

  "خارج النطاق"تعرض الشاشة رسالة 
التوقيت لتكون ضمن مدى التوقبت المسموح / حاسوبك وضوح   درجةل  عّد

  ) للمواصفاتنياإللكتروراجع الموقع (المخصص لشاشة اللمس 

  خاصية اللمس ال تعمل
  .  قد نصبت في جهازكELOبرامج اإلعداد من حدث أن أآد أت

 ELO برامج اإلعداد منحدث أد مع روتين المعايرة المزّونّفذ 
 

  
  المساعدة الفنية                                                 

  لمواصفات الفنية لهذا الجهاز للحصول على اproducts/com.elotouch.wwwزر موقع 
  . نترنتللمساعدة الذاتية على اإل websupport/go/com.elotouch.wwwزر موقع 
  .ل بالدعم  الفنيالتصال www.elotouch.com/go/contactsupportزر موقع 

  
  . في جميع أنحاء العالمرقام هواتف الدعم الفنيللحصول على أخيرة في هذا الدليل ألراجع الصفحة ا

 

http://www.elotouch.com/products
http://www.elotouch.com/go/websupport


  السالمة والصيانة-6الفصل 
  السالمة                                                                                      

   . بأعمال الصيانةالمستخدمال يمكن أن يقوم . السالمة وال تفك شاشة اللمسإرشادات ية، اتبع جميع لتجنب خطر الصدمة الكهربائ
 

  . يةال تسد أو تدخل أي شيء داخل فتحات التهو.  اللمس هي للتهويةحاسوبالفتحات الموجودة على الجوانب وأعلى صندوق 
 

  .ة في فصل المواصفات الفنية البيئية المحددالظروفطريقة الترآيب تسمح بتوفر تأآد من 
 

                                                           اولةنمالعناية وال
  :على مستوى ممكنأعمل شاشة اللمس ب  في الحفاظ علىكاإلرشادات التالية تساعد

 قبل التنظيفمترددالتيار ال بل طاقةيافصل آ .  
لتنظيف   .لطيف قليال بمنظف مبللظيف  وحدة العرض، استخدم قماش نصندوق

    لفحصها   استعن بفني صيانة مؤهل   ذا دخل سائل في الوحدة،      إ. و تدخل سوائل في الوحدة    أال تضع   .  تبقى الوحدة جافة   أنمن المهم 
  .خرىأتشغيل الطاقة مرة قبل 

تبللال      . الشاشة بقماش أو إسفنج يمكن أن يخدش الشاشة
      ا       . فذ او زجاج يستخدم  مع القماش او االسفنج        لتنظيف شاشة اللمس، استخدم منظف نوا شاشة اطالق ى ال . ال تضع المنظف مباشرة عل

 .منظف آاشط اخرأي أو  أو البنزين مادة التنر أو) و ايزوبروبلأميثل، اثيل، (ال تستخدم الكحول 

 

  كترونية والكهربائية التالفةلمات المعدات اإليتعل
 .تدويره استعادته أو إعادة  يودع في مكان يمكن فيه أنيجب . يةنفايات المنزلال معمنتج يتم التخلص من هذا الال ن أال يجب 
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  معلومات تنظيمية-7الفصل 
I .  كهربائيةالسالمة المعلومات: 

ؤدي   .  المصنع ملصق  المشار إليها في    يار الفولتية والذبذبة والت   بمتطلباتااللتزام  يجب   د ي ة   توصيل  الق ف ختل بمواصفات ت بمصدر طاق
  .يتم االلتزام بالقيود المحددة إذا لم ، أو خطر الحريقه تلف للجهاز أو تشغيل خاطيءإلى في هذا الدليل ةحددعن المواصفات الم

سالمة ا الجهاز تتولد فولطية خطرة من هذ   . وجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المشغل      تال   صيانة   يجب  . التي تشكل خطر على  ال وم بال يق
  قط ففني خدمة مؤهل

  .ترآيب قبل توصيل المعدات بالطاقةال استفسارات حول تاتصل بفني مؤهل او المصنع اذا وجد
 

II.  حصانة والاالنبعاثات معلومات  
،  ب فئةمن  لألجهزة الرقمية    لمواصفات الحد األدنى مطابق أنه  ووجد ا الجهازتم فحص هذ: مالحظة للمستخدمين في الواليات المتحدة 

ة   مصممة لتقديم حماية معقولة منضوابط هذه ال . FFCواعد  من ق15عمال بالجزء  سكنية والتجاري ي المؤسسات ال ضارة ف داخالت ال . الت
ةراديو شع طاقة ذبذبة ين أ ويمكن ،ستخدميوا الجهاز د هذوّلي م وإ، ي ه ذا ل تم ترآيب تخداوي ات، هماس ب التعليم د ف بموج سبب يق دوث ت بح

  يةديوالرا تصاالت تؤثر على االتداخالت 
  

الفئة ب النبعاثات إزعاج الراديو من أجهزة رقمية آما هو          على  قيود  ال ا الجهاز متوافق مع مواصفات      هذ: مالحظة للمستخدمين في آندا   
  .افي آندالصناعية  يةخالت الراديواتدالد من أنظمة تممع

   
 األسالك  استبدال .  وآوابل التوصيل المقدمة مع المعدات    استخدم فقط آوابل  الطاقة المعتمدة     : مالحظة للمستخدمين في االتحاد األوروبي    

  : ير التاليةيو مطلوب بالمعاهحصانة آما الالنبعاثات أو اسالمة الكهربائية للخطر أو شهادة  الض قد يعّرزودة بأخرى كوابل المالو

ة              ى عالم ة للحصول عل ذه مطلوب ى ملصق المُ   CEمعدات تكنولوجيا المعلومات ه ذي  صّن عل ي أن ال ع ال از  يعن ا     جه م فحصه وفق د ت ق
ة          :ر التاليةيللتوجيهات والمعاي  ات عالم ا لمتطلب دات وفق ذه المع وب من     CEتم فحص ه ا هو مطل  EC/2004/108 توجيهات  EMC آم

اي الالمشار إليها في   ة    ريمع ه  صنف  EN 55022األوروبي ة  ال ب وتوجي ه في المعي      EC/2006/95منخفضة  الفولتي ا هو مشار إلي ار  آم
  . EN 60950  األوروبي

ة راديو    : لى جميع المستخدمين   إ معلومات عامة  ة ذبذب شع طاق ة يولد هذا المنتج ويستخدم ويمكن أن ي ذا      ي ا له ستخدم وفق م يرآب وي ، إذا ل
از بحدوث     تسبب  ي يمكن أن    .الدليل و       الجه ون والرادي داخل باتصاالت التلفزي ن يحدث ب               أإال  . ت داخل ل ه ال يوجد ضمان أن الت سبب عوامل   ن
  .الموقعبتتعلق 
   

 : يراعي المستخدم ما يليأنلتلبية متطلبات االنبعاث والوقاية، يجب ) 1
  .حاسوبي أخراج المزودة فقط لتوصيل الجهاز الرقمي هذا مع إلا/دخالإلآوابل ا استخدام) أ
  .عصنِّوالمعتمد من الُمزّود الماألرضي ، استخدم فقط سلك لتزاملضمان اال) ب
االلتزام قد تلغي  من قبل جهة مسئولة عن شكل صريح التي لم تعتمد بجهاز ن التغيرات والتعديالت على المن ألمستخدم ار حّذُي) ج

  .جهازتشغيل الفي صالحية المستخدم 
  :آخر أي جهاز أوز ا التلفأوإذا أظهرت هذه المعدات أنها تسبب تداخل مع استقبال الراديو ) 2

  
 .لجهازاث بإغالق أو تشغيل االنبعامصدر من ق تحّق) أ

 :التالية  تداخل، حاول تصحيح التداخل باستخدام واحد أو أآثر من اإلجراءات ينجم عنها إذا قررت أن هذه المعدات 
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i (ك  الجهاز الرقمي بعيدا عن جهاز االستقبال المتأثر حّر 

 ii ( راالستقبال المتأثلجهاز وضع الجهاز الرقمي الخاص بالنسبة تمإعادة. 

iii (إعادة توجيه الهوائي الخاص بجهاز االستقبال المتأثر 

iv ( آهربائي مختلف بحيث يكون الجهاز الرقمي والمستقبل على دوائر فرعية مختلفةنفذ تيار   في مالرقميضع الجهاز.   

v (    إخراج ال يستخدمها الجهاز الرقمي    / افصل وانزع أي آيبل إدخال) .   ل اإلدخال ر     / آواب المفصولة مصدر محتمل      اإلخراج غي
 )يلمستويات االنبعاث العالي لتردد راديو

vi (   ائي     . رضي تيار آهربائي له أضع الجهاز الرقمي في منفذ ايئ آهرب بس مه ستخدم مق د      . (ال ت زع أو قطع الخط األرضي ق ن
  )يزيد مستويات انبعاث تردد الراديو وقد يمثل أيضا خطر صدمة قاتلة للمستخدم

  
  

  .ع، أو فني راديو وتلفزيون خبيرصّنعدة إضافية، استشر التاجر، أو الُم إذا احتجت مسا

 
III .  توآاالالشهادات   
  

  : لهذه الشاشةأقرت أووالعالمات التالية الشهادات صدرت 
 C-Tick  استراليا 

  CUL, ICآندا
 CCCالصين 
 CE أوروبا
 VCCIاليابان 
 KEBSآينيا 

 KCCآوريا 
 NOM CoCالمكسيك 
 SONCAPنيجيريا 
 GOSTروسيا 

 SASOالعربية السعودية 
 SABS أفريقياجنوب 
 BSMIن اتايو

  FCC,ULالواليات المتحدة 
 

IV.  الصين RoHS 
   

سامة    يحّدتالي   الجزء ال  ،)كترونيةإللرقابة على التلوث الذي تسببه منتجات المعلومات ا       الدارة  إ (يقانون الصين البموجب   ادة ال ة الم د اسم وآمي
    .تي قد يحتوي عليها هذا المنتجاو المواد الخطرة ال/و

و المواد والعناصر الخطرةأالمواد السامة    اسم المرآب 
الرصاص 

(pb) 
             )Hg (الزئبق

(Cd) الكادميوم 
الكروم سداسي  

 (+Cr6)التكافؤ 
 

  
 الفينيل متعدد البروم

(PBB)  
 

اثيرات الفينيل متعدد البروم
(PBDE) 

بالستكية أجزاء  O O O O O O 
 X O O O O O  معدنيةأجزاء
بل يآ ةعومجم

سلكالو  
X O O O O O 

لوحة عرض 
 الكريستال السائل

X O O O O O 



 
 X O O O O Oلوحة شاشة اللمس
PCBA X O O O O O 

يات، أقراص برمج
  )مدمجة وغيرها

  

O O O O O O 

O : شير ى إت سامة  أل ادة ال ذه الم رة أن ه ادة الخط واة و الم ي المحت ع ف ذا الم الجمي سة له واد المتجان ّون م ي ك ي دونه وب ف د المطل  الح
SJ/T11363-2006  . 

X :سنخدم   في  األقلعلى المحتواة و المادة الخطرة  أ هذه المادة السامة إلى أن تشير ي ت ّون تكون     واحدة من المواد المتجانسة الت ذا المك وقفي ه ف
   EU RoHS ، تمت االستثناءات وفقا لـ Xيها عالمة للمواد التي عل. SJ/T11363-2006ب في لوحد المطال

 
 

   العالماتشرح 
ًا ل) 1( ى منتجات المعلومات SJ/T11364-2006 اتمتطلبوفق ة، توضع عل ةاإللكتروني وث التالي ة التل تخدام المالئم.  شعار رقاب رة االس ة فت

اه،  أالتشغيل العادية المدرجة  شروط ب تحتريسهذا المنتج لن  .  سنوات 10 للبيئة لهذا المنتج هي      الصديقة تج المعلومات    بحيث أن  دن استخدام من
  .ي من الممتلكاتألو تلف أصابة جسدية إو أتلوث بيئي خطير، لن يتسبب بأي هذا كترونية لاال

  )غير مكثف%  (80-%20 :الرطوبة/ 40-0 :درجة حرارة التشغيل
   )غير مكثف% (90~%10 :الرطوبة/ 60~20: درجة حرارة التخزين

 
) 2(  .بشكل عرضي  هذا المنتجإلقاءال يجب .  وفقا للقوانين المحلية هذا المنتج تدوير واستخدامبإعادةوصى ع وُيشّجُي

 
 

V. ل الطاقة مواصفات محّو  
  :كهربائيةالتصنيفات ال

   هرتز  50 - 60 متردد،تيار فولت  100- 240: دخال إلا     
  مصدر طاقة خطيأمبير،   1.5أدنى، فولت تيار مستمر 12: خراجإلا     

 
VI.  مواصفات الشاشة   
   :تصنيفات آهربائيةال

  أمبير 1  فولت تيار مستمر،12: اإلدخال    
  

   : التشغيلظروف
  مئوية درجة 40 -0 :درجة الحرارة   
  )غير مكثف% (80الى % 20 :الرطوبة   
   متر2000لى إ 0: االرتفاع   

  
   :شروط التخزين    

    درجة مئوية60إلى  20-: درجة الحرارة
  )غير مكثف% (90الى % 10: الرطوبة
   متر 12192لى إ 0: االرتفاع
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  معلومات الكفالة-8الفصل 
 

واد ألى المشتري، يكفل البائع للمشتري    إما لم يرد خالف ذلك هنا  أو في اإلقرار المقدم             صنيع ن المنتج خالي من العيوب في الم ة شاشات   .  والت آفال
  .سنوات) 3(هي اللمس ومكوناتها 

دّ  دة صالحية      ال يق ة لم ائع آفال ات ام الب د يُ . لمكون ة آمنتجات             ق دات المقدم رات في المع ائع في أي وقت ومن وقت آلخر تغي ورد الب  أوجري م
   .مكونات

 
د عن             وتحت أي  (خطر المشتري البائع خطيا فورا      ُي شاف      30حال من األحوال ال تزي د االآت وم بع أي  )  ي ة   متج  من في أي تقصير  ب طابق للكفال

ذا ال              بوصف  يجب تقديم    ؛المنصوص عليها أعاله   ذا اإلشعار األعراض المصاحبة له ل؛ تفاصيل تجارية معقولة في ه دّ  خل ائع فرصة      إم  ويق ى الب ل
يذآر خالف ذلك خطيا يجب أن يستلم البائع اإلشعار خالل فترة الكفالة لهذا المنتج، ما لم      . إذا آان هذا ممكنا    ،فحص هذه المنتجات آما هي مرآبة     

دّ           ) 30(خالل ثالثون   . من البائع  ذي ي صندوق األ     نأ يعيوم بعد تقديم هذا اإلشعار، يخزن المشتري المنتج ال ل بال ه خل ه    صلي  ب ذي شحن ب  أو  ال
  .  ومسؤوليتهلى البائع على نفقة المشتريإشحن  وُي،معادل له وظيفيا

 
ائع      أوتحقق البائع    به خلل    نأ عىّدخالل وقت معقول بعد استالم المنتج الذي يُ        ن المنتج ال يطابق قواعد الكفالة المنصوص عليها أعاله، يصحح الب

ائع         ار الب ا إ ،هذا التقصير حسب اختي تج       )i( م ديل أو إصالح المن تج    )ii(  أو ، تع تبدال المن ادة        .  اس تبدال وإع ديل أو اإلصالح أو االس ذا التع ل ه مث
ة  ل المشتري خطر الخسارة أو التلف في  يتحّم. على حساب البائع  ون  يكلمشتري     ل تأمينحد  الشحنة بأدنى    ل ويمكن ت   عملي تج أالنق سدّ . مين المن د ي

ة         ل المترتب ائع أجور النق ى    المشتري للب ادة  عل تج  إع ائع    إذا المن م يجد الب ه  أ ل تم   . عطل من ديل  يمكن أن ي تج  إلو اأالتع ائع،   حسب   ،صالح للمن ار الب ا  إاختي م
ا   إذا لم يستطع البائع التعديل أو إصالح أو استبدال المنتج             .المشتريموقع  مرفق البائع أو    في ة أعاله    بم ة المبين ائع  ،يطابق الكفال ى الب  حسب   ، فعل

ة                إ ،اختيار البائع  دة آفال ستقيم خالل م ى أساس خط م ما إعادة الثمن للمشتري أو قيد سعر الشراء لحساب المشتري ناقص االستهالك محسوبا عل
  .لمبينةالبائع ا

  

االت                   . ة لإلخالل بالكفالة  يهذه التعويضات تكون تعويضات المشتري الحصر      ائع آف نح الب ا أعاله، ال يم ة الصريحة المنصوص عليه ما عدا الكفال
 ال .تسويقه أو االنتهاك أو خالف ذلكأو ، تهجودأو ألي غرض، ومالئمته  ،لقانون أو خالف ذلك بخصوص المنتجاا  هضمنما ي  أو   ةأخرى صراح 

ا       ةل لتقديم أي يعد أي موظف أو بائع أو أي طرف مخوّ         ا هن ة المنصوص عليه ر الكفال ة للبضاعة غي ة      .  آفال ائع بموجب الكفال سئولية الب وتكون م
تج ل  دة بدفع سعر شراء     مقّي ائع  أو أل           ،تحت أي ظرف    . لمشتري المن ة من الب ع أو ترآيب البضاعة البديل ائع مسئوال عن سعر البي ي  ال يكون الب

  . أو مباشرة أو عارضةئة أضرار خاصة أو طار

ل              يتحّم  ائع مقاب ى تعويض الب ك   ل المشتري المخاطرة ويوافق عل ة بـ            ذل سئوليات المتعلق ع الم ائع الضرر من جمي ة    )i( وتجنيب الب يم المالئم تقي
شتري أو    ل  الم ن قب تج م صود للمن تخدام المق صميم أي لالس ام ت وم ونظ د المطا)ii( أو رس وانين    تحدي ا للق تج وفق شتري  للمن تخدام الم ة الس بق

ة و ال        . المطبقةعايير  واألنظمة والقواعد والم   شأ عن منتجات المشتري         ميقبل ويحتفظ المشتري  بالمسئولية آامل ق أو تن ي تتعل ات األخرى الت طالب
االت ةي د من قبل البائع و يكون المشتري مسئول عن أوّرصنع أو تُ  التي تشمل منتجات أو مكونات تُ      المنتج المصنوع أو الم      آف ة ب ه  متعلق رخص ب

 مسئولية أو مطالبة أو خسارة أو آلفة أو نفقات التي تتضمن أو تنطوي على منتجات  ةض المشتري البائع و يحميه من ضرر أي    يعوّ .من المشتري 
ات                صنع أو جميع التمثيل والكفاالت التي تتعلق بالمنتج المقدم أو المفوض من أي             أو مكونات تُ   ة أو نفق ة أو خسارة أو تكلف ن أو مطالب ا في    ( دي بم

  .لى منتجات البائع أو تمثيله أو الكفاالت التي تخصهاإعزى التي ُت) ذلك رسوم المحاماة المعقولة
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  !قم بزيارة موقعنا اإللكتروني

www.elotouch.com 

 

  ...احصل على أحدث

 معلومات المنتج 

 المواصفات 

  قادمةمناسبات أخبار 

 صحفيةصدارات إ 

 برمجيات تشغيل حاسب 

  أخبار شاشة اللمسنشرة  

     

 
  !بناال لالتص 

ة        إليجاد   ا ا        Eloسلسلة أوسع من حلول اللمس ألنظم ارة موقعن م بزي ى     إلل ، ق ي عل ساطة      أو com.elotouch.wwwكترون أقرب  اتصل بب  ب
  .كفرع ل

   أمريكا الشمالية
TE Touch Solutions 
301 Constitution Drive 
Menlo Park, CA 94025 

USA الواليات المتحدة األمريكية 
 

800-ELO-TOUCH هاتف:  

:هاتف  800-557-1458  

:هاتف  650-361-4800  

:فاآس 650-361-4722  
customerservice@elotouch.com 

أوروبا    

Tyco Electronics Raychem 
B.V.B.A. 
Diestsesteenweg 692 
B-3010 Kessel-Lo 

Belgium بلجيكا 
 

:هاتف  00 21 35(16)(0)32+   

:فاآس  01 21 35(16)(0)32+   

elosales@elotouch.com 

  الهادىء-آسيا 
Sun Homada Bldg. 2F 
1-19-20 ShinYokohama 
Kanagawa 222-0033 

Japan اليابان  
 
 

:هاتف 478-2161(45)81+  

:فاآس  478-2180(45)81+  

www.tps.co.jp 

  الالتينية أمريكا 
TE Touch Solutions 
20801 Biscayne Blvd, Ste. 403 
Miami, FL 33180 

USA الواليات المتحدة األمريكية 
 

:هاتف 786-923-0251  

:فاآس 305-931-0124  
carlos.valladares@te.com 
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