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حقوق الطبع والنشر©2014شركة تيكو اليكترونيكس ،شركة ELO TouchSolutions.

جميع الحقوق محفوظة
ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو نقله أو نسخه أو تخزينهه يهن نمهام يمكهن اسهت ادته أو ترجمتهه الهأ أيهة لأهة أو لأهة حاسهوب ،بهيي
شكل أو وسيلة ،وعلأ سبيل المثال ال الحصر نسه إ لكترونيهة أو مأناييسهية أو بصهرية أو كيميا يهة أو يدويهة أو خه د ذلهذ دون إذن مسهب مهن
شركة تيكو اليكترونيكس.
إخالء مسئولية
إن الم لومات الواردة ين هذه الوثيقة خاض ة للتأيير دون إش ار .لم ت ين شركة تيكو اليكترونيكس والشركات التاب ة لها يهن وحهدة تجهارة حلهول
تكنولوجيا اللمس ين شركة تيكو اليكترونيكس (بشكل جماعن " )"ELO TouchSolutionsأي تمثيهل أو ضهمانات ييمها يخهم محتويهات ههذا
الدليل ،وعلأ وجه الخصوم تتنصل من أية ضمانات ضمنية للتسوي أو التهي هة لأهرم م هين .وتحهتفم شهركة ELO TouchSolustions
بح تنقيح هذا الدليل وإجراء تأييرات من حين آلخر علأ محتوياته دون االلتزام بإش ار أي شخم عن هذه الت دي ت أو المراج ات.

إقرار بالعالمة التجارية
كهل مهن  Elo TouchSolutionsو  IntelliTouchو  ELO TouchSolutionsو (ELO TouchSolutionsشه ار) و ELO
(شههه ار) ههههن ع مهههات تجاريهههة لمجموعهههة شهههركات  .ELO TouchSolutionsوينهههدورز ههههو ع مهههة تجاريهههة لمجموعهههة شهههركات
مايكروسود .وقد تكون أسماء لمنتجهات ألخهر مهذكورة هنها ههن ع مهات تجاريهة أو ع مهات تجاريهة مسهجلة للشهركات التهن تملكهها .ال
تدعن شركة  ELO TouchSolutionsأي مصلحة ين ال مات التجارية ما عدا تلذ التن تملكها.
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الفصل  -1المقدمة
وصف المنتج
تجمه شاشهة اللمهس الجديهدة األداء المضهمون لمنتجهات أنممهة اللمهس مهن شهركة  Elo Touch Solutionsوأحهد
تكنولوجيا اللمس وتصاميم ال رم .تنتج مجموعة المزايا هذه انسياب يبي ن للم لومات بين المستخدم وشاشة اللمس.

التيهورات يهن

تشمل شاشة اللمس ال ريضة هذه مجموعة ألوان  24بت ،ولوحة عرم كرستالن بلوري مهن مصهفوية ترانزسهتور رقيقهة نشهيية تقهدم
أداء عرم عالن الجودة .ويقلل ضوء الهدايود الخلفهن اسهته ذ الياقهة بشهكل كبيهر ويزيهل الز به (مقارنهة بلوحهات  CCFLالمضهاءة
خلفيتها) .ومن المزايا األخر التن ت زز أداء شاشة ال رم الكرستالن البلهوري توايقهها مه تقنيهة التشهأيل بمجهرد التركيهب ،وخاصهية
التحكم بال رم علأ الشاشة وقار ء شريي مأناييسن اختياري.

االحتيايات
اتب جمي التحذيرات واالحتيايات وإجراءات الصيانة حسب التوصية ين دليل المسهتخدم ههذا لزيهادة عمهر وحهدتذ ومنه مخهاير تههدد
س مة المستخدم  .انمر الأ يصل الس مة والصيانة للمزيد من الم لومات.
يحتوي هذا الدليل علأ م لومات مهمة للتجهيز والصيانة الجيدة للوحدة .قبل تجهيز وتشهأيل شاشهة اللمهس الجديهدة ،اقهرأ ههذا الهدليل وال
سيما التركيب ،التجمي ويصول التشأيل.
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الفصل  -2التركيب
فك تغليف شاشة اللمس
•
•
•
•
•
•
•
•

ايتح الكرتونة وتيكد أن المواد التالية موجودة:
شاشة اللمس م ورقة حماية لوجه الشاشة
قرم مدمج  Elo TouchToolsوقرم مدمج ألدلة المستخدم
كتيب م لومات تنميمية باللأة اليابانية
دليل التركيب السري
كيبل VGA
كيبل USB
مهايئ ياقة تيار متردد-تيار مستمر

لوحة الموصل والتجهيزات البينية
مخرج شاشة
لمس USB

مدخل طاقة تيار مستمر:
قطر االسطوانة الداخلي=  6.4ملم
قطر الدبوس الخارجي=  2.0ملم
عمق االسطوانة=  8.8ملم
فولطية إدخال =  12فولت تيار مستمر %5 ±

مدخل فيديو
VGA

وصالت شاشة اللمس
 .1قم بتوصيل كوابل الفيديو  VGAبين وص ت االدخال لشاشة  VGAومصدر الفيديو  VGAالخام بذ ،بالترتيهب .ثهم شهد بإحكهام
براغن كيبل الفيديو للحصول علأ أيضل اداء.
 .2اربي كيبل اللمس  USBبين وصلة ( USBمنفذ) الشاشة ومنفذ  USBين حاسوبذ.
 .3اربي وصلة مهايئ ياقة االدخال إلأ مصدر ياقة التيار المستمر .أوصل وصلة مهايئ مخهرج ياقهة التيهار المسهتمر بمقهبس إدخهال
الياقة للشاشة
 .4تشحن شاشة اللمس ين وض اإلغ  .اضأي زر الياقة للتشأيل.
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تركيب برامج إعداد تكنولوجيا اللمس
Elo TouchSolutions provides driver software that allows your touchmonitor to work
with your computer. Drivers are located on the enclosed CD-ROM for the following
operating systems:
• Windows 7
• Windows Vista
• Windows XP
• Windows 2000
• Windows Me
• Windows 98
• Windows 95
• Windows NT 4.0
• Windows 3.1
• MS-DOS
Additional drivers and driver information for other operating systems are available
on the Elo TouchSolutions web site at www.elotouch.com.
The Elo touchmonitor is plug-and-play compliant. Information on the video
capabilities of your touchmonitor is sent to your video display adapter when
Windows starts. If Windows detects your touchmonitor, follow the instructions on
the screen to install a generic plug-and-play monitor.
Refer to the following appropriate section for driver installation instructions.
Depending upon whether you connected the serial communication cable or
the USB communication cable, only the serial driver or the USB driver
should be installed.
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Select the applicable driver from the Elo Touch Solutions website and download:

For Windows 7 installations, double-click on EloSetup Installer
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After accepting the end-user license agreement, the system will initialize to setup installation of drivers.

To complete setup, reboot system by clicking on “Reboot Now” button. Click on “One More Minute” if more time
is needed with increments of 1 minute.
Note: System will automatically reboot when “Time left” counter reaches “0”.

1509L – دليل المستخدم
SW601697 Rev D- 21  من8 صفحة

For Windows XP installations, double-click on the icon from the desktop

Click on “Unzip” button to unzip files.
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Select one or more of the drivers to install. Click on “Next”

After accepting the end-user license agreement, the drivers will finish installing.
Reboot your computer after the install is complete.
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الفصل  -3التجميع
معلومات عامة عن التجميع
يمكن تدوير نم الكتابة الم روضهة علهأ الشاشهة ( )OSDمهن خه ل قا مهة الكتابهة الم روضهة علهأ الشاشهة لهت م بشهكل أيضهل
توجيه عملية التجمي .

تجميع  VESAالخلفي
تم تزويد نمي تجمي من أرب ة ثقوب  75×75ملهم ألرب هة براغهن  M4علهأ الجانهب الخلفهن للشاشهة .يهذ الحامهل باسهت مال مفهذ
براغن ييلبس للوصول لهذه التجهيزات البينية للتجمي  .رمز ال د المتواي VESA MIS-B, 75, C : VESA FDMI

مسنن برغي M4
أقصى طول برغيي  7مليم
من سطح التجميعX4 ،
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الفصل  -4التشغيل
الطاقة
لتشأيل أو إغ شاشة اللمس ،اضأي زر ياقة شاشة اللمس مرة واحدة.
ي مل مؤشر الياقة علأ أسفل شاشة اللمس ويقا للجدول التالن:
حالة شاشة اللمس /وحدة الحاسوب
إغ
سبات
تشأيل

حالة مؤشر LED
إغ
نبم
تشأيل

يستهلذ النمام ياقة منخفضة حين يكون ين حالة السبات أو اإلغالق .للحصول علأ م لومهات مفصهلة حهول االسهته ذ الياقهة ،راجه
المواصفات الفنية علأ الموق اإللكترونن لشركة www.elotouch.com :Elo
يؤدي لمس الشاشة إلأ إخراج الحاسوب الشخصن المضيد المري من حالة السبات( ،كذلذ تحريذ الفيرة أو الضأي علأ أحهد مفهاتيح
لوحة المفاتيح)
لتحسين الموثوقية وتقليل استه ذ الياقة الضا ة ،ايصل مهايئ الياقة حين تخيي لفترة يويلة من عدم االستخدام.

اللمس
تتم م ايرة شاشة اللمس انتلن ين المصن وال تحتاج م ايرة يدوية (ما لم يكن الفيديو المدخل غير م اير بشكل كامل م درجة الوضهو
اليبي ية ،أو إذا كانت هناذ حاجة لم ايرة استخدام اللمس حسب حاجة مستخدم م ين)

الفيديو
درجة وضو ال رم اليبي ية هن عرم ال رم وارتفاعه مقاسين ب دد البكسل .عموما ،ومن أجل أداء أيضل ،تكون الصهورة التهن
ت رم علأ هذه الشاشة بييضل جودة حين تياب درجة وضو مخرج حاسوبذ م درجهة الوضهو اليبي يهة لههذه الشاشهة x 1366
768
بالنسبة لدرجة وضو مخرجات الحاسوب عند درجات وضو غير يبي ية ،تقوم الشاشة ب رم الفيديو حسب درجة وضهو لوحتهها.
وهههذا يشههمل شههد أو ضههأي الصههورة الداخلهة حسههب الحاجههة يههن الب ههدين األيقههن وال مههودي (  Xو  ) Yلتناسههب درجههة وضههو ال ههرم
اليبي ية .ومن التيثيرات المصاحبة غير المرغوبة ل ملية الموا مة هذه يقدان الجهودة عنهدما تقهوم الشاشهة ب مليهة موا مهة الفيهديو الخهارج
من الحاسوب لت م ال رم .يكون يقدان الجودة هذا أكثر وضوحا عند مشاهدة صور غنية بالتفاصيل من مسايات قريبة (مثل الصهور
التن تحتوي نم مكتوب ببني صأير).
ليس من المحتمل أن تحتاج شاشة اللمس خاصتذ لت دي ت علأ الفيديو .غير أنه بالنسبة لفيديو  VGAالتنامري ،قد تحتهاج االخت يهات
يههن مخرجههات بياقههة الفيههديو إلههأ ت ههدي ت يجريههها المسههتخدم مههن خ ه ل  OSDلري ه جههودة صههورة شاشههة اللمههس الم روضههة .وهههذه
الت دي ت "تحفمها" شاشة اللمس .كذلذ ،لتقليل الحاجهة إلجهراء ت هدي ت علهأ وضه ية توقيتهات الفيهديو المختلفهة ،تقهوم الشاشهة بشهكل
صحيح بقياس وعرم ب م وض يات توقيت الفيديو الم روية يهن ههذا المجهال .للحصهول علهأ قا مهة لههذه لحهاالت الخاصهة بالفيهديو،
راج المواصفات الفنية لهذه الشاشة علأ الموق اإللكترونن. www.elotouch.com :
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العرض على الشاشة )(OSD
.
توجد أرب ة أزرار لل رم علأ الشاشة عند أسفل الشاشة .يمكن أن تستخدم هذه األزرار لت ديل عناصر ال رم المختلفة.

القائمة

اختيار

تكون األزرار ووما فها كما يلن:
الزر
Menu
(القا مة)

Select
(اختيار)

الوظيفة حين يكون العرض مفتوح:

الوظيفة عندما يكون العرض على الشاشة غير مفتوح:
عرم القا مة الر يسية لل رم علأ الشاشة

ال ودة إلأ قا مة عرم الشاشة السابقة

عرم قا مة سيوع ال رم علأ الشاشة الفرعية

زيادة قيمة ال نصر المختار /اختيار بند قا مة ساب

عرم قا مة تباين ال رم علأ الشاشة الفرعية

تقليل قيمة ال نصر المختار /اختيار بند قا مة تالن

ت ديل تلقا ن

اختر عنصر للت ديل  /اختر القا مة الفرعية للدخول

يتحكم استخدام أزرار ال رم علأ الشاشة بواجهة ال رم للمستخدم التن ت رم أعلأ الفيديو المدخل ،مما يتيح ت ديل حقيقن ل هرم
ال ناصر التالية:
العنصر
السطوع

التعديل المتاح
زيادة /تقليل سيوع الشاشة
االيتراضن :أعلأ درجة

التباين

زيادة /تقليل تباين الشاشة
االيتراضن :أيضل أداء تمليل رمادي

الساعة

تتيح ت دي ت دقيقة لساعة نقاي بيكسل اللوحة.
يمكن تيبيقه يقي علأ مدخ ت ييديو VGA

المرحلة تتيح ت دي دقيقا لمرحلة ساعة نقاي بيكسل اللوحة.
تيب يقي علأ مدخ ت ييديو VGA
ي دل تلقا يا ساعة النمام إلأ إشارة ييديو  VGAالتنامرية ،التن تؤثر علأ الموق األيقن و الموق ال مودي والساعة وبنود قا مة
التعديل التلقائي المرحلة.
تيب يقي علأ مدخ ت ييديو VGA
تحريذ الصورة أيقيا علأ شاشة ال رم بزيادة بيكسل يردية
االيتراضن :الوسي
الموقع -األفقي
تيب يقي علأ مدخ ت ييديو VGA
الموقع-
العمودي

تحريذ الصورة عموديا علأ شاشة ال رم بزيادة بيكسل يردية.
االيتراضن :الوسي
تيب يقي علأ مدخ ت ييديو VGA
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مفاتيح يريقة التدرج بين تدرج تام أو الحفام علأ نسبة ال رم
االيتراضن :التدرج التام
التدرج التام  -يقيس أب اد  Xو  Yلفيديو اإلدخال (الأ األعلأ أو إلأ األسفل حسب الميلوب) لوضو الشاشة اليبي ن.
نسبة العرض
ملء نسبة ال رم  -ايترام وجود امتداد منمر يبي ن وييديو إدخال بنسبة عرم أقل من  ،768 X1366يتم ت ديل درجات
الب د  Yلفيديو اإلدخال (الأ أعلأ أو الأ أسفل حسب الحاجة) ويقها لوضهو شاشهة ال هرم  ،Yوت هديل الب هد  Xللحفهام علهأ
نسبة عرم ييديو اإلدخال (وملء بقية ال رم بيشرية سوداء متساوية علأ اليمين وعلأ اليسار)

قد تحتاج شاشة اللمس إلأ إعادة م ايرة عند التنقل بين خيارات نسب ال رم المتاحة.
الحدة

ت ديل حدة وضو الصورة الم روضة.
االيتراضن :ال يوجد ت ديل لحدة الصورة

ييب يقي علأ درجات وضو ييديو اإلدخال غير اليبي ية

اختيههار درجههة حههرارة عههرم اللههون .درجههات حههرارة األلههوان الم روضههة هههن ،5500K ،6500K ، 7500K ، 9300 K
درجة حرارة وكذلذ ما يحهدده المسهتخدم .إذا تهم اختيهار خيهار المسهتخدم ،يمكهن للمسهتخدم أن يأيهر درجهة حهرارة اللهون بتأييهر كسهب األلهوان
األحمر ( (Rو األخضر ( )Gواألزر ( (Bالموجودة علأ تدريج من  0الأ .100
اللون
االيتراضن :تحديد المستخدم م األلوان األحمر ( (Rو األخضر ( )Gواألزر ( (Bجمي ها مضبوية علأ 100
مدة توقف ت ديل مدة توقد ال رم علأ الشاشة التن سود تنتمرها شاشة اللمس قبل اغ ال رم علأ الشاشة .مد الت ديل بين  5الأ
عرض الشاشة  60ثانية.
االيتراضن 15 :ثانية
اختيار أي لأهة تقهدم ييهها م لومهات عهرم الشاشهة .اللأهات المتاحهة ههن االنجليزيهة والفرنسهية وااليياليهة واأللمانيهة واألسهبانية
لغة عرض
والصينية المبسية والتقليدية واليابانية.
الشاشة
االيتراضن :اللأة االنجليزية
استعادة ضبط اختيار "است ادة الضبي االيتراضن" ي يد اإلعدادات االيتراضية لضبي المصن ل ناصر الت ديل الخاصة ب رم الشاشة (ما عدا
االفتراضي اللأة) وتوقيتات وض ية الفيديو المسبقة.
تحفم تلقا يا جمي ت دي ت شاشة اللمس التهن تهتم مهن خه ل ال هرم علهأ الشاشهة يهور إدخالهها .تهوير عليهذ ههذه الميهزة إعهادة ضهبي
خياراتذ ين كل مرة تأل شاشة اللمس أو تفصل عن مصدر الياقة .وإذا حد انقيهاع يهن التيهار الكهربها ن ،لهن ت هود اإلعهدادات إلهأ
خصا م ضبي المصن .

فصل الطاقة والعرض على الشاشة
اضأي واستمر ين الضأي علهأ أزرار ”( “Menuقا مهة) و ”( “Upأعلهأ) لمهدة ثهانيتين لتشهأيل /إيقهاد ميهزة إغه ال هرم علهأ
الشاشة .حهين يكهون إغه ال هرم علهأ الشاشهة يهن حالهة تف يهل ،لهن يهؤدي الضهأي علهأ مفهاتيح”( “Menuقا مهة) ( Up ،أعلهأ)،
( Downأسفل) ،أو ( Selectاختيار) لن يكون له تيثير علأ النمام.
اضأي واستمر ين الضأي علأ أزرار”( “Menuقا مة) و (أسفل) لمدة ثانيتين لتشأيل /إيقاد ميهزة إغه
الياقة ين حالة تف يل ،لن يكون للضأي علأ مفتا الياقة تيثير علأ النمام.
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الياقهة .حهين يكهون إغه

الفصل  -5الدعم الفني
إذا واجهتذ مشكلة م شاشة اللمس الخاصة بذ ،راج المقترحات التالية.
إذا استمرت المشكلة ،الرجاء االتصال بالوكيل المحلن أو االتصال بخدمة ال م ء ين شركة .Elo Touch Solutions

حلول المشاكل الشائعة
المشكلة

الحل الفني المقترح
تيكد أن محول ياقة التيار المباشر موصول علأ نحو صحيح.
شاشة اللمس ال تستجيب عند تشأيل النمام
تيكد أن محول ياقة التيار المباشر ي مل.
استخدم خاصية ال رم علأ الشاشة لزيادة السيوع.
عرم الشاشة باهت
استخدم خاصية ال رم علأ الشاشة لزيادة التباين.
إذا كانت حالة مؤشر الياقة الوميم ،قد تكون الشاشهة أو وحهدة الحاسهوب
ين وض السبات .اضأي أي مفتا  /حرذ الفيرة /المس شاشة اللمس لت اين
عرم الشاشة أبيم
اذا ما عادت الصورة.
عدل درجة وضو حاسوبذ  /التوقيت لتكون ضمن مد التوقبت المسهمو
ت رم الشاشة رسالة "خارج النيا "
المخصم لشاشة اللمس (راج الموق اإللكترونن للمواصفات)
تيكد أن أحد برامج اإلعداد من  ELOقد نصبت ين جهازذ.
خاصية اللمس ال ت مل
نفذ روتين الم ايرة المزود م أحد برامج اإلعداد من ELO

المساعدة الفنية
زر موق  www.elotouch.com/productsللحصول علأ المواصفات الفنية لهذا الجهاز
زر موق www.elotouch.com/go/websupportللمساعدة الذاتية علأ اإلنترنت.
زر موق  www.elotouch.com/go/contactsupportل تصال بالدعم الفنن.
راج الصفحة األخيرة ين هذا الدليل للحصول علأ أرقام هواتد الدعم الفنن ين جمي أنحاء ال الم.
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الفصل  -6السالمة والصيانة
السالمة
لتجنب خير الصدمة الكهربا ية ،اتب جمي إرشادات الس مة وال تفذ شاشة اللمس .ال يمكن أن يقوم المستخدم بيعمال الصيانة.
تيكد من يريقة التركيب تسمح بتوير المرود البي ية المحددة ين يصل المواصفات الفنية.

العناية والمناولة
اإلرشادات التالية تساعدذ ين الحفام علأ عمل شاشة اللمس بيعلأ مستو ممكن:
• ايصل كيبل ياقة التيار المتردد قبل التنميد.
• لتنميد صندو وحدة ال رم ،استخدم قماش نميد مبلل قلي بمنمد لييد.
• من المهم أن تبقأ الوحدة جاية .ال تض أو تدخل سوا ل ين الوحدة .إذا دخل سا ل ين الوحدة ،است ن بفنن صيانة مؤهل لفحصها
قبل تشأيل الياقة مرة أخر .
ال تبلل الشاشة بقماش أو إسفنج يمكن أن يخدش الشاشة.
•
• لتنميد شاشة اللمس ،استخدم منمد نوايذ او زجاج يستخدم م القماش او االسفنج .ال تض المنمد مباشرة علأ الشاشة اي قها.
ال تستخدم الكحول (ميثل ،اثيل ،أو ايزوبروبل) أو مادة التنر أو البنزين أو أي منمد كاشي اخر.

تعليمات المعدات اإللكترونية والكهربائية التالفة
ال يجب أن ال يتم التخلم من هذا المنتج م النفايات المنزلية .يجب أن يودع ين مكان يمكن ييه است ادته أو إعادة تدويره.
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الفصل  -7معلومات تنظيمية
 .Iم لومات الس مة الكهربا ية:
يجب االلتزام بمتيلبات الفولتية والذبذبة والتيار المشار إليها ين ملص المصهن  .قهد يهؤدي التوصهيل بمصهدر ياقهة بمواصهفات تختلهد
عن المواصفات المحددة ين هذا الدليل إلأ تشأيل خاينء للجهاز أو تلفه أو خير الحري  ،إذا لم يتم االلتزام بالقيود المحددة.
ال توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المشأل .تتولد يوليية خيرة من هذا الجهاز التن تشكل خير علأ الس مة .يجهب يقهوم بالصهيانة
ينن خدمة مؤهل يقي
اتصل بفنن مؤهل او المصن اذا وجدت استفسارات حول التركيب قبل توصيل الم دات بالياقة.
 .IIم لومات االنب اثات والحصانة
م حمة للمستخدمين ين الواليات المتحدة :تم يحم هذا الجهاز ووجد أنه مياب لمواصفات الحد األدنأ لألجهزة الرقمية من ي ة ب،
عم بالجزء  15من قواعد  . FFCهذه الضوابي مصممة لتقديم حماية م قولة من التداخ ت الضهارة يهن المؤسسهات السهكنية والتجاريهة .
يولد هذا الجهاز ويستخدم ،ويمكن أن يش ياقة ذبذبة راديويهههة ،وإذا لهههم يهههتم تركيبهههه واسهههتخدامه بموجهههب الت ليمهههات ،يقهههد يتسهههبب بحهههدو
تداخ ت تؤثر علأ االتصاالت الراديوية
م حمة للمستخدمين ين كندا :هذا الجهاز متواي م مواصفات القيود علأ الف ة ب النب اثات إزعاج الراديو من أجهزة رقمية كما هو
م تمد من أنممة التداخ ت الراديوية الصناعية ين كندا.
م حمة للمستخدمين ين االتحاد األوروبن :استخدم يقي كوابل الياقة الم تمدة وكوابل التوصيل المقدمة م الم دات .استبدال األسه ذ
والكوابل المزودة بيخر قد ي رم الس مة الكهربا ية للخير أو شهادة االنب اثات أو الحصانة كما هو ميلوب بالم ايير التالية:
م دات تكنولوجيا الم لومات ههذه ميلوبهة للحصهول علهأ ع مهة  CEعلهأ ملصه المصهن الهذي ي نهن أن الجههاز قهد تهم يحصهه ويقها
للتوجيهات والم ايير التالية :تم يحم ههذه الم هدات ويقها لمتيلبهات ع مهة  CEكمها ههو ميلهوب مهن  EMCتوجيههات 2004/108/EC
المشار إليها ين الم هايير األوروبيهة  EN 55022صهند ب وتوجيهه الفولتيهة المنخفضهة  2006/95/ECكمها ههو مشهار إليهه يهن الم يهار
األوروبن .EN 60950
م لومات عامة إ لأ جمي المستخدمين :يولد هذا المنتج ويستخدم ويمكن أن يش ياقهة ذبذبهة راديويهة ،إذا لهم يركهب ويسهتخدم ويقها لههذا
الدليل .يمكن أن يتسبب الجهاز بحهدو تهداخل باتصهاالت التلفزيهون والراديهو .إال أنهه ال يوجهد ضهمان أن التهداخل لهن يحهد بسهبب عوامهل
تت ل بالموق .
 )1لتلبية متيلبات االنب ا والوقاية ،يجب أن يراعن المستخدم ما يلن:
أ) استخدام كوابل اإلدخال/اإلخراج المزودة يقي لتوصيل الجهاز الرقمن هذا م أي حاسوب.
ب) لضمان االلتزام ،استخدم يقي سلذ األرضن المزود والم تمد من المصن .
ج) يحذر المستخدم من أن التأيرات والت دي ت علأ الجهاز التن لم ت تمد بشكل صريح من قبل جهة مس ولة عن االلتزام قد تلأن
ص حية المستخدم ين تشأيل الجهاز.
 )2إذا أمهرت هذه الم دات أنها تسبب تداخل م استقبال الراديو أو التلفاز أو أي جهاز آخر:
أ) تحق من مصدر االنب ا بإغ أو تشأيل الجهاز.
إذا قررت أن هذه الم دات ينجم عنها تداخل ،حاول تصحيح التداخل باستخدام واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية:
 )iحرذ الجهاز الرقمن ب يدا عن جهاز االستقبال المتيثر
 )iiإعادة تموض الجهاز الرقمن الخام بالنسبة لجهاز االستقبال المتيثر.
 )iiiإعادة توجيه الهوا ن الخام بجهاز االستقبال المتيثر
 )ivض الجهاز الرقمن ين منفذ تيار كهربا ن مختلد بحي يكون الجهاز الرقمن والمستقبل علأ دوا ر يرعية مختلفة.
 )vايصل وانزع أي كيب ل إدخال /إخراج ال يستخدمها الجهاز الرقمن( .كوابهل اإلدخهال /اإلخهراج غيهر المفصهولة مصهدر محتمهل
لمستويات االنب ا ال الن لتردد راديوي)
 )viض الجهاز الرقمن ين منفذ تيار كهربا ن له أرضهن .ال تسهتخدم مقهبس مههايئ كهربها ن ( .نهزع أو قيه الخهي األرضهن قهد
يزيد مستويات انب ا تردد الراديو وقد يمثل أيضا خير صدمة قاتلة للمستخدم)
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إذا احتجت مساعدة إضايية ،استشر التاجر ،أو المصن  ،أو ينن راديو وتلفزيون خبير.
.IIIشهادات الوكاالت
صدرت الشهادات وال مات التالية أو أقرت لهذه الشاشة:
استراليا RCM
كندا CUL, IC
الصين CCC
أوروبا CE
اليابان VCCI
كينيا KEBS
كوريا KCC
المكسيذ NOM CoC
نيجيريا SONCAP
روسيا EAC
ال ربية الس ودية SASO
جنوب أيريقيا SABS
تايوان BSMI
الواليات المتحدة FCC,UL
 .IVالصين RoHS
بموجب القانون الصينن (إدارة الرقابة علأ التلو الذي تسببه منتجات الم لومات اإللكترونية) ،الجزء التالن يحدد اسم وكميهة المهادة السهامة
و/او المواد الخيرة التن قد يحتوي عليها هذا المنتج.
المواد السامة أو المواد وال ناصر الخيرة
اسم المركب
اثيرات الفينيل مت دد البروم
الكروم سداسن
الرصام الز ب ()Hg
)(PBDE
الكادميوم ) (Cdالتكايؤ ) (Cr6+الفينيل مت دد البروم
)(pb
)(PBB
أجزاء ب ستكية
أجزاء م دنية
مجموعة كيبل
والسلذ
لوحة عرم
الكريستال السا ل
لوحة شاشة اللمس
PCBA
برمجيات ،أقرام
مدمجة وغيرها)

O
X
X

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

X

O

O

O

O

O

X
X
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

 :Oتشهههير إلهههأ أن ههههذه المهههادة السهههامة أو المهههادة الخيهههرة المحتهههواة يهههن جميههه المهههواد المتجانسهههة لههههذا المكهههون ههههن دون الحهههد الميلهههوب يهههن
. SJ/T11363-2006
 :Xتشير إلأ أن هذه المادة السامة أو المادة الخيرة المحتواة علأ األقل ين واحدة من المواد المتجانسة التن تسنخدم يهن ههذا المكهون تكهون يهو
الحد الميلوب ين  .SJ/T11363-2006للمواد التن عليها ع مة  ، Xتمت االستثناءات ويقا لـ EU RoHS

شر

ال مات
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( )1ويقا لمتيلبهات  ،SJ/T11364-2006توضه علهأ منتجهات الم لومهات اإللكترونيهة شه ار رقابهة التلهو التاليهة .يتهرة االسهتخدام الم مهة
الصديقة للبي ة لهذا المنتج هن  10سنوات .هذا المنتج لن يسرب تحت شروي التشأيل ال ادية المدرجة أدناه ،بحيه أن اسهتخدام منهتج الم لومهات
االلكترونية هذا لن يتسبب بيي تلو بي ن خيير ،أو إصابة جسدية أو تلد ألي من الممتلكات.
درجة حرارة التشأيل /40-0 :الريوبة( %80-%20 :غير مكثد)
درجة حرارة التخزين /60~20 :الريوبة( %90~%10 :غير مكثد)

( )2يشج ويوصأ بإعادة تدوير واستخدام هذا المنتج ويقا للقوانين المحلية .ال يجب إلقاء هذا المنتج بشكل عرضن.

 .Vمواصفات محول الياقة
التصنيفات الكهربا ية:
اإلدخال  240 -100 :يولت تيار متردد 60 - 50 ،هرتز
اإلخراج 12 :يولت تيار مستمر ،أدنأ  1.5أمبير ،مصدر ياقة خين
 .VIمواصفات الشاشة
التصنيفات كهربا ية:
اإلدخال 12 :يولت تيار مستمر 1 ،أمبير
مرود التشأيل:
درجة الحرارة 40 -0 :درجة م وية
الريوبة %20 :الأ ( %80غير مكثد)
االرتفاع 0 :إلأ  2000متر
شروي التخزين:
درجة الحرارة 20- :إلأ  60درجة م وية
الريوبة %10 :الأ ( %90غير مكثد)
االرتفاع 0 :إلأ  12192متر
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الفصل  -8معلومات الكفالة
ما لم يرد خ د ذلذ هنا أو ين اإلقرار المقدم إلأ المشتري ،يكفل البا

للمشتري أن المنتج خالن من ال يوب ين المواد والتصهني  .كفالهة شاشهات

اللمس ومكوناتها هن ( )2سنوات.

ال يقدم البها كفالهة لمهدة صه حية المكونهات .قهد ي جهري مهورد البها يهن أي وقهت ومهن وقهت آلخهر تأيهرات يهن الم هدات المقدمهة كمنتجهات أو
مكونات.
يخير المشتري البا خييا يورا (وتحهت أي حهال مهن األحهوال ال تزيهد عهن  30يهوم ب هد االكتشهاد ) بهيي تقصهير يهن أي منهتج ميهاب للكفالهة
المنصوم عليها أع ه؛ يجب تقديم وصد بتفاصيل تجارية م قولة ين ههذا اإلشه ار األعهرام المصهاحبة لههذا الخلهل؛ ويقهدم إلهأ البها يرصهة
يحم هذه المنتجات كما هن مركبة ،إذا كان هذا ممكنا .يجب أن يستلم البا اإلش ار خ ل يترة الكفالة لهذا المنتج ،ما لم يذكر خ د ذلذ خييا
من البا  .خ ل ث ثون ( )30يوم ب د تقديم هذا اإلش ار ،يخزن المشتري المنتج الذي يهدعن أن بهه خلهل بالصهندو األصهلن الهذي شهحن بهه أو
م ادل له وميفيا ،ويشحن إلأ البا علأ نفقة المشتري ومسؤوليته.
خ ل وقت م قول ب د است م المنتج الذي يدعأ أن به خلل وتحق البا أن المنتج ال يياب قواعد الكفالة المنصوم عليها أع ه ،يصحح البها
هذا التقصير حسهب اختيهار البها  ،إمها ( )iت هديل أو إصه المنهتج ،أو ( )iiاسهتبدال المنهتج .مثهل ههذا الت هديل أو اإلصه أو االسهتبدال وإعهادة
الشحنة بيدنأ حد تيمين للمشتري يكون علأ حساب البا  .يتحمل المشتري خير الخسارة أو التلد ين عمليهة النقهل ويمكهن تهيمين المنهتج .يسهدد
المشتري للبا أجور النقهل المترتبهة علهأ إعهادة المنهتج إذا لهم يجهد البها أنهه م يهل .يمكهن أن يهتم الت هديل أو اإلصه للمنهتج ،حسهب اختيهار البها  ،إمها
يهنمري البا أو موق المشتري .إذا لم يستي البا الت ديل أو إص أو استبدال المنتج بما ييهاب الكفالهة المبينهة أعه ه ،ي لهأ البها  ،حسهب
اختيار البا  ،إما إعادة الثمن للمشتري أو قيد س ر الشراء لحساب المشتري ناقم االسته ذ محسوبا علهأ أسهاس خهي مسهتقيم خه ل مهدة كفالهة
البا المبينة.
هذه الت ويضات تكون ت ويضات المشتري الحصري ة لإلخ ل بالكفالة .ما عدا الكفالهة الصهريحة المنصهوم عليهها أعه ه ،ال يمهنح البها كفهاالت
أخر صراحة أو ما يضمنها القانون أو خ د ذلذ بخصوم المنتج ،وم مته ألي غرم ،أو جودته ،أو تسويقه أو االنتهاذ أو خ د ذلذ .ال
ي د أي مومد أو با أو أي يرد مخول لتقديم أية كفالهة للبضهاعة غيهر الكفالهة المنصهوم عليهها هنها .وتكهون مسه ولية البها بموجهب الكفالهة
مقيدة بدي س ر شراء المنتج للمشهتري .تحهت أي مهرد ،ال يكهون البها مسه وال عهن سه ر البيه أو تركيهب البضهاعة البديلهة مهن البها أو ألي
أضرار خاصة أو يار ة أو مباشرة أو عارضة.
يتحمل المشتري المخايرة ويوايه علهأ ت هويم البها مقابهل ذلهذ وتجنيهب البها الضهرر مهن جميه المسه وليات المت لقهة بهـ ( )iتقيهيم الم مهة
ل سههتخدام المقصههود للمنههتج مههن قبههل المشههتري أو أي تصههميم نمههام أو رسههوم و ( )iiتحديههد الميابقههة السههتخدام المشههتري للمنههتج ويقهها للقههوانين
واألنممة والقواعد والم ايير الميبقة .يقبل ويحتفم المشتري بالمس ولية كاملهة و الميالبهات األخهر التهن تت له أو تنشهي عهن منتجهات المشهتري
التن تشمل منتجات أو مكونات تصن أو تورد من قبل البا و يكون المشتري مس ول عن أيهة كفهاالت مت لقهة بهالمنتج المصهنوع أو المهرخم بهه
من المشتري .ي وم المشتري البا و يحميه من ضرر أية مس ولية أو ميالبة أو خسارة أو كلفة أو نفقات التن تتضمن أو تنيوي علأ منتجهات
أو مكونات تصن أ و جمي التمثيل والكفاالت التن تت ل بالمنتج المقدم أو المفهوم مهن أي ديهن أو ميالبهة أو خسهارة أو تكلفهة أو نفقهات (بمها يهن
ذلذ رسوم المحاماة الم قولة) التن ت ز إلأ منتجات البا أو تمثيله أو الكفاالت التن تخصها.
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!قم بزيارة موقعنا اإللكتروني

www.elotouch.com
...احصل على أحدث
• معلومات المنتج
• المواصفات
• أخبار مناسبات قادمة
• إصدارات صحفية
• برمجيات تشغيل حاسب

!لالتصال بنا
 أو اتصهل ببسهاية بهيقربwww.elotouch.com  قهم بزيهارة موق نها اإللكترونهن علهأ، Elo إليجاد سلسلة أوس من حلول اللمس ألنممة
.يرع لذ

North America

Tel 800-ELO-TOUCH
Europe
Tel 1-408-597-8000
Tel +32(0)(16)35-2100
Fax 1-408-597-8001
Fax +32(0)(16)35-2101
customerservice@elotouch.com
www.elotouch.com.ar
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Asia-Pacific
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Tel +81(45)478-2161
Tel 786-923-0251
Fax +81(45)478-2180 Fax 305-931-0124
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