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 .ELO TouchSolutions، شركة  اليكترونيكسكو يشركة ت2021©حقوق الطبع والنشر

    جميع الحقوق محفوظة

، بهيي حاسهوبته أو ترجمتهه الهأ أيهة لأهة أو لأهة  ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو نقله أو نسخه أو تخزينه في نظام يمكن استعاد 

لكترونية أو مأناطيسية أو بصرية أو كيميائيهة أو يدويهة أو خهذل ذلهن دون إذن مسهب  مهن إشكل أو وسيلة، وعلأ سبيل المثال ال الحصر نسخ  

  .اليكترونيكسشركة تيكو 

 

 إخالء مسئولية

تجهارة حلهول وحدة  والشركات التابعة لها في    اليكترونيكسن شركة تيكو  دون إشعار. لم تعي    ريفي هذه الوثيقة خاضعة للتأيالواردة  المعلومات  إن  

فيما يخه  محتويهات ههذا  ضمانات"( أي تمثيل أو ELO TouchSolutions)بشكل جماعي " اليكترونيكساللمس في شركة تيكو  اتكنولوجي

 ELO TouchSolustions شهركة أو التهيئة لأرض معهين. وتحهتفظضمانات ضمنية للتسوي   ة، وعلأ وجه الخصو  تتنصل من أيالدليل

 .عن هذه التعديذت أو المراجعاتلتزام بإشعار أي شخ  االمحتوياته دون  علأ رات من حين آلخريتأيإجراء و الدليلبح  تنقيح هذا 

 
 

 إقرار بالعالمة التجارية
 
 

 ELO)شهعار( و ELO TouchSolutionsو  ELO TouchSolutionsو  IntelliTouchو  Elo TouchSolutionsكهل مهن 
. وينههدورز هههو عذمههة تجاريههة لمجموعههة شههركات ELO TouchSolutions تجاريههة لمجموعههة شههركاتات عذمهه هههي )شههعار(

. ال لشهركات التهي تملكههاو عذمهات تجاريهة مسهجلة لأعذمهات تجاريهة  هنا هي  خرى مذكورة  ألسماء لمنتجات  أمايكروسول. وقد تكون  
ي مصلحة في العذمات التجارية ما عدا تلن التي تملكها.أ  ELO TouchSolutionsركة تدعي ش
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 المقدمة  -1الفصل 
 

 وصف المنتج                                                     
التطهورات فهي  وأحهد  Elo Touch Solutionsمهن شهركة  اللمهس  لمنتجهات أنظمهةداء المضهمون ألالجديدة ا تجمع شاشة اللمس

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

م قهد  تمن مصفوفة ترانزسهتور رقيقهة نشهيطة ستالي بلوري  عرض كرلوحة  وبت،    24هذه مجموعة ألوان    شاشة اللمس العريضة  تشمل
المضهاءة   CCFL  )مقارنهة بلوحهات  بهزيهل الزئيوبشهكل كبيهر  استهذن الطاقة    الخلفي  يود اد ضوء الل  قل  يرض عالي الجودة. وأداء ع
خاصهية وتشهأيل بمجهرد التركيهب،  العرض الكرستالي البلوري توافقها مع تقنيهة الشاشة    داءأالتي تعزز    األخرىالمزايا  من  (. وخلفيتها

 ء شريط مأناطيسي اختياري. ىوقار الشاشةعلأ عرض التحكم بال
 

 االحتياطات                                                                   
تههدد وحهدتن ومنهع مخهاطر  عمهر    لزيادةفي دليل المستخدم هذا  وصية  تحسب الالصيانة  إجراءات  رات واالحتياطات واتبع جميع التحذي

  سذمة المستخدم . انظر الأ فصل السذمة والصيانة للمزيد من المعلومات.
 

ههذا الهدليل وال  اقهرأ، ةتجهيز وتشأيل شاشة اللمهس الجديهد للوحدة. قبل  ةللتجهيز والصيانة الجيد معلومات مهمة علأ يحتوي هذا الدليل 
 .سيما التركيب، التجميع وفصول التشأيل
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التركيب  -2صل الف  
 

شاشة اللمس                               فك تغليف     

 :موجودةن المواد التالية  أ كد يافتح الكرتونة وت •

 ورقة حماية لوجه الشاشةمع شاشة اللمس   •

 لسريعدليل التركيب ا •

 VGAبل يك •

 USBبل يك •

 ستمرتيار م-تيار متردد طاقة  مهايئ •
 

  والتجهيزات البينية الموصل لوحة 
 

 
 
  
 
 

 وصالت شاشة اللمس                             
م حكهاإثهم شهد ببالترتيب. الخا  بن،  VGAومصدر الفيديو   VGAبين وصذت االدخال لشاشة    VGAديو  يكوابل الف  قم بتوصيل.  1

 فضل اداء.أل الفيديو للحصول علأ يببراغي ك
 حاسوبن.في  USBة ومنفذ )منفذ( الشاش  USBبين وصلة  USBبل اللمس ي. اربط ك2
إدخهال بمقهبس  سهتمر  مهايئ مخرج طاقة التيهار الموصل وصلة  أ.  التيار المستمرمصدر طاقة    إلأطاقة االدخال    مهايئ. اربط وصلة  3

 اشةلشلالطاقة 
 غذق. اضأط زر الطاقة للتشأيل.إلاللمس في وضع ا شحن شاشة. ت  4

 

 
 
 
 
 
 

 تكنولوجيا اللمس برامج إعداد تركيب 
 

مدخل فيديو  
VGA 

مخرج شاشة  
 USBلمس 

 طاقة تيار مستمر: مدخل 
 ملم 6.4قطر االسطوانة الداخلي= 
 ملم 2.0قطر الدبوس الخارجي= 

 ملم 8.8عمق االسطوانة= 
 %5 ±مر فولت تيار مست 12فولطية إدخال = 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elotouch.com/
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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”.  
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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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تجميع ال -3الفصل   

 
 معلومات عامة عن التجميع                      

بشهكل أفضهل لهتذئم    الكتابهة المعروضهة علهأ الشاشهةمن خذل قائمهة    (OSDالكتابة المعروضة علأ الشاشة )  يمكن تدوير ن 
 عملية التجميع. توجيه 

 
  الخلفي  VESAتجميع 

ن فهن الحامهل باسهتعمال مفه. علأ الجانهب الخلفهي للشاشهة M4ي ألربعة براغملم  75×75تم تزويد نمط تجميع من أربعة ثقوب 
  VESA FDMI  : VESA MIS-B, 75, Cتواف  مالرمز العد . لهذه التجهيزات البينية للتجميعبراغي فيلبس للوصول  

 

 
 

 

 

 M4ي مسنن برغ 
ملممم   7أقصى طول برغي  
 X4، من سطح التجميع
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 التشغيل  -4الفصل 

                                                                                         الطاقة 

 .رة واحدةزر طاقة شاشة اللمس م  غذق شاشة اللمس، اضأطإ أولتشأيل 
 سفل شاشة اللمس وفقا للجدول التالي:أالطاقة علأ  مؤشريعمل 

 

 LED مؤشر حالة وحدة الحاسوب شاشة اللمس/حالة 

 إغذق  إغذق 

 نبض  سبات

 تشأيل تشأيل

 
االسهتهذن الطاقهة، راجهع ة حهول علومات مفصلملحصول علأ . لاإلغالق و  أ  السبات  حالةن في  حين يكو  ةفضيستهلن النظام طاقة منخ

 Elo :  www.elotouch.comاإللكتروني لشركة  فنية علأ الموقعالمواصفات ال
 

د مفهاتيح حهأط علأ لضأو افيرة أالتحرين كذلن من حالة السبات، )المضيل المرف  الشخصي  إلأ إخراج الحاسوبلمس الشاشة  يؤدي  
   لوحة المفاتيح(

 
 الطاقة حين تخطط لفترة طويلة من عدم االستخدام. مهايئطاقة الضائعة، افصل ستهذن الوتقليل ا لتحسين الموثوقية

 

 اللمس                                                                                  
مع درجة الوضوح بشكل كامل معاير  غير  مدخل  الفيديو الكن  ينع وال تحتاج معايرة يدوية )ما لم  تلي في المصشاشة اللمس انتتم معايرة  
 مستخدم معين(  حسب حاجةاللمس  إذا كانت هنان حاجة لمعايرة استخدامو أ، الطبيعية

 

            الفيديو                                                                         
الصورة التهي تكون    ،أفضلأجل أداء  من  و  ،عموما    ين بعدد البكسل.قاسدرجة وضوح العرض الطبيعية هي عرض العرض وارتفاعه م

 x 1366ههذه الشاشهة لمع درجة الوضهوح الطبيعيهة  درجة وضوح مخرج حاسوبنطاب  تحين جودة فضل بيتعرض علأ هذه الشاشة 
768    

 
. لوحتههاوضوح درجة حسب  ديو  بعرض الفيالشاشة  تقوم  ،  غير طبيعيةوضوح  سوب عند درجات  مخرجات الحاوضوح  لدرجة  بالنسبة  

العهرض   وضهوحدرجهة  لتناسهب  (    Yو    X  البعهدين األفقهي والعمهودي )حسهب الحاجهة فهي    ةخلهاد الصورة الو ضأط  شد أوهذا يشمل  
ج الجودة عندما تقوم الشاشهة بعمليهة موائمهة الفيهديو الخهارهذه فقدان    ومن التيثيرات المصاحبة غير المرغوبة لعملية الموائمة.  الطبيعية

مثل الصهور )من مسافات قريبة تفاصيل  هذا أكثر وضوحا  عند مشاهدة صور غنية بالجودة  فقدان اليكون    لتذئم العرض.  من الحاسوب  
 .(بنط صأيرمكتوب بالتي تحتوي ن  

 
 

ات تحتاج االختذفهالتناظري، قد    VGAبالنسبة لفيديو    أنهغير    .فيديولأ العتعديذت  ل  خاصتنشاشة اللمس  تحتاج  ن  أليس من المحتمل  
وههذه   .شاشهة اللمهس المعروضهة  لرفهع جهودة صهورة  OSDالمسهتخدم مهن خهذل  يجريهها  لهأ تعهديذت  فيهديو إفي مخرجات بطاقة ال

ات الفيهديو المختلفهة، تقهوم الشاشهة بشهكل توقيتهة  وضهعيعلأ  تعديذت  إلجراء  لتقليل الحاجة  . كذلن،  شاشة اللمس  "تحفظها"التعديذت   
للحصهول علهأ قائمهة لههذه لحهاالت الخاصهة بالفيهديو، . المعروفة في هذا المجالتوقيت الفيديو وضعيات ض بعض صحيح بقياس وعر

 . h.comwww.elotouc اإللكتروني: جع المواصفات الفنية لهذه الشاشة علأ الموقعار

http://www.elotouch.com/
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  (OSD) عرض على الشاشةال
. 

 .العرض المختلفةعناصر لتعديل هذه األزرار ن تستخدم أيمكن سفل الشاشة. عند أالشاشة لعرض علأ لأزرار  ةتوجد أربع

 
   

 كما يلي: زرار ووظائفهاألاتكون 
 

 :مفتوحيكون العرض الوظيفة حين  :فتوحمالعرض على الشاشة غير  وظيفة عندما يكون ال الزر 

 Menu 
 )القائمة(  

 ةقائمة عرض الشاشة السابق ة إلأد و عال الشاشة علأ القائمة الرئيسية للعرض   عرض

 ر بند قائمة ساب يااخت /المختار العنصرزيادة قيمة  الفرعية العرض علأ الشاشة سطوع قائمة عرض  

 تالي  د قائمة قيمة العنصر المختار/ اختيار بنتقليل  الشاشة الفرعية العرض علأ  نتبايقائمة عرض  

Select 
 )اختيار( 

 تعديل / اختر القائمة الفرعية للدخول لل عنصراختر  تعديل تلقائي 

 
لعهرض  تعديل حقيقيو المدخل، مما يتيح يفيد العلأ  أعرض  تي تمستخدم الالعرض للالشاشة بواجهة  علأ  عرض  ال  أزراراستخدام  يتحك م  

 : ةالتاليناصر الع
 

 التعديل المتاح  العنصر

 وعالسط
 زيادة/ تقليل سطوع الشاشة 

 علأ درجة أاالفتراضي: 

 التباين 
  

 زيادة/ تقليل تباين الشاشة 
 تظليل رمادي  أداءفضل أاالفتراضي: 

 الساعة
 

 وحة. للاتتيح تعديذت دقيقة لساعة نقاط بيكسل 
 VGAو دخذت  فيدييمكن تطبيقه فقط علأ م

 المرحلة 
 

 للوحة.ايكسل ساعة نقاط ب مرحلةلا تتيح تعديذ دقيق
 VGAمدخذت فيديو  علأ    فقط تطب  

 التعديل التلقائي 
و الموقع العمودي والساعة وبنود قائمة  األفقي موقع التناظرية، التي تؤثر علأ ال VGAفيديو  إشارةلأ إل تلقائيا ساعة النظام يعد  

 .المرحلة
 VGAلأ مدخذت فيديو    فقط عتطب  

 األفقي -الموقع

   العرض بزيادة بيكسل فردية شاشة  علأيا أفقتحرين الصورة 
 االفتراضي: الوسط

 VGAب  فقط علأ مدخذت فيديو  تط  
 

  -الموقع
 العمودي

 .العرض بزيادة بيكسل فردية  شاشة  تحرين الصورة عموديا علأ
 االفتراضي: الوسط 
ب  فقط علأ م  VGA  دخذت فيديوتط 

 القائمة اختيار
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 العرض نسبة 

 
  العرض و الحفاظ علأ نسبةأمفاتيح طريقة التدرج بين تدرج تام 

 االفتراضي: التدرج التام
 
 الطبيعي. لوضوح الشاشةمطلوب( ال حسب األسفللأ إ أو األعلأ)الأ  اإلدخاللفيديو  Y و X  أبعاد  يقيس - ج التامرالتد 
درجات ل يتم تعدي، X 768 1366قل من عرض أدخال بنسبة إ ووفيديي منظر طبيعد وجود امتداافتراض  -العرض نسبة  ملء
للحفهاظ علهأ   Xالبعهد    تعهديل  و  ،  Yوضوح شاشة العهرض  وفقا ل  سفل حسب الحاجة(أأو الأ    أعلأ)الأ  اإلدخال  لفيديو    Yالبعد  
 سار(أ الين وعليشرطة سوداء متساوية علأ اليميدخال )وملء بقية العرض بإلفيديو اعرض نسبة 

 
 .عرض المتاحةنسب الخيارات  عادة معايرة عند التنقل بينإ إلأ  قد تحتاج شاشة اللمس

 الحدة 
  .المعروضة  وضوح الصورة تعديل حدة

 االفتراضي: ال يوجد تعديل لحدة الصورة
 الطبيعيةدخال غير اإلفيديو  درجات وضوح  فقط علأ طب  ي

  حرارة درجة 
 اللون 

 ، K 9300  ،7500K  ،6500K،5500K المعروضهة ههي األلهوان حهرارة  رجهاتض اللهون. د رعه حهرارةاختيار درجهة 
كسهب األلهوان يهر  ياللهون بتأ  حهرارة    ن يأيهر درجهةأيمكهن للمسهتخدم  إذا تم اختيار خيار المستخدم،    .المستخدم  هحدد ما ي  وكذلن

 .100الأ  0ج من يالموجودة علأ تدر B) األزرق )و (Gاألخضر ) و R)األحمر )
 100جميعها مضبوطة علأ  B)واألزرق ) (Gو األخضر ) R)األلوان األحمر )  مع  تحديد المستخدم االفتراضي:

مدة توقف  
 عرض الشاشة 

 

الأ  5الشاشة. مدى التعديل بين علأ عرض التظرها شاشة اللمس قبل اغذق نالشاشة التي سول تعلأ عرض  التعديل مدة توقل  
  ثانية.  60

 ثانية 15االفتراضي: 

عرض  لغة 
 الشاشة 

 واألسهبانيةمانيهة لوالفرنسهية وااليطاليهة واأل شهة. اللأهات المتاحهة ههي االنجليزيهةلأة تقدم فيها  معلومات عرض الشا  أياختيار  
 والصينية المبسطة والتقليدية واليابانية.

 االفتراضي: اللأة االنجليزية

استعادة ضبط  
 االفتراضي 

شاشة )ما عدا اصة بعرض الالتعديل الخناصر  االفتراضية لضبط المصنع لع  اإلعدادات  تراضي" يعيد اختيار "استعادة الضبط االف
 ة.سبقمالفيديو ال وضعية اتلأة( وتوقيتال

 
ضهبط إعهادة  ههذه الميهزة  عليهن  . تهوفر  فهور إدخالههاالشاشهة   علأ  عرض  التحفظ تلقائيا جميع تعديذت شاشة اللمس التي تتم من خذل  

لهأ إ  تاإلعهداداار الكهربهائي، لهن تعهود  في التيانقطاع  حد   ذا  إالطاقة. ومصدر  فصل عن  و ت  أشاشة اللمس  تأل     ل مرةفي ك  نخيارات
 خصائ  ضبط المصنع. 

 
 

                          الشاشة   على عرض الفصل الطاقة و
علهأ ض العهرغهذق إميهزة إيقهال /ين لتشهأيل لمدة ثهانيت )أعلأ( ”Up“و  (قائمة) ”Menu“   أزراراضأط واستمر في الضأط علأ 

، )أعلهأ( Up ،  قائمهة() ”Menu“مفهاتيحالضهأط علهأ لهن يهؤدي ، فهي حالهة تفعيهلالشاشهة علأ عرض الغذق يكون إالشاشة. حين 
Down  )أو، )أسفل Select  (اختيار )ثير علأ النظام.يلن يكون له ت 

 
 

غهذق إغذق الطاقة. حهين يكهون  إميزة    إيقاللتشأيل /  نثانيتية  لمد   )أسفل(  قائمة( و)  ”Menu“زرارأفي الضأط علأ    واستمراضأط  
 ثير علأ النظام.يلضأط علأ مفتاح الطاقة تلن يكون لل، يفعفي حالة تالطاقة 
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الدعم الفني  -5الفصل   
 

 مشكلة مع شاشة اللمس الخاصة بن، راجع المقترحات التالية.  تنذا واجهإ
 .Elo Touch Solutionsفي شركة و االتصال بخدمة العمذء أبالوكيل المحلي اء االتصال ذا استمرت المشكلة، الرجإ

 

 لمشاكل الشائعة                           احلول 
 

 الحل الفني المقترح المشكلة

 شاشة اللمس ال تستجيب عند تشأيل النظام
 موصول علأ نحو صحيح. المباشرالتيار  ل طاقةن محو  أكد يت
 يعمل. المباشر التيار ل طاقةمحو   نأكد يت

 عرض الشاشة باهت
 الشاشة لزيادة السطوع.علأ عرض ال خاصيةاستخدم 
 لزيادة التباين. خاصية العرض علأ الشاشةاستخدم 

 
 بيضأعرض الشاشة 

 حاسهوبو وحهدة الأ، قد تكون الشاشة  ضيومال  طاقة  مؤشر ال  كانت حالة  إذا
لمس شاشة اللمس لتعاين ا  /فيرةن الر  ي مفتاح/ حأ  . اضأطباتفي وضع الس

 اذا ما عادت الصورة.

 الة "خارج النطاق"تعرض الشاشة رس
/ التوقيت لتكون ضمن مدى التوقبت المسموح   حاسوبنوضوح    درجةل  عد  

 للمواصفات( اإللكتروني)راجع الموقع المخص  لشاشة اللمس  

 خاصية اللمس ال تعمل
 في جهازن. قد نصبت  ELOبرامج اإلعداد من حد  أن أكد يت

 ELO برامج اإلعداد من  حد أد مع روتين المعايرة المزو  نف ذ 

 

 
 المساعدة الفنية                                                  

 هازية لهذا الجلمواصفات الفنللحصول علأ ا www.elotouch.com/productsزر موقع 
 نترنت. للمساعدة الذاتية علأ اإلwww.elotouch.com/go/websupport زر موقع 
 ذتصال بالدعم  الفني.ل www.elotouch.com/go/contactsupportزر موقع 

 
 .في جميع أنحاء العالم دعم الفنيام هواتل الرقللحصول علأ أخيرة في هذا الدليل ألراجع الصفحة ا

 

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


 
 1509L –   دليل المستخدم 

 SW601697 Rev E-  21 صفحة  16 من  
 

سالمة والصيانةال -6الفصل   

 السالمة                                                                                       
  .عمال الصيانةبي المستخدمال يمكن أن يقوم السذمة وال تفن شاشة اللمس. إرشادات  لتجنب خطر الصدمة الكهربائية، اتبع جميع 

 
 البيئية المحددة في فصل المواصفات الفنية.  الظرولوفر طريقة التركيب تسمح بتتيكد من 

 

                                                          اولةنمالعناية وال
 علأ مستوى ممكن:يعمل شاشة اللمس ب في الحفاظ علأ  ناإلرشادات التالية تساعد 

 قبل التنظيل. مترددالتيار ال اقةبل طيافصل ك •

 .لطيلقليذ بمنظل  مبللوحدة العرض، استخدم قماش نظيل    صندوقلتنظيل  •

لفحصههها  استعن بفني صيانة مؤهلذا دخل سائل في الوحدة، إو تدخل سوائل في الوحدة. أتبقأ الوحدة جافة. ال تضع   أنمن المهم   •

 خرى.أتشأيل الطاقة مرة قبل 

 .بقماش أو إسفنج يمكن أن يخدش الشاشةالشاشة  بللتال    •

شة اللمس، استخدم منظل نوافذ او زجاج يستخدم  مع القماش او االسفنج. ال تضع المنظل مباشرة علأ الشاشههة اطذقهها. لتنظيل شا •
 منظل كاشط اخر.أي أو  أو البنزينمادة التنر  و ايزوبروبل( أوأال تستخدم الكحول )ميثل، اثيل، 

 

 كترونية والكهربائية التالفة لات اإلمات المعد يلتع

 

 .تدويره استعادته أو إعادة يودع في مكان يمكن فيه  أن. يجب يةنفايات المنزلال معيتم التخل  من هذا المنتج ال ن أال يجب 
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معلومات تنظيمية -7الفصل   
I.  كهربائيةالسذمة المعلومات: 

ختلهل بمواصهفات تبمصهدر طاقهة    توصهيلالقد يؤدي  المصنع.    ملص المشار إليها في    يارذبة والتالفولتية والذب  بمتطلباتااللتزام  يجب  
 .يتم االلتزام بالقيود المحددةإذا لم  ،أو خطر الحري  هتلف للجهاز أو تشأيل خاطيء  إلأفي هذا الدليل   ةحدد عن المواصفات الم

بالصهيانة   يقهومالتي تشكل خطر علأ  السذمة. يجب  ا الجهاز  خطرة من هذ   وجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المشأل. تتولد فولطيةتال  
 فقط فني خدمة مؤهل

 تركيب قبل توصيل المعدات بالطاقة.الاستفسارات حول   تاتصل بفني مؤهل او المصنع اذا وجد 
 

II.  حصانةوال االنبعاثات معلومات 
، ب  ئةفمن  لألجهزة الرقمية   لمواصفات الحد األدنأ ب  مطاأنه وجد و ا الجهازمذحظة للمستخدمين في الواليات المتحدة: تم فح  هذ  

التداخذت الضارة في المؤسسهات السهكنية والتجاريهة .   مصممة لتقديم حماية معقولة منضوابط . هذه ال FFCمن قواعد  15عمذ بالجزء 
بحههدو  تسههبب يقههد فبموجههب التعليمههات،  هماد سههتخاوركيبههه يههتم تذا لههم وإ، يههةراديو شع طاقة ذبذبة ين أويمكن  ،ستخدميوا الجهاز د هذ ول  ي

 يةالراديو تصاالت تؤثر علأ اال تداخذت
 

الفئة ب النبعاثات إزعاج الراديو من أجهزة رقمية كما هو علأ  قيود  ال  ا الجهاز متواف  مع مواصفات  مذحظة للمستخدمين في كندا: هذ 
 .اكند  فيالصناعية   يةخذت الراديواتد الد من أنظمة تممع

  
 األسذن قط كوابل  الطاقة المعتمدة وكوابل التوصيل المقدمة مع المعدات. استبدال  حظة للمستخدمين في االتحاد األوروبي: استخدم فمذ

 : ير التاليةيو مطلوب بالمعاهحصانة كما الالنبعاثات أو اسذمة الكهربائية للخطر أو شهادة  الض قد يعر  زودة بيخرى كوابل المالو

قهد تهم فحصهه وفقها جههاز  ع الهذي يعنهي أن الصهن  علأ ملصه  الم    CEلوجيا المعلومات هذه مطلوبة للحصول علأ عذمة  معدات تكنو 

 EC/2004/108توجيههات    EMCكمها ههو مطلهوب مهن    CEتم فح  هذه المعدات وفقا لمتطلبات عذمهة    ر التالية:يللتوجيهات والمعاي 

كمها ههو مشهار إليهه فهي المعيهار  EC/2006/95منخفضهة الفولتيهة الب وتوجيه  صنل EN 55022بية  األورو ريمعايالالمشار إليها في 

 . EN 60950  األوروبي

، إذا لهم يركهب ويسهتخدم وفقها لههذا يةلأ جميع المستخدمين: يولد هذا المنتج ويستخدم ويمكن أن يشع طاقة ذبذبة راديوإ  معلومات عامة
ضهمان أن التهداخل لهن يحهد  بسهبب عوامهل نهه ال يوجهد أباتصاالت التلفزيون والراديهو. إال تداخل حدو  الجهاز بتسبب ييمكن أن    الدليل.
 الموقع.بتتعل  
  

 يراعي المستخدم ما يلي:   أن( لتلبية متطلبات االنبعا  والوقاية، يجب 1
 . حاسوبي أخراج المزودة فقط لتوصيل الجهاز الرقمي هذا مع إلدخال/اإلكوابل ا ( استخدامأ

د الماألرضي ، استخدم فقط سلن لتزاماالب( لضمان   ع.صن   تمد من الم  والمعزو 
االلتزام قد تلأي   من قبل جهة مسئولة عن شكل صريح التي لم تعتمد بجهاز ن التأيرات والتعديذت علأ المن ألمستخدم ار حذ  ي  ج( 

 . جهازتشأيل الفي صذحية المستخدم 
 : آخرأي جهاز  أوز االتلف أومع استقبال الراديو تسبب تداخل إذا أظهرت هذه المعدات أنها ( 2

 
 . لجهازالنبعا  بإغذق أو تشأيل اامصدر من   تحق  أ( 
 التالية: تداخل، حاول تصحيح التداخل باستخدام واحد أو أكثر من اإلجراءات   ينجم عنهاإذا قررت أن هذه المعدات  

i  ر قبال المتيثن  الجهاز الرقمي بعيدا عن جهاز االست( حر 

 ii  االستقبال المتيثر.لجهاز بة وضع الجهاز الرقمي الخا  بالنستم( إعادة 

iiiإعادة توجيه الهوائي الخا  بجهاز االستقبال المتيثر ) 

iv كهربائي مختلل بحي  يكون الجهاز الرقمي والمستقبل علأ دوائر فرعية مختلفةنفذ تيار في م  الرقمي( ضع الجهاز.  

vابل اإلدخال/ اإلخراج غيهر المفصهولة مصهدر محتمهل ل إدخال/ إخراج ال يستخدمها الجهاز الرقمي. )كوانزع أي كيب( افصل و

 (يلمستويات االنبعا  العالي لتردد راديو

vi  رضي. ال تستخدم مقبس مهايئ كهربهائي . )نهزع أو قطهع الخهط األرضهي قهد تيار كهربائي له أ( ضع الجهاز الرقمي في منفذ

 لمستخدم(  تردد الراديو وقد يمثل أيضا خطر صدمة قاتلة لتويات انبعايزيد مس
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 ع، أو فني راديو وتلفزيون خبير.صن  إذا احتجت مساعدة إضافية، استشر التاجر، أو الم   

 

III.  توكاالالشهادات   
 

 لهذه الشاشة: أقرت أووالعذمات التالية الشهادات  صدرت 
 RCM  استراليا 

  CUL, ICكندا
 CCCالصين  
 CE أوروبا
 VCCIاليابان 

 KCCوريا ك
 NOM CoCالمكسين 
 EACروسيا 

 BSMIن اايوتالعربية السعودية  
 FCC,ULالواليات المتحدة  

UKCA المملكة المتحدة 
IV.   الصينRoHS 

 
كمية المهادة السهامة اسم و د يحد  تالي الجزء ال ،كترونية(إللعلومات امنتجات الم رقابة علأ التلو  الذي تسببهالدارة  إ)  يقانون الصينالبموجب  

    و/او المواد الخطرة التي قد يحتوي عليها هذا المنتج.

و المواد والعناصر الخطرة أ المواد السامة  اسم المركب  

الرصا  
(pb) 

             (Hg) الزئب 
(Cd) الكادميوم 

الكروم سداسي  
 (+Cr6)التكافؤ 

 

  
  فينيل متعدد البرومال

(PBB) 
 

 د البروم ل متعد اثيرات الفيني
(PBDE) 

بذستكية  أجزاء  O O O O O O 

معدنية  أجزاء  X O O O O O 

بل  يك ةعومجم
سلن الو  

X O O O O O 

لوحة عرض  
 الكريستال السائل
 

X O O O O O 

 X O O O O O لوحة شاشة اللمس

PCBA X O O O O O 

قرا   يات، أبرمج
  وغيرها( مدمجة 

 

O O O O O O 

O ن مههواد المتجانسههة لهههذا المالفههي جميههع المحتههواة و المههادة الخطههرة أادة السههامة ذه المههن هههألههأ إ: تشههير  الحههد المطلههوب فههي دونهههي كههو 
SJ/T11363-2006   . 

Xن تكهون في ههسة التي تسنخدم واد المتجانواحدة من المفي  األقلعلأ  المحتواة  و المادة الخطرة  أ  هذه المادة السامة  إلأ أن  : تشير فهوق ذا المكهو 
  EU RoHS، تمت االستثناءات وفقا له  X. للمواد التي عليها عذمة SJ/T11363-2006ب في لولمطحد اال

 
 

 العذمات شرح 
ة سهتخدام المذئمهيهة. فتهرة االشهعار رقابهة التلهو  التال  اإللكترونيهة، توضع علأ منتجات المعلومات  SJ/T11364-2006  اتمتطلبوفقا  ل(  1)
اسهتخدام منهتج المعلومهات بحي  أن دناه، أشروط التشأيل العادية المدرجة  ب تحتريسسنوات. هذا المنتج لن   10ي  منتج هللبيئة لهذا ال  صديقةال
 ي من الممتلكات.ألو تلل أصابة جسدية إو أتلو  بيئي خطير، لن يتسبب بيي هذا كترونية لاال

 )غير مكثل( % 80-%20 :الرطوبة /40-0 :تشأيلدرجة حرارة ال
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 % )غير مكثل( 90~%10 :/ الرطوبة60~20خزين: رة التدرجة حرا

 
 بشكل عرضي. هذا المنتج إلقاءوفقا للقوانين المحلية. ال يجب  هذا المنتج تدوير واستخدام بإعادةوصأ ع وي  شج  ( ي  2)

 
 

V.    ل الطاقةمواصفات محو 
 :كهربائيةالتصنيفات ال
  هرتز  50 - 60 متردد،تيار فولت  100- 240ال : دخإلا     
 مصدر طاقة خطيأمبير،   1.5أدنأ، فولت تيار مستمر 12خراج: إلا     

 
VI.   مواصفات الشاشة 
  :تصنيفات كهربائيةال
 أمبير 1 فولت تيار مستمر، 12اإلدخال:     

 
  :التشأيل ظرول

 مئويةدرجة  40 -0 :درجة الحرارة   
 % )غير مكثل(80الأ % 20 :رطوبةال   
 رمت 2000لأ إ 0االرتفاع:    
 

  :شروط التخزين    
  درجة مئوية 60إلأ  20-: درجة الحرارة

 % )غير مكثل(90% الأ 10الرطوبة: 
 متر  12192لأ إ 0االرتفاع: 
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معلومات الكفالة  -8الفصل   
 

والتصنيع. كفالههة شاشههات   د الموا  تج خالي من العيوب فين المنأائع للمشتري  ي، يكفل البلأ المشترإما لم يرد خذل ذلن هنا  أو في اإلقرار المقدم  
 ( سنوات.2اللمس ومكوناتها هي )

 أوجري مهورد البهائع فهي أي وقهت ومهن وقهت آلخهر تأيهرات فهي المعهدات المقدمهة كمنتجهات لمكونات. قد ي  ام البائع كفالة لمدة صذحية   ال يقد  
  مكونات.

 

طهاب  للكفالهة ممنهتج  فهي أيتقصهير  بهيي  يهوم بعهد االكتشهال (    30يد عن  حال من األحوال ال تز  خطيا فورا )وتحت أيتري البائع  خطر المشي  
لهأ البهائع فرصهة إم  ويقهد    خلهل؛تفاصيل تجارية معقولة في هذا اإلشعار األعراض المصاحبة لههذا البوصل  يجب تقديم    ؛المنصو  عليها أعذه
ار خذل فترة الكفالة لهذا المنتج، ما لم يذكر خذل ذلن خطيا اإلشع يجب أن يستلم البائع  إذا كان هذا ممكنا.  ،ا هي مركبةفح  هذه المنتجات كم

أو   الهذي شهحن بهه    صهليبه خلل بالصهندوق األ  نأ  يع( يوم بعد تقديم هذا اإلشعار، يخزن المشتري المنتج الذي يد  30خذل ثذثون ).  من البائع
 . ومسؤوليته المشتري لأ البائع علأ نفقةإشحن وي   ،يامعادل له وظيف

 

ن المنتج ال يطاب  قواعد الكفالة المنصو  عليها أعذه، يصحح البائع أوتحق  البائع  به خلل    نأعأ  د  وقت معقول بعد استذم المنتج الذي ي    خذل
وإعهادة تبدال ل أو اإلصهذح أو االسهنهتج. مثهل ههذا التعهدياسهتبدال الم (ii) أو ،تعديل أو إصهذح المنهتج (i) ماإ ،هذا التقصير حسب اختيار البائع

د مين المنهتج. يسهد  يالنقل ويمكهن تهعملية  ل المشتري خطر الخسارة أو التلل في  علأ حساب البائع. يتحم  يكون  لمشتري   ل  تيمينحد  الشحنة بيدنأ  
مهها إاختيههار البههائع، حسههب  ،منههتجصههذح للإلو األتعههديل ايمكههن أن يههتم عطههل. منههه أالبههائع لم يجههد  إذاالمنتج  إعادةعلأ  المشتري للبائع أجور النقل المترتبة

حسهب   ،فعلهأ البهائع ،يطاب  الكفالة المبينهة أعهذهبما إذا لم يستطع البائع التعديل أو إصذح أو استبدال المنتج     .المشتريموقع  مرف  البائع أو  في
أ أساس خهط مسهتقيم خهذل مهدة كفالهة وبا علي ناق  االستهذن محسالشراء لحساب المشترأو قيد سعر ما إعادة الثمن للمشتري إ  ،اختيار البائع
 .البائع المبينة

 

ة لإلخذل بالكفالة. ما عدا الكفالة الصريحة المنصو  عليهها أعهذه، ال يمهنح البهائع كفهاالت يهذه التعويضات تكون تعويضات المشتري الحصر

تسويقه أو االنتهان أو خذل ذلن. ال أو ، تهود جأو ، ألي غرضومذئمته  ،تجخذل ذلن بخصو  المنلقانون أو اا  هضمنما يأو    ةأخرى صراح

كفالة للبضاعة غير الكفالة المنصهو  عليهها هنها. وتكهون مسهئولية البهائع بموجهب الكفالهة  ةل لتقديم أييعد أي موظل أو بائع أو أي طرل مخو  

و تركيهب البضهاعة البديلهة مهن البهائع  أو ألي لبيهع أبائع مسهئوال عهن سهعر اال يكون ال  ،أي ظرل  لمشتري. تحتالمنتج لدة بدفع سعر شراء  مقي  

 أو مباشرة أو عارضة. ئة أضرار خاصة أو طار

 يم المذئمهةتقيه  (i)  وتجنيب البائع الضرر مهن جميهع المسهئوليات المتعلقهة بههذلن  ل المشتري المخاطرة ويواف  علأ تعويض البائع مقابل  ّ  يتحم 
تحديهد المطابقهة السهتخدام المشهتري  للمنهتج وفقها للقهوانين   (ii)  أو رسهوم ونظهام  تصهميم  أي  ري أو  للمنتج مهن قبهل  المشهتلذستخدام المقصود  

ري نتجهات المشهتطالبات األخرى التي تتعله  أو تنشهي عهن ممالمطبقة. يقبل ويحتفظ المشتري  بالمسئولية كاملة و العايير  واألنظمة والقواعد والم
رخ  بهه متعلقة بهالمنتج المصهنوع أو المه  كفاالت  ةمن قبل البائع و يكون المشتري مسئول عن أي  د ور  ت  صنع أو  أو مكونات ت    التي تشمل منتجات

ت ي علأ منتجامسئولية أو مطالبة أو خسارة أو كلفة أو نفقات التي تتضمن أو تنطو  ةض المشتري البائع و يحميه من ضرر أييعو    .من المشتري
لتي تتعل  بالمنتج المقدم أو المفوض من أي دين أو مطالبة أو خسهارة أو تكلفهة أو نفقهات )بمها فهي االت او جميع التمثيل والكفصنع أأو مكونات ت  

 لأ منتجات البائع أو تمثيله أو الكفاالت التي تخصها.إعزى ذلن رسوم المحاماة المعقولة( التي ت  
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 ني!نا اإللكترو قم بزيارة موقع

www.elotouch.com 

 

 ... احصل على أحدث

 ت المنتجمعلوما •

 المواصفات  •

 قادمة مناسبات  أخبار  •

 صحفيةإصدارات  •

      برمجيات تشغيل حاسب •

 

  !بناال لالتص 

 بهيقرباتصهل ببسهاطة  أو w.elotouch.comwwكترونهي علهأ إلل، قم بزيارة موقعنها ا Eloسلسلة أوسع من حلول اللمس ألنظمة إليجاد  
 ن.ع لفر

 

 

 

 

 

 
Americas 

Tel +1 408 597 8000 

elosales.na@elotouch.com 

 

Europe (EMEA) 

Tel +32 16 930 136 

EMEA.Sales@elotouch.com 

 

Asia Pacific 

Tel +86 (21) 3329 1385 
  EloAsia@elotouch.com 
    

 
 
 
Copyright 2021 Elo Touch Solutions. All rights reserved. 

 

http://www.elotouch.com/
mailto:elosales.na@elotouch.com
mailto:EMEA.Sales@elotouch.com
mailto:EloAsia@elotouch.com

