
ID1330 الجهاز  اللوحي
ViewBoard قلم الكتابة عىل الشاشة

دليل البدء الرسيــــع
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نظرة عامة

Notas
Pen Display
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía rápida de inicio
Schnellstartanleitung

مفاتيح االختصار )ستة مفاتيح)
مالحظة: يمكن تخصيص مفاتيح االختصار الستة حسب الحاجة

متطلبات النظام
أنظمة التشغيل ويندوز: اإلصدارات 7 أو 8 أو10 أو أحدث .

نظام التشغيل ماك أو إس إكس Mac OSX: نظام التشغيل ماك أو إس Mac OS 10.15 10.15 أو إصدار أحدث.

13.3"

1920 x 1080 IPS
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محتويات العبوة

قلم ضوئى واحد.	 
ثالثة سنون للقلم، وأداة لخلع/ تغير سن القلم.	 
 	 Type-C  كابل واحد من النوع سي
 	.HDMI كابل واحد من النوع
 	.Type-C إلى  USB-A كابل واحد من النوع
عدد واحد دليل البدء السريــــع.	 

Notas
Pen Display
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía rápida de inicio
Schnellstartanleitung
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التوصيل
 HDMI ي إىل المنفذ توصيل  كابل نوع-C مع منفذ USB، و HDMI مي�ن

.ID1330 الجهاز  اللوحي  Type-C ي أو الكابل من النوع سي ل طرف الكابل HDMI مي�ن        وصِّ

ي )USB( بجهاز اللوحي ثم اضغط مع االستمرار  ل طرف الكابل ذا المنفذ HDMI أو يو إس �ب 2(    وصِّ
. ي

عىل زر تشغيل   الجهاز  اللوحي ID1330 لمدة 3 ثوا�ن

A

B

C-إىل نوع C-توصيل كابل نوع

ل طرف الكابل من نوع-C  بجهاز الحاسوب ثم اضغط مع االستمرار عىل زر تشغيل  الجهاز         وصِّ
. ي

اللوحي ID1330 لمدة 3 ثوا�ن

1

2

1
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ID1330 إعدادات خاصة  الجهاز  اللوحي
جرى قبل التثبيت:

ُ
خطوات ت

         إلغاء تثبيت وإزالة أي برنامج تشغيل خاص بأجهزة الكمبيوتر اللوحية أو الشاشات الرسومية 
األخرى المثبتة من قبل عىل جهاز الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

وسات وجدار الحماية مؤقًتا.          تعطيل أي برنامج لمكافحة الف�ي
.(Admin( التأكد من أنك تقوم بتثبيت برنامج التشغيل كمسؤول         

خطوات التثبيت:

https://pendisplay.viewsonic.com/ : ي
يل وتثبيت برنامج التشغيل من الرابط اآل�ت ن         قم بت�ن

pages/support-ID1330
        أعد تشغيل الكمبيوتر بعد إجراء عملية التثبيت بنجاح.

 ViewSonic " بالكهرباء وسيقوم النظام بعرض أيقونة ID1330 قم بتوصيل  الجهاز  اللوحي        
ي لوحة النظام.

Pen Manager" �ن

تغي�ي رأس القلم

         أزل سن القلم باستخدام أداة إزالة/تغ�ي السن.

ي القلم.
        أدخل سن جديد وادفعه �ن

1

1

1

2

2
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معلومات مهمة
        يتم تحميل دليل المستخدم من صفحة فيوسونيك الخاصة بالمنتج، حيث يوفر معلومات 

مفصلة عن استخدام وتخصيص إعدادات  الجهاز  اللوحي ID1330 الخاص بك.
         إذا كان لديك أي أسئلة حول الجهاز اللوحي ID1330 يمكنك معرفة اإلجابة مناسبة لها من خالل 

صفحة األسئلة الشائعة .
         تحقق من وجود برنامج تشغيل محدث  للجهاز  اللوحي ID1330 من صفحة برنامج التشغيل: 

https://pendisplay.viewsonic.com/pages/support-ID1330

خيارات الدعم 
https://pendisplay.viewsonic.com/pages/ : ي

و�ن         قم بزيارة موقع فيوسونيك اإللك�ت
support-ID1330 لتحديث برنامج التشغيل واإلطالع عىل دليل المستخدم واألسئلة الشائعة.

        انقر فوق "اتصل بنا" إلرسال استفسارك.

ID1330_QSG_1a_ARB_20220215
�نلا قوقحش ماعل © 2022 � حالصوظة لفمح قوقلحا عيمجشكينوسة فيوك .
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