PJ-vTouch-50s
أطقم جهاز العرض التفاعلية
دليل المستخدم

رقم الطرازVS16953 :

شكرا لك على اختيار ViewSonic
ً
على مدار  30عا ًما من احتالل الريادة عالميًا في مجال توفير الحلول المرئية ،تلتزم ViewSonic
بتجاوز التوقعات العالمية في التطور التكنولوجي واالبتكار والبساطة .فنحن في  ViewSonicنؤمن
بأن ثمة قوة كامنة في منتجاتنا من شأنها إحداث تأثير إيجابي حول العالم ،ونحن على ثقة من أن منتج
 ViewSonicالذي اخترته سيلبي متطلباتك على النحو األمثل.
نتقدم إليك مرة أخرى بخالص الشكر على اختيار !ViewSonic

معلومات التوافق
يرجى القراءة بعناية قبل المتابعة.
•احرص على استخدام البطاريات ومهايئ الطاقة المصاحبة للمنتج والمقدمة من قبل جهة التصنيع فقط،
حيث يؤدي استخدام ملحقات غير مصرح بها إلى إلغاء الضمان.
•تجنب تخزين الجهاز في درجة حرارة أعلى من  50درجة مئوية ( 122درجة فهرنهايت).
•احرص على تشغيل الجهاز في درجة حرارة تتراوح بين  0درجة ( 32درجة فهرنهايت) و 35درجة مئوية
( 95درجة فهرنهايت)

إشعار لجنة االتصاالت الفيدرالية ()FCC
يطبق هذا البيان على جميع المنتجات المعتمدة من قبل لجنة  ،FCCوتحمل هذه المنتجات شعار لجنة  FCCأو هوية
اللجنة وبالشكل GSS-VS15180 :على بطاقة المنتج ،كما يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة  15من لوائح لجنة ،FCC
ويخضع تشغيله إلى الشرطين التاليين )1( :أال يتسبب في حدوث تداخل ضار )2( .ضرورة أن يستقبل الجهاز أي تداخل
وارد ،بما في ذلك التداخل الذي قد يترتب عليه أوضاع تشغيل غير مرغوبة فيها .وقد تم اختبار هذا الجهاز المحمول،
ووجد أنه متوافق مع اللوائح المنظمة لتشغيل األجهزة الرقمية من الفئة "ب" ،وذلك وفقًا للفقرة  15من لوائح لجنة
ُ
 .FCCوقد تم وضع هذه اللوائح لتوفير مستوى مقبول من الحماية من التداخل الضار عند التركيب داخل المنازل،
حيث يولّد الجهاز ويستخدم وقد يصدر عنه طاقة تردد السلكية ،لذا فقد تتسبب في حدوث تداخالت ضارة مع أجهزة
االتصاالت الالسلكية .ومع ذلك فليس هناك ثمة ما يضمن عدم حدوث هذه التداخالت عند التركيب في مكان بعينه،
وإذا كان هذا الجهاز يسبب تداخالً
ضارا الستقبال الراديو أو التلفاز ،وهو ما يمكن التأكد منه بتشغيل الجهاز وإيقافه،
ً
فإننا ننصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع أحد اإلجراءات التالية أو أكثر:
•إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيير موضعه.
•زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
•توصيل الجهاز بمقبس تيار كهربائي مختلف عن المقبس الموصل به جهاز االستقبال.
ي الراديو أو التلفزيون المتخصصين للحصول على المساعدة الالزمة.
•الرجوع إلى الموزع أو أحد فن ّ
قد تتسبب التغييرات أو التعديالت التي لم يتم الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن االمتثال إلى إلغاء
التصريح الخاص بتشغيل الجهاز ،ويجب عدم وضع الهوائي المستخدم في جهاز اإلرسال في نفس موضع أي هوائي
أو جهاز إرسال آخر أو تشغيله بالقرب منه.
تم اختبار هذا الجهاز والتحقق من مطابقته لمعايير القياس واإلجراءات المنصوص عليها في نشرة ،OET 65
الملحق  Cالصادر من لجنة .FCC
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معلومات FCC SAR
هذا الجهاز متوافق مع اللوائح المنظمة للتعرض لإلشعاع الصادرة من لجنة االتصاالت الفيدرالية المذكورة للبيئة غير ال ُمراقَبة،
ويجب على المستخدم النهائي اتباع تعليمات التشغيل الموضوعة من أجل االمتثال لشروط التعرض لتردد الراديو.
يجب عدم وضع جهاز اإلرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر ،كما ينبغي تشغيله وتركيبه
بحيث تكون أقل مسافة بين الهوائي وهيكل الجهاز  20سم.
تحذيرا للمستخدم بأن التغييرات أو
يجب أن يتضمن دليل المستخدم أو دليل التعليمات لجهاز إشعاع مراد أو غير مراد
ً
التعديالت غير المعتمدة بشكل صريح أو غير صريح من قبل الجهة المسؤولة عن االمتثال قد تؤدي إلى إلغاء التصريح
الخاص بتشغيل الجهاز.

التوافق مع معايير االتحاد األوروبي ( )CEلالستخدام في الدول األوروبية
يتوافق الجهاز مع توجيه  EMCرقم  2014/30/EUوتوجيه خفض الفولطية رقم 2014/35/EU
وتوجيه  R&TTEرقم .1999/5/EC

المعلومات التالية خاصة بدول االتحاد األوربي فقط:
تشير العالمة الموجودة ناحية اليمين إلى توافق المنتج مع التوجيه  2012/19/EUالخاص بمخلفات
األجهزة الكهربائية واإللكترونية (.)WEEE
كما تدل هذه العالمة على طلب عدم التخلص من الجهاز باعتباره نفايات بلدية غير مصنفة ،إلى جانب
وجوب اتباع اللوائح المنظمة لإلرجاع والتجميع وفقا ً للوائح المحلية السارية.
في حالة وجود الرمز الكيميائي  Hgأو  Cdأو  Pbعلى البطاريات والمراكمات وخاليا األزرار المضمنة
في الجهاز فهذا يعني أن بالبطارية محتوى معدني ثقيل يزيد عن  %0.0005من الزئبق
أو أكثر من  %0.002من الكادميوم أو أكثر من  %0.004من الرصاص.

التوافق التنظيمي لالتحاد األوروبي
يتوافق هذا الجهاز مع شروط التعرض لترددات الراديو رقم  1999/519/ECوتوصيات المجلس األوروبي بتاريخ 12
يوليو  1999المتعلقة بالحد من تعرض األفراد لألشعة الكهرومغناطيسية ( 300-0جيجا هرتز) .يتوافق هذا الجهاز مع
معايير التوافق التاليةEN301489-1, EN301489-17, EN55032/24, EN60950-1, EN300328, :
.EN301893
نُقر ،بموجب هذه الوثيقة ،أن موجات الراديو الالسلكية في هذا الجهاز مطابقة للشروط األساسية واللوائح األخرى ذات
الصلة المنصوص عليها في التوجيه رقم .1999/5/EC
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إعالن التوافق مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة )RoHS2( 2
تم تصميم وتصنيع هذا المنتج ليكون متوافقا ً مع التوجيه رقم  2011/65/EUالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس
المعني بحظر استخدام مواد خطرة معينة في األجهزة الكهربائية واإللكترونية (المعروف باسم ،)RoHS2 Directive
ومن ث ّم فإن هذا المنتج يعتبر متوافقا مع أقصى حدود تركيز هذه المواد ،كما حددتها اللجنة األوربية للتوافق الفني
( ،)TACوالموضحة فيما يلي:

المادة
الرصاص ()Pb
الزئبق ()Hg
الكادميوم ()Cd
الكروم سداسي التكافؤ ()Cr6+
ثنائي الفينيل متعدد البروم ()PBB
إيثرات ثنائي الفينيل متعدد البروم ()PBDE

الحد األقصى الموصى به
للتركيز
%0.1
%0.1
%0.01
%0.1
%0.1
%0.1

التركيز الفعلي
< %0.1
< %0.1
< %0.01
< %0.1
< %0.1
< %0.1

تم استثناء بعض مكونات المنتجات المذكورة أعاله والواردة في ملحق توجيهات  RoHS2على النحو التالي:
أمثلة للمكونات المستثناة:
١- ١الزئبق في مصابيح فلورسنت الكاثود البارد ومصابيح فلورسنت اإللكترود الخارجي ( CCFLو)EEFL
ألغراض خاصة ال تتجاوز (في المصباح الواحد):
( )1المسافة الطويلة (≦ 500مم) :بحد أقصى  3.5ملليجرام للمصباح الواحد.
( )2المسافة المتوسطة (＞ 500مم و ≦ 1500مم) :بحد أقصى  5ملليجرام للمصباح الواحد.
( )3المسافة الطويلة (＞ 1500مم) :بحد أقصى  13ملليجرام للمصباح الواحد.
٢- ٢الرصاص في زجاجة من أنابيب األشعة الكاثودية.
٣- ٣الرصاص في زجاجة من أنابيب الفلوروسنت ال يتجاوز نسبة .%0.2
٤- ٤الرصاص كعنصر مسبوك باأللومنيوم بنسبة  %0.4رصاص وزنًا.
٥- ٥سبيكة نحاس تحتوي على  %4رصاص وزنًا.
٦- ٦الرصاص الداخل في سبائك اللحام عالية الحرارة (كالسبائك التي يمثل الرصاص نسبة  %85أو أكثر من وزنها).
٧- ٧المكونات الكهربائية أو اإللكترونية المحتوية على الرصاص الممتزج بالزجاج أو الخزف ،فضالً عن الخزف
العازل كهربيًا في المكثفات كاألجهزة اإللكتروضغطية أو في مركب المصفوف الخزفي أو الزجاجي.
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معلومات حقوق الطبع والنشر
© حقوق الطبع والنشر لعام  2017محفوظة لشركة ® ، ViewSonicجميع الحقوق محفوظة.
تُعتبر عالمات ® ViewSonicوشعار الطيور الثالثة ® ViewMeterو™ ViewMatchو ® OnViewوعالمات
تجارية ُمسجلة لصالح شركة ®.ViewSonic
إخالء المسؤولية :شركة ® ViewSonicغير مسئولة عن أي أخطاء فنية أو تحريرية في هذا الدليل ،أو ما قد يطرأ عليه
من حذف ،كذلك تخلي الشركة مسؤوليتها عن أية أضرار طارئة أو مترتبة على ما ورد في هذا الدليل أو أداء الجهاز أو
استخدامه.
ونظرا لحرص شركة ® ViewSonicعلى مواصلة تحسين المنتج فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في تغيير مواصفات الجهاز
ً
ضا دون أي إخطار بذلك.
دون إخطار مسبق بذلك ،كما يمكن تغيير المعلومات الواردة في هذا الدليل أي ً
ال يجوز نسخ أي جزء من أجزاء هذا الدليل أو إعادة إصداره أو نقله بأي وسيلة من الوسائل وألي غرض كان دون
الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة ®.ViewSonic

تسجيل المنتج
لتلبية االحتياجات المستقبلية ولتلقي أي معلومات إضافية ذات صلة فور توفرها يرجى تسجيل المنتج على اإلنترنت،
وذلك على الموقع اإللكتروني التالي.www.viewsonic.com:

بيانات الجهاز
اسم المنتج:
رقم الطراز:
رقم الوثيقة:
الرقم التسلسلي:
تاريخ الشراء:

PJ-vTouch-50s
طقم أدوات جهاز العرض التفاعلية
VS16953
PJ-vTouch-50s_UG_ARB Rev. 1A 09-25-17

التخلص من الجهاز عند انتهاء عمره االفتراضي
تراعي شركة  ViewSonicاالعتبارات البيئية ،كما تلتزم بالعمل والعيش في بيئة خضراء .كما تشكركم على االنضمام
للحوسبة الذكية والخضراء .لمعرفة المزيد يُرجى زيارة موقع شركة .ViewSonic
الواليات المتحدة األمريكية وكنداhttp://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/ :
أوروباhttp://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/ :
تايوانhttp://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx :
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قبل اإلعداد
•ثبت جهاز العرض واللوحة البيضاء ووحدة الليزر في أماكنها الصحيحة بعيدًا عن منافذ اإلضاءة كالمنافذ
.مباشرة ألشعة الشمس
ال ُمعرضة
ً
•اختر مكان لتثبيت جهاز العرض واللوحة البيضاء ووحدة الليزر بعيدا األجهزة الكهربائية األخرى لتجنب
.حدوث تداخل
 في حالة عدم وجود أي من هذه.•تأكد من احتواء العبوة على جميع األجزاء المدرجة في قائمة مكونات المنتج
.المكونات يرجى االتصال بالموزع

العناصر الموجودة في العبوة

IR  قلم2 عدد

USB Mini  كابل1 عدد
) م2(

USB Mini  كابل1 عدد
) م6(
vTouch
PJ-vTouch-50s
Quick Start Guide

 وحدة ليزر1 عدد
3
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براغي

بطارية

دليل بدء التشغيل السريع
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Gears For Laser Alignment

中国
http://www.viewsonic.com.cn
电话：4008 988 588

Canada
http://www.viewsonic.com
Tel: 1-866-463-4775

香港
http://www.hk.viewsonic.com
電話：852 3102 2900
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تركيب بطارية قلم IR
يستخدم قلم  IRعدد  2بطارية .AAA
١- ١افتح الغطاء العلوي للقلم.
٢- ٢ركب بطاريتين  AAAداخل القلم.
٣- ٣ركب غطاء القلم العلوي مرة أخرى.

استبدل البطارية عند بدء ضعف أداء القلم لوظيفته.

مالحظات بشأن استخدام قلم IR
•قد يؤدي االستخدام الخاطىء لقلم  IRإلى حدوث عطل في الجهاز ،لذا يرجى عدم إسقاطه أو تفكيكه.
فورا ثم تجفيفه.
•عند تالمس قلم  IRمع الماء أو أي سائل آخر قم بإيقاف تشغيله ً
•تجنب تعريض قلم  IRلدرجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة.
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إجراء اإلعداد
تركيب وحدة الليزر
ركب وحدة الليزر على سطح جهاز العرض بحوالي  5~3سم ،ثم حاذ بينها وبين منطقة وسط الصورة ،هذا الجهاز
مباشرة ،وإذا تعذر تركيب وحدة الليزر باستخدام المغانط في مكان ما
مزود بمغانط ،وذلك لتركيبه على اللوحة البيضاء
ً
فباإلمكان تركيبها باستخدام البراغي.
مالحظة :للحصول على أفضل أداء يُنصح بعدم تركيب وحدة الليزر أعلى من سطح اإلسقاط بأكثر من  5سم.

3
cmسم3
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توصيل الكمبيوتر بجهاز عرض
وصل الكمبيوتر بجهاز العرض من خالل كابل  VGAأو  HDMIلعرض الصورة ،واستخدم كابل  USBالقياسي 6م
لتوصيل الكمبيوتر من خالل منفذ  USBبمنفذ  mini USBفي جهاز العرض لتحديد الموضع وضبط التركيز البؤري.

4

توصيل وحدة الليزر بجهاز العرض
وصل وحدة الليزر من خالل منفذ  mini USBبمنفذ  mini USBفي جهاز العرض باستخدام كابل 2 USBم المرفق،
بعد ذلك سيتحول ضوء المؤشر إلى اللون األحمر عندما تعمل وحدة الليزر بشكل صحيح .وفي حالة عدم تحول الضوء
للون األحمر فهذا يعني أن وحدة الليزر غير متصلة.
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ضبط وحدة الليزر
١- ١فك برغي وحدة الليزر.

٢- ٢أزل الغطاء العلوي للوحدة.

٣- ٣اضغط على زر وحدة الليزر لتشغيلها ،يظهر شعاع أفقي لضوء الليزر الستخدامه في المعايرة.
Power
التشغيل

Gears
Bالترس B

Gears
Aالترس A
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٤- ٤تحقق من المسافة بين اللوحة البيضاء وضوء الليزر ،واستخدم الترس  Bلضبط المسافة بين شعاع الليزر
واللوحة البيضاء للتأكد من أنهما متوازيين.

Gears
B
الترس B

Bالترس B
Gears

٥- ٥استخدم الترس  Aلضبط شعاع الليزر حتى يكون على بعد حوالي  5مم من اللوحة البيضاء.

Aالترس A
Gears

 5مم
5m

٦- ٦اغلق زر اللیزر بمجرد تمام المعایرة.
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تثبيت برنامج PJ-vTouch-50S
يتطلب نظام تشغيل Windows 7 :أو  Windows 8.1أو .Windows 10
1- 1نزل برنامج تشغيل المعايرة المتوافق مع جهاز العرض من خالل الروابط اآلتية.
• http://vsweb.us/ps750w :PS750W
• http://vsweb.us/ps750x :PS750X
• http://vsweb.us/ps750hd :PS750HD
٢- ٢انقر مرتين على  ،PJ-vTouch-50S.exeواتبع التعليمات الموضحة أدناه الستكمال التثبيت.
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برنامج معايرة بدء التشغيل
انقر مرتين على أيقونة  IWBلتشغيل برنامج .PJ-vTouch-50S

عرض قائمة المعايرة
قائمة التشغيل

١- ١التشغيل :تشغيل الكاميرا
٢- ٢اإليقاف :إيقاف الكاميرا
٣- ٣إعدادات المعلمات :إعدادات مستشعر الصورة
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٣-٣٣٣إعداد االستخدام العادي
•ضبط تناسب النقطة ( :)%80~%20يشير إلى حساسية رد فعل اللمس ،وكلما ارتفعت القيمة انخفضت
الحساسية.
•معامل السطوع ( :)250~0يشير إلى حساسية مستشعر  CCDفي الكاميرا ،وكلما ارتفعت القيمة زادت درجة
الحساسية،
•اللمس بالقلم :تتعرف الشاشة اللمسية على أقالم  IRفقط.
•اللمس باألصبع :تتعرف الشاشة اللمسية على أقالم  IRواألصابع.
مالحظة :تختلف القيم االفتراضية لدرجة الوميض ومعامل السطوع حسب وضع قلم اللمس واألصابع.
ويمكن ضبط هذه القيم حسب رغبة المستخدم.
٣-2٣٣٣إعداد المعايرة التلقائية
•متوسط السطوع ( :)255~0يضبط درجة سطوع صور الكاميرا .يشير إلى قياس المستشعر لدرجة السطوع
الكلية من "اللوحة البيضاء والسوداء" المستخدمة أثناء عملية المعايرة التلقائية ،وكلّما زادت القيمة كلّما زاد
سطوع الصورة.
•رمادي فاتح ( :)255~0يعمل على ضبط تباين صور الكاميرا ،ويشير إلى التباين الكلي في "اللوحة البيضاء
والسوداء" المستخدمة في برنامج المعايرة أثناء عملية المعايرة التلقائية ،وكلما زادت القيمة،
زاد التباين بين المناطق البيضاء والسوداء في "اللوحة البيضاء والسوداء".
•تسجيل الفيديو :يُنصح بتسجيل تقدم المعايرة التلقائية وحفظ الملف ،وذلك حتى يتسنى للمستخدم إعطاء
هذا المقطع ال ُمسجل لخدمة العمالء حال فشل المعايرة التلقائية.
٣-3٣٣٣إعدادات أخرى
•البُعد البؤري :نسبة اإلسقاط االفتراضية في سلسلة  PS750هي .1:0.15
•جهاز العرض الخلفي :في حالة كان جهاز العرض من النوع الخلفي يرجى اختيار هذا اإلعداد،
(غير متاح في سلسلة )PS750
٤- ٤الحجب التلقائي للتشويش ( :)Ctrl + Shift + Aيعمل البرنامج على حجب جميع األضواء
المتداخلة تلقائًيا ،وفي حالة عمل اللمس المنفرد (الماوس) بشكل غير طبيعي يخفي برنامج حجب
التشويش التلقائي جميع األضواء المتداخلة.
٥- ٥منطقة الحجب اليدوي :انقر فوق منطقة الحجب اليدوي عند عمل المؤشر بشكل غير طبيعي ،وفي حالة عمل
اللمس المنفرد (الماوس) بشكل غير طبيعي يقوم برنامج حجب التشويش يدويا بحجب جميع البقع المتداخلة.
٦- ٦المعايرة اليدوية :قم بإجراء المعایرة یدویًا عند فشل المعایرة التلقائیة ،أو عدم تحاذ موقع المؤشر
مع موضع قلم  IRأو األصبع.
٧- ٧المعايرة التلقائية :قم بإجراء المعايرة تلقائيًا.
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8- 8عينات النقاط المضيئة :تُجمع عينات البقع المضيئة بعد االنتهاء من المعايرة ،المس باإلصبع أو قلم IR
على المربع األحمر ليتحول إلى اللون األخضر ،وكرر هذا اإلجراء حتى تمام العملية ،وبمجرد عمل
المؤشر بشكل سلس يتم أخذ عينات النقاط المضيئة.

٩- ٩تعطيل نظام تحكم القلم الضوئي ( :)Ctrl + Shift + pتمكين وتعطيل وظيفة اللمس.
١٠- ١٠الخروج :الخروج من قائمة المعلومات المعروضة.
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التثبيت والتصحيح

1- 1وضع توليف صورة كاميرا الويب :اختر هذا الوضع قبل إجراء المعايرة لرؤية الشاشة بوضوح عال،
وللتأكد من تغطية الكاميرا لجميع أجزاء الصورة.
2- 2وضع توليف صورة مرسل الليزر :حدد حساسية النقاط المضيئة ،حيث يعرض الباعث فيلم ليزر  5مم
على اللوحة البيضاء ،وينبعي أن يكون حجم النقطة المضيئة أكبر من 3*3مم.
3- 3وضع صورة االستخدام العادي :يُمكن القيام بجميع العمليات باألصابع ً
بدل من الماوس بعد المعايرة،
4- 4الماوس :يدعم اللمس المنفرد فقط.
5- 5اللوحة اللمسية :تدعم حتى  10نقاط لمس متزامن.
6- 6نسبة أبعاد الشاشة اللمسية :تلقائي  .9:16 /10:16 /3:4 /ينبغي أن يكون هذا اإلعداد بنفس دقة خرج اإلشارة.
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المعايرة التلقائية:
انقر على ( Automatic Calibrationالمعايرة التلقائية) في قائمة التشغيل ،وسوف يتم معايرة الصورة تلقائيًا،
وتظهر رسالة ( Auto Calibrate Succeedتم إجراء المعايرة بنجاح) بمجرد االنتهاء من عملية المعايرة التلقائية،
وفي حالة فشلها تظهر رسالة ( Auto Calibrate Failedفشل إجراء المعايرة التلقائية) ،وفي هذه الحالة يُرجى
الرجوع إلى دليل استكشاف األعطال وإصالحها.

المعايرة اليدوية
١- ١المس زوايا شاشة العرض األربعة باألصبع أو بقلم  ،IRوتأكد من وجود النقاط المضيئة على األربع زوايا
للشاشة بشكل صحيح ،وأن حجم كل نقطة أكبر من  3×3بكسل.
٢- ٢حدد ( Manual Calibrationالمعايرة اليدوية) ( 25نقطة 36/نقطة) من قائمة التشغيل ،تنتقل الصورة
أعلى يسار الشاشة.

المعروضة إلى شاشة المعايرة اليدوية ،وتظهر أيقونة
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٣- ٣اضغط على  25أو  36نقطة معايرة على الشاشة باستخدام األصابع أو قلم  ،IRواضغط على عالمة +
في منتصف كل نقطة.

٤- ٤بعد إتمام المعايرة بنجاح سوف ينحسر برنامج المعايرة داخل أدوات المهام ،وفي حالة فشل المعايرة اليدوية
يرجى الرجوع إلى دليل استكشاف األعطال وإصالحها.
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دليل استكشاف األعطال وإصالحها
١- ١نظام اللمس باألصابع ال يعمل بشكل صحيح
( )1إذا ظهرت رسالة الخطأ Not a valid USB Key for finger touch whiteboard
(ليس مفتاح  USBصالح للوحة البيضاء اللمسية) أثناء استخدام برنامج المعالجة فالرجاء اتباع الخطوات
اآلتية :افتح ( Device Managementإدارة األجهزة) ،وانقر على خيار Image Device
(جهاز الصور) ،وابحث عن جهاز باسم .TouchScreen Device
()2إن وجدت هذا الجهاز فاتصل بالموزع.
()3إن لم تجد هذا الجهاز راجع توصيالت كاميرا جهاز العرض والكمبيوتر.
()4إذا لم تكن هناك مشكلة في التوصيالت فرجاء إعادة التوصيل بمنفذ  USBآخر.
٢- ٢عدم محاذاة المؤشر مع موضع اإلصبع بعد إجراء المعایرة التلقائیة
عدل موضع وحدة الليزر والترس  Aوالترس  ،Bثم أعد إجراء المعايرة التلقائية مرة أخرى.
٣- ٣فشل عملية المعايرة التلقائية
()1اختر ( Tuning Webcam Image Modeوضع توليف صورة كاميرا الويب) من قائمة Installation
( and Debuggingالتثبيت وتصحيح األخطاء) ،وتحقق من عرض صورة كاميرا الويب على الشاشة
الساطعة والشاشة البيضاء والشاشة السوداء والشاشة المهتزة.
()2إذا كانت صورة كاميرا الويب ال تعمل بشكل صحيح يرجى االتصال بالموزع.
()3إذا كانت حالة صورة كاميرا الويب تظهر كالمعتاد يرجى التأكد من عدم وجود عوائق بين شاشة العرض
وكاميرا جهاز العرض أثناء المعايرة التلقائية.
()4تحقق من عمل وظيفة ( IR-CUT switcherمبدل قطع  )IRبشكل صحيح.
( )5اضبط درجة سطوع الصورة حسب الحاجة ،وأعد إجراء المعايرة التلقائية.
()6تحقق من عدم وجود أي ضوء محیط قوي قد یتداخل مع الکامیرا أو شاشة العرض.
٤- ٤المعايرة غير الدقيقة
()1تأكد من تركيب وحدة الليزر وإجراء الضبط بشكل صحيح.
( )2أعد المعايرة التلقائية.
( )3إعد المعايرة اليدوية.
٥- ٥فشل المعايرة اليدوية
()1إذا لم تظهر النقاط المضيئة في الزوايا األربع للشاشة المعروضة بعد Auto Mask Clutter
(إخفاء التشويش التلقائي) حدد ( Mask Bitmap Editحجب تحرير الصورة النقطية) يدويًا Erase >--
( Mask Areaمسح منطقة اإلخفاء) ،ثم امسح المنطقة التي ال توجد فيها نقاط مضيئة معروضة حتى تظهر
تلك النقاط.
()2تحقق من عدم وجود نقاط مضيئة أخرى على شاشة العرض أثناء عملية Auto Mask Clutter
(حجب التشويش تلقائيا).
()3يجب أن يكون حجم النقطة المضيئة أكبر من  3×3بكسل ،وإذا لم تكن كذلك فالرجاء إعادة عملية المعايرة
اليدوية بقلم .IR
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دعم العمالء
للحصول على الدعم الفني أو خدمة المنتج ،انظر الجدول التالي أو اتصل بالبائع الذي اشتريت منه المنتج.
مالحظة :ستحتاج إلى الرقم التسلسلي للمنتج.
المنطقة/القطر

الموقع على شبكة اإلنترنت

رقم التليفون

اﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ap.viewsonic.com/me/

اتصل بالبائع المحلي
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