IFP30- series
شاشة تعمل باللمس لألغراض التجارية
دليل المستخدم

طراز رقمVS17775 / VS17776 / VS17777 :
رقم القطعةIFP6530 / IFP7530 / IFP8630 :

ً
شكرا لختياركم منتجات فيوسونيك

كمزود رائد ً
عامليا للحلول املرئية ،فإن فيوسونيك عازمة على تجاوز توقعات العالم في التطور
التكنولوجي واالبتكار والبساطة .في فيوسونيك ،نعتقد أن منتجاتنا تمتلك القدرة على إحداث تأثير
إيجابي في العالم ،ونحن واثقون من أن منتج فيوسونيك الذي اخترته سيفي بالغرض على أكمل
وجه.
نشكركم مرة أخرى على اختياركم منتجات فيوسونيك!

> احتياطات السالمة
يرجى قراءة احتياطات السالمة التالية قبل البدء في استخدام الجهاز.
ً
• احتفظ بدليل املستخدم هذا في مكان آمن للرجوع إليه الحقا.
•

اقرأ جميع التحذيرات واتبع جميع التعليمات.

• ال تستخدم الجهاز بالقرب من املاء .لتقليل خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرض الجهاز للرطوبة.
•

ً
ال تقم أبدا بإزالة الغطاء الخلفي .تحتوي هذه الشاشة على أجزاء عالية الجهد .قد تتعرض إلصابة خطيرة إذا ملستها.
تجنب تعريض الجهاز ألشعة الشمس املباشرة أو مصادر أخرى ذات الحرارة املستمرة.

•

ال تركب الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل املشعات أو فتحات التدفئة أو املواقد أو األجهزة األخرى (بما في ذلك املكبرات) التي قد
تزيد من درجة حرارة الجهاز إلى مستويات خطيرة.

•

استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الهيكل الخارجي  .ملزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى قسم "الصيانة" في الصفحة . 103

•

عند تحريك الجهاز ،احرص على عدم إسقاط الجهاز أو ارتطامه بأي ش يء.

•

ال تضع الجهاز على سطح غير مستو أو غير مستقر .قد يسقط الجهاز مما يؤدي إلى حدوث إصابة أو عطل.

•

ال تضع أي أشياء ثقيلة على الجهاز أو كابالت التوصيل.

•

في حالة وجود دخان أو ضوضاء غير طبيعية أو رائحة غريبة ،أوقف تشغيل الجهاز على الفور واتصل بوكيلك أو فيوسونيك .من
الخطر االستمرار في استخدام الجهاز

•

الجهاز عبارة عن شاشة مزودة بإضاءة ليد خلفية لالستخدام العام في املكتب.
ال تحاول التغلب على شروط السالمة للقابس ذو األقطاب أو من النوع املؤرض .يحتوي القابس ذو األقطاب على شفرتين واحدة أكبر
من األخرى .يحتوي القابس من النوع املؤرض على شفرتين وطرف تأريض ثالث .يتم توفير الطرف العريض والطرف الثالث من أجل
سالمتك .إذا كان القابس غير مالئم للمأخذ ،احصل على مهايئ وال تحاول دفع القابس في املأخذ.

•

عند التوصيل بمقبس كهربائي ،ال تقم بإزالة طرف التأريض .يرجى التأكد من عدم إزالة أطراف التأريض.

•

حماية سلك الطاقة من أن تطأ قدماك عليه أو الضغط عليه ،خاصة عند مكان القابس ،وعند النقطة التي يخرج منها من الجهاز .تأكد
من وجود مخرج الطاقة بالقرب من الجهاز بحيث يسهل الوصول إليه.

•

استخدم فقط املرفقات  /امللحقات التي تحددها الشركة املصنعة.

•

عند استخدام عربة ،استخدمها بحذر عند تحريك مجموعة العربة  /املعدات لتجنب اإلصابة نتيجة االنقالب.

•

افصل قابس الطاقة من مأخذ التيار املتردد إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الزمن.

•

ضع الجهاز في منطقة جيدة التهوية .ال تضع أي ش يء على الجهاز يمنع تبديد الحرارة.

•

•

 11.875بوصة( 30.16سم) –  4بوصة( 10سم)  4 -بوصة( 10سم) 4 -بوصة( 10سم)
•

يرجى إحالة جميع أعمال الصيانة إلى موظفي الصيانة املؤهلين .ستكون الصيانة مطلوبة عند تلف الوحدة بأي حال من األحوال ،مثل:

» في حالة تلف سلك امداد التيار أو القابس
» في حالة انسكاب السوائل أو سقوط أشياء داخل الوحدة
» إذا تعرضت الوحدة للرطوبة
» إذا كانت الوحدة ال تعمل بشكل طبيعي أو سقطت

>املحتويات
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> مقدمة
محتويات الحزمة
ُ
ٌ
ٌ
ُ
•كبل وصلة بينية ُمتعددة الوسائط وعالية الوضوح
• عدد  4كبل طاقة
•وحدة التحكم عن بعد
• عدد  2بطارية حجم AAA
•كبل يوإس بي باللمس
• اعالن المتثال
•عدد  2قلم يعمل باللمس
• براغي مثبتة على الحائط
• دليل التشغيل السريع
• لوح كاميرا الويب مزود ببراغي
•حامل قلم وبراغي

مالحظة :قد يختلف سلك الطاقة وكابالت الفيديو داخل الحزمة الخاصة بك
حسب بلدك .يرجى االتصال باملوزع املحلي ملزيد من املعلومات

.

مواصفات مجموعة أدوات التركيب على الحائط (معتمدة من جمعية معاييراإللكترونيات املرئية)
مالحظة :يرجى اتباع التعليمات الواردة في دليل التركيب على الحائط لتركيب الكتيفة املثبتة على الحائط أو كتيفة التركيب املتنقلة  .في حالة إرفاقها
بمواد بناء أخرى ،يرجى االتصال بأقرب موزع لك.

الطراز

مواصفات جمعية معايير اإللكترونيات
برغي قياس ي( ج* د)
املرئية) .أ × ب(

الكمية

 65 IFP6530-بوصة

 400 * 600مم

 8م *  20مم

4

 75 IFP7530بوصة

 400 * 600مم

 8م *  20مم

4

 86 IFP8630-بوصة

 400 * 700مم

 8م *  20مم

4

مالحظة :ال تستخدم براغي أطول من البعد القياس ي ،ألنها قد تتسبب في تلف الجزء الداخلي من الشاشة.

نظرة عامة للمنتج
لوحة التحكم

البند

البيان
العودة إلى الشاشة الرئيسية

العودة إلى الشاشة السابقة

تنشيط وظيفة تجميد الشاشة

خفض مستوى الصوت

رفع مستوى الصوت
تشغيل  /إيقاف تشغيل الجهاز
انقر للدخول إلى وضع توفير الطاقة
اضغط مع االستمرار ملدة ثانيتين ( )2على األقل لإلغالق
جهاز استقبال للتحكم عن بعد

مستشعر الضوء املحيط

لوحة املدخالت /املخرجات
األمام ناحية اليسار

ُ
ٌ
ٌ
ُ
وصلة بينية ُمتعددة الوسائط وعالية الوضوح  -1يو اس بي تعمل باللمس  -يو اس بي  -يو اس بي
الجانب األيسر

ُ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
وصلة بينية ُمتعددة الوسائط وعالية الوضوح –  -واجهة سوني  /فيليبس الرقمية  -يو اس بي تعمل باللمس -يو اس بي -يو اس بي -DP-وصلة
ُ
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ُ
بينية ُمتعددة الوسائط وعالية الوضوح  -2وصلة بينية ُمتعددة الوسائط وعالية الوضوح 3
أسفل اليسار

مصفوفة عرض الفيديو -صوت حاسوب -مخرج صوت - RS32 -شبكة محلية  -2شبكة محلية 1

البيان

مسلسل املنفذ
.1

يو إس بي 2.0

.2

يو إس بي باللمس

.3

ٌ
ٌ
ُ
مدخل وصلة بينية ُمتعددة
ُ
الوسائط وعالية الوضوح

.4

 DisplayPortمنفذ عرض

توصيل أجهزة يو إس بي مثل األقراص الصلبة ولوحة املفاتيح واملاوس وما إلى ذلك
ملحوظة :منفذ ال يو إس بي الخلفي للمشغل املدمج فقط
•خرج إشارة اللمس إلى جهاز كمبيوتر خارجي.
•خرج إشارة الشبكة إلى جهاز كمبيوتر خارجي
•بعد التوصيل (بجهاز كمبيوتر خارجي) ،يمكن تشغيل صوت جهاز الكمبيوتر الخارجي من خالل
 ،ViewBoardويمكن التحكم في صوت جهاز الكمبيوتر الخارجي عن طريق زر الصوت في
ViewBoard.
ً
•بعد التوصيل (بجهاز كمبيوتر خارجي) ،يمكن استخدام الجهاز املتصل بمنفذ يو إس بي مباشرة

.5

.6

بواسطة جهاز كمبيوتر خارجي.
ُ
ٌ
ٌ
ُ
مدخالت عالية الوضوح ؛ التوصيل بجهاز الكمبيوتر بمخرج وصلة بينية ُمتعددة الوسائط وعالية
الوضوح أو جهاز االستقبال أو جهاز فيديو آخر.
التوصيل باألجهزة املزودة بوظيفة خرج DisplayPort

واجهة سوني  /فيليبس
الرقمية
ٌ
ٌ
ُ
مخرج وصلة بينية ُمتعددة
ُ
الوسائط وعالية الوضوح

صوت متعدد القنوات عبر اإلشارات الضوئية
توسيع املحتوى إلى جهاز عرض آخر

.7

الشبكة املحلية

.8

RS-232

.9

خرج الصوت

.10

صوت حاسوب شخص ي

مدخل صوت الكمبيوتر الخارجي

.11

مصفوفة عرض الفيديو

مدخل صورة الكمبيوتر الخارجي

معيار  10 ( RJ45م  100 /م (واجهة توصيل اإلنترنت.
واجهة تسلسلية؛ تستخدم لنقل البيانات املتبادل بين األجهزة
خرج الصوت إلى مكبر صوت خارجي

وحدة التحكم عن ُبعد

مسلسل

العنصر
البيان
زر تشغيل /ايقاف

تشغيل  /ايقاف

وضع مبرمج تلقائي.

ٌ
ٌ
ُ
قائمة ضبط الصورة الخاصة بمنفذ عرض  /وصلة بينية ُمتعددة
ُ
الوسائط وعالية الوضوح  /مصفوفة عرض الفيديو

.3

ادخال

اختيار مصدر اإلدخال

.4

وضع السكون

ٌ
ٌ
ُ
قائمة ضبط الصورة الخاصة بمنفذ عرض  /وصلة بينية ُمتعددة
ُ
الوسائط وعالية الوضوح  /مصفوفة عرض الفيديو

.1
.2

.5
.6

 ASPECTالشكل

أزرار اإلدخال الرقمية
ٌُ
ٌ
ُ
ضبط جانب نسبة منفذ العرض  /وصلة بينية متعددة الوسائط
ُ
وعالية الوضوح  /مصفوفة عرض الفيديو

.7

SLEEP

إفراغ الشاشة .اضغط مرة أخرى الستئناف الشاشة

.8

خفض /رفع الصوت- VOL+ / VOL

خفض /رفع الصوت

.9

زيادة /خفض السطوع-. Brightness.+ Brightness

زيادة /خفض السطوع

.10

زر كتم  /إلغاء كتم الصوت

كتم  /إلغاء كتم الصوت

.11

القائمة

.12

الصفحة الرئيسية

.13

قائمة اإلعدادات
رجوع إلى شاشة املشغل املدمج الرئيسية
االنتقال ألعلى ولليسار ولليمين ولألسفل

.14

OK

تأكيد االختيار

.15

INFO

بيانات القناة

.16

RETURN

العودة إلى الصفحة السابقة

.17
.18

التحكم في الوسائط
F1

التقاط

صورة الشاشةi

.19

F2

تجميد الشاشة

مالحظة :جميع مفاتيح الوظائف املتعلقة بالكمبيوتر بدون فتحة كمبيوتر غير متوفرة.
مالحظة :ال تتوفر جميع مفاتيح الوظائف الخاصة بالكمبيوتر بدون جهاز كمبيوتر مدمج
إدخال بطاريات وحدة التحكم عن بعد
إلدخال بطاريات وحدة التحكم عن بعد يتعين القيام بالتالي:
 -1قم بإزالة الغطاء املوجود خلف وحدة التحكم عن بعد
 -2أدخل بطاريتين حجم " ، "AAAمع التأكد من تطابق الرمز " "+املوجود على البطارية مع الرمز " "+املوجود على أقطاب البطارية.
 -3استبدل الغطاء عن طريق موازاته مع الفتحة املوجودة في جهاز وحدة التحكم عن بعد وتشكيل لسان القفل

.

تحذير  :هناك احتمالية التعرض لخطر االنفجار إذا تم استبدال البطاريات بنوع غير متطابق.

ملحوظة:
•يوص ى بعدم خلط أنواع البطاريات.
•تخلص ً
دائما من البطاريات القديمة بطريقة صديقة للبيئة .تواصل مع الحكومة املحلية للحصول على مزيد من املعلومات حول كيفية التخلص
من البطاريات بأمان.

نطاق جهازاستقبال وحدة التحكم عن بعد
مبين هنا نطاق جهاز التحكم عن بعد هنا .تتمتع وحدة التحكم عن بعد بنطاق فعال مداه  7أمتار 30 ،درجة ناحية اليسار واليمين .تأكد من عدم
وجود أي ش يء يعيق وصول إشارة جهاز التحكم عن بعد املوجه نحو جهاز االستقبال.

 30درجة –  30درجة  7 -متر

استخدام اإليماءات
ً
مسبقا دون استخدام لوحة املفاتيح أو املاوس .باستخدام اإليماءات على ،ViewBoard
تسمح إيماءات اللمس للمستخدم باستخدام أوامر محددة
يمكن للمستخدم تحديد  /إلغاء تحديد الكائنات ،وتغيير موقع الكائن ،وإعدادات الدخول ،ومسح الحبر الرقمي ،والكثير.
تحديد وإلغاء تحديد كائن (النقر(

اضغط على  ViewBoardثم حرره لتحديد  /إلغاء تحديد الخيارات أو الكائنات .يشبه هذا نقرة واحدة عادية بزر الفأرة األيسر.
خيارات قائمة العرض (النقربزر املاوس األيمن)
اضغط بأصبعك مع االستمرار على  .ViewBoardيشبه هذا نقرة واحدة عادية بزر املاوس األيمن

النقر املزدوج
اضغط بسرعة وحرر مرتين في نفس املكان على  .ViewBoardيشبه هذا نقرة مزدوجة عادية بزر املاوس األيسر.

نقل كائن
اضغط مع االستمرار على الكائن املوجود على  ViewBoardواسحبه ببطء بإصبعك إلى املكان الذي تريده.

محو الحبرالرقمي
استخدم يدك املسطحة أو راحة يدك أو قبضة يدك على  ViewBoardوحرك يدك عبر املنطقة التي ترغب في مسحها.

اسحب ألعلى للحصول على اإلعدادات العامة
اسحب ألعلى من أسفل  ViewBoardلتشغيل اإلعدادات العامة .ملعرفة املزيد ،يرجى الرجوع إلى الصفحة .36

> التوصيالت
توصيل األجهزة الخارجية وتوصيالت اللمس

توصيل منفذ الشاشة
للتوصيل عبر منفذ الشاشة:
 -1قم بتوصيل كابل منفذ الشاشة من جهازك الخارجي إلى منفذ الشاشة في لوحة العرض.
 -2قم بتوصيل كابل  USBبالجهاز الخارجي من منفذ اللمس إلى لوحة العرض.
توصيل HDMI
للتوصيل عبر منفذ :HDMI
 -1قم بتوصيل كابل  HDMIمن جهازك الخارجي إلى منفذ  HDMIفي لوحة العرض.
 -2قم بتوصيل كابل  USBبالجهاز الخارجي من منفذ اللمس إلى لوحة العرض.
توصيل VGA
للتوصيل عبرمنفذ :VGA
 -1قم بتوصيل كابل  VGAمن جهازك الخارجي إلى منفذ  VGAفي لوحة العرض.
 -2قم بتوصيل كابل  USBبالجهاز الخارجي من منفذ اللمس إلى لوحة العرض.
 -3للصوت ،قم بتوصيل كابل الصوت من الجهاز الخارجي إلى منفذ صوت الحاسوب الشخص ي في لوحة العرض.
مالحظة :إن منفذ اللمس األمامي معد للربط بمنفذ HDMI 1؛ و منفذ اللمس الخلفي معد للربط بمنفذ  ،HDMI 2 / 3ومنفذ الشاشة ،ومنفذ
.VGA

توصيل منفذ RS-232

عند استخدامك كابل منفذ  RS-232التسلسلي لتوصيل شاشتك بجهاز حاسوب خارجي يمكنك التحكم بوظائف محددة عن بعد عبر الحاسوب
الشخص ي ،بما في ذلك اإلغالق  /التشغيل ،وتعديل الصوت ،واختيار اإلدخال ،والسطوع ،واملزيد.

توصيالت الشبكة و USB
مثل أي حاسوب شخص ي ،من السهل توصيل عدة أجهزة عبر منافذ  USBوغيرها من األجهزة الطرفية إلى لوحة العرض الخاصة بك.

أجهزة  USBالطرفية
قم بتوصيل كابل جهاز  USBفي منفذ .USB

كابالت الشبكة واملودم
قم بتوصيل كابل جهاز التوجيه في منفذ الشبكة املحلية (.)LAN

توصيل مشغل الوسائط

لتوصيل مشغل الوسائط:
 -1قم بتوصيل كابل  HDMIبأحد منافذ ( HDMIأو قم بتوصيل كابل منفذ شاشة بمنفذ الشاشة) في لوحة العرض وجهازك الطرفي.
 -2قم بتوصيل سلك الطاقة من لوحة العرض وشغل مفتاح امداد الطاقة.
 -3اضغط على زر الطاقة على الجانب األيمن من لوحة العرض لتشغيل الشاشة.
 -4اضغط على زر اإلدخال في جهاز التحكم عن بعد وانتقل إلى مصدر إدخال "."HDMI

مالحظة:
 HDR غير مدعوم في سلسلة .IFP30
 تدعم منافذ  HDMI 1/2/3حتى  2160 x 3840بمعدل  60هيرتز.
 يدعم منفذ الشاشة حتى  2160 x 3840بمعدل  60هيرتز.

توصيل SPDIF

للتوصيل بنظام صوتي خارجي:
 -1قم بتوصيل كابل الياف بصرية من منفذ  SPDIFإلى موصل االلياف البصرية لنظامك الصوتي.
 -2قم بتوصيل سلك الطاقة بلوحة العرض ،وقم بتشغيل مفتاح الطاقة.
 -3قم بالضغط على زر الطاقة على الجانب األيمن من لوحة العرض لتشغيل الشاشة.

توصيل مخرج الفيديو

إلخراج الفيديو عبرجهازالعرض:
 -1قم بتوصيل كابل  HDMIفي منفذ إدخال  HDMIلجهاز العرض ،وتوصيل الطرف اآلخر بمنفذ إخراج  HDMIفي لوحة العرض.
 -2للصوت ،قم بتوصيل أحد أطراف كابل صوت بمنفذ إخراج الصوت (أو  )SPDIFوالطرف اآلخر بالسماعات.
 -3قم بتوصيل سلك الطاقة في لوحة العرض ،ثم قم بتشغيل مفتاح إمداد الطاقة.
 -4قم بالضغط على زر الطاقة على الجانب األيمن من لوحة العرض لتشغيل الشاشة.

> استخدام لوحة العرض
تشغيل  /إغالق لوحة العرض

 -1تأكد من توصيل سلك الطاقة بمنفذ الطاقة وأن مفتاح الطاقة في وضع "التشغيل".

 -2اضغط على زر الطاقة لتشغيل لوحة العرض.
 -3إلغالق لوحة العرض ،اضغط باستمرار على زر الطاقة بالجهاز أو اضغط على زر الطاقة بجهات التحكم عن بعد.

خطوة التشغيل األولي

عند تشغيل لوحة العرض للمرة األولى ،سيبدأ معالج اإلعدادات األولي.
 -1اخترلغتك:

 -2قم بإعداد وتأكيد توصيالت الشبكة املحلية .خادم  DHCPلتوصيالت الشبكة العادية .عنوان الشبكة  IPالثابت
لبيئات محددة للشبكة.

 -3اختراملنطقة الزمنية لتحديد الوقت والتاريخ:

 -4اختروضع النظام املفضل:

مالحظة :ملزيد من املعلومات ،انظر الصفحة .72

 -5اختروضع  vLauncherاملفضل:

 – vLauncherشاشة الترحيب القابلة للتخصيص

اليقونة

الوصف
تطبيق التعليقات التوضيحية myViewBoard
تطبيق مشاركة الشاشة عن بعدvCastReceiver ،
التحويل إلى فتحة مصدر جهاز الحاسوب الشخص ي.
فتح متصفح االنترنت.
قائمة التطبيقات

مالحظة :تتيح لوحة العرض موضوعين للخلفية ،الشركات والتعليم.

تخصيص التطبيقات الفتراضية ()vLauncher
لإلضافة إلى تطبيقاتك االفتراضية أو تخصيصها على شاشة ترحيب :vLauncher
 -1اختر أيقونة قائمة التطبيقات ( ) الستعراض التطبيقات املثبتة.

 -2انقر مع الستمرارعلى أيقونة التطبيق املفضل واسحبها إلى صفحة املشغل.

 -3التطبيق الذي تم اختياره سيظهر على صفحة ترحيب املشغل كرابط مختصر.

شريط األدوات

توجد أيقونات تشغيل شريط األدوات على جانبي مشغل لوحة العرض لتوفر الوصول إلى األدوات.
لتشغيل أداة:
 -1انقر على أيقونة تشغيل شريط األدوات.
 -2انقر على أيقونة األداة املرغوبة.

مالحظة :اإلعداد االفتراض ي لشريط األدوات متاح لجميع مصادر اإلدخال .وعلى الرغم من ذلك ،يمكن للمستخدم تعديل الخيارات إلى أي من:
( )1متاح إلى جميع مصادر اإلدخال ،أو ( )2املشغل املدمج فقط ،أو ( )3متاح لجميع مصادر اإلدخال عدا الحاسوب الشخص ي ،أو ( )4تعطيل
شريط األدوات .ملزيد من املعلومات ،انظر الصفحة .64
اليقونة

الوصف
الرجوع إلى الصفحة السابقة
الرجوع إلى الشاشة الرئيسية

عرض قائمة اإلعدادات العامة

تشغيل برنامج myViewBoard

تشغيل مدير امللفات إلدارة امللفات وذاكرة التخزين

تصفح امللفات

الترتيب حسب الوثيقة

الترتيب حسب الصورة

الترتيب حسب الفيديو

الوصول إلى الذاكرة السحابية

الوصول إلى ذاكرة USB

خروج
خروج

اختيار ملف

إنشاء ملف

نسخ ملف

اليقونة

لصق ملف

قص ملف

حذف ملف

إعادة تسمية ملف

الوصف
الوصول إلى القلم ،وقلم التحديد وممحاة الحبرالرقمي وحفظ الخيارات

القلم الرقمي
التعليق التوضيحي على أي مصدر إدخال بالحبر األصفر أو األحمر أو األسود أو األزرق أو األخضر.
املحدد الرقمي
تحديد وتمييز باللون :األصفر والبرتقالي واألحمر واألزرق واألخضر.
الفرشاة
تمسح كل الحبر الرقمي على الشاشة.
الحفظ باسم
حفظ الصورة  /املالحظات على الشاشة.
إغالق
إغالق أداة التعليق التوضيحي.

اليقونة

الوصف
عرض مزيد من التطبيقات داخل شريط أدوات لوحة العرض

التقاط
التقاط لقطة لكامل الشاشة وحفظها.
قص
اختيار منطقة محددة اللتقاط صورتها وحفظها.

ّ
املكبر
تكبير وتصغير صور الشاشة التي تم التقاطها.

تسليط الضوء
تحديد منطقة محتوى التركيز .انقر على أيقونة االعدادات لتعديل حجم تسليط الضوء وتأثير دمج
ألفا.

قائمة العرض على الشاشة فيوبورد
تحتوي سلسلة فيوبورد على ثالثة خيارات لفتح قائمة العرض على الشاشة:

الخيار- 1الحركة
اسحب ألعلى من أسفل الشاشة.

الخيار - 2جهازالتحكم عن بعد
اضغط على زر إدخال في جهاز التحكم عن بعد.

الخيار - 3شريط األدوات
حدد الرمز من شريط األدوات.

اإلعدادات العامة

لتحديد مصدرإدخال:
.1
.2
.3
.4

اضغط على زر إدخال في جهاز التحكم عن بعد ،أو استخدم الحركة ،أو استخدم شريط األدوات لعرض قائمة اإلعدادات العامة.
اضغط على األزرار ▼  ▶ / ◀ / ▲ /لتحديد مصدر اإلدخال الذي تريده.
اضغط على زر دخول في جهاز التحكم عن بعد ،أو املس مصدر اإلدخال.
اضغط على زر رجوع في جهاز التحكم عن بعد ،أو املس منطقة فارغة خارج القائمة للخروج.
مالحظة :لن يتم عرض مصدر الحاسوب الشخص ي إال عند توصيل الحاسوب الذي ُيوصل في الفتحة.

لضبط اإلضاءة الخلفية وتفعيل  /تعطيل تقنية منع تذبذب اإلضاءة (:)Flicker-Free
 .1اضغط على زر إدخال في جهاز التحكم عن بعد أو استخدم الحركة أو استخدم شريط األدوات لعرض قائمة اإلعدادات العامة.
 .2اسحب شريط تمرير السطوع مباشرة لضبط قيمة اإلضاءة الخلفية ،و  /أو املس رمز منع تذبذب اإلضاءة لتفعيل  /تعطيل الوظيفة.
 .3اضغط على زر رجوع في جهاز التحكم عن بعد ،أو املس منطقة فارغة خارج القائمة للخروج.

لضبط مستوى الصوت:
 .1اضغط على على زر إدخال في جهاز التحكم عن بعد أو استخدم الحركة أو استخدم شريط األدوات لعرض قائمة اإلعدادات العامة.
 .2اسحب شريط تمرير مستوى الصوت مباشرة لضبط القيمة.
 .3اضغط على (كتم الصوت) في جهاز التحكم عن ُبعد لتفعيل وظيفة كتم الصوت أو تعطيلها.
 .4اضغط على زر رجوع في جهاز التحكم عن بعد ،أو املس منطقة فارغة خارج القائمة للخروج.

اإلعدادات التفصيلية
اضغط على قائمة في جهاز التحكم عن بعد أو حدد الرمز
اإلعدادات التفصيلية :الصوت ،والشاشة والعرض والضبط.

في قائمة اإلعدادات العامة لعرض قائمة اإلعدادات التفصيلية .تشمل

مالحظة :متاحة فقط عند عك تفعيل املشغل املضمن.
الصوت

.1
.2
.3
.4
.5
.6

اضغط على ▶ في جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة الصوت.
اضغط على األزرار ▼  ▶ / ◀ / ▲ /في جهاز التحكم عن بعد أو املس الخيار مباشرة لتحديده.
ً
اضبط مستوى الصوت ومستوى جهارة الصوت ومستوى حدة الصوت والتوازن بين مكبرات الصوت األمامية والخلفية مباشرة عن طريق ملس
كل قيمة وضبطها ،أو باستخدام جهاز التحكم عن ُبعد بالضغط على دخول واستخدام ▶  ◀ /لضبط الخيار.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكنك تحديد أحد أوضاع الصوت مسبقة الضبط :قياس ي أو اجتماع أو فصل دراس ي.
ً
ُ
املس شريط تمرير كتم الصوت مباشرة لتفعيل  /تعطيل كتم الصوت ،أو اضغط على (كتم الصوت) في جهاز التحكم عن بعد.
اضغط على زر رجوع في جهاز التحكم عن بعد ،أو املس منطقة فارغة خارج القائمة للخروج.

الشاشة

.1
.2
.3
.4

اضغط على ▶ في جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة الشاشة.
اضغط على األزرار ▼  ▶ / ◀ / ▲ /في جهاز التحكم عن بعد أو املس الخيار مباشرة لتحديده.
ً
اضبط تفضيالتك عن طريق ملس كل قيمة مباشرة ،أو بجهاز التحكم عن ُبعد بالضغط على دخول.
اضغط على زر رجوع في جهاز التحكم عن بعد ،أو املس منطقة فارغة خارج القائمة للخروج.
ملحوظة:

• الحماية من الحتراق (استبقاء الصورة)
لتقليل احتمالية احتراق الشاشة ،تم تجهيز هذه الوحدة بتقنية الحماية من استبقاء الصورة.
إذا عرضت الشاشة صورة ثابتة لفترة معينة من الوقت تحددها ،يقوم الجهاز بتنشيط شاشة توقف ملنع تكوين الصور املحترقة املشوشة على
الشاشة.
ً
تعمل ميزة الحماية من استبقاء الصورة على تحريك الصورة قليال على الشاشة .يسمح لك إعداد وقت الحماية من استبقاء الصورة ببرمجة
الوقت بين حركات الصورة بالدقائق .ملزيد من املعلومات ،راجع الصفحة .53

العرض

.1
.2
.3
.4
.5

اضغط على ▶ في جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة العرض.
اضغط على األزرار ▼  ▶ / ◀ / ▲ /في جهاز التحكم عن بعد أو املس الخيار مباشرة لتحديده.
اضبط السطوع والتباين مباشرة عن طريق ملس كل قيمة وضبطها ،أو باستخدام جهاز التحكم عن بعد بالضغط على دخول واستخدام ◀ /
▶ لضبط الخيار.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكنك تحديد أحد أوضاع العرض مسبقة الضبط.
اسحب شريط تمرير الضوء األزرق مباشرة لضبط قيمة الضوء األزرق.

 .6اضغط على زر رجوع في جهاز التحكم عن بعد ،أو املس منطقة فارغة خارج القائمة للخروج.

الضبط

.1
.2
.3
.4
.5

اضغط على ▶ في جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة الضبط.
اضغط على األزرار ▼  ▶ / ◀ / ▲ /في جهاز التحكم عن بعد أو املس الخيار مباشرة لتحديده.
ً
اضبط الوضع األفقي أو الوضع الرأس ي أو الساعة أو الفارق الزمني مباشرة عن طريق ملس كل قيمة وضبطها ،أو باستخدام جهاز التحكم
عن ُبعد بعد بالضغط على دخول واستخدام ▶  ◀ /لضبط الخيار.
ً
تلقائيا.
املس الزر تلقائي مباشرة لضبط القيم
اضغط على زر رجوع في جهاز التحكم عن بعد ،أو املس منطقة فارغة خارج القائمة للخروج.

مالحظة :هذه اإلعدادات متاحة فقط عندما تكون إشارة اإلدخال منظومة عرض مرئي.

اإلعدادات املتقدمة
ّ
املضمن ،انقر فوق الرمز
عندما يكون العرض على الشاشة فيوبورد في مصدر املشغل
قائمة في جهاز التحكم عن ُبعد للدخول إلى قائمة اإلعدادات املتقدمة.

في قائمة العرض على الشاشة ،أو اضغط على

التصال الالسلكي والشبكات
تحقق من حالة اتصال الشبكة الحالية ،وشبكة الواي فاي ،وقم بإنشاء نقطة اتصال السلكية.

ملحوظة:
•

ستظهر إعدادات شبكة الواي فاي ونقطة االتصال الالسلكية عند تثبيت محول السلكي متوافق.
ً
ً
تلقائيا عند تمكين شبكة الواي فاي .سيتم تعطيل شبكة الواي فاي تلقائيا عند تمكين اإليثرنت .سيتم تعطيل شبكة
سيتم تعطيل اإليثرنت
الواي فاي عند تمكين نقطة االتصال الالسلكية.

•

ال يمكن للجهاز االتصال باإلنترنت عندما تفعيل نقطة االتصال الالسلكية.

•

شبكة الواي فاي
انقر فوق "تشغيل" للتبديل بين تشغيل شبكة الواي فاي أو إيقاف تشغيلها.

انقر فوق رمز اإلعدادات من أجل :إضافة شبكة أو عرض الشبكات املحفوظة أو تحديث قائمة الشبكات أو عرض اإلعدادات املتقدمة.

في اإلعدادات املتقدمة ،يمكنك ضبط إعدادات الوكيل وعنوان بروتوكول اإلنترنت.

اإليثرنت
انقر فوق اتصال لتبديل تشغيل اإليثرنت أو إيقاف تشغيله.

يمكنك ً
أيضا ضبط إعدادات عنوان بروتوكول اإلنترنت الثابت والوكيل.

نقطة اتصال شبكة الواي فاي
انقر فوق نقطة اتصال شبكة الواي فاي املحمولة لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

انقر فوق إعداد نقطة اتصال شبكة الواي فاي لتعيين اسم الشبكة واألمان وكلمة املرور.

املشاركة
يسمح ميراكاست باملشاركة الالسلكية للوسائط املتعددة وشاشات األجهزة املتصلة .للوصول ،انتقل إلى :اإلعدادات> مشاركة> ميراكاست.

الجهاز
اضبط املوضوع والعرض والتخزين والصوت واإلعدادات األخرى.

املوضوع
يمكن للمستخدمين تغيير موضوع املشغل املنزلي الخاصة بهم للمشغل املضمن.

مالحظة :ال يمكن إزالة تطبيق .vLauncher
العرض
اضبط الخلفية ،ووضع ® ،ENERGY STARوبيانات تعريف العرض املوسعة للواجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح ،ودقة مخرج الواجهة
متعددة الوسائط عالية الوضوح ،والسطوع التلقائي ،وفاصل حماية الحرق.

الخلفية
يمكن للمستخدمين تغيير خلفياتهم بالصور االفتراضية،

أو استخدام الصور الخاصة بهم من خالل النقر على صوري واختيار ملف الصورة.

وضع ®ENERGY STAR
يتم تشغيل وضع ® ENERGY STARافتر ً
اضيا.

ً
موجودا في قائمة العرض على الشاشة.
عند التشغيل ،سيكون شعار ®ENERGY STAR

ملحوظة :عند ضبط اإلضاءة الخلفية أو تفعيل مستشعر اإلضاءة املحيطة أو إيقاف تشغيل ميزة ® ،ENERGY STARقد تستهلك الشاشة
ً
مزيدا من الطاقة.

HDMI EDID
اخترمن بين  EDID 1.4أو  2.0لتعريف بيانات العرض املمتد لـ HDMI
•

 : EDID 1.4تدعم حتى  2160 × 3840عند  30هرتز

•

 : EDID 2.0تدعم حتى  2160 × 3840عند  60هرتز

مالحظة :غالبية أجهزة  HDMIألجهزة الكمبيوتر املحمول تدعم فقط  2160 × 3480عند  30هرتز .ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى
املواصفات الفنية الخاصة ببطاقة الصور أو املواصفات الفنية لجهاز الكمبيوتر املحمول.

ضبط دقة مخرج HDMI
يمكن أن يقوم املستخدمين بضبط تفضيالت دقة مخرج. HDMI

السطوع التلقائي
عند التمكين ،سوف يتم تنشيط مستشعر اإلضاءة املحيطة .وستقوم  ViewBoardبضبط اإلضاءة الخلفية للوحة بشكل تلقائي.

الفترة الزمنية الفاصلة للحماية من الحتراق

يسمح هذا اإلعداد للمستخدم ببرمجة الوقت بين حركات الصورة بالدقائق.

التخزين
يمكن للمستخدمين فحص حالة التخزين الخاصة بلوحة العرض الخاصة بهم.

الصوت
يمكن للمستخدمين تمكين /إيقاف أصوات اللمس ،وضبط اعدادات النتائج.

مالحظة:
قم بتوصيل الشاشة ومكبر الصوت عن طريق كابل  HDMIإلخراج الصوت .ويدعم  ARC HDMI 3فقط

األمان
مراجعة تخزين بيانات املعتمدة والتثبيت.

شهادات معتمدة وموثوقة
عرض وتحرير كافة شهادات  CAاملوثوقة واملعتمدة التي تم تثبيتها على ViewBoard

مسح بيانات العتماد
امسح أي بيانات اعتماد مثبتة مسبقا.

مالحظة :ال يمكن مسح بيانات االعتماد السابق تحميلها

اللغات واملدخالت
اضبط طريقة اللغة واإلدخال في املشغل املدمج.

لوحة املفاتيح وطريقة الدخال
اختر لوحة املفاتيح املفضلة و طريقة االدخال

لوحة مفاتيح اندرويد
عرض وضبط إعدادات اإلدخال :اللغات والتفضيالت وشكل العرض والنسق والكتابة باإلشارة وتصحيح النص واالعدادات املتقدمة.

التفضيالت
ضبط :الكتابة التلقائية باألحرف الكبيرة واملسافة املزدوجة والصوت عند الضغط على املفتاح

الشكل الخارجي و النسق
إضفاء الطابع الشخص ي على املوضوع وطريقة اإلدخال وتمكين  /ايقاف لوحة املفاتيح املنقسمة.

الكتابة باإلشارة
تمكين /إيقاف عمل الكتابة باإلشارة و ضبط االعدادات ذات العالقة

تصحيح النص
اختر قاموسك املفضل ،قم بحظر الكلمات الجارحة و تمكين /تعطيل االقتراحات املختلفة

متقدم
ضبط لخيارات االختيارية و املفضالت

اللغة
اختر من بين اللغات املتاحة

إعدادات النهاض
ضبط قناة بدء التشغيل ،خيارات بدء تشغيل جهاز الحاسب االلي املدمج ،وضعية االستعداد بعد التشغيل ،مؤقت التشغيل /إيقاف التشغيل،
و .HDMI CEC

قناة بدء التشغيل
ضبط قناة بدء التشغيل من اخر قناة إيقاف تشغيل أو املصدر املحدد

خيارات بدء تشغيل جهازالحاسب املدمج
اضبط خيارات تمهيد وحدة جهاز الحاسب االلي .اإلعداد االفتراض ي هو تمهيد تشغيل الحاسب االلي عندما يتم تغيير املصدر إلى ,OPS

وضع الستعداد بعد بدء التشغيل
ً
ستقوم  ViewBoardبإيقاف تشغيل إضاءة الخلفية تلقائيا بعد التشغيل من وضع االستعداد .اليقاظ وتنبيه الشاشة ،اضغط على زر التشغيل.
مؤقت التشغيل  /اإليقاف
ضبط وقت التشغيل وإيقاف التشغيل  . ViweBoardلإلعداد:
 .1قم بتمكين الخاصية عن طريق تحديد "مؤقت بدء التشغيل /إيقاف التشغيل"

 .2وبعد ذلك قم باختيار زمن بدء التشغيل و إيقاف التشغيل

 .3بعد اختيار الزمنين ،تصبح الخاصية جاهزة

ل توجد إشارة إيقاف تشغيل
عندما ال توجد إشارة لفترة زمنية محددة ،سوف يتم إيقاف تشغيل  .ViewBoardو افتراضيا ،يتم ضبط الوقت على  10دقائق.
HDMI CEC
ً
يكون
مدعوما فقط من خالل منفذ  ،HDMI 3فعند تمكين الوظيفة ،يمكن التحكم في تشغيل  /إيقاف  ViewBoardعن طريق جهاز HDMI
.CEC
مالحظة" :إيقاف املشغل ثم إيقاف العرض" و "تشغيل العرض ثم تشغيل املشغل :ليسا من أوامر  CECالقياسية .قد ال تتوافق  ViewBoardمع
جميع املشغلين.

كلمة املرورلغلق الشاشة
لضبط كلمة مرور غلق الشاشة:
 .1اختر ضبط

 .2ادخل كلمة املرور و اضغط على مو افق.

 .3اذا كانت كلمة املرور موجودة بالفعل فيمكنك االختيار من تغيير و مسح.

مالحظة:
اذا نسيت كلمة املرور برجاء االتصال بمركز الخدمة املحلي الخاص بك.
بعد اعداد وتعيين كلمة املرور ،عند اختيار "قفل الشاشة" من قائمة التطبيق ،سيتم تفعيل شاشة القفل .سيؤدي إدخال كلمة املرور إلى إلغاء
قفل الشاشة.

مالحظة :ملزيد من املعلومات ،انظر صفحة 81

إعدادات القناة
تمكين  /تعطيل تبديل االسم املستعار لإلدخال ،التشغيل عن طريق مصدر نشط ،والتبديل التلقائي لإلشارة ،والتبديل التلقائي إلى مصدر
جديد.
تبديل السم املستعار لقناة اإلدخال
بمجرد التمكين ،يمكن للمستخدم تحرير األسماء املستعارة لإلدخال عند الضغط على زر العرض ،وسوف يتم أيضا تغيير معلومات املصدر
(املوجودة في الجانب العلوي جهة اليسار)

التشغيل بواسطة مصدرنشط
ستكتشف  ViewBoardاإلشارات النشطة في وضع االستعداد .إذا كان هناك مخرج إشارة ،فسوف يتم تشغيل  ViewBoardبشكل تلقائي.
مالحظة :يدعم فقط  HDMI 3و VGA

البحث التلقائي عن اإلشارة
عند التمكين ،إذا فقدت  ViewBoardإشارة مصدر اإلدخال الحالي ،فسوف تبحث عن مصدر إدخال آخر بشكل تلقائي.
التبديل التلقائي ملصدرجديد
عند التمكين ،إذا اكتشفت  ViewBoardإدخال إشارة جديدة ،فانها ستقوم بتبديل مصدر اإلدخال بشكل تلقائي.

قناة شريط األدوات الجانبية
ضبط اتاحة شريط االدوات الجانبي ـ ،ملزيد من املعلومات ،انظر صفحة 32

النظام
عرض و ضبط التاريخ والزمن ،حول الجهاز ،واالعدادات املتقدمة

التاريخ والزمن
ضبط صيغة و زمن النظام

التاريخ والزمن التلقائي
عند التمكين ،فسوف تقوم  ViewBoardتلقائيا بمزامن التاريخ والزمن عن طريق االتصال باالنترنت

مالحظة :يلزم وجود اتصال بمصدر انترنت أو واي فاي

إعداد التاريخ
اضبط القيم ثم انفر على مو افق عند االنتهاء.

إعداد الوقت
اضبط القيم ثم انفر على مو افق عند االنتهاء.

مالحظة :يجب تعطيل التاريخ والوقت األتوماتيكي ليكون ضبط التاريخ والوقت ً
يدويا.

اختياراملنطقة الزمنية
اختر أحد املناطق الزمنية املتوفرة.

اختيارتنسيق الوقت
اختر من بين تنسيق الوقت  12ساعة و 24ساعة .عدل تنسيق  24ساعة ما بين تشغيل/إغالق.

اختيارتنسيق التاريخ
اختر من بين تنسيقات التاريخ املتوفرة.

حول الجهاز
ُ

أعرض معلومات املشغل وتحديثات النظام وإعداد ُمعرف العرض وعالمة تبويب األصل املدمجة.

تحديث النظام
ً
أوتوماتيكيا كلما يتصل باإلنترنت (البث الهوائي) .وبنقرة واحدة ،يستطيع املستخدمين تحديث
تبحث لوحة العرض عن تحديثات البرنامج
إصدارات برنامج لوحة العرض الخاصة بهم.

التحديث باستخدام اليو إس بي
ُ
عند توافر  BINاملحدث على موقع  ،ViewSonicيستطيع املستخدمين تنزيل النظام وتحديثه باستخدام اليو إس بي.
للتحديث باستخدام اليو إس بي:
 .1قم بتنزيل حزمة التحديث وفك ضغط امللف .قد تحصل على ملف يسمى "" MstarUpgrade_848.bin
 .2انسخ امللف إلى يو إس بي  FAT32ثم ضع اليو إس بي في املنفذ الخلفي بلوحة العرض.
 .3تابع لتحديث النظام باستخدام اليو إس بي :اإلعدادات > النظام > حول الجهاز> تحديث النظام > تحديث اليو إس بي.

ً
أوتوماتيكيا بعد اكتمال عملية التحديث.
 .4ال تقم بإغالق لوحة العرض خالل متابعة التحديث .ستقوم لوحة العرض بإعادة التشغيل
مالحظة :سيتم إزالة بيانات املستخدم عند تحديث النظام باستخدام اليو إس بي .سيتم حذف البيانات داخل /OPSإدارة تطوير البرنامج.

املعلومات القانونية
تحقق من املصدر املفتوح وتراخيص  WebViewبالنظام.

عرض املعرف
ُ

تغيير عرض املعرف

مالحظة :إن ُمعرف العرض ملستخدمي  RS-232والتحكم بالشبكة املحلية ويكون النطاق .98~01
عالمة تبويب األصل
مفتاح معلومات األصل.

متقدم
اضبط الوضع وعرض معلومات التطبيق وتغيير كلمة مرور الدخول أو أعد ضبط الجهاز إلى إعدادات املصنع.

لعرض اإلعدادات املتقدمة:
 .1بعد اختيار متقدم داخل اإلعدادات ،وإذا لم يتم إعداد كلمة مرور الدخول بعد فسيتم إعداده؛

 .2أو إذا تم إعداد كلمة مرور الدخول ،فستحتاج إدخالها.

 .3بعد إنشاء كلمة مرور الدخول أو إدخالهُ ،يمكن ضبط اإلعدادات.

الوضع
•
•

الوضع العادي :ستعمل تطبيقات مشاركة الشاشة املضمنة بصورة طبيعية.

ً
أوتوماتيكيا وبعدها لن يظهر نظام التشغيل املضمن.
تعطيل نظام التشغيل املضمن :سيقوم النظام بإعادة تشغيل النظام

معلومات التطبيق
يستطيع املستخدم عرض معلومات التطبيق والتوقف القسري ومسح البيانات وذاكرة التخزين املؤقت واألوضاع االفتراضية.

كلمة املرور
قم بتعديل إعدادات متقدم لكلمة مرور الدخول.

إعادة التعيين
قم بإعادة التعيين البيانات لضبط املصنع.

مالحظة :سيتم حذف جميع البيانات املخزنة ً
محليا.

> التطبيقات واإلعدادات املضمنة
تطبيق اللوحة البيضاء الرقمية املضمنة
يعرض  ViewSonicتطبيق اللوحة البيضاء الرقمية املضمنة في لوحة  myViewداخل لوحة العرض.
لوحة myView
الشريط عائم
تحريك الشريط العائم
التبديل بين أوضاع العرض التقديمي واإلعداد
اللصق من الحافظة إلى اللوحة
أنقر لفتح متصفح الويب
الرجوع للوحة السابقة
الرجوع للوحة التالية
إضافة لوحة جديدة

.1
.2
.3

ملف لوحة  myViewالجديدة
فتح امللف
حفظ امللف

شريط األدوات
التقاط الشاشة بالكامل
زر تحريك شريط األدوات

اختر شريط األدوات وعلق الفأرة فوقه لتحريكه للجهة اليسرى أو اليمنى أو تحريك زر بالشاشة.

زر امللف

.1
.2
.3

 .4حفظ امللف باسم
ملف لوحة  myViewالجديد
 .5التصدير
فتح امللف
 .6البريد اإللكتروني
حفظ امللف
استيراد املوارد (صور أو فيديو أو ملف صوتي إلخ) إلى اللوحة البيضاء.
زر اللوحة
املحدود

غير

اختر – استخدم اليدين لتكبير/تصغير داخل/خارج لوحة العمل.

زر االختيار

اختيار الكائنات والنص والصور للحصول على األدوات األخرى.

زر القلم

أدوات الكتابة وتغيير األلوان والشفافية والكثافة إلخ

املمسحة ملسح الكائنات أو مسح الصفحة.
زر الشكل/الخط

إنشاء األشكال واختيار لون الشكل وإدخال األسهم

صندوق نص ي

إنشاء الصندوق النص ي

زر التراجع

التراجع عن اإلجراءات السابقة

زر اإلعادة

إعادة اإلجراءات السابقة

زر تبديل الصفحة

اختيار الصفحات وفرزها وحذفها

عرض معلومات املضيف الحالية أو إخفائه
قائمة إدارة خلفية اللوحة البيضاء

تحويل لوحة العرض
سيسمح التعامل مع برنامج تحويل لوحة العرض باستالم شاشات  vCastSenderبالكمبيوتر اللوحي (ويندوز/ماك/كروم) وشاشات مستخدمي
املحمول (آي أو إس/أندرويد) والصور والفيديوهات والتعليقات والكاميرا.

معلومات الشبكة
•

ال توصيل برنامج تحويل لوحة العرض وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة املحمول بنفس شبكة النت الفرعية أو الشبكة.

•

سيتم عرض األجهزة املتصلة داخل "قائمة األجهزة" بنفس اتصال الشبكة الفرعية.

•

إذا لم يظهر الجهاز داخل "قائمة األجهزة" ،سيحتاج املستخدمين لعنصر أساس ي لكود رقم التعريف الشخص ي بالشاشة.
يصبح تحويل لوحة العرض اتصال بيانات نظير إلى نظير السلكي ،ولذلك يلزم إعدادات املنفذ التالية:
املنافذ

•

 56789 :CPو  25123و 8121و8000

•

 48689 :UDPو 25123
تنشيط املنفذ ونظام أسماء النطاقات

•

املنفذ8001 :

•

نظام أسماء النطاقاتh1.ee-share.com :

ُمرسل التحويل من األجهزة التي تعتمد على الويندوز واملاك بوك وكروم.

أجهزة ماك وويندوز وكروم:
 .1تأكد من أن جهازك متصل بنفس الشبكة باعتبارها لوحة عرض.
 .2زر العنوان املعروض على لوحة العرض لتنزيل التطبيق
 .3ابدأ التطبيق وانقر على أيقونة االتصال بجوار اسم الجهاز.

مالحظة :إذا لم يكن الجهاز مدرج ،انقر على التصال بكود رقم التعريف الشخص ي وادخل كود رقم التعريف الشخص ي املعروض في لوحة
العرض.

ُمرسل التحويل من أجهزة املحمول :املعتمد على آي أو أس (آي فون وآي باد) والهواتف/الكمبيوترات اللوحية املعتمدة على نظام تشغيل
األندرويد.

.1
.2
.3

.1
.2
.3

أندرويد /آي أو أس:
تأكد من اتصال جهازك بنفس الشبكة باعتبارها لوحة العرض.
أمسح رمز االستجابة السريع املوجود بلوحة العرض للتنزيل املباشر من الخادم أو قم بالتنزيل من متجر جوجل بالي أو متجر أبل.
ابدأ التطبيق واختر اسم الجهاز الصحيح وأدخل رقم التعريف الشخص ي لالتصال .يمكنك ً
أيضا إدخال كود رقم التعريف الشخص ي املوجود
ً
مباشرة.
بلوحة العرض لالتصال
أبل ايربالي:
تأكد من أن جهازك متصل بنفس الشبكة باعتبارها لوحة العرض.
ً
مباشرة واختر اسم الجهاز لالتصال.
افتح ايربالي
سيتم إنشاء "كلمة مرور اليربالي" بالشاشة لالتصال.

التحويل خارج جهاز املحمول الذي يدعم التعليق التوضيحي

البند
تبديل

الوصف
انقر إلخفاء شريط األدوات أو عرضه

الصفحة
الرئيسية

انقر للرجوع على الواجهة الرئيسية

الرجوع

انقر للرجوع لواجهة العملية السابقة

مجلد

انقر لعرض ملف جهاز املحمول الداخلي أو فتحه

مشاركة
الشاشة
اللمس

انقر ملشاركة الشاشة
(يدعم أندرويد  5.0واإلصدارات األحدث)
انقر لتغيير وضع اللمس

قلم

انقر لعمل تعليق توضيحي ولتغيير اللون والكثافة

محو

انقر ملحو كل ش يء على الشاشة

كاميرا

انقر الستخدام الكاميرا وإرسال صورة للوحة العرض.

:vSweeper
اختر أيقونة

ملسح البيانات غير الالزمة وامللفات غير املرغوب فيها.

ُيمكن ً
أيضا تخصيص اإلعدادات املتقدمة الحتياجات املستخدم.

قفل الشاشة
رمز قفل الشاشة لضبط كلمة املرور الخاصة بفقل الشاشة و إتاحة تفعيل قفل الشاشة.
اختر
مالحظة  :إذا نس ي املستخدم كلمة املرور ،فاستخدم جهاز التحكم عن بعد وأدخل " لوحة العرض" الستعادة كلمة املرور إلى الوضع االفتراض ي.
لضبط كلمة مرور الخاصة بقفل الشاشة :
 .1انتقل إلى  :اإلعدادات > شخص ي > كلمة املرورلقفل الشاشة ،أو حدد الرمز
مالحظة  :إذا قمت بأختيار الرمز

من قائمة التطبيقات.

و لم يتم ضبط كلمة مرور ،فستظهر املطالبة الفورية إلدخال بعض املعلومات أدناه :

 .2اختر (  (SETضبط ،وأدخل كلمة مرور جديدة مكونة من أربعة ( )4أرقام .ثم اختر (  (OKمو افق.

 .3اآلن عند اختيار الرمز

 ،سيتم قفل الشاشة.

متصفح (  ) Chromiumكروميوم

متصفح الويب لتصفح اإلنترنت.

(  ) WPSالكاتب والعرض التقديمي وجداول البيانات  :مجموعة البرامج املكتبية مثل  ( Microsoft Windowsمايكروسوفت ويندوز )
إنشاء وتعديل وعرض املستندات واملذكرات والعروض التقديمية وجداول البيانات.

املجلدات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عامل تصفية نوع امللف
مكان التخزين
متصفح امللفات
الصفحة التالية
الضغط لفترة طويلة على ملف أو مجلد للقيام بما يلي  :نسخه أو حذفه أو قصه أو إعادة تسميته.
ً
إضافة ً
جديدا
مجلدا
الخروج من مدير امللفات

(بروتوكول  )RS-232بروتوكول نقل البيانات التسلسلي – 232
يصف هذا املستند مواصفات واجهة الجهاز و بروتوكوالت البرنامج الخاصة باالتصال بواجهة (  ) RS-232بروتوكول نقل البيانات التسلسلي
بين )  ) ViewSonic LFDبرنامج فيوسونيك ال اف دي و الكمبيوتر أو وحدات التحكم األخرى مع بروتوكول (  ) RS-232بروتوكول نقل البيانات
التسلسلي.
يحتوي البروتوكول على ثالثة أقسام من األوامر :
•

وظيفة الضبط
وظيفة الحصول على األمر

•

وضع التمرير للتحكم عن بعد
مالحظة  :في ما يلي ،يمثل "الكمبيوتر" جميع وحدات التحكم التي يمكنها إرسال أو استقبال أمر بروتوكول(  )RS-232بروتوكول نقل البيانات
التسلسلي.

•

الوصف
مواصفات أجهزة (  ) RS-232نقل البيانات التسلسلي
منفذ النقل )  ) ViewSonic LFDبرنامج فيوسونيك ال اف دي في الجزء الخلفي :
 .1نوع املوصل  ) DSUB ( :دي أس يو بي ذو  9سنون ذكر ( أو موصل الحامل املبروم  3.5مم )
 .2استخدام كبل توصيل عكس ي (مودم فارغ) للتوصيل
 .3ضبط السن املناسب من بقية السنون
موصل (  ) DSUBدي أس يو بي ذو  9سنون أنثي

رقم السن
1
2

اإلشارة
حاسوب شبكي ( ) NC
(  (RXDهو إشارة إخراج لجهاز إنهاء دائرة
البيانات و إشارة إدخال لجهاز معدات طرفية
للبيانات
( ) TXDهو إشارة إخراج لجهاز معدات طرفية
للبيانات و إشارة إدخال لجهاز إنهاء دائرة
البيانات
حاسوب شبكي ( ) NC
( ( )GNDإشارة أرضية ) جميع اإلشارات أو مسار
مشترك في دائرة كهربائية واحدة
حاسوب شبكي ( ) NC
حاسوب شبكي ( ) NC
حاسوب شبكي ( ) NC
حاسوب شبكي ( ) NC

وحدة نقل البيانات
الرقمية

( ( )GNDإشارة أرضية ) جميع اإلشارات أو مسار
مشترك في دائرة كهربائية واحدة

3
موصل (  ) DSUBدي أس يو بي ذو  9سنون ذكر
5
6
7
8
9

موصل الحامل املبروم مقاس  3.5مم ( بديل للمساحة املحدودة )

رقم السن
معالج
الطرفية

واجهة

املعدات

هيكل الشبكة أو تنظيم
الدائرة الكهربائية حيث يتم
توصيل كل جهاز على طول
مسار اإلشارة نفسه بجهازين
آخرين

اإلشارة
( ) TXDهو إشارة إخراج لجهاز معدات
طرفية للبيانات و إشارة إدخال لجهاز إنهاء
دائرة البيانات
(  (RXDهو إشارة إخراج لجهاز إنهاء دائرة
البيانات و إشارة إدخال لجهاز معدات
طرفية للبيانات

املالحظات
تسجيل إشارة اإلدخال و عرضها على الحاسوب

تسجيل إشارة اإلخراج و عرضها على الحاسوب

توفير طاقة  5 +فولت 2 /أمبير لوحدة الحماية الخارجية الخاصة
*3.0

املالحظات
تسجيل إشارة اإلخراج و عرضها على الحاسوب

تسجيل إشارة اإلدخال و عرضها على الحاسوب

حافظة الكابالت ألجهزة
الكمبيوتر الشخصية تعني
كبالت شاشات العرض
ومحركات األقراص الثابتة
والطابعات واألجهزة الطرفية.

( ( )GNDإشارة أرضية ) جميع اإلشارات أو
مسار مشترك في دائرة كهربائية واحدة

مواصفات أجهزة شبكة املنطقة املحلية ( )LAN
منفذ النقل )  ) ViewSonic LFDبرنامج فيوسونيك ال اف دي في الجزء الخلفي :
 .1نوع املوصل 8P8C RJ45 :
 .2ضبط السن املناسب من بقية السنون
رقم السن
1
2
3
4
5
6
7
8
وحدة نقل البيانات
الرقمية

اإلشارة
( ) TX+إشارة إرسال إضافية
( ) TX -إشارة إرسال ناقصة
(  ) RX+إشارة إستقبال إضافية
( ) BI_D3 +إشارة زوج ثالثي االتجاه إضافية
(  ) BI_D3 -إشارة زوج ثالثي االتجاه ناقصة
(  ) RX -إشارة إستقبال ناقصة
( ) BI_D4 +إشارة زوج رباعي االتجاه إضافية
( ) BI_D4 -إشارة زوج رباعي االتجاه ناقصة
( ( )GNDإشارة أرضية ) جميع اإلشارات أو مسار مشترك
في دائرة كهربائية واحدة

املال ظات
تسجيل إشارة اإلخراج و عرضها على الحاسوب
تسجيل إشارة اإلخراج و عرضها على الحاسوب
تسجيل إشارة اإلدخال و عرضها على الحاسوب
بالنسبة إلى حالة إشارة الجيل األول
بالنسبة إلى حالة إشارة الجيل األول
تسجيل إشارة اإلدخال و عرضها على الحاسوب
بالنسبة إلى حالة إشارة الجيل األول
بالنسبة إلى حالة إشارة الجيل األول

إعدادات (  )RS-232نقل البيانات التسلسلي
 9600بت في الثانية ( ثابت )
اختيارمعدل الباود ( بت في الثانية ) :
 8بت في الثانية ( ثابت )
وحدات بت الخاصة بالبيانات :
ال يوجد ( ثابت )
التكافؤ :
 1بت في الثانية ( ثابت )
نقطة التوقف ( وحدات بت ) :
إعدادات نقل شبكة (  ) LANشبكة املنطقة املحلية
إيثرنت
النوع :
( ) TCP/IPبروتوكول التحكم باإلرسال  /بروتوكول اإلنترنت
البروتوكول :
 500بت في الثانية ( ثابت )
املنفذ :
ال
عبور الشبكة الفرعية :
ال
بيانات اعتماد تسجيل الدخول :
مرجع رسالة األمر
يرسل الكمبيوتر الشخص ي إلى حزمة األوامر الخاصة " بالكشف عن امللفات املحلية " ثم " الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو الرجوع إلى اول
السطر " .في كل مرة يرسل فيها الكمبيوتر أمر التحكم إلى شاشة العرض ،تستجيب شاشة العرض كما يلي :
 .1إذا تم استالم الرسالة بشكل صحيح فسوف ترسل " )02bh( "+متبوعة ( )00dhثم " الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو الرجوع إلى اول السطر
".

 .2إذا تم استالم الرسالة بشكل غير صحيح فسوف ترسل " )00dh( "-متبوعة ( )02bhثم " الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو الرجوع إلى اول
السطر ".

البروتوكول
قائمة وظائف الضبط
يمكن لجهاز الكمبيوتر التحكم في شاشة العرض إلجراءات محددة  .يسمح لك أمر وظيفة الضبط بالتحكم في اوضاع العرض في موقع بعيد من
خالل منفذ( نقل البيانات التسلسلي  . (RS-232يتكون تنسيق حزمة أوامر وظيفة الضبط من  9بايت.
التفاصيل الخاصة بوظيفة الضبط :
إجمالي بايت الرسالة باستثناء " الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو الرجوع إلى اول السطر ".
تعريف كل شاشة من شاشات العرض (98~01؛ االفتراض ي هو  )01يعني املعرف " "99تطبيق األمر ) (SETضبط على جميع شاشات
العرض املتصلة .وفي ظل هذه الظروف ،يجب أن يتم الرد على معرف شاشة العرض رقم  1فقط.
تعريف نوع األمر :
"  : )73h ×0 ( " Sضبط األمر
"  : ) 2bh ×0 ( " +األمر صالح للرد
"  : ) 2dh ×0 ( " -األمر غير صالح للرد
رمز وظيفة ضبط األمر  :رمز واحد بايت طبقا للرموز املعيارية األمريكية لتبادل املعلومات.
ثالثة بايت طبقا للرموز املعيارية األمريكية لتبادل املعلومات التي تقوم بضبط القيمة
0×0D

الطول :
معرف حزمة األوامرالخاصة " بالكشف عن امللفات املحلية " :
نوع األمر:

األمر:
القيمة [: ]3 ~ 1
الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو الرجوع إلى اول السطر

تنسيق وظيفة الضبط
إرسال  ( :نوع األمر= ") "s
السم

الطول

املعرف

عدد البايت

 1بايت

 2بايت

نوع
األمر
 1بايت

ترتيب البايت

1

3~2

4

األمر
1
بايت
5

القيمة 3

الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreوالرجوع
إلى اول السطر
 1بايت

القيمة
1
 1بايت

القيمة
2
 1بايت

 1بايت

9

6

7

8

الرد  ( :نوع األمر = " "+أو ") "-
السم

الطول

املعرف

نوع األمر

عدد البايت
ترتيب
البايت

 1بايت
1

 2بايت
3~2

 1بايت
4

الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو الرجوع إلى اول
السطر
 1بايت
5

مالحظة  :عندما يطبق الكمبيوتر األمر على جميع شاشات العرض ( املعرف =  ،) 99فإن املجموعة رقم  1فقط هي التي تحتاج إلى الرد باسم
املعرف = .1

مثال  :1ضبط درجة السطوع على  76لشاشة العرض (  )02 #وهذا األمرصالح لإلرسال ( تنسيق سداس ي عشري ).
السم

الطول

املعرف

نوع األمر

األمر

تنسيق سداس ي
عشري

38 ×0

30×0
32×0

73×0

24×0

القيمة
1
30×0

القيمة
2
37×0

القيمة
3
36×0

الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو
الرجوع إلى اول السطر
0×0D

الرد ( تنسيق سداس ي عشري )
السم
تنسيق
عشري

سداس ي

الطول
34×0

املعرف
30×0
32×0

الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو الرجوع إلى اول السطر
0×0D

نوع األمر
0×2B

مثال  :2ضبط درجة السطوع على  75لشاشة العرض (  )02 #وهذا األمر غيرصالح لإلرسال ( تنسيق سداس ي عشري ).
السم

الطول

املعرف

نوع األمر

األمر

تنسيق سداس ي
عشري

38 ×0

30×0
32×0

73×0

24×0

القيمة
1
30×0

القيمة
2
37×0

القيمة
3
35×0

الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو
الرجوع إلى اول السطر
0×0D

الرد ( تنسيق سداس ي عشري )
السم
تنسيق سداس ي عشري

الطول
34×0

املعرف
30×0
32×0

نوع األمر
0×2D

الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو الرجوع إلى اول السطر
0×0D

أ.

جدول حزمة الوامر الخاصة بوظيفة الضبط
الوظيفة األساسية

وظيفة الضبط

الطول

املعرف

مدى القيمة
ثالثة بايت طبقا للرموز املعيارية األمريكية لتبادل
املعلومات

الطلب
نوع طبقا
( للرموز
املعيارية
األمريكية
لتبادل
املعلومات )

الطلب
الرموز
املعيارية
األمريكية
لتبادل
املعلومات

رموز
التنسيق
السداس ي
العشري

التشغيل  /إيقاف
التشغيل ( وضع
االستعداد )

8

ضبط

!

21

 : 000وضع االستعداد
 : 001التشغيل

اختيار اإلدخال

8

ضبط

“

22

 : 000جهاز التلفاز
 : 001االجهزة السمعية  /اجهزة الفيديو
 : 002اجهزة الفيديو املنفصلة
 : 003املكون التناظري إلشارات الفيديو
 : 004واجهة الوسائط املتعددة عالية الوضوح 1
 : 014واجهة الوسائط املتعددة عالية الوضوح 2
 : 024واجهة الوسائط املتعددة عالية الوضوح 3
 : 034واجهة الوسائط املتعددة عالية الوضوح 4

درجة السطوع

8

ضبط

$

24

8

اتوماتيك

B
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التحكم في الطاقة

8

ضبط

4

34

مستوى الصوت

8

ضبط

5

35

كتم الصوت

8

ضبط

6

36

التعليقات
قد يعمل التحكم في الطاقة عبر الشبكة
املحلية فقط في وضع معين .لألطالع على
التفاصيل ،انظر إلى يونيفرسال جيت واي
( بروتوكول الكمبيوتر ) * 3.1.1
"قد يتوفر عنوان التحكم بالوصول إلى
الوسائط" في معيار شبكة الكمبيوتر الذي
رسالة
سيتم تشغيله بواسطة
كبديل3.2.1*.
ال حاجة لكابل ناقل تسلسلي عاملي.
في حالة وجود مصدرين آخرين متشابهين،
يتم استخدام الرقم الثاني الرقمي لإلشارة
إلى االمتداد.
رموز التنسيق السداس ي العشري الخاصة
ب 00أ هي .41 30 30

 : 005واجهة بصرية رقمية
 : 006الضبط األول لرسومات الفيديو
 : 016الضبط الثاني لرسومات الفيديو
 : 026الضبط الثالث لرسومات الفيديو
 : 007لوحات التوسع – الكمبيوتر الشخص ي
(املواصفات القابلة للتوصيل  /مدير تطوير البرامج ) /
تقنية البث عالية الوضوح
 : 008الذاكرة الداخلية
 : 009منفذ شاشة العرض

اإلضاءة
*3.2.0

الخلفية

 00أ  :مدمج  /الرئيس ي ( أندرويد )
100 ~ 000
 : 900تقليل السطوع ()1-
 : 901تزويد السطوع ()1+
* 3.1.1
100 ~ 000

 : 000فتح
 : 001قفل
100 ~ 000
 : 900خفض الصوت ()1-
 : 901رفع الصوت ()1+
 : 000إيقاف
 : 001تشغيل ( كتم الصوت )

ملنصة االندرويد التي يتم التحكم في وضعها
الرئيس ي بواسطة اإلضاءة الخلفية ويتم
التحكم في املصادر األخرى بواسطة درجة
السطوع.
مشتق من تدريجات اللون3.2.0 * .
* انظر املالحظة بالتفصيل

التحكم في األزرار

8

ضبط

8

38

التحكم في القائمة

8

ضبط

>

3E

األرقام * 3.1.1
لوحة املفاتيح * 3.1.1

8
8

ضبط
ضبط

@
A

40
41

جهاز التحكم عن بعد

8

ضبط

B

42

 : 000فتح
 :001قفل
 : 000فتح
 :001قفل
009~000
 : 000ألعلى
 :001ألسفل
 : 002لليسار
 : 003لليمين
 : 004زر أنتر ( )ENTRE
 : 005إدخال
 : 006القائمة  ( /خروج )
 : 007خروج
 : 000تعطيل
 : 001تمكين
 : 002تمرير

8

ضبط

~

7E

000

استعادة
االفتراض ي

اإلعداد

* انظر املالحظة بالتفصيل
* انظر املالحظة بالتفصيل

تعطيل  :تكون وحدة التحكم عن بعد معطلة
تشغيل  :وحدة التحكم عن بعد تعمل بشكل
طبيعي
التمرير  :تتجاوز شاشة العرض رمز أوامر التشغيل
إلى الجهاز املتصل عبر منفذ ) (RS-232بروتوكول
نقل البيانات التسلسلي ،ولكنها ال تتفاعل مع
نفسها.
استعادة ضبط املصنع

ملحوظة :
 .1التصرف أثناء األوضاع املختلفة لزر القفل
أوضاع زر القفل
زر قفل األزرار

.1
.2

زر قفل القائمة

.1
.2

زر قفل الطاقة

.1
.2
.3
.4
.5

تعطيل جهاز التحكم عن بعد

التصرف
غلق جميع األزرار على اللوحة األمامية و وحدة التحكم عن بعد ،باستثناء "الطاقة".
يجب أن تكون جميع وظائف الضبط قابلة للتطبيق عبر(  (RS-232بروتوكول نقل البيانات التسلسلي ،حتى تلك التي تحتوي على مفتاح تشغيل سريع في وحدة التحكم عن بعد
مثل وظيفة كتم الصوت  ...إلخ.
غلق مفتاح " القائمة " باللوحة األمامية و وحدة التحكم عن بعد.
ال ينبغي حظر وضعي " ضبط املصنع " و " اإلستضافة " في املوديل باستخدام مفتاح " القائمة " املدمج للدخول في هذين الوضعين  .سيتم اإلشارة إلى التصرف البديل بشكل
منفصل إذا كان هناك أي قيود حسب املوديل .
غلق مفتاح " الطاقة " باللوحة األمامية و وحدة التحكم عن بعد.
ً
يجب أن يكون مفتاح ضبط الطاقة بالتشغيل  /إيقاف التشغيل قابال للتطبيق عبر(  ) RS232بروتوكول نقل البيانات التسلسلي ،ولكن ال يعني أنه سيتم تحرير قفل الطاقة في هذه
الحالة.
ال يمكن إلغاء القفل عن طريق إعادة الضبط في إعدادات العرض على الشاشة
ً
تلقائيا في غلق مفتاح الطاقة
سيتم تشغيل طاقة التيار املتردد
في وضع غلق مفتاح الطاقة ،لن يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم وجود إشارة من الكمبيوتر أو عند عدم إيقاف تشغيل أي إشارة فيديو أخرى إال بعد  15دقيقة.
غلق مفاتيح وحدة التحكم عن بعد ،لكن يجب الحفاظ على كفاءة عمل أزرار اللوحة األمامية.

 .2استخدام " عنوان التحكم بالوصول إلى الوسائط" في معيارشبكة الكمبيوترالذي سيتم تشغيله بواسطة رسالة كبديل لضبط الطاقة :
تشغيل ( الطول =  126بايت )
 24بايت
 6بايت ( ) 16 #
...
 6بايت ( ) 2 #
 6بايت ( ) 1 #
 6بايت
… 0x00 00
عنوان التحكم في
...
عنوان التحكم في
عنوان التحكم في
0xFF FF ... FF
00
الوصول إلى الوسائط
الوصول إلى الوسائط
الوصول إلى الوسائط

وظيفة الحصول على قائمة املعلومات
يمكن للكمبيوتر الشخص ي األطالع على حزمة األوامر الخاصة " بالكشف عن امللفات املحلية " للحصول على معلومات محددة  .يتكون تنسيق
حزمة أوامر الحصول على قائمة املعلومات من  9بايت وهو مشابه لهيكل حزمة أوامر الضبط  .الحظ أن بايت "القيمة" ً
دائما = .000
تفاصيل وظيفة الحصول على األمر
إجمالي بايت الرسالة باستثناء " الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو الرجوع
الطول :
إلى اول السطر ".
تعريف كل شاشة من شاشات العرض (98~01؛ االفتراض ي هو . )01
معرف حزمة األوامر الخاصة " بالكشف عن امللفات املحلية " :
تعريف نوع األمر :
نوع األمر :
"  : )67h ×0 ( "gالحصول على األمر
"  : ) 72h ×0 ( " rاألمر صالح للرد
"  : ) 2dh ×0 ( " -األمر غير صالح للرد
رمز وظيفة الحصول على األمر  :رمز واحد بايت طبقا للرموز املعيارية
األمر :
األمريكية لتبادل املعلومات.
ثالثة بايت طبقا للرموز املعيارية األمريكية لتبادل املعلومات التي تقوم
القيمة [: ]3 ~ 1
بضبط القيمة
0×0D
الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو الرجوع إلى اول السطر
تنسيق وظيفة الحصول على األمر
إرسال  ( :نوع األمر= ") "g
الطول
الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو
القيمة
القيمة
القيمة
األمر
نوع األمر
املعرف
السم
الرجوع إلى اول السطر
3
2
1
 1بايت
 1بايت
 1بايت
 1بايت
 1بايت
 1بايت
 2بايت
 1بايت
عدد البايت
9
8
7
6
5
4
3~2
1
ترتيب البايت

السم

الرد  ( :نوع األمر = " "rأو ") "-
إذا كان األمرصالح للرد ،فنوع األمر = ""r
الطول
نوع األمر
املعرف

عدد البايت
ترتيب البايت

 1بايت
1

 2بايت
3~2

 1بايت
4

إذا كان األمر غيرصالح ،فنوع األمر= ""-
الطول
املعرف
السم
 2بايت
 1بايت
عدد البايت
3~2
1
ترتيب البايت

األمر

القيمة 1

 1بايت
5

 1بايت
6

نوع األمر
 1بايت
4

القيمة
2
 1بايت
7

القيمة
3
 1بايت
8

الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو
الرجوع إلى اول السطر
 1بايت
9

الضغط على مفتاح انتر(  ) Entreو الرجوع إلى اول السطر
 1بايت
5

مثال  :1احصل على سطوع اإلضاءة من  TV-05و هذا األمرصحيح .قيمة السطوع 67
ارسل (الصيغة السداسية)
السم
سداس ي

الطول
38 ×0

التعريف
30×0
35×0

نوع األمر
67 ×0

األمر
62 ×0

القيمة 1
30 ×0

القيمة 3
30 ×0

القيمة 2
30×0

نسبة النضغاط
0X0D

رد (الصيغة السداسية)
الطول
التعريف
السم
30×0
38 ×0
سداس ي
35×0
مثال  :2احصل على اللون من العرض ( )5#و لكن هذا الطرازل يدعم أمر اللون
نوع األمر
72×0

األمر
62 ×0

القيمة 1
30 ×0

القيمة 2
36×0

القيمة 3
37 ×0

نسبة النضغاط
0X0D

ارسل (الصيغة السداسية)
السم
سداس ي

الطول
38 ×0

التعريف
30×0
35×0

نوع األمر
67 ×0

األمر
26 ×0

القيمة 1
30 ×0

القيمة 2
30×0

القيمة 3
30 ×0

رد (الصيغة السداسية)
السم
سداس ي

الطول
38 ×0

التعريف
30×0
35×0

نوع األمر
72×0

نسبة النضغاط
0X0D

نسبة النضغاط
0X0D

احصل على جدول الوظائف:
ا .الوظيفة األساسية
احصل على الوظيفة

الطول

األمر
نوع الرمز املعياري
لتبادل
االمريكي
املعلومات
G

االمر
نوع الرمز املعياري
االمريكي لتبادل
املعلومات
B

62

A

B
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000~100

8
8

G
G

F
G

66
67

000~100

8

G

J

6A

8

G

I

6C

8

G

N

6E

احصل على غلق مفتاح
الفتح
احصل على غلق الزر

8

G

O

6F

8

G

P

70

احصل على غلق القائمة

8

G

I

6C

احصل على ACK

8

G

Z

7A

على ضبط

8

G

O

30

وقت

8

G

1

31

احصل على اسم الجهاز

8

G

4

34

سطوع

احصل على
اإلضاءة
احصل على سطوع
اإلضاءة 3.2.0

احصل على الصوت
احصل على غلق
الصوت
احصل على اختيار
االدخال

وضع مفتاح الفتح
افتح /وضع االستعداد
احصل على التحكم عن
بعد

احصل
الحرارة
احصل على
التشغيل

تعريف

8
8

نوع
(سداس ي)

نطاق الرد
ثالثة بايت الرمز املعياري
االمريكي لتبادل املعلومات
100 ~000

 :000مغلق
 :001مفتوح (مغلق الصوت)
100 ~000

 :001مفتوح
 :000استعداد
 :000اغلق
 :001افتح
 : 002مر عبره
 :000افتح
 : 001اغلق
 :000افتح
 : 001اغلق
 :000افتح
 : 001اغلق
100~000
 100+0درجة مئوية
99 ~ 1000

000

تعقيبات

.1ملنصة اندرويد التي يتحكم
في وضعها األساس ي الضوء
الخلفي و يتحكم السطوع في
املصادر األخرى.
.2مشتق من معايرة األلوان
3.2.0

.1الرقم األول للحصول على
اإلشارة 0 :تعني "ال توجد
إشارة"  .1 .تعني اإلشارة
موجودة
.2الرقم الثاني و الثالث  :انظر
تهيئة جدول الوظائف

احصل على وضع التحكم عن
بعد

هذا األمر يستخدم في اختبار
رابط االتصال

.1ساعات تراكمية في عدد
صحيح مكون من ستة ارقام
()999 ،999~001 ،000
3.2.0
.2ال يمكن اعادة تهيئته عند
تحديث جدار الحماية او
مبادرة املصنع.
 .3الرد في صيغة  32بايت
الرد في صيغة  32بايت
جديدة.

احصل على عنوان التحكم في
الوصول للوسائط
احصل على عنوان بروتوكول
االنترنت 3.2.0
احصل على الرقم املسلسل 3.2.0
احصل على نسخة جدار الحماية
3.2.0

8

G

5

35

000

8

G

6

36

000

8

G

7

37

000

8

G

8

38

000

(للطراز ذو الشبكة املحلية) الرد في
صيغة  32بايت جديدة3.2.0.
(للطراز ذو الشبكة املحلية) الرد في
صيغة  32بايت جديدة3.2.0.
(للطراز ذو الشبكة املحلية) الرد في
صيغة  32بايت جديدة3.2.0.
(للطراز ذو الشبكة املحلية) الرد في
صيغة  32بايت جديدة3.2.0.

ملحوظة-:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

مثال الحصول على ساعات التشغيل
على فرض ان العدد التراكمي لساعة التشغيل  123.456ساعة
ارسل ) 0x 38 30 31 67 31 30 30 30 0D :تحصل على ساعة التشغيل)
الرد0x 32 30 31 72 31 31 32 33 34 35 36 00 00 …00 00 0D :
مثال الحصول على اسم الجهاز
على فرض ان اسم الجهاز هو CDE-5500
ارسل ( 0x 32 30 31 67 34 30 30 30 0D :تحصل على اسم الجهاز)
الرد0X 32 30 31 72 34 43 44 45 2D 35 35 30 30 00 00 … 00 00 0D :
على فرض ان اسم الجهاز هو ”“NMP-302#1
ارسل ( 0x 32 30 31 67 34 30 30 30 0D :تحصل على اسم الجهاز)
الرد0X 32 30 31 72 34 4E 4D 50 2D 33 30 32 23 31 00 00 …00 00 0D :
مثال الحصول على عنوان التحكم في الوصول للوسائط
على فرض ان عنوان التحكم في الوصول للوسائط هو 00:11:22:aa:bb:cc
ارسل ( 0X 38 30 31 67 35 30 30 30 0 D :احصل على عنوان التحكم في الوصول للوسائط)
الرد0x 32 30 31 72 35 30 30 31 31 32 32 61 61 62 62 63 63 00 00 … 00 00 0D :
مثال الحصول على عنوان بروتوكول النترنت
على فرض ان عنوان بروتوكول االنترنت هو 192.168.100.2
ارسل ( 0X 38 30 31 67 36 30 30 30 0 D :احصل على عنوان بروتوكول االنترنت)
الرد0x 32 30 31 72 36 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 30 2E 32 00 00 … 00 00 0D :
مثال الحصول على الرقم املسلسل
على فرض ان الرقم املسلسل هو ABC180212345
ارسل( 0X 38 30 31 67 37 30 30 30 0 D :احصل على الرقم املسلسل)
الرد0x 32 30 31 72 41 42 43 31 38 30 32 31 32 33 34 35 00 00 … 00 00 0D :
مثال الحصول على نسخة جدارالحماية
على فرض ان نسخة جدار الحماية هي 3.02.001
ارسل ( 0x 38 30 31 67 38 30 30 30 0D :احصل على نسخة جدار الحماية)
الرد0x 32 30 31 72 38 33 2E 30 32 2E 30 30 31 00 00 …00 00 0D :

وضع التمريرفي وحدة التحكم عن بعد
عندما يضع جهاز الكمبيوتر العرض على وضع التمرير في وحدو التحكم ،يرسل العرض مجموعات من  7بايت ( يليها "كنترول") ردا على تفعيل
زر وحدة التحكم عن بعد .و في هذا الوضع لن يؤثر التحكم عن بعد على وظيفة العرض .على سبيل املثال " مستوى الصوت  "+لن يغير مستوى
الصوت في العرض و لكن بدال من ذلك يرسل رمز " مستوى الصوت  "+الى جهاز الحاسب اآللي عبر منفذ RS-232.
صيغة استرداد املعلومات عبر وظيفة التمرير
الرد ( :نوع األمر = ”) “p
السم

الطول

التعريف

نوع األمر

عدد البايت
نظام البايت

 1بايت
1

 2بايت
3 ~2

 1بايت
4

رمز وحدة التحكم عن
بعد ( )1اهم وحدة بت
 1بايت
5

رمز وحدة التحكم عن
بعد ()2اقل وحدة بت
 1بايت
6

نسبة
النضغاط
 1بايت
7

مثال  :1التمرير عبر وحدة التحكم عن بعد عندما يضغط على مفتاح (مستوى الصوت  )+للعرض ()5#
السم

الطول

التعريف

نوع األمر

سداس ي

36×0

30×0
35 ×3

70×0

املفتاح

الزمر (سداس ي)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10

استعاده ( األخير)
معلومات (العرض)
الجانب (الزووم ،الحجم)
رفع مستوى الصوت +

رمز وحدة التحكم عن
بعد ( )1اهم وحدة بت
31×0

أساس ي
3.1.1

رمز وحدة التحكم عن
بعد ()2اقل وحدة بت
30×0

إضافي
3.1.31
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

نسبة
النضغاط
0X0D

خفض مستوى الصوت -
غلق الصوت
القناة /الصفحة ألعلى ( /)+السطوع +
القناة /الصفحة ألسفل ( /)-السطوع -
مفتاح الفتح و الغلق
املصادر(املدخالت

النوم
القائمة
اعلى
اسفل
اليسار()-
اليمين ()+
 (OKادخال -تهيئة)
خروج

االحمر ( وظيفة )1
االخضر (وظيفة )2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

ملحوظة-:
.1
.2
1-2
2-2
3-2
.3

يختلف رمز التمرير عبر جهاز التحكم عن بعد عن رمز مفتاح وحدة التحكم عن بعد
تتابع تحكم خاص مفتاح التيار تحت وضع التمرير عبر جهاز التحكم عن بعد
عند غلق العرض و تلقي رمز مفتاح التيار السترداد املعلومات  :يفتح العر ض نفسه ثم يمرر رمز التيار للمضيف عبر RS-232
عند فتح العرض و تلقي رمز مفتاح التيار السترداد املعلومات ،يمرر العرض رمز التيار الى املصيف عبر  RS-232ثم يغلق نفسه.
عند تفعيل مفتاح تهيئة مفتاح التيار ،لن يستجيب العرض للرد على الضغط على مفتاح التيار
رمز مستوى الصوت ألعلى و اسفل يخرج بشكل متكرر عند الضغط و االستمرار في الضغط على املفاتيح

ملحق
املواصفات
البند
الطراز

الفئة

حجم الشاشة
اشارة ادخال

املواصفات
IFP6530

IFP7530

IFP8630
 85.6بوصة

خرج مكبر الصوت

 74.5بوصة
 64.5بوصة
 1منفذ مصفوفة عرض الفيديو
ُ
ٌ
ٌ
ُ
عدد  3وصلة بينية ُمتعددة الوسائط وعالية الوضوح  4 ( 2.0كي بمعدل
 60هرتز)
عدد  1منفذ عرض 1.2
عدد  1صوت حاسوب شخص ي
عدد RJ45 1
ُ
ٌ
ٌ
ُ
ُ
عدد  1وصلة بينية متعددة الوسائط وعالية الوضوح1080 *1920 ( 2.0
)2160 * 3840 /
عدد  1مخرج سماعة أذن
عدد  1واجهة سوني  /فيليبس الرقمية
عدد  16 2واط

RS-232

اتصاالتRS-232

إشارة الخرج

الطاقة
ظروف التشغيل

الجهد الكهربي

 100فولت  240-فولت تيار متردد  60/50هرتز
 32درجة فهرنهايت إلى  104درجة فهرنهايت ( 0درجة مئوية إلى  40درجة
مئوية)
حوالي  % 80 - % 20دون تكاثف

االرتفاع

≤ 2000م
 4درجة فهرنهايت إلى  140درجة فهرنهايت ( 20-درجة مئوية إلى  60درجةمئوية)
حوالي  % 90 - % 10دون تكاثف

درجة الحرارة
الرطوبة
ظروف التخزين
درجة الحرارة
الرطوبة
األبعاد
الوزن
استهالك الطاقة

االرتفاع
املادية (مم)
املادية (كجم)

44.2

61.25

79.8

تشغيل

 129واط

 115واط

 257واط

إيقاف

< 0.5واط

< 0.5واط

< 0.5واط

مالحظة :مواصفات املنتج عرضة للتغيير دون إشعار.
أوضاع العرض

≤ 2000م
* 1189.1 * 2006.4 * 1052.3 * 1753.1 919.24 * 1523.5
118
102.8
* 96.2

وضع مصفوفة عرض الفيديو
الدقة
600 × 800
768 × 1024

معدل التحديث
 56هرتز 60 ،هرتز 75 ،هرتز
 60هرتز

1152 ×864

 75هرتز

768 × 1280

 60هرتز 75 ،هرتز

960 × 1280
1024 × 1280

 60هرتز
 60هرتز 75 ،هرتز

768 × 1360

 60هرتز

768 × 1366

 60هرتز

900 × 1440

 60هرتز

1200 × 1600
1050 × 1680

 60هرتز
 60هرتز

1080 × 1920

 60هرتز

1200 × 1920

 60هرتز

ُ
ٌ
ٌ
ُ
وضع / OPSوصلة بينية ُمتعددة الوسائط وعالية الوضوح
الدقة
480 × 640

معدل التحديث
 60هرتز

600 × 800

 60هرتز

768 × 1024

 60هرتز

720 × 1280

 60هرتز

960 × 1280
1024 × 1280

 60هرتز
 60هرتز

768 × 1360

 60هرتز

900 × 1440

 60هرتز

1050 × 1680
1080 × 1920

 60هرتز
 60هرتز

2160 × 3840

 30هرتز 60 ،هرتز

 480متشويشii،

 60هرتز

 480بكسل
 576متشويش

 60هرتز
 50هرتز

 720بكسل

 50هرتز 60 ،هرتز

 1080متشويش

 50هرتز 60 ،هرتز

 1080بكسل

 50هرتز 60 ،هرتز

وضع منفذ عرض
الدقة
480 × 640

معدل التحديث
 60هرتز

480 × 720

 60هرتز

600 × 800

 60هرتز

768 × 1024
800 × 1280

 60هرتز 70 ،هرتز 75 ،هرتز
 60هرتز

768 × 1360

 60هرتز

900 × 1440

 60هرتز

1050 × 1680

 60هرتز

1080 × 1920

 60هرتز

2160 × 3840

 30هرتز 60 ،هرتز

استكشاف األخطاء وإصالحها
يصف هذا القسم بعض املشكالت الشائعة التي قد تواجهها عند استخدام ViewBoard..
الحلول املمكنة
املشكلة أو العطل
 .1تحقق مما إذا كان هناك ش يء ما يعيق جهازاستقبال جهازالتحكم عن بعد الخاص
جهازالتحكم عن بعد ل يعمل
بالشاشة.
ّ
 .2تحقق مما إذا كانت البطاريات املوجودة في جهاز التحكم عن بعد مركبة بشكل
صحيح.
 .3تحقق مما إذا كانت البطاريات بحاجة إلى الستبدال.

املشكلة أو العطل
جهازالتحكم عن بعد ل يعمل
.2

تنطفئ الوحدة بشكل غيرمتوقع

.3
.1
.2
.3

الحلول املمكنة
 .1تحقق مما إذا كان هناك ش يء ما يعيق جهازاستقبال جهازالتحكم عن
بعد الخاص بالشاشة.
ّ
تحقق مما إذا كانت البطاريات املوجودة في جهاز التحكم عن بعد مركبة بشكل
صحيح.
تحقق مما إذا كانت البطاريات بحاجة إلى الستبدال.
ًّ
تحقق مما إذا كان وضع السكون ممكنا.
تحقق مما إذا كان هناك انقطاع للتيارالكهربائي في منطقتك.
قم بتشغيل الشاشة ومعرفة ما إذا كانت املشكلة تتعلق بنظام اإلشارة والتحكم.

وضع الحاسوب
املشكلة أو العطل
ل توجد إشارة للكمبيوتر الشخص ي

الحلول املمكنة
.1

تحقق من إعدادات العرض.

 .2تحقق من دقة العرض.
 .3اضبط إعدادات ( Hs &Vsالتزامن) باستخدام قائمة العرض على
الشاشة
 .1اخترالضبط التلقائي.
 .2ضبط الساعة والفترة
 .1تحقق من اتصال مصفوفة عرض الفيديو.
 .2ضبط إعدادات اللون والسطوع والتباين
 .1اخترالضبط التلقائي.
 .2ضبط الساعة وإعدادات الفترة.

تسليط الضوء على الخلفية
لون خاطئ
صيغة غيرمدعومة
وظيفة اللمس

الحلول املمكنة

املشكلة أو العطل
.1
.2
.3
.4

وظيفة اللمس ل تعمل

تحقق من تثبيت برامج التشغيل بشكل صحيح.
أعد تثبيت برنامج (برامج) التشغيل.
تحقق من اإلعدادات ومواءمتها.
تحقق مما إذا كان قلم اللمس يعمل بشكل صحيح.

الفيديو ال يعمل بشكل صحيح
املشكلة أو العطل

الحلول املمكنة
 .1تحقق من حالة الطاقة.
 .2تحقق من كابل اإلشارة.
 .3تحقق من تثبيت الكمبيوتر الداخلي بشكل صحيح.

ل توجد صورة  /ل يوجد صوت

الصورة غير واضحة أو متقطعة من
الداخل والخارج
صورة سيئة

.1
.2
.1
.2

تحقق من كابل اإلشارة.
تحقق مما إذا كانت األجهزة اإللكترونية األخرى تشوش على اإلشارة.
اضبط إعدادات اللون والسطوع والتباين في القائمة.
تحقق من كابل اإلشارة.

الصوت ال يعمل بشكل صحيح
املشكلة أو العطل
ل يوجد صوت

تعمل سماعة واحدة فقط

الحلول املمكنة
.1
.2
.3
.1
.2
.3

اضغط على زر كتم الصوت  /إلغاء كتم الصوت.
ضبط مستوى الصوت.
افحص كبل الصوت.
اضبط توازن الصوت في القائمة.
تحقق من إعدادات لوحة التحكم في الصوت الخاصة بالكمبيوتر.
افحص كبل الصوت.

الصيانة
االحتياطات العامة
•تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل كابل الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.
•ال تقم ً
مطلقا برش أو صب أي سائل مباشرة على الشاشة أو صندوق الجهاز.

ً
وضوحا من الجهاز ذي اللون األفتح.
•تعامل مع الجهاز بعناية ،حيث إن الجهاز ذو لون غامق ،إذا تم خدشه ،قد يعرض عالمات أكثر
•ال تستخدم النظام بشكل مستمر لفترات طويلة من الزمن.
تنظيف الشاشة
•امسح الشاشة بقطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من النسالة .هذا يزيل الغبار والجزيئات األخرى.
•إذا كانت الشاشة ال تزال غير نظيفة ،ضع كمية صغيرة من منظف زجاج ال يحتوي على األمونيا ،غير املكون من الكحول على قطعة قماش نظيفة
وناعمة وخالية من النسالة ثم امسح الشاشة.
تنظيف صندوق الجهاز
•استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة.
•إذا كان صندوق الجهاز ال يزال غير نظيف ،ضع كمية صغيرة من منظف خفيف ال يحتوي على األمونيا وال يحتوي على كحول،منظف خفيف غير
كاشط على قطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من النسالة ،ثم امسح السطح.
اخالء املسؤولية
•ال توص ي شركة فيوسونيك باستخدام أي منظفات تحتوي على األمونيا أو الكحول على شاشة العرض أو صندوق الجهاز .تم اإلبالغ عن أن بعض
املنظفات الكيماوية تتسبب في تلف الشاشة و  /أو صندوق الجهاز.
• لن تكون شركة فيوسونيك مسؤولة عن التلف الناتج عن استخدام أي منظفات تحتوي على أمونيا أو كحول.
مالحظة :إذا ظهر تكاثف بين الزجاج واللوحة ،استمر في تشغيل الشاشة حتى تختفي الرطوبة.
>املعلومات التنظيمية والخدمات
معلومات االمتثال
يتناول هذا القسم جميع املتطلبات والبيانات املتعلقة باللوائح .يجب أن تشير التطبيقات ذات الصلة املؤكدة إلى تسميات لوحة االسم والعالمات
ذات الصلة على الوحدة.
مطابقة عالمات س ي اي للدول األوروبية
يتوافق الجهاز مع توجيهات التوافق الكهرومغناطيس ي 2014/30 / EUوتوجيهات الجهد املنخفض 2014/35/EU
املعلومات التالية خاصة بالدول األعضاء في االتحاد األوروبي فقط:

العالمة املوضحة ناحية اليمين متوافقة مع توجيهات نفايات املعدات الكهربائية واإللكترونية(2012 / 19 /EU )WEEEتشير العالمة إلى شرط عدم
التخلص من املعدات كنفايات بلدية غير مفروزة ،ولكن استخدام أنظمة اإلرجاع والتجميع ً
وفقا للقانون املحلي.
اقرار التوافق معRoHS2
ً
تم تصميم هذا املنتج وتصنيعه وفقا لتوجيهات 2011/ 65 /EUالصادرة عن البرملان األوروبي واملجلس األوروبي بشأن تقييد استخدام بعض املواد
ً
متوافقا مع أقص ى قيم تركيز الصادرة عن لجنة التكيف الفني األوروبية
الخطرة في املعدات الكهربائية واإللكترونية (توجيهات ) RoHS2ويعتبر
)(TACكما هو موضح أدناه:
التركيزالفعلي
املادة
التركيزاألقص ى املقترح
<٪0.1
%0.1
الرصاص ورمزه الكيميائي ()Pb
الزئبق ورمزه الكيميائي ((Hg
الكادميوم ورمزه الكيميائي ()Cd
الكروم سداس ي التكافؤ ورمزه الكيميائي )(Cr6 +
ثنائي الفينيل متعدد البروم ورمزه الكيميائي ((PBB

%0.1

<٪0.1

%0.1

<٪0.1

%0.1

<٪0.1

%0.1

<٪0.1

%0.1

<٪0.1

اثير ثنائي الفينيل متعدد البروم ورمزه الكيميائي()PBDE
ثنائي-2(-ايثيل)-هيكسيل فثاالت ورمزه الكيميائي ( ) DEHP
بوتيل بنزيل الفثاالت ورمزه الكيميائي( (BBP
ثنائي بيوتيل فثاالت ورمزه الكيميائي )(DBP
ثنائي إيزوبوتيل فثاالت ورمزه الكيميائي (DIBP

%0.1

<٪0.1

%0.1

<٪0.1

%0.1

<٪0.1

%0.1

<٪0.1

يتم استثناء مكونات معينة من املنتجات كما هو مذكور أعاله بموجب امللحق الثالث الخاص بتوجيهات  RoHS2كما هو مذكور أدناه:
•سبيكة نحاسية تحتوي حتى  ٪4رصاص مقارنة بالوزن.
•الرصاص في اللحامات من النوع ذي درجة حرارة االنصهار العالية (أي سبائك الرصاص املحتوية على  ٪85مقارنة بالوزن أو رصاص أكثر)
•املكونات الكهربائية واإللكترونية املحتوية على الرصاص في زجاج أو سيراميك بخالف السيراميك العازل في املكثفات ،مثل األجهزة اإللكترونية
الكهرضغطية ،أو في مركب مصفوفة من الزجاج أو السيراميك.
•الرصاص في السيراميك العازل في املكثفات ذات الجهد املقدر  125فولت تيار متردد أو  250فولت تيار مباشر أو أعلى.

اقرار ®ENERGY STAR
® ENERGY STARهو برنامج تطوعي تابع لوكالة حماية البيئة األمريكية يساعد الشركات واألفراد على توفير املال وحماية مناخنا من خالل الكفاءة
الفائقة للطاقة .تمنع املنتجات التي تحصل على شهادة ® ENERGY STARانبعاثات غازات االحتباس الحراري من خالل تلبية معايير أو متطلبات
كفاءة الطاقة الصارمة التي وضعتها وكالة حماية البيئة األمريكية.
بصفتها أحد شركاء® ، ENERGY STARفإن فيوسونيك مصممة على تلبية املبادئ التوجيهية ل ® ENERGY STARوتمييز جميع الطرز املعتمدة
بشعارENERGY STAR®.
يظهر الشعار التالي على جميع الطرز املعتمدة منENERGY STAR®:

مالحظة :تعمل ميزات إدارة الطاقة على تقليل استهالك الطاقة بشكل كبير عندما ال يكون املنتج قيد االستخدام .تسمح إدارة الطاقة للجهاز بالدخول
ً
تلقائيا إلى وضع "السكون" منخفض الطاقة بعد فترة محددة من الخمول .كما تدخل ميزات إدارة الطاقة في وضع السكون أو وضع إيقاف التشغيل
في غضون  5دقائق من قطع االتصال بجهاز كمبيوتر مضيف .يرجى مالحظة أن أي تغيير في إعدادات الطاقة سيزيد من استهالك الطاقة..
القيود الهندية املفروضة على املواد الخطرة
بيان القيود (الهندية) املفروضة على املواد الخطرة  .يتوافق هذا املنتج مع "قانون النفايات اإللكترونية في الهند لعام  "2011ويحظر استخدام
الرصاص والزئبق والكروم سداس ي التكافؤ وثنائي الفينيل متعدد البروم أو إيثير ثنائي الفينيل متعدد البروم بتركيزات تتجاوز  ٪0.1مقارنة بالوزن
و  ٪0.01مقارنة بالوزن بالنسبة للكادميوم ،باستثناء اإلعفاءات املحددة في الجدول  2من القانون.
التخلص من املنتج في نهاية عمر املنتج
جزءا من الحوسبة األكثر ً
شكرا لكم على كونكم ً
تراعي فيوسونيك البيئة وتلتزم بالعمل والبيئة الخضراءً .
ذكاء وصديقة للبيئة .يرجى زيارة موقع
فيوسونيك ملعرفة املزيد.
في الواليات املتحدة وكندا يرجى الدخول على الرابط التالي:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
في أوروبا:
europe.com/eu/support/call-desk/.http://www. viewsonic
في تايوان:
https://recycle.epa.gov.tw/
املعلومات الخاصة بهيئة االتصاالت الفدرالية األمريكية  /لجنة االتصاالت االتحادية
مالحظة :بالنسبة للطراز  IFP7530فقط.
ْ
للشرطين التاليين:
يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة  15من قواعد هيئة االتصاالت الفدرالية األمريكية  /لجنة االتصاالت االتحادية .يخضع التشغيل

 .1ال يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار.
يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش يتم استقباله ،بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.
.2
تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة بً ،
وفقا للفقرة  15من قواعد هيئة االتصاالت الفدرالية األمريكية .تم
تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار في املنشآت السكنية .يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام ويمكن أن يشع طاقة
تردد السلكي ،وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه ً
وفقا للتعليمات ،فقد يتسبب في حدوث تشويش ضار في االتصاالت الالسلكية .ومع ذلك ،ليس هناك
ما يضمن عدم حدوث تشويش في منشأة معينة .إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار الستقبال الراديو أو التلفزيون ،والذي يمكن
تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله ،فإننا نحث املستخدم على محاولة تالفي التشويش من خالل اتباع واحد أو أكثر من اإلجراءات
التالية:
•أعد توجيه هوائي االستقبال أو نقله.
•زيادة املسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال.
• توصيل الجهاز بمأخذ في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز االستقبال.
•استشر املوزع أو فني راديو  /تلفزيون ذي خبرة للحصول على املساعدة.

املعلومات الخاصة بحقوق التأليف والنشر
جميع حقوق النشر محفوظة ل" شركة فيوسونيك"2019 ،
ماكنتوش و باور ماكنتوش عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة آبل
ميكروسوفت و ويندوز وشعارات ويندوز هي عالمات تجارية مسجلة لشركة ميكروسوفت في الواليات املتحدة وبلدان أخرى.
ُ
ٌ
ٌ
ُ
يعد شعار الوصلة البينية ُمتعددة الوسائط وعالية الوضوح وواجهة الوسائط املتعددة عالية الدقة عالمتين تجاريتين لشركة اتش دي إم آي
اليسينينج ذ.م.م. HDMI licensing LLC .
فيوسونيك وشعار الطيور الثالثة و  OnViewو  ViewMatchو  ViewMeterهي عالمات تجارية مسجلة لشركة فيوسونيك.
 VESAهي عالمة تجارية مسجلة لجمعية معايير إلكترونيات الفيديوDPMS .و  DisplayPortو  DDCهي عالمات تجارية مملوكة لرابطةVESA.
إخالء املسؤولية :لن تكون شركة فيوسونيك مسؤولة عن األخطاء الفنية أو التحريرية أو اإلغفاالت الواردة هنا ؛ وال عن األضرار العرضية أو
التبعية الناتجة عن توفير هذه املواد ،أو أداء أو استخدام هذا املنتج.
ً
حرصا على استمرار تحسين املنتج ،تحتفظ شركة فيوسونيك بالحق في تغيير مواصفات املنتج دون إشعار .املعلومات الواردة في هذا املستند قد
تتغير دون إشعار.
ال يجوز نسخ أي جزء من هذا املستند أو إعادة نسخه أو نقله بأي وسيلة وألي غرض دون إذن كتابي مسبق من شركة فيوسونيك.

خدمة العمالء
للحصول على الدعم الفني أو صيانة املنتج ،يرجى مراجعة الجدول أدناه أو االتصال باملوزع.
مالحظة :ستحتاج إلى الرقم التسلسلي للمنتج.

البلد  /املنطقة

املوقع اللكتروني

البلد  /املنطقة

املوقع اللكتروني

آسيا واملحيط الهادئ و أفريقيا
/www.viewsonic.com/bd

بنجالديش

/www.viewsonic.com/au

أستراليا

www.viewsonic.com/hk

香港 (繁體中文)
هونج كونج

www.viewsonic.com.cn

))الصين

www.viewsonic.com/in

الهند

www.viewsonic.com/hk-en

)هونج كونج (اإلنجليزية

www.viewsonic.com/il

إسرائيل

www.viewsonic.com/id

إندونيسيا

www.viewsonic.com/kr

كوريا

www.viewsonic.com/jp

))اليابان

www.viewsonic.com/me

الشرق األوسط

www.viewsonic.com/my

ماليزيا

www.viewsonic.com/np

نيبال

www.viewsonic.com/mm

ميانمار

www.viewsonic.com/pk

باكستان

www.viewsonic.com/nz

نيوزيلندا

www.viewsonic.com/sg

سنغافورة

www.viewsonic.com/ph

الفلبين

www.viewsonic.com/th

تايالند

www.viewsonic.com/tw

)) تايوان

جنوب
وموريشيوس

www.viewsonic.com/vn

فيتنام

/www.viewsonic.com/za

أفريقيا

األمريكتان
www.viewsonic.com/us

كندا

www.viewsonic.com/us الوليات املتحدة األمريكية
www.viewsonic.com/la

اميركا الالتينية
أوروبا

/www.viewsonic.com/fr

فرنسا

/www.viewsonic.com/eu

أوروبا

/www.viewsonic.com/kz

كازاخستان

/www.viewsonic.com/de

أملانيا

/www.viewsonic.com/es

اسبانيا

/www.viewsonic.com/ru

روسيا

/www.viewsonic.com/ua

أوكرانيا

/www.viewsonic.com/tr

تركيا

/www.viewsonic.com/uk

اململكة املتحدة

الضمان املحدود
ViewSonic® Smart White Board

ما يشمله الضمان:
تضمن شركة فيوسونيك خلو منتجاتها من عيوب املواد والتصنيع خالل فترة الضمان .إذا ثبت أن أحد املنتجات معيب من حيث املواد أو التصنيع
خالل فترة الضمان ،فإن شركة فيوسونيكً ،
وفقا الختيارها وحدها ،وسبل انتصاف وحيدة ،تقوم بإصالح أو استبدال املنتج بمنتج مماثل .قد
يشمل استبدال املنتج أو قطع الغيار قطع غيار أو مكونات ُمعاد تصنيعها أو تجديدها .ستتم تغطية وحدة اإلصالح أو االستبدال أو قطع الغيار
أو املكونات من خالل الرصيد املتبقي من الفترة املتبقية في الضمان املحدود األصلي للعميل ولن يتم تمديد فترة الضمان .ال تقدم فيوسونيك أي
ضمان ألي برنامج تابع لطرف ثالث سواء كان ّ
مضم ًنا مع املنتج أو مركبا بواسطة العميل ،أو تركيب أي قطع غيار أو مكونات أجهزة غير مصرح
بها (مثل مصابيح جهاز العرض( .يرجى الرجوع إلى قسم "ما يستثنى وما ال يشمله الضمان" )
من الشخص املحمي بموجب الضمان:
هذا الضمان صالح فقط للمشتري املستهلك األول.
ما يستثنى وما ال يشمله الضمان:
•أي منتج تم تشويه أو تعديل أو إزالة الرقم التسلسلي الخاص به.
•الضرر أو التدهور أو العطل الناتج عن :
» حادث أو سوء استخدام أو إهمال أو حريق أو مياه أو صاعقة أو غير ذلك من أعمال الطبيعة أو تعديل املنتج غير املصرح به أو عدم اتباع
التعليمات املرفقة مع املنتج.
»اإلصالح أو محاولة اإلصالح من قبل أي شخص غير مصرح له من جانب فيوسونيك.
»تلف أو فقدان أي برامج أو بيانات أو وسائط تخزين قابلة لإلزالة.
» البلي واالستعمال العاديين.
"إزالة أو تركيب املنتج.
•فقدان البرامج أو البيانات أثناء اإلصالح أو االستبدال.
•أي تلف للمنتج بسبب الشحن.
•أسباب خارجية تتعلق باملنتج ،مثل تذبذب التيار الكهربي أو انقطاعه.
•استخدام األدوات أو قطع الغيار التي ال تستوفي مواصفات فيوسونيك.
•تقصير املالك في إجراء صيانة دورية للمنتج كما هو مذكور في دليل املستخدم.
•أي سبب آخر ال عالقة له بعيب في املنتج.
ً
•الضرر الناجم عن الصور الثابتة (غير املتحركة) املعروضة لفترات طويلة من الزمن (يشار إليها أيضا باسم احتراق الصورة)
•البرامج  -أي برنامج تابع لطرف ثالث ّ
مضمن مع املنتج أو مركب بواسطة العميل.
•األجهزة  /امللحقات  /قطع الغيار  /املكونات  -تركيب أي أجهزة أو ملحقات أو قطع غيار أو مكونات غير مصرح بها (مثل مصابيح جهاز العرض)
•إتالف أو سوء استخدام أو طالء سطح الشاشة من خالل التنظيف غير املناسب كما هو موضح في دليل املستخدم الخاص باملنتج.
•رسوم خدمات اإلزالة والتركيب والتجهيز ،بما في ذلك تركيب املنتج على الحائط.
كيفية الحصول على الخدمات:
•للحصول على البيانات الخاصة بتلقي الخدمات املشمولة بالضمان ،اتصل بدعم عمالء فيوسونيك)يرجى الرجوع إلى صفحة "خدمات
العمالء "(ستحتاج إلى تقديم الرقم التسلسلي ملنتجك.

•للحصول على الخدمات املشمولة بالضمانُ ،
سيطلب منك تقديم( :أ) قسيمة املبيعات األصلية املؤرخة( ،ب) اسمك( ،ج) عنوانك( ،د) بيان
املشكلة( ،هـ) الرقم التسلسلي للمنتج.
ً
مسبقا ،في العبوة األصلية إلى مركز خدمات فيوسونيك املعتمد أو فيوسونيك.
• خذ أو اشحن املنتج ،الشحن املدفوع
•للحصول على معلومات إضافية أو اسم أقرب مركز خدمات فيوسونيك ،اتصل بشركة فيوسونيك.
تحديد الضمانات الضمنية:
ال توجد ضمانات ،صريحة أو ضمنية ،غير البيان الوارد هنا بما في ذلك الضمان الضمني الخاص بصالحية العرض في السوق /الرواج واملالءمة
لغرض معين.
استثناء األضرار:
تقتصر مسؤولية فيوسونيك على تكلفة إصالح أو استبدال املنتج .لن تكون شركة فيوسونيك مسؤولة عما يلي:
•األضرار التي تلحق باملمتلكات األخرى بسبب أي عيوب في املنتج ،أو األضرار الناتجة عن عدم املالئمة ،أو خسارة االنتفاع باملنتج ،أو ضياع الوقت،
أو خسارة األرباح ،أو ضياع فرص العمل ،أو فقدان السمعة التجارية ،أو التدخل في العالقات التجارية ،أو خسائر تجارية ألخرى  ،حتى لو تم
االخطار باحتمالية حدوث مثل هذه األضرار.
•أي أضرار أخرى سواء كانت عرضية أو تبعية أو غير ذلك.
•أي مطالبة ضد العميل من قبل أي طرف آخر.
•اإلصالح أو محاولة اإلصالح بواسطة أي شخص غير مصرح له من جانب فيوسونيك.
سريان قانون الدولة:
ً
ً
يمنحك هذا الضمان حقوقا قانونية محددة ،وقد يكون لك أيضا حقوق أخرى تختلف من دولة إلى أخرى .ال تسمح بعض الدول بفرض قيود على
الضمانات الضمنية و  /أو ال تسمح باستثناء األضرار العرضية أو التبعية ،لذلك قد ال تنطبق عليك القيود واالستثناءات املذكورة أعاله.
املبيعات خارج الوليات املتحدة وكندا:
للحصول على معلومات الضمان والخدمات على منتجات فيوسونيك املباعة خارج الواليات املتحدة األمريكية وكندا ،اتصل بشركة فيوسونيك أو
الوكيل املحلي لشركة فيوسونيك.
تخضع فترة الضمان لهذا املنتج في البر الصيني (باستثناء هونغ كونغ وماكاو وتايوان) لشروط وأحكام بطاقة ضمان الصيانة.
بالنسبة للمستخدمين في أوروبا وروسيا ،يمكن االطالع على التفاصيل الكاملة للضمان املقدم على الرابط التالي:
.”http://www.viewsonic.com/eu/ under “Support/Warranty Information
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