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 كم منتجات فيوسونيكختيار ل شكًرا  

 في .التكنولوجي واالبتكار والبساطةتجاوز توقعات العالم للتطور عازمة على  فيوسونيك فإن ،كمزود رائد عاملًيا للحلول املرئية 

الذي   فيوسونيك من أن منتج  واثقون ونحن  ،القدرة على إحداث تأثير إيجابي في العالم تمتلكنعتقد أن منتجاتنا  ،فيوسونيك

 .كمل وجهفي بالغرض على أاخترته سي

 

 فيوسونيك  على اختيار م نشكرك ،مرة أخرى 
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 احتياطات السالمة <

 .التالية قبل البدء في استخدام الجهازاحتياطات السالمة يرجى قراءة 

 .احتفظ بدليل املستخدم هذا في مكان آمن للرجوع إليه الحًقا •

 .اقرأ جميع التحذيرات واتبع جميع التعليمات •

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

 .قد تتعرض إلصابة خطيرة إذا ملستها .تحتوي هذه الشاشة على أجزاء عالية الجهد .بإزالة الغطاء الخلفي اال تقم أبًد  •

 .ستمرةلحرارة املذات ا تجنب تعريض الجهاز ألشعة الشمس املباشرة أو مصادر أخرى  •

أو املواقد أو األجهزة األخرى )بما في ذلك املكبرات( التي  فتحات التدفئةبالقرب من أي مصادر حرارة مثل املشعات أو  الجهاز ال تركب •

 .قد تزيد من درجة حرارة الجهاز إلى مستويات خطيرة

 . 119قسم "الصيانة" في الصفحة  ى الرجوع إلىيرج ،ملزيد من املعلومات .استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الهيكل الخارجي •

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

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

 .ال تضع أي أشياء ثقيلة على الجهاز أو كابالت التوصيل •

من  .فيوسونيك أوقف تشغيل الجهاز على الفور واتصل بوكيلك أو ،حالة وجود دخان أو ضوضاء غير طبيعية أو رائحة غريبةفي  •

 جهاز الالخطر االستمرار في استخدام 

 .خلفية لالستخدام العام في املكتب ليد الجهاز عبارة عن شاشة مزودة بإضاءة •

يحتوي القابس املستقطب على شفرتين واحدة أكبر من  .املؤرضأو  ذو األقطاب السالمة للقابس  التغلب على  شروطال تحاول  •

إذا كان  .الثالث من أجل سالمتك طرفوالالعريض  طرفيتم توفير ال .ةتأريض ثالث طرفو على شفرتين القابس املؤرض  يحتوي  .األخرى 

 .وال تحاول دفع القابس في املأخذ مهايئاحصل على  ،القابس غير مالئم للمأخذ

 .يرجى التأكد من عدم إزالة أطراف التأريض .األرض ي  الطرفال تقم بإزالة  ،عند التوصيل بمقبس كهربائي •

وعند النقطة التي يخرج فيها من  ،القابس مكان  خاصة عند ،أو الضغط عليه أن تطأ قدماكحماية سلك الطاقة من  •

    .تأكد من وجود مخرج الطاقة بالقرب من الجهاز بحيث يسهل الوصول إليه .الجهاز

 .امللحقات التي تحددها الشركة املصنعة/رفقاتاستخدم فقط امل •

  .االنقالب نتيجةاملعدات لتجنب اإلصابة /بحذر عند تحريك مجموعة العربة هااستخدم ،عند استخدام عربة •

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

 .أي إضاءة مباشرة اأيضً  تجنب  .الحرارة فقدان ال تضع أي ش يء على الجهاز يمنع  .ضع الجهاز في منطقة جيدة التهوية •
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مطلوبة عند تلف الوحدة بأي شكل من الصيانة ستكون  .املؤهلينالصيانة إلى موظفي  أعمال الصيانةإحالة جميع  •

 مثل: ،األشكال

 في حالة تلف سلك التيار أو القابس 

   الوحدة   داخلفي حالة انسكاب السوائل أو سقوط أشياء 

  إذا تعرضت الوحدة للرطوبة 

  سقطتإذا كانت الوحدة ال تعمل بشكل طبيعي أو  

 بوصة 11.875

 سم( 30.16)

 بوصة 4

 سم( 10)

 بوصة 4

 سم( 10)

 بوصة 4

 سم( 10)



5 

 املحتويات< 
 3 احتياطات السالمة 

 9      مقدمة

 9  الحزمةمحتويات 

 10  )يات املرئيةلكترونمعتمدة من جمعية معايير اال( على الحائطالتثبيت مواصفات مجموعة أدوات 

 11 املنتج  حول نظرة عامة 

 11 اللوحة الخلفية  |لوحة التحكم  | اللوحة األمامية

 13  املدخالت/املخرجات لوحة

 15   وحدة التحكم عن بعد 

 19  االشاراتاستخدام 

 19  )حديد وإلغاء تحديد كائن )النقرت

 19  )عرض خيارات القائمة )النقر بزر املاوس األيمن

 19 النقر املزدوج 

 20 كائن   نقل

 20 مسح الحبر الرقمي 

 20 ات العامة  عدادالسحب ألعلى لل 

 21 ت لتوصيال إجراء ا

 21 توصيل األجهزة الخارجية والتوصيل باللمس 

 الوضوح)  توصيل 
ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
 HDMI)   21وصلة

 VGA)   ) 21مصفوفة عرض الفيديوتوصيل  

 RS-232   22توصيل 

 23 يو إس بيو  الشبكات توصيالت

 24 مشغل الوسائط  توصيل

 25     فيليبس الرقمية/واجهة سوني  SPDIF توصيل

 26 الفيديو  خرج توصيل

               ViewBoard  27استخدام 

               ViewBoard   27إيقاف تشغيل /تشغيل

               28 التشغيل األولي   اتإعداد

vLauncher -  30 شاشة ترحيب قابلة للتخصيص               

 vLauncher               30 ائلرس

               31 التطبيقات 

               33 شريط األدوات 

 39 العرض تشغيل شاشة قائمة 

               40 ات العامة  عداداإل 

               41 ات اإلدخال إعداد

               42 األداة الذكية

 الوضوح) مصدر إدخال  -ات عداداإل 
ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
  ( (VGAمصفوفة عرض الفيديو و  (HDMIوصلة

               43 الصوت 

               44 شاشة ات الإعداد

               45 ات العرض  إعداد

 46 مرشح الضوء األزرق املنخفض وصحة العين 

 48 فقط(   (VGAالفيديو ]مصفوفة عرض ) -ات عدادضبط اإل 

 49   مدمجمشغل  -ات عداداإل 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark1
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark3
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark3
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark3
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark4
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark12
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark15
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark16
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark17
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark17
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark18
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark18
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 49 الالسلكي والشبكات  

 50 واي فاي 

 51 إيثرنت 

 52 السلكية  توصيلنقطة 

 55 الشبكة الظاهرية الخاصة  

 55  ةشاركامل

 57 )برنامج(سامبا 

 57 شاشةال

 58 خلفية ال

 60 الحماية 

 مخرج 
ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
 الوضوحوصلة

ُ
 HDMI)  61الوسائط وعالية

 62 الخيارات املفضلة

 63 مس لال

 63 اللغة 

 64 لوحة املفاتيح وطريقة اإلدخال 

               65 التاريخ والوقت  

 66 وضع التمهيد 

 67 بدء التشغيل وإيقاف التشغيل  

               68 شريط األدوات  إعداد

               69 مصدر اإلدخال 

               70 إعادة تسمية مصدر اإلدخال 

               71 املصدر 

               72  اتالتطبيق

 73       التطبيقات  

 75 النظام 

 76               إس بي يو نسخ إلى

               77 الشاشةمعّرف 

               78 األمن 

               81 تحديث النظام 

 82 نبذة عن الجهاز

 83  دمجةات املعدادالتطبيقات واإل 

 83 الرقمية املدمجة  البيضاء تطبيق السبورة

 ViewBoard 83  الخاصة بي 

 ViewBoard Cast  85 

Cast Sender و ويندوز  من األجهزة التي تعمل بنظام التشغيلMacbook وأجهزة Chrome 86   86 

Cast Sender  تشغيل  آي أو إس ى والهواتف والتابلت القائم على نظام  نظام  القائم على  )آيبادو  آيفون :)من األجهزة املحمولة

 رويد تشغيل اند

87 

 89 إرسال من جهاز محمول يدعم التعليق التوضيحي 

 89 مسجل الشاشة 

 90 التطبيقات االفتراضية األخرى 

vSweeper    90 

 91 قفل الشاشة 

 92 الكروم 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark81
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark82
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark83
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark85
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark85
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark85
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark93
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark96
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ُ
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ُ
 ُمتعددة

ٌ
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ٌ
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 119 الصيانة 

 119 احتياطات عامة 

 119 تنظيف الشاشة 
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 122 القيود الهندية على املواد الخطرة 

 122 التخلص من املنتج في نهاية عمر املنتج 

 123 معلومات حقوق النشر  

 124 خدمة العمالء  

 125 الضمان املحدود 

 128  يملكسيكالضمان املحدود ا
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 مقدمة <
 محتويات الحزمة

  

 الوضوحكابل  •
ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
  (م 3 )وصلة

        الطاقةكابل  •

        وحدة التحكم عن بعد  •

  AAAبطارية حجم 2عدد  •

 م( 5( يوإس بيكابل  •

        لوحة كاميرا الويب •

 قلم يعمل باللمس   2عدد  •

        دليل التشغيل السريع •

        RS-232 مهايئ •

 مشبك  5عدد  •

 برغي  8عدد    •

  

  

   

  الخاصة بك الحزمة داخلقد يختلف سلك الطاقة وكابالت الفيديو  :مالحظة  

  .باملوزع املحلي ملزيد من املعلومات االتصاليرجى  .حسب بلدك

 الشحن حسب املنطقة
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 يات املرئية( لكترونمواصفات مجموعة أدوات التركيب على الحائط )معتمدة من جمعية معايير ال

في حالة إرفاقه  .نقلةالتركيب املت كتيفةأو  الكتيفة املثبتة على الحائطعلى الحائط لتركيب  التثبيت: يرجى اتباع التعليمات الواردة في دليل مالحظة

 .بأقرب وكيل لك االتصاليرجى  ،بمواد بناء أخرى 

 

 

 الطراز 

جمعية معايير  مواصفات

 كميةال ج* د( )برغي قياس ي  )أ × ب( .يات املرئيةلكترونال

IFP5550-3-   554 مم 25م *  8 مم  200*  400 بوصة 

IFP6550-3-   65 4 مم 25م *  8 مم  400*  600 بوصة 

IFP7550-3-  75 4 مم 25م *  8 مم  400*  800 بوصة 

  IFP8650-3-  86  4 مم 25م *  8 مم  600*  800 بوصة 

  

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

  

 اللوحة الخلفية  -لوحة التحكم -اللوحة المامية 

 

  



11 

 البيان البند مسلسل

1.  
 

 ضوء مؤشر الطاقة

2.  
 

 جهاز استقبال التحكم عن بعد

3.  

 

 تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز 

 انقر للدخول إلى وضع توفير الطاقة

 االستعداد على األقل للدخول في وضع  )2اضغط مع االستمرار ملدة ثانيتين )

4.  
 

 االنتقال إلى الشاشة الرئيسية

5.  
 

 العودة إلى الشاشة السابقة 

6.  
 

 ات عدادالدخول إلى قائمة اإل 

7.  
 

 خفض مستوى الصوت 

8.  
 

 رفع مستوى الصوت 

9.  
 

  منفذ .3.0 يوإس بي
ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
يوإس بي ذكي ألجهزة الكمبيوتر الشخصية ووصلة

 واندرويد. الوضوح ومصفوفة عرض الفيديو 

10.  
 

  منفذ .2.0 يوإس بي
ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
يوإس بي ذكي ألجهزة الكمبيوتر الشخصية ووصلة

 واندرويد. الوضوح ومصفوفة عرض الفيديو 

 ر صوتمكب   .11
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 لوحة املدخالت/ املخرجات   

 
 :لحوظةم

 الو  تأريض شاشة اللمسيتم  •
ٌ
 الوضوحالوصلة

ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
أي   ؛حسب اللون  VGAمصفوفة عرض الفيديو  و  HDMIبينية

 الوسائط  مع 1شاشة ملس  يجب استخدام
ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
 الوضوحوصلة

ُ
 1/2 وعالية

  .2.0فقط سرعات نقل ملف  يوإس بي منافذتدعم ، مع نظام اندرويد •

  

 الجانب األيمن السفلي
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 البيان املنفذ مسلسل

  مخرج  .1
ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
الوسائط  وصلة

 الوضوح
ُ
 وعالية

  مدخلباألجهزة مع وظيفة  توصيلال
ٌ
 بينية

ٌ
 الوضوحوصلة

ُ
 الوسائط وعالية

ُ
دعم ي .ُمتعددة

 هرتز  60كي عند  4و بيكسل 1080

مثل األقراص الصلبة ولوحة املفاتيح واملاوس وما إلى ذلك. يتم  يوإس بي توصيل أجهزة 3.0 يوإس بي  .2

 .اندرويد التبديل تلقائًيا بين الكمبيوتر الشخص ي وأجهزة

   .إشارة اللمس إلى جهاز كمبيوتر خارجي خرج • 1اللمس شاشة   .3

  مدخل دمجإشارة الشبكة إلى جهاز كمبيوتر خارجي عندما يكون لدى املشغل امل  خرج •

    .الشبكة املحلية منفذ

يمكن تشغيل صوت جهاز الكمبيوتر  ،جهاز كمبيوتر خارجي(ببعد التوصيل ) •

ويمكن التحكم في صوت جهاز الكمبيوتر الخارجي  ،ViewBoardالخارجي من خالل 

   .ViewBoardعن طريق زر الصوت في 

 يمكن استخدام الجهاز املتصل بمنفذ ،جهاز كمبيوتر خارجي(ببعد التوصيل ) • •

 بواسطة جهاز كمبيوتر خارجيم 3.0 يوإس بي
ً
   .باشرة

 الوسائط مدخل   .4
ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
وصلة

 الوضوح
ُ
 1/2 وعالية

 الوسائط  بجهاز الكمبيوتر بمخرج توصيلال ؛مدخالت عالية الوضوح
ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
وصلة

 الوضوح
ُ
 .أو جهاز فيديو آخر االستقبالأو جهاز  وعالية

 الوسائط  مدخل  .5
ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
وصلة

 
ُ
 3  الوضوحوعالية

 الرجوع الى اليرجى  (
ٌ
 الوضوحالوصلة

ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 (1/2 بينية

 1يرجى الرجوع الى شاشة اللمس  2اللمس شاشة   .6

 .اختيارية واي فاي فتحة إلضافة وحدة الواي فاي  فتحة وحدة  .7

 .فيديو كمبيوتر خارجي  مدخل (VGAمصفوفة عرض الفيديو ]  .8

 .صوت الكمبيوتر الخارجي مدخل مدخل الصوت   .9

10.  SPDIF  فيليبس /واجهة سوني

 الرقمية

 .صوت متعدد القنوات عبر اإلشارات الضوئية

11.  RS-232 واجهة تسلسلية؛ تستخدم للنقل املتبادل للبيانات بين األجهزة. 

 .الصوت إلى مكبر صوت خارجي خرج الصوتخرج   .12

 )اندرويدام م لنظ 100/م 10؛جيجا للكمبيوتر الشخص ي  1/ م 100/ م RJ45   (10 معيار الشبكة املحلية  .13

 .نترنتاال  توصيلواجهة 

  الكمبيوتر الذي يعتمد على املخدمو  دمجاملللمشغل مالحظة: ُيستخدم منفذ الشبكة 

 .الشخص ي 

فولت تيار   5) إلخ ،مثل األقراص الصلبة ولوحة املفاتيح واملاوس يوإس بي توصيل أجهزة 2.0 يوإس بي  .14

 أمبير( 0.5/مباشر

 إيقاف التشغيل = "O" ،التشغيل = "I" إيقاف تشغيل مصدر التيار املتردد/تشغيل مفتاح التيار املتردد  .15

 مدخالت طاقة التيار املتردد مدخل تيار متردد  .16
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 وحدة التحكم عن بعد   
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 البيان العنصر مسلسل

 ايقاف/تشغيل زر تشغيل/ ايقاف   .1

 إلغاء كتم الصوت/كتم إلغاء كتم الصوت/كتم زر   .2

 وضع السكون  السكون   .3

 مصدر اإلدخال الحالي  معلومات  عرض ؛اندرويد للمصادر غير عرض ال  .4

 شاشة فارغة بالنكوضع   .5

 تجميد الشاشة الشاشة ديتجم  .6

7.  
 

 أزرار إدخال رقمية

8.  ALT + TAB 

-/- 

 Alt + Tab الكمبيوتر الذي يعتمد على املخدمشريط مساحة 

9.  ALT + F4 

 

 نافذة البرنامج  اغالق ،الكمبيوتر الذي يعتمد على املخدم

 اختيار مصدر اإلدخال مدخل   .10

11.  ASPECT اتالعودة إلى الواجهة الرئيسية لنظام الفتح 

 ،للمصادر األخرى   ؛الدخول  اتإعداد ،اندرويد بالنسبة لنظام قائمةال  .12

 ات قائمة اللمس إعدادإلى  الدخول 

13.  Red/ALT الشاشة تصوير 

14.  Green/TAB  زر [Tab]  للكمبيوتر الشخص ي 

15.  Yellow/DESKTOP التبديل إلى سطح مكتب الكمبيوتر 

16.  BLUE/   زر [Backspace] الكمبيوتر 

17.  START/D.MENU  زر [Windows]  للكمبيوتر الشخص ي 

18.  
/D.TITLE 

 زر ]قائمة[ الكمبيوتر

19.  
/ D.USB  

 عدادكتابة برنامج اإل 

20.  EPG/BACK زر العودة 

21.  
 

 ألعلى وألسفل ولليسار ولليمين  االنتقال

22.  ENTER الحالة/تأكيد االختيار 

23.  ESC/EXIT/D.SETUP  الحوار  خاناتزر اختصار للخروج من 

24.  CH. +/PGUP/CH.- / 

PGDN 

CH +: PC الصفحة السابقة 

CH-: PC الصفحة التالية 

25.  VOL +/VOL- خفض الصوت/زيادة 

26.  FAV/SPACE [ زر الكمبيوتر]املسافة 

27.  F1-F12 دمج زر مهام الكمبيوتر املF1 - F12 

  

  .غير متوفرة جميع مفاتيح الوظائف املتعلقة بالكمبيوتر بدون فتحة كمبيوتر :الحظةم
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 :وحدة التحكم عن بعد  يتعين القيام بالتالي دخال بطارياتل 

 وحدة التحكم عن بعد  قم بإزالة الغطاء املوجود خلف   -1

 .البطارية أقطابمع التأكد من تطابق الرمز "+" املوجود على البطارية مع "+" املوجود على  ،"AAA" حجم  أدخل بطاريتين  -2

 قفل  لسان ال تشكيلو وحدة التحكم عن بعد  استبدل الغطاء عن طريق محاذاته مع الفتحة املوجودة على جهاز   -3

 

 
 

 .غير متطابق نوعبخطر االنفجار إذا تم استبدال بطاريات قد تتعرض ل    :تحذير

 

 :ملحوظة

 .يوص ى بعدم خلط أنواع البطاريات ▪

الحكومة املحلية للحصول على مزيد من املعلومات حول  تواصل مع  .بطريقة صديقة للبيئةتخلص دائًما من البطاريات القديمة  ▪

 .كيفية التخلص من البطاريات بأمان 
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  نطاق جهاز استقبال وحدة التحكم عن بعد 

تأكد من عدم  .اليسار واليمينناحية  درجة  30 ،أمتار 8فعال من  تتمتع وحدة التحكم عن بعد بنطاق .نطاق جهاز التحكم عن بعد هنا مبين هنا

 .إشارة جهاز التحكم عن بعد إلى جهاز االستقبال وصول وجود أي ش يء يعيق 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة  30      درجة  30
 

 متر  8
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  استخدام اليماءات 

باستخدام اإليماءات على  .باستخدام أوامر محددة مسبًقا دون استخدام لوحة املفاتيح أو املاوستسمح إيماءات اللمس للمستخدم 

ViewBoard، الكثير والكثيرو  ،ومسح الحبر الرقمي  ،دخول ات الإعدادو  ،وتغيير موقع الكائن ،إلغاء تحديد الكائنات/يمكن للمستخدم تحديد. 

 )تحديد وإلغاء تحديد كائن )النقر

  

 عادية يشبه هذا نقرة واحدة .إلغاء تحديد الخيارات أو الكائنات/ثم حرره لتحديد ViewBoardاضغط على 

 .بزر الفأرة األيسر

 

 

 

 (خيارات قائمة العرض )النقر بزر املاوس األيمن

 بزر املاوس األيمن عادية يشبه هذا نقرة واحدة .ViewBoardمع االستمرار على بأصبعك اضغط 

 

 

 

 

 

 

 النقر املزدوج

ملاوس عادية بزر ايشبه هذا نقرة مزدوجة  .ViewBoardعلى  املكان اضغط بسرعة وحرر مرتين في نفس 

  .األيسر
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 كائن نقل

 كان واسحبه ببطء بإصبعك إلى امل ViewBoardاضغط مع االستمرار على الكائن املوجود على 

 .الذي تريده

 

 

 

 

 

 الحبر الرقميمحو 

وحرك يدك عبر املنطقة  ViewBoardاستخدم يدك املسطحة أو راحة يدك أو قبضة يدك على 

 .التي ترغب في مسحها

 

 

 

 

 ات العامةعداداسحب ألعلى للحصول على ال 

 يرجى الرجوع إلى ،ملعرفة املزيد .ات العامةعدادلتشغيل اإل  ViewBoardاسحب ألعلى من أسفل 

 .37الصفحة 
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 تتوصيال الإجراء <  

 توصيل األجهزة الخارجية والتوصيل باللمس 

 

 

 

 :يمكن توصيل جهازك )أجهزتك( الخارجية بأي من التكوينات التالية

 

 الوضوح)  توصيل
ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
 ( HDMIوصلة

  للتوصيل عبر
ٌ
 بينية

ٌ
 الوضوحوصلة

ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 :ُمتعددة

 كابل قم بتوصيل  -1
ٌ
 بينية

ٌ
 الوضوحوصلة

ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 الو  مدخل  من جهازك الخارجي بمنفذ ُمتعددة

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
 وصلة

ُ
سائط وعالية

 .ViewBoardالوضوح الخاصة ب

 .ViewBoard في TOUCH 1 بالجهاز الخارجي من منفذ يوإس بيكابل قم بتوصيل  -2

 

 (VGAمصفوفة عرض الفيديو ] توصيل

 :(VGAمصفوفة عرض الفيديو ] للتوصيل عبر

 .ViewBoardفي  مصفوفة عرض الفيديو من جهازك الخارجي بمنفذ مصفوفة عرض الفيديوكابل قم بتوصيل  -1

 .ViewBoard في TOUCH 2 بالجهاز الخارجي من منفذ يوإس بيكابل قم بتوصيل  -2

  

 شاشة ملس 

 

 

 مصفوفة عرض الفيديو 
 

 أو

 

 

 

 شاشة ملس 

 
 
ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
مدخل وصلة

 الوضوح
ُ
 الوسائط وعالية

 

 حاسوب

 

 كابل يو اس بي

 

 

 مصفوفة عرض الفيديو  كابل

 

 

 

 كابل يو اس بي

 
 الوسائط   كابل

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
وصلة

 الوضوح
ُ
 وعالية
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 RS-232توصيل  

 
 

يمكن التحكم في بعض الوظائف عن ُبعد بواسطة  ،لتوصيل شاشتك بجهاز كمبيوتر خارجي RS-232 منفذ تسلسليكابل عند استخدام 

 .واملزيد ،والسطوع ،املدخالتوتحديد  ،وتعديل مستوى الصوت ،إيقاف التشغيل/بما في ذلك تشغيل ،الكمبيوتر

  

 كابل منفذ تسلسلي 

 حاسوب
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 بيالتوصيالت الشبكية وتوصيل يو اس  

 .ViewBoardاملختلفة واألجهزة الطرفية األخرى ب يوإس بي من السهل توصيل أجهزة ،أي جهاز كمبيوتركما هو الحال في 

 

 يوإس بي جهزة الطرفية الخاصة ب األ 

 يوإس بي بمنفذ يوإس بي جهازكابل قم بتوصيل 

. 

 
 جهاز يو اس بي -كابل يو اس بي

 الشبكات واملودمكابالت 

 .الشبكة املحلية الشبكة بمنفذكابل قم بتوصيل 

 
 

 

 

  

 يوإس بيكابل 

 االنترنت

 كابل الشبكة

 الشبكة املحلية
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 :بمشغل وسائط توصيلال 

 
  

 للتوصيل بمشغل وسائط:

 

 كابل قم بتوصيل  -1
ٌ
 بينية

ٌ
 الوضوح وصلة

ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 الوضوح بمنافذُمتعددة

ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
 ViewBoard في  وصلة

 .والجهاز الطرفي

 .ثم قم بتشغيل مفتاح إمداد الطاقة ،ViewBoard قم بتوصيل سلك الطاقة في -2

 .لتشغيل الشاشة ViewBoard فيالطاقة املوجود على الجانب األيمن  اضغط على زر  -3

 ال" إدخال في جهاز التحكم عن بعد وانتقل إلى مصدر INPUT اضغط على الزر  -4
ٌ
 الوضوحالوصلة

ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 .بينية

  

 
ٌ
 بينية

ٌ
مدخل وصلة

 الوسائط 
ُ
 ُمتعددة

ُ
وعالية

 الوضوح

 دي في دي

 الوضوح
ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
 كابل وصلة
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 فيليبس الرقمية/توصيل واجهة سوني 

 

 
  

 :للتوصيل بنظام صوت خارجي

 .باملوصل البصري لنظام الصوت الخاص بكفيليبس الرقمية /واجهة سوني بصري من منفذكابل قم بتوصيل  -1

 .اللوحة الخلفيةفي وتشغيل مفتاح إمداد الطاقة  ،ViewBoardقم بتوصيل سلك الطاقة الخاص ب -2

 .لتشغيل الشاشة ViewBoardاضغط على زر الطاقة على الجانب األيمن من  -3

  

 واجهة سوني/فيليبس الرقمية

 كابل رقمي 

 جهاز ستريو/-مضخم الطاقة
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 توصيل خرج الفيديو 

 
  

 :الفيديو عبر جهاز عرض لتوصيل خرج

 الوضوحكابل قم بتوصيل  -1
ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
 الوضوح بمنفذ وصلة

ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
 ،جهاز العرضفي  وصلة

 الوضوح والطرف اآلخر بمنفذ
ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
 .ViewBoardخرجب وصلة

 .ثم قم بتشغيل مفتاح إمداد الطاقة ،ViewBoard قم بتوصيل سلك الطاقة في -2

 .لتشغيل الشاشة ViewBoardاملوجود على الجانب األيمن من     الطاقة اضغط على زر  -3

  

   مخرج 
ُ
 الوسائط وعالية

ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
وصلة

 الوضوح 

  مخرج 
ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
وصلة

 الوضوح الوسائط 
ُ
 وعالية

 بروجيكتور 
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 الخاص بك ViewBoardاستخدام  < 

 ViewBoardإيقاف /تشغيل

 ."وأن مفتاح الطاقة في وضع "تشغيل ،وتوصيله بمأخذ الطاقة ،تأكد من توصيل سلك الطاقة -1

 
 

 .ViewBoardلتشغيل   اضغط على زر الطاقة .-2

  اضغط مع االستمرار على زر الطاقة ،ViewBoardإليقاف تشغيل  -3

  

يوجد مدخل ومفتاح طاقة التيار املتردد أسفل 

 .الوحدة
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 ىالتشغيل األول اتإعداد

 ى األول عدادسيتم تشغيل معالج اإل  ،ألول مرة ViewBoard عند تشغيل

 :لغتك اختر  -1

  

  

 :بك ةالخاص الشبكة املحلية توصيلوالتحقق من  عداداإل  -2
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 . حدد منطقتك الزمنية لتعيين التاريخ والوقت:3 

 
 . حدد وضع النظام املفضل لديك: 4
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vLauncher - شاشة ترحيب قابلة للتخصيص 

 
 

 vLauncherرسائل 

 والترجمة من خالل النقر عليها. vLauncherيمكن تخصيص كل من عنوان 
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 يمكن تعيين كلمة مرور بالنقر فوق تعيين كلمة املرور. ،بالضافة إلى ذلك 

 
 التطبيقات

 .لعرض جميع التطبيقات اضغط على السهم ألسفل .جميع التطبيقات املثبتة على شاشة الترحيب اكتشافيمكن 
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 .انقر فوق السهم ألعلى ،اتالتطبيق ايقونة درجإلخفاء  

 
 

 .واسحب الرمز ألعلى ،انقر مع االستمرار ،إلضافة اختصار إلى تطبيق

 

 
 

 .واسحب الرمز ألسفل ،انقر مع االستمرار ،إلزالة اختصار للتطبيق
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 شريط األدوات 

 مما يمكن سهولة الوصول إلى أدواتك. ViewBoardتوجد رموز تشغيل شريط األدوات في جانب مشغل 

 
 :أداة لتشغيل

 .اضغط على أيقونة مشغل شريط األدوات -1

 اضغط على أيقونة األداة املطلوبة -2

  

 
 ؛شريط األدوات االفتراض ي متاًحا لجميع مصادر اإلدخال إعداد: يجب أن يكون مالحظة

( متاح لجميع 1شريط األدوات لضبط الخيارات: ) إعداد <وضع املفضل ال <اتعداديمكن للمستخدمين االنتقال إلى: اإل  ،ومع ذلك

  .( تعطيل شريط األدوات2) ،مصادر اإلدخال
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 يقونة األ 
 البيان

 
 عودة

 .إلى شاشة التشغيل السابقة الرجوع

 .دمجمالحظة: فقط ملصدر املشغل امل

 
 .دمجالشاشة الرئيسية للمشغل املالرجوع إلى 

 الصفحة الرئيسية
 

 
 .املستخدمة حالًيا املدمجةعرض جميع التطبيقات  الوضع الحالي 

  

 .عرض جميع التطبيقات املثبتة 

 تطبيقال
 

 
 .myViewBoardتشغيل برنامج 

myViewBoard 
 

 
 .تسجيل وعرض وحفظ املحتوى الذي يظهر على الشاشة

   تسجيالتي
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 البيان يقونة األ 

 

 
 رسم

ملسح والحفظ.اخيارات القلم وقلم التمييز و  استخدام 

 
 قلم 

أي مصدر إدخال بالحبر األسود أو األبيض أو األصفر أو البرتقالي أو األحمر أو الوردي أو  حول تداخلتعليق وضع 

 .األزرقاألخضر أو 

 .نقاط 10القلم االفتراض ي الكتابة حتى  إعدادمالحظة: يدعم 

 قلم تمييز

 .األزرقز بالحبر األصفر أو الرمادي أو الذهبي أو البرتقالي أو األحمر أو الوردي أو األخضر أو ابر اضع عالمة و 

 .نقاط  10قلم التمييز االفتراض ي وضع العالمات حتى  إعدادمالحظة: يدعم 

 ممحاة

 .إزالة الحبر الرقمي على الشاشة بشكل انتقائي

 تراجع 

 .اإلجراء السابق التراجع عن

 إعادة

 .إعادة اإلجراء السابق

 مسح

 .سح كل الحبر الرقمي على الشاشةم

 حفظ 

 .احفظ صورة الشاشة وأي تعليقات توضيحية

 خروج

 .أغلق أداة الرسم

  

  

  

  

 القلم             قلم التمييز            ممحاة           تراجع 

 عادة إ                مسح               حفظ                  خروج
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 البيان األيقونة 

 
 املزيد  

 

 

 

 

 

 

 .ViewBoardعرض املزيد من التطبيقات داخل شريط أدوات 

- 

 مكبر الحجم          مصباح          ساعة توقيت          مؤقت             اخفاء/ اظهار          لقطة الشاشة

 

 املكبر

 إلى وضع الشاشة الكاملة والخروج.ثم يمكنك التكبير والتصغير والعودة  ؛تحويل املحتوى املعروض حالًيا إلى صورة ثابتة

 
 التكبير                       التصغير        العودة إلى وضع الشاشة الكاملة            الخروج

 

   مصباح

لضبط حجم الضوء ومؤثرات  مزج  عدادتسليط الضوء على تسليط الضوء على منطقة محتوى التركيز. اضغط على أيقونة اإل 

 ألفا.

 

  ساعة توقيت 

 إلى بدء تشغيل ساعة التوقف. Startسيؤدي النقر على 

 
 يمكن إيقاف ساعة التوقف مؤقًتا أو استئنافها أو تقسيمها أو إعادة ضبطها. ،في أي وقت



36 

 
 ثم انقر فوق تشغيل  ،إنذار اختياري. املس واسحب لضبط القيم الرقمية إعداداستخدام العد التنازلي مع 

. 

 يمكن إيقاف مؤقت العد التنازلي مؤقًتا أو استئنافه أو إعادة تعيينه. ،في أي وقت

 
 

  إظهار /إخفاء

 .إخفاء أو إظهار رموز شريط األدوات

  

 

 الشاشة لقطة تصوير 

 .أخذ لقطة شاشة للشاشة الحالية

 
 ات عداداإل 

 .ات العامةعدادإلى اإل  الدخول 
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 تشغيل شاشة العرض قائمة  

 .تشغيل شاشة العرض خالل قائمةات اإلدخال واألدوات من إعدادات العامة و عدادول إلى اإل دخقم بال

 
 

 

 :تشغيل شاشة العرض خياران لفتح قائمة ViewBoard يوجد في

 1الخيار 

 .vLauncher اضغط مع االستمرار في أي مكان في خلفية
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 2الخيار 

 .في جهاز التحكم عن ُبعد INPUT اضغط على زر 

 
 ات عامة إعداد 
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 :Flicker Free تعطيل/فعيللضبط الضاءة الخلفية وت

)إذا لزم األمر( لعرض   General تشغيل  واملس vLauncher في جهاز التحكم عن بعد أو اضغط لفترة طويلة على خلفية INPUT اضغط على  -1

 .ات العامةعدادقائمة اإل 

 لضبط قيمة اإلضاءة الخلفية -2
ً
 .تعطيل الوظيفة/ فعيلأو املس تشغيل أو إيقاف لت/و ،اسحب منزلق السطوع مباشرة

 .خارج القائمة للخروج كان خالي أو املس م ،في جهاز التحكم عن ُبعد EPG/BACK اضغط على -3

 

 
  

 :لضبط مستوى الصوت

إذا لزم األمر( لعرض  ) General تشغيل  واملس vLauncher في جهاز التحكم عن بعد أو اضغط لفترة طويلة على خلفية INPUT اضغط على -1

 .ات العامةعدادقائمة اإل 

 لضبط القيمة -2
ً
 .اسحب منزلق مستوى الصوت مباشرة

 .أو تعطيل وظيفة كتم الصوت فعيلفي جهاز التحكم عن بعد لت كتم الصوت   Mute اضغط على -3

 .أو املس منطقة فارغة خارج الوحدة للخروج ،في جهاز التحكم عن ُبعد EPG/BACK اضغط على -4
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 دخالات ال إعداد  

 
 :لتحديد مصدر الدخال

شريط  في   عدادأو اضغط على رمز اإل  ،في اللوحة األمامية  عدادواضغط على زر اإل  ،في جهاز التحكم عن بعد INPUT اضغط على -1

 .ات اإلدخالإعدادلعرض قائمة   األدوات

 . لتحديد مصدر اإلدخال الذي تريده  اضغط  -2

 .الذي يعتمد على املخدممالحظة: لن يتم عرض مصدر الكمبيوتر إال عند توصيل جهاز الكمبيوتر 

 .أو املس مصدر اإلدخال ،في قائمة التحكم عن بعد ENTER اضغط على -3

 .أو املس منطقة فارغة خارج القائمة للخروج ،في جهاز التحكم عن بعد EPG/BACK اضغط -4

 .بجوار مصدر اإلدخال املميز عداداملس رمز اإل  ،ات مصدر اإلدخالإعدادمالحظة: لضبط 
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 داة األ  

 : متوفرة فقط ملصدر املشغل املضمن.مالحظة

 
 .  :vLauncherلضافة أداة إلى شاشة ترحيب 

 عبر اللمس لتشغيل قائمة تشغيل الشاشة vLancherاضغط لفترة طويلة على خلفية  .1

 

 .األداةحدد  -2

 .املطلوبةبالضغط على االداة  املس مع االستمرار ا -3

 .vLauncher خلفية األداة فياسحب  -4
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 الوسائط  مصدر إدخال -ات عدادال  
ُ
 ُمتعددة

ٌ
 بينية

ٌ
 الوضوحوصلة

ُ
 (VGAمصفوفة عرض الفيديو ]و  وعالية

 .اتعدادقائمة اإل  لتشغيل Input Settings املجاور ملصدر اإلدخال في عدادفي جهاز التحكم عن ُبعد أو حدد رمز اإل  MENU اضغط على

 .ات: الصوت والشاشة والعرض والضبطعدادتتضمن اإل 

 ات الصوتإعداد

  

  

 .التحكم عن ُبعد وحدد قائمة الصوتفي جهاز  ▼اضغط على  -1

 لفي جهاز التحكم عن ُبعد أو املس خيار   اضغط على -2
ً
 .تحديده مباشرة

 عن طريق ملس كل قيمة وضبطها ،ذبذبات وااليقاع وال ،اضبط مستوى الصوت -3
ً
أو باستخدام وحدة التحكم عن بعد عن   ،والتوازن مباشرة

 .الخيارلضبط  ENTERطريق الضغط على مفتاح 

 .في جهاز التحكم عن ُبعد كتم الصوت  Mute علىأو اضغط  ،تعطيل كتم الصوت/فعيلمباشرة لت   املس شريط تمرير كتم الصوت -4

 .أو املس منطقة فارغة خارج القائمة للخروج ،في جهاز التحكم عن ُبعد EPG/BACK اضغط على -5
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 ات الشاشةإعداد 

 
  

  

 .قائمة الشاشةفي جهاز التحكم عن بعد وحدد  ▼ على اضغط -1

 لفي جهاز التحكم عن ُبعد أو املس خيار   اضغط على -2
ً
 .تحديده مباشرة

 .ENTER أو باستخدام وحدة التحكم عن بعد بالضغط على ،عن طريق ملس كل قيمة مباشرةخياراتك املفضلة اضبط  -3

 . رغة خارج القائمة للخروجأو املس منطقة فا ،في جهاز التحكم عن بعد EPG/BACKاضغط  -4

 

 :ملحوظة

 )حماية من الحتراق )التصاق الصورة •

 .االلتصاق ضد حمايةال قنيةتم تجهيز هذه الوحدة بت ،لتقليل إمكانية احتراق الشاشة

فسيقوم الجهاز بتنشيط شاشة التوقف ملنع تكون الصور املحترقة في  ،إذا كانت الشاشة تعرض صورة ثابتة لفترة معينة من الوقت تحددها

 .الصور الشبحية على الشاشة

 تقنية  تنتقل
ً

وقت حماية الصورة امللتصقة ببرمجة الوقت بين حركات الصورة  إعداديسمح لك  .على الشاشة حماية االلتصاق الصورة قليال

  .في دقائق
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 ات العرضإعداد

 
 

 . في جهاز التحكم عن ُبعد وحدد قائمة العرض ▼اضغط على  -1

    اضغط على -2
ً
 .في جهاز التحكم عن ُبعد أو املس خيار تحدده مباشرة

 عن طريق ملس كل قيمة وضبطها وضوحوال تدرج اللون اضبط السطوع والتباين و  -3
ً
أو باستخدام وحدة التحكم عن بعد بالضغط  ،مباشرة

 .لضبط الخيار ENTER على

 .اسحب منزلق الضوء األزرق مباشرة لضبط قيمة الضوء األزرق -4

 

 
 .أو املس منطقة فارغة خارج القائمة للخروج ،في جهاز التحكم عن ُبعد EPG/BACK اضغط على -5
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 مرشح الضوء األزرق وصحة العين  خفض

 .يحجب مرشح الضوء األزرق الضوء األزرق عالي الطاقة للحصول على تجربة مشاهدة أكثر راحة

  

 :كالتالي ات العرضإعداديجب أن تكون  ،لضوء األزرقخفض ال   TUV Rhein شهادةالستيفاء  معايير : مالحظة

        )50الوضع: قياس ي )السطوع والتباين  •

        مرشح :درجة حرارة اللون  •

        0فلتر الضوء األزرق:  •

 

 فترات راحةساب تحا

دقائق على األقل بعد ساعة  10ينصح بفواصل قصيرة ملدة  .يوص ى بأخذ فترات راحة دورية من العرض ،عند عرض الشاشات لفترات طويلة

 .( من املشاهدة املستمرة1واحدة )

 .عادة ما تكون فترات الراحة القصيرة واملتكررة أكثر فائدة من فترات الراحة األطول واألقل تكراًرا

 

 ) 20-20-20القاعدة التركيز ) نتيجة إجهاد

دقيقة على األقل وحدق في ش يء غير واضح )على  20عن الشاشة كل  ابعد النظر  ،لتقليل خطر إرهاق العين من خالل النظر باستمرار إلى الشاشة

 .ثانية على األقل 20قدًما( ملدة  20 على مسافة  األقل

 

 النظر إلى األجسام البعيدة

ثم  ،ثانية 15-10ملدة  العينين  يمكن للمستخدمين تقليل إجهاد العين والجفاف من خالل التركيز على األشياء البعيدة عن ،أثناء أخذ فترات راحة

على   عمل اليقلل هذا التمرين من خطر قدرة تركيز عينيك على "اإلغالق" بعد  .مرات 10كرر ذلك حتى  .ثانية 15-10ى ش يء قريب ملدة التحديق ف

 .طويلة الكمبيوتر لفترات

 

 تمارين العين والرقبة

 تمارين العين

 .كرر عدة مرات حسب الحاجة .عينيك ببطء إلى اليسار واليمين وأعلى وأسفلحرك   .يمكن أن تساعد تمارين العين في تقليل إجهاد العين 
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 تمارين للعيون 

 
حرك العينين للنظر إلى األشياء في االتجاه  -3

كرر  .االتجاه السفلي األيمنالعلوي األيمن ثم 

ذلك في االتجاهين العلوي االعلى األيسر 

 .والسفلي األيسر

حرك العينين لليمين واليسار ببطء للنظر  -2

 .إلى األشياء على الجانبين 

 

 .حافظ على الجسم والرأس مستقيمين  -1

ّك العينين كي ترى السقف، ثم اخفضها 
حر 

 .لتنظر إلى األرضية

 

 الرقبةمارين ت

  ،لى جانبيكينزالن إا مقم بإرخاء ذراعيك ودعه  .يمكن أن تساعد تمارين الرقبة أيًضا على تقليل إجهاد العين
ً

 حرك و  ،الرقبة ملد   وانحني لألمام قليال

 .حاجةحسب العدة مرات هذا التمرين كرر  .رأسك إلى اليمين وإلى اليسار
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 )فقط (VGAمصفوفة عرض الفيديو ](   اتعدادضبط ال 

 
 .في جهاز التحكم عن ُبعد وحدد قائمة الضبط ▼اضغط على  -1

   اضغط على -2
ً
 .في جهاز التحكم عن ُبعد أو املس خيار تحدده مباشرة

 .ENTER أو باستخدام وحدة التحكم عن بعد بالضغط على ،عن طريق ملس كل قيمة مباشرةخياراتك املفضلة اضبط  -3

 .أو املس منطقة فارغة خارج القائمة للخروج ،في جهاز التحكم عن بعد EPG/BACK اضغط -4
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 مدمجمشغل  - اتعدادال 

بجوار  عدادأو اضغط على أيقونة اإل في جهاز التحكم عن بعد  MENU اضغط على ،دمجفي مصدر إدخال املشغل امل  ViewBoard كون يعندما 

 .اتعدادللدخول إلى قائمة اإل  تشغيل شاشة العرض ات اإلدخال في قائمة إعدادمصدر اإلدخال في 

 

 السلكيةات والشبكات الشبك ال

وإنشاء نقطة الشبكة الظاهرية الخاصة و  بلوتوثاليثرنت و ال واي فاي وا  الواي فاي وإدارة إعدادالشبكة الحالية وقم ب توصيلتحقق من حالة 

 .السلكية توصيل

 
 

 :ملحوظة

        (اختياري ) LB-WIFI- 001 السلكية وبلوتوث عند تركيب توصيلونقطة  الواي فاي اتإعدادستظهر  ▪

 الواي فاي سيتم تعطيل .يثرنتتشغيل اال تلقائًيا عند  الواي فاي سيتم تعطيل .الواي فاي شغيلتلقائًيا عند ت ايثرنت سيتم تعطيل ▪

 .الالسلكية توصيلنقطة التشغيل عند 

 .السلكية توصيلنقطة تشغيل عند  نترنتباال  االتصالال يمكن للجهاز  ▪
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 الواي فاي

 وإدارة نقاط الوصول الالسلكية.  إعداد

 .Wi-Fiاضغط على زر التبديل لتشغيل أو إيقاف  •

 
 .ات املتقدمةعدادأو عرض اإل  ،أو تحديث قائمة الشبكات ،أو عرض الشبكات املحفوظة ،يمكنك: إضافة شبكة ،بمجرد التشغيل •

 
  

 .الشبكة أو إيقاف تشغيلها وعرض معلومات بطاقة الشبكة اشعاراتيمكنك تبديل تشغيل  ،ات املتقدمةعدادفي اإل  •
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 اليثرنت 

 )الوكيل(تعيين الشبكة املحلية وامللقم 

 لتوصيل/ قطع اتصال اإليثرنت انقر على القائمة املنسدلة.  •

 
لقم  إعدادضبط  ايمكنك أيضً  •

ُ
 ات الشبكة املحلية وامل

 
 ات املتقدمة" لعرض معلومات بطاقة الشبكة والتبديل بين الشبكات إلعادة االتصال التلقائي بالشبكة عدادانقر على "اإل  •
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 نقطة اتصال الشبكة الالسلكية 

 الخاص بي ومشاركته مع األجهزة األخرى  نترنتتعيين اتصال اال 

 انقر على زر "التبديل" لتشغيل أو إليقاف نقطة اتصال الشبكة الالسلكية •

 
 

 ات" لتعيين اسم الشبكة، والحماية، وكلمة املرورعدادانقر على زر "اإل  •
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 (VPNالشبكات الخاصة الفتراضية )

 وإدارة الشبكات الخاصة اإلفتراضية  إعداد

 
 إلنشاء ملف شبكة خاصة افتراضية:

 االفتراضية < اضافة شبكة افتراضية خاصةات< الشبكات السلكية والالسلكية< الشبكات الخاصة عدادانتقل إلى اإل  .1

 
 ادخل اسم الشبكة الخاصة االفتراضية  .2
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 حدد نوع الشبكة الخاصة االفتراضية  .3

 
( )بروتوكول  الربط بين النقطتين من PPPالربط بين النقطتين) من ين الخيارات لتمكين/ تعطيل تشفير بروتوكول  اختر .4

 بعرض الخيارات املتقدمة." ( ثم قم MPPEمايكروسوفت "
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 مشاركة امللفات

 خدمة سامبا 

 ViewBoard(. عند تمكين خدمة سامبا، يستطيع املستخدم تصفح نظام امللفات LANتوفر خدمة سامبا نقل امللفات عبر الشبكة املحلية )

 باستخدام جهاز الحاسوب أو الجوال.

 سامبا< امللفاتمشاركة < اتعدادال للدخول، انتقل إلى:  .1

 
 انقر على زر "التبديل" لتمكين خدمة سامبا، ثم قم بتعيين كلمة مرور إذا اقتض ى األمر ذلك.  .2

 
 وجهاز العميل على نفس الشبكة  ViewBoardتأكد من اتصال كل من نظام امللفات  .3

( الخاص بنظام امللفات  IP) نترنتباستخدام جهاز العميل. ادخل عنوان بروتوكول  اال  ViewBoardقم بالدخول على نظام امللفات  .4

ViewBoard  
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 ادخل اسم املستخدم وكلمة املرور، ثم انقر على "موافق" )عند الحاجة( .5

 
 متاحة.    ViewBoardستكون ملفات  ،عقب نجاح عملية الدخول  .6
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 الشاشة 

 (HDMIات  خلفية الشاشة، والسمات، وهوية شاشة العرض، والحماية، ومخرج اتش دي ام أي )إعدادات ضبط إعدادتعرض هذه النافذة 
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 خلفية الشاشة 

 يمكن للمستخدمين تغيير خلفية الشاشة الخاصة بهم إما  باستخدام الصور االفتراضية )سواًء كانت ثابتة أم متحركة( أو 
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 أو باستخدام الصور الخاصة بهم من خالل النقر على زر "صوري" وتحديد ملف الصورة
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 الحماية 

 وحقوق التأليف والنشر وفترات حماية الحرق، وتعيين كلمة مرور قفل الشاشة. HDCPانقر على زر "التبديل" لتشغيل/ ايقاف حماية 

 

 : تتيح حماية الحرق للمستخدم برمجة الوقت بين حركات الصور خالل الدقائق.مالحظة

 

 
 ثم ادخل كلمة املرور املرغوبة. لتعيين كلمة مرور قفل الشاشة انقر على زر "تعيين كلمة املرور" •
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 ( HDMIمخرج اتش دي ام أي )

 (HDMIات دقة مخرج اتش دي ام أي )إعدادضبط 
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فضلة عدادال 
ُ
 ات امل

 والبدء والغلق   ،ات اللمس، واللغة، ولوحة املفاتيح، وأجهزة اإلدخال، والوقت والتاريخ، والتمهيدإعدادتعرض هذه النافذة خيارات ضبط 
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 اللمس

 خاصية ويندوز إنكو  ات اللمس وانقر على زر "التنقل" لتشغيل/ إيقاف أصوات اللمسإعداداضبط 

 

 

 
 

 اللغة 

 اضبط واختار لغتك املفضلة من بين اللغات املتاحة 
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 لوحة املفاتيح وطريقة الدخال 

 قم بتمكين/ تعطيل لوحة املفاتيح االفتراضية و/ أو قم بتغيير طريقة االدخال 

 
 ات املتقدمة للوحة املفاتيحعدادات" لضبط اإل عدادانقر على زر "اإل  •
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 التاريخ والوقت

 تعيين وقت النظام وتنسيقه 

 
 

  الوصف العنصر 

 نترنتيعمل مزامنة تلقائية للتاريخ والوقت عبر اال  ViewBoardعند تمكين هذا الخيار، سيقوم نظام  الضبط التلقائي للتاريخ والوقت 

 لتحديد املنطقة الزمنية املناسبة  املنطقة الزمنية 

ساعة. ببساطة قم بالنفر   -24ساعة أو تنسيق   -12اختر من بين تنسيقي الوقت املتوفرين أما تنسيق   تنسيق  الوقت

 ساعة   24على زر "التبديل" لتشغيل/ ايقاف تنسيق  

 لتحديد تنسيق  عرض التاريخ من بين التنسيقات  املتاحة  تنسيق  التاريخ  
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 وضع التمهيد  

 إعادة تعيين كلمة املرور. /التمهيد املفضل وقم بتعييناضبط وضع 

 
 

 الوصف  العنصر 

دمجة بشكل طبيعي الوضع العادي
ُ
 سيتم تشغيل تطبيقات مشاركة الشاشة امل

دمجة الوضع اآلمن 
ُ
 سيتم ازالة تطبيقات مشاركة الشاشة امل

دمج
ُ
دمج سيقوم النظام بإعادة التشغيل  ايقاف نظام التشغيل امل

ُ
 تلقائيا، ولن يظهر نظام التشغيل امل

  ViewBoardات إعدادانقر على زر “التبديل”  لقفل/ فتح  ViewBoardات عدادكلمة مرور الوصول ل 

 ViewBoardات إعدادحدد وضع التمهيد وكلمة املرور للدخول على  كلمة املرور الحماية 

 "  Folder appاختر املدة الزمنية لحفظ ملفات التخزين املحلية في ملف " سياسة حماية امللفات املحلية 

 ات املصنع االفتراضيةإعدادإلى  ViewBoardاعد تعيين  ViewBoardات إعدادإعادة تعيين 
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 بدء التشغيل واليقاف 

ات مؤقت التذكير إعدادانرجي ستار، والشاشة السوداء عقب بدء التشغيل. و قم بتعيين إدخال بدء التشغيل، ووضع الستعداد، ووضع 

 بالعالق والجدول 
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 الوصف  العنصر 

فضلة إلدخال بدء التشغيل عدادلضبك اإل  ادخال بدء التشغيل
ُ
 ات امل

 ViewBoardلتحديد ماذا سيحدث عند الضغط على زر التشغيل اثناء عمل  وضع الستعداد

 يمكن هذا الوضع بدء الدخول التلقائي في وضع السكون عندما تكون الشاشة خاملة ملدة ساعة وضع انرجي ستار 

 لتشغيل األضواء في الخلفية عقب ا ViewBoardعند تمكين هذا الخيار سيطفئ  الشاشة السوداء عقب بدء التشغيل

جدول  ViewBoardعند تمكين هذا الخيار، سيوقف  تبديل وقت التذكير بالغالق 
ُ
 أي تذكير عقب وقت اإلغالق امل

 لوضع جدول بوقت التهيئة واإلغالق الجدول 

 

 ات شريط األدواتإعداد

 ات شريط األدوات الجانبي إعدادضبط 

 
 

 

 

  



69 

 مصادر الدخال 

 ات شريط األدوات الجانبي إعداداتها، باإلضافة إلى إعدادخيارات ضبط أسماء مصادر اإلدخال و تعرض هذه النافذة  
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 إعادة تسمية مصادر الدخال 

 قم بتعيين وسم لكل مصدر من مصادر اإلدخال حتى يسهل التعرف عليه عند عرضه
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 املصدر 

 ) CEC HDMIيات املستهلك  ) الكترونانقر على زر "التبديل" لليقاظ عن توصيل مصدر نشط، والبحث التلقائي عن اإلشارة، وخاصية التحكم في 

 عن ُبعد" وتحديد التبديل التلقائي ملنفذ اإلدخال   HDMI" خاصية تمكن للمستخدم التحكم في األجهزة املتصلة عبر منفذ  

 
 

  الوصف العنصر 

 إذا كانت الشاشة مغلقة ،HDMIعقب توصيل كابل  استعمل الشاشة تلقائيً  اليقاظ عند توصيل مصدر نشط

عن  اتلقائيً   ViewBoardعند تمكين هذا الخيار، في حالة عدم وجود إشارة في املصدر الحالي،  سيبحث  البحث التلقائي عن الشارة

 مصدر إدخال

 عقد توصيل كابل جديد  اسيتم تبديل اإلشارة األصلية تلقائيً  التبديل التلقائي ملنفذ الدخال

 يتم الكشف عن اشارةقم بتعيين املدة الزمنية إلغالق الجهاز إذا لم  توفير الطاقة

HDMI CEC  تمكين/ تعطيل وظائفHDMI CEC 
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 التطبيقات 

، ومحو البيانات، USBتمكن هذه النافذة  للمستخدم خيارات عرض معلومات التطبيقات، وفرض اإليقاف، ونقل التطبيقات على وحدة تخزين 

 ات االفتراضيةعدادومحو الذاكرة املؤقتة ومحو اإل 

 
 

 مالحظة:

حملة مسبًق عدادال يمكن الغاء تثبيت اإل  •
ُ
  اات امل

 USBال تدعم كافة البرامج خاصية على وحدة تخزين  •

 ات االفتراضيةعدادال تدعم كافة البرامج محو اإل  •
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 التطبيقات 

 تعرض هذه النافذة أي تطبيقات قيد التشغيل او مثبتة. انقر عليها لعرض املزيد من املعلومات التفصيلية والخيارات.

 
التشغيل،  يمكنك االطالع على مزيد من املعلومات عن التطبيق أو إيقافه أو اإلبالغ عنه.عند النقر على تطبيق قيد  •
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خزنة على وحدة تخزين  •
ُ
 " ستظهر قائمة كافة التطبيقات املثبتةUSBعند النقر على "كافة التطبيقات"، أو "التطبيقات امل

 
 

تعلقة به من املعلومات التفصيلية والخياراتبالنقر على أي تطبيق ستظهر املزيد  •
ُ
 امل
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 النظام 

 ات التخزين، واألمان، وتحديث النظام، وعرض معلومات حول الجهازإعداديمكن من خالله هذه النافذة عرض وضبط 
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 USBالنسخ على وحدة تخزين 

 خارجية USBات على وحدة تخزين عدادانسخ اإل 
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 معرف شاشة العرض 

 LANاو من منفذ الشبكة املحلية  RS-232قم بتعيين رقم على جهاز التحكم عن بعد للتحكم في شاشة العرض من مدخل منفذ 

 
 لتعيين او تغيير معرف شاشة العرض انقر على الزر "تغيير" ثم ادخل الرقم   •

 
 99إلى  1، ويكون نطاق املعرف من RS-232: معرف العرض ملستخدمي منفذ مالحظة
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  األمان

صادقة، وبيانات االعتماد املوثوقة ألجهزة التخزين، و 
ُ
 ير معروفةات تثبيت البرامج من مصادر غإعداداستعرض شهادات امل

 
 انقر لتثبيت شهادة مصادقة من وحدة التخزين إلضافة مزيد من شهادات املصادقة  •
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 .اعند تحديد خيار محو بيانات االعتماد سيتم محو كافة بيانات االعتماد التي تم تثبيتها يدويً  •

 

 
 ا: ال يمكن محو بيانات االعتماد التي تم تحميلها مسبًق مالحظة

 تحرير كافة شهادات بيانات االعتماد املوثوقة واملثبتة  و  على بيانات االعتماد املوثوقة، يمكنك عرضعند  النقر  •

 
 عند النقر على أي من بيانات االعتماد يتم عرض املزيد من املعلومات التفصيلية حولها •
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 اسفل أمان املصادر الغير معروفةيمكنك السماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة من خالل مربع التحديد  •

 

 
 

 : قد ال تتوافق التطبيقات من املصادر الغير معروفة مع الجهاز او قد ال تعمل بشكل صحيحمالحظة
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 تحديث النظام 

(. ما على املستخدم اال النقر ملرة واحدة، حتى OTA)  نترنتبالبحث التلقائي عن تحديثات البرامج حيثما يتوفر االتصال باال  ViewBoardسيقوم 

 الخاص به ViewBoardيتمكن من تحديث اصدار برنامج 

 
 

 الوصف  العنصر 

إصدار جديد. وفي حالة العثور على اصدار  عند غلق الشاشة، سيقوم النظام تلقائيا بالتحقق وجود  التحديث التلقائي 

 . عقب اكتمال التحديث، سيتم إغالق النظام  اجديد، سيقوم النظام بالتحديث تلقائيً 

 لتعيين وقت التحديث  الجدول 

   التحديث البرامج يدويً  التحديث اليدوي 
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 حول الجهاز

دمجة في الجهاز، 
ُ
شغل امل

ُ
 واملعلومات القانونية، ووسم )إشارة( الجهازيعرض معلومات امل

 
 يمكنك تحرير وسم الجهاز من خالل النقر على زر "تحرير"   •

 
 انقر على زر "املعلومات القانونية" للتحقق من التراخيص مفتوحة املصدر  •
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دمجة  في النظام عداد< التطبيقات وال 
ُ
 ات امل

دمج
ُ
 تطبيق وايت بورد الرقمي امل

  ViewBoard، ويمكن ايجاده في ملف ماي ViewBoardفي نظام  اشركة فيوسونك تطبيق وايت بورد الرقمي ُمدمًج توفر 

 myViewBoardملف 

 الشريط العائم

 

 حرك الشريط العائم 

 عدادقم بالتبديل بين األوضاع الحالية واألوضاع سابقة اإل 

 انسخ من الحافظة إلى اللوحة

 انقر لفتح مستعرض الويب  

 جديد  ViewBoardانش ئ ملف ماي  .1 انتقل إلى اللوحة السابقة 

 افتح امللف .2

 احفظ امللف  .3

 انتقل إلى اللوحة التالية

 اضف لوحات جديدة 

 شريط األدوات 

 
 أخذ لقطة للشاشة بالكامل 

 

التحريك لنقله إلى الجانب األيسر، أو حدد شريط األدوات واضغط عليه مطوال مع  زر تحريك شريط املهام

 األيمن، أو ألسفل الشاشة

 

 زر امللف 

 
 جديد  ViewBoardانش ئ ملف ماي  .1

 افتح امللف .2

 احفظ امللف  .3

 الحفظ كملف .4

 التصدير .5

 يلكتروناإلرسال بالبريد اال .6

 

 استيراد املصادر )صورة، مقطع فيديو، مقطع صوتي، إلخ(

 

 استخدم يدين لتكبير/ تصغير/ لوحة العمل  -حدد زر تحديد اللوحة

 

 يحدد الكائنات، والنصوص، والصور ملعالجتها بأداة أخرى  زر التحديد 

 

 أدوات الكتابة، وتغيير األلوان، والتباين، والُسمك، إلخ  زر القلم  

 

تستخدم املمحاة ملسح الكائنات أو لتنظيف 

 الصفحة 

 

 

 يستخدم إلنشاء األشكال وتحديد لونها وإدراج األسهم زر األشكال/ الخطوط
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 ألنشاء مربع نص ي   املربع النص ي 

 

 للتراجع عن الحدث السابق  زر التراجع 

 

 لتكرار الحدث السابق   زر التكرار

 

 لتحديد الصفحات، أو تصنيفها، أو حذفها   زر التبديل بين الصفحات 

 

 يعرض أو يخفي معلومات املضيف الحالي 

 

 قائمة إدارة خلفية الشاشة الخاصة ببرنامج وايت بورد
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 كاست  ViewBoardبرنامج 

استقبال شاشات أجهزة الحواسيب   ViewBoardكاست، وتطبيق االستقبال في كاست ريسيفر، لنظام  ViewBoardسيتيح تشغيل برنامج 

رسلة من برنامج في كاست سيندر )من انظمة تشغيل ويندوز أو ماك أو كروم( وشاشات جواالت )بنظام آي أو اس
ُ
اندرويد(  /املحمول امل

 رات.  املستخدمين والصور ومقاطع الفيديو والتوضيحات والكامي

 

 
 

 معلومات الشبكة 

كاست، أجهزة الحواسيب املحمولة والجواالت على نفس الشبكة الفرعية وعبر شبكة  ViewBoardيمكن توصيل كل من برنامج  •

 الشبكة الفرعية

 ستظهر األجهزة املتصلة في "قائمة األجهزة " على نفس الشبكة الفرعية. •

 ( املعروض على الشاشة.PINيحتاج املستخدمين أن يدخلوا رمز األمان )إذا لم يظهر الجهاز في "قائمة األجهزة "، س •

 

 :ات املنفذ التاليةإعدادكاست هو اتصال شبكة السلكية من نوع نظير لنظير، وبالتالي فيجب تعيين  ViewBoardإن برنامج  

 

 املنافذ

 8000، و8121، و25123، وTCP :56789بروتوكول  التحكم بالنقل  •

 25123و،48689(: UDPبروتوكول بيانات املستخدم ) •

 

 DNSاملنافذ وتفعيل خادم 

 8001املنفذ:  •

 DNS :h1.ee-share.comخادم  •
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 االرسال باستخدام تطبيق كاست سيندر من األجهزة التي تعمل بأنظمة التشغيل ويندوز، وماك بوك، وكروم

 
 ويندوز، أو كروم:توصيل األجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ماك أو 

 ViewBoardتأكد من أن جهازك متصل بنفس الشبكة املتصل بها نظام  .1

 لتنزيل التطبيق  ViewBoardادخل على الرابط املوضح على نظام  .2

 افتح التطبيق ثم انقر على ايقونة "توصيل" بجوار اسم الجهاز  .3

 
  ViewBoardوأدخل الرمز املعروض على  PIN: إذا لم يظهر الجهاز في قائمة "األجهزة"، انقر على التوصيل بإدخال رمز مالحظة
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وآيباد( وأجهزة الجوال/  الرسال باستخدام تطبيق كاست سيندر من أجهزة الجوال التي تعمل بنظام التشغيل أي أو إس )أجهزة آيفون 

 ام التشغيل أندرويد األجهزة اللوحية التي تعمل بنظ

 
 

 توصيل األجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس/ اندرويد

 ViewBoardتأكد من أن جهازك متصل بنفس الشبكة املتصل بها نظام  .1

لتحميل التطبيق مباشرة من الخادم أو لتحميله من متجر تطبيقات جوجل أو متجر  ViewBoardامسح رمز كيو آر املعروض على  .2

 تطبيقات آبل

 ViewBoardاملعروض على  PINإدخال  رمز  الالتصال. ويمكنك ايضً  PINافتح التطبيق وحدد اسم الجهاز الصحيح وادخل رمز  .3

 مباشرة لالتصال. 

 توصيل أجهزة آبل التي بها خاصية إير بالي

 ViewBoardتأكد من أن جهازك متصل بنفس الشبكة املتصل بها نظام  -1

 افتح برنامج اير بالي مباشرة ثم حدد اسم الجهاز الذي ستتصل به. -2

 سيتم انشاء "كلمة مرور أخرى "الير بالي" وستظهر على الشاشة، ادخلها لالتصال.  -3
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 االرسال من أجهزة الجوال التي تدعم التعليقات التوضيحية 

 
 

 

 الوصف  العنصر

 

 انقر إلخفاء أو عرض شريط األدوات التبديل

 

 انقر للعودة إلى الواجهة الرئيسية  الواجهة الرئيسية

 
 انقر للعودة إلى واجهة العمليات السابقة العودة

 
 امللفات الداخلية املحفوظة على الجوال انقر لعرض أو فتح  مجلد

 

 انقر ملشاركة الشاشة مشاركة الشاشة

 واألنظمة األحدث(  5.0)يدعم نظام اندرويد 

 

 انقر للتغيير إلى وضع اللمس اللمس

 

 انقر لعمل توضيحات ولتغيير لون الخط وُسمكه القلم 

 
 انقر ملسح كل ش يء على الشاشة املسح

 
 ViewBoardانقر الستخدام الكاميرا وارسال الصور إلى برنامج  الكاميرا
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 برنامج ُمسجل الشاشة 

 وهو برنامج ُيسجل أي ش يء ُيعرض على الشاشة في صيغة مقطع فيديو 

 
 

 لفتح تطبيق ُمسجل الشاشة اتبع الخطوات التالية:

 التطبيقاتحدد ايقونة برنامج ُمسجل الشاشة من درج  .1

 ات التسجيل املفضلة لديك، ثم انقر للتحديد إعدادواختر  انقر على ايقونة التسجيل   .2

 
 ( ثواٍن. بعدها على الفور سيبدأ تسجيل الشاشة3حدد "ابدأ اآلن" وسيبدأ العد التنازلي ملدة ثالث ) .3

 عقب ايقاف التسجيل، يمكنك عرض مقطع الفيديو، لحفظة أو الستيعاده. .4

  



90 

 خرى ت الفتراضية األ التطبيقا

 في اس ويبر 

 يستخدم هذا التطبيق ملسح البيانات الغير ضرورية وامللفات الغير مرغوب فيها

 الحتياجات املستخدم  اات املتقدمة وفًق عدادويمكن تخصيص اإل    
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 قفل الشاشة  

 قم بتعيين كلمة مرور قفل الشاشة ثم قم بتمكين قفل الشاشة.

 نس ى املستخدم كلمة املرور، يمكن أن يستخدم جهاز التحكم عن ُبعد : اذا مالحظة

 ات االفتراضية لكلمة املرورعدادالستعادة اإل  4-1-2-0ادخل 

 

 لتعيين كلمة مرور قفل الشاشة اتبع ما يلي:

 الشاشة في قائمة التطبيقات.ات الشخصية< كلمة مرور قفل الشاشة، أو انقر على ايقونة قفل عدادات< اإل عدادانتقل إلى: اإل  .1

 : اذا قمت بالنقر على ايقونة قفل الشاشة ولم يتم تعيين كلمة مرور، ستظهر الرسالة الفورية التالية: مالحظة

   

 
 ( أرقام، ثم اضغط على موافق 4حدد "تعيين كلمة مرور" وأدخل كلمة مرور جديدة مكونة من أربعة ) .2

 
 واآلن عند النقر على ايقونة قفل الشاشة، سيتم قفل الشاشة.  .3
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 متصفح كروميوم

  نترنتوهو مستعرض ويب لتصفح اال 

 
 دبليو بي اس أوفيس

 وهو برنامج إلنشاء وتحرير وعرض املستندات واملذكرات العروض التقديمية وجداول البيانات

 
 

 



93 

 املجلدات

 
 

 التخزينعرض محتويات جهاز  -1

 حدد جهاز التخزين املناسب 

 األيقونات  -2

 الوصف  العنصر

 
 انقر للخروج الخروج

 

 انقر لفرز امللفات  الفرز 

 

صغرة الصور املصغرة
ُ
 انقر لعرض امللفات في وضع الصور امل

 
 انقر لعرض امللفات في وضع القائمة  القائمة

 
 انقر لتحديد امللفات  تحديد

 
 انقر إلضافة ُمجلد  ُمجلداضافة 

 
 انقر لنسخ ملف   نسخ

 

 انقر للصق ملف   لصق

 
 انقر لقص ملف  قص

 
 انقر لحذف ملف   حذف

 
 انقر إلعادة تسمية ملف اعادة التسمية

 
 انقر لعرض املزيد من الوظائف  املزيد
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 .  قائمة نوع امللف3

 الوصف  العنصر 

 كل انواع امللفات  الكل 

 ملفات األوفيس  املستندات  

، شريط االدوات الجانبي، وزر اخذ لقطة جهاز التحكم ViewBoardالصور التي خزنها ملف ماي  املالحظات 

 عن ُبعد  

 ملفات الصور  الصور 

 ملفات مقاطع الصوت ومقاطع الفيديو الوسائط

 

 

 معلومات امللف  .4

 ودقتها وتاريخ إنشائها.معاينة الصورة وعرض اسم الصورة وحجمها 

 منطقة العرض الرئيسية  .5

 عرض امللفات ذات النوع املتشابه
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 برنامج ميرا كاست 

 ايتيح برنامج ميرا كاست مشاركة  الوسائط املتعددة وشاشات األجهزة املتصلة السلكيً 

 
 

رسل.OS: قد يكون هناك بعض مشكالت تتعلق بالتوافق يرجع ذلك إلى نظام تشغيل )مالحظة
ُ
 (.الجهاز امل
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 RS-232<  بروتوكول  
من  LFDبين شاشة العرض كبيرة الحجم  RS-232تعرض هذه الوثيقة مواصفات واجهة األجهزة وبروتوكوالت البرنامج التصال واجهة بروتوكول  

 . RS-232فيوسونك والحاسوب أو وحدات التحكم األخرى مع بروتوكول 

 يحتوي البروتوكول على ثالثة أقسام األوامر:

 تعيين وظيفة •

 لحصول على الوظيفة •

 وضع تمرير  التحكم عن بعد  •

 

 . RS-232تشير كلمة "الحاسوب" فيما يلي إلى كافة وحدات التحكم التي يمكنها ارسال أو استقبال أوامر بروتوكول : مالحظة

 

  الوصف

 . RS-232مواصفات كابل منفذ بروتوكول 

 من فيوسونك على الجانب الخلفي   LFDيوجد منفذ اتصال شاشة العرض كبيرة الحجم 

 مم( 3.5ذكر )أو موصل دائري قطره  DSUB 9-Pinنوع املوصل: موصل  .1

 استخدم كابل كروس )مودم فارغ( لالتصال .2

 معاني الرموز:  .3

رقم  

 الرمز

 مالحظات االشارة

 

  غير متصل 1

 وصل الكابل للعرض  تلقي البيانات  2

 افصل الكابل عن الشاشة نقل البيانات  3

  غير متصل 4

  اسناد أرض ي 5

  غير متصل 6

  متصلغير  7

  غير متصل 8

أمبير ملفتاح  2فولت/  5توفير طاقة تزيد عن  غير متصل 9

 * 0.3خارجي ُمحدد

  اسناد أرض ي اإلطار 

 مالحظات الشارة  العنصر

 افصل الكابل عن الشاشة نقل البيانات  تلميح 

 وصل الكابل للعرض  تلقي البيانات  حلقة 

  اسناد أرض ي جعبة
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 LANمواصفات منفذ )كارت( الشبكة السلكية 

 من فيوسونك على الجانب الخلفي   LFDيوجد منفذ اتصال شاشة العرض كبيرة الحجم 

   8P8C RJ45نوع املوصل:  .1

 معاني الرموز: .2

 

 مالحظات الشارة  رقم الرمز

 

1 TX+ افصل الكابل من شاشة العرض 

2 TX- افصل الكابل من شاشة العرض 

3 RX+  أوصل الكابل بشاشة العرض 

4 BI_D3+  1للحالةG 

5 BI_D3-  1للحالةG 

6 RX-  أوصل الكابل بشاشة العرض 

7 BI_D4+  1للحالةG 

8 BI_D4-  1للحالةG 

  اسناد أرض ي 
 

 RS232ات توصيل كابل إعداد

 بت في الثانية )ثابتة( 9600 تحديد سرعة اإلرسال بالبود −

 وحدات )ثابتة( 8 للبيانات وحدات البت  −

 ال يوجد )ثابت(  التثبت −

 وحدة واحدة )ثابت(  وحدات البت للتوقف  −
 

 LANات توصيل كابل الشبكة السلكية إعداد

 ايثرنت النوع −

 TCP/IP البروتوكول  −

 )ثابت(  5000 املنفذ −

 ال الشبكة الفرعية −

 ال بيانات اعتماد تسجيل الدخول  −
 

 الرسالة املرجعية لألمر  

متبوعة بسطر جديد. وفي كل مرة يرسل فيها الحاسوب أمر تحكم إلى   LFDيرسل الحاسوب مجموعة من األوامر إلى شاشة العرض كبيرة الحجم 

 الشاشة، يجب أن تكون استجابة الشاشة كما يلي: 

 ( 00DH( متبوعة بسطر جديد )BH.02فسيتم إرسال "+" ) ،إذا تم تلقي الرسالة بشكل صحيح -1

 ( 00DHبسطر جديد ) ( متبوعة DH.02" )-فسيتم إرسال " ،إذا تم تلقي الرسالة بشكل غير صحيح -2
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 البروتوكولت

 قائمة تعيين الوظائف 

. RS-232يمكن للحاسوب التحكم في عرض إجراءات محددة. يتيح لك أمر تعيين الوظائف بالتحكم في سلوك العرض عن ُبعد من خالل منفذ 

 بايت. 9يتكون تنسيق حزمة تعيين الوظائف من 

 

 وصف أمر تعيين الوظائف 

 حدات البايت في الرسالة باستثناء السطر الجديدإجمالي عدد و  الطول 

(، ويعنى 01، املعرف االفتراض ي هو 98إلى -01وهو عبارة عن معرف لكل شاشة عرض )يتراوح من  LFD معرف شاشة العرض الكبيرة

" تطبيق مجموعة من األوامر لكافة الشاشات املتصلة، وفي مثل هذه الحالة يجب  99املعرف رقم "

 " 1قط للشاشة ذات املعرف رقم "االستجابة  ف

املوجودة في كل  OSDمن قائمة العرض على الشاشة   LFDيمكن تعيين معرف شاشة العرض الكبيرة 

 شاشة عرض

 لتحديد نوع األمر،  نوع األمر 

"S( "73h×0تعيين األمر :) 

( "+"2Bh×0استجابة صالحة لألمر :) 

"-( "2Dh×0استجابة غير صالحة لألمر :) 

 ووحدة بايت واحدة    ASCIIرمز أمر الوظيفة: الرمز   األمر  

 هي التي تحدد القيمة ASCIIعدد وحدات البايت في الرمز   (  3إلى  1القيمة )من 

 0D×0 السطر األخير 

 

 صيغة أمر تعيين الوظائف  

 "(Sالرسال: )نوع المر= "

 السطر األخير 3القيمة  2القيمة  1القيمة  األمر نوع األمر املعرف الطول  السم 

 بايت  1 بايت  1 بايت  1 بايت  1 بايت  1 بايت  1 بايت  2 بايت  1 عدد وحدات البايت 

 9 8 7 6 5 4 3~2 1 ترتيب ووحدات البايت 

 

 الستجابة: )نوع المر= "+" أو "="(

 السطر األخير نوع األمر املعرف الطول  السم 

 بايت  1 بايت  1 بايت  2 بايت  1 عدد وحدات البايت 

 5 4 3~2 1 ترتيب ووحدات البايت 

فقط باملعرف   1(، يجب االستجابة للمجموعة رقم 99: عندما يطبق الحاسوب مجموعة من األوامر على كافة شاشات العرض )املعرف=مالحظة

1  
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 ( وكان هذا األمر صالح 02على شاشة العرض )رقم   76: إذا تم تعيين السطوع بقيمة 1مثال 

 "( HEXالرسال: )بصيغة هيكس "

 السطر األخير 3القيمة  2القيمة  1القيمة  األمر نوع األمر املعرف الطول  السم 

 HEX 38×0 30×0الهيكس 

32×0 

73×0 24×0 30×0 37×0 36×0 0D×0 

 

 "(HEXالستجابة:  )بصيغة هيكس "

 السطر األخير نوع األمر املعرف الطول  السم 

 HEX 38×0 30×0الهيكس 

32×0 

2B×0 0D×0 

 

 ( وكان هذا األمر غير صالح 02على شاشة العرض )رقم   75: إذا تم تعيين السطوع بقيمة 2مثال 

 

 "( HEXالرسال: )بصيغة هيكس "

 السطر األخير 3القيمة  2القيمة  1القيمة  األمر األمرنوع  املعرف الطول  االسم

 HEX 38×0 30×0الهيكس 

32×0 

73×0 24×0 30×0 37×0 35×0 0D×0 

 

 "(HEXالستجابة:  )بصيغة هيكس "

 السطر األخير نوع األمر املعرف الطول  السم 

 HEX 38×0 30×0الهيكس 

32×0 

2D×0 0D×0 
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 جدول تحديد الوظيفة

 الوظيفة األساسية  . أ

 التعليقات نطاق القيمة األمر األمر التعريف الطول  الوظيفة إعداد

النوع    

 )اسكي(

الكود 

 )اسكي(

الكود 

)اللوني 

الست 

عشري(  

Hex 

  )ثالث بايت اسكي(

 : استعدادS ! 21 000  8 تشغيل/غلق )استعداد(

 : تشغيل001

الشبكة يمكن أن يتم التشغيل عبر نطاق تحكم  -1

املحلية فقط في أوضاع محددة. لالطالع استعرض 

 3,1,1يو جي ملعرفة التفاصيل *

"التنبيه عبر الشبكة من خالل عنوان  -2

التحكم بالوصول إلى الوسائط" يكون 

 3.2.1متاًحا كبديل فقط. *

 : تي فيS “ 22 000  8 تحديد اإلدخال

 : سمعي بصري 001

 : فيديو منفصل002

003  :YPbPr 

: واجهة متعددة 004

الوسائط عالية 

 1 الوضوح

(HDMI) 

 

: واجهة متعددة 014

الوسائط عالية 

 2الوضوح 

: واجهة متعددة 024

الوسائط عالية 

 3الوضوح 

: واجهة متعددة 034

الوسائط عالية 

 4الوضوح 

: واجهة رقمية  005

 (DVIمرئية )

: مصفوفة عرض  006

 (VGA) 1مرئي 

: مصفوفة عرض  016

 2مرئي 

: مصفوفة عرض  026

 مرئي

 

: فتحة بجهاز 007

( OPS/SDMالحاسوب )

HDBT 

 

 ال توجد أي حاجة إلى يو اس بي -1

في حالة وجود نفس املصدريين؛ يستخدم الثاني  -2

 للشارة إلى االمتداد.

3- HEX of 00A  30  30 41هو 
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 : ذاكرة داخلية008

 : برمجة ديناميكية009

 

: مدمج/رئيس ي 008

 )اندرويد(

 S $ 24 00~ 100  8 السطوع

: خفض درجة  900

 (-1السطوع )

: زيادة درجة 901

 +(1السطوع )

*3,1,1 

 

 100 ~00 42 ب أ  8 اإلضاءة الخلفية

 

ألجهزة األندرويد التي تتحكم اإلضاءة الخلفية  -1

بمنصتها الرئيسية؛ بينما تخضع باقي املصادر إلى 

 السطوع

 مأخوذ من معايرة األلوان -2

 : تشغيلS 4 34 000  8 غلق الطاقة

 : غلق001

 راجع املالحظة بالتفاصيل •

 S 5 35 00~ 100  8 درجة الصوت

: خفض درجة  900

 (-1الصوت )

: رفع درجة الصوت 901

(1)+ 

 

 : غلقS 6 36 000  8 كتم الصوت

 : تشغيل )كتم(001

 : تشغيلS 8 38 000  8 قفل الزر 

 : غلق001

 راجع املالحظة بالتفاصيل •

 : تشغيلS > 3E 000  8 قفل القائمة

 : غلق001

 راجع املالحظة بالتفاصيل •

  S @ 40 000~009  8 3,1,1الرقم *

 : أعلى 000 41 أ S  8 لوحة املفاتيح

 : أسفل001

 : يسار002

 : يمين 002

 : أدخل004

 : إدخال005

 : قائمة )خروج( 006

 : خروج 007

 : تعطيل000 42 ب S  8 جهاز التحكم عن بعد

 : تشغيل001

 : تمرير 002

تعطيل: تتعطل وظيفة تحديث القراءة والنسخ عن 

 (RCUالعمل )

 تشغيل: تبدأ وحدة التحكم عن بعد في التحكم الطبيعي

التمرير: يتجاوز العرض كود ار س ي ليتصل بالجهاز عن 

 ، ولكنها ال تصدر رد فعل بنفسها.RS-232طريق منفذ 

 

استعادة الضبط 

 االفتراض ي

8  S ~ 7 ات املصنععداداستعد إل  000 إي 
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 مالحظة 

 السلوك املتبع خالل نمط القفل -1

 السلوك نمط القفل

 ، باستثناء زر "الطاقة"RCUاقفل كل األزرار باللوحة األمامية و -1 زر القفل 

مثل كتم  RCU، حتى تلك التي تضم أزرار التشغيل السريع في RS-232يمكن ضبط كل الوظائف من خالل  -2

 الصوت وإلخ

 RCUاقفل مفتاح "القائمة" من اللوحة األمامية و -1 قفل القائمة

ال يمكن حجب أنماط املصنع واالستضافة بالنسبة للنموذج الذي يستخدم مفتاح مدمج بالقائمة للدخول   -2

 قيود على النمط فيتم تضمينها بشكل منفصل. على هذين النمطين. إذا كانت هناك أي 

 .RCUاقفل زر "الطاقة" من اللوحة األمامية و -1 قفل الطاقة

 ، ولكن هذه الحالة ال تشير إلى إطالق زر الطاقة.RS-232_الطاقة تشغيل/غلق من خالل إعداديعمل  -2

 ات العرض على الشاشة إعدادال يمكن فتحه عن طريق إعادة تعيين  -3

 ( بشكل تلقائي خالل نمط قفل الطاقة ACالتيار املتردد )تعمل طاقة  -4

 خالل نمط قفل الشاشة -5

  15خالل قفل الشاشة في حالة عدم وجود إشارة للجهاز وعدم غلق الجهاز وعدم وجود أي إشارات فيديو بعد  -6

 في توفير الطاقة عداددقيقة فلن يدخل اإل 

 ولكن اترك أزرار اللوحة األمامية تعمل RCUاقفل مفاتيح  التحكم عن بعد

 

 تشغيل الطاقة  عدادالتنبيه عبر الشبكة املحلية من خالل عنوان التحكم بالوصول إلى الوسائط باعتباره بديل ل  -2

 بايت(  126)الطول= 

 بايت  24 ( 16بايت )رقم   6 ... ( 2بايت )رقم   6 ( 1بايت )رقم   6 بايت  6

OxFF FF…FF  التحكم عنوان

بالوصول إلى  

 الوسائط

عنوان التحكم 

بالوصول إلى  

 الوسائط

عنوان التحكم  ...

بالوصول إلى  

 الوسائط

0x00 00 … 00 
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 وظيفة اختيارية .ب

 التعليقات نطاق القيمة األمر األمر التعريف الطول  الوظيفة إعداد

نوع     

 )اسكي(

كود 

 )اسكي(

   Hexكود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 ~ 000 23 رقم S  8 التباين

 S % 25 000 ~ 100  8 الحدة

 S & 26 000 ~ 100  8 اللون 

 S ، 27 000 ~ 100  8 صبغة

غلق _ تشغيل اإلضاءة 

 الخلفية

8  S ( 29 000غلق : 

 : تشغيل001

 : طبيعيS ) 29 000  8 نمط اللون 

 : دافئ001

 : بارد002

 : خصوص ي003

ثنائي  - S  8 الصوت املحيط

 األبعاد

 : غلق000

 : تشغيل001

 100 ~ 000 إيS . 2  8 صوت جهوري

 100 ~ 000 أف S / 2  8 صوت عالي الطبقة

 مركزي  S 0 30 000 ~ 100 050  8 توازن 

 ( 16:9: كامل )S 1 31 000  8 حجم الصورة

 (4:3: طبيعي )001

 ( 1:1: واقعي ) 002

3,1,0 * 

 

 : لغة إنجليزيةS 2 32 000  8 لغة العرض على الشاشة

 : لغة فرنسية 001

 : لغة أسبانية 002

يمكن تمديد األمر لدعم املزيد من 

 اللغات على حسب النموذج

صورة داخل صورة -نمط

(PIP) 

8  s 9 39 000غلق : 

: صورة داخل صورة 001

(POP) 

: صورة تلو األخرى  002

(PBP) 

 

صورة -اختيار صوت

 داخل صورة

8  S : 3رئيس ي:  000 أ 

 : فرعي001

 : أعلى 000 ب 3 ؛ S  8 صورة داخل صورة-وضع

 : أسفل001

 : يسار002

 : يمين 003

صورة داخل  -إدخال

 صورة

8  S 7 37 *2,9 000تي في : 

 : سمعي بصري 001

 : فيديو منفصل002

003  :YPbPr 

: واجهة متعددة 004

 1 الوسائط عالية الوضوح

مدى القيمة هو نفسه املحدد  في اختيار 

 اإلدخال إعداد



104 

(HDMI) 

 

: واجهة متعددة 014

 2الوسائط عالية الوضوح 

: واجهة متعددة 024

 3الوسائط عالية الوضوح 

: واجهة متعددة 034

 4الوسائط عالية الوضوح 

: واجهة رقمية مرئية  005

(DVI) 

  1: مصفوفة عرض مرئي 006

(VGA) 

   2: مصفوفة عرض مرئي 016

 3: مصفوفة عرض مرئي 026

 

: فتحة بجهاز الحاسوب 007

(OPS/SDM )HDBT 

 

 ذاكرة داخلية: 008

 : برمجة ديناميكية009

 

 : مدمج/رئيس ي )اندرويد(008

 : غلقS P 50 000  8 التجانب-نمط

 : تشغيل001

 )لجدار الفيديو(

 : غلقS Q 51 000  8 تعديل التجانب

 : تشغيل001

 )لجدار الفيديو(

 تعديل عرض اإلطار

التجانب األفقي من خالل 

 الشاشات الرأسية

8  S R 52 01  ×~ 09 ×أفقي : 

 : رأس ي9× 0 ~ 1× 0

 

 )لجدار الفيديو(

 الثانية الرقمية للشاشات األفقية -1

 الثالثة الرقمية للشاشات الرأسية -2

 )لجدار الفيديو( s S 53 001~025  8 وضع التجانب

انسخ الشاشة من الوضعية )رقم( 

 املعروضلتحديد 

 أخر رقمين s V 56 Y17~Y99  8 التاريخ: سنة

(20 )17~ (20 )99 

 رقمين شهر 12 ~شهر  s V 56 01  8 التاريخ: شهر

 رقمين يوم  31 ~ يوم s V 56 01  8 التاريخ: يوم

 ساعة. رقمين 24صيغة  ساعة  23 ~ ساعة s W 57 00  8 الوقت: ساعة

 رقمين دقيقة  59 ~دقيقة  s W 57 00  8 الوقت: دقيقة

 رقمين ثانية  59 ~ثانية  s W 57 00  8 الوقت: ثانية

 

 مالحظة: 

 تعريف التجانب للشاشات األفقية والشاشات الرأسية واملوضع  -1

 

 شاشات أفقية
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شاشات 

 رأسية

 

 

 

 
 

 

 

 املوضع

 

 

 التاريخ عدادمثال ل  -2

 15/ 3-2017التاريخ: 

 "(17يوم )"سنة  0 37 31 59  56 73 31 30 38× 0 : إرسال

 "(03يوم )"شهر 0 33 30  4يوم  56 73 31 30 38× 0 : إرسال

 يوم"( 15يوم )0 35 31 44  56  73 31 30 38×  0 : إرسال

 

 الوقت عدادمثال ل  -3

 16:27:59الوقت: 

 ساعة"( 16يوم )" 0 36 31 48  57 73 31 30 38× 0 : إرسال

 شهر"( 27يوم )"0  37  32 4يوم   57  73   31 30 38× 0 : إرسال

 ثانية"( 59يوم )"0 39 35 53  57  73 31 30 38×  0 : إرسال
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 عرض قائمة الوظيفة

( للحصول على معلومات محددة. تكون تنسيق حزمة الحصول على  LFDيملك جهاز الحاسوب القدرة على استنطاق شاشة عرض كبيرة التنسيق )

 الوظيفة. إعدادبايت وهو ما يتماثل مع هيكل حزمة  9معلومات من 

 . 000الحظ أن "قيمة" البايت تكون دائًما=

 

 الحصول على وصف للوظيفة

 "CRإجمالي عدد بايت الرسالة باستثناء " الطول 

  تعريف التلفاز/املعروض
ً

 ( 01الوضع االفتراض ي هو  98 ~01من التلفاز/املعروض )تعريف كال

 تحديد نوع األمر  نوع األمر

"g( "0  ×67 الحصول على األمر :)ساعة 

"r( "0  ×72 رد األمر نافذ :)ساعة 

 يوم ساعة(: رد أمر غير نافذ 2×  0" )-"

 كود وظيفة األمر: بايت واحد كود اسكي أمر

 تحدد القيمةبايت اسكي  3 [ 3  ~1القيمة ]

CR 0  ×0 يوم 

 الحصول على صيغة األمر

 "(gإرسال: )نوع األمر= "

 CR 3القيمة  2القيمة  1القيمة  األمر نوع األمر التعريف  الطول  االسم

عدد 

 البايت

 بايت  1 بايت  1 بايت  1 بايت  1 بايت  1 بايت  1 بايت  2 بايت  1

أوامر 

 البايت

1 2 ~ 3 4 5 6 7 8 9 

  

 "( -" أو "rاألمر= "رد: )نوع 

 "rإذا كان األمر نافذ، نوع األمر= "

 

 CR 3القيمة  2القيمة  1القيمة  األمر نوع األمر التعريف الطول  السم 

عدد 

 البايت

 بايت  1 بايت  1 بايت  1 بايت  1 بايت  1 بايت  1 بايت  2 بايت  1

أوامر 

 البايت

1 2 ~ 3 4 5 6 7 8 9 

 

 "-األمر= "إذا لم يكن األمر نافذ، نوع 

 CR نوع األمر التعريف الطول  السم 

 بايت  1 بايت  1 بايت  2 بايت  1 عدد البايت

 5 4 3~ 2  1 أمر البايت

 

 67ونفاذية هذا األمر. قيمة السطوع  TV-05: الحصول على السطوع من 1املثال 
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 إرسال )تنسيق هيكس(

 CR 3القيمة  2القيمة  1القيمة  األمر نوع األمر التعريف الطول  السم 

 30×  0 38×  0 هيكس

0  ×35 

 يوم 0×  0 30×  0   30×  0 30×  0 62×  0 67×  0

 

 رد )تنسيق هيكس(

 CR 3القيمة  2القيمة  1القيمة  األمر نوع األمر التعريف الطول  السم 

 30×  0 38×  0 هيكس

0  ×35 

 يوم 0×  0 37×  0   36×  0 30×  0 62×  0 72×  0

 

 (، لكن النموذج ل يدعم أمر اللون هذا 05: الحصول على اللون من العرض )رقم 2مثال 

 CR 3القيمة  2القيمة  1القيمة  األمر نوع األمر التعريف الطول  السم 

 30×  0 38×  0 هيكس

0  ×35 

 يوم 0×  0 30×  0   30×  0 30×  0 26×  0 67×  0

 

 رد )تنسيق هيكس(

 CR نوع األمر التعريف الطول  السم 

 30×  0 34×  0 هيكس

0  ×35 

 يوم 0×  0 يوم 2×  0
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 الطالع على جدول الوظيفة

 الوظيفة األساسية  -أ

 التعليقات  نطاق القيمة  األمر  األمر  التعريف  الطول  الوظيفة إعداد

نوع     

 )اسكي( 

كود 

 )اسكي( 

كود 

Hex 

  

 

 g b 62 00 ~ 100  8 الوصول إلى السطوع 

الوصول إلى اإلضاءة 

 *3,2,0الخلفية 

8  a B 42 000 ~ 100 1-  ملنصة األندرويد والتي تتحكم اإلضاءة الخلفية

في وضعها الرئيس ي؛ بينما تخضع باقي املصادر 

 إلى السطوع

 *  3,2,0مأخوذة من معايرة اللون  -2

الوصول إلى درجة  

 الصوت 

8  g f 66 000 ~ 100  

 : غلقg g 67 000  8 الوصول إلى كتم الصوت

: تشغيل  0001

 )كتم(

الحصول على اختيار  

 إدخال

8  g j 6000 ~ أ 

~ 100 

تعني "ال  0الرقم األول الستكشاف اإلشارة:  -1

 يعني "تم اكتشاف إشارة" 1توجد إشارة" ورقم 

  إعدادالرقم الثاني والثالث: راجع جدول  -2

 الوظيفة

الحصول على حالة 

 تشغيل/استعداد الطاقة: 

8  g I 6C 001 تشغيل : 

 : استعداد000

 

الحصول على التحكم عن  

 بعد

S  g n 6E 000 تعطيل : 

 : تمكين 001

 : تمرير 002

 RCUالحصول على حالة 

الحصول على قفل  

 الطاقة

8  g o 6F 000 تشغيل : 

 : غلق001

 

 

 : تشغيل g p 70 000  8 الحصول على زر القفل 

 : قفل 001

الحصول على قفل  

 القائمة

8  g I 6C 000 تشغيل : 

 : غلق001

 يستخدم هذا األمر الختبار رابط التوصيل ACK 8  g z 7 A 000الحصول على 

الحصول على األمر  

 الحراري 

8  g 0 30 000 ~ 100 

رقم  100+  ~0

c 

-01 ~ 99: 

 

الحصول على وقت  

 العملية 

3,2,0* 

8  g 1 31 000 1-  إجمالي عدد الساعات بعدد صحيح

 ~ 000,001أرقام ) 6مكون من 

999,999 )3,2,0* 

ال يمكن إعادة ضبطها أثناء تحديث    -2

FW  وبدء املصنع 
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 * 3,2,0بايت  32الرد في صيغة جديدة  -3

 * 3,2,0بايت  32الرد في صيغة جديدة  g 4 34 000  8 الحصول على اسم الجهاز

الحصول على عنوان 

بالنفاذ للوصول  التحكم 

(MAC) 

8  g 5 35 000 )للنموذج املرتبط بالشبكة املحلية( 

 *( 3,2,0بايت  32)الرد في صيغة جديدة 

الحصول على عنوان 

 ( IP)  نترنتبروتوكول اال 

8  g 6 36 000 )للنموذج املرتبط بالشبكة املحلية( 

 *( 3,2,0بايت  32)الرد في صيغة جديدة 

الحصول على رقم  

 * 3,2,0التسلسل

8  g 7 37 000  3,2,0بايت  32الرد في صيغة جديدة * 

 FWالحصول على إصدار 

3,2,0* 

8  g 8 38 000  3,2,0بايت  32الرد في صيغة جديدة * 

 

 مالحظة 

 الوصول إلى مثال عملية الساعة -1

 ساعة 123,456إجمالي ساعات العملية املؤكد هو 

 يوم )الحصول على ساعة العملية( 0 30 30 30  31 67 31 30 38× 0 : إرسال

 يوم 0 00 00.. .00 00 36 35  34  33 32 31 31  72   31 30 32× 0 : الرد

 مثال الوصول إلى اسم الجهاز -2

 CDE-5500االسم املؤكد للجهاز هو 

 يوم )الحصول على اسم الجهاز( 0 30 30 30  34 67 31 30 38× 0 : إرسال

 يوم0 00 00.. .00 00 30 30  35 35يوم 2  45 44 34 34  72   31 30 32× 0 : الرد

 " NMP-302#1اسم الجهاز املؤكد هو "

 يوم )الحصول على اسم الجهاز( 0 30 30 30  34 67 31 30 38× 0 : إرسال

 يوم0  00 00.. .00 00   31 32 32 30  33يوم 2 50يوم 4E 4 34 34  72   31 30 32× 0 : الرد

 MAC التحكم بالنفاذ للوصول مثال الحصول على عنوان  -3

 aa:bb:cc :00:11:22عنوان التحكم بالنفاذ للوصول املؤكد هو 

 يوم )الحصول على عنوان التحكم بالنفاذ للوصول( 0 30 30 30  35 67 31 30 38× 0 : إرسال

 يوم0 00  00.. .00 00 63 63 62  61 61 32 32  31  31 30 30 35  72   31 30 32× 0 : الرد

 (IP) نترنتالحصول على عنوان بروتوكول ال مثال  -4

 192.168.100.2املؤكد هو  نترنتعنوان بروتوكول اال 

 (نترنتيوم )الحصول على عنوان بروتوكول اال  0 30 30 30  36 67 31 30 38× 0 : إرسال

 يوم2E 31 36 38 2E 31  30  30 2E 32 00 00. ..00 00 0  32 39 31 36  72   31 30 32× 0 : الرد

 الحصول على مثال رقم التسلسل -5

 يوم )الحصول على رقم التسلسل(  0 30 30 30  37 67 31 30 38× 0 : إرسال

 يوم 0 00 00.. .00  00 35 34 33 32  31 32 30 38  31  43 42 41 37  72   31 30 32× 0 : الرد

 FWالحصول على مثال الصدار  -6

 3.02.001املؤكد هو  FWإصدار 

 ( FWيوم )الحصول على إصدار  0 30 30 30  38 67 31 30 38× 0 : إرسال

 يوم 2F 30  32  2F 30 31 00  00. ..00 00 0 33 38  72   31 30 32× 0 : الرد
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 وظيفة اختيارية .ج

 التعليقات  نطاق القيمة  األمر  األمر  التعريف  الطول  الوظيفة إعداد

نوع     

 )اسكي( 

كود 

 )اسكي( 

  اسكي( )ثالث باست  Hexكود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 g a 61 000 ~ 100  8 الوصول إلى التباين

 g c 36 000 ~ 100  8 الوصول إلى الحدة

 g d 64 000 ~ 100  8 الوصول إلى اللون 

 g e 65 000 ~ 100  8 صبغة

الوصول إلى غلق _ 

تشغيل اإلضاءة  

 الخلفية

8  g h 68 000غلق : 

 : تشغيل 001

-نمطالوصول إلى 

صورة داخل صورة  

(PIP ) 

8  g t 74 000غلق : 

: صورة داخل صورة 001

(POP) 

: صورة تلو األخرى  002

(PBP ) 

الوصول إلى اختيار 

صورة داخل  -صوت

 صورة 

8  g u 75 000 ~ 

 

 اإلدخال إعدادراجع اختيار 

-الوصول إلى نمط 

 التجانب

8  g v 76 000غلق : 

 : تشغيل 001

 الفيديو()لجدار 

الوصول إلى تعديل  

 التجانب

8  g w 77 000غلق : 

 : تشغيل 001

 )لجدار الفيديو(

 تعديل عرض اإلطار

الوصول إلى التجانب  

األفقي من خالل  

 الشاشات الرأسية

8  g x 78 01  ×~ 09 ×  شاشات :

 أفقية

: شاشات  9× 0 ~ 1× 0

 رأسية

 

 )لجدار الفيديو(

الثانية الرقمية للشاشات  -3

 األفقية 

الثالثة الرقمية للشاشات  -4

 الرأسية

الوصول إلى وضع  

 التجانب

8  g y 79 000غلق : 

001~025 

 )لجدار الفيديو(

انسخ الشاشة من الوضعية )رقم(  

 لتحديد املعروض 

الوصول إلى التاريخ:  

 سنة

8  g 2 32  أخر رقمين  00سنة  ~ 00سنة 

(20 )17~ (20 )99 

التاريخ:  الوصول إلى 

 شهر 

8  g 2 32 00  رقمين  شهر  00 ~شهر 

الوصول إلى التاريخ:  

 يوم

8  g 2 32 00 رقمين  شهر 00 ~ يوم 

الوصول إلى الوقت:  

 ساعة

8  g 3 33 00 ساعة. رقمين  24صيغة  ساعة 00 ~ ساعة 

 رقمين  دقيقة  00 ~دقيقة  g 3 33 00  8الوصول إلى الوقت:  
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 دقيقة 

الوقت:  الوصول إلى 

 ثانية

8  g 3 33 00  رقمين  ثانية 00 ~ثانية 

 

 مالحظة 

 الوصول إلى مثال التاريخ -1

 كالتالي 1تأكيد التاريخ الحالي للعرض رقم 

 15/ 3-2017التاريخ: 

 يوم )الوصول إلى التاريخ: سنة( 0  30 30 59  32 67 31 30 38× 0 : إرسال

 "(17)"سنة يوم  0 37 31 59  32 72 31 30 38× 0 : الرد

 يوم )الوصول إلى التاريخ: شهر(0 30 30يوم  4  32 67 31 30 38× 0 : إرسال

 "(03يوم  )"شهر 0 33 30يوم 4  32 72 31 30 38× 0 : الرد

 

 يوم )الوصول إلى التاريخ: اليوم(0 30 30 44  32 67 31 30 38× 0 : إرسال

 يوم"( 15يوم  )"0  35 31 44  32 72 31 30 38× 0 : الرد

 

 الوصول إلى مثال الوقت -2

 كالتالي: 01تأكد الوقت الحالي للعرض # 

 16:27:59الوقت: 

 يوم )الوصول إلى التاريخ: ساعة(0  30 30 48  33 67 31 30 38× 0 : إرسال

 ساعة"( 16يوم  )"0 36 31 48  33 72 31 30 38× 0 : الرد

 

 )الوصول إلى الوقت: دقيقة(يوم  0 30 30يوم 4  33 67 31 30 38× 0 : إرسال

 دقيقة"( 27يوم )"0 37 32يوم 4  33 72 31 30 38× 0 : الرد

 

 يوم )الوصول إلى الوقت: ثانية(0 30 30 53  33 67 31 30 38× 0 : إرسال

 ثانية"( 59يوم )"0 39 35 53  33 72 31 30 38× 0 : الرد

 

 RS232Sالوصول إلى مثال الصدار  -3

 3.0.1تأكيد اإلصدار هو 

 ( RS232يوم )الوصول إلى إصدار 0 30 30 30  36 67 31 30 38× 0 : إرسال

 "(301يوم )"0 31 30 33  36 72 31 30 38× 0 : الرد
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 *3.2.1الرد اآللي  -ج

وقت غير فيه املستخدم ترسل الشاشة البيانات/الحاالت املحدثة تلقائًيا دون الحصول على االستعالم من املضيف وذلك في أي 

 البيانات/الحالة من خالل أي من الطرق املتاحة مثل وحدة التحكم عن بعد أو املفاتيح األمامية أو شاشة اللمس

 تشغيل/غلق الطاقة •

 اختيار اإلدخال •

 السطوع •

 إضاءة الخلفية •

 مستوى الصوت •

 غلق/تشغيل كتم الصوت •
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 تمرير التحكم من خالل النمط

"( رًدا على تفعيل CRبايت )يتبعها " 7الشاشة على التحكم عن بعد في وضع املرور ترسل الشاشة حزمة  إعدادعندما يشر جهاز الحاسوب في 

 "مستوى الصوت +" RCUزر وحدة التحكم عن بعد )
ً

(. خالل هذا النمط ال يملك التحكم عن بعد أي تأثير على وظيفة شاشة العرض. فمثال

 .RS-232ستوى صوت شاشة العرض، لكنه يرسل كود "مستوى الصوت +" إلى جهاز الحاسوب عن طريق منفذ ال يغير من م

 تمرير األشعة تحت الحمراء من خالل تنسيق الوظيفة

 "(pالرد: )نوع األمر= "

لوحدة  1كود  نوع األمر التعريف الطول  السم 

التحكم عن  

 (MSBبعد )

لوحدة  2كود 

التحكم عن  

 (LSBبعد )

CR 

 بايت  1 بايت  1 بايت  1 بايت  1 بايت  2 بايت  1 عدد البايت

 7 6 5 4 3~2 1 أمر البايت

 

 ( 5: التمرير من خالل التحكم عن بعد عند الضغط على مفتاح "مستوى الصوت +" الخاص بشاشة العرض )الرقم 1املثال 

 إرسال )صيغة هيكس(

 

  

لوحدة  1كود  نوع األمر التعريف الطول  السم 

التحكم عن  

 (MSBبعد )

لوحدة  2كود 

التحكم عن  

 (LSBبعد )

CR 

 30×  0 36×  0 هيكس

0  ×35 

 يوم 0×  0 30×  0 31×  0 70×  0

 

 * 3,1,1اختياري  * 3,1,1األساس ي  الكود )هيكس( املفتاح

1 01 V  

2 02 V 

3 03 V 

4 04 V 

5 05 V 

6 06 V 

7 07 V 

8 08 V 

9 09 V 

 V أ0 0

 V  ب  0 -

 V ج 0 استعادة )األخير(

 V د 0 معلومات )عرض( 

  ه 0 
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 V و 0 مظهر )تكبير وحجم(

  V 10 رفع مستوى الصوت )+( 

 V 11 ( -خفض مستوى الصوت ) 

 V 12 كتم الصوت

قناة/ صفحة سابقة )+(/ 

 السطوع +

13  V 

-قناة/ صفحة  تالية )

 -(/السطوع 

14 V 

  V 15 الطاقة

 16 املصادر )املدخالت(

 

V 

 17 

 18 

 V 19 نوم

  V أ 1 قائمة

 V ب  1 أعلى

 V ج 1 أسفل 

 V د 1 (-يسار )

 V ه 1 يمين )+(

 V و 1 (إعدادموافق )إدخال و 

 V 20 خروج

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

 أ 2

 ب  2

  ج   (F1) 2أحمر  

 

 

 د  (F2) 2أخضر  

 ه  (F3) 2أصفر 

 و  (F4) 2أزرق 
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 مالحظة: 

 يختلف كود تمرير األشعة تحت الحمراء عن كود مفتاح وحدة التحكم -1

 يوجد تسلسل خاص لزر الطاقة خالل نمط تمرير األشعة تحت الحمراء -2

في حالة غلق شاشة العرض واستالم كود طاقة األشعة تحت الحمراء: تحول شاشة العرض نفسها على وضع التشغيل ثم ترسل    2-1

 .RS-232كود الطاقة إلى املضيف عن طريق 

في حالة تشغيل شاشة العرض واستالم كود طاقة األشعة تحت الحمراء: ترسل شاشة العرض كود الطاقة إلى املضيف عن طريق  2-2

RS-232 .ثم تغلق نفسها 

 الطاقة لن تستجيب شاشة العرض إلى الضغط على زر الطاقة. إعدادفي حالة تمكين قفل  2-3

 في حال الضغط بشكل مستمر على املفاتيح يخرج كود رفع مستوى الصوت وخفض مستوى الصوت بشكل متكرر.  -3
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 امللحق < 
 املواصفات

 املواصفات الفئة  البند

 IFP5550-3 IFP6550-3 IFP7550-3 IFP8650-3  النموذج

 " 85,5 " 74,5 " 65,5 " 54,5  حجم الشاشة

 (HDMI×واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح ) 3  إشارة إدخال

 VGA× موصل مصفوفة رسومات الفيديو  1

 × إدخال الصوت 1

 (RJ45× الشبكة املحلية ) 1

 (3,0× نوع يو اس بي أ ) 4

 (2,0) × نوع يو اس بي أ 3

 (HDMI× واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح ) 1  إشارة املخرج 

 × خروج الصوت  1

 × تنسيق الواجهة الرقمي لسوني وفيليب 1

 × يو اس بي نوع ب 1

 1دابليو مضخم صوت ×  2,15دابليو × 10  مخرج مكبر الصوت

RS-232   توصيلRS-232 

 هرتز50/60فولت ايه س ي 240-فولت  100 الجهد الكهربائي الطاقة 

 40سيليزيوس إلى  00درجة فهرنهايت )من  104درجة فهرنهايت إلى  32من  درجة الحرارة ظروف التشغيل

 سيليزيوس(

 % بدون تكثف90~%10 الرطوبة

 متر 2,000≥  االرتفاع

 60سيليزيوس إلى  20-فهرنهايت )من درجة  140درجة فهرنهايت إلى  4من  درجة الحرارة ظروف التخزين

 سيليزيوس(

 % بدون تكثف90~%10 الرطوبة

 متر 2,000≥  االرتفاع

×  773×  1268 املادية )مليمتر( األبعاد

85 

1488  ×897  ×

90 

1710  ×1020  

 ×90 

1958  ×1160  

 ×90 

 69,7 53 40 31 املادي )كجم( الوزن 

 واط  162 واط  138 واط  108 واط 80 تشغيل  استهالك الطاقة

 واط 0,5> واط 0,5> واط 0,5> واط 0,5> غلق

 

 : تخضع مواصفات املنتج إلى التغير دون الحاجة إلى إصدار إخطار بشأن هذا التغيرمالحظة
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 أوضاع شاشة العرض

 وضع مصفوفة عرض الفيديو

 قيمة التحديث )@(  الدقة

 هرتز 75هرتز و 72هرتز و 60 480×  640

 هرتز 70 400×  720

 هرتز 75هرتز و 72هرتز و 60هرتز و 56 600×  800

 هرتز 75 624×  832

 هرتز 75هرتز و 70هرتز و 60 768×  1024

 هرتز  75هرتز و 60   864×  1152

 هرتز 75 870×  1152

 هرتز  75هرتز و 60 768×  1280

 هرتز 60 960×  1280

 هرتز  75هرتز و 60 1024×  1280

 هرتز 60 768×  1360

 هرتز 60 768×  1366

 هرتز  75هرتز و 60 900×  1440

 هرتز  75هرتز و 60 1050×  1400

 هرتز 60 1200×  1600

 هرتز 60 1050×  1680

 هرتز 60 1080×  1920

 هرتز 60 1200×  1920

 (HDMIوضع الواجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح )

 قيمة التحديث )@(  الدقة

 هرتز   72هرتز و 60 480×  640

 هرتز 70 400×  720

 هرتز   72هرتز و 60 600×  800

 هرتز 75هرتز و 70هرتز و 60 768×  1024

 هرتز   60 800×  10280

 هرتز   60 1024×  1280

 هرتز 60 768×  1360

 هرتز   60 900×  1440

 هرتز 60 1050×  1680

 هرتز 60 1080×  1920

 هرتز  60هرتز و 30 2160×  3840

480 i 60 هرتز 

480 p 59 هرتز  60هرتز و 

5760 i 50 هرتز 

720 p 50 هرتز  60هرتز و 

576 p 50 هرتز 

1080 i 50 هرتز  60هرتز و 

1080 p 50 هرتز  60هرتز و 
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 استكشاف األخطاء وإصالحها

 تختبرها عندما تستخدم لوحة العرضيصف هذا القسم بعض املشكالت املتعارف عليها والتي يمكن أن 

 الحلول املمكنة  املشكلة أو املوضوع

 تحقق من وجود ش يء يعيق عرض جهاز التحكم عن بعد في جهاز االستقبال -1 توقف عمل جهاز التحكم عن بعد 

 تحقق من وضع بطاريات جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح -2

 تحقق مما إذا كانت البطاريات بحاجة إلى تبديل  -3

 تحقق مما إذا كانت وضعية النوم مفعلة أم ال -1 توقف الوحدة فجأة عن العمل 

 تحقق مما إذا كان هناك انقطاع بالكهرباء في املنطقة أم ال. -2

 شغل شاشة العرض وتأكد من عدم وجود مشكلة في اإلشارة ونظام التحكم -3

 

 نمط جهاز التحكم

 الحلول املمكنة  املشكلة أو املوضوع

 ات شاشة العرضإعدادتحقق من  -1 إشارة جهاز الحاسوبال تظهر 

 تحقق من دقة شاشة العرض -2

 OSD)التزامن( عن طريق قائمة  Hs&Vsات إعداداضبط  -3

 اختر الضبط التلقائي -1 تخطيط الخلفية

 اضبط الساعة والفترة -2

 VGAتحقق من توصيل  -1 لون باهت

 ات الصفاء والسطوع والتباينإعداداضبط  -2

 اختر الضبط التلقائي -1 مدعومةصيغة غير 

 ات الساعة والفترةإعداداضبط  -2
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 وظيفة اللمس

 الحلول املمكنة  املشكلة أو املوضوع

 تحقق من تثبيت البرنامج بشكل صحيح -1 وظيفة اللمس توقفت عن العمل 

 أخرى  -2
ً
 أعد تنزيل البرنامج/البرامج مرة

 ومواءمته عدادتحقق من اإل  -3

 اللمس يعمل بشكل مالئم تأكد من أن قلم لوحة  -4

 

 الفيديو ل يعمل بشكل مالئم

 الحلول املمكنة  املشكلة أو املوضوع

 تحقق من حالة الطاقة  -1 اختفاء الصورة/ الصوت

 تحقق من إشارة الكابل  -2

 تحقق من تركيب جهاز الحاسوب بشكل صحيح -3

الصورة ليست واضحة أو بها تقطيع أو 

 تداخل 

 تحقق من كابل اإلشارة  -1

 ية من شأنها التشويش على اإلشارة الكترونتحقق من وجود أي أجهزة  -2

 ات الصفاء والسطوع والتباين من القائمةإعداداضبط  -1 صورة سيئة

 تحقق من كابل اإلشارة   -2

 

 الصوت ل يعمل بشكل مالئم

 الحلول املمكنة  املشكلة أو املوضوع

 اضغط على زر كتم/تشغيل الصوت -1 اختفاء الصوت

 مستوى الصوتاضبط  -2

 تحقق من كابل الصوت  -3

 اضبط توازن الصوت من القائمة -1 مكبر صوت واحد فقط 

 ات لوحة التحكم في صوت الحاسوبإعدادتحقق من  -2

 تحقق من كابل الصوت  -3

 (DPومنفذ العرض ) HDMIو Embdعلى قنوات مشغل  SPDIFيعمل مالحظة: 
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 الصيانة

 احتياطات عامة

 توصيل كابل الطاقة من مخرج الطاقةتأكد من غلق الجهاز وعدم  •

• .
ً
  يمنع منًعا باًتا رش أي سائل على الشاشة أو العلبة مباشرة

 احرص على معالجة الجهاز بعناية إلمكانية ظهور العالمات على الجهاز ذو اللون الغامق أكثر من اللون الفاتح في حالة الخدش. •

 جنب استخدام النظام بشكل متواصل لفترة زمنية طويلة •

 تنظيف الشاشة

امسح الشاشة باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر؛ مما يساعد على التخلص من الغبار وغيرها من الجزيئات  •

 الصغيرة.

إذا كانت الشاشة ال زالت متسخة فضع كمية قليلة من منظف خالي من األمونيا وخالي من الكحول على قطعة قماش نظيفة وناعمة  •

 وخالة من الوبر ثم امسح الشاشة.

 تنظيف العلبة

 استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة •

إذا كانت العلبة ال تزال متسخة فضع كمية صغيرة من منظف خالي من األمونيا وخالي من الكحول ولطيف ال يسبب أي خدوش على  •

 قطعة من القماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر ثم امسح السطح.

 ةإخالء مسؤولي

ال تنصح فيوسونيك باستخدام أي منظف يحتوي على األمونيا أو الكحول لتنظيف الشاشة أو العلبة. ظهر أن بعض املنظفات   •

 الكيميائية تضر بالشاشة وبعلبة الجهاز، أو أيهما.

 ال تتحمل فيوسونيك مسؤولية وقوع أي ضرر ناتج عن استخدام املنظفات التي تحتوي على األمونيا أو الكحول. •

 إذا ظهر تكثيف فيما بين الزجاج واللوحة ال تغلق شاشة العرض حتى تختفي الرطوبةمالحظة: 
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 املعلومات التقريرية واملتعلقة بالخدمة < 
 معلومات المتثال

 والعالمات املوجودة على الوحدة. يخاطب هذا القسم كل املتطلبات والبيانات املتعلقة باللوائح. تتوافق التطبيقات املعتمدة مع لواصق اللوحة 

  

 (FCCبيان المتثال لهيئة التصالت الفيدرالية )

( ال يسبب هذا الجهاز أي تشويش 1من قواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية؛ حيث تخضع العمليات إلى الحاالت التالية: ) 15يمتثل الجهاز للجزء 

ي ذك التشويش الذي يمكن أن ينتج عنه عملية غير مرغوب بها. تم اختبار هذا الجهاز واتضح ( يلتزم هذا الجهاز بقبول أي تشويش، بما ف2ضار و)

 من قواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية. 15أنه يخضع لحدود الفئة ب من األجهزة الرقمية بموجب الجزء 

يولد ويستخدم وينتج عنه طاقة ترددات  هذه الحدود مخصصة لتوفير حماية معقولة ضد أي تشويش يضر بالتركيب السكني. هذا الجهاز

 السلكية وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه بما يتوافق مع التعليمات فيمكن أن يسبب تشويش على االتصاالت الالسلكية.

ل الراديو وعلى الرغم من ذلك فال توجد أي ضمانة بعدم ظهور أي تشويش على تركيب بعينه. إذا لم يسبب الجهاز أي تشويش ضار على استقبا

أو التلفاز فقط عن طريق تحديد فتح وغلق الجهاز، ففي هذه الحالة نشجع املستخدم على محاولة تصحيح هذا التشويش من خالل واحدة أو 

 أكثر من اإلجراءات التالية:

 إعادة توجيه أو نقل هوائي االستقبال. •

 زيادة املساحة الفاصلة فيما بين املستقبل والجهاز. •

 الجهاز في املخرج بدائرة مختلفة عن تلك املوصلة باملستقبل.توصيل  •

 استشر التاجر أو مختص فني في الراديو/التلفاز.  •

 يحذر عليك إجراء أي تغير أو تعديل لم يعتمده الطرف املسؤول عن االمتثال يمكن أن يجردك من أحقية تشغيل الجهاز.تحذير: 

 

 بيان هيئة الصناعة بكندا

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)  

 ( للدول األوروبيةCEمطابقة الس ي إي )

 2014/ 35وتوجيه الفولت االتحاد األوروبي/ 30/2014االتحاد األوروبي/ EMCيمتثل الجهاز لتوجيه التالؤم اإللكترومغناطيس ي   
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 تسري املعلومات التالية على عضو التحاد األوروبي فقط

 

  EU/2012/19ية لكترونالجهة اليمنى تشير إلى االمتثال لتوجيه نفايات املعدات الكهربائية واالهذه العالمة الظاهرة على 

(WEEE تشير العالمة إلى عدم التخلص من املعدات كمخلفات بلدية غير مصنفة، ولكن وجب استخدام أنظمة اإلعادة .)

 والجمع وفًقا للقانون املحلي.

  

 ( RoHS2استخدام بعض املواد الخطر )إعالن المتثال إلى تقييد 

الصادر عن البرملان واملجلس األوروبي بخصوص القيود على استخدام املواد  eu/2011/65تم تصميم وتصنيع هذا املنتج بما يتوافق مع توجيه 

لصادرة عن لجنة التعديل الفني ( ويعتبر الجهاز متوافق مع أقص ى قيم التركيز اRoHS2ية والكهربائية )توجيه لكترونالخطيرة باملعدات اال

 ( كما هو موضح أدناه:TACاألوروبية )

 التركيز الفعلي أقص ى تركيز مقترح املادة

 % 0,1 % <0,1 (Pbالرصاص )

 % 0,1 % <0,1 (Hgالزئبق )

 % 0,1 % <0,1 (Cdالكادميوم )

 % 0,1 % <0,1 (*Cr6الكروم سداس ي التكافؤ )

 % 0,1 % <0,1 (PBBثنائي الفيني متعدد البروم )

 % 0,1 % <0,1 (PBDEإثيرات ثنائي الفينيل متعدد الكروم )

 % 0,1 % <0,1 (DEHPإيثيل هكسيل( فثاالت )-2مكرر )

 % 0,1 % <0,1 (BBPبوتيل بنزويل الفثاالت )

 % 0,1 % <0,1 (DBPدي بوتيل فثاالت )

 % 0,1 % <0,1 (DIBPديسوبوتيل فثاالت )

 

 بالشكل املذكور أدناه: RoHS2من توجيهات  3تم استثناء مكونات بعينها من املنتجات املذكورة أعاله بموجب امللحق 

 % من الوزن.4تحتوي سبيكة النحاس على نسبة من الرصاص تصل إلى  •

 الوزن أو أكثر من الرصاص(.% من 85وجود الرصاص في درجة انصهار عالية يؤدي إلى االلتحام )أي سبائك الرصاص التي تحتوي على  •

ية والكهربائية التي تحتوي على الرصاص في الزجاج أو السيراميك أو خالف ذلك من السيراميك العازل باملكثفات، لكتروناملكونات اال •

 مثل األجهزة كهروإنضغاطية أو في الزجاج أو مكون مصفوفة السيراميك.

 فولت دي س ي أو أعلى من ذلك. 250فولت ايه س ي أو  125فولت إلى الرصاص بالسيراميك العازل في املكثفات لوصول ال •

 

  



124 

 بيان انرجي ستار

ل كفاءة انرجي ستار هو برنامج تطوعي لوكالة حماية البيئة بالواليات املتحدة تساعد األعمال واألفراد على توفير األموال وتحمي مناخنا من خال

عالمة انرجي ستار تمنع انبعاثات غازات االحتباس من خالل االلتزام بمعايير صارمة لكفاءة الطاقة أو الطاقة الفائقة. املنتجات التي تحصل على 

 املتطلبات التي تضعها وكالة الحماية البيئية بالواليات املتحدة.

ي ستار على كل النماذج وباعتبار انرجي ستار شريك لفيو سونيك، فقد قررت فيو سينك االلتزام بإرشادات انرجي ستار ووضعت عالمة انرج

 املعتمدة.

 تظهر العالمة التجارية التالية النرجي ستار على كل النماذج املعتمدة:

 
ميزة إدارة الطاقة تعمل على خفض استهالك الطاقة في حالة عدم استخدام املنتج. تسمح إدارة الطاقة للجهاز بالدخول في نمط الطاقة مالحظة: 

 5املنخفضة "النوم" بعد فترة زمنية محددة من الخمول. باإلضافة إلى ذلك، فمميزات إدارة الطاقة تدخل في نمط النوم أو الغلق خالل 

 ات الطاقة يزيد من استهالك الطاقة.إعداداالنفصال عن الحاسوب املضيف. نرجو منك مالحظة أنه أي تغر يطرأ على دقائق من بعد 

 

 القيود الهندية على املواد الخطيرة

ئبق أو الكروم ( وتحرم استخدام الرصاص أو الز E-waste 2011بيان القيود على املواد الخطيرة )الهند(. يخضع هذا املنتج إلى "القاعدة الهندية 

% من الوزن   0,01% من الوزن و0,1سداس ي التكافؤ أو ثنائي الفينيل متعدد البروم أو إثيرات ثنائي الفينيل متعددة البروم بتركيزات تتعدى 

 من القاعدة.  2بالنسبة للكادميوم، فيما عدا االستثناءات املحددة بالجدول  

 

 للمنتجالتخلص من املنتج مع انتهاء العمر الفتراض ي 

 للبيئة. نرجو منكم 
ً
تحترم فيوسونيك البيئة وهي ملتزمة بالعمل والعيش في بيئة خضراء. نشكركم أنكم جزء من حوسبة أذكى وأكثر مراعاة

 التفضل بزيارة موقع فيوسونيك لالطالع على تفاصيل أكثر.

 

 الوليات املتحدة األمريكية وكندا

program-http://www.viewsonic.com/company/green/recycle / 

 

 أوروبا: 

desk-http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call / 

 

 تايوان

https://recycle.epa.gov.tw/ 

 

  

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
https://recycle.epa.gov.tw/
https://recycle.epa.gov.tw/
https://recycle.epa.gov.tw/
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 معلومات حقوق النشر

 2020حقوق النسخ محفوظة لشركة فيوسونيك 

 ماكنتوش وباور ماكنتوش عالمتنا تجاريتان مسجلتان لشركة آبل.

 مايكروسوفت وويندوز وشعار ويندوز هي عالمات تجارية مسجلة باسم شركة مايكروسوفت في الواليات املتحدة األمريكية وغيرها من البالد.

 فيوسونيك وشعار الثالث طيور وأون فيو وفيوماتش وفيو متر هي عالمات تجارية مسجلة لشركة فيوسونيك.

 يات الفيديو.الكترون)فيسا( هي عالمة تجارة مسجلة لجمعية معايير  

 ( هي كلها عالمات تجارية مملوكة لفيسا. DDC( ونفذ العرض والتحكم الرقمي املباشر )DPMSعدادات اللوحة الرقمية )

 

هو ورد هنا؛ كما هنا ال تتحمل أي أضرار ال تتحمل شركة فيوسونيك أي مسؤولية عن األخطاء الفنية أو التحريرية أو أي س إخالء مسؤولية: 

 عرضية أو تبعية ناتجة من تجهيز هذه املادة أو أداء أو استخدام املنتج.

هذا في سبيل تحسين املنتج املذكور تملك شركة فيوسونيك الحق في تغير مواصفات املنتج دون إصدار أي إخطار. يجوز تغير املعلومات الواردة ب 

 إخطار. املستند بدون إصدار أي

 ال يجوز نسخ أو إعادة إصدار أو نقل أي جزء من هذا املستند بأي وسيلة وألي غرض دون الحصول على تصريح مسبق من شركة فيو سونيك.

IFP50-3_UG_ENG_1a_2020-04-24 
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 خدمة العمالء

 للوصول إلى الدعم الفني، راجع الجدول أدناه أو تواصل مع املوزع املعتمد لديك

 تحتاج إلى رقم تسلسل املنتجسمالحظة: 

 يلكتروناملوقع اال البلد/املنطقة يلكتروناملوقع اال البلد/املنطقة

 آسيا واملحيط الهادئ وأفريقيا

 /www.viewsonic.com/bd بنغالديش /www.viewsonic.com/au استراليا

 /www.viewsonic.com/hk هونج كونج www.viewsonic.com.cn الصين

هونج كونج )اللغة 

 اإلنجليزية(

www.viewsonic.com/hk-en/ الهند www.viewsonic.com/in/ 

 /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 أفريقيا   /www.viewsonic.com/vn فيتنام

 وموريشيوس

www.viewsonic.com/za/ 

 األميركتين 

الواليات املتحدة 

 األمريكية

www.viewsonic.com/us كندا www.viewsonic.com/us 

   www.viewsonic.com/la أمريكا 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 إسبانيا /www.viewsonic.com/ru روسيا

 /www.viewsonic.com/ua أوكرانيا /www.viewsonic.com/tr تركيا

   /www.viewsonic.com/uk اململكة املتحدة
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 ضمان محدود

 اللوحة البيضاء الذكية من فيوس ونيك

 ما يشمله الضمان:

والصناعة خالل فترة الضمان. وفي حال ثبت أن املنتج معيب في املادة أو الصناعة خالل تضمن فيوس ونيك خلو هذا املنتج من أي عيوب في املادة 

زء منه فترة الضمان يكون لفيو سونيك أن تختار فيما بين إصالح أو معالجة أو استبدال املنتج بمنتج مماثل. يمكن أن يشمل استبدال املنتج أو ج

اء أو املكونات أو الوحدة التي تم إصالحها أو استبدالها تدخل في فترة الضمان األصلية للضمان إعادة تصنيعه أو تجديد أجزاء أو مكونات. األجز 

أو حمله املحدود الصادر للعميل وال يتم تمديد هذه الفترة. ال تقدم فيو سونيك  أي ضمان ألي برنامج تابع لطرف خارجي سواء تم تضمينه باملنتج 

 ز غير مصرح به )مثل مصابيح جهاز العرض(. )نرجو منكم مراجعة قسم: "املستثنى من الضمان"(.العميل أو تم تركيب أي جزء من الجها

 

 ما يحميه الضمان:

 يسري نفاذ هذا الضمان على املشتري األول.

 

 املستثنى من الضمان:

 أي منتج يظهر فيه تشويه أو تعديل أو شطب لرقم التسلسل.  •

 التلف أو العطل االختالل الناتج من: •

حادثة أو سوء استخدام أو إهمال أو حريق أو برق أو غيرها من حوادث القضاء والقدر أو تعديل املنتج بشكل غر   وقوع ❖

 مصرح به أو عدم اتباع التعليمات امللحقة باملنتج.

 إصالح أو محاولة إصالح املنتج بمعرفة أي شخص غير معتمد من فيوس ونيك. ❖

 تخزين القابلة للزال.وقوع ضرر أو خسارة بأي برامج أو وسائط ال ❖

 التلف والبلي الطبيعي ❖

 إزالة أو تثبيت املنتج ❖

 خسارة البرنامج أو البيانات خالل اإلصالح أو االستبدال. •

 أي ضرر يلحق باملنتج نتيجة الشحن. •

 أي سبب خارجي يضر باملنتج مثل تقلبات الطاقة أو انقطاعها. •

 سونيك.استخدام معدات أو أجزاء تتنافى مع مواصفات فيو  •

 امتناع املالك عن تنفيذ الصيانة الدورية املنصوص عليها في إرشادات املستخدم. •

 أي سبب أخر ليس له عالقة بعيب باملنتج. •

 العيب الناتج عن الصور الثابتة )غير متحركة( التي يتم عرضها لفترة طويلة من الوقت )يشار إليها أيًضا بالتشغيل اإلجهادي(. •

 ع ألي طرف أخر يتم تضمينه في املنتج أو تحميله بمعرفة العميل.أي برنامج تاب -برنامج •

 تحميل أي جهاز أو ملحق أو أجزاء أو مكونات مستهلكة )مثل مصابيح آلة العرض(.-املكونات/األجزاء/امللحقات/األجهزة •

مالئم ملا هو مذكور بإرشادات إلحاق التلف أو الضرر بالغطاء املوجود على سطح شاشة العرض من خالل استخدام منظف غير  •

 املستخدم.

 تم تضمينها بتكاليف شاشة الحائط. عدادرسوم خدمات اإلزالة والتركيب واإل  •

 

 

 طريقة الوصول إلى الخدمة:
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للحصول على معلومات عن طريقة الحصول على خدمة بموجب الضمان، نرجو منكم التواصل مع دعم عمالء فيوسونيك )نرجو  •

 حة "خدمة العمالء"(. ستحتاج إلى تقديم رقم التسلسل الخاص بمنتجك.منكم الرجوع إلى صف

أنت ملزم بتقديم التالي للحصول على خدمة الضمان: )أ( قسيمة املبيعات األصلية املؤرخة و)ب( اسمك و)ج( عنوانك و)د( وصف  •

 للمشكلة و)ه( رقم تسلسل املنتج.

 ي الحاوية األصلية ملركز خدمة معتمد لدى فيوسونيك أو فيوسونيك بنفسها.استلم أو اشحن املنتج أو الشحن املدفوع مسبًقا أو ف •

 للحصول على معلومات أكثر أو للوصول إلى اسم أقرب مركز خدمة تابع لفيوسونيك، ال تتردد في التواصل مع فيوسونيك. •

 

 محدودية الضمان:

ناه بما في ذلك الضمان الضمني لقابلية التسويق واملالئمة ألغراض ال توجد أي ضمانات، صريحة أو ضمنية، تشمل أي ش يء لم يتم ذكره هنا أد

 خاصة.
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 املستثنى من الضمان:

 تتحمل فيوسونيك مسؤولية محدودة خاصة بتكلفة إصالح أو استبدال املنتج.

 وال تتحمل فيوسونيك املسؤولية عن التالي:

عدم املالئمة أو اإلهمال في استخدام املنتج أو ضياع الوقت أو خسارة  ضرر لحق بملكية نتيجة أي عيب في املنتج أو أضرار ناتجة عن  •

أرباح أو خسارة فرصة عمل أو انتفاء وجود النية الحسنة أو التدخل في عالقات العمل أو غيرها من الخسارات التجارية، حتى في حال 

 وجود توجيه باحتمالية وقوع مثل هذه األضرار.

 ة أو عرضية أو غير ذلك.أي أضرار أخرى سواء كانت تبعي •

 أي ادعاء ضد العميل يرفعه أي طرف أخر. •

 إصالح أو محاولة اإلصالح التي تتم بمعرفة أي شخص لم تعتمده فيوسونيك. •

 

 تأثير قانون الدولة:

وجود قود هذا الضمان يمنحك حقوق قانونية محددة ويمكن أن تكون لك حقوق أخرى تختلف باختالف الدولة. ففي بعض الدول ال يسمح ب

ه مطبقة على الضمانات الضمنية وال تسمح باستثناء األضرار التبعية والعرضية، أو أيهما، لذا يجوز أال تكون الحدود واالستثناءات الواردة أعال 

 عليك.

 

 البيع خارج الوليات املتحدة األمريكية وكندا

لواليات املتحدة األمريكية وكندا، تواصل مع فيوسونيك أو التاجر للحصو على معلومات خاصة بالضمان وخدمة بيع منتجات فيوسونيك خارج ا

 املحلي التابع لفيوسونيك. 

 تخضع فترة سريان هذا الضمان في بر الصين الرئيس ي )تستثنى هونج كونج وماكاو وتايوان( إلى شروط وأحكام بطاقة الضمان.

 على الرابط التالي:للمستخدمين داخل أوروبا وروسيا، يمكن أن تطلعوا على معلومات 
ً
 الضمان كاملة

http://www.viewsonic.com/eu/ ."تحت عنوان "معلومات الدعم/الضمان 

 UGنموذج مدة الضمان للوحة الذكية البيضاء في 

VSC_TEMP_2013 

 

  

http://www.viewsonic.com/eu/
http://www.viewsonic.com/eu/
http://www.viewsonic.com/eu/
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 الضمان املكسيكي املحدود

 فيوسونيكاللوحة البيضاء الذكية من 

 ما يشمله الضمان:

يب تضمن فيوسونيك خلو هذا املنتج من أي عيوب في املادة والصناعة أثناء االستخدام الطبيعي خالل فترة الضمان. وفي حال ثبت أن املنتج مع

نتج بمنتج مماثل. يمكن أن يشمل في املادة أو الصناعة خالل فترة الضمان يكون لفيو سونيك أن تختار فيما بين إصالح أو معالجة أو استبدال امل

 استبدال املنتج أو جزء منه إعادة تصنيعه أو تجديد أجزاء أو مكونات 

 ما يحميه الضمان:

 يسري نفاذ هذا الضمان على املشتري األول.

 

 املستثنى من الضمان:

 أي منتج يظهر فيه تشويه أو تعديل أو شطب لرقم التسلسل.  •

 من:التلف أو العطل االختالل الناتج  •

وقوع حادثة أو سوء استخدام أو إهمال أو حريق أو برق أو غيرها من حوادث القضاء والقدر أو تعديل املنتج بشكل غر   ❖

 مصرح به أو عدم اتباع التعليمات امللحقة باملنتج.

 إصالح أو محاولة إصالح املنتج بمعرفة أي شخص غير معتمد من فيوسونيك. ❖

 بات الطاقة أو انقطاعها.أي سبب خارجي يضر باملنتج مثل تقل ❖

 استخدام معدات أو أجزاء تتنافى مع مواصفات فيو سونيك. ❖

 أي سبب أخر ليس له عالقة بعيب باملنتج. ❖

 العيب الناتج عن الصور الثابتة )غير متحركة( التي يتم عرضها لفترة طويلة من الوقت )يشار إليها أيًضا بالتشغيل اإلجهادي(. •

 والتأمين. عداديب واإل رسوم خدمات اإلزالة والترك •
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 طريقة الوصول إلى الخدمة:

للحصول على معلومات عن طريقة الحصول على خدمة بموجب الضمان، نرجو منكم التواصل مع دعم عمالء فيوسونيك )نرجو  •

رقم التسلسل  منكم الرجوع إلى صفحة "خدمة العمالء"(. ستحتاج إلى تقديم رقم التسلسل الخاص بمنتجك. أنت ملزم بتقديم 

الخاص بمنتجك، لذا نرجو منك تسجيل بيانات املنتج في املكان املخصص لذلك أسفل قسيمة الشراء حتى يتسنى لك استخدامها 

. نرجو منكم التفضل باالحتفاظ بإيصال الشراء لدعم طلب الضمان.
ً

 مستقبال

 ملعلوماتك

 النموذج: ____________________________________ رقم _________________ج: _______________________اسم املنت

 رقم التسلسل: ____________________________________ __________________تند: _____________________رقم املس

 هل يسمح بشراء ضمان ممتد؟_____________)نعم/ال( ________________ء: _______________________تاريخ الشرا

 _____________________________________________________هذه الحالة، فمتى تنتهي فترة نفاذ سريان الضمان؟ وفي

 

أنت ملزم بتقديم التالي للحصول على خدمة الضمان: )أ( قسيمة املبيعات األصلية املؤرخة و)ب( اسمك و)ج( عنوانك و)د( وصف  •

 للمشكلة و)ه( رقم تسلسل املنتج.

 استلم أو اشحن املنتج أو الشحن املدفوع مسبًقا أو في الحاوية األصلية ملركز خدمة معتمد لدى فيوسونيك. •

 تتحمل فيوسونيك تكلفة النقل ذهاًبا وإياًبا ضمن ضمان املنتجات. •

 

 

 محدودية الضمان:

الضمان الضمني لقابلية التسويق واملالئمة ألغراض  ال توجد أي ضمانات، صريحة أو ضمنية، تشمل أي ش يء لم يتم ذكره هنا أدناه بما في ذلك

 خاصة.

 

 املستثنى من األضرار:

 تتحمل فيوسونيك تكلفة إصالح أو استبدال املنتج

 وال تتحمل فيوسونيك املسؤولية عن التالي:

استخدام املنتج أو ضياع الوقت أو خسارة  ضرر لحق بملكية نتيجة أي عيب في املنتج أو أضرار ناتجة عن عدم املالئمة أو اإلهمال في  •

أرباح أو خسارة فرصة عمل أو انتفاء وجود النية الحسنة أو التدخل في عالقات العمل أو غيرها من الخسارات التجارية، حتى في حال 

 وجود توجيه باحتمالية وقوع مثل هذه األضرار.

 أي أضرار أخرى سواء كانت تبعية أو عرضية أو غير ذلك. •

 دعاء ضد العميل يرفعه أي طرف أخر.أي ا •

 إصالح أو محاولة اإلصالح التي تتم بمعرفة أي شخص لم تعتمده فيوسونيك. •
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 معلومات التواصل بخدمات البيع والخدمات املعتمدة داخل املكسيك

صنع واملستوردين:
ُ
 اسم وعنوان امل

 إنترباملاس ، شركة203مكتب رقم  2الدور  ،8املكسيك، شارع دي باملا رقم 

 العقيد سان فرناندو هويكسلوكان، والية املكسيك

 http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm 36051099( 55هاتف: )

 0018668232004أنحاء املكسيك: رقم املساعدة الفنية املجانية بجميع 
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