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    E                       iiiدليل المستخدم لحاسوب  اللمس سلسلة 

  .TE Connectivity Ltd، شرآة اليكترونيكسكو ي شرآة ت 2011©حقوق الطبع والنشر
 جميع الحقوق محفوظة

 

 لغة أو  لغةأية ترجمته الى أو تخزينه في نظام يمكن استعادته أو نسخه أو نقله أو أي جزء من هذا الكتاب إنتاج ادةإعال يجوز  
ة   إ وسيلة، وعلى سبيل المثال ال الحصر نسخ         أو شكل   بأي،  حاسوب سية    أولكتروني ة  أو  بصرية  أو مغناطي ة    أو آيميائي  أو يدوي

  .يكترونيكسال مسبق من شرآة تيكو إذنخالف ذلك دون 

   مسئوليةإخالء

ا في        اليكترونيكسن شرآة تيكو    لم تعيّ . إشعارر دون   يفي هذه الوثيقة خاضعة للتغي    الواردة  المعلومات  إن   ة له والشرآات التابع
و     اللمس في    اتكنولوجيتجارة حلول   وحدة   رونيكس شرآة تيك اعي    (اليكت شكل جم ل  أي") TE"ب ا يخص   ضمانات  أو تمثي  فيم

  شرآة  وتحتفظ . لغرض معين  التهيئة   أو ضمانات ضمنية للتسويق     ةأي، وعلى وجه الخصوص تتنصل من       الدليل محتويات هذا 
TE   ديالت     شخص  أي بإشعارلتزام اال محتوياته دون  علىآلخررات من حين يتغيإجراء  والدليل بحق تنقيح هذا ذه التع عن ه

  .أو المراجعات
  

  العالمة التجاريةبإقرار 
  yTE connectivit    ،TE connectivity  و  ،iTouch  و، Elo TouchSystems و ،)شعار ( Elo آل من  

 ات أخرى سماء لمنتجأية أ. المحدودة  TE Connectivityاتشرآلمجموعة هي عالمات تجارية ) شعار( TE، و )شعارال(
  .و عالمات تجارية مسجلة لمالكيهاأعالمات تجارية واردة هنا قد تكون 
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 جدول المحتويات
1 -------------------------------------------------------------------------------------------اإلعداد: األولالفصل    

  1 ------------------------------------------------------------------------------------- اللمسحاسوبجهاز تغليف فك 

  2 --------------------------------------------------------------------------------------------- العرض  شاشة تعديل

  3 ----------------------------------------------------------- وسوفت ويندوزر تشغيل ميكأنظمةمعايرة شاشة اللمس في 

 4 ---------------------------------------------------------------------------------------  لنظامكإضافيخيار ترآيب 

  5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------التشغيل : الفصل الثاني

  E ------------------------------------------------------------------- 5سلسة معّدات  مراقبة نظام - Elo اللمس أنظمة

  LED ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6يفة مؤشر وظ

  7 ------------------------------------------------------------------------------ اإلخراج  /اإلدخاللوحة إلى وصول ال

  8 --------------------------------------------------------------------------------------------- السالمة والصيانة: الفصل الثالث

  8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------السالمة 

 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------- المناولة العناية و

  11 --------------------------------------------------------------------------------------------------- الدعم التقني: الفصل الرابع

  11 -------------------------------------------------------------------------------------------------المساعدة التقنية 

 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المعلومات التنظيمية

  15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الكفالة 
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  الفصل
1  

  اإلعداد
  . اللمسحاسوب جهاز  وفحصإعداديناقش هذا الفصل آيفية 

  اللمسحاسوب جهاز فليغت فك

  

  : المواد التالية موجودة وفي حالة جيدةأن تأآد

 

  آندا /الواليات المتحدةنظام طاقة  آيبل   حاسوب اللمس

 الحائط على ترآيب لوحة  
  وبراغي

  (8 x M4, 1 x M3) 

 أوروبا  نظام  طاقة آيبل

 قرص مدمج لبرامج اإلعداد
  ودليل ترآيب سريع

 محول طاقة

و
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  العرض شاشةتعديل 

  .أدناه آما هو مبين ،  درجة75+ الى 17-عرض من شاشة اليمكن تعديل 

 

 
 

 

.القاعدة عند تعديل العرضتثبيت آد من أو السقوط، تأح رجألمنع الت: تنبه     
 
 
 
 
 
 
 
 

  تشغيل مايكروسوفت ويندوزأنظمةمعايرة شاشة اللمس في  

  . لالستجابة الدقيقة للمسسبقام تعاير شاشة اللمس

17° 

75°

-17° +75° 
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 شريط المهام لى من الجهة اليمنى ع   ELOيقونةبالجهة اليمنى أ انقر لسبب ما، معايرة إلعادة آانت شاشة العرض تحتاج إذا
  .النافذة التاليةتظهر  ."الخصائص " ثم انقر 

 

  .اتبع التعليمات لمعايرة شاشة اللمس. أدناه النافذة المبينة تظهر. يفتح هذا برنامج المعايرة. "Align "محاذاة زر انقر
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 خيار ترآيب إضافي لنظامك

 

     عمود أوترآيب على حائط  ) 1

 
    

  ) ملمvesa75  لوحة ترآيب معغم  آ2.5 عن هوزنشاشة يقل  أي(ترآيب شاشة مراقبة ثانية على نظامك ) 2

      
 

  باستخدام لوحة التثبيت المزودة أو عمودترآيب على حائط 

  العميلحائط أو عمود

اختر نوع البرغي المناسب 
  على الحائطهيبلترآ

ت الخطاف ثّب
مع الوجه والمسمار 

  الى األعلى

  باستخدام مجموعة التثبيت المزودةترآيب شاشة مراقبة ثانية 

شاشة لمس  / شاشة مراقبة 
ETO 700 لادخل آيب اختيارية ETO 

 من خالل الفتحة

 ثبيتاربط لوحة الت 
باستخدام شاشة مع ال

األربعة البراغي  
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  الفصل
2  

    التشغيل
  اإلخراج/ال ولوحة اإلدخLEDو مؤشر الطاقة ، Eloلمس ل األنظمةالتشخيصية  األداةمع التفاعل يصف هذا الفصل آيفية 

  

 Eسلسلة معّدات  مراقبة نظام - ELOمس لأنظمة ال

 

  آيفية الترآيب 
 المجلدى يرجى الذهاب ال. المساعدة على القرص المدمج الذي يحتوي على برامج اإلعداد األداةتوجد هذه   

 .ةداهذه األيب  لترآالموجود على القرص المدمج  ”E   "“E-Series Hardware Monitor –سلسلة مراقبة معّدات "

 E سلسلة معّداتمراقبة نظام قائمة  
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   :المزايا التاليةمراقبة المعّدات  أداةتوفر 
 الوصف الميزة
معلومات و نسخة نظام التشغيل،و نظام اإلدخال واإلخراج األساسي، عرض نسخة النظام

 .برامج التشغيل األساسيةمعلومات و الذاآرة،

 تعديل السطوع  العرض
 تعديل الضوء الخلفي للشاشة: وعالسط •

المعّداتمراقبة   
 

  للنظاماإلخراجة يلطفوو نظام،حرارة الو ،وحدة المعالجة الرئيسيةمراقبة حرارة 

 نظام،حرارة الو ،المعالجة الرئيسيةطابق حرارة تعندما ت اإلنذار أجهزةضبط   الضبط
  . محددمعيار ضبطمع  ة اإلخراجيوفولط

  . جميع حاالت انطالق التنبيهلعرض سجل  التنبيه

 E تشخيص سلسلة أداةعن معلومات عامة  حول
 
 

 

   LED وظيفة مؤشر  

  

اللون و مؤشر هذا ال  حالةأدناهن الجدول يبّي. اللمسحاسوب  حالة ن يبّيLED مؤشرعلى  Eقاعدة سلسة تحتوي 
  .المرادف لكل حالة

 الحالة المطلوب مالحظته LED   مؤشرلون

  اإلغالقحالة  – يوجد طاقة ال إغالق

 سباتحالة  أو إغالقحالة  -  داخلة وجود طاقة حمرأ

 S3 االستعدادحالة  –داخلة وجود طاقة  برتقالي

 S1 االستعدادحالة  -داخلةوجود طاقة   متقطعخضرأ

 الجهاز يعمل -إدخالوجود طاقة  خضرأ
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  اإلخراج/اإلدخالالوصول الى لوحة 

 

 يستخدم أنيوجد برغي حماية ويمكن .  يسار الوحدةعلى اإلخراج/اإلدخال، ارفع غطاء واإلخراج إلدخالاللوصول الى منافذ 
  :أدناه ة  موجوداإلخراج/اإلدخال أوصاف.  اللمسحاسوبمين الغطاء العلوي لألت

 

 
   

   . بوضع التشغيلم  عندما يكون النظاصولو ماإلخراج/ اإلدخال اترك غطاء آاحتياط للسالمة، دائما: مالحظة

مدخل 
  التيار

مدخل 
  الشاشة

 USB2, USB3منافذ توصيل 

: منفذ توصيل الشبكة، منافذ توصيل
USB0, USB1  

 COM 2, COM 1: منافذ توصيل

  خط مخرج
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  الفصل

3  
 السالمة والصيانة

  السالمة 

 

 

  :تهوصيان  اللمسلحاسوب المالئم باإلعدادمعلومات هامة تتعلق 

 .اللمسحاسوب لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، اتبع جميع نصائح السالمة وال تفتح إطالقا صندوق  •

 

 )التنظيف المالئمةلتعرف على طرق ل" مناولة العناية وال"ارجع الى (المنتج قبل التنظيف أوقف تشغيل  •

  

ه     يدخل مقبس سلك الطاقة في       .رضيأسلك  منها  ثالثة أسالك   بكيبل يحتوي على     اللمس مجهز    حاسوب • ابس في ق
ذا الغرض   ال تحاول إدخال المقبس في     .األرضيلسلك  فتحة   الف    . قابس غير مجهز له ة ت ستخدم سلك طاق . ال ت

ل   استخدم   إن   .الخاص بك  Eloاللمس  حاسوب  أتي مع    الطاقة الذي ي   آيبلاستخدم   د          آيب ه ق ر مصرح ب ة غي طاق
   . يلغي آفالة الجهاز

ة   حاسوب الفتحات الموجودة على الجوانب وأعلى صندوق       • دخل أي شيء داخل     .  اللمس هي للتهوي سد أو ت ال ت
 .فتحات التهوية

  

از إ • ى جه م أن يبق ن المه ه م احاسوب ن ائال . اللمس جاف ى دال تصب س از اخل أو عل إذا . اللمسحاسوب جه
سك صيب حاسوب اللمس أ اول إصالحه بنف ا، ال تح الء. رطب ة عم صل بخدم رآةات ى  Elo  ش   للحصول عل

  .التعليمات
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   مناولةالعناية وال

  .في حالة عمل بأفضل الحاالتاللمس حاسوب  في الحفاظ على ك التالية تساعداإلرشادات

. المستخدمقابلة للصيانة من قبل الوحدة ليست . وحدة العرضغطاء  أوالطاقة  حّولم، ال تفك لتجنب خطر الصدمة الكهربائية
 .فصل وحدة العرض من منفذ الطاقة قبل التنظيفأن ر وتذّآ

أدوات التنظيف  أوبنزين ال أومادة التنر  ال تستخدم .  أي محلول قويأو) و ايزوبروبلأ، اثيلميثل، (ال تستخدم الكحول 
 .هواء المضغوطال أو  الخادشة

 .ةخفيفمادة تنظيف قليال مع  ةمبللقماش قطعة وحدة العرض، استخدم  غطاءلتنظيف 

فحصه قبل تشغيل الطاقة لمؤهل صيانة ذا دخل السائل في الداخل، استعن بفني إ.  اللمسداخل حاسوبتجنب دخول السوائل 
 .خرىأمرة 

 .لشاشة يخدش اأن يمكن إسفنج أو الشاشة بقماش تبللال 

ال تضع . القماش وامسح شاشة اللمسقطعة ضع المنظف على . زجاجال أوافذ و النفيظمادة تنلتنظيف شاشة اللمس، استخدم 
 .إطالقا على شاشة اللمس ةالمنظف مباشر

 

   المعدات التالفة توجيهات
أن هذا المنتج على اليسار  في االتحاد األوروبيتالفة الة كهربائيالكترونية ولمعدات اإلالتوجيهات ملصق ن يبّي

  .دويريجب التخلص منه في مكان مالئم إلعادة الت. يةنفايات المنزلاليجب أن ال يتم التخلص منه مع 
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   بطارية الليثيوم توجيهات
  .  الرئيسيةبطارية ليثيوم في اللوحةعلى  E اللمس سلسلة حاسوبيحتوي 

م   إذايوجد خطر انفجار    ر مالئ وع غي ات  ال الرجاء  .  ما استبدلت البطارية بن ا للتعليمات   تخلص من البطاري   في  المستخدمة وفق
  .المنطقة

 RoHSالصين 
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  الفصل 
4  

  الدعم التقني

  المساعدة التقنية 

  : اللمسحاسوب للحصول على معلومات االتصال للمساعدة التقنية بخصوص تانقييوجد طر
   اإلنترنتشبكة •
 الهاتف  •

   اإلنترنت استخدام شبكة

 contactsupport/go/com.elotouch.www :موقعالقم بزيارة للدعم التقني، 

  

 استقبال أوتسجيل لل أو، اإلعالنات أوتحديثات المنتج، و الحالية، Elo  شرآةأخبارلحصول على آخر ل 
    :موقعاليارة قم بز اللمس، الخاصة بحاسوب األخباررسائل 

news/go/com.elotouch.www 

 استخدام الهاتف 
 لى الجدول في نهاية دليل المستخدم لمعلومات االتصالإللدعم التقني، انظر  
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 معلومات تنظيمية 

.I سالمة الكهربائية ال معلومات 
ة    قد يؤدي   . المصنع ملصق في   إليها المشار   يار والت الذبذبة الفولتية و  بمتطلباتااللتزام  يجب   ) أ بمواصفات  الربط بمصدر طاق
ق أ الكفالة إلغاء أو ه تلف للجهاز أو   تشغيل خاطيء  إلى في هذا الدليل     ةحددعن المواصفات الم  ختلف  ت ع   إذا ،و خطر الحري م تتب  ل

  . المحددةالمتطلبات

يجب .  السالمة على خطرتشكل التي ا الجهاز ن هذخطرة مفولطية تتولد .  المشغلمن قبل لصيانة قابلة لأجزاءوجد تال ) ب
 . فقطفني خدمة مؤهليقوم بالصيانة 

 .نفذ تيار مجّهز لذلكمبيجب توصيله رضي أ طاقة يمكن فصله متصل بسلك حماية كيبلبجهاز مزّود  الاهذ) ج

   مهايئ ال تستخدم  ، من الظروفتحت أي ظرف.  مع الجهازدوز غير المعتمد والمآخر بنوع كيبلال تستبدل ال) 1  
 .األرضيالسلك فعالية ن هذا يبطل ألمدخلين ذو نفذ تيار بملربط ل  

سالمة         أستخدام سلك   جهاز ال حتاج ال ي) 2   ديل        أنيمكن   . رضي آجزء من شهادة ال نجم عن التع  سوء االستخدام   أو ي
 .وفاةال أوخطرة ال اإلصابةقد يسبب صدمة الذي الخطر   

الطاقة مصدر ترآيب قبل توصيل المعدات بال حول أسئلةلديك   آانتإذانع ّص الُمأول  مؤه آهرباءاتصل بفني) 3   
  .الرئيسي  

  

II . الحصانةونبعاثات ال امعلومات 
ة )أ   دة مالحظ ات المتح ي الوالي ستخدمين ف ذ :  للم م فحص ه ازت د  ا الجه ه ووج ابق أن ى  مط د األدن لمواصفات الح
ذه ا   . FFC من قواعد      15 ، عمال بالجزء   ب فئةمن   الرقمية   لألجهزة   ة من        مصممة ضوابط  ل ه ة معقول ديم حماي   لتق
ة       سكنية والتجاري سات ال ي المؤس ضارة ف داخالت ال ذوّلي. الت از د ه ن ،ستخدميوا الجه ة  ين أ ويمك ة ذبذب شع طاق
ةراديو   م وإ، ي ه ذا ل تم ترآيب تخداوي ات، هماس د ف بموجب التعليم سبب يق دوث ت داخالت بح ى االت ؤثر عل صاالت ت ت
  .يةالراديو  

ات  الفئة ب على قيود ال ا الجهاز متوافق مع مواصفات   هذ: للمستخدمين في آندا   مالحظة   ) ب   و  إزعاج النبعاث  الرادي
 .في آنداالصناعية  يةخالت الراديواتدال أنظمةد من تم رقمية آما هو معأجهزةمن   

ل استخدم فقط    : األوروبيللمستخدمين في االتحاد     مالحظة   ) ج   ة مع             آواب ل التوصيل المقدم دة وآواب ة المعتم الطاق
ة للخطر   ال ض  قد يعرّ زودة بأخرى   كوابل الم الو األسالك  استبدال  . المعدات   ات  ا  شهادة  أوسالمة الكهربائي  أوالنبعاث
ى  CEمعدات تكنولوجيا المعلومات هذه مطلوبة للحصول على عالمة   : ير التالية يو مطلوب بالمعا  هحصانة آما   ال    عل
  :ر التاليةيقد تم فحصه وفقا للتوجيهات والمعايجهاز  الأنع الذي يعني صّنلصق الُمم  

ة            وب من          CEتم فحص هذه المعدات وفقا لمتطلبات عالم ا هو مطل المشار   EC/2004/108 توجيهات   EMC آم
ا هو   EC/2006/95منخفضة  الفولتية ال ب وتوجيه صنف EN 55022 األوروبية  ريمعايال في إليها   ه مشار   آم  إلي
  . EN 60950-1 األوروبيفي المعيار   

  لم يرآب  إذا،  يةراديوذبذبة  طاقة  يشع   أنيولد هذا المنتج ويستخدم ويمكن      : معلومات عامة الى جميع المستخدمين    ) د  
دليل   ذا ال ا له ستخدم وفق ن . وي سبب أنيمك از بحدوث  ت والجه ون والرادي صاالت التلفزي داخل بات د أ إال. ت ه ال يوج ن
 .الموقععوامل تتعلق   التداخل لن يحدث بسبب أنضمان   
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 :المستخدم ما يليراعي  يأن الحصانة، يجب أولتلبية متطلبات االنبعاث ) 1
  Eloاللمس حاسوب لتوصيل زودة استخدم فقط الكوابل الم) أ  
 من المصنعزود المل الطاقة آيب، استخدم فقط لتزاملضمان اال) ب  
جهة مسئولة عن  قبل منشكل صريح  لم تعتمد بالتيجهاز لا  على التغيرات والتعديالتنن أملمستخدم ار حّذُي) ج  
 .جهازتشغيل الفي المستخدم صالحية  قد تلغي لتزاماال  

  

 :آخر أي جهاز أوز ا التلفأو تداخل مع استقبال الراديو سبب تأنها هذه المعدات أظهرت إذا) 2
 .لجهاز تشغيل اوأ بإغالقالنبعاث امصدر من  قتحّق) أ  
دات      أن قررت   إذا) ب   ذه المع ا   ه نجم عنه داخل باستخدام واحد         ي داخل، حاول تصحيح الت ر  أو ت  اإلجراءات  من  أآث
 :التالية  

  i (المتأثر جهاز الرقمي بعيدا عن جهاز االستقبال ال  كحّر 
  ii (المتأثراالستقباللجهاز الخاص بالنسبة جهاز الرقمي وضع التم إعادة . 
   iii (توجيه الهوائي الخاص بجهاز االستقبال المتأثرإعادة  
   iv (  ة                 نفذ تيار   م في   الهوائي  جهاز  الضع ر فرعي ى دوائ ستقبل عل از الرقمي والم آهربائي مختلف بحيث يكون الجه

   .مختلفة  
  v (   ل   يافصل وانزع أي آ از الرقمي       إخراج / إدخال ب ستخدمها الجه ل   . (ال ي ر المفصولة    غي  اإلخراج / اإلدخال آواب

 )يمصدر محتمل لمستويات االنبعاث العالي لتردد راديو
  vi (  ستخدم  . رضيتيار آهربائي له أ   جهاز الرقمي في منفذ     الضع ائي        ال ت ايئ آهرب بس مه زع  . ( مق  قطع الخط   أون
  ) خطر صدمة قاتلة للمستخدمأيضا قد يزيد مستويات انبعاث تردد الراديو وقد يمثل األرضي  



   

  E       14لة  اللمس  سلسحاسوبدليل المستخدم ل

  
  vii (فني راديو وتلفزيون خبيرأوع، صّن الُمأو، استشر التاجر، إضافيةاحتجت مساعدة  إذا .  

  

III  . توآاالالشهادات   
 : اللمسلحاسوبقد صدرت الشهادات التالية ل

 (GOST) روسيا   •  (CCC) الصين   •  يوروباالتحاد األ  •

 أوآرانيا  •
(UKSERTCOMPUT

ER) 

 (KONCAR) آرواتيا   • (BelGiss)  الروسيايب   •

 (SII) إسرائيل   • (KVALITET)  البوسنة   • (KVALITET) صربيا  •

  •   • (NOM CoC) المكسيك  •
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 الكفالة 

دم    اإلقرارفي   أوهنا    ما لم يرد خالف ذلك       ائع للمشتري           إ المق ل الب ى المشتري، يكف تج    أل واد     خالي  ن المن وب في الم من العي
  . اللمس ومكونات المنتج لمدة سنة واحدةحاسوبآفالة تكو باستثناء مدة الكفالة المتفق عليها، . والصناعة

ة    آلخرقد يجري مورد البائع في أي وقت ومن وقت          . لمكوناتالمدة صالحية     م البائع آفالة    ال يقدّ  دات المقدم  تغيرات في المع
د عن       األحوال حال من      وتحت أي  (خطر المشتري البائع خطيا فورا      ُي.  مكونات أوآمنتجات   وم ب   30 ال تزي شاف      ي د االآت ) ع

ذا      بوصف يجب تقديم  ؛أعالهطابق للكفالة المنصوص عليها   م منتج   في أي تقصير  بأي   ة في ه ة معقول  اإلشعار تفاصيل تجاري
ة،        إم  ويقّد. خلل المصاحبة لهذا ال   األعراض ا هي مرآب ذه المنتجات آم ا   إذالى البائع فرصة فحص ه ذا ممكن ان ه  أنيجب  .  آ

ون  . فترة الكفالة لهذا المنتج، ما لم يذآر خالف ذلك خطيا من البائع         خالل   اإلشعاريستلم البائع    ديم    ) 30(خالل ثالث د تق وم بع ي
ه        صلي به خلل بالصندوق األ    نأ يع، يخزن المشتري المنتج الذي يدّ     اإلشعارهذا   ذي شحن ب ا      أو  ال ه وظيفي ادل ل شحن  ويُ ، مع
 .لى البائع على نفقة المشتريإ

ا        أوتحقق البائع    به خلل    نأعى  ّدم المنتج الذي يُ   خالل وقت معقول بعد استال     ة المنصوص عليه ن المنتج ال يطابق قواعد الكفال
صيرأعاله ذا التق ائع ه ائع ، يصحح الب ار الب اإ ،حسب اختي ديل )i( م تجإصالح أو تع تج )ii( أو ، المن تبدال المن ذا . اس ل ه مث

ائع   يكون  لمشتري    لمينأتحد بأدنى  الشحنة وإعادة االستبدال   أو اإلصالح أوالتعديل   ى حساب الب ل المشتري خطر   يتحمّ . عل
   النقل المترتبةأجورلبائع لد المشتري يسّد. مين المنتجأالنقل ويمكن تعملية  في التلف أوالخسارة 

ا اإلصالحن التعديل أو إبالنسبة للمنتج المعاد والذي لم يجده البائع معطال ف        تم  أنئع  لهذا المنتج يمكن حسب اختيار الب ا  ي  في  إم
ى   ،أعاله يطابق الكفالة المبينة    بما   استبدال المنتج    أو إصالح أو لم يستطع البائع التعديل      إذا .المشتريموقع   أومرفق البائع     فعل

ى                   أومشتري   الثمن لل  إعادة ماإ ، حسب  اختيار البائع    ،البائع اقص االستهالك محسوبا عل شراء لحساب المشتري ن د سعر ال  قي
   . مستقيم خالل مدة آفالة البائع المبينة خطأساس
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ة  لإلخاللة  يتري الحصر التعويضات تكون تعويضات المش   هذه   ا             .  بالكفال ة الصريحة المنصوص عليه دا الكفال ا ع ، ال  أعاله م
تج  أولقانون اا هضمنما ي أو ة صراحأخرىيمنح البائع آفاالت   ه   ، خالف ذلك بخصوص المن ه جودأو  غرض،  أليومالئمت ، ت

اك    أوتسويقه   أو ك    أو االنته د أي موظف   .  خالف ذل ائع  أوال يع ديم أي   أي طرف مخوّ  أو ب ة     ةل لتق ر الكفال ة للبضاعة غي  آفال
 ال يكون  ،تحت أي ظرف. لمشتريالمنتج لشراء دة بدفع سعر  مسئولية البائع بموجب الكفالة مقيّ    وتكون  . المنصوص عليها هنا  

ائع من المشتري     ترآيب أوالبائع مسئوال عن سعر البيع    ة   طارأو خاصة  أضرار  ألي أوالبضاعة البديلة من الب  مباشرة  أو ئ
  . عارضةأو

ة بـ     ذلك  المشتري المخاطرة ويوافق على تعويض البائع مقابل    لتحّمي سئوليات المتعلق ع الم  )i( وتجنيب البائع الضرر من جمي
يم  تخدامتقي ة لالس ل المالئم ن قب تج م صود للمن شتري  المق صميم أي  أو الم ام ت وم وأونظ د )ii(  رس ة ال تحدي تخدامالمطابق  س

ة  للقوانين    وفقا  للمنتج المشتري   ايير    والقواعد والم   واألنظم ة ع ل ويحتفظ المشتري    . المطبق ة و ال  بال  يقب سئولية آامل ات  مم طالب
ق األخرى ي تتعل شمل منتجات أو الت ي ت شتري الت شأ عن منتجات الم ات ُتأو تن ون وّر ُتأوصنع  مكون ائع و يك ل الب د من قب

ه من    يعّو,من المشتري   رخص به    الم أومتعلقة بالمنتج المصنوع      آفاالت ةأيالمشتري مسئول عن     ض المشتري البائع و يحمي
ة   أو خسارة    أو مطالبة   أو مسئولية   ةأيضرر   ات أو آلف ي تتضمن    نفق ى منتجات    أو الت ات تُ  أو تنطوي عل ع  أوصنع  مكون  جمي

بما في ذلك رسوم    ( نفقات   أو تكلفة   أو خسارة   أو مطالبة   أو المفوض من أي دين      أو التي تتعلق بالمنتج المقدم      التمثيل والكفاالت 
 . الكفاالت التي تخصهاأو تمثيله أولى منتجات البائع إعزى التي ُت) المحاماة المعقولة
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www.elotouch.com 
 

  ...أحدثاحصل على 

 معلومات المنتج •

 المواصفات •

 قادمةسبات منا أخبار •

 صحفيةإصدارات  •

 برمجيات تشغيل حاسب •

  شاشة اللمسأخبار نشرة  •

 

  TE Touch Solutions ال بشرآةلالتص 

 
  .كفرع ل قرببأ اتصل ببساطة أو com.elotouch.wwwكتروني على إلل ، قم بزيارة موقعنا اElo ألنظمة من حلول اللمس أوسعسلسلة  إليجاد

  أمريكا الشمالية 
Elo TouchSystems 
301 Constitution Drive 
Menlo Park, CA 94025 
USA الواليات المتحدة األمريكية 
 
 
(800) ELO-TOUCH 
(800) 356-8682 
:هاتف 650-361-4800    
:فاآس 650-361-4747    
customerservice@elotouch.com 

أوروبا    
Tyco Electronics Raychem 
B.V.B.A. 
Diestsesteenweg 692 
B-3010 Kessel-Lo 
Belgium بلجيكا 
 
:هاتف  00 21 35(16)(0)32+   
:فاآس  01 21 35(16)(0)32+   
elosales@elotouch.com 

  الهادىء-آسيا 
Sun Hamada Bldg. 2F 
1-19-20 ShinYokohama 
Kanagawa 222-0033 
Japan اليابان  
 
 
:هاتف 478-2161(45)81+  
:فاآس  478-2180(45)81+  
www.tps.co.jp 
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