
قبل توصیل ھذا المنتج أو تشغیلھ أو ضبطھ، یرجى قراءة كتیب التعلیمات ھذا بالكامل 
بعنایة.

اللغة العربیة

4K UHD الشاشة فائقة الدقة

تعلیمات االستعمال
 FM-A2701D FM-F3101D
 FM-A2701DS FM-F3101DG
 FM-B2702D FS-P3102D
 FM-B2702DG FS-P3102DS
 FM-E2701D FS-P3102DG
 FM-E2701DG FM-E3203D
 FM-E2701DT FM-E3203DG
 FM-E2701DGT 
 FM-F2701D 
 FM-F2701DG 
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eIFU indicator

تخضع المواصفات والمعلومات الواردة في ھذه الوثیقة للتغییر دون إشعار.

تعلیمات االستخدام لھذا المنتج متوفرة أیًضا في شكل إلكتروني (eIFU). اختر من بین لغات متعددة. استخدم 
برنامج Adobe Acrobat لعرض الصیغ اإللكترونیة eIFU. یمكنك الوصول إلى eIFUs عبر اإلنترنت في 

./fsnmed.com/support/eifu
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وصف المنتج / االستخدام المقصود

ھذا المنتج المقدم من شركة FSN Medical Technologies ھو شاشة عرض للعملیات الجراحیة عالیة الجودة مصممة 
لتطبیقات بحوث العملیات الرقمیة المتقدمة ھذه الشاشة الطبیة مجھزة على نحو فرید للتعامل مع المھام في بیئة غرفة العملیات 

الصعبة. تشتمل خصائص األداء على:

اكتشاف سریع لإلشارات، وجداول أوضاع قویة• 
صور خالیة من األخطاء• 
بدون مروحة متوافقة مع مجال التعقیم• 
تمت معایرتھا وفقًا للون السریري• 
تكبیر وتصغیر، تجمید الصورة، باإلضافة إلى خاصیة صور في صور• 

الغرض المقصود
الغرض من ھذا الجھاز ھو توصیلھ بأجھزة طبیة أخرى، وعرض الصور أو مقاطع الفیدیو من كامیرات التنظیر الداخلي 

وكامیرات الغرفة ومعلومات المریض مثل الموجات فوق الصوتیة وأمراض القلب والتخدیر. لیس الھدف من ھذا الجھاز أن 
یستخدم في التشخیص. یھدف ھذا الجھز إلى التوافق مع غیره من المعدات الجراحیة والتشخیصیة المتخصصة للغایة التي تستخدم 

في األجنحة الجراحیة وغرف العملیات وغرف الطوارئ والمرافق اإلجرائیة.

بیئة االستخدام المقصودة
ھذا الجھاز مخصص لالستخدام من قبل أخصائي طبي مدرب في مركز رعایة صحیة حیث یكون التالمس مع المریض غیر 

مرجح (ال یوجد جزء یرتدیھ المریض).

ُصمم ھذا الجھاز لتلبیة متطلبات السالمة الطبیة لجھاز بجوار المریض. 
تحذیر: ال یجوز استخدام ھذا الجھاز مع معدات حفظ الحیاة.

دواعي االستخدام
سیتم استخدام ھذا الجھاز من قبل أخصائي طبي مدرب لعرض الصور من اإلجراءات الطبیة، مثل التنظیر الداخلي، والموجات 

فوق الصوتیة، وأمراض القلب، والتخدیر. یتصل ھذا الجھاز بأجھزة التصویر الطبي لعرض الصور أو مقاطع الفیدیو أو 
معلومات المریض أثناء اإلجراءات الجراحیة. لیس الھدف من ھذا الجھاز أن یستخدم في التشخیص. 
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eIFU indicator

تعریفات الرموز 
تظھر الرموز التالیة على المنتج أو ملصقھ أو عبوتھ. وكل رمز لھ تعریف خاص بھ، على النحو الموضح فیما یلي:

ارجع إلى المستندات المرافقةمحول الطاقةخطیر: جھد عال

معرف جھاز فریدیشیر إلى تأریض متساوي الجھدتیار مستمر

یشیر إلى اتجاه علوي سفلي یشیر إلى تأریض وقائي
اعتماد كورياتجاه

مفتاح تحكم في طاقة تیار 
معتمد وفقًا للوائح لجنة CCCقابل للكسرمستمر

الحد األقصى للتراصتجنب البلل
التصنیفات الصینیة لحظر 

استخدام المواد الخطرة 
(RoHS)

رقم الكتالوجیشیر إلى الشركة المصنعةراجع تعلیمات التشغیل.

رقم الجھازالممثل المعتمد في االتحاد األوروبيیشیر إلى تاریخ التصنیع

راجع تعلیمات التشغیل - حدود الرطوبةالرقم التسلسلي
إلكترونیة

كیان المستوردحد الضغط الجويحد درجة الحرارة

تقییم المطابقة في المملكة 
إیقاف التشغیلتشغیلالمتحدة

یشیر إلى إثبات المطابقة مع الئحة األجھزة الطبیة لالتحاد األوروبي 2017/745 والمعاییر المعمول بھا.

تتوافق المعدات الطبیة مع المعیارین ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) و 
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) فیما یتعلق بالصدمة الكھربائیة ومخاطر الحرائق والمخاطر المیكانیكیة.

تم اختبار المنتج من حیث الموافقة لمعیار الفئة (ب) للھیئة االتصاالت الفدرالیة (FCC) (الوالیات المتحدة)

نفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة (توجیھ WEEE 2012/19/EU). یشیر ھذا الرمز إلى وجوب عدم التخلص من 
نفایات المعدات اإللكترونیة باعتبارھا نفایات بلدیة غیر مفروزة، بل یجب جمعھا منفصلة. یرجى االتصال بالشركة المصنّعة أو 

أي شركة من شركات التخلص من النفایات المعتمدة لسحب المعدة من الخدمة.

مالحظة: یتم توفیر نسخة مطبوعة من الدلیل باللغة اإلنجلیزیة مع المنتج. المستخدمون داخل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، یرجى 
االتصال بالموزع المحلي للغات أخرى. وینطبق ھذا على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي حیث یتم شراء المنتج من خالل القنوات المعتمدة.
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التحذیرات واالحتیاطات

معلومات التنبیھ

تنبیھ
خطر التعرض لصدمة كھربائیة

یحظر فتح المنتج

 ینبھ ھذا الرمز المستخدم بتضمین مواد مطبوعة ھامة متعلقة بتشغیل ھذه الوحدة. لذا، ینبغي قراءتھا بعنایة لتجنب 
المشكالت المحتملة.

 یحذر ھذا الرمز المستخدمین من أن الجھد غیر المعزول داخل الوحدة قد یكون بحجم كاٍف إلحداث صدمة كھربائیة. لذا، 
یعد من الخطر مالمسة أي جزء داخل الوحدة. وللحد من مخاطر التعرض لصدمة كھربائیة، ال تزیل الغطاء (أو الجزء الخلفي). 

فال یوجد بالداخل أجزاء تصلح أن یستخدمھا المستخدم. ارجع في الصیانة إلى موظفي الخدمة المؤھلین.

ض ھذه الوحدة للمطر أو الرطوبة. ال تستخدم القابس المستقطب لھذه الوحدة بمقبض  لمنع مخاطر الحریق أو الصدمات، ال تعّرِ
سلك تمدید أو منافذ أخرى ما لم یمكن إدخال الشوكات بالكامل. 

 تصنیف المختبرات الضامنة: 
االمتثال لسالمة المختبرات الضامنة: 

تعد الشاشة الطبیة ھذه مصنفة وفقًا للمختبرات الضامنة فیما یتعلق بالصدمات الكھربائیة والحرائق والمخاطر المیكانیكیة وفقًا فقط 
للمعیار UL 60601-1 / CAN / CSA C22.2 رقم 601.1 

 "EMC" المطابقة األوروبیة واالمتثال للتوافق الكھرومغناطیسي 
تفي وحدة الشاشة الطبیة ھذه بمتطلبات EN60601-1 و EN60601-1-2 لتتوافق مع الئحة األجھزة الطبیة لالتحاد األوروبي 

(MDR 2017/745). ملحق جھاز طبي من الفئة األولى.

تتوافق الشاشة الطبیة ھذه مع المعاییر المذكورة أعاله فقط عند استخدامھا مع مصدر الطاقة الطبي المتوفر المقدم. استخدام مقبس 
120 فولت من النوع ذى تصنیف 15P-5 في الوالیات المتحدة فقط.

ATM160T-P240

تنبیھ: تأكد أن سلك الطاقة من النوع السلیم المطلوب في منطقتك الجغرافیة. تحتوي الشاشة الطبیة ھذه على مصدر طاقة شامل 
یسمح بالتشغیل إما في مناطق الجھد 120-100 فولت تیار متردد أو 240-200 فولت تیار متردد (دون الحاجة إلى تعدیل من 

المستخدم). 
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استخدم سلك الطاقة المناسب مع نوع مقبس المرفق السلیم. إذا كان مصدر الطاقة یبلغ 120 فولت تیار متردد، فاستخدم سلك طاقة 
م لـجھد 125 فولت تیار متردد بموافقات UL وC-UL. وإذا  من النوع المخصص للمستشفیات مع مقبس NEMA 5-15، مصمَّ

كان مصدر الطاقة یبلغ 240 فولت تیار متردد، فاستخدم المقبس المرفق من النوع الترادفي (شفرة على شكل حرف T) بسلك 
طاقة موصل أرضي یتوافق مع لوائح السالمة الخاصة بالبلد األوروبي المعني. 

یمكن استخدام موضع تأریض، یوجد في الجزء الخلفي من الشاشة، بغرض تأریض ھیكل الشاشة. یجب تركیب أیة وصلة أرضیة 
من ھذا القبیل وفقًا للرموز الكھربائیة المعمول بھا. یظھر موضع التأریض على الرسم المیكانیكي الوارد في دلیل التعلیمات ھذه.

(WEEE 2012/19/EU توجیھ) إعادة التدویر 
اتبع اللوائح التنظیمیة المحلیة وخطط إعادة التدویر فیما یتعلق بإعادة تدویر ھذا الجھاز أو التخلص منھ.

تحذیر: یجب تجنب استخدام ھذه المعدات المجاورة أو المكدسة مع معدات أخرى ألنھا قد تؤدي إلى تشغیل غیر الئق. إذا كان ھذا 
االستخدام ضروریًا، فیجب مالحظة ھذا الجھاز والمعدات األخرى للتحقق من أنھا تعمل بشكل طبیعي.

تحذیر: قد یؤدي استخدام الملحقات والمحوالت والكابالت بخالف تلك المحددة أو المقدمة من قبل الشركة المصنعة لھذا الجھاز 
إلى زیادة االنبعاثات الكھرومغناطیسیة أو تقلیل المناعة الكھرومغناطیسیة لھذا الجھاز مما یؤدي إلى التشغیل غیر السلیم.

تحذیر: یجب عدم استخدام أجھزة االتصاالت الالسلكیة المحمولة (بما في ذلك األجھزة الطرفیة مثل كبالت الھوائي والھوائیات 
الخارجیة) على مسافة ال تزید عن 30 سم (12 بوصة) ألي جزء من ھذه الشاشة الطبیة ، بما في ذلك الكابالت المحددة من قبل 

الشركة المصنعة. وإال، فقد یؤدي ذلك إلى تدھور أداء ھذا الجھاز.

تحذیر: قد یؤدي استخدام ھذا الجھاز في بیئة األشعة السینیة أو الرنین المغناطیسي إلى تدھور أداء ھذا الجھاز أو التداخل مع 
المعدات األخرى أو التداخل مع الخدمات الالسلكیة.

تحذیر: قد یؤدي استخدام الكابالت و / أو الملحقات األخرى مع ھذا الجھاز، بخالف تلك الكابالت والملحقات المحددة، إلى زیادة 
االنبعاثات أو تقلیل مناعة ھذا الجھاز.

.(HF) تحذیر: ال یعتبر ھذا المنتج صالًحا للتوصیل الفعلي بمعدات الجراحة الكھربائیة عالیة التردد

تحذیر: غیر مناسبة لالستخدام في ظل وجود عقاقیر مخدرة قابلة لالشتعال مع األكسجین أو أكسید النیتروز.
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تعلیمات األمان

معلومات عن السالمة

1.   تأكد قبل توصیل سلك التیار المتردد بمنفذ محول التیار المستمر من توافق تحدید جھد محول التیار المستمر مع التیار 
الكھربائي المحلي.

2.   ال تدخل مطلقًا أي شيء معدني في فتحات غالف الشاشة الطبیة. فقد یؤدي ذلك إلى خطر التعرض لصدمة كھربائیة.

3.   للحد من مخاطر التعرض لصدمة كھربائیة، ال تزیل الغطاء. فال یوجد بالداخل أجزاء تصلح أن یستخدمھا المستخدم, 
ویجب أال یتم فتح غالف الشاشة الطبیة إال بواسطة فني مؤھل.

4.   ال تستخدم مطلقًا الشاشة الطبیة إذا تعرض سلك الطاقة للتلف. وال تضع أي شيء فوق سلك الطاقة، واجعل السلك بعیًدا عن 
مناطق مرور األشخاص.

احرص على اإلمساك بالقابس، ولیس بسلك الطاقة، عند فصل سلك طاقة الشاشة الطبیة من المقبس الكھربائي.   .5

افصل سلك طاقة الشاشة الطبیة عند تركھا دون استخدام لفترة طویلة من الوقت.   .6

افصل سلك طاقة الشاشة الطبیة من منفذ التیار المتردد قبل إجراء أیة صیانة.   .7

8.   إذا كانت الشاشة الطبیة ال تعمل بشكل طبیعي، ال سیما إذا كانت ھناك أیة أصوات أو روائح غیر عادیة منبعثة منھا، فافصلھا على 
الفور واتصل بالموزع أو مركز الخدمة المعتمد.

یرجى االتصال بالشركة المصنعة إذا تعین تركیب المجموعة في منطقة ال یمكن الوصول إلیھا.   .9

تحذیر: ال تلمس موصالت اإلدخال أو اإلخراج والمریض في آٍن واحد.

تحذیر: ُصممت الشاشة الطبیة للتوصیل بإشارات اإلدخال/اإلخراج والموصالت األخرى التي تتوافق مع معیار اللجنة الكھروتقنیة 
 IEC60601 لمعدات تكنولوجیا المعلومات وسلسلة المعاییر IEC60950 ،ذي الصلة (على سبیل المثال (IEC) الدولیة

للمعدات الكھربائیة الطبیة). باإلضافة إلى ذلك، یجب أن تتوافق جمیع أنظمة التركیب مع المعیار 
IEC 60601-1-1 أو البند 16 من اإلصدار الثالث للمعیار IEC 60601-1، على التوالي، متطلبات السالمة للنظم الكھربائیة 

الطبیة. أي شخص یكّون نظام تركیب یعد مسؤوالً عن موافقة ھذا النظام مع متطلبات المعیار IEC 60601-1-1 أو البند 16 
من الطبعة الثالثة للمعیار IEC 60601-1، على التوالي. إن لم تكن متیقنًا، اتصل بفني مؤھل أو مندوبك المحلي.

تحذیر: لتجنب خطر التعرض لصدمة كھربائیة، یجب عدم توصیل ھذا الجھاز إال بمصدر تیار كھربائي مزود بوصلة أرضیة 
واقیة. مصدر الطاقة (محول تیار متردد/تیار مستمر) محدد كجزء من الشاشة األلوان. ال تضع الجھاز بطریقة یصعب فیھ فصل 

قابس سلك الطاقة عن مدخل الجھاز.

تحذیر: ال تجري أیة تعدیالت لھذه المعدة دون تصریح من الشركة المصنعة.

مصھر المنتج لدیھ قدرة فصل أقل. ال تقم بالتركیب في نظام طاقة المبنى، حیث یتجاوز تیار دائرة القصر المحتمل سعة 
35 أمبیر.
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الظروف البیئیة للتشغیل والتخزین

تتراوح درجة الحرارة من 0 درجة مئویة إلى 40 درجة مئویة (التشغیل)، ومن 20- درجة مئویة إلى 60 درجة مئویة (التخزین)
تتراوح الرطوبة النسبیة بین %10 و85%

یتراوح الضغط الجوي بین 500 إلى 1060 ھیكتوباسكال.

عند التركیب

1.   صممت الفتحات في غالف الشاشة LCDالطبیة من أجل التھویة. یجب تجنب سد الفتحات أو تغطیتھا لمنع ارتفاع 
درجة الحرارة. إذا وضعت الشاشة الطبیة في خزانة الكتب أو في أي مكان مغلق آخر، فتأكد من توفیر التھویة المناسبة.

2.   ال تعرض الشاشة الطبیة للمطر وال تستخدمھا بالقرب من الماء (في المطابخ، أو بالقرب من حمامات السباحة، أو ما 
إلى ذلك). إذا تعرضت الشاشة الطبیة للبلل دون قصد، فافصلھا واتصل بموزع معتمد على الفور. یمكنك تنظیف الشاشة 

الطبیة بقطعة قماش رطبة إذا لزم األمر، ولكن تأكد أوالً من فصل الشاشة الطبیة.

ضع الشاشة الطبیة بالقرب من منفذ تیار متردد یسھل الوصول إلیھ.   .3

4.   یمكن أن یتسبب ارتفاع درجة الحرارة في حدوث مشكالت. تصل درجة حرارة التشغیل القصوى إلى 40 درجة مئویة. 
ال تستخدم الشاشة الطبیة تحت ضوء الشمس المباشر وأبعدھا عن السخانات والمواقد واألفران ومصادر الحرارة.

ال تضع الشاشة الطبیة على حامل غیر مستقر، فقد تتعطل الشاشة الطبیة أو تسقط.   .5

6.   یجب أال تنقلب الشاشة الطبیة عند إمالتھا بزاویة 5 درجات، في أي موضع، أثناء االستخدام العادي، باستثناء النقل.

ال ینبغي في الوضع المحدد للنقل أن تتأرجح الشاشة الطبیة عند إمالتھا بزاویة 10 درجات.    .7

8.   یرجى عند حمل ھذا المنتج استخدام كال المقبضین (إن وجدا) على الجانب األیسر واألیمن للمنتج، وحملھا بواسطة 
شخصین. إذا كنت ترغب في تركیب المنتج في مكان آخر، فیرجى االتصال بمركز الخدمة لدیك.

استخدم دائًما الكابالت األصلیة والملحقات فقط مع الجھاز.    .9

10. ال تضع ھذه الشاشة فوق األجھزة األخرى.
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اإلصالح
ال تحاول صیانة الشاشة الطبیة بنفسك، ألن فتح األغطیة أو إزالتھا قد یعرضك لجھد خطیر أو مخاطر أخرى، وأیًضا سیؤدي ذلك 

إلى إلغاء الضمان. ارجع في جمیع أعمال الصیانة إلى موظفي الخدمة المؤھلین. افصل الشاشة الطبیة من مصدر الطاقة وأحل 
الصیانة إلى الموظفین المؤھلین في ظل الظروف التالیة:

- في حالة تلف سلك الطاقة أو القابس أو اھترائھ.
- في حالة انسكاب سائل في الشاشة الطبیة.
- في حالة سقوط أشیاء في الشاشة الطبیة.

- في حالة تعرض الشاشة الطبیة للمطر أو الرطوبة. 
- في حالة تعرض الشاشة الطبیة لصدمة مفرطة ناجمة عن سقوطھا.

- في حالة تضرر الغالف.
- في حالة زیادة سخونة الشاشة الطبیة.

- في حال انبعث من الشاشة الطبیة دخانًا أو رائحة غیر طبیعیة.
- في حالة تعطل عمل الشاشة الطبیة وفقًا لتعلیمات التشغیل.

المخاطر البیولوجیة
لمنع انتشار العدوى، یجب استخدام ھذا الجھاز فقط في البیئات التي یمكن فیھا إجراء التطھیر البیولوجي بنجاح.

إرجاع المنتج
بعد استكشاف األخطاء وإصالحھا، إذا استمرت المشكالت، فقم بتطھیر الشاشة وأعدھا إلى FSN باستخدام العبوة األصلیة. قم 

بتضمین الملحقات التي تأتي مع الشاشة في شحنة اإلرجاع. یرجى إرفاق شرح موجز للخلل.

اتصل بشركة FSN Medical Technologies للحصول على رقم ترخیص اإلرجاع والتعلیمات قبل إعادة الجھاز. 

الملحقات
ال تستخدم سوى الملحقات المقدمة من الشركة المصنعة أو التي تباع مع الشاشة الطبیة. 

التصنیف المتعلقة باالمتثال للوائح السالمة
-  الحمایة ضد الصدمات الكھربائیة: الفئة I بما في ذلك محول التیار المتردد/التیار المستمر. یتوافق ھذا الجھاز الطبي مع المعیارین 
ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) و CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) فیما 

یتعلق بالصدمة الكھربائیة ومخاطر الحرائق والمخاطر المیكانیكیة.
- األجزاء المالمسة للمریض: - ال توجد أجزاء مالمسة للمریض:

-  درجة السالمة في ظل وجود مزیج من عقاقیر التخدیر القابلة لالشتعال مع ھواء أو أكسجین أو أكسید النیتروز. غیر مناسبة 
لالستخدام في ظل وجود عقاقیر مخدرة قابلة لالشتعال مع األكسجین أو أكسید النیتروز.

- بالنسبة لالستخدامات الھامة، یوصى بتوفیر شاشة بدیلة متاحة.
- وضع التشغیل: مستمر.

إشعار للمستخدم: 
یجب اإلبالغ عن أي حادث خطیر وقع فیما یتعلق بالجھاز إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي تم 

إنشاء حساب المستخدم و / أو المریض فیھا. اتصل بممثل مبیعات FSN Medical Technologies المحلي لدیك للحصول 
على معلومات حول التغییرات والمنتجات الجدیدة.
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تم تصمیم وحدة الشاشة الطبیة ھذه واختبارھا لتتوافق مع IEC 60601-1-2: 2014 / AMD1: 2020 لمتطلبات التوافق 
الكھرومغناطیسي مع األجھزة األخرى. لضمان التوافق الكھرومغناطیسي (EMC)، یجب تثبیت الشاشة وتشغیلھا وفقًا لمعلومات 

التوافق الكھرومغناطیسي الواردة في تعلیمات االستخدام ھذه. 

تم اختبار الشاشة الطبیة ھذه وتبین أنھا مطابقة لحدود األجھزة الرقمیة من الفئة (ب)، بموجب الجزء رقم 15 من قواعد ھیئة 
االتصاالت الفدرالیة. وقد ُصممت ھذه الحدود لتوفیر حمایة معقولة من التداخل. قد تنبعث من ھذه الشاشة طاقة تردد إشعاعي وإذا 

لم یتم تركیبھا واستخدامھا وفقًا للتعلیمات، فقد تتداخل مع معدات االتصاالت األخرى. وال یوجد ضمان بعدم حدوث التداخل مع 
جھاز معین. في حال اكتشاف أن ھذا الجھاز یسبب تداخالً ضاًرا الستقبال موجات الرادیو أو التلیفزیون، فإن المستخدم ینصح 

بمحاولة تصحیح التداخل عن طریق تنفیذ واحد أو أكثر من التدابیر التالیة:

1. إعادة توجیھ ھوائي االستقبال أو نقلھ.
2. زیادة المسافة بین الشاشة الطبیة وجھاز التداخل.

3. توصیل الشاشة بمنفذ في دائرة كھربائیة مختلفة عن تلك التي یتصل بھا جھاز التداخل.
4. استشارة الموزع أو فني رادیو/تلفزیون ذي خبرة للحصول على المساعدة.

مالحظات للمستخدم 
یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء رقم 15 من قواعد ھیئة االتصاالت الفدرالیة. یخضع التشغیل إلى الشرطین التالیین: (1) ال یجوز 
أن یتسبب ھذا الجھاز في حدوث تشویش ضار، و (2) یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل یتم تلقیھ، بما في ذلك التشویش الذي 

قد یتسبب في تشغیل غیر مرغوب فیھ.

تحذیر ھیئة االتصاالت الفدرالیة 
تولد الشاشة الطبیة ھذه طاقة تردد إشعاعي أو تستخدمھا. وقد یتسبب إجراء تغییرات أو تعدیالت في الشاشة الطبیة في حدوث 

تداخل ضار ما لم ترد الموافقة على تلك التغییرات أو التعدیالت صراحةً في دلیل التعلیمات. وقد یفقد المستخدم سلطة تشغیل ھذا 
الجھاز إذا أجرى تغییر أو تعدیل غیر مصرح بھ.

عمر المنتج
قد یتدھور أداء لوحات على مدى فترات طویلة من الزمن. تحقق بشكل دوري من أن ھذه الشاشة تعمل بشكل صحیح. عمر 

الخدمة المتوقع للجھاز أربع سنوات. حافظ على نظافة الشاشة إلطالة عمرھا التشغیلي.
 

التوافق الكھرومغناطیسي
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1. التوجیھ وإعالن الشركة المصنعة االنبعاثات الكھرمغنطیسیة

ُصممت الشاشة الطبیة لالستخدام في البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة أدناه. یجب أن یتأكد مستخدم الجھاز من أن الشاشة الطبیة تعمل في مثل 
ھذه البیئة.

التوجیھ المتعلق بالبیئة الكھرومغناطیسیةمستوى المطابقة قیاسات انبعاث التشویش

انبعاثات التردد الالسلكي وفقًا للمعیار 
CISPR 111 تتوافق مع المجموعة

خصائص ھذا الجھاز التي تحددھا البث تسمح باستخدامھ في 
االستخدامات الصناعیة والمستشفىات (CISPR 11، الفئة أ). 

عند استخدامھ في منطقة المعیشة (وھو ما یتطلب استیفاء 
معیار CISPR 11 عادةً الفئة ب)، فقد ال یوفر ھذا الجھاز 
الحمایة الكافیة للخدمات الالسلكیة. یجب على المستخدم، إذا 
لزم األمر، اتخاذ إجراء تصحیحي مثل تنفیذ أو تغییر توجیھ 

الجھاز.

انبعاثات التردد الالسلكي وفقًا للمعیار 
CISPR 11یتوافق مع الفئة ب

انبعاث التذبذبات التناغمیة حسب المعیار 
IEC 61000-3-2یتوافق مع الفئة أ

تقلبات الجھد / االنبعاثات الترددیة وفقًا 
IEC 61000-3-3 التوافق معللمعیار

2. الستخدام أجھزة ME في مراكز الرعایة الصحیة المھنیة. 
التوجیھ وإعالن الشركة المصنعة المناعة الكھرومغناطیسیة

ُصممت الشاشة الطبیةلالستخدام في البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة أدناه.
یجب أن یتأكد مستخدم الجھاز من أن الشاشة الطبیة تعمل في مثل ھذه البیئة.

مستوى مطابقة اختبار مناعة التشویش
IEC 60601-1-2:2014التوجیھ المتعلق بالبیئة الكھرومغناطیسیة

اإللكتروستاتیكي
التفریغ (ESD) وفقًا 

للمعیار
IEC 61000-4-2

یتوافق مع تفریغ المالمسات ± 2 كیلو 
فولت، ± 4 كیلو فولت، ± 6 كیلو 

فولت، ± 8 كیلو فولت
± 2 كیلو فولت، ± 4 كیلو فولت، ± 

8 كیلو فولت ، 
± 15 كیلو فولت تفریغ ھوائي

یجب أن تكون األرضیات مصنوعة من الخشب أو الخرسانة أو بالط 
السیرامیك. وإذا كانت األرضیات مغطاة بمادة اصطناعیة، فیجب أن تكون 

الرطوبة النسبیة %30 على األقل

تداخالت/زیادات مفاجئة 
كھربائیة سریعة عابرة 

حسب المعیار
IEC 61000-4-4

التوافق مع
± 2 كیلو فولت لخطوط التیار 

الرئیسي
± 1 كیلوفولت لخطوط اإلدخال/

اإلخراج

یجب أن تتوافق جودة جھد اإلمداد مع جودة بیئة العمل أو المستشفى 
النموذجیة.

تمور ا لتیار وفقًا للمعیار
IEC 61000-4-5

التوافق مع
± 1 كیلو فولت جھد الدفع والسحب

± 2 كیلو فولت الجھد المشترك

یجب أن تتوافق جودة جھد اإلمداد مع جودة بیئة العمل أو المستشفى 
النموذجیة.

انخفاضات الجھد، 
االنقطاعات القصیرة 
والتقلبات في مصدر 
اإلمداد وفقًا للمعیار 

IEC 61000-4-11

UT % 0*؛ 0.5 دورة
عند 0 درجة، 45 درجة، 90 درجة، 

135 درجة، 180 درجة، 225 
درجة، 270 درجة، 315 درجة

UT 0%; دورة واحدة و
UT; 25/30 70% دورة
طور أحادي: عند 0 درجة
UT; 250/300 0% دورة

یجب أن تكون جودة الطاقة الرئیسیة بنفس جودة طاقة البیئة التجاریة أو 
الطبیة النموذجیة.

إذا طلب مستخدم الجھاز استمرار العمل حتى عند حدوث انقطاع في مصدر 
الطاقة، فمن المستحسن أن یتم إمداد الجھاز بالطاقة من مصدر طاقة خاٍل 

من االنقطاعات.

* مالحظة: UT ھو الجھد المتناوب الرئیسي قبل تطبیق مستویات االختبار. 
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3. الستخدام أجھزة ME في مراكز الرعایة الصحیة المھنیة. 
مواصفات اختبار مناعة منفذ الصنادیق الحاویة (ENCLOSURE PORT IMMUNITY) لمعدات 

(IEC 60601-1-2: 2014 وفقًا لـ) RF االتصاالت الالسلكیة

ُصممت الشاشة الطبیةلالستخدام في البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة أدناه.
یجب أن یتأكد مستخدم الجھاز من أن الشاشة الطبیة تعمل في مثل ھذه البیئة.

تردد االختبار
میجا ھرتز

النطاق 
الترددي
میجا ھرتز

الطاقة القصوىالتعدیلالِخدمة
بالواط

المسافة
بالمتر

مستوى اختبار 
المناعة
ف/م

380 إلى 385
390TETRA 400تضمین الذبذبات

181.81.027 ھرتز

430 إلى 450
470

,GMRS 460
FRS 460

FM
شوط ± 5 كیلو ھرتز

موجھ جیبیة ± 1 كیلو 
ھرتز

21.028

710
704 إلى 

787
النطاق الترددي 

17 ,13
تضمین الذبذبات
2170.21.09 ھرتز 745

780

810

800 إلى 
960

 GSM
800/900

 TETRA 800,
 iDEN 820,
 ,CDMA 850
LTE النطاق 

الترددي 5

تضمین الذبذبات
1821.028 ھرتز

870

930

1720

1700 إلى 
1990

,GSM 1800
,CDMA 1900
,GSM 1900

,DECT
LTE النطاق 
الترددي 1,3,

UMTS 25 ,4

تضمین الذبذبات
21721.028 ھرتز

1845

1970

2400 إلى 2450
2570

البلوتوث
 WLAN
802.11
,b/g/n

,RFID 2450
LTE النطاق 
الترددي 7,

تضمین الذبذبات
21721.028 ھرتز

5240
5100 إلى 

5800
 WLAN

802.11 a/n
تضمین الذبذبات
2170.21.09 ھرتز 5500

5785

* مالحظة: إذا لزم األمر لتحقیق مستوى اختبار المناعة، یمكن تقلیل المسافة بین ھوائي اإلرسال والشاشة الطبیة LCDإلى متر واحد، وتسمح 
المواصفة القیاسیة IEC 61000-4-3 بمسافة االختبار البالغة 1 متر.
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4. إرشاد وإعالن الشركة المصنعة - المناعة الكھرومغناطیسیة - للمعدات واألنظمة الغیر داعمة للحیاة

ُصممت الشاشة الطبیةلالستخدام في البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة أدناه.
یجب أن یتأكد مستخدم الجھاز من أن الشاشة الطبیة تعمل في مثل ھذه البیئة.

اختبارات مناعة التشویش
مستوى اختبار 

IEC 60601-1-
2:2014

التوجیھات المتعلقة بالبیئة الكھرومغناطیسیةمستوى المطابقة

ب التردد الالسلكي المجرَّ
االضطرابات وفقًا 

للمعیار
IEC 61000-4-6

التردد الالسلكي المنبعث
االضطرابات
وفقًا للمعیار

IEC 61 000·4·3

rms 3 فولت
150 كیلو ھرتز إلى
< 80 میجا ھرتز

3 فولت/م
80 میجا ھرتز إلى
2.5 جیجا ھرتز

V eff 3

3 فولت/م

ینبغي عدم استخدام معدات االتصاالت التي تعمل بالتردد الالسلكي 
بالقرب من أي جزء من أجزاء الشاشة الطبیة LCD، بما في ذلك 

الكبالت، أكثر من مسافة الفصل الموصى بھا المحسوبة من المعادلة 
المنطبقة على تردد جھاز اإلرسال.

مسافة الفصل الموصى بھا:

 d = 1.2 P

حیث P ھي القدرة االسمیة للمرسل بالواط [W] وفقًا للمعلومات 
المقدمة من الشركة المصنعة لجھاز اإلرسال و d ھي مسافة الفصل 

.[m] الموصى بھا باألمتار

یجب أن تكون شدة مجال أجھزة اإلرسال الثابتة على جمیع الترددات 
.b وفقًا لدراسة ما، أقل من مستوى المطابقة ،a في الموقع

 d = 1.2 P
80 میغاھرتز إلى < 800 میغاھرتز

 d = 2.3 P
800 میغاھرتز إلى 2.5 غیغاھرتز

زة بالرمز التالي: قد یحدث التداخل في محیط المعدات المرمَّ
 

  

مالحظة: قد ال تنطبق ھذه اإلرشادات في جمیع الحاالت. یتأثر انتشار الكمیات الكھرومغناطیسیة بامتصاص وانعكاسات المباني واألشیاء 
واألشخاص.

a شدة المجال من أجھزة اإلرسال الثابتة، مثل المحطات األساسیة للھواتف الالسلكیة [الخلویة / الالسلكیة] وأجھزة الالسلكي المحمولة 
األرضیة ورادیو الھواة والبث اإلذاعي AM و FM والبث التلفزیوني ال یمكن التنبؤ بھا من الناحیة النظریة بدقة. لتقییم البیئة 

الكھرومغناطیسیة ألجھزة اإلرسال الثابتة، ینبغي النظر في مسح الموقع. إذا تجاوزت شدة المجال المقاسة في الموقع الذي یستخدم فیھ الجھاز 
مستویات المطابقة المذكورة أعاله، فیجب مراقبة الجھاز للتحقق من التشغیل العادي. في حالة مالحظة أي خصائص أداء غیر معتادة، قد 

یكون من الضروري اتخاذ تدابیر إضافیة، مثل تعدیل االتجاه أو استخدام موقع مختلف للجھاز.
b على مدى التردد من 150 كیلو ھرتز إلى 80 میجا ھرتز، یجب أن تكون شدة المجال أقل من 3 فولت / متر.
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5. مسافات الفصل الموصى بھا بین معدات اتصاالت التردد الالسلكي المتنقلة والمحمولة والشاشة الطبیة .

ُصممت الشاشة الطبیة لالستخدام في بیئة كھرومغناطیسیة یتم فیھا التحكم في اضطرابات التردد الالسلكي المنبعث. یمكن لمستخدم الجھاز 
المساعدة في منع التداخل الكھرومغناطیسي عن طریق الحفاظ على الحد األدنى من المسافة بین أجھزة االتصاالت الالسلكیة المحمولة والمتنقلة 

(أجھزة اإلرسال) والجھاز - كدالة لطاقة خرج جھاز االتصال، كما ھو موضح أدناه.

القیمة االسمیة لطاقة جھاز 
اإلرسال [بالوات]

مسافة الفصل وفقاً لتردد جھاز اإلرسال [م]

150 كیلوھرتز إلى 80 میغاھرتز
 d = 1.2 P

80 میغاھرتز إلى < 800 
میغاھرتز

 d = 1.2 P

800 میغاھرتز إلى 2.5 غیغاھرتز
 d = 2.3 P

0.010.120.120.23

0.10.380.380.73

11.21.22.3

103.83.87.3

100121223

فیما یتعلق بأجھزة اإلرسال المصنفة بقدرة خرج قصوى غیر مدرجة أعاله، یمكن تقدیر مسافة الفصل الموصى بھا d باألمتار باستخدام 
المعادلة المطبقة على تردد جھاز اإلرسال، حیث Pتمثل الحد األقصى لتصنیف قدرة الخرج لجھاز اإلرسال بالواط وفقا للشركة المصنعة 

لجھاز اإلرسال.

توصیل مصدر التیار الكھربي

إدخال الطاقة في الجانب 
تیار متردد - تیار مباشر الخلفي من الشاشة

المحول
طاقة التیار المتردد.

الحد األقصى لطول كابل اإلطالة الذي یسري فیھ التیار المباشر * (قدم)الشاشة:

 FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG,
 FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT,

 FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D,
FM-E3203DG

75

FM-F2701D, FM-F2701DG, , FM-F3101D, FM-F3101DG25

* إذا تم استخدام كابل إطالة أطول، فھناك خطر حدوث تشغیل غیر طبیعي للمنتج.
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FM-A2701D “27

FM-A2701DS “27





























FM-B2702D “27

FM-B2702DG “27





























FM-E2701D “27

FM-E2701DG “27



















 x1





FM-E2701DT “27

FM-E2701DGT “27
كابل لمس USB-B متضمن.



















 x1





الملحقات

IFUالعنصر
تیار متردد - تیار مباشر 

المحول
6.23 قدم/1.9 متر

سلك طاقة التیار 
المتردد

( قدم/1.8 متر*

كابل واجھة 
متعددة الوسائط 
عالیة الوضوح 

(HDMI)

DVI-D كابل منفذ الشاشةكابل
 SDI كابل

BNC
x 4

مسامیر التركیب

* الوالیات المتحدة، المملكة المتحدة، االتحاد األوروبي، الصین. درجة مخصصة للمستشفیات.
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FM-F2701D “27

FM-F2701DG “27



















 x1





FM-F3101D “31

FM-F3101DG “31



















 x1





FS-P3102D “31

FS-P3102DS, 31” FS-P3102DG “31





























FM-E3203D “32

FM-E3203DG “32





























الملحقات

IFUالعنصر
تیار متردد - تیار مباشر 

المحول
6.23 قدم/1.9 متر

سلك طاقة التیار 
المتردد

( قدم/1.8 متر*

كابل واجھة 
متعددة الوسائط 
عالیة الوضوح 

(HDMI)

DVI-D كابل منفذ الشاشةكابل
 SDI كابل

BNC
x 4

مسامیر التركیب

* الوالیات المتحدة، المملكة المتحدة، االتحاد األوروبي، الصین. درجة مخصصة للمستشفیات.
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FM-A2701D

FM-A2701DS

658.8 mm / 25.94 in.

426
16.77

60 / 2.36

25
.98

100
3.94

100 / 3.94

200 / 7.878-M4
VESA

GROUND

DC IN RS232C GPIO HDMI
IN

DVI
IN

DVI
OUT

5V
OUT 1

DC ON/OFF
SWITCH

DISPLAY
PORT 1

OUT   IN  
USB

(SVC)
5V

OUT 2
DISPLAY

PORT 2 IN

GROUND
SDI 4

IN   OUT

DC IN RS232C IN   OUT
SDI 3

IN   OUT
SDI 1

GPIO HDMI
IN

DVI
IN

DVI
OUT

5V
OUT 1

SDI 2
IN   OUT

DC ON/OFF
SWITCH

DISPLAY
PORT 1

OUT   IN  
USB

(SVC)
5V

OUT 2
DISPLAY

PORT 2 IN
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FM-B2702D

FM-E2701D

FM-B2702DG

GPIODC IN HDMI
IN

DVI
IN

DVI
OUT

DISPLAY
PORT 2 IN

GROUND RS232C

5V
OUT 1

DISPLAY
PORT 1

OUT   IN  
USB

(SVC)
5V

OUT 2

SDI 4
3G

IN   OUT

SDI 3
3G

IN   OUT

SDI 2
12G/3G
IN   OUT

SDI 1
12G/3G
IN   OUT

GROUND RS232C

DC IN GPIO HDMI
IN

DVI
IN

DVI
OUT

5V
OUT 1

DISPLAY
PORT 1

OUT   IN  
USB

(SVC)
5V

OUT 2

DISPLAY
PORT 2 IN

423
16.65

74.2
2.92

42.6
1.68

671 mm / 26.42 in.

(cover plate)

100
3.94

8-M4
VESA

100
3.94

200   7.87

425
16.73

75.2
2.96

44.6
1.76

673 mm / 26.5 in.

100
3.94

8-M4
VESA

100
3.94

200   7.87

187.3
7.37



19 12/2022 

FM-E2701DG

FM-E2701DG

FM-E2701DT

FM-E2701DGT

GROUND RS232CDC IN

GPIO
HDMI 1

OUT
HDMI 1

IN
HDMI
2 IN

SDI 1
12G/3G
IN   OUT

SDI 2
12G/3G
IN   OUT

USB IN
(SVC)

12V DC
OUT

5V DC
OUT

DISPLAY
PORT 1 IN

GROUND RS232CDC IN

GPIO
HDMI 1

OUT
HDMI 1

IN
HDMI
2 IN

USB IN
(SVC)

12V DC
OUT

5V DC
OUT

DISPLAY
PORT 1 IN

425
16.73

673 mm / 26.5 in.

75.2

44.6
1.76

(cover plate)

100
3.94

8-M4
VESA

100
3.94

200   7.87

GROUND RS232CDC IN

GPIO
HDMI 1

OUT
HDMI 1

IN
HDMI
2 IN

USB
(TOUCH)

USB IN
(SVC)

12V DC
OUT

5V DC
OUT

DISPLAY
PORT 1 IN

GROUND RS232CDC IN

GPIO
HDMI 1

OUT
HDMI 1

IN
HDMI
2 IN

SDI 1
12G/3G
IN   OUT

SDI 2
12G/3G
IN   OUT

USB
(TOUCH)

USB IN
(SVC)

12V DC
OUT

5V DC
OUT

DISPLAY
PORT 1 IN
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FM-F2701D

FM-F2701DG

RS232C
DC

INLET
GROUND USB

(SVC)
HDMI 1
OUT   IN

HDMI 2
IN

GPIO
DISPLAY
PORT IN

DC OUT
5V   12V

RS232C
DC

INLET
GROUND USB

(SVC)

SDI 1
3G/12G
IN   OUT

SDI 2
3G/12G
IN   OUT

HDMI 1
OUT   IN

HDMI 2
IN

GPIO
DISPLAY
PORT IN

DC OUT
5V   12V

401.2
15.80

54.9
2.16

45
1.77

654.8 mm / 25.78 in.

100
3.94

8-M4
VESA mount

holes

(cover plate)

100   3.94

200   7.87
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FM-F3101DG

FM-F3101DG

464
18.27

54.7
2.15

44.8
1.76

757 mm / 29.8 in.

100
3.94

50
1.9716-M4

VESA mount
holes

(cover plate)

100   3.94

200   7.87

RS232C
DC

INLETGROUND
USB

(SVC)
HDMI 1
OUT   IN

HDMI 2
INGPIO

DISPLAY
PORT

IN
DC OUT
5V   12V

RS232C
DC

INLETGROUND
USB

(SVC)

SDI 1
3G/12G
IN   OUT

SDI 2
3G/12G
IN   OUT

HDMI 1
OUT   IN

HDMI 2
INGPIO

DISPLAY
PORT

IN
DC OUT
5V   12V
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FS-P3102D

773.1 mm / 30.44 in.

453.6
17.86

75.5 / 2.97
45

1.77

176.8
6.96

100
3.94

8-M4
VESA MOUNT 

HOLES

100
3.94

200   7.87

FS-P3102DS

FS-P3102DG

GROUND RS232C

DC IN GPIO HDMI
IN

DVI
IN

DVI
OUT

5V
OUT 1

DISPLAY
PORT 1

OUT   IN  
USB

(SVC)
5V

OUT 2
DISPLAY

PORT 2 IN

SDI 4
3G

IN   OUT

SDI 3
3G

IN   OUT

SDI 2
3G

IN   OUT

SDI 1
3G

IN   OUT

GROUND RS232C

DC IN GPIO HDMI
IN

DVI
IN

DVI
OUT

5V
OUT 1

DISPLAY
PORT 1

OUT   IN  
USB

(SVC)
5V

OUT 2
DISPLAY

PORT 2 IN

SDI 4
3G

IN   OUT

SDI 3
3G

IN   OUT

SDI 2
12G/3G
IN   OUT

SDI 1
12G/3G
IN   OUT

GROUND RS232C

DC IN GPIO HDMI
IN

DVI
IN

DVI
OUT

5V
OUT 1

DISPLAY
PORT 1

OUT   IN  
USB

(SVC)
5V

OUT 2
DISPLAY

PORT 2 IN
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FM-E3203D

FM-E3203DG

478
18.82

75.2
2.96

44.6
1.76

773 mm / 30.43 in.

GROUND RS232C
SDI 4

IN   OUT

DC IN IN   OUT
SDI 3

IN   OUT
SDI 1

GPIO HDMI
IN

DVI
IN

DVI
OUT

5V
OUT 1

SDI 2
IN   OUT

DISPLAY
PORT 1

OUT   IN  
USB

(SVC)
5V

OUT 2
DISPLAY

PORT 2 IN

GROUND RS232C

DC IN GPIO HDMI
IN

DVI
IN

DVI
OUT

5V
OUT 1

DISPLAY
PORT 1

OUT   IN  
USB

(SVC)
5V

OUT 2
DISPLAY

PORT 2 IN

100
3.94

50
1.97

8-M4
VESA MOUNT 

HOLES

100   3.94

200   7.87

188.8
7.4
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أدوات الضبط
 (OSD) العرض على الشاشة

عند تنشیط قائمة العرض على 
الشاشة, اضغط على خفض 

تعدیل الوظیفة المحددة. 

عند تنشیط قائمة العرض على 
الشاشة, اضغط على نقل تحدید 

القائمة ألسفل. 

اضغط لتمكین وظیفة صورة 
داخل صورة. 

   
غیر متاح عند تمكین اإلدخال 

."Smart Input" الذكي

اضغط لتشغیل/إیقاف تشغیل 
الطاقة للشاشة األمامیة بالجھاز.

إن لم یضئ ھذا الرمز، فإن 
مفتاح الطاقة الموجود خلف 
الجھاز قد تم إیقاف تشغیلھ.

اضغط إلظھار قائمة اختیار 
اإلدخال ولتغییر مصدر إشارة 

الجھاز.

 ،DOWN أو UP اضغط على
 PLUS ثم اضغط على زر

لتحدید المصدر المطلوب

عند تنشیط قائمة العرض على 
الشاشة, اضغط لدخول قائمة 

فرعیة، أو زیادة تعدیل الوظیفة 
المحددة. 

عند تنشیط قائمة العرض على 
الشاشة, اضغط على نقل تحدید 

القائمة ألعلى. 

اضغط لتنشیط قائمة العرض 
على الشاشة.

عند تنشیط قائمة العرض على 
الشاشة, اضغط للخروج من 

القائمة الرئیسیة أو القائمة 
الفرعیة. 

اضغط على السھم UP وعالمة PLUS معًا لتمكین 
وظیفة مفتاح القفل أو تعطیلھا.

 ,FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FM-E2701D
 ,FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FS-P3102D, FS-P3102DS

FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG
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أدوات الضبط
 (OSD) العرض على الشاشة

FM-F2701D, FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG

اضغط لتشغیل/إیقاف تشغیل 
الطاقة للشاشة األمامیة بالجھاز.

مؤشر LED: مطفأ = التشغیل 
العادي ، قید التشغیل = إیقاف 

تشغیل الشاشة.

إن لم یضئ ھذا الرمز، فإن 
مفتاح الطاقة الموجود خلف 
الجھاز قد تم إیقاف تشغیلھ.

عند تنشیط قائمة العرض على 
الشاشة, اضغط على خفض 

تعدیل الوظیفة المحددة. 

عند تنشیط قائمة العرض على 
الشاشة, اضغط على نقل تحدید 

القائمة ألسفل. 

اضغط لتمكین وظیفة صورة 
داخل صورة. 

   
غیر متاح عند تمكین اإلدخال 

.«Smart Input» الذكي

اضغط إلظھار قائمة اختیار 
اإلدخال ولتغییر مصدر إشارة 

الجھاز.

 ،DOWN أو UP اضغط على
 PLUS ثم اضغط على زر

لتحدید المصدر المطلوب

عند تنشیط قائمة العرض على 
الشاشة, اضغط لدخول قائمة 

فرعیة، أو زیادة تعدیل الوظیفة 
المحددة. 

عند تنشیط قائمة العرض على 
الشاشة, اضغط على نقل تحدید 

القائمة ألعلى. 

اضغط لتنشیط قائمة العرض 
على الشاشة.

عند تنشیط قائمة العرض على 
الشاشة, اضغط للخروج من 

القائمة الرئیسیة أو القائمة 
اضغط على السھم UP وعالمة PLUS معًا لتمكین الفرعیة. 

وظیفة مفتاح القفل أو تعطیلھا.
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تأتي شاشات العرض FSN مزودة بمجموعة غنیة من المیزات إلعداد النظام، وتعدیل الصور، والتحكم في مخطط الشاشة. 
وتُدار ھذه المیزات من خالل قائمة العرض على الشاشة أو OSD. وتعد بعض الخیارات المعروضة في قائمة العرض على 
الشاشة سیاقیةً وتختلف تبعًا إلشارة اإلدخال النشطة. راجع قسم أدوات الضبط للحصول على وصف كامل لكل زر من أزرار 

قائمة العرض على الشاشة.

1. دخول قائمة العرض على الشاشة
 (MENU) "لتنشیط قائمة العرض على الشاشة، اضغط على الزر "القائمة
الموجود في الجزء األمامي من شاشة العرض. إلغالق قائمة العرض على 

الشاشة، اضغط على زر القائمة للخروج من القائمة الرئیسیة أو من قائمة فرعیة. 

2. اختیار فئة من الشاشة الرئیسیة
في الجزء األمامي من الشاشة لالنتقال إلى فئة   DOWNو  UP بعد دخول قائمة العرض على الشاشة، استخدم السھمین
في القائمة الرئیسیة. PICTURE (الصورة) أو COLOR (اللون) أو ADVANCED (متقدم) أو SETUP (اإلعداد) أو 

LAYOUT (التخطیط).

3. اختیار فئة من قائمة فرعیة
بعد االنتقال إلى فئة القائمة الرئیسیة المطلوبة، اضغط على الزر + إلدخال القوائم الفرعیة المرتبطة بالقائمة الرئیسیة المحددة. 
استخدم السھمین UP  وDOWN  لالنتقال إلى القائمة الفرعیة المطلوبة، ثم قم بالتعدیل حسب الحاجة باستخدام الزرین 

+ و-. حدد زر القائمة (MENU) للخروج من القائمة الرئیسیة أو من قائمة فرعیة. 

(OSD) قائمة العرض على الشاشة
 ,FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FS-P3102D

FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG

فئات القائمة الرئیسیة

فئات القائمة الفرعیة

قیمة أو ضبط القائمة الفرعیة

معلومات مصدر الفیدیو

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة PICTURE (الصورة) 
BRIGHTNESS .1 (السطوع)  زیادة أو تقلیل السطوع. (النطاق: 0~100)

CONTRAST .2 (التباین) زیادة أو تقلیل التباین. (النطاق: 0~100)
SATURATION .3 (التشبع) زیادة أو تقلیل التشبع. (النطاق: 0~100)

SHARPNESS .4 (الحدة) زیادة أو تقلیل الحدة. (النطاق: 0~4)
VIVIDNESS  .5  (إشراقة الصور) ضبط إشراقة الصورة. (إیقاف، منخفض، متوسط، مرتفع) تحسین جودة الصورة مع الحد األدنى 

من التأثیرات الصناعیة
VIDEO RANGE  .6 (نطاق الفیدیو) تحدید ضبط نطاق الفیدیو. (0 ~ 255، 16 ~ 235، أو تلقائي)

.RGB 0 ~ 255: إلعداد تنسیق
.YUV 16 ~ 236: إلعداد تنسیق

.YUV أو إلى 16 ~ 235 لتنسیق ،RGB یتغیر تلقائیًا إلى 0 ~ 255 لتنسیق :"AUTO" تلقائي
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 (OSD) قوائم العرض على الشاشة

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة COLOR (اللون) 
GAMMA  .1 (الجاما) یحدد الجاما المناسبة. (BYPASS "التجاوز" DICOM ،2.6 ،2.4 ،2.2 ،2.0 ،1.8). ال یمكن تغییر جاما 

.BT.709 عندما تكون مساحة اللون
("AUTO" أو تلقائي BT.2020 أو BT.709 أو "NATIVE" أصلي) .2.  مساحة األلوان حدد إعداد مساحة األلوان

أصلي "NATIVE": لمجموعة األلوان األصلیة
."HD" لضبط اإلشارة فائقة الدقة :BT.709

."UHD" لضبط اإلشارة فائقة الدقة بشدة :BT.2020
 .HD من أجل إشارة فائقة الدقة BT.709 أو UHD إلى BT.2020 تلقائي": یتغیر تلقائیًا إلى" AUTO

("USER" المستخدم ،C1، C2، C3) .3.  وضع األلوان یغیر ضبط لون الصورة
4.  األحمر موازنة األحمر. (ال یعمل إال في وضع المستخدم "USER") (النطاق: 0~100)

5. األخضر موازنة األخضر. (ال یعمل إال في وضع المستخدم "USER") (النطاق: 0~100)
6. األزرق موازنة األزرق. (ال یعمل إال في وضع المستخدم "USER") (النطاق: 0~100)

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة ADVANCED (متقدمة) 
(Fill-Hتلقائي" و" Autoكامل"، و" Full) .1. نسبة العرض إلى االرتفاع تغیر نسبة العرض إلى االرتفاع للصورة المعروضة

OVER SCAN .2  "مسح الھامش" یضبط الحجم المعروض. (0~6) 
FREEZE .3  "تجمید الصورة" یحافظ على ثبات الصورة.

ROTATE/MIRROR  .4 "التدویر/االنعكاس" یغیر اتجاه الصورة المعروضة. (عادي، 180،
H-Mirror "انعكاس أفقي"، V-Mirror "انعكاس عمودي)

SMART INPUT .5 "اإلدخال الذكي" یمكن التحول التلقائي إلى مصدر النسخ االحتیاطي عند إیقاف مصدر الطاقة الرئیسي.
SMART MAIN .6 "مدخل التیار الرئیسي الرئیسي" عند تشغیل اإلدخال الذكي، یتغیر مصدر التیار إلى المصدر الرئیسي.

SMART 2ND .7 "المصدر الثاني الذكي" عند تشغیل اإلدخال الذكي، یتغیر المصدر االحتیاطي إلى المصدر الثاني.

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة SETUP (اإلعداد) 
LANGUAGE .1 "اللغة" تغیر اللغة المعروضة على الشاشة. (10 لغات)

OSD OVERLAY .2 "التراكب المعروض على الشاشة" یضبط شفافیة شاشة العرض.
OSD POSITION .3  "موضع العرض" یغیر موضع شاشة العرض. (9 مواضع)

OSD MENU TIME  .4  "مدة ظھور القائمة في شاشة العرض" یضبط طول الوقت الذي تكون فیھ قائمة العرض موجودة 
على الشاشة. (النطاق: 10~60 ثانیة)

BACKLIGHT .5 (اإلضاءة الخلفیة) زیادة أو تقلیل اإلضاءة الخلفیة. (النطاق: 0~100)
POWER ON DC5V .6  "تشغیل خرج التیار 5 فولت تیار مباشر" یعمل على تمكین أو تعطیل خرج التیار 5 فولت تیار مباشر".

RESET .7  "إعادة الضبط" یعمل على تغییر قیم شاشة العرض OSD على اإلعدادات االفتراضیة للمصنع.

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة LAYOUT (التخطیط ) - أحادیة
LAYOUT .1 "التخطیط" یغیر تخطیط الصورة. (SINGLE "أحادیة"، PBP "صورة بجانب صورة"، PIP "صورة داخل صورة"

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة LAYOUT (التخطیط) - PBP "صورة بجانب 
صورة"

LAYOUT .1 "التخطیط" یغیر تخطیط الصورة. (SINGLE "أحادیة"، PBP "صورة بجانب صورة"، PIP "صورة داخل صورة"
WINDOW SELECT .2 "تحدید النافذة" یحدد النافذة النشطة أثناء وضع صورة بجانب صورة" أو PIP "صورة داخل صورة".

INPUT SWAP .3 "تبدیل اإلدخال" یقوم بتبدیل موضع الصور األساسیة والثانویة.

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة LAYOUT (التخطیط) - "صورة داخل صورة"
LAYOUT .1 "التخطیط" یغیر تخطیط الصورة. (SINGLE "أحادیة"، PBP "صورة بجانب صورة"، PIP "صورة داخل صورة"

WINDOW SELECT .2 "تحدید النافذة" یحدد النافذة النشطة أثناء وضع صورة بجانب صورة" أو PIP "صورة داخل صورة".
INPUT SWAP .3 "تبدیل اإلدخال" یقوم بتبدیل موضع الصور األساسیة والثانویة.

PIP SIZE .4 "حجم الصورة داخل الصورة" یغیر حجم الصورة داخل الصورة. (النطاق: 0~10)
PIP POSITION  .5 "موضع الصورة داخل الصورة" یغیر موضع الصورة داخل الصورة. (أیسر علوي، یمین علوي، متوسط، 

أیسر سفلي، یمین سفلي)
PIP OVERLAY .6 "تراكب صورة داخل صورة" یغیر شفافیة صورة داخل صورة. (النطاق: 0~8)
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(OSD) قائمة العرض على الشاشة
 ,FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D

FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG
تأتي شاشات العرض FSN مزودة بمجموعة غنیة من المیزات إلعداد النظام، وتعدیل الصور، والتحكم في مخطط الشاشة. 
وتُدار ھذه المیزات من خالل قائمة العرض على الشاشة أو OSD. وتعد بعض الخیارات المعروضة في قائمة العرض على 
الشاشة سیاقیةً وتختلف تبعًا إلشارة اإلدخال النشطة. راجع قسم أدوات الضبط للحصول على وصف كامل لكل زر من أزرار 

قائمة العرض على الشاشة.

1. دخول قائمة العرض على الشاشة
 (MENU) "لتنشیط قائمة العرض على الشاشة، اضغط على الزر "القائمة
الموجود في الجزء األمامي من شاشة العرض. إلغالق قائمة العرض على 

الشاشة، اضغط على زر القائمة للخروج من القائمة الرئیسیة أو من قائمة فرعیة. 

2. اختیار فئة من الشاشة الرئیسیة
في الجزء األمامي من الشاشة لالنتقال إلى فئة   DOWNو  UP بعد دخول قائمة العرض على الشاشة، استخدم السھمین
في القائمة الرئیسیة. PICTURE (الصورة) أو COLOR (اللون) أو ADVANCED (متقدم) أو SETUP (اإلعداد) أو 

LAYOUT (التخطیط).

3. اختیار فئة من قائمة فرعیة
بعد االنتقال إلى فئة القائمة الرئیسیة المطلوبة، اضغط على الزر + إلدخال القوائم الفرعیة المرتبطة بالقائمة الرئیسیة المحددة. 
استخدم السھمین UP  وDOWN  لالنتقال إلى القائمة الفرعیة المطلوبة، ثم قم بالتعدیل حسب الحاجة باستخدام الزرین 

+ و-. حدد زر القائمة (MENU) للخروج من القائمة الرئیسیة أو من قائمة فرعیة. 

(OSD) قوائم العرض على الشاشة
FM-A5504DS, FM-A5504DG

فئات القائمة الرئیسیة

فئات القائمة الفرعیة

قیمة أو ضبط القائمة الفرعیة

معلومات مصدر الفیدیو

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة PICTURE (الصورة) 
BRIGHTNESS .1 (السطوع)  زیادة أو تقلیل السطوع. (النطاق: 0~100)

CONTRAST .2 (التباین) زیادة أو تقلیل التباین. (النطاق: 0~100)
SATURATION .3 (التشبع) زیادة أو تقلیل التشبع. (النطاق: 0~100)

HUE .4 (تدرج اللون) زیادة أو تقلیل تدرج اللون. (النطاق: 0~100)
SHARPNESS .5 (الحدة) زیادة أو تقلیل الحدة. (النطاق: 0~10)

VIVIDNESS  .6  (إشراقة الصور) ضبط إشراقة الصورة. (إیقاف، منخفض، متوسط، مرتفع) تحسین جودة الصورة مع الحد األدنى 
من التأثیرات الصناعیة تعمل وظیفة إشراقة الصور عند ضبط نطاق الفیدیو على 0 ~ 255.

("AUTO" 0 ~ 255، 16 ~ 235، أو تلقائي) .(نطاق الفیدیو) تحدید ضبط نطاق الفیدیو VIDEO RANGE  .7
تلقائي: یتغیر تلقائیًا إلى 0 ~ 255 لتنسیق RGB، أو إلى 16 ~ 235 من أجل التنسیقات األخرى.

(PQ ، HLG ، إیقاف) .HDR حدد وضع HDR MODE .8
   عند ضبط HDR MODE على PQ وتوافق إشارة اإلدخال مع HDR10 ، یتم ضبط جاما على PQ (EOTF) تلقائیًا. عند ضبط 

.HLG یتم ضبط جاما على ، HLG على HDR MODE
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القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة COLOR (اللون) 
GAMMA .1 حدد جاما المناسب. (DICOM ، BYPASS ، PQ (EOTF) ، HLG ، 2.6 ، 2.4 ، 2.2 ، 2.0 ، 1.8). یمكن للمستخدم االختیار فقط 

.(HLG أو PQ) یتم تعیین جاما المناسب ، HDR وفقًا لوضع .BYPASS من 1.8 إلى
2. مساحة األلوان حدد إعداد مساحة األلوان. (NATIVE "أصلي"، BT.709 أو BT.2020, أو AUTO) تلقائي: عندما تكون دقة اإلدخال 4K ، یضبط 

 .BT.709 4 ، یضبط مساحة اللون علىK اعتماًدا على معلومات قیاس األلوان. أقل من BT.2020 أو BT.709 مساحة اللون على
("USER" المستخدم ،C1، C2، C3) .3. وضع األلوان یغیر ضبط لون الصورة

4. األحمر موازنة األحمر. (ال یعمل إال في وضع المستخدم "USER") (النطاق: 0~255)
5. األخضر موازنة األخضر. (ال یعمل إال في وضع المستخدم "USER") (النطاق: 0~255)

6. األزرق موازنة األزرق. (ال یعمل إال في وضع المستخدم "USER") (النطاق: 0~255)

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة ADVANCED (متقدمة) 
(FILL H، 4: 3، 5: 4، 16: 9، 1: 1 ،كامل، تلقائي) .1. نسبة العرض إلى االرتفاع تغیر نسبة العرض إلى االرتفاع للصورة المعروضة

OVER SCAN .2  "مسح الھامش" یضبط الحجم المعروض. (0~10) 
IMAGE PRESET .3 "الضبط المسبق للصورة" یغیر إعدادات الصورة. (ضبط مسبق 1~5) 

FREEZE .4  "تجمید الصورة" یحافظ على ثبات الصورة.
 V-Mirror ،"انعكاس أفقي" H-Mirror ,270 ,180 ,90 ،التدویر/االنعكاس" یغیر اتجاه الصورة المعروضة. (عادي" ROTATE/MIRROR  .5

"انعكاس عمودي)
SMART INPUT* .6 "اإلدخال الذكي" یمكن التحول التلقائي إلى مصدر النسخ االحتیاطي عند إیقاف مصدر الطاقة الرئیسي.

SMART MAIN* .7 "مدخل التیار الرئیسي" عند تشغیل اإلدخال الذكي، یتغیر مصدر التیار إلى المصدر الرئیسي.
SMART 2ND* .8 "المصدر الثاني الذكي" عند تشغیل اإلدخال الذكي، یتغیر المصدر االحتیاطي إلى المصدر الثاني.

* لالستخدام فقط مع وضع التخطیط الفردي.

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة SETUP (اإلعداد) 
LANGUAGE .1 "اللغة" تغیر اللغة المعروضة على الشاشة. (10 لغات)

OSD OVERLAY .2 "التراكب المعروض على الشاشة" یضبط شفافیة شاشة العرض.
OSD POSITION .3  "موضع العرض" یغیر موضع شاشة العرض. (9 مواضع)

OSD MENU TIME  .4  "مدة ظھور القائمة في شاشة العرض" یضبط طول الوقت الذي تكون فیھ قائمة العرض موجودة على الشاشة. 
(النطاق: 10~60 ثانیة)

.UPو PLUS قفل شاشة العرض" یضبط قفل شاشة العرض. إللغاء القفل، اضغط على الزرین" OSD LOCK .5
BACKLIGHT .6 (اإلضاءة الخلفیة) زیادة أو تقلیل اإلضاءة الخلفیة. (النطاق: 0~100)

POWER ON DC5V .7  "تشغیل خرج التیار 5 فولت تیار مباشر" یعمل على تمكین أو تعطیل خرج التیار 5 فولت تیار مباشر".
RESET .8  "إعادة الضبط" یعمل على تغییر قیم شاشة العرض OSD على اإلعدادات االفتراضیة للمصنع.

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة LAYOUT (التخطیط ) - أحادیة
LAYOUT  .1 "التخطیط" یغیر تخطیط الصورة. (SINGLE "أحادیة"، PBP "صورة بجانب صورة"، PIP "صورة داخل صورة"، Triple "ثالثیة"، 

Quad "رباعیة")

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة LAYOUT (التخطیط) - "صورة داخل صورة"
LAYOUT  .1 "التخطیط" یغیر تخطیط الصورة. (SINGLE "أحادیة"، PBP "صورة بجانب صورة"، PIP "صورة داخل صورة"، Triple "ثالثیة"، 

Quad "رباعیة")
2. الوضع 

WINDOW SELECT .3 "تحدید النافذة" یحدد النافذة النشطة.
INPUT SWAP .4 "تبدیل اإلدخال" یقوم بتبدیل موضع الصور األساسیة والثانویة.

PIP SIZE .5 "حجم الصورة داخل الصورة" یغیر حجم الصورة داخل الصورة. 
PIP POSITION .6 "موضع الصورة داخل الصورة" یغیر موضع الصورة داخل الصورة. (أیسر علوي، یمین علوي، متوسط، أیسر سفلي، یمین سفلي)

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة LAYOUT (التخطیط) - PBP "صورة بجانب صورة"
LAYOUT  .1 "التخطیط" یغیر تخطیط الصورة. (SINGLE "أحادیة"، PBP "صورة بجانب صورة"، PIP "صورة داخل صورة"، Triple "ثالثیة"، 

Quad "رباعیة")
MODE .2 "الوضع" یغیر وضع التخطیط. (الوضع 1، الوضع 2، الوضع 3)

WINDOW SELECT .3 "تحدید النافذة" یحدد النافذة النشطة.
INPUT SWAP .4 "تبدیل اإلدخال" یقوم بتبدیل موضع الصور األساسیة والثانویة.

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة LAYOUT (التخطیط) - ثالثیة
LAYOUT  .1 "التخطیط" یغیر تخطیط الصورة. (SINGLE "أحادیة"، PBP "صورة بجانب صورة"، PIP "صورة داخل صورة"، Triple "ثالثیة"، 

Quad "رباعیة")
MODE .2 "الوضع" یغیر وضع التخطیط. (الوضع 1، الوضع 2، الوضع 3، الوضع 4)

WINDOW SELECT .3 "تحدید النافذة" یحدد النافذة النشطة.

القوائم الفرعیة المندرجة تحت قائمة LAYOUT (التخطیط) - رباعیة
LAYOUT  .1 "التخطیط" یغیر تخطیط الصورة. (SINGLE "أحادیة"، PBP "صورة بجانب صورة"، PIP "صورة داخل صورة"، Triple "ثالثیة"، 

Quad "رباعیة")
MODE .2 "الوضع" یغیر وضع التخطیط. (الوضع 1، الوضع 2، الوضع 3، الوضع 4، الوضع 5)

WINDOW SELECT .3 "تحدید النافذة" یحدد النافذة النشطة.

(OSD) قائمة العرض على الشاشة
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تخطیط النافذة
 ,FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FS-P3102D

FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG
صورة بجانب صورةصورة داخل صورةنافذة أحادیة

النافذة 1النافذة 1

النافذة 2

النافذة 2

3G-SDI أحادیة (1080 بكسل 60 ھرتز)

12G-SDI أحادیة (2160 بكسل 60 ھرتز)

3G-SDI 2-SI3G-SDI Quad
SDI-1

أو

SDI-2
أو

SDI-3
أو

SDI-4

SDI-1
أو

SDI-2

SDI-1     SDI-2

SDI-3     SDI-4

إلعداد العرض الفردي في SDI، استخدم قائمة 
INPUT (اإلدخال) لتحدید مصدر SDI الذي 

یجب تنشیطھ.

فیما یتعلق بإعداد عرض الواجھة التسلسلیة 
الرقمیة (SDI) الرباعیة، ینبغي أن یتقابل كل 
موصل مع مناطق الصورة األربعة على النحو 

المبین أعاله.

…4 3 2 1

…4 3 2 1

…4 3 2 1

…4 3 2 1

(SDI) توافق مصدر الواجھة التسلسلیة الرقمیة
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نافذة أحادیة

صورة داخل صورة

النافذة 1

النافذة 2

تخطیط النافذة
 ,FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D

FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG

صورة بجانب صورة

ثالثیة

الوضع 1

الوضع 1

الوضع 4

الوضع 3الوضع 2

الوضع 3الوضع 2
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تخطیط النافذة
 ,FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D

FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG
رباعیة

الوضع 1

الوضع 5الوضع 4

الوضع 3الوضع 2
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جدول اإلشارات القیاسیة
 ,FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FS-P3102D

FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG

الدقة

مصدر اإلشارةمعلومات التوقیت

تردد أفقي 
(كیلوھرتز)

تردد رأسي 
(ھرتز)

الساعة 
(میغاھرتز)

منفذ 
العرض

واجھة متعددة 
الوسائط عالیة 

(HDMI) الوضوح

توصیلة 
الفیدیو 
الرقمي

الواجھة 
التسلسلیة الرقمیة 

(SDI)
•••80035.1656.2536.00 × 600 @56ھرتز
•••80037.8860.3240.00 × 600 @60ھرتز
•••80048.0872.1950.00 × 600 @72ھرتز
•••80046.8875.0049.50 × 600 @75ھرتز
•••80053.6785.0656.25 × 600 @85ھرتز
•••102448.3660.0065.00 × 768 @60ھرتز
•••102456.4870.0775.00 × 768 @70ھرتز
•••102460.0275.0378.75 × 768 @75ھرتز
•••102468.6885.0094.50 × 768 @85ھرتز
•••115267.5075.00108.00 × 864 @75ھرتز
•••128060.0060.00108.00 × 960 @60ھرتز
•••128085.9485.00148.50 × 960 @85ھرتز
•••128063.9860.02108.50 × 1024 @60ھرتز
•••128079.9875.02135.00 × 1024 @75ھرتز
•••128091.1585.02157.50 × 1024 @85ھرتز

••••72037.5050.0074.25 نقطة @50ھرتز
••••72044.9659.9474.176 نقطة @59.94
••••72045.0060.0074.25 نقطة @60ھرتز

•108028.1350.0074.25 بوصة@50ھرتز
•108033.7259.9474.167 بوصة@59.94ھرتز

••••108056.2550.00148.50 نقطة @50ھرتز
••••108067.4359.94148.352 نقطة @59.94ھرتز

••••108067.5060.00148.50 نقطة @60ھرتز
••1920133.2959.99277.25 × 2160 @60ھرتز
• 1••384067.5030.00297.00 × 2160 @30ھرتز
• 2••3840112.5050.00594.00 × 2160 @50ھرتز

• 2••3840134.8759.94593.407 × 2160 @59.94ھرتز
• 2••3840135.0060.00594.00 × 2160 @60ھرتز

FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG إضافي من أجل
••409667.5030.00297.00 × 2160 @30ھرتز
• 2••4096112.5050.00594.00 × 2160 @50ھرتز

• 2••4096134.8759.94593.407 × 2160 @59.94ھرتز
• 2••4096135.0060.00594.00 × 2160 @60ھرتز

FM-B2702DG, FM-E3203DG 1 إضافي من أجل
SDI 2 رباعیة و2 عینات تداخل فقط.
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الدقة

مصدر اإلشارةمعلومات التوقیت

تردد أفقي 
(كیلوھرتز)

تردد رأسي 
(ھرتز)

الساعة 
(میغاھرتز)

منفذ 
العرض

واجھة متعددة الوسائط 
عالیة الوضوح 

(HDMI)

الواجھة التسلسلیة 
(SDI) الرقمیة

••80035.1656.2536.00 × 600 @56ھرتز
••80037.8860.3240.00 × 600 @60ھرتز
••80048.0872.1950.00 × 600 @72ھرتز
••80046.8875.0049.50 × 600 @75ھرتز
••80053.6785.0656.25 × 600 @85ھرتز
••102448.3660.0065.00 × 768 @60ھرتز
••102456.4870.0775.00 × 768 @70ھرتز
••102460.0275.0378.75 × 768 @75ھرتز
••102468.6885.0094.50 × 768 @85ھرتز
••115267.5075.00108.00 × 864 @75ھرتز
••128060.0060.00108.00 × 960 @60ھرتز
••128085.9485.00148.50 × 960 @85ھرتز
••128063.9860.02108.50 × 1024 @60ھرتز
••128079.9875.02135.00 × 1024 @75ھرتز
••128091.1585.02157.50 × 1024 @85ھرتز

•••720p37.5050.0074.25 نقطة @50ھرتز
•••720p44.9659.9474.176 نقطة @59.94
•••720p45.0060.0074.25 نقطة @60ھرتز
•••1080i28.1350.0074.25 بوصة@50ھرتز

•••1080i33.7259.9474.167 بوصة@59.94ھرتز
•••1080p56.2550.00148.50 نقطة @50ھرتز

•••1080p67.4359.94148.352 نقطة @59.94ھرتز
•••1080p67.5060.00148.50 نقطة @60ھرتز

•••1920133.2959.99277.25 × 2160 @60ھرتز
•••384067.5030.00297.00 × 2160 @30ھرتز

•••3840134.8759.94593.407 × 2160 @59.94ھرتز
•••3840135.0060.00594.00 × 2160 @60ھرتز

جدول اإلشارات القیاسیة
 ,FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D

FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG
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المواصفات
FM-A2701D, FM-A2701DS

الوصفالعنصر

27شاشة TFT LCD (LED) مقاس بوصةاللوحة

2160 × 3840 بكسلالدقة

9 :16نسبة العرض إلى االرتفاع

596.74 (أفقي) مم × 335.66 (رأسي) ممالمنطقة النشطة

x 0.1554 0.1554البعد بین عناصر الشاشة (مم)

14 مللي ثانیة (رمادي إلى رمادي)وقت االستجابة (نموذجیة)

1.07 ملیارعدد األلوان

800 شمعة/م2السطوع (نموذجي)

متوافق مع BT.709و BT.2020نطاق األلوان

1 :1000معدل التباین (نموذجي)

ضد الوھجالمعالجة السطحیة

(CR>10) زاویة العرضR/L 178°, U/D 178°

إشارة اإلدخال
 1 × HDMI 2.0

2 x DP 1.2 (SST)
x 1 الواجھة البصریة الرقمیة (DVI) (رابط واحد)

FM-A2701DS 4 متاح في x SDI (3G)

إشارة اإلخراج
x 1 الواجھة البصریة الرقمیة (DVI) (رابط واحد)

1 x DP 1.2 (SST)
FM-A2701DS 4 متاح في x SDI (3G)

محول تیار متردد/تیار مستمر (تیار متردد 100~240 فولت، تیار مستمر 24 فولت/6.6 أمبیر)مصدر الطاقة

FM-A2701D بحد أقصى 90 واتاستھالك الطاقة
FM-A2701DS بحد أقصى 110 وات

ms 2الكمون (نموذجي)

658.8(العرض) x 426(االرتفاع) x 60(العمق) (بالمللیمتر)أبعاد الوحدة
25.94(العرض) x 16.77(االرتفاع) x 2.36(العمق) (بالبوصة)

755.65(العرض) x 654.05(االرتفاع) x 234.95(العمق) (بالمللیمتر)بعد العبوة
29.75(العرض) x 25.75(االرتفاع) x 9.25(العمق) (بالبوصة)

(IP) اإلجماليتصنیف الحمایة الداخلیة - IP31

الوزن
FM-A2701D(الشاشة مع وجود الغطاء) .ً8.18 كجم، 18.03 رطال

13.19 كجم، 29.08 رطالً. (عبوة الشحن)

FM-A2701DS(الشاشة مع وجود الغطاء) .ً8.8 كجم، 19.4 رطال
13.81 كجم، 30.45 رطالً. (عبوة الشحن)
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المواصفات
FM-B2702D, FM-B2702DG

الوصفالعنصر

27شاشة TFT LCD (LED) مقاس بوصةاللوحة

2160 × 3840 بكسلالدقة

9 :16نسبة العرض إلى االرتفاع

596.74 (أفقي) مم × 335.66 (رأسي) ممالمنطقة النشطة

x 0.1554 0.1554البعد بین عناصر الشاشة (مم)

11 میللي ثانیة (زمن االرتفاع النموذجي)وقت االستجابة (نموذجیة)

1.07 ملیارعدد األلوان

800 شمعة/م2السطوع (نموذجي)

متوافق مع BT.709و BT.2020نطاق األلوان

1 :1400معدل التباین (نموذجي)

ضد الوھجالمعالجة السطحیة

(CR>10) زاویة العرضR/L 178°, U/D 178°

إشارة اإلدخال
1 × HDMI 2.0

2 x DP 1.2 (SST)
x 1 الواجھة البصریة الرقمیة (DVI) (رابط واحد)

FM-B2702DG 4 متاح في x SDI (3G), 2 x SDI (12G)

إشارة اإلخراج
1 x DP 1.2 (SST)

x 1 الواجھة البصریة الرقمیة (DVI) (رابط واحد)
FM-B2702DG 4 متاح في x SDI (3G), 2 x SDI (12G)

محول تیار متردد/تیار مستمر (تیار متردد 100~240 فولت، تیار مستمر 24 فولت/6.6 أمبیر)مصدر الطاقة

FM-B2702D 85Wاستھالك الطاقة
FM-B2702DG 100W

ms 2الكمون (نموذجي)

673(العرض) x 425(االرتفاع) x 75.2(العمق) (بالمللیمتر) أبعاد الوحدة
26.50(العرض) x 16.73(االرتفاع) x 2.96(العمق) (بالبوصة)

755.65(العرض) x 654.05(االرتفاع) x 234.95(العمق) (بالمللیمتر)بعد العبوة
29.75(العرض) x 25.75(االرتفاع) x 9.25(العمق) (بالبوصة)

(IP) اإلجماليتصنیف الحمایة الداخلیة - IP33

الوزن
FM-B2702D(الشاشة مع وجود الغطاء) .ً8.73 كجم، 19.25 رطال

13.45 كجم 29.65 رطًال. (عبوة الشحن)

FM-B2702DG(الشاشة مع وجود الغطاء) .9.2 كجم 20.28 رطًال
14.1 كجم 31.09 رطًال. (عبوة الشحن)
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المواصفات
FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT

الوصفالعنصر

27شاشة TFT LCD (LED) مقاس بوصةاللوحة

2160 × 3840 بكسلالدقة

596.16 (أفقي) مم × 335.34 (رأسي) ممالمنطقة النشطة

(FM-E2701DT, DGT) بالسعة المسقطةشاشة تعمل باللمس USB

x 0.15525 0.15525البعد بین عناصر الشاشة (مم)

16 مللي ثانیة (صعود وھبوط)وقت االستجابة (نموذجیة)

خطوط عمودیة RGBترتیب البكسل

1.07 ملیارعدد األلوان

700 شمعة/م2 (FM-E2701D, FM-E2701DG) السطوع (نموذجي)
(FM-E2701DT, FM-E2701DGT) 2600 شمعة/م

متوافق مع BT.709و BT.2020نطاق األلوان

1 :1000معدل التباین (نموذجي)

ضد الوھجالمعالجة السطحیة

(CR>10) زاویة العرضR/L 178°, U/D 178°

إشارة اإلدخال
 2 × HDMI 2.0

1 x DP 1.4 (SST)
FM-E2701DG, FM-E2701DGT 2 متاح في x SDI (3G, 12G)

x HDMI 2.0 1إشارة اإلخراج
FM-E2701DG, FM-E2701DGT 2 متاح في x SDI (3G, 12G)

محول تیار متردد/تیار مستمر (تیار متردد 100~240 فولت، تیار مستمر 24 فولت/6.6 أمبیر)مصدر الطاقة

مخرج تیار مستمر (1 × 12 فولت / 2 أمبیر ، 1 × 5 فولت / 2 أمبیر)مخرج قوي

بحد أقصى 110 وات (FM-E2701D, FM-E2701DT)استھالك الطاقة
(FM-E2701DG, FM-E2701DGT) بحد أقصى 130 وات

ms 1الكمون (نموذجي)

أبعاد الوحدة

 FM-E2701D
FM-E2701DG

671(العرض) x 423(االرتفاع) x 74.2(العمق) (بالمللیمتر)
26.42(العرض) x 16.65(االرتفاع) x 2.92(العمق) (بالبوصة)

 FM-E2701DT
FM-E2701DGT

673(العرض) x 425(االرتفاع) x 75.2(العمق) (بالمللیمتر)
25.94(العرض) x 16.77(االرتفاع) x 2.36(العمق) (بالبوصة)

755.65(العرض) x 654.05(االرتفاع) x 234.95(العمق) (بالمللیمتر)بعد العبوة
29.75(العرض) x 25.75(االرتفاع) x 9.25(العمق) (بالبوصة)

(IP) اإلجماليتصنیف الحمایة الداخلیة - IP33

الوزن

FM-E2701D(عبوة الشحن) .ً9.17 كجم، 20.21 رطالً. (الشاشة مع وجود الغطاء)13.7   كجم، 30.2 رطال

FM-E2701DG(عبوة الشحن) .ً9.40 كجم، 20.72 رطالً. (الشاشة مع وجود الغطاء)14.1   كجم، 31.08 رطال

FM-E2701DT(عبوة الشحن) .ً8.75 كجم، 19.29 رطالً. (الشاشة مع وجود الغطاء)13.5   كجم، 31.30 رطال

FM-E2701DGT(عبوة الشحن) .ً9.0 كجم، 19.84 رطالً. (الشاشة مع وجود الغطاء)13.9   كجم، 30.64 رطال
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المواصفات

شاشة اللمس

الوصفالعنصر

شاشة لمسیة سعویة مرتقبة ITOالنوع

5 فولتفولتیة التشغیل

%85 < الشفافیة

USB (1.1)الواجھة البینیة

10 نقاطنقطة اللمس

دعم نظام تشغیل شاشة اللمس

اإلصدارنظام التشغیل

Windows 10 IOT / Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows النوافذ
Vista / Windows 2000 / Windows XP

Win CE Win Embedded Compact 2013 / Win Embedded Compact 7 / Win
CE 6 / WinCE.Net

Linux
CentOS و Debian و Fedora و Gentoo و Mandrake (Mandriva) و 
 Ubuntu و SuSE (OpenSuSE) و Slackware و Red Hat و Meego

 64/Linux 32 وما إلى ذلك یدعم معظم إصدارات توزیع Yellow Dog و (Xubuntu)
Kernel 2.4.x / 2.6.x / 3.xx / 4.xx بت، بما في ذلك

Android 2.3 إلى 7أندروید

Mac إلى 10.12نظام التشغیل OS 9

QNXV6.6 إلى RTOS V6.3
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المواصفات
FM-F2701D, FM-F2701DG

الوصفالعنصر

27شاشة OLED مقاس بوصةاللوحة

2160 × 3840 بكسلالدقة

596.16 (أفقي) مم × 335.34 (رأسي) ممالمنطقة النشطة

x 0.15525 0.15525البعد بین عناصر الشاشة (مم)

0.1 مللي ثانیة (صعود وھبوط)وقت االستجابة (نموذجیة)

خطوط عمودیة RGBترتیب البكسل

1.07 ملیارعدد األلوان

540 شمعة/م2السطوع (نموذجي)

متوافق مع BT.709و BT.2020نطاق األلوان

1 :1000000معدل التباین (نموذجي)

ضد الوھجالمعالجة السطحیة

(CR>10) زاویة العرضR/L 178°, U/D 178°

إشارة اإلدخال
 2 × HDMI 2.0

1 x DP 1.4 (SST)
FM-F2701DG 2 متاح في x SDI (3G, 12G)

x HDMI 2.0 1إشارة اإلخراج
FM-F2701DG 2 متاح في x SDI (3G, 12G)

محول تیار متردد/تیار مستمر (تیار متردد 100~240 فولت، تیار مستمر 24 فولت/6.6 أمبیر)مصدر الطاقة

مخرج تیار مستمر (1 × 12 فولت / 2 أمبیر ، 1 × 5 فولت / 2 أمبیر)مخرج قوي

بحد أقصى 120 وات (FM-F2701D)استھالك الطاقة
(FM-F2701DG) بحد أقصى 135 وات

ms 1الكمون (نموذجي)

654.8(العرض) x 401.2(االرتفاع) x 54.9(العمق) (بالمللیمتر)أبعاد الوحدة
25.8(العرض) x 15.8(االرتفاع) x 2.2(العمق) (بالبوصة)

860(العرض) x 780(االرتفاع) x 200(العمق) (بالمللیمتر)بعد العبوة
33.86(العرض) x 30.71(االرتفاع) x 7.87(العمق) (بالبوصة)

(IP) اإلجماليتصنیف الحمایة الداخلیة - IP33

الوزن
FM-F2701D(الشاشة مع وجود الغطاء) .ً6.33 كجم، 13.96 رطال

10.05 كجم، 22.15 رطالً. (عبوة الشحن)

FM-F2701DG(الشاشة مع وجود الغطاء) .ً6.5 كجم، 14.33 رطال
10.45 كجم، 23.23 رطالً. (عبوة الشحن)
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المواصفات
FM-F3101D, FM-F3101DG

الوصفالعنصر

31.5شاشة OLED مقاس بوصةاللوحة

2160 × 3840 بكسلالدقة

697.92 (أفقي) مم × 392.6 (رأسي) ممالمنطقة النشطة

x 0.18175 0.18175البعد بین عناصر الشاشة (مم)

0.2 مللي ثانیة (صعود وھبوط)وقت االستجابة (نموذجیة)

خطوط عمودیة RGBترتیب البكسل

1.07 ملیارعدد األلوان

540 شمعة/م2السطوع (نموذجي)

متوافق مع BT.709و BT.2020نطاق األلوان

1 :1000000معدل التباین (نموذجي)

ضد الوھجالمعالجة السطحیة

(CR>10) زاویة العرضR/L 178°, U/D 178°

إشارة اإلدخال
 2 × HDMI 2.0

1 x DP 1.4 (SST)
FM-F3101DG 2 متاح في x SDI (3G, 12G)

x HDMI 2.0 1إشارة اإلخراج
FM-F3101DG 2 متاح في x SDI (3G, 12G)

محول تیار متردد/تیار مستمر (تیار متردد 100~240 فولت، تیار مستمر 24 فولت/6.6 أمبیر)مصدر الطاقة

مخرج تیار مستمر (1 × 12 فولت / 2 أمبیر ، 1 × 5 فولت / 2 أمبیر)مخرج قوي

بحد أقصى 120 وات (FM-F3101D)استھالك الطاقة
(FM-F3101DG) بحد أقصى 135 وات

ms 1الكمون (نموذجي)

757(العرض) x 464(االرتفاع) x 54.7(العمق) (بالمللیمتر)أبعاد الوحدة
29.8(العرض) x 18.27(االرتفاع) x 2.15(العمق) (بالبوصة)

860(العرض) x 780(االرتفاع) x 200(العمق) (بالمللیمتر)بعد العبوة
33.86(العرض) x 30.71(االرتفاع) x 7.87(العمق) (بالبوصة)

(IP) اإلجماليتصنیف الحمایة الداخلیة - IP33

الوزن
FM-F3101D(الشاشة مع وجود الغطاء) .ً9.06 كجم، 19.97 رطال

19.91 كجم، 31.91 رطالً. (عبوة الشحن)

FM-F3101DG(الشاشة مع وجود الغطاء) .ً9.23 كجم، 20.35 رطال
14.13 كجم، 31.15 رطالً. (عبوة الشحن)
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الوصفالعنصر

31شاشة TFT LCD (LED) مقاس 32 بوصةاللوحة

2160 × 4096 بكسلالدقة

9 :17نسبة العرض إلى االرتفاع

697.958 (أفقي) مم × 368.064 (رأسي) ممالمنطقة النشطة

x 0.1704 0.1704البعد بین عناصر الشاشة (مم)

11 میللي ثانیة (زمن االرتفاع النموذجي)وقت االستجابة (نموذجیة)

1.07 ملیارعدد األلوان

350 شمعة/م2السطوع (نموذجي)

متوافق مع BT.709و BT.2020نطاق األلوان

1 :1500معدل التباین (نموذجي)

ضد الوھجالمعالجة السطحیة

(CR>10) زاویة العرضR/L 178°, U/D 178°

إشارة اإلدخال

1 × HDMI 2.0
2 x DP 1.2 (SST)

x 1 الواجھة البصریة الرقمیة (DVI) (رابط واحد)
FS-P3102DS 4 متاح في x SDI (3G)

FS-P3102DG 4 متاح في x SDI (3G), 2 x SDI (12G)

إشارة اإلخراج

1 x DP 1.2 (SST)
x 1 الواجھة البصریة الرقمیة (DVI) (رابط واحد)

FS-P3102DS 4 متاح في x SDI (3G)
 FS-P3102DG 4 متاح في x SDI (3G), 2 x SDI (12G)

محول تیار متردد/تیار مستمر (تیار متردد 100~240 فولت، تیار مستمر 24 فولت/6.6 أمبیر)مصدر الطاقة

FS-P3102D 90Wاستھالك الطاقة
FS-P3102DS, FS-P3102DG 110W

ms 2الكمون (نموذجي)

773.1(العرض) x 453.6(االرتفاع) x 75.5(العمق) (بالمللیمتر)أبعاد الوحدة
30.44(العرض) x 17.86(االرتفاع) x 2.97(العمق) (بالبوصة)

914.4(العرض) x 749.3(االرتفاع) x 234.95(العمق) (بالمللیمتر)بعد العبوة
36(العرض) x 29.5(االرتفاع) x 9.25(العمق) (بالبوصة)

(IP) اإلجماليتصنیف الحمایة الداخلیة - IP33

الوزن
FS-P3102D(الشاشة مع وجود الغطاء) .10.62 كجم 23.41 رطًال

16.64 كجم 36.29 رطًال. (عبوة الشحن)

FS-P3102DS
FS-P3102DG

11.24 كجم 24.78 رطًال. (الشاشة مع وجود الغطاء)
17.37 كجم 38.23 رطًال. (عبوة الشحن)

المواصفات
FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG
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الوصفالعنصر

32شاشة TFT LCD (LED) مقاس 32 بوصةاللوحة

x 2160 3840 بكسلالدقة

9 :16نسبة العرض إلى االرتفاع

708.48 (أفقي) مم × 398.82 (رأسي) ممالمنطقة النشطة

x 0.1845 0.1845البعد بین عناصر الشاشة (مم)

8 میللي ثانیة (زمن االرتفاع النموذجي)وقت االستجابة (نموذجیة)

1.07 ملیارعدد األلوان

700 شمعة/م2السطوع (نموذجي)

متوافق مع BT.709و BT.2020نطاق األلوان

1 :1350معدل التباین (نموذجي)

ضد الوھجالمعالجة السطحیة

(CR>10) زاویة العرضR/L 178°, U/D 178°

إشارة اإلدخال

1 × HDMI 2.0
2 x DP 1.2 (SST)

x 1 الواجھة البصریة الرقمیة (DVI) (رابط واحد)
FM-E3203DG 4 متاح في x SDI (3G), 2 x SDI (12G)

إشارة اإلخراج
1 x DP 1.2 (SST)

x 1 الواجھة البصریة الرقمیة (DVI) (رابط واحد)
FM-E3203DG 4 متاح في x SDI (3G), 2 x SDI (12G)

محول تیار متردد/تیار مستمر (تیار متردد 100~240 فولت، تیار مستمر 24 فولت/6.6 أمبیر)مصدر الطاقة

FM-E3203D بحد أقصى 105 واتاستھالك الطاقة
FM-E3203DG بحد أقصى 125 وات

ms 2الكمون (نموذجي)

773(العرض) x 478(االرتفاع) x 75.2(العمق) (بالمللیمتر)أبعاد الوحدة
30.43(العرض) x 18.82(االرتفاع) x 2.96(العمق) (بالبوصة)

914.4(العرض) x 749.3(االرتفاع) x 234.95(العمق) (بالمللیمتر)بعد العبوة
36(العرض) x 29.5(االرتفاع) x 9.25(العمق) (بالبوصة)

(IP) اإلجماليتصنیف الحمایة الداخلیة - IP33

الوزن
FM-E3203D(الشاشة مع وجود الغطاء) .11.56 كجم 25.49 رطًال

16.83 كجم 37.10 رطًال. (عبوة الشحن)

FM-E3203DG(الشاشة مع وجود الغطاء) .11.80 كجم 26.01 رطًال
17.5 كجم 38.58 رطًال. (عبوة الشحن)

المواصفات
FM-E3203D, FM-E3203DG
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تعلیمات التنظیف 

 اتبع بروتوكول المستشفى الخاص بك للتعامل مع الدم وسوائل الجسم. نظف الشاشة بمزیج مخفف من المنظفات المعتدلة 
والماء. استخدم منشفة قطنیة ناعمة أو ماسحة قطنیة. قد یتسبب استخدام بعض المنظفات في تضرر الملصقات والمكونات البالستیكیة 

للمنتج. استشر الشركة المصنعة للمنظف لمعرفة ما إذا كان العامل متوافق. ال تسمح بدخول السائل في الشاشة. 

التدابیر االحتیاطیة 
• احرص على عدم اإلضرار بالفلتر األمامي أو لوحة أو خدشھما.

• ال تستخدم قطعة قماش مصنوعة من مادة صناعیة (البولیستر) حیث قد تتسبب في تلون الكتروستاتي داخل الشاشة .
• اتبع بروتوكول المستشفى في حالة الحاجة إلى تعقیم الشاشة قبل تركیبھا.

الفلتر األمامي
1. أزل األتربة بقطعة قماش جافة ناعمة خالیة من الوبر.

2.  أزل بصمات األصابع أو الشحوم باستخدام قطعة قماش قطنیة ناعمة خالیة من الوبر یتم ترطیبھا قلیالً بالماء العادي أو منتج 
تنظیف زجاج معتدل یناسب أسطح الزجاج المطلي.

3. امسح برفق بقطعة قماش قطنیة جافة.

تم اختبار منتجات التنظیف التالیة واعتمادھا:
• مطھر باللیمون 10 الضبابي الشفاف • منظف زجاج Bohle • منظف Zep للزجاج شدید التحمل وجمیع األسطح • شاشة 

Klear• شاشة TFT (Kontakt Chemie) • فوم إنسیدین Microzid • (Ecolab) • منظف خفیف • كحول األیزوبروبیل 
بتركیز <%5 • مبیض منزلي (ھیبوكلوریت الصودیوم العام، محالیل %5.25 ھیبوكلوریت الصودیوم المخفف بالماء بین 

1:10 و 1:100)

ال تستخدم على الفلتر األمامي أیًا مما یلي:
• الكحول / المذیبات بتركیز أعلى> %5 • قلویات قویة، مذیبات قویة • حمض • المنظفات الغنیة بالفلوراید • المنظفات الغنیة باألمونیا 
• المنظفات الغنیة بالمواد الكاشطة • الصوف الصلب • اإلسفنج مع المواد الكاشطة • الشفرات الفوالذیة • القماش الصناعي (البولیستر) 

• القماش المدعم بخیوط الصلب

الخزانة
1. نظف الخزانة باستخدام قطعة قماش قطنیة ناعمة، مبللة قلیالً باستخدام منتج تنظیف معتمد للمعدات الطبیة.

2. كرر األمر باستخدام الماء فقط.
3. جفف المنتج باستخدام قطعة قماش جافة.

تم اختبار الغالف من حیث مقاومة المنتجات التالیة:
• منظف مطھر جاھز لالستخدام من Virex • مطھر باللیمون الضبابي الشفاف 10 • منظف مطھر متعدد األغراض ضبابي 

 TFT للزجاج شدید التحمل ولجمیع األسطح • شاشة شفافة • شاشة Zep منظف • II منظف مطھر ضبابي متعدد األغراض •
(Kontakt Chemie) • فوم إنسیدین Microzid • (Ecolab)• منظف خفیف • كحول أیزوبروبیل بتركیز <%5 • مبیض 
منزلي (ھیبوكلوریت الصودیوم العام، محالیل من ھیبوكلوریت الصودیوم المخفف بالماء بین 1:10 و 1: 100) • منظف دقیق 

غني بالرغوة لالستخدام في المستشفیات



www.fsnmed.com

شكًرا الختیارك منتجنا.
الِخدمة

اتصل بخدمة العمالء المناسبة المدرجة أدناه للحصول على معلومات المنتج أو المساعدة.

الضمان
عام واحد، قطع الغیار والعمالة.

     ممثل المفوضیة األوروبیة
KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn, Germany
ھاتف 6196-887170(0)49+ 

 
FORESEESON GmbH  

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Germany
ھاتف 6104-643980(0)49+ 

 
FORESEESON UK Ltd.     

1 Wolsey Road, East Molesey
Surrey, KT8 9EL

المملكة المتحدة
ھاتف 208-546-1047(0)-44+

FORESEESON KOREA  
404B, Pangyoinnovalley B, 253 Pangyo-ro, Bundang-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 13486
ھاتف 0780-8018(31)82+ فاكس. 8018-0786(31)82+ 

FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.  
Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District
Xuhui, Shanghai 200233

ھاتف: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.
2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

ھاتف 0540-300-(714-)1 فاكس. 1-714-300-0546
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المواصفات عرضة للتغییر مع أو بدون إشعار.


