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شرح الرموز
المصطلح "تحذير!" ُيشير إلى التعليمات المتعلقة بالسالمة الشخصية. في حالة عدم اتباع التعليمات قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية أو 

يتسبب في الوفاة.

مصطلح "تنبيه!" ُيشير إلى التعليمات المتعلقة بالتلف الذي قد يلحق بالمعدات المادية. في حالة عدم اتباع هذه التعليمات، قد يؤدي ذلك إلى تلف 
المعدات التي قد ال تتم تغطيتها بموجب الضمان.

مصطلح "مهم!" ُيشير إلى التعليمات أو المعلومات التي ُتعد جوهريًة الستكمال اإلجراء بنجاح.

مصطلح "مالحظة" ُيستخدم لإلشارة إلى معلومات إضافية مفيدة.

الهدف من رمز وميض البرق ذي رأس السهم الموجود في مثلث هو تنبيه المستخدم لوجود جهد كهربائي "خطير" غير معزول مظحاةم  
داخل الهيكل الخارجي للمنتج والذي قد يكون ذا قيمة كافية لتشكيل خطر تعرض اإلنسان لصدمة كهربائية. 

الهدف من عالمة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي األضالع هو تنبيه المستخدم لوجود تعليمات هامة خاصة بالسالمة مظحاةم  
والتشغيل والصيانة في هذا الدليل.

تعليمات مهمة للسظمة

11 اقرأ هذه التعليمات..

21 احتفظ بهذه التعليمات..

31 التزم جيًدا بجميع التحذيرات..

41 اتبع كافة التعليمات..

51 ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء..

61 نظف الجهاز باستخدام قطعة جافة من القماش فقط..

71 ال تُسد أي فتحات تهوية. ركّب الجهاز وفًقا لتعليمات الشركة الُمصنعة..

81 ال ُتركب الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل أجهزة التدفئة أو فتحات التدفئة المركزية أو المواقد أو األجهزة األخرى )بما في ذلك المكبرات( .
التي تبعث الحرارة.

91 استخدم المرفقات/الملحقات التي حددتها الشركة الُمصنعة فقط..

101 قم بإحالة كافة األمور المتعلقة بالصيانة إلى فنيي صيانة ُمؤهلين. .

111 التزم بكافة القوانين المحلية السارية..

121 استشر مهندًسا متخصًصا ُمعتمًدا عندما تراودك أي شكوك أو تكون لديك أي استفسارات متعلقة بتركيب أحد األجهزة المادية..
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)FCC( بيان لجنة االتصاالت الفيدرالية

خضع هذا الجهاز لالختبار وثبت أنه مطابق للحدود الخاصة باألجهزة الرقمية من الفئة ب بمقتضى الجزء 15 من قواعد لجنة مظحاةم  
االتصاالت الفيدرالية.

مت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار عند تركيبه في محيط سكني. يوّلد هذا الجهاز طاقة ذات تردد مظحاةم   ُصمِّ
السلكي ويستخدمها ويمكن أن يشّعها، ويمكن أن يسبب حدوث تداخل ضار باالتصاالت الالسلكية إذا لم ُيركَّب وُيستخدم وفًقا للتعليمات. 
لكن، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار باستقبال راديو أو تليفزيون، 
األمر الذي يمكن تحديده بإطفاء الجهاز وتشغيله، ُيوصى المستخدم بمحاولة معالجة التداخل باتخاذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية: 

تغيير اتجاه أو موقع الهوائي الُمستقِبل. 	 
زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والُمستقِبل. 	 
توصيل الجهاز بمأخذ تيار متصل بدائرة أخرى غير تلك الموصل بها الُمستقِبل. 	 
استشارة التاجر أو أحد فنيي الراديو/التليفزيون ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.	 

)RoHS( بيان حار استخدام المواد الخطرة
.)RoHS( 2011/65 - حظر استخدام المواد الخطرة/EU للتوجيه األوروبي Q-SYS الخاصة بشركة TSC-47W-G2 تمتثل منتجات

الضمان
www.qsc.com11للمنتجات1الصوتية1علىQSC11قم1بزيارة1الموقع1اإللكتروني1لشركة،QSCللحصول1على1نسخة1من1الضمان1المحدود1الخاص1بـ

محتويات العبوة
1

TSC-47W-G2 جهاز1
تحكم1ذو1شاشة1لمس

1

حامل عالمي للتثبيت 
على الجدار

1

 المعلومات المتعلقة 
 بالسالمة والبيانات 
TD-001510 التنظيمية

1

 ضمان QSC المحدود
TD-000453

2

 البراغي 
)رقم 6-32 مقاس، 25 مم(

الوصف
يجمع جهاز التحكم ذو شاشة اللمس TSC-47W-G2 بين تقنية شاشات LCD التكاثفية التي تعمل باللمس ذات دقة العرض عالية الوضوح قيمتها 
ط ذي كابل واحد. يمكن أن يعمل جهاز TSC-47W-G2 في كٍل من الوضع  x 540 960، وبين نقل الطاقة عبر شبكة اإليثرنت لتحقيق تركيب مبسَّ

حة المشابهة.  الطولي أو الوضع العرضي مما يوفر مرونة تصميم أكثر عند تركيبه على أحد الجدران أو إحدى الدعامات المائلة أو السطوح المسطَّ
باإلضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الوحدات ملحقات للتثبيت إلى صناديق التوصيل القياسية الخاصة بالواليات المتحدة وأوروبا.
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الخصائص

اللوحة الخلفية
ارجع إلى الشكل 1

1 .	 )2x( براغي التركيب/قفل التثبيت
إلحكام تثبيت جهاز التحكم ذي 

شاشة اللمس إلى الحامل العالمي 
الخاص بالتثبيت على الجدار 

المركَّب

1 مشابك تثبيت )4x( لتعليق جهاز 	.
التحكم ذي شاشة اللمس في 

الحامل العالمي الخاص بالتثبيت 
على الجدار قبل إحكام ربط 

براغي التثبيت

1 قابس RJ45 مؤنث للتوصيل 	.
بشبكة Q-LAN. يمكنه نقل 

 )PoE( الطاقة عبر شبكة اإليثرنت

1 توصيل بمصدر خارجي لإلمداد 	.
بالطاقة ذي جهد مستمر قيمته 

24 فولت مصدر اإلمداد بالطاقة 
غير مرَفق، انظر "المواصفات" في 

صفحة 7 لمعرفة تفاصيل مصدر اإلمداد بالطاقة.

حامل عالمي للتثبيت على الجدار
ارجع إلى الشكل 2

1 .	)x2( ألسنة قفل التثبيت الخاصة بجهاز التحكم ذي شاشة اللمس

1 فجوات تثبيت مخصصة لصندوق التوصيل الكهربائي الفردي القياسي الخاص بالواليات 	.
المتحدة؛ ومرفق البراغي )رقم 6- مقاس 32، 25 مم(

1 فجوات تثبيت مخصصة لصندوق التوصيل الكهربائي الفردي األوروبي.	.

1الشكل1

LAN/PoE

QSC, LLC
1675 MACARTHUR BLVD.
COSTA MESA, CA, 92626
MODEL:TSC-47-G2

24VDC / 0.5A

Designed in U.S.A. & Taiwan
PRODUCT OF TAIWAN

1 2 3 4

2الشكل1

1 2 3
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التركيب    
جهاز التحكم ذو شاشة اللمس TSC-47W-G2 مصَمم للتركيب على سطح تثبيت وذلك على جدار أو 

ح مشابه. مرفق حامل عالمي للتثبيت على الجدار وذلك لتثبيت الجهاز إلى  دعامة مائلة أو سطح مسطَّ
الجدران وصناديق التوصيل القياسية الخاصة بأوروبا والواليات المتحدة، ويسمح الحامل بالتركيبات الرأسية 

أو األفقية. 

يستخدم اإلجراء التالي صندوق توصيل كهربائًيا مركًبا مسبًقا، خاًصا بالواليات المتحدة أو أوروبا، مع تركيب 
.Q-SYS Designer جهاز التحكم ذي شاشة اللمس في اتجاه رأسي. يتم التحكم في االتجاه في برنامج

ارجع إلى الشكل 3 والشكل 4.

1 تأكد من أن كابل CAT-6( )3( Q-LAN، والمنتهي بموصل RJ-45(، مركَّب على الجدار )2( أو المنصة، 	.
إلخ، مع إرخاء الكابل بما يكفي حتى يتم التركيب دون تعرضه لإلجهاد.

1 مرر الكابل عبر إحدى فتحات الكابل في صندوق التوصيل الكهربائي )1( وعبر الفجوة الموجودة في 	.
منتصف الحامل العالمي الخاص بالتثبيت على الجدار )4(. 

1 قم بمحاذاة الحامل العالمي للتثبيت على الجدار مع صندوق التوصيل الكهربائي، واجعل ألسنة قفل 	.
هة إلى الخارج من جهة الجدار.  التثبيت )5( موجَّ

1 دْين )6( إلحكام تثبيت الحامل العالمي الخاص 	. استخدم البرغيين )رقم 6- مقاس 32، 25 مم( المزوَّ
بالتثبيت على الجدار إلى صندوق التوصيل الكهربائي. إذا كنت تستخدم صندوق توصيل كهربائًيا دائرًيا 

)الشكل 4(، فقم بإحكام تثبيت الحامل العالمي الخاص بالتثبيت على الجدار إلى صندوق التوصيل 
الكهربائي باستخدام برغيين مناسبين )7( )غير مزودين(.  

ارجع إلى الشكل 5 والشكل 6.

1 وّصل كابل RJ45( Q-LAN( بالمقبس الموجود في الجهة الخلفية من جهاز التحكم ذي شاشة اللمس 	.
)شكل 5( 

1 ضع الجزء الزائد من الكابل بحرص في صندوق التوصيل الكهربائي )1( وقم بتركيب جهاز 	.
التحكم ذي شاشة اللمس في الحامل العالمي الخاص بالتثبيت على الجدار )2( كما هو موّضح في 

شكل 6. ستسمع صوت طقطقة خفيفة عندما يتم تركيب الوحدة بشكل صحيح في الحامل العالمي 
الخاص بالتثبيت على الجدار.

1 باستخدام مفك براغي مصلبة الرأس )رقم 0( أحكم ربط براغي التثبيت )3( على كٍل من نهايتي جهاز 	.
التحكم ذي شاشة اللمس.

4الشكل1

1 3 4 5 7
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األبعاد   

7الشكل1
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المواصفات
الشاشة )اللوحة األمامية(

4.7 بوصة )119 مم( مساحة عرض قطريةواجهة المستخدم
عالية الوضوح

شاشة لمس بتقنية التكثيف المنقول
 ،)IPS( سطح يعمل باللمس واإلشارات، تكنولوجيا التحويل في المسطح

16.7 مليون لوًنا

960x540الدقة

Nits 400السطوع

اللوحة الخلفية
RJ-45لإلشارة لحالة الشبكة والنشاط LED 1000 ميجا بايت في الثانية، أضواء ،LAN

قابس )غير متوفر(قفل ذو موضعينمستقبل طاقة إضافي
JST :الشركة المصنعة

VHR-2N :الهيكل
SVH-21T-P1.1:األطراف الملتوية

الطاقة

جهاز مزود بالطاقة من الفئة 3 وفًقا للمعيار PoE( IEEE 802.3af(. يستقبل الطاقة عن طريق منفذ LANنقل الطاقة عبر كابالت اإليثرنت

مصدر إمداد طاقة التيار الكهربي المستمر )غير مرفق( 24+ فولت تيار مستمر عند 0.5 أمبير بحد أدنى إضافي 

األبعاد

أبعاد اللوحة 
)الطول والعرض والعمق(

3.1 بوصة × 5.2 بوصة × 1.4 بوصة )80 مم1× 132 مم × 35 مم(

4.7 بوصة )119 مم( مساحة عرض قطريةأبعاد الشاشة

الوزن

6 أونصة )171 جم(وزن المنتج )صافي(

8 أونصة )227 جم(وزن الشحن )إجمالي(

البيئة

°32-°122 فهرنهايت )°0-°50 مئوية(درجة حرارة التشغيل

الوحدات الحرارية 
)BTUs( البريطانية

40 كحد أقصى، 23 نموذجًيا

5 إلى 85% رطوبة نسبية، دون تكثيفالرطوبة

grms 20االهتزاز

 FCC 47 ،IEEE 802.3ab ،CFR IEEE 802.3af الجزء 15 الفئة IC ICES-003 ،EN55032 ،B،الوكالة
EN55022 ،EN55024، توجيه االتحاد األوروبي للحد من استخدام المواد الخطيرة في األجهزة 

اإللكترونية والكهربية، توجيه الصين للحد من استخدام المواد الخطيرة في األجهزة اإللترونية 
 ،)RCM( الصيانة القائمة على االعتمادية ،)WEEE( والكهربية، مخلفات األجهزة الكهربية واإللكترونية

فترة االستخدام الصديقة للبيئة 10 أعوام

قد يتم تغيير المواصفات دون إشعار مسبق.مظحاةم  



 Q-LANو Q-SYS مسجل في مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية األمريكي. إن QSC وشعار “QSC”, LLC, QSC هي عالمة تجارية مسجلة لشركة © Copyright 2017, QSC, LLC, QSC™ 
.LLC, QSC هي عالمات تجارية مسجلة خاصة بشركة Q-SYS Designerو

 جميع العالمات التجارية األخرى هي ملك ألصحابها المعنيين.

.http://patents.qsc.com

العنوان البريدي:
QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 U.S.

الرقم الرئيسي: 1.714.754.6175+

www.qsc.com :الموقع اإللكتروني

المبيعات والتسويق:
الهاتف الصوتي: 

 +1.714.957.7100

الخط المجاني )بالواليات المتحدة فقط( 800.854.4079

الفاكس: 1.714.754.6174+

info@qsc.com :البريد اإللكتروني

Q-SYS™ دعم العمظء الخاص بـ
خدمات الهندسة التطبيقية والخدمات الفنية

اإلثنين - الجمعة من 7 صباًحا إلى 5 مساًء بتوقيت المحيط الهادي 
القياسي )باستثناء العطالت(

الهاتف الصوتي:

الخط المجاني )بالواليات المتحدة فقط( 800.772.2834

+1.714.957.7150

 دعم حاالت الطوارئ الخاص بـQ-SYS المتاح على 
مدار اليوم طوال أيام األسبوع* 

الهاتف الصوتي:

4836-1.888.252+ )الواليات المتحدة/كندا(

1.949.791.7722+ )خارج الواليات المتحدة(

*إن الدعم الخاص بـQ-SYS المتاح على مدار اليوم طوال أيام األسبوع 
هو للمساعدة في حاالت الطوارئ الخاصة بأنظمة Q-SYS فقط. يضمن 
الدعم المتاح على مدار اليوم طوال أيام األسبوع معاودتنا االتصال في 

غضون 30 دقيقة من بعد ترك رسالة. ُيرجى تضمين االسم والشركة والرقم 
الذي ينبغي أن تتم معاودة االتصال عليه ووصف حالة الطوارئ المتعلقة 
بـQ-SYS لمعاودة االتصال الفورية. إذا كنت تتصل أثناء ساعات العمل، 

ُيرجى استخدام أرقام الدعم العادي الموجودة أعاله.

Q-SYS البريد اإللكتروني الخاص بدعم

qsyssupport@qsc.com

)أوقات الرد الفوري على رسائل البريد اإللكتروني ليست مضمونة(

QSCالخدمات الفنية الخاصة بـ
1675 MacArthur Blvd.

Costa Mesa, CA 92626 U.S.

الهاتف الصوتي:

800.772.2834 )داخل الواليات المتحدة فقط(

+1.714.957.7150

الفاكس: 1.714.754.6173+

®

Q-SYS™ Customer Support 

TD-001526-07-A


