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سلامةلا تعليمات

.يةصخشلا تكمسلال يةلتالا سلامةلا جيهاتتو تخدمسا

عبالصر تحذير: تحذير

ياةلحا في نةيعم ءضو نماطأ وأ امضةو اءضولأ ضتعرلا ندع عيالو فقدان وأ عصر باتنو لىا ءللضو ساسلحا عبالصر المصابون شخاصالأ بعض ضتعري قد  
.عصر باتنوب اًبدأ يصاب لم وأ عللصر بيط تاريخ شخصلل يكن لم ذاا حتى ذلك يحدث قدو. يةميولا
نتسرالفلو يحبمصاو arcade لعابأ بعضو تلفازلا شاشة مع شكلاتم من اًيضأ ءللضو ساسلحا عبالصر المصاب شخصلا يعاني نأ المرجح منو  
 منو. ينعلا بعتتلم ءضو لمصادر ضتعرلا ندع حتى وأ شاشة،لا على نماطالأ وأ رالصو بعض شاهدةم ناءثأ باتنو من شخاصالأ هؤلإء يعاني قدو. امضةالو

 عبالصر المصابون شخاصالأ من العديد شعريو. ءللضو ساسلحا عالصر من عنولا هذا لديهم عبالصر ينبالمصا شخاصالأ من% 5-3 اليحو نأ المقدر
 عن اًيدعب يكنيع كفحر تخدام،سالا ناءثأ يبغر ساسحبا شعرت نتك ذااو. بةنولا ثحدو بلق بةيغر يسسحابأ ونشعري وأ" رةوأ"بـ ءللضو ساسلحا
.ينعلا بعتتم

اءالحمر تحت شعةبالأ تحذير: تحذير

 ءضو ببسب ابللاضطر نةيعم يةبط ةجهزأ ضتعرت قدو. نابض) IR (اءحمر تحت شعةأ ءضو صداربا بعتتلما ميقو ،Tobii ينعلا بعتتم يطشنت ندع
.سليملا يفيظالو دائهاأ وأ دقتها مدى ثرتأي قد يثح يةبطلا ةجهزالأ هذه من ببالقر تكون ندماع Tobii ينعلا بعتتم تخدمست لإ. IR شعاعا وأ/و

الطفل سلامة: تحذير

 قدو هازلجا من هالصف يمكن القطع هذه. نفصلةلما المجمعة القطع من العديد من تكوني وهو. ونيتركلا جهازو تقدمم تريوبكم نظام هو Tobii ينعلا بعتتم
.هاعم طفالالأ تعامل ندع بلعلا يةلاحتما وأ اًخطر شكلت

Tobii ينعلا بعتتم تحفت لإ: يهبنت
ينعلا بعتتم يكن لم ذاا Tobii بدعم اتصل. بالداخل تخدمسلما بلق من يانةصلل قابلة ناتمكو جدتو لإ! الضمان ةسارخ نهع تجني امتزلالا عدم  

Tobii سليم شكلب يعمل.
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Tobii ينعلا بعتتم
شفتكيو تريوبكملا جهاز مامأ دكجوو شافتكا من تريوبكملا جهاز يمكن وهو. تريوبكملا جهازو ساننالإ ينب تفاعللا زعزُي ينعلا بعتت جهاز هو Tobii ينعلا بعتتم  
.تريوبكملا جهاز مامأ تكون ندماع يكنيع يزكتر قعمو اًيضأ
 خلال من تريوبكملا جهاز مع تفاعللا يصصتخ من اًيضأ نككيم وهو. Tobii ينعلا بعتتم هافريو التي ماتالمعلو Tobii يقطر عن ينعلا بعتت نامجبر تخدمسي
.يكنيع كةحر تخدامسا

.يةلخدا ئةيب في تخدامسالا هو Tobii ينعلا بعتتم من ضالغر: ملاحظة

 

Tobii ينعلا بعتتم ئةيته
 من يدلمز. Dell.com/support من يلهنزت نككيم تر،يوبكملا جهاز على اًتاحم Tobii من ينعلا بعتت نامجبر يكن لم ذاا: ملاحظة
.Tobii ينعلا بعتتم يلغشت نامجبر يلنزت اجعر مات،المعلو

تخدمسملل شخصي سابح شاءنا

.Tobii يقطر عن ينعلا بعتت نامجبر لىا لصوللو Tobii يقطر عن ينعلا بعتت نةيقوأ على انقر هام،لما يطشر في 1
.ينعلا نةيقوأ على انقر 2
.تخدمسملل شخصي سابح شاءنلإ شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتاو ،جديد شخصي سابح شاءنا على انقر 3

تخدمسلما ةمعاير بارتخا

.Tobii يقطر عن ينعلا بعتت نامجبر لىا لصوللو Tobii يقطر عن ينعلا بعتت نةيقوأ على انقر هام،لما يطشر في 1
.ينعلا نةيقوأ على انقر 2
.تخدمسلما ةنظر ياناتب جمع في Tobii ينعلا بعتتم بها بدأي نأ بغيني التي يقةالطر حدد ثم ،ةالمعاير عادةاو بارتخا على انقر 3

 على رقاءز نقطب تخدمسلما ةنظر نقطة ثلُمت. يضاءب نقطةب ةمعاير نقطة كل كزمر ثلُمي. شاشةلا على ةبدائر ةمعاير نقطة كل ثلُمت: ملاحظة
.شاشةلا

.يضاءبلا ةالدائر ضمن تخدمسلما ةنظر نقطة تكون نأ بغيني ناجحة، ةمعاير على لللحصو: ملاحظة

.ةالمعاير عادةلإ شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتاو ،ةالمعاير عادةا على انقر 4
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يفضلا ةمعاير

.ينيلالحا ينمتخدسلما ةمعاير يرغت لإ وهي. ينتقالمؤ ينمتخدسملل يفضلا ةمعاير تخدمُست: ملاحظة

.Tobii يقطر عن ينعلا بعتت نامجبر لىا لصوللو Tobii يقطر عن ينعلا بعتت نةيقوأ على انقر هام،لما يطشر في 1
.ينعلا نةيقوأ على انقر 2
.يفضلا ةمعاير تماملإ شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتاو ،يفض على انقر 3

.يفضلا ةمعاير لىا لصوللو Ctrl+Shift+F9 على اضغط ذلك، من ًبدلإو: ملاحظة

تخدمسلما يريغت

.Tobii يقطر عن ينعلا بعتت نامجبر لىا لصوللو Tobii يقطر عن ينعلا بعتت نةيقوأ على انقر هام،لما يطشر في 1
.ينعلا نةيقوأ على انقر 2
.تخدمسملل يةصخشلا ساباتلحا صفحة من تخدامهسا يدتر الذي شخصيلا سابلحا حدد 3

يقاتبطتلاو لعابالأ

.ونيتركلالإ Tobii قعمو على يقاتبطتلاو لعابالأ من يدالمز شافكتسا نككيم

عداداتا

يارتلا

.مامهاأ تكون لإ ندماع شاشةلا عسطو قللُيباهت عسطو
.يلغشت: يةضاترفالا الحالة

.مامهاأ تكون لإ ندماع شاشةلا يلغشت يقافبا ميقوشاشةلا يلغشت يقافا
.يلغشت: يةضاترفالا الحالة

 تكون لإ ندماع Windows يلغشت خطة بلق سكونلا حالة لىا تريوبكملا جهاز سلُريسكونلا ضعو لىا تقلنا
.شاشةلا مامأ

.يلغشت: يةضاترفالا الحالة

.Alienware شعار لىا نظرت ندماع تريوبكملا جهاز بهنيةنظرلا على باهتنالا
.يلغشت يقافا: يةضاترفالا الحالة

.شاشةلا مامأ تكون لإ ندماع تريوبكملا جهاز اءضوأ يلغشت يقافبا ميقواءضوالأ يلغشت يقافا
.يلغشت: يةضاترفالا الحالة
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التيار

.ليهاا نظرت ندماع يحتالمفا حةلو يحتمفا يضيءيحتالمفا حةلو ضاءةا
.يلغشت: يةضاترفالا الحالة

.سامقأ في يحتالمفا ضاءةا نككيم: ملاحظة

اللمس حةلو

 ينماأ المؤشر هرظي. اللمس حةلو على ارتمرسالا مع اًاحدو اًبعصا ضع ثم ما، شيء على ةنظر لقأنظرلا ندع اللمس
.تادعم هو كما انقر ثم سلات،كبلا لدقة يققالد تحديدلل اللمس حةلو على بعكصا كحر. نظرت

.يلغشت: يةضاترفالا الحالة

 كما يرتمرلل اللمس حةلو برع ينعبصا اسحب. هايرتمر يدتر التي نطقةلما تحديدل شاشةلا على ةنظر لقأنظرلا ندع يرتمرلا
.تادعم هو
.يلغشت: يةضاترفالا الحالة

 ما يربكتل اللمس حةلو على يربكت يماءةا اءجربا قم ثم شاشة،لا على يربكتلل قابلة نطقةم لىا انظرنظرلا ندع يربكتلا
.فقط Windows Maps يقبطتل بةسنلبا اًيلحا اءجرالإ هذا يعمل. يهلا نظرت

.يلغشت: يةضاترفالا الحالة

سالماو

.نظرت ينماأ رهوظلا من المؤشر يمكن لكي ًيلالق سالماو كحرسالماو يكتحر يقطر عن المؤشر يكتحر
.يلغشت يقافا: يةضاترفالا الحالة

.نظرت ينماأ رهوظلا من المؤشر ينكتمل كيارتخا من رز يأ على اضغطسالماو رز يقطر عن المؤشر يكتحر
.تاحفم جديو لإ: يةضاترفالا الحالة

Windows

 مع Tab تاحفم رحر. Windows يقبطت بدلم تحفل Alt+Tab تاحفم على اضغطيقبطتلا بدلم
 تم الذي يقبطتلا تحفل Alt تاحفم رحر. تحديدهل ما يقبطت لىا انظرو Alt تاحفم على الضغط
.تحديده
.يلغشت: يةضاترفالا الحالة

 في. Windows مهام ضعر تحفل Tab تاحفم يهلي Windows تاحفم على اضغطهاملما ضعر
 وأ Space تاحفم على اضغط. تحديدهل ما يقبطت لىا انظر ،Windows مهام ضعر
.يقبطتلا تحفل Enter تاحفم

.يلغشت: يةضاترفالا الحالة

 داةأ ضعر في. ما نافذة يتبثت بعد Windows Snap ساعدةم داةأ ضعر هرظيWindows Snap ساعدةم داةأ
تاحفم على اضغط. تحديدهل ما يقبطت لىا انظر ،Windows Snap ساعدةم  

Space تاحفم وأ Enter يقبطتلا تحفل.
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Windows

.يلغشت: يةضاترفالا الحالة

لعابالأ تمديدات

.معه افقتوت التي لعابالأ في اللانهائي شاشةلا تمديد مع تكيؤر مجال سعواللانهائي شاشةلا تمديد

بذةن

.ياتمجبرلل ثاتيتحد دجوو من تحققثاتيتحد دجوو من تحققلا

.Tobii ينعلا بعتتم تخدامسا ندع شكلاتم يأ تكجهاو ذاا صلاحهااو خطاءالأ شافكتسبا قمصلاحهااو خطاءالأ شافكتسا

.يةضاترفالا الحالة لىا عداداتالإ كل ينيعت عدأينيعت عادةا

).يلغشت عادةا تطلبي( Tobii لىا المصدر هولةمج خطاءأ يرتقارو تخدامسا ياتئحصاا سلرأسنحتلا على ناتساعدم
.حددُم: يةضاترفالا الحالة

.هذا تريوبكملا جهاز في Tobii ينعلا بعتتم لحو يةليصفت ماتمعلوناتالمكو

مقدمة

.Tobii ينعلا بعتتم تخدامسا لحو يةلعتفا بةتجر بدءل مقدمة حدد

ةنظرلا ثرأ تفاءقا

.بفقاعة تخدمسلما ةنظر نقطة هارظلإ يلغشتلبا قم

Tobii ينعلا بعتتم يلغشت نامجبر يلنزت
.بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1
.www.dell.com/support لىا تقلنا 2
.سالرا على انقر ثم لديك، تريوبكملا هازبج الخاصة الخدمة علامة دخلأو ،تجنلما دعم على انقر 3

.بك الخاص تريوبكملا جهاز ازطر ًاييدو ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةيزم تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر على انقر 4
.دخالالإ ةجهزأو يح،تالمفا حةلوو س،الماو يعستوب وقم سفللأ الصفحة رمر 5
.تريوبكملا هازلج Tobii ينعلا بعتتم يلغشت نامجبر يلنزتل يلنزت على انقر 6

.Tobii يقطر عن ينعلا بعتت نامجبر Tobii ينعلا بعتتم يلغشت نامجبر شملي: ملاحظة
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.بداخله يلغشتلا نامجبر ملف حفظت الذي المجلد لىا تقلنا يل،نزتلا اكتمال بعد 7
.شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتاو Tobii ينعلا بعتتم يلغشت نامجبر ملف نةيقوأ على اًجدومز اًنقر انقر 8

تريوبكملا جهاز تصلي ندماع اًيئتلقا Tobii يقطر عن ينعلا بعتت نامجبرو Tobii ينعلا بعتتم تحديث يتم يت،بثتلا بعد: ملاحظة  
.نتترنبالإ

.Windows يلغشت بدء ناءثأ اًيئتلقا Tobii يقطر عن ينعلا بعتت يلغشت يتم يت،بثتلا بعد: ملاحظة
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Alienware كةشرب الإتصالو ساعدةلما على لالحصو

يةتالذا ساعدةلما دارمو

:نتترنالإ برع يةتالذا ساعدةلما دارمو تخدامسبا خدماتهاو Alienware جاتتنم نشأب ساعدةلماو ماتالمعلو على لالحصو نككيم

Alienwarewww.alienware.com خدماتو جاتتنم لحو ماتمعلو

Dell Help & Support يقبطت

بدءلا يقبطت

.دخالا على اضغط ثم ،الدعمو ساعدةلما تبكا ،Windows بحث فيتعليماتلا لىا لصوالو

www.dell.com/support/windowsيلغشتلا نظامل نتترنالإ برع ساعدةلما
www.dell.com/support/linux 

Tobiiwww.tobii.com يقطر عن ينعلا بعتتو Tobii ينعلا بعتتم

 عداد،الإ تعليماتو تخدم،سلما دلةأو صلاحها،او خطاءالأ شافكتسا ماتمعلو
ثاتيتحدو يل،غشتلا امجبرو ية،نفلا تعليماتلا ناتمدوو تج،نلما اصفاتموو  
ذلك لىا ماو امج،برلا

www.alienware.com/gamingservices

www.youtube.com/alienwareservicesةبخطو ةخطو بك الخاص تريوبكملا جهاز لخدمة تعليمات فرتو يديوف مقاطع

Alienware بـ الإتصال
 .www.alienware.com قعالمو انظر, العملاء خدمة شكلاتلم وأ الفني للدعم وأ يعاتبملل Alienware كةشرب للاتصال

.بلدك في الخدمات بعض فرتوت لإ قدو تج،نلماو للدولة اًفقو افرتولا حالة تلفتخو: ملاحظة

 وأ رةالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا رةفاتو على الإتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيمف نت،ترنبالإ شطن اتصال لديك يكن لم ذاا: ملاحظة
.Dell تجنم جتالوك
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