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 ةماه نامأ تام$لعت
امئاد بج6 ،ةZئاWXهVلا ةزهجألا مادختسا دنع

]
ab ام3 ،ةZساسألا نامألا تاطاZتحا عا8تا 

P 6 ام كلذOP: 
 
 .مادختسالا ل8ق تامZلعتلا عيمج أرقا ●
 .ض3اقملا مدختسا .ةنخاسلا حطسألا سملت ال ●
 :ةZصخشلا تا3اصإلاو قWtحلاو ةZئاWXهVلا تامدصلا نم ة6امحلل - ريذحت ●

 ؛ىرخألا لئاوسلا وأ ءاملا3 سyاقلا وأ كلسلا رمغت ال -
ab ةZئاWXهك تانوكم يأ وأ زاهجلا رمغت ال -

P ؛ىرخأ لئاوس يأ وأ ءاملا 
امئاد مق -

]
 ؛فZظنتلا ل8ق ءاWXهVلا نع هلصفو زاهجلا لZغش� فاق�6ب 

ab طقف ماعطلا �Pط3 مق -
P لا ةلسلا��P أت��

P و زاهجلا عمtةعوضوم نوكت نأ بج ab
P اهب صاخلا لماحلا. 

ab ام3( صاخشألا ل8ق نم مادختسالل صصخم ��غ زاهجلا اذه ●
P تاردقلا فعض نم نوناع6 نيذلا )لافطألا كلذ 

 قلعتي امZف تامZلعتلا وأ فا��إلا مهحنم مت اذإ الإ ،ةفرعملاو ة$�خلا صقن وأ ،ةZلقعلا وأ ةZسحلا وأ ة6دسجلا
 .مهتمالس نع لوؤسم صخش ل8ق نم زاهجلا مادختسا3
 .مهنم برقلا3 وأ لافطألا ل8ق نم زاهج يأ مادختسا دنع يرو�b قيقدلا فا��إلا ●
 وأ ءازجألا بZكرت ل8ق د$�يل هكرتا .فZظنتلا ل8قو مادختسالا دZق نوك6 ال امدنع طئاحلا س�قم نم زاهجلا لصفا ●

 .زاهجلا ةلامإ ل8قو ،اهعزن
● ab

P كو وأ ةعنصملا ةك� لا ل8ق نم هلاد�8سا بج6 ،ةقاطلا كلس فلت ةلاحZصاخشألا وأ اهل عباتلا ةمدخلا ل 
 .رطاخملا بنجت لجأ نم �b¡لهؤملا
 ةمدصل ضرعتلا وأ قWtح بوش¤ £إ زاهجلل ةعنصملا ةك� لا ل8ق نم اهب ¢وملا ��غ تاقحلملا مادختسا يدؤي دق ●

 .ةZصخش تا3اصإ وأ ةZئاWXهك
ab زاهجلا مدختس� ال ●

P وأ قلطلا ءاوهلا ab
P ة8طر ءاوجأ. 

 .ةنخاسلا حطسألا سمل6 هعدت الو ،لمعلا حطس وأ ةلواطلا ةفاح Oع £دتي ةقاطلا كلس عدت ال ●
ab وأ نخاس ءاWXهك وأ زاغ دقوم نم برقلا3 وأ Oع زاهجلا عضت ال ●

P نخاس نرف. 
 .سyاقلا عنا مث ،)ON/OFF( فاق6إلا § لZغش�لا رز Oع طغضا ،هلصفو زاهجلا لZغش� فاق6إل ●
b#وت بج6 ●

P ع هئاوتحا دنع زاهج لقن دنع د6دشلا رذحلاO زtىرخأ ةنخاس لئاوس وأ نخاس ت. 
اد3أ كلسلا بحس� ال ●

]
 .ه8حساو سyاقلا3 كسمأ .طئاحلا س�قم نع زاهجلا لصفل 

ab طقف �Pطلا بج6 .ةZئاWXهك ةمدصل ضرعتلا رطخ - هZب¯ت ●
P قلا ءاعوOP ةلازإلل ل3اقلا. 

�bاوألا وأ مجحلا ة��بك ةمعطألا لاخدإ مدع بج6 ●
P ندعملاZة  ab

P ح بوش¤ £إ يدؤت دق اهنأل زاهجلاWtرطخ وأ ق 
 .ةZئاWXهك ةمدص ثودح
 .دوصقملا ��غ ضرغل زاهجلا مدختس� ال ●
 .لZغش�لا ءانثأ ة3اقر نود3 زاهجلا ك��ت ال ●
ادZع3 كهجوو ك6د6 قبأ .نخاسلا راخ8لا قالطإ متي ،ةلسلا ةلازإ دنعو مادختسالا ءانثأ ●

]. 
ادZع3 زاهجلا لوح .مس 15 نع لقت ال ةZلاخ ةفاسم دوجو نم دµأت ●

]
 .ناردجلاو نئازخلاو ىرخألا ءاZشألا نع 

ab ام3 ،لZغش�لا ءانثأ لاعتشالل ةل3اق داوم سمال اذإ وأ ¸غم زاهجلا ناC اذإ قWtح بش¯ي دق ●
P رئاتسلا كلذ 

�¹ يأ عضت ال .ه3اش امو ناردجلاو تاشورفملاو
Pغش�لا ءانثأ زاهجلا قوف ءZل. 

 .ةنخاسلا موحشلا نم صلختلا وأ ةلسلا لماح وأ ةلسلا ةلازإ دنع د6دشلا رذحلا خºت ●
 امم ةZئاWXهVلا ءازجألا سملتو ةZندعملا عطقلا  كنت نأ نكم6 .ةZندعملا OPجلا تاودأ مادختسا3 زاهجلا فظنت ال ●

 .ةZئاWXهك ةمدصل ضرعتلا رطخ نم دtي
b#وت بج6 ●

P عوألا مادختسا دنع د6دشلا رذحلاZجاجزلا وأ ندعملا ��غ داوم ة6أ نم ةعونصملا ة. 
ab ةعنصملا ةك� لا ل8ق نم اهب ¢وملا تاقحلملا فالخ3 ءاZشأ يأ نtختب مقت ال ●

P ق نوك6 ال امدنع زاهجلا اذهZد 
 .مادختسالا
ab ةZلاتلا داوملا نم يأ عضت ال ●

P سال3 ،نوترك ،قرو :زاهجلا�Zك. 
�bدعم قروب زاهجلا نم ءزج يأ وأ ةلسلا ةZطغتب مقت ال ●

P. زاهجلا ةرارح ةجرد عافترا £إ كلذ يدؤيس. 



 .هنtخت ل8ق امامت د$�ي ��ح زاهجلا كرتا ●

 
 ة$فاضإ نامأ تام$لعت
 .طقف �bb£Pملا مادختسالل صصخم زاهجلا اذه
 :ريذحت

افلات ةقاطلا كلس ناC اذإ زاهجلا اذه لZغش�ب مقت ال -
]

 نع فقوت اذإ وأ عطقتم ل½شy لمع6 زاهجلا ناC اذإ وأ 
 .لما¾لا3 لمعلا

 
 (EMF( ة3س1طانغموره(لا تالاجملا
 .(EMF( ةZس¿طانغمورهVلا تالاجملا3 ةقلعتملا تا8لطتملا عيمج عم زاهجلا اذه قفاوتي

 

 تام.لعتلا ەذهب ظفتحا
 
 
 
 
  



 زاهجلا فصو

   
 كD ةصاخلا ة$مقرلا ة$ئاوهلا ةالقملا >ع فرعت
 ةZئاوهلا ةالقملا مادختسا3 ةلهسو ةZحصو ةع�t ةقWtط3 كل ةلضفملا ةفZفخلا تا8جولاو ةمعطألا دادع�ب مق
abو بناوجلا عيمج نم تانوكملا �Pطل ةع لا P£اع ءاوهلا نارودو ةرارحلا �b¡ب ةZئاوهلا ةالقملا عمجت .ةد6دجلا

P تقو 
 .تانوكملا مظعمل ةدئاز نوهد وأ توtز ةفاضإ نود ةذ6ذللا قا8طألا نم ةعونتم ةعومجم دادع�ب كل حمس� امÀ Cدحاو
 :6OP ام3 ةZئاوهلا ةالقملا ��bمتت
ÁP abقر م½حت ●

P طلا تقو�P ةرارحلا ةجردو. 
اق8سم ةددحم �Pط مئاوق 8 عم ةZمقر م½حت ةحول ●

]. 
ab م½حتلا قاطن ●

P ئم ةجرد 200 £إ لص6 ةرارحلا ةجردºtة. 
�Çاقلتلا قالغإلا ةZصاخ3 دوزم ،ةقZقد 60 £إ 1 نم تقؤم ●

P. 3س ،"0" £إ تقؤملا لص6 نأ درجمZنم زاهجلا قلغ 
 .هسفن ءاقلت

 
 :6OP ام ةZئاوهلا ةالقملا اهرفوت ��Pلا ىرخألا ةعئارلا ا6ازملا لمش�
 .)�b¡خس� نود3 وأ( قبسملا �b¡خس�لل لZلق تقوو ،عــــ�P �tط ●
��أت قاصتلالل ةمواقم ةق8ط3 ةZلطملا ءازجألا :لهسو عــــ�t فZظنت ●

P 3مادختسالل بسانم مجح ab
P ةلاسغ 

 .قا8طألا
 Àتtز ةحئار الو ،b¢وف الو ،رثانت نود3 - بعاتملا نم ٍلاخ OPق ●
ab اهتاردق لضف3 - تامادختسالا ددعت ●

P قلاOP َخلاو�$b محتلاو يوشلاوZت ،ص
ُ

 ةعئار �Pط ةادأ ةZئاوهلا ةالقملا دع
 .خبطم يأل
 Àة6اغلل نمآو لهس مادختسا - عيمجتلل ةجاح ال ●

 
�P abطلا جئاتنل ةلثامم ةشمرقمو ةZبهذ جئاتن Oع لوصحلل :ماه

P لا ةالقمtمعلا تZنأ ركذتت نأ مهملا نم ،ةق 
 .تtلا نم ة��بك ةقعلم3 اهنهد لضف6 ).خلإ كامسألاو جاجدلاو تاوÐbخلاو سطاط8لا( نوهدلا نم ةZلاخلا ةمعطألا



ab تانوكملا ةفاضإ ىوس كZلع ام
P و ءاعوÑلا نم ة��بك ةقعلم ةفاضtج فلغت ��ح اهبيلقتو تZاد

]. 
 
اض6أ كنكم6

]
b ab$�خلل ممصم ماعط يأ OPقل ةZئاوهلا ةالقملا مادختسا 

P تاقوأ ل6دعت £إ جاتحت نأ لمتحملا نم .نرفلا 
 .)��سوتلا( صZمحتلا نرف وأ يدZلقتلا نرفلا نم ع�أ ل½شy ماعطلا b$�ختس ةZئاوهلا ةالقملا نأل �Pطلا

 
 

 ل$غشFلا
 
 ةرم لوأل مادختسالا ل7ق

 
 

 .تاقصلملاو فZلغتلاو ةئبعتلا داوم عيمج ةلاز�ب مق ●
 ��غ تاºtتحملا تناC اذإ زاهجلا لZغش�ب مقت ال .ةفلات ��غو ةلماC اهنأ نم ققحتلل ةوبعلا تاºtتحم نم ققحت ●

 .ةفلات ود8ت وأ ةلمتكم
 
 Dقانتخالا رطخ

امئاد ظفتحا .باعلأ تس¿ل فZلغتلاو ةئبعتلا داوم -
]

�bدعملا قرولاو ةZك�Zسال8لا ساµZألا3 
P جنفسإلا ءازجأو 

ادZع3
]

 .سفنتلا عنمتو ءاوهلا ىرجم دس� نأ فZلغتلا داومل نكم6 .عضُرلاو لافطألا لوانتم نع 
 :تاظحالم

ab م½حم ل½شy ةلسلا عضو ءانثأ طقف زاهجلا مدختسا -
P ةلسلا لماح. 

اناخد ردصtو ةحئار زاهجلا نع جت¯ي دق -
]

 .جاتنإلا ةZلمع ا6اق3 نم صلختلا متي ثZح ،ةرم لوأل هلZغش� دنع 
 .رطخ وأ بZع دوجو £إ ��شÖ الو ZÕPبط رمأ اذه

ab لقألا Oع ةقZقد 20 ةدمل زاهجلا لZغش�ب ¢وي ●
P عأO تخت ��ح ، )"زاهجلا مادختسا" رظنا( هل دادعإ×b

P 
 .مادختسالا ءانثأ ةZفاC ةºtهت دوجو نم دµأت .ناخدلا وأ ةحئارلا
امامت د$�ي زاهجلا عد ●

]. 
 .)"ةناZصلاو فZظنتلا" رظنا( ماظتنا3 زاهجلا فظن ●

 

  



اقRسم ةددحملا LMطلا مئاوق
S

 
اق8سم ةددحملا �Pطلا مئاوق نم د6دعلا3 دوزم زاهجلا

 ،كقوذ بسانتل ةرارحلا تاجردو �Pطلا تاقوأ ط8ض نكم6 .[
 .ةZئاذغلا داوملل ةعنصملا تا�C لا تامZلعتو ،ماعطلا تاZمCو

 
 
 

 �Pطلا ةمئاق
 تقولا

b¢ا��فالا
P 

 )قئاقد(
 قاطنلا

 ةرارحلا ةجرد
 ةZضا��فالا
 (ةºtئم ةجرد)

 ةمئاقلا ةنوق6أ  قاطنلا

b¢ا��فالا دادعإلا
P 15 

 ةقZقد 1-60

180 

 ةجرد 80-200
 ةºtئم

- 

ةZلقم سطاط3   
(  وأ ةجزاط سطاط3

ةدمجم ) 
20 200 

  

 200 15 جاجدلا س¿با3د
  

   200 12 ك�Zس

 200 7 كمس
  

 190 10 لص8لا تاقلح
  

 180 20 ناXZور
  

 190 15 نفام
  

 160 20 كZك
  

 
 زاهجلا مادختسا
 تاقوأ" رظنا( b$�َخللو ةفZفخلا تا8جولاو نجاودلاو موحللاو ةZلقملا سطاط8لا ��ضحتل زاهجلا اذه مادختسا نكم6
 .)"اهب ¢وملا ةرارحلا تاجردو �Pطلا

 
Öم زاهجلا اذه مدختسtاج

]
 نم ماعطلا �Pطل يولع �b¡خس� Ðنعو ةع لا P£اع ءاوهلا نارودو نخاسلا ءاوهلا نم 

 .ةلهسو ةZحصو ةع�t ةقWtط3 ةفZفخلا تا8جولاو ماعطلا �Pطل ةل6د3 ةقWtط ÚPو .بناوجلا عيمج
 
 

 :ريذحت
ab نا��نلا لعتش� نأ نكم6 ثZح ،قناقنلا لثم ةZنهدلا ةمعطألا �Pطل زاهجلا مدختس� ال -

P موحشلا. 
 
 
 
 
 



 
 

 ةنكمملا تادادعإلا ةفZظولا رزلا 

 لZغش� فاق6إ وأ لZغش� فاق6إلا§لZغش�لا رز
 زاهجلا

6Ýb
Pقرزألا نوللا3 ء ab

P 
 عضوو دادعتسالا عضو
 فاق6إلا عضوو لZغش�لا
tÝbو ،تقؤملا

Pنوللا3 ء 
ab رمحألا

P فاق6إ عضو 
 لZغش�لا

  �Pطلا مئاوق دحأ راZتخا ةمئاقلا راZتخا رز

 200 £إ ةºtئم ةجرد 80 ةرارحلا ةجرد ةداtز ةرارحلا ةجرد ةداtز رز
 ةºtئم ةجرد

 5 لدعُم3 ل6دعتلل ل3اق
 ةºtئم تاجرد

 ةرارحلا ةجرد لZلقت ةرارحلا ةجرد لZلقت رز

نم �Pطلا تقو ةداtز تقولا ةداtز رز £إ 01  ةقZقد 60   
 لدعم3 ل6دعتلل ل3اق

ةقZقد ةدحاو   
 

 �Pطلا تقو لZلقت تقولا لZلقت رز

 تقؤملا فاق6إلا§ءد8لا رز

�P 6Ýbطلا جمانرب ءد3
Pدنع قرزألا نوللا3 ء 

 �Pطلا ءد3

 جمان$�ل تقؤم فاق6إ
 �Pطلا

ab قرزألا نوللا3 ضموي
P 

 عضوو دادعتسالا عضو
 تقؤملا فاق6إلا

  
  

 لوح .مس 15 نع لقت ال ةZلاخ ةفاسم دوجو نم دµأت .ةرارحلل مواقمو يوتسمو فZظن حطس Oع زاهجلا عض ●
ادZع3 زاهجلا

]
 .(a ل½شلا( .ناردجلاو نئازخلاو ىرخألا ءاZشألا نع 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 :تاريذحت
ab ىرخأ ءازجأ يأ عضت ال .ةعنصملا ةك� لا اهب P¢وت ��Pلا تاقحلملا طقف مدختسا -

P زاهجلا. 
 .(b ل½شلا( اهب ءاZشأ يأ لاخدإ وأ ةºtهتلا تاحتف ةZطغتب مقت ال -
 .(c ل½شلا( مادختسالا ءانثأ زاهجلل àP¿ئرلا مسجلا ةسمالم3 سyاقلا وأ ةقاطلا كلسل حمس� ال -

 
 

 
 -قورحل ضرعتلا رطخ

امئاد ه�8نا -
]

 yراعلا كد6 عضت ال .زاهجلا نمو £إ ماعطلاو تاقحلملا ةلازإ وأ لاخدإ دنع صاخ ل½شtاد3أ ة
]

 لخاد 
 .لZغش�لا دZقو ءاWXهVلا3 لصتم زاهجلا نوك6 امدنع )e ل½شلا( àP¿ئرلا مسجلا Oع وأ ،)d ل½شلا( زاهجلا
امئاد ¢وي

]
 .نرفلا تازافق مادختسا3 

 .قورحلا زاهجلا نم رداصلا راخ8لا ب�سÖ دق -
 

 
ab ةلسلا لخدأ ●

P ل½شلا( ةلسلا لماح f). 
ab هZهط دارملا ماعطلا عض ●

P ل½شلا( ةلسلا g). 

 
 

 :تاريذحت



 .ةلسلا Oع ةدوجوملا MAX ةمالع زواجتت ال .)h ل½شلا( مزاللا نم µ�çأ ةلسلا ألمت ال -
ab ماعطلا عضت ال .ةلسلا نود3 ةلسلا لماح مدختس� ال -

P ل½شلا( ة��ا8م ةلسلا لماح i). 
 .(j ل½شلا( ةلسلا لماح وأ ةلسلا £إ ة��ا8م تtلا ةفاض�ب مقت ال -
ab ةلسلا عم ةلسلا لماح عض ●

P ئرلا مسجلا¿àP ل½شلا( زاهجلل k). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تاظحالم
ab حيحص ل½شy ةلسلا لماح عضو متي مل اذإ .نامأ حاتفم3 دوزم زاهجلا -

P ئرلا مسجلا¿àP ءانثأ هتلازإ مت وأ 
اZئاقلت هلZغش� فاق6إ متðس وأ زاهجلا لZغش� متي نلف ،مادختسالا

ab ةلسلا لماح لاخدإ نم دµأت .[
P مسجلا 

 .لماC ل½شy زاهجلل àP¿ئرلا
 .ةقZقد 15 و ةºtئم ةجرد ÚP 180 زاهجلل ةZضا��فالا تادادعإلا -
 ل½شy دادعإلا ط8ضل تقولا لZلقت§ةداtز وأ ةرارحلا ةجرد لZلقت§ةداtز رارزأ نم يأ Oع رمتسم ل½شy طغضا -

 .ع�أ
 
 
 
 
 

 
 

ab سyاقلا عم ةقاطلا كلس لخدأ ●
P ل½شلا( طئاحلا س�قم l(. 6Ýb

Pغش�لا رز ءZرمحألا نوللا3 فاق6إلا § ل. 
Ýbت .زاهجلا لZغش�ل )ON / STOP( فاق6إلا § لZغش�لا رز Oع طغضا ●

Pا��فالا دادعإلا ضرعتو ةشاشلا ء¢b
P.  

 .بوانتلا3 180 و 15 ةرارحلا ةجرد § تقولا ةشاشلا ضرعت
 وأ )"�Pطلا جمارب" رظنا( ةºXلطملا �Pطلا ةمئاق د6دحت متي ��ح )MENU( ةمئاقلا راZتخا رز Oع طغضا ●

b¢ا��فالا دادعإلا مدختسا
P. 

 لZلقتو ةداtز رارزأو )ةºtئم ةجرد( ةºXلطملا ةرارحلا ةجرد د6دحتل ةرارحلا ةجرد لZلقتو ةداtز رارزأ Oع طغضا ●
 .رمألا مزل اذإ ،لZغش�لا فاق6إل )ON / STOP( رز Oع طغضا .)قئاقد( بولطملا تقولا د6دحتل تقولا
 ءاضقنا ��ح م½حتلا ةحول Oع ةحورملا زمر ضموي .�Pطلا جمانرب ءد8ل START / PAUSE رز Oع طغضا ●

 .ددحملا تقولا
 

 :تاظحالم



ا��شم ،رخآل تقو نم م½حتلا ةحول Oع ةحورملا زمر ضمويس -
]

 ةتباث ةرارح ةجرد نامضل نخسÖ زاهجلا نأ £إ 
 .�Pطلل

ab تقولاو ةرارحلا ةجرد ل6دعت نكم6 -
P لمع ءانثأ تقو يأZطلا ة�P. ع طغضاO رز START / PAUSE فاق6إل 

اتقؤم �Pطلا جمانرب
 ةجردو تقولا ط8ض نكم6 .ضZمولا نع م½حتلا ةحول Oع دوجوملا ةحورملا زمر فقوتي .[

اقفو ةرارحلا
]

اض6أ نكمtو كتاجاZتحال 
]

 ةرم START / PAUSE رز Oع طغضا .رمألا مزل اذإ ىرخأ ةمئاق راZتخا 
 .ةثدحملا تادادعإلا�P 3طلا ةZلمع ةلصاومل ىرخأ

ab ةلسلا جر§كWtحت ةمعطألا مظعم بلطتت -
P طلا تقو فصتنم�P. لع امZةلسلا ض8قم مادختسا ىوس ك 

ab ىرخأ ةرم هعضو هجر مث ،زاهجلا نم ةلسلا لماح ةلازإل
P س .زاهجلاðغش� فاق6إ متZةلازإ درجم3 زاهجلا ل 

ةZناث لماحلا بZكرت درجم3 هلZغش�و ةلسلا لماح
ً. 

- ab
P ط ةلاح�P CمZع وأ ماظتنا3 ةلسلا جر ،ماعطلا نم ة��بك ةO لقألا Cقئاقد 8 ل. 

اtود6 زاهجلا لZغش� فاق6إ نكم6 -
]

 .ON/OFF رز Oع طغضلا3 
ا��فص زاهجلا ردصZس ،ددحملا تقولا رورم درجم3 ●

]
 .�Pطلا ةZلمع ءاهتنا £إ ةراشإلل تارم 3 

 مواقمو حطسمو فZظن حطس Oع هعضو )m ل½شلا( زاهجلا نم ةلسلا لماح ةلازإل ةلسلا ض8قم مدختسا ●
 .حطسألا فلت بنجتل لمعلا حطس وأ ةلواطلا حطس Oع ًة��ا8م نخاسلا ةلسلا لماح عضت ال .ةرارحلل
الوأ مامألل رWtحتلا رز ءاطغ عفدا ،ةلسلا لماح نم ةلسلا ةلازإل ●

ً
 .(n ل½شلا( ةلسلا رWtحت رز فشVل 

 

 
 .(o ل½شلا( ةلسلا ض8قم ةطساوب ،لماحلا جراخ Oعأل ة6انع3 ةلسلا عفراو ةلسلا رWtحت رز Oع طغضا ،كلذ دع3 ●
ab صرح3 ماعطلا بصو ةلسلا بلقا ●

P رمألا مزل اذإ ماعطلا ةلازإل ة8سانملا تاودألا مدختسا .بسانم قبط. 
ab رمتسا ●

P ع زاهجلا مادختساO اضإ ماعط دادعإل روفلاab
P هتنا اذإ .رمألا مزل اذإZلصفا ،زاهجلا مادختسا نم ت 

 .(p ل½شلا( طئاحلا س�قم نم سyاقلا
امامت د$�ي ��ح زاهجلا كرتا ●

]
 .مادختسا لC دع3 زاهجلا فظن .)"ةناZصلاو فZظنتلا" رظنا( هفZظنت ل8ق 

 
 

 



 
 Àقورح3 ة3اصإلا رطخ

 دقف ،ةرارحلل مواقمو ÿوتسمو فZظن حطس Oع ةلسلا لماح عضو متي مل ام ةلسلا رWtحت رز Oع طغضت ال -
 .�Pطلا ةZلمع ءانثأ تنوكت ةنخاس لئاوس Oع يوتح6

امئاد لماحلا نم ةلسلا ررح -
]

ab ماعطلا ا6اق3 وأ ىرخألا لئاوسلا وأ نخاسلا تtلا عمجتي دق .اهغارفإ ل8ق 
P لماح 

 .ةلسلا
 30 ةدمل د$�يل زاهجلا كرتا .مادختسالا ءانثأ زاهجلا حطس سملت ال .ةنخاس زاهجلل ةZندعملا حطسألا حبصت -

 .هفZظنت وأ هعم لماعتلا ل8ق لقألا Oع ةقZقد
 

 )رمألا مزل اذإ( زاهجلا �b¡خس�
ZÝbس ،طئاحلا س�قم3 سyاقلا لZصوتب مق -

Pرز ء ON/OFF 3رمحألا نوللا. 
 .بوانتلا3 180 و 15 ةرارحلا ةجرد § تقولا ةشاشلا ضرعتس ،زاهجلا لZغش�ل ON/OFF رز Oع طغضا -
 .�b¡خس�لا ءد8ل START / PAUSE رز Oع طغضا مث ،قئاقد O 5ع تقولا ط8ضاو تقولا لZلقت رز Oع طغضا -

ا��فص زاهجلا ردصZس
]

 .قبسملا �b¡خس�لا ةZلمع ءاهتنا £إ ةراشإلل ددحملا تقولا ءاضقنا دنع تارم 3 

 
 اهب Yوملا ةرارحلا تاجردو LMطلا تاقوأ
 :ةظوحلم

اقفو اهل6دعت كنكمtو طقف تاZصوت ÚP ةZلاتلا تاقوألاو ةرارحلا تاجرد -
]

 .ةZصخشلا كتاجاZتحاو كتالZضفتل 
ab ماعطلا £إ تاحا��قالا ەذه دن�س�

P ط قرغتس¿س .ةجالثلا ةرارح ةجرد�P اتقو ةدمجملا ةمعطألا
]

 .لوطأ 

 
 حئاصن
اض6أ نكم��P 6لا ةمعطألا نم د6دعلا �Pطل زاهجلا اذه مادختسا نكم6 ●

]
ab اه��ضحت 

P لقتلا نرفلاZيد. 
الZلق Ðقأ �Pط تقو ًةداع ماعطلا نم ة��غصلا تاZم¾لا بلطتت ●

ً
 .ماعطلا نم $�µألا تاZم¾لا نم 

 ،�Pطلا ل8ق ةمعطألا ضع3 نم جلثلا ة3اذإ مدع3 حصني .�Pطلا ل8ق دمجملا ماعطلا ة3اذ�ب مق ،�Pطلا تقو لZلقتل ●
 .ةدمجملا ةZلقملا سطاط8لاو ةدمجملا كامسألا لثم
 .جضنلا ةجرد نم ققحتلل موحللا ةرارح ساZقم مادختسا3 ¢وي ●
● ab

P ع طغضا ؛ةلسلا لماح ةلاز�ب مقت ال ،ماعطلا لاعتشا ةلاحO رز ON/OFF لا نع زاهجلا لصفاوVهWXءا. 
 .ةرارحلل مواقمو حطسمو فZظن حطس Oع هعضو مت اذإ الإ ةلسلا لماح نم ةلسلا ررحت ال ●
 وأ �Pطلل بولطملا تقولا فصن Oع تقولا ط8ض3 ¢وي ،بZلقتلا هZهط3 موقت يذلا ماعطلا بلطتي امدنع ●

 ةلسلا زهب كركذtو سرجلا نري ةقWtطلا ەذهب .ح��قملا �Pطلا تقو فصن Oع طوبضم لصفنم تقؤم مادختسا
 .ماعطلا بZلقت وأ
اض6أ زهاجلا �b¡جعلا بلطتي .ةلوهسو ةع y ةوشحملا ةفZفخلا تا8جولا �Pطل عنصلا ةق8سم ةنيجع مدختسا ●

]
 

ab عºنصملا �b¡جعلا نم Ðقأ �Pط تقو
P ملا�bbل. 

 يدؤت دق .طقف ةرارحلل مواقملا ك�Zسال8لا وأ نول6انلا نم ةعونصملا وأ ةZ"شخلا �Pطلا تاودأ مادختسا3 ¢وي ●
امئاد مق .قاصتلالل مواقملا حطسلا فالتإ £إ ةZندعملا تاودألا

]
ab اهك��ت ال .زاهجلا نم تاودألا ةلاز�ب 

P ءانثأ زاهجلا 
 .مادختسالا

 

 ةنا$صلاو ف$ظنتلا
 زاهجلا يوتح6 ال .مادختسا لC دع3 زاهجلا فظن .كزاهجل ةمدخلا نم ةد6دع تاونس ةحZحصلا ةناZصلا كل نمضت

  ماZقلل  �b¡لهؤم �b¡ينف3 ةناعتسالا بج6 .ماع ل½شy ةناZصلا نم لZلقلا بلطتtو اهتناZص مدختسملل نكم6 ءازجأ Oع
 .تاحالصإ وأ ةناZص يأ3



 
 :ريذحت

امئاد مق -
]

 .فZظنتلا ل8ق طئاحلا س�قم نم سyاقلا لصفا .ON/OFF رز Oع طغضلا3 زاهجلا لZغش� فاق�6ب 
امامت د$�ت نأ3 زاهجلا ءازجأ عيمجل حمسا

]. 
 

 :ةظوحلم
àP ab¿ئرلا زاهجلا مسج وأ سyاقلا وأ ةقاطلا كلس رمغت ال -

P تافظنملا مدختس� ال .ىرخأ لئاوس يأ وأ ءاملا 
ادZج ءازجألا عيمج ففج .)q ل½شلا( ةطشاC ةجنفسإ وأ ةZندعم ةفZل وأ ةطشا¾لا

]
 ل8قو ،فZظنتلا دع3 

 .àP¿ئرلا زاهجلا مسج £إ ءاملا لوخد مدع نم دµأت .هنtخت وأ زاهجلا مادختسا
 .ةلسلا لماح نم ةلسلا ةلاز�ب مق مث زاهجلا نم ةلسلا لماح لزأ ●
الZلق ةلل8مو ةمعان شامق ةعطق3 زاهجلا نم P$#راخلاو OPخادلا ءزجلا حسما ●

ً
 مزل اذإ ةفZفخلا تافظنملا ضع3 عم 

 .رمألا
 .هفلتت ال ��ح �b¡خس�لا Ðنع نم برقلا3 فZظنتلا دنع رذحلا b#وت ●
اض6أ نكم6 .نوباصلاو نخاسلا ءاملا3 ةلسلاو ةلسلا لماح لسغ نكم6 ●

]
ab ةلسلاو ةلسلا لماح عضو 

P قا8طألا ةلاسغ. 
 :ريذحت

ab ةلسلا لماحو ةلسلا Oع ةZق8تم ماعط ا6اق3 يأ ب�س�ت دق -
P أت .ناخد وأ § و حئاور ثاع8ناµعيمج ولخ نم د 

 .ماعطلا ا6اق3 نم زاهجلا ءازجأ
 :ةظوحلم

ادZج حطسألاو ءازجألا عيمج ففج -
]

امامت حطسألاو ءازجألا عيمج فافج نم دµأت .مادختسالا ل8ق 
]

 لZصوت ل8ق 
�ÇاWXهVلا راZتلا ذخأم3 زاهجلا

P. 
 نEFختلا
امامت درا3 زاهجلا نأ نم دµأت ،نtختلا ل8ق ●

]
 .فاجو فZظنو 

ab زاهجلا نtختب ¢وي ●
P فاج نا½م. 

ab وأ ت3اث فر Oع زاهجلا نtختب مق ●
P أت ،ثداوحلا بنجتل .ةنازخµخت نم دtع3 ةقاطلا كلسو زاهجلا نZاد

]
 نع 

 .ةفZلألا تاناويحلا وأ لافطألا لوانتم

 
 
 
 
 
 
 

 اهحالصdو ءاطخألا فاشكتسا
 لحلا ب�سلا ةل½شملا



 لمع( ال زاهجلا
  
  
  

 ءا56ه4لا3 لصتم /.غ زاهجلا ●
 فلات س9قملا ●
 حيحص لJشH ةلسلا لماح بBكرت مدع ●

OP
Q زاهجلا 
 ءانثأ ON/OFF رز Vع طغضلا مت ●

 Q̀طلا ةBلمع

OP سHاقلا لخدأ ●
Q طئاحلا س9قم 

OP ةرئادلا عطاقو تازويفلا صحفا ●
Q س9قملا 

OP حيحص لJشH ةلسلا لماح عض ●
Q زاهجلا 

 زاهجلا لBغشoل ON/OFF رز Vع طغضا ●

 ال ةشاشلا ن4لو لمع( زاهجلا
rPت

Qء 
 sPQف3 لصتاو طئاحلا س9قم نم زاهجلا لصفا ● ةفلات ةشاش ●

 هحالصwو هصحفل لهؤم
)rP

Qرز ء START / PAUSE 
 ال زاهجلا ن4لو قرزألا نوللا3
 نخس�

  زاهجلا3 لطع ●
 sPQف3 لصتاو طئاحلا س9قم نم زاهجلا لصفا ●

 هحالصwو هصحفل لهؤم
 

 دنع /.فص توص زاهجلا ردص( ال
 ددحملا تقولا ءاضقنا

 sPQف3 لصتاو طئاحلا س9قم نم زاهجلا لصفا ● زاهجلا3 لطع ●
 هحالصwو هصحفل لهؤم

 لماح نم ةلسلا جارخإ نكم( ال
 ةلسلا

 فلاتلا ر�5حتلا رز ●
 

 
 لماحو ةلسلا P/�ب ماعطلا ا(اق3 م�ارت ●

 ةلسلا

 ة�سانم تاودأ3 خ�بطملا ماعطلا ةلاز�ب مق ●
 رز حالصwو صحفل لهؤم sPQف3 لصتاو
 ر�5حتلا
 .ة�سانم تاودأ3 خ�بطملا ماعطلا ةلاز�ب مق ●

 مق .د�.ي �sح هكرتاو زاهجلا لBغش� فقوأ
 .ماعطلا ا(اق3 ةلاز�ب

OP ةلسلا لماح عضو نكم( ال
Q 

 زاهجلا
 مزاللا نم �.�أ ةئلتمم ةلسلا ●
OP حيحص /.غ لJشH ةعوضوم ةلسلا ●

Q 
 ةلسلا لماح

 ةلسلا نم ماعطلا ضع3 ةلاز�ب مق ●
OP لفسأل ةلسلا عفدا ●

Q ح ةلسلا لماحs� عمس� 
 ةقطقط توص

 ¢ادج /.صق Q̀طلا تقو ● لما لا3 جضان /.غ ماعطلا
 ة(اغلل ةضفخنم Q̀طلا ةرارح ةجرد ●
 مزاللا نم �.�أ ةئلتمم ةلسلا ●

 
 
 

 Q̀طلا تقو ةدا�£ب مق ●
 ةرارحلا ةجرد ةدا�£ب مق ●
 ةلسلا نم ماعطلا ضع3 ةلاز�ب مق ●

 وأ مزاللا نم �.�أ وهطم ماعطلا
 ق�.حم

 ¢ادج ل��ط Q̀طلا تقو ●
 ة(اغلل ةعفترم Q̀طلا ةرارح ةجرد ●
 Q̀طلا ةرود ءانثأ ماعطلا ك�5حت متي مل ●

 Q̀طلا تقو لBلقتب مق ●
 ةرارحلا ةجرد لBلقتب مق ●
 رظنا( Q̀طلا ةرود ءانثأ ماعطلا ك�5حتب مق ●

 )"زاهجلا مادختسا" مسق



 ةالقملل بسانم /.غ مدختسملا ماعطلا ● شمرقم س©لو بطر ماعطلا
 ةBئاوهلا
 ¢ادج /.صق Q̀طلا تقو ●
 ة(اغلل ةضفخنم Q̀طلا ةرارح ةجرد ●
 Q̀طلا ةرود ءانثأ ماعطلا ك�5حت متي مل ●

 بسانم مدختسملا ماعطلا نأ نم د�أت ●
 ةBئاوهلا ةالقملل
 Q̀طلا تقو ةدا�£ب مق ●
 ةرارحلا ةجرد ةدا�£ب مق ●
 رظنا( Q̀طلا ةرود ءانثأ ماعطلا ك�5حتب مق ●

 )"زاهجلا مادختسا"

 لJشH ةوهطم ةBلقملا سطاط�لا
 ي»واسoم /.غ

 ءانثأ ةدمجملا سطاط�لا بBلقت متي مل ●
 Q̀طلا ةرود
 ةجزاطلا سطاط�لا فطش متي مل ●

 اهفBفجتو

OP سطاط�لا بBلقتب مق ●
Q تقو فصتنم 

 Q̀طلا
 ل�ق ةجزاطلا سطاط�لا ففجو فطشا ●

OP اهعضو
Q ئاوهلا ةالقملاBة 

 ءانثأ جاتنإلا ةBلمع ا(اق3 نم صلختلا متي ● ناخدو ةحئار زاهجلا ردص(
 ةرم لوأل مادختسالا
 دع3 لما̄ لJشH ماعطلا ا(اق3 ةلازإ متي مل ●

 قباسلا مادختسالا
 زاهجلا3 لطع ●
 ¢ادج sPQهد ماعطلا ●

 Vع ةقBقد 20 ةدمل زاهجلا لBغشoب مق ●
OP لقألا

Q عأV ح ،ماعط نود6و هل دادعإs� 
 ناخدلا وأ ةحئارلا ṔQتخت
 هكرتاو ،طئاحلا س9قم نم زاهجلا لصفا ●

 همادختسا ل�ق ¢ادBج هفظن مث د�.ي �sح
 ىرخأ ةرم
 لصتاو طئاحلا س9قم نم زاهجلا لصفا ●

 هحالصwو هصحفل لهؤم sPQف3
 زاهجلا لصفاو ،ةBفا̄ ة��هت دوجو نم د�أت ●

 د�.ي �sح هكرتاو طئاحلا س9قم نع

 لصتاو طئاحلا س9قم نم زاهجلا لصفا ● زاهجلا3 لطع ● E2 وأ E1 ةشاشلا Vع رهظ(
 هحالصwو هصحفل لهؤم sPQف3

 :ةظوحلم
E1 ab ةشاشلا ضرعتس -

P ا ةلاحµرهظتسو ،ةحوتفم ةرئاد فاش� E2 ab
P ا ةلاحµهك سام فاش�WXا�Ç

P. 
 
 
 
 
 
 
 

 ةئlبلل ةقjدص ةقhiطD زاهجلا نم صلختلا



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

مق ل$  ،ة+داعلا  ة1ل00/ملا  تا+افنلا  عم  زاهجلا  نم  صلختت   ال 
نم رDودتلا . ةداعإل  ة1مسر  عيمجت  ةطقن  برقأ  Rإ  هل1صوتب   

ةئXبلا ة+امح   [0
\ مهاس[  كنإف  ،كلذ$  ما1قلا  لالخ  . 

طقف يلزنملا  مادختسالل  ةصصخم  ونازلاب  تاجتنم  . 

يلاتلاب تاجتنملا . میمصتو  ةدوج  يف  رمتسملا  نیسحتلا  ةسایس  ونازلاب  قبطت  ، 
تقو يأ  يف  اھتاجتنم  تافصاوم  رییغت  يف  قحلاب  ةكرشلا  ظفتحت  . 
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