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 لن یكون، بأي حال ما لم یكن مطلو ًبا بموجب القانون المعمول بھ أو المتفق علیھ بشك ٍل مكتوب، أي حامل لحقوق النشر، أو أي
 طرف آخر یقوم بتعدیل و/أو نقل البرامج واألجھزة على النحو المسموح بھ أعاله، یكون مسؤوالً عن األضرار، بما في ذلك أي

 أضرار الحقة، أو عرضیة، أو خاصة، أو عامة ناتجة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام البرامج واألجھزة (بما في ذلك على
 سبیل المثال ال الحصر، فقدان البیانات أو البیانات غیر الدقیقة أو خسائر تتكبدھا أنت أو أي طرف خارجي أو فشل البرنامج في

..العمل مع أي برامج أخرى)، حتى لو تم إبالغ ھذا الطرف أو أي طرف آخر بإمكانیة حدوث مثل ھذه األضرار

تحدید المسؤولیة



المظھر

میكروفون مزدوج لتقلیل الضوضاء

 نانو لتنشیط شبكة SIM یمكن إدخال بطاقة
 G2و G3و G4) الھاتف المحمول

(المدعومة

 شاشة العرض التي یمكنك لمسھا أو
تمریرھا إلجراء العملیات

 زر یُستخدم لتحدید اللغات عبر األوامر
 الصوتیة (سیتم إطالق المیزات األخرى

(قري ًبا

 اضغط لفترة طویلة لتشغیل/إیقاف تشغیل
 الجھاز؛ اضغط لفترة قصیرة
لتفعیل/تعطیل وضع السكون

مكبر صوت عالي الصوت مع مكبر

 ةداعإل مدختسُي رز
زاهجلا نييعت

اضغط لبدء التحدث والترجمة

 منفذ یمكنك من خاللھ توصیل سماعات الرأس
الخاصة بك

متصل USB منفذ یُستخدم للشحن باستخدام كابل

المیكروفون المزدوج لتقلیل الضوضاء

المیكروفون

مكبرات الصوت

المیكروفون

SIM فتحة بطاقة تشغیل الطاقة/إیقاف تشغیل الطاقة

إعادة التعیین

شاشة باللمس

LED ضوء

USB مصّغرُسماعات الرأس

زر الترجمة

زر السحر

2 3
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المواصفات

المعالج

نظام التشغیل

ذاكرة القراءة فقط

ذاكرة الوصول العشوائي

شاشة العرض

الشحن الالسلكي

المعلمات الالسلكیة

المیكروفون

مكبرات الصوت

البطاریات

لون المؤشر

األبعاد والوزن

معالج رباعي النواة 1.28غیغا ھیرتز

Travis نظام التشغیل

غیغا 8

غیغا 1

شاشة باللمس 2.4 بوصة
الدقة 240×320 بكسل

مدعوم

Bluetooth 4.0
Wi-Fi:  802.11 a/b/g/n

المدعومة G2و G3و G4 شبكات

(ANC) میكروفون مزدوج مدمج إللغاء الضوضاء النشطة

مكبر صوت مدمج عالي الصوت مع مكبر
خرج الصوت 3.5 مم مدعومة

أمبیر/ساعة 2500

أحمر، أزرق، أخضر

مم,881جم84243*31*821

منطقة الشحن الالسلكي
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 اضغط على زر الترجمة األیسر/األیمن
.وابدأ في التحدث. ثم، انتظر الترجمة

كیف یمكنني بدء الترجمة؟

� � بعد ضبط اللغات، �كنك الضغط ع� زر ال	جمة لبدء ال	جمة. يتوافق الزر "       " مع ا�دخال الصو

.اللغة ك� هو موضح � الجانب ا�ي� من الشاشة، وزر "       " مع ا�دخال الصو� � اللغة ع� الجانب ا��ن

1

2 3

4

الدلیل السریع

كیف یمكنني ضبط اللغة؟

 �كنك تحديد لغة ا�صدر واللغة الهدف ك� .Travis ال	جمة ثنائية ا�تجاه �عظم اللغات ع� Travis يدعم

.*هو مطلوب ع� الشاشة لل	جمة ثنائية ا�تجاه

الترجمة ثنائیة االتجاه:
.ال تدعم كل أزواج اللغات الترجمة ثنائیة االتجاه

قائمة باللغات الھدف المتاحة:
 یختلف عدد اللغات المدعومة. تدعم الترجمة عبر اإلنترنت أكثر من الترجمة في وضع عدم

 یتم عرض قائمة باللغات الھدف￼
 المتاحة* یمكنك اللمس لتحدید لغة

الھدف على النحو المطلوب

 على شاشة الترجمة الرئیسیة، المس رمز
العلم الوطني لتحدید اللغة المقابلة
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كیف یمكنني ضبط الصوت؟

 ع� الشاشة الرئيسية، �كنك التمرير ¦ي ًعا

�ع�/�سفل لضبط مستوى الصوت.

أین یمكنني مشاھدة سجل الترجمة؟

 ا�س "       " ع� الشاشة أو م ّرر ¦ي ًعا لليم®

 لعرض أحدث 22 سجل ترجمة. ا�س عن³ ال	جمة

.لعرض ا�حتوى التفصي· وتشغيل ال	جمة

المزید من اإلعدادات

 ع� الشاشة الرئيسية، �كنك �س "         " أو التمرير لليسار للوصول إº صفحة ا�عدادات حيث �كنك ضبط

Wi-Fi، وبيانات شبكة الج ّوال، والنقطة الف ّعالة، وميزات أخرى.

كیف یمكنني استخدام الزر السحري؟

�.الزر "        " ب® زري ال	جمة هو الزر السحري. �كنك الضغط ع� هذا الزر لتحديد اللغة ع¿ أمر صو

  الخطوة 1

الخطوة 2

.اضغط على الزر السحري

 قُل "اختر" اللغة 1 "إلى" اللغة 2 "". (تتوافق اللغة 1 واللغة 2 مع اللغة على
(.الجانب األیسر/األیمنمن الشاشة على التوالي

مالحظة
 حالیا ، یتم دعم األوامر الصوتیة باللغة الصینیة ، اإلنجلیزیة ، اإلسبانیة ، الیابانیة ، الكوریة ،.
 الفرنسیة ، األلمانیة ، الروسیة ، العربیة. سیتم إطالق األمر الصوتي بلغات أخرى والمزید من

.المیزات قریبًا

ضبط الصوت
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تعلیمات األمان

معلومات ھامة حول البطاریة
 البطاریة: ال تحاول استبدال البطاریة المدمجة بنفسك، فقد تتسبب في تلف البطاریة،

.مما قد یسبب ارتفاع درجة الحرارة والتعرض لإلصابة

المرفق ومحول الطاقة  USB الشحن: قم بشحن الجھاز باستخدام كبل

 مالحظة: لضمان التوافق، استخدم فقط الملحقات الموصى بھا من قبل الشركة
.المصنعة

معلومات المعالجة والسالمة
.اتبع جمیع التعلیمات الخاصة بتثبیت الجھاز واستخدامھ وصیانتھ

.تجنب إسقاط الجھاز. ضعھ على سطح مست ٍو صلب أثناء عدم استخدامھ

 لتنظیف الجھاز، افصل الطاقة أوالً ثم قم بتنظیفھ برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة
.وجافة

 ال تعرض الجھاز ألي سائل. عندما یصبح جھازك رط ًبا، جففھ بقطعة قماش
.ناعمة ونظیفة

 عندما یتم نقل الجھاز فجأة من البیئات الباردة إلى الدافئة، قد یتشكل التكثیف في
 مبیت الجھاز. قبل االستخدام، اترك وقتًا للرطوبة لتتبخر. أب ِق الجھاز بعیًدا عن
 مصادر الحرارة، مثل المش ّعات، أو السخانات، أو األفران، أو المضخمات، أو

.النیران المكشوفة أو أشعة الشمس المباشرة

.ال تعیق أبًدا أي فتحات للتھویة. قم بالتثبیت وفقًا لتعلیمات الشركة المصنعة

 ال تُعرض الجھاز للرمل أو الغبار، وال تغطیھ بأشیاء مثل الصحف، أو المالبس، 
●.أو الستائر

 ال تقم بتشغیل الجھاز في خزانة مغلقة. اترك مساحة خالیة كافیة حول الجھاز
● .للتھویة الكافیة

 ال تحاول إصالح الجھاز أو صیانتھ بنفسك. قد یؤدي فتح أو إزالة الغطاء إلى
تعرضك لصدمة كھربائیة، ومخاطر

 أخرى. إذا كان اإلصالح مطلو ًبا، فاتصل بالموزع وقم بإحالة جمیع الخدمات إلى
.موظفي الخدمة المؤھلین

 ال تستخدم الجھاز إذا الحظت أي شيء غیر طبیعي. إذا ظھر أي دخان، فاتصل
بالموزع على الفور. ال تحاول

.إصالح الجھاز بنفسك

 تجنب استخدام األجھزة التي سقطت أو التالفة. إذا تم إسقاط الجھاز وإتالف المبیت،
 فقد ال تعمل المكونات الداخلیة بشكل طبیعي. توقف عن استخدام الجھاز واتصل

 بالموزع الخاص بك إلصالحھ. قد یؤدي االستخدام المستمر إلى نشوب حریق أو
.صدمة كھربائیة

.لتقلیل خطر حدوث صدمة كھربائیة، ال تلمس أي موصل بأي ٍد مبللة

.ال تقم بإزالة مبیت الجھاز مطلقًا

.ال تقم بتزییت أي جزء من الجھاز

.ال تضع الجھاز أبًدا فوق المعدات الكھربائیة األخرى

.تحذیر: لتقلیل خطر حدوث صدمة كھربائیة، ال تقم بإزالة الخلفي أو األمامي

إعادة تدویر مواد التغلیف
.انظر اللوائح المحلیة لكیفیة التخلص من مواد التعبئة والتغلیف

تعلیمات للمستخدمین عن إزالة البطاریات المستعملة والتخلص منھا

 بالنسبة للمنتجات التي تحتوي على بطاریة مدمجة تدوم طوال عمر المنتج، قد ال
 یتمكن المستخدم من إزالتھا. في ھذه الحالة، یجب على مراكز إعادة التدویر أو

 االستعادة التعامل مع عملیة تفكیك المنتج وإزالة البطاریة الحقًا. یجب أال یتم تنفیذ
 مثل ھذا اإلجراء إال من ِقبل مراكز الخدمة المعتمدة. في االتحاد األوروبي وأماكن
 أخرى، من غیر القانوني التخلص من أیة بطاریة في سلة المھمالت المنزلیة. یجب
 التخلص من جمیع البطاریات بطریقة سلیمة بیئ ًیا. اتصل بمسؤولي إدارة النفایات

 المحلیین للحصول على معلومات حول تقنیات للتخلص من وجمع وإعادة تدویر
.وتقنیات صدیقة للبیئة للبطاریات المستعملة

 تحذیر: خطر انفجار في حالة استبدال البطاریة بطریقة غیر صحیحة. لتقلیل خطر
 نشوب حریق أو حروق، ال تقم بفك األسالك الكھربائیة، أو سحقھا، أو ثقبھا، أو
 قصھا. ال تعرض الجھاز لدرجات حرارة أعلى من 02درجة مئویة, أو التخلص

.منھ في النار أو الماء

 یتم استبدالھ فقط ببطاریات محددة. "مجموعة منفصلة" لجمیع البطاریات والمراكم
 سیتم اإلشارة إلیھا من خالل الصندوق ذي العجالت المتعامد علیھما، كما ھو

:موضح أدناه
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إخالء المسؤولیة

إعالن امتثال ھیئة االتصاالت الفیدرالیة

TT201-APJY2: معّرف ھیئة االتصاالت الفیدرالیة  

 تم اختبار ھذا الجھاز ووجد أنھ یمتثل للفصل15 من لوائح ھیئة االتصاالت
 یمتثل الجھاز للفصلC63.4. 15 الفیدرالیة والمعھد القومي األمریكي للقیاس

.لقواعد ھیئة االتصاالت الفیدرالیة؛ وتخضع العملیة للحالتین التالیتین

،قد ال یسبب ھذا الجھاز تداخالً ضاًرا .1

 ویجب أن یقبل الجھاز أي تداخل یتم تلقیھ، بما في ذلك التداخل الذي قد یسبب .2
 .عملیة غیر مرغوب فیھا

CE بیان

 الخاص بالمجلس. ویتم استخدام RTTE 99/5/EC یمتثل ھذا المنتج لتوجیھ
لتشیر إلى االمتثال لھذا التوجیھ CE عالمة


