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ك.2 لمحةفيMultiCharger14-2.4Aل
لشحن12Wيوفرأنهوهادئ.للغايةمضغوطإنهحيث،المكتبيلالستخداماألولالمقامفيتصميمهتمMultiCharger14-2.4Aال

USBمنفذمنهالكلالقوة جميعفيالتحكميمكنوموثوقية.وأمانبسرعةالمحمولةاألجهزةبشحنيسمحمما،المنافذAالنوعمن2.0
قبةأثناءالشحنلتمكينCambrionixبرنامجباستخدامالمنافذ المهمة.والجهازالمنفذمعلوماتمرا

الذكيةالشحنخوارزميةوتسمح،محليكمبيوترجهازاستخدامدونالمتصلةUSBأجهزةشحنيمكنMultiCharger14-2.4Aال
،جديدةشحنتعريفملفاتإضافةلتمكينالثابتالبرنامجتحديثيمكنأ).2.4(حتىاألمثلبمعدلهتقريبًاجهازأيبشحنبناالخاصة

الصندوق.خارجللشحنجاهزإنهاألجهزة.أحدثشحنيمكنMultiCharger14-2.4Aيضمنمما

التالي.الرابطعلىموقعنامنبالمنتجالخاصةالمستخدمأدلةوجميعالدليلهذامنإصدارأحدثتنزيليمكنك
www.cambrionix.com/product-user-manuals

http://www.cambrionix.com/product-user-manuals
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أمان.3
والمنتجالمحتوياتمالحظة:وتشغيله.المنتجهذاتشغيللبدءمعلوماتعلىيحتويفهو،فقطاإلعالميةلألغراضهذاالمستخدمدليل

المستخدم.دليلفيالواردةالسالمةتعليماتاتبع،واألضراراإلصاباتلتجنبإشعار.دونللتغييرعرضةالموصوفان

IECمعيارالتباعالدليلهذاترتيبتم / ICEE قةالمعلوماتوموقعفهملتسهيلهذا.82079-1 .MultiCharger14-2.4Aبـالمتعل
أيمعالتعامليمكن،الطريقةبهذه).دعمومساعدة(انظربناالخاصالدعمتذاكرنظامباستخدامسهوأوأخطاءأيعناإلبالغيمكن

ذلك.لتعكسالوثائقتحديثويمكننابسرعةاكتشافهايتممشكالت

قبتهاهذاالمستخدمدليلفيالواردةاإلرشاداتفهميعد أثناءوالسالمةالمخاطرمنالخاليلالستخداماألساسيةالمتطلباتمنومرا
ظهرتإذاأوإضافيةمعلوماتعلىالحصولفيترغبكنتإذاالممكنة.التطبيقاتجميعهذاالمستخدمدليليغطيأنيمكنالالتشغيل.
المفضلةالوسائلباستخداممباشرةًبنااالتصالأوالموزعمناالستفسارفيرجى،الدليلهذافيكافٍبشكلتناولهايتملممشكالت
الدليل.لهذاالخلفيالغالفعلىالموجودة

حذر

ر رالشخصيةاألضرا بالمنتجتلحقالتيواألضرا

ااحترم هذاالمستخدمدليلفيالواردةالسالمةتعليماتدائمً

إلشارةكلمةلوحة.3.1 ا
ا اذلككانوإذا،المقابلاألمانولونإشارةبكلمةالمحتملةاألخطارتحديديتم،وخيمةعواقبحدوثاحتماليةعلىاعتمادً رمز،مناسبً
األمان.تنبيه

حذر

ايكونأنيحتملموقفإلىيشير للعكس).(قابلةطفيفةأومتوسطةإصابةإلىيؤديقد،تجنبهيتملمإذا،والذي،خطرً

حذر

قريبةالممتلكاتأوووظائفهالمنتجتلفإلىيؤديقد،تجنبهيتملمإن،والذيمحتملخطرعلىينطويموقفإلىيشير منه.ال

ألمانتنبيهرمز.3.2 ا

اإلصابة.خطروجودإلىالسالمةتنبيهرمزاستخداميشير

اإلصابةلتجنبالسالمةتنبيهبرمزعليهاعالمةوضعتمالتياإلجراءاتبجميعالتزم

ضيحيةالرسوم.3.3 التو
اتخاذها.يجبإجراءاتأيأومحتملةمخاطرأيإلىللتنبيهالوثائقهذهأنحاءجميعفيالرموزهذهاستخدامسيتم
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رات رإشا تحذي

الحريقخطركهربائيخطر

زاميالعملعالمات إلل ا

اإللزاميالتنظيمالتشغيلتعليماتاقرأ

ل.3.4 المنتجتعدي
يتمالتيالتعديالتتؤثرقدوالدولية.المتحدةالمملكةفيالسالمةأنظمةمتطلباتلتلبيةوتصنيعهاCambrionixمنتجاتتصميمتم

فه.أوالمنتجإصابةإلىيؤديمما،الصلةذاتالسالمةمعاييرمعمتوافقغيروتجعلهالسالمةعلىالمنتجعلىإجراؤها تل

حذر

ثقد صابةأوكهربائيةصدمةتحد شخصيةإ

األشكال.منشكلبأيالمنتجبتعديلتقمال
المنتج.تفككال
المنتجتفتحال

حذر

ثقد صابةأوحريقيحد شخصيةإ

المنتج.علىالموجودةالتهويةفتحاتتسدال
لالحتراق.قابلةمادةمنبالقربوضعهأوالمنتجبتغطيةتقمال

حذر

ثقد لمنتجكتلفيحد

المنتج.منجزءأيضغطأوبثنيتقمال



MultiCharger14-2.4A22من6صفحة

طاقةمزود.3.5 ال
خارجي.طاقةمصدراستخدامعنداتباعهايجبالتيالسالمةاحتياطاتالقسمهذايصف

حذر

ثقد صابةأوكهربائيةصدمةتحد شخصيةإ

اأوطاقةسلكتستخدمال اقابسً فً مفكك.غيرطاقةمقبسأوتال
مبتلتان.ويداكالطاقةقابستلمسال

الطاقة.مصدرأوالوحدةمعالسوائلبتالمستسمحال

حذر

ثقد لمنتجكتلفيحد

بك.الخاصالمنتجمعالمرفقة)PSU(الطاقةإمداددائرةتقصرال
المنتج.استخدامأثناءالطاقةسلكتفصلال
مفرطة.بقوةالطاقةسلكتسحبأوتثنيال

الدليلهذافيالطاقةمصدرمواصفاتيتجاوزطاقةمصدرتستخدمال

بالتخزين.3.6 والتركي
.MultiCharger14-2.4Aوتخزينتثبيتعنداتباعهاعليكيجبالتيالسالمةاحتياطاتالقسمهذايصف

حذر

ثقد صابةأوكهربائيةصدمةتحد شخصيةإ

الحرارة.مصادرمنبالقربالطاقةسلكتضعال
قابسبتوصيلقم مؤرض.بمقبسفقطال

حذر

ثقد بكالخاصCambrionixلمنتجتلفيحد

بهامحيطةبيئةفيفقطالمنتجبتشغيلقم
التشغيل.حرارةدرجةنطاقداخلالحرارةدرجة

التشغيل.نطاقداخلالنسبيةالرطوبةفيهاتكونبيئةفيفقطالمنتجبتشغيلقم
ثقيل.جسمأيتحتالطاقةسلكتركعدمعلىاحرص
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حذر

رتفاعيؤديقد رةدرجةا طاقةمقابسحرا بإلىال حريقنشو

بك.الخاصالمحوربهيتصلالذيالطاقةمقبستحميلفيتفرطال
ا.يكونالحتىالمقبسفيبالكاملالطاقةقابسأدخل مفكوكً

حذر

زائدالتحميليؤديقد ثإلىلألقواسال عطلحدو

فيفشليحدثوقد،المحمولالهاتفتطبيقاتفيالستخدامهامنتجاتنالجميعالحاملحواملتصميميتملم
البري.النقلأثناءالصدماتمثل،كاملبشكلالوحداتدعميتملمإذاالدعامة
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ابدء.4
االدليلهذايوفر دليلإلىباإلضافةذلك.بعدبهمالخاصالمحورواستخداممرةألولبالتثبيتيقومونالذينالنهائيينللمستخدمينمرجعً

قةللمعلومات المنتج.بسالمةالمتعل

وظائفلتوفيرالمختبرةالمواصفاتضمنالبيئةفيهاتندرجداخليةثابتةبيئةفياستخدامهمنهالغرضMultiCharger14-2.4Aال
البيئة.مواصفاتحولمعلوماتعلىللحصولالدليللهذاالماديةالمواصفاتقسممراجعةيرجىواإلدارة.والمزامنةالشحن

كالخاصالمنتجتفريغ.4.1 ب
لتجنبهذاالفتح.قبلوالكمياتالمحتوياتجميعصحةمنللتأكدالصندوقداخلالتعبئةقسيمةمنالتحققيرجى،لمنتجكاستالمكعند

مطلوبة.غيرعناصرأيتغليفوإعادةاختبارإعادة

فتحمناسبةطريقةاستخدم،العبوةفتحعند المنتج.تلفعدملضمانهذاالسكين.تستخدمالأي،الصندوقل

حذر

ر رالشخصيةاألضرا بالمنتجتلحقالتيواألضرا

إزالتهإلىهذاسيحتاجاالستخدام.قبلالمستخدمدليلبقراءةينصحكالمحورعلىملصقهناكسيكون
ذلك.إلىوماالتهويةوفتحاتالمضيفمنافذيغطيقدألنهاالستخدامقبل

يحتويهما.4.2
lMultiCharger14-2.4Aمَركَز
lالمتحدة)المملكةلمقابسالصماماتذلكفيبماالطلبحسبالمحدد(البلدمتر2بطولرئيسيطاقةكابل
lالطاقةامداداتوحدة

القطعةرقمالوصفجزء

200421الطاقةامداداتوحدة

القطعةرقمالوصفجزء

200144البريطانيالطاقةكابل

200327األمريكيالطاقةكابل

200329األوروبياالتحادطاقةكابل

AUS200337الطاقةكابل

IND200341طاقةكابل

ل.4.3 صي الكهربائيبالتيارالتو
Pin-4باستخدامبالمحور)PSU(الطاقةإمدادوحدةبتوصيلقم Mini-DIN.بوحدةالطاقةكابلبتوصيلقمسدادةPSU.منتأكد

المحوربتشغيلوقممترددتيارفولت250-100الرئيسيالطاقةبمأخذالطاقةكبلبتوصيلوقم،المحليةالسالمةبلوائحااللتزام
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المجاورLEDمؤشرسيضيءأ،الجهازتشغيلعندالمحور.فيالطاقةإدخالموصلبجوارالموجودالصغيرالطاقةمفتاحباستخدام
المتصلة.األجهزةلشحناآلنجاهزالمحورالطاقة.لمدخل

اUSBكبالتوأيالطاقةإمدادلكابالتدوريةفحوصاتإجراءيجب فاستبدل،تلفأيعلىالعثورتمإذاتلف.عالماتأيعنبحثً
أخرى.مرةاالستخدامقبلالتالفالسلك

اليكوناألقلعلىأمبيرمللي100شحنتيارتتطلبUSBمواصفاتأنمالحظةيرجى ،أعالهموضحهوكماالبيانات.نقلأثناءمتاحً
البيانات.نقلأثناءأ2.4الرسمللجهازفيمكن،BC1.2معمتوافقCDPمنفذبهالمتصلالجهازكانإذا

الشحن.4.4
قةأ.2.4إلىيصلممكنمعدلبأقصىبالشحنلجهازكسيسمحMultiCharger14-2.4Aلك هيالشحنبهايتمالتيالطري

MultiCharger14-2.4AاألجهزةشحنفيالتحكموحدةوستحددالشحنإمكانيةللجهازسيوفرUSBالذيالشحنلمقداراألقصىالحد
سحبه.تريد

األقصىالحدترىالقدالنحوهذاوعلىالدقيقالسعرنفسهالجهازيحددأنالممكنمن2.4الشحنلمعدلاألقصىالحدأنمنالرغمعلى
متصل.جهازنوعلكلالشحنلمقدار

الكابالت.4.5
كالمعالتعامليمكنهاخياراتأيضًاهناكفقط.الطاقةلتوصيلاآلخروبعضها،فقطالبياناتلنقلكبالتعنعبارةUSBكبالتبعض

باستخدامننصحتحتاجها.التيالطاقةونقلالسرعاتمعالتعامليمكنهكبلًاوحددشرائهقبلالكبلقدراتمنالتحققمنتأكدالمهمتين.
بمحاورنا.لالتصالالجهازمعتوفيرهتمالذيالكبل

المعجبينسلوك4.5.1
معينة.عتبةفوقالداخليةالحرارةدرجاتترتفععندماالمنتجلتبريدتستخدمداخليةمروحةعلىيحتويMultiCharger14-2.4Aلك
اثانيةلمدةالمروحةستدور،تشغيلهاعند هيالجهازتبريدفيالمروحةعندهاتبدأأنيجبالتيالحرارةدرجةالتشغيل.إيقافقبلتقريبً
MultiCharger14-2.4Aفيواحدةمرة.60الداخليةالحرارةدرجةتصلعندماسرعةبأقصىالمروحةستكون،مئويةدرجة26
المروحة.تشغيلإيقافسيتم26الداخليةالحرارةدرجةمنأقل

ل.4.6 تسجي
www.cambrionix.com/product-registrationعلىبكالخاصالمنتجتسجيليمكنك

دعمومساعدة.4.7
هناالمساعدةصفحةفيوالمساعدةالشائعةاألسئلةعلىالعثوريمكن

lwww.cambrionix.com/help_pages/help.

هناالمتعمقالدعممنلمزيددعمتذكرةرفعيمكنك

lhttps://cambrionix.atlassian.net/servicedesk/customer/portals

ايمكنك هناالرابطعلىوتحديثهاكتيباتنامنأيتنزيلأيضً

lwww.cambrionix.com/product-user-manuals

علىإماالموجودةالجهازمعلوماتلوحةفيهذاعلىالعثوريمكنالمعني.للمحورالمنتجمعلوماتتقديميرجى،بالدعماالتصالعند
الوحدة.منالخلفيأوالسفليالجانب

http://www.cambrionix.com/product-registration
http://www.cambrionix.com/product-user-manuals
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العملية.وتسريعالمحددمنتجكتحديدفيالشراءأوامروأرقامالتسلسليةاألرقامتوفيريساعدأنيمكن
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فتنظيف.4.8 MultiCharger14-2.4Aمل
اذلكيكونقدالحاالتبعضفيأنهمنالرغمعلى،عامبشكلالمنتجتنظيفيلزمال الشعر/الغبار/األوساختراكمحالةفيضروريً

التخزين.أوالتشغيلأثناءالوحدةعلىطفيفةسائلةانسكاباتحدوثحالةفيأو،الزائد

حذر

ثقد صابةأوكهربائيةصدمةتحد شخصيةإ

فيرجى،منتجفتحةأوخارجيبيانات/طاقةموصلأوتهويةفتحةفوقانسكاب/أوساخهناككانإذا
الطاقةاستخدامإعادةقبلالمشورةوطلبالسائللمسدونالوحدةمنالطاقةإزالة

lقابسمنالطاقةكابلأمسكالمنتج.منالطاقةسلكوإزالةالمنتجتشغيلإيقافمنتأكد قابستلمسوالال بأيديالطاقةسلكأوال
كهربائيةصدمةذلكعنينتجفقد،رطبةأومبللة

lنشطةعواملأوالمذيباتأوالكحولعلىتحتويالتيالمنظفاتتستخدمالوناعمة.وجافةنظيفةقماشبقطعةالمنتجامسح
المنتجعلىمباشرةالمنظفاتأوالماءترشالالسطح.

lاواعصرهاالماءفيبرفقوجافةناعمةقماشقطعةبلل مطلوبهوكماالمنتجلتنظيفجيدً
lاالمنتججفف التنظيفانتهاءبمجردجيدً
lالتنظيفاكتمالبمجردبهموصىهوكمابكالخاصالمنتجواستخدمالطاقةسلكتوصيلأعد
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ت.5 صفا المنتجموا
المتحدةالمملكةفيتصنيعهايتمMultiCharger14-2.4Aال

ت.5.1 طلبا لطاقةمت إلدخا ا

V(12(اإلدخالجهد

A(15(اإلدخالتيار

Pin-4اإلدخالموصل Mini-DIN

طاقةانتاج.5.2 ال

V(5(اإلخراججهد

5+/-(٪)الجهدالناتجالتسامح

A(2.4(منفذلكلاألقصىالحد،اإلخراجتيار

W(12(منفذلكلاألقصىالحد،اإلخراجطاقة

174.72(وات)اإلجمالي،الناتجةالطاقة

ت.5.3 صفا الماديةالموا

المضيفاتصالنوعالمنبعموصلنوع

USBمنفذالمصبموصلنوع Aالنوعمن2.0

المصبسرعةأقصىالثانية)في(جيجابتمنفذلكلالبياناتلنقلسرعةأقصى

C0-35°المحيطةالتشغيلحرارةدرجةنطاق

تكاثفدون٪95إلى٪5(٪)الرطوبة،المتكثفغير،النسبيالتشغيلنطاق

40×73×198.3(مم)WxDxHاألبعاد

1.5(كلغ)وزن

14المصبمنافذعدد

المنافذعمر

قياسيةUSBتوصيالتلعمراألدنىالحديبلغ مقدارهأدنىافتراضيبعمرUSB-Cمقابستتمتعواإلزالة.اإلدخالمندورة1500ال
الصناعة.معيارهوهذاوإخراج.إدخالدورة10000

قياميمكنكواحدشيء قربانية""الكابالتاستخدامهوMultiCharger14-2.4Aجهازكعلىالموجودةالمنافذعمرإلطالةبهال بينال
المحور.منبدالًالكابالتسوىترتديلن،متكرربشكلالفصل/بالتوصيلتقومعندمالذلك،بكالخاصةالشحنوكابالتالمحور
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ت.5.4 المعبأةالمعلوما

0.31×0.12×0.47(م)WxDxHالمعبأةاألبعاد

الستهالكيةالمواد.5.5 ضعا ألوامروو ا
األجهزةلتوصيلستحتاجهاالتيالكابالتذلكفيبماMultiCharger14-2.4Aأجلكمنتطلبهاقدمستهلكةمنتجاتبأيةقائمةيليفيما

بالموزع.

فذالكابالت USBمن Aالنوعمن2.0

ورقمالمنتججزءرقمذكرخاللمنطلبهايمكن،الكبلالمضيفاتصالنوعأوالطاقةكابلمثل،غيارقطعأيإلىبحاجةكنتإذا
قسم).ابدءمن(متاحالغيارقطعة

مباشرة.CambrionixمنأومنMultiCharger14-2.4Aاشتريتهالذيالحلشريكأوالبائعمنطلبهايمكن

البائعينعلىالتعرفيمكنكحيثwww.cambrionix.com/partnersزيارةيرجى،لكالمحليينشركائناأحدعلىللعثور
بهم.الخاصةاالتصالمعلوماتعلىوالعثورمساعدتكيمكنهمالذينالمحليينوالموزعين
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طاقةمزود.5.6 ال

V(100-240(اإلدخالجهد

115VAC@اإلدخالتيار (A(4

230VAC@اإلدخالتيار (A(2

60-50(هرتز)اإلدخالتردد

14جاإلدخالموصل

V(12(األقصىالحد،اإلخراججهد

A(15(األقصىالحد،اإلخراجتيار

W(180(األقصىالحد،المخرجاتطاقة

Pin-4اإلخراجموصل Mini-DIN

46×85×210(مم)WxDxHاألبعاد

دوردبوس

1+Vo

2+Vo

3-Vo

4-Vo

*-Vاألرضي.المترددالتياربمدخلمتصل
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صالحهااألخطاءاستكشاف.6 وإ
تناوليتملمإذا،التاليةوإصالحهااألخطاءاستكشافخطواتتجربةيرجى؛MultiCharger14-2.4Aمعمشاكلأيواجهتإذا

.دعمومساعدةمراجعةيرجىCambrionixبدعملالتصال.Cambrionixأوالمحليبالبائعاالتصالفيرجى،القسمهذافيالمشكلة

صائح.6.1 ألخطاءاستكشافحولعامةن صالحهاا وإ
.منهاالتحققيجبوالمعلوماتالنصائحبعض أوالً

lالتشغيل.لنظاميظهرفهل،المحوربهالموجودبالمنفذمباشرةالجهازنفسبتوصيلقمتإذا
lهاتفجهازبتوصيلقمتإذا)،USB stick(مديرالتشغيللنظاميظهرفهل،الوصلبلوحة)إلىوماالنظاممعلومات/الجهاز

ذلك).
lاتستخدم/تعملالتيالكابالتمعالكابالتتبديلحاول يعمل.محورمنكبلً

ل.6.2 LiveViewerخاللمنالدخولتسجي

علىللحصوليحدث.ماالتفصيلمنبمزيدلنرى،السلوكسجالتبعضعلىالحصولمنكنطلبفقد،مشكلةأوخطأتواجهكنتإذا
للسجالت.مضغوطملفعلىللحصولالتاليةالخطواتاستخدم،السلوكسجالت

(LiveViewerوAPIمنكلبتنزيلوقمالويبعلىموقعناإلىفانتقل،بالفعلتنزيلهيتملم(إذاLiveViewerافتح.1
www.cambrionix.com/software

اإلعدادات.قسمحدد،الشاشةمناأليسرالجانبعلى،LiveViewerإلىالدخولبمجرد.2
.APIالتبويبعالمةحدد،اإلعداداتقسمإلىدخولكبمجرد.3
المحليةالتطبيقاتبرمجةواجهةمناأليمنالجانبعلى"ترس"الزرفوقانقر،APIقسمفي.4
الحفظ.زرثمالكل""تحديداالختيارخانةفوقانقر.5
تراها.التيالمشكلةتسبببطريقةالموزعاستخدم،هذاتمكينبعد.6
الجهاز.قطعأي،المشكلةحدوثانتظر.7
واضغط،LiveViewerفيالتطبيقاتبرمجةواجهةصفحةإلىارجعثم،المشكلةفيهماحدثتاللذينوالتاريخالوقتبتدوينقم.8

المضغوطة.السجالتعلى
إعداداتك.وحفظالكل""تحديدمربعتحديدبإلغاءقم،السجالتعلىحصولكبمجرد.9
عليها.نظرةنلقيحتىالسجالتلناأرسل.10

ا20أقصىبحد)API(التطبيقاتبرمجةواجهةتحتفظ حالةفيأصغر.أحدثهايكونماعادةًلذلك،منهالكلبايتميجا256بمعدلسجلً
فاتيبدلالتطبيقاتبرمجةلواجهةالتاليوالمثيلأصغرسجلملفسترى،عطلحدوث الموجودةالمل

ألجهزةفيفشل.6.3 ا
وجودعدمحالةفيالنمطللطاقةLEDمؤشرسيومضالفشل.نوعلتحديدنمطفيLEDمصابيحتومضأنيمكن،الجهازفشلحالةفي

المصب.منافذفيLEDمصابيح

رقممعيتطابقثنائيفيرقمعنعبارةالومضاتتتكرر.ثم،قصيرةأوطويلةومضاتبثمانيمتبوعة،مراتأربعالوحدةستومض
بنا.الخاصةالخطأرموزقائمةفيموجود

BBBB-التاليLEDمؤشريومضإذا،المثالسبيلعلى SLSSSLSS،01000100هوالثنائيالرقمفإن.

ل.6.4 صا الجهازات
السلوكيحلهذاكانإذامالمعرفةالمشكالتلحلالتاليةالخطواتقراءةفيرجى،الجهازاتصالفيمشكالتأيترىكنتإذا

المرصود.
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زمشاكل ثعندالجها التحدي

قد وخروجهااألجهزةدخولإلىذلكويرجع،الجهازعلىفقدهأواالتصالإسقاطيمكن،األجهزةبعضعلىالتحديثاتأثناءأنهوجدنال
فة.طاقةمستوياتوتتطلبالتشغيلتحميلأداةمن التعملالمنافذوتغييرCDPتعطيلأدى،الحاالتمعظمفيمختل هذهحلإلىدائمً

لعمالئنا.المشكلة

منأوالمزامنة""رسومتشغيلوإيقافالمتقدمةاإلعداداتإلىباالنتقالإماالداخليةالوصللوحةإعداداتخاللمنCDPتعطيليمكنك
األوامر.سطرباستخدامأدناهاإلرشاداتستكون،المثالسبيلعلىالرمز.عبروتعطيلهاالتطبيقاتبرمجةواجهةخالل

settings_unlock
settings_set sync_chrg 0000000000000000

التكونالمنافذضبطيمكنك إعداداتوتحويلالمتقدمةاإلعداداتخاللمنالداخليالمحورإعداداتخاللمنالتشغيلوضعفيدائمً
االتشغيلإلىالمنافذ""تشغيل اليكونالمنفذبتعيينتقومعندمامنفذ.لكلدائمً تعريفملفتعيينإلىستحتاج،التشغيلوضعفيدائمً

CambrionixأوLiveViewerداخلتعريفملفلكلإلغاءيوجد(المنافذ).المنفذيكونعندمامنفذكلعلىافتراضي Connect.

صال زات مستقرغيرجها

قد.MultiCharger14-2.4Aخاللمنبكالخاصالمضيفالنظاممعمستقرةغيراتصاالتاألجهزةلبعضيكونأنيمكن الحظنال
اقليلعددفيفقطالسلوكهذا االتشغيلعلىالمنافذوتعيينCDPتعطيلأدىوقد،األجهزةمنجدً المشكالتجميعحلإلىدائمً

االتصاالت.واستقرار

منأوالمزامنة""رسومتشغيلوإيقافالمتقدمةاإلعداداتإلىباالنتقالإماالداخليةالوصللوحةإعداداتخاللمنCDPتعطيليمكنك
التالي.النحوعلىاإلرشاداتستكون،األوامرسطرباستخدام،المثالسبيلعلىالكود.عبروتعطيلهاالتطبيقاتبرمجةواجهةخالل

settings_unlock
settings_set sync_chrg 0000000000000000

التكونالمنافذضبطيمكنك إعداداتوتحويلالمتقدمةاإلعداداتخاللمنالداخليالمحورإعداداتخاللمنالتشغيلوضعفيدائمً
االتشغيلإلىالمنافذ""تشغيل اليكونالمنفذبتعيينتقومعندمامنفذ.لكلدائمً تعريفملفتعيينإلىستحتاج،التشغيلوضعفيدائمً

CambrionixأوLiveViewerداخلتعريفملفلكلوصفيوجد(المنافذ).المنفذيكونعندمامنفذكلعلىافتراضي Connect.

ت ريةمعلوما طا ظامالب Androidلن

األشياءهذهجربثموفتحهاADBأداةتثبيتمنأوالًفتأكد،Androidأجهزةعلىالبطاريةمعلوماتتعرضمشكلةتراقبكنتإذا
بالترتيب.

ا.USBأخطاءتصحيحتمكينثمومن،androidجهازعلىالمطورخياراتتمكينمنتحقق.1 أيضً
".USBأخطاءتصحيحأذونات"إبطالفوقوانقرالمطورخياراتإلىفانتقل،تعملالزالتوماالخطوةبهذهقمتقدكنتإذا.2

توصيله.وأعدالكبلافصل
أخطاء"تصحيحتمكينوأعد،تمكينهاوأعد،العلويالجزءفيالمطورخياراتتشغيلبإيقاففقم،يعملاليزالالهذاكانإذا.3

USB."
األشياء:لتشخيصخطوةكلفيADBمنمباشرةمفصلةمعلوماتعلىالحصوليمكنك.4
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adb.exe shell dumpsys battery # Use -s SERIAL_NUMBER as first options
if you have more than 1 Android attached

رأجهزة معروفةغي

معروف.غيركجهازالمتصلالجهازيظهرقد،الجهازومديرLiveviewerداخل،األحيانبعضفي

قياميمكنالجهاز.علىبهالوثوقإلىالمضيفالنظامحاجةبسببهذايكونقد األولي.االتصالعندنفسهالجهازعلىبذلكال

قيدهذاحليمكنالالمضيف.النظامفيUSBتحكموحدةعلىالمتوفرةالنهايةنقاطعددكفايةعدمبسببأيضًاهذايكونقد وحدةداخلال
المعنية.التحكمبوحدةUSBأجهزةمنأقلعددبتوصيلقمتإذاإالUSBتحكم

يحتاجالتيالمراتعددمنسيقللتنشيطهوبمجرد،تنشيطهيمكنوالذي"USB"ملحقاتيسمىإعداديوجد،Appleألجهزةبالنسبة
قفلإلغاءإلىالجهازفيها -https://support.apple.com/enالرابطعلىالمعلوماتمنمزيدعلىالعثوريمكنبه.الوثوق/ال

gb/HT208857.

أخرىأجهزةأيتوصيليمكنال

أخرىأجهزةأيتوصيلعلىالقدرةمنهذايمنعكوقدبكالخاصةUSBتحكملوحدةالنهايةنقطةحدإلىتصلقد،األحيانبعضفي
المضيف.بنظامك

بدءعندBIOSفيUSB3تعطيلطريقعناالتصالتغييريمكنك.USB2إلىUSB3منالتوصيالتلتغييرأكبرمساحةإنشاءيمكنك
التشغيل.

.USB2بـاالتصالمنيحدمما،USB3كبالتمنبدالUSB2ًكبالتاستخداموهيبكثيرأبسططريقةهناك

لمشاكل.6.5 صا الت بالمحورا
أدناه.وإصالحهااألخطاءاستكشافحلولعلىاالطالعفالرجاء،المضيفبالنظامواالتصالالموزعفيمشكالتهناككانتإذا

رالمحور صلغي بالمضيفمت

تشغيلبرامجتحديثعدمعنناتجةالمشكالتإحدىتكونفقد،المضيفبالنظاميتصلالMultiCharger14-2.4Aملفأنرأيتإذا
USBالمضيفنظامكعلىالمثبتةوالتحديثاتالتشغيلبرامجأحدثلديكأنمنالتأكدالجيدةالممارساتمنالمضيف.نظامكعلى،
اتتطلبقداألحيانبعضفيولكن،التشغيلنظامبواسطةعادةًمعهاالتعامليتموالتي تحكملوحداتالمصنعةالشركةمنمباشرةًتحديثً
بها.الخاصالويبموقععلىعليهاالعثوريمكنوالتي،USBمضيف

./https://ftdichip.com/driversالموقععلىعليهاالعثوريمكنوالتي،FTDIتشغيلبرامجهيالمطلوبةUSBتشغيلبرامج

COMمنفذإلىالوصوليمكنال

الوصول)".رفض(تمرقم)(ثمCOMفتح"تعذربأنهتفيدخطأرسالةتتلقىقد

،المشكلةهذهلحلالوصل.لوحةإلىالوصولالحقتطبيقألييمكنوال،الموزعبهيتصلالذيCOMمنفذفييتحكمالتطبيقألنوذلك
.COMمنفذاستخداممحاولةقبلCOMمنفذتستخدمأخرىتطبيقاتأيإغالقإلىستحتاج

https://support.apple.com/en-gb/HT208857
https://support.apple.com/en-gb/HT208857
https://ftdichip.com/drivers/
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ظاممعتستخدم.6.6 طوعن الرأسمق
اتستخدمكنتإذا استخداميمكنك،الدعملمشكالتالتسجيلتمكينإلىتحتاجثم،رسوميةمستخدمواجهةبدونمستخدمواجهةبدوننظامً

ا:للتسجيلcfgملفإلنشاءالتالياألمر يدويً

echo
=*        DEBUG>/etc/opt/cambrionix/cambrionix.log.cfg

المجلدمنالسجالتضغطيمكنك،المشكلةإظهارإعادةبعدثم

/var/log/cambrionix

منه.االنتهاءعندأدناهالملفحذفيمكنك

/etc/opt/cambrionix/cambrionix.log.cfg

صالحهاالبرامجأخطاءاستكشاف.6.7 وإ
ربطيمكنالمركزية.المعالجةوحدةاستخداممنعالٍمستوىفيتتسببأنيمكنالتطبيقاتبرمجةواجهةأنالمستخدمينبعضالحظ
حولمعلوماتعلىالعثوريمكنبالكامل.نظامكمنتثبيتهبإلغاءنوصيفإننا،تستخدمهولمهذاوجدتإذا.APIمسجلبخدمةأحيانًاهذا

Removingملففيالبرامجتثبيتإلغاءكيفية Software.قسم

../../../../../Content/Product-User-Manuals/Removing-Software.htm
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زالة.7 ا
قديمةوالكهربائيةالكهربائيةالمعداتمنالتخلص قةال التجميعأنظمةذاتاألخرىاألوروبيةوالدولاألوروبياالتحادفي(مطب

المنفصلة)

ومجلساألوروبيالبرلمانعنالصادرEU/2012/19للتوجيهالمنتجهذايخضع
فاياتبشأناألوروبياالتحاد وفي،)WEEE(واإللكترونيةالكهربائيةالمعداتن
بعدالسوقفيطرحهعلىعالمةوضعيتم،التوجيههذاتتبنىالتيالقضائيةالواليات
فاياتمنهاالتخلصعدمويجب،2005،أغسطس يرجىمفروزة.غيربلديةكن
فاياتجمعمرافقاستخدام منالتخلصفيالمحليةواإللكترونيةالكهربائيةاألجهزةن

بها.المعمولالمتطلباتجميعومراعاةالمنتجهذا

Cambrionix PRNهوالمتحدةللمملكةالمنتج)تسجيل(رقم"WEE / BH191TT."
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ت.8 تالمرتجعا التالفةوالمنتجا
قاءأوالًفقم،إصالحهأوتالفمنتجإرجاعفيترغبكنتإذا اإلنترنتعلىموقعناعلىالشروطعلىنظرةبإل

www.cambrionix.com/terms-conditions

الجزء.دعمومساعدةفيالمفصلةالطرقباستخدامبالدعماالتصاليرجى،المنتجإرجاعقبل

صللوماذا.8.1 ؟طلبيو بمشكلة
lعمالءبدعماالتصالفيرجى،ماديتلفبهالمنتجكانأو/وتالفصندوقفيطلبكتلقيتقدكنتإذاCambrionixشريكأو

العمالء.بدعماالتصالعندالمنتجأو/والتالفللصندوقصورتقديميرجىبك.الخاصالتوزيع
lالعمالءبدعماالتصالفيرجى،يعملالأوصحيحبشكليعملالولكنهماديضررعلىيحتويالطلبكفيالعناصرأحدكانإذا

وإصالحهااألخطاءالستكشافمتبعةخطواتأيذلكفيبماالمعلوماتمنممكنقدرأكبروتقديمبكالخاصالتوزيعشريكأو
ا. داخليً

lالعمالء.بدعماالتصالعندوالمنتجالتالفالصندوقصورإرفاقيرجى

التيالتسليممذكرةمنبنسخةتزويدنافيرجى،الشحنشركةإلىالتلفإلىوأشيرتالفصندوقفيطلبكاستلمتقدكنتإذامالحظة:
بالتفصيل.ذلكتوضح

ثماذا.8.2 تأنبعديحد ؟طلب إلرجاع ا
lمنمباشرة(المنتجات)المنتجاشتريتقدتكنلمإذاCambrionix،فيمنهالعنصرشراءتمالذيبالبائعاالتصالفيرجى

اإلرجاع.لعمليةاألصل
lإخطاربمجردCambrionixستقوم،بإرجاعكCambrionixاإلرشاداتتقديمأو،(المنتجات)المنتجلتحصيلبالترتيب

مباشرة.المنتجإلرجاعلكوالتفاصيل
lفقط.الدعمعمليةخاللمننصحهاتمالتيالعناصرإعادةيرجى،(منتجاتك)منتجكإرجاععند
lالمناسبةالتعبئةطرقاستخدم،األصليةالعبوةتوفرعدمحالةفيذلك.يمكنكحيثاألصليةالعبوةفي(منتجاتك)منتجكأعد،

منمم50معمزدوجبجدارالمقوىالورقمنصندوقآخربمعنىالتأثير.عنالناتجللتلفالمنتجتعرضعدمستضمنوالتي
الناعمة.المواد

lوالضمانالشروطقسمإلىالرجوعيرجى،إضافيةتكاليفاألصليةحالتهافيإرجاعهايتملمالتي(المنتجات)المنتجعنينتجقد
.اإلنترنتعلىموقعناعلى

lتقومعندماCambrionixاالشحنإعادةسيكون،التجميععمليةبترتيب ذلك.بخالفCambrionixيخطركلمما،مجانً

lالتالية.المعلوماتتقديميرجى،المنتجاتأحدإعادةبخصوصبنااالتصالعند
المجموعةعنوان-
للشحن(م)WxDxHواألبعاداألوزان-
المفضل.التحصيلووقتتاريخ-
الوحدة)منالسفليأوالخلفيالجانبعلىملصقعلىعليهالعثور(يمكنللمنتجالتسلسلي(األرقام)الرقم-
الشراءطلب(أرقام)رقم-

https://www.cambrionix.com/terms-conditions
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المتثال.9 را والمعايي

lشهادةCB
lبعالمةوتمييزهاختبارهتمCE
lفيدراليةاالتصاالتلجنةمن15الجزءاختبارتم وتمييزهال
lمعمتوافقRoHS
lالتأمينمعملبواسطةمستقلبشكلالسالمةاختبارتم)UL(ملفضمن#E346549
lالسالمةمتطلباتمعيتوافقEN60950المعلوماتتكنولوجيالمعدات
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والشروطاألحكام.10
التالي.الرابطباستخداموعرضهالمستندتنزيلويمكن،CambrionixوأحكاملشروطCambrionixمحاوراستخداميخضع

https://downloads.cambrionix.com/documentation/en/Cambrionix-Terms-and-Conditions.pdf

https://downloads.cambrionix.com/documentation/en/Cambrionix-Terms-and-Conditions.pdf
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