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LFH0884

LFH0898

٣ دليل المستخدم  العربية	

سجل منتجك لتلقي الدعم على املوقع

www.philips.com/welcome
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4 مام تايوتحملا	لودج

بالبائع	الخاص	بك	لطلب	موديل	فيليبس	المطابق	لألصل.

التخلص من منتجك القديم 1.2

	  المنتج	الخاص	بك	مصمم	ومصنع	بمواد	ومكونات	عالية	الجودة	يمكن	إعادة	تدويرما		
واستعمالها	مرة	أخرى. 	

	  عندما	يتم	وضع	رمز	الصندوق	الذي	يحمل	عجلة	متقاطعة	على	المنتج،	فهذا	يدل	على		
.EC/2002/96	األوروبي	بالتوجيه	مشمول	المنتج	أن 	

	  الرجاء	اإلطالع	على	النظام	المنفصل	المحلي	الخاص	بك	لتجميع	المنتجات	الكهربائية		
واإللكترونية. 	

	  تصرف	وفقًا	لما	تمليه	عليك	القواعد	المحلية	وال	تتخلص	من	المنتجات	القديمة	في	النفايات		
المنزلية	العادية.	التخلص	الصحيح	من	المنتجات	القديمة	سيساعدك	في	منع	حدوث	عواقب	 	 

سلبية	محتملة	للبيئة	وصحة	اإلنسان. 	
	  تحتوي	البطاريات	)بما	في	ذلك	البطاريات	القابلة	إلعادة	الشحن(	على	مواد	قد	تسبب	تلوث		

للبيئة.	يجب	التخلص	من	كل	البطاريات	في	مكان	تجميع	النفايات	الرسمي. 	

مام 1

السالمة 1.1

	 لتفادي	دارة	قصر،	ال	تعرض	المنتج	للمطر	أو	الماء.	
	  ال	تعرض	الجهاز	إلى	الحرارة	المفرطة	الصادرة	من	معدة	التسخين	أو	أشعة	الشمس		

المباشرة. 	
	  قم	بحماية	الكابالت	من	التعرض	للقرص،	خصوصًا	عند	القوابس	وفي	المكان	الذي	تخرج		

فيه	من	الوحدة. 	
	 قم	بإجراء	النسخ	االحتياطي	لملفاتك.	فيليبس	غير	مسؤولة	عن	أي	فقدان	للبيانات.	

حماية حاسة السمع 1.1.1
الرجاء االلتزام بالتعليمات اإلرشادية التالية عند استخدام سماعات الرأس الخاصة بك:

	 استمع	عند	مستويات	صوت	مالئمة	لفترات	زمنية	معقولة.	
	  توخي	الحيطة	حتى	ال	تقم	بضبط	مستوى	صوت	أعلى	من	المستوى	الذي	اعتادت	عليه		

حاسة	السمع	لديك. 	
	  ال	ترفع	مستوى	الصوت	إلى	درجة	عالية	للغاية	على	نحو	ال	يمكنك	من	سماع	األصوات		

المحيطة	بك. 	
	 يجب	عليك	توخي	الحيطة	أو	االستعانة	بالتوقف	بشكل	مؤقت	في	حاالت	الخطر	المحتملة.	
	  ال	تستخدم	سماعات	الرأس	أثناء	تشغيل	المركبة	أو	الدراجة	المزودة	بمحرك،	أو	المزلجة		

ذات	العجالت،	وما	شابه	ذلك.	فقد	يؤدي	ذلك	إلى	خطر	مروري	ومو	أمر	يحظره	القانون	 	 
في	العديد	من	المناطق. 	

هام )بالنسبة للموديالت المزودة بسماعات الرأس(:
تضمن	شركة	فيليبس	التوافق	مع	الطاقة	الصوتية	القصوى	للمشغالت	السمعية	كما	مو	محدد	من	
قبل	الجهات	التنظيمية	ذات	الصلة،	إال	أن	ذلك	ينطبق	فقط	على	الموديل	األصلي	لسماعات	الرأس	
الواردة.	إذا	كانت	سماعات	الرأس	مذه	تحتاج	إلى	االستبدال،	فنحن	نوصيك	أن	تقوم	باالتصال	
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الكاشف	الصوتي	الرقمي	الخاص	بك 2

تهانينا	على	شرائك	منتج	فيليبس	ومرحبًا	بك	في	عالم	فيليبس!	لالستفادة	الكاملة	من	الدعم	الذي	
تقدمه	شركة	فيليبس،	تفضل	بزيارة	موقع	الويب	التابع	لنا	للحصول	على	معلومات	الدعم	كأدلة	

www.philips.com/welcome :والمزيد	الضمان	ومعلومات	البرامج،	وتنزيالت	المستخدم،

مزايا المنتج 2.1

	 ميكروفون	منخفض	الضجيج	للحصول	على	أعلى	مستويات	صوت	واضحة	
	 تسجيل	ستيريو	في	MP3	للحصول	على	جودة	صوتية	فائقة	
	  نظام	Zoom Mic )الزوم	الصوتي(	يعمل	على	التقاط	الصوت	بدقة	ووضوح	من	أماكن		

بعيدة	والتخلص	من	ضجيج	الخلفية 	
	 نظام	ClearVoice )الصوت	الواضح(	للحصول	على	تشغيل	صوت	نقي	وقوي	
	 تسجيل	مزود	بالطاقة	عبر	منفذ	USB	وشحن	البطارية	الستخدام	غير	محدود		
	 وظيفة	المؤشر	للعثور	السهل	على	المقاطع	ذات	الصلة	
	 	Linuxو	،Mac	تشغيل	ونظام	،Windows	تشغيل	نظام	في	USB	وتشغيل	توصيل
	 	WMAو	،MP3	بتنسيقات	موسيقى	بتشغيل	التمتع

المسجل	الرقمي

مواتف	متقابلة	2 360	درجة
)LFH0898(	صغيرة

2	بطاريات	
قابلة	للشحن 

ميكروفون	الزوم	
)LFH0884(

حقيبة	الحمل	
)LFH0898(

سماعات	رأس	ستيريو

كابل	المقسم	
)LFH0898(

ميكروفون	مثبت	بمشبك	
)LFH0884	وLFH0865(

دليل	البدء	السريع

Registe
r your product an

d get support at

www.philips.com/welcome

LFH0865

LFH0884

Quick start guide

محتويات الصندوق 2.2

USB	كابل



6 الكاشف	الصوتي	الرقمي	الخاص	بك تايوتحملا	لودج

نظرة عامة  2.3

مقبس	سماعة	الرأس،	مقبس	جهاز	التحكم	عن	بعد 	1
مقبس	الميكروفون،	مقبس	مدخل	الخط 	2

ميكروفون	مدمج 	٣
رفع	الصوت،	1تحديد	خيار	القائمة	)+( 	4

g	التشغيل	مؤقت،	إيقاف	تسجيل، 	5
b	الملف	تحديد	سريع،	تقديم 	6
j / DEL	حذف	عرض،	إيقاف، 	7

خفض	الصوت،	تحديد	خيار	القائمة	)–( 	8
مكبر	الصوت 	9
USB	مقبس 	10

حجرة	البطارية 	11
 k	الخيار	قائمة	تعيين	التشغيل،	سرعة	مؤقت،	إيقاف	تشغيل/	الطاقة،	إيقاف	تشغيل/ 	12

القائمة،	راديو	FM،	وظيفة	الزوم	l/ MENU )القائمة( 	1٣
h	السابق	القائمة	خيار	إلى	العودة	الملف،	اختيار	سريع،	ترجيع 	14

مؤشر،	مجلد،	تكرارINDEX / a )فهرسة( 	15
شاشة	العرض 	16
مفتاح	التعليق 	17

مؤشر	التسجيل/	التشغيل 	18
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بدء	التشغيل	 ٣

إدخال البطاريات  3.1

من	الممكن	تشغيل	Voice Tracer )الكاشف	الرقمي(	بواسطة	بطاريات	فيليبس	القابلة	إلعادة	
.AAA	بحجم	القلوية	البطاريات	أو	،LFH9154	الشحن

ازلق	غطاء	البطارية	لفتحه. 	1

ضع	البطاريات	مع	مراعاة	وضع	األقطاب	بطريقة	صحيحة	كما	مو	مشار	إليه	ثم	قم	 	2
بإغالق	الغطاء. 	

D مالحظات
	 ال	تخلط	البطاريات	من	أنواع،	و/	أو	أصناف	مختلفة.	
	  قم	بإخراج	البطاريات	إذا	كنت	تنوى	عدم	استخدام	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي( 	

لفترة	زمنية	طويلة.	قد	يؤدي	تسرب	البطاريات	إلى	تلف	Voice Tracer )الكاشف	 	 
الصوتي(. 	

	  إذا	تعرض	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(	لخلل	ما،	فقم	بإخراج	البطاريات،	ثم	أعد		
‑إدخالها.  

	  أوقف	المسجل	قبل	وضع	البطاريات.	إخراج	البطاريات	أثناء	استخدام	المسجل	قد	يؤدي		
إلى	تلف	الملف. 	

	 عندما	توشك	البطاريات	على	النفاد،	سيومض	مؤشر	البطارية	
	  إذا	كان	األمر	يستغرق	أكثر	من	2	دقيقة	الستبدال	البطارية،	فيجب	عليك	إعادة	تعيين		

الوقت. 	

شحن البطاريات 3.2

يمكن	شحن	بطاريات	فيليبس	القابلة	إلعادة	الشحن	LFH9154	في	Voice Tracer )الكاشف	
الصوتي(.	عندما	يتم	توصيل	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(	بجهاز	الكمبيوتر،	سيتم	شحن	

البطاريات	القابلة	إلعادة	الشحن	أوتوماتيكيًا.	تستغرق	دورة	إعادة	الشحن	الكاملة	2.5	ساعة	
تقريبًا.

D مالحظات
	 ال	يمكن	شحن	البطاريات	غير	بطاريات	فيليبس	LFH9154	الواردة.	
	 اشحن	البطاريات	تمامًا	قبل	االستعمال	للمرة	األولى.	
	 يجب	أن	يكون	جهاز	الكمبيوتر	في	وضع	ON )التشغيل(	عند	شحن	البطاريات.	
	  إذا	كان	منفذ	USB	في	جهاز	الكمبيوتر	ال	يوفر	قدرة	طاقة	كافية،	فقم	باستخدام	شاحن		

بطارية	خارجي. 	



8 بدء	التشغيل	 تايوتحملا	لودج

 .k	زر	على	اضغط	العرض.	شاشة	على	الساعة(( CLOCK	عرض	سيتم 	1
سيومض	مؤشر	السنة. 	

اضغط	على	زر	+	أو	–	لتعيين	السنة. 	2
اضغط	على	زر	k	لتقديم	إعدادات	الشهر. 	٣

	لمتابعة	عملية	تعيين	الشهر،	اليوم،	ونظام	عرض	على	شكل	 ٣ 	و	 2 كرر	الخطوتين	 	4
12/24،	الساعة،	والوقت	بنفس	الطريقة.  

مالحظة  D
يمكن	تغيير	التاريخ	والوقت	في	أي	وقت	باستخدام	القائمة	)انظر	الفصل	8 تخصيص اإلعدادات 

في	صفحة	17	لمعرفة	مزيد	من	المعلومات(.

معلومات العرض 3.6

	  اضغط	على	زر	j / DEL )حذف(	أثناء	إيقاف	المسجل	لتدوير	المعلومات	على	شاشة		
العرض:	وق+ت	التشغيل/	التسجيل	المنقضي	للملف	الحالي	<	وقت	التسجيل	الكلي	المتبقي	 	 

<	وقت	التسجيل	للملف	الحالي	<	تاريخ	تسجيل	الملف	الحالي. 	
	 اضغط	مع	االستمرار	على	k	أثناء	التسجيل	لعرض	وقت	التسجيل	المتبقي.	

تشغيل/ إيقاف الطاقة 3.3

للتشغيل،	اضغط	على	الزر،	اضغط	على	الزر	k	حتى	تعرض	شاشة	العرض	رسم  	1
متحرك قصير ] [.  

إليقاف	التشغيل،	اضغط	على	الزر	k	عندما	يكون	المسجل	متوقفًا	حتى	يظهر	على	 	2
شاشة	العرض	BYE )وداعًا(. 	

قفل لوحة المفاتيح )وظيفة التعليق(  3.4

ازلق	مفتاح	HOLD )تعليق(	في	وضع	Hold )تعليق(	لقفل	لوحة	مفاتيح	المسجل. 	1
تعرض الشاشة لفترة قصيرة عبارة ‘On Hold’ )قيد التعليق(، ثم يتم  	•   

إيقاف تشغيلها.   

ازلق	مفتاح	HOLD )تعليق(	ألسفل	إلى	وضع	Off )إيقاف(	لتحرير	قفل	لوحة	 	2
المفاتيح. 	

تعيين التاريخ والوقت 3.5

عندما	يتم	تركيب	البطاريات	للمرة	األولى،	سيطلب	منك	تعيين	التاريخ	والوقت.



تايوتحملا	لودجبدء	التشغيل	9

استخدام Voice Tracer )الكاشف الصوتي( مع جهاز الكمبيوتر 3.7
باعتباره	من	أجهزة	التخزين	العامة	USB،	يقدم	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(	وسيلة	
 Voice Tracer	توصيل	يتم	لها.	احتياطي	نسخ	وإجراء	وتحريكها	الملفات	لحفظ	مالئمة

)الكاشف	الصوتي(	بجهاز	الكمبيوتر	باستخدام	وصلة	USB	وال	يلزم	تثبيت	برنامج	خاص.	يتم	
عرض	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(	كقرص	قابل	لإلزالة	بما	يتيح	لك	سحب	الملفات	

بسهولة	وإفالتها	إلى	ومن	الوحدة.

مالحظات  D
	  ال	تقم	بفصل	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(	أثناء	نقل	الملفات	من	أو	إلى	الجهاز.		

مازال	نقل	البيانات	قيد	التنفيذ	أثناء	وميض	مؤشر	التسجيل/	التشغيل	باللون	البرتقالي. 	
	  ال	تقم	بتهيئة	برنامج	تشغيل	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(	على	جهاز	الكمبيوتر.		

التهيئة	على	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(	تستخدم	نظام	الملفات	الصحيح	وإنشاء	 	 
المجلدات	المطلوبة	أوتوماتيكيًا. 	

توصيل جهاز التحكم عن بعد )LFH0898 فقط( 3.8
يمكن	استخدام	جهاز	التحكم	عن	بعد	لبدء	التسجيل	وإيقاف	تشغيله،	وإلضافة	ملف	جديد	وإلضافة	

عالمة	إدخال	الفهرسة.	

 Voice Tracer	بجهاز	األذن(( EAR	بمقبس	بعد	عن	التحكم	جهاز	بتوصيل	قم 	1
)الكاشف	الصوتي(.  

توصيل ووضع الميكروفونات المتقابلة 360 درجة )LFH0898 فقط( 3.9

تأكد	من	إيقاف	المسجل. 	1
قم	بتوصيل	القابس	الخاص	بكابل	المقسم	بمقبس	ميكروفون	المسجل.	قم	بتوصيل	قابس	 	2

كل	ميكروفون	بمقبس	واحد	بكابل	المقسم. 	

للحصول	على	أعلى	مستويات	جودة	التسجيل،	قم	بوضع	الميكروفونات	فوق	 	٣
الطاولة	على	نحو	ال	يجعل	المشاركين	على	بعد	مسافة	تزيد	عن	2	متر	أو	قدم	بعيدًا	 	 

عن	الميكروفون. 	

       

     

2 m/6.5 ft 2 m/6.5 ft
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	  يمكن	لجهاز	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(	التسجيل	أثناء	التزود	بالطاقة	عبر	كابل		
USB	دون	تفريغ	شحنة	البطارية.	قم	بتوصيل	المسجل	بجهاز	الكمبيوتر	باستخدام	كابل	   

USB،	واضغط	على	الزر	g	لمدة	1	ثانية	أو	أطول	لبدء	التسجيل.  

التسجيل مع ميكروفون خارجي  4.2
للتسجيل	مع	ميكروفون	خارجي،	قم	بتوصيل	الميكروفون	بمقبس	الميكروفون،	واتباع	نفس	
اإلجراء	بالنسبة	للميكروفون	المدمج.	يتم	إيقاف	تشغيل	الميكروفون	الداخلي	عند	توصيل	

الميكروفون	الخارجي.

تعديل الملف المسجل مسبقًا 4.3
بإمكانك	تعديل	الملف	المسجل	مسبقًا	بالكتابة	فوق	جزء	التسجيل	أو	إلحاق	التسجيل	في	نهاية	

الملف.

قم	بتعيين	نمط	التعديل	المرغوب	)الكتابة	فوق	أو	إلحاق(	قبل	بدء	التسجيل	)انظر	 	1
الفصل 8 تخصيص اإلعدادات	في	صفحة 17	لمزيد	من	المعلومات(.  	

اضغط	على	زر	INDEX / a	عندما	يكون	المسجل	متوقفًا	لتحديد	المجلد	 	2
المرغوب. 	

اضغط	على	الزر	h ،	أو	b	لتحديد	الملف	المراد	إجراء	اإلضافة	إليه	)انظر	 	٣
الفصل	5.1.1 حدد امللف / موقع امللف في عالمة الفهرسة	على	صفحة 12	لمعرفة	 	 

التفاصيل	الخاصة	بتحديد	ملف(. 	
قم	بالتشغيل	أو	التقديم	إلى	الموضع	الذي	يجب	إجراء	إضافة	عليه،	واضغط	على	زر	 	4

k	إليقاف	التشغيل	مؤقتًا.  
 .g	زر	على	اضغط 	5

سيومض مؤشر التسجيل/ التشغيل، وستعرض كلمة OVER )فوق(، أو  	•   

التسجيل 4

سجل باستخدام الميكروفون المدمج 4.1

اضغط	على	زر	INDEX / a )الفهرسة(	أثناء	إيقاف	المسجل	لتحديد	المجلد	 	1
المرغوب. 	

اضغط	على	زر	g	لبدء	التسجيل.	 	2
تتم إضاءة مؤشر التسجيل/ التشغيل باللون األحمر. قم بتوجيه امليكروفون  	•    

املدمج جتاه مصدر الصوت.     
.g	الزر	على	اضغط	مؤقتًا،	المؤقت	التسجيل	إليقاف 	٣

سيومض مؤشر التسجيل/ التشغيل، ويومض PAUSE )إيقاف مؤقت( على   •   
شاشة العرض.    

اضغط	على	زر	g	مرة	أخرى	لمعاودة	التسجيل. 	4
.j / DEL	الزر	على	اضغط	التسجيل،	إليقاف 	5

D مالحظات
	  قم	بتعيين	وظيفة	التنشيط	الصوتي	المرغوبة	ونمط	التسجيل	قبل	بدء	التسجيل	)انظر	الفصل		

8 تخصيص اإلعدادات في	صفحة 17	لمعرفة	مزيد	من	المعلومات(.  
	  قم	باختبار	التسجيل	للتأكد	من	أن	إعدادات	جهاز	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي( 	

صحيحة. 	
	 اضغط	مع	االستمرار	على	k	أثناء	التسجيل	لعرض	وقت	التسجيل	المتبقي.	
	 اضغط	على	b	أثناء	التسجيل	إلنشاء	ملف	جديد.	
	  العدد	األقصى	من	الملفات	في	كل	مجلد	مو	99،	والسعة	اإلجمالية	مي	لعدد	ملفات	يبلغ		

396	ملف	)99	ملف	×	4	مجلدات(.  
	  إذا	تجاوز	وقت	التسجيل	السعة	المتوفرة	أو	عدد	الملفات	وصل	إلى	396،	يتوقف	التسجيل		

وسيتم	عرض	الكلمة	FULL )ممتلئ(.	قم	بحذف	بعض	التسجيالت	أو	نقلها	إلى	جهاز	 	 
الكمبيوتر. 	

	 ال	تقم	بإخراج	البطاريات	أثناء	التسجيل.	فقد	يؤدي	ذلك	إلى	عطل	بالمسجل.	
	 إذا	كان	التسجيل	لفترة	زمنية	طويلة،	فقم	باستبدال	البطاريات	قبل	البدء.	
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استخدام وظيفة الزوم 4.5
عندما	تكون	وظيفة	الزوم	نشطة،	ستركز	الميكروفونات	على	الصوت	الموجود	مباشرة	أمام	

Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(،	بينما	يتم	خفض	معدل	التقاط	األصوات	الجانبية	والخلفية.	
يوصى	باستخدامها	عند	تسجيل	المحاضرات،	األحاديث،	وغيرما	من	المناسبات	التي	يكون	فيها	

مكبر	الصوت	بعيدًا	عن	موضع	التسجيل	الخاص	بك.

اضغط	على	زر	l/ MENU )القائمة(	أثناء	التسجيل	لتنشيط	نمط	الزوم.	 	1

D مالحظات
	  يمكن	كذلك	تنشيط	وظيفة	الزوم	في	القائمة	)انظر	الفصل	8 تخصيص اإلعدادات	في		

صفحة	17	لمعرفة	مزيد	من	المعلومات(. 	
	  يتم	تحسين	وظيفة	الزوم	للميكروفون	الداخلي	وميكروفون	الزوم	الخارجي	)الوارد	مع		

.)LFH0884  

APPEND )إحلاق( على شاشة العرض.    
اضغط	على	الزر	g مرة	أخرى	لبدء	التسجيل.	 	6

سيتم تعديل التسجيل احلالي. 	•  
اضغط	على	الزر	j / DEL	إليقاف	التسجيل. 	7

D مالحظات
	 يكون	نمط	التسجيل	الخاص	بالملف	األصلي	فعااًل	عند	تعديل	التسجيل.	
	 	. y	الموسيقى	مجلد	في	التسجيل	تعديل	يتوفر	ال

إضافة عالمات إدخال الفهرسة 4.4
يجوز	استخدام	عالمات	إدخال	الفهرسة	لتمييز	نقاط	معينة	في	التسجيل	كنقاط	مرجعية.

اضغط	على	الزر	INDEX / a )فهرسة(	أثناء	التسجيل	وإضافة	عالمة	إدخال	 	1
فهرسة.	يتم	عرض	رقم	الفهرسة	لمدة	ثانية	واحدة. 	

D مالحظات
	 تشير	أيقونة	t إلى	أن	التسجيل	يحتوي	على	عالمات	إدخال	فهرسة.	
	 يمكن	تعيين	عدد	عالمات	إدخال	فهرسة	يصل	إلى	32	عالمة	لكل	ملف.	
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اضغط	على	زر	INDEX / a )فهرسة(	عندما	يكون	المسجل	متوقفًا	لتحديد	المجلد	 	1
المرغوب. 	

اضغط	على	الزر	h ،	أو	b	لتحديد	الملف	المراد	تشغيله	)انظر	الفصل	5.1.1  	2
حدد امللف / موقع امللف في عالمة الفهرسة في	صفحة	12	لمعرفة	التفاصيل	   

الخاصة	بتحديد	ملف(. 	
 .k	زر	على	اضغط 	٣

سيتم إظهار وقت التشغيل على شاشة العرض، وإضاءة املصباح الدليلي  	•   
باللون األخضر.   

قم	بضبط	مستوى	الصوت	باستخدام	زري	+،و–. 	4
.j / DEL	الزر	على	اضغط	التشغيل،	إليقاف 	5

اضغط	على	الزر	k	مرة	أخرى	لمتابعة	التشغيل	من	الوضع	السابق. 	6

D مالحظات
	  تقوم	ميزة	التحرك	للخلف	األوتوماتيكية	بإعادة	عرض	آخر	3	ثواني	من	التسجيل	في	كل		

مرة	يتم	خاللها	معاودة	التشغيل.	 	
	  عند	توصيل	سماعات	الرأس	بمقبس	EAR )األذن(،	فسيتم	إيقاف	تشغيل	مكبر	صوت		

المسجل. 	

D مالحظات حول استخدام الكاشف الصوتي كمشغل موسيقى
	  يدعم	المسجل	ملفات	الموسيقى	بتنسيقات	.wma،	وmp3	التي	يمكن	نقلها	من	جهاز		

الكمبيوتر	إلى	مجلد	الموسيقى	الخاص	بالمسجل.	ال	يتم	دعم	الملفات	بالحماية	ضد	النسخ	 	 
)إدارة	الحقوق	الرقمية(.  

	  يدعم	الكاشف	الصوتي	مستويي	المجلد	ضمن	مجلد	الموسيقى.	بإمكان	كل	مجلد	استيعاب		
عدد	من	اإلدخاالت	يصل	إلى	99	إدخال	)ملفات	ومجلدات(. 	

	 	 INDEX / a	الزر	على	اضغط	المحدد.	الملف	المجلد/	لفتح	k	الزر	على	اضغط 
للعودة	إلى	المجلد	بمعدل	مستوى	واحد	أعلى. 	

	  اضغط	على	الزر	g	أثناء	تشغيل	الموسيقى	لالنتقال	إلى	نمط	المعادل		

التشغيل 5

)Normal > Classic > Jazz > Pop > Normal( )عادية	<	كالسيكية	<	جاز	<	   
البوب	<	عادية(. 	

وظائف التشغيل 5.1

حدد الملف / موقع الملف في عالمة الفهرسة 5.1.1
	  اضغط	على	الزر	b	مرة	واحدة	أثناء	إيقاف	المسجل	لتخطي	نهاية	الملف.	اضغط	على		

الزر	b	مرة	أخرى	لتخطي	بداية	الملف	التالي.	 	
	  اضغط	على	الزر	h	مرة	واحدة	أثناء	إيقاف	المسجل	لتخطي	بداية	الملف.	اضغط	على		

الزر	h	مرة	أخرى	لتخطي	نهاية	الملف	السابق. 	
	  إذا	كان	الملف	يحتوي	على	عالمات	فهرسة،	فسوف	يتخطي	المسجل	إلى	عالمة	الفهرسة		

. b	أو	،h	زر	على	الضغط	عند	التالية	أو	السابقة 	

تشغيل بطئ، سريع، عادي 5.1.2
اضغط	على	الزر	k	لمدة	ثانية	واحدة	أو	أطول	للتبديل	بين	التشغيل	العادي،	البطئ،	والسريع.	

البحث 5.1.3
اضغط	مع	االستمرار	على	الزر	h ،	أو	b	أثناء	التشغيل	من	أجل	الفحص	للخلف	أو	لألمام	

في	الملف	العالي	عند	سرعة	عالية.	حرر	الزر	لمتابعة	التشغيل	عند	السرعة	المحددة.
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اإلرجاع أو التقديم 5.1.4
اضغط	على	الزر	h أو	b	أثناء	التشغيل	من	أجل	اإلرجاع	إلى	بداية	الملف	الذي	يتم	تشغيله	
أو	تقديمه	إلى	الملف	التالي،	على	التوالي.	إذا	كان	الملف	يحتوي	على	عالمات	فهرسة،	فسوف	

يبدأ	التشغيل	عند	مذه	النقطة.

مزايا التشغيل 5.2
يمكنك	تعيين	الكاشف	الصوتي	لتشغيل	الملفات	بشكل	متكرر	أو	عشوائي.

تكرار التسلسل 5.2.1

لتكرار	أو	دوران	التسلسل	في	األغنية،	اضغط	على	الزر	INDEX / a	عند	نقطة	 	1
البدء	المختارة.	 	 

•	 q يومض على الشاشة.  
اضغط	على	زر	INDEX / a	مرة	أخرى	عند	نقطة	النهاية	المختارة.	 	2

يبدأ التسلسل املكرر. 	•  
اضغط	على	زر	j / DEL	إليقاف	التشغيل	أو	اضغط	على	زر	INDEX / a	للعودة	 	٣

إلى	التشغيل	العادي. 	

تكرار الملف أو المجلد / نمط التبديل 5.2.2

اضغط	مع	االستمرار	على	زر	INDEX / a	لمدة	1	ثانية	أو	فترة	أطول	أثناء	 	1
التشغيل	للتبديل	بين	أنماط	التشغيل	)	تكرار	الملف،	تكرار	المجلد،	التبديل	بين	المجلد	 	 

أو	التشغيل	العادي(. 	
األيقونة المعني

r o تشغيل	الملف	الواحد	بتكرار
s o تشغيل	كل	الملفات	ضمن	المجلد	بتكرار
s n تشغيل	كل	ملفات	الموسيقى	ضمن	المجلد	عشوائيًا

D مالحظة
.y	الموسيقى	مجلد	في	فقط	التبديل	نمط	يتوفر
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الحذف 6

اضغط	على	زر	INDEX / a	عندما	يكون	المسجل	متوقفًا	لتحديد	المجلد	المرغوب. 	1
اضغط	مع	االستمرار	على	الزر	j / DEL	لمدة	1	ثانية	أو	أطول.	تظهر	كلمة	 	2

DELETE )حذف(	يومض	على	الشاشة.  
اضغط	على	الزر	h أو	b	لتحديد	خيار	الحذف:  	٣

األيقونة المعني
r

حذف	ملف	فردي	

s حذف	كل	الملفات	في	المجلد
t حذف	كل	عالمات	الفهرسة	في	الملف

.k	زر	على	اضغط 	4
اضغط	على	الزر	h ،	أو	b	لتحديد	الملف،	أو	المجلد،	أو	الملف	الذي	يحتوي	 	5

على	عالمات	الفهرسة	المراد	حذفها. 	
اضغط	على	الزر	k	مرة	أخرى.	 	6

يتم عرض No )ال(. 	•  
اضغط	على	الزر	h أو	b	لتحديد	Yes )نعم(. 	7

اضغط	على	زر	k	للتأكيد. 	8

D مالحظة
تتم	إعادة	تخصيص	أرقام	الملف	المتعاقبة	أوتوماتيكيًا.



تايوتحملا	لودجنمط	الراديو	نراا طمن،	والا طمن	فقطن15

نمط	الراديو	)LFH0884،	وLFH0898	فقط( 7

للخروج	من	نمط	الراديو،	اضغط	مع	االستمرار	على	زر	l/ MENU )القائمة(  	5
لمدة	1	ثانية	أو	أطول. 	

D مالحظة
اضغط	على	الزر	j / DEL )حذف(	عندما	يوجد	المسجل	في	نمط	الراديو	للتبديل	بين	استقبال	

الستيريو	واالستقبال	األحادي.

تشغيل محطة الراديو مسبقة الضبط 7.3

اضغط	على	الزر	INDEX / a )فهرسة(	عندما	يوجد	المسجل	في	نمط	الراديو	 	1
للتبديل	بين	التردد	ونمط	اإلعداد	المسبق. 	

في	نمط	اإلعداد	المسبق،	اضغط	على	الزر	h أو	b	لالنتقال	إلى	محطة	راديو	 	2
أخرى	مسبقة	الضبط. 	

قم	بضبط	مستوىالصوت	باستخدام	زري	+،و–. 	٣
للخروج	من	نمط	الراديو،	اضغط	مع	االستمرار	على	زر	l/ MENU )القائمة(  	4

لمدة	1	ثانية	أو	أطول. 	

حذف محطة الراديو مسبقة الضبط 7.4

اضغط	على	الزر	INDEX / a )فهرسة(	عندما	يوجد	المسجل	في	نمط	الراديو	 	1
للتبديل	بين	التردد	ونمط	اإلعداد	المسبق. 	

في	نمط	اإلعداد	المسبق،	اضغط	على	الزر	h أو	b	لتحديد	محطة	الراديو	 	2
مسبقة	الضبط	المراد	حذفها. 	

اضغط	مع	االستمرار	على	الزر	j / DEL )حذف(	لمدة	1	ثانية	أو	أطول	لحذف	 	٣
محطة	الراديو	مسبقة	الضبط. 	

قم	بتوصيل	سماعات	الرأس.	تعمل	سماعات	الرأس	الواردة	كهوائي	راديو. 	1
اضغط	مع	االستمرار	على	زر	l/ MENU )القائمة(	لمدة	1	ثانية	أو	أطول	للدخول	 	2

إلى	نمط	الراديو. 	

 D مالحظة
	يمكن	تشغيل	وإيقاف	تشغيل	الراديو	في	القائمة	)انظر	فصل	8 تخصيص اإلعدادات في	صفحة 17 

لمزيد	من	المعلومات(.

الموالفة األوتوماتيكية لمحطات الراديو 7.1

اضغط	على	زر	l/ MENU )القائمة(	لفتح	القائمة. 	1
.R	لتحديد	–	أو	+	الزر	على	اضغط 	2

اضغط	على	الزر	k	للدخول	إلى	القائمة	الفرعية 	٣
اضغط	على	الزر	+	أو	–	لتحديد	AUTO )أوتوماتيكي(. 	4

اضغط	على	زر	k	للتأكيد.	يقوم	الراديو	أوتوماتيكيًا	بموالفة	محطات	الراديو	وحفظ	 	5
الترددات	على	المحطات	مسبقة	الضبط.	يقوم	الراديو	بتخزين	عدد	 2	محطة	من	 	 

محطات	الراديو	على	القيم	مسبقة	الضبط. 	

الموالفة اليدوية على محطة الراديو 7.2

.b	أو	، h	الزر	على	بسرعة	اضغط	للتردد،	الدقيق	بالتوليف	للقيام 	1
.b	أو h	على	االستمرار	مع	اضغط	تالية،	إشارة	أقوى	عن	للبحث 	2

اضغط	على	الزر	k	لحفظ	التردد	ضمن	اإلعداد	مسبق	الضبط. 	٣
قم	بضبط	مستوى	الصوت	باستخدام	زري	+،و–. 	4
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7.5 FM التسجيل من راديو

التوليف	اليدوي	لمحطة	الراديو	أو	تشغيل	محطة	الراديو	مسبقة	الضبط. 	1
اضغط	على	الزر	g	لبدء	التسجيل. 	2

إليقاف	التسجيل،	اضغط	على	الزر	j / DEL )حذف(. 	٣
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تخصيص	اإلعدادات 8

تتوفر	القائمة	عندما	يكون	المسجل	متوقفًا	وأثناء	استقبال	الراديو.	عناصر	القائمة	المتاحة	تختلف	
بحسب	إذا	كنت	في	مجلد	الصوت،	أو	مجلد	الموسيقى،	أو	نمط	الراديو	أم	ال.

اضغط	على	زر	l/ MENU )القائمة(	أثناء	توقف	المسجل. 	1
اضغط	على	الزر	+	أو	– –لتحديد	عنصر	القائمة. 	2

اضغط	على	الزر	k	للدخول	إلى	القائمة	الفرعية. 	٣
اضغط	على	الزر	+	أو	–	لتحديد	لتغيير	اإلعداد. 	4

اضغط	على	زر	k	لتأكيد	اختيارك. 	5
اضغط	على	الزر	l/ MENU )قائمة(	للخروج	من	شاشة	اإلعدادات	الحالية	بدون	 	6

حفظ	اإلعدادات	الخاصة	بك. 	

قائمة إعداد الوصف
نمط التسجيل PCM

SHQ
HQ

SP
LP

SLP

اختر	من	بين	أنماط	التسجيل	المتعددة،	من	تسجيل	الستيريو	
PCM	غير	المضغوط	للحصول	على	جودة	صوت	مماثلة	
لجودة	األقراص	المضغوطة	)LFH0884/0898(،	نمطا	
ستيريو	بما	في	ذلك	SHQ	وHQ،	أو	ثالثة	أنماط	فردية	بما	

في	ذلك	SP،	وLP،	وSLP	ألوقات	تسجيل	ممتدة.	انظر	الفصل	
11 البيانات الفنية في	صفحة 22	لمعرفة	التفاصيل	حول	أنماط	

التسجيل	المتاحة	وأوقات	التسجيل.

حساسية التسجيل

عالية
منخفضة

قم	بضبط	حساسية	التسجيل	لتفادي	تسجيل	ضجيج	الخلفية	
ولضبط	بيئة	التسجيل.

تنشيط الصوت

تشغيل
إيقاف

التسجيل	المنشط	بواسطة	الصوت	من	المزايا	المالئمة	للتسجيل	
دون	استخدام	اليدين.	عندما	يتم	تمكين	التسجيل	المنشط	بواسطة	
الصوت،	سيبدأ	التسجيل	عند	قيامك	ببدء	التحدث.	عندما	تتوقف	
عن	التحدث،	سيقوم	المسجل	أوتوماتيكيًا	بإيقاف	التسجيل	مؤقتًا	
بعد	ثالث	ثواني	من	الصمت،	وتتم	المعاودة	فقط	عند	البدء	في	

التحدث	مرة	أخرى.

 ClearVoice
)الصوت الواضح( 

تشغيل
إيقاف

ميزة	ClearVoice )الصوت	الواضح(	مي	ميزة	تهدف	
إلى	ضبط	الفقرات	الهادئة	بشكل	ديناميكي،	وبالتالي	تحسين	

وضوح	األصوات	األكثر	مدوًء.
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قائمة إعداد الوصف

المؤقت

إيقاف 
ميكروفون

FM

جدولة	التسجيل	األوتوماتيكي	للبدء	بواسطة	الميكروفون	)حدد	
 FM / LFH0884،	)حدد	الراديو	قناة	أو	الميكروفون(،

LFH0898	فقط(.	تحديد	وقت	البدء،	ومدة	التسجيل	
)30/60/120	دقيقة/	غير	محدودة(،	يمكن	تسجيل	المجلد	

وقناة	الراديو

تنبيه

إيقاف 
نغمة	عالية	

قصيرة
ملف

استخدم	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(	باعتباره	منبه	
متحرك.	اختر	نمط	التنبيه	)نغمة	عالية	قصيرة	أو	تشغيل	ملف( 

وحدد	وقت	البدء	والملف	المراد	تشغيله.

التقسيم 
األوتوماتيكي

إيقاف
30	دقيقة
60	دقيقة

تعمل	ميزة	التقسيم	األوتوماتيكي	على	التسجيل	أوتوماتيكيًا	
في	ملف	جديد	كل	30	أو	60	دقيقة.	مما	يتيح	إمكانية	البحث	
عن	وتعديل	وأرشفة	التسجيالت	الطويلة	كاالجتماعات	أو	

المحاضرات	على	نحو	سهل	للغاية.

تجزئة الملف

نعم
ال
تجزئة	الملف	الكبير	إلى	ملفين	منفصلين	بما	يتيح	سهولة	أرشفته	

أو	نقله	عبر	البريد	اإللكتروني،	أو	حتى	يمكن	حذف	جزء	
من	الملف.	لتجزئة	الملف،	قم	بالتشغيل	واإليقاف	عند	القسم	

 SPLIT	قائمة	افتح	ثم	عنده،	التجزئة	إجراء	في	ترغب	الذي
)تجزئة(.

مدخل الخط

تشغيل
إيقاف

استخدم	إعداد	ON )تشغيل(	عند	التسجيل	من	مصادر	صوتية	
خارجية	عبر	مقبس	مدخل	الخط	بالمسجل.

وظيفة الزوم

تشغيل
إيقاف

تنشيط	وظيفة	الزوم	من	أجل	التقاط	صوت	محدد	وواضح	من	
على	مسافة	بعيدة	والتخلص	من	ضجيج	الخلفية.

اإلضاءة الخلفية

تشغيل
إيقاف

سوف	تستمر	إضاءة	شاشة	العرض	لبضع	ثواني	عند	الضغط	
على	الزر.

قائمة إعداد الوصف

اإليقاف 
األوتوماتيكي

5 
15

يتم	إيقاف	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(	أوتوماتيكيًا	
بعد	5 

أو	15	دقيقة	من	السكون.

نغمة عالية قصيرة

تشغيل
إيقاف

يصدر	من	المسجل	تعليق	صوتي	حول	وظائف	تشغيل	الزر	
أو	األخطاء.

الساعة

ي	ي:ش	ش: 
س	س

12/24	ساعة
س	س:	د	د

في	حال	تعيين	كال	من	التاريخ	والوقت،	سيتم	تخزين	
المعلومات	عندما	يتم	تسجيل	الملف	أوتوماتيكيًا	مع	كل	ملف.

المعادل

إيقاف
بوب
جاز

كالسيكي

يعمل	مذا	اإلعداد	على	تحسين	تجربة	االستماع	عند	تشغيل	
الموسيقى	بواسطة	إعدادات	التردد	المخصصة.	حدد	اإلعداد	

المالئم	للموسيقى	الخاصة	بك.

تهيئة

نعم
ال
حذف	كل	الملفات	الموجودة	في	المسجل	بما	في	ذلك	محطات	
الراديو	المبرمجة.	قم	بنقل	أي	ملفات	مامة	إلى	جهاز	الكمبيوتر	

قبل	تهيئة	المسجل.

معلومات

عرض	إصدار	البرامج	الثابتة	وتاريخ	اإلصدار.

نمط التحرير

إلحاق
فوق

إيقاف	تشغيل

يمكنك	تعديل	الملف	المسجل	مسبقا	عن	طريق	التسجيل	فوق	
جزء	من	التسجيل	أو	إلحاق	التسجيل	في	نهاية	الملف.	قم	بتعيين	
نمط	التعديل	المرغوب	)الكتابة	فوق	]OVER=[،	أو	إلحاق	

]APPEND=[(	قبل	تعديل	التسجيل.	انظر	الفصل	4.3 تعديل 
امللف املسجل مسبقاً على	صفحة 10	للحصول	على	مزيد	

من	المعلومات.
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قائمة إعداد الوصف

راديو
FM تشغيل

إيقاف
تشغيل	وإيقاف	تشغيل	الراديو.

التوليف 
األوتوماتيكي

نعم
ال
التوليف	األوتوماتيكي	لمحطة	الراديو	وتخزين	عدد	يصل	إلى	

20	محطة	على	القيم	مسبقة	الضبط.
خرج EP

SP
 )SP(	الصوت	ومكبر	،)EP(	األذن	سماعة	خرج	بين	التبديل

في	نمط	الراديو.	
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تحديث	البرامج	الثابتة 9

يتم	التحكم	في	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(	بواسطة	برنامج	داخلي	يطلق	عليه	اسم	
البرنامج	الثابت.	كجزء	من	الصيانة	المتواصلة	للمنتج،	يتم	تنقيح	البرنامج	الثابت	وتصحيح	

األخطاء.

 من	المحتمل	أن	يتم	إطالق	إصدار	أحدث	)تحديث(	للبرنامج	الثابت	لكونك	قد	اشتريت
 Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(.	في	مذه	الحالة،	يمكنك	تحديث	المسجل	الخاص	بك	بسهولة	

للحصول	على	أحدث	إصدار.

قم	بتوصيل	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(	بجهاز	الكمبيوتر	باستخدام	كابل	 	1
USB	الوارد.	  

قم	بتنزيل	تحديث	البرنامج	الثابت	للكاشف	الصوتي	من	الموقع	 	2
www.philips.com	على	جهاز	الكمبيوتر	لديك.  

قم	بنسخ	ملف	البرنامج	الثابت	الجديد	إلى	دليل	الجذر	الخاص	بالكاشف	الصوتي. 	٣
فصل	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(	من	جهاز	الكمبيوتر	لتحديث	البرنامج	 	4

الثابت	أوتوماتيكيًا. 	

D مالحظة
	  الرجاء	االنتباه	إلى	أنه	يجب	تحديد	موقع	ملف	البرنامج	الثابت	في	الدليل	الجذر	بما	يتيح		

التحديث	األوتوماتيكي. 	
	  سيتم	حذف	ملف	البرنامج	الثابت	أوتوماتيكيًا	بعد	تنفيذ	التحديث.	سيتم	بعد	ذلك،	إيقاف		

تشغيل	Voice Tracer )الكاشف	الصوتي(. 	
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استكشاف	األخطاء	وإصالحها 10

يتعذر تشغيل المسجل
	  قد	تكون	طاقة	البطاريات	فارغة،	أو	غير	مدخلة	بطريقة	صحيحة.	قم	باستبدال	البطاريات		

ببطاريات	أخرى	جديدة،	والتأكد	من	إدخالها	بطريقة	صحيحة. 	

المسجل ال يقوم بتسجيل أي شيء
	  قد	يكون	المسجل	في	نمط	HOLD )تعليق(.	ازلق	مفتاح	HOLD )تعليق(	إلى	وضع		

Off )إيقاف(.  
	  قد	يكون	قد	تم	الوصول	إلى	أقصى	عدد	من	التسجيالت	أو	أن	سعة	التسجيل	ممتلئة.	قم		

بحذف	بعض	التسجيالت	أو	نقلها	إلى	جهاز	خارجي. 	

ال يمكني سماع أي شيء من مكبر الصوت
	 قد	يكون	منالك	انسداد	في	سماعات	الرأس.	قم	بإزالة	سماعات	الرأس.	
	 مستوى	الصوت	عند	اإلعداد	األكثر	انخفاضًا.	قم	بضبط	مستوى	الصوت.	

ال يمكن للمسجل تشغيل التسجيالت
	  قد	يكون	المسجل	في	نمط	HOLD )تعليق(.	ازلق	مفتاح	HOLD )تعليق(	إلى	وضع		

Off )إيقاف(.  
	  قد	تكون	طاقة	البطاريات	فارغة،	أو	غير	مدخلة	بطريقة	صحيحة.	قم	باستبدال	البطاريات		

ببطاريات	أخرى	جديدة،	والتأكد	من	إدخالها	بطريقة	صحيحة. 	
	 لم	يتم	تسجيل	أي	شيء	بعد.	تحقق	من	عدد	التسجيالت.	

ال يمكن إيقاف المسجل الخاص بي، أو إيقافه مؤقتًا أو التسجيل
	  قد	يكون	المسجل	في	نمط	HOLD )تعليق(.	ازلق	مفتاح	HOLD )تعليق(	إلى	وضع		

Off )إيقاف(.  

ال يمكني سماع أي شيء عبر سماعات الرأس
	  احتمال	أن	يكون	قد	تم	توصيل	سماعات	الرأس	بطريقة	غير	صحيحة.	قم	بتوصيل		

سماعات	الرأس	بطريقة	صحيحة. 	
	 مستوى	الصوت	عند	اإلعداد	األكثر	انخفاضًا.	قم	بضبط	مستوى	الصوت.	
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البيانات	الفنية 11

USB: منفذ	USB	صغير	2.0	عالي	السرعة	 
	 الميكروفون: 3.5	ملم			الممانعة	الصوتية	2.2	ك	أوم	
	 سماعات رأس: 3.5	ملم			الممانعة	الصوتية	16	أوم	أو	أكثر	
	 العرض: LCD/	قطعة			حجم	الشاشة	القطري: 39	ملم / 1.5	بوصة.	
	 الميكروفون:	مدمج:	ستيريو		خارجي:	ستيريو	
	 سعة الذاكرة المدمجة: 8	جيجابايت	
	 	 NAND	فالش	نوع الذاكرة المدمجة:
	 	 )PCM )LFH0884/LFH0898	و	)MPEG1 layer 3 )MP3 :تنسيقات التسجيل
	 	/PCM )WAV/stereo(، SHQ )MP3/stereo(، HQ )MP3 :أنماط التسجيل 

)stereo(، SP )MP3/mono(, LP )MP3/mono(، SLP )MP3/mono  
	  معدل البت: 1411	كيلو	بايت	في	الثانية	)نمط	192	PCM(،	كيلو	بايت	في	الثانية	)نمط		

 SP(،	32	الثانية)نمط	في	بايت	كيلو	HQ(،	48	)نمط	الثانية	في	بايت	كيلو	SHQ(،	64   
)SLP	)نمط	الثانية	في	بايت	كيلو	LP (،	8	)نمط	الثانية	في	بايت	كيلو 	

	  وقت التسجيل: 2250	ساعة	)نمط	572	SLP(،	ساعة	)نمط	381	LP(،	ساعة	)نمط		
)PCM	)نمط	ساعة	SHQ(،	13	)نمط	ساعة	HQ(،	95	)نمط	ساعة	SP(،	286  

	 	)HQ	)نمط	مرتز	كيلو	PCM/SHQ(،	22	مرتز)نمط	كيلو	معدل التقاط العينات: 44.1 
)SP/LP/SLP	)نمط	مرتز	كيلو	16	، 	

	  تشغيل الموسيقى: تنسيق	الضغط:	معدل	بت	.mp3، wma • MP3: 8 – 320	كيلو		
بايت	في	الثانية		معدالت	بت	WMA : 8 – 320	كيلو	بايت	في	الثانية		ال	يتم	دعم	 	 

 DRM  
	 				FM	ستيريو	المؤالف:	نطاقات	:)LFH0884/LFH0898( مؤالف/ استقبال 

نطاق	التردد: 87.5 – 108	ميغامرتز		عدد	القنوات	مسبقة	الضبط: 20			التوليف	الرقمي	 	 
األوتوماتيكي 	

	 مكبر صوت:	مكبر	صوت	ديناميكي	دائري	مدمج	30	ملم			طاقة	الخرج: 110	ميجاوات		
	  ظروف التشغيل: درجة	الحرارة: °5 – °45	مئوية/ °41 – °113	فهرنهايتية			الرطوبة: 	

% 90 – % 10  

	  نوع البطارية: 2	بطاريات	فيليبس	قلوية	بحجم	AAA )نوع	LR03	أو	R03(،	أو		
LFH9154	للشحن	قابلة	فيليبس	بطاريات 	

	 عمر البطارية )نمط SLP(: 50	ساعة	
	  أبعاد المنتج )العرض × الطول × االرتفاع(: 40 × 18.4 × 108	ملم / 1.6 × 0.7 × 4.3 	

بوصة. 	
	 الوزن: 80	ج / 2.8	أونصة	بما	في	ذلك	البطاريات	
	  متطلبات النظام: Windows 7 / Vista / XP / 2000, Mac OS X, Linux			منفذ		

USB	حر  
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