
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRISPen Air 7 

 السريع المستخدم دليل

(Windows & Mac OS X) 

 

 



 

 

 .IRISPen AirTM 7يساعدك دليل المستخدم السريع هذا على بدء تشغيل 
 .تخضع كافة المعلومات للتغيير بدون إشعار مسبق. الرجاء قراءة هذا الدليل قبل تشغيل هذا الماسح الضوئي والبرنامج الخاص به

  

 جدول المحتويات

 . مقدمة1
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 . المسح الضوئي4

 . التنشيط5

 . التكوين6

 . استكشاف األخطاء وإصالحها7

 المواصفات. 8

 التوافق. 9

 مقدمة. 1

IRISPen AirTM 7 ا إلى أي تطبيق متوافق مع هو قلم ماسح ضوئي السلك ي ذكي يتيح لك مسح أسطر النصوص ضوئي ًّ
ا مسح أسطر الجداول والصور الصغيرة مثل الشعارات، والتوقيعات، والصيغ  IRISPenTMوباستخدام . النصوص يمكنك أيضًّ
 .الرياضية

 130*بالتعرف على  IRISPen AirTM 7( التعرف الضوئي على األحرف) OCRتقوم تقنية  I.R.I.S.من  OCRبفضل تقنية 

ا وقراءته بصوت . CMC7وأشرطة الرموز وخطوط * لغة ا جعل التطبيق يقوم بترجمة النص  الذي يتم مسحه تلقائي ًّ يمكنك أيضًّ
 .مرتفع

 ، وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامWindowsمع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام  IRISPen AirTM 7يتوافق 
Mac OS X وأجهزة ،iOS وAndroid . يمكن توصيله بالكمبيوتر الخاص بك عبر(Bluetooth 4.0 ) أو كابلUSB . 

 .فأنت تقوم بمسح سطٍر واحٍد في كل مرة IRISPen AirTM 7الحظ أنه عند استخدام 

 ثالتحدي، والذي سيتمكن العمالء من تنزيله عبر ميزة IRISPen AirTM 7لغة في اإلصدار األخير من  130*سيتم دعم 
في التطبيق الحالي



 

 

 التثبيت. 2

 : هام
 .تأكد من حصولك على حقوق اإلدارة الالزمة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك للقيام بالتثبيت

 .قبل أن تقوم بتثبيت البرنامج IRISPenTMتأكد من فصل 

 .I.R.I.S.من موقع ويب  IRISPenTMيمكن تنزيل تطبيق 

 .www.irislink.com/softwaredownloadل إلى افتح مستعرض اإلنترنت الخاص بك وانتق .1

 .IRISPenTMقم بالتمرير ألسفل حتى  .2

 .الخاص بك نظام التشغيلحدد  .3

 .لبدء تنزيل البرنامجتنزيل انقر فوق  .4

 Windowsمع نظام  IRISPenTM (.exeانتقل إلى الموقع الذي قمت فيه بتنزيل البرنامج، وقم بتشغيل ملف تثبيت  .5
 (.Mac OSمع نظام  mpkg.و

 .اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة .6

ا من الوقت: مالحظة  .قد يستغرق التثبيت بعضًّ

 .الستكمال التثبيت إنهاءانقر فوق  .7

www.irislink.com/softwaredownload


 

 

IRISPenTMبدء استخدام . 3
 

 :قبل البدء

المزود وتشغيل الكمبيوتر، أو  USBوصيله بأي كمبيوتر باستخدام كابل للقيام بذلك، قم بت. ساعات 5لمدة  IRISPenTMقم بشحن 
ا، . يومض مؤشر البطارية األخضر أثناء شحن البطارية. بمأخذ طاقة IRISPenTMبتوصيل  وعندما يظل مؤشر البطارية مضيئًّ

 .فهذا يعني أن البطارية مشحونة بالكامل

عندما توشك البطارية على النفاد، يبدأ مؤشر البطارية في الوميض . اساعات تقريبًّ  4عمر البطارية المستخدم هو  :مالحظة
ا داخل تطبيق . ساعة 2.5تستغرق عملية إعادة الشحن حوالي . بسرعة الحظ أنه تتم اإلشارة إلى حالة البطارية أيضًّ

IRISPenTM. 



 

 

 IRISPenTMوتوصيل  IRISPenTMبدء تطبيق : 1الخطوة 

ا فوق اختص ا مزدوجًّ  .على سطح المكتب IRISPenTMار انقر نقرًّ

 

 IRISPen AirTM 7يمكن توصيل. ألول مرة ولم تقم بتوصيل القلم بعد، فستتم مطالبتك بالقيام بذلك IRISPenTMعندما تقوم ببدء 
 .Bluetoothأو عبر  USBكابل عبر : بطريقتين

 USBعبر كابل 

  قم بتوصيلIRISPenTM  بمنفذUSB  ا عند قيامك بهذا(. 2.0)خالي عند . للمرة األولى، يتم تثبيت برنامج التشغيل تلقائيًّ
 .اكتمال عملية التثبيت، تظهر رسالة في بالون في الزاوية السفلية من سطح المكتب

 

  ثواٍن لتشغيل القلم 3اضغط على سن المسح لمدة. 

 

  عندما تقوم بتوصيلIRISPenTM  ألول مرة، تبدأ جولةIRISPenTM ا  .تلقائيًّ

 Bluetoothعبر 

  على كمبيوتر يعمل بنظامWindows : أدخل الدونجل المزود في منفذUSB  (.2.0)خالي 

  في نظامMac OS الحظ أن . الدونجل ال يكون متوافقًّاIRISPen AirTM 7  يدعمBluetooth 4.0 واألحدث. 
 .Bluetoothمتوافق مع اإلصدارات األقدم من  غيرهذا 

  شغيل القلمثواٍن لت 3اضغط على سن المسح لمدة. 

  يومض مؤشرBluetooth األزرق أثناء مزامنة القلم مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 

 : مالحظات
 . عملية المزامنة ال تحتاج إلى كلمة مرور

ا من الوقت الستكمالها  .قد تستغرق عملية المزامنة بعضًّ

  عندما يتم إنشاء اتصالBluetooth ا  .يظل المؤشر األزرق مضيئًّ

انظر . متصال لكنك ال تراه على جهازك، فتأكد من اتصاله بجهاز آخر قريب منه IRISPenTMا كان إذ: مالحظة
 .إذا لزم األمر استكشاف األخطاء وإصالحهاقسم 

  عندما تقوم بتوصيلIRISPenTM  ألول مرة، تبدأ جولةIRISPenTM ا .تلقائيًّ



 

 

 IRISPenTMمتابعة جولة : 2الخطوة 

 .بعد كل خطوة التاليقم بتنفيذ الخطوات المختلفة، وانقر فوق 

  البرنامج التعليميشاهد. 

ا في وقت الحق، انتقل إلى : مالحظة القيام <  التعليمات والدعم<  اإلعداداتلمشاهدة البرنامج التعليمي مجددًّ
 .بجولة

  ة اإلدخاللغ، ولغة الواجهة، واليد المستخدمة للمسححدد. 

 .التكوينلتغيير اإلعدادات بعد ذلك، انظر موضوع : مالحظة

  قم بالتدريب على المسح الضوئي وتجربة الخيارات المختلفة للمسح، مثل المسح الضوئي إلى معالجWord  ومسح النص
 .وترجمته ومسح النص وقراءته بصوت مرتفع

 

 تماالنتهاء من جولتك، انقر فوق  عند. 

  الخيارات الثالثة الرئيسية للمسح الضوئي، وتظهر البدء السريعيتم اآلن عرض شاشة. 
 .لمزيد من المعلومات المسح الضوئيانظر 

 

ا دقيقة، فإنه يتوقف عن 12غير نشط لمدة  IRISPenTMعندما يكون  :مالحظة  .التشغيل تلقائيًّ



 

 

 المسح الضوئي. 4

 .IRISPenTMنشرح في هذا القسم إمكانيات المسح الضوئي المختلفة بجهاز 

 .على شاشة التطبيق غير متصلوإذا لم تقم بذلك، تظهر الرسالة . وتوصيله بشكل صحيح IRISPenTMقبل البدء، تأكد من تشغيل 

 تلميحات مهمة للمسح

 :ة باالعتبار لتحسين جودة المسح الضوئيالتالي تلميحات المسحضع 

 درجة أو أقل 45تقم بالمسح بزاوية  ال. احمل القلم بوضع قائم لمسح النص. 

 تأكد من مالمسة األطراف الحادة لسن الماسح الضوئي للصفحة أثناء المسح. 

 ا. قم بمسح سطر واحد في كل مرة  .تأكد من وجود السطر في منتصف سني الماسح الضوئي تقريبًّ

 

 قم بتحريك . تجنب القيام بالمسح ببطء شديدIRISPenTM برفق بحركة سلسلة. 

 وإال فقد يؤدي المسح إلى ظهور حركات متقطعة وغير مستوية. تجنب الضغط المفرط. 

 طرق المسح الضوئي

 .وإلى التطبيقات األخرى مباشرة IRISPenTMمن داخل تطبيق : توجد طريقتان للمسح الضوئي

 .حدد الخيار الذي تريد. البدء السريعيتم عرض خيارات  IRISPenTMبدء تطبيق عندما تقوم ب

 

 .TMPePSIRIداخل تطبيق وهذا يعني أنك تقوم بالمسح . الحظ أنه تم تحديد رمز القلم. TMIRISPenيتم عرض واجهة 

 

. بعد ذلك، افتح التطبيق الذي تريد أن تقوم بالمسح إليه وانقر بالماوس بداخله. بيق آخر، انقر فوق رمز الورقةللمسح مباشرة إلى تط
 .الصور الخاصة بك في موضع المؤشر عندما تقوم بالمسح/سيتم إدراج النص



 

 

 .السهم لليسارعن طريق النقر فوق  IRISPenTMعند القيام بالمسح إلى تطبيق آخر، يمكنك تصغير واجهة : تلميح

 

تبدو الواجهة بالشكل التالي على الجانب األيسر من 
 :.الشاشة

  

 إعدادات المسح

 .للوصول إليها  اإلعداداتانقر فوق الرمز . ثمة عدد من إعدادات المسح متاحة

 نوع المسح

ا IRISPenTMبإمكان . نوع المسححدد   :أن يقوم بمسح األنواع التالية ضوئيًّ

 نص 

بشكل افتراضي بإضافة مسافة بعد كل عملية مسح  IRISPenTMإلى أحد التطبيقات، يقوم  نصبمسح عند القيام 
لبدء عملية مسح على . وإضافة عمليات المسح الجديدة على نفس السطر في التطبيق الخاص بك حتى يمتلئ السطر

ر مجدداًّ باستخدام وفي نهاية السطر، انق. فوق سطٍر في النص IRISPenTMسطر جديد، قم بنقر وتحريك 
IRISPenTM .التكوينلتعديل اإلعدادات االفتراضية، انظر موضوع . ينتقل المؤشر اآلن إلى السطر الذي يليه. 

 كلمة مفردة 

ا، قم بوضع الماسح الضوئي بشكل جيد أمام كل كلمة وابدأ في ال ا قم عند مسح كلمات مفردة ضوئيًّ مسح، وأيضًّ
 .بإنهاء المسح الضوئي بشكل جيد بعد كل كلمة

 صورة 

 .عند مسح الشعارات أو التوقيعات أو الصيغ الحسابية ضوئي ًّا على سبيل المثال صورةتظهر فائدة الخيار 

 أرقام 

 .أرقامإذا كانت مستنداتك تحتوي على أرقام فقط، ُينصح بتنشيط الخيار 

 جدول 

افتح تطبيق جدول بيانات وانقر بالماوس : عند مسح نص إلى تطبيقات جداول البيانات لجدوتظهر فائدة الخيار 
يتم إدخال المحتوى في الخاليا المختلفة في . وتحريكه فوق سطر في جدول IRISPenTMقم بالنقر فوق . بداخله
 .التطبيق

 

 

 

 شريط رموز 

 .Windowsفقط في إصدار نظام  شريط الرموزيتوفر خيار 

ا، قم بنقر وتحريك لمسح شري ا أو بزاوية مائلة IRISPenTMط رموز ضوئيًّ  .فوق شريط الرموز إما أفقيِّ

 

 اللغة

ا اللغةحدد   .لغة* 130على  IRISPen AirTM 7يتعرف . المستخدمة في المستندات التي تقوم بمسحها ضوئيًّ

ا النص العمودي المكتوب بالصينية المبسطة والتقليدية IRISPenTMيدعم  يتم تمييز اللغة المكتوبة بشكل . واليابانية والكورية أيضًّ
 ".V"عمودي بالحرف 



 

 

ا مسح ما ُيعرف بخطوط التعرف على الحروف بالحبر الممغنط IRISPenTMعند استخدام  التي يمكن ( MICR)، يمكنك أيضًّ
 .من قائمة اللغات CMC7للقيام بذلك، حدد . رؤيتها أسفل الشيكات

، والذي سيتمكن العمالء من تنزيله عبر ميزة التحديث IRISPen AirTM 7إلصدار األخير من لغة في ا 130*سيتم دعم 
 .في التطبيق الحالي

 ترجمة إلى

ا، حدد الخيار   .وحدد اللغة التي يجب ترجمة النص إليها ترجمة إلىلترجمة النص الممسوح ضوئيًّ

 .تأكد أن جهاز الكمبيوتر لديك متصال باإلنترنت الستخدام هذه الميزة: مالحظة

ا وال يظهر النص األصلي: مالحظة  عند المسح داخل تطبيق . عند المسح إلى تطبيق آخر، يتم ترجمة النص فورًّ
IRISPenTM سترى كل من النص األصلي والمترجم. 

 قراءة بصوت مرتفع

 .قراءة بصوت مرتفعحدد  لقراءة النص بصوت مرتفع بعد المسح،

 .التكوينستتم قراءة النص بالصوت الذي حددته في إعدادات 

 .تأكد أن جهاز الكمبيوتر لديك متصال باإلنترنت الستخدام هذه الميزة: مالحظة

 السلكي

ا بشكل افتراضي  .يكون هذا الخيار نشطًّ

على أجهزة متعددة، فيمكنك تعيين الخيار السلكي على معطل على األجهزة التي لن تقوم  IRISPenTM إذا تم تثبيت تطبيق
ا، لمنع   .من االتصال بالجهاز غير الصحيح IRISPenTMباستخدامها حاليًّ

 IRISPenTMإغالق تطبيق 

 .IRISPenTMإغالق وحدد  اإلعداداتإلغالق التطبيق، انقر فوق رمز 

 IRISPenTMإيقاف تشغيل 

 .، انقر بسرعة على سنون المسح ثالث مرات في مقابل أي سطحIRISPenTMإليقاف تشغيل 

ا 12غير نشط لمدة  IRISPenTMعندما يكون  :مالحظة .دقيقة، فإنه يتوقف عن التشغيل تلقائيًّ



 

 

IRISPenالمسح داخل تطبيق  4.1
TM

 

ا من المعلومات حول كيفية المسح داخل ت  .IRISPenTMطبيق نقدم في هذا الفصل مزيدًّ

على شاشة  غير متصلوإذا لم تقم بذلك، تظهر الرسالة . وتوصيله على النحو الصحيح IRISPenTMقبل أن تبدأ، تأكد من تشغيل 
 .التطبيق

 انقر فوق رمز القلم. 

  انقر فوقIRISPenTM وتحريكه فوق سطٍر في نص. 
 .يتم إدخال النص الذي تم التعرف عليه في حقل النص

 

 خطوة السابقة لمسح األسطر اإلضافيةكرر ال . 
 .الحظ أن كل سطر في النص يساوي عملية مسح واحدة

 ُيشار إلى عدد المستندات الممسوحة على الجانب األيسر من . الستعراض المستندات الممسوحة، انقر فوق أزرار األسهم
 .األسهم

 طر الخاص بكثم قم بمسح الس. إلضافة مستند ممسوح إضافي، انقر فوق الزر زائد. 

  لحذف المستندات الممسوحة واحدة تلو األخرى، انقر فوق الزرx . أو اضغطCtrl  مع النقر لحذف جميع المستندات
 .الممسوحة

 أو اضغط . لصق -لنسخ ولصق المستند الحالي الذي تم مسحه إلى تطبيق آخر، فانقر فوق الرمز نسخCtrl  مع النقر
 .حةلصق جميع المستندات الممسو-لنسخ

 .تأكد من أنك فتحت التطبيق الذي يدعم المحتوى الخاص بك: مالحظة

  قراءة بصوت مرتفعلتجعل النص ُيقرأ بصوت مرتفع، حدد اللغة الصحيحة وانقر فوق. 

 .تأكد أن جهاز الكمبيوتر لديك متصال باإلنترنت الستخدام هذه الميزة: مالحظة

  يتم ترجمة النص بشكل . في الذي يظهر حدد لغة الترجمة الصحيحةفي الحقل اإلضا. ترجمةلترجمة النص، انقر فوق
 .تلقائي

 .تأكد أن جهاز الكمبيوتر لديك متصال باإلنترنت الستخدام هذه الميزة: مالحظة

 



 

 

 التنشيط. 5

 .يوم فقط 30يمكن استخدام اإلصدارات التي لم يتم تنشيطها لمدة . لكي يمكن استخدامه IRISPenTMيجب تنشيط تطبيق 

 التنشيط عبر اإلنترنت

 . اإلعداداتانقر فوق الرمز  .1

 .اإلعداداتانقر فوق  .2

 .التنشيطانقر فوق عالمة التبويب  .3

 .رمز التنشيطقم بإدخال  .4

يتكون الرمز من . يمكن العثور على رمز التنشيط داخل صندوق المنتج أو تم إرسالها لك عبر البريد اإللكتروني
ا 18  .رقمًّ

 .تنشيطلشخصية وانقر فوق قم بإدخال بياناتك ا .5
 .الحظ أنه يلزم توفر اتصال باإلنترنت الستكمال التنشيط

 .تمعندما تنتهي، انقر فوق  .6

 التكوين. 6

 :للوصول إلى إعدادات التكوين

  اإلعداداتانقر فوق الرمز . 

  اإلعداداتانقر فوق. 

 عالمة التبويب المسح الضوئي

 اليد المستخدمة للمسح

  سح األسطر من اليسار إلى اليمينلم اليد اليمنىحدد. 

  لمسح األسطر من اليمين إلى اليسار اليد اليسرىحدد. 

 قراءة بصوت مرتفع

 قم بتحريك شريط التمرير لضبط سرعة النطق. 

 حدد أي األصوات تريد أن ُينطق به النص. 

 الكتابة في برنامج خارجي

 .تحدد اإلعدادات كيف سيتم فصل األسطر التي تقوم بمسحها

 حدد ما يجب أن يقوم به : راج بعد المسحإدIRISPenTM بعد أن تقوم بمسح سطر. 

 حدد ما يجب أن يقوم به : إدراج عند النقر بالجهازIRISPenTM عندما تقوم بالنقر فوق القلم بعد قيامك بمسح سطر. 

 حدد ما يجب أن يقوم به : إدراج بين الخالياIRISPenTM عند مسح الجداول في الوضع جدول.



 

 

 الماسح الضوئي

 .إذا كنت تريد توصيل قلم ماسح ضوئي آخر تغييرانقر فوق 

 عالمة التبويب البرنامج

 الواجهة

  يتوفرIRISPenTM  حدد اللغة المطلوبة من القائمة. لغة واجهة 20بـ. 
 يمكن . كمن شاشة الكمبيوتر لدي األيسريتم عرض التطبيق بشكل افتراضي على الجانب : جانب عنصر واجهة المستخدم

ا على الجانب   . األيمنعرضه أيضًّ
  لبدءIRISPenTM  ا عندما تقوم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بك، حافظ على الخيار عند  IRISPen AirTM 7بدء تلقائيًّ

ابدء التشغيل   .محددًّ
  عندما تقوم بتوصيلIRISPenTMقم بإلغاء إللغاء تنشيط هذه الخيارات. ، يتم عرض خيارات البدء السريع بشكل تلقائي ،

 .إظهار خيارات البدء السريع عند توصيل الجهاز تحديد مربع التحديد

 التحديثات

  لمساعدتنا على تحسين تطبيقIRISPenTMا السماح بإرسال إحصائيات االستخدام : ، اجعل هذا الخيار محدد دائمًّ
 . المجهول والمساعدة على تعزيز المنتج الخاص بك

  يقومIRISPenTM ا عند توفر تحديثات جديدةبالتحديث تل في حالة أن كنت تريد تفادي التحديثات التلقائية، قم بإلغاء . قائيًّ
اتحديد الخيار   .تثبيت التحديثات تلقائيًّ

 استكشاف األخطاء وإصالحها. 7

 :IRISPen AirTM 7إذا واجهت مشكالت عند استخدام 

 انقر رمز عالمة االستفهام لعرض تلميحات األدوات. 

 

 في الواجهة التعليمات والدعماجعة قسم قم بمر: 

  اإلعداداتانقر فوق الرمز . 

  اإلعداداتانقر فوق. 

  التعليمات والدعمانقر فوق عالمة التبويب. 

 

  في TMIRISPen Air 7للحصول على قائمة باألجهزة المتوافقة، انقر فوق الروابط لالنتقال إلى قسم : تلميح
.P.e.P.S التوافقوالتمرير ألسفل إلى  موقع الدعم الفني على الويب. 

http://www.irislink.com/c2-1304-225/IRISPen-Air-7---Support.aspx
http://www.irislink.com/c2-1323-225/I-R-I-S----Support---Technical-Support.aspx
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 مواصفات المنتج

  CMOS   لضوئيعدسة الماسح ا

طول  xارتفاع )حجم الماسح الضوئي 
x عمق ) 

3,5x  15 x2,5   سم(1.37x  .51x 50.98  ) 

 جرام  28 وزن الماسح الضوئي 

 مم  8 الحد األقصى لحجم المسح 

 بت  1 عمق الرمادي 

  300 دقة نقطة لكل بوصة 

 ثواني 3 سرعة المسح الضوئي 

USB  2.0  

 Bluetoothمواصفات 

 القياسي 
 Bluetooth Low Energy Coreيتوافق مع مواصفات 

4.0  

 نطاق التردد 

ميجا  2480 –ميجا هرتز  2402مستخدم في التشغيل 
 هرتز 

ميجا  2483.5 –ميجا هرتز  2400الحزمة المستخدمة 
 هرتز 

 ميجا هرتز  2قناة، كل منها عرض  40 عدد القنوات 

 الثانية  ميجا بت في 1 معدل نقل البيانات

 ميجا وات بحد أقصى  0.35 ( EIRP)طاقة اإلرسال 

 مواصفات البطارية

 ( LiPo)بوليمر ليثيوم خلوية مفردة  النوع 

  GSP051050 الطراز

 ساعة /مللي أمبير 200 السعة المقدرة 

 فولت 3.7 الفولتية المقدرة 



 

 

 فولت  4.2 الحد األقصى للفولتية 

 مللي أمبير  200   يغالحد األقصى لتيار التفر

 x طول x ارتفاع)أبعاد البطارية 
 (عمق

5.0x  x 10  50 مم 

 جرام بحد أقصى  6 الوزن 
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 WEEEو RoHSافق تو

الخاصة بتوجيه البرلمان والمجلس األوروبي حول تقييد استخدام مواد خطيرة معينة في  RoHSيتوافق هذا المنتج مع قوانين 
( WEEE)ومع توجيه مخلفات األجهزة الكهربائية واإللكترونية ( EC/2002/95)األجهزة الكهربائية واإللكترونية 

(2002/96/EC.) 

 ت الفيدرالية حول تداخل الترددات الالسلكيةبيان لجنة االتصاال

ج من قوانين لجنة االتصاالت  15تم اختبار هذا الجهاز والتأكد من توافقه مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة ب، بموجب الجزء 
ُيصدر هذا الجهاز . نيةتم تصميم تلك الحدود لتوفير حماية مناسبة من التداخل الضار عند التركيب في المناطق السك. الفيدرالية

ويستخدم وقد يتسبب في انبعاث طاقة تردد السلكي وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًّا لإلرشادات فقد يتسبب في تداخل ضار مع 
إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل . لكن، ال يوجد ضمان على عدم حدوث تداخل عند التثبيت بشكل محدد. االتصاالت الالسلكية

مع استقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده من خالل إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيتم تشجيع المستخدم على محاولة  ضار
 :تصحيح هذا التداخل بإتباع إجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية

 إعادة توجيه أو تغيير موقع هوائي االستقبال. 

 جهاز وجهاز االستقبالزيادة المسافة الفاصلة بين ال. 

 توصيل الجهاز بمأخذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز االستقبال. 

 التلفاز للحصول على المساعدة/قم باستشارة الموزع أو فني متخصص في أجهزة الراديو. 

للحفاظ على . انين لجنة االتصاالت الفيدراليةتم التأكد من توافق هذا الجهاز مع حدود أجهزة الكمبيوتر من الفئة ب، بموجب قو
من المحتمل أن يؤدي التشغيل مع . التوافق مع قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية، يجب استخدام كابالت معزولة مع هذا الجهاز

المستخدم إلى أن أية تم تنبيه . أجهزة غير معتمدة أو كابالت غير معزولة إلى حدوث تداخل مع استقبال أجهزة الراديو والتلفاز
. تغييرات وتعديالت يتم إجراؤها على الجهاز بدون موافقة جهة التصنيع قد تؤدي إلى إبطال قدرة المستخدم على تشغيل الجهاز

ال يجب أن يتسبب ( 1: )يخضع التشغيل للشرطين التاليين. ج من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية 15يتوافق هذا المنتج مع الجزء 
ويجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل، بما في ذلك أي تداخل من شأنه التسبب في التشغيل غير ( 2)ا الجهاز في تداخل ضار، هذ

 .المرغوب
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