
Granit™ XP 1991i
يعانص يكلسل يئوض حسام

عيرسلا ءدبلا ليلد

1991-AR-QS-01 Rev B
1/23



1

1991i :ةلاكولا زارط

 زاهجلا فيظنت لوح تامولعم ىلع لوصحلل مدختسملا ليلد عجار:ةظحلم
.كب صاخلا

 مادختسلا ءدب
 رتويبمكلا ليغشتب مق مث ،يئوضلا حساملا ليصوت لبق ةقاطلا ليغشت فاقيإب مق
 ،اهليغشتو ةدعاقلا ليصوت متي امدنع .اًمامت يئوضلا حساملا ليغشت متي نأ درجمب

 رضخلا رشؤملا ضموي .طبار ءاشنل ةدعاقلا يف يئوضلا حساملا عضوب مق
 ديق نحشلا ةمزح وأ يئوضلا حساملا ةيراطب نأ ىلإ ةراشلل ةدعاقلا ىلع دوجوملا
.نحشلا

(دجو نإ) ةقاطلا ردصم مقط

.رملا مزل اذإ ،لصفنم لكشب ةقاطلا م بيترت بجي:ةظحلم
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 وأ اهنحش وأ زاهجلا يف ةدوجوملا ةيراطبلا مادختسا لواحت نأ لبق
،اهلادبتسا
 يف ةدراولا جتنملا قئاثوو تاملعلاو تاقصلملا عيمج ةيانعب أرقا
وأ قودنصلا
 ينورتكللا عقوملا ناونع ىلع تنرتنلا ربع ةحاتملا

sps.honeywell.com. ةزهجلل ةيراطبلا ةنايص نع ديزملا ةفرعمل 
ىلإ لقتنا ،ةلومحملا

honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.
Avant d’essayer d’utiliser, de charger ou de remplacer la 

batterie de l’appareil, lisez attentivement toutes les 
étiquettes, marquages et documentation du produit 

fournis dans la boîte ou en ligne à sps.honeywell.com. 
Pour en savoir plus sur l’Entretien de Batteries pour 

Appareils Portables, consultez-le 
honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

https://www.sps.honeywell.com
https://www.honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance
https://www.sps.honeywell.com
https://www.honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance
https://www.honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance
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 ةدعاقلا ليصوت
USB:

 حاتملا رايتلا ،USB لباك مادختساب يئوضلا حساملا نحشت تنك اذإ:ةظحلم
 ةقاطلا ردصم ةطساوب نحشلا .نحشلا تارم دادزتو ضفخني نحشلل
.عرسأ
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:حيتافملا ةحول نيفسإ
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:RS232 يلسلستلا مقرلا ذفنم
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 ةءارقلا بيلاسأ
 ،يطيرشلا زمرلا قوف هزكرم نوكي نأ بجي اًهجوم اًعاعش ضرعلا فشكتسم ردصي
 .ةديج ةءارقل هاجتا يأ يف هعضو نكمي نكلو

 ،اًيئوض يطيرش زمر حسم دنع تارم 3 هيبنت توص حساملا ردصأ اذإ:ةظحلم
 ةمغن يئوضلا حساملا ردصأ اذإ .طابترلا ءاشنإ متي مل هنأ ينعي اذهف
.طبارلا ءاشنإ مت دقف ،ةدحاو هيبنت

 يسايقلا جتنملا تايضارتفا
.جتنملل ةيسايقلا ةيضارتفلا تادادعلا ةفاك نييعت يلاتلا يطيرشلا زمرلا ديعي

:XR تازارط:SR تازارط

:XLR تازارط

يسايقلا جتنملا تايضارتفا
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USB يلسلستلا مقرلا

 .RS232 ىلإ دنتسملا COM ذفنم ةاكاحمل يئوضلا حساملا ةجمربل يلاتلا زمرلا
 ةئف زاهج لثم يئوضلا حساملا ىلع Apple® Macintosh رتويبمكلا ةزهجأ فرعتت

USB CDC ةئفلا ليغشت جمانرب مادختساب ًايئاقلت موقيو.

 .(دوابلا لدعم ،لاثملا ليبس ىلع) يرورض يفاضإ نيوكت دجوي ل:ةظحلم

 USB رتويبمك حيتافم ةحول
 .USB رتويبمك حيتافم ةحولل يئوضلا حساملا ةجمربل يلاتلا زمرلا جسم

 بجي ،Microsoft® Windows® رتويبمك زاهج مدختست تنك اذإ
 مدختسي فوس .Honeywell عقوم نم ليغشت جمانرب ليزنت كيلع
.حاتملا يلاتلا COM ذفنم مقر ليغشتلا جمانرب

USB يلسلستلا مقرلا

USB رتويبمك حيتافم ةحول
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 حيتافملا ةحول دلب
 .كتغل وأ كدلبل حيتافملا ةحول طيطخت ةجمربل هاندأ بسانملا دلبلا زمر حسما
 .~{|}‘^[\]@$# :ةيلاتلا فورحلل ليدبك اًيضارتفا ةيلحملا فورحلا لئادب مدختسُت
 ضرعل كب صاخلا مدختسملا ليلد يف ISO 646 فرحلا لادبتسا ططخم عجار

.دلب لكل فرحلا لادبتسا تايلمع

(يضارتفا) ةيكيرملا ةدحتملا تايلولا

اكيجلب

كرامندلا

ادنلنف

اسنرف

اسمنلا / ايناملأ

ىمظعلا ايناطيرب
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.كجتنمل مدختسملا ليلد عجار ،نادلبلا زومرب ةلماك ةمئاق ىلع لوصحلل:ةظحلم

 نمؤملا طبارلا
 متيسف ،نّمؤملا طابترلا عضو اًمدختسم ةدعاقب يئوض حسام طبرب تمق اذإ
 اذإ .دصق نود ةدعاقلا يف تعضُو اذإ ىرخلا ةيئوضلا تاحساملا طبر فاقيإ

 ،يئوضلا حساملا نحش متي فوس ،ةدعاقلا يف فلتخم يئوض حسام عضوب تمق
 .يئوضلا حساملا طبر متي نل نكلو

 قيرط نع يلصلا حساملا طبر ءاغلإ ىلإ جاتحت ،فلتخم يئوض حسام مادختسل
 .Unlink Scanner يطيرشلا زمرلا حسم

ايلاطيإ

جيورنلا

اينابسإ

ارسيوس

نمؤم طابترا عضو
(دحاو يئوض حسام)
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 نمؤم يئوض حسام زواجت
 طبترملا دوقفملا وأ روسكملا يئوضلا حساملا لادبتسا ىلإ ةجاحب تنك اذإ
 مادختساب Override Locked Scanner يطيرشلا زمرلا حسمب مقف ،ةدعاقب

 طابترلا اذه حتف متيس .ةدعاقلا يف حساملا اذه عض مث ،ديدج يئوض حسام
 لصتملا دوقفملا وأ عطقنملا يئوضلا حساملا طبار فذح متيس ؛نمؤملا
.ديدجلا يئوضلا حساملا طبر متيسو ،ةدعاقلاب

 يئوضلا حساملا طابترا كف
 حساملا اذه طابترا كف نم دبل ،يئوض حسام اهب لصتم ةدعاق دوجو ةلاح يف
 حساملا طبر كف متي نأ درجمب .ديدجلا يئوضلا حساملا طابترا لبق يئوضلا
 Unlink Scanner يطيرشلا زمرلا حسما .ةدعاقلاب لصتم ريغ حبصيس ،قباسلا
.يئوضلا حساملا طابترا كفل

نمؤم يئوض حسام زواجت

حساملا طابترا كف
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 ليغشتلا
 - ليلدلا لغشم يف يئوضلا حساملا مادختساب ةيلاتلا ةيطيرشلا زومرلا كل حمست
 يميدقتلا ضرعلا عضو وأ (ةءارقلل لغشملا ىلع طغضلا بجي) يوديلا عضولا
 .(اًيطيرش اًزمر "ىري" امدنع يئوضلا حساملا ليعفت متي)

 مادختساب حصني اذل ،رمتسم ٍلكشب ةقاطلا ضرعلا عضو كلهتسي:ةظحلم
.عضولا اذهل يجراخ ةقاط ردصم

Streaming Presentation™
 يئوضلا حساملا كرتي ،"Streaming Presentation" عضو يف نوكت امدنع
.ةيطيرشلا زومرلا نع رارمتساب ثحبيو تقولا لاوط حسملا ةءاضإ

يداع - ليلدلا لغشم
(يضارتفا)

ضرعلا عضو

Streaming Presentation عضو
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 ةقحللا
 يطيرشلا زمرلا حسمب مقف ،يطيرشلا زمرلا دعب عاجرإ ديرت تنك اذإ
"Add CR Suffix". حسمب مق ،يطيرشلا زمرلا دعب بيوبت ةملع ةفاضل 
 يطيرشلا زمرلا حسما ،كلذ فلخ .Add Tab Suffix يطيرشلا زمرلا

Remove Suffix قحاوللا ةلازل اًيئوض.

 زومرلا لكل زمرلا فرعم ةئداب ةفاضإ
 ىلإ زمرلا فرعم ةئداب ةفاضإ يف بغرت تنك اذإ ًايئوض يلاتلا يطيرشلا زمرلا حسما

.دحاو تقو يف زومرلا عيمج

 مدختسملا ليلد عجار ،تافرعملا نم ةلماك ةمئاق ىلع لوصحلل:ةظحلم
.كجتنمل

Add CR Suffix

Add Tab Suffix

Remove Suffix

زومرلا لكل زمرلا فرعم ةئداب ةفاضإب مق
(تقؤم)
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 يفيظولا زمرلا لقن
 ،اهحسم مت يتلا تانايبلا للخ ةفيظولا زومر نيمضتو ديدحتلا اذه نيكمت نع
 ليلد يف هذه ةفيظولا زومر رفوتت .يفرطلا زاهجلل ةفيظولا زمر لقنب حساملا موقي
 ،حيتافملا ةحول نيفسإ عضو يف حساملا نوكي امدنع .كب صاخلا مدختسملا
.هلقن متي نأ لبق حاتفم زمر ىلإ يطيرشلا زمرلا لوحتي

ليعفت
(يضارتفا)

ليطعت
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 معدلا
 ينفلا معدلا ةباوب ىلإ لوخدلا ليجستل وأ لح نع انفراعم ةدعاق يف ثحبلل
.honeywell.com/PSStechnicalsupport ىلإ لقتنا ،ةلكشم نع غلبلاو

 مدختسملا قئاثو
  ىلإ لقتنا ،ىرخلا قئاثولاو مدختسملا ليلد ىلع لوصحلل

sps.honeywell.com.

 دودحم نامضلا
 sps.honeywell.com ىلإ لقتنا ،نامضلا تامولعم ىلع لوصحلل
 .(Warrantiesتانامضلا<(Support)معدلا قوف رقناو

 عارتخلا تاءارب
.www.hsmpats.com عجار ،عارتخلا تاءارب تامولعم ىلع لوصحلل

 ةيلوؤسملا ءلخإ
 تارييغت ءارجإ يف قحلاب )"Honeywell International Inc. )"HII ةكرش ظفتحت

 ،قبسم راعشإ نود دنتسملا اذه يف ةدراولا ىرخلا تامولعملاو تافصاوملا يف
 ءارجإ مت دق ناك اذإ ام ديدحتل HII ةراشتسا تلاحلا عيمج يف ئراقلا ىلع بجيو
 نأشب تانامض وأ تادهعت يأ HII ةكرش مِّدقت ل  .ليبقلا اذه نم تارييغت يأ
.روشنملا اذه يف ةدراولا تامولعملا

 ؛انه دراولا فذحلا وأ ةيريرحتلا وأ ةينفلا ءاطخلا نعً لوؤسم HII نوكي نل
 .داوملا هذه مادختسا وأ ءادأ وأ زيهجت نع ةجتانلا ةيعبتلا وأ ةيضرعلا رارضلا نع لو
 جئاتنلا قيقحتل ةزهجلا وأ / و جماربلا مادختساو رايتخا نع اهتيلوؤسم HII يلخت
.ةوجرملا

https://www.sps.honeywell.com
https://www.sps.honeywell.com
https://www.honeywell.com/PSStechnicalsupport
http://www.hsmpats.com
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 رشنلا قوقح بجومب ةيكلملا ةيمحم تامولعم ىلع دنتسملا اذه يوتحي
 وأ دنتسملا اذه نم ءزج يأ خسن زوجي ل .ةظوفحم قوقحلا عيمج .فيلأتلاو
 .HII نم ةقبسم ةيباتك ةقفاوم نود ىرخأ ةغل ىلإ هتمجرت وأ هخسن

 .Honeywell Group of Companies 2023 © فيلأتلاو رشنلا قوقح
.ةظوفحم قوقحلا عيمج


	Granit™ XP 1991i
	ماسح ضوئي لاسلكي صناعي
	دليل البدء السريع
	بدء الاستخدام
	طقم مصدر الطاقة (إن وجد)
	توصيل القاعدة
	USB:
	إسفين لوحة المفاتيح:
	منفذ الرقم التسلسلي RS232:
	أساليب القراءة
	افتراضيات المنتج القياسي
	الرقم التسلسلي USB
	لوحة مفاتيح كمبيوتر USB
	بلد لوحة المفاتيح
	الرابط المؤمن
	تجاوز ماسح ضوئي مؤمن
	فك ارتباط الماسح الضوئي
	التشغيل
	Streaming Presentation™
	اللاحقة
	إضافة بادئة معرف الرمز لكل الرموز
	نقل الرمز الوظيفي
	الدعم
	وثائق المستخدم
	الضمان محدود
	براءات الاختراع
	إخلاء المسؤولية


