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إخراج المنتج من الصندوق
تأكد من أن الصندوق المشحون إليك يحتوي على العناصر التالية: 

•CK65 للكمبيوتر الجوال 
)CK65L0N(الموديل 

 فولت تيار مستمر قابلة إلعادة الشحن3.6بطارية الليثيوم أيون •

حامل اليد•

وثائق المنتج•

 الخاص بك، فتأكد من أنها ملحقة في عبوة الطلب الوارد لك. للكمبيوتر الجوالإذا طلبت ملحقات 
 لغرض الصيانة.للكمبيوتر الجوالتأكد من االحتفاظ بالعبوة األصلية في حال أردت إرجاع 

مواصفات بطاقة الذاكرة
 أو microSD باستخدام بطاقات ذاكرة من الرتبة الصناعية ™Honeywellتنصح 

™microSDHC) ذات الخاليا أحادية المستوى SLC مع (Dolphin  ألجهزة الكمبيوتر
 Honeywell للحصول على أقصي أداء وأطول عمر للمنتج. اتصل بمندوب مبيعات الجوالة

للحصول على معلومات إضافية حول خيارات بطاقات الذاكرة المتوافقة.
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 للكمبيوتر الجوالميزات 

ميكروفون

زر تشغيل

مستشعر اإلضاءة المحيطة

لوحة اللمس

لوحة المفاتيح
(تختلف حسب الموديل)

اإلشعار/المسح الضوئي/مصابيح 
LEDلعرض حالة البطارية 

/ فتحة عدسة الليزر)LED (مصباح Imagerأداة تصوير 

 لعرض حالة LEDمصابيح 
اللوحة الرقمية 

أزرار المسح الضوئي

Imagerجميع أدوات تصوير 
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عدسات الكاميرا 
والوميض 

مزالج البطارية 
(تحت حزام اليد)

موضع ملصق
أمان الليزر

 الزر الخاص بالمسح
الضوئي/المساعد

حامل اليد

I/Oموصل 

الزر الخاص 
بالمسح الضوئي/

المساعد

N6703 مع أداة التصوير CK65نموذج 

)microSDفتحة شريحة االتصال المصغرة (
(تمت إزالة البطارية وحزام اليد)

CK65 جميع الوحدات 
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عدسات الكاميرا 
والوميض 

)microSDفتحة شريحة االتصال المصغرة (
(تمت إزالة البطارية وحزام اليد)

مزالج البطارية 
(تحت حزام اليد)

موضع ملصق
أمان الليزر

 الزر الخاص بالمسح
الضوئي/المساعد

حامل اليد

I/Oموصل 

الزر الخاص 
بالمسح الضوئي/

المساعد

EX20 مع أداة التصوير CK65 نموذج

CK65 جميع الوحدات 
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) (اختياري)microSDتركيب شريحة االتصال المصغرة (

 للحصول على معلومات بشأن فك حزام اليد. تثبيت البطاريةانظر 

) قبل أول استخدام.microSDقم بتهيئة بطاقة الذاكرة المصغرة (

 قبل محاولة إدخال أو إخراج أي بطاقة.للكمبيوترقم دائًما بإغالق 

12

4

3
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تثبيت البطارية
 واط-ساعة، 18 فولت تيار مستمر، 3.6 بطارية الليثيوم أيون للكمبيوتر الجوال CK65يتضمن 

 الدولية.Honeywellمصنعة لشركة 

 من بطاريات الليثيوم.1001AB01، وAB18، وAB17ال تستخدام إال ُطرز 

. فقد يؤدي توصيل للكمبيوترتأكد من أن جميع المكونات جافة قبل وضع البطارية في 
المكونات الرطبة إلى حدوث تلف ال يغطيه الضمان.

1

23

4
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 للكمبيوتر الجوالاشحن  
سلسلة  بطارية مشحونة جزئيًا. اشحن البطارية باستخدام جهاز للكمبيوتر الجوال CK65تتضمن 

CK3 بالتزامن مع شحن البطارية يزيد من للكمبيوتر. استخدام  ساعات4 شحن لمدة ال تقل عن 
الوقت الالزم الكتمال الشحن. 

CK65 سلسلة  مصممة لالستخدام مع ملحقات الشحن ألجهزة الكمبيوتر الجوالةCK3 .

. استخدام Honeywellننصح باستخدام ملحقات ومحوالت الطاقة الخاصة بشركة 
 قد يؤدي إلى Honeywellأي ملحقات أو محوالت طاقة بخالف الخاصة بشركة 

حدوث تلف ال يغطيه الضمان.

 والبطاريات باألجهزة الجهزة الكمبيوترتأكد من أن جميع المكونات جافة قبل توصيل 
الطرفية. فقد يؤدي توصيل المكونات الرطبة إلى حدوث تلف ال يغطيه الضمان.
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ايقاف/تشغيل الجهاز
عند تشغيل جهاز الكمبيوتر للمرة األولى، تظهر شاشة ترحيب يمكنك إما مسح رمز شريط التهيئة 
أو استخدام المعالج إلعداد الكمبيوتر يدويًا. بمجرد اكتمال اإلعداد، لن تظهر شاشة الترحيب مرة 

أخرى عند بدء التشغيل ويتم إيقاف تشغيل وضع الدعم تلقائيًا (تعطيل).

:للكمبيوترلتشغيل 
 ثواٍن تقريبًا ثم اترك الزر.3 لمدة الطاقةاضغط مع االستمرار على زر •

:للكمبيوترإليقاف تشغيل 

 حتى تظهر قائمة الخيارات.الطاقةاضغط مع االستمرار على زر .1

.إيقاف التشغيلالمس .2

استبدال البطارية

وضع تبديل البطارية 
وضع تبديل البطارية يجعل يجب أن تغير الكمبيوتر إلى وضع تبديل البطارية قبل إزالة البطارية. 

 في وضعية استهالك طاقة منخفض حتى يتسنى إزالة البطارية لوقت قصير. للكمبيوتر
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لتنشيط وضع تبديل البطارية:

 حتى تظهر قائمة الخيارات.الطاقةاضغط مع االستمرار على زر .1

 واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.تبديل البطاريةالمس خيار .2

.الطاقةبعد أن تقوم بتبديل البطارية، اضغط على زر .3

وضع النوم
 للكمبيوتر لتوفير الطاقة عندما تكون للكمبيوتروضع النوم يغلق تلقائيًا شاشة لوحة اللمس ويقفل 

غير نشط لفترة محددة من الوقت. 

.للكمبيوتر ثم اتركه إليقاظ الطاقةاضغط على زر .1

.للكمبيوتر ألعلى الشاشة إللغاء قفل اسحب .2

ضبط مدة إطفاء الشاشة
لضبط مقدار فترة وعدم النشاط التي بعدها يتم إطفاء الشاشة:

.السكون > متقدم > الشاشة > إعدادات > المس .1

اختر فترة عدم النشاط التي بعدها يتم سكون الشاشة:.2

 للعودة إلى الشاشة الرئيسية.المس .3
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حول الشاشة الرئيسية
شريط اإلشعارات /

شريط الحالة

شريط البحث

 لتشغيل البحث المس 
الصوتي أو األمر. 

لوحة الشاشة الرئيسية

 للوصول إلى المس 
كل التطبيقات.

صف المفضالت

أزرار االنتقال
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أزرار االنتقال والوظائف
.للكمبيوتر الجوالميزات لمعرفة مواقع األزرار، انظر 

الوصفالزر

العودة إلى الشاشة السابقة.العودة

العودة إلى الشاشة الرئيسية.الشاشة الرئيسية

التطبيقات 
المستخدمة حديثًا

عرض التطبيقات المستخدمة حديثًا والتبديل 
بينها.

اضغط زر المسح الضوئي األيمن أو مسح ضوئي
األيسر أو األمامي لتشغيل الماسح الضوئي.
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حول وضع الدعم
بعد إتمام عملية اإلعداد الجاهز، يتم إيقاف تشغيل وضع الدعم تلقائيًا. لن يتم تقييد مسح الرمز 

الشريطي لتثبيت التطبيقات والشهادات وملفات التهيئة والتراخيص على جهاز الكمبيوتر إال إذا 
قمت بتمكين وضع الدعم في تطبيق اإلعدادات. لتعرف المزيد، اطلع على دليل المستخدم.

المسح الضوئي للباركود من خالل عرض المسح الضوئي
ألفضل أداء، تجنب االنعكاسات من خالل مسح الباركود بميل بسيط.مالحظة:

.عروض المسح الضوئي > عروض > المس .1

 نحو الباركود.للكمبيوترقم بتوجيه .2

 . مسح ضوئي على شاشة اللمس أو اضغط مع االستمرار على أي زر مسح ضوئيالمس .3
قم بتوسيط شعاع الموجه على الرمز الشريطي.

تظهر نتائج فك التشفير على الشاشة.

في تطبيق عرض المسح الضوئي، ال تظهر جميع الرموز ال تكون مفعلة تلقائيًا. إذا لم يتم مسح مالحظة:
الرمز الشريطي، فربما ال يكون الرمز الصحيح مفعالً. لكي تعرف كيفية تعديل تطبيق اإلعدادات 

االفتراضي، اطلع على دليل المستخدم.
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مزامنة البيانات
 والكمبيوتر:CK65لنقل الملفات بين 

.USB إلى الكمبيوتر باستخدام ملحق التوصيل والشحن CK65قم بتوصيل .1

، مرر ألسفل من أعلى الشاشة للوصول إلى لوحة اإلخطارات. CK65على .2

 مرتين، لفتح قائمه Android بنظام USBالمس اإلشعار الخاص باتصال جهاز .3
الخيارات.

.)PTPنقل الصور ( أو نقل الملفاتاختر إما .4

افتح متصفح الملفات على جهاز الكمبيوتر..5

. يمكنك اآلن نسخ ومسح ونقل الملفات أو المجلدات بين الكمبيوتر و CK65تصفح إلى .6
CK65 ،عن طريق أي قرص تخزين آخر ترغب في استخدامه (على سبيل المثال 

القص واللصق والسحب واإلفالت).

عند إيقاف تشغيل وضع الدعم، تكون بعض المجلدات مخفية من العرض في متصفح الملفات. مالحظة:
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للكمبيوتر الجوالأعد تشغيل  
 لتصحيح األوضاع عندما ال يستجيب أحد التطبيقات أو للكمبيوتر الجوالقد تحتاج إلعادة تشغيل 

 عن العمل. للكمبيوترعندما تتوقف 

 حتى تظهر قائمة الخيارات.الطاقةاضغط مع االستمرار على زر .1

.إعادة التشغيلاختر .2

 إذا لم تستجب شاشة لوحة اللمس:للكمبيوترإلعادة تشغيل
.للكمبيوتر ثواٍن تقريبًا حتى يتم إعادة تشغيل 8 لمدة الطاقةاضغط مع االستمرار على زر •

لتعرف المزيد عن إعدادات إعادة التشغيل المتقدمة، اطلع على دليل المستخدم.مالحظة:

الدعم
للبحث في قاعدة المعارف الخاصة بنا عن حل ما أو تسجيل الدخول إلى بوابة الدعم التقني 

.www.hsmcontactsupport.comواإلبالغ عن مشكلة، انتقل إلى 

الوثائق
.www.honeywellaidc.comتتوفّر وثائق المنتج على الموقع التالي 
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الضمان محدود
 وانقر فوق www.honeywellaidc.comللحصول على معلومات الضمان، انتقل إلى 

.ضمان المنتج > الحصول على الموارد

براءات االختراع
.www.hsmpats.comللحصول على معلومات حول براءة االختراع، راجع 

العالمات التجارية
 جميعها عالمات تجارية خاصة بشركة Google Play، وAndroid، وGoogleإن 

Google LLC.

Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make 
changes in specifications and other information contained in 
this document without prior notice, and the reader should in all 
cases consult HII to determine whether any such changes have 
been made. The information in this publication does not 
represent a commitment on the part of HII.
HII shall not be liable for technical or editorial errors or 
omissions contained herein; nor for incidental or consequential 
damages resulting from the furnishing, performance, or use of 
this material. HII disclaims all responsibility for the selection 
and use of software and/or hardware to achieve intended 
results.
This document contains proprietary information that is 
protected by copyright. All rights are reserved. No part of this 
document may be photocopied, reproduced, or translated into 
another language without the prior written consent of HII.
Copyright © 2019 Honeywell International Inc. All rights 
reserved.
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