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إخراج المنج من الصندوق
تأ#د من أن الصندوق المشحون إل�ك يح�وي عل� العناصر ال�ال�ة:

)VM1A-L0N (الموديل  Thor VM1Aكمبيوتر ال�رك�ب بالسيارة •
نشرة القوان�ن•

إذا كنت قد طلبت شراء ملحقات إضاف�ة مع الكمبيوتر، ف�أ#د من أنها ملحقة ف6 
عبوة الطلب الوارد لك. تأ#د من االح�فاظ بالعبوة األصلية ف6 حال ما إذا أردت 

إرجاع الكمبيوتر بغرض الصيانة.

مزايا '&از الكمبيوتر
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 بالسيارةالرك
ب
 بحيث: بالسيارة ف6 منطقة Thor VM1Aيجب ت�بيت 

 بأمان. السيارةال يحجب الرؤية أمام السائق أو يعيق عملية تشغيل •
يكون محمًيا من األمطار أو الظروف الجوية القاس�ة.•
يكون محمًيا من هبوب الرياح والعواصف الشديدة المحملة بالغبار واألتربة.•
يمكن الوصول إل�ه بسهولة من ِقَبل أي مس�خدم يجلس عل� مقعد السائق أثناء •

.  السيارةعدم تشغيل 

:RAM باس�خدام نظام ت�بيت VM1Aل�رك�ب 

كرة  بالسيارة RAMتوص�ل قاعدة .1 ) RAM مشبك ،RAM لوحة ،RAM ما إل� ،
ذلك).

RAMلوحة RAMمشبك RAMكرة 



 بقاعدة ال�رك�ب الذك�ة.RAMترك�ب كرة .2

 مع إحكام RAM باس�خدام ذراع RAM ف6 قاعدة VM1Aمجموعة ترك�ب .3
.RAMربط المقبض الموجود عل� ذراع 

لالطالع عل� المزيد من ال�فاص�ل حول ال�رك�ب، ارجع إل� دل�ل المس�خدم 
.sps.honeywell.comالموجود عل� 

http://www.sps.honeywell.com


 بقوة  بالسياراتتوص
ل كابل اليار الكهرب4 الخاص 
  فولت ت
ار مردد12-48

 فولت ت
ار مردد)60-10 (وصلة مباشرة بقوة 
 الخاص ب�وص�الت ال�يار الكهربي Thor VM1Aارجع إل� دل�ل مس�خدم مالحظة:

.sps.honeywell.comاألخر� الموجود عل� 
ال يم الرك
ب إال بواسطة فن4 ص
انة ُمدرب فقط. تحذير:
مطلبات المنصهر تحذير:

لل�رك�ب بطريقة آمنة ومناسبة، يجب أن يكون كابل دخل ال�يار الكهربي 
. إذا تم توص�ل  السيارةالم�صل بالدائرة الكهرب�ة للمنصهر الموجودة ف6 

وصلة ال�يار الكهربي بالبطارية مباشرًة، فإنه ي�عين ترك�ب المنصهر عل� 
 سم) من الطرف الموجب (+) 12.7 بوصات (5الطرف الموجب عل� ُبعد 

من البطارية. تس�لزم الدائرة الكهرب�ة الم�صلة بالمنصهر وجود منصهر 
) ب�يار مقدر وفًقا لما هو موضح أدناه.  بأقص� تعويق زمن6 (بط6ء االنفجار

 فولت ت�ار مس�مر، اس�خدم منصهر بط6ء 12بالنسبة لدخل ال�يار بقوة •
 فولت ت�ار 12 أمبير ب£¢د ت�ار مس�مر مقدر أ#بر من 10االنفجار بقوة 

مس�مر.
 فولت ت�ار مس�مر، اس�خدم منصهر بط6ء 24بالنسبة لدخل ال�يار بقوة •

 فولت ت�ار 24 أمبير ب£¢د ت�ار مس�مر مقدر بأ#بر من 6االنفجار بقوة 
مس�مر.

 فولت ت�ار مس�مر، اس�خدم منصهر بط6ء 36بالنسبة لدخل ال�يار بقوة •
 فولت ت�ار 36 أمبير ب£¢د ت�ار مس�مر مقدر بأ#بر من 4االنفجار بقوة 

مس�مر.
 فولت ت�ار مس�مر، اس�خدم منصهر بط6ء 48بالنسبة لدخل ال�يار بقوة •

 فولت ت�ار 48 أمبير ب£¢د ت�ار مس�مر مقدر بأ#بر من 3االنفجار بقوة 
مس�مر.

بالنسبة ألمريكا الشمال�ة، يجب اس�خدام أحد المنصهرات مالحظة:
.ULالمنصوص عليها ف6 

http://www.sps.honeywell.com


توج
ه كابل اليار الكهرب4



 Uيار بزاوية يمنمخطط الوص
الت الكهرب
ة لكابل ال
أسالك 6و

قم ب§ن6 السلكين األحمر/األب�ض مًعا وثن6 السلكين األسود واألسود/األب�ض مًعا 
. بالسيارةقبل ال�وص�ل بمصدر ال�يار الكهربي 

: بالسيارةقم ب�وص�ل السلك األخضر بالطرف األرض6
الي تعمل بالبطارية، يجب توص
ل  للسياراتتحذير:   بالنسبة 

. السيارةالسلك األخضر بالطرف األرض4 لهيكل
 الي تعمل بواسطة محرك داخل4  للسياراتتحذير:   بالنسبة 

 االحراق، يم توص
ل السلك األخضر بالطرف األرض4 لهيكل 
 والذي يمكن كذلك أن يكون طرًفا سالًبا للسيارة.السيارة

الوص
للون السلك
 فولت ت�ار مس�مر)60-10ت�ار مس�مر + (أحمر

 فولت ت�ار مس�مر)60-10ت�ار مس�مر + (أحمر/ أب�ض

ت�ار مس�مر -أسود

ت�ار مس�مر -أسود/أب�ض

أرض6أخضر

دخل مس�شعر اإلشعال (اخ�ياري)أزرق
، الموجود Thor VM1Aارجع إل� دل�ل مس�خدم 

، لالطالع عل� المزيد sps.honeywell.com عل�
من المعلومات حول ال�حكم ف6 اإلشعال. 

http://www.sps.honeywell.com


 60-10بقوة بالسيارة توص
الت اليار الكهرب4 المباشر 
فولت ت
ار مباشر

 تشغيل مف�اح إيقاف ف6 قاعدة ال�رك�ب. يجب VM1Aيجب عدم ترك�ب .1
 يجب نز¨ كابل ال�يار الكهربي من  ال�يار الكهربي الموجود عل� قاعدة ال�رك�ب.

قاعدة ال�رك�ب.
أثناء ال�عرف عل� م�طلبات المنصهر، قم ب�وص�ل كابل ال�يار الكهربي ف6 .2

 (ف6 حالة اس�خدام  للسيارةأقرب مكان ممكن من أطراف البطارية الفعلية
مصدر ت�ار كهربي ق�د اإليقاف). 

 ُتعد  اس�خدم أدوات ال��بيت الميكان�كية والكهرب�ة المناسبة لقطع الكابل..3
األطراف الكهرب�ة من النوع "الم§ن6" ذات الحجم المناسب ه6 الطريقة 

 اخ�ر موصالت كهرب�ة مخصصة لالس�خدام مع  المناسبة ل�وص�ل األطراف.
).2 مم0.81 بمعيار السلك األمريك6 (20موصالت مقاس 

ارجع إل� مخططات توص�ل األسالك الكهرب�ة ال�ال�ة لالطالع عل� ألوان .4
األسالك وال�وص�الت:

 مخطط توص�الت أسالك ال�حكم ف6 اإلشعال•
 ق�د ال�شغيل، فإنه يمكن توص�ل  بالسيارةف6 حالة وجود مصدر ت�ار كهربي 

 . بالسيارة عند تشغيل نظام إشعالVM1Aسلك اإلشعال. س��م تشغيل 
مجموعة الدوائر املوجودة حاليًا يف السيارة

بطارية

مفتاح رئييس

زر خفض مستوى

الصوت

زر زيادة مستوى

الصوت

 

اإلشعال

قاعدة الرتكيب
الذكية الرسيعة
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كابل وصلة
إخالء الشاشة 

االختياري

موصل 
طاقة 
دائري

انظر بيانات التحذيرات

موصل COM1  أو 
 COM2



 مخطط توص�الت أسالك ال�حكم ال�لقائ6 وال�دوي وال�حكم ف6 ال�شغيل•
 يجب ترك سلك اإلشعال مفصوالً.

قم ب�وج�ه الكابل بأقصر طريق ممكنة مع إزالة أي جزء م�بق6 من الكابل، .5
 فضالً عن ال�حقق من عدم تعارض الكابل مع ال�شغيل اآلمن والصيانة 

 درجة فهرنهايت 221. فإن الكابل مقدر بدرجة حرارة مقدارها بالسيارة
درجة مئوية) كحد أقص�. ويجب حماية الكابل من مالمسة األسطح  105(

ال�ي تزيد درجة حرارتها عن هذا الحد، ومن ال�عرض لل�لف الفعل6 بسبب 
األجزاء الم�حركة ومن مالمسة المواد الكيميائ�ة أو الزيوت الضارة بالطبقة 
العازلة. وتجنب االن§ناءات الحادة للغاية. ويكون الكابل الكهربي أقل مرونة 

ف6 البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة. 

  الي تعمل بالبطارية: للسياراتبالنسبةتحذير:   
يم لف السلكان األحمر واألحمر/األب
ض مًعا وتوص
لهما 

 بطرف البطارية الموجب.
ويم لف السلكان األسود واألسود/األب
ض مًعا وتوص
لهما 

 بطرف البطارية السالب.
.لسيارةويكون السلك األخضر مصل بالطرف األرض4 لهيكال

  الي تعمل بواسطة محرك داخل4 االحراق: للسيارات تحذير:   بالنسبة
يم لف السلكان األحمر واألحمر/األب
ض مًعا وتوص
لهما 

 بطرف البطارية الموجب.
ويم لف السلكان األسود واألسود/األب
ض مًعا وتوص
لهما 

 بطرف البطارية السالب.
،  السيارةويم توص
ل السلك األخضر بالطرف األرض4 لهيكل 

والذي يمكن توص
له أيًضا بالطرف السالب للبطارية.

قاعدة الرتكيب
الذكية الرسيعة

موصل 
طاقة 
دائري

مجموعة الدوائر املوجودة حاليًا يف السيارة

بطارية

مفتاح رئييس

زر خفض مستوى

الصوت

زر زيادة مستوى

الصوت

(غري متصل)

أحمر

أسود
أخرض
أزرق

أحمر/أبيض (إذا كان موجوًدا)

أسود/أبيض (إذا كان موجوًدا)

كابل وصلة
إخالء الشاشة 

االختياري

انظر بيانات التحذيرات

موصل COM1 أو 
COM2



  عل� مسافات قدرها قدم واحد  السيارةقم ب��بيت الكابل ف6 ه�كل.6
 تقر®ًبا، مع االن�باه إل� عدم المبالغة ف6 إحكام ال��بيت   سم)30.48(

أو قطع الموصالت الكهرب�ة أو اخ�راق الطبقة العازلة. 
قم ب�وص�ل الطرف الموصل المانع ل�سرب المياه من كابل ال�يار الكهربي .7

 الخاصة بموصل ال�يار الكهربي عن طريق محاذاة سنون بقاعدة ال�رك�ب
الموصل بمصدر ال�يار الكهربي؛ واضغط ألسفل عل� الموصل المانع ل�سرب 

المياه وقم ب§نيه إلحكام ت�بي�ه.
 باس�خدام مشابك كابل VM1Aقم ب��بيت كابل ال�يار الكهربي بالكمبيوتر .8

مخفف الضغط.
 بقاعدة ال�رك�ب.VM1Aوضع .9

ف6 حالة اس�خدام م�زة إخالء الشاشة، فقم ب�رك�ب علبة أو مف�اح إخالء .10
، الموجود عل� Thor VM1Aالشاشة. (ارجع إل� دل�ل مس�خدم 

sps.honeywell.com لالطالع عل� المزيد من المعلومات حول علبة ،
إخالء الشاشة).

اضغط عل� مف�اح ال�يار الكهربي الموجود عل� الجزء الخلف6 من قاعدة .11
ال�رك�ب.

اضغط عل� مف�اح ال�يار الكهربي الموجود عل� الجزء األمام6 من ±¢از .12
VM1A.

تكوين وضع ال�شغيل ال�لقائ6..13

http://www.sps.honeywell.com


إعادة تشغيل '&از الكمبيوتر
قد تح�اج إلعادة تشغيل ±¢از الكمبيوتر ل�صحيح األوضاع عندما ال يس�جيب أحد 

ال�طبيقات أو ي�وقف الكمبيوتر عن العمل.

 ح�³ تظهر قائمة الخيارات.الطاقةاضغط مع االس�مرار عل� زر .1
. (إعادة تشغيل)Restartاخ�ر .2

إلعادة تشغيل الكمبيوتر إذا لم تس�جب شاشة لوحة اللمس:
 ثواٍن تقر®ًبا ح�³ ي�م إعادة تشغيل 8 لمدة الطاقةاضغط مع االس�مرار عل� زر •

الكمبيوتر.

ل�عرف المزيد عن إعدادات إعادة ال�شغيل الم�قدمة، اطلع عل� دل�ل مالحظة:
المس�خدم.



الدعم
للبحث ف6 قاعدة المعارف للحصول عل� حل أو تسجيل الدخول ف6 بوابة الدعم 

/honeywell.com.الفن6 واإلبالغ عن مشكلة، ان�قل إل� 
PSStechnicalsupport.

وثائق المسخدم
.sps.honeywell.comلدل�ل المس�خدم وغ�رها من الوثائق، ان�قل إل� 

الضمان محدود
.sps.honeywell.comللحصول عل� معلومات الضمان، ان�قل إل� 

براءات االخراع
.www.hsmpats.comللحصول عل� معلومات حول براءة االخ�راع، راجع 

العالمات الجارية
.Google LLC عالمة تجارية لشركة Androidتعد 

http://www.sps.honeywell.com
http://www.honeywellaidc.com/patents
http://www.honeywell.com/PSStechnicalsupport
http://www.honeywell.com/PSStechnicalsupport
http://www.sps.honeywell.com


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 
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