
ةحصلا عبتتم

مدختسملا تاميلعت



ةيمويلا تاوطخلا

تقولا

12 ةيراطبلا ىوتسمو خيراتلا

56:10
WED 12 

2690




ةحصلا عبتتم نحش
 نحشلا تاكوش نأ نم دكأتلا عم ،نحشلا ةدعاقب كب صاخلا عبتتملا ليصوتب مق
 ليصوتب مق .زاهجلاب ةصاخلا نحشلا تالبقتسم عم فطصت ةدعاقلاب ةصاخلا

.(USB طئاح نحاش وأ رتويبمك) USB ذفنمب ةدعاقلا


ءدبلاو دادعإلا
 عبتتملا ليغشتب مقو حتفا .ةحصلا عبتتم ةشاش نم ةيقاولا ةقبطلا ةلازإب مق

 ىلإ جاتحت دقف ،ةيندبلا ةقايللا عبتتم ليغشت متي مل اذإ .يبناجلا رزلا ىلع طغضلاب
.زاهجلا نحش




قيبطتلاو Allurion نازيم عم ةحصلا عبتتم ةنمازم

.Android و iOS ةزهجأ ىلع قيبطتلا لمعي


Allurion قيبطت تيبثت :1 ةوطخلا

 لزنو ثحبا .تنرتنإلاب لصتم يحوللا كزاهج وأ كفتاه نأ نم دكأت

Allurion نم Google Play وأ Apple App Store.


كب صاخلا فيرعتلا فلم دادعإ :2 ةوطخلا


ددحو لومحملا كزاهج ىلع Allurion قيبطت حتفا •

.قيبطتلا ةغل

.كب صاخلا مدختسملا فيرعت فلم دادعإل تابلاطملا عبتا •




زاهجلا فئاظو
 لوصولل .اًيئاقلت خيراتلاو تقولا ثيدحت متيس ،لومحم زاهجب ةحصلا عبتتم نارقإ دعب

 ديرت يتلا ةزيملا ةنوقيأ ىلع ةطاسبب رقناو لفسأل وأ ىلعأل ريرمتلاب مق ،ىرخأ فئاظو ىلإ

.ةزيملا نم جورخلل نيميلل بحسا .اهفاشكتسا




كقيبطت عم عبتتملا ةنمازم :3 ةوطخلا

ىلع ةحصلا عبتتم ليغشتب مق •

iOS وAndroid


ثوتولبلا < تادادعإلا ىلإ لقتنا ،لومحملا كزاهج ىلع •


AllurionT ـب لاصتالاو ثوتولبلا ليغشتب مق •

ةشاشلا ىلع رهظت يتلا دادعإلا تاميلعت عبتا •




مونلا
 نم فيفخلاو قيمعلا كمون لحارم ىلإ ةفاضإلاب كمون تقو يلامجإ مونلا ةشاش ضرعت

.تانايبلا هذه عمجل مونلا ءانثأ ةحصلا عبتتم ءادترا بجي .ةقباسلا ةليللا


تاوطخلا

.مويلا كلذل ةقورحملا ةيرارحلا تارعسلاو ةفاسملاو تاوطخلا ضرعت تاوطخلا ةشاش




ةثعبنملا ءارضخلا ءاوضألا ىلإ ةرشابم رظنت ال :هيبنت


بلقلا تابرض لدعم
 .(BPM) ةقيقدلا يف تاضبنلاب بلقلا تابرض لدعم بلقلا تابرض لدعم ةشاش ضرعت

 لصفم نم مس 2 ةفاسم ىلع ةقايللا بقعت زاهج ءادترا بجي ،كبلق تابرض لدعم ضرعل
 دلجلاو رعشتسملا نيب ءاوهلا رثؤيس .دلجلاب رشابم لاصتا ىلع نوكي نأ بجيو مصعملا

 لدعم سايق ءانثأ اًنكاس ءاقبلاب ىصوي .جئاتنلا ىلع خاسوألا تائيزج ىلإ ةفاضإلاب

.بلقلا تابرض


 ةرم ةحصلا بقعت زاهج زتهيس .بلقلا تابرض لدعم ةءارق ءدبل بلقلا زمر ىلع طغضا
 لدعم ضرع كلذ دعب متيس .سايقلا ءارجإ دنع ةيناث ةرمو سايقلا ءدب دعب ةدحاو


.اًيئاقلت بلقلا تابرض





نيرمتلا
 بوكرو يرجلاو يشملا لثم ةيندبلا ةطشنألا نم ةعونتم ةعومجم نيرمتلا ةشاش مدقت
 ىلع تصنتلا أدبيس .ةيضايرلا نيرامتلاو ةلسلا ةركو مدقلا ةركو قلستلاو تاجاردلا


.هفاقيإ وأ اًتقؤم طاشنلا فاقيإل نيميلل بحسا .طاشنلا ليجست يف ةضايرلا

:مسقلا اذه يف دجتسديزملا


تادادعإ نيب لقنتلل عوطسلا زمر قوف رقناعوطسلا تادادعإ •

.ةفلتخملا ةشاشلا عوطس

 ةحصلا عبتتم يف ةنزخملا تانايبلا فذح ىلإ طبضلا ةداعإ يدؤتسطبضلا ةداعإ •
.عنصملا تادادعإ ىلإ اهتداعتساو


.ةيندبلا ةقايللا عبتتم ليغشت فاقيإب كل حمسيليغشتلا فاقيإ •
.زاهجلا لوح ةينف تامولعم كيطعيلوح •




زاهجلا ةنايص
 دكأت .طقف ةفاجو ةمعان شامق ةعطقب اًديج ةعاسلا فيظنتب مق .هفافج ىلع ظفاح •


.ةبوطرلاو قرعلاو خاسوألاو رابغلا ةلازإ نم

.دشلا يف طرفت ال •


.ةحارلا مدع وأ دلجلا ةيساسح ةلاح يف ءادترالا نع فقوتلا •

.IP 67 رايعمل اًقفو ءاملل مواقم كب صاخلا بقعتلا زاهج •


 الو طقف ةيعجرم يه ةحصلا عبتتم ةطساوب اهؤاشنإ مت يتلا تانايبلا :ةيلوؤسملا ءالخإ
.ةيبطلا ضارغألل اهمادختسا نكمي




كفتاه ىلع زمرلا اذه حسما
Allurion قيبطت ليزنتل


