قسم ضبط الجودة

نشرة وكالء رقم  - /23/بتاريخ 2013/12/24
تبدٓل التْقٔت صٔفٕ /شتْٖ
املؤقت٘
اليسد٘ الربدلٔ٘ :Qxx.01
عزض اليسخ الربدلٔ٘:
لْح٘ املفاتٔح :اضغط املفتاحني  & معاً ،حزر  أّالً ثه حزر .
للدخْل إىل منط اختبار شاشات اإلظَار ثه املفتاح
دَاس التحله :املفتاح
ٓظَز رقه اليسد٘ الربدلٔ٘ عل ٙشاشيت الفذز ّالشزّق.

إلظَار إصدارات الربامر.

دلٔل املستددو.UM02-05 :
دَاس التحله. SCR-33W :
التبدٓل صٔفٕ  /شتْٖ :ميلً التبدٓل مباشزٗ مً التْقٔت الصٔفٕ إىل الشتْٖ ّبالعلس بضغط املفتاح
التحله ،كنا ميلً الدخْل إىل منط الربدل٘ بضغط املفتاح
ّالدخْل إلُٔ باملفتاح

مً دَاس

ثه الذٍاب إىل الربىامر  باستدداو املفاتٔح

حٔح تْدد ثالخ خٔارات هلذا الربىامر ٍٕ:

 :01الساع٘ ّأّقات الصالٗ بالتْقٔت الشتْٖ دائناً.
 :02الساع٘ ّأّقات الصالٗ بالتْقٔت الصٔفٕ دائناً.
 :03التبدٓل آلٕ بني التْقٔتني يف بدآ٘ الشَز الزابع املٔالدٖ (ىٔساٌ) ّبدآ٘ الشَز احلادٖ عشز املٔالدٖ (تشزًٓ الجاىٕ).

اليسد٘ الربدلٔ٘ :Qxx.02
عزض اليسخ الربدلٔ٘ :ىفس الطزٓق٘ السابق٘.
دلٔل املستددو.UM02-06 :
دَاس التحله.SCR-33W :
التبدٓل صٔفٕ  /شتْٖ :يف ٍذِ اليسد٘ ضغط املفتاح

مً دَاس التحله ٓؤدٖ إىل الدخْل إىل الربىامر  حٔح تتْفز فُٔ ىفس

اخلٔارات السابق٘ باإلضاف٘ إىل إملاىٔ٘ إدخال أشَز التبدٓل اآللٕ مً قبل املستددو عيد اختٔار اخلٔار  0يف ٍذا الربىامر.
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اليسخ الربدلٔ٘ :Qxx.05 ّ Qxx.04 ّ Qxx.03
عزض اليسخ الربدلٔ٘ :ىفس الطزٓق٘ السابق٘.
دلٔل املستددو. UM02-07 :
دَاس التحله. SCR-39B :
التبدٓل صٔفٕ  /شتْٖ :ىفس طزٓق٘ التبدٓل يف اليسد٘ السابق٘.

اليسخ الربدلٔ٘ :Qxx.07 ّ Qxx.06
عزض اليسخ الربدلٔ٘:
لْح٘ املفاتٔح :اضغط املفتاحني  & معاً ،حزر  أّالً ثه حزر .
دَاس التحله :املفتاح  للدخْل إىل منط اختبار شاشات اإلظَار ثه املفتاح  إلظَار إصدارات الربامر.
ٓظَز رقه اليسد٘ الربدلٔ٘ عل ٙشاشيت الفذز ّالشزّق.
دلٔل املستددو. UM02-08 :
دَاس التحله. TZH-019B :

التبدٓل صٔفٕ  /شتْٖ :ميلً التبدٓل مباشزٗ مً التْقٔت الصٔفٕ إىل الشتْٖ ّبالعلس بضغط املفتاح 

مً دَاس

التحله ،كنا ميلً الدخْل إىل الربىامر  يف منط الربدل٘ حٔح تتْفز ىفس اخلٔارات السابق٘.

Web: www.Al-Awail.com
Mail: info@Al-Awail.com - Support@Al-awail.com
Office Tel. +963(21)2113460
Factory Tel. +963(21)4714500
Fax: +963(21)2115203

Quality Control Department
ج

2

