
1 

 

 

 مقياس ل��ر متعدد الوظائف 

 
 
 

 �عليمات املستخدم:

 ：كتيبات التعليمات متعددة اللغات

 الصينية املبسطة | اإلنجل��ية 

 | األملانية | اليابان | الصينية التقليدية

 العر�ية | الفر�سية  | اإلسبانية واإليطالية

 اإللك��و�ييمكنك تحميلها من املوقع  -

hozodesign.com/meazor 

ام�ح رمز االستجابة السريعة ضوئًيا لتن�يل تطبيق  -

MEAZOR  
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 نظرة عامة:

MEAZOR  جهاز قياس محمول ومتعدد الوظائف. يحتوي   هو

م) ووحدة مسطرة دائر�ة   25(  قدم  82ع�� وحدة مسافة ل��ر  

قياس   عالية،بدقة    4096بدرجة   ع��  القدرة  إ��  باإلضافة 

مزود  إنھ  املركبة.  واألش�ال  واملنحنيات  املستقيمة  ا�خطوط 

والذي �سمح   ،iOSو Android بتطبيق تخطيط متاح لنظامي

واستالم   وتحر�ره  األرضية  مخطط  ورسم  البيانات  بجمع 

يحتو  ومشارك��ا.  اإلصدار  املستندات  ع��    العاديي  ل�جهاز 

وظائف القياس التالية. ابحث عن املز�د من امل��ات ا�جديدة ��  

 .حزمة التحديث ال�حا�ي

 

 

 �عليمات األمان: 

ير��  الوظائف،  متعدد  ا�جهاز  لهذا  آمن  استخدام  أجل  من 

 .قراءة التعليمات الواردة أدناه �عناية

. ال تحدق ��  الثانيةع�� أنھ منتج ل��ر من الفئة   يصنف ا�جهاز

الل��ر مباشرة أو تطلق الل��ر ع�� أ�خاص أو حيوانات أخرى،  

 .يتسبب �� تلف الع�ن ألن ذلك 

خالل  صارمة  اختبار  وأنظمة  معاي��  مع  املنتج  هذا  يتوافق 

التعرض  من  املنتج  يمنع  ال  هذا  ولكن  وتصنيعھ،  تطو�ره 

 .لبيئية ا�خارجيةللتأث��ات والتدخالت ا

  شديدة البيئات   �� املنتج  هذا  استخدام  عدم  ير�� 

  <) (<   40ا�حرارة  ال��ودة  شديدة  أو  مئو�ة)   0درجة 

 درجة مئو�ة).

   الرجاء عدم استخدام هذا املنتج �� بيئة قابلة لالنفجار

 أو التآ�ل.

  بالقرب من األجهزة من فضلك ال �ستخدم هذا املنتج 

 الطبية. 

  ستخدم املنتج ع�� م�ن طائرةمن فضلك ال�. 

 

 

 :التخلص من املنتج

ال�حن،   إلعادة  قابلة  ليثيوم  بطار�ة  ع��  املنتج  هذا  يحتوي 

ير��   املن�لية.  النفايات  مع  م��ا  التخلص  عدم  يجب  وال�ي 

التخلص من املنتج وفًقا للوائح الوطنية املعمول ��ا �� بلدك / 

 .منطقتك 
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 :نطاق املسؤولية

غ��   اتمسؤول�ن عن أي ضرر ناتج عن االستخداملن نكون 

 :أدناه ة املو�حةالسليم

 استخدام املنتج بدون قراءة التعليمات؛ 

   استخدام م�حقات من الشر�ات املصنعة األخرى دون

 موافقة منا ؛ 

  .إجراء �عديل أو تحو�ل ع�� املنتج 

 

 مزود الطاقة: 

  النوع  يتم استخدام منفذ �حن منC 

  مل�� أمب��.  650البطار�ة املقدرة تبلغ سعة 

  5شاحنV-1A مدة ال�حن حوا�� ساعت�نمدعوم .. 

 ابالت� املنتج  هذا  يدعم  ال  أجهزة  مالحظة:  ذات    أو  ال�حن 

 .لل�حن السريع C الطرف�ن من النوع

                    التشغيل األسا��ي  

 
 1  ال. الثانیة الفئة  من  لیزر منتج -  باللیزر المسافة قیاس  وحدة  

 .اللیزر في  مباشرة تحدق

 

 

  2  على وظیفة كل تحدید اللمس  شاشة لك تتیح - شاشة 

 الیسار إلى  والتمریر النقر   طریق عن  واستخدامھا الشاشة 

  .وألسفل ألعلى والتمریر                   والیمین

 

 

 3    زر Power / HOME   

  تشغیل إیقاف/    لتشغیل ثوانٍ  3 لمدة  الزر  على مطوال اضغط 

  القائمة إلى للعودة الزر على  لوھلة قصیرة اضغط . الجھاز

  .الرئیسیة
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 4   منفذ �حن من النوعC       . 

 5   يتم تثبيت الفتحة �� ا�جزء ا�خلفي   -ثقب ثال�ي القوائم

من األسطوانة، و�مكنك شد ا�حامل ثال�ي القوائم عن طر�ق  

 .اتجاه عقارب الساعةتدو�ر بكرات املنتج �� 

 6   قم بتدو�ر املنتج ع�� سطح ما لقياس  -وحدة ال�جلة

طول ا�خطوط املستقيمة واملنحنية. راجع وصف وظيفة 

مقياس ال�جلة ل�حصول ع�� تفاصيل حول كيفية 

 .استخدامها
  اقلب الغطاء ا�خلفي. يتم توصيل الغطاء بإطار  -ا�حامل

 .درجة 90املنتج بزاو�ة 

 

 عمليات التشغيل األساسية والتعليمات:

 التشغيل/اإليقاف 

ثواٍن لتشغيل / إيقاف    3اضغط مطوال ع�� زر الطاقة                ملدة  

 .�شغيل ا�جهاز 

وضع   إ��  تلقائًيا  فسينتقل  دقيقة،  ملدة  �شط  غ��  ا�جهاز  ظل  إذا 

ملدة   �شط  غ��  ا�جهاز  ظل  إذا  إيقاف   30الس�ون.  فسيتم  دقيقة، 

 �شغيل ا�جهاز تلقائًيا.
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 إختیار الوظائف 

في القائمة الرئیسیّة للتبدیل    یمكنك السحب یمینًا أو یساًرا    

 أنقر على رمز الوظیفة المطلوبة للدخول لصفحة الوظیفة.    بین الوظائف

 
 مقیاس اللیزر 

 

 الوسط: أنقر على الرقم لتسجیل البیانات

 األعلى: وحدة القیاس 

 المحاذاة األسفل: وضع 

 

  إعداد وحدات القیاس: ُمحدد عند البدء، أو 

   یمكن للمستخدم االختیار بین في صفحة اإلعداد ،

یمكن للمستخدم أیًضا عند وحدات القیاس الملكیّة أو المتریّة. 

القیاس التبدیل بین الوحدات بالنقر على المنطقة العلویّة. تشتمل  

والقدم والبوصة والجزء من  الوحدات الملكیّة على الیاردة 

البوصة والقدم+البوصة. أما الوحدات المتریّة تشتمل على المتر  

 متر. یوالسنتیمیتر والملل

 

  :إعدادات وضع المحاذاة 

 

كنقطة   MEAZORالمحاذاة الخلفیّة: القیاس على طول أسفل أسطوانة  

 بدایة

 

    

للحامل عندما یكون  محاذاة الحامل: قم بالقیاس من الطرف السفلي 

 مفتوًحا
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 محاذاة الحامل ثالثي القائم: قم بالقیاس من وسط ثقب الحامل ثالثي القائم

    

 المحاذاة األمامیّة: قم بالقیاس من أعلى الجھاز 

 
  مسطرة القیاس

 

 : أنقر على الرقم لتسجیل البیاناتالوسط  

 : وحدات القیاس األعلى  

 المقاییس : تبدیل األسفل  

 

 
عندما یتم استخدام العجلة للقیاس، سوف تُضيء نقطة المرجع في  

األسفل. یمكن للمستخدم اختیار نقاط البدایة أو النھایة لیتم استخدامھا 

 كمرجع باختیاره للموضع الذي یتم إمساكھا بھ عادةً. 

  :إعداد وحدات القیاس 

یمكن للمستخدم في صفحة الضبط األولي واإلعدادات االختیار 

بین وحدات القیاس الملكي او المتري. یمكن للمستخدم التبدیل 

 خالل القیاس.  بین الوحدات بالنقر في األعلى  

تشتمل الوحدات الملكیّة على الیاردة والقدم والبوصة والبوصة  

لوضع اوالقدم+البوصة (وحدة المیل أیًضا مدرجة في 

). تشتمل الوحدات المتریّة على المتر والسنتیمتر  المعیاري

وضع  الوالمللیمتر (وحدة الكیلومتر أیًضا مدرجة في 

 ). المعیاري
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 اإلعداد للقیاس: 

 : العودة للقیاس المعیاري األسفل  

 1:  1: العودة لقیاس   األعلى

 : إسحب لألعلى واألسفل للتبدیل بین المقاییس  الوسط

 ) الطابق الماسح الضوئي النقطي (ماسح ضوئي لمخططات 

. قم  MEAZORھو خاصیّة مسّجلة لجھاز   المساح الضوئي النقطي

على حامل ثالثي أو سطح مستٍو. یمكن   MEAZORبوضع جھاز 

للمستخدم عمل مسح ضوئي لمخططات الطابق بدقّة عن طریق اتّباع 

 الخطوات التالیة: 

قم    –خذ النقطة   –قم بتوجیھ ضوء اللیزر على الزوایا أو نقاط المرجع  

كرر العملیّة. یمكن عندھا لنتائج المسح الضوئي أن تنتقل   – بااللتفاف 

للمزید من التعدیل. یُرجى قراءة ھذه التعلیمات   MEAZORإلى تطبیق 

 بعنایة للحصول على أكثر نتائج المسح دقّةً. 

: بیانات عملیّة المسح الحالیّة، قم بالنقر لتسجیل نقاط   الوسط

 المرجع 

 التراجع 

 حفظ البیانات 

 

  :عملیّات أساسیّة 
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في وسط    MEAZORكما ھو موّضح في التخطیط، قم بوضع جھاز  

  لوانقر علیھا لتسجیل أو 1م بمحاذاة شعاع اللیزر مع النقطة  الغرفة ثم ق

، قم بالتسجل، ثم قم  ثم قم بااللتفاف ومحاذاة النقطة الثانیة نقطة مرجعیّة، 

وقم بالتسجیل بعد كل   5و  4و  3  بالدوران وعمل محاذاة لھا مع النقاط  

مرة. بعد إكمال الخطوات السابقة، ستكون جمیع نقاط المرجع في الغرفة  

، سوف یتم إرسال البیانات إلى  مسجلة. بعد النقر على حفظ  

 . MEAZORتطبیق   

 

 

 الماسح الضوئي المنحني :  

. قم  MEAZORالماسح الضوئي المنحني ھو خاصیّة مسّجلة لجھاز  

بوضع الجھاز على حامل ثالثي أو سطح مستٍو. یقوم المستخدم بتدویر 

الجھاز إللتقاط تخطیط الجسم عبر ما یتجاوزه اللیزرإلكمال عملّیة مسح  

دقیقة لتخطیط المنحنى. یمكن للمستخدم عندھا نقل نتیجة المسح لتطبیق  

MEAZOR  نایة  للمزید من التعدیل. یُرجى قراءة التعلیمات التالیة بع

 للحصول على أكثر النتائج دقةً. 

 

 : بیانات عملیّة المسح الحالیّة  الوسط

 : حفظ البیاناتاألعلى  

 : تراجع األسفل  

 

  :عملیّات أساسیّة 
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في وسط    MEAZORكما ھو موضح في التخطیط، قم بوضع جھاز  

وانقر علیھا لتسجیل أول   1الغرفة ثم قم بمحاذاة شعاع اللیزر مع النقطة  

  . 2نقطة مرجعیّة، ثم قم بتدویر الجھاز ببطئ للنقطة  

تطبیق   لحفظ وإرسال البیانات إلى   . أنقر على  2

MEAZOR . 

  إعادة بدء المسح تراجع: 

 

 

 

                 اللیزر المتقّدم 

 إختر الوظیفة   –  1الخطوة  

 : قم بالتمریر للتبدیل بین الوظائف  الوسط

 : وحدات القیاس األعلى  

 

القیاس الفیثاغورسي: قم بقیاس الجانب (أ) والجانب (ب)   .1

 والزاویة (أب). سوف یتم حساب الجانب الثالث تلقائیًا.
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قم بقیاس الطول (أ) والعرض (ب).   –قیاس المساحة المستطیلة   .2

 سوف یتم حساب المساحة تلقائیًا.

 إبحث عن المزید من الوظائف في الحزمة المحدّثة. 

 

 قم بالقیاس  –  2الخطوة  

 

 : أبعاد القیاس الوسط  

 : التبدیل بین أوضاع المحاذاة  األعلى

 الخطوة األخیرة  <:الزاویة السفلیّة الیُسرى  

 الخطوة التالیة  <:الزاویة السفلیّة الیُمنى  

 الزر األوسط: القیاس الحالي 

 

  :إعدادات وضع المحاذاة 

 

كنقطة    MEAZORالمحاذاة الخلفیّة: قم بالقیاس على طول أسفل عجلة  

 بدایة.

    

 محاذاة الحامل: قم بالقیاس من أسفل الحامل عندما یكون مفتوًحا 

    

 ثالثي القائم: قم بالقیاس من وسط ثقب الحامل الثالثي محاذاة الحامل 

    

 المحاذاة األمامیّة: قم بالقیاس من أعلى الجھاز 

 

 إحفظ وأرسل  –  3الخطوة  

 

 

 : نتیجة الحساب باللون األخضر الوسط  
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 : إرجع إلى آخر خطوة لتعدیل بیانات القیاس األسفل  

 للحفظ واإلرسال  : أنقر على  األعلى  

 . MEAZOR* بیانات اللیزر المتقدّم تظھر كنتیجة رسومیّة في تطبیق 

 

 

 المنقلة 

على سطح مستٍو ثم قم بتدویر الجھاز   MEAZORقم بوضع جھاز  

لقیاس الزاویة األفقیّة. بینما یتم قیاس الزاویة، یمكن استخدام مقیاس  

اللیزر لتحدید بدایة أو نھایة الزاویة. یمكن أیًضا استخدام إضافة المنقلة  

 لقیاس زوایا أكثر دقة. (تُباع على حدى)    MEAZORالمختّصة في 

 

أو   MEAZORتوفرة عبر تطبیق م MEAZORالمزید من إضافات  

HOZODESIGN.com/meazor 
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 : البُعد الزاوي  الوسط

 : العودة للصفر األعلى  

 الزاویة السُفلیة الیُسرى: تموضع بمساعدة اللیزر 

 الزاویة السُفلیة الیُسرى: وضع الدرجة أو المؤشر 

 المیزان 

على سطح مستٍو الستخدام خاصیّة  MEAZORقم بوضع جھاز  

  0ْالمیزان االلكتروني في الجھاز. عندما یكون المیزان قریبًا من درجة  

 )، سوف تتحول نقطة الضوء لألزرق. 1- أو  1(أقل أو أكثر من 

  

 المحور األفقي: إحني الزاویة / المحور العمودي: أِمل الزاویة 

 

 

                       إستكشاف األخطاء وإصالحھا 

 الوصف الحل

حاول الشحن بكابل آخر ومقبس آخر. 

أو یُرجة التواصل مع الموّزع الخاص 

 بك.

ال إشارة غیر قادر على الشحن. 

بالشحن بعد التشغیل أو الشاحن 

موصول وال یزال غیر قادر على 

 التشغیل. 

24/7è

37/6è

11/1è

11/1è
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یُرجى التواصل مع موّزعك لخدمات 

الرجوع لبولیصة  دعم العمالء. یُرجى 

 الضمان للتفاصیل.

ال تعرض الشاشة بشكل طبیعي 

(شاشة متناثرة أو رمز ناقص أو  

 مكسورة) 

قصور بالدارة الكھربائیّة أو دخول  

للماء. یُرجى ترك الجھاز وافقًا لمدة 

ساعة ثم حاول تشغیلھ مجددًا. أو   12

قم بالتواصل مع موّزعك لخدمات دعم  

 العمالء. 

بشكل طبیعي.  العمل الجھازیبدأ ال 

 یستمر محّرك االھتزاز بالعمل 

رجاًءا تأكد من عدم وجود أجھزة 

 . MEAZORأخرى متّصلة بجھاز 

 MEAZORإستخدم فقط تطبیق 

لتوصیل الجھاز بھاتفك الذكي، ال تقم 

من  بتوصیل الجھاز بالھاتف مباشرةً 

 إعدادات البلوتوث في الھاتف. 

 MEAZORال یمكن إیجاد جھاز 

باستخدام البلوتوث في الھاتف 

 الذكي 

  MEAZORیرجى تحدیث تطبیق 

ألحدث إصدار. أو جرب جھاًزا 

 محموًال مختلفًا للتوصیل. 

ال یتمكن بلوتوث جھاز 

MEAZOR   من التوصیل مع

 MEAZORتطبیق 

یُرجى محاولة إعادة تشغیل الجھاز 

ةً  واستخدامھ في بیئة ال تحتوي إضاء

ساطعة. أو تواصل مع موّزعك 

 لخدمات دعم العمالء.

خلل في قیاس المسافة باللیزر، 

 0000یستمر الطول بعرض 

ال تستخدم خاصیّة العجلة بینما یتم  

شحن الجھاز. حاول إعادة تشغیل 

الجھاز أو تواصل مع موّزعك  

 لخدمات دعم العمالء.

قیاس مسافة العجلة خاطئ. عند  

باستخدام العجلة ال یتم  القیاس 

اإلستجابة أو ال تتماثل مع طول  

 الفعلي. 

 
 تواصل معنا 

 المحدودة (ھونغ كونغ) ، HOZO DESIGNشركة 

www.hozodesign.com/contact 

 

 بولیصة الضمان 

  فترة الضمان 

HOZO Design. CO.  –    ضمان محدود للمستخدم لمدة سنة

تاریخ   من  سنة  لمدة  المصنعیّة  األعطال  مقابل  جھازك  یُغطي 

 شرائك للمنتج. 

  حاالت خاصة 

الحاالت التالیة لیست مغّطاة من قِبل بولیصة الضمان خالل فترة الضمان  

 وسیتم إصالحھا مقابل تكالیف إضافیّة. 

الصیانة أو التخزین الغیر سلیمین من  ) الضرر الُمسبب باالستخدام أو 1

 قِبل المستخدم. 

 ) تفكیك األجزاء وفقًا لظروف غیر مخّولة. 2

 ) ال یوجد دلیل على الشراء. 3

 ) الرقم التسلسلي ال یتطابق مع الُمنتج الُمرسل للصیانة أو تم تغییره. 4

 ) ضرر یلحق بالھیكل وُمسبب بالقوة. 5
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 التي تحتاج لالستبدال.) تآكل أو تھالك طبیعي لألجزاء، و6

) ضرر سببھ شذوذ في درجة الحرارة أو الرطوبة عند االستخدام أو 7

 التخزین.

 ) ضرر یلحق بالبطاریّة وسببھ عدم الشحن وفقًا للتعلیمات. 8

 ) أي ضرر سببھ عدم اتّباع التعلیمات. 9

 

  كیفیّة إرسالھ لإلصالح 

التواصل مع الموّزع وتسلیمھ  إن كان الجھاز یحتاج لإلصالح، یُرجى 

 الجھاز، وتزوید رقم جھاز صالح مع دلیل الشراء. 

 

  الرقم التسلسلي 

 

یُرجى الرجوع للتخطیط التالي بحثًا عن الرقم التسلسلي. المنتجات أو  

األجھزة التي ال تحتوي على رقم تسلسلي یعني أنھا وحدة اختبار أو  

 توضیح وال یُغطیھا الضمان. 

 

 

 حقوق النشر إشعار 

مواصفات المنتج في األعلى ھي عُرضة للتغییر دون إشعار. جمیع  

 . HOZO DESIGNحقوق الشرح محفوظة بواسطة شركة  

جمیع العالمات التجاریّة والصور والبیانات التقنیّة وحقوق الملكیّة  

المحدودة وھي عُرضة   HOZO DESIGNالفكریّة تتبع لشركة  

 النتھاك حقوق النشر. 

 

 

 

Laser Radiation, Do Not Stare 
into Beam


