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من  معاجًلا  ت�ضم  ن�ضخة  جي  �إل  �رشكة  �أطلقت 
نوع “كو�لكوم �ضنابدر�جون 652” من هاتفها 
ن�ضخة  وه��ي   ،G5 “جي5”  �لأح���دث  �ل��ذك��ي 

موجهة لأ�ضو�ق �لقارة �لالتينية.
وظهرت �لن�ضخة �جلديدة �لتي حتمل رقم �لطر�ز 
“جي″5،  �لهاتف  من   ،H840 “�إت�ش840” 
�لذي �أعلنت عنه �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية �ل�ضهر 
�ملا�ضي، على موقعها �لإلكرتوين �خلا�ش بدولة 
�ضنابدر�جون  “كو�لكوم  �ملعالج  �أن  ُيذكر  بنما. 
�أرب��ع  ي�ضم  �ل��ن��وى  ثماين  معالج  ه��و   ”652
و�أرب��ًع��ا   Cortex-A72 ن��وع  م��ن  ���رش�ئ��ح 
�إىل  �إ�ضافة   ،Cortex-A53 نوع  من  �أخرى 
 Adreno ”510 أدرينو�“ �لر�ضوميات  معالج 
 1.8 �إىل  حت�ضل  ب�رشعة  يعمل  �أنه  ومع   .510
�أن معالج  �إل جي  يذكر موقع  جيجاهرتز فقط، 

�لهاتف يعمل ب�رشعة 2 جيجاهرتز.
“جي5”  �لهاتف  م��ن  �لن�ضخة  ه��ذه  وتتوفر   

بطر�زين فيما يتعلق بذ�كرة �لو�ضول �لع�ضو�ئي 
و�لآخر  جيجابايتات،   3 بحجم  �لأول  “ر�م”، 
بحجم 4 جيجابايتات، �إىل جانب 32 جيجابايًتا 
للتو�ضعة  �لقابلة  �لد�خلية  �لتخزين  م�ضاحة  من 

�لن�ضخة  تقدم  ذلك،  عد�  وفيما  �لطر�زين.  لكال 
�جلديدة من �لهاتف نف�ش �ملو��ضفات �لتي �أعلنت 
عنها �إل جي �ل�ضهر �ملا�ضي، مبا يف ذلك �ضا�ضة 
 1440×2560 وبدقة  بو�ضات   5.3 بقيا�ش 

بك�ضاًل.  وميلك �لهاتف �لذكي �لذي ياأتي ب�ضماكة 
كامريتني  جر�ًما،   159 ويزن  ميليمرت�ت   7.7
خلفيتني �إحد�ها بدقة 16 ميجابك�ضاًل و�لأخرى 
كامري�  �إىل  بالإ�ضافة  ميجابك�ضالت،   8 بدقة 
ب�ضعة  وبطارية  ميجابك�ضالت،   8 بدقة  �أمامية 
 USB ومنفذ  �أم��ب��ري/���ض��اع��ة،  ميلي   2،800
�أعلنت  قد  جي  �إل  �رشكة  وكانت   .Type-C
�أول  باأنه  �لذي ت�ضفه  �أنها �ضتبد�أ طرح هاتفها، 
هاتف ذكي “قابل للتعديل” مع �إمكانية ربطه 
�لتحكم  ذلك وحدة  �مللحقات، مبا يف  بعدد من 
�لعاملية  �لأ�ضو�ق  Cam Plus، يف  بالكامري� 

�عتباًر� من يوم 31 �آذ�ر/مار�ش �جلاري.
ت�ضم  �لتي  �لهاتف  ن�ضخة  �أن  بالذكر  جدير 
معاجًلا من نوع “كو�لكوم �ضنابدر�جون 820” 
�إمنا  �جلنوبية،  �أم��ريك��ا  �أ���ض��و�ق  �إىل  ت�ضل  لن 
�ضتتوفر فقط �لن�ضخة مع �ملعالج “�ضنابدر�جون 

.”652

أبل الذكية أنقذت حياة أمريكيمتنقل لالستحمام في األماكن النائية
يوفر مكالمات ورسائل ومحادثات 
فيديو مجانية لـ 33 دولة

لطير يشبه عالمة تويتر 
يعود إلى 35 ألف عام

�بتك��رت �رشك��ة ياباني��ة فك��رة متمي��زة لد���ش ��ض��تحمام متنقل ميك��ن حمله 
و�لنتق��ال ب��ه يف �أي مكان �ض��و�ء يف رحالت �ض��فاري �أو �جلب��ال وغريها من 
�لأماكن �لتي ي�ض��عب �إيجاد طريقة منا�ض��بة لال�ض��تحمام فيها، �إذ تعتمد فكرة 

�لد�ش على مبد�أ �إعادة تدوير �ملياه و��ضتخد�مها ملدة ت�ضل �إىل �أ�ضبوعني.
 "Hotaru" و��ضتعر�ضت �ل�رشكة �ليابانية �لنا�ضئة �بتكارها �لذي يحمل ��ضم
خالل م�ض��اركتها معر�ش "�ض��اوث باي �ضاوث وي�ض��ت"  يف �أو�ضنت، وقالت �إن 
�لد�ش �ملتنقل ي�ضمح لأفر�د عائلة موؤلفة من 3 �أ�ضخا�ش من �أخذ حمام ملدة 5 
دقائق يوميًا لغاية �أ�ض��بوعني كاملني، فالد�ش معباأ ب� 5 غالون ماء، ما يكفي 

ل� 20 مرة ��ضتحمام بنف�ش �ملاء، بح�ضب موقع "غيزمودو".

�ضاهمت �ضاعة �أبل �لذكية يف �إنقاذ حياة �أمريكي وذلك بف�ضل خا�ضية قيا�ش 
معدل نب�ضات �لقلب، وفق ما ذكر موقع "ديجيتال تريند�ش" �لإلكرتوين. 

وق��ال �ملوق��ع �إن ديني�ش �أن�ض��يلمو �لبالغ 62  عام��ًا كان يف عمله يف جمال 
�لبن��اء عندم��ا �ض��عر بالتعب فج��اأة، فارتاح قلي��اًل قبل �أن يحاول ��ض��تئناف 
عمله، لكنه مل ينجح ب�ضبب �ضدة تعبه، م�ضري�ً �إىل �أنه جل�ش على �لكر�ضي وقام 
بقيا�ش معّدل نب�ض��ات قلبه بو��ضطة �ضاعة �أبل �لذكية �لتي ح�ضل عليها قبل 
نح��و �أ�ض��بوعني.  وتفاجاأ �لرجل باأن �لنتيجة كان��ت �أكرث من 210 دقات يف 
�لدقيق��ة �لت��ي تعن��ي �رتفاعًا حاد�ً يف �ض��غط �لدّم، فطلب من م�ض��اعده طلب 

�ضيارة �إ�ضعاف ونقله �إىل �مل�ضت�ضفى على وجه �ل�رشعة. 

�أطلق��ت �رشك��ة �أمريكي��ة تطبيق��ًا ذكي��ًا يعد مبثابة من�ض��ة جلمي��ع �أنو�ع �لت�ض��ال 
و�لتو��ض��ل بني �مل�ضتخدمني، �إذ يتيح لهم �إجر�ء مكاملات هاتفية وحمادثات فيديو 
و�إر�ضال ر�ضائل ن�ضية وملفات �ضوتية ومقاطع فيديو و�ضور غريها من د�خل مكان 
و�حد فقط، بالإ�ضافة �إىل �أنه تطبيق تر��ضل فوري.  و�أو�ضحت �رشكة "برميو كونكت 
" �لتي تتخذ من كو�ض��تا مي�ض��ا بكاليفورنيا مقر�ً لها، �أن تطبيقها �لذي يحمل ��ضم 
�ل�رشك��ة ذ�ته، مينح للم�ض��تخدمني ميزة �لتحدث �إىل 33 دولة فقط جمانًا من �أ�ض��ل 
65 دولة يغطيها �لتطبيق، �إذ يوفر لهم �ضهريًا دقائق جمانية دون دفع �أية ر�ضوم 
�ض��و�ء للهو�تف �لأر�ضية �أو �لهو�تف �لنقالة، م�ضرية �إىل �أنه يف حال رغب �مل�ضتخدم 

يف �لت�ضال بدولة لي�ضت مدرجة �ضمن قائمة �لدولة �ل� 33 �ملتوفرة جمانًا

عرث علماء �آثار يف فرن�ض��ا على نق�ش لطري ي�ضبه �لطري �ملتخذ عالمة ملوقع تويرت، 
يعود �إىل 35 �ألف عام، يف �أثر يوؤ�رش �إىل توجه فني غري تقليدي �آنذ�ك.

ُنق���ش �لر�ض��م على قطعة من حجر �ل�ض��و�ن بط��ول وعر�ش 5 �ض��نتيمرت�ً لكالهما، 
ويبلغ طول هذ� �لنق�ش خم�ض��ة �ض��نتيمرت�ت وعر�ض��ه خم�ضة �أي�ض��ًا، وقد عرث عليه 
�أثن��اء �أعم��ال تنقي��ب �أثرية ق��ام بها �ملعه��د �لوطني �لفرن�ض��ي لالأبح��اث �لأثرية 
�ل�ض��تباقية قبل �ض��نو�ت عدة يف موقع كانتالويت قرب برج��ر�ك يف جنوب غرب 
فرن�ضا. ونق�ش �لر�ضم على قطعة من حجر �ل�ضو�ن، وقد �أجريت عليها حتليالت يف 
�إ�ضبانيا �أخري�ً �أظهرت �أن �لنق�ش يعود �إىل �لع�رش �حلجري �لقدمي �لعلى �لذي �ضهد 

و�ضول �لن�ضان �ملعا�رش �إىل �أوروبا �لغربية.

كيفية ايقاف حسابات مستخدمي أندرويد 
Truecaller وحذف أرقامهم من

عن طريق القناة السمعية
"األذن" أحدث طريقة بيومترية لتحديد الهوية

التكنلوجيا تدخل في توصيل الطلبات

تويتر تنهي دعمها تطبيق TweetDeck على ويندوز في 15 أبريل

G5 إل جي تطلق نسخة بالمعالج “كوالكوم سنابدراجون 652” من هاتفها

بعد الشطرنج.. فيس بوك تتيح لعب كرة 
السلة عبر تطبيق التراسل مسنجر

مستشعر ذكي يحذر من تسرب المياه بالمنزل

يعت��ر تطبي��ق ت��رو كول��ر Truecaller �أح��د �أ�ض��هر �لتطبيق��ات �لتي تظهر 
تفا�ض��يل �ملت�ضل لالأرقام غري �ملعروفة، ويتم �لأمر عن طريق �أخذ ن�ضخة من 
جهات �ت�ض��ال م�ضتخدم �لتطبيق ورفعها على �لإنرتنت، لذلك حتى لو مل تكن 
ت�ضتخدم �لتطبيق يوجد �حتمال كبري لوجود ��ضمك ورقمك على قاعدة بيانات 
Truecaller. وميكن مل�ض��تخدمي نظام �أندرويد �إلغاء تن�ض��يط ح�ض��اباتهم 
�ض��من Truecaller، ع��ن طري��ق فت��ح �لتطبيق وم��ن ثم �لنقر عل��ى �أيقونة 
�لأ�ضخا�ش �ملوجودة يف �لز�وية �لي�رشى �لعليا ومن ثم �لولوج �إىل �لإعد�د�ت 

ومن ثم �ل�ضغط على خيار حول و�لقيام باإلغاء تن�ضيط �حل�ضاب.
كما با�ضتطاعة م�ضتخدمي �لتطبيق �إز�لة �أرقامهم من قاعدة بيانات �لتطبيق، 
وذل��ك ع��ن طريق �لنتق��ال �إىل �ض��فحة �إلغ��اء �إدر�ج Truecaller، ومن ثم 
�دخ��ال رقم �لهات��ف �خلا�ش بامل�ض��تخدم مع رم��ز �لبلد �ل�ض��حيح، و�ختيار 
�أي �ض��بب من �أ�ض��باب �لإلغاء و�دخال رقم �لتحقق ومن ثم �لنقر على زر �إلغاء 

�لإدر�ج.

تتن��وع �لط��رق �لبيومرتي��ة لتحديد هوية �مل�ض��تخدم عن��د �إلغاء قف��ل �لأجهزة 
�ملختلف��ة �أو �لقي��ام بالإج��ر�ء�ت �ملتع��ددة، مثل م�ضت�ض��عر ب�ض��مة �لأ�ض��ابع 
و�ملا�ض��ح �ل�ض��وئي لأوردة �لي��د �أو �لتع��رف على قزحي��ة �لع��ني. و�لآن �أعلنت 
�رشكة �لإلكرتونيات NEC �ليابانية عن تطوير تقنية جديدة يتم ��ض��تعمالها 

يف �لأذن.
ونظر�ً لأن كل �ض��خ�ش ميتاز بقناة �ض��معية خا�ض��ة به ل تت�ضابه مع غريه من 
�لأ�ض��خا�ش، فاإن ه��ذه �لتقنية �جلديدة تقوم بقيا�ش �لقناة �ل�ض��معية و�لتعرف 
عليها من خالل �ملوجات �ل�ض��وتية يف غ�ضون ثانية و�حدة. ويتم �إ�ضد�ر هذه 
�ملوج��ات م��ن �ض��ماعة �لأذن In-Ear ويتم ��ض��تقبالها مرة �أخرى بو��ض��طة 
ميكروف��ون مدم��ج يف �ل�ض��ماعة. ومل تف�ض��ح �رشك��ة NEC عن �أي��ة بيانات 
تف�ضيلية عما �إذ� كان �ضيتم ��ضتعمال �لطريقة �لبيومرتية �جلديدة يف �لأجهزة 

�ملختلفة، ومل تك�ضف عن موعد �إطالقها ب�ضكل قيا�ضي.

دخلت �لكنولوجيا يف جمال تو�ضيل �لطلبات 
�جلاهزة، وبد�أ �لروبوت يحل مناف�ض��ًا للطائرة 
م��ن دون طيار لتو�ض��يل �لبيت��ز� �إىل �ملنازل 
و�ملكات��ب م��ن خ��الل متي��زه بالعدي��د م��ن 
�ملو��ضفات �لتقنية �لتي جتعل مهمة تو�ضيل 

�لطلبات �أمر�ً بغاية �ل�رشعة و�ل�ضهولة.
وبح�ض��ب �ض��حيفة د�يل��ي مي��ل �لريطاني��ة، 
ميك��ن للروبوت �ل�ض��ري ب�رشع��ة 20 كيلومرت�ً 
يف �ل�ض��اعة كما �أنه مزود بتقنيات �ل�ضت�ضعار 
�لتى حتفظه من �ل�ضطد�م باأي عائق مفاجئ 
ف��ى طريقه، لتدخل �رشك��ة "دومينوز" للبيتز� 
يف �أ�ض��رت�ليا مفهومًا ثوريًا يف جمال تو�ضيل 

�لطلبات �جلاهزة.
عل��ى  �حتو�ئ��ه  �لروب��وت  ممي��ز�ت  وم��ن 

كام��ري� ومكر �ض��وت للتو��ض��ل م��ع �لزبائن 
و�ملحيط��ني ب��ه، �إ�ض��افة �إىل م��كان منا�ض��ب 
يحفظ �لبيتز� �ضاخنة و�آخر يحفظ �مل�رشوبات 
�لغازية باردة، كما يظهر يف �لفيديو �ملن�ض��ور 
عل��ى يوتيوب وي�رشح �آلية عم��ل هذ� �لروبوت 

�جلديد.
وياأت��ي ه��ذ� �لروب��وت ثم��رة تع��اون �رشك��ة 
�رشك��ة  م��ع  �لأ�ض��رت�لية  بيت��ز�  دومين��وز 
"مار�ثون" �لنا�ض��ئة للروبوتات بعد 6 �أ�ض��هر 
�لعم��ل  ز�ل  و�لتج��ارب، وم��ا  �لأبح��اث  م��ن 
و�لتطوير م�ض��تمر�ً لتطويره باملقابل يثري هذ� 
�لرويوت ت�ضاوؤلت حول م�ضري عمال تو�ضيل 
�لطلب��ات يف ح��ال تعمي��م ه��ذه �لتقنية على 

�ضائر �ملطاعم.

�أعل��ن موق��ع توي��رت ع��ن نهاي��ة دع��م ن�ض��خة 
تطبي��ق نظ��ام وين��دوز م��ن من�ض��ة �لتغري��د 
 ،TweetDeck لتابع��ة للموق��ع توي��ت دك�
وقال��ت �ل�رشك��ة �إن "ه��ذ� �لتغيري يب��د�أ يف 15 
�أبريل)ني�ضان("، م�ضيفًة �أنه "ما ز�ل بالإمكان 
��ضتخد�م تويت دك TweetDeck عر موقع 

�لويب".
ومل يق��م �ملوقع باإعطاء �ض��بب حم��دد لإنتهاء 
نظ��ام  عل��ى  �لعامل��ة  �لتطبي��ق  ن�ض��خة  دع��م 
ويندوز، و�أ�ض��ارت متحدثة با�ض��م تويرت ملوقع 
م��ن  "�ض��نتمكن  �لتقن��ي    VentureBeat
تعزي��ز جترب��ة توي��ت دك �ل�ض��املة م��ن خالل 
�يق��اف تطبيق وين��دوز وتفعيل ملفات تعريف 

�لرتباط �خلا�ضة باملن�ضة".
و�أ�ض��افت �ملتحدثة "تركيزنا �لرئي�ضي ملن�ضة 

تويت دك يقوم على مو��ض��لة بناء جتربة �أكرث 
بديهية ومب�ضطة ب�ضكل �أكر جلميع م�ضتخدمي 

موقع تويرت".
و�أ�ض��درت �ل�رشكة على مدى �ل�ض��نو�ت �لقليلة 
�لتدوي��ن  ملن�ض��ة  حتديث��ات  ع��دة  �ملا�ض��ية 
�لتابعة لها TweetDeckو�لتي ��ض��تحوذت 
عليه��ا يف ع��ام 2011، و�ض��ملت �لتحديث��ات 
عل��ى ع��دة مي��ز�ت مث��ل ��ض��تطالعات �ل��ر�أي 

.GIF و�ل�ضور �ملتحركة
و��ض��تكى �لعدي��د من �مل�ض��تخدمني �ض��ابقًا من 
 ،TweetDeck لتطبي��ق  �ل�رشك��ة  �إهم��ال 
و��ض��ارت �ل�رشك��ة يف تدوين��ة ن�رشته��ا "نقوم 
بالعم��ل عل��ى م�ض��اريع بني��ة حتتية ل�ض��مان 
وجود بنية ��ضا�ض��ية م�ضتقرة ملو��ضلة حت�ضني 

�ملن�ضة يف �مل�ضتقبل".

وقال��ت �ل�رشك��ة: "قمن��ا يف �لع��ام �ملا�ض��ي 
بتحديث �ملن�ضة و�إ�ضافة ميز�ت مثل �لر�ضائل 
�خلا�ضة للمجموعة وفالتر بحث جديدة ت�ضهل 
�لو�ضول �إىل فاينز Vines و�ل�ضور �ملتحركة 
�إىل  �لقدمي  GIF وPeriscopes و�ملحتوى 

جانب �إ�ضافة خطو�ت للتاأكيد قبل �لتغريد".
ويب��دو �أنه من غري �لو��ض��ح بع��د فيما �إذ� كان 
�لتطبيق �ض��يتوقف عن �لعمل متامًا بعد تاريخ 
15 �أبريل)ني�ض��ان( �أو �أنه �ضيبقى يعمل ولكنه 

لن يتلقى �ملزيد من �لتحديثات.
وك�ض��فت مدي��رة �ملنتج، �ميي زمي��ا، يف �أخبار 
�أخ��رى عن جتربة ت�ض��جيل دخول �أ�ض��ل�ش على 
من�ض��ة توي��رت يج��ري �لعم��ل عليها، وت�ض��مح 
للم�ض��تخدمني بالتنق��ل ب�ض��هولة ب��ني خمتلف 
خدمات تويرت وت�ضجيل �لدخول ب�ضكل تلقائي.

�لأخ��ري  �لتحديث  يف  ب��وك  في�ش  �رشكة  �أ�ضافت 
“م�ضنجر”  خا�ضتها  �لفوري  �لرت��ضل  لتطبيق 
للم�ضتخدمني  تتيح  جديدة  ميزة   Messenger
خالل  من  وذل��ك  بع�ضهم،  بني  �ل�ضلة  ك��رة  لعب 
م�ضغرة  لعبة  لتظهر  �ل�ضلة”  “كرة  رمز  �إر�ضال 
�إر�ضال   �إل  �مل�ضتخدم  على  ما  �للعبة  �رشية.ولبدء 
بوك  في�ش  عر  �ضديق  �إىل  �ل�ضلة”   “كرة  رم��ز 
كرة  �ضتظهر  ذلك،  وبعد  عليه.  �لنقر  ثم  م�ضنجر، 
�ضلة كبرية يف مو��ضع عديدة من �ل�ضا�ضة، ويتعني 

على �مل�ضتخدم �ضحبها �إىل �ل�ضلة.
�ضهلة  لي�ضت  �أنها  يبدو  �لتي  �للعبة  يف  و�لفائز 

عدد  �أكر  ي�ضجل  �لذي  �مل�ضتخدم  هو  ُيظن،  كما 
من �لأهد�ف على �لتو�يل. وبعد �إحر�ز 10 نقاط، 
�إحر�ز  وبعد  بالتحرك،  لل�ضلة  �خللفي  �للوح  �ضيبد�أ 

20 نقطة، �ضتزيد �رشعة �للوح.
فيها  ُتطلق  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  لي�ضت  �أنها  ُيذكر 
م�ضنجر،  تطبيق  �ضمن  م�ضغرة  لعبة  بوك  في�ش 
�إذ �أطلقت �ل�رشكة، �لتي متلك �أكر �ضبكة للتو��ضل 
مليار   1.59 عن  يزيد  ما  �لعامل  يف  �لجتماعي 
لعبة  �لفائت  �لعام  نهاية  �ضهرًيا،  ن�ضط  م�ضتخدم 
كتابة  خالل  من  تفعليها  ميكن  م�ضغرة،  �ضطرجن 

.FBChess@ عبارة

لتسهيل الوصول إلى األماكن..

غوغل تضيف ميزة الملصقات للعناوين المفضلة على خرائطها
قالت �رشكة غوغل �إنه �أ�ضبح باإمكان �مل�ضتخدمني 
بهم  �خلا�ضة  و�لعمل  �ملنزل  عناوين  تخ�ضي�ش 
�أندرويد  نظام  على  غوغل"  "خر�ئط  تطبيق  على 
منها  م�ضعى  يف  وذل��ك  �ملل�ضقات،  با�ضتخد�م 

لت�ضهيل �لو�ضول �إىل هذه �لأماكن لحقًا.
�أنه  �إىل  مدونتها  عر  من�ضور  يف  �ل�رشكة  و�أ�ضارت 
�ملنزل  عناوين  حلفظ  �لفو�ئد  من  �لعديد  يوجد 
��ضتخد�م  ميكن  �إذ  غوغل"،  "خر�ئط  على  و�لعمل 
�جتاهات  �إىل  للو�ضول  �جلديد  �لقيادة"  "و�ضع 

�لقيادة بنقرة و�حدة من �ل�ضا�ضة �لرئي�ضية.
ت�ضمح  ل  �جل��دي��دة  "�مليزة  �أن  غوغل  و�أو�ضحت 
باملل�ضقات  و�لعمل  �ملنزل  عناوين  بتخ�ضي�ش 

�ملف�ضلة  �ملو�قع  جلميع  متاحة  هي  بل  فح�ضب، 
على �خلريطة، و�لتي كانت يف �ل�ضابق تاأخذ �ضكل 
�لنجمة. لذ� تاأتي ميزة �لتخ�ضي�ش لإز�لة �لت�ضوي�ش 
على  �لنجوم  من  �لكثري  روؤي��ة  عن  ينجم  قد  �ل��ذي 
�خلريطة، و�ل�ضتعا�ضة عنها مبل�ضقات مميزة لكل 

موقع".
من  وغريهما  و�لعمل  �مل��ن��زل  عناوين  وحل��ف��ظ 
�ملو�قع، يتعني على �مل�ضتخدم ت�ضجيل �لدخول �إىل 
�خلا�ش  غوغل  ح�ضاب  غوغل" با�ضتخد�م  "خر�ئط 
تبويب  من  �ملل�ضقات  تخ�ضي�ش  ميكن  ثم  ب��ه، 
�لعنو�ن  كتابة  �أو   "Your Places "�أماكنك- 

�ملر�د.

 ،DCH-S160 علن��ت �رشكة "دي لين��ك" عن �إطالق كا�ض��ف ت�رشب �مل��اء�
و�ل��ذي ينّبه �مل�ض��تخدم �إىل �نفج��ار خر�طيم �لغ�ض��الت �أو �أحو��ش �ملياه غري 
�ملحكمة �ض��د �لت�رشيب. و�إذ� ر�ضد كا�ضف ت�رشب �ملاء DCH-S160 وجود 
ت�رشي��ب يف �ملياه بو��ض��طة كابل �ل�ضت�ض��عار �خلا�ش به، فاإنه يقوم باإ�ض��د�ر 
�ض��وت حتذي��ر، بالإ�ض��افة �إىل وم�ض��ات �ض��وئية. ويف ح��ال ع��دم تو�جد �أي 
�ضخ�ش يف �ملنزل فاإنه يقوم باإر�ضال حتذير �إىل �لهو�تف �لذكية. ويتو�فر كابل 
�ل�ضت�ضعار بطول 50 �ضم، كما يوجد �إ�ضد�ر بطول 1.50 مرت. ويتم دمج وحدة 
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