
1- عجلة تشغيل بطيء مع اكتشاف الضغط
2- لوحدات متعددة الوظائف
3- شاشة عرض وضع اللوحات

4- أداة استشعار التقارب
5- مؤرشات LED للدقات

6- إعداد وضع اللوحة
7- معادل ذو ثالثة نطاقات

8- مستعرض
9- التحميل عىل القرص الدوار

10- تحديد PFL الخاص بسامعات الرأس

11- دمج التسجيل
12- تقسيم الحلقة إىل 4 عينات

13- تشغيل/إيقاف تشغيل التجربة
14- مستوى صوت القرص الدوار

15- أداة التداخل التدريجي
16- مزامنة القرص الدوار

17- نطاق درجة الصوت +/-
18- أداة تداخل درجة الصوت
19- التقديم الرسيع/الرتجيع

20- نقطة الرمز

21- تشغيل/إيقاف مؤقت
22- سامعات الرأس (القنوات 4-3)

23- وضع سامعات الرأس
24- مستوى صوت سامعات الرأس

Kensington® Lock -25
26- دمج اإلخراج (القنوات2-1)

27-  سطوع مؤرشات LED ملعرفة الدقات
28- كابل USB مرفق ( 2 م)   
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1- موازنة القنوات 1-2 (دمج اإلخراج)
2- تشغيل مستوى صوت القناتني 1 (يسار) و 2 (ميني)

3- قفل/إلغاء قفل مستوى صوت القناتني ميني ويسار
4- تشغيل/إيقاف تشغيل كتم الصوت

5- عنرص التحكم يف القناتني 3-4 (إخراج سامعات الرأس) 

  6- دقة أداة تداخل درجة الصوت:
7 بت = 128 درجة / 14 بت = 16384 درجة   

7- اللوحة الرئيسية
8- متكني/تعطيل عنرص التحكم يف الهواء

9- تعيني عجالت التشغيل البطيء (متكني/تعطيل وتعيني الحساسية)

- أدخل القرص املضغوط
- شغل برنامج املثبت

- اتبع التعليامت

التثبيت
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التأثري فتحة 

جهاز املزج
- معادلة

- أدوات تداخل مستوى الصوت
- عنرص التحكم يف سامعات الرأس

- أداة التداخل التدريجي

معادل

عارض شكل املوجة
- املدة

- اسم الفنان
- دقة يف الدقيقة

- اسم األغنية
- األلبوم

- معاينة املسار بالكامل
شكل املوجة  

عالمات الدقات  

مستعرض

تقرير عينات األلوان
4 عينات/قرص دوار

- مستوى الصوت
- تشغيل

التسجيل  -
- حلقة

السطح - القرص الدوار - أداة تداخل
درجة الصوت

 املزامنة
 نقاط الرمز

- تعيني نقاط الرمز  
- حذف  

 تشغيل/ إيقاف مؤقت - إيقاف
منقطة الحلقة

- داخل/ خارج الحلقة  
- طول الحلقة  

- التقسيم إىل 4 عينات  
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