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يُرجى القراءة قبل المتابعة
احتياطات السالمة

يُرجى قراءة احتياطات السالمة بعناية لضمان االستخدام الصحيح للهاتف الجوال.

مع أن طبيعة هذا الهاتف شديدة التحمل، إال أنه ينبغي عدم اصطدامه بأشياء صلبه أو طرحه على األرض أو إسقاطه أو تكسيره أو 
ثنيه أو ثقبه.

تجنب استخدام الهاتف الجوال في بيئة رطبة، مثل الحمام. وتجنب غمسه عمدًا في سائل أو غسله به.

ال تشغل الهاتف الجوال في األوقات التي يحظر فيها استخدام الهواتف أو عندما يسبب تداخالً مع أجهزة أخرى أو خطًرا.

ال تستخدم الهاتف الجوال في أثناء القيادة.

اتبع جميع القواعد والتعليمات المعمول بها في المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية. وينبغي إيقاف تشغيل الهاتف الجوال عندما 
تكون بالقرب من األجهزة الطبية.

أوقف تشغيل الهاتف الجوال عندما تكون على متن طائرة. فقد يسبب الهاتف تداخالً مع أجهزة التحكم في الطائرة.

أوقف تشغيل الهاتف الجوال عندما تكون بالقرب من األجهزة الكهربائية عالية الدقة. فقد يؤثر الهاتف على أداء هذه األجهزة.

ال تحاول تفكيك محتويات الهاتف الجوال أو ملحقاته. وال يُسمح إال للعاملين المؤهلين بصيانة هذا الهاتف أو إصالحه.

ال تضع الهاتف الجوال أو ملحقاته في حاويات ذات مجال كهرومغناطيسي قوي.

ال تضع وسائط التخزين المغناطيسية قرب الهاتف الجوال. فقد يمحو اإلشعاع المنبعث من الهاتف المعلومات المخزنة عليها.

ال تضع الهاتف الجوال في مكان ذي درجة حرارة مرتفعة وال تستخدمه في مكان يحتوي على غاز قابل لإلشعال مثل محطات الغاز.

احتفظ بالهاتف الجوال وملحقاته بعيدًا عن متناول األطفال. وال تسمح لهم باستخدام الهاتف الجوال دون توجيه.

ال تستخدم سوى البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة لتجنب خطر االنفجار.

التزم بجميع القوانين والتعليمات الخاصة باستخدام األجهزة الالسلكية. وينبغي احترام خصوصية اآلخرين وحقوقهم القانونية عند 
استخدام األجهزة الالسلكية.

ال تستخدم الهاتف الجوال على متن الطائرات أو داخل المستشفيات أو في محطات الوقود أو المرآب المتخصصة.

بالنسبة للمريض الذي أجرى عملية زراعة حيوية )زراعة قلب، أو أنسولين، أو ما إلى ذلك(، أبعد الهاتف الجوال مسافة 15 سم 
عن العضو المزروع. وفي أثناء إجراء مكالمة، ضع الهاتف في الجهة األخرى من العضو المزروع.

اتبع تعليمات هذا الدليل بدقة فيما يتعلق باستخدام كابل USB. وإال سيتعرض الهاتف الجوال أو الحاسب الشخصي للتلف.



إشعار قانوني
حقوق الطبع والنشر والتأليف © محفوظة لشركة Caterpillar لعام 2014. جميع الحقوق محفوظة. 

 Powerاألصفر و Caterpillar والشعارات الخاصة بهم، وشعار ،BUILT FOR ITو ،CATERPILLARو ،CAT إن
Edge، فضالً عن عالمة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة في هذا الدليل هي عالمات تجارية لشركة Caterpillar وال يجوز 

استخدامها بدون ترخيص.

.Caterpillar Inc المحدودة حاصلة على ترخيص من شركة Bullitt Mobile Ltd إن شركة

تعد العالمات التجارية لشركة Bullitt Mobile Ltd المحدودة والجهات الخارجية ملكية خاصة لمالكيها المعنيين.

ال يجوز استنساخ أو نقل أي جزء من أجزاء هذا المستند بأي شكل أو بأية وسيلة بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة 
.Caterpillar Inc

قد يتضمن المنتج الموصوف في هذا الدليل على برامج محمية بموجب حقوق الطبع والنشر ومانحي التراخيص المحتملين. ال يحق 
للعمالء بأية طريقة كانت استنساخ البرامج أو األجهزة المذكورة أو توزيعها أو تعديلها أو تحويلها برمجيًا أو تفكيكها أو فك تشفيرها 
أو استخراجها أو عكس هندستها أو تأجيرها أو تخصيصها أو ترخيصها من الباطن، ما لم تحظر القوانين المعمول بها هذه القيود أو 

إذا تمت الموافقة من حاملي حقوق الملكية المعنيين على هذه اإلجراءات بموجب تراخيص.

إشعار
تعتمد بعض خصائص المنتج وملحقاته الموضحة في هذا الدليل على البرامج المثبتة وقدرات الشبكة المحلية وإعداداتها، وقد ال يتم 
تنشيطها أو قد يتم تقييدها من جانب مزودي خدمة الشبكة أو مشغلي الشبكة المحليين. ومن ثم فإن األوصاف الواردة في هذا الدليل 

قد ال تُطابق المنتج الذي اشتريته أو ملحقاته تطابقًا تاًما.

تحتفظ جهة التصنيع بحقها في تغيير جميع المعلومات أو المواصفات الواردة بهذا الدليل أو تعديلها بدون سابق إشعار أو تعهد.

ال تتحمل جهة التصنيع مسؤولية مشروعية أو جودة جميع المنتجات التي تحملها أو تنزلها من خالل هذا الهاتف الجوال، بما في ذلك 
على سبيل المثال ال الحصر، النصوص والصور والموسيقى واألفالم والبرامج غير األساسية المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر. 

يتحمل المستخدم أية عواقب ناشئة عن تثبيت المنتجات السابقة أو استخدامها على هذا الهاتف الجوال.

عدم سريان الضمان
المحتويات الواردة في هذا الدليل مقدمة "كما هي". وليست هناك أية ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بدقة محتويات هذا الدليل أو 

موثوقيته، سواء أكانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، ضمانات التجارية والمالئمة لغرض خاص 
الضمنية، باستثناء ما تقضيه القوانين المعمول بها.

لن تتحمل جهة التصنيع بأي حال من األحوال وإلى أقصى حد يسمح به القانون واجب التطبيق مسئولية أي أضرار خاصة أو طارئة 
أو غير مباشرة أو أضرار ناتجة أو فقد أرباح أو أعمال أو إيرادات أو بيانات أو سمعة أو مدخرات متوقعة.

لوائح االستيراد والتصدير
يلتزم العمالء بجميع قوانين التصدير واالستيراد ولوائحهما واجبة التطبيق ويحصلون على جميع األذون والتراخيص الحكومية 

الضرورية لتصدير المنتج المذكور في هذا الدليل أو إعادة تصديره أو استيراده بما في ذلك البرامج والبيانات الفنية الواردة في هذا 
الدليل.
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مرحبًا بك في هاتف Cat® S50 الذكي
قد ُصمم الهاتف الذكي S50 ذات سعة 4 جيجابايت لالستخدام في بيئات قاسية مليئة بالتحديات ويضم ميزات تتوافق معها. وهو معتمد وفق أعلى 

معايير الصناعة المتعلقة بالصالبة حيث حصل على معيار IP67، ولذلك هو مقاوًما للماء ويمكن أيًضا استخدام الشاشة بيدين مبللتين. ويحتوي 
على زجاج متميز مقاوم للخدش ويقاوم األتربة ويمكنه تحمل السقوط من على ارتفاع 1.22 متر. يحتوي الجهاز أيًضا على معالج رباعي النواة 
)1.2 جيجاهرتز( ويعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل Android )KitKat( مع إمكانية الوصول إلى Google Play، وهذا يعني عدم 
وجود أي تعارض بين األداء والحماية. واستكماالً لميزات التصميم المتين، يدعم هاتف S50 تطبيقات تحسين األداء حيث تتيح لك االستمتاع 
باستعراض الويب وإرسال الرسائل واالستماع إلى الموسيقى وغيرها بفضل البطارية عالية السعة وذاكرة قابلة للتوسيع حتى 64 جيجابايت.

تعّرف على الهاتف الجوال 
لمحة سريعة عن الهاتف

الوظائف الرئيسية سهلة االستخدام
اضغط عليه لتشغيل الهاتف الجوال.	 زر الطاقة 

اضغط عليه باستمرار لفتح قائمة خيارات Phone )الهاتف(.	 
اضغط عليه لقفل الشاشة أو فتحها في أثناء تشغيل الهاتف.	 

 المفتاح الرئيسي 
- مفتاح مرن( (

المسه في أي وقت لعرض الشاشة الرئيسية. 	 
لمس المفتاح الرئيسي لمدة طويلة يعرض أيقونة Google، مرر ألعلى للمس األيقونة لتشغيل بحث 	 

 .Google Now أو Google
 مفتاح التطبيقات المستخدمة مؤخًرا 

- مفتاح مرن( (
المسه للوصول إلى قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخًرا.

 مفتاح الرجوع 
- مفتاح مرن( (

المسه لعرض الشاشة السابقة التي كنت تعمل بها. 	 
استخدمه لغلق لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.	 

عند استخدام تطبيق الكاميرا، أضغط على مفتاح الكاميرا اللتقاط الصور مباشرةً. يوفر مفتاح الكاميرا أيًضا مفتاح الكاميرا 
وظائف أخرى عند عدم استخدام تطبيق الكاميرا.

Google Music Player - عند إلغاء قفل الجهاز، فإن الضغط على مفتاح الكاميرا لمدة قصيرة يؤدي 	 
.Google Music Player إلى تشغيل

الكشاف - الضغط لمدة طويلة )ثانيتين( على مفتاح الكاميرا يؤدي إلى تشغيل الكشاف حتى إذا كان الهاتف 	 
مقفالً. والضغط عليه مرة أخرى لمدة طويلة يؤدي إلى إيقاف تشغيل الكشاف.

1. مستشعر التقارب والضوء المحيط
2. منفذ السماعة
3. سماعة األذن

4. الكاميرا األمامية
5. الكاميرا الخلفية

6. الميكروفون
LED 7. وميض
8. مفتاح الكاميرا

9. السماعة
10. أزرار مستوى الصوت

SIM 11. منفذ بطاقة
MicroSD 12. منفذ بطاقة

13. زر الطاقة
USB 14. منفذ

الشكل الخلفيالشكل األمامي
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بدء استخدام الهاتف الجوال
تركيب بطاقة الذاكرة

1. افتح غطاء فتحة بطاقة SIM/الذاكرة.

2. أدِخل بطاقة microSD كما هو موضح في الشكل.

 
مالحظة: 

أدخل بطاقة microSD بحيث تكون أجزاء التوصيل الذهبية متجهة ألسفل، ثم ادفع بطاقة الذاكرة بالكامل للداخل حتى تسمع صوت القفل. 	 
إلزالة بطاقة microSD، اضغط على حافة بطاقة الذاكرة وأخرجها.	 
ال تضغط بقوة على بطاقة microSD، فقد يؤدي ذلك إلى تلف بطاقة الذاكرة أو الفتحة.	 

micro SIM تركيب بطاقة

1. افتح غطاء فتحة بطاقة SIM/الذاكرة.

2. أدخل بطاقة SIM كما هو موضح بالشكل.

مالحظة: 

يجب أن تكون أجزاء التوصيل الذهبية في بطاقة micro SIM متجهة ألسفل بحيث تكون الزاوية المشطوفة في الجزء العلوي األيسر. أدخل 	 
بطاقة micro SIM في الفتحة حتى تسمع صوت القفل.

إلزالة بطاقة micro SIM، اضغط على البطاقة للداخل ثم حررها بسرعة، واسحب البطاقة للخارج إذا كنت ترغب في إزالتها.	 
ال تضغط بقوة على بطاقة micro SIM، فقد يؤدي ذلك إلى تلف بطاقة الذاكرة أو الفتحة.	 
هذا الجهاز ال يدعم بطاقات SIM المصغرة.	 
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شحن البطارية 
يحتوي هاتف S50 على بطارية مضمنة، لتغييرها قم بما يلي: 

1. ِصل كابل USB المرفق مع الهاتف بالشاحن. 
مالحظة: 

ال تستخدم سوى كابالت وأجهزة شحن ®Cat المعتمدة. قد تسبب األجهزة غير المعتمدة ضرًرا للجهاز أو تؤدي النفجار البطاريات.

2. افتح غطاء منفذ USB. ِصل كابل USB بمنفذ USB في الهاتف.
مالحظة: 

.USB احرص على عدم استخدام القوة المفرطة عند توصيل كابل

تنبه إلى توجيه المأخذ الصحيح. فقد يحدث ضرًرا نتيجة محاولة إدخال الموصل باالتجاه الخطأ، وإذا حدث ذلك فإن الضمان ال يغطي هذا 
الضرر.

MIL 
SPEC

3. أدخل الطرف اآلخر للكابل في الشاحن الجداري وأدخله في مقبس التوصيل الكهربي. 

4. عند اكتمال الشحن، انزع الموصل من الجهاز ثم أخِرج الشاحن الجداري. 

مالحظة: 
إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فقد تمر عدة دقائق قبل أن تظهر أيقونة الشحن.

 Qi شحن
إن Qi معياًرا عالميًا لشحن األجهزة الالسلكية. تم اعتماد هذا الجهاز من خالل WPC. ضع الجهاز على لوحة شحن السلكي لبدء الشحن.

مالحظة: 
تبيع ®Cat لوحات شحن السلكية مع الجهاز S50. لضمان فعالية الشحن مع هذه اللوحة، قم بمحاذاة شعار الشحن الالسلكي خلف الجهاز مع 	 

.Cat شعار الشحن الالسلكي في لوحة الشحن الالسلكي المقدمة من
تُباع لوحات الشحن الالسلكية على حدة.	 

معلومات مهمة حول البطارية 
إذا لم تستخدم البطارية لفترة طويلة، فقد ال يمكنك تشغيل الهاتف مباشرةً بعد بدء شحن البطارية. ينبغي شحن البطارية لبضع دقائق مع إيقاف 

تشغيل الهاتف قبل محاولة تشغيله. قد ال يظهر الرسم التوضيحي لشحن البطارية على الشاشة في أثناء تلك الفترة.

يعتمد الوقت المطلوب لشحن البطارية على درجة حرارة البيئة المحيطة وعمر البطارية. 

عندما يكون مستوى طاقة البطارية منخفًضا، يُصدر الهاتف تحذيًرا وتظهر رسالة بضرورة شحن البطارية. وعند نفاد طاقة البطارية، فسيتم 
إيقاف تشغيل الهاتف تلقائيًا.
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تشغيل الهاتف الجوال أو إيقاف تشغيله 
تشغيل الهاتف الجوال
اضغط على زر الطاقة. 

سوف تظهر شاشة الترحيب عند تشغيل الهاتف ألول مرة. حدد اللغة المفضلة والمس أيقونة Start )بدء التشغيل( لمتابعة عملية اإلعداد.

مالحظة: 

في حالة تمكين خاصية حماية رقم التعريف الشخصي )PIN( على بطاقة SIM، فسيُطلب منك إدخال رقم PIN قبل ظهور شاشة الترحيب. 
ويتطلب توافر اتصال بشبكة واي فاي أو بيانات الستكمال عملية اإلعداد. 

سوف يطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الحالي أو إنشاء حساب جديد وإكمال عملية اإلعداد.

مالحظة: 

 Google المتوفرة على الجهاز حساب Google يمكنك تخطي عملية إنشاء الحساب وإكمالها في وقت الحق. تتطلب بعض خدمات
الستخدامها. 

إيقاف تشغيل الهاتف الجوال 

1. اضغط باستمرار على زر الطاقة لفتح قائمة خيارات Phone )الهاتف(.

2. المس Power off )إيقاف التشغيل(. 

3. المس OK )موافق(.

التعّرف على الشاشة الرئيسية
بعد تسجيل الدخول أو عند تشغيل الهاتف، تفتح الشاشة الرئيسية. تعد الشاشة الرئيسية نقطة البدء للوصول إلى جميع الميزات على الهاتف. 
وتعرض أيقونات التطبيقات وعناصر واجهة المستخدم واالختصارات والميزات األخرى. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية باستخدام خلفية 

مختلفة وعرض العناصر التي ترغب فيها.

(. المس هذه األيقونة لعرض التطبيقات المثبتة وتشغيلها. توجد على الشاشة الرئيسية أيقونة المشغّل )

مالحظة: 
الضغط على أّي مكان فارغ بالشاشة الرئيسية سيؤدي إلى تشغيل اختصارات الخلفيات وعناصر واجهة المستخدم واإلعدادات.
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استخدام شاشة اللمس 
إجراءات شاشة اللمس 

اللمس: المس بطرف إصبعك لتحديد أّي عنصر أو لتأكيد االختيار أو بدء تشغيل تطبيق. 

اللمس باستمرار: المس أحد العناصر بطرف إصبعك واستمر بالضغط عليه حتى يستجيب الهاتف الجوال. فعلى سبيل المثال، لفتح قائمة الخيارات 
للشاشة النشطة، المس الشاشة باستمرار حتى تظهر القائمة. 

التمرير: حرك إصبعك عبر الشاشة أفقيًا أو رأسيًا. فعلى سبيل المثال، مرر لليسار أو لليمين للتنقل بين الصور. 

السحب: المس باستمرار العنصر المرغوب بإصبعك. اسحب العنصر إلى أي جزء من الشاشة. يمكنك سحب أيقونة لنقلها أو لحذفها. 

تدوير شاشة الهاتف الجوال
يتغير اتجاه معظم الشاشات مع تحويل الهاتف بين الوضع الرأسي واألوضاع الجانبية ثم تحويله مرة أخرى. انظر "تدوير الشاشة تلقائيًا" في 

الصفحة 30.

قفل الشاشة وإلغاء قفلها 
قفل الشاشة 

عند تشغيل الهاتف الجوال، اضغط على زر الطاقة لقفل الشاشة. عندما تكون الشاشة مقفلة، يمكنك متابعة استقبال الرسائل والمكالمات. 
إذا لم تستخدم الهاتف لفترة قصيرة، فسيتم قفل الشاشة تلقائيًا. 

إلغاء قفل الشاشة 
( إللغاء قفل الشاشة. ( إلى أيقونة إلغاء القفل ) اضغط على زر الطاقة لفتح الشاشة. ثم اسحب أيقونة القفل )

الستخدام وظيفة الكاميرا مباشرةً من الشاشة المقفلة، اضغط لفترة طويلة على أيقونة الكاميرا في أسفل يمين الشاشة واسحب الشاشة لليسار وسيتم 
فتح تطبيق الكاميرا.

مالحظة: 

إذا كنت قد أعددت قفالً للشاشة، فسوف يطلب منك إلغاء قفل الشاشة. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى "حماية الهاتف الجوال باستخدام 
قفل شاشة" في الصفحة 32.
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الشاشة
تخطيط الشاشة

معلومات حول الحالة واإلشعارات 
يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من كل شاشة. ويعرض أيقونات اإلشعارات؛ مثل المكالمات الفائتة أو الرسائل المستلمة )على اليسار( 

وأيقونات حالة الهاتف؛ مثل حالة البطارية )على اليمين(، باإلضافة إلى الوقت الحالي.

أيقونات اإلشعار أيقونات الحالة

أيقونات الحالة

3G وضع االهتزازمتصل بشبكة جوال

GPRS وضع الصامتمتصل بشبكة جوال

EDGE تم العثور على موقعمتصل بشبكة جوال

HSDPA البطارية منخفضة للغايةمتصل بشبكة جوال

HSPA+ البطارية منخفضةمتصل بشبكة جوال

4G البطارية مستنفدة جزئيًامتصل بشبكة جوال

البطارية ممتلئةالتجوال

جاِر شحن البطاريةقوة إشارة شبكة الجوال

راديو FM في وضع التشغيلال توجد إشارة

وضع الطائرةمتصل بشبكة واي فاي

متصل بجهاز بلوتوث

أيقونات اإلشعارات

مكالمة واردةرسالة بريد إلكتروني جديدة

مكالمة فائتةرسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة

تم تنشيط سماعة الهاتف الخارجيةتم ضبط المنبه

تم كتم صوت ميكروفون الهاتفحدث مقبل

جاِر تنزيل البياناتجاِر مزامنة البيانات

الهاتف متصل عبر كابل USBمشكلة في تسجيل الدخول أو المزامنة

تم التقاط لقطة شاشة
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لوحة اإلشعارات
سوف ينبهك الهاتف عند استقبال رسالة جديدة أو عند اقتراب حدث. كما تنبهك لوحة اإلشعارات أيًضا بالمنبهات واإلعدادات - على سبيل 

المثال، عند تنشيط منبه. افتح لوحة اإلشعارات لمعرفة مشغل الشبكة الالسلكية أو لعرض رسالة أو تذكير أو إشعار بحدث. 

فتح لوحة اإلشعارات

1. عندما تظهر أيقونة إشعار جديد على شريط اإلشعارات، المس شريط اإلشعارات ثم اسحبه ألسفل لفتح لوحة اإلشعارات. 

2. المس أحد اإلشعارات لفتح التطبيق ذي الصلة. 
 

إغالق لوحة اإلشعارات
لغلق اإلشعار مباشرةً )بدون عرضه(، فما عليك سوى لمس اإلشعار باستمرار وسحبه ناحية اليسار/اليمين من الشاشة. 

لغلق لوحة اإلشعارات، حرك الجزء السفلي من اللوحة ألعلى لغلق لوحة اإلشعارات.

أيقونات االختصارات
إضافة عنصر شاشة جديد 

1. من الشاشة الرئيسية، المس  لعرض جميع التطبيقات.

2. إلضافة عنصر، اسحب أيقونة التطبيق إلى موضع محدد في الشاشة الرئيسية.

نقل عنصر شاشة 

1. المس باستمرار إحدى أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية حتى يزداد حجم األيقونة.

2. بدون رفع إصبعك، اسحب األيقونة إلى الموضع المرغوب على الشاشة ثم حرر إصبعك. 

مالحظة: 

يجب توافر مساحة كافية لأليقونة لوضعها في اللوحة الحالية على الشاشة الرئيسية.

إزالة عنصر شاشة 

1. المس باستمرار إحدى أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية حتى يزداد حجم األيقونة.

2. بدن رفع إصبعك، اسحب العنصر إلى Remove )إزالة(. 

3. عندما يتحول لون العنصر إلى اللون األحمر، حرر إصبعك إلزالة العنصر من الشاشة الرئيسية. 
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عناصر واجهة المستخدم
يتيح لك عنصر واجهة المستخدم معاينة التطبيق أو استخدامه. يمكنك وضع عناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية كأيقونات أو 

نوافذ معاينة. تم تثبيت العديد من عناصر واجهة المستخدم على الهاتف بشكل افتراضي. يمكن تنزيل المزيد من عناصر واجهة المستخدم من 
Google Play Store. إلضافة عنصر واجهة مستخدم إلى إحدى الشاشات، قم بما يلي:

1. من الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على الشاشة الرئيسية. 

2. المس WIDGETS )عناصر واجهة المستخدم( لعرض العناصر المتوفرة.

3. إلضافة عنصر، اسحب عنصر واجهة المستخدم المرغوب إلى موضع محدد في الشاشة الرئيسية.

المجلدات
إنشاء مجلد

أسحب أيقونة أو اختصار التطبيق وأسقطه أعلى التطبيقات المشابهة.

إعادة تسمية مجلد

1. المس مجلد لفتحه.

2. في شريط عنوان المجلد، أدخل اسم المجلد الجديد.

3. عند االنتهاء، المس المفتاح Back )رجوع(.

الخلفيات
تغيير الخلفية

1. من الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على الشاشة الرئيسية.

2. المس WALLPAPER )خلفية الشاشة(.

3. مرر عبر الخيارات المتاحة لتعيين خلفية من اختيارك.

4. المس Set wallpaper )تعيين خلفية الشاشة( لتعيين خلفية الشاشة المرغوبة كخلفية شاشة للشاشة الرئيسية.

نقل الوسائط من وإلى الهاتف الجوال
.MTP يمكنك نقل جميع الصور وملفات الموسيقى المفضلة بين الهاتف الجوال والحاسب الشخصي في وضع جهاز وسائط

.MTP وسيتم تفعيل وضع USB 1. ِصل الهاتف الجوال بالحاسب الشخصي باستخدام كابل

2. ينبغي أن يظهر الهاتف كجهاز قابل لإلزالة يعرض السعة التخزينية للهاتف، وإذا كان قد تم إدخال بطاقة ذاكرة فستظهر بطاقة SD أيًضا.

مالحظة:

http://www.android.com/filetransfer/ :فأنت بحاجة إلى تنزيل برامج التشغيل من خالل ،MAC إذا كنت تستخدم جهاز
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استخدام وضع الطائرة
 Airplane mode تتطلب بعض المواقع إيقاف تشغيل اتصال الهاتف الالسلكي. فبدالً من إيقاف تشغيل الهاتف، يمكنك ضبطه على

)وضع الطائرة(.

1. اضغط باستمرار على زر الطاقة.

2. المس Airplane mode )وضع الطائرة( في قائمة الخيارات.

أو من خالل استخدام تطبيق Settings )اإلعدادات(، يمكنك الوصول إلى قائمة WIRELESS & NETWORKS )االتصال الالسلكي 
والشبكات( لتمكين Airplane mode )وضع الطائرة(.

الهاتف
هناك العديد من الطرق إلجراء مكالمة. يمكنك طلب رقم أو تحديد رقم من قائمة جهات االتصال أو على صفحة ويب أو من مستند يتضمن رقم 
هاتف. عند إجراء مكالمة، يمكنك الرد على المكالمات الواردة أو إرسالها إلى صندوق البريد الصوتي. كما يمكنك أيًضا إعداد مكالمات جماعية 

مع العديد من المشاركين.

مالحظة:

اتصل بمشغل الشبكة لتعرف ما إذا كان يدعم المكالمات الجماعية وعدد المشاركين الذين يمكنك إضافتهم.

إجراء مكالمة
إلجراء مكالمة، يمكنك استخدام تطبيق الهاتف أو تحديد رقم من People )األشخاص( أو Call Log )سجل المكالمات(.

في أثناء المكالمة، يمكنك لمس مفتاح المفتاح الرئيسي للرجوع إلى الشاشة الرئيسية واستخدام وظائف أخرى. للرجوع إلى شاشة االتصال، 
اسحب شريط اإلشعارات ألسفل والمس المكالمة الحالية.

مالحظة:

احرص على عدم كتم صوت الميكروفون بأصابعك.

إجراء مكالمة باستخدام الطالب

. ثم المس  لعرض الطالب. 1. من الشاشة الرئيسية، المس 

مالحظة:
 .) يمكنك أيًضا الوصول إلى تطبيق Phone )الهاتف( عن طريق لمس  ثم Phone )الهاتف( )

2. المس المفاتيح الرقمية الصحيحة إلدخال رقم الهاتف. 

تلميح: يدعم الهاتف الجوال وظيفة SmartDial، أي أنه عندما تلمس أرقام خاصة بالطالب، يبحث الهاتف تلقائيًا بين جهات االتصال 
ويعرض قائمة بالنتائج المطابقة مرتبة حسب الدقة. أغلق لوحة المفاتيح لعرض التطابقات المحتملة.

 . 3. بعد إدخال الرقم أو تحديد جهة اتصال، المس 

إجراء مكالمة من جهات االتصال

 All contacts الطالب(، فالمس( Dialer 1. من الشاشة الرئيسية، المس  لعرض قائمة جهات االتصال. إذا كنت بالفعل داخل 
)كل جهات االتصال( لعرض قائمة جهات االتصال.

مالحظة:
.) يمكنك أيًضا الوصول إلى تطبيق People )األشخاص( عن طريق لمس  ثم People )األشخاص( )

2. في القائمة، المس جهة االتصال التي ترغب في االتصال بها.

3. المس رقم الهاتف لالتصال بجهة اتصال. 
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إجراء مكالمة من سجل المكالمات

( <  )أسفل يسار الشاشة( لعرض كل سجالت المكالمات. 1. المس  < Phone )الهاتف( )

2. المس  الخاصة بجهة االتصال التي ترغب في االتصال بها.

الرد على مكالمة ورفضها
الرد على مكالمة واردة أو رفضها

 People عندما تتلقى مكالمة، تفتح شاشة االتصال الوارد بعرض رقم تعريف المتصل وأية معلومات إضافية عن المتصل كنت قد أدخلتها في
)األشخاص(.

.) 	 للرد على مكالمة، المس  واسحبه ناحية اليمين )
.) 	 لرفض مكالمة، المس  واسحبه ناحية اليسار )

( وحدد أحد خيارات نماذج الرسائل المتاحة أو المس  	 لرفض مكالمة وإرسال رسالة مباشرةً إلى المتصل، المس  واسحبه ألعلى )
...Write your own )كتابة رسالة خاصة...( لكتابة الرسالة.

مالحظة:

. ، فإنها تتغير تلقائيًا إلى  عندما تلمس 

إنهاء مكالمة
في أثناء المكالمة، المس  إلنهاء المكالمة.

عمليات أخرى في أثناء المكالمة
إجراء مكالمة جماعية

إذا تلقيت مكالمة جديدة خالل إجراء مكالمة، فيمكنك توصيل المكالمة الثانية بالمكالمة التي تجريها بالفعل. تُعرف هذه الميزة أيًضا باسم المكالمة 
الجماعية. يمكنك أيًضا إعداد مكالمة جماعية مع العديد من المتصلين.

مالحظة:
اتصل بمشغل الشبكة لتعرف ما إذا كان يدعم المكالمات الجماعية وعدد المشاركين الذين يمكنك إضافتهم.

. 1. لبدء مكالمة جماعية، اتصل برقم الشخص األول في المكالمة. في أثناء المكالمة، المس 

 People أو حدد أحد األشخاص من سجل المكالمات أو ، 2. أدخل رقم هاتف الشخص الذي ترغب في انضمامه إلى المحادثة والمس 
)األشخاص(. يتم تعليق المكالمة األولى تلقائيًا.

3. بمجرد توصيل المكالمة اإلضافية، المس  لبدء المكالمة الجماعية.

4. إلضافة المزيد من األشخاص،المس  وكرر الخطوة الثانية والثالثة.

. 5. إلنهاء المكالمة الجماعية وقطع اتصال جميع األشخاص، المس 

التبديل بين المكالمات
إذا تلقيت مكالمة جديدة في أثناء إجراء مكالمة، يمكنك التبديل بين المكالمتين.

. 1. في أثناء إجراء مكالمتين، المس 

2. يتم تعليق المكالمة الحالية وتوصيل المكالمة األخرى.
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استخدام سجل المكالمات
يحتوي سجل المكالمات على قائمة بالمكالمات التي أجريتها أو تلقيتها أو الفائتة. يمكنك استخدام سجل المكالمات للبحث السريع عن المكالمات 

التي أجريتها مؤخًرا أو إضافة رقم وارد إلى قائمة جهات االتصال.

حفظ إدخال في األشخاص

. 1. المس  في الشاشة الرئيسية، ثم المس 

2. المس اإلدخال الذي ترغب في إضافته.

3. المس Add to Contacts )إضافة إلى جهات االتصال(.

4. أضف إلى جهة اتصال حالية أو المس CREATE NEW CONTACT )إنشاء جهة اتصال جديدة(.

إزالة إدخال من القائمة

. 1. المس  في الشاشة الرئيسية، ثم المس 

2. حدد اإلدخال الذي ترغب في حذفه.

3. المس  < Remove from call log )إزالة من سجل المكالمات(.

مسح سجل المكالمات

. 1. المس  في الشاشة الرئيسية، ثم المس 

2. المس  < Clear call log )مسح سجل المكالمات(.

األشخاص
يتيح لك تطبيق People )األشخاص( حفظ المعلومات وإدارتها، مثل أرقام الهواتف وعناوين جهات االتصال. بعد حفظ معلومات جهات 

االتصال على الهاتف الجوال، يتيح لك التطبيق الوصول بسهولة إلى األشخاص الذين ترغب في االتصال بهم.

فتح تطبيق األشخاص
إذا كان لديك رقم هاتف جديد ولم تقم بإضافة أية جهات اتصال، فستعرض Contacts )جهات االتصال( رسالة تتضمن تلميحات حول كيفية 

البدء في إضافة جهات اتصال إلى الهاتف. 

لفتح التطبيق، قم بأحد اإلجراءات التالية:
المس  في الشاشة الرئيسية.	 
( لعرض قائمة جهات االتصال.	  المس  ثم People )األشخاص( )
المس  في الشاشة الرئيسية، ثم المس All contacts )كل جهات االتصال(.	 

تظهر جميع جهات االتصال حسب الترتيب األبجدي في قائمة تمرير.

نسخ جهات االتصال
يمكنك نسخ جهات االتصال من بطاقة SIM أو وحدة تخزين داخلية.

1. في قائمة جهات االتصال، المس  < Import/export )استيراد/تصدير(. 
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2. قم بأحد اإلجراءات التالية:

 	:SIM الستيراد جهات االتصال من بطاقة
المس Manage SIM card contacts )إدارة جهات اتصال بطاقة SIM( وحدد جهات االتصال التي سيتم استيرادها.

الستيراد جهات االتصال وحدة التخزين الداخلية:	 
المس Import from storage )استيراد من وحدة التخزين( < حدد نوع تحديد ملفات vCard < حدد ملف vCard الذي سيتم 

استيراده < "OK" )موافق(.

النسخ االحتياطي لجهات االتصال
يمكنك نسخ جهات االتصال إلى بطاقة SIM أو وحدة التخزين الداخلية.

1. في قائمة جهات االتصال، المس  < Import/export )استيراد/تصدير(. 

2. قم بأحد اإلجراءات التالية:

 	:SIM لتصدير جهات اتصال إلى بطاقة
المس Export to SIM card )التصدير إلى بطاقة SIM( < OK )موافق(.

لتصدير جهات االتصال إلى وحدة التخزين الداخلية:	 
المس Export to storage )التصدير إلى وحدة التخزين الداخلية(. سوف تنبثق رسالة تأكيد، المس OK )موافق( للمتابعة.

إضافة جهة اتصال

1. في قائمة جهات االتصال، المس  إلضافة جهة اتصال جديدة.

2. أدخل اسم جهة االتصال، ثم أضف أية معلومات تفصيلية مثل رقم الهاتف أو العنوان.

3. بعد االنتهاء، المس DONE )تم( لحفظ معلومات جهة االتصال.

إضافة جهة اتصال إلى قائمة المفضلة

1. المس جهة االتصال التي ترغب في إضافتها إلى Favorites )المفضلة(. 

.) 2. المس  بجانب االسم حيث تتحول األيقونة إلى اللون الرمادي )

البحث عن جهة اتصال

1. في قائمة جهات االتصال، المس  للبحث عن جهة اتصال.

2. أدخل اسم جهة االتصال التي تبحث عنها. في أثناء الكتابة، تظهر جهات االتصال مع أسماء مطابقة أسفل مربع البحث.

تحرير جهة اتصال

يمكنك دائًما إجراء تغييرات على المعلومات التي حفظتها ألية جهة اتصال.

1. في قائمة جهات االتصال، المس جهة االتصال التي ترغب في تحرير التفاصيل الخاصة بها.

2. المس  < Edit )تحرير(.

3. قم بإجراء التغييرات المطلوبة على معلومات جهة االتصال، ثم المس DONE )تم(. إللغاء جميع التغييرات التي أجريتها على معلومات جهة 
االتصال، المس المفتاح Back )رجوع(.
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االتصال بجهات االتصال
من خالل عالمة تبويب Contacts )جهات االتصال( أو Favorites )المفضلة(، يمكنك االتصال أو إرسال رسالة نصية )SMS( أو رسالة 

متعددة الوسائط )MMS( سريعًا إلى رقم الهاتف االفتراضي ألية جهة اتصال. يمكنك أيًضا فتح التفاصيل لعرض قائمة بجميع الطرق التي 
يمكنك من خاللها االتصال بجهة االتصال هذه. يوضح هذا القسم كيفية االتصال بجهة اتصال عند عرض قائمة جهات االتصال.

االتصال بجهة اتصال

1. في قائمة جهات االتصال، المس جهة االتصال التي ترغب في االتصال بها.

2. في شاشة تفاصيل جهة االتصال، يمكنك القيام بواحدة مما يلي:

المس رقم الهاتف إلجراء مكالمة.	 
المس  إلرسال رسالة.	 

حذف جهة اتصال

1. في قائمة جهات االتصال، المس جهة االتصال التي ترغب في حذفها.

2. المس  < Delete )حذف(.

3. المس OK )موافق( لتأكيد رغبتك في حذف جهة االتصال.

استخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة
عرض لوحة المفاتيح

إلدخال نص، استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة. تفتح بعض التطبيقات لوحة المفاتيح تلقائيًا. في تطبيقات أخرى، المس حقل النص 
لفتح لوحة المفاتيح. 

لفتح لوحة المفاتيح، المس المساحة الخالية الذي ترغب في كتابة نص بها. المس Back )رجوع( إلخفاء لوحة المفاتيح.

استخدام لوحة المفاتيح األفقية
إذا وجدت أن لوحة المفاتيح غير مالئمة أو صعبة االستخدام، فحرك الهاتف الجوال في اتجاه جانبي. سوف تعرض الشاشة لوحة المفاتيح في 

اتجاه أفقي، مما يُتيح لك تخطيط أكبر للوحة المفاتيح.

تخصيص إعدادات لوحة المفاتيح

( < Language & input )اللغة واإلدخال(.  1. المس  < Settings )اإلعدادات( )

.Google المس  لتخصيص إعدادات لوحة مفاتيح )Google لوحة مفاتيح( Google Keyboard 2. في خيار

الرسائل
يُتيح لك تطبيق الرسائل تبادل الرسائل النصية )SMS( ورسائل الوسائط المتعددة )MMS( مع أي شخص يستخدم هاتف يوفر هذه الخدمة. من 

خالل تطبيق البريد اإللكتروني، يمكنك قراءة رسائل البريد اإللكترونية وإرسالها.
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الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة
فتح الرسائل

لفتح هذا التطبيق، قم بأحد اإلجراءات التالية:
المس  في الشاشة الرئيسية. 	 
 	.) المس  < Messaging )الرسائل( )

إنشاء رسالة نصية وإرسالها
تُفتح نافذة Messaging )الرسائل(، حيث يمكنك إنشاء رسالة جديدة أو فتح سلسلة رسائل مستمرة.

1. المس  لبدء رسالة نصية أو متعددة وسائط جديدة أو المس سلسلة الرسائل الحالية لفتحها.

2. أدخل رقم هاتف في الحقل To )إلى(. وفي أثناء إدخال رقم الهاتف، تظهر جهات االتصال المطابقة. يمكنك لمس مستلم مقترح أو متابعة 
إدخال رقم الهاتف.

3. المس مربع نص اإلنشاء للبدء في إدخال الرسالة
إذا لمست المفتاح Back )رجوع( في أثناء إنشاء رسالة، فسيتم حفظها كرسالة مسودة في قائمة الرسائل. المس الرسالة الستئناف إنشائها.

 . 4. بمجرد االنتهاء من إنشاء الرسالة، المس 

مالحظة: 
تظهر الردود داخل النافذة. في أثناء عرض وإرسال رسائل إضافية، يتم إنشاء سلسلة رسائل.

إنشاء وإرسال رسالة وسائط متعددة

. 1. في شاشة الرسائل، المس 

2. أدخل رقم هاتف في الحقل To )إلى(.

3. المس مربع نص اإلنشاء للبدء في إدخال الرسالة

4. المس  < Add subject )إضافة موضوع( إلضافة موضوع الرسالة.

5. أدخل موضوع. 
الهاتف اآلن في وضع رسائل الوسائط المتعددة.

6. المس  وحدد نوع ملف الوسائط المراد إرفاقه بالرسالة.

 . 7. بمجرد االنتهاء من إنشاء الرسالة، المس 

 

فتح وعرض رسالة الوسائط المتعددة

1. في قائمة الرسائل، المس سلسلة الرسائل لفتحها.

2. المس رسالة الوسائط المتعددة لعرضها.

3. انقر ألعلى أو أسفل لعرض الشريحة السابقة أو التالية.

الرد على الرسالة

1. في قائمة الرسائل، المس موضوع رسائل نصية أو وسائط متعددة لفتحها.

2. المس مربع النص إلنشاء الرسالة.

 . 3. المس 



15دليل مستخدم هاتف Cat® S50 الذكي

تخصيص إعدادات الرسائل
في قائمة الرسائل، المس  < Settings )اإلعدادات( لتخصيص إعدادات الرسائل.

البريد اإللكتروني
يسهل الهاتف الجوال الوصول إلى البريد اإللكتروني أيًضا. باستخدام تطبيق البريد اإللكتروني، يمكنك تكوين البريد اإللكتروني ليناسب خدمات 

.Exchange أو IMAP أو POP3 البريد اإللكتروني األكثر شيوًعا. تُعرف أنواع حسابات البريد اإللكتروني هذه باسم

فتح البريد اإللكتروني

.) لفتح التطبيق، المس  < Email )البريد اإللكتروني( )

إضافة حساب بريد إلكتروني
عند استخدام تطبيق البريد اإللكتروني ألول مرة، يجب عليك تكوين حساب بريدك اإللكتروني. يساعدك معالج إعداد البريد اإللكتروني على إعداد 
حسابك للعديد من أنظمة البريد اإللكتروني الشائعة، ومن ثم يمكنك العمل على وقراءة نفس البريد اإللكتروني الذي تعمل عليه على أي حاسب في 

أي مستعرض ويب أو من خالل تطبيق بريد إلكتروني آخر.

1. افتح تطبيق Email )البريد اإللكتروني(. انظر قسم "فتح البريد اإللكتروني".

2. أدخل Email address )عنوان بريدك اإللكتروني( و Password )كلمة مرور(. 

3. المس Next )التالي(. يسترد الجهاز إعدادات البريد اإللكتروني تلقائيًا.
إلعداد البريد اإللكتروني يدويًا، المس Manual setup )اإلعداد اليدوي(. 

مالحظة: 
إذا لمست Manual setup )اإلعداد اليدوي(، فعليك أن تتصل بمزود خدمة البريد اإللكتروني للحصول على المعلمات المطلوبة لحسابك 

إذا لم تكن تعرفها.

4. حدد بروتوكول اتصال البريد اإللكتروني األكثر مالئمةً الحتياجاتك. اتبع اإلرشادات الظاهرة على الشاشة وأدخل جميع معلومات الخادم 
والنطاق واسم المستخدم وكلمة المرور والمعلومات األخرى ذات الصلة. المس Next )التالي( للمتابعة.

مالحظة: 
قد تختلف إعدادات الحساب، تبعًا لنوع خدمة البريد اإللكتروني المحددة لحسابك. بالنسبة لتفاصيل معلمات اإلعداد، يُرجى التحقق منها مع 

مزود الخدمة.

5. حدد إعدادات التحقق من Inbox )صندوق الوارد( ثم المس Next )التالي(. 

6. أدخل Name )االسم( و Account display name )اسم الحساب الظاهر(.

مالحظة: 
Account display name )اسم الحساب الظاهر( هو االسم الذي يظهر على شاشة البريد اإللكتروني.

7. المس Next )التالي(.
بعد االنتهاء من اإلعداد األولي، يفتح تطبيق البريد اإللكتروني ليعرض محتويات Inbox )صندوق الوارد(.

إضافة حسابات بريد إلكتروني أخرى

1. بعد إنشاء حساب بريدك اإللكتروني األولي، المس  < Settings )اإلعدادات(.

2. المس ADD ACCOUNT )إضافة حساب( إلنشاء حساب بريد إلكتروني آخر. 

3. كرر الخطوات من 2 إلى 6 المتعلقة "بإضافة حساب بريد إلكتروني".
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عرض رسالة بريد إلكتروني

1. في شاشة Inbox )صندوق الوارد(، المس أية رسالة بريد إلكتروني لفتحها.

2. لفتح مجلدات على حساب البريد اإللكتروني، المس مربع تحديد الحساب أعلى يسار الشاشة، وسوف يتم عرض مجلدات الحساب المحددة في 
ALL FOLDERS )جميع المجلدات(.

إنشاء وإرسال رسالة بريد إلكتروني

. 1. من شاشة Inbox )صندوق الوارد(، المس 
مالحظة: 

لالنتقال إلى حساب بريد إلكتروني آخر، المس مربع تحديد الحساب أعلى يسار الشاشة، ثم المس الحساب الذي ترغب في عرضه.

2. في الحقل To )إلى( أدخل عنوان البريد اإللكتروني للمستلم.

3. أدخل الموضوع وأنشئ رسالة البريد اإللكتروني. 

4. إلرسال مرفق مع الرسالة، المس مفتاح  < Attach picture )إرفاق صورة( أو Attach video )إرفاق فيديو( ثم حدد الملف 
الذي ترغب في إرفاقه.

 . 5. بعد االنتهاء، المس 
إذا لمست المفتاح Back )رجوع( في أثناء إنشاء رسالة، فسيتم حفظ الرسالة الحالية كمسودة.

الرد على رسالة البريد اإللكتروني

1. المس رسالة البريد اإللكتروني التي ترغب في عرضها والرد عليها.

2. المس  أو المس  < Reply all )الرد على الكل( للرد على رسالة البريد اإللكتروني.

حذف حساب بريد إلكتروني

.) 1. المس المفتاح الرئيسي للرجوع إلى الشاشة الرئيسية. المس  < Settings )اإلعدادات( )

 .IMAP الحسابات( وحدد( ACCOUNTS 2. مرر ألسفل لالنتقال إلى

3. المس حساب البريد اإللكتروني الذي ترغب في حذفه.

4. المس  < Remove account )إزالة حساب(. سوف تظهر رسالة تأكيد، المس Remove account )إزالة حساب( للمتابعة.

تغيير إعدادات حساب البريد اإللكتروني
يمكنك تغيير عدد من إعدادات أي حساب، بما في ذلك عدد مرات التحقق من رسائل البريد اإللكتروني، وكيفية إخطارك بالرسائل الجديدة، 

باإلضافة إلى التفاصيل الخاصة بالخوادم التي يستخدمها الحساب إلرسال واستالم رسائل البريد.

1. من شاشة Inbox )صندوق الوارد(، المس  < Settings )اإلعدادات( لتخصيص إعدادات الرسائل.

2. المس General settings )اإلعدادات العامة( أو حساب بريد إلكتروني.

3. المس أحد الخيارات وغيّر اإلعدادات الالزمة.

مالحظة:
تعتمد إعدادات الوارد والصادر الخاصة بحسابك على نوع خدمة البريد اإللكتروني في حسابك: POP3 أو IMAP أو Exchange. يمكنك 

إدخال التفاصيل الالزمة يدويًا، على الرغم من أنك عادة ستكون بحاجة إلى االتصال بمزود خدمة البريد اإللكتروني الخاص بك لتحديد اإلعدادات 
الصحيحة لحسابك.
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الواي فاي
تتيح لك خاصية الواي فاي الوصول الالسلكي إلى شبكة اإلنترنت عبر نطاق ترددي واسع. الستخدام خاصية الواي فاي في هاتفك الجوال، أنت 

بحاجة إلى الوصول إلى نقاط الوصول الالسلكية )النقاط الفعالة(. اإلعاقات التي تحجب إشارة شبكة الواي فاي سوف تقلل من قوتها.

تشغيل خاصية الواي فاي

.) 1. المس  < Settings )اإلعدادات( )

2. في WIRELESS & NETWORKS )االتصال الالسلكي والشبكات( المس Wi-Fi )الواي فاي( وقم بضبطه على الوضع ON )تشغيل(.

االتصال بالشبكة الالسلكية

1. بمجرد أن يتم التشغيل، المس Wi-Fi )الواي فاي(.

2. سوف تظهر قائمة بشبكات الواي فاي المكتشفة. المس إحدى شبكات الواي فاي لالتصال بها.

3. عند تحديد شبكة مفتوحة، سيتم توصيلك بالشبكة تلقائيًا. إذا قمت بتحديد شبكة مؤمنة ورغبت في االتصال بها ألول مرة، فأدخل كلمة المرور، 
ثم المس Connect )اتصال(. 

مالحظة:
عند اتصالك بشبكة السلكية مؤمنة قد سبق لك استخدامها، سيُطلب منك إدخال كلمة المرور مرة أخرى فقط إذا كنت قد أعدت ضبط هاتفك 

الجوال على اإلعدادات االفتراضية.

تلميح: في شاشة إعدادات الواي فاي، المس  إلضافة شبكة واي فاي جديدة.

المستعرض
يعتبر مستعرض Google Chrome هو المستعرض االفتراضي المثبت على الهاتف الجوال. إن Chrome مستعرض بسيط وسهل يُتيح 
لك التنقل بسهولة وفتح عدد غير محدود من عالمات التبويب واالنتقال بينها. عند الدخول إلى تطبيق Chrome ألول مرة، سوف ترى خيار 

Take a tour )بدء جولة( للتعرف على طرق جديدة لتعزيز خبرتك في التصفح.

Chrome فتح

.) ( Chrome >  لفتح التطبيق، المس

البلوتوث
هاتفك الجوال مزود بخاصية البلوتوث التي تتيح لك إنشاء اتصال السلكي مع أجهزة بلوتوث أخرى، ومن ثم يمكنك مشاركة الملفات مع أصدقائك 

أو التحدث دون استخدام األيدي من خالل سماعة بلوتوث أو حتى نقل الصور من الهاتف إلى جهاز الحاسوب.
عند استخدام البلوتوث، تذكر أن تتواجد في نطاق 10 أمتار )33 قدم( من أجهزة البلوتوث األخرى. انتبه إلى أن العوائق مثل الحوائط أو 

المعدات الكهربائية األخرى قد تتداخل مع اتصال البلوتوث.

تشغيل البلوتوث

.) 1. المس  < Settings )اإلعدادات( )

2. في WIRELESS & NETWORKS )االتصال الالسلكي والشبكات( المس Bluetooth )البلوتوث( وقم بضبطه على ON )تشغيل(.
عند تشغيل البلوتوث، تظهر أيقونة البلوتوث في شريط اإلشعارات.

مالحظة:
عند تشغيل البلوتوث، يكشف الهاتف عن أجهزة البلوتوث األخرى، ولكن لن يكون هاتفك مرئي لألجهزة األخرى. 

3. لجعل هاتفك مرئي لألجهزة األخرى، المس اسم موديل هاتفك مما يجعله مرئيًا ألجهزة البلوتوث األخرى.
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االقتران بجهاز بلوتوث واالتصال به
يُتيح لك البلوتوث القيام بما يلي:

وضع التحدث الحر )HFP(: يتيح لك استخدام سماعة بلوتوث بدون استخدام اليدين.	 
وضع سماعة الرأس )HSP(: يتيح لك استخدام سماعة رأس بلوتوث أحادية.	 
وضع دفع الكائنات )OPP(: يتيح لك نقل الملفات عبر البلوتوث.	 
وضع توزيع الصوت المتقدم )A2DP(: يتيح لك استخدام سماعة رأس بلوتوث استيريو.	 
وضع التحكم عن بعد في الصوت والصورة )AVRCP(: يتيح لك التحكم فيما تقوم بتشغيله عبر سماعة الرأس عن بعد.	 

قبل استخدام البلوتوث، أنت بحاجة إلى إجراء اقتران لهاتفك مع جهاز البلوتوث اآلخر كما يلي:

1. التأكد من تمكين تشغيل وظيفة البلوتوث في الهاتف الجوال.

2. سوف يبحث الهاتف الجوال حينئذ عن أجهزة البلوتوث داخل نطاقه )أو المس SEARCH FOR DEVICES )البحث عن أجهزة((.

3. المس الجهاز الذي ترغب في اقترانه مع هاتفك الجوال.

4. أدخل كلمة مرور االقتران إلتمام االتصال.

مالحظة:

بمجرد إنشاء المشاركة، لن يتطلب االتصال بجهاز البلوتوث هذا إدخال كلمة المرور مجددًا.

إرسال الملفات عبر البلوتوث

من خالل البلوتوث، يمكنك مشاركة الصور أو الفيديوهات أو ملفات الموسيقى مع أسرتك وأصدقائك.

إلرسال ملفات عبر البلوتوث، قم ما يلي:

1. المس الملف المراد إرساله.

2. المس  < Bluetooth )البلوتوث( ثم حدد جهاز مقترن.

إلغاء اتصال جهاز البلوتوث أو إلغاء اقترانه

.) 1. المس  < Settings )اإلعدادات( )

2. في WIRELESS & NETWORKS )االتصال الالسلكي والشبكات( المس Bluetooth )البلوتوث(.

3. من الخيار الخاص بالجهاز المتصل، المس  ثم Unpair )إلغاء االقتران( لفصل الجهاز.

الترفيه
يمدك الهاتف الجوال بعدد ال حصر له من إمكانات الترفية، فضالً عن كونه جهاًزا لالتصال ومساعد شخصي. يمكنك التقاط الصور، وتصوير 

مقاطع فيديو وتسجيل مقاطع صوتية وتنزيل الموسيقى واالستماع إليها.

التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو
تعتبر الكاميرا مزيًجا يتكون من كاميرا تصوير عادية وكاميرا لتسجيل الفيديو لتتمكن من استخدامها في التقاط الصور وتسجيل الفيديو 

ومشاركتها.
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فتح الكاميرا
لفتح هذا التطبيق، قم بأحد اإلجراءات التالية:

المس  في الشاشة الرئيسية. 	 
 	.) المس  < Camera )الكاميرا( )

المس Back )رجوع( أو المفتاح الرئيسي لغلق الكاميرا.

التقاط صورة

 .) 1. المس  < Camera )الكاميرا( )
افتراضيًا، يتم استخدام الوضع Camera )الكاميرا(. وفي غير ذلك، يمكنك سحب الشاشة من لليسار لليمين ثم المس  لالنتقال إلى 

الوضع Camera )الكاميرا(.

مالحظة: 
. للتبديل بين الكاميرا األمامية والخلفية، المس  < 

2. أنشئ صورة ضمن شاشة التقاط الصور.

المس الشاشة للتقريب من المنطقة المحددة على الشاشة.	 
قم بالتقريب أو اإلبعاد بأصابعك للتصغير/تكبير الشيء المراد تصويره.	 
المس  لتغيير إعدادات الكاميرا. تتغير المعاينة عند تغير اإلعدادات.	 

3. المس  اللتقاط الصورة.

مالحظة: 
عند استخدامك تطبيق الكاميرا، يمكنك الضغط على مفتاح الكاميرا اللتقاط الصور أيًضا )يرجى الرجوع إلى الصفحة 1(.

عرض الصور
لعرض الصور، يمكنك القيام بأي مما يلي:

في عرض الكاميرا، اسحب إلى اليسار لعرض الصور الملتقطة.	 
مالحظة: 

( أو اسحب إلى اليمين حتى تظهر شاشة االلتقاط مرة أخرى. للرجوع إلى عرض الكاميرا، اضغط على مفتاح Back )رجوع( )

( لعرض كل الصور وملفات الفيديو.	  المس  < Photos )الصور( )

( لعرض كل الصور وملفات الفيديو.	  المس  < Gallery )المعرض( )

تحرير الصور ومشاركتها
عند استعراض الصور، سوف تجد الخيارات التالية متاحة لك:

التحرير: المس  وقم بتحرير الصور من خالل مجموعة كبيرة من الخيارات المتاحة.	 

المشاركة: المس  وقم مشاركة الصور من خالل مجموعة كبيرة من التطبيقات المتاحة على الجهاز.	 

الحذف: المس  لحذف الصور التي لم تعد مطلوبة.	 

تصوير مقطع فيديو

.) 1. المس  < Camera )الكاميرا( )

2. اسحب من اليسار لليمين والمس  لالنتقال إلى الوضع الفيديو.

مالحظة: 
. للتبديل بين الكاميرا األمامية والخلفية، المس  < 



دليل مستخدم هاتف Cat® S50 الذكي 20

3. المس  لبدء التسجيل.

4. في أثناء التسجيل، قم بأحد اإلجراءات التالية:

قم بالتقريب أو اإلبعاد بأصابعك للتصغير/تكبير الشيء المراد تصويره.	 
المس الشاشة اللتقاط صورة.	 

5. المس  إليقاف التصوير.

عرض الفيديوهات
بعد تسجيل فيديو، اسحب من اليمين إلى اليسار لعرض أحدث فيديو مسجل. المس لتشغيل الفيديو.

التقاط صورة بعدسة ضبابية

 .) 1. المس  < Camera )الكاميرا( )

2. اسحب من اليسار لليمين والمس  لالنتقال إلى الوضع العدسة الضبابية. 

3. المس  للبدء، ثم اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة. تأكد من ترك الجهاز مركًزا على الشيء المراد تصويره، وال تحرك الجهاز 
بسرعة شديدة.

مالحظة: 

إذا لم يتمكن الجهاز من التقاط صورة، المس 5 إلجراء محاولة أخرى.

4. بمجرد التقاط الصورة بنجاح، سوف تظهر أيقونة 5 على الشاشة وسوف يتم حفظها تلقائيًا.

استخدام المعرض
يستطيع تطبيق المعرض البحث تلقائيًا عن الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على الهاتف أو بطاقة SD. حدد ألبوم/مجلد وقم بتشغيله في عرض 

شرائح أو حدد عناصر لمشاركتها مع تطبيقات أخرى.

فتح المعرض
( لفتح التطبيق. يصنف تطبيق المعرض الصور والفيديوهات حسب موقع التخزين، فضالً عن  المس  < Gallery )المعرض( )

تخزينها في شكل مجلدات. المس أحد المجلدات لعرض الصور أو الفيديوهات الموجودة بداخله.

عرض صورة

1. في المعرض، المس المجلد الذي يحتوي على الصور التي ترغب في عرضها.

2. المس الصورة لعرضها في وضع ملء الشاشة. عند عرض أحد الصور في وضع ملء الشاشة، مرر الصورة إلى اليسار أو اليمين لعرض 
الصورة السابقة أو التالية.

3. لتكبير الصورة، حرك أصبعيك مفرقًا بينهما في الموضع الذي ترغب في تكبيره على الشاشة. في وضع التكبير، مرر أصبعك ألعلى أو 
ألسفل وإلى اليسار أو اليمين.

تلميح: يدعم عارض الصور خاصية التدوير التلقائي. عند تدوير الهاتف الجوال، تضبط الصورة نفسها حسب وضع التدوير.
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قص صورة

1. عند عرض صورة، المس  < Crop )قص(. 

2. استخدم أداة القص لتحديد الجزء المراد قصه من الصورة.

اسحب من داخل أداة القص لنقلها.	 
اسحب أحد حواف أو زاويا أداة القص لتغيير حجم الصورة.	 

3. المس SAVE )حفظ( لحفظ الصورة المعدّلة. المس Back )رجوع( إللغاء التغييرات.

االستمتاع بالموسيقى
يمكنك نقل ملفات الموسيقى من حاسبك الشخصي إلى بطاقة microSD حتى يمكنك االستماع إلى الموسيقى على الهاتف الجوال.

microSD نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة

.microSD وثبت بطاقة USB 1. ِصل الهاتف بالحاسب من خالل كابل

2. من الحاسب الشخصي، انتقل إلى محرك أقراص USB وافتحه.

3. أنشئ مجلد في الدليل الجذري لبطاقة microSD )على سبيل المثال، ملفات الموسيقى(.

4. انسخ ملفات الموسيقى من الحاسب إلى المجلد الذي أنشأته.

5. بعد نسخ ملفات الموسيقى، قم بإلغاء تركيب محرك األقراص أو أخرجه كما يطلب منك نظام تشغيل الحاسب إلزالة الهاتف الجوال بطريقة آمنة.

6. افصل الهاتف الجوال من الحاسب الشخصي.

فتح مكتبة الوسائط
( < المس مربع تحديد فئة الموسيقى في أعلى يسار الشاشة <  لعرض مكتبة الوسائط، المس  < Play Music )تشغيل الموسيقى( )

 ALBUMSالفنانون( و( ARTISTSو )األنواع( GENRES :يحتوي التطبيق على أربع عالمات تبويب .)المكتبة( My Library
)األلبومات( وSONGS )الموسيقى(.

تشغيل الموسيقى

1. المس فئة من شاشة مكتبة الموسيقى.

2. المس األغنية التي ترغب في تشغيلها.

تلميح: عند االستماع إلى الموسيقى، المس المفتاح Back )رجوع( وذلك الستخدام تطبيق آخر. وتستمر الموسيقى في التشغيل. للعودة إلى أدوات 
التحكم في الموسيقى، افتح لوحة اإلشعارات ثم المس األغنية.

إضافة موسيقى إلى قائمة التشغيل

1. المس فئة من شاشة مكتبة الموسيقى.

2. المس  بجانب األغنية التي ترغب في إضافتها إلى ملف تشغيل. ثم المس Add to playlist )إضافة إلى قائمة التشغيل( في قائمة 
الخيارات.

3. حدد قائمة تشغيل أو المس New playlist )قائمة تشغيل جديدة( إلضافة األغنية إلى قائمة التشغيل الحالية.
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تشغيل قائمة تشغيل

1. المس مربع تحديد فئة الموسيقى أعلى يسار الشاشة. ثم المس Playlists )قوائم التشغيل(.

2. المس مع االستمرار قائمة التشغيل التي ترغب في تشغيلها.

3. المس األغنية التي ترغب في تشغيلها.

FM االستماع إلى راديو
يتيح لك راديو FM االستماع إلى محطات راديو FM من على الهاتف الجوال. ِصل سماعة الرأس أوالً بمقبس الصوت الموجود بهاتفك قبل فتح 

التطبيق.

( لتشغيل التطبيق. ( )FM راديو( FM Radio >  المس

FM توليف راديو
مالحظة:

لالستمتاع إلى جميع المحطات المفضلة، عليك أن تضمن ضبط النطاق المحلي اإلقليمي بالطريقة الصحيحة. لتغيير المنطقة، المس  < 
Settings )اإلعدادات( < Regional Band )نطاق محلي( ومرر عبر القائمة وحددالمنطقة التي تتبعها. 

قم بأحد اإلجراءات التالية:

 	. لتحديد محطة الراديو التي ترغب في االستماع إليها، المس  أو 
لتوليف التردد يدويا، مرر بكرة التوليف الختيار محطة راديو.	 
إلضافة محطة الراديو الحالية إلى القائمة المفضلة، المس مع االستمرار  )في أسفل الشاشة(. سوف تظهر محطة الراديو الحالية في 	 

شريط قائمة المفضلة.
 	. لكتم صوت الراديو FM، المس 

للبحث عن جميع المحطات المتاحة، المس  < Scan )بحث( < All Stations )كل المحطات(. عند استكمال البحث، المس  < 	 
All Channels )كل القنوات(.

، ثم المس المفتاح Back )رجوع( للخروج من التطبيق. 	  إليقاف تشغيل الراديو، المس 

FM تسجيل الرديو

لتسجيل الراديو، قم بما يلي:

لبدء التسجيل، المس  أو المس  < Start Recording )بدء التسجيل(.	 
إليقاف التسجيل، المس  أو المس  < Stop Recording )إيقاف التسجيل(. سوف يتم حفظ الملف المسجل تلقائيًا.	 

Google خدمات
 .Google وغيرها من تطبيقات Google Calendar وتطبيق Gmail الستخدام تطبيق Google يتعين عليك تسجيل الدخول إلى حساب

لتنزيل التطبيقات من متجر Play Store، سيطلب منك أيًضا تسجيل الدخول بحساب Google الخاص بك.

مالحظة:

إذا لم يوجد بالهاتف الجوال بطاقة SIM مثبتة به، فال يمكنك االتصال بشبكات الجوال للحصول على الخدمات الصوتية أو خدمات البيانات، 
وعلى الرغم من ذلك يمكنك االتصال بشبكة واي فاي لتسجيل الدخول إلى حسابك على Google الستخدام جميع مزايا هاتفك الجوال باستثناء 

إجراء مكالمة هاتفية.

إذا شغلت أي هاتف يعمل بنظام Android ألول مرة ولم يكن مثبتًا به بطاقة SIM، فسيُطلب منك لمس Connect to Wi-Fi )االتصال 
 Sign in المس ،Google بشبكة واي فاي( لالتصال بشبكة واي فاي )بدالً من شبكة الجوال( إلعداد هاتفك. إذا كان لديك بالفعل حساب

)تسجيل الدخول( وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
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Google إنشاء حساب
إذا لم يكن لديك حساب Google، يمكنك إنشاء حساب كما يلي:

.) 1. المس  < Settings )اإلعدادات( )

2. في ACCOUNTS )الحسابات( المس Add Account )إضافة حساب(.

.Google إلنشاء حساب Google 3. المس

4. المس New )جديد( إلنشاء حساب جديد.

. 5. أدخل اسمك والمس 

. 6. أدخل اسم المستخدم والمس 

سيتصل الهاتف الجوال بخادم Google للتحقق مما إذا كان اسم المستخدم متاًحا أم ال. وإذا كان اسم المستخدم الذي أدخلته مستخدًما بالفعل، 
ستتم مطالبتك باختيار اسم مستخدم آخر.

7. أدخل كلمة المرور الخاصة بحسابك على Google وقم بتأكيدها. ثم المس  للمتابعة.

. 8. اضبط معلومات االستعادة )أي رقم الهاتف وحساب بريد إلكتروني بديل( والمس 

 COMMUNICATION النسخ االحتياطي واالستعادة( أو( BACKUP & RESTORE 9. حدد مربع االختيار المناسب لتمكين خيار
)االتصال(.

10. اقرأ االتفاقية والمس I accept )قبول( إلتمام إعداد الحساب.

. 11. أدخل كود المصادقة والمس 

12. المس Get started )بدء العمل( إذا أردت االنضمام إلى +Google أو Not now )ليس اآلن( إذا رغبت في تخطي هذه الخطوة. 

13. أدخل معلومات بطاقتك االئتمانية لتمكين عمليات الشراء من متجر Google Play Store، ثم المس Continue )متابعة(. أو المس 
SKIP )تخطي( لتخطي هذه الخطوة. 

Gmail استخدام
يعد تطبيق Gmail خدمة بريد إلكتروني خاصة بشركة Google قائمة على الويب. عند إعداد هاتفك ألول مرة، قد تكون هيئته الستخدام 

حساب Gmail قائم بالفعل أو قمت بإنشاء حساب آخر. في المرة األولى التي قمت خاللها بفتح تطبيق Gmail على هاتفك، سيحتوي صندوق 
الوارد على رسائل واردة من حساب Gmail على الويب.

Gmail فتح
(. وسيظهر لك قائمة بريد صندوق الوارد. يتم إرسال أي رسائل بريد إلكتروني تقرر حفظها على هاتفك إلى مجلد  ( Gmail >  المس

Inbox )صندوق الوارد(.

التبديل بين الحسابات
لالنتقال إلى حساب بريد إلكتروني آخر، المس مربع تحديد الحساب أعلى يسار الشاشة، ثم المس الحساب الذي ترغب في عرضه.

إنشاء رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

. 1. من شاشة Inbox )صندوق الوارد(، المس 

2. أدخل عنوان البريد اإللكتروني الخاص بمستلم الرسالة في الحقل To )إلى(. 
إذا كنت سترسل رسالة البريد اإللكتروني إلى أكثر من مستلم، فافصل بين عناوين البريد اإللكترونية بفواصل.	 
 إذا رغبت في إرسال نسخة )Cc( أو نسخة مخفية )Bcc( من رسالة البريد اإللكتروني إلى مستلمين آخرين، فالمس  < 	 

Add Cc/Bcc )إضافة نسخة/نسخة مخفية(.
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3. أدخل موضوع رسالة البريد اإللكتروني وأنشئ رسالتك. 
إذا كنت ترغب في إضافة مرفق صورة، المس  < Attach file )إرفاق ملف( لتحديد الصورة الذي ترغب في إرفاقها.

. 4. بعد إنشاء رسالة البريد اإللكتروني، المس 

الرد على رسالة بريد إلكتروني أو إعادة توجيهه

1. من شاشة Inbox )صندوق الوارد(، المس رسالة البريد اإللكتروني الذي ترغب في الرد عليه أو إعادة توجيهه.

( أو Reply all )الرد على الكل( ) < Reply all )الرد على الكل(( أو Forward )إعادة توجيه(   2. المس Reply )الرد( )
) < Forward )إعادة توجيه((.

3. قم بأحد اإلجراءات التالية:

إذا قمت بتحديد Reply )الرد( أو Reply all )الرد على الكل(، فأدخل الرسالة.	 
إذا قمت بتحديد إعادة توجيه، فحدد مستلمي الرسائل وأضف أي نص إضافي ترغب في وضعه بالرسالة المعاد توجيهها.	 

. 4. المس 

البحث عن بريد إلكتروني

. 1. في شاشة Inbox )صندوق الوارد(، المس 

. 2. أدخل الكلمات الدالة للبحث في المربع، ثم المس 

Gmail تخصيص إعدادات

1. في شاشة فئة المجلدات، المس  < Settings )اإلعدادات( لتخصيص إعدادات الرسائل.

2. اختر General settings )اإلعدادات العامة( أو حساب بريد إلكتروني.

3. المس أحد الخيارات وغيّر اإلعدادات الالزمة.

استخدام الخرائط
تتيح لك الخرائط العثور على موقعك الحالي، وعرض حالة المرور في الوقت الحقيقي )اعتمادًا على مدى اإلتاحة في موقعك(، والحصول على 

اتجاهات مفصلة لوجهات مختلفة على القمر الصناعي أو المرور أو األنواع األخرى من الخرائط.

تمكين الموقع
قبل أن تفتح الخرائط للعثور على موقعك أو البحث عن األماكن ذات األهمية، ينبغي عليك تمكين "مصدر الموقع".

.) 1. المس  < Settings )اإلعدادات( )

2. المس Location )الموقع(.

 Agree إذن الموقع(، المس( Location consent سوف تظهر رسالة .)تشغيل( ON على الوضع )الموقع( Location 3. اضبط إعداد
)موافق( للمتابعة.

4. المس Mode )الوضع( لتحديد الخيار ذات الصلة.
مالحظة: 

الستخدام خاصية التنقل، اضبط وظيفة Mode )الوضع( على High Accuracy )دقة عالية( أو Device only )الجهاز فقط(.
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فتح الخرائط

( لفتح التطبيق. المس  < Maps )الخرائط( )

مالحظة: 
عند فتح التطبيق ألول مرة، سوف تظهر شاشة ترحيب على الشاشة. المس Accept & continue )موافقة ومتابعة( للمتابعة واتبع 

اإلرشادات التي تظهر على الشاشة لضبط اإلعدادات األولية.

البحث عن األماكن ذات األهمية.

. 1. في أثناء عرض الخريطة، المس 

. 2. ادخل المكان الذي ترغب في البحث عنه في مربع البحث، ثم المس 
مالحظة: 

يمكنك أيًضا تحديد اختيار واحد من قائمة االقتراحات.

( وستعرض اسم الموقع. 3. سوف تظهر نتائج البحث بعد ذلك. المس عالمة )

4. المس األزرار التي تظهر على الشاشة لعرض الموقع على الخريطة والحصول على االتجاهات وغير ذلك الكثير.

الحصول على االتجاهات

. 1. في أثناء عرض الخريطة، المس 

2. المس األيقونة للحصول على اتجاهات السيارة أو النقل العام أو اتجاهات المشي.

3. المس My Location )موقعي( إلدخال نقطة البدء في أول مربع نص. ثم المس Choose destination )اختيار الوجهة( أدخل 
وجهتك في مربع النص الثاني. 

4. المس Start navigation )بدء المالحة(. 

5. إذا كنت تقود سيارة أو تسير على األقدام، المس  < Unmute voice guidance )تشغيل اإلرشاد الصوتي( لتمكين وظيفة المالحة 
الصوتية.

6. عندما تنهي عرض االتجاهات أو تتبعها، المس  مرتين إلعادة تعيين الخريطة.

YouTube استخدام موقع
موقع YouTube عبارة عن خدمة مجانية لتدفق الفيديو عبر اإلنترنت من Google لعرض مقاطع الفيديو والبحث عنها وتحميلها.

YouTube فتح
 My Subscriptionsمقاطع فيديو مقترحة(، و( What to Watch تصنف مقاطع الفيديو إلى فئات، مثل .) ( YouTube >  المس

)اشتراكاتي( وUploads )تحميالت( وHistory )سجل المشاهدة( وWatch Later )مشاهدة الحقاً(، وغيره.

البحث عن مقطع فيديو

. 1. على شاشة YouTube، المس 

. 2. ادخل كلمة البحث، ثم المس 

3. مرر عبر النتائج والمس مقطع فيديو لمشاهدته.

تلميح: لديك أيًضا خيار عرض نتائج مقاطع الفيديو المنشورة مؤخًرا. المس All time )جميع األوقات(، ثم حدد أحد الخيارات المتاحة.
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مشاركة مقطع فيديو

. 1. في أثناء عرض الفيديو، المس شاشة التشغيل ثم المس 

2. المس أحد التطبيقات لمشاركة رابط مقطع فيديو من الخيارات المتاحة.

Play Store استخدام
يوفر Play Store وصوالً مباشر للتطبيقات واأللعاب، التي يمكن تنزيلها وتثبيتها على الهاتف.

فتح المتجر

.) ( Play Store >  1. المس

2. عندما تفتح Play Store ألول مرة، ستظهر نافذة شروط الخدمة. المس Accept )قبول( للمتابعة.

البحث عن التطبيقات

هناك طرق مختلفة للعثور على التطبيقات على شاشة Play Store الرئيسية، بما في ذلك:

قائمة بالتطبيقات مرتبة حسب الفئة: المس الفئة المطلوبة ومرر ألسفل لعرض المزيد.	 
 	. وظيفة البحث: المس 

لعرض التطبيقات المثبتة، المس مربع تحديد الفئة الرئيسية في أعلى يسار الشاشة، ثم المس My Apps )تطبيقاتي(.

تثبيت تطبيق
مالحظة:

( < Security )األمان(، ثم حدد خانة االختيار  إذا كنت تريد تثبيت تطبيق غير تطبيقات المتجر، فالمس Settings )اإلعدادات( )
Unknown sources )مصادر غير معروفة( للسماح بتثبيت تطبيق غير تطبيقات المتجر.

.) ( Play Store >  1. المس

2. المس فئة، ثم المس العنصر الذي تريد تنزيله.
في شاشة تفاصيل التطبيق، اقرأ المزيد عن التطبيق، بما في ذلك التقييم العام وتعليقات المستخدمين. إذا مررت لألسفل إلى قسم 

Developer Info )معلومات المطور(، فيمكنك رؤية تطبيقات أخرى من نفس المطور أو رابط الموقع اإللكتروني الخاص بالمطور.

3. لتثبيت التطبيق، المس INSTALL )تثبيت(، وستتغير الشاشة لتعرض األذونات المطلوبة، ثم المس ACCEPT )قبول(.

مالحظة:
للتحقق من تقدم التنزيل، افتح لوحة اإلشعارات. تعتمد مدة التثبيت على حجم التطبيق وسرعة اتصال البيانات. 

إزالة تطبيق

1. في شاشة Play Store المس مربع تحديد الفئة الرئيسية أعلى يسار الشاشة، ثم المس My Apps )تطبيقاتي(.

2. المس التطبيق الذي ترغب في إلغاء تثبيته، ثم المس UNINSTALL )إلغاء التثبيت(.

3. عند المطالبة، المس OK )موافق( إلزالة التطبيق من هاتفك الجوال.

مالحظة:
( < Apps )التطبيقات(. يمكن أيًضا إدارة التطبيقات عن طريق لمس Settings )اإلعدادات( )
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مزامنة المعلومات
تمنحك بعض التطبيقات )على سبيل المثال، Gmail( على هاتفك الجوال الوصول إلى نفس المعلومات الشخصية التي يمكنك إضافتها وعرضها 
وتحريرها على حاسبك. إذا أضفت معلومات أو غيرتها أو حذفتها من أي من هذه التطبيقات على الويب، فستظهر المعلومات المحدثة أيًضا على 

الهاتف الجوال.
وقد أصبح هذا األمر ممكنًا من خالل مزامنة البيانات عبر اتصال السلكي. تحدث العملية في الخلفية وال تتداخل مع استخدام الهاتف الجوال. 

عندما يتزامن هاتفك، تظهر أيقونة مزامنة البيانات في شريط اإلشعارات.

إدارة الحسابات
يمكنك مزامنة جهات االتصال والبريد اإللكتروني والمعلومات األخرى على هاتفك الجوال مع حسابات Google متعددة أو أنواع الحسابات 

األخرى، اعتمادًا على التطبيقات المثبتة على هاتفك الجوال.
على سبيل المثال، يمكنك البدء عن طريق إضافة حساب Google الشخصي، وبهذا يكون بريدك اإللكتروني الشخصي وجهات االتصال 

والتقويم متاحين دائًما. يمكنك بعد ذلك إضافة حساب عمل، وبذلك تكون إدخاالت التقويم وجهات االتصال والبريد اإللكتروني المتعلقين بالعمل في 
متناول يدك.

إضافة حساب

.) 1. المس  < Settings )اإلعدادات( )

2. في ACCOUNTS )الحسابات( المس add Account )إضافة حساب(. تعرض الشاشة إعدادات التزامن الحالية لديك وقائمة بحساباتك 
الحالية.

مالحظة: 
ربما تحتاج في بعض الحاالت إلى الحصول على معلومات الحسابات من دعم مسئول الشبكة. على سبيل المثال، ربما تحتاج إلى معرفة 

عنوان الخادم أو نطاق الحساب.

3. المس نوع الحساب إلضافته.

4. اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة إلدخال المعلومات المطلوبة واالختيارية المتعلقة بالحساب. تطلب معظم الحسابات اسم المستخدم وكلمة 
المرور، ولكن التفاصيل تعتمد على نوع الحساب وتكوين الخدمة التي تتصل بها.

5. تكوين الحساب. اعتمادًا على نوع الحساب، ربما يطلب منك تكوين نوع البيانات التي ترغب في مزامنتها مع الهاتف الجوال ولتسمية الحساب 
وللبيانات األخرى. عندما تنتهي، تتم إضافة الحساب إلى القائمة في شاشة إعدادات ACCOUNTS )الحسابات(.

إزالة حساب
يمكنك إزالة حساب وجميع المعلومات المرتبطة به من هاتفك الجوال، بما في ذلك البريد اإللكتروني وجهات االتصال واإلعدادات وغير ذلك. 

ولكن، ال يمكنك إزالة بعض الحسابات، مثل أول حساب سجلت به على هاتفك الجوال. إذا حاولت إزالة حسابات معينة، كن على علم بأن جميع 
المعلومات المرتبطة بهذه الحسابات سوف يتم حذفها.

1. على شاشة إعدادات ACCOUNTS )الحسابات(، المس نوع الحساب.

2. المس الحساب لحذفه.

3. المس  < Remove account )إزالة حساب(.

4. المس Remove account )إزالة حساب( لتأكيد رغبتك في إزالة الحساب.

تخصيص مزامنة حساباتك
يمكنك تكوين استخدام بيانات الخلفية و خيارات المزامنة لجميع التطبيقات على هاتفك. يمكنك كذلك تكوين نوع البيانات التي تزامنها لكل حساب. 

يمكن لبعض التطبيقات، مثل Contacts )جهات االتصال( وGmail، مزامنة البيانات من تطبيقات متعددة. تزامن التطبيقات األخرى، مثل 
Calender )التقويم(، البيانات من حساب Google الذي سجلت به في هاتفك فقط، أو من حساب مرتبط خصيًصا بهذا التطبيق. مع بعض 
الحسابات، تكون المزامنة ذات اتجاهين؛ حيث يتم تطبيق نفس التغييرات التي تجريها على المعلومات على هاتفك الجوال على نسخة من هذه 

المعلومات على الويب. تدعم بعض الحسابات التزامن ذو االتجاه الواحد فقط، حيث تكون المعلومات التي على هاتفك الجوال للقراءة فقط.
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تغيير إعدادات مزامنة الحساب

1. على شاشة إعدادات ACCOUNTS )الحسابات(، المس نوع الحساب. 

2. المس الحساب الذي تود تغيير إعدادات مزامنته. يتم فتح شاشة المزامنة والبيانات، وعرض قائمة بأنواع المعلومات التي يمكن للحساب 
مزامنتها.

3. حدد أو أزل العالمة من خانة اختيار المعلومات التي ترغب في مزامنتها في هاتفك الجوال.

استخدام التطبيقات األخرى

استخدام التقويم
استخدم Calendar )التقويم( إلنشاء األحداث واالجتماعات والمواعيد وإدارتها. اعتمادًا على إعدادات المزامنة، يبقى التقويم الذي على هاتفك 

متزامنًا مع التقويم على الويب.

فتح التقويم
( لفتح التطبيق. المس  لعرض خيارات اإلعدادات والعرض المختلفة. المس  < Calendar )التقويم( )

إنشاء حدث

1. في أي عرض في التقويم، المس مع االستمرار الشاشة والمس الخيار New event )حدث جديد(.

2. أدخل اسم الحدث وموقعه.
إذا كان هناك إطار زمني للحدث، المس الوقت FROM )من( و TO )إلى( حتى يمكنك تعيين مدة الحدث.	 
إذا كانت مناسبة خاصة، مثل عيد ميالد أو حدث لمدة يوم، فالمس خانة اختيار ALL DAY )طوال اليوم(.	 

3. حدد المنطقة الزمنية المناسبة.

4. أدخل عناوين البريد اإللكتروني والوصف لدعوة الضيوف للحدث.

5. حدد في REPETITION )التكرار( ما إذا كان الحدث سيتكرر مرة أخرى وعدد مرات التكرار.

6. حدد وقت التذكير بالحدث في REMINDERS )التذكيرات( ثم حدد حالتك وحالة خصوصية الحدث.

7. بعد اكتمال جميع اإلعدادات، المس DONE )تم(.

إعدادات التذكير بالحدث

1. في أي عرض في التقويم، المس الحدث لعرض تفاصيله وملخص الحدث.

2. المس Add reminder )إضافة تذكير( إلضافة تذكير. أو المس  لحذفه.

3. المس وقت التذكير، ثم المس المدة الزمنية التي ترغب أن يتم تذكيرك عندها قبل الحدث. عندما تأتي تلك المدة، ستتلقى إشعارا بشأن الحدث.

تخصيص إعدادات التقويم

في أي عرض للتقويم، المس  < Settings )اإلعدادات( < General settings )اإلعدادات العامة(. اختر من:

Hide declined events )إخفاء األحداث المرفوضة(: حدد مربع االختيار هذا إلخفاء األحداث التي رفضت دعواتها.	 
Show week number )عرض رقم األسبوع(: المس مربع االختيار لعرض رقم األسبوع.	 
Week starts on )األسبوع يبدأ يوم(: حدد أول يوم في األسبوع.	 
Use home time zone )استخدام المنطقة الزمنية األساسية(: المس مربع االختيار لعرض أوقات األحداث والتقويمات في المنطقة 	 

الزمنية األساسية لك عند السفر.
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Home time zone )المنطقة الزمنية األساسية(: حدد المنطقة الزمنية في موقعك الحالي.	 
Clear search history )مسح سجل البحث(: امسح جميع عمليات البحث التي أجريتها.	 
Notifications )اإلشعارات(: المس مربع االختيار لكي يصلك إشعار باألحداث.	 
Sound )الصوت(: حدد نغمة الرنين التي سيتم تشغيلها عندما تتلقى تذكير بالحدث.	 
Vibrate )اهتزاز(: المس مربع االختيار هذا لكي يهتز الجهاز عندما تستلم إشعار بالحدث.	 
Pop-up notification )إشعار منبثق(: المس مربع االختيار لضبط تذكير بالحدث.	 
Default reminder time )وقت التذكير االفتراضي(: حدد الوقت االفتراضي للتذكير بالحدث قبل وقوع الحدث.	 
Quick responses )استجابات سريعة(: قم بتحرير االستجابات االفتراضية عند إرسال معلومات الحدث إلى الضيوف المعنيين 	 

بالبريد اإللكتروني.

استخدام المنبه
يمكنك تعيين منبه جديد أو تعديل منبه حالي.

فتح المنبه
( <  الستخدام المنبه الخاص بهاتفك الجوال. فيما يلي قائمة بتفاصيل المنبه الحالي. المس  < Clock )الساعة( )

إضافة منبه

1. في شاشة قائمة المنبهات، المس  إلضافة منبه.

2. لضبط المنبه، قم بما يلي:

اضبط الساعة والدقائق عن طريق التنقل بين لوحة الطلب والمس Done )تم(.	 
إلضافة تسمية للتنبيه، المس Label )تسمية(. أدخل التسمية والمس OK )موافق(.	 
لضبط وضع التكرار، المس Repeat )تكرار(. المس خيار واحد أو أكثر.	 
. المس أحد الخيارات، ثم المس OK )موافق(.	  لضبط نغمة الرنين، المس 
لتفعيل االهتزاز عندما يصدر التنبيه، حدد Vibrate )اهتزاز(.	 
مالحظة:

افتراضيًا، يتم تنشيط التنبيه تلقائيًا.

اآللة الحاسبة
استخدم اآللة الحاسبة لحل المسائل الحسابية البسيطة أو استخدم عوامل تشغيلها المتقدمة لحل المعادالت األكثر تعقيدًا.

فتح اآللة الحاسبة
( لفتح التطبيق. المس  < Calculator )اآللة الحاسبة( )

التبديل إلى اللوحة المتقدمة
في شاشة Calculator )اآللة الحاسبة(، المس  < Advanced panel )اللوحة المتقدمة(.

إدارة الهاتف الجوال
.) لتكوين الهاتف الجوال، المس  < Settings )اإلعدادات( )
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إعدادات الوقت والتاريخ
عندما تشغل الهاتف ألول مرة، سيتم سؤالك ما إذا كنت ترغب في تحديث الوقت والتاريخ تلقائيًا باستخدام الوقت المقدم من الشبكة.

مالحظة:
إذا كان الوقت المقدم من الشبكة يتم استخدامه تلقائيًا، فال يمكنك تعيين التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية.

1. في شاشة Settings )اإلعدادات(، المس Date & time )التاريخ والوقت(.

2. أزل العالمة من مربع االختيار Automatic date & time )التاريخ والوقت التلقائي(. 

3. أزل العالمة من مربع االختيار Automatic time zone )التوقيت التلقائي(.

 Done ضبط التاريخ(. في شاشة ضبط تاريخ، المس الحقل المرغوب، ثم مرر ألعلى أو ألسفل لضبط التاريخ. المس( Set date 4. المس
)تم( عند اكتمال التكوين.

5. المس Set time )ضبط الوقت(. في شاشة ضبط الوقت، المس الحقل المرغوب، ثم مرر ألعلى وألسفل لضبط الوقت. المس Done )تم( 
عند اكتمال التكوين.

6. المس Select time zone )تحديد المنطقة الزمنية(، ثم حدد المنطقة الزمنية المرغوبة من القائمة. مرر القائمة لعرض المزيد من 
المناطق الزمنية.

7. حدد أو امسح خانة اختيار Use 24-hour format )استخدام تنسيق 24 ساعة( لالنتقال بين تنسيق 24 ساعة وتنسيق 12 ساعة.

8. المس Choose date format )اختيار تنسيق تاريخ( لتحديد كيف ترغب أن يتم عرض الوقت على هاتفك الجوال.

إعدادات العرض

ضبط سطوع الشاشة

1. في شاشة Settings )اإلعدادات(، المس Display )الشاشة( < Brightness )السطوع(.

2. اسحب شريط التمرير إلى اليسار لجعل الشاشة أكثر إظالما، أو إلى اليمين لجعلها أكثر سطوًعا.

3. فور أن ترفع إصبعك من على شريط التمرير، سوف يتم حفظ إعداداتك تلقائيًا.

مالحظة:
المس AUTO )تلقائي( لتمكين الجهاز تلقائيًا من ضبط سطوع الشاشة حسب الضوء المحيط.

التدوير التلقائي للشاشة
حدد هذا المربع لتمكين شاشة العرض من التدوير عند تحريك الهاتف بين الوضعين األفقي والعمودي.

ضبط الوقت قبل إيقاف تشغيل الشاشة
إذا كان الهاتف الجوال خامالً لعدة دقائق، سوف يوقف تشغيل الشاشة لتوفير طاقة البطارية. لتعيين وقت خمول أكثر أو أقل، قم بما يلي:

1. في شاشة Settings )اإلعدادات(، المس Display )الشاشة( < Sleep )السكون(.

2. حدد المدة التي تريد أن تضئ خاللها الشاشة.

إعدادات نغمة رنين الهاتف

تشغيل الوضع الصامت

1. اضغط باستمرار على زر Power )الطاقة(.

2. المس  لتمكين الوضع الصامت. سوف يتم كتم جميع األصوات باستثناء الوسائط والمنبه.
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ضبط مستوى نغمة الرنين
يمكن ضبط مستوى مشغل النغمات عندما تكون في الشاشة الرئيسية أو أية شاشة تطبيق )إال أثناء المكالمة أو عند تشغيل مقاطع الصوت أو 

الفيديو(. اضغط على مفاتيح Volume )مستوى الصوت( لضبط مستوى مشغل النغمات للمستوى الذي تريده. يمكنك أيًضا ضبط مستوى مشغل 
النغمات في شاشة اإلعدادات.

1. في شاشة Settings )اإلعدادات(، المس Sound )الصوت(، ثم المس Volumes )مستويات الصوت(.

2. اسحب شريط التمرير إلى اليسار لجعل مستوى الصوت منخفض، أو إلى اليمين لجعله مرتفع.

3. المس OK )موافق( لحفظ التعديل

تغيير نغمة رنين الهاتف

1. في شاشة Settings )اإلعدادات(، المس Sound )الصوت(، ثم المس Phone Ringtone )الهاتف نغمة الرنين(.

2. المس نغمة الرنين التي تريد استخدامها، ثم المس OK )موافق(. يتم تشغيل نغمة الرنين عند تحديدها.

ضبط الهاتف على االهتزاز مع المكالمات الواردة

حدد مربع االختيار Vibrate when ringing )اهتزاز مع الرنين( لتمكين الهاتف من االهتزاز مع المكالمات الواردة.

ضبط خدمات الهاتف

تشغيل تجوال البيانات

في WIRELESS & NETWORKS )االتصال الالسلكي والشبكات(، حدد More )المزيد( < Mobile networks )شبكات الهاتف 
الجوال( < حدد مربع االختيار Data roaming )تجوال البيانات( لتمكين تجوال البيانات.

مالحظة:
ربما يكلفك الوصول إلى خدمات البيانات في أثناء التجوال مصاريف إضافية كبيرة. اسأل مزود خدمة الشبكة لديك بشأن رسوم تجوال البيانات.

تعطيل خدمة البيانات

في WIRELESS & NETWORKS )االتصال الالسلكي والشبكات(، حدد More )المزيد( < Mobile networks )شبكات الهاتف 
الجوال( < أزل العالمة من مربع االختيار Data enabled )تمكين البيانات(.

حماية الهاتف الجوال

SIM لبطاقة PIN تمكين رمز

.)SIM/RUIM ضبط قفل بطاقة( Set up SIM/RUIM card lock > )األمان( Security المس ،)اإلعدادات( Settings 1. في شاشة

.)SIM قفل بطاقة( Lock SIM card 2. حدد مربع االختيار

3. أدخل رمز PIN لبطاقة SIM، ثم المس OK )موافق(.

.)SIM لبطاقة PIN رمز( Change SIM PIN المس تغيير ،SIM لبطاقة PIN لتغيير رمز

مالحظة:
يمكن االتصال بأرقام الطوارئ في أي وقت من الهاتف الجوال.
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حماية الهاتف الجوال باستخدام قفل للشاشة

للمحافظة على بياناتك بشكل أكثر أمانا، يمكنك قفل الشاشة و/أو طلب رمز إلغاء قفل الشاشة كل مرة يعمل فيها الهاتف أو ينشط من وضع 
السكون.

1. في شاشة Settings )اإلعدادات(، المس Security )األمان( < Screen lock )قفل الشاشة(.

2. حدد أحد الخيارات المتاحة.

None )بدون(: الجهاز غير محمي.	 
Slide )تمرير(: قم بالتمرير أليقونة القفل لفتح قفل الهاتف.	 
Face Unlock )إلغاء القفل عن طريق الوجه(: استخدم اكتشاف الوجه لفتح قفل الهاتف.	 
Pattern )نمط(: تتبع رمز إلغاء القفل الصحيح على الشاشة إللغاء قفل الهاتف.	 
PIN: أدخل رقم PIN إللغاء قفل الهاتف.	 
Password )كلمة مرور(: ادخل كلمة المرور إللغاء قفل الهاتف.	 

3. اتبع اإلرشادات الخاصة بالطريقة المحددة الستكمال اإلعدادات.

NFC استخدام تقنية

تتيح تقنية NFC أو االتصاالت قريبة المدى تبادل البيانات بين جهازين يوفران ميزة NFC، عندما يكون 
الجهازان متصلين أو على مسافة سنتيمترات قليلة من بعضهما اآلخر.

NFC تنشيط وظيفة

.) 1. من الشاشة الرئيسية، المس  < Settings )اإلعدادات( )

2. في WIRELESS & NETWORKS )االتصال الالسلكي والشبكات(، حدد ...More )المزيد(، 
 Android Beam سوف يتم أيًضا تشغيل وظيفة .NFC لتنشيط NFC ثم حدد مربع االختيار

تلقائيًا.

NFC إرسال المحتوى عن طريق تقنية

.Android Beamو NFC 1. قم بتمكين وظيفتي

2. أفتح المحتوى المطلوب مشاركته. يمكنك مشاركة محتوى مواقع الويب ومقاطع فيديو من YouTube وجهات االتصال وغير ذلك الكثير.

3. أجعل الجزء الخلفي من كال الجهازين مالمس لآلخر، ثم المس الشاشة. سوف يحدد التطبيق ما يتم إرساله حاليًا.

إدارة التطبيقات

عرض تطبيق مثبت

1. في شاشة Settings )اإلعدادات(، المس Apps )التطبيقات(.

2. في قائمة التطبيقات، قم بأي مما يلي:

المس  < Sort by size )فرز حسب الحجم(. ثم المس تطبيق لعرض تفاصيله.	 
حدد عالمة التبويب DOWNLOADED )تم تنزيله( أوأو RUNNING )جاري( أو ALL )الكل( في أعلى الشاشة. ثم المس تطبيق 	 

لعرض تفاصيله.
المس تطبيق لعرض تفاصيله مباشرة.	 

MIL SPEC
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إزالة تطبيق مثبت

1. في شاشة Settings )اإلعدادات(، المس Apps )التطبيقات(.

2. المس تطبيق، ثم المس Uninstall )إلغاء التثبيت( < OK )موافق( إلزالة التطبيق من هاتفك الجوال.

مالحظة:
ال يمكن إزالة التطبيقات المثبتة مسبقًا.

طرق تحرير ذاكرة الهاتف الجوال

 	.microSD انقل الملفات ومرفقات البريد اإللكتروني إلى بطاقة
أزل البرامج المنزلة التي لم تعد مستخدمة.	 
أعد ضبط الهاتف الجوال.	 

مالحظة:
يُرجى عمل نسخة احتياطية من كل بياناتك المهمة قبل إجراء إعادة ضبط المصنع.

إعادة ضبط الهاتف الجوال

نسخ اإلعدادات احتياطيًا
يمكنك نسخ إعدادات هاتفك الجوال احتياطيًا على خوادم Google، باستخدام حسابك في Google. إذا استبدلت هاتفك الجوال، سيتم تخزين 

.Google اإلعدادات التي أخذت منها نسخة احتياطية على الهاتف الجديد في المرة األولى التي تسجل فيها الدخول بحسابك

1. في شاشة Settings )اإلعدادات(، المس Backup & reset )النسخ االحتياطي وإعادة الضبط(.

2. حدد مربع االختيار Back up my data )نسخ بياناتي احتياطيًا(.

استعادة بيانات المصنع
إذا أعددت ضبط هاتفك على اإلعدادات التي تم تكوينها في المصنع، سيتم مسح جميع بياناتك الشخصية من ذاكرة الهاتف الداخلية، بما في ذلك 

المعلومات المتعلقة بحساب Google وأي حسابات أخرى وإعدادات تطبيقاتك ونظامك وسيتم مسح أي تطبيقات منزلة. لن تؤدي إعادة الضبط 
لمسح تحديثات برامج النظام التي قمت بتنزيلها أو أي ملفات على بطاقة microSD، على سبيل المثال ملفات الموسيقى أو الصور.

 Factory data reset > )النسخ االحتياطي وإعادة الضبط( Backup & reset المس ،)اإلعدادات( Settings 1. في شاشة 
)إعادة ضبط بيانات المصنع(.

2. عند المطالبة، المس Reset phone )إعادة ضبط الهاتف(، ثم المس Erase everything )مسح الكل(. يعيد الهاتف ضبط 
اإلعدادات على إعدادات المصنع األصلية، ثم يعيد الهاتف تشغيل نفسه.

إعادة ضبط المكونات الصلبة في جهازك

يحتوي هذا الجهاز على بطارية داخلية، ولذلك ال يمكن إعادة ضبط المكونات الصلبة بمجرد إخراج البطارية. إذا كنت بحاجة إلعادة ضبط 
المكونات الصلبة، يرجى إتباع الخطوات المدرجة أدناه. يرجى مالحظة أن هذا اإلجراء سيكون ضروريًا إذا الحظت أن جهازك ال يقوم بالشحن 

بعد توصيله بالشاحن المتصل بمقبس الحائط.

1. اضغط مع االستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت ومفتاح الطاقة في نفس الوقت لمدة 10 ثوان.

2. سوف يتم تشغيل الجهاز وسوف يتم عرض شاشة الشعار األولية. 



دليل مستخدم هاتف Cat® S50 الذكي 34

عرض التسمية اإللكترونية

لكي يتم عرض المعلومات التنظيمية على الهاتف الجوال، قم بما يلي:

.) 1. من الشاشة الرئيسية، المس  < Settings )اإلعدادات( )

2. في شاشة Settings )اإلعدادات(، المس About phone )حول الهاتف( < Regulatory information )المعلومات التنظيمية(.
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المواصفات

المواصفاتالعنصر

Android KIT KATنظام التشغيل

معالج Qualcomm MSM8926-2 رباعي A7 بحجم 1.2 جيجا هرتزالنظام األساسي

بطاقة eMMC سعة 8 جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي LPDDR3 سعة 2 جيجابايتالذاكرة

EU موجة
 b20( 800 :LTE Cat 4( )محسنb7( 2600 ،)( )محسنb3( 1800 ،)( )محسن(، 

HSPA + 850/900/2100 ،)b1( 2100 ،)b8( 900

EDGE 850/900/1800/1900 ،GSM GPRS

NA موجة

 b17( 700 :LTE Cat 4( )محسنb4( AWS ،)( )محسنb7( 2600 ،)( )محسن(، 
)b3( 1800 ،)b1( 2100، )b2( 1900 ،)b5( 850

 HSPA + 850/1900/AWS )1700/2100( RxD

EDGE 850/900/1800/1900 ،GSM GPRS

4.7 بوصة عالية الدقة )HD( مع إمكانية اللمس التوسعي بأربع نقاطالشاشة

تركيز تلقائي 8 م، كاميرا أمامية VGA، مزودة بفالش LEDالكاميرا

مستشعر P+L، مستشعر G، بوصلة إلكترونيةالمستشعر

)GPS/ aGPS ،802.11 a/b/g/n ،BT4.0 )LE باإلضافة إلى E911 ،GLONASS، االتصال
NFC ،WiFi Direct ،FM RX

2630 مللي أمبير/ساعةالبطارية

IP67، شحن السلكي )WPC  / PMA(أخرى

77 مم × 144.5 مم × 12.66 مماألبعاد

185 جمالوزن

تصنيف التوافق مع المعينات 
)HAC( السمعيةM4/T4

*التصميم والمواصفات قابلة للتغيير بدون إخطار مسبق.
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الملحق

التحذيرات واالحتياطات
يحتوي هذا القسم على معلومات مهمة بشأن تعليمات تشغيل الجهاز. كما يحتوي أيًضا على معلومات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان. يُرجى 

قراءة هذه المعلومات بعناية قبل استخدام الجهاز.

الغطاء المقاوم للماء
ثبت أغطية منفذ USB وسماعة الرأس بإحكام وثبت الغطاء الخلفي بشكل صحيح وأقفله لضمان تحقيق مستوى الحماية المطلوب للجهاز.

الجهاز اإللكتروني
قم بإيقاف تشغيل الجهاز إذا كان استخدامه محظوًرا. وال تستخدم الجهاز عندما يشكل استخدامه خطًرا أو تداخالً مع األجهزة اإللكترونية.

الجهاز الطبي
اتبع قواعد وتعليمات المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية. وال تستخدم الجهاز عندما يحظر استخدامه.

توصي الشركات المصنعة ألجهزة تنظيم ضربات القلب باإلبقاء على مسافة قدرها 15 سم على األقل بين الجهاز وجهاز تنظيم ضربات القلب 
لمنع التداخل المحتمل مع جهاز تنظيم ضربات القلب. إذا كنت تستخدم أحد أجهزة تنظيم ضربات القلب، فاستخدم الهاتف في الجانب المعاكس 

لجهاز تنظيم ضربات القلب وال تحمل الهاتف في جيبك األمامي.

األجواء القابلة لالنفجار
قم بإيقاف تشغيل الجهاز في أيّة منطقة ذات أجواء قابلة لالنفجار والتزم بجميع الالفتات والتعليمات. تشمل المناطق ذات األجواء القابلة لالنفجار 

المناطق التي يُنصح عادة فيها بإيقاف تشغيل محرك السيارة. قد يتسبب إطالق شرارات في هذه المناطق لحدوث انفجار أو نشوب حريق وقد 
يؤدي إلى إصابات جسدية أو حتى الوفاة. ال تشغل الجهاز في أماكن إعادة التزود بالوقود، مثل محطات الخدمات. التزم بالقيود المفروضة على 

استخدام األجهزة الالسلكية في مستودعات الوقود وأماكن التخزين ومناطق التوزيع والمصانع الكيميائية. التزم أيًضا بالقيود المفروضة في 
األماكن التي تُجرى فيها عمليات تفجير. قبل استخدام الجهاز، توخي الحذر في المناطق ذات األجواء القابلة لالنفجار التي غالبًا، وليس دائًما، يتم 

تحديدها بوضوح. تشمل بعض هذه األماكن المناطق أسفل سطح السفن ومنشآت التحويالت الكيميائية أو مخازن الكيماويات واألماكن التي يحتوي 
الهواء الموجود فيها على مواد أو جزيئات كيماوية، مثل الحبوب أو الغبار أو المساحيق المعدنية. استفسر من شركات تصنيع السيارات الذين 

يستخدمون الغازات البترولية السائلة )مثل غاز البروبان أو البوتان( عن إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق المجاورة لهم.

سالمة المرور
التزم بالقوانين واللوائح المحلية عند استخدام الجهاز. باإلضافة إلى ذلك، ألتزم باإلرشادات التالية إذا كنت تستخدم الجهاز في أثناء قيادة سيارة:

ز في القيادة. مسئوليتك األولى هي القيادة بأمان. رّكِ

ال تتحدث في الجهاز خالل القيادة. استخدم الملحقات الحرة.

عند ضرورة إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة، قم بإيقاف السيارة على جانب الطريق قبل استخدام الجهاز.

قد تؤثر إشارات التردد الالسلكي )RF( على األنظمة اإللكترونية بالسيارات. للحصول على مزيٍد من المعلومات، استشر شركة تصنيع السيارة.

ال تضع الجهاز وأنت في السيارة على الوسادة الهوائية أو في مكان انتشارها. وإال فقد يؤذيك الجهاز بسبب القوة الشديدة التي تنشأ عند انتفاخ 
الوسادة الهوائية.

ال تستخدم الجهاز على متن الطائرة. قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل الصعود على متن الطائرة. قد يسبب استخدام األجهزة الالسلكية في الطائرة 
خطًرا على تشغيل الطائرة وقد يشوش على شبكة الهواتف الالسلكية. قد يعتبر هذا األمر غير قانوني.

بيئة التشغيل
ال تستخدم الجهاز وال تشحنه بالطاقة في أماكن بها غبار أو رطوبة أو اتساخ أو أماكن بها مجاالت مغناطيسية. وإال فقد تتعطل الدائرة الكهربية.

يتوافق الجهاز مع مواصفات الترددات الالسلكية )RF( عند استخدامه بالقرب من األذن أو على مسافة 1.5 سم من الجسم. تأكد من أن ملحقات 
الجهاز مثل الغطاء والجراب ال تتكون من عناصر معدنية. أبعد الجهاز عن جسمك بمسافة 1.5 سم للوفاء بالشروط المذكورة سابقًا.

ال تستخدم الجهاز عند شحنه بالطاقة في أيام العواصف والرعد لمنع وقوع أّي خطر بسبب البرق.

ال تلمس الهوائي في أثناء المكالمة. قد يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمة ويتسبب في زيادة استهالك الطاقة. ونتيجة لذلك، يقل وقت المكالمة 
ووقت االستعداد.

عند استخدام الجهاز، التزم بالقوانين واللوائح المحلية واحترم خصوصية اآلخرين وحقوقهم القانونية.

حافظ على درجة الحرارة المحيطة بين 0 و40 درجة مئوية عند شحن الجهاز. حافظ على درجة الحرارة المحيطة بين -10 درجات مئوية 
و55 درجة مئوية عند استخدام الجهاز بواسطة بطارية.
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الوقاية من اإلضرار بالسمع
قد يؤدي استخدام سماعة الرأس بصوت مرتفع إلحاق ضرًرا بحاسة السمع. للتقليل من احتماالت إلحاق ضرر بحاسة السمع، اخفض صوت 

السماعة حتى تصل لمستوى صوت آمن ومريح.

سالمة األطفال
التزم بجميع االحتياطات التي تتعلق بسالمة األطفال. قد يؤدي ترك األطفال يعبثون بالجهاز أو ملحقاته، التي تشمل أجزاء منفصلة عن الجهاز، 

لتعرضهم لمخاطر االختناق. تأكد من إبقاء الجهاز وملحقاته بعيدًا عن األطفال.

الملحقات
ال تستخدم سوى البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمد استخدامها مع هذا الموديل من الشركة المصنعة للجهاز. قد يؤدي استخدام أّي 

نوع آخر من أجهزة الشحن أو الملحقات إلى إلغاء ضمان الجهاز، وقد يمثل انتهاًكا للوائح والقوانين المحلية ومن الممكن أن يشكل خطًرا. يُرجى 
االتصال بالموزع للحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بتوافر البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة في منطقتك.

البطارية وجهاز الشحن
انزع كابل جهاز الشاحن من مقبس الطاقة الكهربي في حالة عدم استخدام الجهاز.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات قبل أن تبلى في نهاية األمر.

استخدم مصدر تيار كهربائي متردد كما هو موضح في مواصفات جهاز الشحن. قد تتسبب الفلطية غير المناسبة في نشوب حريق أو تعطل جهاز 
الشحن.

إذا تسربت اإللكتروليات من البطارية، فتأكد من أنها ال تلمس بشرتك وعينيك. إذا لمست اإللكتروليات بشرتك أو طار رذاذها في عينيك، فاغسل 
عينيك بماء نظيف في الحال واستشر الطبيب.

إذا تشوهت البطارية، أو تغير لونها، أو أصبحت تزداد سخونة بشكل غير معتاد في أثناء الشحن، أوقف تشغيل الجهاز على الفور. وإال فقد يؤدي 
ذلك إلى تسرب الشحن من البطارية أو سخونتها بدرجة مفرطة أو حدوث انفجار أو نشوب حريق.

إذا تلف كابل الطاقة )انكشف السلك أو تقطع( أو انحل المقبس، فتوقف عن استخدام الكابل في الحال. وإال فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة 
كهربائية أو قصر في الدائرة الكهربية للشاحن أو نشوب حريق.

ال تتخلص من الجهاز بإلقائه في النار ألنه قد ينفجر. وقد تنفجر البطارية أيًضا إذا تلفت.

ال تعدل البطارية أو تعيد تصنيعها وال تحاول إدخال مواد غريبة في الجهاز وال تغمرها في الماء أو في أي سائل آخر وال تعرضها لذلك وال 
تعرضها للنار أو االنفجار أو أي مخاطر أخرى.

تجنب إسقاط الجهاز. إذا سقط الجهاز، خاصة على سطح صلب، وشك المستخدم في تلفه، فينبغي فحصه في مركز صيانة معتمد.

قد يتسبب االستخدام غير الصحيح في نشوب حريق أو حدوث انفجار أو وقوع أّي خطر آخر.

تخلص من األجهزة المستخدمة على وجه السرعة وفقًا للوائح المحلية.

.USB-IF أو التي اجتازت برنامج االمتثال الختبار USB-IF ينبغي توصيل الجهاز فقط بمنتجات تحمل شعار

معدل ناتج طاقة جهاز الشحن الكهربي هو 5 فولت من التيار المباشر )1 أمبير(.

تحذير - قد تنفجر البطارية إذا تم تغييرها بأخرى من نوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا للتعليمات.

التنظيف والصيانة
الشاحن غير محمي ضد الماء. حافظ عليه في حالة جافة. قم بحماية جهاز الشحن من الماء أو البخار. ال تلمس الشاحن بيد مبللة فقد يؤدي ذلك 

إلى قصر في الدائرة الكهربية أو تعطل الجهاز أو تعرض المستخدم لصدمة كهربائية.

ال تضع الجهاز والشاحن في أماكن يمكن أن تتسبب في تلفها بسبب التصادم. وإال فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الشحن من البطارية أو تعطل الجهاز 
أو سخونته المفرطة أو نشوب حريق أو وقوع انفجار.

ال تضع وسائط تخزين مغناطيسية مثل البطاقات المغناطيسية واألقراص المرنة بالقرب من الجهاز. قد تتسبب اإلشعاعات الصادرة من الجهاز في 
محو المعلومات المخزنة على هذه الوسائط.

ال تترك الجهاز وجهاز الشحن في مكان ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية. وإال فإنها قد ال تعمل كما ينبغي وقد يؤدي ذلك إلى نشوب 
حريق أو وقوع انفجار. عندما تكون درجة الحرارة أقل من 0 درجة مئوية، فقد يتأثر أداء البطارية.
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ال تضع أشياًء معدنية حادة مثل الدبابيس بالقرب من سماعة األذن. فقد تجتذب سماعة األذن هذه األشياء وتسبب لك ضرًرا عند استخدام الجهاز.

قبل تنظيف الجهاز أو صيانته، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله من جهاز الشحن.

ال تستخدم أّي منظف أو مسحوق كيماوي أو أّي مواد كيماوية أخرى )مثل الكحول و البنزين( في تنظيف الهاتف وجهاز الشحن. قد يؤدي ذلك 
لحدوث تلف في أجزاء من الجهاز أو نشوب حريق. يمكنك تنظيف الهاتف وجهاز الشحن باستخدام قطعة قماش رطبة وناعمة مانعة للكهرباء 

االستاتيكية.

ال تفك الجهاز أو أّي من ملحقاته. وإال سيصبح الضمان المقدم على الجهاز وملحقاته غير ساٍر، ولن تتحمل الشركة الُمصِنعة مسئولية دفع تكاليف 
هذا الضرر.

في حالة كسر شاشة الجهاز نتيجة الصطدامها بأجسام صلبة، فال تلمسها أو تحاول إزالة الجزء المكسور منها. وفي هذه الحالة، توقف عن 
استخدام الجهاز فوًرا واتصل بمركز صيانة معتمد بدون تأخير.

)HAC( التوافق مع المعينات السمعية
لوائح األجهزة الالسلكية

تم اختبار هذا الهاتف واعتماده لالستخدام مع مساعدات السمع نتيجة لبعض التقنيات الالسلكية التي يستخدمها. ولكن قد تكون هناك تقنيات السلكية 
أحدث يتم استخدامها في هذا الهاتف لم يتم اختبارها بعد الستخدامها مع مساعدات السمع. عليك أن تجرب الميزات المختلفة في هذا الهاتف 

جيدًا وفي أماكن مختلفة باستخدام مساعدات السمع أو في حالة زرع قوقعة، وذلك لتحديد إذا كان هناك أية تداخل أصوات. استشر مزود الخدمة 
الخاص بك أو مصنع هذا الهاتف للحصول على معلومات حول التوافق مع مساعدات السمع. إذا كانت لديك أية أسئلة حول سياسات اإلرجاع أو 

االستبدال، استشر مزود الخدمة أو بائع الهاتف.
وضعت مفوضية االتصاالت الفدرالية األمريكية )FCC( شروًطا خاصة بتوافق األجهزة الرقمية الالسلكية المحمولة مع المساعدات السمعية 

وغيرها من أجهزة المساعدة على السمع.
طّورت صناعة الهواتف الالسلكية نظاًما للتصنيف لألجهزة الالسلكية المحمولة لمساعدة مستخدمي األجهزة السمعية في إيجاد األجهزة المحمولة 

التي قد تتوافق مع أجهزتهم السمعية. 
هذه التصنيفات غير مضمونة. وقد تختلف النتائج حسب الجهاز السمعي للمستخِدم ودرجة فقد السمع لديه. إذا كانت أجهزة السمع الخاصة بك 
معرضة للتداخل، فقد ال تتمكن من استخدام هاتف مصنف بنجاح. يعد اختبار الجهاز المحمول مع جهاز السمع أفضل طريقة لتقييمه من أجل 

التعرف على االحتياجات الشخصية.
تصنيفات M: تستوفي الهواتف الحاصلة على تصنيف M3 أو M4 شروط مفوضية االتصاالت الفيدرالية، ويُحتمل أن تُحدث تداخل أقل مع 

األجهزة السمعية عن الهواتف التي ال تحمل هذه التصنيفات. يعد التصنيف M4 األفضل/األعلى بين هذين التصنيفين.
تصنيفات T: تستوفي الهواتف الحاصلة على تصنيف T3 أو T4 شروط مفوضية االتصاالت الفيدرالية، ويُحتمل أن يكون استخدامها مع األجهزة 

السمعية المدمج فيها محول مصغر )T Switch )محول T( أو Telephone Switch )محول هاتف(( أكثر من الهواتف غير المصنفة. يعد 
التصنيف T4 األفضل/األعلى بين هذين التصنيفين. )الحظ أن جميع األجهزة السمعية تحتوي على محول مصغر(. 

.T4و M4 ،)ZL5S50 :التي تم اختبارها لهذا الجهاز )معّرف مفوضية االتصاالت الفيدرالية Tو M تصنيفات

مكالمة الطوارئ
يمكنك استخدام الجهاز في إجراء مكالمات الطوارئ في مكان تتوافر فيه الخدمة. غير أن االتصال لن يكون مضمونًا في جميع األحوال. ينبغي أال 

تعتمد فقط على الجهاز في إجراء االتصاالت الضرورية.

بيان مفوضية االتصاالت الفيدرالية
يتوافق هذا الهاتف الجوال مع الفصل الخامس عشر من قواعد مفوضية االتصاالت الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطيين التاليين: )1( ال يجوز 

أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخالت ضارة و )2( يجب أن يقبل الجهاز أية تداخالت يتم استقبالها، بما في ذلك أّي تداخل قد يتسبب في 
تشغيل غير مرغوب فيه.

يجب عدم وضع الهوائيات المستخدمة في جهاز اإلرسال هذا أو تشغيلها في نفس مكان هوائي أو جهاز إرسال آخر وال يقترن بهما.
مالحظة: اختيار رمز البلد للطرازات غير األمريكية فقط وغير متوفر لجميع الطرازات األمريكية. حسب الئحة مفوضية االتصاالت الفيدرالية، 

فإن جميع األجهزة التي يوجد بها خاصية الواي فاي التي يتم تسويقها في الواليات المتحدة ثابتة على قنوات التشغيل األمريكية فقط.

خضع هذا الهاتف الجوال لالختبار وتبين أنه يتوافق مع قيود الهواتف الرقمية من الفئة B، وفقًا للجزء 15 من قواعد مفوضية االتصاالت 
الفيدرالية. تم وضع هذه القيود لتوفر درجة مناسبة من الحماية من التداخل الضار في المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة ذات ترددات 

السلكية ويستخدمها ويطلقها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه طبقًا للتعليمات، فإنه قد يتسبب في حدوث تداخالت ضارة مع االتصاالت الالسلكية. 
ومع ذلك، ال يوجد ضمان بأن هذا التداخل لن يحدث في منشأة بعينها. إذا لم يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخالت ضارة في استقبال التلفاز أو 
الراديو، والذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز، فينبغي للمستخدم أن يحاول إصالح التداخل عن طريق تنفيذ واحد أو أكثر 

من اإلجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيير مكانه.

- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز االستقبال.
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- توصيل الجهاز بمقبس في دائرة تختلف عن تلك التي يتصل بها جهاز االستقبال.

- استشارة الموزع أو فني متمرس في صيانة التلفاز أو الراديو للحصول على مساعدة.

يقتصر التشغيل مع تردد الموجات 5.15-5.25 جيجا هرتز على االستخدام المنزلي فقط.

قد تلغي التغييرات والتعديالت التي تُجرى بدون موافقة صريحة من الطرف المسئول عن التوافق صالحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

بيان وزارة الصناعة الكندية
يتوافق هذا الجهاز مع معايير اإلشارة الُمستلمة لإلعفاء من الترخيص التي وضعتها وزارة الصناعة الكندية. يخضع التشغيل للشرطيين التاليين: 

)1( هذا الجهاز لن يتسبب في حدوث تداخل، و 
)2( يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل تم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيل غير مرغوب للجهاز.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
)1( l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
)2( l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

.ICES-003 مع المعيار الكندي B يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-3)B( du Canada.

يتوافق هذا الجهاز مع معيار وزارة الصناعة الكندية RSS-310. ويخضع تشغيله لشرط عدم التسبب في حدوث تداخل ضار.
Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d’Industrie Canada. L’opération est soumise à la 
condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

بيان التعرض لإلشعاعات:
يتوافق هذا الجهاز مع قيد التعرض للترددات الالسلكية المحمولة الكندية الموضحة مع البيئات التي ال يمكن التحكم فيها وهو آمن للتشغيل المعد له 

كما هو موضح في هذا الدليل. يمكن خفض التعرض لمزيد من الترددات الالسلكية إذا تم إبقاء المنتج بعيدًا قدر المستطاع من جسم المستخدم أو 
ضبط الجهاز على أقل طاقة ناتجة إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة.

Déclaration d’exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et 
le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions 
RF peut être augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de 
l’utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction 
est disponible.

ينبغي عدم اقتران هذا الجهاز والهوائي أو تشغيله مع أّي هوائي أو جهاز إرسال آخر باستثناء أجهزة الراديو المدمجة التي خضعت لالختبار. تم 
تعطيل ميزة Country Code Selection )اختيار رمز البلد( للمنتجات التي يتم تسويقها في الواليات المتحدة/كندا.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre 
antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction 
de sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et 
au Canada.

قد يتوقف إرسال الجهاز تلقائيًا في حالة غياب المعلومات التي يجب بثها أو فشل التشغيل. الحظ أن هذا ال يفترض أن يوقف إرسال معلومات 
اإلشارات أو التحكم أو استخدام الرموز المتكررة عندما تتطلبها التقنية.

يمكن تشغيل الجهاز باستخدام الموجة 5150–5250 ميجا هرتز في االستخدام المنزلي فقط وذلك لتقليل احتماالت التداخل الضار مع نظم   -
هواتف األقمار الصناعية المشتركة في نفس القناة.

تتوافق أقصى زيادة مسموح بها في الهوائي بالنسبة لألجهزة في الموجتين 5250–5350 ميجا هرتز و5470–5725 ميجا هرتز مع حد   -
الطاقة المشعة متساوية البث الفعالة )e.i.r.p( و 

تتوافق أقصى زيادة مسموح بها في الهوائي بالنسبة لألجهزة في الموجة 5725–5825 ميجا هرتز مع حدود الطاقة المشعة متساوية البث   -
الفعالة )e.i.r.p( التي تم تحديدها بالنسبة للتشغيل من نقطة إلى نقطة وبدون التشغيل من نقطة إلى نقطة، وبالشكل المناسب.

باإلضافة إلى ذلك، يتم تجميع أجهزة الرادار شديدة القوة كمستخدمين أساسيين )أي مستخدمين ذوي أولوية( للموجتين 5250–5350 ميجا هرتز 
.LE-LAN و5650–5850 ميجا هرتز وقد تسبب أجهزة الرادار هذه تداخال و/أو تلف ألجهزة
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معلومات التعرض للترددات الالسلكية )معدل االمتصاص النوعي(
يستوفي هذا الجهاز المتطلبات الحكومية فيما يتعلق بالتعرض للموجات الالسلكية.

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه بهدف عدم تجاوز حدود االنبعاث للتعرض لطاقة الترددات الالسلكية )RF( التي وضحتها مفوضية االتصاالت 
الفيدرالية األمريكية.

وفيما يخص تعليق هذا الجهاز على الجسم، فقد تم اختباره، وهو يستوفي إرشادات التعرض للترددات الالسلكية الصادرة عن لجنة االتصاالت 
الفيدرالية لالستخدام مع الملحقات التي ال تحتوي على معدن ووضع سماعة الرأس على بعد 1 سم على األقل من الجسم. إذا تم استخدام ملحقات 

أخرى، فقد يؤثر ذلك على االلتزام بإرشادات التعرض للترددات الالسلكية الصادرة عن مفوضية االتصاالت الفيدرالية.

معدل االمتصاص النوعي المحدد من جانب لجنة االتصاالت الفيدرالية هو 1.6 واط/كجم.

فيما يلي أعلى قيم لمعدالت االمتصاص النوعي المبلغ عنها بموجب اللوائح التنظيمية الصادرة عن مفوضية االتصاالت الفيدرالية للهواتف:
معدل االمتصاص النوعي للرأس: 0.76 واط/كجم
معدل االمتصاص النوعي للجسم: 1.13 واط/كجم

فيما يلي أعلى قيم معدالت االمتصاص النوعي المبلغ عنها بموجب اللوائح التنظيمية للتوافق األوروبي الخاصة بالهواتف:
معدل االمتصاص النوعي للرأس: 0.400 واط/كجم
معدل االمتصاص النوعي للجسم: 0.417 واط/كجم

لتقليل مستوى التعرض لإلشعاعات، يُرجى القيام بما يلي:
)1( استخدم الهاتف الجوال في ظروف استقبال جيدة.

)2( استخدم جهاز سماعات األذن.
)3( بالنسبة للسيدات الحوامل، يُرجى اإلمساك بالهاتف بعيدًا عن منطقة المعدة.

)4( استخدم الهاتف المحمول بعيدًا عن األعضاء التناسلية.

 .EN50332 ينبغي إجراء اختبارات الصوت لـلمعيار ،EN60950-1:2006 بالنسبة للجهاز الذي خضع لالختبار وفقًا لمعيار

تم اختبار هذا الجهاز فيما يتعلق بااللتزام بمتطلبات مستوى ضغط الصوت المدرجة في معايير EN 50332-1 و/أو EN 50332-2 المطبقة. 
قد يحدث فقدان دائم للسمع إذا استُخدمت سماعات األذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات زمنية طويلة.

الوقاية من فقدان السمع 
.EN 60950-1:A12 بيان التحذير بموجب المعيار

           

لتجنب الضرر السمعي المحتمل، ال تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

مالحظة: في فرنسا، تتوافق سماعات الرأس/سماعات األذن الخاصة بهذا الجهاز مع متطلبات مستوى ضغط الصوت الموضحة في المعيار 
.L.5232-1 المنصوص عليه في المادة الفرنسية EN50332-2: 2003 و/أو EN 50332-1: 2000 المطبق

يمكن تشغيل هذا الجهاز في:

جمهورية قبرصسويسرابلغاريابلجيكاأستراليا
الدانمركألمانياالتشيك

أيرلنداالمجراليونانالمملكة المتحدةفرنسافنلنداإسبانياإستونيا

هولندامالطاالتفيالوكسمبرجليتوانياليختنشتاينآيسلنداإيطاليا

تركياسلوفاكياسلوفانياالسويدرومانياالبرتغالبولنداالنرويج
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إقرار المطابقة
يتوافق هذا الجهاز مع الشروط األساسية الواردة في المادة الثالثة من توجيه المجلس األوروبي R&TTE 1999/5/EC، وذلك إذا تم استخدامه في 

الغرض المخصص له مع تطبيق المعايير التالية:

)R&TTE 1. الصحة )المادة 3.1 )أ( من التوجيه
 	EN 50566:2013 ,EN 50360:2001/A1:2012 ,2008 :EN 62311

	 EN 62209-2:2010 ,EN 62209-1:2006

 	EN 62479:2010

)R&TTE 2. السالمة )المادة 3.1 )أ( من التوجيه
	 EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	 EN 50332-1:2000 50332-2:2003

)R&TTE 3. التوافق الكهرومغناطيسي )المادة 3.1 )ب( من التوجيه
	 EN 301 489-3 V1.6.1 ,EN 301 489-1 V1.9.2

	 EN 301 489-24 V1.5.1 ,EN 301 489-17 V2.2.1 ,EN 301 489-7 V1.3.1

)R&TTE 4. استخدام مجال الترددات الالسلكية )المادة 3.2 من التوجيه
 	EN 301 908-1 V6.2.1 ,EN 301 511 V9.0.2

	 EN 301 908-13 V5.2.1 ,EN 301 908-2 V5.4.1
 	EN 301 893 V1.7.1 ,EN 300 328 V1.8.1

	 EN 300 440-2 V1.4.1 ,EN 300 440-1 V1.6.1
	 EN 302 291-2 V1.1.1 ,EN 302 291-1 V1.1.1
	 EN 300 330-1 V1.7.1 300 330-2 V1.5.1

)EU/65/RoHS( )2011( 5. توجيه تقييد المواد الخطرة
 	 EN 50581: 2012

التوافق مع معدل االمتصاص النوعي وحسب التوافق األوروبي
يستوفي هذا الجهاز متطلبات االتحاد األوروبي )EC/1999/5( بشأن تحديد نطاق تعرض الجمهور للمجاالت الكهرومغناطيسية عن طريق 

حماية الصحة. 

تعد القيود جزًءا من التوصيات الشاملة الخاصة بحماية الصحة العامة. تم تطوير هذه التوصيات ومراجعتها من قبل مؤسسات علمية مستقلة من 
خالل إجراء عمليات تقييم منتظمة وشاملة للدراسات العلمية. وحدة قياس الحد الموصى به في األجهزة المحمولة طبقًا للمجلس األوروبي هي 

"Specific Absorption Rate" )معدل االمتصاص النوعي، SAR( وحد معدل االمتصاص النوعي هو 2.0 واط/ كجم مع كل 10 جرام 
 .)ICNIRP( من األنسجة. يستوفي الجهاز شروط اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات غير المؤينة

وفيما يخص تعليق الجهاز على الجسم، فإن هذا الجهاز قد تم اختباره ويتفق مع إرشادات ICNIRP والمعيار األوروبي EN 62311 و
EN 62209-2 بخصوص استخدام الملحقات المخصصة. قد ال يضمن استخدام ملحقات أخرى تحتوي على مواد معدنية التوافق مع إرشادات 

اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات غير المؤينة.

يتم قياس معدل االمتصاص النوعي في الجهاز على مسافة 1.5 سم من الجسم في حين أن اإلرسال يتم في أعلى مستوى معتمد إلنتاج الطاقة في 
جميع حزم ترددات األجهزة المحمولة.

المسافة المفروض الحفاظ عليها بين الجهاز والجسم هي 1.5 سم.
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معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة تدويره
يشير هذا الرمز الموجود على الجهاز )وأية بطاريات مرفقة به( إلى أنه ينبغي عدم التخلص من الجهاز والبطاريات كنفايات منزلية عادية. 

غير مسموح بالتخلص من الجهاز والبطاريات كفضالت بلدية غير مصنفة. ينبغي تسليم الجهاز )وأيّة بطاريات( إلى نقطة تجميع معتمدة إلعادة 
التدوير أو التخلص منها بطريقة مناسبة عند نهاية عمرها االفتراضي.

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية عن إعادة تدوير الجهاز أو البطاريات، يُرجى االتصال بمقر الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص 
من النفايات المنزلية أو منفذ البيع الذي اشتريت منه الجهاز.

يخضع التخلص من هذا الجهاز لتوجيه التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية )WEEE( الصادر عن االتحاد األوروبي. ويرجع السبب 
في فصل األجهزة الكهربائية واإللكترونية عن النفايات األخرى إلى الحد من تأثيرها البيئي المحتمل على صحة اإلنسان من أّي مواد خطيرة قد 

تتواجد فيها.

الحد من المواد الخطرة
يتوافق هذا الجهاز مع الئحة االتحاد األوروبي لتنظيم تسجيل وتقييم وتفويض وتقييد المواد الكيميائية )REACH( )وهي الالئحة رقم 

EC/1907/2006 للبرلمان األوروبي والمجلس األوروبي( ويمتثل لتوجيه االتحاد األوروبي بتقييد المواد الخطرة )RoHS( )التوجيه رقم 
EC/2011/65 للبرلمان األوروبي والمجلس األوروبي(. لمزيٍد من المعلومات حول امتثال الجهاز مع الئحة REACH، يُرجى زيارة الموقع 

اإللكتروني www.catphones.com/certification. يُوصى بزيارة الموقع اإللكتروني بانتظام للحصول على أحدث المعلومات.

شهادة مطابقة لوائح االتحاد األوروبي
.1999/5/EC بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة التصنيع أن هذا الجهاز يمتثل للمتطلبات األساسية والفقرات ذات الصلة من التوجيه رقم

.www.catphones.com/certification لالطالع على إقرار المطابقة، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني
0678

مالحظة: يُرجى االلتزام باللوائح التنظيمية القومية المحلية للموقع الذي سيتم استخدام الجهاز فيه. قد يكون استخدام هذا الجهاز مقيدًا في بعض أو 
جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

مالحظة: يمكن تشغيل هذا الجهاز في جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.
فرنسا: االستخدام الخارجي محدود على mW e.i.r.p 10 في إطار نطاق يتراوح من 2454 إلى 2483.5 ميجا هرتز. إيطاليا: بالنسبة 

لالستخدام الخاص، يتطلب األمر الحصول على تفويض عام إذا كان يتم استخدام WAS/RLAN خارج نطاق المنشآت الخاصة.

بالنسبة لالستخدام العام، يتطلب األمر الحصول على تفويض عام. لوكسمبورج: يتطلب األمر تفويض عام إلمداد الخدمة والشبكة.
النرويج: ال ينطبق هذا البند الفرعي على المنطقة الجغرافية التي يبلغ قطر نطاقها 20 كيلو متًرا من وسط ني أليسوند.

V100R001B03_01

يقتصر استخدام هذا الجهاز على االستخدام المنزلي فقط عند تشغيله في نطاق تردد من 5150 إلى 5350 ميجا هرتز.
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