هاتف  Cat® S31الذكي
دليل المستخدم

ُيرجى قراءة احتياطات السالمة
قبل االستخدام ألول مرة
•الرجاء قراءة هذا الدليل واحتياطات السالمة الموصى بها بعناية لضمان االستخدام الصحيح لهذا الجهاز.
•بالرغم من خصائص المتانة والقوة التي يتميز بها الجهاز ،ينبغي تجنب رطمه أو رميه أو سحقه أو ثقبه أو ثنيه.
•في حال استخدام الجهاز في مياه مالحة ،ينبغي شطفه بعد ذلك لتجنب تآكله بسبب الملوحة.
•ال تحاول تفكيك الجهاز أو أي من ملحقاته .ال ينبغي أن يقوم بالصيانة أو اإلصالح سوى الموظفين المؤهلين فقط.
•ال تقم بتشغيل الجهاز في الظروف التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة ،أو في الحاالت التي قد يسبب فيها الجهاز تداخالً
أو خطرً ا.
•ال تستخدم الجهاز أثناء القيادة.
•أوقف تشغيل الجهاز بالقرب من األجهزة الطبية وا ّتبع القواعد أو اللوائح الخاصة باستخدام الهواتف المحمولة في المستشفيات ومرافق
الرعاية الصحية.
•أوقف تشغيل الجهاز أو قم بتنشيط وضع الطيران عندما تركب الطائرة ،فقد يتسبب الجهاز في حدوث تداخل مع معدات التحكم
في الطائرة.
•أوقف تشغيل الجهاز بالقرب من األجهزة اإللكترونية عالية الدقة ألنه قد يؤثر على أدائها.
•ال تضع الجهاز أو أي من ملحقاته في حاويات بها حقل كهرومغناطيسي قوي.
•ال تضع وسائط التخزين المغناطيسية بالقرب من الجهاز .قد يؤدي اإلشعاع الصادر من الجهاز إلى مسح المعلومات المخزنة عليه.
•ال تستخدم الجهاز في بيئة تحتوي على غازات قابلة لالشتعال ،مثل محطات البنزين وال تضع الجهاز في مكان درجة حرارته عالية.
أبق الجهاز وملحقاته بعي ًدا عن متناول األطفال الصغار.
• ِ
•ال تسمح لألطفال باستخدام الجهاز بدون توجيه.
•ال تستخدم سوى البطاريات والشواحن المعتمدة لتجنب خطر االنفجار.
•احرص على اتباع القوانين أو اللوائح المتعلقة باستخدام األجهزة الالسلكية .احترم خصوصية اآلخرين وحقوقهم القانونية عند استخدام
الجهاز الالسلكي.
أبق الجهاز بعي ًدا عن عملية الزرع بمسافة  15سم،
•بالنسبة للمرضى الذين خضعوا لعمليات زرع (في القلب والمفاصل وغيرها)ِ ،
وأثناء إجراء مكالمة هاتفية ،استخدم الجهاز في الجانب اآلخر من عملية الزرع.
•احرص على اتباع التعليمات ذات الصلة في هذا الدليل بدقة أثناء استخدام كابل طاقة  ،USBوإال فقد يسبب تل ًفا في الجهاز
أو الكمبيوتر الشخصي.
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إشعار قانوني
©  .Caterpillar 2017جميع الحقوق محفوظةُ .تعد  CATو CATERPILLARو ،BUILT FOR ITوالشعارات الخاصة بها،
" "Caterpillar Yellowو" "Power Edgeوالمظهر التجاري وكذلك الشركة وهوية المنتج المستخدمة هنا ،عالمات تجارية لشركة
 Caterpillarوال يجوز استخدامها دون الحصول على إذن.
َّ
المرخص له من شركة .Caterpillar Inc
شركة  Bullitt Mobile Ltdهي
ُتعد  .Bullitt Mobile Ltdوالعالمات التجارية التابعة لجهات خارجية ملك ألصحابها.
ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المستند أو إرساله بأي شكل أو بأي وسيلة دون موافقة كتابية مسبقة من شركة .Caterpillar Inc
قد يشمل المنتج الموصوف في هذا الدليل برامج حقوق النشر والمرخِصين المحتملين .ال يجوز للعمالء بأي حال استنساخ البرامج
أو األجهزة المذكورة أو توزيعها أو تعديلها أو تفكيكها أو فك تشفيرها أو استخراجها أو إجراء هندسة عكسية لها أو تأجيرها
أو تخصيصها أو إعادة ترخيصها ،ما لم تكن تلك القيود محظورة بموجب القوانين المعمول بها أو أن هذه اإلجراءات تحظى بموافقة
أصحاب حقوق التأليف والنشر الخاصة بكل منها بموجب التراخيص.
ُتعد عالمة كلمة ® Bluetoothوالشعارات عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة  .Bluetooth SIG, Incوأي استخدام لهذه العالمات
من قبل  Bullitt Groupيكون بموجب ترخيص .جميع العالمات التجارية واألسماء التجارية األخرى التابعة ألطراف خارجية ملك
ألصحابها.
® Wi-Fiهي عالمة تجارية مسجلة لـ ®.Wi-Fi Alliance

إشعار
تعتمد بعض ميزات المنتج وملحقاته الموضّحة هنا على البرامج المثبتة واإلمكانيات وإعدادات شبكة االتصال المحلية ،وقد ال يتم
تنشيطها أو قد تكون محدودة من قبل مشغلي الشبكات المحلية أو مقدمي خدمات الشبكات .لذا قد ال تتطابق األوصاف المذكورة في
هذا الدليل تمامًا مع المنتج الذي تم شراؤه أو ملحقاته.
تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في تغيير أو تعديل أي من المعلومات أو المواصفات الواردة في هذا الدليل دون إشعار مسبق
أو التزام.
الشركة المص ّنعة ليست مسؤولة عن كفاءة أو جودة أي من المنتجات التي تقوم بتحميلها أو تنزيلها من خالل هذا الجهاز بما في ذلك
النصوص والصور والموسيقى واألفالم والبرامج غير المدمجة من خالل حماية حقوق الطبع والنشر .أي عواقب تنشأ عن تثبيت
المنتجات السابقة أو استخدامها على هذا الجهاز هي مسؤوليتك أنت.

ال يوجد ضمان
يتم تقديم محتويات هذا الدليل "كما هي" .باستثناء ما تقتضيه القوانين المعمول بها ،ال توجد أي ضمانات من أي نوع ،سواء كانت
صريحة أو ضمنية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الضمانات الضمنية الخاصة بقابلية التسويق والمالءمة لغرض معين،
فيما يتعلق بدقة هذا الدليل أو موثوقيته أو محتوياته.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به ،الشركة المصنعة ليست مسؤولة في أي حال من األحوال عن أية أضرار خاصة
أو عرضية أو غير مباشرة أو تبعية؛ أو خسائر في األرباح أو األعمال أو اإليرادات أو فقدان البيانات أو الرضا أو األرباح المتوقعة.

لوائح االستيراد والتصدير
على العمالء االمتثال لجميع قوانين ولوائح االستيراد والتصدير المعمول بها .يجب على العمالء الحصول على جميع التصاريح
والتراخيص الحكومية الالزمة لتصدير المنتجات المذكورة في هذا الدليل أو إعادة تصديرها أو استيرادها بما في ذلك البرامج
والبيانات التقنية.
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مرح ًبا في هاتف  CAT® S31الذكي
الهاتف الذكي المتين ذو ميزات القوة اإلضافية والبطارية التي تدوم لوقت أطول .وهو مصمم للتعامل مع الظروف القاسية التي تواجهها أثناء
العمل واللعب .إذا أسقطته أو غمرته في سائل أو حتى نسيت شحنه  -لن يخذلك هاتف  Cat® S31أب ًدا.
هذا الهاتف الذكي ال يتوافق مع معايير الصناعة القياسية من حيث المتانة والمواصفات العسكرية  MIL SPEC 810Gومطابق لتصنيف IP68
المقاوم لألتربة والماء فحسب ،بل يتمتع أيضًا بقدرات تتجاوز هذه االختبارات .فهو مقاوم للسقوط على الخرسانة من ارتفاع كبير يصل إلى
 1.8مترً ا ،ومتين بدرجة كافية لتحمل الصدمات الحرارية ورذاذ الملح ،ومقاوم للماء لوقت يصل إلى  35دقيقة في أعماق تصل إلى  1.2مترً ا.
سيبقى هاتف  Cat S31متصالً دائمًا ،بغض النظر عن الظروف التي يواجهها.
 Cat S31هو الهاتف الذكي العملي المزود بميزات مفيدة فعليًا تساعدك في االستفادة من يومك بأقصى قدر ممكن .فالبطارية عالية السعة
والتخزين القابل للزيادة بمقدار يصل إلى  128غيغابايت تضمنان عدم تأثر األداء اليومي .كما أن شاشته الكبيرة عالية السطوع والدقة
بحجم  4.7بوصات تتيح إمكانية القراءة في ضوء الشمس المباشر باإلضافة إلى إمكانية استخدامه في حال كانت يدك مبتلة أو ترتدي قفازات.
باإلضافة إلى ذلك ،يتميز الهاتف بتصميم يوفر سهولة اإلمساك ومفتاح متعدد الوظائف قابل للبرمجة  -كما أنه مفيد عند استخدام خاصية
"اضغط للتحدث" ( ،)PTTأو سهولة تشغيل المصباح أو الكاميرا.

مواصفات تتميز بالمتانة
إسقاط جهازك:
•افعل :استخدم الجهاز من على ارتفاع يصل إلى  1.8مترً ا  -فهو مقاوم للسقوط ضمن نطاق هذا االرتفاع.
•ال تفعل :ال تطرح الجهاز بقوة من ارتفاع يزيد عن  1.8مترً ا .الجهاز متين ،لكنه أيضًا قابل للتلف.

مقاومة الماء:
•افعل :يُمكن استخدام الجهاز في بيئة رطبة ومبتلة  -فالشاشة متعددة اللمس بحجم  4.7بوصات تتكيف مع األصابع المبتلة .تأكد من أن
إغالق جميع المكونات واألغطية بشكل صحيح قبل استخدام الجهاز في الماء .يمكن للجهاز تحمل العمل على عمق  1.2مترً ا ،لمدة تصل
ً
دقيقة.
إلى 35
•ال تفعل :ال تنسى إغالق كافة المكونات واألغطية قبل استخدام الجهاز في الماء ،وال تحاول استخدام الجهاز على عمق يزيد
عن  1.2مترً ا.

مقاومة الغبار والخدوش:
•افعل :استخدم الجهاز في بيئات عرضة لألوساخ واألتربة .يتوافق هاتف  Cat S31مع تصنيف  IP68ومواصفات الصناعة القياسية
من حيث المتانة وشاشته مصنوعة من زجاج .® Gorilla® Glass 3

درجات الحرارة المفرطة:
•افعل :يُمكن استخدام الجهاز ضمن نطاق درجة الحرارة من  20-درجة مئوية إلى  55+درجة مئوية .ويُمكنه أيضًا التعامل مع التغيرات
الحادة في درجة الحرارة :يتميز الجهاز بإمكانية التحويل بين الحار والبارد أو العكس بشكل سريع.
•ال تفعل :ال تستخدم الجهاز خارج نطاق التشغيل من  20-درجة مئوية إلى  55+درجة مئوية  -فهو ليس مصمم ليوضع في ثالجة
أو في فرن.
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محتويات العلبة
•الجهاز
•دليل بدء التشغيل السريع
•كابل  USBومحول الشحن
•واقي شاشة تم تركيبه في المصنع وموجود على الجهاز بالفعل
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 .1مقبس سماعة الرأس
 .2سماعة األذن
 .3الكاميرا األمامية
 .4الميكروفون
 .5زر الرجوع للخلف
 .6زر الصفحة الرئيسية
 .7زر آخر التطبيقات
 .8السماعة
 .9مفتاح قابل للبرمجة
 .10مفتاح التشغيل
 .11مفتاح زيادة مستوى الصوت
 .12مفتاح خفض مستوى الصوت
 .13فتحه بطاقة SIM
 .14فتحه بطاقة MICROSD
 .15منفذ USB
 .16كاميرا بدقة  8ميغا بكسل
 .17فالش
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الوظائف الرئيسية
مفتاح التشغيل
•اضغط لتشغيل الجهاز
•اضغط باستمرار لفتح "قائمة خيارات" الهاتف
•اضغط لقفل الشاشة أو تنشيطها عندما يكون الجهاز في وضع الخمول
زر الصفحة الرئيسية
•اضغط في أي وقت ،عندما يكون الهاتف قيد التشغيل وإلغاء القفل ،لعرض الشاشة الرئيسية
•اضغط باستمرار على زر الصفحة الرئيسية الستخدام مساعد Google
زر آخر التطبيقات
•اضغط في أي وقت لفتح التطبيقات المستخدمة مؤخرً ا
زر الرجوع للخلف
•اضغط للعودة إلى الشاشة السابقة
•اضغط إلغالق لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة
مفتاح زيادة/خفض مستوى الصوت
•مستوى الصوت  -اضغط على مفتاح زيادة مستوى الصوت لزيادة مستوى الصوت ،أو اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت لخفض
مستوى الصوت في المكالمة أو نغمة الرنين أو الوسائط أو التنبيه
•لقطة الشاشة  -اضغط على كل من مفتاحي التشغيل وخفض مستوى الصوت في وق ٍ
ت واحد .يتم حفظ لقطات الشاشة في ألبوم الصور
•عندما تكون داخل تطبيق الكاميرا ،اضغط على مفتاح زيادة/خفض مستوى الصوت اللتقاط الصور
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بدء االستخدام
تركيب بطاقة NANO SIM
.1
.2
.3
.4

مستو مع توجيه الشاشة ألسفل .بعد ذلك افتح الباب الجانبي.
سطح
1ضع الجهاز على
ٍ
ٍ
2استخدم طرف إصبعك لسحب درج بطاقة  SIMللخارج من أسفل الملصق.
3ضع بطاقة  Nano SIMفي درج  SIMكما هو موضّح في دليل الدرج مع توجيه الدبابيس الذهبية ألسفل.
4قم بإدراج درج  SIMمرة أخرى في فتحه بطاقة .SIM

مالحظة:
•تأكد من تثبيت بطاقة  SIMبأمان في درج .SIM
•ادفع درج  SIMإلى أن يتم إدراجه بشكل كامل في الفتحة.
•إلخراج بطاقة  ،Nano SIMاستخدم إصبعك لسحب الدرج .بعد ذلك ،أخرج بطاقة .Nano SIM

تركيب بطاقة ذاكرة
مستو مع توجيه الشاشة ألسفل .بعد ذلك افتح الباب الجانبي.
سطح
1 .1ضع الجهاز على
ٍ
ٍ
2 .2أدخل بطاقة ™ microSDفي فتحة بطاقة الذاكرة مع توجيه الدبابيس الذهبية ألعلى.

مالحظة:
•ادفع بطاقة الذاكرة إلى أن تسمع صوت قفل.
•إلزالة بطاقة  ،microSDاضغط على حافة بطاقة الذاكرة ثم حرر إصبعك.
•ال تضغط بقوة على بطاقة  microSDحيث قد يؤدي ذلك إلى تلف بطاقة الذاكرة أو الفتحة.

شحن البطارية
اشحن البطارية قبل استخدام الجهاز ألول مرة.
1 .1وصّل كابل طاقة  USBبمحول الشحن.
2 .2افتح غطاء منفذ  USBوقم بتوصيل كابل طاقة  USBبمنفذ .USB
مالحظة:
•ال تستخدم سوى الشواحن والكابالت المعتمدة من  .Catفقد تتسبب األجهزة غير المعتمدة في تلف الجهاز أو انفجار البطاريات.
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مالحظة:
•تجنب الضغط بقوة عند توصيل كابل  USBوقم بمراعاة االتجاه الصحيح للمقبس.
•فقد تتسبب محاولة إدخال الموصّل بطريقة غير صحيحة في حدوث تلف لن يكون مشموالً في الضمان.
3 .3قم بتوصيل الشاحن في مأخذ التيار الكهربائي المتردد المناسب.
4 .4عند شحن الجهاز بالكامل ،افصل كابل  USBأوالً من الجهاز ،ثم افصل الشاحن من مأخذ التيار الكهربائي .أغلق غطاء منفذ USB
في الجهاز بعد الشحن.

معلومات مهمة بشأن االستخدام المستقبلي للبطارية
في حال نفاد البطارية بالكامل ،فقد ال يتم تشغيل الجهاز على الفور بعد بدء الشحن .لذا قبل محاولة تشغيله ،انتظر بضع دقائق لحين شحن
البطارية .وقد ال يتم عرض شكل الشحن الذي يظهر على الشاشة خالل هذه المدة.
عندما يكون مستوى طاقة البطارية منخفضًا ،يقوم الجهاز بتشغيل إنذار ويعرض مطالبة .عندما توشك طاقة البطارية على النفاد ،سيتم إيقاف
الجهاز تلقائيًا.
مالحظة:
يعتمد الوقت الالزم لشحن البطارية على درجة حرارة البيئة وعمر البطارية.

تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز
التشغيل
1 .1اضغط على "مفتاح التشغيل"

.

عند تشغيل الجهاز ألول مرة ،سيتم عرض "شاشة الترحيب" .أوالً ،حدد اللغة المفضلة لديك ثم اضغط على "بدء التشغيل" لمتابعة
عملية اإلعداد.
مالحظة:
•يلزم توفر اتصال بيانات أو اتصال .Wi-Fi
يمكنك تجاوز اإلعداد وإكماله في وقت آخر .ومع ذلك ،يلزم وجود حساب  Googleالستخدام بعض خدمات  Googleعلى جهاز  Androidهذا.
إيقاف التشغيل
1 .1اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لفتح قائمة خيارات الهاتف.
2 .2اضغط على "إيقاف التشغيل".

9

شاشة اللمس
إجراءات شاشة اللمس
•الضغط :استخدم إصبعك لتحديد عنصر أو لتأكيد تحديد أو لبدء تشغيل أحد التطبيقات على الشاشة.
•الضغط باستمرار :اضغط على أحد العناصر بإصبعك واستمر في الضغط إلى أن تستجيب الشاشة .على سبيل المثال ،لفتح قائمة خيارات
الشاشة النشطة ،اضغط على الشاشة باستمرار حتى تظهر القائمة.
•التمرير :حرّ ك إصبعك عبر الشاشة عموديًا أو أفقيًا .على سبيل المثال ،مرر ناحية اليسار أو اليمين للتبديل بين الصور.
•السحب :إذا أردت نقل أحد العناصر ،فاضغط عليه باستمرار بإصبعك .بعد ذلك اسحب العنصر إلى أي جزء في الشاشة.

الشاشة الرئيسية
الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية للوصول إلى ميزات الجهاز .فهي تعرض أيقونات التطبيقات وعناصر واجهة المستخدم واالختصارات
والمزيد .ويُمكن تخصيصها باستخدام خلفيات شاشة مختلفة كما يُمكن ضبطها لعرض عناصرك المفضّلة.
1 .1أيقونة المشغل هي

.اضغط عليها لعرض التطبيقات المثبتة وبدء تشغيلها.

مالحظة:

•سيؤدي الضغط مطوالً في مكان فارغ على الشاشة الرئيسية إلى بدء تشغيل االختصار لخلفيات الشاشة وعناصر واجهة المستخدم
واإلعدادات.

قفل الشاشة وإلغاء قفلها
قفل الشاشة
1 .1إذا كان الهاتف مفتوحً ا ،فاضغط على "مفتاح التشغيل" لقفل الشاشة .ال يزال بإمكانك استالم الرسائل والمكالمات ،حتى في حالة
قفل الشاشة.
2 .2عند عدم استخدام الجهاز لمدة زمنية معينة ،سيتم قفل الشاشة تلقائيًا .ويُمكنك ضبط طول هذه المدة من خالل اإلعدادات.

إلغاء قفل الشاشة
1 .1اضغط على مفتاح التشغيل لتنبيه الشاشة .بعد ذلك ،اسحب أيقونة القفل
بك أو رمز  PINإذا تم تحديده مسب ًقا.
2 .2لبدء تشغيل تطبيق "الكاميرا" مباشرة من شاشة القفل ،اسحب أيقونة الكاميرا

ألعلى إللغاء قفل الشاشة .قد يتعين عليك إدخال النقش الخاص
ألعلى.

مالحظة:

•يُمكنك تنبيه الشاشة من خالل الضغط على زر الشاشة الرئيسية مرتين .للحصول على تفاصيل ،راجع "استخدام وظيفة التنبيه من خالل
الضغط المزدوج" صفحة .25
•إذا قمت بإعداد قفل للشاشة ،فستكون هناك مطالبة إللغاء قفل الشاشة .لمزيد من التفاصيل ،راجع "حماية الهاتف باستخدام قفل للشاشة"
صفحة .26

الشاشة
تخطيط الشاشة
اإلشعارات ومعلومات الحالة
يظهر شريط الحالة في أعلى كل شاشة .وهو يعرض أيقونات اإلشعارات مثل المكالمات الفائتة أو الرسائل المستلمة (على اليسار) وأيقونات
حالة الجهاز ،مثل حالة البطارية (على اليمين) ،باإلضافة إلى الوقت الحالي.
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أيقونات الحالة

شريط اإلشعارات

أيقونة الحالة

أيقونات اإلشعارات
4G

متصل بشبكة الهاتف المحمول 4G

وضع االهتزاز

LTE

متصل بشبكة هاتف LTE

تم العثور على الموقع

3G

متصل بشبكة الهاتف المحمول 3G

مؤشر البطارية ،البطارية ممتلئة

G

متصل بشبكة الهاتف المحمول GPRS

البطارية قيد الشحن

E

متصل بشبكة الهاتف المحمول EDGE

تم تشغيل راديو FM

H

متصل بشبكة الهاتف المحمول HSDPA

وضع الطيران

H+

متصل بشبكة الهاتف المحمول +HSPA

متصل بشبكة Wi-Fi

R

التجوال

متصل بجهاز Bluetooth

قوة إشارة شبكة الهاتف المحمول

تحميل شبكة Wi-Fi

ال توجد إشارة شبكة الهاتف المحمول

تنزيل Wi-Fi

رسالة بريد إلكتروني جديدة

المكالمات الفائتة

رسالة نصية جديدة

تم تنشيط سماعة الهاتف

الحدث القادم

تم كتم صوت مايكروفون الهاتف

تم تعيين المنبه

تنزيل البيانات

تتم مزامنة البيانات

تم توصيل سماعات الرأس

مشكلة في تسجيل الدخول أو المزامنة

تم التقاط لقطة شاشة

11

لوحة اإلشعارات
سيُظهر الجهاز إشعارً ا عندما تتلقى رسائل جديدة أو مكالمة فائتة أو حدث قادم وغير ذلك .افتح لوحة اإلشعارات لعرض اإلشعارات.

فتح لوحة اإلشعارات
1 .1عندما تظهر أيقونة إشعار جديدة في شريط اإلشعارات ،اضغط على شريط اإلشعارات ثم اسحبه ألسفل لفتح لوحة اإلشعارات.
2 .2اضغط على أحد اإلشعارات لفتحه.
3 .3وإذا كنت ترغب في إغالق إشعار (دون عرضه) ،فما عليك سوى الضغط عليه باستمرار وسحبه إلى يسار/يمين الشاشة.

إغالق لوحة اإلشعارات
1 .1إلغالق لوحة اإلشعارات ،مرر من أسفل اللوحة إلى األعلى.

أيقونات االختصارات
إضافة عنصر جديد في الشاشة الرئيسية
إلظهار جميع التطبيقات.
1 .1من الشاشة الرئيسية ،اضغط على
2 .2اسحب أيقونة أحد التطبيقات إلى شاشة رئيسية محددة.

نقل عنصر في الشاشة الرئيسية
1 .1اضغط باستمرار على أيقونة تطبيق في الشاشة الرئيسية إلى أن يتم تكبير األيقونة.
2 .2بدون رفع إصبعك ،اسحب األيقونة إلى الموضع الذي تريده على الشاشة ،ثم حرره.

مالحظة:

•يجب أن تكون هناك مساحة كافية لأليقونة تالئمها في لوحة الشاشة الرئيسية الحالية.

إزالة عنصر من الشاشة الرئيسية
1 .1اضغط باستمرار على أيقونة تطبيق في الشاشة الرئيسية إلى أن يتم تكبير األيقونة.
2 .2بدون رفع إصبعك ،اسحب العنصر الذي تريد إزالته ثم حرر إصبعك.
3 .3باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إزالة تثبيت التطبيقات عن طريق اتباع الخطوات  1و ،2ثم سحب التطبيق إلى أيقونة "إزالة التثبيت" في الجزء
العلوي من الشاشة.

عناصر واجهة المستخدم
يتيح لك عنصر واجهة المستخدم معاينة التطبيقات أو استخدامها .ويُمكن وضع عناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية كأيقونات أو نوافذ
معاينة .يتم تثبيت العديد من عناصر واجهة المستخدم افتراضيًا على الجهاز وبإمكانك تنزيل المزيد من عناصر واجهة المستخدم من خالل
.Google Play

إضافة عنصر واجهة مستخدم
1 .1اضغط باستمرار على الشاشة الرئيسية.
2 .2اضغط على عناصر واجهة المستخدم إلظهار عناصر واجهة المستخدم المتوفرة.
3 .3اسحب عنصر واجهة المستخدم الذي تريده إلى الشاشة الرئيسية.

إزالة عنصر واجهة مستخدم
1 .1اضغط باستمرار على أيقونة عنصر واجهة المستخدم في الشاشة الرئيسية إلى أن يتم تكبير األيقونة.
2 .2بدون رفع إصبعك ،اسحب العنصر الذي تريد إزالته ،ثم حرر إصبعك.

12

المجلدات
إنشاء مجلد
اسحب أيقونة التطبيق أو االختصار ثم حرره أعلى التطبيقات األخرى.

إعادة تسمية مجلد
1 .1اضغط على مجلد لفتحه.
2 .2أدخل اسمًا للمجلد الجديد في شريط العنوان.
3 .3بعد ذلك اضغط على زر "الرجوع".

خلفيات الشاشة
تغيير خلفية الشاشة
.1
.2
.3
.4
.5

1اضغط باستمرار على الشاشة الرئيسية.
2اضغط على "خلفيات الشاشة".
3قم بالتمرير خالل الخيارات المتاحة.
4اضغط على الصورة المفضّلة لديك ،ثم اضغط على "تعيين خلفية الشاشة".
5يمكنك اآلن اختيار ما إذا كنت تريد تعيينها كخلفية لشاشة القفل أو خلفية للشاشة الرئيسية أو لكليهما.

نقل الوسائط من الجهاز وإليه
تمتع بإمكانية نقل ملفات الموسيقى والصور المفضّلة لديك بين الجهاز والكمبيوتر الشخصي من خالل وضع "بروتوكول نقل وسائط الجهاز".
1 .1أوالً ،قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل .USB
2 .2بعد ذلك افتح لوحة اإلشعارات واضغط على خيارات اتصال  .USBاضغط على نقل الملفات لتنشيط وضع .MTP
3 .3يُفترض أن يظهر جهازك كجهاز قابل لإلزالة يعرض التخزين الداخلي للهاتف .وفي حال إدراج بطاقة ذاكرة ،ستكون بطاقة microSD
مرئية أيضًا .انسخ الملفات التي تريدها على الجهاز.

مالحظة:

•وإذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام  ،MACفيجب تنزيل برامج التشغيل من الرابط التاليhttp://www.android.com/filetransfer/ :

استخدام وضع الطيران
قد تتطلب منك بعض المواقع إيقاف اتصاالت البيانات .وبدالً من إيقاف تشغيل الجهاز ،يُمكنك تعيينه على وضع الطيران.
1 .1اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل.
2 .2اضغط على وضع الطيران.
3 .3أو باستخدام قائمة "اإلعدادات" ،يُمكنك تحديد قائمة "المزيد" وتمرير أداة تبديل وضع الطيران ناحية اليمين

.

مالحظة:

•يُمكنك أيضًا الوصول إلى وضع الطيران من الشاشة الرئيسية من خالل سحب لوحة اإلشعارات ألسفل.
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إجراء مكالمة هاتفية
هناك عدة طرق إلجراء مكالمة هاتفية.
1 .1إما بطلب الرقم في لوحة األرقام،
2 .2أو من خالل تحديد رقم من قائمة جهات االتصاالت أو صفحة ويب أو من مستند يحتوي على رقم هاتف.
مالحظة:
•خالل إجراء مكالمة هاتفية ،يُمكن الرد على المكالمات الواردة أو إرسالها إلى البريد الصوتي .يُمكنك أيضًا إعداد مكالمات جماعية مع
العديد من المشاركين.

إجراء مكالمة هاتفية من خالل لوحة األرقام
 .بعد ذلك ،اضغط على
1 .1من الشاشة الرئيسية ،اضغط على
2 .2اطلب رقم هاتف من خالل الضغط على المفاتيح الرقمية.

لعرض لوحة األرقام.

تلميح :يدعم الجهاز وظيفة  .SmartDialوأثناء كتابة رقم في لوحة األرقام ،تقوم خاصية  SmartDialبالبحث في قائمة جهات االتصال وإدراج
االقتراحات حول جهة االتصال التي تتوافق مع الرقم .ويُمكنك إغالق لوحة األرقام لعرض المزيد من التطابقات المحتملة.
3 .3بعد أن تقوم بإدخال الرقم أو تحديد جهة االتصال ،اضغط على

.

إجراء مكالمة هاتفية من جهات االتصال
> جهات االتصال
1 .1من الشاشة الرئيسية ،اضغط على
لعرض قائمة جهات االتصال.
التبويب
2 .2حدد جهة اتصال في القائمة.
3 .3اضغط على رقم الهاتف لالتصال بجهة االتصال.

لعرض قائمة جهات االتصال .من لوحة األرقام ،اضغط على عالمة

إجراء مكالمة هاتفية من سجل المكالمات
> عالمة التبويب  .يعرض "سجل المكالمات" آخر المكالمات الصادرة والواردة.
> الهاتف
1 .1اضغط على
إلجراء مكالمة.
2 .2حدد جهة اتصال من القائمة واضغط على

الرد على مكالمة ورفضها
عندما تتلقى مكالمة هاتفية ،س ُتظهر شاشة المكالمات الواردة هوية المتصل.
واسحبه إلى اليمين .
1 .1للرد على مكالمة ،اضغط على
.
واسحبه إلى اليسار
2 .2لرفض المكالمة ،اضغط على
3 .3لرفض المكالمة ،والقيام بدالً من ذلك بإرسال رسالة مباشرة إلى المتصل ،اضغط على
المتاحة لرسائل القالب أو اضغط على "الكتابة بنفسك" إلنشاء رسالة شخصية.
مالحظة:
•عندما تضغط على

واسحبه ألعلى

 .بعد ذلك حدد أحد الخيارات

 ،سوف تختفي من الشاشة.

إنهاء مكالمة هاتفية
أثناء مكالمة هاتفية ،اضغط على

إلنهاء المكالمة.

العمليات األخرى أثناء إجراء مكالمة هاتفية
إجراء مكالمة جماعية
في ميزة المكالمة الجماعية ،يمكنك إعداد مكالمة مع العديد من المشاركين.
مالحظة:
•اتصل بمشغل الشبكة لمعرفة ما إذا كان اشتراك الجهاز يدعم المكالمات الجماعية وعدد المشاركين الذين يمكن إضافتهم.
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

إلجراء المكالمة.
1لبدء مكالمة جماعية ،اطلب رقم أول المشاركين واضغط على
2أثناء المكالمة مع المشارك األول ،اضغط على > إضافة مكالمة وأدخل رقم هاتف المشترك التالي.
3اضغط على  ،أو حدد جهة اتصال من "سجل المكالمات" أو "جهات االتصال" .سيتم تعليق المكالمة األولى تلقائيًا.
4وبمجرد توصيل المكالمة اإلضافية ،اضغط على > .دمج المكالمات.
وكرر الخطوات من  2إلى .4
5إلضافة المزيد من األشخاص ،اضغط على
.
6إلنهاء المكالمة الجماعية وقطع االتصال بالجميع ،اضغط على

مالحظة:
•ال تنسى االتصال بمشغل الشبكة لديك لمعرفة ما إذا كان اشتراكك يدعم المكالمات الجماعية وعدد المشاركين الذين يُمكنك إضافتهم.

التبديل بين المكالمات الهاتفية
إذا تلقيت مكالمة واردة أثناء مكالمة هاتفية حالية ،فمن الممكن التبديل بين المكالمتين.
1 .1وأثناء إجراء كلتا المكالمتين ،اضغط على اسم جهة االتصال أو رقم الهاتف في أسفل الجانب األيسر من الشاشة.
2 .2سيتم تعليق المكالمة الحالية وسيتم توصيلك بالمكالمة األخرى.

جهات االتصال
يتيح لك تطبيق "جهات االتصال" حفظ معلومات حول جهات االتصال لديك وإدارة هذه المعلومات.

فتح تطبيق جهات االتصال
عندما تقوم بإعداد الجهاز ،سيُظهر تطبيق "جهات االتصال" رسالة توضّح كيفية بدء إضافة جهات اتصال.
لفتح التطبيق ،قم بأحد اإلجراءات التالية:
•اضغط على
•اضغط على

 .بعد ذلك ،اضغط على "الكل".
ثم "جهات االتصال"
في الشاشة الرئيسية .بعد ذلك اضغط على عالمة التبويب

لعرض قائمة جهات االتصال لديك.

مالحظة:
•سيتم عرض جهات االتصال حسب الترتيب األبجدي في قائمة قابلة للتمرير.

نسخ جهات االتصال
يمكنك نسخ جهات االتصال المحفوظة في حساب  Googleأو من بطاقة  ،SIMأو التخزين الداخلية أو بطاقة الذاكرة.
1 .1في قائمة جهات االتصال ،اضغط على > استيراد/تصدير.
2 .2قم بأحد اإلجراءات التالية:
أ) الستيراد جهات االتصال المحفوظة في حساب :Google
•حدد الحساب الشخصي واضغط على "التالي" .حدد مكان استيراد جهات االتصال ،واضغط على "التالي" .بعد ذلك حدد جهة (جهات)
االتصال المطلوبة ،ثم اضغط على "موافق".
ب) الستيراد جهات اتصال من بطاقة :SIM
•اضغط على  USIMواضغط على "التالي" .حدد مكان استيراد جهات االتصال ،واضغط على "التالي" .بعد ذلك حدد جهة (جهات)
االتصال المطلوبة ،ثم اضغط على "موافق".
ج) الستيراد جهات اتصال من مساحة التخزين الداخلية أو بطاقة الذاكرة:
•اضغط على التخزين المشترك الداخلي أو بطاقة  .SDحدد مكان استيراد جهات االتصال ،واضغط على "التالي" .إذا كان هناك أكثر من
ملف  vCardواحد ،فستتوفر خيارات لكل من استيراد ملف  vCardواحد أو ملفات  vCardمتعددة أو جميع ملفات .vCard

النسخ االحتياطي لجهات االتصال
يمكنك نسخ جهات االتصال على بطاقة  SIMأو مساحة التخزين الداخلية للجهاز أو بطاقة ذاكرة.
1 .1في قائمة جهات االتصال ،اضغط على > استيراد/تصدير.
2 .2اآلن ،قم بأحد اإلجراءات التالية:
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أ)

الستيراد/تصدير جهات اتصال إلى بطاقة :SIM
حدد حساب شخصي أو اضغط على جهة اتصال في الهاتف .اضغط على التالي >  .USIMبعد ذلك حدد جهة (جهات) االتصال
المطلوبة ،ثم اضغط على "موافق".

ب)

لتصدير جهات اتصال إلى مساحة التخزين الداخلية أو بطاقة الذاكرة:
حدد حساب شخصي أو اضغط على جهة اتصال في الهاتف .اضغط على التخزين المشترك الداخلي أو > SDCardالتالي.
بعد ذلك حدد جهة (جهات) االتصال المطلوبة ،ثم اضغط على "موافق" .ستظهر رسالة تأكيد ،اضغط على "موافق" لتأكيد التحديد.

إضافة جهة اتصال جديدة
إلضافة جهة اتصال جديدة.
1 .1في قائمة جهات االتصال ،اضغط على
2 .2حدد مكان تخزين جهة االتصال .واآلن أدخل اسم جهة االتصال ،ثم أضف أي معلومات مفصّلة مثل رقم الهاتف أو العنوان.
لحفظ معلومات جهة االتصال.
3 .3وعند االنتهاء ،اضغط على

إضافة جهة اتصال إلى المفضلة
1 .1اضغط على جهة االتصال التي تريد إضافتها إلى المفضلة.
بجانب اسم جهة االتصال التي حددتها وستتحول األيقونة إلى اللون األبيض (الغامق)
2 .2اضغط على أيقونة
االتصال إلى المفضّلة.

 .تمت إضافة جهة

البحث عن جهة اتصال
للبحث عن جهة اتصال.
1 .1في قائمة جهات االتصال ،اضغط على
2 .2اكتب اسم جهة االتصال ،وسوف تظهر جهات االتصال ذات األسماء المطابقة أسفل مربع البحث.

تحرير جهة اتصال
يمكنك دائمًا تغيير المعلومات التي قمت بتخزينها لجهة اتصال.
1 .1في قائمة جهات االتصال ،اضغط على جهة االتصال التي تريد تحريرها.
.
2 .2اضغط على
 .إللغاء التغييرات التي قمت بإجرائها ،اضغط على الزر "الرجوع".
3 .3قم بإجراء التغييرات في معلومات جهة االتصال ،ثم اضغط على

التواصل مع جهات االتصال
يمكنك الوصول إلى جهة اتصال من مكالمة هاتفية ،أو رسالة نصية ( )SMSأو رسالة وسائط متعددة ( )MMSمن عالمة التبويب "جهات
االتصال" أو "المفضلة".
1 .1في قائمة جهات االتصال ،اضغط على جهة اتصال للتواصل معها.
2 .2يُمكنك القيام بأحد شيئين:
•اضغط على رقم الهاتف إلجراء مكالمة.
إلرسال رسالة.
•أو ،اضغط على

حذف جهة اتصال
1 .1في قائمة جهات االتصال ،اضغط على جهة االتصال التي تريد حذفها.
2 .2اضغط على > حذف.
3 .3اضغط على "حذف" مرة أخرى للتأكيد.

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة
عرض لوحة المفاتيح
تعمل بعض التطبيقات على فتح لوحة المفاتيح تلقائيًا .وفي التطبيقات األخرى ،اضغط على حقل نصي لفتح لوحة المفاتيح .اضغط على زر
"الرجوع" إلخفاء لوحة المفاتيح.

استخدام لوحة المفاتيح األفقية
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إذا كنت تجد صعوبة في استخدام لوحة المفاتيح في االتجاه العمودي ،فقم ببساطة بحمل الجهاز من الجانب .ستعرض الشاشة اآلن لوحة المفاتيح

ً
تخطيطا أوسع للوحة المفاتيح.
في اتجاه أفقي ،لتوفر لك

تخصيص إعدادات لوحة المفاتيح
> اللغة واإلدخال.

> اإلعدادات
1 .1اضغط على
2 .2يُمكنك القيام بأحد شيئين:
•اضغط على لوحة المفاتيح االفتراضية لتكوين إعدادات لوحة المفاتيح.
•أو اضغط على لوحة المفاتيح الفعلية إلبقاء لوحة المفاتيح االفتراضية على الشاشة .سيُظهر هذا الوضع أيضًا اختصارات لوحة المفاتيح المتوفرة.

التسجيل
سجل هاتف  Catالخاص بك ليصبح جزءًا من مجتمع هواتف  Catوللحصول على آخر األخبار والتحديثات والعروض.
اضغط على تطبيق "التسجيل" وا ّتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة

®WI-FI
يلزم الوصول إلى نقاط الوصول الالسلكية (نقاط االتصال) الستخدام شبكة  Wi-Fiعلى جهازك.

تشغيل شبكة  WI-FIواالتصال بشبكة السلكية
.
> اإلعدادات
1 .1اضغط على
 .اختر شبكة  Wi-Fiلالتصال بها.
2 .2ضمن الشبكات الالسلكية ،اضغط على  Wi-Fiومرر رمز التبديل ناحية اليمين
3 .3إذا قمت بتحديد شبكة مفتوحة ،فسيتم توصيل الجهاز تلقائيًا .لكن إذا كنت تحاول االتصال بشبكة مؤمّنة ألول مرة ،فيجب عليك إدخال
كلمة المرور ثم الضغط على "اتصال".
مالحظة:
•لن يتعين عليك إعادة إدخال كلمة المرور لشبكة مؤمّنة إذا قمت باالتصال بها قبل ذلك ،ما لم يتم إعادة تعيين الجهاز على إعداداته
االفتراضية أو ما لم يتم تغيير كلمة مرور شبكة .Wi-Fi
•ستقلل الحواجز التي تعترض شبكة  Wi-Fiمن قوة الشبكة.
تلميح :في شاشة إعدادات  ،Wi-Fiاضغط على "إضافة شبكة" إلضافة شبكة  Wi-Fiجديدة.

الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة
فتح المراسلة
لفتح التطبيق ،قم بأحد اإلجراءات التالية:
•	 اضغط على
•	 اضغط على

في الشاشة الرئيسية.
> المراسلة

إنشاء رسالة نصية وإرسالها
يمكنك إنشاء رسالة نصية جديدة ،أو فتح مؤشر ترابط رسالة محددة.
.1
.2

.3
.4

إلنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة جديدة.
1اضغط على
2أدخل رقم هاتف أو اسم جهة اتصال في حقل "كتابة اسم أو رقم" .أثناء الكتابة ،ستحاول ميزة  SmartDialمطابقة ما تكتبه مع جهات
االتصال الموجودة في الجهاز .وعليك إما النقر فوق مستلم مقترح أو متابعة الكتابة .وإذا كنت ترغب في فتح مؤشر ترابط رسائل
موجودة ،فما عليك سوى الضغط عليها.
3اضغط على مربع النص إلنشاء الرسالة .إذا قمت بالضغط على زر "الرجوع" بينما يتم إنشاء رسالة ،فسيتم حفظها كمسودة في قائمة
الرسائل .اضغط على الرسالة الستئناف الكتابة.
4وعندما تكون رسالتك جاهزة لإلرسال ،فاضغط على .
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مالحظة:
•وأثناء عرض رسائل إضافية أو إرسالها ،يتم إنشاء مؤشر ترابط رسالة.

إنشاء رسالة وسائط متعددة وإرسالها
.1
.2
.3
.4
.5

1في شاشة المراسلة ،اضغط على .
2أدخل رقم هاتف أو اسم جهة اتصال في حقل "اكتب اسم أو رقم" أو اضغط على
3اضغط على مربع النص إلنشاء الرسالة.
وحدد نوع ملف الوسائط الذي تريد إرفاقه بالرسالة.
4اضغط على
5وبمجرد االنتهاء ،اضغط على .

إلضافة رقم هاتف من قائمة "جهات االتصال".

فتح رسالة والرد عليها
1 .1في قائمة الرسائل ،اضغط على رسالة نصية أو مؤشر ترابط رسالة وسائط متعددة لفتحها.
2 .2اضغط على مربع النص إلنشاء رسالة.
3 .3وعند االنتهاء ،اضغط على .

تخصيص إعدادات الرسالة
في قائمة الرسائل ،اضغط على > اإلعدادات لتخصيص إعدادات الرسالة .االختيار من بين:
•الصوت :قم بتعيين نغمة رنين للرسائل الجديدة.
•االهتزاز :قم بتمرير المفتاح إلى اليسار لتمكين جهازك أو االهتزاز عند استالم رسائل جديدة.
•رسالة إشعار المجموعة :قم بتمرير المفتاح إلى اليسار لتعطيل وظيفة إشعارات رسائل المجموعة.
•تمكين اإليماءة :قم بتمرير المفتاح إلى اليسار لتعطيل الوظيفة التي تسمح للمستخدم بضبط حجم الخط وفتح التصغير أو إغالقه.
•حذف الرسائل القديمة :قم بتمرير المفتاح إلى اليسار لتعطيل الوظيفة التي تقوم بحذف الرسائل تلقائيًا عند بلوغ حد المراسلة.
•حد الرسائل النصية :قم بتعيين الحد األقصى للرسائل النصية لكل محادثة.
•حد رسائل الوسائط المتعددة :قم بتعيين الحد األقصى لرسائل  MMSلكل محادثة.
•إعدادات الرسائل النصية القصيرة ( :)SMSتكوين إعدادات الرسائل القصيرة.
•إعدادات رسائل الوسائط المتعددة ( :)MMSتكوين إعدادات رسائل الوسائط المتعددة.

رسالة نصية ( :)SMSتكوين إعدادات الرسالة النصية
في قائمة الرسائل ،اضغط على > اإلعدادات> إعدادات الرسائل النصية القصيرة ( )SMSلتخصيص إعدادات الرسالة .االختيار من بين:
•تقارير التسليم :قم بتمرير المفتاح لليمين لطلب تقرير تسليم لكل رسالة ترسلها.
•قالب الرسالة :قم بتحرير قالب الرسالة.
•توقيع الرسالة القصيرة :مرر مفتاح التبديل ناحية اليمين لتمكين وظيفة توقيع الرسالة القصيرة
•تحرير توقيع الرسالة القصيرة :قم بإنشاء توقيع الرسالة القصيرة وتحريره عندما يتم تمكين وظيفة توقيع الرسالة القصيرة.
•إدارة رسائل بطاقة  :SIMالرسائل المخزنة على بطاقة .SIM
•تمكين إشعار  WAPالفوري :قم بتمرير المفتاح إلى اليمين لتمكينك من استالم رسائل الخدمة.

رسالة الوسائط المتعددة ( :)MMSقم بتكوين إعدادات رسالة الوسائط المتعددة.
في قائمة الرسائل ،اضغط على > اإلعدادات> إعدادات رسائل الوسائط المتعددة ( )MMSلتخصيص إعدادات الرسالة .االختيار من بين:
•المراسالت الجماعية :حدد خانة االختيار الستخدام رسائل الوسائط المتعددة إلرسال رسالة واحدة عندما يكون هناك عدة مستلمين.
•تقارير التسليم :قم بتمرير المفتاح لليمين لطلب تقرير تسليم لكل رسالة ترسلها.
•تقارير القراءة :قم بتمرير المفتاح لليمين لطلب تقرير القراءة لكل رسالة ترسلها.
•االسترداد التلقائي :قم بتمرير المفتاح إلى اليمين السترداد الرسائل تلقائيًا.
•االسترداد التلقائي أثناء التجوال :حدد خانة االختيار السترداد الرسائل تلقائيًا أثناء التجوال.
•فترة صالحية رسائل الوسائط المتعددة :اختر فترة صالحية ليومين كحد أقصى.

®BLUETOOTH
يحتوي هاتف  Cat S31على تقنية  .Bluetoothحيث يُمكنه إنشاء اتصال السلكي مع أجهزة  Bluetoothاألخرى ،حتى تتمكن من مشاركة
الملفات مع أصدقائك ،والتحدث من خالل سماعة رأس  Bluetoothدون الحاجة إلى استخدام اليدين ،أو حتى نقل الصور من الجهاز إلى كمبيوتر
شخصي.
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إذا كنت تستخدم تقنية  ،Bluetoothفتذكر أن تبقى ضمن حدود  10أمتار من جهاز  Bluetoothالذي تريد االتصال به .وتجنب العوائق
كالجدران أو المعدات اإللكترونية األخرى فقد تتعارض مع اتصال .Bluetooth

تشغيل BLUETOOTH
.
> اإلعدادات
1 .1اضغط على
2 .2ضمن الشبكات الالسلكية ،اضغط على  Bluetoothومرر رمز التبديل ناحية اليمين

.

عند تشغيل  ،Bluetoothستظهر أيقونة  Bluetoothفي شريط اإلشعارات.

إقران جهاز  BLUETOOTHوتوصيله
االستخدامات الشائعة لتقنية  Bluetoothهي على النحو التالي:
•استخدام جهاز  Bluetoothدون استخدام اليدين.
•استخدام سماعة رأس  Bluetoothاستيريو أو أحادية.
•التحكم في الملفات التي يتم تشغيلها من خالل سماعة رأس  Bluetoothعن بُعد.
قبل استخدام  ،Bluetoothتحتاج إلى إقران الجهاز مع جهاز  Bluetoothآخر على النحو التالي:
1 .1تأكد من تمكين وظيفة  Bluetoothعلى الجهاز.
2 .2سيقوم هاتف  Cat S31بعد ذلك بالبحث عن أجهزة  Bluetoothالموجودة داخل النطاق .أو اضغط على > تحديث.
3 .3اضغط على الجهاز الذي تريد إقرانه معه.
4 .4ا ّتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة إلكمال االتصال.
مالحظة:
•بمجرد إنشاء اتصال ،لن تعد بحاجة إلى إدخال كلمة مرور عند االتصال بجهاز  Bluetoothالح ًقا.

إرسال الملفات عبر BLUETOOTH

باستخدام تقنية  ،Bluetoothيُمكنك مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو ملفات الموسيقى مع العائلة واألصدقاء .إلرسال الملفات عبر :Bluetooth
1 .1اضغط على الملف الذي تريد إرساله.
2 .2اضغط على >  ،Bluetoothثم حدد أحد األجهزة المقترنة.

قطع االتصال بجهاز  BLUETOOTHأو إلغاء االقتران
.
> اإلعدادات
1 .1اضغط على
2 .2في الشبكات الالسلكية ،اضغط على .Bluetooth
ثم اضغط على "نسيان" لتأكيد قطع االتصال.
3 .3في خيار الجهاز المتصل ،اضغط على

التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو
يمكنك استخدام هاتف  CAT S31اللتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها.

فتح الكاميرا

لفتح التطبيق ،قم بأحد اإلجراءات التالية:
•اضغط على
•اضغط على

في الشاشة الرئيسية.
> الكاميرا .

اضغط على زر "الرجوع" أو "الصفحة الرئيسية" إلغالق الكاميرا.

التقاط صورة
> الكاميرا .
1 .1اضغط على
.
•يتم فتحها افتراضيًا في وضع الكاميرا .وإذا لم يتم فتحها ،فاضغط على األيقونة في أسفل يمين الشاشة ،ثم اضغط على
•وإذا أردت تضمين نفسك في الصورة ،فاضغط على  Aفي أعلى الجانب األيسر وحدد ميزة ( PIPصورة داخل صورة) لتنشيط وظيفة
الكاميرتين معًا في وقت واحد.
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مالحظة:
•اضغط على

للتبديل بين الكاميرا األمامية والكاميرا الخلفية.

2 .2اضبط صورتك ضمن شاشة التقاط الصورة قبل التقاطها.
•اضغط على الشاشة للتركيز على منطقة معينة.
•اضغط لتكبير/تصغير الهدف.
لتغيير إعدادات الكاميرا؛ مثل تحديد وضع مشهد ،أو تعيين مؤقت ذاتي ،أو ضبط توازن اللون األبيض ،وضبط صور
•اضغط على
 ،ISOأو ضبط مانع الوميض أو ضبط خصائص الصورة.
•اضغط على لتطبيق تأثير عامل تصفية.
اللتقاط صورة.
3 .3اضغط على
مالحظة:
•في تطبيق الكاميرا ،يُمكنك أيضا التقاط الصور بالضغط على مفتاحي "رفع مستوى الصوت" و"خفض مستوى الصوت".

عرض الصور
لعرض صورك ،قم بأحد اإلجراءات التالية:
•إذا كنت في تطبيق الكاميرا ،فانقر فوق الصورة المصغرة ألحدث صورة تم التقاطها في الركن السفلي األيسر من الشاشة.
مالحظة:
•للرجوع إلى طريقة عرض الكاميرا ،اضغط على زر الرجوع أو مرر إلى اليمين إلى أن تظهر شاشة االلتقاط مرة أخرى.
•اضغط على

> الصور

لعرض جميع الصور ومقاطع الفيديو.

تحرير الصور ومشاركتها

أثناء استعراض صورك ،تتوفر لك الخيارات التالية:
وقم بتحرير صورك من خالل مجموعة واسعة من الخيارات المتوفرة.
التحرير :اضغط على
•المشاركة :اضغط على لمشاركة صورك عبر العديد من التطبيقات المتوفرة على الجهاز.
•الحذف :اضغط على لحذف الصور التي ال تريدها.
لعرض معلومات الصورة.
•عرض المعلومات :اضغط على

تسجيل مقطع فيديو
> الكاميرا .
1 .1اضغط على
2 .2مرر الشاشة ناحية اليمين إلى ان تظهر أيقونة مصراع الفيديو
مالحظة:
•اضغط على
•اضغط على

أسفل الشاشة.

للتبديل بين الكاميرا األمامية والكاميرا الخلفية.
لعمل تأثير خلفية.

لبدء التسجيل.
3 .3اضغط على
4 .4في أثناء التسجيل ،يُمكنك القيام بأحد اإلجراءات التالية:
•اضغط لتكبير/تصغير الهدف.
إليقاف التسجيل مؤق ًتا .لالستئناف ،اضغط على
•اضغط على
•اضغط على الشاشة اللتقاط صورة.
إليقاف التسجيل.
•اضغط على

.

عرض مقاطع الفيديو
لعرض فيديو بعد التسجيل ،انقر فوق الصورة المصغرة ألحدث فيديو مسجل في أسفل يسار الشاشة .ثم اضغط
> الصور لعرض جميع الصور ومقاطع الفيديو.
•اضغط على

لتشغيل الفيديو.

التقاط صورة بانورامية
> الكاميرا .
1 .1اضغط على
2 .2انتقل إلى قائمة "األوضاع" من خالل الضغط على األيقونة البرتقالية الموجودة أعلى الجانب األيسر من الشاشة وحدد "صورة بانورامية".
لبدء التقاط الصورة.
3 .3اضغط على
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4 .4اختر االتجاه الذي تريد التقاطه .بعد ذلك حرّ ك الجهاز ببطء ناحية االتجاه المطلوب.
5 .5وعندما يصل مؤشر االلتقاط إلى نقطة النهاية ،سينتهي االلتقاط .إليقاف أخذ اللقطة يدويًا ،اضغط على
تلميح :إللغاء االلتقاط ،كل ما عليك الضغط على

.

.

استخدام الصور
يقوم تطبيق "الصور" تلقائيًا بالبحث عن الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على الجهاز أو بطاقة الذاكرة .حدد األلبوم/المجلد وقم بالتشغيل
كعرض شرائح ،أو حدد العناصر التي تريد مشاركتها مع التطبيقات األخرى.

فتح الصور
> الصور لفتح التطبيق .يقوم تطبيق "صور  "Googleبتصنيف الصور ومقاطع الفيديو حسب موقع التخزين ويقوم
اضغط على
بتصنيف هذه الملفات والمجلدات .اضغط على مجلد لعرض الصور أو مقاطع الفيديو الموجودة به.

عرض صورة
1 .1في تطبيق "الصور" ،اضغط على مجلد لعرض الصور الموجودة به.
2 .2اضغط على الصورة لعرضها في وضع ملء الشاشة .عندما تقوم بعرض صورة في وضع ملء الشاشة ،مرر الصورة إلى اليمين
أو اليسار سريعًا لعرض الصورة السابقة أو التالية.
3 .3لتكبير الصورة ،باعد بين إصبعين في موقع الشاشة الذي تريد التكبير فيه .في وضع التكبير ،مرر إصبعك ألعلى أو أسفل ولليمين
أو اليسار.
تلميح :يدعم عارض الصور وظيفة التدوير التلقائي .عندما تقوم بتدوير الجهاز ،سيتم ضبط الصورة ذاتيًا مع التدوير.

اقتصاص صورة في الصور
.
>
1 .1عند عرض الصورة التي تريد اقتصاصها ،اضغط على
2 .2بعد ذلك قم باالقتصاص واستخدم أداة االقتصاص لتحديد جزء الصورة التي تريد اقتصاصه.
•اسحب من داخل أداة االقتصاص لنقله.
•اسحب حافة أو زاوية من أداة االقتصاص لتغيير حجم الصورة.
3 .3اضغط على "تم" >حفظ لحفظ الصورة التي تم اقتصاصها.
•لتجاهل التغييرات ،اضغط على > تجاهل.

االستمتاع بالموسيقى
يُمكن نقل ملفات الموسيقى من جهاز كمبيوتر إلى هاتف  Cat S41بحيث يتسنى لك االستماع إلى الموسيقى أينما كنت.

نسخ ملفات الموسيقى إلى الهاتف
.1
.2
.3
.4
.5

1وصّل الهاتف بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل .USB
2في جهاز الكمبيوتر ،تنقل إلى محرك أقراص  USBلفتحه.
3قم بإنشاء مجلد في الدليل الجذر للجهاز (على سبيل المثال" Music ،الموسيقى").
4انسخ ملفات الموسيقى من جهاز الكمبيوتر إلى المجلد الجديد.
5إلزالة الهاتف من الكمبيوتر بأمان ،انتظر لحين انتهاء نسخ الموسيقى ،ثم أخرج محرك األقراص على النحو المطلوب من قبل نظام
تشغيل جهاز الكمبيوتر.

االستماع إلى راديو FM
يمكنك االستماع إلى محطات راديو  FMفمن خالل تطبيق راديو .FM

الضبط الذاتي لراديو FM
أوالً ،قم بتوصيل سماعات الرأس بمقبس الصوت قبل فتح التطبيق .بعد ذلك ،اضغط على
اختر من بين الخيارات التالية:
•لضبط تردد يدويًا ،اضغط على

أو

> راديو FM

.

.
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•لمسح محطات الراديو تلقائيًا ،اضغط على > مسح ،واختر الموضوع المفضل من القائمة .أثناء مسح المحطات ،انقر فوق "إيقاف"
لتحديد قناة.
•لعرض كل القنوات المتاحة ،اضغط على > جميع القنوات.
•إلضافة محطة الراديو الحالية إلى شريط المفضلة في الجزء السفلي من الشاشة ،اضغط مع االستمرار على +
لالستئناف.
•لكتم صوت راديو  ،FMاضغط على  .بعد ذلك اضغط على
.
•لتمكين السماعة ،اضغط على  .لتعطيل السماعة ،اضغط على
أو افصل سماعات الرأس فقط.
•إليقاف تشغيل الراديو ،اضغط على

تسجيل راديو FM
لبدء تسجيل الراديو ،يمكنك إما:
.
•الضغط على
•أو الضغط على > بدء التسجيل.
إليقاف تسجيل الراديو ،يمكنك إما:
.
•اضغط على
•أو اضغط على > إيقاف التسجيل.

مزامنة المعلومات
توفر بعض التطبيقات (مثل  )Gmailالموجودة على هاتف  Cat S31إمكانية الوصول إلى المعلومات ذاتها التي يُمكنك إضافتها وعرضها
وتحريرها على جهاز كمبيوتر .إذا قمت بإضافة معلومات أو تغييرها أو حذفها في أي من هذه التطبيقات على الكمبيوتر الشخصي،
فستظهر المعلومات المحدّثة أيضًا على الهاتف.
وهذا ممكن من خالل المزامنة عبر األثير؛ وفي الوقت ذاته لن يحدث أي تداخل مع الهاتف .في أثناء مزامنة الهاتف ،ستظهر أيقونة مزامنة
البيانات في شريط اإلشعارات.

إدارة الحسابات
يُمكن مزامنة جهات االتصال والبريد اإللكتروني وغيرها من المعلومات الموجودة على هاتفك مع العديد من حسابات  Googleأو غيرها
من الحسابات ،على حسب التطبيقات التي قمت بتثبيتها.
على سبيل المثال ،يُمكن أن تضمن إضافة حساب  Googleشخصي أن يكون البريد اإللكتروني الشخصي وجهات االتصال وإدخاالت التقويم
في متناول يدك دائمًا .ويُمكنك أي ً
ضا إضافة حساب عمل بحيث تصبح رسائل البريد اإللكتروني وجهات االتصال وإدخاالت التقويم الخاصة
بالعمل منفصلة عن الحسابات الشخصية.

إضافة حساب
.
> اإلعدادات
1 .1اضغط على
2 .2اضغط على "الحسابات" >"إضافة حساب" .ستعرض الشاشة إعدادات المزامنة وقائمة بالحسابات الحالية لديك.
مالحظة:
•في بعض الحاالت ،قد تحتاج إلى الحصول على تفاصيل الحساب من خالل قسم الدعم الخاص بمسؤول الشبكة لديك .على سبيل المثال،
قد تحتاج إلى معرفة مجال الحساب أو عنوان الخادم.
3 .3اضغط على نوع الحساب إلضافة حسابك.
4 .4ا ّتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة إلدخال معلومات حول حسابك .تتطلب معظم الحسابات إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور،
لكن التفاصيل تعتمد على نوع الحساب وتكوين الخدمة المرتبطة به.
5 .5عند االنتهاء ،ستتم إضافة حسابك إلى القائمة الموجودة في شاشة "إعدادات الحساب".

إزالة حساب
يمكن إزالة حساب وإزالة كافة المعلومات المرتبطة به من الجهاز ،بما في ذلك البريد اإللكتروني ،وجهات االتصال ،واإلعدادات ،وغيرها.
إال أن بعض الحسابات ال يُمكن إزالتها ،مثل الحساب األول الذي سجلت الدخول إليه من الجهاز .إذا حاولت إزالة حسابات معينة ،فكن على علم
أنه سيتم حذف جميع المعلومات الشخصية المرتبطة بها.
1 .1في شاشة "إعدادات الحسابات" ،اضغط على نوع الحساب.
2 .2اضغط على الحساب الذي تريد حذفه.
3 .3اضغط على > "إزالة الحساب".
4 .4اضغط على "إزالة الحساب" للتأكيد.
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تخصيص مزامنة الحساب
يُمكن تكوين خيارات استخدام ومزامنة الخلفية لجميع التطبيقات على هاتفك .ويُمكنك أي ً
ضا تكوين نوع البيانات التي تتم مزامنتها لكل حساب.
يُمكن لبعض التطبيقات ،مثل تطبيق "جهات االتصال" و ،Gmailمزامنة البيانات من العديد من التطبيقات.
تكون المزامنة ثنائية االتجاه لبعض الحسابات وتتم التغييرات التي يتم إجراؤها على هاتفك على نسخة هذه المعلومات على الويب .بعض
الحسابات تدعم المزامنة أحادية االتجاه فقط وتكون المعلومات الموجودة على الهاتف للقراءة فقط.

تغيير إعدادات مزامنة الحساب
1 .1في شاشة "إعدادات الحسابات" ،اضغط على نوع الحساب.
2 .2اضغط على حساب لتغيير إعدادات المزامنة به .سيتم فتح شاشة البيانات والمزامنة ،حيث ستعرض قائمة من المعلومات التي يُمكن
للحساب مزامنتها.
 .لتعطيل مزامنة البيانات تلقائيًا ،مرر مفتاح
3 .3لتمكين عناصر معينة لمزامنتها ،مرر مفتاح تبديل البيانات ذات الصلة ناحية اليمين
.
تبديل البيانات ذات الصلة ناحية اليسار

استخدام تطبيقات أخرى
استخدام التقويم
استخدم "التقويم" إلنشاء األحداث واالجتماعات والمواعيد وإدارتها .على حسب إعدادات المزامنة ،يظل التقويم الموجود على الجهاز متزام ًنا
مع التقويم الموجود على الويب.

فتح التقويم
اضغط على

> التقويم

لفتح التطبيق .اضغط على

لعرض الخيارات المختلفة لطريقة العرض واإلعدادات.

إنشاء حدث
1 .1في أي طريقة عرض تقويم ،اضغط على > الحدث ,لبدء إضافة حدث.
2 .2أدخل عنوان الحدث أو الموقع أو جهات االتصال.
•إذا كانت هناك فترة زمنية للحدث ،فاضغط على تاريخ البداية والنهاية.
•وإذا كان الحدث عبارة عن مناسبة خاصة كعيد ميالد أو مناسبة طوال اليوم ،فمرر مفتاح تبديل "طوال اليوم" ناحية اليمين
3 .3قم بتعيين وقت تذكير الحدث ودعوة األشخاص وتعيين لون وإضافة أي مالحظات أو مرفقات.
4 .4بعد إدخال جميع المعلومات الخاصة بالحدث ،اضغط على "حفظ".

.

تعيين تذكير حدث
1 .1في أي طريقة عرض تقويم ،اضغط على حدث لعرض التفاصيل الخاصة به.
لبدء تحرير الحدث.
2 .2اضغط على
3 .3اضغط على قسم التذكير ( ) لتعيين تذكير للحدث.
مالحظة:
•اضغط على "بدون إشعار" لحذف تذكير الحدث.
4 .4اضغط على "حفظ" لحفظ التعديالت.

استخدام المنبه
يُمكنك تعيين منبه جديد أو تعديل منبه موجود.

فتح المنبه
اضغط على

> الساعة

>

الستخدام المنبه.
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إضافة منبه

إلضافة منبه.

1 .1في شاشة قائمة المنبه ،اضغط على
2 .2لتعيين المنبه ،قم بما يلي:
•قم بتعيين الساعة والدقائق من خالل التنقل عبر قرص األرقام واضغط على "موافق".
•لتعيين وضع التكرار ،حدد خانة االختيار "تكرار" .اضغط على خيار أو أكثر.
•لتعيين نغمة رنين ،اضغط على وحدد أحد الخيارات.
•إذا كنت تريد أن يهتز الجهاز عند إصدار صوت المنبه ،فاضغط على خانة االختيار "اهتزاز".
•إلضافة تسمية منبه ،اضغط على "تسمية" .أدخل التسمية ،ثم اضغط على "موافق".
مالحظة:
•يتم تنشيط المنبه افتراضيًا.

اآللة الحاسبة
يحتوي هاتف  Cat S31على آلة حاسبة تتميز بنمط قياسي ومتقدم على حد سواء.

فتح اآللة الحاسبة
لفتح التطبيق.
> اآللة الحاسبة
اضغط على
•قم بتدوير الهاتف إلى الوضع األفقي للوصول إلى الوضع المتقدم لآللة الحاسبة.
•تأكد من تمكين ميزة "التدوير التلقائي" (راجع :إعداد الشاشة).

إدارة الجهاز
لتكوين الهاتف ،اضغط على

> اإلعدادات

.

تعيين التاريخ والوقت

عند تشغيل الهاتف ألول مرة ،يتوفر خيار تحديث التاريخ والوقت تلقائيًا ،باستخدام الوقت المتوفر من قبل شبكة االتصال لديك.
مالحظة:
•ال يُمكنك تعيين التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية يدويًا إذا كنت تستخدم الخيار التلقائي.
لضبط إعدادات التاريخ والوقت يدويًا ،قم بما يلي:
1 .1في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "التاريخ والوقت".
2 .2قم بتعيين إعداد "التاريخ والوقت التلقائي" على "إيقاف".
.
3 .3مرر مفتاح تبديل "المنطقة الزمنية التلقائية" ناحية اليسار
4 .4اضغط على "تعيين التاريخ" .بعد ذلك اكتب التاريخ واضغط على "موافق" عند اكتمال التكوين.
5 .5اضغط على "تعيين الوقت" .في شاشة تعيين الوقت ،اضغط على حقل الساعة أو الدقيقة وتنقل في قرص األرقام لتعيين الوقت .اضغط
على "موافق" عند اكتمال التكوين.
6 .6اضغط على "تحديد المنطقة الزمنية" ،ثم حدد منطقتك الزمنية من القائمة.
7 .7قم بتمكين وظيفة "استخدام تنسيق  24ساعة" أو تعطيله للتبديل بين تنسيق  24ساعة وتنسيق  12ساعة.

تخصيص الشاشة
ضبط درجة سطوع الشاشة
1 .1في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على الشاشة >مستوى السطوع
2 .2اسحب شريط التمرير ناحية اليسار لجعل الشاشة أغمق ،أو ناحية اليمين لجعلها أفتح.
3 .3عند رفع إصبعك من على شريط التمرير ،سيتم حفظ اإلعدادات تلقائيًا.

السطوع التلقائي
> اإلعدادات
لمالءمة سطوع الشاشة تلقائيًا مع اإلضاءة المحيطة ،استخدام السطوع التكيفي .اضغط على
 .يمكنك ضبط مستوى السطوع بينما يكون السطوع التكيفي قيد التشغيل.
التكيفي على اليمين
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> الشاشة ،ثم مفتاح السطوع

التدوير التلقائي للشاشة
لتمكين الشاشة للدوران عندما تقوم بتدوير الهاتف في الوضعين األفقي والعمودي ،انقر فوق الشاشة > عند تدوير الجهاز > تدوير
محتويات الشاشة.

ضبط الوقت المعين قبل إيقاف الشاشة
إذا كان الهاتف خامالً لفترة معينة ،سيتم إيقاف الشاشة لتوفير طاقة البطارية .ويُمكنك تعيين فترة خمول أطول أو أقصر من خالل القيام بما يلي:
1 .1في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "الشاشة" > "السكون".
2 .2حدد المدة التي تكون فيها الشاشة مضيئة قبل أن يتم إيقافها.

استخدام وضع القفازات
يُمكن تحسين الشاشة اللمسية السعوية الستخدامها أثناء ارتداء القفازات .عندما يكون وضع القفازات قيد التشغيل ،تكون الشاشة أكثر حساسية
لالستجابة للمسات التي تتم أثناء ارتداء القفازات .أوقف تشغيل هذا الوضع عند عدم ارتداء قفازات لتجنب التنشيطات العرضية.

لتمكين "وضع القفازات":
1 .1في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "الشاشة" >"وضع القفازات".
.
2 .2مرر مفتاح تبديل "وضع القفازات" ناحية اليمين

استخدام وظيف التنبيه بالنقر المزدوج
عند سكون الجهاز ،بجانب استخدام مفتاح الطاقة ،يمكنك الضغط على زر الصفحة الرئيسية مرتين لتنشيط الشاشة.
1 .1في شاشة اإلعدادات ،اضغط على الشاشة > زر الصفحة الرئيسية.
لتمكين الوظيفة.
2 .2مرر مفتاح التبديل ناحية اليمين

إعداد نغمة رنين الهاتف
تشغيل الوضع صامت
1 .1اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل.
2 .2اضغط على لتمكين الوضع صامت .يتم إسكات جميع األصوات ما عدا الوسائط والتنبيهات.

ضبط مستوى صوت نغمة الرنين
يُمكنك ضبط مستوى صوت نغمة الرنين من الشاشة الرئيسية أو من أي تطبيق (ما عدا أثناء مكالمة أو أثناء تشغيل الموسيقى أو مقاطع
الفيديو) .اضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت لضبط مستوى صوت نغمة الرنين على المستوى المطلوب .ويُمكن أيضًا ضبط مستوى
صوت نغمة الرنين من خالل شاشة اإلعدادات.
1 .1في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "الصوت".
2 .2في "مستوى صوت الرنين" ،اسحب شريط التمرير لضبط مستوى الصوت.

تغيير نغمة الرنين
.1
.2
.3
.4

1في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "الصوت".
2اضغط على "نغمة رنين الهاتف".
3حدد نغمة الرنين المطلوبة .سيتم تشغيل معاينة لنغمة الرنين عند تحديدها.
4اضغط على "موافق".

إعداد الجهاز على االهتزاز في المكالمات الواردة
في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "الصوت" ،ومرر مفتاح تبديل "االهتزاز أيضًا للمكالمات" ناحية اليمين

.

مالحظة:
•يُمكن تمكين هذا أيضًا عن طريق مفتاح خفض مستوى الصوت.
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تكوين المفتاح القابل للبرمجة
يُمكنك تعيين "المفتاح القابل للبرمجة" للقيام بمختلف الوظائف الضرورية والمفيدة ،وأحيا ًنا بينما تكون الشاشة في وضع القفل .راجع الصفحة .7
1 .1في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "المفتاح القابل للبرمجة".
2 .2حدد وظيفة متاحة لتعيين المفتاح.
.
•اضغط للتحدث :مرر مفتاح تبديل وضع "اضغط للتحدث" ناحية اليمين
3 .3حدد طريقة الضغط على الزر:
•ضغطة قصيرة  -خيارات متعددة تشمل بدء تشغيل مستعرض البحث في  Googleأو ضوء المصباح أو إدارة المكالمات الواردة.
•ضغطة طويلة  -خيارات متعددة تشمل جهاز التنبيه أو بدء تشغيل مستعرض البحث في  Googleأو ضوء المصباح أو إدارة المكالمات
الواردة.

إعداد خدمات الهاتف
تشغيل تجوال البيانات
1 .1في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "المزيد" > شبكات المحمول.
.
2 .2مرر مفتاح تبديل "تجوال البيانات" ناحية اليمين
مالحظة:
•تذكر أن الوصول إلى خدمات البيانات أثناء التجوال قد يخضع لرسوم إضافية كبيرة .راجع موفر خدمة شبكة االتصال لمعرفة رسوم
تجوال البيانات.

تعطيل خدمة البيانات
في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "استخدام البيانات" ومرر مفتاح تبديل "البيانات الخلوية" ناحية اليسار

.

حماية الهاتف
حماية الهاتف باستخدام قفل الشاشة
للحفاظ على البيانات الموجودة في هاتف  Cat S31بشكل أكثر أما ًنا ،يُمكنك استخدام طريقة قفل شاشة.
في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "قفل الشاشة" أو اضغط على "األمان" > "قفل الشاشة".
1 .1تحديد أحد الطرق المتوفرة لقفل الشاشة إللغاء قفل الهاتف:
•التمرير :مرر أيقونة القفل إللغاء قفل الشاشة.
•النمط :تتبع نمط إلغاء القفل الصحيح إللغاء قفل الشاشة.
•رمز  :PINأدخل رقم  PINإللغاء قفل الشاشة.
•كلمة المرور :أدخل كلمة مرور إللغاء قفل الشاشة.
2 .2ا ّتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة إلكمال طريقة قفل الشاشة.

إدارة التطبيقات
عرض تطبيق مثبت
1 .1في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "التطبيقات".
2 .2في قائمة التطبيقات ،يُمكنك القيام بأي مما يلي:
لتكوين إعدادات التطبيقات.
•اضغط على
•اضغط على > "إظهار النظام" لعرض تطبيقات النظام.
•اضغط على > "إعادة تعيين تفضيالت التطبيق" > "إعادة تعيين التطبيقات" إلعادة تعيين تفضيالت التطبيقات إلى إعداداتها االفتراضية.
•اضغط على تطبيق لعرض تفاصيله مباشرة.

إزالة تطبيق مثبت
1 .1في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "التطبيقات".
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2 .2اضغط على تطبيق ثم اضغط على "إزالة التثبيت">"موافق" إلزالة التطبيق من الهاتف.
مالحظة:
•ال يُمكنك حذف تطبيقات مثبتة مسب ًقا.

إعادة تعيين الجهاز
النسخ االحتياطي لإلعدادات الشخصية

يُمكن نسخ اإلعدادات الشخصية احتياطيًا إلى خوادم  Googleباستخدام حساب  .Googleإذا قمت باستبدال الجهاز ،فسيتم نقل إعدادات النسخ
االحتياطي إلى جهاز جديد في أول مرة يتم فيها تسجيل الدخول إلى الحساب من .Google
1 .1في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "النسخ االحتياطي وإعادة التعيين".
2 .2اضغط على "نسخ بياناتي احتياطيًا" .بعد ذلك مرر مفتاح تبديل "نسخ بياناتي احتياطيًا" ناحية اليمين

.

استعادة بيانات المصنع
إذا قمت باستعادة بيانات المصنع ،ستتم إعادة تعيين الهاتف إلى اإلعدادات التي تم تكوينها في المصنع .وسيتم مسح جميع البيانات الشخصية من
مساحة التخزين الداخلية للجهاز ،بما في ذلك معلومات الحساب ،وإعدادات النظام والتطبيق ،وأي تطبيقات تم تنزيلها .ال تؤدي إعادة تعيين
الجهاز إلى مسح أي تحديثات لبرامج النظام التي تم تنزيلها أو أي ملفات موجودة على بطاقة  ،microSDمثل ملفات الموسيقى أو الصور.
1 .1في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "النسخ االحتياطي وإعادة التعيين" > "إعادة تعيين بيانات المصنع".
2 .2عندما تتم مطالبتك ،اضغط على "إعادة تعيين الهاتف" ،ثم اضغط على "مسح كل شيء" .سيقوم الجهاز بإعادة تعيين إعداداته إلى
إعدادات المصنع األصلية ،ثم سيقوم بإعادة التشغيل.

إعادة تعيين األجهزة
يحتوي هذا الهاتف على بطارية داخلية ومن ث ّم ال يُمكنك إعادة تعيين األجهزة بمجرد إزالة البطارية .فإذا كنت بحاجة إلى إعادة تعيين األجهزة،
فالرجاء ا ّتباع الخطوات المذكورة أدناه .يُرجى مالحظة أنه قد يتعين عليك إعادة تعيين األجهزة إذا كان جهازك ال يشحن عند توصيله
بمقبس حائط.
اضغط باستمرار على مفتاحي "رفع مستوى الصوت" و"التشغيل" إلى أن يتم إيقاف تشغيل الهاتف .بعد إعادة تعيين الجهاز ،ستتم إعادة
تشغيله تلقائيًا.

عرض تسمية E
لعرض المعلومات التنظيمية على هذا الجهاز ،قم بما يلي:
> اإلعدادات .
1 .1من الشاشة الرئيسية ،اضغط على
2 .2في شاشة "اإلعدادات" ،اضغط على "حول الهاتف" > المعلومات التنظيمية.
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الملحق
التحذيرات واالحتياطات
يحتوي هذا القسم على معلومات مهمة تتعلق بتعليمات تشغيل هذا الجهاز .كما يحتوي على معلومات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان .اقرأ هذه
المعلومات بعناية قبل استخدام الجهاز.

حافظة مقاومة للماء
يجب وضع أغطية وصلة  USBوسماعة الرأس في مكانها بأمان ،لضمان مقاومة الجهاز للماء.

األجهزة اإللكترونية
أوقف تشغيل الجهاز إذا كنت في حالة يحظر فيها استخدامه .ال تستخدم الجهاز إذا كان هناك ثمة احتمال بتسببه في تلف غيره من األجهزة
اإللكترونية أو التداخل معها.

األجهزة الطبية
ا ّتبع القواعد واللوائح المحددة من قبل المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية .وال تستخدم هذا الجهاز عندما يحظر ذلك.
توصي الشركات المصنعة ألجهزة تنظيم ضربات القلب بإبقاء مسافة  15سم بين الهاتف وبين جهاز تنظيم ضربات القلب لمنع التداخل المحتمل
مع جهاز تنظيم ضربات القلب .لذا إذا كنت تستعمل جهاز تنظيم ضربات القلب ،فاستخدم الهاتف على الجانب المعاكس منه وال تحمل الهاتف
في جيبك األمامي.

األماكن القابلة لالنفجار
أوقف الجهاز في أي منطقة قد تنطوي على مخاطر انفجار واحرص على االمتثال لجميع التوجيهات واإلرشادات .من بينها األماكن التي ينصح
فيها بإيقاف محرك السيارة .فقد يؤدي إطالق الشرر في مثل هذه المناطق إلى حدوث انفجار أو اندالع حريق ،مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات
أو حتى التعرض للوفاة .ال تقم بتشغيل الجهاز في أماكن التزود بالوقود مثل محطات البنزين .احرص على االلتزام بالقيود المفروضة على
استخدام الراديو في مستودعات الوقود ومناطق التخزين والتوزيع ،والمصانع الكيميائية .باإلضافة إلى ذلك ،التزم بالقيود المفروضة في
المناطق التي يكون فيها نشاط لعمليات التفجير .قبل استخدام الجهاز ،انتبه للمناطق ذات الطبيعة المتفجرة المحتملة التي تكون غالبًا ،وليس
دائمًا ،موضّحة بعالمة .وهذه المناطق تشمل المناطق الموجودة أسفل أسطح المراكب والنقل الكيميائي أو مرافق التخزين والمناطق التي يحتوي
فيها الهواء على مواد كيميائية مثل الحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن .اسأل الجهات المصنعة للمركبات التي تستخدم الغاز النفطي المسال
(مثل البروبان أو البوتان) عن إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق المجاورة لها.

أمن حركة المرور
•قم بمراعاة القوانين واللوائح المحلية أثناء استخدام هذا الجهاز .باإلضافة إلى ذلك ،إذا كنت بحاجة إلى استخدام الجهاز أثناء قيادة السيارة،
فامتثل للمبادئ التوجيهية التالية:
•احرص على التركيز في القيادة .تتمثل المسؤولية األولى في القيادة بأمان.
•ال نتحدث في الهاتف أثناء القيادة .استخدم الملحقات التي ال تستخدم فيها اليدين.
•إلجراء مكالمة أو الرد على مكالمة ،اركن السيارة في جانب الطريق قبل استعمال الهاتف.
•قد تؤثر إشارات الترددات الالسلكية في النظم اإللكترونية للسيارات .لمزيد من المعلومات ،استشر الشركة المص ّنعة للسيارة.
•أثناء قيادة السيارة ،ال تضع الهاتف فوق الوسادة الهوائية أو مجال انتشارها.
•ففي حال كانت الوسادة الهوائية ستنتفخ ،فقد تتسبب القوة الهائلة في أعلى الجهاز في حدوث إصابات خطيرة.
•وإذا كنت تسافر بالطائرة ،فقم بتحويل الجهاز إلى "وضع الطيران" .قد يتسبب استخدام األجهزة الالسلكية في الطائرة إلى حدوث مخاطر
على تشغيل الطائرة وتعطيل شبكة الهاتف الالسلكي .كما قد يُعد ذلك مخالفة للقانون.
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بيئة التشغيل
•ال تستخدم هذا الهاتف أو تشحنه في األماكن المغبرة أو الرطبة أو المتسخة أو التي بها مجاالت مغناطيسية .وإال قد يحدث خلل في الدائرة.
•يتوافق الجهاز مع المواصفات الخاصة بالترددات الالسلكية عند استخدام الجهاز بالقرب من أذنيك أو على مسافة  1.0سم من الجسم .تأكد
أبق الجهاز على مسافة  1.0سم من الجسم لتلبية المتطلبات
من ملحقات الجهاز مثل العلبة والحافظة ال تحتوي على مكونات معدنيةِ .
المذكورة ساب ًقا.
•ال تستخدم الجهاز في األيام أجواء العواصف والرعد أثناء شحنه لتجنب أي خطر ناجم عن البرق.
•وأثناء إجراء مكالمة ،ال تلمس الهوائي .حيث أن لمس الهوائي يؤثر في جودة المكالمة ويؤدي إلى زيادة في استهالك الطاقة .ونتيجة لذلك،
يتم تقليل وقت التحدث ووقت االستعداد.
•احرص على االلتزام بالقوانين واألنظمة المحلية أثناء استخدام الجهاز ،وكذلك احترم خصوصية اآلخرين وحقوقهم القانونية.
•احرص على أن تكون درجة الحرارة المحيطة بين  25درجة مئوية و 55درجة مئوية أثناء شحن الجهاز .تأكد من أن درجة الحرارة
المحيطة بين  10-درجة مئوية إلى  45درجة مئوية الستخدام الجهاز الذي يعمل ببطارية.

منع اإلضرار بحاسة السمع
يُمكن أن يؤدي رفع مستوى الصوت في سماعة الرأس إلى إلحاق ضرر بالسمع .وللحد من خطر اإلضرار بالسمع ،قم بخفض مستوى الصوت
في سماعة الرأس إلى مستوى آمن ومريح.

سالمة األطفال
احرص على االمتثال لجميع االحتياطات الالزمة فيما يتعلق بسالمة األطفال .فقد يكون السماح للطفل باللعب بالجهاز أو بملحقاته ،التي قد
تتضمن أجزاء ا يُمكن فصلها عن الجهاز ،خطيرً ا فقد يشكل خطر اختناق .تأكد من بقاء األطفال الصغار بعي ًدا عن الجهاز وملحقاته.

الملحقات
ال تستخدم سوى البطاريات والشواحن والملحقات المعتمدة لالستخدام مع هذا الطراز من قبل الشركة المص ّنعة للجهاز .فقد يؤدي استخدام أي
نوع آخر من الشواحن أو الملحقات إلى إبطال الضمان ،وقد يكون مخال ًفا للقوانين أو القواعد المحلية ،كما قد يشكل خطورة .الرجاء االتصال
ببائع التجزئة للحصول على معلومات عن مدى توافر البطاريات والشواحن والملحقات المعتمدة في منطقتك.

البطارية والشاحن
•افصل الشاحن من المكونات الكهربائية والجهاز في حال عدم استخدامه.
•يُمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات قبل أن تنهي صالحيتها.
•استخدم مصدر طاقة التيار المتردد المحدد في مواصفات الشاحن .فقد يؤدي جهد الطاقة غير المناسب إلى حدوث حريق أو تلف في
الشاحن.
•في حال تسرّ ب إلكتروليت البطارية ،تأكد من عدم مالمستها للجلد أو العينين .وفي حال مالمستها للجلد أو العينين ،فاغسل العينين بماء
نظيف على الفور وراجع الطبيب.
•إذا كان هناك تشوه في البطارية أو تغير في اللون أو حرارة غير طبيعية أثناء الشحن ،فأوقف استخدام الجهاز فورً ا .وإال ،قد يحدث تسرب
للبطارية أو زيادة حرارتها أو انفجارها أو نشوب حريق.
•في حال تلف كابل ( ،USBعلى سبيل المثال ،انكشف السلك أو انقطع) ،أو تفكيك التوصيل ،فتوقف عن استخدام الكابل فورً ا .وإال،
قد تحدث صدمة كهربائية أو دائرة كهربائية قصيرة في الشاحن أو نشوب حريق.
•ال تتخلص من هذا الجهاز بإلقائه في الحريق ،فقد ينفجر .وقد تنفجر البطاريات أيضًا في حال تلفها.
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•ال تقم بتعديل الجهاز أو إعادة تصنيعه؛ وال تحاول إدخال مواد غريبة به؛ وال تغمره في الماء أو غيره من السوائل؛ وال تعرضه للحريق
أو االنفجار أو غيره من المخاطر.
•تجنب إسقاط الجهاز .في حال تعرض الجهاز للسقوط ،خاصة على سطح صلب ،وكنت تشك في حدوث تلف به ،فراجع أحد مراكز
الخدمة المعتمدة لفحصه .فقد يؤدي االستخدام غير الصحيح إلى حدوث حريق أو انفجار أو غيره من المخاطر.
•بادر بالتخلص من األجهزة المستخدمة وف ًقا للوائح المحلية.
•ينبغي أال يتم توصيل الجهاز سوى بالمنتجات التي تحمل شعار  USB-IFأو التي أكملت برنامج امتثال .USB-IF
•أثناء الشحن ،تأكد من توصيل الشاحن في قابس تيار متردد قريب من الجهاز .فيحب أن يسهل الوصول إلى الشاحن.
ً
جهازا منفصالً عن محول الشحن.
•يُعد كابل USB
•تصنيف خرج الشاحن  5فولت  1.5أمبير.

تنبيه  -خطر انفجار في حال استبدال البطارية بنوع غير مناسب .تخلص من البطاريات المستعملة وف ًقا للتعليمات.
التنظيف والصيانة
•الشاحن ليس مقاومًا للماء .لذا احرص على بقائه جا ًفا .احرص على حماية الشاحن من المياه أو البخار .ال تلمس الشاحن بأي ٍد رطبة،
وإال فقد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي ،أو خلل في الجهاز وقد يسبب لك صدمة كهربائية.
•ال تضع الجهاز أو الشاحن في األماكن التي قد يتعرضان فيها للتلف بفعل االصطدام .وإال ،قد يحدث تسرب للبطارية أو خلل في الجهاز
أو زيادة الحرارة أو االنفجار أو نشوب حريق.
•ال تضع وسائط تخزين مغناطيسية مثل البطاقات الممغنطة واألقراص المرنة قرب الجهاز.
•قد يؤدي اإلشعاع الصادر من الجهاز إلى مسح المعلومات المخزنة عليه.
•ال تترك الجهاز أو الشاحن في مكان درجة حرارته عالية ج ًدا أو منخفضة ج ًدا .وإال ،فقد ال تعمل على نحو صحيح وقد تؤدي إلى حدوث
انفجار أو حريق .عندما تكون درجة الحرارة أقل من  0درجة مئوية ،فسيتأثر أداء البطارية.
•ال تضع أشياء معدنية حادة مثل الدبابيس بالقرب من سماعة اإلذن .فقد تجتذب سماعة األذن هذه األجسام وتعرضك لألذى.
•قبل تنظيف الجهاز أو صيانته ،أوقف تشغيله وافصله من الشاحن.
•ال تستخدم أي منظفات كيميائية أو مساحيق أو مواد كيميائية أخرى (مثل الكحول والبنزين) لتنظيف الجهاز والشاحن .وإال ،قد تتعرض
األجزاء للتلف أو قد يندلع حريق .يمكن تنظيف الجهاز بقطعة قماش ناعمة غير استاتيكية.
•ال تقم بتفكيك الجهاز أو ملحقاته .وإال ،يكون الضمان الموجود على الجهاز والملحقات غير صالح وتكون الشركة المص ّنعة غير مسؤولة
عن تعويض هذا التلف.
•إذا تعرضت شاشة الجهاز للكسر بسبب االصطدام بأجسام صلبة ،فال تلمس الجزء المكسور أو تحاول إزالته .وفي هذه الحالة ،توقف عن
استخدام الجهاز فورً ا ،واتصل بأحد مراكز الخدمة المعتمدة.

التوافق مع الوسائل السمعية المساعدة ()HAC
لوائح األجهزة الالسلكية
تم اختبار هذا الجهاز وتقييمه لالستخدام مع الوسائل السمعية المساعدة ،مع بعض التقنيات الالسلكية التي تستخدمها .ومع ذلك ،قد تكون هناك
تقنيات السلكية أحدث مستخدمة في الجهاز والتي لم يتم اختبارها بعد لالستخدام مع الوسائل السمعية المساعدة .من المهم تجربة الميزات
المختلفة على الجهاز بشكل كامل ،وفي مواقع مختلفة مع استخدام الوسائل السمعية المساعدة كالقوقعات اللولبية المزروعة لتحديد ما إذا كان
هناك أي ضجيج متداخل .راجع مقدم الخدمة لديك أو الشركة المصنعة للجهاز للحصول على معلومات حول التوافق مع الوسائل السمعية
المساعدة .إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسات اإلرجاع أو االستبدال ،فراجع مقدم الخدمة أو تاجر التجزئة.
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•وضعت هيئة االتصاالت الفيدرالية ( )FCCمتطلبات لكي تكون أجهزة الهاتف المحمول الرقمية الالسلكية متوافقة مع الوسائل السمعية
المساعدة.
•طورت صناعة الهاتف الالسلكي نظام تصنيف لمساعدة مستخدمي أجهزة السمع المساعدة ،ومراجعة توافق األجهزة المحمولة مع أجهزة
السمع المساعدة.
•هذه التصنيفات ليست مضمونة .فقد تختلف النتائج على حسب جهاز السمع وفقدان السمع .فإذا كانت أجهزة السمع الخاصة بالمستخدم
عرضة للتداخل ،فقد ال يتمكن المستخدم من استخدام هاتف مصنف بنجاح .وأفضل طريقة لمعرفة ذلك هي اختبار الهاتف مع جهاز السمع
لتقييم مدى مالءمته لالحتياجات الشخصية للمستخدم.
•اعتمدت هيئة االتصاالت الفدرالية قواعد  HACللهواتف الالسلكية الرقمية .وهذه القواعد تتطلب اختبار أجهزة معينة وتصنيفها وف ًقا لمعايير
التوافق مع الوسائل السمعية المساعدة للمعهد الوطني األمريكي للمقاييس ( . C63.19-201)ANSIيتضمن معيار  ANSIللتوافق مع الوسائل
السمعية المساعدة نوعين من التصنيفات:
•تصنيفات  :Mتلبي الهواتف المصنفة بـ  M3أو  M4متطلبات  FCCو ُتحدث تداخالً أقل مع أجهزة السمع مقارنة بهواتف المحمول غير
المص ّنفة .تصنيف  M4هو األفضل/األعلى بين التصنيفين.
•تصنيفات  :Tتلبي الهواتف المصنفة بـ  T3أو  T4متطلبات  FCCومن المرجح أن تعمل على نحو أفضل مع أجهزة السمع التي تحتوي على
ميزة "لفائف  T Switch"( telecoilأو " )"Telephone Switchمقارنة بالهواتف غير المص ّنفة .تصنيف  T4هو األفضل/األعلى بين
التصنيفين( .الحظ أن بعض أجهزة السمع ال تحتوي على لفائف أسالك  .)telecoilتصنيف  Mالمختبر وتصنيف  Tلهذا الجهاز
(مُعرّ ف " FCCهيئة االتصاالت الفيدرالية" M3 ،)ZL5S31 :و.T4

مكالمات الطوارئ
يُمكن استخدام هذا الجهاز إلجراء مكالمات الطوارئ في منطقة الخدمة .ومع ذلك ،ال يُمكن ضمان االتصال ،في بعض الظروف .ال ينبغي أن
يعتمد الجهاز على االتصاالت األساسية فقط.

بيان هيئة االتصاالت الفدرالية
•يتوافق هذا الجهاز مع الجزء  15من "قواعد هيئة االتصاالت الفدرالية" .يخضع التشغيل للشرطين التاليين )1( :أال يسبب هذا الجهاز
التداخل الضار )2( ،وأال يقبل أي تداخل يتم استالمه ،بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى التشغيل غير المرغوب فيه.
•يجب أال يتم وضع الهوائي المستخدم مع جهاز اإلرسال هذا أو تشغيله مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.
مالحظة:
•يُعد تحديد رمز البلد خاصًا بنموذج غير الواليات المتحدة فقط وغير متوفر لبعض طرازات الواليات المتحدة .بالنسبة للوائح هيئة
االتصاالت الفيدرالية ،يجب تحديد جميع منتجات  WiFiالتي يتم تسويقها في الواليات المتحدة لقنوات التشغيل في الواليات المتحدة فقط.
•تم اختبار الجهاز ووجد أنه يمتثل لحدود األجهزة الرقمية "الفئة ب" ،وف ًقا للجزء  15من "قواعد  ."FCCوهذه الحدود تم وضعها لتوفير
الحماية المعقولة ضد التداخل الضار داخل المنشأة السكنية .يُمكن لهذا الجهاز توليد طاقة ترددات السلكية واستخدامها وإطالقها ،وإذا لم
يتم تثبيته واستخدامه وف ًقا للتعليمات ،فقد يتسبب في التداخل الضار على االتصاالت الالسلكية .ومع ذلك ،ال يوجد أي ضمان على عدم
حدوث تداخل أثناء عملية التثبيت .وإذا كان هذا الجهاز ال يسبب تداخالً ضارً ا على استقبال الراديو أو التلفزيون ،الذي يُمكن تحديده من
خالل تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله ،فيوصى بمحاولة تصحيح التداخل من خالل واحد أو أكثر من التدابير التالية:
•إعادة توجيه هوائي االستقبال أو إعادة تحديد موقعه.
•زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال.
•توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة ،مختلف عن المنفذ المتصل به جهاز االستقبال.
•استشارة بائع التجزئة أو فني خبير في الراديو والتلفزيون للحصول على مساعدة.
•قد تؤدي التغييرات أو التعديالت التي لم يوافق عليها الطرف المسؤول عن االمتثال على وجه التحديد إلى إلغاء صالحيتك لتشغيل الجهاز.
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بيان الصناعة بكندا
يتوافق هذا الجهاز مع معيار (معايير)  RSSالصناعية بكندا والمعفاة من الترخيص .يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
1 .1أال يسبب الجهاز التداخل الضار،
2 .2وأال يقبل أي تداخل ،بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى التشغيل غير المرغوب فيه.
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
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et1.1
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en2.2
.compromettre le fonctionnement
•يتوافق هذا الجهاز الرقمي من "الفئة ب" من معيار  ICES-003الكندي؛ ).NMB-3(B)/CAN ICES-3(B
•قد يتوقف الجهاز تلقائيًا عن اإلرسال في حال عدم تواجد معلومات للنقل أو حدوث فشل في التشغيل .علمًا بأن هذا ال يُقصد به حظر
إرسال معلومات التحكم أو إرسال المعلومات ،أو استخدام الرموز المتكررة المطلوبة من خالل التكنولوجيا.

التعرض لإلشعاعات:
بيان
ّ
يتوافق الجهاز مع حد التعرّ ض للترددات الالسلكية المحمولة الكندي المنصوص عليه للبيئة غير الخاضعة للرقابة وهو آمن للتشغيل المقصود
كما هو موضّح في هذا الدليل .ويُمكن الوصول إلى التعرّ ض الزائد للترددات الالسلكية في حال إبعاد الجهاز أكبر قدر ممكن عن جسم
المستخدم ،أو في حال توفر هذه الوظيفة ،يتم تعيين الجهاز على طاقة خرج منخفضة.
بالنسبة للتشغيل أثناء ارتداء الجهاز ،تم اختبار الجهاز وهو يفي بمتطلبات التعرّ ض للترددات الالسلكية لـ  )IC RF( ICلالستخدام مع ملحق ال
يحتوي على مواد معدنية ووضع سماعة الهاتف على بُعد  1سم من الجسم .وقد ال يضمن استخدام الملحقات األخرى االمتثال للمبادئ التوجيهية
للتعرض لـ .IC RF

: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
•Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non
.contrôlé
•Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et
.votre corps
•يجب أال يتم وضع هذا الجهاز والهوائي الخاص به أو تشغيله مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر ،ما عدا أجهزة الراديو المختبرة
والمدمجة .تم تعطيل ميزة "تحديد 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

معلومات التعرض للترددات الالسلكية ()SAR
•يفي هاتف  Cat S31بالمتطلبات الحكومية الخاصة بالتعرض لموجات الراديو.
•وقد تم تصميم الجهاز وتصنيعه بحيث ال يتجاوز حدود انبعاثات التعرّ ض لترددات الراديو المحددة من قبل هيئة االتصاالت الفيدرالية
لحكومة الواليات المتحدة.
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•بالنسبة للتشغيل أثناء ارتداء الجهاز ،تم اختبار الجهاز وهو يفي بمتطلبات التعرّ ض للترددات الالسلكية لهيئة االتصاالت الفيدرالية
لالستخدام مع ملحق ال يحتوي على مواد معدنية ووضع سماعة الهاتف على بُعد  1سم من الجسم .وقد ال يضمن استخدام الملحقات
األخرى االمتثال للمبادئ التوجيهية للتعرض لـ .FCC RF
•حد ( SARمعدل االمتصاص النوعي) المحدد من قبل هيئة االتصاالت الفيدرالية هو  1.6وات/كجم.
فيما يلي قائمة بأعلى قيم ( SARمعدل االمتصاص النوعي) تم اإلبالغ بها ضمن لوائح  FCCللهاتف:
 SKUللواليات المتحدة (مُعرّ ف :)ZL5S31 :FCC
معدل االمتصاص النوعي للرأس 1.14 :وات/كجم ،معدل االمتصاص النوعي للجسم 1.19 :وات/كجم ،معدل االمتصاص النوعي لجهاز
التوجيه الالسلكي 1.19 :وات/كجم
 SKUآلسيا والمحيط الهادئ (مُعرّ ف :)ZL5S31A :FCC
معدل االمتصاص النوعي للرأس 1.04 :وات/كجم ،معدل االمتصاص النوعي للجسم 1.19 :وات/كجم ،معدل االمتصاص النوعي لجهاز
التوجيه الالسلكي 1.19 :وات/كجم

للحد من مستوى التعرّ ض لإلشعاع ،يُرجى القيام بما يلي:
•استخدم الهاتف المحمول في ظروف استقبال جيدة.
•استخدم مجموعة أدوات دون استعمال اليدين.
•بالنسبة للنساء الحوامل ،يرجى إبقاء الهاتف المحمول بعي ًدا عن المعدة.
•احرص على استخدام الهاتف المحمول بعي ًدا عن األعضاء التناسلية.

الوقاية من فقدان السمع
لمنع إمكانية حدوث تلف في حاسة السمع ،ال ترفع مستوى الصوت بشكل زائد لفترات طويلة.

امتثال CE SAR
هذا الجهاز يفي بمتطلبات االتحاد األوروبي ( )EC/1999/519المتعلقة بالحد من تعرّ ض عامة الجمهور للحقول الكهرومغناطيسية لحماية
الصحة.
وهذه الحدود جزء من توصيات مستفيضة لحماية الجمهور .وقد وضعت هذه التوصيات وتم التحقق منها من قبل المنظمات العلمية المستقلة من
خالل تقييمات منتظمة ودقيقة للدراسات العلمية .وحدة القياس الخاصة بالحد الموصى به من قبل المجلس األوروبي فيما يتعلق بأجهزة الهاتف
المحمول هو "معدل االمتصاص النوعي" ( )SARوحد  SARهو  2.0وات/كجم في متوسط أكثر من  10جرام لألنسجة .وهو يفي بمتطلبات
اللجنة الدولية المعنية بالحماية من اإلشعاع غير المؤين (.)ICNIRP
بالنسبة للتشغيل أثناء ارتداء الجهاز ،تم اختبار هذا الجهاز وهو يفي بمتطلبات التعرض الخاصة بـ  ICNIRPوالمعيار األوروبي ،EN 62209-2
لالستخدام مع ملحقات مخصصة .قد ال يضمن استخدام الملحقات األخرى التي تحتوي على مواد معدنية االمتثال لتوجيهات التعرّ ض لـ .ICNIRP
يتم قياس ( SARمعدل االمتصاص النوعي) باستخدام الجهاز بمسافة فاصلة  5سم عن الجسم ،بينما يتم النقل في أعلى مستوى معتمد للطاقة في
جميع نطاقات التردد الخاصة بالجهاز.
فيما يلي قائمة بأعلى قيم ( SARمعدل االمتصاص النوعي) تم اإلبالغ بها ضمن لوائح  CEللهاتف:
EU SKU
معدل االمتصاص النوعي للرأس 0.657 :وات/كجم ،معدل االمتصاص النوعي للجسم 1.370 :وات/كجم
 SKUآلسيا والمحيط الهادئ
معدل االمتصاص النوعي للرأس 0.670 :وات/كجم ،معدل االمتصاص النوعي للجسم 1.480 :وات/كجم
لتقليل التعرّ ض لطاقة الترددات الالسلكية ،استخدم ملحق سماعة أذن أو غيرها من الخيارات األخرى المشابهة إلبقاء هذا الجهاز بعي ًدا عن
الرأس والجسم .يجب إبقاء الجهاز بعي ًدا عن الجسم لمسافة  5ملم لضمان بقاء مستويات التعرّ ض عند المستويات المختبرة أو أقل منها .اختر
رؤوس األحزمة أو الحافظات أو غيرها من الملحقات التي ترتديها التي ال تحتوي على مكونات معدنية لدعم التشغيل بهذه الطريقة .قد تغير
الحقائب التي تحتوي على أجزاء معدنية أداء الترددات الالسلكية للجهاز ،بما في ذلك امتثالها لتوجيهات التعرّ ض للترددات الالسلكية بطريقة لم
يتم اختبارها أو اعتمادها .لذا ينبغي تجنب استعمال هذه الملحقات.
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معلومات التخلص من المنتج وإعادة التدوير
يشير هذا الرمز الموجود في الجهاز (وأية بطاريات مضمنة) إلى أنه ينبغي عدم التخلص منها باعتبارها نفايات منزلية عادية.
ال تتخلص من الجهاز أو البطاريات باعتبارها نفايات محلية غير مص ّنفة .يجب تسليم هذا الجهاز (وأية بطاريات) إلى نقطة تجميع
معتمدة إلعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل سليم في نهاية عمرها االفتراضي.
للحصول على معلومات أكثر تفصيالً حول إعادة تدوير الجهاز أو البطاريات ،اتصل بمكتب المدينة المحلي ،أو بخدمات التخلص من النفايات
المنزلية ،أو متجر بيع بالتجزئة الذي اشتريت منه هذا الجهاز.
يخضع التخلص من الجهاز للوائح المعدات الكهربائية واإللكترونية ( )WEEEفي االتحاد األوروبي .يكمن السبب في فصل المعدات الكهربائية
واإللكترونية والبطاريات عن النفايات األخرى في تقليل اآلثار البيئية المحتملة على صحة اإلنسان التي تسببها أي من المواد الخطرة التي قد
تكون موجودة.

الحد من المواد الخطرة
یتوافق ھذا الجھاز مع الئحة االتحاد األوروبي لتسجیل وتقییم وتخزین والحد من المواد الکیمیائیة (( )REACHالالئحة رقم EC/1907/2006
الصادرة عن البرلمان األوروبي والمجلس) والئحة االتحاد األوروبي بشأن الحد من المواد الخطرة (( )RoHSالالئحة  EU/2011/65للبرلمان
األوروبي والمجلس) .لمزيد من المعلومات حول امتثال الجهاز لـ  ،REACHقم بزيارة موقع ويب .www.catphones.com/certification
يوصى بزيارة موقع الويب من وقت آلخر لالطالع على أحدث المعلومات.

االمتثال للوائح االتحاد األوروبي
بموجب هذا ،تعلن الشركة المص ّنعة أن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات األساسية واألحكام األخرى ذات الصلة بالئحة .EU/2014/53
ولالطالع على إعالن المطابقة ،يُرجى زيارة موقع الويب على:
 www.catphones.com/support/S31الهاتف الذكي.مالحظة:
•قم بمراعاة اللوائح المحلية الوطنية في المكان الذي يُستخدم فيه الجهاز .قد يكون استخدام الجهاز محظورً ا في بعض أو جميع الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي.
مالحظة:
•يجوز تشغيل هذا الجهاز في جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

			
االتحاد األوروبي :الطيف والطاقة
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آسيا والمحيط الهادئ :الطيف والطاقة

الطيف

الطاقة المتصلة
(بالديسيبل/مللي وات)

الطيف

الطاقة المتصلة
(بالديسيبل/مللي وات)

GSM 900

32.8

GSM 900

32.78

GSM 1800

29.75

GSM 1800

29.94

WCDMA B1

23.8

WCDMA B1

23.83

WCDMA B5

23.92

WCDMA B8

23.58

WCDMA B8

23.78

FDD-LTE B1

22.79

FDD-LTE B1

22.72

FDD-LTE B3

23.96

FDD-LTE B3

23.75

FDD-LTE B7

22.3

FDD-LTE B5

23.69

FDD-LTE B8

23.83

FDD-LTE B7

22.31

FDD-LTE B28

23.49

FDD-LTE B8

23.86

BT/EDR

11.2

FDD-LTE B20

23.91

BLE

1

BT/EDR

11.2

WLAN 2.4G

15.7

BLE

1.4

WLAN 2.4G

14.9

مواصفات هاتف S31
المواصفات

العنصر
نظام التشغيل

Android™ 7.0 Nougat

المعالج

 Qualcomm MSM8909رباعي النواة

الذاكرة

ذاكرة للقراءة فقط بسعة  16غيغابايت
ذاكرة وصول عشوائي بسعة  2غيغابايت
(وحدة تخزين قابلة للتوسع من خالل بطاقة ™)microSD

الشبكة الخلوية

نطاقات :4G
إصدار :EU
20 ،8 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1؛
إصدار :APAC
28 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1؛
إصدار :US
17 ،12 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2
نطاقات :3G
إصدار :EU
 B1(،)2100 ،)850( 5 ،)1900( 2 )900( 8
إصدار :US / APAC
،)2100( B1 ،)1900( 2 ،)AWS( 4 )900( 8 ،)850( 5
نطاقات :2G
نطاق رباعي GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900

الشاشة

شاشة مقاس  4.7بوصة فائقة الدقة تبلغ دقتها  720بكسل ،مزوّ دة بتكنولوجيا العمل بأصابع مبتلة/مع
ارتداء القفازات* ،شاشة فائقة السطوع

الكاميرا

كاميرا خلفية بدقة  8ميغابكسل ،وكاميرا أمامية بدقة  2ميغابكسل
مزودة بفالش  ،LEDمع ضبط بؤرة العدسة تلقائيًا من نوع PDAF

أجهزة االستشعار

مستشعر التقارب ،مستشعر اإلضاءة المحيطة ،جهاز قياس التسارع ،موقع البوصلة اإللكترونية

االتصال

مقبس الصوت 3.5 :مم
Bluetooth®: 4.1
® 2.4( b/g/n 802.11 :Wi-Fiغيغا هرتز)
 :USBكبل  USB 2.0صغيرUSB-OTG ،
نوع  :SIMبطاقة  SIMالمزدوجة الميكروية المزدوجة
( GLONASS، GPS، GPS، Beidou :GPSيعتمد على المتغير)

البطارية

بطارية قوية بقدرة تبلغ  4000مللي أمبير

أخرى

حماية الدخولIP68 :
اختبار السقوط 1.8 :م
التطبيقاتAVG، Office Suite، File Commander، App Tool Box :

األبعاد

 146 × 74 × 13ملم

الوزن

 200جم

* يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

35

إعالن المطابقة
الشركة المصنعة:

					
االسم:
					
العنوان:

Bullitt Mobile Limited
 ،One Valpy، Valpy Street، Reading، Berkshireإنجلترا RG1 1AR

					
الطراز:
هدف اإلعالن				:
				
إصدار البرنامج:
		
الملحقات والمكونات التي يتم توفيرها:

S31
هاتف ذكي متين
LTE_D0201121.1_S31؛ LTE_S0201121.1_S31
محول ،كابل  ،USBسماعة أذن

جهاز الراديو:

نعلن ،نحن  ،Bullitt Mobile Limitedعلى مسؤوليتنا أن المنتج الموصوف أعاله يتوافق مع لوائح المواءمة الموحدة ذات الصلة:

لوائح )2011/65/EU( ROHS DIRECTIVE ،)2014/53/EU( RE
وقد تم تطبيق معايير المواءمة التالية و/أو غيرها من المعايير ذات الصلة:

 .1الصحة والسالمة (المادة ( 3.1أ) من الئحة )RE

•EN 62311:2008
•EN 62209-1:2006 ،EN 50360:2001/A1:2012
•EN 62209-2:2010 ،EN 50566:2013/AC:2014
•EN 60950-1:2006/A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
•EN 50332-2:2013 ،EN 50332-1:2013

 .2التوافق الكهرومغناطيسي (المادة ( 3.1ب) من الئحة )RE

• ،EN 301 489-1 V2.1.1المسودة النهائية EN 301 489-3 V2.1.1
• ،EN 301 489-17 V3.1.1مسودة رقم  ،EN 301 489-19 V2.1.0مسودة رقم EN 301 489-52 V1.1.0
• EN 55032:2015/AC:2016الفئة بEN55024:2010/A1:2015 ،
• EN 61000-3-2:2014الفئة أEN 61000-3-3:2013 ،

 .3استخدام طيف التردد الالسلكي (المادة  2-3من لوائح )RE

•EN 301 511 V12.5.1
•EN 301 908-13 V11.1.1 ،EN 301 908-2 V11.1.1 ،EN 301 908-1 V11.1.1
•EN 300 328 V2.1.1
• ،EN 303 413 V1.1.1المسودة النهائية EN 303 345 V1.1.7

 .4الئحة )2011/65/EU( RoHS
•EN 50581:2012

هذه الهيئة التي تم إخطارها (االسم ،CETECOM GmbH :معرف )0680 :نفذت تقييم المطابقة وف ًقا للملحق رقم  3من الئحة  REوأصدرت
شهادة فحص االتحاد األوربي (الرقم المرجعي.)M17-0320-01-TEC :.
تم التوقيع لصالح ونيابة عنBullitt Mobile Limited :
المكان ،Berkshire ،Reading ،Valpy Street ،One Valpy :إنجلترا  ،RG1 1ARالتاريخ 28 :سبتمبر 2017
االسم ،Wayne Huang :الوظيفة :مدير تصنيع التصميم الشخصي،

التوقيع:
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©  .Caterpillar 2017جميع الحقوق محفوظةُ .تعد  CCATو CATERPILLARو ،BUILT FOR ITوالشعارات الخاصة بها"Caterpillar Yellow" ،
و" "Power Edgeوالمظهر التجاري وكذلك الشركة وهوية المنتج المستخدمة هنا ،عالمات تجارية لشركة  Caterpillarوال يجوز استخدامها دون الحصول
على إذن.
َّ
المرخص له من شركة .Caterpillar Inc
شركة  Bullitt Mobile Ltdهي

