هاتف  Cat® S41الذكي
دليل المستخدم

ُيرجى ﻗراءة احتياطات السالمة لما ﻗبل االستخدام ألول مرة
الرجاءقراءةهذاالدليلواحتياطاتالسالمةالموصىبهابعنايةلضماناالستخدامالصحيحلهذاالجهاز.
بالرغممنخصائصالمتانةوالقوةالتييتميزبهاالجهاز،ينبغيتجنبرطمهأورميهأوسحقهأوثقبهأوثنيه.
فيحالاستخدامالجهازفيمياهمالحة،ينبغيشطفهبعدذلكلتجنبتﺂكلهبسببالملوحة.
التحاولتفكيكالجهازأوأيمنملحقاته.الينبغيأنيقومبالصيانةأواإلصالحسوىالموظفينالمؤهلينفقط.
التقمبتشغيلالجهازفيالظروفالتييحظرفيهااستخدامالهواتفالمحمولة،أوفيالحاالتالتيقديسببفيهاالجهاز
تداخالًأوخطرً ا.
التستخدمالجهازأثناءالقيادة.
أوقفتشغيلالجهازبالقربمناألجهزةالطبيةوا ّتبعالقواعدأواللوائحالخاصةباستخدامالهواتفالمحمولةفيالمستشفياتومرافق
الرعايةالصحية.
أوقفتشغيلالجهازأوقمبتنشيطوضعالطيرانعندماتركبالطائرة،فقديتسببالجهازفيحدوثتداخلمعمعداتالتحكم
فيالطائرة.
أوقفتشغيلالجهازبالقربمناألجهزةاإللكترونيةعاليةالدقةألنهقديؤثرعلىأدائها.
التضعالجهازأوأيمنملحقاتهفيحاوياتبهاحقلكهرومغناطيسيقوي.
التضعوسائطالتخزينالمغناطيسيةبالقربمنالجهاز.قديؤدياإلشعاعالصادرمنالجهازإلىمسحالمعلوماتالمخزنةعليه.
التستخدمالجهازفيبيئةتحتويعلىغازاتقابلةلالشتعال،مثلمحطاتالبنزينوالتضعالجهازفيمكاندرجةحرارتهعالية.
أبقالجهازوملحقاتهبعي ًداعنمتناولاألطفالالصغار.
ِ
التسمحلألطفالباستخدامالجهازبدونتوجيه.
التستخدمسوىالبطارياتوالشواحنالمعتمدةلتجنبخطراالنفجار.
احرصعلىاتباعالقوانينأواللوائحالمتعلقةباستخداماألجهزةالالسلكية.احترمخصوصيةاآلخرينوحقوقهمالقانونيةعنداستخدام
الجهازالالسلكي.
بالنسبةللمرضىالذينخضعوالعملياتزرع(فيالقلبوالمفاصلوغيرها)،أبقالجهازبعي ًداعنعمليةالزرعبمسافة15سم،وأثناء
ِ
إجراءمكالمةهاتفية،استخدمالجهازفيالجانباآلخرمنعمليةالزرع.
احرصعلىاتباعالتعليماتذاتالصلةفيهذاالدليلبدقةأثناءاستخدامكابل ،USBوإالفقديسببتل ًفافيالجهاز
أوالكمبيوترالشخصي.
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إشعار ﻗانوني
©  .Caterpillar 2017جميعالحقوقمحفوظةُ .تعد CCATوCATERPILLARو،BUILT FOR ITوالشعاراتالخاصةبها،
""Caterpillar Yellowو""Power Edgeوالمظهرالتجاريوكذلكالشركةوهويةالمنتجالمستخدمةهنا،عالماتتجاريةلشركة
 Caterpillarواليجوزاستخدامهادونالحصولعلىإذن.
َّ
هيالمرخصلهمنشركة .Caterpillar Inc.
شركة Bullitt Mobile Ltd
ُتعد Bullitt Mobile Ltd.والعالماتالتجاريةالتابعةلجهاتخارجيةملكألصحابها.
اليجوزاستنساخأيجزءمنهذاالمستندأوإرسالهبأيشكلأوبأيوسيلةدونموافقةكتابيةمسبقةمنشركة .Caterpillar Inc.
قديشملالمنتجالموصوففيهذاالدليلبرامجحقوقالنشروالمرخِصينالمحتملين.اليجوزللعمالءبأيحالاستنساخالبرامج
أواألجهزةالمذكورةأوتوزيعهاأوتعديلهاأوتفكيكهاأوفكتشفيرهاأواستخراجهاأوإجراءهندسةعكسيةلهاأوتأجيرها
أوتخصيصهاأوإعادةترخيصها،مالمتكنتلكالقيودمحظورةبموجبالقوانينالمعمولبهاأوأنهذهاإلجراءاتتحظىبموافقة
أصحابحقوقالتأليفوالنشرالخاصةبكلمنهابموجبالتراخيص.
ُتعدعالمةكلمة ® Bluetoothوالشعاراتعالماتتجاريةمسجلةمملوكةلشركة.Bluetooth SIG, Incوأياستخداملهذهالعالمات
منقبل  Bullitt Groupيكونبموجبترخيص.جميعالعالماتالتجاريةواألسماءالتجاريةاألخرىالتابعةألطرافخارجيةملك
ألصحابها.
® Wi-Fiهيعالمةتجاريةمسجلةلـ ®.Wi-Fi Alliance

إشعار
تعتمدبعضميزاتالمنتجوملحقاتهالموضّحةهناعلىالبرامجالمثبتةواإلمكانياتوإعداداتشبكةاالتصالالمحلية،وقداليتم
تنشيطهاأوقدتكونمحدودةمنقبلمشغليالشبكاتالمحليةأومقدميخدماتالشبكات.لذاقدالتتطابقاألوصافالمذكورةفي
هذاالدليلتمامًامعالمنتجالذيتمشراؤهأوملحقاته.
تحتفظالشركةالمصنعةبالحقفيتغييرأوتعديلأيمنالمعلوماتأوالمواصفاتالواردةفيهذاالدليلدونإشعارمسبق
أوالتزام.
الشركةالمص ّنعةليستمسؤولةعنكفاءةأوجودةأيمنالمنتجاتالتيتقومبتحميلهاأوتنزيلهامنخاللهذاالجهازبمافيذلك
النصوصوالصوروالموسيقىواألفالموالبرامجغيرالمدمجةمنخاللحمايةحقوقالطبعوالنشر.أيعواقبتنشأعنتثبيت
المنتجاتالسابقةأواستخدامهاعلىهذاالجهازهيمسؤوليتكأنت.

ال يوجد ضمان
يتمتقديممحتوياتهذاالدليل"كماهي".باستثناءماتقتضيهالقوانينالمعمولبها،التوجدأيضماناتمنأينوع،سواءكانت
صريحةأوضمنية،بمافيذلكعلىسبيلالمثالالالحصرالضماناتالضمنيةالخاصةبقابليةالتسويقوالمالءمةلغرضمعين،
فيمايتعلقبدقةهذاالدليلأوموثوقيتهأومحتوياته.
إلىأقصىحديسمحبهالقانونالمعمولبه،الشركةالمصنعةليستمسؤولةفيأيحالمناألحوالعنأيةأضرارخاصة
أوعرضيةأوغيرمباشرةأوتبعية؛أوخسائرفياألرباحأواألعمالأواإليراداتأوفقدانالبياناتأوالرضاأواألرباحالمتوقعة.

لوائح االستيراد والتصدير
علىالعمالءاالمتثاللجميعقوانينولوائحاالستيرادوالتصديرالمعمولبها.يجبعلىالعمالءالحصولعلىجميعالتصاريح
والتراخيصالحكوميةالالزمةلتصديرالمنتجاتالمذكورةفيهذاالدليلأوإعادةتصديرهاأواستيرادهابمافيذلكالبرامج
والبياناتالتقنية.
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مرح ًبا بكم في هاتف  CAT® S41الذكي
يتسمهذاالهاتفالذكيبالمتانةوقدرتهالكبيرةعلىالتحملويزخربقدركبيرمنطاقةالبطاريةالتيتتيححتىشحناألجهزةوالملحقات
األخرىباستخدامميزة ( Battery Shareمشاركةالبطارية).وهومصممللتعاملمعالظروفالقاسيةالتيتواجههاأثناءالعملواللعب.
إذاأسقطتهأوغمرتهفيسائلأوحتىنسيتشحنه-لنيخذلكهاتف  Cat® S41أب ًدا.
هذاالهاتفالذكياليتوافقمعمعاييرالصناعةالقياسيةمنحيثالمتانةوالمواصفاتالعسكرية MIL SPEC 810Gومطابقلتصنيف IP68
المقاوملألتربةوالماء،بليتمتعأي ً
ضابقدراتتتجاوزهذهاالختبارات.باإلضافةإلىذلك،صمودهأمامالسقوطعلىخرسانةمنمسافةتصل
إلى1.8متر،كماأنهقويبمايكفيللتعاملمعالصدماتالحراريةورذاذالملحومقاومللماءلمدةتصلإلى60دقيقةفيأعماقتصلإلى
مترينويعملتحتالماءمعالقدرةعلىالتقاطالصورومقاطعالفيديوأثناءوجودهتحتالماء.سيبقىهاتف  Cat S41متصالًدائمًا،بغض
النظرعنالظروفالتييواجهها.
 Cat S41هوالهاتفالذكيالعمليالمزودبميزاتمفيدةفعليًاتساعدكفياالستفادةمنيومكأقصىقدرممكن.كماأنبطاريتهعاليةالسعة
وسعتهالتخزينيةالقابلةللتوسيعحتى2مرضالسلتضمنعدماإلخالءبأداءالتصفحعبرالويبوالمراسالتوالموسيقىوغيرها.كماأن
شاشتهالكبيرةعاليةالسطوعوالدقةبحجم5بوصاتتتيحإمكانيةالقراءةفيضوءالشمسالمباشرباإلضافةإلىإمكانيةاستخدامهفيحال
كانتيدكمبتلةأوترتديقفازات.باإلضافةإلىذلك،يتميزالهاتفبتصميميوفرسهولةاإلمساكومفتاحمتعددالوظائفقابلللبرمجة-كما
أنهمفيدعنداستخدامخاصية"اضغطللتحدث"(،)PTTأوسهولةتشغيلالمصباحأوالكاميرا.

بيانات اعتماد تتميز بالمتانة
إسقاط الجهاز:
افعل:استخدمالجهازمنعلىارتفاعيصلإلى1.8متر-فهومقاومللسقوطضمننطاقهذااالرتفاع.
التفعل:الترميالجهازبقوةمنارتفاعيزيدعن1.8متر.الجهازمتين،لكنهأيضًاقابلللتلف.

مقاومة الماء:
افعل:يُمكناستخدامالجهازفيبيئةرطبةومبتلة-فالشاشةمتعددةاللمسبحجم5بوصاتتتكيفمعاألصابعالمبتلة.
تأكدمنأنإغالقكافةالمكوناتواألغطيةبشكلصحيحقبلاستخدامالجهازفيالماء.يمكنللجهازتحملالعملعلىعمقمترين،لمدة
تصلإلىساعة.
التفعل:التنسإغالقكافةالمكوناتواألغطيةقبلاستخدامالجهازفيالماء،والتحاولاستخدامالجهازعلىعمقيزيد
عنمترين.

مقاومة الغبار والخدوش:
افعل:يُمكناستخدامالجهازفيبيئاتعرضةلألوساخواألتربة.يتوافقهاتف  Cat S41معتصنيف  IP68ومواصفاتالصناعةالقياسية
منحيثالمتانةوشاشتهمصنوعةمنزجاج  Corning® Gorilla® Glass 5المقاومللخدش.

درجات الحرارة القصوى:
افعل:يُمكناستخدامالجهازضمننطاقدرجةالحرارةمن20-درجةمئويةإلى55+درجةمئوية.ويُمكنهأيضًاالتعاملمعالتغيرات
الحادةفيدرجةالحرارة:يتميزالجهازبإمكانيةالتحويلبينالحاروالباردأوالعكسبشكلسريع.
التفعل:التستخدمالجهازخارجنطاقالتشغيلمن20-درجةمئويةإلى55+درجةمئوية-فهوليسمصممليوضعفيثالجة
أوفيفرن.
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محتويات العلبة
الجهاز
دليلبدءالتشغيلالسريع
كابل  USBومحولالشحن
كابلمشاركةالطاقة
واقيشاشةتمتركيبهفيالمصنعوموجودعلىالجهازبالفعل
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مقبس سماعة الرأس
كاميرا أمامية بدﻗة  ۸ميجابيكسل
سماعة األذن
الميكروفون
زر آخر التطبيقات
السماعة
زر الصفحة الرئيسية
زر الرجوع للخلف
مفتاح ﻗابل للبرمجة
فتحه بطاﻗة SIM
فتحه بطاﻗة MICROSD
كاميرا خلفية بدﻗة  ۱۳ميجابيكسل
فالش
منفذ USB
مفتاح زيادة/خفض مستوى الصوت
مفتاح التشغيل

۱٤

الوظائف الرئيسية
مفتاح التشغيل
اضغطلتشغيلالجهاز
اضغطباستمرارلفتح"قائمةخيارات"الهاتف
اضغطلقفلالشاشةأوتنبيههاعندمايكونالجهازفيوضعالخمول
زر الصفحة الرئيسية
اضغطفيأيوقتلعرض"الشاشةالرئيسية"
اضغطباستمرارعلىزرالصفحةالرئيسيةالستخداممساعد Google
زر آخر التطبيقات
اضغطفيأيوقتلفتحالتطبيقاتالمستخدمةمؤخرً ا
زر الرجوع للخلف
اضغطللعودةإلىالشاشةالسابقة
اضغطإلغالقلوحةالمفاتيحالتيتظهرعلىالشاشة
مفتاح زيادة/خفض مستوى الصوت
مستوىالصوت-اضغطعلىمفتاحزيادةمستوىالصوتلزيادةمستوىالصوت،أواضغطعلىمفتاحخفضمستوىالصوتلخفض
مستوىالصوتفيالمكالمةأونغمةالرنينأوالوسائطأوالتنبيه
لقطةالشاشة-اضغطعلىكلمنمفتاحيالتشغيلوخفضمستوىالصوتفيوقتٍواحد
عندماتكونداخلتطبيقالكاميرا،اضغطعلىمفتاحزيادة/خفضمستوىالصوتاللتقاطالصور
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بدء االستخدام
تركيب بطاﻗة NANO SIM
.1
.2
.3
.4

مستومعتوجيهالشاشةألسفل.بعدذلكافتحالبابالجانبي.
ضعالجهازعلىسطح

ٍ
ٍ
استخدمإصبعكلسحبدرج .SIM
ضعبطاقة  Nano SIMفيدرج  SIMكماهوموضّحفيدليلالدرجمعتوجيهالدبابيسالذهبيةألسفل.
قمبإدراجدرج  SIMمرةأخرىفيفتحهبطاقة .SIM

مالحظة:
تأكدمنتثبيتبطاقة  SIMبأمانفيدرج .SIM
ادفعدرج  SIMإلىأنيتمإدراجهبشكلكاملفيالفتحة.
إلخراجبطاقة ،Nano SIMاستخدمإصبعكلسحبالدرج.بعدذلك،أخرجبطاقة .Nano SIM

تركيب بطاﻗة ذاكرة
مستومعتوجيهالشاشةألسفل.بعدذلكافتحالبابالجانبي.
ضعالجهازعلىسطح
 .1
ٍ
ٍ
 .2أدخلبطاقة  microSDفيفتحةبطاقةالذاكرةمعتوجيهالدبابيسالذهبيةألعلى.

مالحظة:
ادفعبطاقةالذاكرةإلىأنتسمعصوتقفل.
إلزالةبطاقة ،microSDاضغطعلىحافةبطاقةالذاكرةثمحررإصبعك.
التضغطبقوةعلىبطاقة microSDحيثقديؤديذلكإلىتلفبطاقةالذاكرةأوالفتحة.

شحن البطارية
اشحنالبطاريةقبلاستخدامالجهازألولمرة.
 .1وصّلكابل USBبمحولالشحن.
مالحظة:
التستخدمسوىالشواحنوالكابالتالمعتمدةمن .Catفقدتتسببالمعداتغيرالمعتمدةفيتلفالجهازأوانفجارالبطاريات.
 .2افتحغطاءمنفذ  USBوقمبتوصيلكابل  USBبمنفذ .USB
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مالحظة:
تجنبالضغطبقوةعندتوصيلكابل USBوقمبمراعاةاالتجاهالصحيحللمقبس.
فقدتتسببمحاولةإدخالالموصّلبطريقةغيرصحيحةفيحدوثتلفلنيكونمشموالًفيالضمان.
 .3قمبتوصيلالشاحنفيمأخذالتيارالكهربائيالمترددالمناسب.
 .4عندمايظهرالضوءاألخضرفيمؤشر ،LEDفهذايعنياكتمالشحنالجهاز.أوالً،افصلكابل  USBمنالجهاز،ثمافصلالشاحنمن
مأخذالتيارالكهربائي.

( BATTERY SHAREمشاركة البطارية(
يتسمهاتف Cat S41ببطاريةكبيرةوقوية(5000ملليأمبير/الساعة)،والتيتمنحكوقتاستعداد 3Gيبلﻎ44يومًا،أووقتتحدث  3Gيبلﻎ
38ساعة.يُمكنلهذهالبطاريةأيضًاشحناألجهزةوالملحقاتاألخرىمنخاللميزة (Battery Shareمشاركةالبطارية).
باستخدامكابلمشاركةالبطارية ،USBيُمكنأنيتحولجهازكإلىشاحنمتنقل.يُمكنكشحنجهازآخرواختيارمستوىالبطاريةالتيتريد
االحتفاظبهلنفسكمنخاللالتحكمفيشريطالتمريرسهلاالستخداموالموجودداخلالتطبيق.
مالحظة:
إذاقمتبتوصيلكابل ( Battery Shareمشاركةالبطارية)،أوفتحتطبيق ( Battery Shareمشاركةالبطارية)عندمايكونمستوى
البطاريةأقلمن،٪20فستظهررسالةمنبثقةمفادها"مستوىالبطاريةمنخفضج ًداالستخدامعناصرتحكم
( Battery Shareمشاركةالبطارية)".حدد"موافق"،لشحنالجهازبدونتعيينحدللمشاركة.
عندمايصبحالجهازالذيتقومبشحنهمكتملالشحن،أوعندالوصولإلىالحداألدنىلمستوىالبطاريةالمعينمسب ًقا،فسيتوقفعنالشحن
بكلبساطة-مايعنيأنكتتمكنمتابعةيومكبكلسالسة،دونالحاجةإلىمراقبةالشحن.

معلومات مهمة بشﺄن االستخدام المستقبلي للبطارية
فيحالنفادالبطاريةبالكامل،فقداليتمتشغيلالجهازعلىالفوربعدبدءالشحن.لذاقبلمحاولةتشغيله،انتظربضعدقائقلحينشحن
البطارية.وقداليتمعرضشكلالشحنالذييظهرعلىالشاشةخاللهذهالمدة.
عندمايكونمستوىالبطاريةمنخفضًا،فسيقومالجهازبتشغيلتنبيهوعرضمطالبةوسيظهرضوءأحمرفيمؤشر.LEDعندماتوشكطاقة
البطاريةعلىالنفاد،سيتمإيقافالجهازتلقائيًا.
مالحظة:يعتمدالوقتالالزملشحنالبطاريةعلىدرجةحرارةالبيئةوعمرالبطارية.

تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز
التشغيل
 .1اضغطعلى"مفتاحالتشغيل"

.

عندتشغيلالجهازألولمرة،سيتمعرض"شاشةالترحيب".أوالً،حدداللغةالمفضلةلديكثماضغطعلى"بدءالتشغيل"لمتابعة
عمليةاإلعداد.
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مالحظة:
يلزموجودشبكة  Wi-Fiأواتصالبيانات.ويُمكنكتجاوزاإلعدادوإكمالهفيوقتآخر.ومعذلك،يلزموجودحساب  Googleالستخدام
بعضخدمات  Googleعلىجهاز Androidهذا.

إيقاف التشغيل
 .1اضغطباستمرارعلى"مفتاحالتشغيل"لفتحقائمةخياراتالهاتف.
 .2اضغطعلى"إيقافالتشغيل".

شاشة اللمس
إجراءات شاشة اللمس
الضغط :استخدمإصبعكلتحديدعنصرأولتأكيدتحديدأولبدءتشغيلأحدالتطبيقاتعلىالشاشة.
الضغط باستمرار :اضغطعلىأحدالعناصربإصبعكواستمرفيالضغطإلىأنتستجيبالشاشة.علىسبيلالمثال،لفتحقائمةخيارات
الشاشةالنشطة،اضغطعلىالشاشةباستمرارحتىتظهرالقائمة.
التمرير :حرّ كإصبعكعبرالشاشةعموديًاأوأفقيًا.علىسبيلالمثال،مررناحيةاليسارأواليمينللتبديلبينالصور.
السحب :إذاأردتنقلأحدالعناصر،فاضغطعليهباستمراربإصبعك.بعدذلكاسحبالعنصرإلىأيجزءفيالشاشة.

الشاشة الرئيسية
الشاشةالرئيسيةهينقطةالبدايةللوصولإلىميزاتالجهاز.فهيتعرضأيقوناتالتطبيقاتوعناصرواجهةالمستخدمواالختصارات
والمزيد.ويُمكنتخصيصهاباستخدامخلفياتشاشةمختلفةكمايُمكنضبطهالعرضعناصركالمفضّلة.
 .1أيقونةالمشغلهي

.اضغطعليهالعرضالتطبيقاتالمثبتةوبدءتشغيلها.

مالحظة:
سيؤديالضغطمطوالًفيمكانفارغعلىالشاشةالرئيسيةإلىبدءتشغيلاالختصارلخلفياتالشاشةوعناصرواجهةالمستخدم
واإلعدادات.

ﻗفل الشاشة وإلغاء ﻗفلها
ﻗفل الشاشة
 .1إذاكانالهاتفمفتوحً ا،فاضغطعلى"مفتاحالتشغيل"لقفلالشاشة.اليزالبإمكانكاستالمالرسائلوالمكالمات،حتىفيحالةقفل
الشاشة.
 .2عندعدماستخدامالجهازلمدةزمنيةمعينة،سيتمقفلالشاشةتلقائيًا.ويُمكنكضبططولهذهالمدةمنخاللاإلعدادات.

إلغاء ﻗفل الشاشة
ألعلىإللغاءقفلالشاشة.قديتعينعليكإدخالالنقشالخاص

 .1اضغطعلىمفتاحالتشغيللتنبيهالشاشة.بعدذلك،اسحبأيقونةالقفل
بكأورمز  PINإذاتمتحديدهمسب ًقا.
 .2لبدءتشغيلتطبيق"الكاميرا"مباشرةمنشاشةالقفل،اسحبأيقونةالكاميرا

ألعلى.

مالحظة:
يُمكنكتنبيهالشاشةمنخاللالضغطالمزدوجعلىزرالشاشة الرئيسية مرتين.لمزيدمنالتفاصيل،راجع"استخداموظيفةالتنبيهمن
خاللالضغطالمزدوج"صفحة.26
إذاقمتبإعدادقفلللشاشة،فستكونهناكمطالبةإللغاءقفلالشاشة.لمزيدمنالتفاصيل،راجع"حمايةالهاتفباستخدامقفلللشاشة"
صفحة.27
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الشاشة
تخطيط الشاشة
اﻹشعارات ومعلومات الحالة
يظهرشريط"الحالة"فيأعلىكلشاشة.وهويعرضأيقوناتاإلشعاراتمثلالمكالماتالفائتةأوالرسائلالمستلمة(علىاليسار)
وأيقوناتحالةالجهاز،مثلحالةالبطارية(علىاليمين)،باإلضافةإلىالوقتالحالي.

شريطاإلشعارات

أيقونةالحالة

أيقونات الحالة
4G

متصلبشبكةهاتف 4G

التوجدإشارة

LTE

متصلبشبكةهاتف LTE

وضعاالهتزاز

3G

متصلبشبكةهاتف 3G

تمالعثورعلىالموقع

G

متصلبشبكةهاتف GPRS

مؤشرالبطارية،البطاريةممتلئة

E

متصلبشبكةهاتف EDGE

البطاريةقيدالشحن

H

متصلبشبكةهاتف HSDPA

تمتشغيلراديو FM

H+

متصلبشبكةهاتف +HSPA

وضعالطيران

R

التجوال

متصلبشبكة Wi-Fi

قوةإشارةشبكةالهاتفالمحمول

متصلبجهاز Bluetooth

أيقونات اﻹشعارات

رسالةبريدإلكترونيجديدة

المكالماتالفائتة

رسالةنصيةجديدة

تمتنشيطسماعةالهاتف

الحدثالقادم

تمكتمصوتمايكروفونالهاتف

تمتعيينالمنبه

تنزيلالبيانات

تتممزامنةالبيانات

تمتوصيلسماعاتالرأس

مشكلةفيتسجيلالدخولأوالمزامنة

تمالتقاطلقطةشاشة
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لوحة اﻹشعارات
سيُظهرالجهازإشعارً اعندماتتلقىرسائلجديدةأومكالمةفائتةأوحدثقادموغيرذلك.افتحلوحةاإلشعاراتلعرضاإلشعارات.

فتح لوحة اﻹشعارات
 .1عندماتظهرأيقونةإشعارجديدةفيشريطاإلشعارات،اضغطعلىشريطاإلشعاراتثماسحبهألسفللفتحلوحةاإلشعارات.
 .2اضغطعلىأحداإلشعاراتلفتحه.
 .3وإذاكنتترغبفيإغالقإشعار(دونعرضه)،فماعليكسوىالضغطعليهباستمراروسحبهإلىيسار/يمينالشاشة.

إغالق لوحة اﻹشعارات
 .1إلغالقلوحةاإلشعارات،مررمنأسفلاللوحةإلىاألعلى.

أيقونات االختصارات
إضافة عنصر جديد في الشاشة الرئيسية
إلظهارجميعالتطبيقات.
 .1منالشاشةالرئيسية،اضغطعلى
 .2اسحبأيقونةأحدالتطبيقاتإلىشاشةرئيسيةمحددة.

نقل عنصر في الشاشة الرئيسية
 .1اضغطباستمرارعلىأيقونةتطبيقفيالشاشةالرئيسيةإلىأنيتمتكبيراأليقونة.
 .2بدونرفعإصبعك،اسحباأليقونةإلىالموضعالذيتريدهعلىالشاشة،ثمحرره.
مالحظة:
يجبأنتكونهناكمساحةكافيةلأليقونةتالئمهافيلوحةالشاشةالرئيسيةالحالية.

إزالة عنصر من الشاشة الرئيسية
 .1اضغطباستمرارعلىأيقونةتطبيقفيالشاشةالرئيسيةإلىأنيتمتكبيراأليقونة.
 .2بدونرفعإصبعك،اسحبالعنصرالذيتريدإزالتهثمحررإصبعك.
 .3باإلضافةإلىذلك،يمكنإزالةتثبيتالتطبيقاتعنطريقاتباعالخطوات1و،2ثمسحبالتطبيقإلىأيقونة"إزالةالتثبيت"فيالجزء
العلويمنالشاشة.

عناصر واجهة المستخدم
يتيحلكعنصرواجهةالمستخدممعاينةالتطبيقاتأواستخدامها.ويُمكنوضععناصرواجهةالمستخدمعلىالشاشةالرئيسيةكأيقوناتأونوافذ
معاينة.يتمتثبيتالعديدمنعناصرواجهةالمستخدمافتراضيًاعلىالجهازوبإمكانكتنزيلالمزيدمنعناصرواجهةالمستخدممنخالل
.Google Play

إضافة عنصر واجهة مستخدم
 .1اضغطباستمرارعلىالشاشةالرئيسية.
 .2اضغطعلىعناصرواجهةالمستخدمإلظهارعناصرواجهةالمستخدمالمتوفرة.
 .3اسحبعنصرواجهةالمستخدمالذيتريدهإلىالشاشةالرئيسية.

إزالة عنصر واجهة مستخدم
 .1اضغطباستمرارعلىأيقونةعنصرواجهةالمستخدمفيالشاشةالرئيسيةإلىأنيتمتكبيراأليقونة.
 .2بدونرفعإصبعك،اسحبالعنصرالذيتريدإزالته،ثمحررإصبعك.
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المجلدات
إنشاء مجلد
اسحبأيقونةالتطبيقأواالختصارثمحررهأعلىالتطبيقاتاألخرى.

إعادة تسمية مجلد
 .1اضغطعلىمجلدلفتحه.
 .2أدخلاسمًاللمجلدالجديدفيشريطالعنوان.
 .3بعدذلكاضغطعلىزر"الرجوع".

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

اضغطباستمرارعلىالشاشةالرئيسية.
اضغطعلى"خلفياتالشاشة".
قمبالتمريرخاللالخياراتالمتاحة.
اضغطعلىالصورةالمفضّلةلديك،ثماضغطعلى"تعيينخلفيةالشاشة".
يمكنكاآلناختيارماإذاكنتتريدتعيينهاكخلفيةلشاشةالقفلأوخلفيةللشاشةالرئيسيةأولكليهما.

نقل الوسائط من الجهاز وإليه
تمتعبإمكانيةنقلملفاتالموسيقىوالصورالمفضّلةلديكبينالجهازوالكمبيوترالشخصيمنخاللوضع"بروتوكولنقلوسائطالجهاز".
 .1أوالً،قمبتوصيلالجهازبالكمبيوترباستخدامكابل .USB
 .2بعدذلكافتحلوحةاإلشعاراتواضغطعلىخياراتاتصال .USBاضغطعلىنقلالملفاتلتنشيطوضع .MTP
 .3يُفترضأنيظهرجهازككجهازقابللﻺزالةيعرضالتخزينالداخليللهاتف.وفيحالإدراجبطاقةذاكرة،ستكونبطاقة microSD
مرئيةأيضًا.انسخالملفاتالتيتريدهاعلىالجهاز.
مالحظة:
وإذاكنتتستخدمجهازكمبيوتريعملبنظام ،MACفيجبتنزيلبرامجالتشغيلمنالرابطالتالي:
http://www.android.com/filetransfer/

استخدام وضع الطيران
قدتتطلبمنكبعضالمواقعإيقافاتصاالتالبيانات.وبدالًمنإيقافتشغيلالجهاز،يُمكنكتعيينهعلىوضعالطيران.
 .1اضغطباستمرارعلىمفتاحالتشغيل.
 .2اضغطعلىوضعالطيران.
 .3أوباستخدامقائمة"اإلعدادات"،يُمكنكتحديدقائمة"المزيد"وتمريرأداةتبديلوضعالطيرانناحيةاليمين

.

مالحظة:
يُمكنكأيضًاالوصولإلىوضعالطيرانمنالشاشةالرئيسيةمنخاللسحبلوحةاإلشعاراتألسفل.
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الجهاز
هناكعدةطرقإلجراءمكالمةهاتفية.
 .1إمابطلبالرقمفيلوحةاألرقام
 .2أومنخاللتحديدرقممنقائمةجهاتاالتصاالتأوصفحةويبأومنمستنديحتويعلىرقمهاتف.
مالحظة:
خاللإجراءمكالمةهاتفية،يُمكنالردعلىالمكالماتالواردةأوإرسالهاإلىالبريدالصوتي.يُمكنكأيضًاإعدادمكالماتجماعيةمع
العديدمنالمشاركين.

إجراء مكالمة هاتفية
إجراء مكالمة هاتفية من خالل لوحة األرﻗام
.بعدذلك،اضغطعلى
 .1منالشاشةالرئيسية،اضغطعلى
 .2اطلبرقمهاتفمنخاللالضغطعلىالمفاتيحالرقمية.

لعرضلوحةاألرقام.

تلميح:يدعمالجهازوظيفة .SmartDialوأثناءكتابةرقمفيلوحةاألرقام،تقومخاصية SmartDialبالبحثفيقائمةجهاتاالتصال
وإدراجاالقتراحاتحولجهةاالتصالالتيتتوافقمعالرقم.ويُمكنكإغالقلوحةاألرقاملعرضالمزيدمنالتطابقاتالمحتملة.
 .3بعدأنتقومبإدخالالرقمأوتحديدجهةاالتصال،اضغطعلى

.

إجراء مكالمة هاتفية من جهات االتصال
>جهاتاالتصال
 .1منالشاشةالرئيسية،اضغطعلى
لعرضقائمةجهاتاالتصال.
التبويب
 .2حددجهةاتصالفيالقائمة.
 .3اضغطعلىرقمالهاتفلالتصالبجهةاالتصال.

لعرضقائمةجهاتاالتصال.منلوحةاألرقام،اضغطعلىعالمة

إجراء مكالمة هاتفية من سجل المكالمات
>عالمةالتبويب .يعرض"سجلالمكالمات"آخرالمكالماتالصادرةوالواردة.
>الهاتف
 .1اضغطعلى
إلجراءمكالمة.
 .2حددجهةاتصالمنالقائمةواضغطعلى

عناصر واجهة المستخدم
يتيحلكعنصرواجهةالمستخدممعاينةالتطبيقاتأواستخدامها.ويُمكنوضععناصرواجهةالمستخدمعلىالشاشةالرئيسيةكأيقوناتأونوافذ
معاينة.يتمتثبيتالعديدمنعناصرواجهةالمستخدمافتراضيًاعلىالجهازوبإمكانكتنزيلالمزيدمنعناصرواجهةالمستخدممنخالل
.Google Play

إضافة عنصر واجهة مستخدم
 .1اضغطباستمرارعلىالشاشةالرئيسية.
 .2اضغطعلىعناصرواجهةالمستخدمإلظهارعناصرواجهةالمستخدمالمتوفرة.
 .3اسحبعنصرواجهةالمستخدمالذيتريدهإلىالشاشةالرئيسية.

الرد على مكالمة ورفضها
عندماتتلقىمكالمةهاتفية،س ُتظهرشاشةالمكالماتالواردةهويةالمتصل.
واسحبهإلىاليمين
 .1للردعلىمكالمة،اضغطعلى
واسحبهإلىاليسار
 .2لرفضالمكالمة،اضغطعلى
 .3لرفضالمكالمة،والقيامبدالًمنذلكبإرسالرسالةمباشرةإلىالمتصل،اضغطعلى
المتاحةلرسائلالقالبأواضغطعلى"الكتابةبنفسك"إلنشاءرسالةشخصية.
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واسحبهألعلى

.بعدذلكحددأحدالخيارات

مالحظة:
عندماتضغطعلى

،سوفتختفيمنالشاشة.

إنهاء مكالمة هاتفية
أثناءمكالمةهاتفية،اضغطعلى

إلنهاءالمكالمة.

العمليات األخرى أﺛناء إجراء مكالمة هاتفية
إجراء مكالمة جماعية
فيميزةالمكالمةالجماعية،يمكنكإعدادمكالمةمعالعديدمنالمشاركين.
مالحظة:
اتصلبمشغلالشبكةلمعرفةماإذاكاناشتراكالجهازيدعمالمكالماتالجماعيةوعددالمشاركينالذينيمكنإضافتهم.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

لبدءمكالمةجماعية،اطلبرقمأولالمشاركينواضغطعلى إلجراءالمكالمة.
أثناءالمكاملةمعالمشاركاألول،اضغطعلى >إضافةمكالمةوأدخلرقمهاتفالمشتركالتالي.
،أوحددجهةاتصالمن"سجلالمكالمات"أو"جهاتاالتصال".سيتمتعليقالمكالمةاألولىتلقائيًا.
اضغطعلى
وبمجردتوصيلالمكالمةاإلضافية،اضغطعلى >.دمجالمكالمات.
وكررالخطواتمن2إلى.4
إلضافةالمزيدمناألشخاص،اضغطعلى
.
إلنهاءالمكالمةالجماعيةوقطعاالتصالبالجميع،اضغطعلى

مالحظة:
التنساالتصالبمشغلالشبكةلديكلمعرفةماإذاكاناشتراككيدعمالمكالماتالجماعيةوعددالمشاركينالذين
يُمكنكإضافتهم.

التبديل بين المكالمات الهاتفية
إذاتلقيتمكالمةواردةأثناءمكالمةهاتفيةحالية،فمنالممكنالتبديلبينالمكالمتين.
 .1وأثناءإجراءكلتاالمكالمتين،اضغطعلىاسمجهةاالتصالأورقمالهاتففيأسفلالجانباأليسرمنالشاشة.
 .2سيتمتعليقالمكالمةالحاليةوسيتمتوصيلكبالمكالمةاألخرى.

جهات االتصال
يتيحلكتطبيق"جهاتاالتصال"حفظمعلوماتحولجهاتاالتصاللديكوإدارةهذهالمعلومات.

فتح تطبيق جهات االتصال
عندماتقومبإعدادالجهاز،سيُظهرتطبيق"جهاتاالتصال"رسالةتوضّحكيفيةبدءإضافةجهاتاتصال.
لفتحالتطبيق،قمبأحداإلجراءاتالتالية:
اضغطعلى
اضغطعلى

.بعدذلك،اضغطعلى"الكل".
ثم"جهاتاالتصال"
فيالشاشةالرئيسية.بعدذلكاضغطعلىعالمةالتبويب

لعرضقائمةجهاتاالتصاللديك.

مالحظة:
سيتمعرضجهاتاالتصالحسبالترتيباألبجديفيقائمةقابلةللتمرير.

نسخ جهات االتصال
يمكنكنسخجهاتاالتصالالمحفوظةفيحساب Googleأومنبطاقة ،SIMأوالتخزينالداخليةأوبطاقةالذاكرة.
 .1فيقائمةجهاتاالتصال،اضغطعلى >استيراد/تصدير.
 .2قمبأحداإلجراءاتالتالية:
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1 .1الستيراد 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".
2 .2الستيراد 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".
3 .3الستيراد 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:
1 .1الستيراد/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".
2 .2لتصدير 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
3 .3قم بإجراء التغييرات في معلومات جهة االتصال ،ثم اضغط على  .إللغاء التغييرات التي قمت بإجرائها ،اضغط على الزر "الرجوع".

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.
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 .2يُمكنكالقيامبأحدشيئين:
اضغطعلىرقمالهاتفإلجراءمكالمة.
أو،اضغطعلى
إلرسالرسالة.

حذف جهة اتصال
 .1فيقائمةجهاتاالتصال،اضغطعلىجهةاالتصالالتيتريدحذفها.
 .2اضغطعلى >حذف.
 .3اضغطعلى"حذف"مرةأخرىللتأكيد.

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة
عرض لوحة المفاتيح
تعملبعضالتطبيقاتعلىفتحلوحةالمفاتيحتلقائيًا.وفيالتطبيقاتاألخرى،اضغطعلىحقلنصيلفتحلوحةالمفاتيح.اضغطعلى
زر"الرجوع"إلخفاءلوحةالمفاتيح.

استخدام لوحة المفاتيح األفقية
إذاكنتتجدصعوبةفياستخداملوحةالمفاتيحفياالتجاهالعمودي،فقمببساطةبحملالجهازمنالجانب.ستعرضالشاشةاآلن
ً
لوحةالمفاتيحفياتجاهأفقي،لتوفرلكتخطيطاأوسعللوحةالمفاتيح.

تخصيص إعدادات لوحة المفاتيح
>اللغةواإلدخال

>اإلعدادات
 .1اضغطعلى
 .2يُمكنكالقيامبأحدشيئين:
اضغطعلىلوحةالمفاتيحاالفتراضيةلتكوينإعداداتلوحةالمفاتيح.
أواضغطعلىلوحةالمفاتيحالفعليةإلبقاءلوحةالمفاتيحاالفتراضيةعلىالشاشة.سيُظهرهذاالوضعأيضًااختصاراتلوحةالمفاتيحالمتوفرة.

التسجيل
سجلهاتف  Catالخاصبكليصبحجزءًامنمجتمعهواتف  Catوللحصولعلىآخراألخباروالتحديثاتوالعروض.
اضغطعلىتطبيق"التسجيل"وا ّتبعالتعليماتالتيتظهرعلىالشاشة

®WI-FI
يلزمالوصولإلىنقاطالوصولالالسلكية(نقاطاالتصال)الستخدامشبكة  Wi-Fiعلىجهازك.

تشغيل شبكة  WI-FIواالتصال بشبكة السلكية
.
>اإلعدادات
 .1اضغطعلى
.اخترشبكة Wi-Fiلالتصالبها.
 .2ضمنالشبكاتالالسلكية،اضغطعلى  Wi-Fiومرررمزالتبديلناحيةاليمين
 .3إذاقمتبتحديدشبكةمفتوحة،فسيتمتوصيلالجهازتلقائيًا.لكنإذاكنتتحاولاالتصالبشبكةمؤمّنةألولمرة،فيجبعليكإدخال
كلمةالمرورثمالضغطعلى"اتصال".
مالحظة:
لنيتعينعليكإعادةإدخالكلمةالمرورلشبكةمؤمّنةإذاقمتباالتصالبهاقبلذلك،مالميتمإعادةتعيينالجهازعلىإعداداته
االفتراضيةأومالميتمتغييركلمةمرورشبكة .Wi-Fi
ستقللالحواجزالتيتعترضشبكة  Wi-Fiمنقوةالشبكة.
تلميح:فيشاشةإعدادات ،Wi-Fiاضغطعلى"إضافةشبكة"إلضافةشبكة  Wi-Fiجديدة.
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 SMSوMMS
فتح المراسلة
لفتحالتطبيق،قمبأحداإلجراءاتالتالية:
اضغطعلى
اضغطعلى

فيالشاشةالرئيسية.
>المراسلة

إنشاء رسالة نصية وإرسالها
يمكنكإنشاءرسالةنصيةجديدة،أوفتحمؤشرترابطرسالةمحددة.
إلنشاءرسالةنصيةأورسالةوسائطمتعددةجديدة.
 .1اضغطعلى
 .2أدخلرقمهاتفأواسمجهةاتصالفيحقل"كتابةاسمأورقم".أثناءالكتابة،ستحاولميزة SmartDialمطابقةماتكتبهمعجهات
االتصالالموجودةفيالجهاز.وعليكإماالنقرفوقمستلممقترحأومتابعةالكتابة.وإذاكنتترغبفيفتحمؤشرترابطرسائل
موجودة،فماعليكسوىالضغطعليها.
 .3اضغطعلىمربعالنصإلنشاءالرسالة.إذاقمتبالضغطعلىزر"الرجوع"بينمايتمإنشاءرسالة،فسيتمحفظهاكمسودةفيقائمة
الرسائل.اضغطعلىالرسالةالستئنافالكتابة.
 .4وعندماتكونرسالتكجاهزةلﻺرسال،فاضغطعلى .
مالحظة:
وأثناءعرضرسائلإضافيةأوإرسالها،يتمإنشاءمؤشرترابطرسالة.

إنشاء رسالة وسائط متعددة وإرسالها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.
فيشاشةالمراسلة،اضغطعلى
أدخلرقمهاتفأواسمجهةاتصالفيحقل"اكتباسمأورقم"أواضغطعلى
اضغطعلىمربعالنصإلنشاءالرسالة.
اضغطعلى >"إضافةموضوع"إلضافةموضوعللرسالة.
بمجردإدخالالموضوع،سيصبحالجهازفيوضعرسالةالوسائطالمتعددة.
اضغطعلى وحددنوعملفالوسائطالذيتريدإرفاقهبالرسالة.
وبمجرداالنتهاء،اضغطعلى .

إلضافةرقمهاتفمنقائمة"جهاتاالتصال".

فتح رسالة والرد عليها
 .1فيقائمةالرسائل،اضغطعلىرسالةنصيةأومؤشرترابطرسالةوسائطمتعددةلفتحها.
 .2اضغطعلىمربعالنصإلنشاءرسالة.
 .3وعنداالنتهاء،اضغطعلى .

تخصيص إعدادات الرسالة
فيقائمةالرسائل،اضغطعلى >"اإلعدادات"لتخصيصإعداداتالرسالة.االختيارمنبين:
تمكينرسائل:SMSحددتطبيقرسائل  SMSاالفتراضي.
رسالةنصية(:)SMSقمبتكوينإعداداتالرسالةالنصية.
طلبتقريراستالم:حددخانةاالختيارلطلبتقديمتقريراستالملكلرسالةترسلها.
إدارةرسائلبطاقة :SIMالرسائلالمخزنةعلىبطاقة .SIM
تحريرالنصالسريع:تحريرقالبالرسالة.
مركزخدمةرسائل :SMSحددرقمهاتفمركزخدمةرسائل.SMS
موقعتخزينرسائل :SMSحددمكانتخزينالرسائلالنصية.

رسالة الوسائط المتعددة ( :(MMSﻗم بتكوين إعدادات رسالة الوسائط المتعددة.
المراسالتالجماعية:حددخانةاالختيارالستخدامرسائلالوسائطالمتعددةإلرسالرسالةواحدةعندمايكونهناك
عدةمستلمين.
طلبتقريراستالم:حددخانةاالختيارلطلبتقديمتقريراستالمللرسالةالتيترسلها.
طلبتقاريرالقراءة:حددخانةاالختيارلطلبتقديمتقريرقراءةلكلرسالةترسلها.
إرسالتقاريرالقراءة:حددخانةاالختيارإلرسالتقريرقراءةإذاكانهذاهوطلبمرسل .MMS
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االستردادالتلقائي:حددخانةاالختيارالستردادالرسائلتلقائيًا.
االستردادالتلقائيأثناءالتجوال:حددخانةاالختيارالستردادالرسائلتلقائيًاأثناءالتجوال.
حدالحجم:قمبتعيينالحداألقصىلرسائل  MMSلكلمحادثة.

اﻹشعارات :ﻗم بتكوين إعدادات اﻹشعارات.
إشعاراتالرسائل:حددخانةاالختيارلعرضإشعاررسالةجديدةفيشريطالحالة.
كتم:قمبحظررسائل SMSأو  MMSمؤق ًتا.
الصوت:قمبتعييننغمةرنينللرسائلالجديدة.
االهتزاز:حددخانةاالختيارلتمكيناهتزازالجهازعندتلقيرسائلجديدة.
اإلشعاراتالمنبثقة:حددخانةاالختيارلعرضنافذةمنبثقةلﻺشعاراتالفورية.

عام :تكوين إعدادات الرسائل العامة
حجمالخطفيالرسالة:حددحجمخطالرسالة.
حذفالرسائلالقديمة:حددخانةاالختيارلحذفالرسائلالقديمةالخاصةبكعندالوصولإلىالحدود.
حدالرسائلالنصية:قمبتعيينالحداألقصىللرسائلالنصيةلكلمحادثة.
حدرسائلالوسائطالمتعددة:قمبتعيينالحداألقصىلرسائل  MMSلكلمحادثة.
بثالخلية:قمبتعيينالحداألقصىلرسائل MMSلكلمحادثة.
تمكينإشعار WAPالفوري:حددخانةاالختيارلتتمكنمناستالمرسائلالخدمة.

®BLUETOOTH
يحتويهاتف  Cat S41علىتقنية .Bluetoothحيثيُمكنهإنشاءاتصالالسلكيمعأجهزة Bluetoothاألخرى،حتىتتمكنمن
مشاركةالملفاتمعأصدقائك،والتحدثمنخاللسماعةرأس Bluetoothدونالحاجةإلىاستخداماليدين،أوحتىنقلالصورمن
الجهازإلىكمبيوترشخصي.
إذاكنتتستخدمتقنية ،Bluetoothفتذكرأنتبقىضمنحدود10أمتارمنجهاز Bluetoothالذيتريداالتصالبه.وتجنبالعوائق
كالجدرانأوالمعداتاإللكترونيةاألخرىفقدتتعارضمعاتصال .Bluetooth

تشغيل BLUETOOTH
.
>اإلعدادات
 .1اضغطعلى
 .2ضمنالشبكاتالالسلكية،اضغطعلى  Bluetoothومرررمزالتبديلناحيةاليمين

.

عندتشغيل ،Bluetoothستظهرأيقونة  Bluetoothفيشريطاإلشعارات.

إﻗران جهاز  BLUETOOTHوتوصيله
االستخداماتالشائعةلتقنية  Bluetoothهيعلىالنحوالتالي:
استخدامجهاز  Bluetoothدوناستخداماليدين.
استخدامسماعةرأس  Bluetoothاستيريوأوأحادية.
التحكمفيالملفاتالتييتمتشغيلهامنخاللسماعةرأس  Bluetoothعنبُعد.
قبلاستخدام ،Bluetoothتحتاجإلىإقرانالجهازمعجهاز  Bluetoothآخرعلىالنحوالتالي:
 .1تأكدمنتمكينوظيفة  Bluetoothعلىالجهاز.
 .2سيقومهاتف  Cat S41بعدذلكبالبحثعنأجهزة  Bluetoothالموجودةداخلالنطاق.أواضغطعلى >تحديث.
 .3اضغطعلىالجهازالذيتريدإقرانهمعه.
 .4ا ّتبعالتعليماتالتيتظهرعلىالشاشةإلكمالاالتصال.
مالحظة:
بمجردإنشاءاتصال،لنتعدبحاجةإلىإدخالكلمةمرورعنداالتصالبجهاز  Bluetoothالح ًقا.
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إرسال الملفات عبر BLUETOOTH
باستخدامتقنية ،Bluetoothيُمكنكمشاركةالصورأومقاطعالفيديوأوملفاتالموسيقىمعالعائلةواألصدقاء.إلرسالالملفاتعبر:Bluetooth
 .1اضغطعلىالملفالذيتريدإرساله.
 .2اضغطعلى > ،Bluetoothثمحددأحداألجهزةالمقترنة.

ﻗطع االتصال بجهاز  BLUETOOTHأو إلغاء االﻗتران
.
>اإلعدادات
 .1اضغطعلى
 .2فيالشبكاتالالسلكية،اضغطعلى .Bluetooth
ثماضغطعلى"نسيان"لتأكيدقطعاالتصال.
 .3فيخيارالجهازالمتصل،اضغطعلى

التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو
يمكنكاستخدامهاتف  CAT S41اللتقاطالصورومقاطعالفيديوومشاركتها.

فتح الكاميرا

لفتحالتطبيق،قمبأحداإلجراءاتالتالية:
اضغطعلى
اضغطعلى

فيالشاشةالرئيسية.
>الكاميرا .

اضغطعلىزر"الرجوع"أو"الصفحةالرئيسية"إلغالقالكاميرا.

التقاط صورة
.
>الكاميرا
 .1اضغطعلى
يتمفتحهاافتراضيًافيوضعالكاميرا.وإذالميتمفتحها،فمررالشاشةناحيةاليمينإلىأنتظهرأيقونةمصراعالكاميرا
الشاشة.
وإذاأردتتضميننفسكفيالصورة،فاضغطعلى  Aفيأعلىالجانباأليسروحددميزة (PIPصورةداخلصورة)لتنشيطوظيفة
الكاميراتينمعًافيوقتواحد.
أسفل

مالحظة:
اضغطعلى

للتبديلبينالكاميرااألماميةبدقة8ميجابيكسلوالكاميراالخلفيةبدقة13ميجابيكسل.

 .2اضبطصورتكضمنشاشةالتقاطالصورةقبلالتقاطها.
اضغطعلىالشاشةللتركيزعلىمنطقةمعينة.
اضغطلتكبير/تصغيرالهدف.
لتغييرإعداداتالكاميرا؛مثلتحديدوضعمشهد،أوتعيينمؤقتذاتي،أوضبطتوازناللوناألبيض،وضبطصور
اضغطعلى
،أوضبطمانعالوميضأوضبطخصائصالصورة
،ISOأوضبطمانعالوميضأوضبطخصائصالصورة
اضغطعلى لتطبيقتأثيرعاملتصفية.
اللتقاطصورة.
 .3اضغطعلى
مالحظة:
فيتطبيقالكاميرا،يُمكنكأيضاالتقاطالصوربالضغطعلىمفتاحي"رفعمستوىالصوت"و"خفضمستوىالصوت".


عرض الصور

لعرضصورك،قمبأحداإلجراءاتالتالية:
إذاكنتداخلتطبيق"الكاميرا"،فاضغطعلىالصورةالمصغرةألحدثصورةتمالتقاطهابجانب

.

مالحظة:
للرجوعإلىطريقةعرضالكاميرا،اضغطعلىزرالرجوعأومررإلىاليمينإلىأنتظهرشاشةااللتقاطمرةأخرى.
اضغطعلى
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>الصور

لعرضجميعالصورومقاطعالفيديو.

تحرير الصور ومشاركتها

أثناءاستعراضصورك،تتوفرلكالخياراتالتالية:
وقمبتحريرصوركمنخاللمجموعةواسعةمنالخياراتالمتوفرة.
التحرير:اضغطعلى
المشاركة:اضغطعلى لمشاركةصوركعبرالعديدمنالتطبيقاتالمتوفرةعلىالجهاز.
الحذف:اضغطعلى لحذفالصورالتيالتريدها.
لعرضمعلوماتالصورة.
عرضالمعلومات:اضغطعلى

تسجيل مقطع فيديو
>الكاميرا .
 .1اضغطعلى
 .2مررالشاشةناحيةاليمينإلىانتظهرأيقونةمصراعالفيديو
مالحظة:
اضغطعلى
اضغطعلى

أسفلالشاشة.

للتبديلبينالكاميرااألماميةبدقة8ميجابيكسلوالكاميراالخلفيةبدقة13ميجابيكسل.
لعملتأثيرخلفية.

لبدءالتسجيل.
 .3اضغطعلى
 .4فيأثناءالتسجيل،يُمكنكالقيامبأحداإلجراءاتالتالية:
اضغطلتكبير/تصغيرالهدف.
ً
إليقافالتسجيلمؤقتا.لالستئناف،اضغطعلى
اضغطعلى
اضغطعلى اللتقاطصورة
إليقافالتسجيل.
اضغطعلى

.

عرض مقاطع الفيديو
لعرضفيديوبعدالتسجيل،اضغطعلىالصورةالمصغرةألحدثفيديومسجلبجانب.اضغطعلى
>الصور لعرضجميعالصورومقاطعالفيديو.
اضغطعلى

لتشغيلالفيديو.

التقاط صورة بانورامية
.1
.2
.3
.4
.5

>الكاميرا .
اضغطعلى
انتقلإلىقائمة"األوضاع"منخاللالضغطعلىاأليقونةالبرتقاليةالموجودةأعلىالجانباأليسرمنالشاشةوحدد"صورةبانورامية".
لبدءالتقاطالصورة.
اضغطعلى
اختراالتجاهالذيتريدالتقاطه.بعدذلكحرّ كالجهازببطءناحيةاالتجاهالمطلوب.
.
وعندمايصلمؤشرااللتقاطإلىنقطةالنهاية،سينتهيااللتقاط.إليقافأخذاللقطةيدويًا،اضغطعلى
تلميح:إللغاءااللتقاط،كلماعليكالضغطعلى .

استخدام الصور
يقومتطبيق"الصور"تلقائيًابالبحثعنالصورومقاطعالفيديوالمحفوظةعلىالجهازأوبطاقةالذاكرة.حدداأللبوم/المجلدوقمبالتشغيل
كعرضشرائح،أوحددالعناصرالتيتريدمشاركتهامعالتطبيقاتاألخرى.

فتح الصور
>الصور لفتحالتطبيق.يقومتطبيق"صور "Googleبتصنيفالصورومقاطعالفيديوحسبموقعالتخزينويقوم
اضغطعلى
بتصنيفهذهالملفاتوالمجلدات.اضغطعلىمجلدلعرضالصورأومقاطعالفيديوالموجودةبه.

عرض صورة
 .1فيتطبيق"الصور"،اضغطعلىمجلدلعرضالصورالموجودةبه.
 .2اضغطعلىالصورةلعرضهافيوضعملءالشاشة.عندماتقومبعرضصورةفيوضعملءالشاشة،مررالصورةإلىاليمين
أواليسارسريعًالعرضالصورةالسابقةأوالتالية.
 .3لتكبيرالصورة،باعدبينإصبعينفيموقعالشاشةالذيتريدالتكبيرفيه.فيوضعالتكبير،مررإصبعكألعلىأوأسفلولليمين
أواليسار.
تلميح:يدعمعارضالصوروظيفةالتدويرالتلقائي.عندماتقومبتدويرالجهاز،سيتمضبطالصورةذاتيًامعالتدوير.
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اﻗتصاص صورة في الصور
.
<
 .1عندعرضالصورةالتيتريداقتصاصها،اضغطعلى
 .2بعدذلكقمباالقتصاصواستخدمأداةاالقتصاصلتحديدجزءالصورةالتيتريداقتصاصه.
اسحبمنداخلأداةاالقتصاصلنقله.
اسحبحافةأوزاويةمنأداةاالقتصاصلتغييرحجمالصورة.
 .3اضغطعلى"تم">حفظلحفظالصورةالتيتماقتصاصها.
لتجاهلالتغييرات،اضغطعلى >تجاهل.

االستمتاع بالموسيقى
يُمكننقلملفاتالموسيقىمنجهازكمبيوترإلىهاتف  Cat S41بحيثيتسنىلكاالستماعإلىالموسيقىأينماكنت.

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

وصّلالهاتفبجهازكمبيوترباستخدامكابل .USB
فيجهازالكمبيوتر،تنقلإلىمحركأقراص  USBلفتحه.
قمبإنشاءمجلدفيالدليلالجذرللجهاز(علىسبيلالمثال" Music ،الموسيقى").
انسخملفاتالموسيقىمنجهازالكمبيوترإلىالمجلدالجديد.
إلزالةالهاتفمنالكمبيوتربأمان،انتظرلحينانتهاءنسخالموسيقى،ثمأخرجمحركاألقراصعلىالنحوالمطلوبمنقبلنظامتشغيل
جهازالكمبيوتر.

االستماع إلى راديو FM
يمكنكاالستماعإلىمحطاتراديو  FMفمنخاللتطبيقراديو .FM

الضبط الذاتي لراديو FM
أوالً،قمبتوصيلسماعاتالرأسبمقبسالصوتقبلفتحالتطبيق.بعدذلك،اضغطعلى
اخترمنبينالخياراتالتالية:

>راديو FM

.

لبدءاالستماعإلىإحدىمحطاتراديو ،FMاضغطعلى
لتحديدمحطةراديو،اضغطعلى أو .
لضبطتردديدويًا،اضغطعلى أو .
إلضافةمحطةالراديوالحاليةإلىقائمةالمفضّلةلديك،اضغطعلى 
لكتمصوتراديو ،FMاضغطعلى .بعدذلكاضغطعلى لالستئناف.
لتشغيلالسماعة،اضغطعلى >السماعة.
للبحثعنالقنواتالمتاحة،اضغطعلى > >تحديث
إليقافتشغيلالراديو،افصلسماعةالرأس.

تسجيل راديو FM
لتسجيلالراديو،قمبمايلي:
لبدءالتسجيل،اضغطعلى >"بدءالتسجيل"
إليقافالتسجيل،اضغطعلى"إيقافالتسجيل".بعدذلكأدخلاسمملفواضغطعلى"حفظ"لحفظالملفالذيتمتسجيله.

مزامنة المعلومات
توفربعضالتطبيقات(مثل )Gmailالموجودةعلىهاتف Cat S41إمكانيةالوصولإلىالمعلوماتذاتهاالتييُمكنكإضافتها
وعرضهاوتحريرهاعلىجهازكمبيوتر.فإذاقمتبإضافةمعلوماتأوتغييرهاأوحذفهافيأيمنهذهالتطبيقاتعلىالكمبيوتر
الشخصي،فستظهرالمعلوماتالمحدّثةأيضًاعلىالهاتف.
وهذامنشأنهيتيحإمكانيةمزامنةالبياناتعبراألثير؛وفيالوقتذاتهلنيحدثأيتداخلمعالهاتف.فيأثناءمزامنةالهاتف،
ستظهرأيقونةمزامنةالبياناتفيشريطاإلشعارات.
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إدارة الحسابات
يُمكنمزامنةجهاتاالتصالوالبريداإللكترونيوغيرهامنالمعلوماتالموجودةعلىهاتفكمعالعديدمنحسابات  Googleأو
غيرهامنالحسابات،علىحسبالتطبيقاتالتيقمتبتثبيتها.
علىسبيلالمثال،يُمكنأنتضمنإضافةحساب  Googleشخصيأنيكونالبريداإللكترونيالشخصيوجهاتاالتصالوإدخاالت
التقويمفيمتناوليدكدائمًا.ويُمكنكأي ً
ضاإضافةحسابعملبحيثتصبحرسائلالبريداإللكترونيوجهاتاالتصالوإدخاالت
التقويمالخاصةبالعملمنفصلةعنالحساباتالشخصية.

إضافة حساب
.
>اإلعدادات
 .1اضغطعلى
 .2اضغطعلى"الحسابات">"إضافةحساب".ستعرضالشاشةإعداداتالمزامنةوقائمةبالحساباتالحاليةلديك.
مالحظة:
فيبعضالحاالت،قدتحتاجإلىالحصولعلىتفاصيلالحسابمنخاللقسمالدعمالخاصبمسؤولالشبكةلديك.علىسبيلالمثال،
قدتحتاجإلىمعرفةمجالالحسابأوعنوانالخادم.
 .3اضغطعلىنوعالحسابإلضافةحسابك.
 .4ا ّتبعاإلرشاداتالتيتظهرعلىالشاشةإلدخالمعلوماتحولحسابك.تتطلبمعظمالحساباتإدخالاسممستخدموكلمةمرور،
لكنالتفاصيلتعتمدعلىنوعالحسابوتكوينالخدمةالمرتبطةبه.
 .5عنداالنتهاء،ستتمإضافةحسابكإلىالقائمةالموجودةفيشاشة"إعداداتالحساب".

إزالة حساب
يمكنإزالةحسابوإزالةكافةالمعلوماتالمرتبطةبهمنالجهاز،بمافيذلكالبريداإللكتروني،وجهاتاالتصال،واإلعدادات،
وغيرها.إالأنبعضالحساباتاليُمكنإزالتها،مثلالحساباألولالذيسجلتالدخولإليهمنالجهاز.إذاحاولتإزالةحسابات
معينة،فكنعلىعلمأنهسيتمحذفجميعالمعلوماتالشخصيةالمرتبطةبها.
 .1فيشاشة"إعداداتالحسابات"،اضغطعلىنوعالحساب.
 .2اضغطعلىالحسابالذيتريدحذفه.
 .3اضغطعلى >"إزالةالحساب".
 .4اضغطعلى"إزالةالحساب"للتأكيد.

تخصيص مزامنة الحساب
يُمكنتكوينخياراتاستخدامومزامنةالخلفيةلجميعالتطبيقاتعلىهاتفك.ويُمكنكأي ً
ضاتكويننوعالبياناتالتيتتممزامنتهالكل
حساب.يُمكنلبعضالتطبيقات،مثلتطبيق"جهاتاالتصال"و،Gmailمزامنةالبياناتمنالعديدمنالتطبيقات.
تكونالمزامنةثنائيةاالتجاهلبعضالحساباتوتتمالتغييراتالتييتمإجراؤهاعلىهاتفكعلىنسخةهذهالمعلوماتعلىالويب.
بعضالحساباتتدعمالمزامنةأحاديةاالتجاهفقطوتكونالمعلوماتالموجودةعلىالهاتفللقراءةفقط.

تغيير إعدادات مزامنة الحساب
 .1فيشاشة"إعداداتالحسابات"،اضغطعلىنوعالحساب.
 .2اضغطعلىحسابلتغييرإعداداتالمزامنةبه.سيتمفتحشاشةالبياناتوالمزامنة،حيثستعرضقائمةمنالمعلوماتالتييُمكن
للحسابمزامنتها.
 .3لتمكينعناصرمعينةلمزامنتها،مررمفتاحتبديلالبياناتذاتالصلةناحيةاليمين
.لتعطيلمزامنةالبياناتتلقائيًا،مررمفتاح
تبديلالبياناتذاتالصلةناحيةاليسار .

استخدام تطبيقات أخرى
استخدام التقويم
استخدم"التقويم"إلنشاءاألحداثواالجتماعاتوالمواعيدوإدارتها.علىحسبإعداداتالمزامنة،يظلالتقويمالموجودعلىالجهاز
متزام ًنامعالتقويمالموجودعلىالويب.
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فتح التقويم
اضغطعلى

>التقويم

لفتحالتطبيق.اضغطعلى

لعرضالخياراتالمختلفةلطريقةالعرضواإلعدادات.

إنشاء حدث
.1
.2

.3
.4

فيأيطريقةعرضتقويم،اضغطعلى >الحدث,لبدءإضافةحدث.
أدخلعنوانالحدثأوالموقعأوجهاتاالتصال.
إذاكانتهناكفترةزمنيةللحدث،فاضغطعلىتاريخالبدايةوالنهاية.
وإذاكانالحدثعبارةعنمناسبةخاصةكعيدميالدأومناسبةطوالاليوم،فمررمفتاحتبديل"طوالاليوم"ناحيةاليمين
قمبتعيينوقتتذكيرالحدثودعوةاألشخاصوتعيينلونوإضافةأيمالحظاتأومرفقات.
بعدإدخالجميعالمعلوماتالخاصةبالحدث،اضغطعلى"حفظ".

تعيين تذكير حدث
 .1فيأيطريقةعرضتقويم،اضغطعلىحدثلعرضالتفاصيلالخاصةبه.
لبدءتحريرالحدث.
 .2اضغطعلى
)لتعيينتذكيرللحدث.
 .3اضغطعلىقسمالتذكير
مالحظة:
اضغطعلى"بدونإشعار"لحذفتذكيرالحدث.
 .4اضغطعلى"حفظ"لحفظالتعديالت.

استخدام المنبه
يُمكنكتعيينمنبهجديدأوتعديلمنبهموجود.

فتح المنبه
اضغطعلى

>الساعة

>

الستخدامالمنبه.

إضافة منبه
إلضافةمنبه.

 .1فيشاشةقائمةالمنبه،اضغطعلى
 .2لتعيينالمنبه،قمبمايلي:
قمبتعيينالساعةوالدقائقمنخاللالتنقلعبرقرصاألرقامواضغطعلى"موافق".
لتعيينوضعالتكرار،حددخانةاالختيار"تكرار".اضغطعلىخيارأوأكثر.
لتعييننغمةرنين،اضغطعلى وحددأحدالخيارات.
إذاكنتتريدأنيهتزالجهازعندإصدارصوتالمنبه،فاضغطعلىخانةاالختيار"اهتزاز".
إلضافةتسميةمنبه،اضغطعلى"تسمية".أدخلالتسمية،ثماضغطعلى"موافق".
مالحظة:
يتمتنشيطالمنبهافتراضيًا.

اﻵلة الحاسبة
يحتويهاتف  Cat S41علىآلةحاسبةتتميزبنمطقياسيومتقدمعلىحدسواء.

فتح اﻵلة الحاسبة
لفتحالتطبيق.
اضغطعلى >اآللةالحاسبة
قمبتدويرالهاتفإلىالوضعاألفقيللوصولإلىالوضعالمتقدملﻶلةالحاسبة.
تأكدمنتمكينميزة"التدويرالتلقائي"(راجع:إعدادالشاشة).
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.

إدارة الجهاز
لتكوينالهاتف،اضغطعلى

>اإلعدادات

.

تعيين التاريخ والوﻗت

عندتشغيلالهاتفألولمرة،يتوفرخيارتحديثالتاريخوالوقتتلقائيًا،باستخدامالوقتالمتوفرمنقبلشبكةاالتصاللديك.
مالحظة:
اليُمكنكتعيينالتاريخوالوقتوالمنطقةالزمنيةيدويًاإذاكنتتستخدمالخيارالتلقائي.
لضبطإعداداتالتاريخوالوقتيدويًا،قمبمايلي:
 .1فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"التاريخوالوقت".
 .2قمبتعيينإعداد"التاريخوالوقتالتلقائي"على"إيقاف".
.
 .3مررمفتاحتبديل"المنطقةالزمنيةالتلقائية"ناحيةاليسار
 .4اضغطعلى"تعيينالتاريخ".بعدذلكاكتبالتاريخواضغطعلى"موافق"عنداكتمالالتكوين.
 .5اضغطعلى"تعيينالوقت".فيشاشةتعيينالوقت،اضغطعلىحقلالساعةأوالدقيقةوتنقلفيقرصاألرقاملتعيينالوقت.اضغط
على"موافق"عنداكتمالالتكوين.
 .6اضغطعلى"تحديدالمنطقةالزمنية"،ثمحددمنطقتكالزمنيةمنالقائمة.
 .7قمبتمكينوظيفة"استخدامتنسيق24ساعة"أوتعطيلهللتبديلبينتنسيق24ساعةوتنسيق12ساعة.

تخصيص الشاشة
ضبط درجة سطوع الشاشة
 .1فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلىالشاشة>مستوىالسطوع
 .2اسحبشريطالتمريرناحيةاليسارلجعلالشاشةأغمق،أوناحيةاليمينلجعلهاأفتح.
 .3عندرفعإصبعكمنعلىشريطالتمرير،سيتمحفظاإلعداداتتلقائيًا.

السطوع التلقائي
>اإلعدادات >
لمواءمةسطوعالشاشةتلقائيًامعالضوءالمحيطبك،استخدمالسطوعالتلقائي,منخاللالضغطعلى
.يمكنكضبطمستوىالسطوعبينمايكونالسطوعالتلقائيقيد
الشاشة>تمريرمفتاحتبديلالسطوعالتلقائيإلىاليمين
التشغيل.

التدوير التلقائي للشاشة
اضغطعلى .عندتدويرالهاتفوتعيينهعلى"تدويرمحتوياتالشاشة".سيعملهذاعلىتمكينتدويرالشاشةعندتدويرالهاتف
بينالوضعاألفقيوالعمودي.

ضبط الوﻗت المعين ﻗبل إيقاف الشاشة
إذاكانالهاتفخامالًلفترةمعينة،سيتمإيقافالشاشةلتوفيرطاقةالبطارية.ويُمكنكتعيينفترةخمولأطولأوأقصرمنخالل
القيامبمايلي:
 .1فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"الشاشة">"السكون".
 .2حددالمدةالتيتكونفيهاالشاشةمضيئةقبلأنيتمإيقافها.

استخدام وضع القفازات
يُمكنتحسينالشاشةاللمسيةالسعويةالستخدامهاأثناءارتداءالقفازات.عندمايكونوضعالقفازاتقيدالتشغيل،تكونالشاشةأكثر
حساسيةلالستجابةللمساتالتيتتمأثناءارتداءالقفازات.أوقفتشغيلهذاالوضععندعدمارتداءقفازاتلتجنبالتنشيطات
العرضية.

لتمكين "وضع القفازات":
 .1فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"الشاشة">"وضعالقفازات".
.
 .2مررمفتاحتبديل"وضعالقفازات"ناحيةاليمين
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استخدام وضع تحت الماء
يُعدهاتف  Cat S41مقاومللماء،ولهقدرةعلىالصمودفيأعماقتصلإلىمترينلمدةساعة.كمايعملأيضًاتحتالماءباستخدام
إعداد"وضعتحتالماء"الذييعملعلىقفلالشاشةلكنيتيحلكالتقاطالصورتحتالماءباستخداممفتاحيمستوىالصوت.
افتحقائمةاالختصاراتعنطريقتمريرهامنأعلىالشاشةإلىاألسفل.اضغطعلىأيقونة"تحتالماء".
يعملهذاالوضععلىبدءتشغيلتطبيقالكاميراتلقائيًا.يتمقفلالشاشةفيوضع"تحتالماء"،وللخروج،المسالشاشةومررشريط
إلغاءالقفل.

استخدام وظيف التنبيه بالنقر المزدوج
عندمايكونالهاتففيوضعالسكون،إلىجانباستخداممفتاحالتشغيل،يُمكنكالضغطعلىكلمنزرالصفحةالرئيسية
مرتينأوالضغطالمزدوجفوقالشاشةلتنبيهها.
 .1فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"الشاشة">زر"الصفحةالرئيسية"أو"التنبيهبالضغطالمزدوج".
لتمكينالوظيفة.
 .2مررمفتاحالتبديلناحيةاليمين

إعداد نغمة رنين الهاتف
تشغيل الوضع صامت
 .1اضغطباستمرارعلىمفتاحالتشغيل.
 .2اضغطعلى لتمكينالوضعصامت.يتمإسكاتجميعاألصواتماعداالوسائطوالتنبيهات.

ضبط مستوى صوت نغمة الرنين
يُمكنكضبطمستوىصوتنغمةالرنينمنالشاشةالرئيسيةأومنأيتطبيق(ماعداأثناءمكالمةأوأثناءتشغيلالموسيقىأومقاطع
الفيديو).اضغطعلىمفتاحرفع/خفضمستوىالصوتلضبطمستوىصوتنغمةالرنينعلىالمستوىالمطلوب.ويُمكنأيضًا
ضبطمستوىصوتنغمةالرنينمنخاللشاشةاإلعدادات.
 .1فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"الصوت".
 .2في"مستوىصوتالرنين"،اسحبشريطالتمريرلضبطمستوىالصوت.

تغيير نغمة الرنين
.1
.2
.3
.4

فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"الصوت".
اضغطعلى"نغمةرنينالهاتف".
حددنغمةالرنينالمطلوبة.سيتمتشغيلمعاينةلنغمةالرنينعندتحديدها.
اضغطعلى"موافق".

إعداد الجهاز على االهتزاز في المكالمات الواردة
فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"الصوت"،ومررمفتاحتبديل"االهتزازأيضًاللمكالمات"ناحيةاليمين

.

مالحظة:
يُمكنتمكينهذاأيضًاعنطريقمفتاحخفض مستوى الصوت.

تكوين المفتاح القابل للبرمجة
يُمكنكتعيين"المفتاحالقابلللبرمجة"للقيامبمختلفالوظائفالضروريةوالمفيدة،وأحيا ًنابينماتكونالشاشةفيوضعالقفل.
راجعالصفحة.1
 .1فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"المفتاحالقابلللبرمجة".
 .2حددوظيفةمتاحةلتعيينالمفتاح.
.
اضغطللتحدث:مررمفتاحتبديلوضع"اضغطللتحدث"ناحيةاليمين
حددطريقةالضغطعلىالزر.
ضغطةقصيرة-خياراتمتعددةتشملبدءتشغيلمستعرضالبحثفي Googleأوضوءالمصباحأوإدارةالمكالماتالواردة
ضغطةطويلة-خياراتمتعددةتشملجهازالتنبيهأوبدءتشغيلمستعرضالبحثفي  Googleأوضوءالمصباحأوإدارة
المكالماتالواردة
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اضغطعلى موافق للتأكيد.
وضع"تحتالماء":مررمفتاحتبديل"وضعتحتالماء"ناحيةاليمين

.

مالحظة:
في"وضعتحتالماء"،يتمتعطيلجميعوظائفاللمس،لذالنتتمكنمنالردعلىالمكالماتالواردة(.راجعصفحة)26

إعداد خدمات الهاتف
تشغيل تجوال البيانات
 .1فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"المزيد">"الشبكاتالخلوية"
.
 .2مررمفتاحتبديل"تجوالالبيانات"ناحيةاليمين
مالحظة:
تذكرأنالوصولإلىخدماتالبياناتأثناءالتجوالقديخضعلرسومإضافيةكبيرة.راجعموفرخدمةشبكةاالتصاللمعرفةرسوم
تجوالالبيانات.

تعطيل خدمة البيانات
فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"استخدامالبيانات"ومررمفتاحتبديل"البياناتالخلوية"ناحيةاليسار

.

حماية الهاتف
حماية الهاتف باستخدام ﻗفل الشاشة
للحفاظعلىالبياناتالموجودةفيهاتف  Cat S41بشكلأكثرأما ًنا،يُمكنكاستخدامطريقةقفلشاشة.
فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"قفلالشاشة"أواضغطعلى"األمان">"قفلالشاشة".
 .1تحديدأحدالطرقالمتوفرةلقفلالشاشةإللغاءقفلالهاتف:
التمرير:مررأيقونةالقفلإللغاءقفلالشاشة.
النمط:تتبعنمطإلغاءالقفلالصحيحإللغاءقفلالشاشة.
رمز :PINأدخلرقم  PINإللغاءقفلالشاشة.
كلمةالمرور:أدخلكلمةمرورإللغاءقفلالشاشة.
 .2ا ّتبعالتعليماتالتيتظهرعلىالشاشةإلكمالطريقةقفلالشاشة.

استخدام NFC
تسمحلكميزة  NFCبتبادلالبياناتبينجهازينممكنعليهماميزة ،NFCوذلكعندمايكونالجهازانمالمسانلبعضهماالبعض،
أوعندماالتزيدالمسافةبينماعنعدةسنتيمترات.

تنشيط وظيفة NFC
 .1فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"المزيد".
.سيتمأيضًاتشغيلوظيفة( Android Beamبث )Androidتلقائيًا.
 .2مررمفتاحتبديل NFCناحيةاليمين

بث المحتوى عبر NFC
 .1قمبتمكينوظيفتي NFCوبث .Android
 .2افتحالمحتوىالذيتريدمشاركته.يُمكنكمشاركةمحتوىموقعالويبومقاطعفيديو  YouTubeوجهاتاالتصالوالمزيد.
 .3ضعالجزءالخلفيمنالهاتفينمقابلبعضهماالبعض،ثماضغطعلىشاشةهاتفك.ا ّتبعالتعليماتالموجودةفيالتطبيق.
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إدارة التطبيقات
عرض تطبيق مﺛبت
 .1فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"التطبيقات".
 .2فيقائمةالتطبيقات،يُمكنكالقيامبأيممايلي:
لتكوينإعداداتالتطبيقات.
اضغطعلى
اضغطعلى >"إظهارالنظام"لعرضتطبيقاتالنظام.
اضغطعلى >"إعادةتعيينتفضيالتالتطبيق">"إعادةتعيينالتطبيقات"إلعادةتعيينتفضيالتالتطبيقاتإلىإعداداتهااالفتراضية.
اضغطعلىتطبيقلعرضتفاصيلهمباشرة.

إزالة تطبيق مﺛبت
 .1فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"التطبيقات".
 .2اضغطعلىتطبيقثماضغطعلى"إزالةالتثبيت">"موافق"إلزالةالتطبيقمنالهاتف.
مالحظة:
اليُمكنكحذفتطبيقاتمثبتةمسب ًقا.

إعادة تعيين الجهاز
النسخ االحتياطي لﻺعدادات الشخصية

يُمكننسخاإلعداداتالشخصيةاحتياطيًاإلىخوادم  Googleباستخدامحساب .Googleإذاقمتباستبدالالجهاز،فسيتمنقلإعداداتالنسخ
االحتياطيإلىجهازجديدفيأولمرةيتمفيهاتسجيلالدخولإلىالحسابمن .Google
 .1فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"النسخاالحتياطيوإعادةالتعيين".
 .2اضغطعلى"نسخبياناتياحتياطيًا".بعدذلكمررمفتاحتبديل"نسخبياناتياحتياطيًا"ناحيةاليمين

.

استعادة بيانات المصنع
إذاقمتباستعادةبياناتالمصنع،ستتمإعادةتعيينالهاتفإلىاإلعداداتالتيتمتكوينهافيالمصنع.وسيتممسحجميعالبياناتالشخصيةمن
مساحةالتخزينالداخليةللجهاز،بمافيذلكمعلوماتالحساب،وإعداداتالنظاموالتطبيق،وأيتطبيقاتتمتنزيلها.التؤديإعادةتعيين
الجهازإلىمسحأيتحديثاتلبرامجالنظامالتيتمتنزيلهاأوأيملفاتموجودةعلىبطاقة ،microSDمثلملفاتالموسيقىأوالصور.
 .1فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"النسخاالحتياطيوإعادةالتعيين">"إعادةتعيينبياناتالمصنع".
 .2عندماتتممطالبتك،اضغطعلى"إعادةتعيينالهاتف"،ثماضغطعلى"مسحكلشيء".سيقومالجهازبإعادةتعيينإعداداتهإلىإعدادات
المصنعاألصلية،ثمسيقومبإعادةالتشغيل.
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إعادة تعيين األجهزة
يحتويهذاالهاتفعلىبطاريةداخليةومنث ّماليُمكنكإعادةتعييناألجهزةبمجردإزالةالبطارية.فإذاكنتبحاجةإلىإعادةتعييناألجهزة،
فالرجاءا ّتباعالخطواتالمذكورةأدناه.يُرجىمالحظةأنهقديتعينعليكإعادةتعييناألجهزةإذاكانجهازكاليشحنعندتوصيله
بمقبسحائط.
اضغطباستمرارعلىمفتاحي"رفعمستوىالصوت"و"التشغيل"إلىأنيتمإيقافتشغيلالهاتف.بعدإعادةتعيينالجهاز،ستتمإعادة
تشغيلهتلقائيًا.

عرض عالمة E
لعرضالمعلوماتالتنظيميةعلىهذاالجهاز،قمبمايلي:
>اإلعدادات .
 .1منالشاشةالرئيسية،اضغطعلى
 .2فيشاشة"اإلعدادات"،اضغطعلى"حولالهاتف">المعلوماتالتنظيمية.
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الملحق
التحذيرات واالحتياطات
يحتويهذاالقسمعلىمعلوماتمهمةتتعلقبتعليماتتشغيلهذاالجهاز.كمايحتويعلىمعلوماتحولكيفيةاستخدامالجهازبأمان.اقرأهذه
المعلوماتبعنايةقبلاستخدامالجهاز.

حافظة مقاومة للماء
يجبوضعأغطيةوصلة  USBوسماعةالرأسفيمكانهابأمان،لضمانمقاومةالجهازللماء.

األجهزة اﻹلكترونية
أوقفتشغيلالجهازإذاكنتفيحالةيحظرفيهااستخدامه.التستخدمالجهازإذاكانهناكثمةاحتمالبتسببهفيتلفغيرهمناألجهزة
اإللكترونيةأوالتداخلمعها.

األجهزة الطبية
ا ّتبعالقواعدواللوائحالمحددةمنقبلالمستشفياتومرافقالرعايةالصحية.والتستخدمهذاالجهازعندمايحظرذلك.
توصيالشركاتالمصنعةألجهزةتنظيمضرباتالقلببإبقاءمسافة15سمبينالهاتفوبينجهازتنظيمضرباتالقلبلمنعالتداخلالمحتمل
معجهازتنظيمضرباتالقلب.لذاإذاكنتتستعملجهازتنظيمضرباتالقلب،فاستخدمالهاتفعلىالجانبالمعاكسمنهوالتحملالهاتف
فيجيبكاألمامي.

األماكن القابلة لالنفجار
أوقفالجهازفيأيمنطقةقدتنطويعلىمخاطرانفجارواحرصعلىاالمتثاللجميعالتوجيهاتواإلرشادات.منبينهااألماكنالتيينصح
فيهابإيقافمحركالسيارة.فقديؤديإطالقالشررفيمثلهذهالمناطقإلىحدوثانفجارأواندالعحريق،مماقديؤديإلىحدوثإصابات
أوحتىالتعرضللوفاة.التقمبتشغيلالجهازفيأماكنالتزودبالوقودمثلمحطاتالبنزين.احرصعلىااللتزامبالقيودالمفروضةعلى
استخدامالراديوفيمستودعاتالوقودومناطقالتخزينوالتوزيع،والمصانعالكيميائية.باإلضافةإلىذلك،التزمبالقيودالمفروضةفي
المناطقالتييكونفيهانشاطلعملياتالتفجير.قبلاستخدامالجهاز،انتبهللمناطقذاتالطبيعةالمتفجرةالمحتملةالتيتكونغالبًا،وليس
دائمًا،موضّحةبعالمة.وهذهالمناطقتشملالمناطقالموجودةأسفلأسطحالمراكبوالنقلالكيميائيأومرافقالتخزينوالمناطقالتييحتوي
فيهاالهواءعلىموادكيميائيةمثلالحبوبأوالغبارأومساحيقالمعادن.اسألالجهاتالمصنعةللمركباتالتيتستخدمالغازالنفطيالمسال
(مثلالبروبانأوالبوتان)عنإمكانيةاستخدامهذاالجهازبأمانفيالمناطقالمجاورةلها.

أمن حركة المرور
قمبمراعاةالقوانينواللوائحالمحليةأثناءاستخدامهذاالجهاز.باإلضافةإلىذلك،إذاكنتبحاجةإلىاستخدامالجهازأثناءقيادةالسيارة،
فامتثلللمبادئالتوجيهيةالتالية:
احرصعلىالتركيزفيالقيادة.تتمثلالمسؤوليةاألولىفيالقيادةبأمان.
النتحدثفيالهاتفأثناءالقيادة.استخدمالملحقاتالتيالتستخدمفيهااليدين.
إلجراءمكالمةأوالردعلىمكالمة،اركنالسيارةفيجانبالطريققبلاستعمالالهاتف.
قدتؤثرإشاراتالتردداتالالسلكيةفيالنظماإللكترونيةللسيارات.لمزيدمنالمعلومات،استشرالشركةالمص ّنعةللسيارة.
أثناءقيادةالسيارة،التضعالهاتففوقالوسادةالهوائيةأومجالانتشارها.
ففيحالكانتالوسادةالهوائيةستنتفخ،فقدتتسببالقوةالهائلةفيأعلىالجهازفيحدوثإصاباتخطيرة.
وإذاكنتتسافربالطائرة،فقمبتحويلالجهازإلى"وضعالطيران".قديتسبباستخداماألجهزةالالسلكيةفيالطائرةإلىحدوثمخاطر
علىتشغيلالطائرةوتعطيلشبكةالهاتفالالسلكي.كماقديُعدذلكمخالفةللقانون.
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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  0درجة مئوية و 40درجة مئوية أثناء شحن الجهاز .تأكد من أن درجة الحرارة
المحيطة بين  25-درجة مئوية إلى  50درجة مئوية الستخدام الجهاز الذي يعمل ببطارية.

منع تلف حاسة 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 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.
•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.
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•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 ~  8فولت 2:أمبير  8.5 /فولت~ 10فولت  1.7أمبير  10.5 /فولت~ 12فولت  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
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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.
•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 .)telecoil
		• تصنيف  Mالمختبر وتصنيف  Tلهذا الجهاز (مُعرّ ف " FCCهيئة االتصاالت الفيدرالية" M3 ،)ZL5S41 :و.T4
	• تصنيف  Mالمختبر وتصنيف  Tلهذا الجهاز (مُعرّ ف " FCCهيئة االتصاالت الفيدرالية" M3 ،)ZL5S41A :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.

33

بيان الصناعة بكندا
:يخضعالتشغيلللشرطينالتاليين. الصناعيةبكنداوالمعفاةمنالترخيصRSS )يتوافقهذاالجهازمعمعيار(معايير
، أاليسببالجهازالتداخلالضار.1
.بمافيذلكالتداخلالذيقديؤديإلىالتشغيلغيرالمرغوبفيه، وأاليقبلأيتداخل.2
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, et .1
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en .2
.compromettre le fonctionnement
.NMB-3)B(/CAN ICES-3)B(  الكندي؛ICES-003 يتوافقهذاالجهازالرقميمن"الفئةب"منمعيار
علمًابأنهذااليُقصدبهحظر.قديتوقفالجهازتلقائيًاعناإلرسالفيحالعدمتواجدمعلوماتللنقلأوحدوثفشلفيالتشغيل
.أواستخدامالرموزالمتكررةالمطلوبةمنخاللالتكنولوجيا،إرسالمعلوماتالتحكمأوإرسالالمعلومات
يكونالجهازلالستخدامالداخليفقطللحدمناحتماليةحدوثتداخالتضارةفي،ميجاهرتز5250–5150وبالنسبةللتشغيلفينطاق
.النظمالساتليةالمتنقلةفيالقناةذاتها

:التعرض لﻺشعاعات
بيان
ّ
يتوافقالجهازمعحدالتعرّ ضللتردداتالالسلكيةالمحمولةالكنديالمنصوصعليهللبيئةغيرالخاضعةللرقابةوهوآمنللتشغيل
ويُمكنالوصولإلىالتعرّ ضالزائدللتردداتالالسلكيةفيحالإبعادالجهازأكبرقدرممكن.المقصودكماهوموضّحفيهذاالدليل
.يتمتعيينالجهازعلىطاقةخرجمنخفضة،أوفيحالتوفرهذهالوظيفة،عنجسمالمستخدم
 لالستخداممعIC )IC RF(تماختبارالجهازوهويفيبمتطلباتالتعرّ ضللتردداتالالسلكيةلـ،بالنسبةللتشغيلأثناءارتداءالجهاز
وقداليضمناستخدامالملحقاتاألخرىاالمتثال.سممنالجسم1ملحقاليحتويعلىموادمعدنيةووضعسماعةالهاتفعلىبُعد
.IC RFللمبادئالتوجيهيةللتعرضلـ

: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
ماعداأجهزةالراديوالمختبرة،يجبأاليتموضعهذاالجهازوالهوائيالخاصبهأوتشغيلهمعأيهوائيأوجهازإرسالآخر
.كندا/تمتعطيلميزة"تحديدرمزالبلد"للمنتجاتالتييتمتسويقهافيالوالياتالمتحدة.والمدمجة
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
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معلومات التعرض للترددات الالسلكية ()SAR
يفيهاتف Cat S41بالمتطلباتالحكوميةالخاصةبالتعرضلموجاتالراديو.
وقدتمتصميمالجهازوتصنيعهبحيثاليتجاوزحدودانبعاثاتالتعرّ ضلتردداتالراديوالمحددةمنقبلهيئةاالتصاالتالفيدرالية
لحكومةالوالياتالمتحدة.
بالنسبةللتشغيلأثناءارتداءالجهاز،تماختبارالجهازوهويفيبمتطلباتالتعرّ ضللتردداتالالسلكيةلهيئةاالتصاالتالفيدرالية
لالستخداممعملحقاليحتويعلىموادمعدنيةووضعسماعةالهاتفعلىبُعد1سممنالجسم.وقداليضمناستخدامالملحقات
األخرىاالمتثالللمبادئالتوجيهيةللتعرضلـ.FCC RF
حد ( SARمعدلاالمتصاصالنوعي)المحددمنقبلهيئةاالتصاالتالفيدراليةهو1.6وات/كجم.
فيمايليقائمةبأعلىقيم ( SARمعدلاالمتصاصالنوعي)تماإلبالغبهاضمنلوائح  FCCللهاتف:
 SKUللوالياتالمتحدة(مُعرّ ف :)FCC: ZL5S41
معدلاالمتصاصالنوعيللرأس1.19:وات/كجم،معدلاالمتصاصالنوعيللجسم0.97:وات/كجم،معدل
االمتصاصالنوعيلجهازالتوجيهالالسلكي0.097:وات/كجم
عرف :(FCC: ZL5S41A
 SKUﻵسيا والمحيط الهادئ ( ُم ّ
معدلاالمتصاصالنوعيللرأس0.97:وات/كجم،معدلاالمتصاصالنوعيللجسم1.11:وات/كجم،معدل
االمتصاصالنوعيلجهازالتوجيهالالسلكي1.11:وات/كجم
للحدمنمستوىالتعرّ ضلﻺشعاع،يُرجىالقيامبمايلي:
استخدمالهاتفالمحمولفيظروفاستقبالجيدة.
استخدممجموعةأدواتدوناستعمالاليدين.
بالنسبةللنساءالحوامل،يرجىإبقاءالهاتفالمحمولبعي ًداعنالمعدة.
احرصعلىاستخدامالهاتفالمحمولبعي ًداعناألعضاءالتناسلية.

الوﻗاية من فقدان السمع
لمنعإمكانيةحدوثتلففيحاسةالسمع،الترفعمستوىالصوتبشكلزائدلفتراتطويلة.

امتﺛال  CE SARﻵسيا والمحيط الهادئ
هذاالجهازيفيبمتطلباتاالتحاداألوروبي()EC/1999/519المتعلقةبالحدمنتعرّ ضعامةالجمهورللحقولالكهرومغناطيسية
لحمايةالصحة.
وهذهالحدودجزءمنتوصياتمستفيضةلحمايةالجمهور.وقدوضعتهذهالتوصياتوتمالتحققمنهامنقبلالمنظماتالعلمية
المستقلةمنخاللتقييماتمنتظمةودقيقةللدراساتالعلمية.وحدةالقياسالخاصةبالحدالموصىبهمنقبلالمجلساألوروبيفيما
يتعلقبأجهزةالهاتفالمحمولهو"معدلاالمتصاصالنوعي"()SARوحد  SARهو2.0وات/كجمفيمتوسطأكثرمن10جرام
لألنسجة.وهويفيبمتطلباتاللجنةالدوليةالمعنيةبالحمايةمناإلشعاعغيرالمؤين(.)ICNIRP
بالنسبةللتشغيلأثناءارتداءالجهاز،تماختبارهذاالجهازوهويفيبمتطلباتالتعرضالخاصةبـ ICNIRPوالمعياراألوروبي
،EN 62209-2لالستخداممعملحقاتمخصصة.قداليضمناستخدامالملحقاتاألخرىالتيتحتويعلىموادمعدنيةاالمتثال
لتوجيهاتالتعرّ ضلـ .ICNIRP
يتمقياس( SARمعدلاالمتصاصالنوعي)باستخدامالجهازبمسافةفاصلة5سمعنالجسم،بينمايتمالنقلفيأعلىمستوىمعتمد
للطاقةفيجميعنطاقاتالترددالخاصةبالجهاز.
فيمايليقائمةبأعلىقيم ( SARمعدلاالمتصاصالنوعي)تماإلبالغبهاضمنلوائح  CEللهاتف:
 SKUلالتحاد األوروبي:
معدلاالمتصاصالنوعيللرأس0.547:وات/كج م
معدلاالمتصاصالنوعيللجسم1.080:وات/كجم

 SKUﻵسيا والمحيط الهادئ:
معدلاالمتصاصالنوعيللرأس0.443:وات/كجم
معدلاالمتصاصالنوعيللجسم1.280:وات/كجم
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لتقليلالتعرّ ضلطاقةالتردداتالالسلكية،استخدمملحقسماعةأذنأوغيرهامنالخياراتاألخرىالمشابهةإلبقاءهذاالجهازبعي ًدا
عنالرأسوالجسم.يجبإبقاءالجهازبعي ًداعنالجسملمسافة5ململضمانبقاءمستوياتالتعرّ ضعندالمستوياتالمختبرةأوأقل
منها.اختررؤوساألحزمةأوالحافظاتأوغيرهامنالملحقاتالتيترتديهاالتيالتحتويعلىمكوناتمعدنيةلدعمالتشغيلبهذه
الطريقة.قدتغيرالحقائبالتيتحتويعلىأجزاءمعدنيةأداءالتردداتالالسلكيةللجهاز،بمافيذلكامتثالهالتوجيهاتالتعرّ ض
للتردداتالالسلكيةبطريقةلميتماختبارهاأواعتمادها.لذاينبغيتجنباستعمالهذهالملحقات.

معلومات التخلص من المنتﺞ وإعادة التدوير






يشيرهذاالرمزالموجودفيالجهاز(وأيةبطارياتمضمنة)إلىأنهينبغيعدمالتخلصمنهاباعتبارها
نفاياتمنزليةعادية.التتخلصمنالجهازأوالبطارياتباعتبارهانفاياتمحليةغيرمص ّنفة.ينبغيتسليمالجهاز
 (وأيبطاريات)إلىنقطةتجميعمعتمدةإلعادةتدويرهاأوالتخلصمنهابشكلسليمفينهايةعمرهااالفتراضي.

للحصولعلىمعلوماتأكثرتفصيالًحولإعادةتدويرالجهازأوالبطاريات،اتصلبمكتبالمدينةالمحلي،أوبخدماتالتخلصمن
النفاياتالمنزلية،أومتجربيعبالتجزئةالذياشتريتمنههذاالجهاز.
يخضعالتخلصمنالجهازللوائحالمعداتالكهربائيةواإللكترونية()WEEEفياالتحاداألوروبي.يكمنالسببفيفصلالمعدات
الكهربائيةواإللكترونيةوالبطارياتعنالنفاياتاألخرىفيتقليلاآلثارالبيئيةالمحتملةعلىصحةاإلنسانالتيتسببهاأيمنالمواد
الخطرةالتيقدتكونموجودة.

الحد من المواد الخطرة
يتوافقهذاالجهازمعالئحةاالتحاداألوروبيلتسجيلوتقييموتخزينوالحدمنالموادالﮑيميائية(()REACHالالئحةرقم
 EC/1907/2006الصادرةعنالبرلماناألوروبيوالمجلس)والئحةاالتحاداألوروبيبشأنالحدمنالموادالخطرة()RoHS
(الالئحة EU/2011/65للبرلماناألوروبيوالمجلس).لمزيدمنالمعلوماتحولامتثالالجهازلـ ،REACHقمبزيارةموقعويب
.www.catphones.com/certificationيوصىبزيارةموقعالويبمنوقتآلخرلالطالععلىأحدثالمعلومات.

االمتﺛال للوائح االتحاد األوروبي
بموجبهذا،تعلنالشركةالمص ّنعةأنهذاالجهازيتوافقمعالمتطلباتاألساسيةواألحكاماألخرىذاتالصلةبالئحة.EU/2014/53
ولالطالععلىإعالنالمطابقة،يُرجىزيارةموقعالويبعلى:
 -www.catphones.com/support/s41الهاتف الذكي.
مالحظة:
ُستخدمفيهالجهاز.قديكوناستخدامالجهازمحظورً
افيبعضأوجميعالدول
قمبمراعاةاللوائحالمحليةالوطنيةفيالمكانالذيي
األعضاءفياالتحاداألوروبي.
مالحظة:
يجوزتشغيلهذاالجهازفيجميعالدولاألعضاءفياالتحاداألوروبي.

بيان االمتﺛال الخاص باالتحاد األوروبي
يقتصراستخدامهذاالجهازعلىاألماكنالمغلقةفقطعندمايعملفينطاقتردد5150إلى5350ميجاهرتز.
وهذهالقيودفيالبلدانالتالية:بلجيكا(،)BEبلغاريا(،)BGالجمهوريةالتشيكية(،)CZالدانمرك(،)DKألمانيا(،)DEإستونيا(،)EEأيرلندا
(،)IEاليونان(،)ELإسبانيا(،)ESفرنسا(،)FRكرواتيا(،)HRإيطاليا(،)ITقبرص(،)CYالتفيا(،)LVليتوانيا(،)LTلكسمبرغ(،)LUالمجر
(،)HUمالطة(،)MTهولندا(،)NLالنمسا(،)ATبولندا(،)PLالبرتغال(،)PTرومانيا(،)ROسلوفينيا(،)SIسلوفاكيا(،)SIفنلندا(،)FIالسويد
(،)SEالمملكةالمتحدة(،)UKسويسرا(،)CHالنرويج(،)NOأيسلندا(،)ISليختنشتاين()LIتركيا(.)TR
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آسيا والمحيط الهادئ :الطيف والطاﻗة

االتحاد األوروبي :الطيف والطاﻗة

الطيف

الطاﻗة المتصلة (بالديسيبل/مللي وات(

الطيف

الطاﻗة المتصلة (بالديسيبل/مللي وات(

GSM 900

33.11

GSM 900

33.13

GSM 1800

29.47

GSM 1800

29.87

WCMA B1

23

WCMA B1

22.92

WCMA B5

22.99

WCMA B5

23.35

WCMA B8

23.24

WCMA B8

24.47

FDD-LTE B1

22.97

FDD-LTE B1

22.9

FDD-LTE B3

22.79

FDD-LTE B3

22.81

FDD-LTE B7

22.84

FDD-LTE B5

23.28

FDD-LTE B8

22.9

FDD-LTE B7

22.63

FDD-LTE B20

23.16

FDD-LTE B8

23

BT/EDR

7.5

FDD-LTE B28

24.43

BLE

6.1

FDD-LTE B38

22.93

WLAN 2.4G

17.1

BT/EDR

6.8

WLAN 5G

15.68

BLE

5.1

NFC 13.56MHz

(dBuA/m at10m) -8.86

WLAN 2.4G

16.4

WLAN 5G

13.81

NFC 13.56MHz

(dBuA/m at10m) -12.05

™ GOOGLEاﻹسناد القانوني
يُعد  GoogleوAndroidو Google Playوالعالماتاألخرىعالماتتجاريةلشركة.Google Inc.

مواصفات هاتف S41
العنصر

المواصفات

نظام التشغيل

Android™ 7.0

النظام األساسي

 2.3 MTK 6757 OctaCoreجيجاهرتز

الذاكرة

الذاكرةالداخلية( 32 eMMC :)ROM/FLASHجيجابايتاإلصدار5.1
الذاكرةالداخلية(:)RAMذاكرةوصولعشوائي  LPDDR3حجم3جيجابايت
الذاكرةالخارجية.SDXC :الفئة/10فائقالسرعة2/مرضالسل

الشبكة الخلوية

نطاق ( EDGE،GPRS،GSM :2Gالفئة)33
نطاق R9،HSPA :3G
نطاق LTE Cat6 :4G

الشاشة

شاشةلمسعاليةالدقةبحجم5.0بوصاتبأربعنقاطسعوية
الكاميراالخلفية13:ميجابيكسلمعميزةالتركيزالتلقائيووميض LED flash
الكاميرااألمامية8:ميجابيكسلبإطاركامل

الكاميرا
أجهزة االستشعار

مستشعرالتقاربواإلضاءةومقياسالتسارعوالبوصلةاإللكترونية

االتصال

BT 4.2 :Bluetooth
 5( 802.11 a :Wi-Fiجيجاهرتز) 2.4( b/g 802.11،جيجاهرتز))2.4G/5G( 802.11 n،
دعم Glonass،AGPS،GPS :GPS
أخرىNFC،WiFi Direct،FM RX،E911 :

البطارية

النوع:غيرقابلةلﻺزالة
الحجم5000:ميلليأمبير

أخرى

حمايةالدخولIP68 :
اختبارالسقوط1.8:م

األبعاد

152×75×12.85ملم

الوزن

218جرام
* يخضعالتصميموالمواصفاتللتغييردونإشعارمسبق.
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إعالن المطابقة ()SS
الشركة المصنعة:
االسم:
العنوان:

Bullitt Mobile Limited
،Berkshire ،Reading ،Valpy Street ،One Valpyإنجلترا RGI IAR

جهاز الراديو:

الطراز:
 الوصف :
إصدارالبرنامج:
الملحقاتوالمكوناتالتييتمتوفيرها:








S41
هاتفذكيمتين
LTE S0201121.l S41
محول،كابل ،USBسماعةأذن،كابل OTG

نعلن،نحن ،Bullitt Mobile Limitedعلىمسؤوليتناأنالمنتجالموصوفأعالهيتوافقمع
تشريعاتالمواءمةذاتالصلةالخاصةباالتحاد:

لوائح )EU/2011/65( ROHS DIRECTIVE ،(EU/2014/53( RE
وقدتمتطبيقمعاييرالمواءمةالتاليةو/أوغيرهامنالمعاييرذاتالصلة:

 .۱الصحة والسالمة (المادة (L.3أ( من الئحة )RE

EN 62479:2010 ،EN 62311:2008
،EN 62209-1:2006 ،EN 50360:2001/Al:2012
EN 62209-2:2010 ،EN 50566:2013/AC:2014
EN 60950-1:2006/All:2009+Al:2010+A12:2011+A2:2013
EN50332-1 :2013
EN50332-2 :2013

 .۲التوافق الكهرومغناطيسي (المادة ( ۳٫۱ب( من الئحة )RE

،EN 301 489-1 V2.l.1المسودةالنهائيةEN 301 489-3 V2.1.1
،EN 301 489-17 V3.1.lمسودة ،EN 301 489-19 V2.1.0مسودة EN 301 489-52 VI.LO
 EN 55032:2015/AC:2016الفئةب
EN55024: 2010/Al:2015

 .۳استخدام طيف التردد الالسلكي (المادة  ۲-۳من لوائح )RE

EN 301 511 V12.5.l
EN 301 908-13 Vll.1.1 ،EN 301 908-2 Vll.1.1 ،EN 301 908-1 Vll.1.1
EN 301 893 V2.1.1 ،EN 300 328 V2.1.1
EN 300 330 V2.1.1 ،EN 303 413 VI.LO
المسودةالنهائية EN 303 345 Vl.1.7

 Ro .٤الئحة )EU/2011/65( HS
EN 50581:2012

الهيئةالتيتمإخطارها(االسم،PHOENIX TESTLAB GMBH :المُعرّ ف)0700:تمإجراءتقييمالمطابقةوف ًقا
للملحقالثالثمنالئحة REوتمإصدارشهادةفحصاالتحاداألوروبي(الرقمالمرجعي.)212188-17:
تمالتوقيعبالنيابةعنBullitt Mobile Limited :
المكان،Berkshire ،Reading ،Valpy Street ،One Valpy:إنجلترا ،RG 1 IARالتاريخ24:يوليه2017
االسم،Wayne Huang :الوظيفة:مديرإدارة ،ODM

التوقيع:
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إعالن المطابقة ()DS
الشركة المصنعة:

االسم:
العنوان:

Bullitt Mobile Limited
،Berkshire ،Reading ،Valpy Street ،One Valpإنجلترا RGI lAR

جهازالراديو:

الطراز:
الوصف:
إصدارالبرنامج:
الملحقاتوالمكوناتالتييتمتوفيرها:




S41
هاتفذكيمتين
LTE D0201121.1 S41
محول،كابل ،USBسماعةأذن،كابل OTG

نعلن،نحن ،Bullitt Mobile Limitedعنمسؤوليتناأنالمنتجالموصوفأعالهيتوافقمع
تشريعاتالمواءمةذاتالصلةالخاصةباالتحاد:

لوائح )EU/2011/65( ROHS DIRECTIVE ،(EU/2014/53( RE
وقدتمتطبيقمعاييرالمواءمةالتاليةو/أوغيرهامنالمعاييرذاتالصلة:

 .۱الصحة والسالمة (المادة ( L.3أ( من الئحة )RE

EN 62479:2010 ،EN 62311 :2008
،EN 62209-1:2006 ،EN 50360:2001/Al:2012
EN 62209-2:2010 ،EN 50566:2013/AC:2014
EN 60950-1 :2006/Al 1:2009+Al :2010+A12:2011 +A2:2013
EN50332-1 :2013
EN50332-2 :2013

 .۲التوافق الكهرومغناطيسي (المادة ( ۳٫۱ب( من الئحة )RE

،EN 301 489-1 V2.1.1المسودةالنهائيةEN 301 489-3 V2.1.1
،EN 301 489-17 V3.1.1المسودة Draft EN 301 489-52 VI.LO،EN 301 489-19 V2.1.0
 EN 55032:2015/AC:2016الفئةب
EN55024: 2010/Al:2015

 .۳استخدام طيف التردد الالسلكي (المادة  ۲-۳من لوائح )RE

EN 301 511 Vl2.5.l
EN 301 908-13 Vll.1.1 ،EN 301 908-2 Vl1.l.1 ،EN 301 908-1 V11.l.1
EN 301 893 V2.1.1،EN 300 328 V2.1.1
EN 300 330 V2.1.1،EN 303 413 VI.LO
المسودةالنهائية EN 303 345 Vl.1.7

 Ro .٤الئحة )EU/2011/65( HS
EN 50581:2012

الهيئةالتيتمإخطارها(االسم،PHOENIX TESTLAB GMBH :المُعرّ ف)0700:تمإجراءتقييمالمطابقةوف ًقا
للملحقالثالثمنالئحة  REوتمإصدارشهادةفحصاالتحاداألوروبي(الرقمالمرجعي.)212340-17:
تمالتوقيعبالنيابةعنBullitt Mobile Limited :
المكان،Berkshire ،Reading،Valpy Street،One Valpy:إنجلترا ،RG 1 lARالتاريخ24:يوليه2017
االسم،Wayne Huang :الوظيفة:مديرإدارة ،ODM

التوقيع:
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©  .Caterpillar 2017جميع الحقوق محفوظةُ .تعد  CATو 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

