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اإلعداد واألساسياتدليل المستخدم

اإلعداد واألساسيات
لمحة سريعة عن الجهاز

C من النوع USB

مفتاح التخصيص

مفتاح التشغيل

مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت

الميكروفون

مستشعرات

ضوء LED لإلشعارات

جهاز االستقبال

زر التطبيقات المفتوحة مؤخًرا

السماعة

زر الصفحة الرئيسية
)مستشعر بصمة اإلصبع(

الكاميرا األمامية

موصل سماعة الرأس

زر الرجوع

الميكروفون
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اإلعداد واألساسياتدليل المستخدم

SIM إدخال بطاقة
يستخدم الجهاز بطاقة SIM دقيقة. إذا لم تكن لديك بطاقة SIM أو النوع المناسب منها، فاتصل بموفر الخدمة لديك.

احتياط: وال تستخدم بطاقة SIM الكبيرة التي تم قصها إلى حجم أصغر. قد ال يتعرف الجهاز على بطاقة SIM أو قد تنحشر بطاقة SIM ألنها أكثر سمًكا من بطاقة 
SIM الصغيرة.

1.        حرر درج بطاقة SIM/microSD بدفع رأس أداة تثبيت بطاقة SIM )المرفقة في علبة الجهاز( إلى داخل الفتحة الموجودة بالجانب األيمن للجهاز. إذا لم تتوفر 
أداة تثبيت SIM المرفقة مع الجهاز، فيمكنك أيًضا استخدام مشبك ورق.

تحذير! ال تدخل أداة بطاقة SIM في الفتحة الموجودة أعلى الجهاز ألنها فتحة الميكروفون. وإن تم إدخالها في تلك فقد يحدث ضرر بالجهاز.

2.        اسحب درج SIM/microSD بالكامل وضعه على سطح مستٍو.

3.        أمسك بطاقة SIM بحيث تكون األجزاء المعدنية في الجانب المقابل لك. قم بمحاذاة السن الموجود على بطاقة SIM مع السن الموجود في الجزء األصغر من 
الدرج.
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دليل المستخدم

4.        ضع بطاقة SIM في الدرج.

5.        ادفع درج SIM/microSD مرة أخرى لتعيده إلى داخل الفتحة.

إدخال بطاقة وسائط
.)microSD إذا كنت تريد زيادة مساحة تخزين الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والمستندات، فيمكنك إدخال بطاقة وسائط )بطاقة

1.        حرر درج بطاقة SIM/microSD بدفع رأس أداة تثبيت بطاقة SIM )المرفقة في علبة الجهاز( إلى داخل الفتحة الموجودة بالجانب األيمن للجهاز. إذا لم تتوفر 
أداة تثبيت SIM المرفقة مع الجهاز، فيمكنك أيًضا استخدام مشبك ورق.

تحذير! ال تدخل أداة بطاقة SIM في الفتحة الموجودة أعلى الجهاز ألنها فتحة الميكروفون. وإن تم إدخالها في تلك فقد يحدث ضرر بالجهاز.

اإلعداد واألساسيات
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دليل المستخدم

2.        اسحب درج SIM/microSD بالكامل وضعه على سطح مستٍو.

3.        أمسك بطاقة الوسائط بحيث ال تكون نقاط التوصيل المعدنية موّجهة نحوك. قم بمحاذاة الحافة المقصوصة على بطاقة الوسائط مع الحافة المقصوصة في الجزء 
األكبر من العلبة.

4.        ضع بطاقة الوسائط في الدرج.

5.        ادفع درج SIM/microSD مرة أخرى لتعيده إلى داخل الفتحة.

اإلعداد واألساسيات
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دليل المستخدم

استكشاف األخطاء وإصالحها: كيفية توفير العناية المناسبة للهاتف فيما يتعلق بمقاومة الماء
قد يتلف الجهاز إذا نفذت المياه أو التراب إلى داخله. التزم تماًما بهذه النصائح لمنع تلف الجهاز.

 	 .SIM/microSD تأكد من إحكام غلق درج

ال تغمس الجهاز في مياه أعمق من متر واحد وال تغمره بها لمدة تزيد عن 30 دقيقة.	 

ال تغمس الجهاز في ماء يندفع بقوة مثل أمواج المحيط أو شالالت المياه.	 

ال تفتح درج بطاقة SIM/microSD عندما يكون الجهاز في الماء أو في أماكن شديدة الرطوبة مثل الحمامات أو حمامات السباحة. 	 

قد ال تعمل شاشة اللمس وغيرها من الوظائف على النحو الصحيح إن استخدم الجهاز في الماء.	 

إن انغمس الجهاز في سائل أّكال، فاشطفه بماء نظيف في أسرع وقت ممكن.	 

تشغيل جهازك أو إيقاف تشغيله
اضغط مع االستمرار على مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة )الموجود بالجانب األيمن للجهاز(.

إليقاف تشغيل جهازك، اضغط على إيقاف التشغيل.	 

إليقاف تشغيل جهازك، ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، اضغط على إعادة تشغيل.	 

إيقاف تشغيل الشاشة
اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة )الموجود بالجانب األيمن للجهاز(.

إلعادة تشغيل الشاشة مرة أخرى، اضغط على المفتاح  أو على مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة أو على الشاشة مرتين.

التنقل بين الشاشات الرئيسية
يمكنك التنقل بين الشاشات الرئيسية باستخدام إيماءة على الشاشة. 

مرر إصبعك نحو اليسار أو اليمين على الشاشة.

اإلعداد واألساسيات
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دليل المستخدم

التنقل عبر أزرار التنقل
ال يهم ما تفعله على الجهاز، فأزرار التنقل تظهر أسفل الشاشة.

نّفذ أًيا مما يلي:

للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على  .	 

 	. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على المفتاح 

لعرض التطبيقات والشاشات المفتوحة مؤخًرا، اضغط على  .	 

إيماءات شاشة اللمس
استغرق بعض الوقت للتعرف على اإليماءات الشائعة التي يمكنك استخدامها على شاشة اللمس.

استعادة الجهاز من وضع السكون
اضغط على الشاشة مرتين.

تحديد العناصر
نّفذ أًيا مما يلي:

لتحديد عنصر، اضغط عليه. وإذا أمكن فتح العنصر، فسيفتح.	 

لتحديد عدة عناصر، مثل الصور أو األغاني التي تريد مشاركتها أو رسائل بريد إلكتروني تريد حذفها، المس عنصًرا واحًدا مع االستمرار. ثم اضغط على مزيد 	 
من العناصر. لمسح عنصر، اضغط عليه مرة أخرى.

اإلعداد واألساسيات



10

دليل المستخدم

التمرير أو التنقل بين العناصر
حّرك إصبعك للتمرير عبر قائمة أو التنقل بين العناصر، مثل الصور.

                     

االطالع على اإلشعارات
يمكنك االطالع على آخر اإلشعارات )على سبيل المثال، رسائل البريد اإللكتروني والرسائل النصية( في أي وقت.

مرر من أعلى ألسفل على الشاشة. اضغط على أحد اإلشعارات لفتحه أو اسحب ألسفل لعرض مزيد من اإلشعارات.

اإلعداد واألساسيات



11

دليل المستخدم

فتح اإلعدادات السريعة
يمكنك فتح اإلعدادات السريعة لتشغيل أو إيقاف تشغيل اإلعدادات الشائعة مثل Wi-Fi ووضع الطائرة مّرر من أعلى الشاشة ألسفلها مرة واحدة باستخدام إصبعين، 

أو مرتين باستخدام إصبع واحد.

استخدام شريط تمرير
إذا كان شريط التمرير يظهر على الشاشة، فيمكنك استخدامه للتقدم خالل ملف، مثل أغنية أو فيديو، أو ضبط إعداد، مثل سطوع الشاشة.

ويمكنك سحب مقبض شريط التمرير إلى اليمين أو اليسار.

التكبير أو التصغير على الشاشة
إذا كنت تريد رؤية شيء بتفاصيل أكبر، مثل صورة أو جزء من خريطة، يمكنك تكبير الصورة. حرك إصبعين في عكس اتجاه بعضهما للتكبير.

حرك إصبعين في اتجاه بعضهما للتصغير.

اإلعداد واألساسيات
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تلميح: في بعض األحيان يمكنك الضغط مرتين للتكبير أو التصغير.

التطبيقات واألدوات واالختصارات
حول التطبيقات واألدوات واالختصارات

عندما تضغط على  بالشاشة الرئيسية، يتم فتح لوحة حيث يمكنك الوصول إلى التطبيقات وعناصر الواجهة المثبتة واالختصارات المعينة.

 	.Google Play™ تتضمن عالمة التبويب التطبيقات قائمة كاملة من التطبيقات المثبتة على الجهاز، بما في ذلك التطبيقات التي نزلتها على

تشبه عناصر الواجهة التطبيقات المصغرة التي يمكنك التفاعل معها في الشاشة الرئيسية. على سبيل المثال، ُيظهر عنصر الواجهة BBM طريقة عرض صغيرة 	 
للمحادثات الحالية. وأداة اإلشارات المرجعية تعرض جميع مواقع الويب التي أضفتها إلى قائمة اإلشارات المرجعية لتتمكن من فتحها من الشاشة الرئيسية مباشرة.

للبريد 	  اختصار  إعداد  فيمكنك  معتادة،  إلكترونية بصورة  بريد  تكتب رسائل  كنت  إذا  المثال،  كثيًرا. على سبيل  المتكررة  المهام  تنفيذ  في  االختصارات  تساعدك 
اإللكتروني. يؤدي الضغط على االختصار إلى أداة إنشاء البريد اإللكتروني.

البحث عن االختصارات والتطبيقات واألدوات المثبتة
1.        في الشاشة الرئيسية، اضغط على  .

2.        أدخل مصطلح بحث في حقل البحث عن التطبيقات واألدوات واالختصارات.

إضافة تطبيق أو أداة أو اختصار إلى الشاشة الرئيسية
1.        في الشاشة الرئيسية، اضغط على  .

2.        اضغط على التطبيقات أو األدوات أو االختصارات.

3.        المس باستمرار أحد التطبيقات أو األدوات أو االختصارات، ثم حرر إصبعك عند ظهور الشاشة الرئيسية.

بعد إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية، قد تتم مطالبتك بإعداد االختصار. على سبيل المثال، إذا أضفت اختصار جهة االتصال، يجب الضغط على جهة االتصال 
التي تريد إرسال رسالة البريد اإللكتروني إليها.

فرز التطبيقات
يمكنك فرز التطبيقات في قائمة التطبيقات بطرق مختلفة عديدة:

اإلعداد واألساسيات
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للعمل على جهازك، فإن تطبيقات 	   Android™ إذا كنت تستخدم يتبعها قائمة أبجدية بتطبيقاتك.  افتراضي: تظهر أكثر عشرة تطبيقات تستخدمها في األعلى، 
العمل الخاصة بك تظهر في أسفل القائمة.

أبجدي/كالسيكي: يتم تخزين تطبيقاتك أبجدًيا.	 

األحدث: تظهر التطبيقات األحدث في التثبيت في األعلى.	 

األكثر استخداًما: تظهر التطبيقات األكثر استخداًما في األعلى.	 

لتغيير كيفية فرز تطبيقاتك، قم بما يلي:

1.        في الشاشة الرئيسية، اضغط على  .

2.        اضغط على القائمة المنسدلة التي تظهر في أعلى الزاوية اليسرى. إذا لم تكن قد غّيرت طريقة فرز تطبيقاتك، فإن الكلمة افتراضي تظهر بجانب القائمة المنسدلة.

3.        اضغط على خيار فرز.

حول األدوات المنبثقة
تقترن األدوات المنبثقة بالتطبيقات التي تضيفها إلى الشاشة الرئيسية. عند إضافة تطبيق يشتمل على أداة منبثقة، يظهر مؤشر أسفل رمز التطبيق )  (. األدوات 

المنبثقة هي أدوات مفيدة ألنها تسمح لك بالحصول على أدوات ال تشغل مساحة على الشاشة الرئيسية.

تشغيل األدوات المنبثقة
1.        في الشاشة الرئيسية، المس مع االستمرار منطقة خالية من الشاشة ثم اضغط على  < األدوات المنبثقة.

2.        اضبط المفتاح على وضع التشغيل. 

فتح أداة منبثقة خاصة بأحد التطبيقات
مع األدوات المنبثقة، يمكنك الوصول إلى إحدى األدوات الخاصة بأحد التطبيقات دون أن تكون هذه األداة على شاشتك الرئيسية. عند توفر أداة منبثقة خاصة بأحد 

التطبيقات، فإن المؤشر )  ( يظهر أسفل رمز التطبيق.

في الشاشة الرئيسية، مرر ألعلى أو ألسفل على تطبيق يشتمل على أداة منبثقة.

تغيير أداة منبثقة خاصة بأحد التطبيقات
إذا كان التطبيق يشتمل على أكثر من أداة واحدة، فيمكنك عند تمرير إصبعك ألول مرة ألعلى أو ألسفل على رمز التطبيق اختيار أداة لتعيينها على أنها األداة المنبثقة. 

يمكنك تغيير األداة المنبثقة في أي وقت.

1.        مرر ألعلى أو ألسفل على رمز التطبيق. 

2.        في الزاوية العلوية اليسرى لألداة، اضغط على  < تغيير عنصر الواجهة.

3.        في قائمة األدوات المتاحة، اضغط على أداة أخرى.

إيقاف تشغيل األدوات المنبثقة
في الشاشة الرئيسية، نفذ أحد اإلجراءات التالية:

إليقاف تشغيل األداة المنبثقة، مرر ألعلى أو أسفل على رمز التطبيق. في الزاوية العلوية اليسرى لألداة، اضغط على  < إيقاف تشغيل عنصر الواجهة المنبثق.	 

إليقاف تشغيل جميع األدوات المنبثقة، المس مع االستمرار منطقة خالية من الشاشة، ثم اضغط على  < إيقاف تشغيل األدوات المنبثقة، أوقف تشغيل المفتاح. 	 

اإلعداد واألساسيات
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إضفاء طابع شخصي على جهازك
تعّرف على كيفية إضفاء طابعك الشخصي على جهازك واجعله متفرًدا لك وحدك. على سبيل المثال، يمكنك تغيير نغمة الرنين أو تعيين صورة كخلفية للشاشة.

	    تغيير إعدادات جهازك
	    تغيير نغمة الرنين

	    تغيير الخلفية
	    إضافة جهة اتصال أو رقم إلى قائمة االتصال السريع
	    إضافة تطبيق أو أداة أو اختصار إلى الشاشة الرئيسية

	    تغيير حجم الخط
	    تغيير طريقة عرض التطبيقات األخيرة والشاشات

	    إعداد أو تغيير قفل الشاشة

اإلعداد واألساسيات
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الهاتف والصوت
أيقونات الهاتف

أثناء المكالمة
األيقونة الوصف

إظهار لوحة االتصال

كتم صوت الميكروفون

تلميح: يمكنك أيًضا الضغط على مفتاح التخصيص لكتم صوت المايكروفون.

وضع مكالمة قيد االنتظار

إجراء مكالمة أخرى

تشغيل مكبر الصوت

دمج المكالمات لبدء مكالمة جماعية

فصل مكالمة جماعية إلى مكالمات متعددة

استكشاف األخطاء وإصالحها: جودة صوت المكالمات ضعيفة
تأكد من نظافة الميكروفون وجهاز االستقبال والسماعة ومن جفاف تلك األشياء، إن انغمس الجهاز في الماء.

العثور على رقم هاتفك
1.        مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.        اضغط على  < حول الهاتف < الحالة < حالة SIM < رقم هاتفي.

إذا لم يظهر، فربما لم يقم موفر الخدمة الخاص بك بإضافة رقم هاتفك إلى بطاقة SIM الخاصة بك. قم باالتصال بموفر الخدمة الخاص بك.

الهاتف والصوت
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تغيير نغمة الرنين
1.        مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.        اضغط على  < صوت < نغمة رنين الهاتف

3.        اضغط على نغمة رنين، ثم اضغط على موافق.

تلميح: الستخدام أغنية أو صوت مخصص كنغمة رنين لك، قم بنقل ملف mp3.  الذي تريد استخدامه إلى المجلد نغمات الرنين على جهازك. قد تحتاج أوالً إلى تثبيت 
.Google Play™ تطبيق إدارة ملفات من متجر

إجراء المكالمات
إجراء مكالمة

1.         في تطبيق الهاتف، اضغط على  .

2.        أدخل الرقم. 

3.        اضغط على  . 

االتصال برقم من المكالمات األخيرة
1.         في تطبيق الهاتف، اضغط على  .

2.        بجانب اسم أو رقم، اضغط على  .

إجراء مكالمة مع جهة اتصال
1.         في تطبيق الهاتف، اضغط على  .

2.        اضغط على جهة اتصال.

3.        اضغط على الرقم الذي تريد االتصال به.

تلميح: إلرسال رسالة نصية إلى جهة اتصال، بجانب الرقم، اضغط على  .

االتصال السريع بجهة اتصال
لمزيد من المعلومات عن االتصال السريع، راجع إضافة جهة اتصال أو رقم إلى قائمة االتصال السريع.

1.         في تطبيق الهاتف، اضغط على  .

2.        اضغط على جهة اتصال سريع.

الهاتف والصوت
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إظهار أو إخفاء الرقم في المكالمات الصادرة
وفًقا لموفر الخدمة الذي تتعامل معه، قد ال تكون هذه الميزة مدعومة.

1.        في تطبيق الهاتف، في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة، اضغط على  .

2.        اضغط على اإلعدادات < مكالمات < إعدادات إضافية < معرف المتصل.

3.        اضغط على إظهار الرقم أو إخفاء الرقم.

عرض سجل المكالمات
يمكنك عرض المكالمات الصادرة والواردة والفائتة على شاشة السجل.

1.        في تطبيق الهاتف، في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة، اضغط على  < سجل المكالمات. 

2.        نّفذ أًيا مما يلي: 
للتعرف على تفاصيل مكالمة محددة، اضغط على االسم أو رقم الهاتف، ثم اضغط على  .	 
لعرض مكالمات فائتة، اضغط الفائتة.	 
لمسح سجل المكالمات بالكامل، حدد  < مسح سجل المكالمات < مسح.	 

استالم المكالمات
الرد على مكالمة أو تجاهلها

1.        إذا كان الجهاز مغلًقا، فالمس مع االستمرار  .
للرد على مكالمة، مرر إصبعك حتى يغطي  . حرر إصبعك.	 
لتجاهل مكالمة، مرر إصبعك حتى يغطي  . حرر إصبعك.	 

2.        إذا كان الجهاز مفتوًحا، فاضغط في إشعار المكالمة على رد أو رفض.

إرسال رد سريع إلى المتصل
يمكنك إرسال رسالة نصية مختصرة إلى المتصل بدالً من الرد على المكالمة الواردة. تبًعا لمستلم الرد السريع، قد تنطبق رسوم إضافية للمراسلة النصية .

مالحظة: إذا كانت المكالمة من متصل مجهول، فال يظهر خيار إرسال رد سريع.

، ثم حرر إصبعك. 1.        عند تلقي مكالمة واردة، اضغط مع االستمرار على  . مّرر إصبعك حتى يغطي 

2.        نّفذ أًيا مما يلي: 
إلرسال رسالة افتراضية، اضغط على رسالة.	 
إلنشاء رسالة جديدة، اكتب رسالة جديدة في السطر أدخل رسالتك ... ، ثم اضغط على إرسال.	 

عند تجاهل مكالمة إلرسال رد سريع، يتم تحويل المتصل إلى البريد الصوتي. إذا لم يتوفر لديك بريد صوتي، يتلقى المتصل إشارة مشغول بدالً من ذلك.

الهاتف والصوت
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تغيير رسائل الرد السريع االفتراضية
يمكنك إنشاء رسائل رد سريع مخصصة الستبدال الرسائل االفتراضية المتاحة.

1.       في تطبيق الهاتف، في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة، اضغط على  < اإلعدادات < ردود سريعة.

2.       اضغط على الرد السريع الذي تريد تغييره.

3.       اكتب الرسالة الجديدة.

4.       اضغط على موافق.

إلعادة تعيين الردود السريعة االفتراضية، ففي شاشة تعديل الردود السريعة، اضغط على  < إعادة تعيين التطبيق االفتراضي.

إسكات نغمة الرنين عند تلقي مكالمة
إذا تلقيت مكالمة أثناء تشغيل إشعارات االهتزاز أو الصوت، فيمكنك بسرعة ضبط نغمة الرنين على الوضع الصامت وإيقاف الجهاز عن االهتزاز بالضغط على مفتاح 

مستوى الصوت. بعد ضبط نغمة الرنين على الوضع صامت، فإنه ال يزال بإمكانك الرد على المكالمة أو رفضها.

نقل المكالمة من سماعة الرأس إلى الجهاز
عند توصيل سماعة Bluetooth بالجهاز، يتم استقبال المكالمات تلقائًيا على السماعة. يمكنك نقل المكالمة مرة أخرى إلى الجهاز يدوًيا.

1.       أثناء االنشغال بمكالمة، اضغط على  .

2.       قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
لنقل المكالمة إلى الجهاز، اضغط على سماعة األذن للهاتف.	 
لنقل المكالمة إلى سماعات الجهاز الخارجية، اضغط على السماعة.	 

Bluetooth منع نقل المكالمات إلى سماعة
يمكنك قطع اتصال سماعة Bluetooth من تطبيق الهاتف فيتم تحويل المكالمات إلى الجهاز بدالً من السماعة.

1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Bluetooth 2.       اضغط على

3.       بجانب سماعة الرأس المقترنة التي تريد قطع االتصال بها، اضغط على  .

4.       ألِغ تحديد مربع االختيار صوت الهاتف.

وضع مكالمة قيد االنتظار
أثناء االنشغال بمكالمة، اضغط على  .

الستئناف مكالمة، اضغط على  مجدًدا.

الهاتف والصوت
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حظر المكالمات
حظر المكالمات الواردة

عند حظر المكالمات، لن تستقبل مكالمات أو رسائل نصية من رقم الهاتف المحدد المحظور. اتصل بموفر الخدمة لمزيد من المعلومات.

1.        في تطبيق الهاتف، في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة، اضغط على  < اإلعدادات < حظر المكالمات.

2.        اضغط على إضافة رقم، وأدخل رقم الهاتف المراد حظره، واضغط على حظر.

3.        اضغط على  < إلغاء الحظر إلزالة الرقم المحظور

حظر متصل
تأكد من أن الرقم الذي ترغب في حظره مدرج كرقم لجهة اتصال في تطبيق جهات االتصال.

1.        في تطبيق جهات االتصال، اضغط على أي جهة اتصال.

2.        اضغط على  <  .

3.        حدد مربع االختيار كل المكالمات إلى البريد الصوتي.

حظر المتصلين الذين ال تتضمنهم جهات االتصال
يمكنك استخدام وضع األولوية فقط لتجاهل المكالمات من المتصلين الذين ال تتضمنهم جهات االتصال. ال يرن هاتفك عندما تستقبل مكالمة من شخص غير موجود على 

قائمة جهات االتصال، ولكن يتيح لك الجهاز معرفة المكالمة الفائتة.

1.        مّرر من أعلى الشاشة ألسفلها مرة واحدة باستخدام إصبعين، أو مرتين باستخدام إصبع واحد.

2.        اضغط على  < األولوية فقط.

3.        اضغط على المزيد من اإلعدادات < تتيح األولوية فقط < مكالمات < من جهات االتصال فقط.

مالحظة: بشكل افتراضي، وضع األولوية فقط يستمر لمدة ساعة واحدة. لتغيير المدة التي يستمر فيها، مّرر من أعلى الشاشة لألسفل مرة واحدة باستخدام إصبعين، أو 
مرتين باستخدام إصبع واحد. اضغط على  < األولوية فقط. لزيادة طول مدة بقاء الوضع قيد التشغيل، اضغط على  أو اضغط على حتى إيقاف تشغيل هذا.

تحديد أرقام الهاتف التي يمكنك االتصال بها
عند إعداد أرقام الطلب الثابت واستخدامها، يمكنك إجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية )SMS أو MMS( إلى أرقام الهاتف التي تضيفها إلى قائمة أرقام الطلب 
الثابت فقط. على سبيل المثال، إذا أعطيت جهازك إلى طفلك ليستخدمه، فيمكنك تحديد أرقام الهاتف التي يمكن أن يتصل بها طفلك. الستخدام أرقام الطلب الثابت، يجب 

أن يقوم موفر الخدمة بإعداد بطاقة SIM بهذه الميزة. وفًقا لموفر الخدمة الذي تتعامل معه، قد ال تكون هذه الميزة مدعومة.

1.       في تطبيق الهاتف، في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة، اضغط على  .

2.       اضغط على اإلعدادات < مكالمات < أرقام االتصال الثابتة.

.FDN 3.       اضغط على تمكين

4.       أدخل رمز أمان SIM الذي قدمه لك موفر الخدمة.

الهاتف والصوت
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5.       اضغط على موافق.

6.       اضغط على قائمة FDN <  < إضافة جهة اتصال.

7.       اكتب اسًما ورقم هاتف.

8.       اضغط على حفظ.

إضافة جهة اتصال أو رقم إلى قائمة االتصال السريع
تظهر جهات االتصال التي تقوم بإضافتها إلى قائمة االتصال السريع الخاصة بك في عالمة التبويب  في تطبيق الهاتف.

1.       في تطبيق الهاتف، اضغط على  .

2.       اضغط على صورة أو حرف بجانب اسم جهة اتصال.

3.       اضغط على  .

حذف جهة اتصال أو رقم من قائمة االتصال السريع
1.       في تطبيق الهاتف، اضغط على  .

2.       المس مع االستمرار جهة االتصال التي تريد إزالتها.

3.       اسحب جهة االتصال على  إزالة. حرر إصبعك.

انتظار المكالمات وإعادة توجيه المكالمة
تشغيل أو إيقاف تشغيل انتظار المكالمات

وفًقا لموفر الخدمة الذي تتعامل معه، قد ال تكون هذه الميزة مدعومة.

. 1.        في تطبيق الهاتف، في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة، اضغط على 

2.        اضغط على اإلعدادات < مكالمات < إعدادات إضافية. 

3.        اضغط على مربع االختيار انتظار المكالمات.

إعداد إعادة توجيه المكالمات
قد ال تتوفر هذه الميزة، وذلك تبًعا لموفر الخدمة الذي تتعامل معه.

. 1.        في تطبيق الهاتف، في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة، اضغط على 

2.        اضغط على اإلعدادات < مكالمات < إعادة توجيه المكالمات. 

3.        لتغيير الرقم الذي تتم إعادة توجيه المكالمات إليه، اضغط على خيار إعادة توجيه مكالمة واكتب رقًما.

الهاتف والصوت
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بدء مكالمة جماعية
1.        أثناء االنشغال بمكالمة، يمكنك إجراء مكالمة أخرى أو الرد عليها.

2.        لدمج المكالمات، اضغط على  .

الرد على مكالمة أخرى أثناء االنشغال بمكالمة
تحقق من أن ميزة انتظار المكالمات قيد التشغيل.

1.        أثناء االنشغال بمكالمة وتلقي مكالمة أخرى، نّفذ أّيًا مما يلي:
لوضع المكالمة األولى قيد االنتظار والرد على مكالمة ثانية، اضغط على تعليق المكالمة الحالية.	 
إلنهاء المكالمة األولى والرد على المكالمة الثانية، اضغط على إنهاء المكالمة الحالية.	 

2.        المس مع االستمرار  ومّرر إصبعك حتى يغطي  ثم حرر إصبعك.

 3.        اضغط على قيد االنتظار للتبديل بين المكالمة األولى والمكالمة الثانية.

4.        لدمج المكالمتين وبدء مكالمة جماعية، اضغط على  .

إلضافة مزيد من األشخاص إلى المكالمة الجماعية، كرر الخطوتين 1 و 2.

إجراء مكالمة أخرى أثناء االنشغال بمكالمة
عند إجراء مكالمة أخرى أثناء االنشغال بمكالمة، يتم وضع المكالمة األولى قيد االنتظار تلقائًيا.

1.        أثناء االنشغال بمكالمة، اضغط على  .

2.       نّفذ أًيا مما يلي:
استخدم لوحة االتصال إلدخال رقم.	 
اضغط على لوحة االتصال لالنتقال إلى شاشة الهاتف. اضغط على جهة اتصال.	 

3.       لدمج المكالمتين وبدء مكالمة جماعية، اضغط على  .

إلضافة مزيد من األشخاص إلى مكالمة جماعية، كرر الخطوات من 1 إلى 3.

إزالة األشخاص من مكالمة جماعية
1.       أثناء المشاركة في مكالمة جماعية، لعرض المشاركين في المكالمة الجماعية، اضغط على إدارة المكالمة الجماعية.

2.       قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
إلزالة شخص من المكالمة الجماعية وإنهاء المكالمة معه، اضغط على  .	 
إلزالة شخص من المكالمة الجماعية واإلبقاء عليه في مكالمة مستقلة، اضغط على  .	 

الهاتف والصوت
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LTE االتصال عبر
LTE واالتصال عبر فيديو LTE تشغيل ميزة نقل الصوت عبر

يوفر كال من ميزة نقل الصوت عبر LTE واالتصال عبر فيديو LTE اتصال صوت وفيديو عالي الدقة باستخدام اتصاالت الجيل الرابع عبر LTE. الستخدام االتصال 
.LTE يجب أن تقوم بتشغيل ميزة نقل الصوت عبر ،LTE عبر فيديو

وفًقا لموفر الخدمة الذي تتعامل معه، قد ال تكون هذه الميزة مدعومة. لمزيد من المعلومات، اتصل بموفر الخدمة.

1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  .

.IMS 3.       استناًدا إلى الخيارات المتاحة، اضغط على المزيد < شبكة الهاتف المحمول < إعدادات

.LTE أو االتصال عبر فيديو LTE 4.       قم بتشغيل مفتاح نقل الصوت عبر

LTE إجراء مكالمة فيديو
إذا كان موفر الخدمة الخاص بك يدعم االتصال عبر فيديو LTE، يمكنك إجراء مكالمة فيديو مع جهات االتصال التي تدعم هذه الميزة.

1.        في تطبيق الهاتف، نّفذ أًيا مما يلي:
لالتصال برقم, اضغط على  ثم أدخل الرقم.	 
لالتصال بجهة اتصال، اضغط على  ثم اضغط على جهة اتصال.	 
إلجراء اتصال سريع بجهة اتصال، اضغط على  ثم اضغط على جهة اتصال.	 

2.        اضغط على  .

مالحظة: وفًقا لموفر الخدمة الخاص بك، فقد ال تتمكن من إجراء مكالمة فيديو LTE مع جهة اتصال مباشرة من  أو  . بدالً من ذلك، اتصل بجهة االتصال، 
وبعد بدء المكالمة اضغط على  < مكالمة فيديو.

التبديل إلى مكالمة صوت فقط
أثناء مكالمة فيديو ، اضغط على  .

للعودة إلى مكالمة فيديو، اضغط على  مرة أخرى.

التبديل بين الكاميرا األمامية والكاميرا الخلفية.
أثناء مكالمة فيديو، قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:

اضغط على  .	 

اضغط على تبديل الكاميرا.	 

وضع مكالمة فيديو قيد االنتظار
أثناء مكالمة فيديو، قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:

الهاتف والصوت
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	    اضغط على  .

	    اضغط على تعليق المكالمة.

مشاركة فيديو في اتجاه واحد
أثناء مكالمة صوت، يمكنك مشاركة فيديو مع جهة االتصال التي تتصل بها، إذا كانت تدعم أيًضا ميزة االتصال عبر فيديو LTE، لكن ال يلزم أن تقوم جهة االتصال 

بمشاركة فيديو معك.

1.        أثناء مكالمة صوتية، اضغط على  .

2.        اضغط على فيديو في اتجاه واحد.

LTE الرد على مكالمة فيديو
1.        عند تلقي مكالمة، المس مع االستمرار  . 

2.        قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية: 
للرد على مكالمة كمكالمة فيديو، مّرر إصبعك حتى يغطي  .	 
للرد على مكالمة كمكالمة صوت، مّرر إصبعك حتى يغطي  .	 

Wi-Fi االتصال عبر
Wi-Fi تشغيل ميزة االتصال عبر

يمكن للجهاز إجراء وتلقي مكالمات عبر شبكات Wi-Fi، حتى إذا كانت تغطية شبكة الهاتف المحمول محدودة أو غير متوفرة على اإلطالق.

وفًقا لموفر الخدمة الذي تتعامل معه، قد ال تكون هذه الميزة مدعومة. اتصل بموفر الخدمة لمزيد من المعلومات.

1.        مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Wi-Fi 2.        اضغط على  < المزيد < قائمة االتصال عبر

3.        اضبط مفتاح االتصال عبر Wi-Fi على وضع التشغيل.

.Wi-Fi عليك تشغيل حالة االتصال عبر ،Wi-Fi 4.        لعرض متى سيجري الجهاز مكالمات عبر

5.        اضغط على تفضيالت االتصال عبر Wi-Fi < تفضيالت االتصال.
الستخدام شبكة Wi-Fi، حتى عندما تكون لديك إشارة شبكة هاتف محمول، اضغط على شبكة Wi-Fi المفضلة.	 
لعدم استخدام شبكة هاتف محمول مطلًقا واستخدام شبكة Wi-Fi فقط، اضغط على Wi-Fi فقط.	 
الستخدام شبكة Wi-Fi فقط للمكالمات عندما ال تكون لديك إشارة شبكة هاتف محمول، اضغط على شبكة الهاتف المحمول المفضلة.	 

Wi-Fi إجراء مكالمة عبر
تأكد من أن  تظهر في أعلى الشاشة.

1.         في تطبيق الهاتف، اضغط على  .

الهاتف والصوت
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2.        أدخل الرقم.

3.        اضغط على  .

البريد الصوتي
إعداد البريد الصوتي

وفًقا لموفر الخدمة الذي تتعامل معه، قد ال تكون هذه الميزة مدعومة. اتصل بموفر الخدمة للمزيد من المعلومات.

1.        في تطبيق الهاتف، في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة، اضغط على  .

2.        اضغط على اإلعدادات < مكالمات < البريد الصوتي. 

3.        إلعداد بريد صوتي، اضغط على إعداد. إذا كان حقل رقم البريد الصوتي فارًغا، فاضغط على رقم البريد الصوتي، ثم أدخل رقم الوصول إلى البريد الصوتي. 
إذا لم تكن تملك رقم وصول إلى البريد الصوتي، فاتصل بموفر الخدمة.

لالتصال بالبريد الصوتي من تطبيق الهاتف، المس مع االستمرار مفتاح 1.

البريد الصوتي المرئي
البريد الصوتي المرئي هو طريقة أخرى للوصول إلى البريد الصوتي وإدارته. في أحد التطبيقات، يمكنك عرض الرسائل والتمرير عبرها على الجهاز. يمكن لبعض 

.SMS خدمات البريد الصوتي المرئي أيًضا تحويل رسائل البريد الصوتي إلى نص وإرسال الرسائل عبر البريد اإللكتروني ورسائل

قد يكون لدى موفر الخدمة تطبيق بريد صوتي مرئي محمل مسبًقا على الجهاز أو يكون متاًحا للتنزيل.

الهاتف والصوت
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التطبيقات والميزات

Google Play™ تنزيل تطبيق على
.Google Play™ 1.       افتح تطبيق متجر

.Google™ 2.       إذا لزم األمر، فّسجل الدخول باستخدام حسابك في

3.       قم باالستعراض أو البحث على التطبيق الذي ترغب في تنزيله.

4.       اضغط على التطبيق، ثم اضغط على تثبيت.

تنظيم الشاشة الرئيسية
نقل تطبيق أو أداة أو اختصار

1.       المس مع االستمرار تطبيًقا أو أداة أو اختصاًرا، ثم اسحبه إلى موضع جديد.

2.       حرر إصبعك.

نقل تطبيق أو اختصار إلى علبة المفضلة
تظهر علبة المفضلة أسفل كل شاشة رئيسية، مما يتيح لك سهولة الوصول إلى تطبيقات أو اختصارات المفضلة. يمكنك إضافة ما يصل إلى أربعة تطبيقات أو اختصارات 

إلى علبة المفضلة.

1.       إذا كانت علبة المفضلة ممتلئة، فالمس مع االستمرار أحد التطبيقات أو االختصارات الموجودة في العلبة. اسحبه إلى أي موضع على الشاشة الرئيسية.

2.       المس مع االستمرار التطبيق أو االختصار الذي تريد إضافته، ثم اسحبه إلى علبة المفضلة.

إضافة شاشة رئيسية
يمكنك إضافة العديد من الشاشات الرئيسية بحسب ما تريد لتنظيم التطبيقات واألدوات واالختصارات.

1.       في الشاشة الرئيسية، المس مع االستمرار العنصر الذي تريد نقله، ثم اسحبه نحو الجانب األيسر للشاشة.

2.      أمسك العنصر على الجانب األيسر للشاشة حتى تظهر الشاشة الرئيسية التالية. وإذا لزم األمر، فاستمر في مسك العنصر حتى تظهر شاشة رئيسية فارغة.

3.       حرر إصبعك.

تلميح: لعرض شاشتين رئيسيتين مختلفتين بسرعة، اضغط على الدوائر التي تظهر فوق علبة المفضالت، ثم مرر أصبعك لليمين أو لليسار.

التطبيقات والميزات
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تغيير الشاشة الرئيسية االفتراضية
قم بتغيير الشاشة الرئيسية التي يتم عرضها عندما تقوم بتشغيل جهازك أو عندما تضغط على المفتاح  .

مالحظة: ربما يلزم الضغط على المفتاح  مرتين لفتح الشاشة الرئيسية االفتراضية.

1.       في الشاشة الرئيسية، المس مع االستمرار منطقة خالية على الشاشة.

2.       أعلى الشاشة الرئيسية التي ترغب في تعيينها كشاشة افتراضية، اضغط على  .

حذف شاشة رئيسية
إذا لم تكن تستخدم إحدى شاشاتك الرئيسية، فيمكنك حذفها. إذا حذفت الشاشة الرئيسية االفتراضية، فإن الشاشة الرئيسية إلى اليمين تصبح الشاشة الرئيسية االفتراضية.

مالحظة: بعد حذف شاشة رئيسية، ال يمكنك استعادتها.

1.       في الشاشة الرئيسية، المس مع االستمرار منطقة خالية من الشاشة.

2.       المس مع االستمرار الشاشة الرئيسية التي تريد إزالتها، ثم اسحبها إلى شريط اإلزالة في أعلى الشاشة.

تنظيم التطبيقات واالختصارات في مجلدات
1.       في الشاشة الرئيسية، المس مع االستمرار أحد التطبيقات أو االختصارات.

2.       اسحب التطبيق أو االختصار إلى أعلى تطبيق أو اختصار آخر تريد لوضعه في نفس المجلد.

3.       لتسمية المجلد، اضغط على المجلد. اضغط على مجلد جديد، وأدخل اسًما.

تغيير طريقة عرض التطبيقات األخيرة والشاشات
عندما تضغط على  ، تشاهد طريقة عرض مقسمة إلى لوحات أو طريقة عرض حجرية أو طريقة عرض دوارة للتطبيقات والشاشات الحديثة. يمكنك تغيير طريقة 

العرض لتناسب تفضيالتك.

1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < العرض < األحدث.

3.       حدد طريقة عرض.

إلغاء تثبيت تطبيق أو إزالة تطبيق أو أداة أو اختصار من الشاشة الرئيسية
في حالة إلغاء تثبيت تطبيق، لن يتاح التطبيق بعد ذلك على الجهاز. يجب إعادة تثبيت التطبيق إذا كنت تريد استخدامه مرة أخرى. جدير بالذكر أن بعض التطبيقات 

المضمنة ال يمكن إزالة تثبيتها، ولكن بدالً من ذلك يمكن إيقاف هذه التطبيقات حتى ال تظهر في  ومن ثّم لن تستقبل إشعارات بخصوصها.

في حالة إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية، فال يزال التطبيق مثبًتا على الجهاز، ويمكنك فتح التطبيق من  .

1.       المس مع االستمرار تطبيًقا أو أداة أو اختصاًرا.

2.       اسحب التطبيق أو األداة أو االختصار نحو الجزء العلوي للشاشة. 
إللغاء تثبيت تطبيق، اسحب التطبيق تجاه إلغاء التثبيت.	 

التطبيقات والميزات
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إليقاف تشغيل تطبيق، اسحب التطبيق تجاه تعطيل.	 
إلزالة تطبيق أو األداة أو اختصار من الشاشة الرئيسية، اسحب التطبيق تجاه إزالة. 	 

يمكن استخدام متجر ™Google Play إلعادة تثبيت التطبيقات التي تقوم بإلغاء تثبيتها. في متجر ™Google Play, اضغط على  < تطبيقاتي < الكل.

يمكنك تشغيل التطبيقات التي قمت بإيقاف تشغيلها في  < التطبيقات. في الجزء العلوي من الشاشة، مرر لليمين على الفئات حتى ترى فئة معّطل. اضغط على 
تطبيق، ثم اضغط على تمكين.

الرسائل
استخدام الرسائل

.MMS ورسائل SMS االفتراضي على جهازك إلرسال رسائل نصية واستقبالها وإدارتها ومن بينها رسائل Messages يمكنك استخدام تطبيق

إرسال رسالة نصية
1.       في تطبيق Messages، اضغط على  .

2.       في الحقل إلى أدخل رقم هاتف محمول أو ابدأ في كتابة اسم جهة اتصال.

تلميح: اضغط على  أو  لتبديل لوحة المفاتيح.

3.       بعد إدخال رقم هاتف محمول، اضغط على  .

4.       في الحقل كتابة رسالة SMS، اكتب رسالتك ثم اضغط على  .

تلميح: يمكنك إضافة رمز مشاعر بالضغط على  في حقل الرسائل.

إرسال رسالة وسائط متعددة
1.       في تطبيق Messages، اضغط على  . 

2.       في الحقل إلى أدخل رقم هاتف محمول أو ابدأ في كتابة اسم جهة اتصال.

تلميح: اضغط على  أو  لتبديل لوحة المفاتيح.

3.       بعد إدخال رقم هاتف محمول، اضغط على  .

4.       اضغط على  وقم بإرفاق ملف وسائط: 
إلرفاق ملصق، اضغط على  . كما يمكنك تنزيل ملصقات أخرى وإرفاقها. 	 
إلرفاق صورة تقوم بالتقاطها، اضغط على  . لتوسيع عرض الصورة إلى شاشة كاملة، اضغط على  .	 
إلرفاق صورة من المكتبة، اضغط على  . 	 
إلرفاق رسالة صوتية من تسجيلك, اضغط على  ثم المس مع االستمرار  لتسجيل الصوت.	 
إلرفاق موقعك، اضغط على  .	 

5.       اضغط على  .

مالحظة: إذا أغلقت الشاشة أثناء إنشاء الرسالة، فسيتم حفظ الرسالة كمسودة. يمكنك الضغط على المحادثة الستئناف كتابة الرسالة.

التطبيقات والميزات
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حذف رسالة
1.       في تطبيق »Messages«، المس الرسالة مع االستمرار.

2.       اضغط على  < حذف.

إدارة المحادثات
1.       في تطبيق »Messages«، المس باستمرار على إحدى المحادثات حتى يظهر شريط أدوات أعلى الشاشة.

2.       نّفذ أًيا مما يلي:
ألرشفة محادثة، اضغط على  . للعودة إلى محادثة مؤرشفة بقائمة رسائلك، المس مع االستمرار المحادثة ثم اضغط على  .	 
لحذف محادثة، اضغط على  .	 
لتشغيل اإلشعارات أو إيقاف تشغيلها، اضغط على  أو  .	 
إلضافة جهة اتصال، اضغط على  .	 
لحظر رقم، اضغط على  .	 

Messages البحث عن رسائل في تطبيق
يمكنك بسهولة البحث عن عناصر في تطبيق Messages مثل جهة اتصال أو رقم هاتف أو رسالة.

1.       في تطبيق Messages، اضغط على  .

2.       في حقل البحث، اكتب مصطلح البحث أو مصطلحات البحث.

Now on Tapو Google™ حول تطبيق
يوفر تطبيق ™Google معلومات مفيدة عندما تحتاج إليها من خالل بطاقات ™Google Now. تحتوي بطاقات ™Google Now على معلومات مخصصة، 

مثل تحديثات الطقس لموقعك أو اتجاهات إلى الحدث التالي في أجندتك.

يعمل Now on Tap على زيادة ميزات تطبيق ™Google لعرض المعلومات ذات الصلة لك وفًقا للتطبيق الذي تستخدمه. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم 
أنت وأحد أصدقائك BBM لمناقشة المقابلة في مطعم، فبإمكان Now on Tap توفير بطاقة تشتمل على تقييمات المطعم أو االتجاهات إلى المطعم. بعد قيامك بإعداد 

.Now on Tap يمكنك لمس المفتاح  مع االستمرار للوصول إلى ،Google™ في التطبيق Now بطاقات

.Google انظر التعليمات الخاصة بتطبيق ،Now on Tapو Google للمزيد من المعلومات عن تطبيق

الساعة
تعيين المنّبه

تعيين تنبيه
1.       في تطبيق الساعة، اضغط على  .

التطبيقات والميزات

https://support.google.com/websearch/topic/6032673?hl=en&ref_topic=4409793
https://support.google.com/websearch/topic/6032673?hl=en&ref_topic=4409793
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لتعيين تنبيه موجود، اضغط على الوقت المعروض في التنبيه.	 
إلنشاء تنبيه جديد، اضغط على  .	 

2.       لتعديل وقت التنبيه، اضغط على الساعة أو الدقيقة. المس مع االستمرار قرص الطلب، ثم مرر قرص الطلب إلى الوقت المطلوب.

3.       اضغط على صباًحا أو مساًء.

4.       اضغط على موافق.

إنشاء أو حذف تنبيه
في تطبيق الساعة، نفذ أحد اإلجراءات التالية:

إلنشاء تنبيه، اضغط على  <  .	 

لحذف تنبيه، أسفل التنبيه الذي تريد حذفه، اضغط على  <  .	 

تلميح: يمكنك إضافة تسميات إلى التنبيهات لتساعدك في تذكر الهدف من كل تنبيه.

تغيير نغمة التنبيه
1.       في تطبيق الساعة، اضغط على  . 

2.       أسفل التنبيه الذي تريد تغييره، اضغط على  <  .

3.       حدد نغمة رنين. 

4.       اضغط على  .

تعيين منبه لعدة أيام
1.       في تطبيق الساعة، اضغط على  .

2.       أسفل تنبيه، اضغط على  .

 3.       حدد مربع االختيار تكرار.
 تتم اإلشارة إلى األيام التي يتم تشغيل التنبيه فيها بواسطة حرف داخل دائرة باللون األبيض.

4.       إلضافة أو إزالة يوم، اضغط على الحرف الذي يشير إليه.

تعيين مدة الغفوة
حسب اإلعداد االفتراضي، يغفو المنبه لمدة عشر دقائق.

1.       في تطبيق الساعة، اضغط على  < اإلعدادات < طول الغفوة.

2.       مرر إصبعك نحو األعلى أو األسفل على األرقام.

3.       اضغط على وقت.

تعيين وقت إسكات التنبيه
حسب اإلعداد االفتراضي، يتم تعيين إسكات التنبيه بعد عشر دقائق.

1.       في تطبيق الساعة، اضغط على  < اإلعدادات.

التطبيقات والميزات
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2.       اضغط على صامت بعد.

3.       اضغط على وقت.

استخدام ساعة التوقيف
1.       في تطبيق الساعة، اضغط على  .

2.       لبدء ساعة التوقيف، اضغط على  . 
إليقاف ساعة التوقيف مؤقًتا، اضغط على  .	 
إلعادة تشغيل ساعة التوقيف بعد إيقافها مؤقًتا، اضغط على  مرًة أخرى.	 
إلضافة دورة، اضغط على دورة.	 
إلعادة تعيين ساعة التوقيف، اضغط على إعادة تعيين.	 

تعيين المؤقت
1.       في تطبيق الساعة، اضغط على  .

2.       أدخل الوقت بالساعات والدقائق والثواني. على سبيل المثال، إذا كنت تريد تعيين مؤقت بطول ساعة، فاكتب 1  00 00.

3.       لبدء المؤقت، اضغط على  .

يمكنك فعل ما هو أكثر من مجرد تعيين المؤقت:

إلضافة دقيقة أخرى إلى المؤقت الجاري، اضغط على + 1:00.	 

لتعيين مؤقت آخر، اضغط على إضافة مؤقت.	 

إلعادة تعيين موقت، اضغط على  ، ثم اضغط على إعادة تعيين.	 

لحذف موقت، اضغط على حذف.	 

تعيين المنطقة الزمنية األساسية
1.       في تطبيق الساعة، اضغط على  < اإلعدادات.

2.       اضغط على المنطقة الزمنية األساسية.

3.       اضغط على منطقة زمنية.

تلميح: إذا كنت تريد أن يتم تحديث الساعة تلقائًيا تبًعا للمنطقة الزمنية للموقع الحالي أثناء السفر، ففّعل مفتاح ساعة آلية للبلد األم.

عرض التوقيت لمواقع أخرى
يمكنك عرض توقيت مواقع متعددة على شاشة الساعة.

1.       في تطبيق الساعة، اضغط على  .

2.       اضغط على  . 

3.       اضغط على المواقع التي تريد أن تظهر على شاشة الساعة.

التطبيقات والميزات
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4.       اضغط على  .

إزالة الموقع من شاشة الساعة
1.       في تطبيق الساعة، اضغط على  .

2.       ألِغ تحديد مربع االختيار الذي بجانب الموقع الذي تريد إزالته.

3.       اضغط على  .

التبديل إلى الوضع الليلي
يمكنك تعتيم الشاشة وإبقاء التوقيت معروًضا مثل الساعة التي تكون بجوار السرير عن طريق التبديل إلى الوضع الليلي. في تطبيق الساعة، نفذ أحد اإلجراءات التالية:

1.       اضغط على  < شاشة توقف.

2.       المس أي مكان بشاشة الساعة لتحرير وضع شاشة التوقف.

تغيير نمط الساعة
لعرض الساعة بتنسيق رقمي أو تناظري، في تطبيق الساعة، اضغط على  < اإلعدادات < النمط < تناظري أو رقمي.

BlackBerry البحث عن جهاز
البحث في جهازك

باستخدام تطبيق البحث عن جهاز BlackBerry، يمكنك البحث عن الملفات والتطبيقات والتعليمات وما إلى ذلك في جهازك. يمكنك أيًضا إدخال أمر إجراءات فورية 
في حقل البحث لتنفيذ مهمة بسرعة.

في تطبيق البحث عن جهاز BlackBerry، اكتب مصطلح بحث أو أمر إجراءات فورية.

تغيير فئات البحث
للبحث عن نوع معّين من الملفات، يمكنك تحديد فئات لتضمينها في عمليات البحث. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن أغنية، فيمكنك مسح كل الفئات باستثناء 

الموسيقى.

1.       في تطبيق البحث عن جهاز BlackBerry، اضغط على  < اإلعدادات < فئات البحث.

2.       الختيار الفئات التي تريد تضمينها في عمليات البحث، قم بتشغيل المفتاح أو إيقاف تشغيله.

3.       اضغط على  .

تلميح: تبحث فئة البحث الموسع في نتائج اإلنترنت وتطبيقات السحابة، )مثل ™Google Drive و™Google Play( وتطبيقات أخرى على الجهاز، فضالً عن 
المزيد. للبحث في البيانات الموجودة على جهازك فقط، أوقف تشغيل مفتاح بحث موّسع.

التطبيقات والميزات
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أنجز المزيد مع وظيفة نتائج البحث
يمكنك تنفيذ مجموعة متنوعة من اإلجراءات على عناصر نتائج البحث في شاشة نتائج البحث مباشرًة. تعتمد اإلجراءات المتوفرة لك على نوع العنصر. على سبيل 

المثال، إذا كانت إحدى نتائج البحث تطبيًقا، فيمكنك فتح التطبيق مباشرًة من شاشة نتائج البحث.

1.       اضغط على إحدى نتائج البحث.

2.       إن لزم األمر، فاضغط على أحد اإلجراءات.

التوقف عن حفظ سجل البحث
فيمكنك  البحث،  بنتائج  إذا كنت ال تريد االحتفاظ  السريع وإعادة االستخدام.  تقوم بزيارتها لالطالع  نتيجة بحث  بآخر 20  الجهاز  حسب اإلعداد االفتراضي، يحتفظ 

إيقاف تشغيل هذه الميزة.

1.       في تطبيق البحث عن جهاز BlackBerry، اضغط على  < اإلعدادات.

2.       اضبط مفتاح حفظ سجل البحث على وضع إيقاف التشغيل. 

تلميح: لحذف نتيجة بحث واحدة، مرر إصبعك نحو اليسار أو اليمين على النتيجة. لمسح سجل البحث بالكامل نهائًيا, اضغط على  < اإلعدادات < مسح سجل البحث.

إنجاز المهام سريًعا باستخدام إجراءات فورية
اإلجراءات الفورية عبارة عن اختصارات تتيح لك إنجاز المهام سريًعا.

مالحظة: تستخدم اإلجراءات الفورية لغة اإلدخال المعّينة على جهازك.

1.       في حقل البحث، اكتب أحد األوامر.

2.       من النتائج، اضغط على قائمة العمود إجراءات فورية.

إجراء مكالمة
يمكنك إجراء مكالمة بجهة اتصال أو طلب رقم هاتف مباشرًة من حقل البحث.

اكتب هاتف أو اتصال أو مكالمة, ثم حدد إجراء مكالمة إلدخال اسم جهة اتصال أو رقم هاتف.

إرسال رسالة بريد إلكتروني
اكتب البريد اإللكتروني أو البريد, ثم حدد إرسال بريد إلكتروني إلدخال عنوان البريد اإللكتروني.

إرسال رسالة نصية
اكتب sms أو رسالة أو msg أو نص، ثم حدد إرسال رسالة نصية إلدخال اسم جهة اتصال أو رقم هاتف.

تشغيل موسيقى
اكتب تشغيل, وحدد تشغيل الموسيقى أو YouTube, ثم أدخل اسم األغنية أو اسم الفنان أو اسم األلبوم.

التطبيقات والميزات
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الحصول على االتجاهات
اكتب خريطة, ثم حدد الحصول على االتجاهات إلدخال اسم شركة أو عنوان.

إنشاء مالحظة
اكتب مالحظة أو مذكرة, ثم حدد إنشاء مالحظة أو مالحظات إلدخال عنوان للمالحظة أو عرض قائمة المالحظات.

إنشاء مهمة
اكتب مهمة أو قائمة المهام, ثم حدد إنشاء مهمة أو مهام إلدخال عنوان أو عرض قائمة المهام.

BlackBerry استكشاف األخطاء وإصالحها: البحث عن جهاز
BlackBerry ال يمكنني العثور على بريد إلكتروني باستخدام تطبيق البحث عن جهاز

ال يقوم تطبيق البحث عن جهاز BlackBerry بالبحث عن البريد اإللكتروني إال في BlackBerry Hub. للتعرف على كيفية إضافة حسابات البريد اإللكتروني 
.BlackBerry Hub اقرأ تعليمات ،BlackBerry Hub إلى

Google خدمات الموقع وخرائط
حول خدمات الموقع

يمكنك تشغيل خدمات الموقع بحيث يمكن للتطبيقات والخدمات القائمة على الموقع، مثل ™Google Maps، تحديد موقعك. ويمكن للتطبيقات القائمة على الموقع أن 
تستخدم تقنية نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( ومعلومات تحديد الموقع األخرى لتزويدك بمعلومات مثل اتجاهات القيادة.

من شاشة إعدادات المواقع، يمكنك أيًضا االّطالع على التطبيقات التي تستخدم خدمات الموقع. إذا حددت أنك ال ترغب في أن يعرف تطبيق موقعك، فيمكنك إيقاف 
تشغيل أذونات المواقع لهذا التطبيق. لمزيد من المعلومات عن تشغيل أذونات التطبيق أو إيقاف تشغيلها، راجع تعليمات األمان.

تشغيل أو إيقاف تشغيل خدمات الموقع
1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < الموقع.

3.       في أعلى الشاشة، اضبط المفتاح على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل.

تغيير أوضاع الموقع
من خالل أوضاع الموقع، يمكنك تعيين مدى دقة اكتشاف الجهاز للموقع الذي تكون فيه. يمكنك االختيار من بين أوضاع الموقع التالية:

الدقة العالية: استخدام نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( وشبكات Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول وخدمات موقع ™Google للعثور على الموقع بدقة عالية.	 

التطبيقات والميزات
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توفير طاقة البطارية: استخدام شبكات Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول وخدمات موقع ™Google للعثور على الموقع مع المحافظة على طاقة البطارية.	 

الجهاز فقط: استخدام GPS للعثور على الموقع. قد يستهلك هذا الوضع من عمر البطارية أكثر من وضع حفظ طاقة البطارية، وقد ال يكون بنفس سرعة وضع 	 
الدقة العالية.

1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < الموقع < الوضع.

3.       اضغط على أحد الخيارات.

تشغيل أو إيقاف تشغيل سجل المواقع
سجل المواقع هو خدمة مقدمة من ™Google وتنشئ خريطة خاصة بالمواقع التي تنتقل إليها بالجهاز وتستخدم الخريطة لتوفر لك معلومات مفيدة، مثل توقعات 

التنقالت وغير ذلك من نتائج البحث ذات الصلة.

1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Google 2.       اضغط على  < الموقع < سجل مواقع

.Google™ 3.       إذا لزم األمر، فأضف حسابك في

4.       في أعلى الشاشة، اضبط المفتاح على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل.

Google Maps™ حول
يساعد ™Google Maps في العثور على الشركات والمطاعم واألماكن األخرى ذات األهمية، ويمكن أن يوفر لك االتجاهات منعطًفا بمنعطف حتى الوصول إلى 

وجهتك.

Google Maps™ البحث عن تعليمات عن
قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:

في ™Google Maps، اضغط على  < تعليمات.	 

 	.support.google.com/gmm/android تفضل بزيارة خرائط مركز مساعدة الهاتف المحمول على

™Google Chrome والتنزيالت
Google Chrome™ البحث عن تعليمات عن

تفضل بزيارة مركز تعليمات Chrome لنظام Android أو في ™Google Chrome، اضغط على  < تعليمات ومالحظات.

التنزيالت
يمكنك تنزيل تطبيق التنزيالت إلدارة الملفات التي تنزلها من البريد اإللكتروني ورسائل BBM والمحادثات الفورية و™Google Chrome وغير ذلك المزيد. ال 

تظهر الموسيقى التي يتم دفقها والفيديوهات في تطبيق التنزيالت.

التطبيقات والميزات
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رموز تطبيق التنزيالت

األيقونة الوصف

حذف ملف تم تنزيله

مشاركة ملف تم تنزيله

عرض التنزيالت كقائمة أو كصور مصغرة

فرز الملفات حسب االسم أو التاريخ أو حجم الملف

الطباعة
الطباعة من الجهاز

يمكنك طباعة صفحات الويب والصور والمستندات وما إلى ذلك من جهازك باستخدام طابعات متوافقة تدعم تقنية Wi-Fi أو Bluetooth وطابعات متصلة بجهاز 
الكمبيوتر. ليس كل التطبيقات تدعم الطباعة.

1.       في أحد التطبيقات، اضغط على  < طباعة. حسب التطبيق، قد يظهر هذا الخيار في مكان مختلف أو يظهر باسم مختلف مثل مشاركة وتصدير.

2.       اضغط على الجزء العلوي للشاشة، ثم اضغط على الطابعة التي تريد استخدامها.

. 3.       اضغط على 

مالحظة: قد تضطر إلى تثبيت خدمة طباعة وإضافة طابعة قبل أن تتمكن من الطباعة.

تثبيت خدمة طباعة
1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < الطباعة.

3.       اضغط على إضافة خدمة.

4.       اضغط على الخدمة المتوافقة مع الطابعة، ثم اضغط على تثبيت. للعثور على خدمة متوافقة، اعثر على العالمة التجارية للطابعة الالسلكية أو راجع دليل المستخدم.

5.       اضغط على  مرتين.

6.       اضغط على خدمة الطابعة التي ثبّتها للتو. إذا لم تكن الخدمة مدرجة، فاسحب ألسفل من الجزء العلوي للشاشة، ثم اضغط على اإلشعار الخاص بخدمة الطابعة 
المثبتة مؤخًرا.

7.       اضبط مفتاح تلك الخدمة على وضع التشغيل، ثم اضغط على موافق. انتظر حتى تعثر الخدمة على الطابعات تلقائًيا.

إضافة طابعة
في معظم الحاالت، بعد تثبيت خدمة طابعة، تعثر الخدمة على الطابعة تلقائًيا. إذا لم يستطع جهازك العثور على الطابعة، فيمكنك إضافتها يدوًيا.

1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

التطبيقات والميزات
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2.       اضغط على  < الطباعة.

3.       اضغط على خدمة الطابعة الخاصة بالطابعة التي تريد استخدامها إذا كانت خدمة الطابعة غير نشطة، فعليك تنشيطها.

4.       اضغط على إضافة طابعة.

5.       اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة.

Google Cloud Print™ الطباعة باستخدام
يمكنك استخدام ™Google Cloud Print للطباعة من الجهاز إلى طابعة Cloud Ready أو طابعة متصلة بكمبيوتر.

للطباعة إلى طابعة ليست Cloud Ready، يجب عليك أيًضا فعل ما يلي:

تأكد من أن ™Google Chrome مثبت على الكمبيوتر، ثم سجل الدخول باستخدام نفس حساب ™Google الذي تستخدمه على الجهاز.	 

عند الطباعة، تأكد من أن الكمبيوتر قيد التشغيل.	 

./https://support.google.com/cloudprint راجع ،Google Cloud Print™ لمعرفة المزيد عن إعداد واستخدام

التطبيقات والميزات
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اإلعدادات
تغيير إعدادات جهازك

1.       مّرر من أعلى الشاشة ألسفلها مرة واحدة باستخدام إصبعين، أو مرتين باستخدام إصبع واحد.

2.       اضغط على أحد اإلعدادات، أو للوصول إلى المزيد من اإلعدادات، اضغط على  .

تلميح: إليجاد إعداد سريًعا، اضغط على  , ثم اكتب اإلعداد الذي تبحث عنه.

تخصيص  قائمة اإلعدادات السريعة
1.       مّرر من أعلى الشاشة ألسفلها مرة واحدة باستخدام إصبعين، أو مرتين باستخدام إصبع واحد.

2.       اضغط على  .

3.       اسحب رمز إعداد إلى موضع آخر، ثم ارفع إصبعك.

4.       اضغط على  < إعادة تعيين الستخدام اإلعدادات السريعة االفتراضية.

إشعارات
إدارة اإلشعارات

تتيح لك اإلشعارات االطالع على الرسائل الجديدة وأحداث التقويم وتحديثات التطبيقات، وما إلى ذلك. عند تلقي إشعار، يظهر مؤشر في الزاوية العلوية اليمنى للشاشة.

التحقق من اإلشعارات األخيرة وفتحها
1.       مرر ألسفل من أعلى الشاشة باستخدام إصبع واحد.

2.       عند الحاجة، اسحب ألسفل لعرض مزيد من اإلشعارات.

3.       اضغط على أحد اإلشعارات لفتحه.

حظر أو تحديد أولوية إشعار
1.       مرر ألسفل من أعلى الشاشة باستخدام إصبع واحد.

2.       المس أحد اإلشعارات باستمرار.

3.       المس أحد الخيارات  إظهار اإلشعارات صامتة، حظر جميع اإلشعارات، عدم اإلصمات أو عدم الحظر.

4.       اضغط على تم.

اإلعدادات
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استبعاد اإلشعار
1.       مرر ألسفل من أعلى الشاشة باستخدام إصبع واحد.

2.       مرر إصبعك نحو اليسار أو اليمين على إشعار.

مالحظة: لتجاهل كل اإلشعارات مرة واحدة، اضغط على مسح الكل.

تغيير مستوى صوت اإلشعارات
يمكنك الوصول إلى أشرطة تمرير مستوى الصوت لإلشعارات والوسائط والتنبيهات عند الضغط على »مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت« ثم الضغط على  . 

يمكنك أيًضا تخصيص مستوى الصوت من شاشة إعدادات الجهاز.

1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < الصوت.

3.       قم بسحب أيٍّ من أشرطة التمرير نحو اليمين أو اليسار.

تغيير أصوات اإلشعارات
مالحظة: لتغيير إعدادات صوت اإلشعارات واالهتزاز لتطبيق محدد، انظر في شاشة اإلعدادات داخل التطبيق. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل 
البريد اإللكتروني  إعدادات اإلشعارات لحساب  ثم غّير  فافتح BlackBerry Hub وافتح شاشة اإلعدادات  الجديدة،  البريد اإللكتروني  أصوات اإلشعارات لرسائل 

الخاص بك.

تغيير صوت اإلشعار االفتراضي
ينطبق الصوت االفتراضي فقط على التطبيقات التي تم إعدادها الستخدام االفتراضي.

1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < صوت < نغمة الرنين االفتراضية لإلشعارات.

3.       اضغط على صوت اإلشعار.

4.       اضغط على موافق.

لتشغيل أو إيقاف تشغيل األصوات لميزات مثل قفل الشاشة أو لوحة االتصال، اضغط على أصوات أخرى. اضبط أي مفتاح على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل.

إضافة صوت إشعار مخصص
مالحظة: إذا كان الجهاز الخاص بك يستخدم نظام Android للعمل، فال يمكنك تحديد أصوات إشعارات مخصصة للتطبيقات الموجودة داخل مساحة العمل لديك.

1.       قم بحفظ ملف .mp3 الذي ترغب في استخدامه في المجلد اإلشعارات في مساحة التخزين الداخلية لجهازك.

2.       عندما تقوم بتعيين صوت اإلشعار في إعدادات التطبيق أو تغيير صوت اإلشعار االفتراضي، اضغط على اسم ملف .mp3 لديك.

3.       اضغط على موافق.

اإلعدادات
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القلب للكتم
إذا قمت بتشغيل هذه الميزة واستقبلت مكالمة لكنه لم يكن الوقت المالئم للرد، فيمكنك قلب جهازك على سطح مستٍو لتكون شاشته مقلوبة ألسفل إلسكات نغمة الرنين 

أو االهتزاز. وال يزال بإمكانك استقبال إشعار للمكالمة الفائتة.

1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < الصوت.

3.      لتشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها، اضغط على مفتاح القلب للكتم.

إيقاف تشغيل جميع األصوات واإلشعارات
يتيح لك »عدم اإلزعاج« جعل جهازك صامًتا سريًعا عندما ترغب في عدم المقاطعة، مثل في المسرح أو خالل اجتماع مهم. ويمكنك أيًضا اختيار تلقي إشعارات 

معّينة فقط، مثل المكالمات أو التنبيهات.

تشغيل عدم اإلزعاج
1.       مّرر من أعلى الشاشة ألسفلها مرة واحدة باستخدام إصبعين، أو مرتين باستخدام إصبع واحد.

2.       اضغط على عدم اإلزعاج  .

3.       اضغط على صمت كامل أو التنبيهات فقط أو األولوية فقط.

4.       لتغيير طول مدة بقاء وضع عدم اإلزعاج قيد التشغيل، اضغط على »+ أو -« أو على »حتى إيقاف تشغيل هذا«.

5.       اضغط على تم.

تلميح: يمكنك تشغيل وضع التنبيهات فقط سريًعا بالضغط على المفتاح خفض مستوى الصوت حتى يتم خفض مستوى الصوت تماًما، ثم اضغط على المفتاح مرة أخرى.

إبقاء بعض األصوات واإلشعارات قيد التشغيل
يمكنك استخدام وضع »األولوية فقط« لتلقي اإلشعارات التي تمثل أكبر أهمية لك مع اإلبقاء على جميع العناصر األخرى صامتة.

1.       مّرر من أعلى الشاشة ألسفلها مرة واحدة باستخدام إصبعين، أو مرتين باستخدام إصبع واحد.

2.       اضغط على  < األولوية فقط < مزيد من اإلعدادات < السماح باألولوية فقط.

3.       اختر أنواع اإلشعارات التي ترغب في اإلبقاء على تشغيلها.

إيقاف تشغيل جميع األصوات واإلشعارات باستثناء المكالمات
1.       مّرر من أعلى الشاشة ألسفلها مرة واحدة باستخدام إصبعين، أو مرتين باستخدام إصبع واحد.

2.       اضغط على  < األولوية فقط < مزيد من اإلعدادات < السماح باألولوية فقط.

3.       اضبط مفتاحي التذكيرات واألحداث على وضع إيقاف التشغيل.

4.       اضغط على الرسائل < بال.

5.       اضغط على مكالمات < من أي شخص.

اإلعدادات
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تشغيل عدم اإلزعاج تلقائًيا في أوقات معّينة
يمكنك تشغيل عدم اإلزعاج تلقائًيا في أوقات منتظمة أو خالل جميع األحداث التي تتبع نوًعا معّيًنا في تقويمك.

1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < صوت < عدم اإلزعاج < القواعد التلقائية.

3.       اضغط على إحدى القواعد الحالية أو أضف قاعدة جديدة.

4.       إذا لزم األمر، فقم بتغيير إعدادات القاعدة.

5.       إذا لزم األمر، فاضغط على المفتاح الموجود أعلى الشاشة لتشغيل القاعدة.

تخصيص اإلشعارات لتطبيق
لتغيير إعدادات صوت اإلشعارات واالهتزاز لتطبيق محدد، انظر في شاشة اإلعدادات داخل التطبيق. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل أصوات 
اإلشعارات لرسائل البريد اإللكتروني الجديدة، فافتح BlackBerry Hub وافتح شاشة اإلعدادات ثم غّير إعدادات اإلشعارات لحساب البريد اإللكتروني الخاص بك.

لتغيير إعدادات إشعار مستوى النظام للتطبيقات المنفردة، قم بإتباع الخطوات أدناه.

1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < إشعار.

3.       لوميض ضوء اإلشعارات، اضغط على  ، ثم قم بتشغيل ضوء اإلشعارات النابض.

4.       اضغط على تطبيق.

5.       قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
إليقاف تلقي اإلشعارات من التطبيق، اضبط مفتاح حظر الكل على وضع التشغيل.	 
للعرض السريع إلشعارات التطبيقات على الشاشة الحالية، دون صوت أو اهتزاز، قم بتشغيل مفتاح العرض دون تنبيه.	 
الستقبال اإلشعارات من التطبيق عند تعيين وضع عدم اإلزعاج على األولوية فقط، قم بتشغيل مفتاح تجاوز عدم اإلزعاج.	 

تغيير كيفية عرض اإلشعارات على شاشة القفل لديك
يمكنك تخصيص اإلعدادات الخاصة بك بحيث ال تظهر على الشاشة سوى اإلشعارات التي تريدها عندما يكون الجهاز مقفالً.

مالحظة: اإلعدادات التي تختارها لقفل الشاشة تتجاوز إعدادات اإلشعارات للتطبيقات الفردية.

للحصول على معلومات عن إعداد قفل الشاشة، انظر إعداد أو تغيير قفل الشاشة.

1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < إشعار <  < على شاشة القفل.

3.       قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
لمنع اإلشعارات من الظهور على شاشة القفل، اضغط على عدم إظهار اإلشعارات على اإلطالق.	 
محتويات 	  كل  إظهار  على  اضغط  والمحادثات،  الواردة  اإللكتروني  البريد  رسائل  محتويات  ذلك  في  بما  القفل،  شاشة  على  اإلشعارات  كل  على  للحصول 

اإلشعارات.
إخفاء محتوى اإلشعارات 	  التي نزلتها(، اضغط على  البريد اإللكتروني أو عنوان األغنية  الذي أرسل  المحتوى )مثل اسم الشخص  لتلقي إشعار مع إخفاء 

الحساسة. )لعرض هذا الخيار، يجب تعيين خيار قفل الشاشة، على سبيل المثال كلمة المرور.(

اإلعدادات
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إضافة معلومات المالك إلى شاشة القفل
يمكنك إضافة اسمك أو رسالة شخصية أو أي معلومات أخرى ُتعرض على الجهاز أثناء قفل الشاشة.

1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < الحماية < تأمين الشاشة < اضغط على  < رسالة شاشة القفل.

3.       اكتب اسمك أو رسالة تريد عرضها على شاشة القفل، ثم اضغط على حفظ.

BlackBerry عالمة تبويب اإلنتاجية في
توفر عالمة تبويب اإلنتاجية في BlackBerry وصوالً سريًعا إلى األحداث القادمة والرسائل الجديدة والمهام وجهات االتصال. تتوفر عالمة التبويب على كل شاشات 

الجهاز.

يتم تشغيل عالمة التبويب افتراضًيا ويتم توسيطها على الحافة اليمنى لشاشة الجهاز. إذا أردت إيقاف تشغيل عالمة التبويب، فحّرك لألسفل من أعلى الشاشة. اضغط 
على  < الشاشة، ثم أوقف تشغيل مفتاح عالمة تبويب اإلنتاجية.

عرض معلومات اإلنتاجية والتطبيقات المفتوحة
1.       مرر على عالمة التبويب باتجاه منتصف الشاشة.

2.       انقر فوق رمز تطبيق، مثل التقويم أو جهات االتصال.

3.       نّفذ أًيا مما يلي:
لرؤية المزيد من التفاصيل حول عنصر، اضغط على اإلشعار.	 
لفتح التطبيق المرتبط باإلشعار، اضغط عل المزيد أو فتح. يمكنك الرجوع إلى شاشة عالمة تبويب اإلنتاجية في BlackBerry من أي تطبيق عند التمرير 	 

على عالمة التبويب مجدًدا.

4.       إلغالق عالمة التبويب، مرر باتجاه حافة الشاشة.

BlackBerry أنشئ عنصًرا باستخدام عالمة تبويب اإلنتاجية في
يمكنك إضافة عناصر جديدة، مثل أحداث تقويم أو رسائل بريد إلكتروني، مباشرة من عالمة تبويب اإلنتاجية في BlackBerry دون فتح تطبيقات التقويم أو البريد 

اإللكتروني لديك.

1.       مرر على عالمة التبويب باتجاه منتصف الشاشة.

2.       اضغط على رمز تطبيق.

3.       قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:

اإلعدادات
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إلضافة حدث أو مهمة أو جهة اتصال، اضغط على  .	 
لكتابة بريد إلكتروني، اضغط على  .	 

BlackBerry تخصيص إعدادات عالمة تبويب اإلنتاجية في
يمكنك ضبط عالمة تبويب اإلنتاجية في BlackBerry لتناسب احتياجاتك على نحو أفضل والبحث عما يناسبك.

1.       مرر على عالمة التبويب باتجاه منتصف الشاشة.

2.       اضغط على  ، ثم نّفذ أّيًا من اإلجراءات التالية:
إلزالة عالمة التبويب من الشاشة، اضغط على إزالة. لتشغيل عالمة التبويب، في إعدادات العرض، قم بتشغيل مفتاح عالمة تبويب اإلنتاجية.	 
لتغيير مكان عالمة التبويب إلى جانب آخر من شاشة الجهاز، اضغط على الحافة اليسرى أو الحافة اليمنى.	 
لتغيير طول عالمة التبويب، مرر بإصبعك لليمين أو اليسار على شريط تمرير االرتفاع.	 
لضبط شفافية عالمة التبويب، مرر بإصبعك لليمين أو اليسار على شريط تمرير الشفافية.	 

تلميح: بشكل افتراضي، يتم توسيط عالمة التبويب على جانب الشاشة، لكن يمكنك نقل عالمة التبويب ألعلى أو ألسفل على طول حافة الشاشة. المس عالمة التبويب 
مع االستمرار، ثم اسحبها إلى المكان المفضل لديك. ارفع إصبعك لوضع عالمة التبويب.

مساحة التخزين وبطاقات الوسائط
إدارة الملفات والمجلدات

البحث عن ملف أو مجلد
1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < التخزين.

3.       إذا لزم األمر، فاضغط على وحدة التخزين المشتركة الداخلية.

4.       اضغط على استكشاف.

5.       اضغط على  .

6.       أدخل مصطلح بحث، ثم على لوحة المفاتيح، اضغط على  .

مشاركة أو نسخ أو حذف ملف أو مجلد
1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < التخزين.

3.       إذا لزم األمر، فاضغط على وحدة التخزين المشتركة الداخلية.

4.       اضغط على استكشاف.

5.       المس مع االستمرار ملًفا أو مجلًدا.

6.       نفذ أحد اإلجراءات التالية:

اإلعدادات
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، ثم حدد كيفية مشاركة الملف.	  لمشاركة ملف، اضغط على 
لنسخ ملف أو مجلد, اضغط على  < نسخ إلى..., ثم حدد الموقع الذي تريد نسخ الملف إليه. اضغط على نسخ.	 
 	. لحذف ملف أو مجلد، اضغط على 

تلميح: لتحديد عدة ملفات أو مجلدات، المس الملف أو المجلد مع االستمرار، ثم اضغط على كل ملف أو مجلد إضافي. لتحديد كل الملفات في مجلد أو كل المجلدات 
في شاشة، المس مع االستمرار ملًفا أو مجلًدا، ثم اضغط على  < تحديد الكل.

تصنيف الملفات أو المجلدات
1.       مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < التخزين.

3.       إذا لزم األمر، فاضغط على وحدة التخزين المشتركة الداخلية.

4.       اضغط على استكشاف.

، ثم اضغط على حسب االسم أو حسب تاريخ التعديل أو حسب الحجم. 5.       اضغط على 

. تلميح: لتغيير طريقة عرض الملفات والمجلدات، اضغط على  أو 

استخدام بطاقة وسائط
يمكنك الحصول على مساحة إضافية لتخزين نغمات الرنين والفيديوهات والصور واألغاني وما إلى ذلك عند إدخال microSD بطاقة في الجهاز. عند استخدام بطاقة 
وسائط، يمكنك زيادة مساحة التخزين بالجهاز حتى 2 تيرابايت. كما يساعد استخدام بطاقة وسائط في زيادة معدل األداء وكفاءة استهالك الطاقة في الجهاز، ويتيح لك 

نقل البيانات من الجهاز الحالي إلى جهاز آخر يدعم عمليات النقل باستخدام بطاقة الوسائط.

الستخدام بطاقة وسائط بسعة تزيد عن 32 جيجابايت، يجب تنزيل تقنية Microsoft exFAT لـ BlackBerry لتثبيت برنامج التشغيل. يظهر إشعار عند إدخال 
بطاقة الوسائط في الجهاز. تأكد من أنك متصل باإلنترنت، ثم اضغط على اإلشعار لتنزيل برنامج التشغيل.

 .)4k( يلزم استخدام بطاقة من الفئة 10 أو أسرع لتسجيل مقاطع الفيديو بدقة فائقة

يرجى مراجعة إدخال بطاقة وسائط.

حذف البيانات من بطاقة الوسائط
للمساعدة في حماية الخصوصية، يمكنك تنسيق بطاقة الوسائط لديك لحذف كل البيانات بصورة نهائية. قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت، تبًعا لكمية البيانات.

احتياط: عند تنسيق بطاقة الوسائط لديك، ال يمكنك استعادة أي بيانات محذوفة.

1.      تأكد من أن الجهاز غير متصل بجهاز كمبيوتر.

2.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

3.      اضغط على  < التخزين.

4.      اضغط على بطاقة الوسائط.

5.      اضغط على  < إعدادات التخزين < تنسيق.

إزالة بطاقة وسائط
1.      قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:

اإلعدادات
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أوقف تشغيل الجهاز.	 
مرر من أعلى ألسفل على الشاشة. اضغط على  < التخزين. اضغط على بطاقة الوسائط. اضغط على  < إعدادات التخزين < إخراج.	 
مرر من أعلى ألسفل على الشاشة. اضغط على  < التخزين. اضغط على  إلخراج بطاقة الوسائط.	 

2.      حرر درج بطاقة SIM/microSD بدفع رأس أداة تثبيت بطاقة SIM )المرفقة في علبة الجهاز( إلى داخل الفتحة الموجودة بالجانب األيمن للجهاز. إذا لم تتوفر 
أداة تثبيت SIM المرفقة مع الجهاز، فيمكنك أيًضا استخدام مشبك ورق.

3.      اسحب درج بطاقة SIM/microSD للخارج بالكامل، ثم أخرج بطاقة الوسائط.

4.      ادفع درج SIM/microSD مرة أخرى لتعيده إلى داخل الفتحة.

التحقق من مساحة التخزين الخالية
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < التخزين.

3.       إذا لزم األمر، فاضغط على وحدة التخزين المشتركة الداخلية.

القائمة، اضغط عليه. على سبيل المثال، لمعرفة أي التطبيقات تستخدم القدر األكبر من مساحة التخزين، اضغط  التفاصيل حول عنصر في  4.      لرؤية المزيد من 
على التطبيقات.

إخالء مساحة التخزين
قد تالحظ انخفاض األداء على الجهاز إذا كانت مساحة التخزين الداخلية للجهاز ممتلئة أو على وشك االمتالء. يمكنك تجريب إزالة الملفات غير الضرورية ومسح 

بيانات ذاكرة التخزين المؤقت إلخالء المساحة وتحسين أداء الجهاز.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.       اضغط على  < التخزين.

3.       إذا لزم األمر، فاضغط على وحدة التخزين المشتركة الداخلية.

4.      نّفذ أًيا مما يلي:

اإلعدادات
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لتحرير البيانات أو بيانات ذاكرة التخزين المؤقت ألحد التطبيقات االفتراضية، اضغط على التطبيقات < اضغط على تطبيق افتراضي ثم على مسح البيانات 	 
أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت.

لتعطيل تطبيق ال تستخدمه أو إلغاء تثبيته، اضغط على التطبيقات، ثم اضغط على تطبيق. اضغط على تعطيل أو إلغاء التثبيت.	 
لحذف الملفات التي ال تحتاجها، اضغط على فئة أو اضغط على استكشاف. انتقل إلى ملف. المس الملف مع االستمرار. اضغط على أي ملفات إضافية تريد 	 

حذفها. اضغط على  .
لحذف الملفات المؤقتة من الجهاز عن طريق مسح ذاكرة التخزين المؤقت، اضغط على بيانات ذاكرة التخزين المؤقت < موافق.	 

USB نقل الملفات بين الكمبيوتر والجهاز باستخدام اتصال
1.      باستخدام كبل USB، صل جهازك بالكمبيوتر.

2.      على جهازك، اسحب ألسفل من أعلى الشاشة ثم اضغط على إشعار الوضع USB لنقل الملفات.

.)PTP( 3.      اضغط على نقل الملفات أو نقل الصور

4.      على الكمبيوتر لديك، أدخل كلمة مرور الجهاز إن لزم األمر. يظهر الجهاز وبطاقة الوسائط كمحركات أقراص على الكمبيوتر.

5.      انتقل إلى الملفات أو المجلدات التي تريد نسخها.

6.      اسحب الملفات أو المجلدات وأسقطها في المجلدات المطلوبة.

7.      إذا لزم األمر، قبل فصل الجهاز، على الكمبيوتر، فانقر بزر الماوس األيمن على محرك تشغيل الجهاز. انقر فوق إخراج.

تغيير كيفية اتصال الجهاز بكمبيوتر
في كل مرة تقوم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر، فإن الجهاز يتصل بشكل افتراضي في وضع الشحن، كما يظهر إشعار في علبة اإلشعارات ُيخبرك بالوضع المستخدم. 

لتغيير وضع االتصال، يجب أن يكون الجهاز متصالً بالكمبيوتر.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.USB 2.      اضغط على إشعار اتصال

3.      حدد خياًرا.

االتصاالت
أيقونات االتصاالت الالسلكية

تظهر الرموز التالية في الجزء العلوي من الشاشة لإلشارة إلى مستوى التغطية الالسلكية للجهاز حالًيا.

اإلعدادات
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األيقونة الوصف

يشير مقدار اللون الثابت إلى قوة إشارة شبكة الجوال. فإذا كانت اإلشارة ضعيفة، فقد يستخدم الجهاز 
طاقة أكبر أثناء محاولة الحفاظ على االتصال.

يتصل الجهاز بشبكة الجوال ويمكنه الوصول إلى كل ميزات خطة شبكة الجوال المشترك بها.

يتصل الجهاز بنوع الشبكة الموضح ولكن تكون وظائف الشبكة محدودة. وقد تتمكن من إجراء مكالمة 
هاتفية ولكن لن تستطيع الوصول إلى اإلنترنت وال عرض رسائل البريد اإللكتروني.

ال توجد تغطية لشبكة الجوال. يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ فقط.

الجهاز في وضع التجوال. قد يتم فرض رسوم إضافية.

يشير مقدار اللون الثابت إلى قوة إشارة Wi-Fi. إذا كانت اإلشارة ضعيفة، فقد يستخدم الجهاز طاقة 
أكبر للحفاظ على االتصال.

الجهاز متصل بشبكة Wi-Fi ولكن ال يوجد اتصال باإلنترنت. ويستخدم الجهاز شبكة الجوال بدالً 
من ذلك.

.VPN الجهاز متصل بشبكة

الجهاز في وضع الطائرة وجميع اتصاالت الشبكة الالسلكية عليه قيد إيقاف التشغيل. يمكنك تشغيل 
Wi-Fi أو تقنية Bluetooth، ولكن ال يمكن تشغيل االتصال بشبكة الهاتف المحمول.

ال توجد بطاقة SIM في الجهاز.

تظهر األيقونات التالية في الجزء العلوي من الشاشة إذا كان الجهاز متصالً أو يحاول االتصال بجهاز آخر باستخدام وضع نقاط اتصال الجوال أو ربط اإلنترنت أو 
.NFC أو USB أو كبل Bluetooth تقنية

األيقونة الوصف

وضع نقطة اتصال الجوال قيد التشغيل.

.Bluetooth قيد التشغيل. إذا كان هذا الرمز موجوًدا داخل مربع، فهذا يعني أن الجهاز متصل بجهاز آخر باستخدام ربط Bluetooth تقنية

الجهاز متصل بجهاز آخر باستخدام كبل USB. إذا كان هذا الرمز موجوًدا داخل مربع، فهذا يعني أن الجهاز متصل بجهاز آخر باستخدام ربط 
.USB

ميزة NFC قيد التشغيل.

تشغيل وضع الطائرة
عند تشغيل وضع الطائرة، تتوقف جميع االتصاالت على جهازك عن التشغيل.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط  < المزيد.

اإلعدادات
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3.      اضبط مفتاح وضع الطائرة على تشغيل.

Wi-Fi على متن طائرة، على  الميزة االتصال بشبكة  تتيح لك هذه   .Bluetooth تقنية أو   Wi-Fi الطائرة، يمكنك تشغيل اتصاالت معينة، مثل  بعد تشغيل وضع 
سبيل المثال.

شبكة الهاتف المحمول
يسمح اتصال شبكة الجوال للجهاز بإجراء المكالمات، وباستخدام خدمات البيانات مثل تصفح اإلنترنت إذا كانت لديك خطة بيانات.

إذا تم إعداد جهازك للتجوال ثم سافرت خارج منطقة التغطية الالسلكية لموفر الخدمة الذي تتعامل معه، في معظم الحاالت يتصل جهازك بشبكة السلكية لموفر خدمة 
آخر. إذا لم تكن متأكًدا سواء أنه قد تم إعداد جهازك للتجوال أو ال تعلم رسوم التجوال السارية، فتتحقق من ذلك من موفر الخدمة قبل السفر.

االتصال بشبكة الجوال
لالتصال بشبكة الهاتف المحمول، يجب إيقاف تشغيل وضع الطيران.

تم تصميم الجهاز لالتصال تلقائًيا بشبكة جوال موفر الخدمة بعد إدخال بطاقة SIM في الجهاز. إذا لم يتصل الجهاز تلقائًيا، يمكنك تحديد شبكة الجوال يدوًيا.

1.      أدخل بطاقة SIM في الجهاز.

2.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

3.      اضغط على  < المزيد < شبكات الهاتف المحمول < مشغلو الشبكات.

4.      اضغط على شبكة.

إليقاف تشغيل اتصال شبكة الهاتف المحمول، عليك تشغيل وضع الطيران.

تعيين نوع الشبكة المفضل
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < المزيد < شبكات الهاتف المحمول < نوع الشبكة المفضل.

3.      اضغط على نوع الشبكة الذي تفضله.

تبديل شبكات الجوال يدوًيا
إذا تعذر عليك االتصال بشبكة جوال أو كانت إشارة الشبكة ضعيفة، يمكنك محاولة تبديل الشبكات يدوًيا.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < المزيد < شبكات الهاتف المحمول < مشغلو الشبكات.

3.      اضغط على شبكة.

إيقاف تشغيل خدمات البيانات عبر شبكة الجوال
إليقاف تشغيل خدمات البيانات، يجب أن توجد بطاقة SIM بالجهاز لديك.

في حالة إيقاف تشغيل خدمات البيانات، ال يستطيع الجهاز إرسال أو استالم البيانات عبر شبكة الجوال وقد ال تعمل العديد من الميزات والتطبيقات بصورة سليمة.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

اإلعدادات
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2.      اضغط على  < استخدام البيانات.

3.      اضبط مفتاح بيانات الجوال على وضع إيقاف التشغيل.

لتشغيل خدمات البيانات، اضبط مفتاح بيانات الجوال على وضع التشغيل.

إيقاف تشغيل خدمات البيانات أثناء التجوال
تتوفر  الجهاز بحيث  المستعرض( في  المرفقات وخدمة  النصية مع  اإللكتروني ورسائل PIN والرسائل  البريد  البيانات )رسائل  إيقاف تشغيل خدمات  تتمكن من  قد 
خدمتا الهاتف والمراسلة النصية فقط، وهذا يتوقف على خطة الخدمة الالسلكية. قد يؤدي إيقاف تشغيل خدمات البيانات في وضع التجوال، إلى تجنب دفع رسوم تجوال 

إضافية. لمزيد من المعلومات، اتصل بموفر الخدمة.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < المزيد < التجوال.

3.      اضغط على خدمات البيانات أثناء التجوال.

4.      قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
إليقاف تشغيل خدمات البيانات، اضغط على إيقاف التشغيل.	 
لتلقي مطالبة قبل استخدام خدمات البيانات أثناء التجوال، اضغط على مطالبة. 	 

لتشغيل خدمات البيانات أثناء التجوال، اضغط على تشغيل.

تغيير إعدادات APN التصال اإلنترنت االفتراضي
يستخدم جهازك إعدادات اسم نقطة الوصول )APN ( إلنشاء اتصال بيانات مع الشبكة الالسلكية لموفر الخدمة. قد تكون بحاجة إلى تغيير إعدادات APN إذا غيرت 

خطة الخدمة الالسلكية أو إذا لم تنطبق اإلعدادات االفتراضية على موفر الخدمة. وقد ال تتمكن من تغيير إعدادات APN، ويتوقف ذلك على موفر الخدمة.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < المزيد < شبكات الهاتف المحمول < أسماء نقاط الوصول.

3.      قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
إلنشاء اسم نقطة وصول )APN( جديد، اضغط على  .	 
لتغيير اسم نقطة الوصول )APN( الجديد، اضغط على أحد أسماء نقطة الوصول.	 

4.      أكمل الحقول. إذا لم تكن لديك المعلومات المطلوبة، فاتصل بموفر الخدمة.

5.      اضغط على  < حفظ.

إلعادة تعيين إعدادات APN االفتراضية، اضغط على  < إعادة تعيين اإلعدادات االفتراضية.

استكشاف األخطاء وإصالحها: شبكة الهاتف المحمول

ال أستطيع االتصال بشبكة الجوال
جرب تنفيذ ما يلي:

تحقق من إيقاف تشغيل وضع الطائرة. مرر من أعلى ألسفل على الشاشة. اضغط  < المزيد. تحقق من إيقاف تشغيل مفتاح وضع الطائرة.	 
حاول التبديل إلى شبكة جوال أخرى. يرجى مراجعة تبديل شبكات الجوال يدوًيا.	 
 	.SIM في جهازك بطريقة صحيحة. يرجى مراجعة إدخال بطاقة SIM تحقق من إدخال بطاقة

اإلعدادات
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Wi-Fi شبكة
اتصال شبكة Wi-Fi يتيح لجهازك استخدام خدمات البيانات، ولكن بخالف استخدام شبكة الهاتف المحمول، فإن استخدام Wi-Fi ال يؤدي إلى فرض رسوم على خطة 

البيانات.

عند االتصال بشبكة Wi-Fi، يحفظ جهازك معلومات الشبكة. وفي المرة التالية التي يكون فيها الجهاز ضمن نطاق شبكة Wi-Fi محفوظة وكانت ميزة Wi-Fi قيد 
التشغيل، يستطيع الجهاز االتصال بالشبكة تلقائًيا.

يمكن توصيل الجهاز بشبكة الهاتف المحمول وشبكة Wi-Fi في نفس الوقت. بالنسبة لوظائف البيانات األساسية، مثل استخدام اإلنترنت أو تنزيل التطبيقات، فجهازك 
مصمم لمحاولة استخدام شبكة Wi-Fi محفوظة قبل محاولة استخدام شبكة الهاتف المحمول. ولكن ضع في اعتبارك أنه إذا تركت Wi-Fi قيد التشغيل، فسيؤدي إلى 

نفاد طاقة البطارية بسرعة أكبر.

Wi-Fi االتصال بشبكة
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Wi-Fi >  2.      اضغط على

3.      اضبط المفتاح على وضع التشغيل.

4.      اضغط على شبكة، نّفذ أحد اإلجراءات التالية:
أدخل كلمة مرور شبكة Wi-Fi، ثم اضغط على اتصال.	 
لالتصال بشبكة Wi-Fi في العمل، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اضغط على اتصال.	 
لالتصال بشبكة عامة، اضغط على إشعار تسجيل الدخول واقبل اتفاقية الترخيص. اضغط على  < استخدام هذه الشبكة كما هي.	 

إضافة شبكة Wi-Fi يدوًيا
إذا لم يتصل الجهاز تلقائًيا بشبكة Wi-Fi محفوظة، يمكنك إعداد اتصال بشبكة Wi-Fi يدوًيا. إذا لم تكن لديك المعلومات المطلوبة، فاستشر مسؤول الشبكة أو الشخص 

.Wi-Fi القائم بإدارة شبكة

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Wi-Fi >  2.      اضغط على

3.      اضبط المفتاح على وضع التشغيل.

4.      اضغط على إضافة شبكة.

5.      في حقل اسم الشبكة، اكتب معرف SSID الخاص بالشبكة.

6.      في القائمة المنسدلة األمان، اضغط على نوع أمان الشبكة.

7.      اضغط على الخيارات المتقدمة، ثم حدد المعلومات اإلضافية.

8.      اضغط على حفظ.

االتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام وكيل
يمكنك االتصال بأي شبكة Wi-Fi باستخدام وكيل. يجب أن تكون ضمن نطاق شبكة Wi-Fi لتغيير إعدادات الوكيل.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Wi-Fi >  2.      اضغط على

اإلعدادات
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3.      اضبط المفتاح على وضع التشغيل.

4.      المس باستمرار إحدى الشبكات.

5.      اضغط على تعديل الشبكة.

6.      اضغط على الخيارات المتقدمة. قد تحتاج إلى سحب إصبعك لألعلى لرؤية هذا الخيار.

7.      في القائمة المنسدلة الوكيل، نفذ أحد اإلجراءات التالية:
إلعداد وكيل، اضغط على يدوي، ثم أدخل إعدادات الوكيل.	 
الستخدام وكيل تم إعداده من قبل للشبكة، اضغط على التكوين التلقائي للوكيل، ثم تأكد من إعدادات البروكسي.	 

8.      اضغط على حفظ.

حذف شبكة Wi-Fi محفوظة
إذا لم تكن تريد أن يتصل الجهاز بشبكة Wi-Fi تلقائًيا، يمكنك حذف المعلومات المستخدمة لالتصال بالشبكة.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Wi-Fi >  2.      اضغط على

3.      اضبط المفتاح على وضع التشغيل.

4.      اضغط على شبكة، ثم اضغط على نسيان الشبكة.

Wi-Fi ثابت التصال IP تعيين عنوان
.IP لتغيير إعدادات Wi-Fi يجب أن تكون ضمن نطاق شبكة

افتراضًيا، عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، يعيِّن الجهاز عنوان IP إلى االتصال. ويمكنك تعيين عنوان IP ثابت ال يتغير في كل مرة تقوم فيها باالتصال بشبكة 
.Wi-Fi

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Wi-Fi >  2.      اضغط على

3.      اضبط المفتاح على وضع التشغيل.

4.      المس باستمرار إحدى الشبكات.

5.      اضغط على تعديل الشبكة.

6.      اضغط على الخيارات المتقدمة. قد تحتاج إلى سحب إصبعك لألعلى لرؤية هذا الخيار.

7.      في القائمة المنسدلة إعدادات عنوان IP اضغط على ثابت.

.IP 8.      غيِّر حقول عنوان

9.      اضغط على حفظ.

Wi-Fi تغيير اإلعدادات المتقدمة الخاصة باتصاالت
يمكنك تغيير اإلعدادات المتقدمة التصاالت Wi-Fi. على سبيل المثال، يمكنك تعيين ما إذا كان اتصال Wi-Fi يظل نشًطا عندما يدخل الجهاز في وضع السكون، 

ويمكنك كذلك تغيير نطاق تردد Wi-Fi. يمكن أيًضا العثور على عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط )MAC( وعنوان IP الخاصين بالجهاز.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

اإلعدادات
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.Wi-Fi >  2.      اضغط على

3.      اضبط المفتاح على وضع التشغيل.

4.      اضغط على  أو اضغط على  < متقدم.

إعدادات اتصال Wi-Fi المتقدمة

اإلعداد الوصف

الشبكات المحفوظة اضغط لتعيين نطاق التردد. عند تعيين النطاق إلى 5 جيجاهرتز، يتصل الجهاز بنقاط الوصول على 
الوصول  بنقاط  الجهاز  يتصل  إلى 2.4 جيجاهرتز،  النطاق  تعيين  فقط. وعند  نطاق 5 جيجاهرتز 
على نطاق 2.4 جيجاهرتز فقط. وعند تعيينه إلى تلقائي، يحاول الجهاز االتصال بالنطاق الذي يتمتع 

بإشارة أقوى.

إشعار الشبكة يمكن تشغيل هذا المفتاح الستالم إشعار عندما يكون الجهاز ضمن نطاق شبكة Wi-Fi عامة.

تشغيل Wi-Fi أثناء السكون اضغط على هذا الخيار الختيار ما إذا كان الجهاز يظل متصالً بشبكة Wi-Fi عند دخول الجهاز في 
وضع السكون. في حالة إيقاف تشغيل اتصال Wi-Fi عند دخول الجهاز في وضع السكون، فقد يزيد 

مقدار بيانات الجوال التي تستخدمها.

تثبيت الشهادات اضغط على هذا الخيار لتثبيت الشهادات الرقمية التي يمكنها تعريف الجهاز، على سبيل المثال، عند 
.Wi-Fi أو شبكة VPN االتصال بشبكة

Wi-Fi Direct  .Wi-Fi Direct اضغط على هذا الخيار لالتصال باألجهزة المتاحة المتوافقة مع

WPS Pin إدخال .Wi-Fi Protected Setup لميزة PIN اضغط على هذا الخيار إلدخال رمز

Wi-Fi استكشاف األخطاء وإصالحها: اتصاالت

Wi-Fi ال أستطيع االتصال بشبكة
ابدأ بالتحقق مما يلي:

تحقق من أن ميزة Wi-Fi قيد التشغيل. مرر من أعلى ألسفل على الشاشة. اضغط على  < Wi-Fi. تحقق من تشغيل المفتاح.	 

جّرب تشغيل وضع الطائرة ثم إيقاف تشغيله. يرجى مراجعة تشغيل وضع الطائرة.	 

تحقق من أن كلمة المرور الخاصة بك للشبكة Wi-Fi صحيحة.	 

أوقف تشغيل الجهاز، ثم أعد تشغيله مجدًدا.	 

احذف المعلومات المستخدمة لالتصال بالشبكة Wi-Fi، ثم حاول االتصال مرة أخرى. يرجى مراجعة حذف شبكة Wi-Fi محفوظة.	 

تحقق من إيقاف تشغيل وضع نقطة اتصال الجوال. إذا كان وضع نقطة اتصال الجوال قيد التشغيل، فال يمكن أن يتصل جهازك بشبكة Wi-Fi. مرر من أعلى 	 
ألسفل على الشاشة. اضغط على  < المزيد < الربط ونقطة اتصال الجوال. تحقق من إيقاف تشغيل مفتاح نقطة اتصال الجوال.

افصل المودم أو جهاز التوجيه لمدة 15 ثانية، ثم أعد توصيله.	 

حاول توصيل جهازك بشبكة Wi-Fi أخرى في موقع آخر. إذا أمكن االتصال بشبكة Wi-Fi أخرى، فقد تكون المشكلة مرتبطة بالشبكة Wi-Fi المتوفرة في 	 
الموقع األصلي.

جّرب المزيد من خيارات استكشاف األخطاء وإصالحها المتقدمة:

جّرب اختيار نوع مصادقة مختلف. مرر من أعلى ألسفل على الشاشة. اضغط على  < Wi-Fi. المس مع االستمرار شبكة Wi-Fi، ثم المس تعديل الشبكة.	 

اإلعدادات
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تأكد من أن إعداد الوقت في الجهاز صحيح ومتزامن مع وقت الشبكة. فإذا كان الوقت مختلًفا، فقد يؤدي هذا إلى منع الجهاز من االتصال )مثالً، قد يتطلب االتصال 	 
بشبكة وجود شهادة على الجهاز، ويوجد تاريخ انتهاء صالحية للشهادة(.

إذا كنت تستخدم الجهاز في العمل، فمن الممكن أن تكون المؤسسة قد منعت االتصال بنقاط وصول السلكية معينة. لمزيد من المعلومات، اتصل بالمسؤول.	 

إذا استمر تعذر االتصال، فاتصل بموفر خدمة اإلنترنت.

Bluetooth تقنية
 Bluetooth على سيبل المثال، يمكنك استخدام اتصال .Bluetooth الالسلكية إنشاء اتصال مباشر بين الجهاز وجهاز آخر مزود بتقنية Bluetooth تتيح لك تقنية
لتشغيل الموسيقى من خالل سماعة خارجية منفصلة أو إجراء المكالمات عبر سماعة الرأس أو مشاركة الملفات أو االتصال بجهاز يدعم ™Android Wear أو 

طقم سيارة.

قبل أن تتمكن من االتصال بجهاز مزود بتقنية Bluetooth، يجب تشغيل تقنية Bluetooth على جهازك وإقران الجهازين. تتصل بعض األجهزة المقترنة، مثل 
طقم السيارة، عادًة بجهازك تلقائًيا.

Bluetooth تشغيل تقنية
.Bluetooth فسيتم اكتشاف جهازك ويظهر لألجهزة القريبة األخرى المزودة بتقنية ،Bluetooth إذا قمت بتشغيل تقنية

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Bluetooth >  2.      اضغط على

3.      اضبط المفتاح على وضع التشغيل.

إليقاف تشغيل تقنية Bluetooth، اضبط المفتاح على وضع إيقاف التشغيل.

Bluetooth إقران وتوصيل الجهاز بجهاز يشتمل على تقنية
تأكد من تشغيل تقنية Bluetooth على الجهاز الذي ترغب في االتصال به.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Bluetooth >  2.      اضغط على

3.      اضبط المفتاح على وضع التشغيل.

4.      إلقران األجهزة، في قائمة األجهزة المتاحة، اضغط على اسم الجهاز وأكمل اإلرشادات الموجودة على الشاشة. وإذا تمت مطالبتك بإدخال رمز إقران، فحاول 
إدخال 0000 أو 1234 أو راجع الوثائق المرفقة مع الجهاز.

.Bluetooth 5.      لتوصيل األجهزة، في قائمة األجهزة المقترنة، اضغط على اسم الجهاز. األجهزة جاهزة اآلن لالتصال عبر اتصال

Bluetooth تغيير اسم الجهاز التصاالت
.Bluetooth فسيظهر اسم جهازك لألجهزة القريبة األخرى المزودة بتقنية ،Bluetooth إذا قمت بتشغيل تقنية

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Bluetooth >  2.      اضغط على

3.      اضبط المفتاح على وضع التشغيل.

4.      اضغط على  < إعادة تسمية هذا الجهاز.
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5.      أدخل اسًما جديًدا للجهاز.

6.      اضغط على إعادة تسمية.

Bluetooth تغيير إعدادات جهاز مقترن مزود بتقنية
تدعم بعض األجهزة المزودة بتقنية Bluetooth أكثر من ميزة Bluetooth. يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل ميزة لجهاز مقترن مزود بتقنية Bluetooth. يمكنك 

أيًضا تغيير اسم الجهاز المقترن كما يظهر على جهازك.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Bluetooth >  2.      اضغط على

3.      اضغط على  بجانب الجهاز الذي تريد تغييره.

4.      قم بإجراء تغييراتك.

5.      اضغط على موافق.

Bluetooth حذف جهاز مقترن مزود بتقنية
إذا لم تعد تريد االتصال بجهاز مزود بتقنية Bluetooth، يمكنك حذف الجهاز من قائمة األجهزة المقترنة.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Bluetooth >  2.      اضغط على

3.      اضغط على  بجانب الجهاز الذي تريد قطع االتصال به.

4.      اضغط على نسيان.

Bluetooth عرض قائمة الملفات التي استلمتها عبر
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Bluetooth >  2.      اضغط على

3.      اضبط المفتاح على وضع التشغيل إذا لزم األمر.

4.      اضغط على  < إظهار الملفات المستلمة.

ملفات تعريف Bluetooth المدعومة
جهازك يحمل شعار Bluetooth Smart Ready، ويدعم ملفات التعريف التالية.

اإلعدادات
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ملف التعريف الوصف

 ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم 
)A2DP(

يسمح ملف التعريف هذا للجهاز بدفق ملفات الصوت إلى األجهزة الممكن عليها Bluetooth وتدعم 
صوت االستريو، مثل سماعات االستريو والسماعات الخارجية وأطقم السيارة.

ملف تعريف التحكم عن ُبعد في الصوت/الفيديو 
)AVRCP(

يتيح لك ملف التعريف هذا استخدام األزرار الموجودة بجهاز ممكن عليه Bluetooth، مثل سماعة 
الرأس، لتنفيذ إجراءات مثل ضبط مستوى الصوت أو تشغيل ملف الوسائط التالي أو السابق على 
عليه  ممكن  جهاز  في  الموجودة  األغاني  عن  معلومات  أيًضا  هذا  التعريف  ملف  يعرض  الجهاز. 

.Bluetooth

)DIP( ملف تعريف تحديد الجهاز طراز  عن  معلومات  إلى  الوصول   Bluetooth عليها  الممّكن  لألجهزة  هذا  التعريف  ملف  يتيح 
الجهاز لدعم ميزات التوصيل والتشغيل، مثل تنزيل برامج التشغيل المطلوبة تلقائًيا.

)HFP( ملف تعريف عدم استخدام اليدين على  تشتمل  التي  السيارة  وأطقم  الرأس  بسماعات  الجهاز  توصيل  هذا  التعريف  ملف  لك  يتيح 
التعريف هذا الصوت  اليدين. كما يدعم ملف  Bluetooth إلجراء اتصاالت هاتفية دون استخدام 

الواسع النطاق.

)HSP( ملف تعريف سماعة الرأس .Bluetooth يتيح لك ملف التعريف هذا توصيل الجهاز بسماعة رأس تشتمل على

)HID( ملف تعريف جهاز الواجهات البشرية يتيح ملف التعريف هذا توصيل الجهاز بجهاز مشتمل على Bluetooth مثل لوحة مفاتيح أو ماوس.

)HID(  Gatt ملف تعريف جهاز الواجهات البشرية عبر يتيح ملف التعريف هذا توصيل الجهاز بجهاز مشتمل على Bluetooth Smart مثل لوحة مفاتيح 
أو ماوس.

)MAP( ملف تعريف الوصول إلى الرسائل يسمح ملف التعريف هذا لطقم السيارة بالوصول إلى الرسائل النصية )SMS وMMS( على جهازك 
النصية وإنشاؤها وإرسالها من  الرسائل  يمكنك حذف  الرسائل وقراءتها. كما  استعراض  لك  ويتيح 

السيارة، إذا كان طقم السيارة يدعم ذلك.

)OPP( ملف تعريف دفع الكائنات .Bluetooth يتيح ملف التعريف هذا للجهاز إرسال ملفات واستقبال أخرى من جهاز يشتمل على

 )PAN( ملف تعريف الشبكة الشخصية يشتمل  بجهاز  االتصال  عند  الشبكة  اتصال  لمشاركة  الجهاز  استخدام  هذا  التعريف  ملف  لك  يتيح 
على Bluetooth. يتيح لك ملف التعريف هذا توصيل جهازك بجهاز آخر يشارك اتصال الشبكة 

الخاص به.

)PBAP( ملف تعريف الوصول إلى دفتر الهاتف جهات  معلومات  إلى  الوصول   Bluetooth على  المشتمل  السيارة  لطقم  هذا  التعريف  ملف  يتيح 
االتصال ومعلومات سجل المكالمات األخيرة على جهازك. ويسمح ملف التعريف هذا لطقم السيارة 

بعرض اسم جهة االتصال الخاص بمكالمة واردة.

)SPP( ملف تعريف المنفذ التسلسلي التعريف هذا توصيل جهازك بأجهزة أخرى تشتمل على Bluetooth وتدعم ملف  يتيح لك ملف 
تعريف المنفذ التسلسلي لنقل البيانات.

)rSAP( عن ُبعد SIM ملف تعريف الوصول إلى بطاقة بطاقة  إلى  الوصول  السيارة،  مثل طقم   ،Bluetooth يشتمل على لجهاز  هذا  التعريف  ملف  يتيح 
SIM الموجودة في جهازك.

Bluetooth استكشاف األخطاء وإصالحها: اتصاالت

Bluetooth ال أستطيع إقران الجهاز مع جهاز مزود بتقنية
تأكد من تشغيل تقنية Bluetooth على جهازك والجهاز الذي تريد االتصال به.	 

يمكنك إعادة المسح للعثور على األجهزة القريبة المزودة بتقنية Bluetooth، وذلك من خالل شاشة Bluetooth والضغط على  < تحديث.	 

اإلعدادات
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إذا كان الجهاز المزود بتنقية Bluetooth يتطلب مفتاح مرور وأنت ال تعرف مفتاح المرور، فجّرب 0000 أو 1234، أو راجع الوثائق المرفقة مع الجهاز 	 
.Bluetooth المزود بتقنية

إذا كان الجهاز الممّكن فيه تقنية Bluetooth يستخدم بطارية، فقم بتوصيله بمصدر طاقة، ثم حاول مرة أخرى. إذا كان مستوى طاقة البطارية منخفًضا جًدا، 	 
فقد يتعذر إقران الجهاز بجهاز آخر.

 	.Bluetooth لمزيد من المعلومات، راجع الوثائق المرفقة مع الجهاز المزود بتقنية .Bluetooth تحقق من أن جهازك متوافق مع الجهاز المزود بتقنية

في حالة تشغيل وضع نقطة اتصال الجوال، تأكد من أن الجهاز الذي تريد االتصال به يستخدم سماعات الرأس أو المنفذ التسلسلي أو ملف تعريف شبكة المنطقة 	 
الشخصية.

أفقد االتصال بطقم السيارة المزود بتقنية Bluetooth باستمرار
تحقق من أن طقم السيارة يستخدم اإلصدار األخير. للمزيد من المعلومات حول إصدار برنامج طقم السيارة، راجع الوثائق المرفقة مع طقم السيارة.	 

اتصال 	  على  السيارة  بطقم  الخاص   Bluetooth لهوائي  بالنسبة  الجهاز  هوائي  موقع  يؤثر  قد  آخر.  باتجاه  وّجهه  أو  السيارة  في  آخر  موقع  إلى  الجهاز  انقل 
.Bluetooth

NFC
تقنية NFC هي تقنية السلكية قصيرة المدى يمكنك استخدامها لمشاركة محتوى ومعلومات مع جهاز آخر ممّكن عليه تقنية NFC أو عالمة NFC. تم تصميم بعض 
تطبيقات NFC لمحاكاة بطاقة فعلية مثل بطاقة ائتمان أو بطاقة اشتراك المواصالت العامة أو شارة وصول. باستخدام تقنية NFC، لن تدخل أي معلومات إلنشاء 

اتصال، لذلك تكون هذه التقنية مفيدة إلجراءات التنقل.

في حالة وجود تطبيق يدعم NFC، فقد تتمكن من:

مشاركة صورة مع صديق	 

 	.Smart Lock فتح الجهاز باستخدام ميزة

الحصول على قسيمة من أي ملصق.	 

إرسال صفحة ويب إلى أحد األصدقاء.	 

تبادل بطاقات جهات االتصال مع أحد المعارف في العمل.	 

مشاركة المحتوى باستخدام NFC )االتصاالت قريبة المدى(
لمشاركة المحتوى مع جهاز آخر، تأكد من أن كال الجهازين مفتوحان ويدعمان NFC )االتصاالت قريبة المدى(. 

ليست جميع التطبيقات تدعم NFC )االتصاالت قريبة المدى(.

1.      على جهازك، افتح الشاشة التي تعرض ما تريد مشاركته، على سبيل المثال صفحة ويب أو فيديو YouTube أو جهة اتصال.

.NFC أو عالمة NFC 2.      ضع ظهر جهازك على ظهر الجهاز اآلخر المشتمل على تقنية

 3.      إلرسال ملف، إذا لزم األمر، قم بلمس شاشة جهازك.
عند اتصال الجهازين، قد تسمع صوًتا أو قد يهتز جهازك.

تلميح: إذا كنت ال تستطيع مشاركة محتوى، فحاول استخدام الميزة Android™ Beam. افتح الشاشة التي تعرض ما تريد مشاركته. اضغط على  < مشاركة 
< Android Beam. واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

NFC تغيير إعدادات
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

اإلعدادات
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.NFC > 2.      اضغط على  < المزيد

3.      اضبط مفتاح تشغيل NFC على وضع التشغيل.

4.      نّفذ أًيا مما يلي:
لعرض مطالبة لقبول عملية نقل ملفات، اضبط مفتاح المطالبة قبل االستالم على وضع التشغيل.	 
 	 .Android Beam أوقف تشغيل مفتاح تشغيل ،Android™ Beam إليقاف تشغيل الميزة

إليقاف تشغيل NFC، اضبط المفتاح تشغيل NFC على وضع إيقاف التشغيل.

حول ميزة اضغط وادفع
عند تشغيل NFC )االتصاالت قريبة المدى(، يمكنك وضع ظهر الجهاز على جهاز الدفع عبر تقنية NFC لدفع قيمة مشترياتك.

إذا كان لديك أكثر من تطبيق سداد ُمثّبًتا على جهازك، فعندما تضغط لسداد الشراء، تقوم بعملية السداد مستخدًما التطبيق الذي تم تعيينه كتطبيق افتراضي. ويمكنك 
تغيير التطبيق المستخدم كتطبيق افتراضي. إذا كنت ترغب في استخدام تطبيق سداد آخر إلجراء بعض المعامالت، فيمكنك تعيين ميزة اضغط وادفع الستخدام تطبيق 

السداد المفتوح في المقدمة بدالً من ذلك.

تغيير إعدادات السداد لميزة »اضغط وادفع«
تأكد من أن ميزة NFC قيد التشغيل.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < اضغط وادفع.

3.      لتغيير التطبيق االفتراضي، اضغط على افتراضي الدفع. اضغط على تطبيق، ثم اضغط على موافق.

4.      الستخدام تطبيقات الدفع األخرى إلجراء بعض المعامالت، اضغط على تعيين كافتراضي < باستثناء عندما يكون تطبيق دفع آخر مفتوًحا.

الربط ووضع نقطة اتصال الجوال

ربط اإلنترنت
 BlackBerry يسمح ربط اإلنترنت لجهاز آخر بمشاركة اتصال جهازك بشبكة الجوال، مثل كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي. يمكنك توصيل الجهاز اآلخر بجهاز

الذي معك باستخدام كبل USB، أو إذا كان الجهازان مزودين بتقنية Bluetooth، يمكنك استخدام تقنية Bluetooth بدالً من ذلك.

قد ُتفرض عليك رسوم إضافية عند استخدام ميزة ربط اإلنترنت.

نقطة اتصال الجوال
عند استخدام ميزة نقطة اتصال الجوال، يتحول جهازك إلى نقطة اتصال السلكية ألجهزة أخرى مزودة بتقنية Wi-Fi لالتصال به واستخدام اإلنترنت. للحصول على 

أفضل أداء، ينصح بتوصيل الجهاز بشاحن للبطارية وتوصيله بمصدر للطاقة.

بما أن ميزة نقطة اتصال الجوال تستخدم شبكة الجوال، قد تتكبد رسوم بيانات إضافية.

استخدام خاصية ربط اإلنترنت لمشاركة اتصال شبكة الجوال
إذا كان يتوفر على الجهاز خطة بيانات، فيمكنك مشاركة اتصال اإلنترنت مع جهاز آخر، مثل كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي. يمكنك ربط أجهزتك إما باستخدام 

.Bluetooth كابل مناسب أو اتصال

اإلعدادات
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1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < المزيد < الربط ونقطة اتصال الجوال.

3.      قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
 	.USB ِصل الجهاز بجهاز آخر باستخدام كبل مناسب، ثم قم بتشغيل مفتاح ربط
 	.Bluetooth على وضع التشغيل، ثم ِصل الجهاز بجهاز آخر باستخدام تقنية Bluetooth قم بتشغيل مفتاح ربط

إليقاف مشاركة اتصال اإلنترنت، اضبط مفتاح ربط USB أو ربط Bluetooth على وضع إيقاف التشغيل.

استخدام نقطة اتصال الجوال لمشاركة اتصال اإلنترنت
قبل تشغيل نقطة اتصال الجوال، تأكد من أن الجهاز متصل بشبكة الجوال.

عند إعداد نقطة اتصال الجوال، سجل اسم نقطة اتصال الجوال وكلمة المرور. يجب عليك أو على مستخدم الجهاز اآلخر الذي يريد االتصال بنقطة اتصال الجوال 
معرفة اسم نقطة اتصال الجوال وكلمة المرور حتى تتمكنا من االتصال بها.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < المزيد < الربط ونقطة اتصال الجوال.

3.      اضبط مفتاح نقطة اتصال الجوال على وضع التشغيل.

4.      لتغيير اإلعدادات، اضغط على إعداد نقطة اتصال الجوال. نّفذ تغييراتك، ثم اضغط على حفظ. 

إليقاف مشاركة اتصال اإلنترنت، اضبط مفتاح نقطة اتصال الجوال على وضع التشغيل.

عرض قائمة باألجهزة المتصلة بنقطة اتصال الجوال
تأكد من أن ميزة نقطة اتصال الجوال قيد التشغيل.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < المزيد < الربط ونقطة اتصال الجوال < األجهزة المتصلة.

استكشاف األخطاء وإصالحها: الربط ونقطة اتصال الجوال

ال أستطيع استخدام ربط اإلنترنت
تحقق من أن الجهاز متصل بشبكة الجوال.	 

تحقق من تشغيل خدمات البيانات. مرر من أعلى ألسفل على الشاشة. اضغط على  < استخدام البيانات. تأكد من تشغيل المفتاح بيانات الجوال.	 

تحقق من أن خطة الخدمة الالسلكية المشترك فيها قد تم إعدادها الستخدام ربط اإلنترنت.	 

إذا كانت خطة الخدمة الالسلكية تدعم ربط اإلنترنت أثناء التجوال، فتحقق من أن تجوال البيانات قيد التشغيل. مرر من أعلى ألسفل على الشاشة. اضغط على 	 
 < المزيد < التجوال. تأكد من تعيين خدمات البيانات أثناء إعداد التجوال  على مطالبة أو تشغيل.

إذا كنت تستخدم جهازك في العمل، فقد ال تسمح لك المؤسسة بربط اإلنترنت. لمزيد من المعلومات، راجع المسؤول.	 

ال أستطيع استخدام جهازي كنقطة اتصال للجوال
تحقق من أنك متصل بشبكة الجوال.	 

تحقق من أن خطة الخدمة الالسلكية قد تم إعدادها الستخدام ميزة نقطة اتصال الجوال. وإذا لم يكن األمر كذلك، فيجب عليك تغيير خطة الخدمة الالسلكية قبل أن 	 
تتمكن من تشغيل نقطة اتصال الجوال على الجهاز.

اإلعدادات
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قد ال يسمح موفر الخدمة باستخدام ميزة نقطة اتصال الجوال أثناء التجوال. لمزيد من المعلومات، تحقق من خطة الخدمة الالسلكية أو اتصل بموفر الخدمة.	 

إذا كنت تستخدم جهازك في العمل، فربما ال تسمح المؤسسة التي تعمل بها باستخدام ميزة نقطة اتصال الجوال. لمزيد من المعلومات، راجع المسؤول.	 

ال يمكنني العثور على كلمة مرور نقطة اتصال الجوال
إذا كنت تقوم بإعداد نقطة اتصال الجوال، فيتعين عليك إدخال كلمة مرور نقطة اتصال الجوال على الجهاز الذي تحاول توصيله بنقطة اتصال الجوال.	 

إليجاد كلمة المرور، في جهاز BlackBerry، اسحب ألسفل من أعلى الشاشة. اضغط على  < المزيد < الربط ونقطة اتصال الجوال، ثم اضغط على إعداد 	 
نقطة اتصال الجوال. اضغط على مربع االختيار إظهار كلمة المرور.

VPN
االتصال بشبكة ظاهرية خاصة )VPN( يتيح لجهازك استخدام اتصال شبكة السلكية إلرسال واستقبال بيانات من شبكة خاصة. على سبيل المثال، اتصال VPN يسمح 

لجهازك باالتصال في أمان بشبكة المؤسسة عند العمل من خارج المكتب. عند االتصال بشبكة VPN، فإن سياسات اإلدارة واألمان للشبكة الخاصة تحمي بياناتك.

يجب إضافة ملف تعريف VPN، قبل أن تتمكن من االتصال بشبكة VPN. ال يستطيع أحد إضافة ملفات تعريف VPN وإدارتها غير مالك الجهاز. قد تحتاج أيًضا 
.Google Play™ من متجر VPN على الجهاز. لمزيد من المعلومات، اتصل بالمسؤول أو قم بتنزيل تطبيق VPN إلى تثبيت تطبيق

VPN إضافة ملف تعريف
قبل أن تتمكن من إضافة ملف تعريف VPN، يجب أن تقوم بتعيين قفل شاشة للجهاز لديك.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.  > VPN > 2.      اضغط على  < المزيد

3.      أكمل الحقول التي تظهر على الشاشة. إذا لم تكن تعرف المعلومات المطلوبة، فاتصل بالمسؤول.

4.      اضغط على حفظ.

VPN االتصال بشبكة
.VPN إلى الجهاز قبل أن تتمكن من االتصال بشبكة )VPN( يجب إضافة ملف تعريف شبكة ظاهرية خاصة

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.VPN > 2.      اضغط على  < المزيد

.VPN 3.      اضغط على ملف تعريف

4.      أدخل معلومات تسجيل الدخول، ثم اضغط على مربع االختيار حفظ معلومات الحساب لالتصال تلقائًيا في المرة القادمة.

5.      اضغط على اتصال.

لقطع االتصال بشبكة VPN، ففي شاشة VPN اضغط على ملف تعريف VPN المتصل به. اضغط على قطع االتصال.

االتصال بشبكة VPN تلقائًيا
لالتصال بشبكة VPN تلقائًيا، يجب أن يدعم VPN وضع التشغيل دائًما.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.VPN > 2.      اضغط على  < المزيد

اإلعدادات
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3.      اضغط على  < VPN دائمة التشغيل.

4.      واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إليقاف تشغيل وضع التشغيل الدائم, في شاشة VPN, اضغط على  < VPN دائمة التشغيل < ال شيء < موافق.

VPN تغيير أو حذف ملف تعريف
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.VPN > 2.      اضغط على  < المزيد

3.      اضغط على  بجانب ملف تعريف VPN الذي تريد تغييره أو حذفه.

4.      قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
غيِّر المعلومات، ثم اضغط على حفظ.	 
اضغط على نسيان.	 

رسائل البث في حاالت الطوارئ
وفًقا للمنطقة أو موفر الخدمة أو الشبكة الالسلكية، قد تتلقى رسائل نصية )SMS أو MMS( عن التهديدات المحتملة على األمان في منطقتك. على سبيل المثال، قد 

تتلقى رسائل نصية مع معلومات عن طقس شديد أو طفل مفقود أو حالة طوارئ وطنية. لمزيد من المعلومات، اتصل بموفر الخدمة أو بالمسؤول.

تغيير إعدادات رسائل البث في حاالت الطوارئ
قد ال تتوفر بعض اإلعدادات حسب منطقتك.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < صوت < رسائل البث في حاالت الطوارئ.

3.      نّفذ أًيا مما يلي:
لتلقي تذكير برسائل البث في حاالت الطوارئ، اضغط على تذكير بالتنبيه، ثم اضغط على عدد مرات تلقي التذكير.	 
إليقاف الجهاز عن االهتزاز عند تلقي رسالة بث في حاالت الطوارئ، ألِغ تحديد مربع االختيار اهتزاز.	 
إليقاف تشغيل ميزة تحويل النص إلى حديث، ألِغ تحديد مربع االختيار انطق رسالة تنبيه.	 
إليقاف استالم رسائل البث في حاالت الطوارئ, ألِغ تحديد مربعات االختيار عرض المخاطر القصوى وعرض المخاطر البالغة وعرض التنبيهات الكهرمانية.	 

استخدام البيانات
يشير استخدام البيانات إلى كمية البيانات التي يقوم الجهاز بتحميلها وتنزيلها عند االتصال بشبكة السلكية. إذا شاركت جهازك مع آخرين، فيمكنك مراقبة كمية البيانات 

التي يستخدمها مالك الجهاز والضيف وأي ملفات تعريف المستخدمين األخرى الموجودة على الجهاز. بإمكان مالك الجهاز فقط تغيير إعدادات استخدام البيانات.

إذا تجاوزت حد البيانات المحدد في الخطة المشترك فيها، فقد يفرض عليك موفر الخدمة رسوم إضافية. لمزيد من المعلومات حول حد البيانات، تحقق من خطة الخدمة 
الالسلكية الخاصة بك.

مراقبة استخدام بيانات الشبكات الالسلكية
يمكنك االطالع على كمية البيانات التي تستخدمها حسب نوع الشبكة الالسلكية أو الفترة الزمنية أو اإلجمالي.

اإلعدادات
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1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < استخدام البيانات.

.Wi-Fi اضغط على استخدام بيانات ،Wi-Fi 3.      لعرض استخدام

4.      نّفذ أًيا مما يلي:
لمعرفة كمية البيانات التي استخدمتها أثناء دورة استخدام البيانات الحالية، اعرض القيمة الموجودة بجوار الفترة الزمنية.	 
لمعرفة كمية البيانات التي استخدمها تطبيق، اعرض القيمة بجانب اسم التطبيق.	 
لمعرفة كمية البيانات استخدمها كل ملف تعريف مستخدم تم إعداده على الجهاز، اضغط على ملف تعريف المستخدم.	 
، اضغط على تاريخ.	  لمعرفة كمية البيانات التي استخدمتها أثناء فترة زمنية مختلفة، بجانب الفترة الزمنية الحالية، اضغط على 

تلميح: يمكنك غلق بعض التطبيقات للمساعدة في تقليل استخدام البيانات.

التغيير عندما يتم إعالمك حول استخدام البيانات
يجب أن تشمل خطة الخدمات الالسلكية الخاصة بك على خدمات بيانات.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < استخدام البيانات.

3.      اضبط مفتاح بيانات الجوال على وضع التشغيل إذا لزم األمر.

4.      لعرض استخدام بيانات الجوال، اضغط على استخدام بيانات الجوال.

تعيين حد الستخدام البيانات
يمكنك تعيين حد على كمية البيانات التي يستخدمها الجهاز عند االتصال بشبكة الجوال. إذا وصل الجهاز إلى هذا الحد، فإنه يوقف تشغيل خدمات البيانات ويرسل لك 

إشعاًرا. عند إيقاف تشغيل خدمات البيانات، فقد ال تعمل التطبيقات والخدمات الموجودة على جهازك بصورة سليمة.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < استخدام البيانات.

3.      اضبط مفتاح بيانات الجوال على وضع التشغيل.

4.      اضبط مفتاح دورة الدفع < تعيين حد البيانات على وضع التشغيل، ثم اضغط على موافق.

5.      اضغط على حد البيانات، وأدخل رقم الحد، ثم اضغط على تعيين.

إيقاف إرسال بيانات الخلفية عبر شبكة الجوال
لتقليل كمية البيانات التي يستخدمها الجهاز عند اتصاله بشبكة الجوال، يمكنك منع التطبيقات والخدمات من إرسال البيانات حينما ال تكون تستخدم التطبيق أو الخدمة 

.Wi-Fi بنشاط. في حالة تقييد بيانات الخلفية، قد ال تعمل التطبيقات والخدمات بصورة صحيحة إال إذا اتصل الجهاز بشبكة

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < استخدام البيانات.

3.      اضغط على موفر البيانات، ثم اضبط المفتاح على وضع التشغيل.

Wi-Fi إيقاف إرسال البيانات على بعض شبكات
يمكنك إيقاف التطبيقات والخدمات من إرسال البيانات في الخلفية، ومنع الجهاز من تنزيل ملفات كبيرة عندما يكون متصالً بشبكات Wi-Fi معينة.
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1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < استخدام البيانات < قيود الشبكة.

3.      اضغط على اسم شبكة.

استكشاف األخطاء وإصالحها: درجة حرارة الجهاز
قد تؤدي بعض حاالت االستخدام التالية إلى زيادة درجة حرارة الجهاز:

استمرار نقل البيانات السلكًيا، مثل ترقية تطبيق عبر Wi-Fi، والربط، ووضع نقطة اتصال الجوال	 

المكالمات الطويلة، وتشغيل األلعاب، وتصفح اإلنترنت أو تشغيل تطبيقات أخرى معقدة	 

يعد ارتفاع درجة حرارة الجهاز نتيجة عادية لسلوك معالجة وحدة المعالجة المركزية )CPU( للبيانات الزائدة. سوف يؤدي إنهاء اإلجراءات أعاله إلى استعادة الهاتف 
درجة حرارته العادية.

البطارية والطاقة
االطالع على مستوى طاقة البطارية ومعلومات االستخدام

يمكنك معرفة التطبيقات والميزات التي تستهلك أكبر قدر من طاقة البطارية وكذلك معرفة ما تبقى لديك من طاقة البطارية.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < البطارية.

شحن الجهاز
احتياط: استخدم ملحق الشحن الوارد مع جهازك أو شاحًنا معتمًدا خصيًصا من ِقبل BlackBerry لالستخدام مع جهازك. قد ال توفر الشواحن األخرى طاقة كافية 

وقد تؤدي لتلف الجهاز.

1.      أدِخل الكبل في منفذ الجهاز.

2.      ِصل الشاحن بمخرج للطاقة.

المحافظة على شحن البطارية
يستخدم الجهاز بطارية ليثيوم أيون. لتحقيق أقصى استفادة من هذا النوع من البطارية، نفذ اإلجراءات التالية، إن أمكن:

تجنب استخدام الجهاز أثناء شحنه للمساعدة في شحنه بصورة أسرع.	 

ال تترك الجهاز متصالً بالشاحن بعد اكتمال الشحن.	 

تجنب شحن الجهاز أو استخدامه أو تخزينه في أماكن شديدة الحرارة أو شديدة البرودة، مثل لوحة قيادة المركبة.	 

تجنب ترك الجهاز في حالة إيقاف التشغيل لفترات زمنية ممتدة عندما يكون مستوى طاقة بطاريته منخفًضا. إذا كنت تخطط لتخزين الجهاز لفترة زمنية ممتدة، 	 
فاشحن البطارية جزئًيا وضع الجهاز في مكان بارد وجاف.

اإلعدادات
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أيقونات البطارية والشحن
تظهر رموز مستوى طاقة البطارية بأعلى الشاشة الرئيسية.

األيقونة الوصف

يتم شحن البطارية.

البطارية مشحونة بالكامل وال تزال متصلة بمصدر الطاقة. 

شحن البطارية منخفض.

وضع توفير طاقة البطارية قيد التشغيل أو يمكنك تشغيله من قائمة اإلشعارات.

طاقة البطارية عند مستوى 5% أو أقل. إذا أصبح شحن الطاقة منخفًضا، فقد يتم إيقاف تشغيل جهازك. لذا عليك حفظ أي عمل قيد التنفيذ وشحن 
الجهاز.

توجد مشكلة في البطارية وقد يلزم استبدالها.

حول إشارة مؤشر البطارية
عند التشغيل، تظهر إشارة مؤشر البطارية كشريط ملون على الحافة اليمنى للشاشة. يزيد الشريط ويتحول من اللون األحمر إلى األصفر إلى األخضر أثناء شحن جهازك.

أثناء شحن الجهاز، يعرض المؤشر النسبة المئوية لطاقة البطارية الحالية.

لتجنب إزعاجك، يختفي المؤشر تلقائًيا عندما تكون الغرفة مظلمة أو عندما يصل مستوى طاقة البطارية 100%. في حالة تشغيل الشاشة، يختفي المؤشر تلقائًيا بعد 
ثماني ثواٍن.

إيقاف تشغيل إشارة مؤشر البطارية
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < العرض.

3.      اضغط على عرض حالة البطارية على حافة الشاشة، ثم حدد خيار اإليقاف.

كيف يمكنني تمديد عمر البطارية؟
لتوفير طاقة البطارية، ينتقل جهازك تلقائًيا إلى وضع السكون عندما ال تستخدمه، وكذلك يتم وضع التطبيقات التي ال تستخدمها بانتظام في وضع االستعداد.

في حالة استمرار استهالك البطارية الخاصة بك بصورة أسرع من المتوقع، يمكنك تغيير بعض إعدادات الجهاز لتمديد عمر البطارية. مرر من أعلى ألسفل على 
الشاشة. اضغط على  ، ثم قم بتغيير أي من اإلعدادات التالية.

اإلعدادات
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إيقاف تشغيل اتصاالت الشبكة التي ال تستخدمها
عندما يكون جهازك خارج منطقة تغطية شبكة السلكية، يمكنك إيقاف تشغيل اتصاالت Wi-Fi أو شبكة الهاتف المحمول الخاصة بك، حتى ال يستمر الجهاز في البحث 

عن إشارة شبكة السلكية.

في إعدادات الجهاز، قم بأي من اإلجراءات التالية:

إليقاف تشغيل كل االتصاالت، اضغط على المزيد. اضبط مفتاح وضع الطائرة على تشغيل.	 

إليقاف تشغيل Wi-Fi فقط، اضغط على Wi-Fi. ثم اضبط المفتاح على إيقاف التشغيل.	 

حذف شبكات Wi-Fi المحفوظة
.Wi-Fi 1.      في إعدادات الجهاز، اضغط على

2.      اضغط على شبكة Wi-Fi، ثم اضغط على نسيان.

تقليل طول المدة التي قبل دخول الجهاز في وضع السكون
1.      في إعدادات الجهاز، اضغط على العرض.

2.      اضغط على السكون، ثم اضغط على 15 ثانية أو 30 ثانية.

تعتيم الشاشة
1.      في إعدادات الجهاز، اضغط على العرض < مستوى السطوع.

2.      من شريط التمرير، اسحب مقبض شريط التمرير إلى اليمين.

خفض مستوى الصوت
1.      من إعدادات الجهاز، اضغط على الصوت.

2.      على أشرطة التمرير مستوى صوت الوسائط أو مستوى صوت المنّبه أو مستوى صوت الرنين، اسحب مقبض شريط التمرير إلى اليمين.

أوقف تشغيل تعليقات ضغط المفاتيح
1.     في إعدادات الجهاز، اضغط على اللغة واإلدخال < إعدادات لوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح BlackBerry < المالحظات عند الضغط على المفتاح.

2.    اضبط مفتاحي االهتزاز والصوت على إيقاف تشغيل.

تشغيل موفر البطارية
إذا كانت طاقة بطارية جهازك منخفضة، فيمكنك تشغيل موفر البطارية لتقييد الميزات التي تستهلك القدر األكبر من الطاقة، مثل االهتزاز وخدمات المواقع وخدمات 

البيانات. يمكنك تعيين توفير طاقة البطارية للتشغيل تلقائًيا، عند وصول طاقة البطارية إلى نسبة معينة.

مالحظة: عند تشغيل وضع توفير طاقة البطارية، قد ال يتم تحديث بعض التطبيقات وخدمات المراسلة التي تعتمد على المزامنة ما لم تفتحها.

1.      في إعدادات الجهاز، اضغط على البطارية < موفر طاقة البطارية.

2.      اضبط المفتاح على وضع التشغيل.

اإلعدادات



64

دليل المستخدم

3.      لتشغيل موفر طاقة البطارية تلقائًيا عندما تكون طاقة بطارية جهازك منخفضة، اضغط على التشغيل تلقائًيا. اضغط على نسبة مئوية.

تشغيل خاصية تحسين أداء البطارية
وفًقا لإلعدادات االفتراضية، تكون خاصية تحسين أداء البطارية قيد التشغيل مع معظم التطبيقات والميزات. إذا قمت بإيقاف تشغيل خاصية تحسين أداء البطارية لتطبيق 

معّين، فقد ترغب في إعادة تشغيلها مرة أخرى، على األقل إلى أن تتاح لك فرصة شحن جهازك.

1.      في إعدادات الجهاز، اضغط على البطارية <  < تحسين البطارية.

2.      اضغط على  < جميع التطبيقات.

3.      اضغط على تطبيق.

4.      حدد الخيار تحسين، ثم اضغط على تم.

سالمة الجهاز والبطارية
يجب استخدام البطارية التي تحددها شركة BlackBerry فقط لالستخدام مع طراز جهاز BlackBerry بعينه. إذا استخدمت أي بطارية أخرى، فقد يبطل أي ضمان 

مرفق مع الجهاز.

احتياط: قد يتسبب استبدال البطارية بنوع غير صحيح في حدوث انفجار. وال تحاول استبدال بطاريتك غير القابلة لإلزالة. يجب أن يقوم أحد موظفي الصيانة المؤهلين 
فقط بعملية إصالح الجهاز أو استبدال بطارية الجهاز.

التخلص من الجهاز والبطارية
الرجاء إعادة تدوير الجهاز والبطارية وفًقا للوائح المحلية. ال تتخلص من الجهاز أو البطارية برميهما في النار. ال تضع الجهاز أو البطارية في صناديق النفايات المنزلية. 

عرض معلومات السالمة والضمان والخصوصية لجهازك
استغرق لحظات لمراجعة اتفاقية الترخيص والضمان المحدود ومعلومات السالمة وسياسات الخصوصية لجهازك. تتوفر هذه المستندات من شاشة اإلعدادات في الجهاز. 

وهي تشتمل على معلومات مهمة حول البنود والشروط الخاصة باالستخدام والبطارية واحتياطات السالمة المهمة األخرى وتغطية الضمان.

لعرض سياسة خصوصية BlackBerry, يجب توصيل الجهاز باإلنترنت.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.BlackBerry > 2.      اضغط على  < حول الهاتف < المعلومات القانونية

الشاشة
تغيير الخلفية

أضف صورتك المفضلة إلى شاشة جهازك الرئيسية.

1.      في تطبيق الصور، اضغط على صورة.

2.      اضغط على  < استخدام كـ < خلفية.

3.      حّرك إصبعيك بعيًدا أو قريًبا من بعضهما للتكبير أو التصغير.

اإلعدادات
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4.      اضغط على تعيين خلفية.

تلميح: لتغيير الخلفية، المس مع االستمرار منطقة فارغة في شاشة رئيسية، واضغط على خلفيات الشاشة. الستخدام صورة كخلفية، اضغط على تحديد صورة واضغط 
على صورة.

التقاط شاشة
اضغط مع االستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت ومفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل في وقت واحد.

ُتحفظ لقطات الشاشة في المجلد صور < لقطات شاشة.

تغيير سطوع الشاشة
1.      مّرر من أعلى الشاشة ألسفلها مرة واحدة باستخدام إصبعين، أو مرتين باستخدام إصبع واحد.

2.      اسحب  إلى اليسار أو اليمين. أو

3.      اضغط على  < العرض < مستوى السطوع، ثم اسحب  إلى اليسار أو اليمين.

تغيير حجم الخط
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < العرض < حجم الخط.

3.      اضغط على حجم النص الذي تريد استخدامه.

تغيير لغة العرض
تكون اللغة التي حددتها أثناء اإلعداد األولي للجهاز هي لغة العرض. وعندئٍذ تعرض الشاشة الرئيسية وBlackBerry Hub والتطبيقات المدعومة المحتوى بهذه اللغة.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < اللغة واإلدخال < اللغة.

3.      اضغط على إضافة لغة لتحديد لغة مفضلة.

4.      اضغط على  وحّرك ألعلى القائمة.

تشغيل أو إيقاف تشغيل تدوير الشاشة
اختر ما إذا كنت تريد تدوير الشاشة عند تدوير الجهاز أم ال.

1.      مّرر من أعلى الشاشة ألسفلها مرة واحدة باستخدام إصبعين، أو مرتين باستخدام إصبع واحد.

2.      اضغط على  أو  .

مالحظة: إذا لم تَر أيقونات التدوير, فاضغط على  < إمكانية الوصول واضبط مفتاح التدوير التلقائى للشاشة على وضع التشغيل.

اإلعدادات
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تعيين وقت االنتظار لوضع السكون
يمكنك تعيين المدة الزمنية التي ينتظرها الجهاز بدون نشاط قبل الدخول في وضع السكون.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < العرض < السكون.

3.      اضغط على وقت.

اضغط مرتين للتنشيط
إذا قمت بتشغيل هذه الميزة، فيمكنك الضغط على الشاشة مرتين لتشغيل جهازك، أو الضغط مرتين على منطقة خالية في الشاشة الرئيسية إليقاف تشغيل الشاشة.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < العرض.

3.      لتشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها، اضغط على مفتاح اضغط للتنشيط/الدخول في وضع السكون.

بث الشاشة
تقنية  وباستخدام  التليفزيون.  على  جهازك  شاشة  عرض  يمكنك   ،Wi-Fi CERTIFIED Miracast أو   Chromecast™ بتقنية  مزّود  جهاز  باستخدام 

™Chromecast، يمكنك أيًضا عرض محتويات مثل العروض التليفزيونية واألفالم والصور واأللعاب ومواقع الويب من تطبيقات معتمدة.

.Chromecast تعّرف على المزيد عن

.Wi-Fi CERTIFIED Miracast تعّرف على المزيد عن

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < العرض < البث.

3.      إذا لزم األمر، فاضغط على  وحدد مربع االختيار تمكين عرض شاشة السلكي.

4.      اضغط على الجهاز الذي تريد مشاركة الشاشة عليه.

تلميح: بعد إعداد األجهزة التي تريد مشاركة الشاشة عليها، يمكنك الوصول إليها في قائمة اإلعدادات السريعة بالضغط على  .

إليقاف بث الشاشة، مرر ألسفل من أعلى الشاشة مرة واحدة باستخدام إصبعين أو مرتين باستخدام إصبع واحد. اضغط على  ، ثم اضغط على الجهاز الذي تقوم 
بالبث إليه، واضغط على قطع االتصال.

استخدام الجهاز كمصباح
1.      مّرر من أعلى الشاشة ألسفلها مرة واحدة باستخدام إصبعين، أو مرتين باستخدام إصبع واحد.

2.      اضغط على  .

إليقاف تشغيل المصباح، اضغط على  .

اإلعدادات



67

دليل المستخدم

مفتاح التخصيص
تخصيص مفتاح التخصيص

يمكن لجهازك تنفيذ بعض اإلجراءات بحد أقصى 3 إجراءات عندما تضغط على مفتاح التخصيص )المفتاح الصغير الموجود بأعلى الجانب األيمن للجهاز(. على سبيل 
المثال، يمكنك عمل اتصال سريع إلحدى جهات االتصال الموجودة بالمفضلة، أو فتح تطبيق، أو تشغيل المصباح أو غيرها.

1.     لتعيين إجراء للمفتاح ألول مرة، اضغط على مفتاح التخصيص.

2.     اضغط على إضافة اختصار جديد، ثم عّين اإلجراء. بعد تعيين االختصارات، اضغط على مفتاح التخصيص لعرض ما يصل إلى 3 اختصارات.

3.     إلزالة االختصارات، اضغط على أحد اإلجراءات ثم على مسح.

ملفات تعريف متقدمة لمفتاح التخصيص
ملف تعريف السيارة

اضغط على مفتاح التخصيص لعرض االختصارات التالية تلقائًيا عند االتصال بنوع Bluetooth خاص.

1.    اضغط على ملف تعريف السيارة.

2.     اضبط مفتاح ملف تعريف السيارة على وضع التشغيل.

3.    اضغط على  على يسار إعداد Bluetooth السيارة.

.Bluetooth 4.    اضغط على  إلضافة اتصاالت

ملف تعريف االجتماع
اضغط على مفتاح التخصيص لعرض االختصارات التالية تلقائًيا أثناء أحداث االجتماعات.

1.    اضغط على ملف تعريف االجتماع.

2.     اضبط مفتاح ملف تعريف االجتماع على وضع التشغيل.

ملف تعريف المنزل
اضغط على مفتاح التخصيص لعرض االختصارات التالية تلقائًيا عند االتصال بشبكة Wi-Fi خاصة.

1.    اضغط على ملف تعريف المنزل.

2.     اضبط مفتاح ملف تعريف المنزل على وضع التشغيل.

3.    اضغط على  على يسار إعداد شبكة Wi-Fi منزلية.

.Wi-Fi 4.    اضغط على  إلضافة اتصاالت

اإلعدادات
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الحسابات
إدارة الحسابات

إضافة حساب
يمكنك إضافة حساب، مثل Microsoft Exchange أو حساب البريد اإللكتروني !Yahoo، إلى جهازك.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < الحسابات < إضافة حساب.

3.      اضغط على نوع الحساب الذي تريد إضافته.

4.      واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إلى  إلكتروني  بريد  حساب  إلضافة   .BlackBerry Hub باستخدام  عليها  والرد  رسائل  إرسال  يمكنك  جهازك،  إلى  إلكتروني  بريد  حساب  بإضافة  قمت  إذا 
BlackBerry Hub, ففي BlackBerry Hub, اضغط على  < إضافة حساب. واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تغيير إعدادات أحد الحسابات
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < الحسابات.

3.      اضغط على نوع الحساب، واضغط على الحساب إذا لزم األمر.

4.      قم بإجراء تغييراتك.

مالحظة: إليقاف مزامنة المعلومات لكل الحسابات )على سبيل المثال، لتوفير عمر البطارية(، على شاشة الحسابات، اضغط على  ، ثم امسح عالمة مربع االختيار 
مزامنة تلقائية.

حذف حساب
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < الحسابات.

3.      اضغط على نوع الحساب الذي تريد حذفه، واضغط على الحساب إذا لزم األمر.

4.      اضغط على  < إزالة حساب.

إمكانية الوصول
حول ميزات إمكانية الوصول على جهازك

يشتمل جهازك على عدد من وسائل المساعدة على الوصول المعتمدة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. 

اإلعدادات
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.Android لمزيد من المعلومات عن الميزات التالية، تفضل بزيارة تعليمات حول إمكانية الوصول في نظام

تتيح لك إعدادات التكبير إجراء تكبير/تصغير من أجل زيادة مستوى تكبير الشاشة أو تقليله.	 

توفر خدمة Google™ TalkBack إخراًجا صوتًيا قائًما على المعلومات المرئية المعروضة على الشاشة.	 

يتيح لك برنامج Switch Access التنقل عبر الشاشات على جهازك باستخدام مفاتيح خارجية.	 

 	.BrailleBack يتوفر دعم الكتابة بطريقة بريل باستخدام

يتيح لك تخصيص الخطوط إمكانية االختيار ما بين األحجام الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة أو الضخمة.	 

 	 Google™ تتيح تقنية قارئ الشاشة تحديد تطبيق تحويل النص إلى حديث الذي تفضل استخدامه )إذا قمت بتنزيل محرك بديل لتحويل النص إلى حديث من
.)Play

يجيب المساعد الصوتي ™Google Now عن األسئلة ويقدم التوصيات وينفذ اإلجراءات.	 

 تتيح لك خاصية اإلمالء الصوتي إمالء النص بدالً من كتابته.	 

يتوفر محتوى الوسائط المتعددة ذو التعليقات المغلقة أو المفتوحة. ويمكنك تخصيص إعدادات التعليقات المغلقة بضبط حجم الحرف أو لونه أو معدل الشفافية أو 	 
الخط.

يتم تطبيق ميزات الشاشة مثل عكس األلوان وتصحيح األلوان على جميع التطبيقات.	 

تتيح لك ميزة تأخير اللمس مع االستمرار زيادة الفترة الزمنية الالزمة الستجابة الشاشة ألوامر اللمس.	 

لوحات مفاتيح الجهات الخارجية مدعومة.	 

يتم تضمين القدرة على نطق كلمات المرور.	 

 يتوفر اختصار إمكانية الوصول يمكنك استخدامه لتغيير إعدادات إمكانية الوصول بشكل سريع.	 

 	 .TTY إلجراء المكالمات وتلّقيها من أجهزة TTY االتصال بجهاز )TTY( تتيح لك ميزة دعم جهاز الهاتف النصي

 	.BlackBerry يتوفر التوافق مع الوسيلة المساعدة للسمع لبعض طرز الهواتف الذكية من

التالية والتعلّم المخصص الذي يتعرف 	  التلقائي السياقي وتوقع الكلمة  الكتابة بصورة أكثر فعالية بفضل إمكانية التصحيح   BlackBerry تتيح لك لوحة مفاتيح
على طريقتك في الكتابة.

إذا كان بجهازك لوحة مفاتيح مادية فإن اختصارات لوحة المفاتيح واالتصال السريع يتيحان لك تعيين اإلجراءات وأرقام الهاتف إلى مفاتيح معينة.	 

إذا كنت تستخدم PRIV، فسيتوفر لك خيار استخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح المنزلقة وتشتمل على مفاتيح يمكن تمييزها 	 
باللمس.

 	.LED يمكن تخصيص التنبيهات واإلشعارات باستخدام النغمة أو االهتزاز أو التنبيهات التي تظهر على الشاشة أو مؤشر

 	.Bluetooth تتوفر سماعة هاتف السلكية مدمجة، أو يمكنك توصيل جهازك بسماعة رأس السلكية أو سماعة رأس تدعم تقنية

تغيير إعدادات إمكانية الوصول
يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل إعدادات إمكانية الوصول، مثل Google™ TalkBack والتعليقات ومهلة اللمس مع االستمرار وعكس األلوان.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < إمكانية الوصول.

3.      قم بتعيين مفاتيح خيارات إمكانية الوصول.

اإلعدادات

https://support.google.com/accessibility/android
https://support.google.com/accessibility/android
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تشغيل وضع األداة المساعدة على السمع
تم تصميم لوضع »األداة المساعدة على السمع« لتحسين توافق جهازك مع األداة المساعدة على السمع المزودة بملف بعيد. قد ال تكون هذه الميزة مدعومة تبًعا لطراز 

.BlackBerry جهاز

1.      في تطبيق الهاتف، في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة، اضغط على  .

2.      اضغط على اإلعدادات < إمكانية الوصول.

3.      اضبط المفتاح »األدوات المساعدة على السمع« على الوضع تشغيل ثم اضغط على تشغيل.

TTY تشغيل دعم
تم إعداد دعم TTY للسماح لجهاز باالتصال بجهاز TTY خارجي يحول المكالمات المستلمة إلى نصوص. 

يجب أن يعمل جهاز  TTY  الذي تريد توصيله بجهاز BlackBerry بمعدل   45.45   بت في الثانية. إذا كان جهاز  TTY  الذي تستخدمه مصمًما لالستخدام مع مقبس 
سماعات رأس مقاس   2.5   ملم، فيجب عليك استخدام جهاز محول إضافي لتتمكن من توصيل جهاز  TTY  بجهازك. ويجب أن يكون طرف المحول الذي يتصل بجهاز 
TTY مقبَس سماعة رأس ذا ِسن )ذكر( مقاس 2.5 ملم أحادي الصوت ثالثي األقطاب، ويجب أن يكون الطرف الذي يتصل بجهاز BlackBerry مقبَس سماعة 

رأس ذا ِسن )ذكر( مقاس 3.5 ملم استريو رباعي األقطاب.

.TTY بجهازك وفًقا لدليل اإلرشادات المرفق بجهاز TTY 1.      ِصل جهاز

2.      في تطبيق الهاتف، في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة، اضغط على  .

 .TTY 3.      اضغط على اإلعدادات < إمكانية الوصول < وضع

4.      حدد أحد أوضاع TTY التالية: 
 	.TTY اضغط إيقاف تشغيل ،TTY إليقاف تشغيل كل إعدادات
لتشغيل كل إعدادات TTY، اضغط تشغيل TTY بالكامل.	 
 	.TTY HCO اضغط ،TTY لتشغيل وضع تحويل الكتابة إلى صوت عبر
 	.TTY VCO اضغط على ،TTY لتشغيل وضع نقل الصوت عبر

المستخدمون
حول المستخدمين

تتيح لك ميزة المستخدمين مشاركة الجهاز مع اآلخرين مع المحافظة على خصوصية المعلومات الشخصية ومعلومات العمل. على سبيل المثال، ال يستطيع المستخدمون 
الذين تضيفهم إلى جهازك الوصول إلى معلوماتك، مثل البريد اإللكتروني وجهات االتصال والصور وغير ذلك الكثير. وحسب اإلعداد االفتراضي، فإن الجهاز معد 

بملف تعريف للمالك وملف تعريف ضيف. ويمكنك أيًضا إضافة المزيد من ملفات تعريف المستخدمين إلى الجهاز.

لتحسين الخصوصية بين المستخدمين، يجب على كل مستخدم إعداد قفل شاشة مستقل. والغرض من قفل الشاشة هو منع أي مستخدم آخر من الوصول إلى المعلومات 
الموجودة في ملف تعريف مستخدم مختلف.

تستخدم جميع ملفات تعريف المستخدمين معلومات االتصال الالسلكي المعدة على الجهاز. وأي تغييرات يجريها أحد المستخدمين على إعدادات الجهاز، مثل اتصاالت 
شبكة Wi-Fi، تتوفر أو ُتطبق على كل ملفات تعريف المستخدمين الموجودة على الجهاز.

يستطيع كل المستخدمين تثبيت تحديثات التطبيقات ألي مستخدم على الجهاز.

اإلعدادات
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أنت )مالك الجهاز(
الشخص الذي قام بإعداد الجهاز في المرة األولى )أنت( هو مالك الجهاز. يمكنك إضافة ما يصل إلى ثالثة مستخدمين فضالً عن مالك الجهاز وضيف، وتعيين ما إذا 
كان الضيف أو المستخدم يستطيع استخدام الجهاز في إجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية. وأنت تتحكم فيما إذا كان أحد األشخاص يستطيع إضافة مستخدم آخر 
أو الوصول إلى بياناته من شاشة القفل. يمكنك أيًضا تثبيت تحديثات التطبيقات لكل ملفات تعريف المستخدمين الموجودة على الجهاز، وإزالة تثبيت التطبيقات من ملف 

تعريف مستخدم، وحذف مستخدم من الجهاز.

الضيف
يمكنك استخدام ملف تعريف الضيف للسماح لشخص باستعارة الجهاز. عندما يستخدم أحد األشخاص ملف تعريف الضيف، ينشئ الجهاز مساحة منفصلة يستطيع الضيف 
من خاللها تنزيل التطبيقات والتقاط الصور واستخدام ميزات الجهاز األخرى. وال تتاح التطبيقات والبيانات التي يضيفها الضيف إلى الجهاز إال من خالل ملف تعريف 

الضيف. عندما تحذف أنت أو الضيف ملف تعريف الضيف، فإن التطبيقات والبيانات الموجودة بملف تعريف الضيف ُتحذف نهائًيا من الجهاز.

جدير بالذكر أنك أنت الذي تتحكم فيما إذا كان الضيف يستطيع إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية.

المستخدم
الجهاز معه  يمكنك مشاركة  تعريف مستخدم لشخص  إنشاء ملف  يمكنك  أنه  إال  الجهاز مؤقًتا،  باستعارة  السماح لشخص  لك  يتيح  الضيف  تعريف  أن ملف  في حين 
كثيًرا. وينشئ ملف تعريف المستخدم مساحة منفصلة على الجهاز يستطيع شخص آخر من خاللها استخدام ميزات الجهاز وتخصيص الجهاز بما يناسبه. على سبيل 
المثال، يمكنك إنشاء ملف تعريف مستخدم »لألطفال« يحتوي على التطبيقات المخصصة لألطفال. وعندما يريد طفل استخدام الجهاز، يمكنك التبديل إلى ملف تعريف 
المستخدم الخاص »باألطفال«، وال تقلق حينئٍذ من حذف تطبيقاتك أو بياناتك أو تغييرها بدون قصد. وال تتاح التطبيقات والبيانات التي يضيفها المستخدم إلى الجهاز 

إال من خالل ملف تعريف المستخدم.

جدير بالذكر أنك أنت الذي تتحكم فيما إذا كان المستخدم يستطيع إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية، وفيما إذا كان المستخدم يستطيع إرسال واستقبال رسائل نصية 
.)SMS( قصيرة

إضافة مستخدم
 Google™ ينشئ ملف تعريف المستخدم مساحة منفصلة على الجهاز لشخص آخر بغرض االستخدام والتخصيص. على سبيل المثال، يستطيع المستخدم إضافة حساب

أو تنزيل التطبيقات والخلفيات والموسيقى دون رؤية معلومات وتطبيقات وبيانات حسابات المستخدمين اآلخرين أو مالك الجهاز.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < المستخدمون < إضافة مستخدم.

3.      اضغط على موافق.

4.      اضغط على إعداد اآلن.

5.      إذا لزم األمر، فحّرك ألعلى الشاشة من األسفل لتنشيط الجهاز من وضع السكون.

6.      واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تبديل المستخدمين
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < المستخدمون.

اإلعدادات
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3.      قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
اضغط على مستخدم.	 
اضغط على الضيف.	 

السماح بالوصول إلى ملفات تعريف الضيوف والمستخدمين عند قفل 
الجهاز

يستطيع الضيوف والمستخدمون الوصول إلى ملفات التعريف الخاصة بهم من شاشة القفل في حالة إعداد الجهاز للسماح بهذه الميزة. تتيح لك هذه الميزة إضافة مستخدم 
إلى شاشة القفل بدون الحاجة إلى إلغاء قفل الشاشة أوالً.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < المستخدمون.

3.      اضبط مفتاح إضافة مستخدمين على وضع التشغيل.

السماح لمستخدم بإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية
يمكنك تعيين ما إذا كان الضيف أو المستخدم يستطيع إجراء أو تلقي المكالمات عند استخدام ملف تعريف الضيف أو المستخدم على الجهاز. يمكنك أيًضا تعيين ما إذا 

.)SMS( المستخدم يستطيع إرسال أو استالم رسائل نصية

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < المستخدمون.

3.      نّفذ أًيا مما يلي:
بجانب ملف تعريف الضيف، اضغط على  . اضغط على مفتاح تشغيل المكالمات الهاتفية.	 
 	.SMS بجانب ملف تعريف المستخدم، اضغط على  . اضغط على مفتاح تشغيل المكالمات الهاتفية ورسائل

حذف مستخدم أو ضيف
عند حذف مستخدم من الجهاز، فإنك بذلك تحذف مساحة المستخدم وكل التطبيقات والبيانات الخاصة به نهائًيا. لن يتاح المستخدم بعد ذلك من قائمة المستخدمين. عند 

حذف ضيف، فإن كل التطبيقات والبيانات الموجودة بمساحة الضيف ُتحذف نهائًيا من الجهاز ولكن يظل ملف تعريف الضيف.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < المستخدمون.

3.      قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
بجانب المستخدم الذي تريد حذفه، اضغط على  < حذف مستخدم < حذف.	 
اضغط على الضيف. إذا لزم األمر، فاضغط على نعم, متابعة. مرر من أعلى ألسفل على الشاشة. اضغط على  < المستخدمون < إزالة الضيف < إزالة.	 

يستطيع الضيف أو المستخدم حذف التطبيقات والبيانات من مساحة الضيف أو مساحة ملف تعريف المستخدم على الجهاز. يمكن للضيف الضغط على  < حذف 
الضيف من هذا الجهاز. يمكن للضيف الضغط على  < حذف >اسم المستخدم< من هذا الجهاز.

اإلعدادات
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النسخ االحتياطي وإعادة التعيين
حول نسخ بيانات الجهاز نسًخا احتياطًيا

كل طريقة من طرق نسخ البيانات على جهازك احتياطًيا تقوم بالنسخ االحتياطي ألنواع بيانات مختلفة. استخدم توليفة من هذه الطرق للنسخ االحتياطي للبيانات.

طريقة النسخ االحتياطي الوصف

Android™ خدمة النسخ االحتياطي ألجهزة احتياطًيا  نسًخا  البيانات  نسخ  يمكنك   ،Android™ ألجهزة  االحتياطي  النسخ  خدمة  خالل  من 
سبيل  )على  متوقعة  غير  بصورة  الجهاز  استبدال  عليك  يتعين  كان  إذا   .Google™ إلى حساب
البيانات على جهاز يعمل باستخدام نظام  فُقد أو ُسرق(، يمكنك استعادة  الجهاز أو  إذا تلف  المثال، 

.Android™
:Google™ يمكن نسخ أنواع البيانات التالية نسًخا احتياطًيا إلى حساب

 	Google Calendar™ إعدادات
 	Wi-Fi شبكات وكلمات مرور
خلفيات الشاشة الرئيسية	 
 	Gmail™ إعدادات
 	Google Play™ البرامج المثبتة على
إعدادات العرض	 
إعدادات اللغة واإلدخال	 
إعدادات التاريخ والوقت	 
إعدادات تطبيقات الجهات الخارجية )بناء على التطبيق(	 

نقل البيانات لجهاز الكمبيوتر مدير  ملفات جهازك في  USB، وعرض  كابل  باستخدام  الكمبيوتر  بجهاز  يمكنك توصيل جهازك 
الملفات بجهاز الكمبيوتر، ونسخ الملفات )مثل الصور والمستندات( على جهاز الكمبيوتر. هذه عملية 

 .Android™ برامج سطح مكتب ألجهزة BlackBerry يدوية. ال توفر

استخدم خدمة الجهات الخارجية للنسخ االحتياطي االحتياطي. ال  المسح  توفر خدمات  التي  التطبيقات  من  العديد   Google Play™ متجر يتضمن 
تضمن BlackBerry أمان أو موثوقية هذه التطبيقات، لذا توخَّ الحذر عند استخدام خدمة الجهات 

الخارجية للنسخ االحتياطي.

نسخ احتياطي للبيانات واستردادها باستخدام خدمة النسخ االحتياطي 
Android™ ألجهزة

Android™ تشغيل خدمة النسخ االحتياطي ألجهزة
بعد تشغيل خدمة النسخ االحتياطي ألجهزة ™Android، يتم عمل نسخ احتياطي للبيانات تلقائًيا كل 24 ساعة عندما يكون جهازك موصالً وخامالً ومتصالً بشبكة 

.Wi-Fi

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < النسخ االحتياطي وإعادة التعيين < نسخ بياناتي احتياطًيا.

اإلعدادات
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3.      اضبط مفتاح تشغيل/إيقاف على وضع التشغيل.

بعد تشغيل خدمة النسخ االحتياطي ألجهزة ™Android، إذا قمت بإعادة ضبط جهازك أو قمت بالتحول إلى جهاز ™Android آخر، يتم استرداد بياناتك عند إضافة 
حساب ™Google الذي استخدمته لنسخ البيانات احتياطًيا على جهازك.

تغيير حساب ™Google الذي تستخدمه لنسخ بيانات الجهاز احتياطًيا
إذا كان لديك أكثر من حساب في ™Google، أو بدأت استخدام حساب ™Google جديد، يمكنك تغيير الحساب الذي تستخدمه إلنشاء نسخة احتياطية من البيانات.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < النسخ االحتياطي وإعادة التعيين < حساب النسخ االحتياطي.

3.       اضغط على حساب. إذا لم تكن قد أضفت الحساب إلى الجهاز حتى اآلن، فاضغط على إضافة حساب، ثم اتبع مطالبات إضافة الحساب.

استرداد تلقائي لبيانات التطبيقات
 .Android™ في حالة إلغاء تثبيت تطبيق ثم إعادة تثبيته الحًقا، يستعيد الجهاز تلقائًيا بيانات التطبيق إذا وافق التطبيق على استخدام خدمة النسخ االحتياطي ألجهزة

يمكن استعادة بيانات التطبيق طالما أنك تستخدم نفس حساب ™Google على جهازك.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < النسخ االحتياطي وإعادة التعيين.

3.      اضبط مفتاح االستعادة التلقائية على وضع التشغيل.

تحقق من التطبيقات التي تم نسخها احتياطًيا
ليست كل التطبيقات مؤهلة الستخدام خدمة النسخ االحتياطي ألجهزة ™Android لنسخ بيانات التطبيق احتياطًيا. يمكنك التحقق من التطبيقات التي تم نسخها احتياطًيا 

.Google Drive™ في

في تطبيق ™Google Drive, اضغط على  < اإلعدادات < إدارة النسخ االحتياطي.

حذف بيانات الجهاز عبر إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع
قبل التبديل إلى جهاز جديد أو التخلي عن جهازك الحالي، يجب عليك حذف بياناتك من عليه. وقد تم تصميم ميزة إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع لحذف البيانات 
من على جهازك نهائًيا بحيث ال يمكن استعادتها. وتشمل البيانات المحذوفة نهائًيا حسابات البريد اإللكتروني والتطبيقات التي تم تنزيلها وملفات الوسائط والمستندات 

وإشارات المستعرض المرجعية واإلعدادات.

ملحوظة مهمة: إذا قمت بحذف بيانات جهازك بأي شكل آخر، على سبيل المثال، عبر إدخال بيانات تأمين الشاشة بشكل غير صحيح لعشر مرات، فعند إعادة تشغيل 
جهازك، لن يعمل مرة أخرى حتى تقوم بإدخال بيانات اعتماد حساب ™Google الخاص بك. بعد إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع، لن تكون بحاجة إلى إدخال 

بيانات اعتماد حساب ™Google الخاص بك.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < النسخ االحتياطي وإعادة التعيين.

3.      اضغط على إعادة ضبط بيانات المصنع < إعادة تعيين الهاتف.

4.      إن لزم األمر، أدخل قفل الشاشة.

5.      عند المطالبة، اضغط على مسح كل شيء.

اإلعدادات
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ال يمكنني الخروج من الوضع اآلمن
للخروج من الوضع اآلمن، اضغط مع االستمرار على مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة )على الجانب األيسر من الجهاز لديك(. اضغط على إعادة التشغيل.

تحديث برنامج الجهاز
جدير بالذكر أن تحديث برنامج الجهاز إلى آخر إصدار يساعد في أن يظل جهازك آمًنا ويعمل كالمتوقع. 

قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:

لتحديث برنامج الجهاز عند ظهور إشعار مرر ألسفل من أعلى الشاشة باستخدام إصبع واحد. على إشعار تحديث النظام، اضغط على تثبيت.	 

لتحديث برامج الجهاز يدوًيا، اضغط على  < تحديثات < التحقق من التحديثات اآلن. في حالة توفر تحديث، اضغط على إعادة التشغيل والتثبيت.	 

للطاقة  بمصدر  الجهاز متصالً  أبِق  منع حدوث مشكالت،  للمساعدة في  الجهاز.  تشغيل  إعادة  وتثبيتها وتتطلب  لتنزيلها  وقًتا  الكبيرة  التحديثات  تستغرق  قد  مالحظة: 
م التحديث. وبشبكة Wi-Fi موثوقة أثناء تقدُّ

اإلعدادات
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األمان
األقفال وكلمات المرور وحماية بياناتك

تتوفر أنواع كثيرة من األقفال ورموز PIN وميزات األمان التي يمكنك استخدامها للمساعدة في حماية البيانات على جهازك.

إذا كنت تستخدم الجهاز في العمل، فمن الممكن أن تكون المؤسسة قد فرضت قواعد أمان. فقد تفرض المؤسسة عليك إدخال كلمة مرور إللغاء قفل الجهاز أو قد تمنعك 
.Smart Lock من استخدام ميزة

قفل الشاشة
يساعد قفل الشاشة في منع أي شخص آخر من إلغاء قفل جهازك والوصول إلى بياناتك. وعند إعداد قفل للشاشة، فأنت تحدد ما إذا كان يجب إدخال هذا القفل لتشغيل 

الجهاز أم ال.

تتطلب بعض ميزات األمان، مثل Smart Lock، إعداد قفل شاشة قبل تمّكنك من إعداد الميزة. 

يمكنك االختيار من بين أنواع متعددة من أقفال الشاشة. وقد تم تصميم كل نوع لتوفير مستوى مختلف من األمان.

كلمة المرور: يمكن أن تتضّمن كلمة المرور اآلمنة أحرًفا وأرقاًما ورموًزا. ويتم إعداد كلمة المرور كي تكون قفل شاشة قوًيا يصعب على اآلخرين تخمين أحرفها.	 

رمز PIN: يجب أن يشتمل رمز PIN على أربعة أرقام بحد أدنى. وكلما زادت األرقام في رمز PIN، زاد أمان قفل الشاشة.	 

النقش: النقش هو خط ممتد يربط أربع نقاط أو أكثر على شبكة. يجب أن ترسم النقش الذي حددته إللغاء قفل جهازك.	 

التمرير: يمكن إليماءة التمرير إلغاء قفل الجهاز.	 

Smart Lock ميزة
تتيح لك ميزة Smart Lock إعداد الجهاز ليبقى مفتوًحا عندما يكون متصالً بجهاز موثوق يدعم Bluetooth أو NFC، أو عندما يتعرف الجهاز على وجهك أو 

صوتك أو عندما تحمله في يدك أو جيبك أو حقيبتك. تتيح أيًضا هذه الميزة لجهازك أن يبقى مفتوًحا عندما يكون في مكان مألوف مثل منزلك أو مكان عملك.

تعّد ميزة Smart Lock طريقًة مناسبًة للوصول إلى البيانات على جهازك، غير أنها ال تؤكد أن مستخدم الجهاز هو مالكه.

.Smart Lock يلزم تعيين قفل شاشة على قبل أن تتمكن من إعداد ميزة

تشفير البيانات
حسب اإلعداد االفتراضي، يتم تخزين البيانات على جهازك، بما في ذلك معلومات الحساب والتطبيقات وملفات الموسيقى والصور باإلضافة إلى الملفات األخرى التي 
يتم تنزيلها، بتنسيق ال يمكن قراءته إال عندما يفك جهازك تشفير البيانات. إذا قمت بإعداد قفل شاشة يلزم إدخاله لتشغيل الجهاز، يتم استخدام كلمة المرور أو رمز 

PIN أو النقش إلنشاء مفتاح تشفير جديد إللغاء تشفير البيانات.

SIM لبطاقة PIN رمز
يمكنك استخدام رمز PIN لبطاقة SIM، للمساعدة في منع استخدام بطاقة SIM في جهاز آخر بدون إذن. على سبيل المثال، إذا فقدت بطاقة SIM وحاول شخص 

آخر استخدامها في جهاز آخر، فلن يستطيع استخدام بطاقة SIM حتى يتم إدخال رمز PIN بصورة صحيحة.

األمان
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رموز قفل وإلغاء قفل الشبكة
 )MEP من موفر خدمة آخر، على سبيل المثال، إذا كنت مسافًرا وتريد استخدام شبكة موفر خدمة محلي، فيمكنك طلب رموز إلغاء القفل )رموز SIM الستخدام بطاقة

من موفر الخدمة الحالي. بعد إدخال بطاقة SIM الجديدة، أدخل رمز إلغاء القفل.

وإذا تخطيت عدد المحاوالت المسموح بها إلدخال رمز إلغاء القفل، فلن تسمح بطاقة SIM إال بمكالمات الطوارئ فقط. لطلب المساعدة، اتصل بموفر الخدمة.

حساب ™Google والحماية من إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع
َتستخدم ميزة الحماية من إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع معلومات حسابك في ™Google للمساعدة في حماية البيانات المخزنة على جهازك. ُصّممت ميزة الحماية 
من إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع لمنع شخص آخر من إعداد جهازك لالستخدام، حتى ولو حاول هذا األخير إعادة تعيين جهازك إلى إعدادات المصنع، في حالة 

فقدان جهازك أو سرقته. يجب إعداد الجهاز باستخدام نفس معلومات حساب ™Google التي تم إعدادها على الجهاز قبل إعادة تعيينه.

الستخدام ميزة إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع، يجب عليك إعداد تأمين الشاشة وإضافة حساب ™Google إلى جهازك.

إعداد أو تغيير قفل الشاشة
يساعدك قفل الجهاز في منع الجهاز من إرسال رسائل بدون قصد أو إجراء مكالمة والهاتف بجيبك. قبل أن تتمكن من إلغاء قفل الجهاز والوصول إلى البيانات المخزنة 

عليه، يجب عليك إدخال كلمة المرور أو رمز PIN أو النقش أو تمرير الشاشة.

إذا كنت تستخدم جهازك في العمل، فقد ال تستطيع استخدام نقش أو إيماءة تمرير إللغاء قفل جهازك، وذلك تبًعا للقواعد التي يضعها المسؤول.

مالحظة: ال يعتبر استخدام إيماءة تمرير إللغاء قفل شاشتك بمثابة طريقة آمنة لمنع اآلخرين من الوصول إلى البيانات والميزات على جهازك.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < الحماية < تأمين الشاشة.

3.      أدخل كلمة المرور الحالية أو رمز PIN أو النقش، إذا لزم األمر.

4.      اضغط على نوع قفل الشاشة الذي تريد استخدامه.

5.      واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تعيين خيارات قفل الشاشة
بعد إعداد قفل الشاشة للجهاز، يمكنك إعداد خيارات قفل الشاشة. على سبيل المثال، يمكنك تعيين مدة بقاء الجهاز بدون نشاط قبل أن يتم قفله تلقائًيا، وتعيين ما إذا كان 

الجهاز يحذف بيانات الجهاز تلقائًيا في حالة إدخال كلمة المرور عشر مرات بصورة غير صحيحة أم ال.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < الحماية < بجانب تأمين الشاشة.

3.      نّفذ أًيا مما يلي:
لقفل الجهاز تلقائًيا بعد مرور فترة زمنية معينة من عدم النشاط، اضغط على القفل التلقائي، ثم اضغط على فاصل زمني.	 
لقفل الجهاز عند الضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة، اضبط مفتاح يعمل زر التشغيل على القفل فوًرا على وضع التشغيل.	 
لحذف بيانات الجهاز تلقائًيا بعد فشل عشر محاوالت لفتح الجهاز، اضبط مفتاح المحو تلقائًيا على وضع التشغيل.	 
لعرض رسالة أو معلومات المالك على الشاشة عندما يكون الجهاز مقفالً، اضغط على رسالة قفل الشاشة. اكتب المعلومات التي تريد عرضها، ثم اضغط 	 

على حفظ.

تلميح: إلخفاء كلمة المرور أو رمز PIN أو النقش بحيث ال يكون ظاهًرا عند إلغاء قفل الشاشة، اضبط مفتاح الحماية < إظهار كلمات المرور على وضع إيقاف 
التشغيل.

األمان
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إنشاء كلمة مرور قوية
لكنها تكون أسهل في  التذكر  الضعيفة، مثل 1234 سهلة  المرور  قد تكون كلمات  إلى معلوماتك.  الوصول  القوية في منع أي شخص آخر من  المرور  تساعد كلمة 

التخمين أيًضا.

إلنشاء كلمة مرور قوية، تجنب استخدام كلمة مرور بالخصائص التالية )بترتيب األهمية(:

تجنب مثال

كلمات مرور شائعة كلمة مرور

كلمات من قاموس ربع

دمج كلمات من قاموس SimpleGraph

أسماء أو عناوين سيسيليا

إضافة أرقام في نهاية كلمة password145

األساس هو إنشاء كلمة مرور قوية يمكن تذكرها بسهولة. ادرس النصائح التالية:

اإلجراء مثال

استخدام عدد األحرف الذي يمكنك تذكره –

دمج كلمات من لغات مختلفة field of Kühe
field of cows :بدالً من

مجموعات األحرف المختلطة stre4gth größere3

استخدام الحرف األول من كل كلمة في جملة Tqbfjotld
The quick brown fox jumps over the lazy dog :بدالً من

دمج كلمات بها أخطاء إمالئية SimzleGarph
SimpleGraph :بدالً من

Smart Lock حول ميزة
تسّهل ميزة Smart Lock عليك عملية إلغاء قفل الجهاز. يمكنك إعداد الجهاز ليظل مفتوًحا في الحاالت التالية:

 	NFC أو تقنية Bluetooth عندما يكون الجهاز متصالً بجهاز موثوق مزود بتقنية

عندما يكون الجهاز في مكان مألوف مثل المنزل أو مكان العمل	 

عندما يتعرف الجهاز على وجهك أو صوتك	 

عندما تحمل الجهاز في يدك أو جيبك أو شنطتك	 

يتعذر على ميزة Smart Lock اكتشاف الشخص الذي يمسك الجهاز عندما يكون الجهاز مفتوًحا ومتصالً بجهاز موثوق، أو في موقع موثوق، أو تم تمريره بين 
شخصين أثناء تشغيل ميزة اكتشاف لمس الجهاز للجسم. ومن الممكن لشخص يشبهك أن يلغي قفل الجهاز عند تشغيل خيار الوجه الموثوق.

إذا كنت تستخدم الجهاز في العمل، فقد ال تتاح ميزة Smart Lock، وذلك تبًعا للقواعد التي يضعها المسؤول.

األمان
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إعداد ميزة Smart Lock إللغاء قفل الجهاز
تأكد من إعداد قفل شاشة على الجهاز. تبًعا لنوع القفل الذكي الذي تريد إعداده، قد تحتاج إلى تشغيل أو إعداد ميزات أخرى على الجهاز، مثل تقنية Bluetooth أو 

NFC أو ™Google Maps أو ميزة االكتشاف الصوتي »™Ok Google« أو وكيل موثوق أو اتصال شبكة السلكية.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Smart Lock > 2.      اضغط على  < الحماية

3.      أدخل كلمة المرور أو رمز PIN أو النقش، ثم اضغط على التالي.

4.      نّفذ أًيا مما يلي:
 	 ،NFC أو عند الضغط على جهاز مزود بتقنية NFC أو عند الضغط على عالمة Bluetooth الستمرار فتح الجهاز عند االتصال بجهاز مزود بتقنية

اضغط على األجهزة الموثوقة.
الستمرار فتح الجهاز عندما يكتشف الجهاز أنه بالمنزل أو في أي موقع آخر موثوق، اضغط على األماكن الموثوقة.	 
إللغاء قفل الجهاز عندما يتعرف على وجهك، اضغط على الوجه الموثوق.	 
إللغاء قفل الجهاز عند نطق »™Ok Google«، اضغط على الصوت الموثوق. إذا لزم األمر، فاضبط مفتاح من تطبيق Google على وضع التشغيل. 	 

اضبط مفتاح من أي شاشة على وضع التشغيل. إذا لزم األمر، فقم بإعداد ميزة اكتشاف الصوت »™Ok Google«، ثم اضبط مفتاح الصوت الموثوق 
على وضع التشغيل.

الستمرار فتح الجهاز أثناء حمله على جسمك أو في حقيبتك، اضغط على اكتشاف الحمل على الجسم، ثم اضبط المفتاح على وضع التشغيل.	 

5.      واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

Smart Lock إيقاف تشغيل ميزة
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.Smart Lock > 2.      اضغط على  < الحماية

3.      أدخل كلمة المرور أو النقش أو رمز PIN، ثم اضغط على التالي.

4.      نّفذ أًيا مما يلي:
اضغط على اكتشاف مالمسة الجسم. ثم اضبط المفتاح على إيقاف التشغيل.	 
اضغط على األجهزة الموثوقة. اضغط على جهاز، ثم اضغط على حذف جهاز موثوق به.	 
اضغط على األماكن الموثوقة. اضغط على موقع، ثم اضغط على إيقاف تشغيل هذا الموقع.	 
اضغط على الوجه الموثوق. اضغط على إزالة الوجه الموثوق، ثم اضغط على إزالة.	 
اضغط على الصوت الموثوق. اضبط مفتاح الصوت الموثوق على وضع إيقاف التشغيل.	 

.Smart Lock يجب إيقاف تشغيل الوكيل الموثوق لميزة ،Smart Lock 5.      في حالة تشغيل إعدادات
أ. ارجع إلى شاشة الحماية واضغط على الوكالء المعتمدون.	 
ب. اضبط مفتاح القفل الذكي )Google( على وضع إيقاف التشغيل.	 

PIN باستخدام رمز SIM حماية بطاقة
يمكنك استخدام رمز PIN لبطاقة SIM للمساعدة في منع االستخدام غير المصرح به لبطاقة SIM على جهاز آخر. على سبيل المثال، إذا فقدت بطاقة SIM وحاول 
شخص آخر استخدامها في جهاز آخر، فلن يستطيع استخدام بطاقة SIM حتى يتم إدخال رمز PIN بصورة صحيحة. بعد إعداد رمز PIN لبطاقة SIM، يجب إدخال 

رمز PIN في شاشة القفل لتتمكن من استخدام الجهاز.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

األمان
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.SIM 2.      اضغط على  < الحماية < إعداد تأمين بطاقة

3.      اضبط مفتاح تأمين بطاقة SIM على وضع التشغيل.

4.      أدخل رمز PIN، ثم اضغط على موافق.

إلزالة رمز PIN من بطاقة SIM، اضبط مفتاح تأمين بطاقة SIM على وضع إيقاف التشغيل. أدخل رمز PIN لبطاقة SIM، ثم اضغط على موافق.

SIM لبطاقة PIN تغيير رمز
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

.SIM 2.      اضغط على  < الحماية < إعداد تأمين بطاقة

.SIM لبطاقة PIN 3.      اضغط على تغيير رمز

4.      اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة.

حول البطاقات الذكية
تخزن البطاقات الذكية الشهادات والمفاتيح الخاصة. يمكنك استيراد الشهادات من بطاقة ذكية إلى جهازك عن طريق استخدام قارئ بطاقات ذكية خارجي أو بطاقة 
microSD ذكية. تستخدم عمليات المفاتيح الخاصة، مثل التوقيع وفك التشفير، البطاقة الذكية. بينما تستخدم عمليات المفاتيح العامة، مثل التحقق والتشفير، الشهادات 

العامة المتوفرة في الجهاز.

يمكنك استخدام شهادات البطاقة الذكية مع تطبيقات الجهات الخارجية التي تدعم تقنية البطاقة الذكية. كما يمكنك استخدام شهادات البطاقة الذكية في إرسال الرسائل 
.S/MIME المحمية بواسطة

تخزين كلمة سر البطاقة الذكية على الجهاز
يمكنك إعداد الجهاز لتخزين كلمة سر البطاقة الذكية مؤقًتا، لذلك ال يتعين عليك إدخالها كل مرة. إلزالة كلمة السر من ذاكرة التخزين المؤقت للجهاز، اقفل الجهاز.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < الحماية < البطاقة الذكية.

3.      اضبط مفتاح التخزين المؤقت لرمز PIN على وضع التشغيل.

تعيين أو تغيير رمز PIN لقارئ البطاقات الذكية
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < الحماية < البطاقة الذكية.

3.      اضغط على قارئ بطاقات ذكية.

4.      قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
 	.PIN اضغط على تعيين رمز
 	.PIN اضغط على  تغيير رمز

5.      واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
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استكشاف األخطاء وإصالحها: األقفال وكلمات المرور وحماية بياناتك

نسيت كلمة المرور أو PIN أو النمط الخاص بي.
ألسباب تتعلق باألمان، الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها إعادة تعيين قفل الشاشة من دون معرفة كلمة المرور أو رمز PIN أو النقش، هي حذف كل بيانات الجهاز، 

وإعداد الجهاز مرة أخرى.

يمكنك إجراء ذلك عادًة عن طريق إدخال كلمة المرور أو رمز PIN أو النقش بشكل غير صحيح عشر مرات. أو، إذا كان لديك تطبيق إلدارة األجهزة عن ُبعد ُمثّبًتا 
على جهازك، مثل Android™ Device Manager، يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع الويب وحذف بيانات جهازك.

في حالة إضافة حساب ™Google إلى الجهاز، يتم تشغيل ميزة الحماية من إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع. إلعداد الجهاز مرة أخرى، يجب عليك إضافة نفس 
حساب ™Google. إذا كنت ال تستخدم نفس حساب ™Google، فال يمكنك إكمال عملية اإلعداد.

ميزة Smart Lock ال تلغي قفل الجهاز كما هو متوقع
جرب تنفيذ أي مما يلي:

إذا كان ال يتم إلغاء قفل الجهاز عند مسح الوجه، فجّرب تحسين الصورة التي تستخدمها ميزة Smart Lock في التعرف على الوجه. اضغط على  < الحماية 	 
< القفل الذكي < الوجه الموثوق < تحسين مطابقة الوجه.

اضبط المسافة بين جهاز BlackBerry والجهاز الموثوق المزود بتقنية Bluetooth. من الممكن أن تختلف مسافة	 

 	.Bluetooth والجهاز المزود بتقنية BlackBerry تبًعا لطراز جهاز Bluetooth اتصال

إذا ظل الجهاز مفتوًحا عندما يكون قريًبا موقع موثوق بدالً من أن تكون في الموقع الموثوق، فجرب تحسين دقة الموقع الموثوق. احذف الموقع الموثوق. اضغط على 	 
 < الموقع < الوضع. اضغط على دقة عالية أو توفير طاقة البطارية، ثم أضف الموقع الموثوق مرة أخرى. قد يكتشف الجهاز موقًعا موثوًقا خارج الجدران 
الفعلية للمبنى، كالمنزل على سبيل المثال. وقد تحتفظ ميزة Smart Lock بإلغاء قفل الجهاز عندما يكون الجهاز ضمن نصف قطر يبلغ 80 متًرا من موقع موثوق.

قد تحتاج إلى إلغاء قفل الجهاز باستخدام قفل الشاشة ألول مرة تتصل فيها بجهاز موثوق أو تصل إلى موقع موثوق.	 

المنطقة الخاصة
هذه عبارة عن ملفات إضافية تعتمد على التقاط خاص. ُتحفظ صور المنطقة الخاصة تلقائًيا في المنطقة الخاصة.

التقاط صور االلتقاط الخاص
1.      اضغط على  < الكاميرا.

، ثم اضبط مفتاح الكاميرا الخاصة على الوضع تشغيل. 2.      اضغط على 

3.      اضغط على المفتاح  اللتقاط صور االلتقاط الخاص.

مراجعة صور االلتقاط الخاص
إن لم تقم بتعيين قفل الشاشة، فإن دخول المنطقة الخاصة يتطلب اجتياز تحقق أمان. 

اضغط على تعيين < قفل الشاشة الختيار قفل الشاشة. ارجع إلى قفل الشاشة.

1.      اضغط على  < المنطقة الخاصة.

2.      أدخل تحقق األمان.

3.      ادخل إلى DCIM < الكاميرا، حيث تُحفظ جميع صور االلتقاط الخاص. 

4.      نّفذ أًيا مما يلي:

األمان
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اضغط على  ثم على االسم أو الحجم أو النوع.	 

اضغط على  < تحديد < اضغط على صورة )صور( <  < حذف أو نسخ أو قص.	 

اضغط على  على يسار إحدى الصور < تعيين كعامة، يجعل الصورة مرئية لجميع المستخدمين. حدد مجلًدا جديًدا لحفظ الصورة.	 

البحث عن جهاز مفقود وحمايته
ما يتعين عليك فعله في حال فقدان الجهاز أو سرقته

أو، إذا كان لديك تطبيق إلدارة األجهزة عن ُبعد ُمثّبًتا على جهازك، مثل Android™ Device Manager, يمكنك إعداد جهازك، وزيارة موقع ويب إدارة الجهاز 
عن ُبعد، وتسجيل الدخول. استناًدا إلى تطبيق إدارة األجهزة عن ُبعد المثبت على جهازك، ربما يمكنك ما يلي:

إقفال الجهاز	 

جعل الجهاز يصدر صوت رنين	 

إضافة رقم هاتف أو رسالة إلى شاشة الجهاز الرئيسية	 

عرض الموقع التقريبي للجهاز على خريطة	 

حذف كل البيانات من الجهاز	 

إذا لم يكن جهازك متصالً بالشبكة الالسلكية، أو في حالة إيقاف تشغيل خدمات البيانات، فينبغي عليك االستمرار في محاولة قفل جهازك وحذف البيانات الموجودة عليه. 
في المرة القادمة التي يتصل فيها جهازك بشبكة السلكية أو يتم تشغيل خدمات البيانات، فإن جهازك مصمم للقفل وحذف كل البيانات.

في حالة عدم إعداد تطبيق إدارة األجهزة عن ُبعد على الجهاز، اتصل بموفر الخدمة أو المسؤول وأبلغ عن سرقة جهازك أو فقده. ويستطيع موفر الخدمة قفل جهازك 
وحذف البيانات عن ُبعد. وإذا كنت تستخدم الجهاز للعمل، يستطيع المسؤول أيًضا قفل الجهاز وحذف البيانات.

إذا كنت تشتبه في سرقة الجهاز وحددت موقعه باستخدام موقع ويب إدارة األجهزة عن بعد، فاتصل بهيئة تنفيذ القانون المحلية الستعادة الجهاز. ال تحاول استعادة 
الجهاز بنفسك.

تعيين مسؤول للجهاز
حسب اإلعداد االفتراضي، تم إعداد Android™ Device Manager كمسؤول للجهاز. في حالة تثبيت تطبيق إلدارة الجهاز عن ُبعد للمساعدة في العثور على 

الجهاز أو حماية البيانات المخزنة عليه، يجب تعيين تطبيق كمسؤول للجهاز.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < الحماية < مسؤولو الجهاز.

3.      اضغط على التطبيق.

4.      اضغط على تفعيل مسؤول الجهاز هذا.

Android™ Device Manager حول
يتضمن Android™ Device Manager ميزات مصممة لمساعدتك في العثور على جهازك ومساعدتك في حماية البيانات الموجودة على الجهاز في حالة ضياع 

جهازك أو سرقته.
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في موقع ويب Android Device Manager, يمكنك عرض الموقع التقريبي للجهاز على الخريطة أو جعله يصدر صوت رنين أو تعيين كلمة مرور لقفل جهازك 
وعرض رسالة على شاشة القفل أو حذف كل البيانات من الجهاز. إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز أو إذا لم تكن بداخله بطاقة SIM صالحة أو في حال لم يكن متصالً 

بالشبكة الالسلكية، فسيكمل Android™ Device Manager الطلب في المرة المقبلة التي يتم فيها تشغيل الجهاز وتوصيله بالشبكة الالسلكية.

تطبيق Android™ Device Manager محمل مسبًقا على الجهاز. إذا فقد شخص تعرفه جهاز ™Android، يمكنك السماح لهذا الشخص بتسجيل الدخول إلى 
تطبيق Android™ Device Manager لمحاولة العثور على الجهاز المفقود.

 Android Device عن  وابحث   support.google.com بزيارة  تفضل   ،Android Device Manager واستخدام  إعداد  كيفية  عن  المزيد  لمعرفة 
.Manager

Android™ Device Manager تغيير إعدادات
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < Google < الحماية.

3.      نّفذ أًيا مما يلي:
لتتمكن من تحديد موقع جهازك في حالة فقده أو سرقته، اضبط مفتاح تحديد موقع هذا الجهاز عن ُبعد على وضع التشغيل.	 
لتتمكن من قفل الجهاز وحذف كل البيانات المخزنة عليه في حالة فقده أو سرقته، اضبط مفتاح السماح بالقفل والمسح عن ُبعد.	 

إعدادات األمان
حول أذونات التطبيق

عندما تقوم بتنزيل تطبيق مصصم لالستخدام مع Android™ 6.0 أو إصدار أحدث، يمكنك تثبيت التطبيق على جهازك دون الموافقة على أي أذونات للتطبيق. وعندما 
تستخدم التطبيق، فإنه ُيطالبك بإذن للوصول إلى ميزات أو بيانات معّينة على جهازك قبل إكمال إجراء. على سبيل المثال، إذا كان BlackBerry Hub يرغب في 

الوصول إلى جهات اتصالك، يمكنك السماح بطلب اإلذن أو رفضه.

ويمكنك أيًضا تشغيل إذن أو إيقاف تشغيله في أي وقت، رغم أن بعض ميزات التطبيق قد ال تكون متوفرة. في بعض الحاالت، قد يؤدي إيقاف تشغيل إذن إلى منع 
التطبيق من العمل بصورة صحيحة، أو قد ال يعمل التطبيق نهائًيا. على سبيل المثال، إذا قمت بإيقاف تشغيل وصول الميكروفون للوحة مفاتيح BlackBerry، فلن 

تعمل ميزة اإلمالء الصوتي. إذا قمت بإيقاف تشغيل وصول الكاميرا لتطبيق كاميرا BlackBerry، فلن يعمل التطبيق نهائًيا.

عندما تقوم بتنزيل تطبيق مصمم لالستخدام مع إصدار سابق من نظام التشغيل ™Android، يتعين عليك الموافقة على كل األذونات قبل أن تتمكن من تثبيت التطبيق 
بنجاح. إذا قمت بتثبيت التطبيق، وبعد ذلك لم ترغب في أن يتمّكن التطبيق من الوصول إلى إذن، فإن إيقاف تشغيل اإلذن يوقف التطبيق عن العمل بشكل صحيح. إذا 

لم ترغب في أن يتمّكن التطبيق من الوصول إلى إذن، فيجب عليك إزالة تثبيت التطبيق من جهازك.

تشغيل أحد األذونات أو إيقاف تشغيله لتطبيق
إليها.  الوصول   Android™ التشغيل نظام  أو خدمة  لتطبيق  يمكن  التي  الشخصية  المعلومات  أو  الميزات  للتحكم في  تشغيله  إيقاف  أو  األذونات  أحد  تشغيل  يمكنك 
عندما توقف تشغيل أحد األذونات، فقد يتابع التطبيق العمل، ولكن بعض ميزاته قد ال تكون متوفرة، وذلك اعتماًدا على التطبيق. قد يتوقف التطبيق عن العمل بصورة 

صحيحة أو قد ال يعمل التطبيق نهائًيا.

وإذا كنت تستخدم الجهاز للعمل، فقد يستطيع المسؤول التحكم في األذونات التي يمكنك تغييرها.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < التطبيقات. 

3.      قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية: 
لعرض األذونات لتطبيق، اضغط على التطبيق.	 
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لعرض األذونات لتطبيق أو خدمة نظام التشغيل ™Android, اضغط على  < عرض النظام, ثم اضغط على التطبيق أو الخدمة.	 

4.      اضغط على األذونات.

5.      اضبط المفتاح على تشغيل إذن أو إيقاف تشغيله.

6.      إذا لزم األمر، فاضغط على الرفض على أي حال.

لالطالع على قائمة بالتطبيقات وخدمات النظام التي تقوم بالوصول إلى نوع معين من األذونات، فمن شاشة التطبيقات, اضغط على  < أذونات التطبيق, ثم اضغط 
على اإلذن.

Google Play™ تنزيل التطبيقات من مصادر غير
إن ™Google Play هو المصدر الموثوق االفتراضي لتنزيل تطبيقات ™Android على الجهاز.

يمكنك إعداد جهازك للسماح لك بتنزيل تطبيقات على الجهاز من مواقع ويب ومصادر أخرى. إذا كنت تريد تنزيل تطبيقات على جهازك من مصادر أخرى، يجب 
عليك أيًضا إعداد الجهاز ليقوم بفحص التطبيقات بحًثا عن األنشطة الضارة.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < الحماية.

3.      اضبط مفتاح مصادر غير معروفة على وضع التشغيل.

4.      اضغط على موافق.

فحص الجهاز بحًثا عن األنشطة الضارة
يمكنك إعداد الجهاز إلجراء فحص دوري بحًثا عن األنشطة الضارة. يحذرك الجهاز بشأن أنشطة التطبيقات التي يحتمل أن تكون ضارة.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < Google < الحماية.

3.      اضبط مفتاح فحص الجهاز بحًثا عن التهديدات األمنية على وضع التشغيل.

حول تثبيت الشاشة
يتيح لك تثبيت الشاشة تثبيت تطبيق واحد في المقدمة بالجهاز. تعمل الميزة على تعطيل  و بالجهاز وبذلك تكون الطريقة الوحيدة إلغالق تطبيق مثبت هي إلغاء 

تثبيت الشاشة. يمكنك إعداد تثبيت الشاشة ولذا يجب إدخال قفل الشاشة إللغاء تثبيت الشاشة.

يتيح لك تثبيت الشاشة السماح لشخص آخر باستخدام الجهاز، على سبيل المثال، لتشغيل لعبة أو عرض فيديو بدون القلق من أن يغلق هذا الشخص التطبيق ويصل 
إلى البيانات.

تشغيل ميزة تثبيت الشاشة
1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < الحماية < تثبيت الشاشة.

3.      اضبط المفتاح على وضع التشغيل.

4.      إللغاء تثبيت شاشة بدون إدخال بيانات تأمين الشاشة، أوقف تشغيل مفتاح طلب كلمة مرور/PIN/نمط قبل إلغاء التثبيت.
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إليقاف تشغيل ميزة تثبيت الشاشة، اضبط المفتاح على وضع إيقاف التشغيل.

تثبيت شاشة
تأكد من تشغيل ميزة تثبيت الشاشة.

1.      افتح أحد التطبيقات أو الشاشات التي تريد تثبيتها في مقدمة الجهاز.

2.      اضغط على  .

3.      في التطبيق أو الشاشة التي تريد تثبيتها، اضغط على  .

إللغاء تثبيت شاشة، المس مع االستمرار  . إن لزم األمر، أدخل قفل الشاشة.

تثبيت شهادة
تتطلب بعض شبكات Wi-Fi وVPN تثبيت شهادة أمان على الجهاز قبل أن يتمكن الجهاز من االتصال بالشبكة. يمكنك تثبيت شهادة للمساعدة في التعرف على الجهاز. 

وعادًة، عند تثبيت شهادة عميل، يتم تثبيت شهادة مرجع مصدق على الجهاز في نفس الوقت.

.USB 1.      ِصل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل

.Google Drive™ 2.      انسخ الشهادة أو مخزن المفاتيح إلى جذر مساحة وحدة التخزين الداخلية على الجهاز أو بطاقة الوسائط أو حساب

3.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

 4.      اضغط على  < الحماية < التثبيت من وحدة التخزين.
يعرض الجهاز الشهادات ومخازن المفاتيح غير المثبتة بالفعل على الجهاز.

5.      اعثر على الشهادة أو مخزن المفاتيح الذي تريد تثبيته ثم اضغط عليه.

 6.      إذا لزم األمر، فاكتب كلمة سر الشهادة أو مخزن المفاتيح ثم اضغط على موافق.
بعد تثبيت الشهادة أو مخزن المفاتيح، يحذف الجهاز نسخة الملف من الجهاز أو بطاقة الوسائط.

7.      اكتب اسًما لتعريف الشهادة أو مخزن المفاتيح.

8.      في القائمة المنسدلة استخدام بيانات التعريف، اضغط على أي خيار.

9.      اضغط على موافق.

إزالة شهادة أو إيقاف تشغيلها
عند إزالة شهادة قمت بتثبيتها، يتم حذفها من الجهاز. وإذا احتجت للشهادة مرة أخرى، يجب عليك إعادة تثبتيها. عند إيقاف تشغيل شهادة النظام، يمكنك تشغيلها مرة 

أخرى.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < الحماية < بيانات اعتماد موثوقة.

3.      قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
لعرض قائمة بالشهادات المثبتة، اضغط على عالمة تبويب المستخدم.	 
لعرض قائمة بشهادات النظام، اضغط على عالمة تبويب النظام.	 

4.      اضغط على شهادة.

5.      قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:

األمان
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إلزالة شهادة مثبتة، اضغط على إزالة.	 
إليقاف تشغيل شهادة نظام، اضغط على تعطيل.	 

لتشغيل شهادة كنت قد قمت بإيقاف تشغيلها، ففي عالمة تبويب النظام، اضغط على الشهادة. أسفل شاشة معلومات الشهادة، اضغط على تمكين.

إيقاف تشغيل الوصول إلى معلومات استخدام التطبيقات
تراقب بعض التطبيقات والخدمات التطبيقات النشطة على الجهاز. في حالة إيقاف تشغيل الوصول إلى هذه المعلومات، قد ال تعمل بعض التطبيقات بصورة سليمة.

1.      مرر من أعلى ألسفل على الشاشة.

2.      اضغط على  < الحماية < التطبيقات المزودة بإمكانية الوصول إلى معلومات االستخدام.

3.      اضغط على تطبيق، ثم اضبط مفتاح السماح بالوصول إلى معلومات االستخدام على إيقاف التشغيل.

DTEK تحسين إعدادات الحماية باستخدام
تم تصميم التطبيق DTEK by BlackBerry لمساعدتك في مراقبة مستوى الحماية في جهاز BlackBerry الخاص بك والتحكم فيه. تطبيق DTEK محمل 

.Google Play™ مسبًقا على الجهاز، وتتوفر التحديثات من متجر

تقييم طريقة إعداد ميزات األمان على الجهاز
يقيِّم تطبيق DTEK كيفية إعدادك لميزات الحماية، أو ما إذا قمت بإعدادات ميزات الحماية على الجهاز أم ال، ويشمل ذلك تأمين الشاشة، والحماية من إعادة التعيين 

إلى إعدادات المصنع، وإدارة الجهاز عن ُبعد.

يعّين تطبيق DTEK تصنيًفا كلًيا ألمان الجهاز إلى جانب تعيين تصنيف لكل ميزة من ميزات الحماية التي يراقبها. فإذا حازت إحدى ميزات األمان على تصنيف سيئ 
أو متوسط، يقدم DTEK لك توصيات عن كيفية تحسين إعدادات األمان لتحقيق تصنيف أفضل.

مراقبة كيفية وصول التطبيقات إلى بياناتك
 DTEK إمكانية معرفة التطبيقات الخارجية التي تستخدم الميزات على جهازك للوصول إلى معلوماتك، بل والتحكم بهذه التطبيقات. كما أن DTEK يتيح لك تطبيق

ال يراقب التطبيقات المحملة مسبًقا أو التطبيقات التي ربما يرسلها المسؤول إلى جهازك إذا كنت تستخدم جهازك في العمل.

يراقب DTEK التطبيقات التي:

تقوم بالتقاط صورة أو تصوير فيديو باستخدام الكاميرا	 

قراءة جهة اتصال أو إنشاؤها أو تحريرها أو حذفها	 

الوصول إلى موقع جهازك	 

إرسال رسالة نصية )SMS أو MMS( من جهازك	 

تشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله	 
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إشعار قانوني
العالمات التجارية، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر BLACKBERRY وEMBLEM Design، هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة مملوكة 

.TCL Communication Ltd ومستخدمة بموجب ترخيص من BlackBerry Limited لشركة

 Call2Recycle, Inc. CTIA - The لشركة  مملوكة  تجارية  عالمة   Bluetooth SIG. Call2Recycle لشركة  مملوكة  تجارية  عالمة   Bluetooth
 GSM MOU عالمة تجارية مملوكة لشركة CTIA - The Wireless Association. GSM عالمة تجارية مملوكة لشركة Wireless Association
 Institute of Electrical 802.11 عالمات تجارية مملوكة لمؤسسةn802.11، وg802.11، وb802.11، وa IEEE1725، و Association. IEEE Std
and Electronics Engineers, Inc. Wi-Fi عالمة تجارية مملوكة لشركة Wi-Fi Alliance. جميع العالمات التجارية األخرى مملوكة ألصحابها المعنيين. 
يتوفر هذا المستند، بما في ذلك كل الوثائق الواردة كمرجع فيه كالمستندات المتوفرة أو المتاحة على موقع الشركة الُمصنعة اإللكتروني، »كما هي« وبدون شرط أو 
مصادقة أو كفالة أو تمثيل أو ضمانة أو مسؤولية أًيا كان نوعها من قبل الشركة الُمصنعة والشركات التابعة لها التي تخلي مسؤوليتها صراحًة عن كل ما ورد سابًقا 

إلى الحد األقصى الذي يجيزه القانون المعمول به في بلدك.
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